پیمان منع گسترش سالح های هسته ای (ان پی تی) 8691
مقدمه
با در نظر گرفتن انهدام و ویرانی که در صورت بروز جنگ هستهای دامنگیر نوع بشر خواهدد شدد و بده تبدع آن،
لزوم به کارگیری حداکثر تالش برای جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگ هدایی و بدرای اتخدا تمهیددات الزم
برای تامین امنیت مردم ،با اعتقاد به این که گسترش تسلیحات هسته ای ،خطر جندگ هسدته ای را بده طدور جددی
افزایش خواهد داد.
در مطابقت با مفاد قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی بدرای جلدوگیری از
اشاعه بیشتر سالحهای هستهای شده است،
در ابراز تعهد خود برای همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی جهت اعمال تددابیر حفداتتی ایدن آژاندس در
خصوص فعالیتهای هستهای صلحآمیز،
در اعالم حمایت خود از انجام تحقیقات ،توسعه بخشیدن و تالش های دیگر در جهت اجرای مؤثر اصدل تددابیر
حفاتتی با استفاده از تجهیزات و سایر راهکارها در خصوص انتقال مواد اصلی و مواد مخصدوص شدکافت پدییر
در چارچوب تدابیر حفاتتی مقرر شده توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
در تایید این اصل که منافع استفاده صلحآمیز از تکنولوژی هستهای ،از جمله فرآوردههای جانبی که ممکن است
توسط دولتهای دارای تسلیحات هستهای از طریق توسعهی ابزارهای انفجدار هسدتهای بده دسدت آیدد ،بایدد بده
منظور بهره برداری در مقاصد صلح آمیز در اختیار تمام هم پیمانان اعم از دولت های دارای تسلیحات هسدته ای یدا
فاقد تسلیحات هستهای قرار گیرد،
با ایمان به اینکه در عملی کردن این اصل ،تمام همپیمانان حدق دارندد بده منظدور حصدول پیشدرفت در اسدتفاده
صلح آمیز از انرژی اتمی ،در تبادل اطالعات به حداکثر نحدو ممکدن مشدارکت داشدته باشدند و بده تنهدایی یدا بدا
همکاری سایر دولتها در این زمینه تالش کنند،
در ابراز نیات خود جهت توقف مسابقه ی تسلیحات هسته ای در نزدیک ترین زمان ممکن و برای اتخا تمهیدات
موثر جهت خلع سالح هستهای،

در تشویق کلیده کشدورها بده همکداری جهدت دسدتیابی بده ایدن هدد ،،در تاکیدد مجددد بدر عدزم دولدت هدای
امضاکننده ی پیمان  869۱در مقدمهی آن پیمان ،مبنی بر ممنوع ساختن آزمایش تسدلیحات هسدتهای در جدو ،در
خارج از جو زمین و زیر آبها،
و برای ادامه توقف هرگونه انفجارهای آزمایشی تسلیحات هسته ای در تمام زمان ها و ادامه میاکرات الزم بدرای
رسیدن به این هد ،،به منظور ادامه فروکاستن از تنش های بین المللی و تقویت اعتماد متقابل بین دولت ها جهت
تسهیل در توقف ساخت تسدلیحات هسدته ای ،ندابودی کلیده خیدره هدای موجدود ،حدی ،تسدلیحات هسدتهای و
ابزارهای استفاده از آن از زرادخانههای ملی،
و به منظور مُدَوََّن ساختن این مقاصد در قالب یک پیمان جهت خلع سالح کامدل و عدام تحدت نظدارت مدؤثر و
دقیق بینالمللی،
با یادآوری اینکه ،براساس منشور ملل متحد ،دولتها باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور،
یا اعمال هر روش دیگری که با اهدا ،ملل متحد در تعارض باشد ،علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی دیگر
دولتها احتراز ورزند،
و اینکه تثبیت و تداوم صلح و امنیت بینالمللی ،با به حداقل رسیدن سوق منابع انسانی و اقتصادی جهان به سوی
مسلح شدن میسر میشود ،توافق میکنند که:
ماده 8
هر دولت دارای تسلیحات هستهای ،در این پیمان متعهد میشود از انتقال هرگونه سدالحهدای هسدتهای یدا دیگدر
ابزارهای انفجار هسته ای یا دادن کنترل مستقیم یا غیرمستقیم سالحهدا یدا ابزارهدای انفجدار هسدتهای بده دیگدران
خودداری کند و به هیچ نحوی از انحاء ،هیچ یک از کشدورهای فاقدد سدالحهدای هسدتهای را یداری ،تشدویق و
ترغیب به ساخت یا دستیابی به سالح های هستهای یا دیگر ابزارهای انفجار هستهای یا کنترل چندین سدالحهدا یدا
ابزارهای انفجاری نکند.
ماده ۲
هر دولت فاقد تسلیحات هستهای در این پیمان متعهد میشود هیچگونه سالح هستهای یا ابزارهای انفجار هستهای
و اعمال کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین سالحها یا ابزارهایی را از هر منبع انتقالدهنده یا به هر نحو دیگری،

دریافت نکند؛ به ساخت یا تالش برای دستیابی به سالح ها یا ابزارهای انفجار هسته ای مبدادرت ندورزد و در پدی
کمک برای ساخت سالحهای هستهای یا ابزارهای انفجار هستهای نباشد یا چنین کمکهایی را دریافت نکند.
ماده ۱
هر دولت فاقد سالحهای هستهای در این پیمان متعهد میشود تدابیر حفاتتی را کده پدس از مدیاکرات انجدام
گرفته با آژانس بین المللی اندرژی اتمدی توافدق خواهدد شدد بپدییرد .ایدن تددابیر در چدارچوب ضدوابط آژاندس
بین المللی انرژی اتمی و نظام تدابیر حفاتتی این آژانس خواهد بود و صرفاً به منظور تایید پایبندی آن کشور بده
تعهدات خود در قبال این پیمان با هد ،جلوگیری از تبدیل مصار ،صلح آمیدز اندرژی هسدته ای بده اسدتفاده در
سالح های هسته ای یا ابزارهای انفجاری هسته ای صورت می گیرد .روند تدابیر حفاتتی میکور در این ماده بایدد
در خصوص تمام مواد اصلی یا مواد مخصوص شکافت پییر ،اعم از تولید ،فرآوری یا استفاده از آن در هرگونه
تأسیسات هسته ای یا خارج از چنین تأسیساتی اجرا شود .تدابیر حفاتتی مقرر در ایدن مداده ،مدی بایدد روی تمدام
مواد اصلی یا مواد مخصوص شکافتپییر که در فعالیتهای صلحآمیز هستهای در قلمرو چنین دولتی ،در حوزه
قضایی آن ،یا تحت کاربری آن در هر نقطه دیگر انجام میپییرد اعمال شود.
هر دولت واردشده در این پیمان متعهد میشود (الف) ماده اصلی یدا مداده مخصدوص شدکافتپدییر ،یدا (ب)
تجهیزات یا موادی که مشخصاً برای فرآوری ،استفاده یا تولید مواد مخصوص شدکافت پدییر طراحدی یدا آمداده
شده است ،را در اختیار هیچ دولت فاقد سالح های هسته ای (حتی) به منظور استفاده در مقاصد صدلح آمیدز قدرار
ندهد ،مگر این که ماده اصلی یا ماده مخصوص شکافتپییر به طور قطع مشمول تدابیر حفداتتی مقدرر شدده در
این ماده قرار گیرد.
تدابیر حفاتتی مقرر در این ماده باید به گونه ای به مرحله اجرا گیاشته شود که با ماده  ۴این پیمدان در تطدابق
کامل باشد و از ایجاد مانع بر سر راه توسعه تکنولوژیک یا اقتصادی هم پیمانان در اسدتفاده صدلح آمیدز از اندرژی
هسته ای احتراز ورزد .این امر ،شامل تبادل بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات برای فرآوری ،اسدتفاده یدا تولیدد
مواد هسته ای برای مقاصد صلح آمیز ،در مطابقت با شرایط این ماده و اصدل تددابیر حفداتتی کده در مقدمده ایدن
پیمان مشخص شده ،خواهد بود.
دولت های فاقد سالح های هسته ای در این پیمان باید به منظور انجام تعهدات خود در قبال ایدن مداده بده طدور
انفرادی یا همراه با سایر دولت ها در چارچوب ضوابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با آژانس بین المللی اندرژی

اتمی موافقت نامههایی منعقد کنند .میاکره به منظور حصول چنین موافقتنامههایی باید تر ،مدت  81۱روز از
وارد اجرایی شدن این پیمان ،آغاز شود .در خصوص دولت هایی که اسناد پیوستن و یا تصویب الحداق خدود بده
پیمان را بعد از دوره  81۱روزه تسلیم کنند ،میاکره برای حصول چنین توافقی نمیتواند دیرتدر از تداری تسدلیم
اسناد آغاز شود و اجرای مفاد این توافقات نمیتواند دیرتر از  81ماه از تاری آغاز میاکرات باشد.

ماده ۴
هیچ نکته ای در این پیمان نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم هدم پیماندان در انجدام تحقیقدات ،تولیدد و
استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز را تحت تأثیر قرار دهد .این امر باید بددون اعمدال تبعدی

و در

مطابقت با مواد  8و  ۲این پیمان باشد.
در تبادل تجهیزات ،مواد و اطالعدات تکنولوژیدک بدرای مقاصدد صدلحآمیدز ،اسدتفاده از اندرژی هسدتهای در
حداکثر شکل ،تمام هم پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن می شوند .هم پیمانانی که توان
چنین اقدامی را دارند همچنین باید به شکل انفرادی یا همراه با دیگر دولتها یدا سدازمانهدای بدینالمللدی بدرای
توسعه بیشتر استفاده از اشکال صلح آمیز انرژی هسته ای ،خصوصاً در قلمرو دولت های فاقد سالح هدای هسدته ای
که وارد این پیمان شده اند ،مشارکت ورزند .این مشارکت با عطدف توجده بده نیازهدای منداطق در حدال توسدعه
جهان ،انجام میپییرد.
ماده ۵
تمام هم پیمانان متعهد می شوند تمهیدات الزم را اتخا کنند تا در مطابقت با ایدن پیمدان ،تحدت نظدارت مناسدب
بینالمللی و در چارچوب روالهای بینالمللی مقتضی ،از دسترسی تمام دولتهای فاقد تسلیحات هستهای وارده
در این پیمان به مزایای بالقوهی حاصله از انجام هرگونه انفجارهای صلحآمیز هستهای ،حصول اطمینان کنند .این
امر باید بدون اعمال تبعی

انجام گیرد و هزینهی مالی آن برای چنین دولدتهدایی ،در پدایینتدرین حدد ممکدن

خواهد بود و شامل هزینهی تحقیقات و توسعه نمیشود .دولتهای فاقد تسلیحات هسدتهای وارده در ایدن پیمدان
باید بتوانند در چارچوب یک توافق یا توافقات خاص بین المللی و از مجرای یک نهداد مناسدب بدین المللدی کده
دولت های فاقد تسلیحات هستهای نمایندگان کافی در آن داشته باشند ،به این مزایا دست یابند .میاکرات در این

زمینه باید پس از اجرایی شدن این پیمان ،در نزدیک ترین زمان ممکن آغداز شدود .دولدت هدای فاقدد تسدلیحات
هسته ای وارده در این پیمان که چنین تمایلی داشته باشند ،همچنین می توانند از طریق توافقدات دوجانبده بده ایدن
مزایا دست یابند.
ماده 9
تمام همپیمانان متعهد میشوند ،میاکرات به منظور توقف مسابقه سالحهدای هسدتهای و خلدع سدالح هسدتهای و
انعقاد پیمانی جهت خلع سالح کامل و عام با مقررات دقیق و مؤثر را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز کنند.
ماده ۷
هیچ نکتهای در این پیمان ،ناق

حق هر گدروه از دولدتهدایی کده بده منظدور حصدول اطمیندان از عددم وجدود

سالحهای هستهای در قلمرو خود وارد پیمانهای منطقهای شوند ،نخواهد بود.
ماده 1
هر یک از هم پیمانان می توانند اصالحیه ای را بده منظدور اعمدال در ایدن پیمدان ،پیشدنهاد کنندد .مدتن هرگونده
اصالحیهای باید به دولتهای امانتدار تحویل داده شود و این مدتن توسدط آندان بدین تمدام هدمپیماندان ،توزیدع
خواهد شد .در صورت درخواست یک سوم هم پیمانان یا بیشتر ،دولت های امانت دار باید کنفرانسدی را تشدکیل
داده و از تمام همپیمانان برای شرکت در آن و بررسی اصالحیه ،دعوت به عمل آورند.
هرگونه اصالحیه در این پیمان باید به تأیید اکثریت هم پیماندان ،از جملده تمدام دولدت هدای دارای تسدلیحات
هسته ای وارده در این پیمان و تمام هم پیمانانی کده در زمدان توزیدع مدتن اصدالحیه عضدو هیئدت رئیسده آژاندس
بینالمللی انرژی اتمی بوده اند ،برسد .زمان اجرایی شدن اصالحیه برای هر دولتی که اسناد تصویب آن را تسلیم
کرده ،از هنگامی خواهد بود که اکثریت هم پیمانان ،از جمله تمام دولت های دارای تسلیحات هسته ای وارده در
این پیمان و تمام همپیمانانی که در زمان توزیع متن اصالحیه عضو هیئت رئیسه آژانس بدینالمللدی اندرژی اتمدی
بوده اند ،اسناد تصویب آن را تسلیم کرده باشند .پس از آن ،زمان اجرایی شدن اصالحیه برای هر هم پیمان دیگر
از زمان تسلیم اسناد تصویب آن خواهد بود.
پنج سال پس از اجرایی شدن این پیمان ،کنفرانسی از همپیمانان باید در شهر ژنو واقدع در سدوئیس بده منظدور
مرور عملکرد آن و با هد ،حصول اطمینان از اینکه اهدا ،میکور در مقدمه و مقررات پیمان ،مورد اجرا قدرار

گرفتهاند ،برگزار شود .پس از آن ،هر پنج سال یک بار اکثریت همپیمانان میتوانند با تسلیم درخواست خود بده
دولتهای امانتدار ،خواستار برگزاری کنفرانس دیگری به منظور بررسی عملکرد پیمان شوند.
ماده 6
این پیمان باید برای امضای تمام دولت ها ،آماده باشد .هر دولتی که پیش از اجرایی شدن آن طبق پداراگرا،
سوم این ماده ،آن را امضا نکرده باشد ،میتواند در هر زمان دیگری به آن ملحق شود.
نفو این پیمان مشروط به تصویب آن توسط دولت های امضاکننده خواهدد بدود .اسدناد تصدویب آن و اسدناد
الحاق به آن باید نزد دولت های بریتانیا ،اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا که بدین وسیله بده عندوان
دولتهای امانتدار تعیین میشوند ،به ودیعه گیاشته شود.
این پیمان ،پس از تصویب آن توسط دولت هایی که به عنوان امانت دار تعیین شدده اندد و تصدویب آن توسدط
چهل دولت دیگر امضاکننده این پیمدان و تسدلیم اسدناد تصدویب آنهدا ،وارد اجدرا خواهدد شدد .در ایدن پیمدان،
دولتهای دارای تسلیحات هستهای به دولتهایی گفته میشود که پیش از اول ژانویه  ،869۷مبادرت به تولید و
انفجار سالح هستهای یا هرگونه ابراز انفجار هستهای دیگر کردهاند.
در خصوص دولت هایی که اسناد تصویب و الحاق آنها بده پیمدان ،پدس از اجرایدی شددن ایدن پیمدان ،تسدلیم
میشود ،تاری اجرای آن از تاری تسلیم اسناد تصویب و الحاق خواهد بود.
دولت های امانت دار باید تمام دولت های امضاکننده و ملحق شده به پیمان را از تداری هدر امضدا ،تداری تسدلیم
اسناد تصویب یا الحاق ،تاری اجرایی شدن این پیمان و تاری دریافت درخواست برای تشکیل کنفرانس یا هدر
مورد دیگر ،بالفاصله مطلع سازند.
این پیمان باید توسط دولتهای امانتدار و در تطابق با ماده  8۱۲منشور ملل متحد ،به ثبت برسد.
ماده 8۱
هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق العداده ای
در رابطه با موضوعات این پیمان ،منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است ،از پیمان خارج شود .در این

صورت باید سه ماه پیش از خروج ،به تمام هم پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطدالع دهدد .در چندین
اطالعیهای باید موارد فوقالعادهای که از نظر آن کشور منافع حیاتیاش را به مخاطره انداخته نیز کر شود.
بیست و پنج سال پس از اجرایی شدن این پیمان ،باید کنفرانسی تشکیل شود تا در خصوص اجرای نامحددود
آن ،یا تمدید آن برای دوره یا دورههای دیگر ،تصدمیمگیدری شدود .تصدمیم اتخدا شدده در ایدن مدورد بدا رای
اکثریت همپیمانان ،نافی خواهد بود.
ماده 88
این پیمان ،متن انگلیسی ،روسی ،فرانسه ،اسپانیولی و چیندی آن کده همگدی از اعتبدار یکسدانی برخوردارندد ،در
آرشیو دولتهای امانتدار محفوظ خواهند بود .نسخههای تایید شده این پیمان ،باید توسط دولتهای امانتدار
به دولتهای امضاکننده و ملحق شده به آن ارسال شود.

