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مقدمه
امروزه تأثیر فناوری هسته ای بتر افتاایش دانتش بشتری و نقتش ن در رفتاه بشتر
تردیدناپذیر است و میتواند ب عنوا یتک عنصتر اساستی و مبنتای ضتروری بترای
توسع پایدار ب شمار نید .درعین حال ،مجموعت ای از استناد و مقتررا
وجود دارد ک یکی از اهتدا شتک گیتری ن هتا ،جلتوگیری از گستهر
هسه ای برای اهدا

بتین المللتی
فنتاوری

نظامی و غیرصلحجویان بوده است ،اما با گذر زمتا و روشتن

شد فواید فناوری هسه ای ،جنب صلح نمیا این فناوری پرنگ تر شتده استت .ننچت
دراینمیا میتوانسه است نحوه استهااده از ایتن فنتاوری را تنظتیم ،و بتین استهاادۀ
نظامی و صلحجویان از ن تاکیک دقیقی ایجاد کند ،توست بت حقتو بتینالملت ،
ب عنوا تنظیمکننده روابط حقوقی دولت ها در عرص بین المللی ،بوده است؛ بنابراین،
تمای جامع بینالمللی ب ایجاد هنجارها و قواعد حقوقی ب منظور بت کتارگیری ایتن
فناوری در راسهای صلح و امنیت بینالمللی تتک زمین ستاز رفتاه و نستایش بشتری
است تت بیشازپیش افاایش پیدا کرده است .براین اساس ،نژانت
اتمی در سال  ۱۹۵۷و معاهده منع گسهر

بتینالمللتی انترژی

سالحهای هسه ای در سال  ۱۹۶۸پتا بت

عرص بینالمللی گذاشهند .این دو ،ب این سبب اهمیت دارند ک برای بررسی انهقتال
فناوری هسه ای باید ب اصول ،قواعد ،و مقررا

گنجانده شده در ن ها توج ویژه ای

داشت و تاننجاک بهوا ب معاهدۀ منع گسهر

اسهناد کرد ،نباید در مرحلت نخستت

ب حقو عرفی یا اصول کلی حقو بینالمل اسهناد شود .هما گون ک مطرح شتد،
در حال حاضر در جها  ،تقاضا برای انرژی هسه ای ،ب سبب افاایش جهانی مصتر
انرژی ،درحال افاایش است و درعین حال ،گسهر

تأسیستا

هسته ای در سراستر

ابعاد حقوقی انتقال فناوری هستهای برای مقاصد صلحآمیز در حقوق بینالملل 181

جها  ،احهمال گسهر

سالح های هسه ای را افاایش میدهند .این مستئل  ،موجتب

نوعی تناقض در زمین انهقال فناوری هسه ای ب کشورهای درحالتوسع شده استت
و همین امر ،موجب طرح این مسئل برای تحقیق و پژوهش از جنبت حقتوقی شتده
است ) .(Kursunoglu and n L.Mintz, 2000: 124در این مقال  ،ایتن موضتو بررستی
خواهد شد ک در حقو بتینالملت چگونت متیتتوا بت انهقتال فنتاوری هسته ای
تتب دلی تقاضای روب افاایش برای انرژی هسه ایتت توج داشت و همزما از خطر
گسهر

سالحهای هسه ای پرهیا کرد .همچنین ،اسهداللهتای حقتوقی ایتن انهقتال

بررسی میشود.
 .1انتقال فناوری هستهای براساس مقررات معاهده منع گسترش (انپیتی)
در حال حاضر در جها این نگرانی وجود دارد ک درصور

نادیده گرفهن حقو

کشورهای فاقد سالح های هسه ای در معاهده ا پیتی ،اعهبار معاهده منع گسهر
هسه ای هرچ بیشهر تضعیف شتود )(Shaker, 1980: 290؛ بنتابراین ،مستئل ای کت
مطرح است ،این است ک چگون میتوا میا دو رونتد ،یعنتی افتاایش تقاضتای
کشورهای درحالتوسع برای بهرهبرداری از فناوری هسه ای و ب تبتع ن  ،انهقتال
فناوری هسه ای و اعمال معیارهایی برای منتع گستهر

مربتو بت خلتع ستالح

هسه ای ،نوعی تعام ایجاد کرد .در این مورد ،نقش معاهده منع گسهر

و انطبا

ن با محیط جدید بینالمللی ،موضو بااهمیهی ب شمار مینید.
عدهای بر این نظرند ک کشورهای فاقد سالح هسته ای در قبتال ستلب حتق
خود در زمینۀ داشهن این ستالح هتا و فنتاوری تولیتد ن هتا (متاده  ۱و  ۲پیمتا )
بیشازپیش توج خود را ب ماده  ۴معطو

خواهند کترد(( )1متوالیی.)۶۵ :۱3۷۶ ،

ایرادی ک ب این اعهقاد میتوا گرفت ،این است ک در حقو بین الملت  ،داشتهن
سالح های هسه ای برای کشورهایی ک چنین سالحی ندارند ،ب عنتوا یتک حتق
شناسایی نشده است .درعینحال ،پرسشتی کت مطترح استت ،ایتن استت کت نیتا
تعهدا

کشورهای دارندۀ سالحهای هسه ای در معاهده منتع گستهر  ،در متورد

انهقال فناوری هسه ای از چنا اسهحکامی برختوردار استت کت بت عنتوا عتو
تعهدا

کشورهای فاقد سالح هسه ای تلقی شود؟ (موالیی.)۶۶ :۱3۷۶ ،
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 .1-1ماده  4معاهده منع گسترش

ریش اخهال

در زمین انهقال یا عدم انهقال فناوری هسه ای از دولتهای هسته ای

ب کشورهای درحالتوسع و بحث های مربو ب ن  ،ماده  ۴معاهده منع گستهر
است؛ بنابراین ،ضروری است ک پیش از اشاره ب دالی کشورهای درحتالتوستع
و دولتهای هسه ای ،ب توضیح و تبیین ماده یادشده

بپردازیم.

 .1-1-1حق ذاتی

عبار

«حق ذاتی» یا «غیرقاب انکار» در ماده  ۴معاهده ،ب این دلی ب صور

نورده شده است ک درصور

تاسیر معاهده یادشده و تعار

منای

مقتررهای از ن بتا

این حق ،اسهااده صلح نمیا از انرژی هسه ای انکارناپذیر باشد .البه اعمال این حق،
تابع دو شر است :یکی عتدم تبعتیض ،و دیگتری ،رعایتت متواد  ۱و  ۲معاهتده
(شاکر .)۱0۷ :۱3۸۸ ،درواقع ،مطابقت این حق انکارناپذیر برای توسعۀ تحقیقتا ،
تولید ،و اسهااده از انرژی هسه ای برای اهدا
منع گسهر

صلح نمیا ،بتا متواد  ۱و  ۲معاهتده

سالح های هسه ای ،ب معنای رعایت محدودیتهای تحمیلتی توستط

این دو ماده در مورد انهقال و ب دست نورد تسلیحا

اناجاری هسه ای

است.

 .2-1-1تعهد به تسهیل و مشارکت در تبادل

از ماده  ۴معاهده یادشده ،مااهیم زیر قاب برداشت هسهند :حق مسلم کشورها برای
توسع تحقیقا  ،تولید و ب کارگیری انرژی هسه ای برای اهدا

صلحنمیتا ،تعهتد

کشورها ب تبادل فناوری هسه ای ،و حق مشارکت در این تبتادل هتا بترای تحقتق
اصول باال و اینک کشورهای درحالتوسعۀ جها در این تبادل در اولویت هستهند؛
بنابراین ،ب این نکه بایتد توجت کترد کت در ختود متهن معاهتده منتع گستهر
ب صراحت ب کشورهای درحالتوسعۀ جها اشاره شده است کت ایتن مطلتب در
تاسیر بند  ۱ماده  ۴معاهده بسیار اهمیت دارد.
بند  ۲ماده  ۴این معاهده نیا ب صراحت بت تستهی «تبتادل هرچت ستریع تتر
تجهیاا  ،متواد ،دانتش ،و اطالعتا

فنتی» و «توجت کتافی بت نیازهتای منتاطق

درحالتوسع جها » اشاره کرده است .زمانیک نمریکتا در ستال  ۱۹۶۸چتارچو
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نهایی ماده  ۴را در مجمع عمومی ارائ کرد ،نماینده ن کشور نظر خود را در مورد
حق مشارکت اینگون اعالم کرد« :حق چنین مشارکهی نت تنهتا بت صتراحت بترای
قدر های هسه ای ،ب رسمیت شناخه شده استت ،بلکت تعهتد بت اقتدام توستط
دولت های هسه ای و سایرین برای مشارکت کرد از طریق این ماده است» (شاکر،
 .)۱0۸ :۱3۸۸این ب ن معنا است ک کشورهای غیرهسه ای ،محق ب داشتهن ایتن
حق ،و دولت های هسه ای ،مهعهد ب مشارکت با کشورهای غیرهسته ای ،بت ویتژه
کشورهای درحالتوسع  ،هسهند.
نکه ای ک  ،ب نظر نگارندگا  ،باید ب ن توج کرد ،ماهوم واژه «تبادل» است؛
ب این معنا ک در ماده  ۴ب صراحت ب واژه انهقال فناوری اشاره نشده است ،بلکت
از واژه «تبادل» ک ب نوعی تعهد مهقاب را ب ذهتن مهبتادر متیکنتد ،استهااده شتده
است؛ بنابراین ،برای تاسیر تعهد دولت های هسه ای ب انهقال فناوری ب کشورهای
درحالتوسع  ،باید ب تعهدا
نیا توج

کشورهای درحالتوسع در قبال دولت های هسه ای

کرد.

در تحلیتت بختتش دوم بنتتد دوم متتاده  ۴بایتتد ماهتتوم اصتتطالح «کشتتورهای
مشارکتکننده» مشخص شود .ننچ از محهوای این معاهده استهنبا متیشتود ،ایتن
استتت کتت  ،متتاده  ،۴کشتتورهای دارای ستتالح هستته ای را بتت عنتتوا کشتتورهای
مشارکت کننده درنظر میگیرد .افاو بر کشورهای یادشتده ،کشتورهای فاقتد ستالح
هسه ای ک دارای فناوری هسه ای پیشرفه هسهند نیا میتوانند مصدا این اصطالح
باشند .بیتردید ،سطوح گونتاگونی از پیشترفت هسته ای وجتود دارد ،امتا همچنتا
ب طور مصداقی اینک چ کشورهایی بیشهرتوسع یافه و از قابلیتت کمتک بت ستایر
کشورها برای اسهااده صلح نمیا از انرژی هسته ای برخوردارنتد ،متبهم استت .رویت
مربو ب ماده  )2(۶اساسنام نژان
ترکیب شورای حکام نژان

بین المللی انرژی اتمی ک اصالح شده استت ،بت

مربو میشود و میتواند در زمینۀ شناسایی کشتورهای

بیشهرتوسع یافه در عرصۀ هسه ای ب ما کمک کنتد .بعضتی از کشتورهای شتورای
حکام ،ب عنوا کشورهای بیشهرتوستع یافهت و بعضتی دیگتر ،بت عنتوا کشتورهای
درحال توسع در مناطق خودشا انهخا

میشوند .مسئل مشک ستاز و مهنتاقض در
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این مورد را میتوا اینگون مطرح کرد ک بعضی از کشتورهای حاضتر در شتورای
حکام ،نسبت ب بعضی دیگر ،کمهرتوسع یافه اند و در حوزه انرژی هسته ای چنتدا
پیشرفه نیسهند ،اما این مسئل را بت ایتن شتک

متیتتوا حت کترد کت منظتور از

دولتهای هسه ای ،دولتهایی هسهند ک تا پیش از اول ژانوی ( ۱۹۶۷بند  3متاده ۹
معاهده منع گسهر ( ))3ب فناوری هسه ای دست پیدا کرده بودند و درواقتع ،ستالح
هسه ای ساخه اند یا نزمایش کردهاند کت همتا پتن کشتور دارای کرستی دائتم در
شورای امنیت هسهند (فلسای )۱۴-۱۵ :۱3۷3-۱3۷۴ ،ک تعهتد اصتلی بترای انهقتال
فناوری هسه ای ب کشورهای درحالتوسع ب عهده ننا استت .اگرچت دولتتهتای
دیگری پ

از ن  ،این فناوری را ب دست نوردند ،اما ازننجا ک برخی از ن کشتورها

ب عضویت معاهده منع گسهر

درنیامتدهانتد (ماننتد هنتد و پاکستها ) و نیتا فاقتد

توسعۀ مهواز و پایدار هسهند ،نمیتوا ن ها را مهعهد دانست .افاو بتراین ،اگرچت
ماده  ۴ب همۀ کشورها برای تبادل اشاره کرده است ،امتا در رویت بتین المللتی ،پتن
دولت هسه ای دارای فناوری یادشده را مهعهد ب این تعهد بینالمللی میدانند و تنهتا
ن ها توانایی انهقال این فناوری را ،با رعایت تمام جنبت هتای امنیهتی ن  ،دارنتد و بتا
رجو ب پیشینۀ مذاکرا

در مورد ماده  ۴ب خوبی مشتخص متیشتود کت تعهتدا

کشورهای درحال توسع در مقاب پن دولت هسه ای ،در راسهای عدم تتال

بترای

دسهیابی ب سالح های هسه ای در برابر انهقتال فنتاوری هسته ای در جهتت اهتدا
صلحنمیا ب این کشورها قرار میگیرد .کشورهای درحالتوسع در ده  ۱۹۷0با ایتن
وعده معاهده منع گسهر

را امضا و تصویب کردند ک ب ازای واگذاری حتق ختود

برای داشهن سالح هسه ای ،مانند پن قدر

هسته ای بهواننتد از ماایتای استهااده از

انترژی هسته ای در راستهای توستع صتنعهی و اقهصتادی بهتره گیرنتد

(H.Joyner,

) .2011:79درواقع ،بت نظر کشتتورهای درحالتوسع  ،علت اصلی پیتوستهن ن هتا ب
معاهده عدم گسهر  ،اسهااده از حقی بوده استتتتتتتتتت ک این معاهده برای توسع
تحقیقا  ،تولید ،و بهرهبرداری از انرژی هسه ای در راه صلح ب وجود نورده و همتتۀ
دولتتتهتتای جها را ب ایجاد زمین های مساعد برای مبادل اطالعت تا  ،وست تای  ،و
متواد الزم متتربو بتت نتتیروی اتم ملام کترده و درنهیجت  ،دولتت هتای صنعهی را
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موﻇتف کترده است کتت با توج ب نیازهای کشورهای درحالتوسع  ،بت ن هتا در
اسهااده صلحنمیا از این نیرو ،کمک کنند (فلسای.)۲۱ :۱3۷3-۱3۷۴ ،
 .3-1-1تفاسیر متفاوت از ماده  4معاهده منع گسترش

دولت نمریکا ،تعهدا

معاهده منع گسهر

حاکم میدانست .برخال

را بتر تمتام پیشترفت هتای هسته ای،

دیدگاه نمریکا ،دولتهای اروپایی ،بر این نظر بودند ک

حق مسلم اسهااده صلح نمیا از انرژی هسه ای ،ازجملت انهقتال فنتاوری هسته ای،
تابع هیچگون اسهثنایی ،جا ننچ در معاهتده منتع گستهر
نیست .نقای گلداشمیت ،رئی

اسبق شورای حکام نژان

بت ن تصتریح شتده،
بین المللی انرژی اتمتی

اﻇهار کرد ک تا اواسط ده  ۱۹۷0سیاستهای مرتبط با معاهده منع گسهر  ،فاقد
هرگون محدودیت فنی بود و ب جا ممنوعیت اناجار اتمی ،هرچیا دیگتری مجتاز
تلقی میشد (موسوی و حاتمی .)3۵۸ :۱3۸۹ ،درنهایت ،وی بر این نظر استت کت
اعمال هرگون محدودیت بر چنین فعالیت هایی ،بتا ایتن معاهتده ناستازگار استت
) .(Goldschmidt, 1997: 8حهی ب نظر بعضی از حقوقدانا اروپتایی ،نت تنهتا بحتث
انهقال فناوری ،یک تعهد در معاهده منع گسهر

ب شمار می نید ،بلک ماده  ۴یتک

قاعده بنیادین است ک بت کشتورهای فاقتد ستالح هسته ای عضتو معاهتده منتع
گسهر

این تضمین را میدهد ک ب چرخۀ کام ستوخت هسته ای دستت پیتدا

کنند ک این نهیج  ،مقدم ای دارد و ن  ،زمین سازی برای انهقال فناوری هسته ای از
دولت های هسه ای ب کشورهای غیرهسه ای ،ازجملت کشتورهای درحتالتوستع
است

)1980 :45

 .(Lellouche,کارشناس ژاپنی ،ریوکیچی ایمای ،از سیاست دولتت

نمریکا در مورد منتع گستهر

ستالحهتای هسته ای در ستال  ۱۹۸۷تتبت هتد

محدودتر کرد فعالیت های هسه ای حساست انهقاد کرده و این گون بیا متیکنتد:
«ننچ مرا نزار میدهد ،این است ک سیاست نمریکا ب گون ای اجباری و نمران بت
جها ارائ شده و مشمول تغییرا
گسهر

در سوابق و اسناد چندجانب مانند معاهتده منتع

سالحهای هسه ای است» (موسوی و حاتمی.)3۵۹ :۱3۸۹ ،

اخهال تاسیر در متاده  ،۴ناشتی از عبتار پتردازی «مطتابق بتا متواد  ۱و »۲
معاهده منع گسهر

و واژه «ساخت» در مواد یادشده است .حقوقدانا نمریکتایی،
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«مطابق با مواد  ۱و  »۲در مورد تاسیر حق مسلم اسهاادۀ صلح نمیا از انرژی

هسه ای را برجسه میکنند .ننا منع گسهر

سالحهتای هسته ای موردتأکیتد در

مواد یادشده را با حق تصریحشده در ماده  ۴مرتبط میدانند و بتر ایتن نظرنتد کت
محدودیت بر صادرا
ماده  ۴یا هد

مواد هسه ای حساس ،در حال حاضر لاوماً ب معنای نقتض

اصلی معاهده منتع گستهر

نیستت ) (Joseph S.Nye, 1980 : 11و

مسهند اسهدالل خود را قسمت نخر بند  ۱ماده  ۴معاهده بیا میکند ک حق مستلم
را با توج ب مواد  ۱و  ۲شناسایی کرده است .ن ها همچنتین تأکیتد متیکننتد کت
بیتردید ،کشورهای تأمینکنندۀ صادرا

متواد حستاس هسته ای ،بتا ایتن مستئل

موافق نیسهند ک ماده  ،۴حق حاکمیت ن ها را خدش دار کند و اسهناد ب متواد  ۱و
 ۲معاهده را ب عنوا وسیل ای برای جلوگیری مطلق از انهقال فناوری ب کشورهای
غیرهسه ای ب کار میگیرند ).(Charles Van Doren, 1995: 19
 .4-1-1پیشنویس معاهده منع گسترش در مورد حق مسلم (متضمن انتقال فناوری)

کشورهای مخهلف ،پیشنوی های فراوانی را در مورد معاهده منع گستهر
دادهاند ک یکی از ن ها ،پیشنوی

ارائت

دولت نمریکا و شوروی سابق بود ک در ن هتا

هیچ اشارهای ب اسهااده صلح نمیا از انرژی هسه ای نشده بود و تنها بت ممنوعیتت
سالحهای هسته ای مربتو بتود (موستوی و حتاتمی .)3۶۲ :۱3۸۹ ،در پتی ایتن
اقداما  ،جنبش عدم تعهد (دربردارندۀ کشورهای درحالتوسع ) ،قطعنام ۲0۲۸
را با هد

()4

تأثیرگذاری بر روند تصویب معاهده منع گستهر  ،در مجمتع عمتومی

ب تصویب رساند .یکی از نکهت هتای برجستهۀ ایتن قطعنامت  ،مستئلۀ تعتادل میتا
تعهدا

معاهدهای میا کشورهای دارای سالح هسه ای و کشورهای فاقتد ستالح

هسه ای است .پ

از تصویب این قطعنام  ،قطعنامۀ دیگری ب شتماره  )5(۲۱۵۶در

مورد اسهاادۀ صلح نمیا از انرژی هسه ای ب تصتویب مجمتع عمتومی رستید .ایتن
قطعنام دربردارندۀ این نکه بود ک مجمع تصمیم دارد کنارانسی را در مورد نحوه
اسهااده از مواد هسه ای برای مصار

صلح نمیا برگاار کند .در پی این تتال هتا،

دولت نمریکا و شوروی سابق پیشنویسی را ب کمیهۀ خلع سالح ارائت دادنتد کت
دربرگیرنده حق اسهااده صلح نمیا از انرژی هسه ای بتود .در ایتن پتیشنتوی

بت
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موارد زیر اشاره شده بود:
ت تصریح ب این اص ک منافع اسهااده صلح نمیا از فناوری هسته ای بایتد در
راسهای اهدا

صلح نمیا دردسهرس تمام کشورهای عضو معاهده قرار گیرد و همۀ
علمی تتک یکتی از

کشورهای عضو این معاهده ،حق مشارکت در تبادل اطالعا

مراح انهقال فناوری ب شمار می نید تت را داشه باشند .این معاهده در هتیچ حتالهی
نباید ب گون ای تاسیر شود ک حق مسلم همۀ کشورهای عضو معاهده را در متورد
توسع  ،تحقیق ،تولید ،و استهااده از انترژی هسته ای بت شتک صتلح نمیتا ،بتدو
تبعیض ،و براساس مواد  ۱و  ۲معاهده تحت تأثیر قرار دهد(.)6
ایجاد معاهده منع گسهر

و توج ن ب حتق استهاادۀ صتلح نمیتا از انترژی

هسه ای ،موجب بروز بعضی نگرانیها در مورد سالحهتای هسته ای شتد .هیئتت
ایرلندی ،پیشنهاد منع گسهر

سالح های هسه ای را مطرح کرد کت براستاس ایتن

طرح ،ساخت و تولید سالح های هسه ای باید ممنو باشد و از این طریتق ،انهقتال
فناوری هسه ای کنهرل شود( .)7در  ۱۷اکهبر  ۱۹۵۸در کمیه نخست مجمع عمتومی
سازما مل مهحد ،هیئت نمایندگی ایرلنتد ،پتیشنویستی را ارائت کترد کت تمتام
کشورهای دارای سالح هسه ای تحت نظتار

و کنهترل قترار گیرنتد و همچنتین،

کشورهای فاقد سالح هسه ای از ساخت سالحهای یادشده خودداری کنند .در پی
تال های ایرلنتد ،قطعنامت  )8(۱۶۶۵بتا عنتوا «جلتوگیری از اشتاع ستالح هتای
هستته ای» بت تصتتویب مجمتتع عمتتومی رستید .گاهنتتی استتت در ایتن قطعنامت از
دولتهای هسه ای خواسه شده است ک از انهقال اطالعا

مربو ب ساخت ایتن

سالحها خودداری کنند ،اما در مورد انهقال فناوری صلح نمیا ،هتیچ منعتی در ایتن
قطعنام مشاهده نمیشود .برای ماده  ۴نیتا پتیشنتوی هتای فراوانتی ارائت شتد؛
ب عنوا مثال ،مکایک پیشنهادی را ارائ داد مبنیبتر ننکت متاده  ۴بت دو قستمت
تقسیم شود( )9تا در قسمت نخست بر حق مشارکت و در قستمت دوم بتر عبتار
حق مسلم تصریح شود .بااینحال ،ایتن پتیشنتوی
درواقع ،در این پیش نوی  ،میا عبار

کماکتا ابهتامهتایی داشتت.

«حق مسلم» و «مطابقتت بتا متواد  ۱و »۲

نوعی ناهماهنگی وجود داشت .دلی این ابهام این بود ک مطابقت با مواد یادشتده
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فاقد هرگون معیاری بود و موجب ایجاد ابهام در ماهوم ایتن متاده متیشتد .نکهتۀ
مهمتر اینک در ایتن معاهتده بت تعهتد دولتتهتای هسته ای بترای مشتارکت بتا
کشورهای غیرهسه ای اشاره ای نشده بود و این عبار پتردازی بت نتوعی موجتب
مبهم شد حق مسلم کشورهای فاقد انرژی هسه ای متیشتد .درنهایتت اینکت در
مورد انهقال فناوری ب کشورهای غیرهسه ای تتبت دلیت عتدم تصتریح بت متوارد
اشارهشده تت این ابهام در تاستیر وجتود داشتت کت حهتی در پیشتنهادهای بعتدی
نمریکا و شوروی نیا طرح شاا تر کرد عبار
درنهایت ،پیشنوی

ماده  ،۴پذیرفه نشد.

()10

سوم ماده  ۴ارائ شد ک در مارس  ۱۹۶۸بتا اصتالحا

اندکی ب شک امروزی در نمد و سرانجام ،مجمع عمومی در ژوئن  ۱۹۶۸براستاس
قطعنام ای ،مهن معاهده را تصویب کرد.
 .2حق توسعه و انتقال فناوری هستهای
روندهای پیشرفت حقو بین المل توسع تقریباً هم زمتا بتا رونتدهتای تکتاملی
حقو بینالمل هسه ای رخ داده است .هر دو شاخ  ،پت

از جنتگ جهتانی دوم

مسیرهای تکاملی خود را طی کردهاند و با توج ب اینک دسهیابی ب الگوهای مؤثر
و مطلو

تولید و مصر

انرژی ،یکی از شاخ های توسع ب شمار مینیتد ،میتاا

دستتهیابی بت انتترژی صتتلحنمیتتا هستته ای توانستته استتت در تاکیتتک کشتتورهای
درحالتوسع و توسع یافه مؤثر باشد .حق توسع در اسناد بینالمللی نیتا بازتتا
داشه و ب عنوا مثال ،بند  3ماده  ۱منشور مل مهحد( ،)11مقدمت ( )12ن  ،و همچنتین
ماده  ۵۵منشور( ،)13ن را درنظر داشه و ارتقای سطح توسع را از اهتدا

ستازما

مل برشمرده است .همچنین ،در بحث های مربو ب حقو بشر ،توسع ب عنتوا
یک حق اساسی بشر در نس سوم حقو بشر تتک ب حقتو همبستهگی مشتهور
استتت شناخه میشود .باوجوداین ،ازننجاک مااد منشتور در متورد حتق توستع ،
ب اندازۀ کافی روشن و دقیق نبود (پطروسغالی .)۲۸3 :۱3۸۱ ،در سال  ۱۹۸۱گروه
کاری سازما مل در مورد توسع ب این نهیج رسید کت بحتثهتای مربتو بت
توسع باید سازمانمند و نظام مند شود و گروه کاری مهشک از کارشناستا دولهتی
در مورد حق توسع ب وجتود نیتد .ایتن فعالیتتهتا درنهایتت در ستال  ۱۹۸۶بت
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تصویب اعالمی «حق توسع » در قالب قطعنام  )14(۴۱/۱۲۸انجامید .این اعالمی بتر
مااد اعالمی جهانی حقو بشر تأکیتد داشتت و حتق توستع را مکمت و بختش
جداییناپذیر حقو بشر یا هما حقو همبسهگی معرفی کرد.
در مورد حق توسع  ،همواره تحلی دوگان ای مبهنیبر فردی یا جمعتی بتود
این حق مطرح بوده است ک عدهای ب این سبب ک این حق ب حقو بشر مربو
است ،ن را یک حق فردی دانسه اند و عدۀ دیگتری حتق توستع را در پیونتد بتا
توسع اقهصادی ،اجهماعی ،و فرهنگی معنی کردهاند و چو میثا حقو متدنی و
سیاسی بیا کرده است کت حتق توستع  ،حتق ملتت استت ،ن را حقتی جمعتی
دانسه اند .دراینمیا  ،ازننجاک روابط جداییناپذیر میا حقو فردی و جمعتی در
فهم رویکرد حقو بشری ب توسع ماید است ،بههر است ن را هم حقی فردی و
هم حقتی جمعتی درنظتر بگیتریم

)2000: 12

(Sengupta,؛ بنتابراین ،حتق توستع

میتواند ب عنوا یکی از حقو اولیۀ دولتها ،موضوعیت یابد و حق بر توسع نیا
میتواند ب عنوا یکی از حقو اساسی بشر ،مصداقی از نست ستوم حقتو بشتر
(حقو همبسهگی) باشد (ساعد.)۲۲0 :۱3۸۴ ،
امروزه پیوند میا فناوری و توسع انکارناپذیر است و کشتورهایی متیتواننتد در
مسیر توسع ب موفقیت دستت پیتدا کننتد کت توانسته باشتند در حتوزه فنتاوری بت
پیشرفتهای چشمگیری دست پیدا کنند .برایناساس ،انهقال فناوری الزمۀ دستهیابی بت
فناوریهای نوین است ک از رهگذر ن  ،رسید ب توسعۀ پایدار امکا پتذیر متیشتود.
درهمینحال ،مسئلۀ انرژی نیا از جنب هتای جتداییناپتذیر توستع بت شتمار متینیتد؛
ب گون ای ک میتوا گات ،کشوری ک بهواند در تولید انرژی موفتق باشتد ،در عرصتۀ
توسع نیا موفق خواهد بود ) .(Maiga, 2007:267در یک نگتاه کتال متیتتوا گاتت،
توسعۀ پایدار بدو درنظر گرفهن منابع پایتدار انترژی امکتا پتذیر نیستت و ازننجاکت
سوختهای فسیلی ،افاو بر تأثیرا ویرانگر زیستمحیطی ،در نیندهای ن چنتدا دور
ب پایا خواهند رسید ،انرژی هسه ای برای بسیاری از کشتورها ،بت عنتوا یتک گاینتۀ
جایگاین سوختهای فسیلی مطرح است و اسهااده از ن در راسهای «حق توستع » در
سطح جهانی مطرح است؛ بنابراین ،همۀ کشورها باید بهوانند در راسهای اسهااده از حتق
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توسعۀ خود از انرژی صلحنمیا هسه ای اسهااده کنند.
ب اینترتیب ،ب نظر میرسد یکی از اسهداللهای کشورهای درحتالتوستع در
حوزۀ انهقال فناوری (جدای از تعهدا
توسع باشد .ب عبار

هسه ای) میتوانتد استهناد ن هتا بت حتق

دیگر ،این کشورها با این مبنا میتوانند ب حوزههتای دیگتر

حقو بینالمل  ،مانند حقو بینالمل اقهصادی و حقو بشر ،اسهناد کنند.
ب لحاظ تاریخی ،پ

از جنگ جهانی دوم ک اروپا و ژاپن دچار ویرانتیهتای

گسهردۀ ناشی از جنگ شده بودنتد ،نمریکتا بت ستبب دوری جغرافیتایی از منتاطق
درگیر در جنگ شرو ب صادر کرد و انهقال فناوری ب کشورهای نسیبدیتده از
جنگ کرد و دراینمیا  ،مهم ترین عامال انهقتال فنتاوری و بتازیگرا اصتلی ایتن
صحن  ،شرکتهای چندملیهی بودنتد ) .(Mcintyre and Papp, 1986: 11در پتی ایتن
تحوال

و در اواخر ده  ،۱۹۸0کشورهای تازهاستهقاللیافهت و انقالبتی بت دنبتال

هویت جدیدی از رهگذر ب دست نورد فناوریهای جدیتد بودنتد تتا گتامهتای
مثبهی در مسیر توسع بردارند .ن ها راهح رفع نابسامانیها را در بت دستت نورد
و خرید فناوریهای نوین جستوجو میکردند و سعی میکردند بتا خریتد ایتن
فناوری ها ،از فاصل خود با جها اول بکاهند .برهمینمبنا ،بترای برقتراری موازنت
در برخورداری از فناوری و پیشرفت صنعهی ،صداهایی مبنیبتر ایجتاد اصتالحاتی
در «کنوانسیو پاری

در مورد حمایت از مالکیت صنعهی» و همچنین ،پتیشبینتی

یک سند راهنما برای انهقال بتینالمللتی فنتاوری ،در میتا ن هتا شتنیده متیشتد
) .(Faundez, 2010: 25-29یکی از اتااقا

مهمی ک در سطح بینالمللتی در حتوزه

انهقال فناوری می توانست رخ دهد ،تنظیم این سند راهنما بود ک ب دالی مخهلف،
ازجمل اخهال نظر شدید کشورها محقق نشد.
در همین زما  ،با عمیتقتتر شتد شتکا

میتا کشتورهای توستع یافهت و

کشورهای درحالتوسع و توسع نیافه  ،نظم اقهصادی حاکم ب طور جدی ب چتالش
کشیده شد و کشورهای کمهرتوسع یافه  ،خواسهار دستهیابی بت ستطح بتاالتری از
فناوری و بهبود جایگاه خود در نظام بین المللی اقهصادی جهتا شتدند .ن هتا بتر
شک گیری «نظم نوین اقهصادی بینالمللی» تأکید داشهند و درنهایت ،این اتاتا در
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سال  ۱۹۷۴رخ داد و مجمع عمومی سازما مل  ،قطعنام ای را بتا عنتوا اعالمیت
ایجاد «نظم نوین اقهصادی بینالمللی» صادر کرد( )15و در ن بر «حق توستع » همتۀ
کشورها ب عنتوا یتک حتق بنیتادین تأکیتد شتد .در ایتن قطعنامت از کشتورهای
توسع یافه خواسه شتد کت از امکانتا

ختود بترای کمتک بت رشتد اقهصتادی

کشورهای کمهرتوسع یافه اسهااده کنند .نکهۀ قابت توجت ایتن استت کت یکتی از
اصول اساسی نظم نوین اقهصادی ،همکاری برای انهقال فناوری ،با توج ب اهمیت
انهقال ن برای رشد اقهصادی کشورهای کمهرتوسع یافه و درحتالتوستع  ،عنتوا
شده است (کاسس  .)۴۱۴-۴۱۶ :۱3۷0 ،همچنتین ،بتا ﻇهتور پدیتدۀ جهتانیشتد
اقهصاد و ارتباطا

و دگرگونی های عمیق در نظم جهانی و در مناسبا

کشورهای

شمالتتجنو  ،این امکا ب وجود نمد ک با انجام همکاریهای دو یتا چندجانبت ،
دسهیابی ب فناوریهای نوین از طریق تجار

بینالمل محقق شود.

هما گون ک اشاره شد ،یکی از مهمترین فرصتها بترای تتدوین یتک ستند
حقوقی الاامنور در مورد موضو انهقال بتینالمللتی فنتاوری ،پتیشنتوی

اصتول

راهنمای بین المللی انهقال فناوری بود ک میتوانستت بت عنتوا ستندی جتامع در
حوزههای مخهلف ،ازجمل در زمینۀ فناوری صلحنمیا هسه ای ،مورد بهترهبترداری
قرار گیرد .در سال  ،۱۹۶3سازما مل کنارانستی را در ژنتو بترای بررستی نقتش
فناوری در رشد اقهصادی کشتورهای درحتالتوستع برگتاار کترد کت نهیجتۀ ن ،
واگذاری مسئولیت پیگیری اهتدا

کناتران

بت «شتورای اقهصتادی و اجهمتاعی

سازما مل » بتود (رهبتری .)۸0 :۱3۹۶ ،در ستال  ۱۹۶۴بتا پافشتاری کشتورهای
درحالتوسع بر خواسه هایشا  ،کناران

سازما مل در مورد تجتار

و توستع

(ننکهاد) برگاار شد و درواقع ،در این سال ،موجودیت یافت تا از طریق ن  ،فاصلۀ
کشورهای شمال و جنو
تجار

کمهر شود .ننکهاد بر ایتن بتاور بتود کت راه توستع از

می گذرد .در همین زما « ،گروه  »۷۷با همتین اهتدا

تشتکی شتد و در

سال  ۱۹۶۷کنارانسی بتر همتین مبنتا و بتا تأکیتد بتر لتاوم رستید ستهم و قتدر
کشورهای درحالتوسع ب وضتعیهی منصتاان تتر در قراردادهتای انهقتال فنتاوری،
تشکی شد .در نشست بعدی ک در مانی فیلیپتین برگتاار شتد ،اعضتا اعالمیت ای
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صادر کردند و در ن خواسهار موازنۀ نسبی در اقهصاد جهانی شتدند .ن هتا معهقتد
بودند ک فناوری میراث هم بشریت است و نباید ب صتور

انحصتاری دراخهیتار

گروه خاصی از کشتورها باشتد (رهبتری .)۸۱ :۱3۹۶ ،در همتین کناتران
نخسهینبار بر تدوین پیشنوی

سند راهنمای بینالمللی انهقال فناوری تأکید شتد.

درنهایت ،این تال ها در سال  ۱۹۷۴ب نهیج رسید و نخسهین پیشنتوی
راهنما منهشر شد و پ
مهم ترین اهدا

بترای
اصتول

از ن نیا پیشنوی های دیگری ارائ شد.
این پتیش نتوی

مشهرک ،یکنواخت سازی مقررا

عبتار

بودنتد از :ایجتاد بستهر همکتاری

ملی ،منع و تحدید روی هتای تجتاری ،و بهبتود

وضعیت معتامالتی .البهت در کنتار «گتروه  ،»۷۷کشتورهای پیشترفهۀ غربتی و نیتا
کشورهای مهعلق ب بلوک شر با خواسه های کشورهای درحالتوستع مخالاتت
کردند و درنهایت ،در نخرین نشست ک در سال  ۱۹۸۵برگتاار شتد ،عمتالً رونتد
متتذاکرا

طتتیشتتده بتترای بتت تصتتویب رستتاند ن  ،بتت بتتنبستتت رستتید

).(Chowdhury and Subrata, 1992:301-2
با این مقدم  ،در مبحث بعدی دالی حقوقی کشورهای درحالتوسع مبنیبتر
اینک انهقال فناوری هسه ای یکی از مصتدا هتای حتق توستع استت را بررستی
خواهیم کرد تا مشخص شود ک نیا اسهدالل های ایتن کشتورها بترای اثبتا

حتق

انهقال فناوری هسه ای برمبنای حق توسع  ،از منظر حقو بین المل قابت پتذیر
است یا خیر.
 .1-2تعهدات دولتهای هستهای برای توسعه صلحآمیز

برای طرح مسئل در قالب حق توسع ابهدا باید بت تعهتدا

حقتوقی دولتت هتای

هستته ای در راستتهای توستتع هستته ای ستتایر کشتتورها ،ازجملتت کشتتورهای
درحالتوسع  ،اشاره کنیم .ازننجاک کاربرد انرژی هسته ای الاامتاً بتا تولیتد ستالح
هسه ای همراه نیست ،در اسناد بینالمللی در کنار ممنوعیتهای موجتود ،بت حتق
انهقال فناوری هسه ای نیا اشاره شده است .در ا پیتی ک تنها متوردی استت کت
ب صراحت ب انهقال فناوری هسه ای اشاره کرده است ،اص بر ممنوعیتت بتوده و
افاو براین ،فعالیت صلحنمیا باید تحت نظار

متنظم نژانت

بتینالمللتی انترژی
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اتمی باشد و ن دولت های هسه ای و همچنین ،تسهی فعالیت صلح نمیا هسته ای،
ازجمل انهقال فناوری هسه ای ،تکلیف همۀ کشتورها بت شتمار متینیتد (متوالیی،
 .)۷۴ :۱3۷۴ب همین دلی  ،ماده  ۴ا پتیتتی تتدوین شتد تتا رضتایت کشتورهای
درحتتالتوستتع  ،ب ت عنتتوا بختتش زیتتادی از کشتتورهای جهتتا  ،جلتتب شتتود و
ب این ترتیب ،ن ها را ب قبول تعهدا

نظام منع گستهر

ترغیتب کننتد و فعالیتت

صلحنمیتا هسته ای و زمینت ستازی بترای بهترهبترداری از ن  ،یعنتی انهقتال ن از
کشورهای دارای این فناوری ب کشورهای یادشده را بت عنتوا حتق مستلم تمتام
کشورهای غیرهسه ای درحالتوسع ب شتمار نورد (ستاعد)۵3 :۱3۸3 ،؛ درنهیجت ،
تسهی این فعالیت ها در عرصۀ بین المللی ،ن تنها تکلیف دولتهای هسه ای ،بلکت
تکلیف جمعی کشورها است .در این ماده نو فعالیت های صتلحنمیتا بت گونت ای
روشنتر بیا شده است .براساس این ماده ،الزم است ک تبادل نزادان و بینالمللی
تجهیاا  ،مواد ،اطالعا  ،و دانش علمی و فنتی در زمینت استهااده صتلح نمیتا از
انرژی هسه ای تسهی شود .برایناساس ،اوالً کشتورهای هسته ای عضتو معاهتده
یادشده مکلاند این مبادال

را تسهی کنند؛ ثانیاً اگر اجبار ن ها ب انجام معاهتدا

دو یا چندجانب با کشورهای درحالتوسعۀ عضو این معاهتده امکتا پتذیر نیستت،
دست کم اثر این ماده ب عنوا تعهدی حقتوقی و برابتر بتا ستایر تعهتدا

و ماتاد

ا پیتی این است ک این کشورها مکلاند از ایجاد مانع بر ستر راه تبتادل و انهقتال
فناوری خودداری کنند .اکنو ب تعهدا
هسه ای ،ب تاکیک تعهدا

دولت های هسته ای در راستهای توستع

سلبی و ایجابی ،اشاره میکنیم.

 .1-1-2تعهدات سلبی

اهمیت اینگون تعهدا زمانی نشکار میشود کت بتدانیم ،مجبتور کترد دولتتهتای
هسه ای ب توزیع توا هسه ای ممکن است با موانتع حقتوقی روبت رو شتود و حهتی
غیرعملی جلوه کند .درمقاب  ،میتوا از تعهد این دولتها ب خودداری از ایجتاد متانع
در فرایند توسع هسه ای سایر کشورهای درحالتوسع  ،ب عنتوا یتک تعهتد حقتوقی
مطرح در ماده  ۴معاهده منع گسهر  ،اشاره کرد .دولتهای هسته ای از طریتق وضتع
مقتررا کنهترل صتادرا و همچنتین ،بتا تشتکی ستتازما هتای سیاستی مهشتتک از
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قدر های هسه ای در راسهای کنهرل همکاریهتای توستع هسته ای ،درصتدد ایجتاد
مانع در مسیر توسع هسه ای صلحنمیا هسهند (بیتگزاده .)3۱ :۱3۷۵ ،تعهتدا ستلبی
این دولتها هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی مطرح میشود.
 .1-1-1-2منع از انجام اقدامات ملی مغایر با ماده 4

براساس رویکرد لوتوسی در رویۀ قضایی بینالمللی ،دولتها در روابط بینالمللتی
خود دارای نزادی اراده و موردحمایت اص حاکمیتت دولتتهتا( )16هستهند ،مگتر
اینک حقو بینالمل  ،تعهدا

الاامنوری را برخال

تعهدا

داخلی بترای ن هتا

مقرر کرده باشد؛ البه تعهداتی ک مغایر با بند  ۷ماده  ۲منشور نباشد )17(.بت عبتار
دیگر ،هیچ دولهی نمیتواند برای عدم پایبندی ب تعهدا

بینالمللتی ،بت مقتررا

داخلی خود اسهناد کند ک این نکه نشا دهندۀ برتری حقو بین المل بتر حقتو
داخلی است؛ بااین حال ،اگرچ با توج ب اصت حاکمیتت دولتتهتا ،کشتورهای
درحالتوسع نمتی تواننتد بت اقتدام دولتت هتای هسته ای بترای وضتع مقتررا
تحدیدکنندۀ صادرا

اعهرا

کنند ،اما بتا توجت بت اصت برتتری نظتم حقتوقی

بینالمللی بر نظم داخلی ،در مواردی ک تعهدا

بتینالمللتی التاامنوری بترای ن

کشورها مقرر میشود و ن ها با توج ب اعمال حاکمیت اراده ملام بت رعایتت ن
تعهدا

میشوند ،از منظر حقو بینالمل  ،اسهناد ب اص حاکمیت ،فاقد وجاهت

است .تعهد دولت های هسه ای ،مهضمن این الهاام است ک این دسه از دولتت هتا
در جریا همکاری ها و مبادال

فناوری هسه ای برای مقاصتد صتلح نمیتا متانعی

ایجاد نکنند و از طریق اقداما

کنهرل صادراتی ،از همکتاری بتینالمللتی و ایاتای

تعهد ب تسهی توسع صلحنمیا هسه ای طاره نروند .دراینراسها میتوا استهدالل
کرد ک ماده  ۴معاهده منع گسهر  ،ب عنوا یک تعهد بین المللی ،مانع مشتروعیت
اقداما

ملی مغایر میشود.

 .2-1-1-2منع از انجام اقدامات بینالمللی مغایر با ماده 4

ب نظر میرسد ،عملکرد گروهی از دولتهتای هسته ای در موضتو معاهتده منتع
گسهر  ،در راسهای سرپیچی از اجرای یکی از تعهدا

حقتوقی ن هتا استت کت
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این امر مغایر با تعهدا

ن ها میباشد .این دولتها با تأسی

عرض کنندگا هسه ای 1و کمیه زانگر ،2تعهدا
کمیهۀ زانگر در سال  ۱۹۷۴پ

باشگاه لند یا گروه

بینالمللی خود را نقض کردهانتد.

از نزمایش هسه ای هند و فعالیتهای ن کشتورها

با کره شمالی ،نفریقای جنوبی ،و برزی کار خود را برای ایجاد هماهنگی و اتحتاد
میا دولتهای هسه ای برای کنهرل و نظار

بر جریا همکاریهای توسع ای بتا

کشورهای درحالتوسع نغاز کرد.
گروه عرض کنندگا هسه ای ،یا باشگاه لند  ،نیا شام هات کشور پیشترفه
در زمین فناوری هسه ای است ک در سال  ۱۹۷۶تأسی
کمیه زانگر ،یک راهکار سیاستی در قالتب اقتداما

شد .این گروه نیا همانند
کشتورهای عضتو در زمینتۀ

توسعۀ توا هسه ای و همکاری با سایر دولتتهتا استت .هتد
حداق رساند گسهر

ایتن باشتگاه بت

سالحهای هسه ای بر اثر انهقتال فنتاوری هسته ای استت

(ممهاز.)3۹-۴0 :۱3۷۷ ،
کمیهۀ صتادرکنندگا هسته ای و گتروه عرضت کننتدگا هسته ای ،گتروههتای
غیررسمی کنهرل صادرا

هسهند .این دو گروه ،فهرستتهتایی بتا عنتوا «فهرستت

سیاه» دارند ک شام مواد ،تجهیاا  ،و فناوریهایی میشود ک این گروهها از انهقال
ن ها ب برخی کشورهای درحالتوسع جلوگیری میکنند تا ب نوعی ،اصتول پادمتا
نژان

بین المللی انرژی هسه ای در راسهای کسب اطمینا از عدم کاربرد ایتن اقتالم

در تولید ستالح هسته ای رعایتت شتود .درعتینحتال ،کمیهت زانگتر از کشتورهای
دریافتکنندۀ تجهیاا میخواهد ک تأسیسا

خود را تحتت نظتار

نژانت

قترار

دهند ) .(Thakur, 2004: 17دو ایراد حقوقی در مورد این اقداما مطرح شتده استت؛
ایراد نخست اینک در بند  ۲ماده  ۴معاهده منع گسهر

تصریح شده است کت تمتام

دولتهای طر معاهده ،حق دارند در تبتادل هرچت ستریعتتر تجهیتاا  ،متواد ،و
اطالعا علمی و فناوری صلح نمیا هسه ای و تسهی ن مشتارکت کننتد؛ بنتابراین،
این نو عملکرد دولتهای هسه ای ،چ ب صتور مستهق و چت از طریتق ایجتاد
1. Nuclear Supplier Group (NSG).
2. Zangger Committee.
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گروه های کنهرل ،نمیتواند در مسیر مشارکت کشتورها متانعی ایجتاد کنتد و اعمتال
فشار بر کشورهایی مانند روسی و چین برای خودداری از همکتاری در برنامت هتای
دارد ،بلک مغایر با حق مشتارکت در توستع

توسعۀ هسه ای ،ن تنها با توسع منافا
نیا هست .ایراد دوم اینک  ،ایجاد و تأسی
تضاد با تعهدا معاهده منع گسهر

چنین باشگاه ها و گتروه هتای کنهرلتی در
بتینالمللتی

و ب نوعی بیتتوجهی بت مقتررا

است ،زیرا معاهده منع گسهر  ،انهقال این نو فناوری بت کشتورهای غیرهسته ای،
ازجمل کشورهای درحالتوسع را تابع شرایط سخهی ک اینگونت گتروه هتا وضتع
کردهاند ،قرار نداده است (بیگ زاده .)۲۸۲ :۱3۷۴ ،پ

از اشتاره بت تعهتدا ستلبی

دولتهای هسه ای ،تعهد ایجابی این دولتها را بررسی کردهایم.
 .2-1-2تعهد ایجابی

اقداما

دولت های هسه ای در راسهای تسهی و زمین سازی برای توسع و انهقتال

فناوری ،تعهدا

مثبت و ایجابی نامیده میشود ک این الااما
اسهنبا

 ۴معاهده منع گسهر

و تعهتدا

از متاده

میشود .بند  ۲ماده  ۴معاهدۀ یادشده تصریح کترده

است ک تمام دولتهتای عضتو مهعهتد متیشتوند کت مبادلت هرچت گستهردهتتر
تجهیاا  ،مواد ،اطالعا

علمی ،و فناوری را ب منظور اسهاادۀ صلح نمیتا از انترژی

هسه ای تسهی کنند .ماهوم صریح این بند این استت کت نت تنهتا ایتن دولتت هتا
نمیتوانند این مبادال
این انهقال و مبادال

را محدود کنند ،بلک بایتد در راستهای گستهر

و تستهی

اقدام کنند .این نکه را بایتد درنظتر داشتت کت اگرچت ایتن

انهقال میتواند در قالب توافق دو یا چندجانب این کشتورها بتا طتر هتای مقابت
انجام شود ،اما در این مورد هیچ قاعدۀ خاصی حاکم نیست؛ هرچند این تعهتد ،در
نظام منع گسهر  ،جلوۀ یک تعهد الاامنور را ب خود گرفه استت
) .292ب عبار

(Pelzer, 2008:

دیگر ،دولت ها ب شرطی ب خلع سالح تن دادهاند ک ممنوعیتهای

ن مانع توسع ن ها نشود .ب این دالی  ،تاسیر رابطۀ ممنوعیتهتا و حتق توستع
در این معاهدا

براساس کارهای مقدماتی مربو ب انعقاد ن ها و برمبنای کشتف

اراده مهعاهدین ،حاکی از این است ک چنین الهتاام حقتوقی ای بترای دولتتهتای
توسع یافه ایجاد شده است کت در متورد تستهی ایتن تعتامال

توستع ای گتام
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بردارند (ساعد .)۶0 :۱3۸3 ،پ
تااو

از اشتاره بت تعهتدا

دولتتهتای هسته ای ،بت

دیدگاه کشورهای درحالتوسع و دولتهای هسه ای در مورد حق توستع

و مشارکت یادشده در ماده  ۴میپردازیم.
 .2-2دیدگاههای متفاوت در مورد حق توسعه و مشارکت در ماده 4

بحث دیگری ک باید تحلی شود ،بررسی اخهال

تاسیر و ضتمانت اجترای حتق

توسع و حق مشارکت مطرح شده در ماده  ۴معاهده منع گسهر

است .در متاده ۴

ا پیتی اسهاادۀ صلحنمیا از انرژی اتمی ،حق غیرقاب سلب کشورها قلمتداد شتده
است .با توج ب اص تاسیر معاهدا

در پرتو موضو و هد

این حق را در پرتو منع گسهر  ،یعنی تعهدا

معاهده ،متیتتوا

مواد  ۱و  ۲این معاهده تاسیر کترد

(ممهتاز .)3۸ :۱3۷۷ ،بترهمیناستتاس ،کشتورها دو تاستیر عملتی ارائت دادهانتتد و
درنهیج  ،وحد

نظر در این مورد از بین رفه است .کشورهای هسته ای درصتدد

تحمی این نظر هستهند کت هتد

اصتلی معاهتده ،جلتوگیری از افتاایش تعتداد

دارندگا تتوا هسته ای نظتامی استت؛ بنتابراین ،هرگونت همکتاری بتینالمللتی
صلح نمیا در قالب توسعۀ انرژی هسه ای ،نباید نسیبی ب این موضتو وارد کنتد و
درنهیج  ،باید برای دولتهای هسه ای اطمینا ایجاد شود ک همکاریهای ننا در
حوزه انرژی هسه ای ،در مسیر فعالیتهای ممنو شده در معاهده بت کتار نخواهتد
رفت .ب عبار

روشن تر ،ن ها ادعا می کنند کت حتق درخواستت انهقتال فنتاوری،

تابعی از هد

سالح هسه ای است و این انهقال

اصلی معاهده ،یعنی عدم گسهر

ب هیچ روی نباید دسهرسی ب سالح را تسهی کند و ن ها این حتق را بترای ختود
قائ هسهند ک حهی از همکاری دیگرا با کشورهایی کت از نظتر ن هتا عملکترد
روشنی ندارند ،جلوگیری کنند ).(Kellmann et. al., 1998: 45
براساس تاستیر دوم تتت کت کشتورهای درحتالتوستع مطترح کترده انتد تتت
همکاری های صلح نمیا هسه ای ،تعارضی با ممنوعیتهای مقرر در معاهده نتدارد؛
اوالً همکاریهای مطرحشده در معاهده ،ب صور
ممنوعیتهای منع گسهر

مسهق و ب عنوا موضوعی کت

نمیتواند متانعی فتراروی ن ایجتاد کنتد ،تلقتی شتده

است .ثانیاً انهقال فناوری در ماده  ،۴یک حق مستلم و غیرقابت ستلب بترای تمتام
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کشورها ،اعم از هسه ای و غیرهسه ای است؛ بنابراین ،هرچند بند  ۲ایتن متاده ،در
فرایند توسع  ،اولویت را ب کشورهای غیرهسته ای داده استت ،امتا نمتیتتوا بتا
محدود کرد ن ب کشورهای غیرهسه ای ،درصدد محدود کرد گسهرۀ ن برنمد.
حهی نص بند  ۲ماده  ،۴ب رغم اولویت داد ب ایجتاد ترتیبتا

بتینالمللتی بترای

توسع کشورهای عضو غیرهسه ای ،منکر تعلق حق توسع ب سایر کشورها نشتده
است ،بلک ب صراحت ن را تأیید کرده است .افاو بتراین ،چنتین حقتی در ستند
یادشده شناسایی شده و جلوهای بینالمللی یافه است و ب طریق اولی ،کشتورهای
درحالتوسع را دربر میگیرد (ساعد .)۵۵ :۱3۸3 ،از بحثهای مطرحشده میتتوا
دریافت ک برای عملی شد حق توسع و حق مشارکت مطرح شتده در متاده  ۴و
در راسهای پایبند کرد دولت های هسه ای ب مشارکت ،هیچ ضتمانت اجرایتی در
معاهده منع گسهر

پیشبینی نشده و ب عبار

دیگر ،این تعهتد ،تنهتا تعهتد «بت

وسیل » است ک هیچ مرجعی نیا وﻇیا ارزیابی تحقق ن را ب عهده ندارد و حهتی
در مورد حق مشارکت نیا هیچ تعهد حقوقی ای وجود ندارد؛ بنابراین ،افاو بر حق
کشورهای درحالتوسع برای زمین چینی در راسهای بهرهبرداری از انرژی هسته ای
(انهقال فناوری هسه ای) مسئل را از بعد دیگری ،یعنی حق توستع و غنتیستازی
اورانیوم ،ب عنوا حق کشورهای درحالتوسع نیا می توا بررسی کرد .بت عبتار
دیگر ،می توانیم با اثبا

حق غنیسازی ،تعهد دولتهای هسته ای بت انهقتال ایتن

فناوری ،ک ب اعهقاد خودشا «تعهد ب وسیل » است ،را ب عنوا یک تعهتد کت در
قالب «تعهد ب نهیج » قرار متیگیترد ،بررستی متی کنتیم .اکهستا

و دستهیابی بت

غنیسازی اورانیوم در سلسل مراتتب فنتاوری هسته ای ،یکتی از مراحت اساستی
اسهقالل یک برنامۀ هسه ای صلح نمیا بوده و در این روند (با اینکت ممکتن استت
قابلیتهای تسلیحاتی ن نیا توسط رقبا برجسه و بارگنمایی شتود) گریاناپتذیر
است .حق توسع در کلیت ن  ،مهضمن تال
سعاد

حداکثری بترای رفتاه و ستالمت و

ملت ها ،یعنی هما چیای است ک در ماده  ۲اساسنام نژان

بتین المللتی

انرژی اتمی( )18غایت کاربری انرژی هسه ای تلقی شده است؛ البه صلح نیتا یکتی
از محورهای این غایت است ،اما صلح برای همۀ ملتها و مجمو بشتریت استت
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و نمیتوا جا در مواردی ک مرجع صالحیتدار نظتار
هسه ای ،انحرا

از اهدا

بتر کاربردهتای انترژی

صلح نمیا را در برنام هسه ای یک کشور تأییتد کترده

است ،حق توسع و فرایندهای ن  ،ازجمل توسع و غنیسازی اورانیتوم و انهقتال
این نو فناوری را ک مهناسب بتا توجیت کارشناستی فازهتای توستعۀ نیروگتاهی،
تحقیقا  ،و کاربستهای نوین ،در خدمت رفاه و پیشرفت یک ملت است ،انکتار
کرد یا در محدودیت و تنگنا قرار داد (ستاعد .)۶۵ :۱3۸۴ ،در بختشهتای بعتدی،
جنب های مخهلف این حق را بررسی خواهیم کرد.
 .1-2-2اصالت یا فرعیت حق توسعه

وجود تاسیر دوگان از نظام منع گسهر
منع گسهر

و حقو ناﻇر بر تأسی

نژان

با معاهتده

سالحهای هسه ای ،یکی از محوریترین نکه هتا در تحلیت حقتو و

تعهدا این نظام در وضعیت نتوعی و همچنتین در ارزیتابیهتای مصتداقی استت.
مسئلۀ اصلی ب این پرسش مربو می شود ک «نیا حقو و تعهدا

را باید هماهنگ

و مهواز ب شمار نورد یا میا ن ها تقدم و تتأخر اعهبتاری وجتود دارد و اساستاً نیتا
خود نظام منع گسهر  ،مجموع ای همسنخ است ،یا اینک میا بنتدهای ن  ،تاتاو
ساخهاری وجود دارد؟» اسهنبا حق بود یا نبتود غنتیستازی و همچنتین ،مطلتق
بود یا نبود گسهرۀ ن  ،تابعی از درک اصالت یتا فرعیتت حتق توستع صتلحنمیتا
هسه ای و همچنین ،تعیین قانو قاب اعمال بر این زمین است ک بایتد پاستخ دهتیم،
هما اساسنام نژان

یا معاهده ا پیتی است ).(Fischer, 1997: 21-22

 .3-2تفاوت حقوق آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نظام منع گسترش

یکی از اصول اولی برای تاسیر معاهدا

بینالمللی هسه ای ،توج ب شبی نبتود

ن ها و وجود تااو های اساسی میتا حقتو نژانت

بتین المللتی انترژی اتمتی

(ب عنوا حقو سازما های بینالمللی و نظام همکتاری بترای کتاربرد اتتم بترای
صلح) و حقو مبهنیبر معاهده منتع گستهر

ستالحهتای هسته ای استت .نظتام

بینالمللی انرژی هسه ای از زما شک گیری (نژان

ن را پ

از ارائ طترح اتتم

برای صلح پای گذاری کرده است) ،ماهیهاً بر مهعادلسازی مایتها و زیا های اتتم

200

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیودوم ♦ پاییز 1398

اسهوار است و روح ن  ،گسهر

کنهرلشدۀ انرژی هسه ای در همۀ جهتا استت؛

ب گون ای ک با توزیتع مناستب و عادالنتۀ انترژی میتا همت کشتورها ،نیازهتای
غیرقاب اجهنا

پاسخ داده شوند و از ستویدیگتر ،بتا نظتاممنتدی و کنهترل چنتین

همکاریهایی ،امکا انحرا

فرایندهای تولید و توستعۀ انترژی بت تولیتد ستالح

سلب شود .نهیجۀ رعایت این دو پایۀ اساسنام نژان  ،جلتوگیری از شتک گیتری
برنام های پنها یا ورود ب بازار سیاه انرژی هسه ای است.
اساس تحلی پدیدههای مرتبط با انرژی هسته ای در چتارچو
است ک همکاری وﻇیا مند ختود نژانت

نژانت

و دولتت هتای دارای قتدر

پیشرفه  ،اص بوده و تضمین نظار پذیری دولت های طر

ایتن

هسته ای

طرح هتای همکتاری

نژان  ،مسئل ای محوری است ک تنها در پرتتو اصت یادشتده ،تاستیر و تشتریح
میشود .براساس ماده  3۱کنوانسیو وین در مورد حقو معاهدا
ک بیانگر قاعده عرفی تاسیر معاهدا

است ،مواد اساسنامۀ نژان

حسن نیت و براساس معنای عادی و مهتداول در چتارچو
موضو و هد
«مقاصد و اهدا

بین دولتهتا،
را نیتا بایتد بتا

ستیا ن و در پرتتو

تصریحشده در متاده  ۲اساستنام تاستیر کترد .متاده  ۲بتا عنتوا
اساسنام نژان » مقرر میدارد« :نژانت

انرژی هسه ای را در راسهای صلح ،سالمت ،و ستعاد

خواهتد کوشتید انهقتال
(مردمتا ) سراستر جهتا

تسریع کند و توسع بخشد و تاجاییک قادر باشد ،اطمینا خواهد یافتت کت هتر
کمکی ک توسط نژان

یا بنا ب تقاضای ن  ،یا تحت سرپرسهی و نظار

ن ارائت

شود ،برای پیشرفت هیچ منظور نظامیای ب کار نرود».
 .4-2برتری مقررات و حقوق آژانس بینالمللی انرژی اتمی

برمبنای تاسیر مبهنیبر حسن نیت یا پایبندی معنوی ب رعایت متوازین حقتوقی و
مالک بود موضو و هد

ذهنی یا ننچ طر های معاهده اراده کردهاند ،ب نظتر

میرسد ،نظام حقوقی مبهنیبر خود اساستنام  ،نظتام همکتاری و تستهی مبتادال
انترژی هستته ای استت کت بت اقهضتتای ن  ،اوالً دولتت دارای قتتدر

هستته ای و

کشتتورهای دارا و نتتدار ،موضتتوعیت ندارنتتد ،بلکت بهتترهمنتتدی از تتتوا فنتتاوری
سختافااری و نرمافااری هسه ای مطرح است .دراینراسها ،دولتت عضتو دارنتدۀ
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چنین فناوری ای ،ب جای اینک دارای حقو ممهتاز و مهاتاوتی بتا دیگترا باشتد،
دارای مسئولیت دوچندانی است ) .(Szasz, 1970: 24ثانیاً نژان

باید همۀ کشتورها

را در برنام داد طرح ها و کمک های هسه ای درنظر بگیرد ،البه ب اقهضای کمتک
ب دولت هایی ک نیاز بیشهری دارند؛ در توزیع کمک های یادشده باید اولویت را ب
کشورهای ب اصطالح درحالتوسع بدهد .ثالثتاً در ارزیتابی عملکترد دولتت هتا و
ارزیابی فرایند نظار

و کنهرل طرحها ،حسننیت مارو

ارکا صالحیتدار نژان  ،خال
میشود و بار مسئولیت اثبا

است و تنهتا زمتانی کت

ن را ثابت کنند ،حسننیت ب سوءنیتت تبتدی

پایبندی ب اساسنام و مقررا

دولت نقض کننده خواهد بود .نهایهاً اینک کارکرد نژان

دیگر نژان  ،ب عهتده

در تمام متوارد مصترح و

ضمنی گنجانده شده در ماده  3اساسنام  ،برپای احهرام ب حق حاکمیتت دولتتهتا
اسهوار خواهد بود و این مسئل ای است ک در نخترین بنتد متاده  3تصتریح شتده
است )19(.نخترین بنتد از متاده  )20(۴نیتا بتا تکترار برتتری چنتین اصتلی بتر تمتام
کارکردهای نژان  ،ن را ب دولتتهتای عضتو نیتا بستط داده و اصت حاکمیتت
دولتها را با اص برابری دولتها تجمیع کرده است.
 .5-2نظام حقوق هستهای مبتنیبر مقررات آژانس

نابرابری شدید ،ویژگی نشکار جامع جهانی معاصر است .این نابرابریها افاو بتر
ابعاد مادی و سهم جمعیت دولتها از منابع و ثرو  ،در بعد سهمشا در نهادهای
مدیریت یا زمامداری جهانی نیا قاب مشتاهده استت .مانتدگاری ایتن نتابرابری یتا
شکا

را میتوا در این نکه یافت ک تاکنو هتیچ کشتوری از مجموعتۀ جهتا

دوم و سوم ،ب مجموع کشورهای جها اول راه نیافه است؛ ازاینرو ،درخواست
حقهای توسع ای ،درخواست حق حیا

مسهق برای یک دولت و ملت استت و

نمیتواند در پوشش نگرانی های کلی امنیهی ،ن هم از سوی دولتهایی کت ختود
تولیدکنندۀ اولی این نگرانی ها و حافظ منابع نگرانی جهتانی بترای نست امتروز و
نست هتای نینتده هستهند ،بت مستئل ای درجت دو تبتدی

شتود (Jorn and Harry,

 .)1995:170ازسویدیگر ،مسئلۀ کنارهگیری یا خروج از اساسنام نژان  ،ب سادگی
و با کمهرین تشریاا

ممکن ،ب گون ای مطرح شده است ک حاکمیت دولت ها در

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیودوم ♦ پاییز 1398

202

ورود ب معاهده و خروج از ن ب طور کام مراعا
جدید ب نژان

(پت

شود .بترای ورود کشتورهای

از الزماالجترا شتد اساستنام ) ،تشتریاا

ستنگینی شتبی

عضویت در مل مهحد درنظر گرفه شده است ،اما خروج در بندهای ( ) و (ث)
ماده  ۱۸ب گون ای طراحی شده است ک هر دولت عضو در هر زمانی میتواند تنها
با اعالم ارادۀ خود ب امین اسناد ،از معاهده خارج شتود و ایتن ختروج ،بالفاصتل
پ

از دریافت توسط امین اسناد ،محقق خواهد شد .روشن است ک این خروج با

خروج از نژان

همراه خواهد بود .نکه دیگتر ،مستئل کیایتت حت اختهال

تاسیر و اجرای مقررا

در

است .از نظر دولتهتای تنظتیمکننتده ،اساستنام نژانت ،

مهضمن مااهیم امنیهی نیست ،بلک نوعی همکاری و تبادل صنعهی ب شمار متینیتد
ک ضمن پیشبینی الگوی مهعار  ،تعیین سازوکارهای صریح ح اخهال
مبهنی بر ح حقوقی اخهالفا

را نیتا

می داند .دیوا بین المللی دادگسهری را مرجع اصلی

انجام چنین کارکردی شناخه اند.
درواقع ،حساسیت ا پیتی مانع پیشبینی حهی نظام ح اخهال
تا مبادا وسیل ای بترای بت چتالش کشتید تعهتدا

شده استت،

ستنگین ایتن معاهتده توستط

دولتهایی باشد ک حقوقشا در ن  ،حالت استهثنائی و فرعتی یافهت استت .روح
ماده  3اساسنام نژان  ،حق جهانی توستع انترژی هسته ای صتلح نمیتا استت و
دراینراسها ن تنها کشورهای فاقد این توا حق دارند در این زمینت تحتت نظتار
نژان

فعالیت کنند ،بلک حق دارند دسهرسی ب ماایای چنین توانی را از امکانتا

و توا نژان

یا از سایر کشورهای عضو ،ولی از طریق نژانت  ،خواستهار شتوند؛

بنابراین ،حق توسعۀ موردنظر نژان

ن تنها بتر مطالبتا

دولتتهتای غیرهسته ای

تأثیرگذار است ،بلک ب ن ها حق میدهد ک اقدام مثبت و ایجابی ستایر کشتورها،
ازجمل دولتهای هسه ای ،را نیا در این زمین خواسهار شوند.
 .1-5-2تفسیر سلبی از حق غنیسازی

برخال

اعهقاد ب شناسایی حق غنتیستازی در اصتول عتام حاکمیتت دولتتهتا،

اساسنام نژان  ،ا پیتی و همچنین رویۀ جامع بین المللی ،برخی از کشورها کت
مخالف حق غنیسازی کشورهای درحالتوسع هسهند ،با انکار ماهیت این حق یتا
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محدود شمرد دامنۀ ن  ،موضع خود را ب منتابع و اصتولی از حقتو بتین الملت
انرژی هسه ای نسبت میدهند .یکی از مهتمتترین مبتانی ایتن رویکترد ،نامحتدود
نبود حق توسع هسه ای ،منجا نبود این حق ،و درنهایت ،برتری تعهتدا
گسهر

بر هرگون حقو ناشی از معاهتدا

مربتو بت ن استت

منتع

(Bondansky,

) .2004: 103ن ها با این اسهدالل ،بر این نظرند ک انهقال ایتن فنتاوری در راستهای
غنیسازی ،نیازمند رعایت شر هایی است و حق توسع کشورهای درحالتوستع
تابع این شرایط است.
 .1-1-5-2مطلق نبودن حق توسعه هستهای

منظور از مطلق نبتود حتق توستع هسته ای ،نستبی بتود ن استت .بت عبتار
مطلق ،بلکت تنهتا مربتو بت فعالیتتهتای

روشنتر ،توسع هسه ای ن ب صور

صلح نمیا است و از این حق نمیتوا برای دسهیابی ب سالح و ایجتاد برنامت هتای
تسلیحاتی اسهااده کرد .البه ماده  ۴ا پیتی ب لحاظ نحوه بیا عبار  ،توجی کننتده
این اسهدالل است ،زیرا از نظر این معاهتده ،حتق توستع صتلح نمیتا هسته ای بتا
رعایت مواد  ۱و  ۲مورد شناسایی قرار گرفه است .ب تعبیر دیگر ،ایتن استهدالل را
مقرر در مواد یادشده بتر حقتی کت متاده ۴

میتوا چنین خالص کرد ک تعهدا

برای اعضا ب رسمیت شناخه استت ،تقتدم ذاتتی دارد؛ یعنتی اوالً ایتن حتق تنهتا
درصورتی وجود دارد ک تعهدا
قاب اجرا است ک تعهدا

رعایت شده باشد؛ ثانیاً این حتق تنهتا در حتدی

را مخدو

نکند؛ ثالثاً مادامیک انجام تعهدا

است ،حق یادشده نیا تا رفع ابهام از تعهدا

در ابهتام

معلق خواهد شد .نکه ﻇریای ک در

این نگاه وجود دارد ،پیوند داد ﻇرفیت های مبهنیبر برنام صتلح نمیتا هسته ای و
ایجاد امکانا

با شرایط هسه ای شد ب ماهوم نظامی است .در این دیدگاه تال

می شود با مشکوک شمرد اهدا

کشورهای درحالتوستع کت بتر کستب تتوا

غنیسازی بومی پافشاری می کنند ،تحریم های فراوا را پذیرفه و تحم می کننتد،
و هر لحظ از پیشرفت های جدید هسه ای در داخ خبر میدهند ،وجتود اهتدا
اﻇهارنشده یا مشکوک مرتبط با تولید سالح هسه ای را اسهنبا نمایند و با ادعتای
پیشگیری از فعالیت های ممنوع احهمالی ،مانع پیشرفت کشورهای درحتالتوستع
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در حوزه غنی سازی شوند .این عملکرد کشورهای درحالتوسع ازیکستو ،نهیجتۀ
انجام نشد تعهد دولتهای هسه ای ب انهقال فنتاوری هسته ای و ازستویدیگتر،
حاکی از حق دسهیابی بت غنتیستازی اورانیتوم بت عنتوا فنتاوری ابهتدایی بترای
بهرهبرداری از انرژی هسه ای است ک در وهل نخست ،دولت های هسه ای مهعهد
ب انجام ن هسهند .گاهنی است ،اسهناد ب مطلق نبود حق توسع  ،تابعی از حقو
و تعهدا

نظام منع گسهر

برای دولت های غیرهسه ای (دولت های مشمول ماده
انحصتاری قتدر هتای

 ۲ا پتیتتی) استت ) (H Joyner, 2011:64و بتر امهیتازا

هسه ای برای حاظ انحصار در چرخۀ سوخت و غنیسازی ب هر میاا و بت هتر
درج و در هر زما تأثیرگذار نخواهد بود.
 .2-1-5-2منجز نبودن حق توسعه هستهای صلحآمیز

اینک توسع هسه ای تنها ناﻇر بر مقاصد صتلحنمیتا استت ،نهیجت ای هتم دارد و ن
اینک سطح فعالیتهای صلحنمیا نباید ب حدی برسد ک امکتا غیرصتلحنمیتا شتد

داشه باشد ) .(Louka, 2011: 73مطلق نبتود حتق توستع  ،متانع اصت غنتیستازی

نیست ،اما نامحدود نبود حق توسع  ،این نهیجت را بت دستت متیدهتد کت نستهان
غنیسازی باید با اهدا صلحنمیا مهناسب باشد .برایناساس ،گسهرۀ غنتیستازی بت
وضعیت کمی و کیای برنام هسه ای صلحنمیا کشورهای غیرهسه ای بسهگی دارد.
براین مبنا ،اساسنام نژان  ،نظتامی مبهنتیبتر تقتدم حقتو توستع هسته ای
صلح نمیا دولتها بر تعهدا

ناﻇر بر کنهرل و نظار

عدم انحترا

استت و حتق

حاکمیت دولتها را با نگاهی حداکثری ،کموبتیش ،متدنظر قترار داده استت .ایتن
درحالی استت کت ا پتیتتی ،دومتین مرحلت از نظتام منتع گستهر  ،امتا مبهکتر
رو شناسی سیاسی تامنیهی برای تعقیب اهدا
معاهده نیا ب صور

منع گسهر

اولی و فارغ از ماده  ،۶منع گسهر

استت .هرچنتد ایتن

را در محتدودۀ عمتودی

ن درنظر دارد .البه یکتی از معایتب اصتلی و البهت مشتهرک اساستنام نژانت
ا پیتی ،محدود بود نظام پادما و نظار

بر کنهرل ایاتای تعهتدا

و

و نت رونتد

فراهم شد امکا بهرهمندی از حقو است .البه حتق ،ماهیهتاً بت دارنتده امکتا
اسهیاا یا اسقا موضو حق را میدهد ،امتا عمتدهتترین چتالش در متورد حقتو
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گنجانده شده در این دو سند ،موانعی است ک دولت هتای عضتو یتا ختود نژانت
ممکن است بترای استهیاای حقتو برختی اعضتا ایجتاد کننتد و در ایتن متوارد،
نظار ها در ا پیتی مسکو  ،و در اساسنام  ،منتو بت اقتداما
حکام و کناران

کلتی شتورای

اعضا است .ننچ ب رغم تااو هتای بنیتادین در تتدوین متواد و

تقدم و تأخر مااد این دو سند مسلم است ،این است ک غنیسازی اورانیوم جائتی
از برنامۀ توسع هسه ای صلحنمیا است ک با رعایت ضوابط مربتو بت پادمتا و
پیرو اعهمادسازی مهکی بر اص حسن نیت در تاسیر حقو و تعهتدا
غیرقاب سلب است و تا زمانیکت نژانت

یتا شتورای امنیتت از انحترا

دولتتهتا
از چنتین

برنام ای در کلیت ن و غنیسازی ب طور خاص ،مطمئن نشتده استت ،نمتیتتوا
چنین حقی را از یک دولت سلب ،یا برای ن سطح و محتدودۀ مشخصتی تعیتین
کرد

)2011: 84

 .(Louka,ب لحاظ حقتوقی ،کشتورهای درحتالتوستع دارای حتق

غنیسازی بیقیدوشتر بتوده و هرگونت تحمیت شترایط بتر ایتن رابطت  ،مغتایر
معاهدا

بینالمللی و اصول عرفی حقو حاکم دولتهتا خواهتد بتود .درواقتع،

اوالً بین غنیسازی و تولید سالح ،هیچ مالزم ای وجود ندارد .در حال حاضر نیتا
بسیاری از کشورها مانند برزی  ،کره جنوبی ،کانادا ،نلما  ،هلند ،و ژاپن از فناوری
پیشرفه غنیسازی سوخت برخوردارند ،بدو اینک تحت رسیدگیهای غیرعتادی
و اتهامی شورای حکام یا شورای امنیتت باشتند یتا اینکت در مظتا اتهتام چنتین
فعالیتهایی باشند؛ ثانیاً هتیچ یتک از مقتررا

حقتو منتع گستهر

ستالح هتای

هسه ای و اسهااده صلح نمیا از انرژی هسه ای ،حق غنیستازی را محتدود نکترده
است ،بلک هر کشور غیرهسه ای عضتو حتق دارد غنتیستازی را تحتت نظتار
نژان

تا هر سطحی ک برای پیشبرد برنام توسع هسه ای صلح نمیتا الزم استت،

انجتام دهتد .تحلیت متوردی کشتورهایی ماننتتد کتره شتمالی کت در اوایت قتتر
بیستو یکم نشکارا ب سوی نظامیسازی برنام هسه ای خود گام برداشه اند ،حاکی
از ناکارنمدی مقررا

منع گسهر

در تأمین امنیت دولتهای غیرهسه ای و تکیتۀ

یکسوی پادما ها بر کنهرل رفهار دولتهایی استت کت هرگتا از منتافع جهتانی و
قدر

سیاسی داشهن سالح هسه ای بهرهمند نبودهاند .اصلیترین عام دراینراسها
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دولت هایی استت کت جریتا

ناتوانی نظام منع گسهر

در پاسخ گویی ب مطالبا

پیگیری حقو و تعهدا

ناشی از این نظام را ب گون ای میبینند ک حقوقشتا بت

ناع تعهدا  ،تقلی یافه و ب ن کمتوجهی شده است .این وضعیت ،بیش از ننکت
مبهنی بر چالشنفرینی برخی دولتها برای چنین نظامی باشد ،ب چتالشهتای ایتن
نظام برای اغلب کشورهای درحالتوسع مربو میشود.
 .6-2راهحل ،تفسیر براساس حقوق معاهدات و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات

ب دلی وجود ابهام در تاسیر عبار های یادشده در ماده  ۴معاهتده منتع گستهر ،
میتوا از کنوانسیو حقو معاهدا
بر تاسیر معاهدا

 ۱۹۶۹برای تاسیر و اسهااده از قواعد حاکم

اسهااده کرد .در ماده  3۱کنوانسیو حقو معاهتدا

بت چنتد

نکه اشاره شده است :نخست اینک هر معاهدهای باید براساس اص حسن نیت و
مطابق با معنای عرفی ای ک در سیا معاهده نمده استت و بتا توجت بت هتد

و

موضو معاهده تاسیر شود؛ درنهیجت  ،بترای تاستیر حتق مستلم تصتریحشتده در
معاهدۀ منع گستهر

بایتد از هرگونت تعصتب در متورد کشتورهای هسته ای یتا

کشتتورهای غیرهستته ای ختتودداری کتترد و تنهتتا حستتن نی تت را درنظتتر داشتتت.
هما گون ک باید ب اص حسن نیت توج کرد ،درعینحال ،بایتد براستاس متاده
 3۱ب معنای عرفی و سیا عبار ها نیا توج داشت .با توج ب ننچ پیشهر گاهت
شد ،میتوا ب قطعنام هتای فتراوا مجمتع عمتومی و حهتی دیتدگاه کشتورهای
اروپایی ک بر حق اسهااده صلحنمیا از انرژی هسه ای تأکید داشه اند ،اسهناد کترد،
زیرا براساس بند( ) ()۲ماده  3۱معاهده وین( ،)21هر سندی در مورد انعقاد معاهده
ک توسط یک یا چند طر

تنظیم شده باشد و سایر طر هتا ن را ماننتد ستندی

مرتبط با معاهده پذیرفه باشند ،جتاء ستیا معاهتده استت (موستوی و حتاتمی،
)3۶۹ :۱3۸۹؛ نهیج ننک هم در معاهدۀ منتع گستهر
مرتبط با سیا معاهده منع گسهر

و هتم در ستایر استناد کت

هسهند ،حق مسلم اسهااده از انترژی هسته ای

تتک مقدمۀ انهقال فناوری هسه ای است و ن را دربرمیگیترد تتت متورد شناستایی
قرار گرفه است .نکه دیگری ک باید ب ن توج کرد ،هتد
منع گسهر

است .هد

معاهدۀ منتع گستهر

و موضتو معاهتده

و دلیت اصتلی ایجتاد نظتام منتع
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گسهر  ،جلوگیری از دسهیابی کشورهای فاقد سالح هسته ای بت فنتاوری تولیتد
سالح هسه ای و همچنین ،مشارکت کشورهای هسته ای در انهقتال فنتاوری بترای
اسهاادۀ صلحنمیا ب کشورهای فاقد این فناوری است ،زیرا دلی اصلی پیوسهن هتر
دو دسه از کشورها ب معاهده منع گسهر  ،یکی از دالی باال بود و معاهتدۀ منتع
گسهر

ب نوعی صحن بدهبسها های حقوقی بتوده استت ).(Ali A.M, 2007: 307

نکهۀ دیگر اینک نهاد و مسئول ناﻇر بر اجرای تعهدا

نظام منع گستهر  ،نژانت

بین المللی انرژی اتمی است و دولتها نمیتواننتد براستاس نظرهتا و ستلیق هتای
شخصی خود ،تعهداتشا را ب صور

یکجانب تاسیر کنند؛ بنتابراین ،هتیچ دلیلتی

برای ترجیح مواد  ۱و  ۲معاهتده بتر متاده  ۴وجتود نتدارد (ممهتاز )3۸ :۱3۷۵ ،و
براینمبنا ،میتوا اینگون اسهدالل کرد ک هیچگون سلستل مراتبتی بتین مقتررا
معاهده وجود ندارد.
نتیجهگیری
از تمام بحثهای ارائ شده این بود ک حق کشورهای درحتالتوستع بترای

هد

انهقال فناوری هسه ای از دولتهتای هسته ای ،در چتارچو
مقررا

نظام منع گسهر

و مقررا

نژان

توستعۀ هسته ای و

بررسی شود و ب این نکه اشاره کنیم

ک بروز وضعیتهای تهدیدکنندۀ صلح و امنیت بینالمللی ،نت بت ستبب گستهر
سالحهای هسه ای ک بیشهر ب دلی عدم توسع کشورهای جها است.
بررسی حقو بینالمل ما را ب این نهیج خواهد رساند ک حقو بینالملت
در زمینۀ خلع سالح و همکاری برای توسع  ،موفقیتت زیتادی بت دستت نیتاورده
است؛ ازاینرو ،تنظیم روابط بینالمللی دولتها در ایتن زمینت بت همکتاریهتای
داوطلبان و نیازهای مهقاب ن ها مهکی استت .معاهتده منتع گستهر

ستالحهتای

هسه ای نیا از این قاعده مسهثنا نیست و تحتت تتأثیر تتواز نیروهتا ،نتابرابری و
تبعیض را با کسب رضایت طرفین معاهده رسمیت میبخشد .بت ایتنترتیتب ،ایتن
معاهده ب لحاظ شک و محهوا قاب انهقاد است.
ماده چهار معاهده منع گسهر  ،در راسهای انهقال فناوری هسه ای برای مقاصتد
صلحنمیا تدوین شده است .بخش نخست متاده  ،۴حتق انکارناپتذیر بهترهگیتری از
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تحقیقا  ،تولید ،و اسهااده از انرژی هسه ای برای مقاصد صلحنمیا را تأیید متیکنتد.
در حقو موضوع  ،حتق بهترهگیتری از فنتاوری و دستهاوردهای علمتی ،هتیچگتاه
موردتردید یا انکار قرار نگرفه است و حقو فطری با شناسایی حق حیا

ملتهتا،

حق توسع را تأیید میکند؛ ازاینرو ،ماده  ۴در بخش نخست ،چیای ب دولتتهتای
ن هتا در متواد

فاقد انرژی هسه ای واگذار نمیکند ک ب نحتوی جتایگاین تعهتدا

یک ،دو ،و س باشد ،اما بخش دوم این ماده ناﻇر ب تعهدا طرفین معاهتده دربتارۀ
ایجاد تسهیال

و مشارکت درحدامکا در زمینۀ تبادل تجهیتاا

متواد و اطالعتا

علمی و فناوری است ک برای اسهاادۀ صلحنمیا از انرژی هسه ای مایتد استت .ایتن
بخش نیا تعهد خاصی برای کشورهای هسه ای ایجتاد نمتیکنتد .عبتار هتای ایتن
پاراگرا

ب گون ای تدوین شدهاند ک بیشهر ناﻇر ب همکاری داوطلبانتۀ قتدر هتای

هسه ای و حداکثر تعهد اخالقی ن ها در همکاریهای احهمتالی نتتی استت کت در
بههرین حالت ،تنها نوعی تعهد ب وسیل است کت نت ستازوکاری بترای نظتار

بتر

حسن اجرای ن تعهد و ن ضمانت اجرایی برای ن پیشبینتی شتده استت .قستمت
اخیر بند  ۲ماده چهار ک بسیار دقیق تنظیم شده است و بر همکتاری و مشتارکت در
راسهای ب کارگیری انرژی هسه ای برای مقاصد صلحنمیتا تأکیتد متیکنتد ،بت نتوعی
مکم ماده  ۱و  ۲معاهده ب شمار مینید؛ بنابراین ،این متاده در کلیتت ختود چنتدا
تعهدی ب عهده دولتهتای هسته ای نمتیگتذارد تتا معتادل یتا جتایگاین تعهتدا
کشورهای فاقد انرژی هسه ای ،بت ویتژه کشتورهای درحتالتوستع  ،بت شتمار نیتد.
بااینحال ،این بخش تنها موردی است ک ب مسئل انهقال فناوری هسته ای توجت و
ب اهمیت نقش کشورهای هسه ای در عمومی کترد استهااده صتلحنمیتا از انترژی
اشاره میکند ،اما مورد مناقش اینجاست ک مشخص شود نیا کشورهای غیرهسته ای
میتوانند ب اسهناد این ماده ،کشورهای هسته ای را در انهقتال فنتاوری بترای مقاصتد
صلحنمیا تحت فشار قرار دهند یا خیر .باید اذعا داشت ک ارائ ادلت مثبهت در ایتن
مورد بسیار دشوار است .دراینمیا  ،ب نظر میرسد کت توجت بت راهکتاری غیتر از
تمرکا بر قواعد معاهدهای موجود در حقو بینالمل هسه ای و تال

بترای تنظتیم

اسناد الاامنور در زمینۀ انهقال فناوری ،اگرچ راهکتاری بطئتی استت و بایتد فراینتد
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طوالنیای را برای رسید ب ن طی کرد ،اما میتواند ب نهیجۀ پایداری منههتی شتود.
هما گون ک در این پژوهش اشاره شده است ،مذاکرا

مربو ب پیشنوی

اصول

راهنمای بینالمل انهقال فناوری در سال  ۱۹۸۵بت شکستت انجامیتد .احیتای طترح
اصول راهنمای انهقال فناوری ک میتواند در یک روند جهانی ،بت تولیتد یتک ستند
الاامنور بینالمللی در زمینۀ انهقال فناوری بینجامد ،یکی از راهکارهای مؤثر است کت
پیگیری ن توسط نهادهای مسئول و رساند ن ب یک اجما بینالمللتی متیتوانتد
موجب تحول شگرفی در این زمین شود.
افاو براین ،امروزه ب تتدری پتارادایم دیگتری در حقتو بتینالملت درحتال
شک گیری است ک در بسهر ن  ،حاکمیت دولتها ب مرور تعدی شتده و دولتتهتا
جایگاه و اقهدار پیشین خود را ندارند .در این رویکرد ،ارز هتای بشتری در درجت
نخست اهمیت هسهند؛ ب گون ای ک در تعار

میا ارز های بشری با ارز هتای

حاکمیهی ،ارز های بنیادین بشری اولویت دارند .این فرایند ک در مراحت ابهتدایی
خود ب سر میبرد و در مرحلۀ گذار است ،در برخی شاخ ها ،ازجمل حقو بشر ،ب
موفقیتهایی دست یافه است .ازننجاک حق توسع از جنبۀ حقو بشری و حقتو
همبسهگی قاب توضیح است ،حرکتت بت ستوی تتدوین و تصتویب استناد التاامنور
بینالمللی در این زمین  ،ضروری ب نظر میرسد ک نهادهتای مستئول بایتد بترای ن
برنام ریای عملیاتی داشه باشند و با اسهااده از ائهال های بینالمللی و سازما هتای
بینالمللی مهشک از کشورهای درحالتوسع  ،یتا جنتبشهتای بتینالمللتیای ماننتد
جنبش عدم تعهد ،سعی در تدوین و تصتویب استناد بتینالمللتی التاامنور در زمینتۀ
توسع و انهقال فناوری کنند .البه تازمانیک این پتارادایم جدیتد حقتو بتینالملت
کامالً تثبیت نشده و جنبۀ حقو سخت نیافه باشد ،مسئل انهقال فنتاوری صتلحنمیتا
هسه ای را باید در حقو نرمانی ب صور

جدی پیگیری کترد .نظرگتاههتایی ماننتد

توسع پایدار یا مسئلۀ انرژیهای پاک و نقش مثبت انرژی هسه ای در کاهش میتاا
انهشار گازهای گلخان ای و تأثیر مثبت ن بر تغییرا
زمین تال

ن وهوایی ،همگتی متیتواننتد

برای تدوین و تصویب یک ستند التاامنور بتینالمللتی در زمینت انهقتال

فناوری صلحنمیا هسه ای را تسریع کنند.

یادداشتها
 .۱ماده  :۱هر دولت دارای تسلیحا هسه ای ،در این پیمتا مهعهتد متیشتود از انهقتال
هرگون سالح های هسه ای یا اباارهتای دیگتر اناجتار هسته ای یتا داد کنهترل
مسهقیم یا غیرمسهقیم سالحها یا اباارهای اناجار هسه ای بت دیگترا ختودداری
کند و ب هیچ نحوی از انحا ،هیچیک از کشورهای فاقد ستالحهتای هسته ای را
یاری ،تشویق ،و ترغیب ب ساخت یا دسهیابی ب سالحهای هسه ای یتا اباارهتای
دیگر اناجار هسه ای یا کنهرل چنین سالحها یا اباارهای اناجاریای نکند.
ماده  :۲هر دولت فاقد تسلیحا هسه ای در این پیما  ،مهعهد میشود ،هیچگونت ستالح
هسه ای یا اباارهای اناجار هسه ای و اعمال کنهرل مسهقیم یا غیرمسهقیم بر چنین
سالحها یا اباارهایی را از هر منبع انهقالدهنده یا ب هتر نحتو دیگتری ،دریافتت
نکند؛ ب ساخت یا تال برای دسهیابی ب سالحها یا اباارهتای اناجتار هسته ای
مبادر نورزد و در پی کمک برای ساخت سالحهای هسه ای یا اباارهای اناجار
هسه ای نباشد یا چنین کمکهایی را دریافت نکند.
ماده  .۱ :۴هیچ یک از مواد این معاهده نبایسهی ب گون ای تاسیر شوند کت بت حتق ذاتتی
هریک از اعضای ن ب منظور توسع تحقیقا  ،تولید ،و اسهااده از انرژی هسه ای
برای اهدا صلحنمیا بدو هرگون تبعیض و براساس مواد  ۱و  ۲ایتن معاهتده،
نسیبی وارد کند.
 .۲همۀ اعضای این معاهده مهعهد میشوند ک تبادل هرچ گستهردهتتر تجهیتاا  ،متواد،
دانش ،و اطالعا فنی را برای مصار صلحجویان انرژی هسه ای تسهی کترده
و حق شرکت در این مبادال را دارند .اعضای ایتن معاهتده درصتور توانتایی
باید انارادی یا ب همراه سایر اعضا یا سازما هتای بتینالمللتی در توستع بیشتهر
اسهااده از انرژی هسه ای برای اهدا صلحجویان  ،ب ویژه در قلمرو اعضایی کت
فاقد سالح هسه ای هسهند و با توج ب نیازهتای منتاطق درحتالتوستع جهتا ،
مشارکت کنند.
 .۲در بند الف اصالحی ماده  ۶اساسنام نژانت بتینالمللتی انترژی اتمتی نمتده استت:
هیئتمدیره ای کت بت دلیت انقضتای دوره بایتد کنتار بترود ،بترای عضتویت در
هیئتمدیره ن نار از اعضا را ک در فناوری انرژی اتمی ،ازجمل تولید مواد ختام

ابعاد حقوقی انتقال فناوری هستهای برای مقاصد صلحآمیز در حقوق بینالملل 211

از سایرین مجر تر باشند ،تعیین می کند .افاو براین ،هریتک از منتاطقی کت در
زیر ذکر می شود ،برای عضویت در هیئتمدیره ،عضوی را ک در فنتاوری انترژی
اتمی و از جمل تولید مواد خام مجر تر باشتد ،بت شتر ننکت منطقت یادشتده
نماینده ای در میا ن عضو ذکرشده در زیر نداشه باشد ،تعیین می کند .نمریکتای
شمالی ،نمریکای التین ،اروپای غربی ،اروپای شرقی ،نفریقا ،خاورمیان و نستیای
جنوبی ،نسیای جنو شرقی ،و اقیانوس نرام و خاور دور
 .3در بند  3ماده  ۹معاده ا .پی.تی نمده استت :ایتن پیمتا  ،پت از تصتویب ن توستط
دولتهایی ک ب عنوا امانتتدار تعیتین شتدهانتد و توستط چهت دولتت دیگتر
امضاکنندۀ این پیما و تسلیم اسناد تصویب ن ها ،وارد مرحلۀ اجرا خواهتد شتد.
در این پیما  ،دولتهای دارای تسلیحا هسه ای ب دولتهایی گاه میشود ک
پیش از اول ژانوی  ،۱۹۶۷مبادر ب تولید و اناجار سالح هسته ای یتا هرگونت
ابراز اناجار هسه ای دیگر کردهاند.
)4. UNGA 33; A/RES/2028,1965.para 2(b)(c
)5. UNGA 22; A/RES/2156 ,1966, para.2(c
6. Ibid, para.3.
7. A/pv.751, 1958, Para. 81 – 84
)8. UNGA A/RES/1665(XVI
9. ENDC/196, 19 September 1967
10. 7ILM,1968,PP. 155-161
11. U.N. Charter art.1, para.3.
12. Preamble of the U.N Charter
13. U.N Charter art.55.
14. UN General Assembly, Declaration on the Right to Development :
resolution / adopted by the General Assembly, 4 December
1986, A/RES/41/128
15. UN General Assembly, 3201 (S-VI). Declaration on the Establishment of a
)New International Economic Order, 1 May 1994, A/RES/3201(S-VI

 .۱۶رأی دیوا بینالمللی دادگسهری در قضی لوتوس.۱۹۲۷ ،
The Case of the S.S. Lotus (France v Turkey) (1927) PCIJ (Series A) no 10.
17. U.N Charter art.2, para.7.

 .۱۸در ماده  ۲اساسنام نژان بینالمللی انرژی اتمی نمده است :مؤسس خواهد کوشتید
تا سهم انرژی اتمی را در صلح سالمت و سعاد سراستر جهتا تستریع کنتد و
توسع بخشد و تاجاییک ب ن قادر باشد ،کسب اطمینا خواهتد کترد کت هتر
کمکی ک ب وسیل مؤسس یا بنا ب تقاضای ن یا تحتت سرپرستهی و نظتار ن
ب عم خواهد نمد ،برای پیشرفت هیچ منظور نظامیای اسهااده نشود.
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 .۱۹در نخرین بند ماده  3اساسنام نژان نمتده استت :بت شتر رعایتت مقتررا ایتن
اساسنام و مقررا قراردادهایی ک بین یک دولت یا دسه ای از دولتت هتا طبتق
مقررا این اساسنام یا با مؤسس منعقد شده باشد ،مؤسس فعالیت های ختود را
با توج ب حق حاکمیت دولتها ب عم خواهد نورد.
 .۲0در بند نخر ماده  ۴اساسنام نژان نمده است :مؤسس بر اص تساوی حق حاکمیت
جمیع اعضای ن مبهنی است و برای اینک حقو و امهیتازا ناشتی از عضتویت
مؤسس برای تمام اعضا تأمین شود ،همۀ اعضا موﻇاند تعهداتی را ک طبتق ایتن
اساسنام ب عهده گرفه اند ،با حسن نیت اجرا کنند.
21. United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May
)1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331 art.31 para.2(b
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توسع و دموکراسی» ،ترجم ابراهیم بیگزاده ،تحقیقا حقوقی ،شماره .3۵-3۶
ساعد ،نادر (« ،)۱3۸3توسع دانش و فناوری صلحنمیا هسته ای در استناد و نمتوزههتای
حقو بینالمل » ،فصلنام سیاست دفاعی ،شماره .۴۶
تتتتتتتتتت ( ،)۱3۸۴حقو بینالمل و نظام عدم گسهر ستالحهتای هسته ای ،تهترا :
نشر شهردانش.
شاکر ،محمدابراهیم ( ،)۱3۸۸رژیم عدم گسهر هسه ای ،ترجم علیرضتا ابتراهیمگت و
مهدی حاتمی ،تهرا  :نشر خرسندی.
رهبری ،ابراهیم ( ،)۱3۹۶حقو انهقال فناوری ،تهرا  :انهشارا سمت ،چاپ سوم.
فلسای ،هدایتاهلل (« ،)۱3۷3-۱3۷۴نابرابری دولتهتا در قبتول و اجترای معاهتده عتدم
گسهر سالحهای هسه ای :تصورا و واقعیا » ،مجل حقوقی ،شماره .۱۸-۱۹
کاسس  ،ننهونیو ( ،)۱3۷0حقو بینالمل در جهتا نامهحتد ،ترجمت مرتضتی کالنهتری،
تهرا  :دفهر خدما حقوقی بینالمللی.
ممهاز ،جمشید ( ،)۱3۷۵حقو بینالمل ستالحهتای کشتهار جمعتی ،ترجمت و تحقیتق
امیرحسین رنجبریا  ،تهرا  :انهشارا دادگسهر.
تتتتتتتتتتتتت (« ،)۱3۷۷مشروعیت کاربرد سالح هسه ای در حقو بینالملت عمتومی»،
مجل سیاست دفاعی ،شماره .۲۵
موالیی ،یوسف (« ،)۱3۷۶تحلی حقوقی پیما منع گسهر سالح های هسه ای با تأکیتد
بر ماده  ۴پیما » ،مجل دانشکده حقو و علوم سیاسی دانشگاه تهرا  ،دوره .3۷
موسوی ،سید فض اهلل؛ حتاتمی ،مهتدی ( ،)۱3۸۹بررستی استهااده صتلح نمیتا از انترژی
هسه ای در پرتو حقو بین المل  ،مجل حقو و علوم سیاستی دانشتگاه تهترا ،
دوره  ،۴0شماره .3
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