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Abstract
Due to the proliferation of technologies underlying weapons of mass destruction
and the non-membership of Iran's regional rival, Israel, in the organization, and
despite the indicators for the success of the Chemical Weapons Convention
(CWC) and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
there are always concerns about the consequences of Iran’s membership in the
OPCW, meaning that by joining the organization, Iran will not only lose its
weapons-based deterrence, but also is exposed to intelligence threats by providing
the organization with confidential onformation. The main question of the present
study is what legal-political, defense and security opportunities Iran will enjoy
and what threats it will face by joining the CWC and the OPCW. The purpose of
this research is to accurately explain the opportunities and threats in order to
benefit more from them to secure Iran's interests. The findings show that the
implicit threats of membership in the CWC and the OPCW are also present in the
case of non-membership. However, the direct and implicit opportunities for Iran's
membership in the convention and the organization are unavoidable.
Keywords: Iran, Opportunity, Threat, Chemical Weapons Convention (CWC),
the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
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چکیده
با توجه به گسترش فناوریهای سالحهای کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقهای
ایران یعنی ا سرائیل در سازمان و بهرغم شاخصهای ذکر شده برای موفقیت کنوان سیون
منع سالالالالحهای شالالالیمیایی ) (CWCو سالالالازمان بینالمللی منع سالالالالحهای شالالالیمیایی
( ،)OPCWهمواره این نگرانی درباره عضالالویت ایران در  OPCWمطرح اسالالت که ایران با
عضویت در سازمان منع سالحهای شیمیایی نهتنها بازدارندگی تسلیحاتی خود را از دست
دهد ،بلکه با ارائه اطالعات و آمار محرمانه به این سالالازمان در معرت تهدید اطالعاتی قرار
گیرد  .پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که ایران با عضویت در کنوانسیون منع
سالالالحهای شالالیمیایی ( )CWCو سالالازمان بینالمللی منع سالالالحهای شالالیمیایی از چه
فر صتهای حقوقی -سیا سی ،دفاعی و امنیتی برخوردار و در عین حال با چه تهدیدهایی
مواجه خواهد بود .هدف این تحقیق تبیین دقیق این فر صتها و تهدیدها برای بهرهمندی
بیشالالتر از آنها برای تأمین منافع ایران اسالالت .یافتههای پژوهش نشالالان داده اسالالت که
تهدیدهای ضالالمنی عضالالویت در کنوانسالالیون و سالالازمان منع سالالالحهای شالالیمیایی ،بدون
عضویت نیز برقرار است ،اما فرصتهای مستقیم و ضمنی عضویت ایران در این کنوانسیون
و سازمان غیرقابل چشمپوشی است.
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مقدمه
پیشررر

های علمی ،ه روزه منج به توسررر وه و پیشررر

ج نگا زار های

ک شتارجموی از جمله سالحهای بیولوژیکی و شیمیایی می شود ،در نتیجه م سائل
جنگ و صلح،

ص ها و تهدیدهای کنوانسیونهای منع سالحهای کشتارجموی

بسرریار پیدیدهت میگ دد .چنانده تاریخ روابط بینالملل نیز نشرران میدهد ص ر
عضررروی

در پیمانهای امنی

نمیتواند موجب امنی

دسرررتهجموی و رژیمهای بینالمللی خلع سرررالح

جوامع در ب اب جنگ های وی انکننده شرررود .در وابع با

اینکه کنوان سیون و سازمان منع سالحهای شیمیایی یکی از ارکان رژیم بینالمللی
ب ای خلع سالح مح سوب می شوند و عالوه ب پا سخ به آرمان «جهانی عاری از
سالحهای ک شتارجموی و کاهش خط جنگ شیمیایی» ،زمینههایی را ب ای توسوه
صلحآمیز ناوری و علم شیمی اهم میکنند ،نگ انیهایی ب ای ک شورهای ع ضو
از جمله ای ان به هم اه دارند.
مهمت ین ویژگیهای کنوانسررریون منع سرررالحهای شررریمیایی ،قدابل بهطور
ظاه ی ،جهانشمولی آن ،بدون بید و ش ط بودن ،غی تبویضآمیز بودن و سازوکار
اج ایی آن ا س ؛ اما این کنوان سیون نیز چون دیگ مواهدات بینالمللی اگی بین
کشررورها با منا ع گوناگون که گاه در توارک کامل هسررتند ،با چالشهایی روبهرو
اس ؛ ه چند به دلیل اگی ی بینالمللی از ص هایی نیز ب خوردار اس .
بناب این عضررروی
بینالملل اس

کشررروری مانند ای ان که مظال

و این سیاس

نطا سرررلطه کنونی نطا

ای ان نیز ب ای ج یان سلطه جهانی تهدید مح سوب

میشرود ،در کنوانسریون و سرازمانی مانند منع سرالحهای شریمیایی ،مرمن ایجاد
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ص هایی میتواند تهدیدزا هم باشد.
تهدیدها و

ص های کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی میتوانند نا شی از

مفاد و مکانیسم اج ای کنوانسیون «مستقیم» یا به دلیل آثار کنوانسیون «غی مستقیم»
با شند .تهدیدهای م ستقیم که ممکن ا س

از کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی

متوجه کشررورها شررود ،ناشرری از چند عامل مانند نقاط بوت تهدیدزا و تهدیدهای
غی مستقیم ممکن اس

به دلیل نقاط مو

تهدیدزای کنوانسیون باشد .درقالیکه

ص های مستقیم کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی ممکن اس
بوت و

ص های غی م ستقیم نا شی از نقاط مو

ناشی از نقاط

ص ساز کنوان سیون منع

سالحهای شیمیایی باشد.
به این ت تیب ،پ سش اصلی پژوهش قام این اس

که ای ان با عضوی

در

کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی ( )CWCو سازمان بینالمللی منع سالحهای
شیمیایی ( )OPWCاز چه ص های ققوبی -سیاسی ،د اعی و امنیتی ب خوردار
میشررود و در عین قال با چه تهدیدهایی مواجه اسرر  .ب این اسررا  ،در ادامه،
مرررمن تبیین نط ی این که چ ا در شررر ایط بینالمللی کنونی وجود ت هد ید ها و
ص ها در کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی مف وک ا س  ،مفاد کنوان سیون
منع سالحهای شیمیایی از قیث ص ها و تهدیدهای مستقیم و غی مستقیم ب ای
کشورها ارزیابی شده ،سپس تالش میشود با ب رسی عملک د کشورها در ببال این
مفاد ،تهدیدها و ص های کنوانسیون ب ای جمهوری اسالمی ای ان و راهکارهای
م بوط به آنها تبیین گ دد.
 .1تبیین نظری تهدیدها و فرصتهای سازمانها
درقالیکه بسررریاری از تحلیلگ ان و نط یهپ دازان از امکان تحول نطا بینالملل از
نطا یکبطبی به نطا دو یا چند بطبی سرررظن میگویند ،میتوان گف

«تئوری

وابعگ ایی کال سیک» ،چارچوب مفیدت ی ب ای تحلیل روابط بینالملل ا س ؛ زی ا
تبیین رابطه بدرت با عوامل وابوی در روابط دول  -مل ها در آن بسررریار مورد
توجه و م اجوه اس  .با این قال نکته قائز اهمی

این اس

که در ادبیات م بوط

به وابعگ ایان کالسرریک به دلیل مف وک بودن منازعه دائمی بین دول ها بهعنوان
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واقدهای اصلی نطا بینالملل ،موموع خلع سالح و عد اشاعه تا قدودی مبهم
مانده اسررر

و چون ب طبف مف وک اصرررلی این تئوری ،ا زایش بدرت نطامی

مهمت ین شررراخد بدرت ملی اسررر  ،کشرررورها به دنبال مؤث ت ین و باالت ین
سالحهای موجود و ممکن ب ای ا زایش توان نطامی ه ستند
) .p. 77ب اسا

(Morgenthau, 1966,

تئوری بازدارندگی که مبتنی ب وابعگ ایی اس  ،صدور تهدیدات

موتب میتوا ند از ای جاد ج نگ جلوگی ی ک ند .م طابف مف ومرررات این تئوری و
متوابب آن واید بازدارندگی ،نهتنها دول ها باید به دنبال سالحهای ک شتارجموی
با شند ،بلکه باید تالش نمایند به ه نحو ممکن سی ستمهای مظ بت  ،پیدیدهت و
پیش تهت ی را کسب کنند ).(Tarr, 1991, pp. 63-65
در «نط یه نووابعگ ایی» هم که مهمت ین اندیشررمند آن «کن
موموع خلع سالح رد شده اس  .ب اسا

والتز» اسرر ،

مف وک این تئوری ،دول ها مهمت ین

بازیگ ان بینالمللی و بازیگ ان عقالیی هستند که به دلیل سیستم آنارشی قاکم ب
روابط بینالم لل  ،باید ب ای قفاظ

از منا ع خود همواره در قال ا زایش بدرت

نسبی باشند ).(Waltz, 1979, pp. 170-185
این رویک د نط ی زمانی بیشرررت قائز اهمی

میشرررود که نتیجه عملک د

سررازمانها ،نهادها و مواهدات بینالمللی پس از جنگ جهانی دو و بهویژه پس از
وپاشرری اتحاد جماهی شرروروی ب رسرری شررود .ب رسرریها نشرران میدهد چقدر
مالقطات بدرتها ب عملک د این نهادها تأثی گذار بودهاند .از دالیل اصررلی ایجاد
سررازمانهای بینالمللی پس از جنگ جهانی دو کمک به ب ب اری صررلح و امنی
بود؛ اما عملک د مرروی

این نهادهای املی ب ای قلو صررل منابشررات و تنبیه

دول های خاطی ،رویک د وابعگ ایی به عد خوشبینی نسرررب
بینالمللی در ایجاد و گ ست ش همکاریهای بینالمللی ا س
تقوی

به نقش نهادهای
و در نتیجه صلح را

میکند (مشی زاده ,1٣٨٨ ,ص.)٥٩ .
ش ایط تحول در نطا بینالملل ،ا زایش رباب

بینالمللی و آنارشی م بوط به

پ سررش درباره تهدیدآمیز بودن توهدات املی را ب جسررتهت میکند .ب اسررا
نط ات والتز قدان بدرت ائقه م کزی ،مومرروع کلیدی ب ای درن نطا بینالملل
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ا س  .چون ک شورها در سی ستمی زندگی میکنند که و موی

خودیاوری در آن

قاکم ا س  ،باید با قداکث تالش خود ،و موی

بدرتی خود را در این سی ستم

به دیگ ان بهبود دهند .ب همین اسرررا

یک مومای امنیتی در روابط بین

نسرررب

کشورها شکل میگی د که مطابف آن ،کشورها تمایلی به خلع سالح ندارند ،درباره
تالشهای خود ب ای دسررتیابی به سررالحهای کشررتارجموی پنهانکاری میکنند و
درصدد خلع سالح ط

مقابل هستند (.)Nicholson, 1993

با وجود تفاسررری یادشرررده ،در ط

مقابل این بدبینیهای وابعگ ایانه ،همدنان

ن هادگ ا یان ب این باور ند که با ا زایش نقش ن هاد های بینالمللی ،هم کاری های
بینالمللی در جه
یا

منسجم ساختن بیشت جاموه بینالمللی تقوی
این دیدگاهها مو قی

(ساعد ،1٣٨٩ ،ص .)16 .ب اسا

و گست ش خواهد
سازمانهای بینالمللی

میتواند دول ها را متقاعد کند بهمنطور قفظ وقدت و رسرریدن به یک امنی
در بین خود با یکدیگ همکاری و والی

جموی

کنند (بیگزاده ،1٣٩0 ،ص.)1 .

با توجه به تحوالت در قال انجا در جام وه بینالمللی ،ه دو رویک د نط ی
بسیار مهم اس ؛ از سویی به لحاظ وابعگ ایی ،توهدات املی که مانع ا زایش بدرت
ای ان شود ،نگ انکننده اس

صلح و امنیتی جهانی

و از سوی دیگ با توجه به اهمی

ب ای ای ان ،نقش سازمانهای بینالمللی در این رابطه قائز اهمی
در ب ر سی اجمالی ماهی

وجودی و اهدا

اس .

عالی کنوان سیون و سازمان منع

سررالحهای شرریمیایی ،آنده بیشررت جلب توجه میکند جهان عاری از سررالحهای
مظ ب و امنی

جهانی اس ر

که اگ این ش ر ایط تحقف یابد ،بطواً ب ای کشرروری

چون ای ان نیز مفید اسرر ؛ اما مومرروع نگ انکننده این اسرر

که شرراید عملک د

کنوانسریون و سرازمان منع سرالحهای شریمیایی تهدیدهایی عینی یا ناکارآمدی آن
تهدیدهای ممنی ب ای کشورهایی ایجاد کند که کامالً به این نهاد اعتماد میکنند.
 .2رویکردهای مختلف به مشارکت ایران در رژیم خلع سالح کشتارجمعی
با توجه به مزایا و موایب عضرروی

در رژیمهای بینالمللی خلع سررالح ،از جمله

کنوان سیون و سازمان منع سالحهای شیمیایی ،ع ضوی

ای ان در این سازمان از

ابتدا تاکنون همواره مورد بحث و نقد ب ار گ ته و در م اکز علمی و ت صمیمگی ی
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و ت صمیم سازی ،پ سشهایی جدی درباره چالشهای این توهد بینالمللی مط ح
میشود .البته این بحثها دوگانه اس

و در دو جبهه موا ف و مظال  ،گ ایشهای

سیا سی و ک ی متفاوتی وجود دارد؛ اما ه دو جبهه محورهای مورد بحث خود
را ب یک مومرروع بیشررت متم کز ک دهاند که همان پیامدهای امنیتی عضرروی

در

کنوانسرریون و سررازمان منع سررالحهای شرریمیایی اسر ؛ ه چند نگاهشرران به این
مو موع مثب

و منفی ا س  .مبنای شکلگی ی این مباقث نیز م سئله گ ست ش و

توسرروه های تولید سررالحهای کشررتارجموی (شرریمیایی ،میک وبی و هسررتهای) و
اقتمال بهکارگی ی آن در مناطف همجوار ای ان اس .
ب طبف منابع موجود ،در محیط امنیتی ای ان ،د س کم  ٩ک شور به یک یا چند
نوع از انواع سالحهای ک شتارجموی مجهز شدهاند یا در تالش ب ای د ستیابی به
آنها هسررتند .عامل دیگ ی که توسرروه و گسررت ش سررالحهای کشررتارجموی در
پی امون ای ان را تهدیدزا میکند ،بیثباتی های ناشررری از منابشرررات منطقهای و
بینالمللی در این منطقه اسرر  .با این قال موا قان و مظالفان عضرروی

ای ان در

کنوانسرریون و سررازمان منع سررالحهای شرریمیایی راهب د مظتلفی ب ای این چالش
امنیتی پیشنهاد میکنند .موا قان عضوی

در سازمان ،این عضوی

را منوط به وال

بودن راهب د منا سبت ی ب ای چالش امنیتی گ ست ش سالحهای ک شتارجموی در
منطقه پی امون ای ان و جهان توصررری

میکنند و مظالفان ،این عضررروی

را در

ش ایطی که از سوی رببا و دشمنان منطقهای و امنطقهای توهدی ب ای منع اشاعه
وجود ندارد ،نگ انکننده میدانند.
 .1-2دیدگاه مخالفان

مظالفان پیو ستن ای ان به سازمان منع سالحهای شیمیایی ،با اینکه بهطور وا مح
دسررتیابی به سررالحهای کشررتارجموی را پیشررنهاد نمیدهند ،اما با تأکید ب نقش و
جایگاه این تواناییها در پی شب د مقا صد سیا سی ،ع ضوی
رژیم بینالمللی خلع سالح را در راستای تأمین امنی

در چنین نهاد و در کل

ملی نمیدانند .ب اسا

این

دیدگاه ،دسررتیابی به توانایی تولید سررالحهای کشررتارجموی ،نهتنها مانع زورگویی
بدرتهای جهانی در ع صرره نطا بینالمللی خواهد شررد ،بلکه این تواناییها در
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عمل پ شتیبان تأمین منا ع منطقهای و جهانی ای ان خواهد بود .مدا وان این دیدگاه،
رژیمهای بینالمللی سررالحهای کشررتارجموی را نهادهای تبویضآمیز در راسررتای
طبقهبندی کشررورهای جهان به دارا و ندار و در نتیجه اسررتیالی اسررتکبار ب

تثبی

مستضوفان میدانند .آنها به تهدیدهای کشورهایی مانند هند و پاکستان هم اشاره
میکنند که در پی امون امنیتی ای ان دارای سررالحهای کشررتارجموی هسررتند و هی
ا یدئولوژیکی با بدرت های جهانی نداشرررته و بابلی

اختال

اتحاد با آم یکا را

دارند (بلوچی.)1٣٨٥ ،
ب اسا

استدالل این گ وه ،ببالً نیز نتیجه عضوی

جمهوری اسالمی ای ان در

رژیمهای خلع سالحهای ک شتارجموی به شدت مورد ت دید ب ار دا ش  .درقالیکه
ای ان بهعنوان یک عضرررو وال و پیشررر و در مجامع بینالمللی خلع سرررالح با نطا
بینالملل همکاری ک ده ،از قمای

الز ب خوردار نشررده اس ر

و در زمان قمالت

شرریمیایی ع اب به نی وهای نطامی و قتی شرره های بید اع ای ان ،بدرتهای بزرگ
که ع اب را با آن ت سلیحات تجهیز ک ده بودند ،با سکوت خود در ب اب این جنای ،
بهطور ممنی از صدا د اع ک دند .باید گف

این گ وه ،مبنای تئوریک نط یات خود

را به تفک ات ا یدئولوژ یک م حدود نمیک ند و ع مدتاً به اصرررول و ا هدا
وابعگ ایی در سیاس

نط یه

بینالملل هم متوسل میشود (بلوچی.)1٣٨٥ ،

ب پایه اسررتدالل این گ وه ،ب خورداری از سررالحهای کشررتارجموی لزوماً به
مونای ا ستفاده از آنها نی س ؛ بلکه تکیه ب نقش بازدارندة آنها ا س  .بازدارندگی
و تقوی

توان چانهزنی ای ان دو روی یک سررکه هسررتند؛ بهخصرروص با توجه به

اینکه در خاورمیانه ماهی

بدرت مبتنی ب مسائل سیاسی و نطامی اس .

استدالل دیگ مظالفان عضوی

ای ان در سازمان منع سالح شیمیایی ،اقتمال

سوءاستفاده بدرتهای بزرگ از بازرسیهای پیشبینی شده در مواهده علیه ک شور
اسرر  .توهد به اهم ک دن امکان بازرسرری از همهجا ،در ه زمان و بدون امتناع،
آنچنانکه در کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی و پ وتکل الحابی پیشبینی شده
اس  ،عمالً امکان قفاظ
کیفی

از اطالعات س ّی و امنیتی یک ک شور همدون میزان و

تواناییهای نطامی را از بین میب د .بهخصوص با پیش تهت شدن شیوههای
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بازرسی ،اطالعات ک شور بازرسی شونده کامالً در مو ک ا شا و سوءاستفاده ب ار
میگی د .این در قالی اس
مزایا و مصونی

که مزایا و مصونی های اعطاشده به بازرسان ،باالت از

دیپلماتیک اس  .نحوه ب خورد با ع اب در زمان رژیم صدا  ،یکی

از موارد سرروءاسررتفاده از بازرسرریها اس ر  .از دید ط اقان نطامی ،اجبار ع اب به
همکاری با بازرسررران در هفتههای ببل از آغاز قمله به این کشرررور ،در راسرررتای
اهدا

نطامی از پیش تویینشده ارزیابی میشود ).(Asgarkhani, 2003
به اعتقاد مظالفان عضرروی

در رژیم خلع سررالح ،قتی سرر مایهگذاری در زمینه

سررالحهای کشررتارجموی ،موجب ارتقای دانش نی در زمینههای دیگ میشررود و در
عمل نتایج ابتصررادی جنبی مثبتی دارد و با این نوع سرر مایهگذاری زمینههای اشررتلال
ا زایش پ یدا میک ند .ب اسرررا

د ید گاه این گ وه ،مق رات م حدودکن نده رژیم های

بینالمللی خلع سالح ،مانع بزرگی ب س راه پیش

()1

علمی و ابتصادی کشور اس .

 .2-2دیدگاه موافقان

بظش عمده استدالل موا قان عضوی
جمله ع ضوی

ای ان در رژیمهای بینالمللی خلع سالح ،از

در سازمان منع سالحهای شیمیایی ،ب عد تنا سب سالحهای

کشتارجموی ،با امنی

ملی ای ان تأکید دارند .یک استدالل این گ وه ب ق ا بودن

اسرررتفاده عوامل مظ ب غی انسرررانی از نط اسرررال تأکید دارند (پ توی ،مطلبی،
موسوی ،1٣٩٥ ،ص .)1۷ .در این راستا موا قان موتقدند مومع ای ان در مورد منع
سررالحهای هسررتهای و دیگ انواع سررالحهای کشررتارجموی با توای رهب انقالب
آی اهلل خامنهای نیز تقوی
اجال

شده ا س  .ای شان در سظن انی ا تتاقیه شانزدهمین

سررر ان جنبش عد تو هد در ته ان در تاریخ  ٣0اوت  ۲01۲اعال ک د:

«جمهوری ا سالمی از لحاظ ک ی و نط ی و قهی ،نگهداری سالحهای ه ستهای
را گناه بزرگی میداند و موتقد اس ر

تکثی این سررالحها کاری بیهوده ،پ م ر ر و

پ خط اسررر  ».آی اهلل خامنهای ،رهب انقالب اسرررالمی نیز در این مورد اشررراره
ک دهاند« :ای ان " شوار خاورمیانه عاری از سالح ه ستهای" را مط ح ک ده و ما به
آن پایبندیم ».ب اسررا

باور موا قان عضرروی

ای ان در رژیمهای خلع سررالح این

توای رهب انقالب که ریشرره در باورهای بوی اسررالمی دارد میتواند نقش بسرریار
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مؤث ی ،ات از قل بح ان هستهای ای ان ،در زمینه ا زایش ابتکار ای ان ب ای ایفای
نقش وال در منطقه و جهان ب ای خلع سالح ایفا
استدالل دیگ آنها ب قساسی

کند.

بینالمللی در زمینه سالحهای ک شتارجموی

و زی ذرهبین ب ار دادن ای ان ب ای توقیب ر تارهای آن در این زمینه تأک ید دارد.
آنان ه گونه ق ک

دسررتیابی به سررالحهای مظ ب را به مونای

ای ان به سررم

تقدیم بهانه به دشمنان ب ای اعمال شار بیشت به ای ان میدانند.
به باور موا قان ،عضررروی

وال ای ان در رژیم های خلع سرررالح ،از جمله

سازمان منع سالح شیمیایی یک راهب د پدا ندی در ب اب ه گونه تهدید بهانهجویانه
از سوی د شمنان ا س  .در این زمینه بازنگ ی در تج به و س نو ش
دیگ از جمله ع اب بسرریار آموزنده اس ر  .عضرروی

ک شورهای

در رژیمهای بینالمللی خلع

سالح ن شانه مهمی در اثبات مقا صد صلحطلبانه ک شورهای ع ضو بوده و در نتیجه
دیدگاه ا کار عمومی جهان را ن سب

به ای ان مثب

میکند .موا قان ع ضوی

ای ان

در رژیمهای خلع سالح ،با رد نقش بازدارندگی سالحهای ک شتارجموی در ب اب
بدرت نطامی روزا زون ک شورهایی مانند آم یکا ،ک سب این سالحها را تنها عامل
ا زایش شارهای سیاسی و ابتصادی جهانی و در نتیجه عقب ماندن ای ان از چ خه
بدرت در زمینههای متوار

ابت صادی -نطامی ارزیابی میکنند که در نهای

ملی را هم بهشدت تضوی

میکند.

امنی

این گ وه با اشاره به لزو به همندی از منابع علمی و نی و ابتصادی گست ده
ب ای تولید سررالح ،نیل به این هد
طاب

را با توجه به ش ر ایط ابتصررادی ای ان بسرریار

سررا میدانند .تم کز ب صررنایع د اعی و هجومی ،در شرر ایط قدان منابع

کا ی ابت صادی تنها به مونای ص

هزینه بدون انتطار درآمد ا س  .این چالش با

توجه به تح یمهای ابت صادی جهانی علیه ک شور دارنده سالحهای ک شتارجموی،
منج به تو سوه نامتقارن ابت صادی  -نطامی شده و ک شور را از ق ک
توسوه ابتصادی روبهرشد دور میکند .صنو
خاص اس

در م سی

نطامی تنها تولید اشتلال ب ای بش

و اب شار دیگ جاموه را با مو ضل بیکاری روبهرو میکند .ممن اینکه

تج به تح یمهای بینالمللی اعمال شده علیه ای ان نشان داده اس

که قتی ش کای
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غی غ بی ای ان مانند روسررریه نیز به دالیل منا ع خود در این تح یمها مشرررارک
میکنند .همدنین عضوی

در رژیمهای بینالمللی خلع سالح از جمله سازمان منع

سالحهای شیمیایی یکس ی مزایای ابتصادی و علمی دارد.
 .3تبیین فرصتهای دفاعی -امنیتی برای کشورهای عضو
کنوانسررریون منع سرررالحهای شررریمیایی یکی از مواهدات خلع سرررالح بوده ،در
چارچوب نط یههای خلع سررالح بابل ارزیابی اسرر  .از سرروی دیگ نط یه خلع
سرررالح به نط یه رژیم امنی

دسرررتهجموی نیز م بوط میشرررود که بهموجب آن

ت سلیحات داخلی ک شورها با ر شد رژیم امنی

د ستهجموی محدود شده ،نیاز به

اتحادهای نطامی نیز کم میگ دد .در وابع بهموجب ماده  ۲6منشررور سررازمان ملل،
شورای امنی

موظ

اس

سی ستمی را ب ای تنطیم سیاس های تسلیحاتی ایجاد

کند (ع سگ خانی ،1٣٨٨ ،صد .)1۲٥-1۲4 .نط یهپ دازان و صاقبنط ان امنی
د ستهجموی مزایا و بابلی هایی تو ی
میکنند که ب اسررا

و تحلیل شده ب ای چنین نطا هایی مط ح

این نط یات و کنوانسرریون منع سررالحهای شرریمیایی میتوان

بهطورکلی و جزئی ص های د اعی و امنیتی کنوانسیون را به ش ح زی ب شم د.
 .1-3رفع تنگنای امنیتی

ب سیاری از مواهدات بینالمللی از دی باز ب کاهش ت سلیحات بهعنوان یک راهکار
ب ای قفظ صررلح تکیه داشررتهاند؛ چنانده بند  1از ماده  ٨میثاب جاموه ملل قفظ
صلح را در گ و کاهش ت سلیحات ک شورها میداند .نطا امنی

د ستهجموی با یک

سازوکار خلع سالح و منع اشاعه دو کارک د بسیار مهم در ر ع تنگنای امنیتی دارد:
از بین ب دن ت هد ید سرررالح های موجود و تقو ی
نگ انی نسب

به وجود رباب

تسلیحاتی .در کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی در

هی مادهای به سررازوکار مسررتقیمی ب ای اج ای امنی
ا س ؛ اما این کنوان سیون ب ا سا
متحد در سررازمان ملل به ثب
کنوان سیون و شورای امنی

بازدار ندگی و دیگ ی کاهش
دسررتهجموی اشرراره نشررده

ماده  ۲٣خود و ماده  10۲من شور سازمان ملل

رسرریده اسرر  .مررمن اینکه در ماده  16به ارتباط
ا شاره شده ا س ؛ به عبارت دیگ ک شورهای ع ضو
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دستهجموی شورای امنی

مواهده مشمول رژیم امنی

سازمان ملل میشوند.

 .2-3حفظ اطالعات حساس کشور در چارچوب معاهده

لزو قفاظ

از اطالعات مح مانه کشرررورها ،این صررر

دول ها ب ای عضرروی
باشررند .ب اسررا

را اهم میکند که

و ارائه اظهارنامه و اعطای مجوز بازرسرری نگ انی نداشررته

بسررم

 Aدر بند  ۲پیوسرر

قفاظ

از اطالعات مح مانه،

مسئولی

اصلی قصول اطمینان از قفظ اطالعات مح مانه ب عهدة مدی کل اس .

ب اسررا

عضررو میتواند اطالعات را

بسررم

« »aبند  ۲در این پیوسرر  ،دول

مح مانه اعال کند .عالوه ب این ب اسررا

بسررم

« »bدبی خانه باید اطالعات و

مدارن واصررله توسررط دبی خانه نی را ب ای مشررظد ک دن مح مانه بودن آنها،
مورد ارزیابی ب ار دهد .بسم

« »eنیز تأکید دارد که اطالعات مح مانه باید بهطور

مطمئن در ساختمان سازمان نگهداری شود .این ب سم

از کنوان سیون به دول

عضو این قف را میدهد که ب خی از اطالعات و مدارن را در م جع ملی نگهداری
کند .اطالعات قسا

شامل مواردی از جمله عکسها ،ط حها و سای مدارکی که

تنها ب ای بازر سی از تأ سی سات م شظد مورد نیاز با شند را نیز میتوان در محلی
در همین تأسرریسررات بهصررورت بفلشررده نگهداری ک د .تاکنون هی مورد نقض
مسئولی

قفظ اطالعات مح مانه گزارش نشده اس

(نذی ی اصل.)1٣٩۲ ،

 .3-3حل اختالفات و ایجاد درک مشترک

کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی

صتی ب ای ایجاد درن م شت ن از مق رات

خلع سالح ،منع اشاعه و همکاریهای علمی و نی صلحآمیز شیمیایی ایجاد ک ده
اس

( شاک یان .)1٣٩۲ ،چنانده طبف آرای منتقدان رژیم خلع سالح ،ک شورهای

ع ضو دچار اختال

دیدگاه و تف سی ی از کارب د مق رات شوند ،مطابف کنوان سیون

منع سررالحهای شرریمیایی چند راه پیشرو دارند .اگ دول
بهاقتمال عد پایبندی دول

عضررو مواهده نسررب

عضررو دیگ ت دیدها و نگ انیهایی دارد ،ب اسررا

ماده  14کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی قف ط ح مسئله دارند .ب اسا
ماده  ،14اختال ات باید مطابف مق رات مواهده و ب اسررا

بند 1

منشررور سررازمان ملل
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عضو

ع ضو و سازمان ،در تف سی یا کارب د این مواهده اختال ی

های ذینفع باید با دیدگاه قل س ر یع اختال

از ط یف مذاک ه

یا سررای راههای صررلحآمیز انتظابی با یکدیگ مشررورت کنند .این راهها میتواند
شررامل ارجاع مسررئله به دادگاه بینالمللی الهه باشررد .دول های عضررو درگی باید
شورای اج ایی را از ابدامات انجا شده مطلع سازند.
 .4-3درخواست کمک برای رفع نگرانی

اگ یکی از دول های عضو نسب

به والی

عضو دیگ کنوانسیون سوءظن داشته

باشد ،عضو نگ ان میتواند از شورای اج ایی ب ای روشن شدن ومویتی که مبهم
تلقی شده درخوا س

کمک کند .ب ا سا

اج ایی باید ابدامات مقتضرری را قداکث ظ
درخوا س  ،ش وع و ابتدا دول
دول

مذکور نیز باید ظ

بند  ٣و  4ماده  ٩کنوان سیون شورای
مدت  ۲4سرراع

ذیربط را ن سب

از زمان دریا

به وجود سوءظن مطلع نماید.

 10روز از تاریخ دریا

تومررریح ،ب ای از بین ب دن

نگ انیها به شرررورای اج ایی پاسرررظی ارائه کند .تا زمان ر ع کامل نگ انیها این
چ خه درخواسررر  ،وسررراط
ر مای بظش ن شد ،دول

و تومررریح باید ادامه داشرررته باشرررد .اگ نتیجه

ع ضو درخوا س کننده قف درخوا س

ویژه شورای اج ایی را دارد و دول های درگی موظ

به ش ک

هسررتند .از سرروی دیگ مطابف با بند  ٨و  ٩ماده  ٩ه دول
پا یبندی اقتمالی دول

در اجال

راسررتیآزمایی نباید بیاسررا

ویژه

عضررو که درباره عد

عضو دیگ شواهدی داشته باشد ،قف درخواس

اتهامی از تأسرریسررات مشررکون آن دول
پیوسرر

ت شکیل اجال

بازرسی

را دارد .این بازرسرری اتهامی طبف مفاد
باشررد و دول

متواهد متهم نیز موظ

به

همکاریهای الز ب ای اج ای بازرسی اتهامی اس .
 .5-3حق بینالمللی دریافت کمک و حفاظت در برابر تهدید یا کاربرد سالحهای
شیمیایی

اگ چه در کنوانسرریون منع سررالحهای شرریمیایی سررازوکاری ب ای د اع دسررتهجموی
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به اج ای امحای کامل

وجود ندارد ،اما سررازمان منع سررالحهای شرریمیایی موظ

سالحها در کشورهای عضو ،منع اشاعه به کشورهای عضو و غی عضو و نطارت ب
همکارهای نی و تجاری کشورهای عضو با اعضا و غی اعضا اس  .ممن اینکه در
ماده  10کنوانسرریون راهکارهایی ب ای کمک و قفاظ
شیمیایی ط اقی شده ا س  .ب ا سا
رساندن تجهیزات قفاظ

اعضررا در ب اب سررالحهای

ماده  10کمک عبارت ا س

از هماهنگی و

در ب اب سالحهای شیمیایی به دول های عضو که شامل

تجهیزات شررناسرراگ و سرریسررتمهای اعال خط  ،تجهیزات قفاظتی ،تجهیزات ر ع
آلودگی و مواد ر ع آلودگی ،پادزه های طبی و درمانی و ارائه رهنمود در مورد ه
یک از ابدامات قفاظتی می شود .کنوانسیون در راستای باز نگهداشتن دس
و کشورهای عضو ب ای کمک به قفاظ

سازمان

کشورها در مقابل سالحهای شیمیایی در

بند  ۲ماده  10پیشبینی ک ده اسررر  ،هی نکتهای در این مواهده در زمینه مقاصرررد
ممنوع نشده ،نباید بهعنوان مانع قف دول

در

عضو ب ای استفاده از وسایل قفاظ

ب اب سالحهای شیمیایی توبی شود .البته در بند  4این ماده شفا سازی ب نامههای
ملی م بوط به مقاصرررد قفاظتی الزامی اسررر  .این شرررفا سرررازی از ط یف ارائه
پیشنویس توا قات به اولین اجال

کنف انس انجا میشود (می زایی ،1٣٨6 ،صد.

 .)٣۲-4٨مطابف بند  10 ،٩ ،٨و  11ماده  10کنوانسرریون ،این صر
وجود دارد که درخواسررر

خود را ب ای دریا

کمک و قفاظ

ب ای کشررورها
علیه اسرررتفاده یا

تهدید به استفاده از سالحهای شیمیایی به سازمان ارائه کند .مدی کل سازمان موظ
اس

بیدرنگ درخواس

دول

مذکور را به شورای اج ایی و همه دول های عضو

ارسال کند تا ابدامات امط اری کمکرسانی شود.
 .6-3امکان نظارت دولت عضو بر ورود و خروج تیم بازرسی

اگ چه انجا بازرسرری بهمنطور جلب اعتماد جهانی انجا میشررود ،به دلیل امکان
ا شرررای توانمندی دول

عضرررو با مظاط اتی روبهرو اسررر  .بهه قال اطالع

کارشررناسرران کشررورهای خارجی از توانمندی یک دول

ب ای آن اقسررا

ناامنی

ایجاد میکند؛ اما کنوانسرریون منع سررالحهای شرریمیایی ت تیباتی را ب ای اطمینان و
امن ی

دو ل

بازرسررریشرررو نده پیشبینی ک ده اسررر  .م طابف بوانین عمومی

فرصتها و تهدیدهای حقوقی -سیاسی ،دفاعی و امنیتی عضویت ایران در ...

راسررتیآزمایی کنوانسرریون .1 :مدی کل سررازمان موظ
بازرسی را از ببل به اطالع دول

اسر
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م اتب و زمان انجا

عضو ب ساند؛ مواردی همدون نوع بازرسی ،نقطه

ورودی ،تاریخ و زمان ورود تق یبی به نقطه ورودی ،نوع وسیله مورد استفاده ب ای
ورود به نقطه ورودی ،محل مورد بازرسی ،اسامی بازرسان و دستیاران ،در صورت
نیاز مجوز پ وازهای ویژه (بسررم

)D؛  .۲نمایندگان دول

بازرسرریشررونده قف

نطارت ب کلیه والی های را ستیآزمایی تیم بازر سی را دارند (ب سم
عضو بازرسیشونده با درخواس

 .٣نمایندگان دول

 Eبند )4٩؛

بازرسان ،در قضور بازرسان

نمونهب داری را انجا میدهند (بند .)٥۲
 .4تبیین فرصتهای دفاعی -امنیتی برای ایران
جمهوری اسرررالمی ای ان بهعنوان یکی از کشرررورها و بدرتهای اث گذار در منطقة
خاورمیانه با عضوی

در سازمان منع سالحهای شیمیایی بدرت تأثی گذاری در روند

خلع سالح و ر ع تنگنای امنیتی در منطقه و نطا بینالملل را دارد .در چند دهه اخی
خاورمیانه یکی از کانونهای توجه سازمان ب ای خلع سالح و منع اشاعه بوده اس ؛
ه چند این رویک د به دلیل تبلیلات وسیع آم یکا و کشورهای غ بی اس  ،اما ای ان
بهعنوان یک ب بانی بزرگ سالحهای شیمیایی میتواند در این ب نامه نقشی وال ایفا
کند .اتظاذ این راهب د چند دستاورد به ش ح زی خواهد داش .
 .1-4رفع تنگنای امنیتی در منطقه

یکی از مهمت ین دغدغه های امنیتی ای ان و البته منطقه خاورمیانه وجود اسررر ائیل
شررریمیایی و اتمی در منطقه اسررر

که با پشرررتیبانی غ ب ،همواره توان تجهیز به

جدیدت ین و پیشرر تهت ین سررالحهای دنیا را دارد .در مقابل وجود چنین تهدیدی،
ک شورهایی چون م ص از پذی تن ع ضوی
ک ده و عضرروی

در سازمان منع سالح شیمیایی امتناع

در این سررازمان را منوط به عضرروی

کامل اسر ائیل دانسررتهاند .با

وجود چنین تهدیدی در خاورمیانه و از سوی دیگ همسایگانی چون هند و پاکستان،
به ای ان ب ای ع ضوی
میرسد موبوی

در سازمان منع شیمیایی انتقادهایی وارد می شود ،اما به نط

ای ان با کشورهایی چون مص و رژیم اس ائیل متفاوت اس  .ای ان
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بهعنوان پیشرر تهت ین کشررور خاورمیانه داعیه بازیگ ی بینالمللی دارد و این هد
جز با پذی تن هنجارهای بینالمللی امکانپذی نی س  .از سوی دیگ ای ان بهعنوان
بزرگت ین ب بانی سررالحهای شرریمیایی میتواند از ط یف این سررازمان کمکهای
بینالمللی دریا

کند .بهعالوة اینکه عضرروی

در ت تیبات خلع سررالح با توجه به

جبههگی ی غ ب در مقابل ای ان میتواند از تنگناهای امنیتی ای ان بکاهد.
 .2-4ایجاد درک م شترک درباره چالشهای پیشرو در زمینه خلع سالح و منع
اشاعه

یکی از مهمت ین دالیل رشد تهدیدهای روزا زون بهویژه از سوی دول های یاغی
و گ وهها و سازمانهای ت وریستی ،اختال های سیاسی و در نتیجه بیاعتمادی به
ت تیبات امنی

جهانی اس ر  .عضرروی

در انجمنهای خلع سررالح و منع اشرراعه،

مانند کنوانسیون و سازمان منع سالحهای شیمیایی مبین تالش ای ان ب ای مو قی
این ت تی بات ج هانی ،جدا ک دن صررر
سازمانهای ت وری ستی و قامیان آنها ا س

های یاغی ،گ وه ها و

خود از دو ل

که در مجموع میتواند به ایجاد درن

مشت ن درباره چالشهای امنیتی پیشرو از جمله خلع سالح گ وهها و سازمانهای
ت وریستی کمک کند.
 .3-4ایجاد درک مشترک در زمینه امنیت دستهجمعی در منطقه

در قال قامررر ای ان بهعنوان دموک اتیکت ین کشرررور منطقه خاورمیانه ،در میان
رژیمهای سررلطنتی و دموک اسرریهای نوپا ب ار دارد که یکی از ابزار بقای خود را
د ستیابی سالحهای مدرن میداند .از سوی دیگ رباب

ت سلیحاتی در جهان رو به

ا زایش اسرر  .آم یکا و غ ب در دهههای گذشررته ،با مویارهای دوگانه بیشررت ین
هجمههای تبلیلاتی را علیه ای ان داشررته و در مقابل از رژیمهای سررلطنتی قاشرریه
خلیج ار

ق ما ی

نمودها ند ،ا ما چ نان ده از هماکنون ملمو

دموک اتیک ای ان و پذی ش هنجارهای بینالمللی از جمله ع ضوی

اسررر  ،وج هه
در کنوان سیون

و سازمان منع سالح شیمیایی ،صدای انتقاد در داخل آم یکا و غ ب نسب
مویارهای دوگانه بلندت شده اس ؛ به عبارت دیگ عضوی

به این

ای ان در کنوانسیون و

فرصتها و تهدیدهای حقوقی -سیاسی ،دفاعی و امنیتی عضویت ایران در ...
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سازمان منع سالحهای شیمیایی بظ شی از یک راهب د بلندمدت ب ای منع ا شاعه،
ا زایش نقش منطقها ی ای ان ،ا زایش وجهه جهانی ای ان و خلع سرررالح تبلیلاتی
دشمنان و رببا در منطقه و جهان اس .
 .5تبیین فرصتهای حقوقی -سیاسی برای کشورهای عضو
عضررروی

در یک مواهده یا کنوانسررریون یونی پذی تن مسرررئولی ها و توهدات

بینالمللی که بطواً هم اه با مالقطات و پیامدهای ققوبی و سیاسی عا و خاصی
اس ر  ،از جمله کنوانسرریون منع سررالحهای شرریمیایی ( ،)CWCتنها مواهدهای که
و از آن بهعنوان

دارای سررازوکار دبیف و جامع بازرسرری و راسررتی آزمایی اسرر

مو فت ین الگوی چندجانبه گ ایی در نطا بینالمللی کنونی در زمینه خلع سررالح
در سرررطح جهانی یاد میشرررود .این کنوانسررریون در کنار مواهده منع گسرررت ش
سررالحهای هسررتهای ( )NPTو کنوانسرریون منع سررالحهای میک وبی و بیولوژیک
( ،)BWCرژیم بینالمللی سررالحهای کشررتارجموی را تشررکیل دادهاند .بدین لحاظ
کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی اهمی

جهان شمولی زیادی دارد و از جنبههای

ا ست اتژیک ب خوردار ا س  .ام ضای یک مواهده زمانی از سوی توداد بابلتوجهی
از ک شورها یا سازمانهای بینالمللی دارای اهمی
مسئله اعتبار بظشیدن یا نبظشیدن ص
اهمی

سیا سی و ققوبی ا س

که از

متن مواهده ات میرود.

ققوبی کنوان سیونی چون کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی به دلیل

الز االج ا بودن آن ب ای اعضا اس
را در قیطه امنی

و اینکه کشورهای عضو باید اطالعات مهمی

ملی خود در اختیار سازمان منع سالحهای شیمیایی و در نتیجه

کشرررور های عضرررو دیگ ب ار ده ند .عالوه ب این بوا عدی چون بازرسررری و
راسررتیآزمایی به مونای وارد شرردن سررازمان به ققوب قاکمی

کشررورهای عضررو

ا س  ،ممن اینکه این کنوان سیون آثاری ب روابط بینالملل ک شورها نیز دارد .به
همین دلیل در کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی این مالقطات در نط گ ته و
مق ر شده ا س

ک شورهای ع ضو بهمنطور تنطیم روابط سازمان منع سالحهای

شرریمیایی با ارکان قاکمی

خود ،در نطا ققوب داخلی خود بوانینی را تصررویب

کنند .البته مرر ورت وارد ک دن کنوانسرریون در ققوب داخلی کشررورها به مونای
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ب ت ی ققوب داخلی نی س  .ک شورهای ع ضو بهمحض ت صویب ،موظ
کنوانسرریون هسررتند؛ یونی اج ای کنوانسرریون اصررل اس ر

به اج ای

و بانون اج ای داخلی

کشورها تنها روشی را متناسب با اولوی های امنیتی و سیاسی آنها تویین مینماید
(مرریایی بیگدلی ،1٣٨٥ ،ص .)1۲۲ .به این دالیل عضرروی

در کنوانسرریون منع

سالحهای شیمیایی دارای ص های ققوبی -سیاسی زی اس :
 .1-5موقعیت برابر با قدرتهای حاضر در کنوانسیون

در تما مواد کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی از لفظ «ه دول
شده اس  .همه دول ها ب اسا

ع ضو» ا ستفاده

این کنوانسیون باید سالحهای شیمیایی خود را

نابود کنند و در روند منع ا شاعه همکاری همهجانبه دا شته با شند .همه دول های
عضرررو قف داشرررتن نمایندهای در سرررازمان و قف دادن یک رأی را دارند .همه
دول های عضررو موظ

به ارائه اظهارنامه از همه والی های شرریمیایی هسررتند و

نطا راسررتیآزمایی اظهارنامهها بهطور غی بابل پیشبینی ب گزار میشررود تا ب اب ی
بین ک شورها قفظ گ دد .بهطور م ستند میتوان چنین ا شاره ک د :ب ا سا
ب سم

ماده ٨

 ،Bبند  1۷همه اع ضای سازمان منع سالحهای شیمیایی دارای قف یک

رأی هسررتند .ب اسررا

بند  1٨این ماده ،کنف انس در مورد مسررائل آییننامههای

کاری ،با اجماع ت صمیمگی ی میکند و اگ پس از  ۲4ساع
نگ دد ،کنف انس میتواند با اکث ی

رایزنی ،اجماع می س

دوسررو آرای اعضررای قامرر و رأیدهنده

تصمیمگی ی نماید.
 .2-5نهادینه کردن و ترویج همکاری

همکاری یکی از راهب دهای مهم در مدی ی
یکدیگ اسرر  .چنانده ب اسررا

اقسررا

تهدید کشررورها از سرروی

نط یههای مطالوات امنیتی لیب الیسررتی ،نهادها

میتوانند همکاری را از ط یف مکانیسررمهای مظتل

ارتقا دهند و تقوی

نمایند و

کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی نیز در کنار دستور کار خلع سالح و منع اشاعه
سالح شیمیایی ،م وج همکاریهای ابتصادی و نی در قوزههای صلحآمیز اس .
تقوی

همکاریهای ابت صادی کارب دی دوجانبه دارد؛ هم تمایل به خلع سالح را

فرصتها و تهدیدهای حقوقی -سیاسی ،دفاعی و امنیتی عضویت ایران در ...

بین کشررورها ا زایش میدهد و هم نطا منع اشرراعه را تقوی
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میکند .نط یه خلع

سالح با نط یه دراسیون جهانی و مسائل ابتصادی و اجتماعی نیز ارتباط دارد .از
این دیدگاهها مسررابقات تسررلیحاتی عللی ب ای جنگ نیسررتند ،بلکه تهدیدی ب ای
ثبات ساختار ابتصادی پنداشته میشوند که وجودشان ب ای همزیستی مسالم آمیز
م ورت دارد.
درباره امکان به هب داری ابتصررادی از مواد شرریمیایی صررلحآمیز ،در ماده 11
کنوانسرریون تأکید شررده اسر

مق رات این مواهده باید بهگونهای اج ا شررود که از

ایجاد مانع در راه توسرروه ابتصررادی یا ناوری دول های عضررو و همکاریهای
بینالمللی در زمینه والی های شرریمیایی ب ای مقاصررد صررلحآمیز و غی ممنوعه
جلوگی ی کند .به این ت تیب ب اسرررا

کنوانسررریون والی های زی که جنبه

ابتصادی دارد ،مجاز محسوب میشود:
 -1انتقال تکنولوژی و مواد شیمیایی ب ای مقا صد صلحآمیز ،پیگی ی ت سهیل
همکاریهای بینالمللی صلحآمیز شیمیایی بهویژه از ط یف سازمان منع سالحهای
شیمیایی؛
 -۲امکان تولید و اسرررتفاده محدود از مواد شررریمیایی جداول ب ای مقاصرررد
صلحآمیز؛
 -٣امکان سررنتز مواد شرریمیایی جدول ( 1پیوسر

کنوانسرریون) و اسررتفاده از

آنها؛
 -4آموزش دائمی کارشررناسرران دول های عضررو از ط یف دورههای مقطوی
پی امون امور نی م تبط با سالحهای شیمیایی؛
 -٥امکان مو ی یک آزمایشگاه پیش ته در کشور بهعنوان آزمایشگاه منتظب
سازمان ب ای تجزیه نمونههای جمعآوریشده در طول بازرسیهای بینالمللی.
 .3-5اجرای کامل ،بدون قید و شرط و تبعیض کنوانسیون

اج ای کامل ،بدون بید و ش ط و تبویض کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی یا لزو
قفظ جاموی

مواهده در روند اج ا و ب اب ی کلیه مفاد آن با یکدیگ را میتوان از

مزی های این کنوان سیون ب شم د .این مزی ها

صتی ب ای بدرتهای متو سط و
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درقالتو سوه ا س  .دراینباره میتوان به موارد زی ا شاره ک د .1 :قف رأی ب اب ؛ .۲
چ خ شی بودن ع ضوی

دول های ع ضو در شورای اج ایی؛  .٣امحای سالحهای

شیمیایی از همه کشورهای عضو؛  .4نطارت سازمان منع سالحهای شیمیایی ب همه
ک شورهای ع ضو؛  .٥قف ب خورداری همه ک شورهای ع ضو از همکاریهای نی و
تجاری مواد شررریمیایی صرررلحآمیز؛  .6قف درخواسررر
سالحهای شیمیایی؛  .۷قف ای اد اتها به دول

کمک و قفاظ

در ب اب

خاطی و. ...

 .6تبیین فرصتهای حقوقی -سیاسی برای ایران
 .1قف رأی ب اب  .۲ ،چ خشی بودن عضوی

دول های عضو در شورای اج ایی.٣،

امحای سررالحهای شرریمیایی از همه کشررورهای عضررو .4 ،نطارت سررازمان منع
سالحهای شیمیایی ب همه ک شورهای ع ضو .٥ ،قف ب خورداری همه ک شورهای
عضررو از همکاریهای نی و تجاری مواد شرریمیایی صررلحآمیز .6 ،قف درخواس ر
کمک و قفاظ

در ب اب سرررالحهای شررریمیایی .۷ ،قف ای اد اتها به دول

ص های ققوبی -سیاسی هستند که به جمهوری اسالمی ای ان ص

خاطی
میدهد،

درباره کاهش تبویضها بین بلون غ ب و ک شورهای م ستقل در زمینه خلع سالح،
منع اشاعه و ب خورداری از ناوریهای صلحآمیز نقشی والت ایفا کند.
« ناندو آریا »1دبی کل سررازمان منع سررالحهای شرریمیایی نیز در دیدار ۲1
آوریل  ۲0۲1با نماینده وزی خارجه ای ان ،با اشررراره به تج به قمله شررریمیایی
جمهوری اسالمی در جنگ تحمیلی ،ب نقش وال ای ان در این سازمان تأکید ک د.
(OPCW Director-General Meets with Iran’s Deputy Foreign Minister for Legal

) and International Affairs, 20 April 2021ای ان در دسررامب  ۲0۲1بار دیگ ب ای
عضوی

در شورای اج ایی سازمان منع سالحهای شیمیایی انتظاب شد.

 .7تبیین تهدیدهای دفاعی امنیتی برای کشورهای عضو بهویژه ایران
منتقدان و تحلیلگ ان نط یة امنی

دسرررتهجموی را مانند دیگ نط یه های امنیتی

ارزیابی و مجموعهای از م سائل در خ صوص نقاط مو

و ناکارآمدی آن مط ح
1. Fernando Arias
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نطا های

دسرتهجموی ،بظشری از آن متوجه کارایی این نطا و بظشری دیگ

متوجه عد انطباب میان ساختار نطا بینالملل و نط یه امنی

دستهجموی اس  .به

نط میرسد تهدیدهای ناشی از کنوان سیون منع سالحهای شیمیایی را نیز میتوان
در ه سه بود یادشده مورد ب رسی ب ار داد.
یکی از نقدهای جدی منتقدان رژیم خلع سالح این اس
منوکسکننده و نه ایجادکننده جاهطلبیها ،خصوم ها و ت
در جنگ ا س ؛ به عبارت دیگ م سابقه ت سلیحاتی مولود ا س

که خطمشی نطامی
ها یونی عناص نهفته
و نه عل

ر تن به

جنگ یا درن خط جنگ (عسررگ خانی ،1٣٨٨ ،ص )1۲٣ .و در وابع سررالحهای
نطامی ابزار د س

سیا ستمداران ه ستند .منتقدان اظهار میدارند امنی

آزمایش شررده و نتوانسررته اسرر

د ستهجموی

از این آزمایشها سرر بلند بی ون بیاید .به اعتقاد

«روسررو» دول های بوی صررلح همیشررگی را که مبنای امنی
بهرغم دا شتن مزایای آن ،نظواهند پذی

دسررتهجموی اسر ،

؛ زی ا مزی های این نطا مانند تجارت

آزاد ،خود را با تباین ن شان میدهد .ه دولتی دو س

دارد بدرت خود را ا زایش

دهد و ب ای همین به دنبال منا ع انحصاری میرود ).(Downs, 1994, p. 3
در نقدهای موجود درباره خلع سالح میتوان به نط یه « ش وین»1ا شاره ک د
که با اسررتفاده از نط یة «بازیها» ش ر ح میدهد ،ک کنیم دو ببیله متظاصررم در
مجاورت هم به نب د ب میخیزند ،بهطوریکه تنها سالح آنها نیزههای سمی اس .
آنها نمیتوانند همدیگ را خلع سالح کنند و هی د اعی ب ای شان نی س

و سم

نیزهها ک شنده ا س ؛ اما این سم ک شنده مانند سالحهای شیمیایی ،زمان میب د تا
مؤث وابع گ دد .به همین دلیل صررر

ب ای عملیات تال یجویانه وجود دارد .با

توجه به این وموی  ،هی یک از آن دو ببیله مبادرت به آغاز جنگ نظواهد ک د و
این یک انتظاب عقالنی اسررر
رژیم خلع سالح ،موازنه ثاب
منط میتوان گف

عضرروی

)1956, p. 162

 .(Sherwin,در وابع به نط منتقدان

وق ش  ،و مویتی وابوی و کار سازت ا س  .از این
در سررازمان منع شرریمیایی که هنوز نتوانسررته اس ر
1. C. W. Sherwin
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اعضای دارنده سالح شیمیایی را خلع سالح کند و بدرتهای شیمیایی دیگ چون
اس ائیل ،مص  ،ک ه شمالی را به عضوی

در این سازمان متقاعد کند.

 .1-7ناکامی در برابر تهدیدات عینی

سازمان منع سالحهای شیمیایی در سال  ۲01٣به دلیل پذی تن م سئولی

امحای

سالحهای شیمیایی سوریه قائز کسب جایزه صلح نوبل شد؛ اما با آنکه ب اسا
کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی ،آوریل  ۲01۲ب ای امحای سالحهای شیمیایی
ک شورهای ع ضو تویین شده بود ،ب آوردها ن شان میدهد هنوز امحای کامل انجا
ن شده و یکچهار سالحهای شیمیایی تویین شده بابی مانده ا س  .به این نقد
جدی ،باید عد شمول کنوانسیون درباره سالحهای شیمیایی کشورهای غی عضو
مانند اسرر ائیل و ک ه شررمالی نیز امررا ه شررود .در وابع هنوز نمیتوان با یقین از
جهانشمولی کنوانسیون سظن گف ؛ بهویژه که این مسئله در ج یان بح ان سوریه
.

و دسررتیابی گ وههای ت وریسررتی به سررالحهای شرریمیایی مورد ت دید ب ار گ

ممن اینکه هنوز بسیاری از مکانیسم اج ایی این کنوانسیون از جمله رژیم بازرسی
آزمایش نشدهاند (.)Thakur, 2006
 .2-7درک متفاوت از تهدید

یکی از مشررکالت نطا امنی
ت فاوت در موبو ی
قاکمی

دسررتهجموی این اسرر

که اعضررای نطا به جه

ژئوپلیتیکی ،توانم ندی های ن طامی ،م نابع ابتصرررادی و ا یده

درن متفاوتی از تهدیدات دارند .ممکن اس

قیاتی محسوب می شود ،ب ای دول

آنده ب ای یک دول

منا ع

دیگ هی اهمیتی نداشته باشد یا آنده ب ای

یک ک شور م شکل یا م سئله مح سوب می شود ب ای ک شور دیگ امکان تلقی شود
) .(Claude, 1971, p. 275این اختال
اولیه از تهدیدها ،سرر ع

در نوع قسرراسرری

مسررائل ب روی ارزیابی

و نوع پاسررخ دادن به تهدیدات اث گذار اسرر

(عبداله

خانی ،1٣٨٣ ،صررد .)٣٨٥-٣٨4 .ه چند چارچوب کنوانسرریون و سررازمان منع
سالح شیمیایی متضمن ب اب ی همه اعضا در ارائه اظهارنامه و راستیآزمایی اس ،
اما درن متفاوت از تهدید نزد اعضررا میتواند به بیتفاوتی ب خی به تهدیدزا بودن
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موبوی

شیمیایی اع ضا یا غی اع ضا ب ای دیگ ان منج شود .به همین دلیل این

ومرروی

چنین نط ی را به ذهن متبادر میکند که تا وبتی سرراختار نطا بینالملل

دول محور و توزیع بدرت ناب اب با شد ،درقالیکه بدرت در مفهو کمّی و کیفی
آن هنوز عامل اصرررلی در ایند ایجاد رژیم های بینالمللی اسررر  ،دو اصرررل
«خودیاری»1و «د اع از خود»2مهمت ین ابدا امنیتی به شمار میآیند.
 .3-7توسعه نابرابر کشورهای عضو

عضرروی

و همکاری کشررورهای مظتل

به لحاظ توسرروه در یک کنوانسرریون و

سازمان میتواند زمینه ساز همکاری و توسوهبظشی ب ای کشورهای درقالتوسوه
و تو سوهنیا ته شود؛ اما تو سوه صنوتی و د اعی -امنیتی ب خی ک شورها ،میتواند
توانمندی د اعی-تهاجمی آنها را در ش ایط قدان سالحهای شیمیایی جب ان کند.
این در قالی اس

که ب ای کشورهای درقالتوسوه و توسوهنیا ته ،از دس

مواد شیمیایی با بابلی

دادن

تسلیحاتی ،میتواند موجب انفوال د اعی آنها باشد ،ممن

اینکه جب ان قدان این بابلی

تهاجمی غی ممکن یا جب انناپذی ا س

یا به سظتی

و در بلندمدت میتواند جب ان شود و به عبارت دیگ این کشورها با از دس

دادن

بازدارندگی شرریمیایی ،ناگزی به پی وی یا محا طهکاری بیشررت در ب اب کشررورهای
تو سوهیا تهت خواهند بود .با وجود این ،گفتنی ا س

که عد پی وی از کنوان سیون

و سررازمان منع سررالحهای شرریمیایی به دلیل تبدیل آن به یک هنجار بینالمللی،
میتواند سوءظن ب انگیز باشد و پیامدهای سیاسی -ابتصادی و در نتیجه د اعی -
امنیتی آن خط بزرگت ی خواهد بود.
 .8تبیین تهدیدهای حقوقی -سیاسی برای کشورهای عضو ،بهویژه ایران
بضاوت درباره کارایی اسناد بینالمللی عد اشاعه دشوار اس ؛ اما به نط میرسد
چارچوب ققوبی رژیم منع ا شاعه مبتنی ب اجماع مو سع بینالمللی با شد ،ه چند
این اجماع ،آسرریبپذی و شررکننده اسرر  .چنانده ذک شررد ،یکی از تهدیدهای
1. Self Help
2. Self Defence
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د اعی-امنیتی ،درن مت فاوت از ت هد ید اسررر  .این درن مت فاوت بهویژه ز مانی
چالشب انگیز میشود که کشوری مانند آم یکا از بدرت سیاسی ،ابتصادی و نطامی
ب ت ی در جهان ب خوردار اسر

و درن متفاوتی با یک کشرور عضرو کنوانسریون

مانند سوریه ،ع اب و ای ان دارد .در این زمان تج به تاریظی اثبات ک ده ا س

که

هی چارچوب ققوبی و بانونی مانع ابدامات ستیزهجویانه آم یکا نمیشود.
 .1-8تهدیدهای مستقیم

با وجود تما تضمینهای ققوبی در سازمان منع سالحهای شیمیایی درباره قفظ
اس ار ،همدنان به دلیل ناب اب یها نگ انیهایی از دست سی کشورهای ربیب عضو
در سازمان به ا س ار و اطالعات ق سا
مسرررئله بهویژه وبتی اهمی

امنیتی و تجاری ک شور وجود دارد .این

بیشرررت ی مییابد که دول ها ملز به ارسرررال منطم

مجموعه اطالعات به سررازمان هسررتند .از سرروی دیگ سررازمان منع سررالحهای
ا س  .این سازمان اغلب به عل

شیمیایی نیز به کا ستیهای خود موت

کنْدی یا

زودباوری بیش از قد در والی های راسرررتیآزمایی و بازرسررری خود مورد انتقاد
وابع می شود .این سازمان دائماً از عد پ شتیبانی (مالی ،نی ،اداری) از والی های
خود در میان کشررورهای عضررو شررکای
قساب سیهای موی

و نابد ،امنی

میکند ،همدنین باید موارد مک ری از

یزیکی ناکا ی و ...را ب شم د.

در مجموع تهدیدهای م ستقیم نا شی از ع ضوی

در سازمان منع سالحهای

شیمیایی را میتوان به ش ح زی ب شم د:
 خط ا شای اطالعات قسا
 الزا دول

امنیتی یا تجاری کشور؛

به ارسرررال منطم مجموعهای وسررریع از اطالعات به دبی خانه

سازمان در الهه؛
 قف عکسب داری از تأسیسات و ابال م تبط با کنوانسیون؛
 قف مصاقبه بازرسان با ا اد دس اندرکار امور شیمیایی؛
 قف نمونهب داری از آب ،خان و هوا؛
 قف بازر سان ب ای انتقال دادهها و اطالعات ق سا
دبی خانه نی؛

شیمیایی از ک شور به
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 امکان انجا بازرسیهای س زده از ه مکان ،در ه زمان و به ه میزان؛
 راستیآزمایی به مونای ببول ب ت ی سازمانهای بینالمللی؛
 عد بابلی

استناد به مق رات ملی در ب اب بازرسان بینالمللی.
ک شور در سازمان منع سالحهای

بناب این باید در نط دا ش  ،عد ع ضوی

شرریمیایی مررمن اینکه کشررور را در مطان اتها پنهانکاری و عد شررفا ی
میدهد ،به مونای تضررمین امنی

اطالعات قسررا

ب ار

نیسرر  .ام وزه با پیشرر

ناوری اینت ن  ،ناوری ارتباطات مظاب اتی و ماهوارهای کشررورهای توسرروهیا ته
بابلی

دسررت سرری به اطالعات را در ابصررینقاط جهان یا تهاند؛ به عبارت دیگ

درقالیکه در ه صورت رببای منطقهای و بینالمللی امکان دست سی به اطالعات
مح مانه امنیتی و تجاری ک شور یا بدرت ایجاد موج تبلیلات تهدیدزا علیه ای ان را
دارند ،ع ضوی

در سازمان منع سالحهای شیمیایی ،یک پو شش امنیتی مح سوب

میشود.
 .2-8تهدیدهای غیرمستقیم
 .1-2-8افزایش نابرابری فناوری نظامی بین کشورها

ت تیبات کنت ل صررادرات ب ای ابال قسررا

دارای کارب د دوگانه مک راً بهعنوان

پوشرشری ناموقول ب ای تبویض به نفع کشرورهای دارای ناوری پیشر ته محکو
میشرررود .ه چند میتوان اسرررتدالل ک د که تج به جنگهای جهانی اول و دو و
همینطور بح انهای منطقهای از جمله بح ان سوریه از سال  ۲011تاکنون ن شان
داده اس

که سالحهای شیمیایی بدرت بازدارندگی نداشته و کارب د آنها از سوی

ه کشررروری به عز جهانی ب ای مقابله با آن منج میشرررود؛ به عبارت دیگ در
نب دهای نطامی کارب د و اهمی
سوی دیگ پیش

سالحهای متوار

سالحهای متوار

پیش ته بسیار بیشت اس

و از

در زمان قدان تهدید و تح یم و از ط یف

روابط نی و علمی با جهان بسرریار س ر یعت رخ میدهد .در وابع اذعان به داشررتن
سررالح شرریمیایی و یا ایجاد چنین سرروءظنی در جهان خود یک تهدید محسرروب
میشود.
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 .2-2-8تمرکز ساااز مان بر خلع سااالح دو لت ها و افزایش ام کان ت هد ید گروه های
غیردولتی

ر شد نگ انیها در زمینه ت وری سم بود از  11سپتامب  ۲001و بهویژه ا مط اب در
به هب داری از تسلیحات شیمیایی یا بیولوژیک ب ای کشتارجموی سبب شده اس
نگ انی ا ستفاده سازمانهای و ملی و بینالمللی از سالحهای شیمیایی ا زایش
یابد .بح ان سوریه در سال  ۲01٣و کارب د سالح شیمیایی در این کشور نگ انیها
را درباره د ست سی گ وههای ت وری ستی به سالح شیمیایی ا زایش داد؛ اما به دلیل
پ رنگ بودن اختال ات سیا سی در جهان ،هی گونه اجماع بینالمللی در خ صوص
والی ها و نقشهای نام ش وع بازیگ ان غی دولتی وجود ندارد .در سالهای اخی
ای ان در راسررتای اهدا

و منا ع منطقهای خود که با صررلح و امنی

در سرروریه

م تبط اسرر  ،تالش ک ده با باز نگهداشررتن پ ونده سرروریه ،از تک ار عملیاتهای
شررریمیایی در این کشرررور جلوگی ی کند

(Statement by the Delegation of the

).Islamic Republic of Iran, 2020/07
 .3-2-8پیشرفت غیرقابلمهار سالحهای کشتار دستهجمعی

در ع ص قا م با گ ست ش دامنه پژوهشهای علم شیمی و ب ب اری این روند که
نتیجه پژوهشها از راه یا تن به اهدا

نطامی در امان نی س  ،امکان ایمن ساختن

خود و سررای جوامع بش ر ی در مقابل اینهمه اطالعات و دانش روزا زون شرریمی
ام ی سظ

و دشوار به نط میرسد؛ چ اکه بهیقین طبف خواسته س ان سیاسی و

نطامی بدرتهای بزرگ بظشررری از این دانشها در خدم

پیشرررب د و توسررروه

سررالحهای شرریمیایی ب ار میگی د و درقالیکه کنوانسرریون ب بازرسرری و نطارت
مسرتم ب صرنایع و تأسریسرات شریمیایی کشرورها متم کز اسر  ،امکان توسروه
پیش

های شیمیایی غی بابل پیشبینی همدنان بابی اس .

 .4-2-8سیاسیکاری قدرتهای بزرگ

به نط میرسد کنوانسیون سالحهای شیمیایی تأیید توداد بسیار زیادی از دول ها
را دارد .با توجه به پ رنگت بودن نقش شورای امنی

در ت ضمین کنوان سیون ،به

فرصتها و تهدیدهای حقوقی -سیاسی ،دفاعی و امنیتی عضویت ایران در ...

دلیل اینکه شورای امنی

نهادی ب سیار سیا سی شده ا س  ،ه جا بحث تحقف

مومررروعاتی چون بضررراوت در زمینه تبوی
می شود ،در عدال
بدیمی ،منح
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از مواهدات و اعتبار اشررراعه مط ح

و بیط ی سیا سی آن ت دید وجود دارد .شورا به دلیل ت کیب
و غی منصفانهاش مورد انتقاد اس

.

با این قال ای ان در عملک دی واالنه خواسرررتار ر ع ابهامات نی و ققوبی در
مو موع کنت ل سازمان منع سالحهای شیمیایی ب انواع ت سلیحات جدید ا س .
(Statement by the Delegation of the Islamic Republic of Iran at the 96th Session
)of the Executive Council on the Draft Decision, 2021/03

نتیجهگیری
در اگ د مدی ی

است اتژیک ،شناسایی مظاط هها و تهدیدهای محیطی در مقایسه

با ص های موجود در آن از عوامل عمده قفظ موجودی  ،امنی
ه کشرروری اسر
ممکن ا س

که از اولوی

در نهای

و منا ع قیاتی

اسرراسرری ب خوردار اسر ؛ زی ا ه نوع تهدیدی

بهراقتی موجودی

و هوی

یک ک شور را به خط اندازد؛

ه چند با توجه به سررر یاسررری کاری بدرت های دارنده سرررالح های شررریمیایی،
ا ستداللهای متنوع منتقدان ع ضوی

ای ان در رژیمهای خلع سالح در س

اس .

بهویژه اینکه جنگ تحمیلی دهه  60ع اب علیه جمهوری اسالمی ای ان که در آن از
سالحهای ک شتار د ستهجموی چون سالح شیمیایی علیه نی وهای ای انی ا ستفاده
شرررد ،با بصرررور مجامع بینالمللی ،یکی از نمونههای نگ انکننده درباره مرررو
پیمان های بینالمللی در پاسرررظگویی به تهدیدها و جنای های جنگی اسررر

و

نگ انیها را در زمینه کارآمدی کنوان سیون و سازمان منع سالحهای شیمیایی در
صورت وبوع قمله شیمیایی ا زایش میدهد .اگ چه در آن زمان کنوان سیون منع
سالحهای شیمیایی شکل نگ ته بود ،با این قال سازمان ملل و شورای امنی
سازمان ملل که ممان

اج ایی سازمان منع سالحهای شیمیایی نیز اکنون به آن

محول شده ،با سیاسیکاری و مو  ،ب ای پاسخ به جنایات صورتگ ته در ای ان
هی ابدا مؤث ی انجا نداد.
ب رسی نی کنوانسیون و سازمان منع سالحهای شیمیایی نشان داد که کمک
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به اگی ت بودن سررازمان منع سررالحهای شرریمیایی میتواند به تقوی

عز جاموه

جهانی ب ای مهار تولید سالحهای شیمیایی در جهان کمک کند و تهدیدهای ذهنی
در این باره کمت شررود .در این زمینه میتوان از ارائه دیدگاههای کارشررناسررانه و
غی سرریاسرری ب ای اجماع بیشررت جهانی علیه خاطیان یا کشررورهای توسرروهیا تهای
کمک گ

که قامرر به ارائه کمکهای نی به سررای کشررورها نیسررتند .ب خی

منتقدان ا ستدالل میکنند سیا س
تأثی موکو

عد صدور ناوری ک شورهای پی ش ته صنوتی

دارد ،زی ا اعضررای جدید بلندپ واز را تشررویف میکند تا بابلی های

تکنولوژیک خود را به دور از کنت لهای بینالمللی تو سوه دهند؛ اما در همین قال
جمهوری اسررالمی ای ان با اسررتفاده از عضرروی
شرریمیایی توانسررته اسر
جه

تحقف نهایی اهدا

خود در سررازمان منع سررالحهای

بارها بهطور جدی از این سررازمان درخواسر
مواهده مذکور ،از جمله قذ

کند تا در

کلیه سالحهای شیمیایی

در جهان تالش جدی نماید .چنانده در بح ان قمالت شررریمیایی در سررروریه در
سال  ، ۲01٣ای ان و روسیه با ارائه ابتکار عضوی

سوریه در سازمان توانستند مانع

قمله آم یکا و متحدانش به سوریه شوند.
ه چند در شر ایط متحول بینالمللی بیمهای زیادی درباره آینده سررازمانهای
بینالمللی وجود دارد ،اما سررازمانها و مواهدات بینالمللی ،نهادهای غی بابلعبور
جهانی هسررتند؛ ه چند ممکن اسرر
مجموع با عضوی

بارها مفاد و توهدات آنها نقض شررود .در

در سازمان منع سالحهای شیمیایی میتوان تهدید ذهنی درباره

اقت مال مورد ت هاجم ب ار گ تن را کاهش داد و از صررر های موجود ب ای
ا زایش پدا ند شیمیایی ا ستفاده ک د .درقالیکه ای ان با امتناع از هزینه ک دن ب ای
سالحهایی که کارب د عملی در مقا د اعی یا قتی تهاجمی و مقابلهبهمثل ندارند و
عز جهانی ب امحای آنها اسررتوار اسرر  ،میتواند هزینهها و منابع را ب توسرروه
کمّی و کیفی سالحهای متوار

تظ صید دهد که کارب دیت و دارای شاخ صه

ب ت ی نطامی هسررتند .به این ت تیب و در عین قال توان علمی کشررور بیشررت در
مسی توسوه علمی و نی و پایدار ص

خواهد شد.
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