
 

 همقدم

ای قدرار   روابط آمریکا و روسیه در مسیر تنش فزاینده  

الملد  را   هدا دربدار  آینده  ن دان بدی       گرفته و نگرانی

افددزایش داد  اسددر  در روم سددبن ارتسددر  روسددیه     

پلبتبنیدبن  مبافقتنامه دوجانسه با آمریکا دربار  بامیافر 

نامده مدهیریر و تیییدر     تسلیحاتی مبسبن بده مبافقدر  

را تعلیق ردرد و همزمدا     PMDA 1وضعیر پلبتبنیبن

ای  هدای هسدته   هایی ره قادر به حم  رالهدک  مبشک

ای بدی  مدرم لتسدتا  و لیتدبانی      هستنه را در منطقه

یعنی دو رشبر عضب ناتب مستقر ررد  در همدی  ممدا    

هدای اتمدی آمریکدا     افکد   مباخساری دربار  آممایش ب

ها تا سدا    افک  شبد ای  بمب منتشر شه  ره گفته می

 در اروپا مستقر خباهنه شه   ٢٠٢٠

 ٢٠1٤ای ره ام سدا    های فزاینه  به دنسا  تنش

واشدنگت    -به دنسا  بحرا  اوررای  در روابدط مسدکب  

شک  گرفته و دامنه آ  به بحرا  سبریه رشیه  شده   

ربار  آینه  روابط آمریکا و روسیه و های میادی د گمانه

مبضبع احیای جنگ سرد مطرح شه  اسر  بدا تبجده   

                                                           
1. U.S.-Russian Plutonium Management and 

Disposition Agreement 

واشدنگت  تنتدا    -به اینکه جنگ سرد در روابط مسکب

به معنای مناقشه دو رشبر نیسر و ای  منامعه چدب   

بدداتالقی بددزرز بددامیگرا  میددادی را بدده درو  خددبد   

رشدده  ایدد  گددزارر بدده بررسددی د یدد  تعلیددق   مددی

تبسط روسیه  واردنش آمریکدا در    PMDAنامه مبافقت

ایدد  ممیندده و پیامددههای احتمددالی آ  در سددط      

 پردامد    المللی می بی 

 PMDAابعاد 

نامدده مددهیریر و تیییددر وضددعیر پلبتبنیددبن   مبافقددر

PMDA   منعقه شده و در آورید     ٢٠٠٠در ژوئ  سا

حهود یک سدا  پدا ام روی ردار آمده       ٢٠1٠سا 

بدارا  اوبامدا در رداف سددفیه م دهداد تمهیده گردیدده       

نامده رده ام آ  بده عندبا       متمتری  ابعاد ای  مبافقر

تبافددق بامیافددر پلبتبنیددبن روسددیه و آمریکددا نیددز یدداد 

 ٢  شبد: شبد  شام  مبارد میر می می

   نامه یک گان اساسی در رونه خلد    مبافقرای

چرا رده آ  بشدش ام    رود  ای به شمار می سالح هسته

                                                           
2. " 2000 Plutonium Management and Disposition 

Agreement " , The U.S. State Department , April 

13, 2010, http:// www. state. gov/ r/ pa/ prs/ ps/ 

2010/04/140097.htm 



 ٢     PMDAنامه مدیریت و تغییر وضعیت پلوتونیوم  تصمیم روسیه به تعلیق موافقت

 

پلبتبنیبن ره برای تیییر وضعیر مدبرد مبافقدر قدرار    

ای  هزار سالح هسدته  1٧تبانسر برای تبلیه  گرفته می

 به رار گرفته شبد 

   نامده هدر دو فدرا بایده      بر اساس اید  تبافدق

متریک ت  ام ذخایر پلبتبنیبن خدبد را رده    ۳٤حهاق  

ای مناسدب اسدر بده     برای سداخر تسدلیحاه هسدته   

ای غیرتسددلیحاتی  سددبخر بددرای رارتبرهددای هسددته 

 تسهی  رننه   

       متمتری  بشدش اید  تبافدق شدام  برگشدر

هدای تسدهی  شده  بده ندبع قابد         ناپذیری پلبتبنیدبن 

ای اسدر رده دو    استفاد  برای تبلیه تسلیحاه هسدته 

فرا را ام حرردر متدبام  در جتدر رداهش ذخدایر      

 ساخر    ای مطمئ  می هسته

 ها  در ای  مبافقتنامه نیز ماننه سایر مبافقتنامه

هدای تیییدر وضدعیر بایده      قیه شه  اسر ره فعالیدر 

مطددابق ضددبابط و شددرایط منددهرت در پروتکدد  تحددر 

 ان ان شبد ن اره و بامرسی 

 ها ام سبی دو رشبر تامی  شه   ببدجه فعالیر

 و نسایه مشروط به تامی  ببدجه سایر مبارد شبد 

 PMDAدالیل روسیه برای لغو 

گبیه روسیه برای مهه فب نی بده شدک     ررملی  می

یک انسه ای  تبافق را اجرایی ساخته اسر  السته مسکب 

ام جمله اینکه رنه  د ی  فنی نیز در اینسار  مطرح می

های علمی با روسیه   آمریکا با دور مد  تبافق همکاری

ها را به  برداری ام ای  پلبتبنیبن شیب  دیگری برای بتر 

رار گرفته اسر  مبضبعی ره و دیمیر پدبتی  رئدیا   

در دیددهار بددا   ٢٠1٦جمتددبری روسددیه در آوریدد    

خسرنگارا  مطرح ساخته ببد و دلید  آ  تعتده اتمدی    

امددا رئددیا جمتددبری آمریکددا در برنامدده   بددارا  اوب

بدبد  بدر اسداس اید  تعتده       ٢٠1٧پیشنتادی ببدجه 

واشنگت  دستبر خاتمه یافت  ساخر و سام تاسیساتی 

را داد  اسر ره بر اساس قرارداد با روسیه در سدباح   

هدای مقدرر    ساوانا برای ان ان فرآینه بامیافر پلبتبنیبن

گبینده بدرآورد    مدی ها  شه  اما آمریکایی بایه ساخته می

رارشناسا  آنتا مبجب شه  دولر ای  رشبر به دلید   

پر هزینه بدبد  شدیب  تبافدق شده  بدا روسدیه  رور       

انده   جایگزینی را ره دانشمنها  آمریکایی رشف ردرد  

 ۳به رار بسرد ره نسستا ارما  اسر 

 شروط روسیه برای بازگشت به توافق

ربدار  لیدب   در  یحه ارائه شه  تبسط پبتی  به دومدا د 

مبافقتنامه بامیافر پلبتبنیبن  چنه شرط برای احیدای  

ای  مبافقتنامه ذرر شه  اسر رده شدام  مدبارد میدر     

 شبد؛ می

اید  قدانب  رده     ؛٤لغو قاانو  ماگيیسكا    . 1

تبسدط رنگدر  آمریکدا و سد ا      ٢٠1٢دسامسر سدا   

بارا  اوباما رئیا جمتبری ای  رشبر به امضا رسیه  

                                                           
3   Pavel Podvig , " Can the US-Russia plutonium 

disposition agreement be saved?" , The Bulletin of 

the Atomic Scientists , 28 APRIL 2016 , Flowed 

by: http://thebulletin.org/can-us-russia-plutonium-

disposition-agreement-be-saved9389 

 Sergei)سددرگئی ماگنیتسددکی   ایدد  قددانب  بدده نددان      ٤

Leonidovich Magnitsky    اسددر  وی حقبقددها  و وریدد 

 "فایراستب  دانکد  "دعاوی ببد ره برای دفتر ورالر آمریکایی 

گدذاری انگلیسدی    ررد و به  صدنهو  سدرمایه   در روسیه رار می

 Hermitage Capitalهدددرمیتیپ ر یتدددا  منی مندددر   

Managementداد  ماگنتیسددکی ردده مددتت  بدده  ( مشدداور  مددی

در  ٢٠٠9نددبامسر  1٦امتندداع ام پرداخددر مالیدداه بددبد در روم  

در مسددکب در گذشددر  قددانب    "ببتیررددا"داشددتگا  مبقددر بام

ماگنیتسکی در واق  تحری  علیه افرادی اسر ره آمریکا آنتدا را  

دانه  روسیه در واردنش   در مرز سرگئی ماگنیتسکی مقصر می

 ٢٠1٢بدده ایدد  قددانب   قددانب  دیمایدداربلبا را در در دسددامسر  

نهارنده   تصبیب ررد ره بر اساس آ  شترونها  آمریکایی اجام 

 ربدرا  روس را به فرمنهخبانهگی ب ذیرنه 



 PMDAمدیریت و تغییر وضعیت پلوتونیوم  نامه تصمیم روسیه به تعلیق موافقت     ۳

 

سیاسددی دارد امددا پیامددههای اگددر چدده بیشددتر جنسدده 

 اقتصادی نیز برای روسیه داشته اسر  

محدودیت حضور نظام  آمری ا در شرق . 2

شرط دیگر روسیه رداهش تاسیسداه و نیدروی     اروپا:

ن امی آمریکا در رشبرهای اسر ره پدا ام سد تامسر   

اندده  ایدد  رشددبرها شددام     عضددب ندداتب شدده   ٢٠٠٠

بلیارستا   استبنی  لیتبانی  لتبنی  رومانی  اسلباری و 

 شبنه    اسلبونی می

شرط مت  دیگدر   ها: . جبرا  خكارت تحریم3

هدای ناشدی ام    ه خسارهپبتی  برای آمریکا جسرا  هم

تحری  اقتصادی روسیه ام سدبی آمریکدا اعدالن شده      

  5اسر 

 PMDA در واق  روسیه برای بامگشر بده تبافدق   

م مبعه شروط سیاسی  امنیتدی و اقتصدادی تعیدی     

ررد  اسر ره بر وجه اصلی ادعای مسکب یعندی عدهن   

رندده    اجددرای تبافددق ام سددبی آمریکددا  سددنگینی مددی

هدای اقتصدادی    رسده جنسده   ر مدی گفتنی اسر به ن د 

مساله برای روسیه متمتر باشده  بدر اسداس آمارهدای     

ارائه شه  شرایط اقتصدادی روسدیه بده شدهه بیدرنپ      

اسر  به گزارر وماره دارایی روسیه در  یحه ببدجه 

ای  بددرای سددا  او  رسددری ببدجدده   ٢٠19 – ٢٠1٧

درصدده  ۳.15تریلیددب  روبدد  معدداد   ٧٤٤/٢حددهود  

اخلی پیش بینی شه  اسر  فسق ای  تبلیه ناخالص د

برابدر بدا    ٢٠1٧سنه درآمه ببدجده فدهرالی در سدا     

تریلیددددب  روبدددد  و مشددددارت حددددهود     ٤۳٧.1۳

 ٢٠1٨تریلیب  روب  خباهنده بدبد  در سدا     1٨1.1٦

تریلیدب  روبد  و مشدارت     1۳.9٨9درآمه ببدجه برابر 

درآمده   ٢٠19تریلیب  روب  و در سدا    15.9٨٧برابر 

 15.9٦٤تریلیب  روب  و مشارت برابر  1٤.٨٢5ببدجه 

                                                           
5. See more : https:// sputniknews. com/ politics/ 

201610091046152932-russia-plutonium-us/ 

تریلیب  روبد  خباهده شده  وماره دارایدی هم ندی       

اعالن نمبد ره جتدر جسدرا  رسدری ببدجده نداگزیر      

تریلیدب  روبد  ام صدنهو      15/1اسر رقمدی حدهود   

میلیارد روب  ام بنیاد رفا  ملی برداشدر   ٦59ذخیر  و 

ر ای  در حالی اسر ره بر اساس برخی آمارها د 6رنه 

های مستقی  در روسیه در  سرمایه گذاری ٢٠15سا  

درصه رداهش یافتده    9٢حهود  ٢٠1٤مقایسه با سا  

٧اسر 
 

 واکيش آمری ا

اگر چه آمریکا به شروط روسیه در قسا  بامگشر اید   

وارنشی نشا  نهاد  اسر  امدا   PMDAرشبر به تبافق 

رسه واشنگت  در وارنش به اعالن لیدب اید     به ن ر می

ام سبی روسیه  تدهابیری اتمدی اتشداذ خباهده     تبافق 

ررد  ارنسدر مدبنیز  ومیدر اندرژی ایدا ه متحده  در       

سشنرانی خبد در دانشگا  رلمسیدا بده میزبدانی مرردز     

سیاسر انرژی جتانی  ضم  تأریده بدر اینکده امریکدا     

ار ردار   ای بایه بر روی رومآمهسامی بامدارنهگی هسته

رنه تا به فدبر   می رنه  گفر: روسیه  آمریکا را م سبر

ای تمررز رنه  مبنیز هم ندی    جهی بر امنیر هسته

اشار  داشر ره آمریکا و اروپا پا ام تحب ه اوررای  

های انرژی    دریافته انه بایه در سیاسر٢٠1٤در سا  

غیرن امی خبد نیز ت هیهن ر رننه  اشار  ومیر انرژی 

  ٨آمریکا به وابستگی انرژی اروپا به روسیه ببد  

السته بایه افزود پیش ام اینکده روسدیه اقدهان بده     

سد تامسر  اشدتب     ٢٦رنده  در   PMDAگیری ام  رنار 

                                                           
6. See more Flowed by: http:// www. interfax. com/ 

newsinf.asp?id=708186 

7. See mor Flowed by: https:// en. portal. 

santandertrade. com/ establish- overseas/ russia/ 

foreign-investment 

8. See more Flowed by: http:// www. cnbc. com/ 

2016/10/14/ russia- is- stimulating- us- thinking- 

on- nuclear- security- says-energy-secretary.html 
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رارتر ومیر دفاع آمریکا در جم  سرباما  پایگا  مینبه 

بدا برجسدته    9نیروی هبایی امریکا در داربتای شدمالی 

ساخت  تتهیه روسیه گفته ببد به رغد  پایدا  جندگ    

ای تیییر نکدرد  اسدر     هستهسرد  ماهیر بامدارنهگی 

میلیارد د ر ببدجده   1٠٨وی اعالن ررد  ببد پنتاگب  

ای اید  رشدبر    هدای هسدته   گانه برای به رومرسانی سه

ای   هدددای بالسدددتیک بدددی  قدددار   یعندددی مبشدددک

هدای اسدتراتکیک    افک  های بالستیک و بمب میردریایی

سا  آینه  اختصاص داد  اسر  رارتر هم ندی    5در 

ناتب نیز در حا  بررسی راهکارهای اتمی در  اعالن ررد

در همدی  حدا     1٠قسا  تتهیده بدالقب  روسدیه اسدر     

مناب  خسری روسیه ام آممایش دو بمب اتمدی هدهایر   

ای ام  بدهو  مداد  هسدته    ٦1شبنه  جهیده ام ندبع     

تبسط نیروی هدبایی   ٢ -های رادارگریز بی  بمب افک 

اقدهان   رسده یدک   ره به ن در مدی   11آمریکا خسر دادنه

تارتیکی دیگر ام سبی ایا ه متحده  در واردنش بده    

ببد  اسر  اید  در   PMDAتصمی  اخیر روسیه دربار  

ای  هدای هسدته   ها معتقهنه بمدب  حالی اسر ره روس

 1٢شبد  در اروپا مستقر می ٢٠٢٠آمریکا تا سا   ٦1 

گفتنی اسر بدر اسداس سدنه اسدتراتکی ن دامی      

منتشر شه  روسدیه را یکدی ام    ٢٠15آمریکا ره ژوئ  

تتهیهاه اصلی ایا ه متحه  بشمار می آورد  آمریکدا  

در ای  سنه روسیه را متت  ساخته رده ام فریدق وارد   

شه  بده جندگ نیدابتی و اقدهاماتی میدایر بدا تبافدق        

                                                           
9. Minot Air Force Base, North Dakota 

10. See more flowed by: http:// www. defense. gov/ 

News/ Transcripts/ Transcript- View/ Article/ 

956079/ remarks- by- secretary- carter- to- troops- 

at- minot- air-force-base-north-dakota 

11. See more flowed by: https:// sputniknews. com/ 

military/ 201610081046124210- pentagon- nevada-

nukes/ 

12 See more Flowed by: https:// sputniknews. com/ 

world/ 201608151044295662- us-europe-turkey-

nuclear-weapons/ 

یما  نیروهای هلسینکی  یادداشر تفاه  ببداپسر و پ

ای میانسرد امنیر آمریکا و متحدهانش را تتهیده    هسته

رنه  ای  در حالی اسر ره در سنه قسلی ره سدا    می

منتشر شه  ببد تاریه بر افدزایش گفتگبهدا بدا     ٢٠11

 1۳روسیه ببد  

 ارزیاب  کل 

اولدی  اقدهان ام    PMDAاقهان روسیه به تعلیدق تبافدق   

جدرت   ٢٠٠1مسر ای  نبع نیسر  پیش ام ای  در دسدا 

ببر رئیا جمتبر سدابق آمریکدا اعدالن ردرد رده ام      

بدا روسدیه رندار      ABMضه مبشک بالستیک   معاهه 

رنه  ای  اقهان آمریکا با هها اجدرای فدرح    گیری می

دفاع ملی مبشکی و یا هما  فرح س ر دفاع مبشدکی  

ام  ٢٠٠٧ان ددان شدده  پددا ام آ  روسددیه در جددب ی  

و پیما  نیروهای 1٤ا  برد ای می پیما  نیروهای هسته

  اعتنایی ایا ه متحه  بده حدبم    به دلی  بی 15متعارا

پدبتی    ٢٠15امنیتی روسدیه خدارت شده  در مدارس     

ای اید  رشدبر را    های هسته دستبر آماد  بار سیست 

صددادر رددرد  بددبد  امددا در نتایددر دو رشددبر بددام هدد   

مندی یافتنده     هایی برای گفتگب و مدذارر  و چانده   بتانه

اماه اخیر روسیه و آمریکا نیز یکی ام سیگنا  های اقه

 های اخیر تساد  شه  اسر   اتمی اسر ره در سا 

اگر چه آن ه واقعا میا  روسیه و آمریکا ام دسدر  

بدا اید  حدا   من بده     1٦اسدر    ٢رفته پیما  استاره 

                                                           
13. See mor flowed by: http:// www. jcs. mil/ 

Portals/ 36/ Documents/ Publications/ 2015_ 

National_Military_Strategy.pdf 

14. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty 

(INF  
15. Treaty on Conventional Armed Forces in 

Europe (CFE) 

قدرارداد   جدایگزی  و در واقد  اصدالحیه    ٢پیما  اسدتاره   1٦.

دربار  راهش تسلیحاه استراتکیک اسر  قدرارداد   "1استاره "

منعقه شه و اعتسار آ  در دسدامسر   1991در سا   "1استاره "

در  ٢سا  گذشته به پایا  رسیه  با وجبد آنکه قرارداد اسدتاره  
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تبجه اسر منطق رقابر اتمی آمریکا و روسدیه نشدا    

سدتراتکیک ممدانی   می دهه مذارر  به من بر تثسیدر ا 

شبد ره اقهاماه  من برای بامدارنهگی صدبره   آغام می

گرفته باشه  چنان ه سرگئی راراگانبا رئیا ررسدی  

اقتصاد و سیاسر جتانی مهرسه عالی اقتصداد در اید    

گبیه: روسدیه عمدهاد اوضداع را حداد ردرد  و       رابطه می

یدا  »رنده:   رهسری آمریکا را با یک انتشدا  روبدرو مدی   

 1٧«یسک رنی  یا با ه  به تبافق برسی بیشتر ر

هدا تدا روی    رسه ای  تنش در م مبع به ن ر نمی

تدبا    رار آمه  دولر جهیه در آمریکا راهش یابه  می

آمیز دو فدرا حدهاق     بینی ررد اقهاماه تحریک پیش

تا تابستا  آینه  ره رئیا جمتبری جهیه آمریکدا در  

د جهیده  راف سفیه تثسیر شبد  ادامه یابده تدا رویکدر   

واشنگت  به روسیه روشد  شدبد  در اید  فاصدله هدر      

تبانده فصد  جهیدهی ام     دستبر رار بدی  المللدی مدی   

                                                                                    
  میا  آمریکا و روسیه امضا شه  ببد  اما ای  پیما  199۳سا  

فرفی  تبافق ررد  ببدنده رده    ٢اره هرگز اجرایی نشه  در است

عدهد   ۳5٠٠تا  ۳٠٠٠ای خبد را حهود  های هسته تعهاد رالهک

آورید    ٨بر اساس مفاد پیما  استاره جهیه ره   راهش دهنه 

در پراز با برگزاری مراسمی نمادی  به امضدای روسدای    ٢٠11

سا  ام  من ا جرا شه  اید    ٧جمتبر دو رشبر رسیه  پا ام 

هدایی رده    های بالستیک و میردریایی ایه تعهاد مبشکپیما   نس

 ٧٠٠ای دارنه  برای فرفی  بیش ام  قابلیر حم  رالهک هسته

فرونه  ٨٠٠فرونه و مبشک بالستیک و میردریایی غیر مستقر ام 

هددای بالسددتیک و   بیشددتر باشدده؛ هم نددی  نسایدده مبشددک   

 ای هستنه  برای هر یک هایی ره دارای رالهک هسته میردریایی

فرونه ت اوم رنه  اید  در حدالی اسدر رده      155٠ام فرفی  ام 

ای و  رالهک هسته 5٠٠زار و ه 9آمریکا در مرادخانه اتمی خبد 

 ٢5٠٠هدزار رالهدک دارد رده ام اید  تعدهاد       1۳حهود  روسیه

هدزار رالهدک روسدیه آمداد       5رالهک اتمی آمریکدا و حدهود   

ومراه خارجده  باشنه  آ  ممدا  نیدز در اید  بیانیده      استفاد  می

ای  پیمدا  فقدط در   »آمه  ببد:  ٢روسیه دربار  پیما  استاره 

صبرتی اجرا شهنی اسر ره افدزایش تدبا  سیسدت  سد ر ضده      

 «مبشکی آمریکا ام ن ر ریفی و رمی صبره نگیرد

17. http:// www. aif. ru/ politics/ world/ yadernyy_ 

razryv_ k_ chemu_ privedut_ novye_ spory_ 

rossii_i_ssha 

گفتگبها میا  دو رشبر را بام رنه رده در آ  صدبره   

تتهیههای اتمی دو رشبر بار دیگر تا وقر مقتضی بده  

شبد  در آخر گفتنی اسر اگر چده در   حاشیه رانه  می

و هم نی  اقهان  PMDA ر  ماهیر سیاسی تبفقنامه

اخیر روسیه در لیب آ  فراتر ام ماهیر فندی آ  اسدر    

اما یکی ام پیامههای احتمالی ای  رونه  مذارراه فنی 

روسیه و آمریکا دربار  شیب  رنتر  تبسعه تسدلیحاه  

 اتمی خباهه ببد  


