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ﻫـﺎی ﺑﺮﺟـﺎم ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺸـﺪه،
ﺧـﻮرد؛ ﻓـﺎز ﺟﺪﯾـﺪ ﭘـﺮوژه
ﺗﻼش ﺑﺮای اﺟﺒﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎن »«CTBT

ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﯿﺖ از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ آﻏﺎز ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ
اﯾﺮان.
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ »ﻻﺳﯿﻨﺎ زِرﺑﻮ« رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ
ای ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ
ای) (CTBTﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻗﻔﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺰارش داد :زِرﺑﻮ در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ رﻫﺒﺮان اﯾﺮان و اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎن ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺗﻞ آوﯾﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺎری از
ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ،ﺗﻼش ﮐﺮد.

ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای )ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ( ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﺟﺎﻣﻊ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای در ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۷۵ﻣﻌﺎدل ۱۰
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﺳﯿﺪ و از اواﺧﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮای اﻣﻀﺎ در
دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺴﺘﻪای در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺗﺤﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت
اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻟﺮزهﻧﮕﺎری ﻣﺎدون ﺻﻮت اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۱۶۰ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه را اﻣﻀﺎ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮد
رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۴ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ آن را
اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﻮز ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﻗﺪام را
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮان ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺼﺮ ،ﭼﯿﻦ و
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﻮد ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را
اﻣﻀﺎ ﻫﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻫﺪه  ۱۸۰روز ﭘﺲ از اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن از ﺳﻮی
اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای »ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ«
ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻟﺮزهﻧﮕﺎری ،رادﯾﻮﻧﻮﮐﻼﯾﺪ ،ﻣﺎدون ﺻﻮت و
ﻫﯿﺪروآﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ،اﺳﺖ .اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﻗﻮع ﯾﮏ
اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﻋﻢ از زﻣﯿﻦ ،ﻫﻮا و درﯾﺎ،
اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺴﺘﻪای را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻆه ﻫﺎی
ﺛﺒﺖ و ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دادهﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ و
در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﻪ وﻗﻮع آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪای اﻋﺰام و ﻧﺘﺎﯾﺞ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
وﻗﻮع ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺴﺘﻪای و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ؟
از زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .در اﺛﺒﺎت ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻊ ﺟﺎﻣﻊ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺒﻮدن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ
اای زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ )ﺧﻮاه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ( در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻣﻪ  ۱۹۹۸و ﻋﺪم ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺸﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن آن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد.
اﻣﯿﺪواری ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن »ﻓﺪرﯾﮑﺎ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ« ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﺑﺮاز
اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﮐﺸﻮورﻫﺎی
 ۵+۱ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و اﺟﺮای آن.

ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  ۱۵.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻟﺰوم ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﭘﺲ از ﺳﺎل ۲۰۱۵
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ
ﺗﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ اﻋﻀﺎی
اﺳﺒﻖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪای اﺧﯿﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻨﺶ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪای ﻗﺼﺪ دارد
در اواﯾﻞ آورﯾﻞ ﻧﺸﺴﺘﯽ را در ﺳﻄﺢ وزﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۲۰ﺳﺎل از اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪای،
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮای اﻣﻀﺎء و
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪای در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۹۰درﺻﺪ از اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۳۷ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ درآﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﻊ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪای دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻫﺪاف ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ،ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻨﻊ ﺟﺎﻣﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از روﻧﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺳﺖ وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اراده و
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای در
روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺌﻮری ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و
ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر در آن در ﻋﻤﻞ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ان ﭘﯽ

ﺗﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن داﻣﻨﻪ ﻗﺪرت ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ان ﭘﯽ ﺗﯽ و ﺳﯽ ﺗﯽ ی ﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮای
اﺟﺮای آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﻏﺮﺑﯽ
آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﺑﻪ روز ﮐﺮدن زرادﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺤﺮﮐﺎت روزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در راﺳﺘﺎی ﮔﺸﺎﯾﺶ راﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﺮان و
وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

