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اضارُ
ٌّذ یکی اس دٍلتْائی است کِ اس ّواى اتتذای اًعماد م

عاّذُ عذم گستزش سالحْای ّستِ ای

(اى.پی.تی ).تا آى هخالفت جذی ًوَدُ ٍ ًِ تٌْا تِ عضَیت آى درًیاهذُ تلکِ تعذ اس السم االجزا
ضذى آىً ،سثت تِ اًجام آسهایص ّای ّستِ ای ٍ کسة ایي سالحْا (تا استفادُ اس کوک ّای غزب
تِ ٍیضُ اهزیکا) الذام کزد.
اکٌَى در ضزایطی کِ الگٍی غزب در غیزّستِ ای کزدى ایي کطَر ًاکام هاًذُ است ،اهزیکا تا
توذیذ کوک ّای ّستِ ای تِ اصطالح صلح آهیش تِ ایي کطَر ،سهیٌِ ّای جلة اعتواد ٌّذ تزای
تصَیة پزٍتکل الحالی -پیطزفتِ تزیي ًظام پادهاى ّستِ ای-

را فزاّن کزدُ است  .الثتِ ٌّذ تِ

عٌَاى یک لذرت ّستِ ای ٍ ّواًٌذ الگَی رفتاری ٍ لاًًَی سایز لذرتْای ّستِ ای ،ایي پزٍتکل را
تصَیة خَاّذ کزد .ایي الذام ،رٍیِ ای جذیذ در لثال ًظام پادهاى است کِ در درجِ اٍلٌّ ،ذ را
اس یک دٍلت غیزّستِ ای تِ هفَْم هادُ  9اى.پی.تی .تِ یک لذرت ّستِ ای لاًًَی تثذیل هی کٌذ .
ٌّذ ایي پزٍتکل را تِ ضزط عذم اعوال همزرات آى ًسثت تِ سالحْای ّستِ ای ٍ تاسیسات هزتة تا
آى ،پذیزفتِ است .گَیا ،غزب ایي تعذیل رفتاری ٍ ٌّجاری در هَاضع خَد را تِ هٌظَر ًجات دادى
الگَی ضکست خَردُ «عذم تکثیز» اًجام دادُ است.
الثتِ ایي رٍیِ ،پیاهذّا ٍ ًتایج راّثزدی هٌطمِ ای

تِ ٍیضُ در هٌطمِ خاٍرهیاًِ اس جولِ در لثال

پاکستاى خَاّذ داضت  .ضوي ایٌکِ هوکي است ایي رٍیِ تِ صَرت لاعذُ استثٌا تز هٌع تکثیز در
آهذُ ٍ دارًذگاى کًٌَی ایي سالحْا ًیش تِ ایي جوع لذرتْای ّستِ ای افشٍدُ ضًَذ؛ پیطٌْادی کِ
الثزادعی در دٍرُ آخز هذیزکلی خَد در آصاًس ،ایي رّیافت را تِ عٌَاى راُ حل عولی ًجات ًظام
عذم تکثیز ٍ جثزاى ضکٌٌذگی آى در هماطعی اس تاریخ

ى احتوالی ،پیاهذّای
ضوزدُ تَد  .چىی

راّثزدی هٌطمِ ای ٍ جْاًی هتعذدی خَاّذ داضت.
گطَدُ ضذى دریچِ ای تِ رٍی تالش رای هطزٍعیت تخطی تِ تَاى ّستِ ای رصین صْیًَیستی ًی س
همَلِ ای است کِ هسلواً ًیاسهٌذ سٌجص راّثزی

آى در ًظام آیٌذُ پضٍّی اهٌیت هلی است  .ایي

هسالِ در کٌار طفزُ رفتي اهزیکا اس تزگشاری کٌفزاًس ّای جْاًی خاٍرهیاًِ عاری اس سالح ّستِ ای
در سالْای جاری ًیاس تِ تاهل را جذیتز هی ًوایذ .ایي تحلیل تسیار هختصز سیز در ضز ح ّویي هسالِ
هی تاضذ.
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تا گذؽت یه دِّ اس اًؼماد ًظام ػذم تىثیز ،تِ تذریح ظَْر لذرتْای ّغتِ ای خذیذ ًؾاى داد وِ تزآٍرد غزب
تِ ػٌَاى هَعظ افلی ایي ًظام درتارُ هحیظ اهٌیتی آیٌذًُ ،ادرعت تَدُ ٍ الگَی اى .پی.تیً .یش ًخَاّذ تَاًغت
دوتزیي ّای اهٌیت هلی آًْا را در «تاؽگاُ عاسی لذرتْای ّغتِ ای 5گاًِ» تویي ًوایذ  .اس ّویي رٍ ،در وٌار
«فؾار ٍ اخثار » تزای اًقزاف لذرتْای ّغتِ ای خذیذ اس عالح ّغتِ ای ٍ تَعؼِ آًْا ،اس

«اًگیشُ ٍ تؾَیك » یا

«تظویغ» تزای هحتزم ؽوزدى ًظام ػذم تىثیز تْزُ گزفتٌذ  .آًچِ در هَرد ٌّذ هحمك ؽذُ اعت ،تز خیح گشیٌِ
تؾَیك ٍ اًگیشُ هالی -فٌی تز فؾار عیاعی اعت وِ در ًَع خَد لاتل تَخِ اعت.
تا ٍخَد ایٌىِ ٌَّس تِ ػضَیت هؼاّذُ ػذم گغتزػ عالحْای ّغتِ ای (اى.پی.تی ).در ًیاهذُ اعت عخٌگَی
ٍسارت خارخِ دٍلت ٌّذ اس تقوین دٍلت تزای تقَیة

پزٍتىل الحالی پادهاى خثز داد ُ اعت  .ایي الذام تِ

ػٌَاى یىی اس اتؼاد تَافك ّای راّثزدی ٌّذ تا اهزیىا در عال  ٍ 2005تِ هٌظَر فزاّن وزدى الشاهات دعتزعی
ایي وؾَر تِ ووه ّائی اعت وِ اهزیىا در رٍاتظ دٍخاًثِ تا ٌّذ ٍػذُ وزدُ اعت .
هتي پزٍتىل الحالی ٌّذ تا آصاًظ (تِ ػٌَاى یه تَافمٌاهِ دٍخاًثِ ّغتِ ا ی تا تار اثزگذاری عیاعی ٍ اهٌیتی) ،در
 3عال  2009تِ تقَیة ؽَرا ی حىام رعیذ ٍ در  15هی ّواى عال تِ ٍعیلِ عزفیي اهضا ؽذ  .ایي الذام در
ؽزایغی فَرت گزفت وِ دٍلت ٌّذ تِ ػٌَاى ب خؾی اس هؼاهلِ ّغتِ ای تا اهزیىا  ،هَظف ؽذ هذاوزات تا
آصاًظ را تِ هٌظَر اخزای پزٍتىل الح الی آغاس وٌذ  .تقَیة پزٍتىل الحالی ،تخؾی اس ؽزایظ ػولی تْزُ
هٌذی ٌّذ اس ووه ّائی اعت وِ اهزیىا در لالة هَافمتٌاهِ ّوىاریْای ّغتِ ای تا ایي وؾَر تؼْذ وزدُ اعت .
اها دٍلت ٌّذ در عَل  5عال گذؽتِ در خقَؿ تقَیة ایي هؼاّذُ هزدد تَدُ اعت .تا تحَل در فضای عیاعی
ٌّذ ٍ تغییزات دٍلت ً ،ارًذرا هَدی تِ ػٌَاى تخغت ٍسیز ٌّذ تِ ٍیضُ پظ اس دیذار تا هماهات اهزیىائی در ایي
راتغِ هقون ؽذُ اعت.
اس هٌظز حمَلی ،تقَیة پزٍتىل الحالی تَعظ ٌّذ الذاهی تذیغ هحغَب هی ؽَد  .اس آًدا وِ ایي پزٍتىل ًِ
یه عٌذ هادر تلىِ تِ ػٌَاى عٌذ الحالی تِ پا دهاى ًاؽی اس هادُ  3اى.پی.تی .هحغَب هی ؽَد ،تقَیة آى در
هَرد دٍلتْائی وِ اعاعاً ػضَ ایي هؼاّذُ ًیغتٌذ ،لاتل تاهل اعت  .تا ایي حال ،لذرتْای ّغتِ ای تا پذیزػ ایي
پزٍتىل اها تا تغییزات ٍ اضافات هَردًظز خَد ٍ تز اعاط پذیزػ داٍعلثاًِ ،ػوالً ًغل دٍم پزٍتىل الحالی

را

ایداد وزدُ اًذ وِ خارج اس افل آى ٍ هَضَػیت هادُ  3اى.پی.تی .ػولیاتی ؽذُ اعت  .پذیزػ ایي الگَ تَعظ
ٌّذ ٍ وٌار آهذى لذرتْای ّغتِ ای تا آى ،تِ هؼٌای آًغت وِ لذرتْای ّغتِ ای ػضَ اى .پی.تی .ػذٍل اس هادُ
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 9ایي هؼاّذُ را در ایي خقَؿ هَرد توىیي لزار دادُ اًذ ٍ تز ایي اعاط ،لذرتْای ّغتِ ای تٌْا ّواى  5لذرتی
ًخَاٌّذ تَد وِ تا اٍل صاًَیِ ً 1967غثت تِ تَلیذ عالح ّغتِ ای الذام وزدُ تاؽٌذ.
تا ایٌىِ ٌّذ اس ًظز لاًًَی تِ ػٌَاى یىی اس لذرتْای غیزّغتِ ای هحغَب هی ؽَد اها ػوالً در رٍى

د تذٍیي

پزٍتىل الحالی هزتَط تِ ایي وؾَر در عال ّ ،2006واًٌذ یه لذرت ّغتِ ای تا آى تزخَرد ؽذُ اعت  .تفاٍت
در ایٌداعت وِ هذل پزٍتىل الحالی وِ در عال  1997تِ تقَیة ؽَرای حىام رعیذُ اعت ،در هَرد تواهی
دٍلتْای غیزّغتِ ای تِ فَرت یىغاى اػوال هی ؽَد اها در هَرد لذ

رتْای ّغتِ ای تِ دلیل ایٌىِ پزٍتىل

هذوَر حالت الشاهی ًذاؽتِ ٍ تِ اختیار آًْا تغتگی دارًذ ،هحتَای پزٍتىل الحالی تٌْا تا ّواٌّگی ٍ رضایت
واهل آًْا تٌظین هی ؽَد  .اس ایي رٍ ،هتي پزٍتىل الحالی وِ در هَرد ایي وؾَرّا اهضا هی ؽَد ،تا هتي هذل ٍ
الگَی پزٍتىل الحالی وِ در هَرد عایز دٍلتْا اخزا هی ؽَد ،تفاٍت اعاعی دارد .
ٌّذ خَد را تِ ػٌَاى یه لذرت «ؽثِ ّغتِ ای » یا لذرتی ّغتِ ای وِ خذیذاً تِ ّویي ػٌَاى ّزچٌذ تلَیحی
هؾزٍػیت یافتِ اعت ،ظاّز ًوَدُ اعت  .اس ّویي رٍ ،در هَرد ٌّذ ٍ اػوال پزٍتىل الحالی ًغثت تِ آى وؾَر
ًیش ّواىًذ رٍال هزتَط تِ لذرتْای ّغتِ ای ػول ؽذُ اعت

 .تذیي هٌظَر ،تز اعاط هذاوزات خذاگاًِ ٍ

اختقافی ایي وؾَر ٍ آصاًظ ،هتٌی ٍیضُ تِ ّواى ًام تٌظین گزدیذ

 .ایي اهز اس هٌظز حمَلی ب ُ دلیل ػذم

ػضَیت ٌّذ در هؼاّذُ اى.پی.تی .ایغت ٍ اس ایي رٍ ،ؽاخـ ّای هزتَط تِ دٍلتْای ّغتُ ای ٍ غیزّغتِ ای
وِ در ایي هؼاّذُ همزر ؽذُ ،در هَرد آى وؾَر لاتل تؼوین ًوی تاؽذ  .گَ ایٌىِ ،ایي هؼیارّا ٌَّس ّن هاّیت
لزاردادی داؽتِ ٍ خٌثِ ػزفی ًذارًذ؛ یا در فَرت ػزفی تَدى ًیش اهىاى ؽىل يیری اعتثٌائی ُبًام ٌّذ را تز هی
تاتٌذ.
اس ایي رٌٍّ ،ذ در اًتخاب عز س اػوال پزٍتىل ٍ ًَع تاعیغات هؾوَل آى ،حك اتتىارػول داؽتِ اعت  .تز اعاط
هتي پزٍتىل الحالی ٌّذ -آصاًظ ،فالحیت آصاًظ تزای ًظارت تز فؼالیت ّای ّغتِ ای ٌّذ (والً  20تاعیغات
ّغتِ ای غیزًظاهی ) تغیار هحذٍدتز اس آى چیشی اعت وِ در پزٍتىل همزر ؽذُ اعت  .تِ ػٌَاى ًوًَِ ،آصاًظ تِ
ّیچ ٍخِ فالحیت ًظارت تز تاعیغات ّغتِ ای ًظاهی ٌّذ ٍ ٍرٍد تِ آًْا را ًذاؽتٌِّ ،ذ ًیش تؼْذی تِ ارائِ
اعالػات در هَرد ایي تاعیغات ٍ فؼالیت ّای آًْا را ًپذیزفتِ اعت.
ّستای ًظاهی
در ػول ّن اػوال پزٍتىل در هَرد ٌّذ ،هاّیت ػذم تىثیز ًذارد تلىِ ػوذتاً تثثیت لذرت ُ
ایي کطَر یا ًَػی اػتوادعاسی اعت وِ تاعیغات غیزًظاهی ّن تِ تخؼ ًظاهی آى وؾَر هتقل ًخَاٌّذ ؽذ .
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تا تَخِ تِ ایٌىِ ّذف پزٍتىل الحالی خلَگیزی اس ّغتِ ای ؽذى دٍلتْای غیزّغتِ ای ٍ ًظارت فَق الؼادُ تز
ػالیت ّا تِ عوت اّذاف ًظاهی اعت ،اًؼماد پزٍتىل
تاعیغات ّغتِ ای ٍ تِ ٍیضُ خلَگیزی اس اًحزاف هخفیاًِ ف
الحالی در هَرد ٌّذ ،خٌثِ ػولیاتی ًذا رد .سیزا ،تاعیغات غیزًظاهی وِ ٌّذ تحت پَؽؼ پادهاى پزٍتىل لزار
دادُ اعت ،هدشا اس تاعیغات ًظاهی ایي وؾَر تَدُ ٍ اػوال پزٍتىل

واروزدی در اًحزاف یاتی فؼالیت ّای

آًْا ًخَاّذ داؽت.
ٌّذ تا هلشم ؽذى تِ ػضَیت در ایي هؼاّذُ تِ ػٌَاى ؽزط تْزُ هٌذی اس ووه ّای فٌی ّغتِ ای اهزیىا ٍ خلة
اػتواد وٌگزُ اهزیىا تِ تقَیة هَافمتٌاهِ هذوَر ،تَاًغتِ اعت ًمؼ تزغیة وٌٌذُ تزای خْاًؾوَلی ایي
پزٍتىل را ایفا وٌذ  .تز ایي اعاط ،غزب تالػ ّای خَد تزای تثذیل نردى پزٍتىل الحالی تِ هؼیار خْاًؾوَل
تضویي هاّیت فزفاً فلح آهیش تزًاهِ ّغتِ ای دٍلتْای فالذ عالح ّغتِ ای را تىویل ٍ تمَیت وزدُ اعت  .در
ایي راعتا ،یىی اس هحَرّای پیؼ تیٌی ٍ تزًاهِ آیٌذُ غزب ایٌغت وِ پاوغتاى ًیش تز اعاط ّویي رٍیِ تحت
پادهاى ًاؽی اس پزٍتىل الحالی لزار گیزد .
در ّز حال ،پزٍته الحالی دارای تؼْذات عٌگیٌی اعت وِ اس خولِ ،ؽاهل تیؼ اس

 30تؼْذ در سهیٌِ اعالع

رعاًی ٍ دادى اعالػت تِ آصاًظ اعت  .اس ایي رٍ ،تقَیة پزٍتىل الحالی تِ دلیل تؼْذات ٍ الشاهات هتؼذد ٍ
تؼْذات عٌگیٌی وِ د ارد ٍ پیاهذّای اهٌیتی آًْا  ،تيّا در ؽزایغی در دعتَروار دٍلتْا لزار هی گیزد ٍ تقَیة
در تزاتز غزب ٍػذُ دادُ هی ؽَد وِ غزب تا دادى اهتیاسّای السم ،رضایت دٍلت هزتَط را تِ دعت آٍرد  .تؼیذ
ًیغت وِ در آیٌذُّ ،ویي رٍیِ در هَرد وزُ ؽوالی ًیش ػولیاتی ؽَد  .سیزا الگَی تمذم فطار تز تطَیك  ،در
هَرد وز ُ ؽوالی ؽىغت خَردُ اعت  .تَخیِ لاتلیت وارتزی ایي ؽیَُ در هَرد عایز لذرتْای ّغتِ ای ،هغالِ
ای اعت وِ واًَى ّای فىزی راّثزدی اهزیىا ًیش در خقَؿ آى توزوشی خاؿ دارًذ

 .آًچِ گفتِ ؽذ،

ثیز
حىایت اس تحَل اساسی در تٌیادّای ًظام عذم تکثیز داردً ،ظاهی کِ ّزچٌذ هاّیت عذم تک
افمی داضتِ است ،در عول حاهیاى غزتی آى ًاگشیز ضذُ اًذ

«عذم تکثیز افمی ًسثی » یا

«اًتخاتی» را تِ جای «عذم تکثیز افمی هطلك » تزگشیٌٌذ ٍ ٌّذ ًخستیي هصذاق اس ًسثی ضذى
ایي ًظام است  .در ایي هیاى ،پیاهذّای ایي تحَالت تز اهٌیت هلی ج
راّثزدی اعت.
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.ا.ایزاىً ،یاسهٌذ ٍاواٍی ٍ هغال ػِ

