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 چکیده
آمیت    ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استتااده لتل    فناوری هسته

دانتان بتوده استتا بتا      های متمادی، کانون توجته بستیاری از وقتو     است و این امکان در سال

هتای جتایی ین بترای آن     های فسیلی، بسیاری از کشورها در پتی انترژی   پایان بودن انرژی به رو

های مطرح در این زمینه استا اف ایش تقاضا بترای   ای یکی از جایی ین که انرژی هستههستند 

نوعی تناقض را برای انتقتال   ی،ا هستههای  سالح گسترش اوتمالای و  استااده از انرژی هسته

هتای متتلاتی    وجود آورده و موجب طرح بحت   توسعه به ای به کشورهای دروال فناوری هسته

کوشد با طرح این مسئله کته انتقتال فنتاوری     شده استا مقاله پیش رو می الملل در وقو  بین

افتتد، بته بررستی     الملل براساس کدام مبانی وقوقی اتاا  می ای در وقو  بین آمی  هسته لل 

آمیت    المللی انرژی اتمی در زمینت  انتقتال فنتاوری لتل      تی و مقررات آژانس بین پی مقررات ان

ای از منظتر وت     آمیت  هستته   براین، در این مقاله، انتقال فناوری لتل   ای بپردازدا اف ون هسته

ای را در وقتو    آمی  هستته  توسعه نی  بررسی شده استا این مقاله، جاییاه انتقال فناوری لل 

الملتل توستعه،    شده در ووزۀ وقتو  بتین   دهد و نی  برمبنای مباو  مطرح الملل نشان می بین

کنتد کته بتا     ای را تبیتین، و پیشتنداد متی    آمی  هسته اوری لل های وقوقی انتقال فن استدالل

المللتی   الملل انتقال فناوری، یک سند بین نویس راهنمای بین شدۀ پیش پیییری ورکت متوقف

 دست آیدا ای به آمی  هسته آور در زمین  انتقال فناوری لل  ال ام

وت  توستعه، آژانتس    تتی،   پتی  ای، معاهتده ان  انتقتال فنتاوری هستته   : های کلیدی واژه

 المللی انرژی اتمی بین
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 مقدمه

 بشتر  رفتاه  نقتش ن  در  و یبشتر  دانتش  شیافتاا  بتر ای  هسته   یفناور ریثأت امروزه
 یبترا  یضترور  یمبنتا  و یاساست  عنصتر  کیت  عنوا  ب  تواند می و است ناپذیردیترد

 یالمللت  بتین  مقتررا   و استناد  از یا مجموعت   حال، . درعیندین شمار ب  داریپا توسع 
 یفنتاور  گستهر   از یریجلتوگ  هتا،  ن  یریت گ شتک   یکی از اهتدا   ک  دارد وجود
روشتن   و زمتا   گذر با اما ه است،بود ان یجو رصلحیغ و ینظام اهدا  یبراای  هسه 
 ننچت  . ه استت شتد تر  پرنگ یفناور نیا نمیا صلح جنب  ،یا هسه  ریفناو دیفوا شد 
 ۀاستهااد  نیبت  و ،میتنظت  رای فنتاور  نیت ا از استهااده  نحوهاست   توانسه می ا یم نیدرا
 ،الملت   بتین  حقتو   بت    ست تو ،کند جادیا یقیدق کیتاکاز ن   ان یجو صلح و ینظام
، نیبنابرا ه است؛دوب ی،الملل بین عرص  درها  دولت یحقوق روابط کننده میتنظ عنوا  ب 
 نیت ا یریکتارگ   بت  منظور ب  یحقوق قواعد و هنجارها جادیا ب  یالملل بین جامع   یتما

 یبشتر  شینستا  و رفتاه  ستاز  ن یزم ک  تت یالملل بین تیامن و صلح یراسها در یفناور
 یانترژ  یالمللت  بتین  نژانت   اساس، براین. ه استکرد دایپ شیافاا شیپ از شیب تت است
 بت   پتا  ۱۹۶۸ سال درای  های هسه  سالح گسهر منع  معاهده و ۱۹۵۷ سال دری اتم

 انهقتال  یبررس یبرا ک  ، ب  این سبب اهمیت دارنددو نیا. گذاشهندی الملل بین عرص 
 ای ژهیو توج  ها ن  در شده گنجانده مقررا  و ،قواعد اصول، ب  دیباای  هسه  یفناور
 نخستت  مرحلت   در دینبا کرد، اسهناد  گسهرمنع  ۀمعاهد ب  بهوا  تاننجاک  و داشت

 ،شتد  مطرح ک  گون  هما  .دشو اسهناد المل  بین حقو ی کل اصول ای یعرف حقو  ب 
 مصتر  ی جهان شیافاا سبب ب  ،ای هسه  یانرژ یبرا تقاضا، جها  در رحاض حال در
 سراستر  در ای هسته   ستا  یتأس گسهر  حال، درعین و است شیافاا درحال ی،انرژ
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 موجتب  ،ل ئمست  نیا. دنده می شیافاا راای  های هسه  سالح گسهر  احهمال ،جها 
 استت  شده توسع  درحال یکشورها ب ای  هسه  یفناور انهقال ن یزم در تناقض ینوع
 شتده  یحقتوق  جنبت   از پژوهش و قیتحق یبرا ل ئمس نیا طرح موجبامر،  نیهم و

 بررستی  موضتو   نیت ا مقال ، نیا در .(Kursunoglu and n L.Mintz, 2000: 124) است
ای  هسته   یفنتاور  انهقتال بت    تتوا   متی  چگونت  الملت    در حقو  بتین  ک  شد خواهد

 خطر از زما  هم و تت توج  داشت ای هسه  یانرژ یبرا شیافاا روب ی تقاضا  یدل ب  تت 
هتای حقتوقی ایتن انهقتال      همچنین، اسهدالل. پرهیا کردای  های هسه  سالح گسهر 

 شود. بررسی می

 تی( پی )انمقررات معاهده منع گسترش  براساسای  هسته فناوری . انتقال1

 حقو  گرفهن دهیناد درصور  ک  دارد وجود ینگران نیا جها  در حاضر حال در
 گسهر  منع معاهده اعهبار تی، پی در معاهده ا ای  های هسه  سالح فاقد یکشورها

 کت   یا ل ئمست  ،نیبنتابرا ؛ (Shaker, 1980: 290)د شتو  فیتضع شهریب هرچ ای  هسه 
 یتقاضتا  شیافتاا  یعنت ی ،رونتد  دو ا یم توا  می چگون  ک  است نیا است، مطرح

 انهقتال  ،ن  تبتع  ب  وای  هسه  یفناور از یبردار بهره یبرا توسع  درحال یکشورها
 ستالح  خلتع مربتو  بت     گستهر   منتع  یبرا ییارهایمع اعمال وای  هسه ی فناور
 انطبا  و گسهر  منع معاهده نقش مورد، نیا در. کرد جادیا تعام  ینوع، ای هسه 

 .نید شمار می ب  یهیبااهم موضو  المللی، بین دیجد طیمح با ن 
 حتق  ستلب  قبتال  درای  هسته   سالح فاقد یکشورهاک   بر این نظرند یا عده

( متا  یپ ۲ و ۱ متاده ) هتا  ن  دیت تول فنتاوری  وهتا   ستالح  نیا داشهن زمینۀ در خود
 .(۶۵ :۱3۷۶ ،ییمتوال ) (1)کترد  خواهند معطو  ۴ ماده ب  را خود توج  شیپ از شیب
 داشتهن  الملت ،  در حقو  بین ک  است نیا ،گرفت توا  می اعهقاد نیا ب  ک  یرادیا

عنتوا  یتک حتق     ب  ،ندارند یسالح نیچن ک  ییکشورها یبراای  های هسه  سالح
 ایت ن کت   استت  نیت ا ،استت  مطترح  کت   حال، پرسشتی  درعین. شناسایی نشده است

 متورد  دردر معاهده منتع گستهر ،   ای  های هسه  سالح ۀدارند یکشورها تعهدا 
 عتو   عنتوا   بت   کت   استت  برختوردار  یحکامهاس چنا  ازای  هسه  یفناور انهقال

 .(۶۶ :۱3۷۶ ،ییموال) شود؟ یتلقای  هسه  سالح فاقد یکشورها تعهدا 
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 گسترش منع معاهده 4 ماده .1-1

ای  های هسته   دولت ازای  هسه  یفناور انهقال عدم ای انهقال ن یزم در اخهال  ش یر
 گستهر   منع معاهده ۴ ماده ن ، های مربو  ب  بحث و توسع  درحال یکشورها ب 

 توستع   درحتال  یکشورها  یدال ب  اشاره از پیش ک  است یضرور ،نیبنابرا ؛است
 .میبپرداز یادشده ماده نییتب و حیتوض ب  ،ای های هسه  دولت و

 یذات حق. 1-1-1

 یمنا صور  ب   یدل نای   بمعاهده،  ۴در ماده  «رانکا رقاب یغ» ای «یذات حق»عبار  
 بتا  ن  از یا هرمقتر  تعار  و یادشده معاهده ریتاس درصور  ک  است شده نورده

 ،حق نیا اعمالالبه  . باشد ناپذیرانکارای  هسه  یانرژ از نمیا صلح اسهااده حق، نیا
 معاهتده  ۲ و ۱ متواد  تیت رعا ی،گتر ید و ،ضیتبعت  عتدم  یکی: است شر  دو تابع

 قتا ، یتحق ۀتوسع برای ناپذیرانکار حق نیا مطابقت ،درواقع .(۱0۷ :۱3۸۸ شاکر،)
 معاهتده  ۲ و ۱ متواد  بتا  نمیا، صلح اهدا  یبراای  هسه  یانرژ از اسهااده و ،دیتول
 توستط  یلت یتحم یها تدیمحدو تیرعا یمعنا ب  ،ای های هسه  سالح گسهر  منع

 .استای  هسه  یاناجار حا یتسل نورد  دست ب  و انهقال مورد در ماده دو نیا

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

 یبرا کشورها مسلم حق: هسهند برداشت قاب  زیر میمااه ،یادشده معاهده ۴ ماده از
 تعهتد  ،نمیتا  صلح اهدا  یبراای  هسه  یانرژ یریکارگ  ب و دیتول قا ،یتحق توسع 

 تحقتق  یبترا هتا   تبتادل  نیا در مشارکت حق و ،ای هسه ی فناور تبادل ب  کشورها
هستهند؛   تیاولو دردر این تبادل  جها  ۀتوسع درحال یکشورها باال و اینک  اصول
 گستهر   منتع  معاهتده  متهن  ختود  در کت   کترد  توجت   دیت با نکه  نیا ب  ،نیبنابرا

 در مطلتب  نیت ا کت   است شده اشاره جها  ۀتوسع درحال یکشورها ب  صراحت ب 
 .دارد تیاهم اریبس معاهده ۴ ماده ۱ بند ریتاس

 تتر  عیستر  هرچت   تبتادل »تستهی    صراحت بت   نیا ب  معاهده نیا ۴ ماده ۲ بند
 منتاطق ی ازهتا ین بت   یکتاف  توجت  » و «یفنت  اطالعتا   و ،دانتش  متواد،  اا ،یتجه

 چتارچو   ۱۹۶۸ ستال  در کتا ینمر ک  یزمان اشاره کرده است. «جها  توسع  درحال
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 مورد در را خود نظر کشور ن  ندهینما د،کر ارائ  یعموم مجمع در را ۴ ماده یینها
 یبترا  صتراحت   بت   تنهتا  نت   یمشارکه نیچن حق» :دکر اعالم گون  این مشارکت حق

 توستط  اقتدام  بت   تعهتد  بلکت   رسمیت شناخه  شده استت،  ب  ،ای هسه  یها قدر 
 شاکر،) «است ماده نیا از طریق د کر مشارکت یبرا نیریسا وای  هسه  های دولت
 نیت ا داشتهن  ب  محق ی،ا رهسه یغی کشورها ک  ستا معنا   ن ب نیا .(۱0۸ :۱3۸۸
 ژهیت و بت   ی،ا رهسته  یغ یکشورها با مشارکت ب  مهعهد ،ای های هسه  دولت و، حق

 .هسهند ،توسع  درحال یکشورها
 است؛ «تبادل» واژه ماهوم ،درک توج  ن  ب  دیبا گا ،نگارند نظر ب  ،ک  یا نکه 

 بلکت   نشده است، اشاره یفناور انهقال واژه ب  صراحت ب  ۴ ماده در ک  امعن ن  ایب
 شتده  استهااده  ،دکنت  متی  مهبتادر  ذهتن  ب  را مهقاب  تعهد ینوع ب  ک  «تبادل» واژه از

 یکشورها ب ی فناور انهقال  ب ای های هسه  دولت تعهد ریتاسی برا ،نیبنابرا ؛است
ای  های هسه  دولت قبال در توسع  درحالی کشورها تعهدا  ب  دیبا ،توسع  درحال

 .کرد توج  نیا
 کشتتورهای»اصتتطالح  بایتتد ماهتتوم ۴ متتاده دوم بختتش دوم بنتتد در تحلیتت 

ایتن   شتود،  ننچ  از محهوای این معاهده استهنبا  متی  . مشخص شود« کننده مشارکت
 کشتتورهایعنتتوا   را بتت ای  هستته ستتالح  دارای ، کشتتورهای۴متتاده  استتت کتت ،

 ستالح  فاقتد  کشتورهای  یادشتده،  کشورهای بر افاو  .گیرد می درنظر کننده مشارکت
 اصطالح توانند مصدا  این می نیا هسهند پیشرفه ای  هسه  فناوری دارای ک ای  هسه 
 همچنتا   امتا  دارد، وجتود ای  هسته  پیشترفت   از گونتاگونی  سطوح تردید، بی. باشند

 ستایر  بت   کمتک  و از قابلیتت   یافه  بیشهرتوسع  ییکشورها اینک  چ  مصداقی طور ب 
 رویت  . استت  متبهم  برخوردارنتد، ای  هسته   انرژی از نمیا صلح اسهااده برای کشورها
 شده استت، بت    اصالح ک  اتمی انرژی المللی نژان  بین اساسنام  (2)۶ ماده ب  مربو 
 کشتورهای  شناسایی زمینۀ در تواند می و شود مربو  می نژان  حکام شورای ترکیب

شتورای   کشتورهای  از بعضتی . کنتد  کمک ما ب ای  هسه  عرصۀ در یافه  بیشهرتوسع 
کشتورهای   عنتوا   بت   دیگتر،  بعضتی  و یافهت   بیشهرتوستع   کشورهای عنوا  ب  حکام،
 در مهنتاقض  و ستاز  مشک  مسئل . شوند می انهخا  مناطق خودشا  در توسع  درحال
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شتورای   در کشتورهای حاضتر   از بعضی ک  کرد مطرح گون  این توا  میرا  مورد این
 چنتدا  ای  هسته   انرژی حوزه در و اند یافه  کمهرتوسع  بعضی دیگر، ب  نسبت حکام،
 از منظتور  کت   کترد  حت   تتوا   متی  شتک   ایتن  بت   را مسئل  این اما نیسهند، پیشرفه 
 ۹متاده   3)بند  ۱۹۶۷ اول ژانوی  از پیش تا ک  یی هسهندها دولت ،ای هسه  یها دولت

بودند و درواقتع، ستالح    کرده پیدا دستای  هسه  فناوری ( ب (3)معاهده منع گسهر 
 در دائتم  کرستی  دارای کشتور  پتن   همتا   اند کت   اند یا نزمایش کرده ای ساخه  هسه 

 انهقتال  بترای  تعهتد اصتلی   ( ک ۱۴-۱۵: ۱3۷3-۱3۷۴هسهند )فلسای،  امنیت شورای
هتای   دولتت  اگرچت  . ننا  استت  عهده ب  توسع  درحال کشورهای ب ای  هسه  فناوری
ک  برخی از ن  کشتورها   اما ازننجا نوردند، دست ب  را فناوری این ن ، از پ  دیگری

انتد )ماننتد هنتد و پاکستها ( و نیتا فاقتد        ب  عضویت معاهده منع گسهر  درنیامتده 
 بتراین، اگرچت    افاو ها را مهعهد دانست.  توا  ن  توسعۀ مهواز  و پایدار هسهند، نمی

 پتن   المللتی،  بتین  رویت   در امتا  کرده است، اشاره تبادل برای کشورها همۀ ب  ۴ ماده
 تنهتا  و دانند می المللی بین تعهد این ب  مهعهد را یادشده فناوری دارایای  هسه  دولت

 بتا  و دارنتد  ن ، امنیهتی  هتای  جنبت   تمام رعایت با را، فناوری این انهقال ها توانایی ن 
 تعهتدا   کت   شتود  متی مشتخص   خوبی ب  ۴ ماده در مورد مذاکرا  پیشینۀ ب  رجو 

 بترای  تتال   عدم راسهای در ،ای هسه  دولت پن  مقاب  توسع  در درحال کشورهای
 اهتدا   جهتت  درای  هسته   فنتاوری  انهقتال  برابر درای  های هسه  سالح ب  دسهیابی

 ایتن  با ۱۹۷0 در ده  توسع  درحال گیرد. کشورهای میقرار  کشورها این ب  نمیا صلح
 ختود  حتق  واگذاری ازای ب  ک  کردند تصویب و امضا را گسهر  منع معاهده وعده
 از استهااده  ماایتای  از بهواننتد ای  هسته   قدر  پن  مانند ی،ا هسه  سالح داشهن برای

 ,H.Joyner)گیرنتد   اقهصتادی بهتره   و صتنعهی  توستع   راستهای  درای  هسته   انترژی 

 ب هتا   ن  ستهن  پیتو صلی ا علت ،توسع  لحادر یهاروتت کش نظر  تبدرواقع،  .(2011:79
توسع   ایبر همعاهد ینا ک استتتتتتتتتت  دهبو حقی از دهسهااا  ،گسهر معد همعاهد
 همتتۀ و نورده دجوو ب  صلح در راه ای هسه  ژینرا از داریبر هبهر و ،تولید  ،تحقیقا
 و ،ای تتتسو  ،اتتتطالعا ل دمبا ایبر مساعد یها مین ز دیجاا ب  را  جها هتتای دولتتت

 را صنعهی هتای  دولتت  درنهیجت ،  و کترده  مملا تما وییرتت ن  تت ب  ربوتت م زمال ادوتم
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 در هتا  بت  ن   ،توسع  لحادر یهارکشو یهازنیا ب  توج  با  تت ک ستا کترده  فتموظ
 (.۲۱: ۱3۷3-۱3۷۴کمک کنند )فلسای،  و،نیر ینا از میان صلح دهسهااا

 معاهده منع گسترش 4 ماده از متفاوت ریتفاس. 1-1-3

 ،ای هتای هسته    شترفت یپ تمتام  بتر  را گسهر  منع معاهده تعهدا  ،کاینمر دولت
 ک  بر این نظر بودند یی،اروپاهای  دولت کا،ینمر دگاهید برخال . دانست می حاکم
 ،ای هسته   یفنتاور  انهقتال  ازجملت   ،ای هسه  یانرژ از نمیا صلح اسهااده مسلم حق
 شتده،  حیتصتر  ن  بت   گستهر   منتع  معاهتده  در ننچ  جا یی،ناثاسه گون  چیه تابع

 یاتمت  یانرژ المللی بین نژان  حکام یشورا اسبق  یرئ ت،یگلداشم ینقا. ستین
 فاقد ،گسهر  منع معاهده با مرتبطهای  استیس ۱۹۷0 ده  اواسط تا ک  کرد اظهار

 مجتاز  یگتر ید ایهرچی، اتم اناجارممنوعیت  جا ب  و بود یفن تدیمحدو هرگون 
 کت   بر این نظر استت  یو ،تیدرنها .(3۵۸ :۱3۸۹ ،یحاتم و یموسو) شد میی تلق

 استت  ناستازگار  معاهتده  نیت ا بتا  ی،های تیفعال نیچن بر تیمحدود هرگون  اعمال
(Goldschmidt, 1997: 8) .بحتث  تنهتا  نت   یی،اروپتا  حقوقدانا  از ضیبع نظر ب  حهی 

 کیت  ۴ ماده بلک  نید، شمار می ب  گسهر  منع معاهده در تعهد کی ی،فناور انهقال
 منتع  معاهتده  عضتو ای  هسته   ستالح  فاقتد  یکشتورها  بت   ک  است نیادیبن قاعده

 دایت پ دستت ای  هسته   ستوخت  کام  ۀچرخ ب  ک  دهد می را نیتضم نیا گسهر 
 ازای  هسته   یفناور لانهقا برای یساز ن یزم ،ن  و داردی ا  ممقد ،ج ینه نیا ک  کنند

 توستع   درحتال  یکشتورها  ازجملت   ی،ا رهسه یغ یکشورها ب ای  های هسه  دولت
 دولتت  استیساز  ی،مایا یچیوکیر ،یژاپن کارشناس. (Lellouche, 1980 :45)است 

 هتد   بت   تت  ۱۹۸۷ ستال  درای  هتای هسته    ستالح  گستهر   منتع  مورد در کاینمر
: کنتد  بیا  متی  گون  نیا و کرده قادهان ت حساسای  های هسه  تیفعال کرد  تردمحدو

 بت   نمران  و یاجبار ای گون  ب  کاینمر استیس ک  است نیا ،دهد می نزار مرا ننچ »
 منتع  معاهتده  مانند چندجانب  اسناد و سوابق در را ییتغ مشمول و شده ارائ  جها 

 .(3۵۹ :۱3۸۹ ،یحاتم و یموسو« )استای  های هسه  سالح گسهر 
 «۲ و ۱ متواد  بتا  مطتابق »ی پترداز  عبتار   از یناشت  ،۴ متاده  در ریتاس اخهال 

 یی،کتا ینمر حقوقدانا . یادشده است مواد در« ساخت» واژه و گسهر  منع معاهده
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 یانرژ از نمیا صلح ۀاسهااد مسلم حق ریتاس مورد در «۲ و ۱ مواد با مطابق» عبار 
 در دیت کأموردتای  هتای هسته    سالح گسهر  منعننا  . کنند می برجسه  راای  هسه 
 کت   و بتر ایتن نظرنتد    دانند می مرتبط ۴ ماده در شده حیتصر حق با را یادشده مواد

 ضنقت  یمعنا ب  لاوماً حاضر حال در ،حساس ای هسه  مواد  اصادر بر تیمحدود
 و (Joseph S.Nye, 1980 : 11) ستت ین گستهر   منتع  معاهده یاصل هد  ای ۴ ماده

 مستلم  حق ک کند  بیا  می معاهده ۴ ماده ۱ بند نخر قسمت را خود اسهدالل مسهند
 کت   کننتد  متی  دیت کأت نیهمچنت  ها ن . کرده است ییشناسا ۲ و ۱ مواد ب  توج  با را
 ل ئمست  نیت ا بتا  ،ای هسته   حستاس  متواد   اصادر ۀکنند نیمأت یکشورهاتردید،  بی

 و ۱ متواد  ب  اسهناد و کند دار خدش  را ها ن  تیحاکم حق ،۴ ماده ک  سهندین موافق
 یکشورها ب  یفناور انهقال ازمطلق  یریجلوگ یبرا یا ل یوسعنوا   ب  را معاهده ۲
 .(Charles Van Doren, 1995: 19)گیرند  کار می ب  یا رهسه یغ

 (یفناور انتقال متضمن) مسلم حق مورد در گسترش منع معاهده سینو شیپ. 1-1-4

 ارائت   گستهر   منع معاهدههای فراوانی را در مورد  نوی  کشورهای مخهلف، پیش
 هتا  ن  در ک بود  سابق یشورو و کاینمر دولت  ینو شیپ ها، ک  یکی از ن  اند داده
 تیت ممنوع بت   تنها و بود نشدهای  هسه  یانرژ از نمیا صلح اسهااده ب  یا اشاره  چیه

 نیت ا یپت  در .(3۶۲ :۱3۸۹ ،یحتاتم  و یموستو ) مربتو  بتود  ای  هسته   های سالح
 (4)۲0۲۸ قطعنام  (،توسع  درحال یکشورها )دربردارندۀ تعهد عدم جنبش اقداما ،

 یعمتوم  مجمتع  در گستهر ،  منع معاهده بیتصو روند بر یرگذاریثأت هد  با را
 ا یت م تعتادل  ۀلئمست ، قطعنامت   نیت ا ۀبرجسته هتای   هت  نک ازیکی . رساند بیتصو ب 

 ستالح  فاقتد  یکشورها وای  هسه  سالح یدارا یکشورها ا یم یا معاهده تعهدا 
در  (5)۲۱۵۶ شتماره  ب  یگرید ۀقطعنام قطعنام ، نیا بیتصو از پ  .استای  هسه 
 نیت ا. دیرست می عمتو  مجمتع  بیتصتو  ب ای  هسه  یانرژ از نمیا صلح ۀاادهاس مورد
 نحوه مورد در را سیکناران دارد میتصم مجمع ک  بود نکه  نیا دربردارندۀ  مقطعنا

 هتا،  تتال   نیا کند. در پی ربرگاا نمیا صلح مصار  برای ای هسه  مواد از اسهااده
 کت   دنت داد ارائت   حسال خلع ۀهیکم ب  را یسینو شیپ سابق یشورو و کاینمر دولت
 بت    ینتو  شیپت  نیت ا در. بتود ای  هسه  یژران از نمیا صلح اسهااده حق رندهیدربرگ
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 :بود شده اشاره زیر موارد
 دربایتد  ای  هسته   یفناور از نمیا صلح اسهااده منافع ک  اص  نیا ب  حیتصرت 
 ۀهم و ردیگ قرار معاهده عضو یکشورها تمام سدردسهرنمیا  صلح اهدا  یراسها
یکتی از   ک  تت یعلم اطالعا  تبادل در مشارکت حق معاهده، نیا عضو یهارکشو

 یحتاله  چیهت  در معاهده نیا. باشند داشه  را تت نید شمار می ب  یفناور انهقال مراح 
 متورد  در را معاهده عضو یکشورها ۀهم مسلم حق ک  شود ریتاس ای گون  ب  دینبا

 بتدو   نمیتا،  صتلح  شتک   بت  ای  هسته   یانترژ  از استهااده  و ،دیتول ق،یتحق توسع ،
 .(6)دهد قرار ریثأت تحت معاهده ۲ و ۱ مواد براساس و، ضیتبع

 یانترژ  از نمیتا  صتلح  ۀاستهااد  حتق  ب  ن  توج  و گسهر  منع معاهده ایجاد
 تیئت ه. شتد ای  هتای هسته    سالح مورد درها  ینگران یبعض بروز موجب ،ای هسه 

 نیت ا براستاس  کت   دکر مطرح راای  های هسه  سالح گسهر  منع شنهادیپ ی،رلندیا
 انهقتال  ،قیت طر نیا از و باشد ممنو  دیباای  های هسه  سالح دیتول و ساخت طرح،
 یعمتوم  مجمع نخست ه یکم در ۱۹۵۸ اکهبر ۱۷ در. (7)شود کنهرلای  هسه  یفناور

 تمتام  کت   کترد  ارائت   را یستی نو شیپت  ،رلنتد یا یندگینما تیئه ،مهحد مل  سازما 
 ،نیهمچنت  و رنتد یگ قترار  کنهترل  و نظتار   تحت ای هسه  سالح یدارا یکشورها
 در پی. ندکن یخوددار یادشدههای  سالح ساخت ازای  هسه  سالح فاقد یکشورها
هتای   ستالح  اشتاع   ازی ریجلتوگ » عنتوا   بتا  (8)۱۶۶۵ قطعنامت   ،رلنتد یاهای  تال 
 از قطعنامتت  نیتتا در گاهنتتی استتت .دیرستت یعمتتوم مجمتتع بیتصتتو بتت  «یا هستته 
 نیت ا ساخت ب  مربو  اطالعا  انهقال از ک است  شده خواسه  ای های هسه  دولت
 نیت ا در یمنعت  چیهت  نمیا، ی صلحفناور انهقال درمو در اما، ندکن یخوددارها  سالح

 ؛شتد  ارائت   فراوانتی  یهتا   ینتو  شیپت نیتا   ۴ ماده برای. شود ینم مشاهده قطعنام 
 قستمت  دو بت   ۴ متاده  ننکت   بتر  یمبن داد ارائ  رای شنهادیپ کیمکا ،مثال عنوا   ب

 عبتار  بتر   دوم قستمت  در و مشارکت حقنخست بر  قسمتدر  تا (9)دشو میتقس
هتایی داشتت.    نتوی  کماکتا  ابهتام    حال، ایتن پتیش   بااین .شود حیتصر ممسل حق

« ۲ و ۱ متواد  بتا  مطابقتت » و «مسلم حق» عبار  ا یم نوی ، درواقع، در این پیش
 یادشتده  مواد با قتبمطا ک  بود نیا ابهام نیا  یدل. داشت وجود یناهماهنگ ینوع
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 ۀنکهت . شتد  متی  متاده  نیت ا ماهوم در ابهام جادیا موجب و بود یاریمع هرگون  فاقد
 بتا بترای مشتارکت    یا هسته   یهتا  دولتت  تعهتد بت    معاهتده  نیت ا در نک یاتر  مهم

 موجتب  ینتوع  بت   زیپتردا  عبار  نیا و بودنشده  ای اشاره یا رهسه یغ یکشورها
 در نکت  یا تیت نها. درشتد  متی  ای هسه  یانرژ فاقد یکشورها مسلم حق د ش مبهم
 درمتوا  بت   حیتصتر  عتدم   یت دل بت   تت یا هسه ریغ یکشورها ب  یفناورل انهقا درمو

 یبعتد  هایشتنهاد یپ در یحهت  کت   داشتت  وجتود  ریتاست  در ابهام نیاتت  شده اشاره
 (10).نشدپذیرفه   ،۴ ماده عبار  کرد تر  شاا  طرح ی نیاشورو و کاینمر

 اصتالحا   بتا  ۱۹۶۸ مارس در ک  دش ارائ  ۴ ماده مسو  ینو شیپ ،تیدرنها
براستاس   ۱۹۶۸ ژوئن دری عموم مجمع ،سرانجام و نمد در یامروز شک  ب  اندکی

 تصویب کرد. را معاهده مهن ی،ا قطعنام 

 ای ی هستهانتقال فناورو حق توسعه  .2

هتای تکتاملی    زمتا  بتا رونتد    المل  توسع  تقریباً هم روندهای پیشرفت حقو  بین
دوم ای رخ داده است. هر دو شاخ ، پت  از جنتگ جهتانی     المل  هسه  حقو  بین

اند و با توج  ب  اینک  دسهیابی ب  الگوهای مؤثر  مسیرهای تکاملی خود را طی کرده
نیتد، میتاا     شمار می های توسع  ب  و مطلو  تولید و مصر  انرژی، یکی از شاخ 

ای توانستته  استتت در تاکیتتک کشتتورهای  نمیتتا هستته  دستتهیابی بتت  انتترژی صتتلح
المللی نیتا بازتتا     توسع  در اسناد بینیافه  مؤثر باشد. حق  توسع  و توسع  درحال

ن ، و همچنتین   (12)، مقدمت  (11)منشور مل  مهحد ۱ماده  3عنوا  مثال، بند  داشه  و ب 
، ن  را درنظر داشه  و ارتقای سطح توسع  را از اهتدا  ستازما    (13)منشور ۵۵ماده 

نتوا   ع های مربو  ب  حقو  بشر، توسع  ب  مل  برشمرده است. همچنین، در بحث
ک  ب  حقتو  همبستهگی مشتهور     یک حق اساسی بشر در نس  سوم حقو  بشر تت

این، ازننجاک  مااد منشتور در متورد حتق توستع ،      شود. باوجود تت شناخه  می است
گروه  ۱۹۸۱(. در سال ۲۸3: ۱3۸۱غالی،  اندازۀ کافی روشن و دقیق نبود )پطروس ب 

هتای مربتو  بت        رسید کت  بحتث  کاری سازما  مل  در مورد توسع  ب  این نهیج
مند شود و گروه کاری مهشک  از کارشناستا  دولهتی    توسع  باید سازمانمند و نظام

  بت   ۱۹۸۶هتا درنهایتت در ستال     وجتود نیتد. ایتن فعالیتت     در مورد حق توسع  ب 
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انجامید. این اعالمی  بتر   (14)۱۲۸/۴۱در قالب قطعنام  « حق توسع »تصویب اعالمی  
جهانی حقو  بشر تأکیتد داشتت و حتق توستع  را مکمت  و بختش        مااد اعالمی 

 ناپذیر حقو  بشر یا هما  حقو  همبسهگی معرفی کرد. جدایی
بر فردی یا جمعتی بتود     ای مبهنی در مورد حق توسع ، همواره تحلی  دوگان 

ای ب  این سبب ک  این حق ب  حقو  بشر مربو   این حق مطرح بوده است ک  عده
اند و عدۀ دیگتری حتق توستع  را در پیونتد بتا       ک حق فردی دانسه است، ن  را ی

اند و چو  میثا  حقو  متدنی و   توسع  اقهصادی، اجهماعی، و فرهنگی معنی کرده
سیاسی بیا  کرده است کت  حتق توستع ، حتق ملتت استت، ن  را حقتی جمعتی         

جمعتی در   ناپذیر میا  حقو  فردی و میا ، ازننجاک  روابط جدایی اند. دراین دانسه 
بههر است ن  را هم حقی فردی و فهم رویکرد حقو  بشری ب  توسع  ماید است، 

بنتابراین، حتق توستع      ؛(Sengupta, 2000: 12) هم حقتی جمعتی درنظتر بگیتریم    
ها، موضوعیت یابد و حق بر توسع  نیا  عنوا  یکی از حقو  اولیۀ دولت تواند ب  می
بشر، مصداقی از نست  ستوم حقتو  بشتر     عنوا  یکی از حقو  اساسی  تواند ب  می

 (.۲۲0: ۱3۸۴ساعد، ))حقو  همبسهگی( باشد 

تواننتد در   امروزه پیوند میا  فناوری و توسع  انکارناپذیر است و کشتورهایی متی  
مسیر توسع  ب  موفقیت دستت پیتدا کننتد کت  توانسته  باشتند در حتوزه فنتاوری بت           

اس، انهقال فناوری الزمۀ دستهیابی بت    اس های چشمگیری دست پیدا کنند. براین پیشرفت
شتود.   پتذیر متی   های نوین است ک  از رهگذر ن ، رسید  ب  توسعۀ پایدار امکا  فناوری
نیتد؛   شتمار متی   ناپتذیر توستع  بت     هتای جتدایی   حال، مسئلۀ انرژی نیا از جنب  درهمین

در عرصتۀ  توا  گات، کشوری ک  بهواند در تولید انرژی موفتق باشتد،    ای ک  می گون  ب 
تتوا  گاتت،    در یک نگتاه کتال  متی    .(Maiga, 2007:267)توسع  نیا موفق خواهد بود 

پتذیر نیستت و ازننجاکت      توسعۀ پایدار بدو  درنظر گرفهن منابع پایتدار انترژی امکتا    
چنتدا  دور   ای ن  محیطی، در نینده بر تأثیرا  ویرانگر زیست افاو  های فسیلی،  سوخت

عنتوا  یتک گاینتۀ     ای برای بسیاری از کشتورها، بت    ، انرژی هسه پایا  خواهند رسید ب 
در « حق توستع  »های فسیلی مطرح است و اسهااده از ن  در راسهای  جایگاین سوخت

سطح جهانی مطرح است؛ بنابراین، همۀ کشورها باید بهوانند در راسهای اسهااده از حتق  
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 ای اسهااده کنند. نمیا هسه  توسعۀ خود از انرژی صلح

در  توستع   درحتال  یکشورها های اسهدالل ازی کرسد ی نظر می ترتیب، ب  این ب 
 حتق  بت   هتا  ن  استهناد توانتد   می(  یا هسه  تعهدا  از یجدا حوزۀ انهقال فناوری )

 گتر ید یهتا  حوزه ب توانند  با این مبنا می کشورها نیا ،گرید عبار  ب . باشد توسع 
 .ندکن اسهناد ،بشر حقو  و یاقهصاد المل  بین حقو  مانند  ،المل بین حقو 
هتای   لحاظ تاریخی، پ  از جنگ جهانی دوم ک  اروپا و ژاپن دچار ویرانتی  ب 

ستبب دوری جغرافیتایی از منتاطق     گسهردۀ ناشی از جنگ شده بودنتد، نمریکتا بت    
دیتده از   درگیر در جنگ شرو  ب  صادر کرد  و انهقال فناوری ب  کشورهای نسیب

ترین عامال  انهقتال فنتاوری و بتازیگرا  اصتلی ایتن       میا ، مهم د و دراینجنگ کر
در پتی ایتن    .(Mcintyre and Papp, 1986: 11)های چندملیهی بودنتد   صحن ، شرکت

دنبتال   یافهت  و انقالبتی بت     استهقالل  ، کشورهای تازه۱۹۸0تحوال  و در اواخر ده  
هتای   دیتد بودنتد تتا گتام    های ج دست نورد  فناوری هویت جدیدی از رهگذر ب 

دستت نورد    ها را در بت   ح  رفع نابسامانی ها راه مثبهی در مسیر توسع  بردارند. ن 
کردند بتا خریتد ایتن     کردند و سعی می وجو می های نوین جست و خرید  فناوری

مبنا، بترای برقتراری موازنت      ها، از فاصل  خود با جها  اول بکاهند. برهمین فناوری
بتر ایجتاد اصتالحاتی     از فناوری و پیشرفت صنعهی، صداهایی مبنی در برخورداری

بینتی   و همچنین، پتیش « کنوانسیو  پاری  در مورد حمایت از مالکیت صنعهی»در 
شتد   هتا شتنیده متی    المللتی فنتاوری، در میتا  ن     یک سند راهنما برای انهقال بتین 

(Faundez, 2010: 25-29) . المللتی در حتوزه    بینیکی از اتااقا  مهمی ک  در سطح
توانست رخ دهد، تنظیم این سند راهنما بود ک  ب  دالی  مخهلف،  انهقال فناوری می
 نظر شدید کشورها محقق نشد. ازجمل  اخهال 

یافهت  و   تتر شتد  شتکا  میتا  کشتورهای توستع        در همین زما ، با عمیتق 
چتالش   جدی ب طور  نیافه ، نظم اقهصادی حاکم ب  توسع  و توسع  کشورهای درحال

یافه ، خواسهار دستهیابی بت  ستطح بتاالتری از      کشیده شد و کشورهای کمهرتوسع 
هتا بتر    المللی اقهصادی جهتا  شتدند. ن    فناوری و بهبود جایگاه خود در نظام بین

تأکید داشهند و درنهایت، این اتاتا  در  « المللی نظم نوین اقهصادی بین»گیری  شک 
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ای را بتا عنتوا  اعالمیت      ومی سازما  مل ، قطعنام رخ داد و مجمع عم ۱۹۷۴سال 
همتۀ  « حق توستع  »و در ن  بر  (15)صادر کرد« المللی نظم نوین اقهصادی بین»ایجاد 

عنتوا  یتک حتق بنیتادین تأکیتد شتد. در ایتن قطعنامت  از کشتورهای           کشورها ب 
یافه  خواسه  شتد کت  از امکانتا  ختود بترای کمتک بت  رشتد اقهصتادی           توسع 
 از یکت توجت  ایتن استت کت  ی     یافه  اسهااده کنند. نکهۀ قابت   های کمهرتوسع کشور

 تیاهم ب  توج  با ی،فناور لانهقای برا یهمکار ی،اقهصاد نینو نظم اصول اساسی
 عنتوا   ،توستع   درحتال  و افه ی کمهرتوسع  یکشورها یاقهصاد رشد یبرا ن  قالهان

شتد    ظهتور پدیتدۀ جهتانی   (. همچنتین، بتا   ۴۱۴-۴۱۶: ۱3۷0)کاسس ،  ه استشد
های عمیق در نظم جهانی و در مناسبا  کشورهای  اقهصاد و ارتباطا  و دگرگونی

های دو یتا چندجانبت ،    وجود نمد ک  با انجام همکاری جنو ، این امکا  ب  تت شمال
 المل  محقق شود. های نوین از طریق تجار  بین دسهیابی ب  فناوری

ها بترای تتدوین یتک ستند      ترین فرصت ز مهمگون  ک  اشاره شد، یکی ا هما 
نتوی  اصتول    المللتی فنتاوری، پتیش    نور در مورد موضو  انهقال بتین  حقوقی الاام
عنتوا  ستندی جتامع در     توانستت بت    المللی انهقال فناوری بود ک  می راهنمای بین

بترداری   ای، مورد بهتره  نمیا هسه  های مخهلف، ازجمل  در زمینۀ فناوری صلح حوزه
، سازما  مل  کنارانستی را در ژنتو بترای بررستی نقتش      ۱۹۶3ر گیرد. در سال قرا

توستع  برگتاار کترد کت  نهیجتۀ ن ،       فناوری در رشد اقهصادی کشتورهای درحتال  
شتورای اقهصتادی و اجهمتاعی    »واگذاری مسئولیت پیگیری اهتدا  کناتران  بت     

شتورهای  بتا پافشتاری ک   ۱۹۶۴. در ستال  (۸0: ۱3۹۶)رهبتری،   بتود « سازما  مل 
هایشا ، کناران  سازما  مل  در مورد تجتار  و توستع     توسع  بر خواسه  درحال

)ننکهاد( برگاار شد و درواقع، در این سال، موجودیت یافت تا از طریق ن ، فاصلۀ 
کشورهای شمال و جنو  کمهر شود. ننکهاد بر ایتن بتاور بتود کت  راه توستع  از      

با همتین اهتدا  تشتکی  شتد و در     « ۷۷ گروه»گذرد. در همین زما ،  تجار  می
کنارانسی بتر همتین مبنتا و بتا تأکیتد بتر لتاوم رستید  ستهم و قتدر            ۱۹۶۷سال 

در قراردادهتای انهقتال فنتاوری،     تتر  توسع  ب  وضتعیهی منصتاان    کشورهای درحال
ای  تشکی  شد. در نشست بعدی ک  در مانی  فیلیپتین برگتاار شتد، اعضتا اعالمیت      



 1398پاییز  ♦ ودوم سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     192

هتا معهقتد      خواسهار موازنۀ نسبی در اقهصاد جهانی شتدند. ن  صادر کردند و در ن
صتور  انحصتاری دراخهیتار     بودند ک  فناوری میراث هم  بشریت است و نباید ب 

در همتین کناتران  بترای    (. ۸۱: ۱3۹۶)رهبتری،  گروه خاصی از کشتورها باشتد   
تأکید شتد.  المللی انهقال فناوری  نوی  سند راهنمای بین بار بر تدوین پیش نخسهین

نتوی  اصتول    ب  نهیج  رسید و نخسهین پیش ۱۹۷۴ها در سال  درنهایت، این تال 
 های دیگری ارائ  شد. نوی  راهنما منهشر شد و پ  از ن  نیا پیش

نتوی  عبتار  بودنتد از: ایجتاد بستهر همکتاری        ترین اهدا  این پتیش  مهم
جتاری، و بهبتود   هتای ت  سازی مقررا  ملی، منع و تحدید روی  مشهرک، یکنواخت

، کشتورهای پیشترفهۀ غربتی و نیتا     «۷۷گتروه  »وضعیت معتامالتی. البهت  در کنتار    
توستع  مخالاتت    های کشورهای درحال کشورهای مهعلق ب  بلوک شر  با خواسه 

برگتاار شتد، عمتالً رونتد      ۱۹۸۵کردند و درنهایت، در نخرین نشست ک  در سال 
 بستتت رستتید  بتت  بتتن  تصتتویب رستتاند  ن ،  شتتده بتترای بتت    متتذاکرا  طتتی 

(Chowdhury and Subrata, 1992:301-2). 
 بتر  یمبن توسع  درحالی کشورها یحقوق  یدالبعدی  مبحث در با این مقدم ،

ی بررست  را استت  توستع   حتق  هتای  دا مصت  از یکیای  هسه  یفناور انهقال نک یا
 حتق  اثبتا   یبترا  کشتورها  نیت ا های داللاسه این ک  شود مشخص تا خواهیم کرد

 ر یپتذ  قابت   المل  بین حقو  منظر از برمبنای حق توسع ،ای  هسه ی فناور انهقال
 .ریخ ای است

 آمیز صلح توسعه ای برای های هسته دولت تعهدات .2-1

هتای   دولتت  یحقتوق  تعهتدا   بت   دیبا ابهدا توسع  حق قالب در ل ئمس طرح یبرا
 یکشتتورها ازجملتت  ،کشتتورها ریستتاای  هستته  توستتع  راستتهای درای  هستته 
 ستالح  دیت تول بتا  الاامتاً  ای هسته   یانرژ بردرکا ازننجاک . میکن اشاره ،توسع  درحال
 حتق بت    ،موجتود  یها تیممنوع کنار درالمللی  در اسناد بین ،ستین همراهای  هسه 

 کت   استت  یمتورد  تنها ک  یت یپ  ا در. است شده اشارهنیا ای  هسه انهقال فناوری 
 و بتوده  تیت ممنوع بر اص  ،است کرده اشارهای  هسه  یفناور انهقال ب  صراحت ب 

 یانترژ  یالمللت  بتین  نژانت   متنظم  نظار  تحت دیبا نمیا صلح تیفعال براین، افاو 
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 ،ای هسته   نمیا صلح تیفعال  یتسه همچنین، وای  های هسه  دولت ن  و باشد یاتم
)متوالیی،  نیتد   شتمار متی   بت   کشتورها  همۀ فیتکل ،ای هسه  یفناور انهقال ازجمل 
 یکشتورها  تیرضتا  تتا  شتد  نیتتدو  تتی  پتی  ا  ۴ ماده ، یدل نیهم ب  (.۷۴: ۱3۷۴

 و شتتود جلتتب ،جهتتا  یکشتتورها از زیتتادی بختتش عنتتوا  بتت  ،توستتع  درحتتال
 تیت فعال و کننتد  بیت ترغ گستهر   منع نظام تعهدا  قبول ب  را ها ن  ترتیب، این ب 

 از ن  انهقتال  یعنت ی ،ن  از یبتردار  بهتره  بترای  یستاز  نت  یزم وای  هسته   نمیتا  صلح
 تمتام  مستلم  حتق  عنتوا   بت   را یادشده یکشورها ب  یفناور نیا یدارا یکشورها
، جت  یدرنه ؛(۵3: ۱3۸3)ستاعد،   شتمار نورد  ب  توسع  درحالای  هسه ریغ یکشورها

 بلکت   ،ای های هسه  دولت فیتکل تنها ن  ی،الملل بین ۀعرص درها  تیفعال نیا  یتسه
 ای گونت   بت   نمیتا  صتلح های  تیفعال نو  ماده نیا در. ستا کشورها یجمع فیتکل

 یالملل بین و نزادان  تبادل، الزم است ک  ماده نیا براساس. است شده ا یب تر روشن
 از نمیتا  صتلح  استهااده  نت  یزم در یفنت  و یعلم دانش و ،اطالعا  مواد، اا ،یتجه
 معاهتده  عضتو ای  هسته   یکشتورها  اوالً ،اساس نیبرا. تسهی  شودای  هسه  یانرژ

 معاهتدا   انجام ب  ها ن  اجبار اگر اًیثان ؛کنند  یتسه را مبادال  نیا مکلاند یادشده
 ،ستت ین ریپتذ  امکتا   معاهتده  نیا عضو ۀتوسع درحال یکشورها با چندجانب  ای دو

 ماتاد  و تعهتدا   ریستا  بتا  برابتر  و یحقتوق  یتعهد عنوا  ب  ماده نیا اثر کم دست
 انهقتال  و تبتادل  راه ستر  بر مانع جادیا از مکلاند کشورها نیا ک  است این یت یپ  ا

 توستع   راستهای  درای  های هسته   دولت تعهدا  ب  اکنو . ندکن یخودداری فناور
 .میکن می اشاره ی،جابیا و یسلب تعهدا  کیتاک ب  ،ای هسه 

 یسلب تعهدات. 2-1-1

هتای   دولتت  مجبتور کترد    ،میبتدان  کت   شود می نشکار یزمان تعهدا  گون  نیا تیاهم
 یحهت  و شتود  رو روبت   یحقتوق  موانتع  با است ممکن ای هسه  توا  عیتوز ب ای  هسه 

 متانع  جتاد یا از یخوددار ب ها  دولت نیا تعهد از توا  می ،درمقاب . کند جلوه یرعملیغ
 یحقتوق  تعهتد  کیت  عنتوا   ب  ،توسع  درحال یکشورها ریسا ای هسه  توسع  ندایفر در

 وضتع  طریتق  ازای  های هسته   دولت. دکر اشاره، گسهر  منع معاهده ۴ ماده در مطرح
 از مهشتتک  یاست یس یهتا  ستتازما   یتشتک  بتا  ،نیهمچنتت و ا رصتاد  کنهترل  مقتررا  
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 جتاد یا درصتدد  ،ای هسته   توستع  هتای   یهمکار کنهرل راسهای درای  های هسه  قدر 
 یستلب  تعهتدا   (.3۱: ۱3۷۵زاده،  )بیتگ هسهند  نمیا صلحای  هسه  توسع  ریمس در مانع

 .شود می مطرح یالملل بین سطح در هم و یمل سطح در همها  دولت نیا

 4 ماده با ریمغا یمل اقدامات انجام از منع .2-1-1-1

 یالمللت  بین روابط در ها دولتالمللی،  براساس رویکرد لوتوسی در رویۀ قضایی بین
 مگتر  هستهند،  (16)هتا  دولتت  تیت حاکم اص  تیحمامورد و اراده ینزادی دارا خود
 هتا  ن  یبترا  یداخل تعهدا  برخال  را ینور الاام  اتعهد ،المل  بین حقو  اینک 
 عبتار   بت   (17).نباشد منشور ۲ ماده ۷ بند با ریمغا ک ی تعهدات البه  ؛باشد کرده مقرر

 مقتررا   بت   ی،المللت  بین تعهدا  ب ی بندیپا عدم یبرا تواند ینم یدوله چیه ،گرید
 حقتو   بتر  المل  بین حقو  یبرتردهندۀ  نکه  نشا  نیا ک  دکن اسهناد خودی داخل
 یکشتورها  ،هتا  دولتت  تیت حاکم اصت   ب  توج  حال، اگرچ  با بااین است؛ یداخل

 مقتررا   عضت و بترای  ای هتای هسته    دولتت  اقتدام تواننتد بت     نمتی توسع   درحال
ی حقتوق  نظتم  یبرتتر  اصت   بت   توجت   بتا  اما اعهرا  کنند، صادرا  ۀدکنندیتحد
 ن  یبترا  ینور التاام  یالمللت  بتین  تعهدا  ک ی موارد در ی،داخل نظم بری الملل بین

 ن  تیت رعا بت   ملام هاراد تیحاکم اعمال ب  توج  با ها ن  و شود می مقرر کشورها
 وجاهت فاقد ،تیحاکم اص  ب  اسهناد ،المل  بین حقو  منظر از شوند، می تعهدا 

هتا   دولتت  از دسه  نیا ک  است الهاام نیا مهضمن، ای هسه  های دولت تعهد. است
 یمتانع  نمیتا  صتلح  مقاصتد  یبراای  هسه  یفناور مبادال  وها  یهمکار ا یجر در
 یاتا یا و یالمللت  بتین  یهمکتار  از ی،صادرات کنهرل اقداما  قیطر از و نکنند جادیا

توا  استهدالل   راسها می دراین .نروند طارهای  هسه  نمیا صلح توسع   یتسه ب  تعهد
 تیمشتروع  مانع ی،الملل بین تعهد کی عنوا  ب  ،گسهر  منع معاهده ۴ ماده کرد ک 
 .دشو می ریمغا یمل اقداما 

 4 ماده با ریمغا یالملل بین اقدامات انجام از منع .2-1-1-2

در موضتو  معاهتده منتع     ای هسته   هتای  دولت از یگروه عملکردرسد،  نظر می ب 
 هتا استت کت     ی ن حقتوق  ا تعهداز  یکی یاجرا از سرپیچی راسهای درگسهر ، 
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 گروه ای لند  باشگاه  یسأت با ها دولت نیا. باشد می ها ن  تعهدا  با ریمغااین امر 
. انتد  کردهض نق را خودی الملل بین تعهدا  ،2زانگر ه یکم و 1یا هسه  کنندگا  عرض 

 کشتورها  ن های  تیفعال و هندای  هسه  شینزما از پ  ۱۹۷۴ سال در زانگر ۀهیکم
 اتحتاد  و یهماهنگ جادیا یبرا را خود کار  یبرز و ی،جنوب یقاینفر ،یشمال کره با
 بتا  یا توسع های  یهمکار ا یجر بر نظار  و کنهرل یبراای  های هسه  دولت ا یم

 .کرد نغاز توسع  درحال یکشورها
 شترفه  یپ کشور هات شام  این، لند  باشگاه ، یاای هسه  کنندگا  عرض  گروه

 همانندنیا  گروه نیا. شد  یسأت ۱۹۷۶ سال در ک  استای  هسه  یفناور ن یزم در
 ۀنت یزم در عضتو ی کشتورها  اقتداما   قالتب  دری است یس راهکار کی ،زانگر ه یکم

 بت   باشتگاه  نیت ا هتد  . استت هتا   دولتت  ریسا با یهمکار وای  هسه  توا  ۀتوسع
 استت ای  هسته   یفنتاور  انهقتال  اثر ربای  های هسه  سالح گسهر  رساند  حداق 
 (.3۹-۴0: ۱3۷۷)ممهاز، 
هتای   گتروه  ،یا هسته   کننتدگا   عرضت   گتروه  وای  هسته   صتادرکنندگا   ۀهیکم

فهرستت  »بتا عنتوا     یهتای  فهرستت  ،گروه دو نیا. هسهند  صادرا کنهرل یررسمیغ
ها از انهقال  شود ک  این گروه هایی می تجهیاا ، و فناوریدارند ک  شام  مواد، « سیاه
 پادمتا   اصتول  ی،نوع ب  تا کنند توسع  جلوگیری می ها ب  برخی کشورهای درحال ن 

 اقتالم  نیت ا کاربرد عدم از نا یاطم کسب یراسها درای  هسه  یانرژ یالملل بین نژان 
 یکشتورها  از زانگتر  هت  یکم حتال،  درعتین . شتود  تیت رعاای  هسته   ستالح  دیتول در
 قترار  نژانت   نظتار   تحتت  را خود سا یسأت ک  خواهد می اا یتجه ۀکنند افتیدر

مطرح شتده استت؛    اقداما  در مورد این یحقوق رادیا دو .(Thakur, 2004: 17) دهند
 تمتام  کت  است  شده حیتصرمعاهده منع گسهر   ۴ ماده ۲ بند در نک یا نخست رادیا

 و ،متواد  اا ،یت تجه تتر  عیستر  هرچت   تبتادل  در دارند حق ،معاهده طر های  دولت
 ،نیبنتابرا  کننتد؛  مشتارکت   ن   یتسه وای  هسه  نمیا صلح یفناور و یعلم اطالعا 

 جتاد یا از طریتق  چت   و مستهق   صتور   ب  چ  ،ای هسه  های دولت درعملک نو  نیا

                                                                                                                                 

1  . Nuclear Supplier Group (NSG). 

2  . Zangger Committee. 
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 اعمتال  و دکنت  جتاد یا یمتانع  کشتورها  مشارکت مسیر در تواند ینم، کنهرلهای  گروه
هتای   برنامت   در یهمکتار  از ریخوددا یبرا نیچ و  یروس مانند ییکشورها بر فشار
 توستع   در مشتارکت  حق با ریمغا بلک  ،دارد منافا  توسع  با تنها ن  ،ای هسه  ۀتوسع

 در لتی کنهر یهتا  گتروه  وها  باشگاه نیچن  یسأت و جادیا ،نک یا دوم رادیا. هست این
 یالمللت  بتین  مقتررا   بت   یتتوجه  یب ینوع ب  و گسهر  منع معاهده تعهدا  با تضاد
 ،ای هسته  ریغ یکشتورها  بت   یفناور نو  نیا انهقال ،گسهر  منع معاهده زیرا ،است

 وضتع هتا   گتروه  گونت   نیا ک  یسخه طیشرا تابع را توسع  درحال یکشورها ازجمل 
 یستلب  تعهتدا   بت   اشتاره  از پ  (.۲۸۲: ۱3۷۴زاده،  )بیگ است نداده قرار اند، کرده
 .ایم را بررسی کردهها  دولت نیا یجابیا تعهد ،ای هسه  های دولت

 یجابیا تعهد .2-1-2

 انهقتال  و توسع  یبرا یساز ن یزم و  یتسه راسهای درای  هسه  های دولت اقداما 
 متاده  از تعهتدا   و الااما  نیا ک  شود می دهینام یجابیا و مثبت تعهدا  ی،فناور

 کترده  حیتصر یادشده ۀمعاهد ۴ ماده ۲ بند. شود می اسهنبا  گسهر  منع معاهده ۴
 تتر  گستهرده  هرچت   مبادلت   کت   شتوند  متی  مهعهتد  عضتو هتای   دولت تمام ک است 
 یانترژ  از نمیتا  صلح ۀاسهااد منظور ب  را یفناور و ی،ملع اطالعا  مواد، اا ،یتجه

هتا   دولتت  نیت ا تنهتا  نت   کت   استت  نیا بند نیا حیصر ماهوم. ندکن  یتسهای  هسه 
  یتسته  و گستهر   راستهای  در دیت با بلک  ،کنند محدود را مبادال  نیا توانند ینم
 نیت ا اگرچت   کت   داشتت  نظتر در دیت با را نکه  نیا. ندکن اقدام مبادال  و انهقال نیا

 مقابت  هتای   طتر   بتا  کشتورها  نیا چندجانب  ای دو توافق قالب در تواند می انهقال
 دراین تعهتد،   هرچند یست؛ن حاکم یخاص ۀقاعد چیه مورد نیا در اما ،شود انجام
 :Pelzer, 2008) تاست  گرفه  خود ب را  نور الاام تعهد کی ۀجلو ،گسهر  منع نظام

 یها تیممنوع ک  اند داده تن سالح خلع ب  یشرط ب ها  دولت ،گرید عبار  ب  .(292
 توستع   حتق  وهتا   تیممنوع ۀرابط ریتاس،  یدال نیا ب . دنشو ها ن  توسع  مانع ن 
 کشتف  یبرمبنا و ها ن  انعقاد ب  مربو  یمقدمات یکارها براساس معاهدا  نیا در

هتای   دولتت  یبترا  ای یحقتوق  الهتاام  نیچن ک  است این از یحاک ،مهعاهدین اراده
 گتام  یا توستع   تعتامال   نیت ا  یتسته  متورد  در کت  است  شده جادیا افه ی توسع 
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 بت   ،ای هتای هسته    دولتت  تعهتدا   بت   اشتاره  از پ  (.۶0: ۱3۸3)ساعد،  بردارند
 توستع   حق مورد در ای های هسه  دولت و توسع  درحالی کشورها دگاهید تااو 

 .میپرداز می ۴ ماده در و مشارکت یادشده

 4 ماده در مشارکت و توسعه حق مورد در متفاوت های دگاهید .2-2

 حتق  یاجترا  ضتمانت  و ریتاس اخهال  یبررس ،شود  یتحل دیبا ک  یگرید بحث
 ۴ متاده  در. است گسهر  منع معاهده ۴ ماده در شده مطرح مشارکت حق و توسع 

 شتده  قلمتداد  کشورها سلب رقاب یغ حق ،یاتم یانرژ از نمیا صلح ۀاسهاادی ت یپ  ا
تتوا    متی  معاهده، هد  و موضو  پرتو در معاهدا  ریتاس اص  ب  توج  با. است

 کترد  ریتاس معاهده نیا ۲ و ۱ مواد تعهدا  یعنی ،گسهر  منع پرتو در را حق نیا
 و انتتد داده ارائت  ی عملتت ریتاست  دوکشتورها   ،استتاس نیرهمبت  (.3۸: ۱3۷۷)ممهتاز،  
 ددرصتد  ای هسته  ی کشورها. است رفه بین  از مورد نیا در نظر وحد درنهیج ، 

 تعتداد  شیافتاا ، جلتوگیری از  معاهتده  یاصتل  هتد   کت   هستهند  نظر نیا  یتحم
ی المللت  بتین  یهمکتار  هرگونت   ،نیبنتابرا  ؛استت ی نظتام ای  هسته   تتوا   دارندگا 

 و کنتد  وارد موضتو   نیا ب  نسیبی دینبا ،ای هسه  یانرژ ۀتوسع قالب در نمیا صلح
 در ننا های  یهمکار ک  شود جادیا نا یاطمای  هسه  های دولت یبرا دیبا ،ج یدرنه

 نخواهتد  کتار  بت   معاهده در شده ممنو های  تیفعال ریمس در ،ای هسه  یانرژ حوزه
 ی،فنتاور  قتال هاندرخواستت   حتق  کت   کنند می ادعا ها ن  تر، روشن عبار  ب . رفت
 انهقال نیا و استای  هسه  سالح گسهر  عدم یعنی ،معاهده یاصل هد  از یتابع
ها این حتق را بترای ختود     و ن  کند  یتسه را سالح ب  یدسهرس دینبا روی چیه ب 

هتا عملکترد    قائ  هسهند ک  حهی از همکاری دیگرا  با کشورهایی کت  از نظتر ن   
 .(Kellmann et. al., 1998: 45)روشنی ندارند، جلوگیری کنند 

تتت   انتد  مطترح کترده   توستع   درحتال  یکشتورها  کت   تتت   دوم ریتاست براساس 
 ؛نتدارد  معاهده در مقرر یها تیممنوع با یتعارض ی،ا هسه  نمیا صلحهای  یهمکار

 کت   یموضوع عنوا  ب  و مسهق  صور  ب  ،معاهده درشده  های مطرح همکاری اوالً
 شتده  یتلقت  ،ایجتاد کنتد   ن  یفترارو  یمتانع  تواند ینم گسهر  منع یها تیممنوع
 تمتام  یبترا  ستلب  رقابت  یغ و مستلم  حق کی ،۴ ماده در یفناور انهقال اًیثان. است
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در  ،متاده  نیت ا ۲ بند هرچند ،نیبنابرا ؛است یا رهسه یغ وای  هسه  از اعم ،کشورها
 بتا  تتوا   ینمت  امتا  ،استت  داده یا رهسته  یغ یکشورها ب  را تیاولوفرایند توسع ، 

 .برنمد ن  ۀگسهر کرد  محدود درصدد ی،ا رهسه یغی کشورها ب  ن  کرد  محدود
 یبترا  یالمللت  بتین  بتا  یترت جتاد یا ب داد   تیاولو رغم ب  ،۴ ماده ۲ بند نص یحه

 نشتده  کشورها ریسا ب  توسع  حق تعلقی، منکر ا رهسه یغ عضوی کشورها توسع 
 ستند  در یحقت چنتین   بتراین،  افاو . است دهکر دأییت را ن  صراحت ب   کبل است،
 یکشتورها  ی،اول قیطر ب  و است افه ی لیالمل نیب یا جلوه و شده ییشناسا یادشده
 تتوا   می شده مطرح های بحث از(. ۵۵: ۱3۸3گیرد )ساعد،  دربر می را توسع  درحال
 و ۴ متاده  در شتده  مطرح مشارکت حق و توسع  حق شد ی عمل یبرا ک  دریافت

 در یتی اجرا ضتمانت  چیه مشارکت،ب   ای هسه  های دولت کرد  در راسهای پایبند
 بت  » تعهتد  تنهتا  ،تعهتد  نیا ،گرید  رعبا ب  و نشده ینیب شیپ گسهر  منع معاهده

 یحهت  و ندارد عهده  ب را ن  تحقق یابیارز ا یوظ نیا یمرجع چیه ک  است« ل یوس
 حقبر  افاو  ،نیبنابرا وجود ندارد؛ ای یحقوق تعهد چیه نیا مشارکت حق مورد در

ی ا هسته   یانرژ از یبردار بهره در راسهای چینی ن یزمای بر توسع  درحالی کشورها
 یستاز  یغنت  و توستع   حق یعنی ی،گرید بعد از را ل ئمس( یا هسه  یفناور انهقال)

 عبتار   بت   توا  بررسی کرد. نیا می توسع  درحال یکشورها حق عنوا  ب ، میواوران
 نیت ا انهقتال  بت  ای  هسته   های دولت تعهد ،یساز یغن حق اثبا  باتوانیم  می ،گرید

 در کت   تعهتد  کی عنوا  ب  را ،است «ل یوس  ب  تعهد» خودشا  اعهقاد ب  ک  ی،فناور
 بت   یابیدسته  و اکهستا  . کنتیم  متی  یبررست  ،ردیت گ متی  قرار «ج ینه ب  تعهد» قالب

 یاساست  مراحت   از یکت ی ،ای هسته  ی فنتاور  مراتتب  سلسل  در ومیاوران یساز یغن
 استت  ممکتن  نکت  یا )با روند نیا در و بوده نمیا صلحای  هسه  ۀبرنام کی اسهقالل

 ریناپتذ گریا (شتود یی نما بارگ و برجسه  رقبا توسط این ن  یحاتیتسل یها تیقابل
 و ستالمت  و رفتاه  یبترا  یحداکثر تال  مهضمن ،ن  تیکل در توسع  حق. است

ی المللت  بتین  نژان  نام ساسا ۲ ماده در ک  است یایچ هما  یعنی ها، ملت سعاد 
 یکت ی نیتا  صلح البه  ؛است شده یتلقای  انرژی هسه  یکاربر تیغا (18)یاتم یانرژ
 استت  تیبشتر  مجمو  و ها ملت ۀهم یبرا صلح اما ،است تیغا نیای محورها از
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 یانترژ  یکاربردهتا  بتر  نظتار   دار صالحیت مرجع ک  یموارد در جا توا  ینم و
تأییتد کترده    کشور کیای  هسه  برنام  در را نمیا صلح اهدا  از انحرا  ی،ا هسه 
 انهقتال  و میتو اوران یساز یغن و توسع  ازجمل  ،ن  فرایندهای و توسع  حق ،است

 ،یروگتاه ین ۀتوستع  یفازهتا  یکارشناست   یت توج بتا  مهناسب ک  رای فناور نو  نیا
 انکتار  است، ملت کی شرفتیپ و رفاه خدمت در ،نینوهای  کاربست و ،قا یتحق
 ی،بعتد  هتای  بختش  در(. ۶۵: ۱3۸۴)ستاعد،   داد قرار تنگنا و تیمحدود در ای دکر

 خواهیم کرد. یبررس را حق نیا مخهلفهای  جنب 

 توسعه حق تیفرع ای اصالت .2-2-1

 معاهتده  با نژان   یسأت بر ناظر حقو  و گسهر  منع نظام از دوگان  ریتاسوجود 
 و حقتو    یت تحل در هتا  ه نکترین  یمحور ازیکی  ،ای های هسه  سالح گسهر  منع

. استت  یمصتداق هتای   ارزیتابی  در نیهمچنت  و ینتوع  تیوضع در نظام نیا تعهدا 
 هماهنگ دیبا را تعهدا  و حقو نیا » ک  شود مربو  می پرسش نیا ب  یاصلۀ لئمس
 ایت ن اساستاً  و دارد وجتود  یاعهبتار  خرتتأ  و تقدم ها ن  ا یم ای شمار نورد ب  مهواز  و

 تاتاو  میا  بنتدهای ن ،   نک یا ای ،است سنخ همی ا مجموع  ،گسهر  منع نظام خود
 مطلتق  ،نیهمچنت  و یستاز  یغنت  ود بت ن ای بود  حق با هناس «دارد؟ وجود یساخهار

 نمیتا  صتلح  توستع   حتق  تیت فرع ایت  اصالت درک از یتابع ن ، ۀگسهر نبود  ای  دبو
است ک  بایتد پاستخ دهتیم،     ن یزم نیا بر اعمال قاب  قانو  نییتع ،نیهمچن وای  هسه 
 .(Fischer, 1997: 21-22) است یت یپ ا معاهده  ای نژان  اساسنام هما  

 گسترشمنع  نظام و یاتمی انرژ یالملل بین آژانس حقوق تفاوت. 2-3

 نبتود    یشب ب  توج  ،ای هسه ی الملل بین معاهدا  ریتاس ی  برایاولاصول  ازی کی
 یاتمت  یانترژ  یالمللت  بتین  نژانت   حقتو   ا یت م یاساسهای  تااو  وجود و ها ن 
 یبترا  اتتم  کتاربرد  بترای  یهمکتار  نظام و یالملل بینهای  سازما  حقو  عنوا  ب )

 نظتام . استت ای  هسته   یهتا  ستالح  گستهر   منتع  معاهده بر یمبهن حقو  و( صلح
 اتتم  طترح  ن  را پ  از ارائ  نژان ) یریگ شک  زما  از ای هسه  یانرژ یالملل بین
 اتتم های  زیا  وها  تیما یساز لمهعاد بر هاًیماه ،کرده است( یگذار  یپا صلح یبرا
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 ؛استت  جهتا   ۀهم درای  هسه  یانرژ ۀشد کنهرل گسهر  ،ن  روح و است اسهوار
 یازهتا ین ،کشتورها  همت   ا یت م یانترژ  ۀعادالنت  و مناستب  عیت توز با ک  ای گون  ب 
 نیچنت  کنهترل  و یمنتد  نظتام  بتا  ،گتر ید ستوی  از و شوند داده پاسخ اجهنا  رقاب یغ

 ستالح  دیت تول بت   یانترژ  ۀتوستع  و دیتول یندهاایفر  اانحر امکا  یی،ها یهمکار
 یریت گ شتک   از جلتوگیری  ،نژان  اساسنام  یۀپا دو نیا تیرعا ۀجینه. شود سلب
 .است ای هسه ی انرژ اهیس بازار ب  ورود ای پنها های  برنام 

 ایتن  نژانت   چتارچو   در ای هسته   یانرژ با مرتبط یها دهیپد  یتحل اساس
ای  هسته   قتدر   یداراهتای   دولتت  و نژانت   ختود  مند ا یوظ یهمکار ک  است

 یهمکتار هتای   طرح طر های  دولت یریپذ نظار  نیتضم و بوده اص  ،شرفه یپ
 حیتشتر  و ریتاست  یادشتده،  اصت   پرتتو  در تنها ک  است یمحور یا ل ئمس نژان ،

 ،هتا  دولت نیب معاهدا  حقو در مورد  نیو و یکنوانس 3۱ ماده براساس. دشو می
 بتا  دیت با ایت ن را نژان  مۀاساسنا مواد ،است معاهدا  ریتاس یعرف قاعده انگریب ک 

 پرتتو  در و ن  ا یست  چتارچو   در مهتداول  و یعاد یمعنا براساس و تین حسن
 عنتوا   بتا  ۲ متاده . دکتر  ریتاست  اساستنام   ۲ متاده  در شده حیتصر هد  و موضو 

 انهقتال  دیکوشت  خواهتد  نژانت  : »دارد می مقرر «نژان  اساسنام  اهدا  و مقاصد»
 جهتا   سراستر ( مردمتا  ) ستعاد   و ،سالمت صلح، راسهای در را ای هسه  یانرژ
 هتر  کت   یافتت  خواهد نا یاطم ،باشد قادر ک  ییتاجا و بخشد توسع  و کند عیتسر
ارائت    ن  نظار  و یهسسرپر تحت ای ،ن  یتقاضا ب  بنا ای نژان  توسط ک  یکمک
 .«کار نرود ب  ای ینظام منظور چیه شرفتیپ یبرا ،شود

 یاتم یانرژ یالملل بین آژانس حقوق و مقررات یبرتر .2-4

 و یحقتوق  نیمتواز  تیرعا ب ی معنوپایبندی  ای تین حسن بر یمبهن ریتاس یبرمبنا
 نظتر  ب  اند، کرده اراده معاهده یها طر  ننچ  ای یذهن هد  و موضو  بود  مالک
 مبتادال    یتسته  و یهمکتار  نظتام  اساستنام ،  خود بر یمبهنی حقوق نظام ،رسد می

 وای  هستته  قتتدر  یدارا دولتت  اوالً ،ن ی اقهضتتا بت   کتت  استت ای  هستته  یانترژ 
 یفنتتاور تتتوا  ازی منتتد بهتتره بلکتت  ،نتتدرندا تیموضتتوع، نتتدار و دارا یکشتتورها

 ۀدارنتد  عضتو  دولتت  ،راسها نیدرا. است مطرحای  هسه  یافاار نرم وی افاار سخت
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 باشتد،  گترا  ید بتا  یمهاتاوت  و ممهتاز  حقو ی دارا ک این یجا ب  ،ای یفناور نیچن
 کشتورها  ۀهم دیبا نژان  ثانیاً .(Szasz, 1970: 24) است دوچندانی تیمسئول یدارا
 کمتک  یاقهضا ب  البه  درنظر بگیرد،ای  هسه  های کمک و ها داد  طرح برنام  در را
 ب  را تیاولو دیبا یادشدههای  کمک عیتوز در ؛دارندی شهریب ازین ک هایی  دولت ب 

 وهتا   دولتت  عملکترد ی ابیت ارز در اًثالثت . بدهد توسع  درحال اصطالح ب ی کشورها
 کت   زمتانی  تنهتا  و است مارو  تین حسن ها،  طرح کنهرل و نظار  ندایفر ارزیابی
  یتبتد  تیت ن سوء ب  تین حسن ند،نک ثابت را ن  خال ، نژان  دار تیصالح ارکا 
 عهتده   ب ،نژان دیگر  مقررا  و اساسنام  ب ی بندیپا اثبا  تیمسئول بار و شود می

 و مصترح  متوارد  تمام در نژان د کارکر نک یا هاًینها. خواهد بود کننده نقض دولت
 هتا  دولتت  تیت حاکم حق ب  احهرام  یبرپا ،اساسنام  3 ماده درشده  ی گنجاندهضمن

 شتده  حیتصتر  3 متاده  بنتد  نینختر  در ک  است یا ل ئمس نیا و بود خواهد  اسهوار
 تمتام  بتر  یاصتل  نیچنت ی برتتر  تکترار  بتا نیتا   (20)۴ متاده  از بنتد  نینختر  (19).است

 تیت حاکم اصت   و داده بستط  ایت ن عضتو هتای   دولتت  ب  را ن  ،نژان  یکارکردها
 .است دهکر عیتجمها  دولت یبرابر اص  با را ها دولت

 آژانس مقررات بر یمبتنای  هسته حقوق نظام .2-5

 بتر  افاو  ها ینابرابر نیا. است معاصر یجهان جامع  نشکار یژگیو، دیشدی نابرابر
 ینهادها در سهمشا  بعد در ،رو ث و منابع از ها دولت تیجمع سهم وی ماد ابعاد
 ایت  ینتابرابر  نیت ا یمانتدگار . استت  شتاهده م قاب  این یجهانی زمامدار ای تیریمد

 جهتا   ۀمجموعت  از یکشتور  چیهت  تاکنو  ک  افتنکه  ی نیا در توا  می را شکا 
درخواست  ،رو نیازا ؛است افه ین راه اول جها  یکشورها مجموع  ب  ،سوم و دوم
 و استت  ملت و دولت کی یبرا مسهق  ا یح حق درخواست ،یا توسع های  حق
 ختود  کت  هایی  دولت سوی از هم ن  ی،هیامن یکلهای  ینگران پوشش در تواند ینم
 و امتروز  نست   یبترا  یجهتان  ینگران منابع حافظ وها  ینگران نیا  یاول ۀدکنندیتول

 ,Jorn and Harry)شتود   یتبتد  دو درجت   یا ل ئمست  بت   هستهند،  نتده ین یهتا  نست  

 یسادگ ب نژان ،  اساسنام  ازج خرو ای یریگ کناره ۀلئمس، گرید سویاز .(1995:170
 درها  دولت تیحاکم ک  مطرح شده است یا گون  ب  ،ممکن اا یتشر نیکمهر با و
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کشتورهای   ورودی بترا . دشو مراعا  کام  طور ب  ن  از خروج و معاهده ب  ورود
شتبی    ینیستنگ  اا یتشتر  ،(اساستنام   شتد   االجترا  الزم از جدید ب  نژان  )پت  

( ث) و(  ) یبندها در خروج اما ،است شدهدرنظر گرفه   مهحد مل  در تیعضو
تنها  تواند می  زمانیدر هر  عضو دولت هر ک است  شده یطراح ای گون  ب  ۱۸ ماده
 بالفاصتل   ،ختروج  نیت ا و از معاهده خارج شتود  ،اسناد نیام ب  خود ۀاراد اعالمبا 

 با خروج نیا ک  است روشن. شد خواهد محقق ،اسناد نیام توسط دریافت از پ 
 در اختهال   حت   تیت ایک ل ئمست  ،گتر ید نکه . همراه خواهد بود  نژان از خروج

 ،نژانت   اساستنام   ،کننتده  میتنظت هتای   دولت نظر از. است مقررا  یاجرا و ریتاس
 نیتد  شمار متی  ب  یصنعه تبادل و یهمکار ینوع بلک  یست،ن یهیامن میمااه مهضمن

 ایت ن را اخهال  ح  حیصر یسازوکارها نییتع، مهعار ی الگوی نیب شیپ ضمن ک 
ی اصل مرجع را یدادگسهر یالملل بین وا ید. داند می اخهالفا ی حقوق  ح بر مبهنی
 .اند شناخه  یکارکرد نیچنانجام 

 ،استت  شده اخهال  ح  نظام یحه ینیب شیپ مانع یت یپ ا  تیحساسدرواقع، 
 توستط  معاهتده  نیت ا نیستنگ  تعهتدا   د یکشت  چتالش  بت   یبترا  یا ل یوس مبادا تا

 روح. استت  افهت  ی یفرعت  و ئیاستهثنا  حالت ،ن  در حقوقشا  ک  باشدهایی  دولت
 و استت  نمیتا  صتلح ای  هسته   یانترژ  توستع  ی جهان حق ،نژان  اساسنام  3 ماده
 نظتار   تحتت  نت  یزم نیا در دارند حق توا  نیا فاقد یکشورها تنها ن  راسها نیدرا

 امکانتا   از را یتوان نیچنماایای  ب  سیدسهر دارندق ح بلک  ،ندکن تیفعال نژان 
 ؛شتوند  خواستهار  ،نژانت   قیطر از یول ،عضو یکشورها ریسا از ای نژان  توا  و

 یا رهسته  یغهتای   دولتت  مطالبتا   بتر  تنها ن  نژان  دنظرورم ۀتوسع حق، نیبنابرا
 ،کشتورها  ریستا  یجابیا و مثبت اقدامک   دهد می حق ها ن  ب  بلک  ،است رگذاریثتأ

 .شوند خواسهار ن یزم نیا درنیا  را ،ای های هسه  دولت ازجمل 

 یساز یغن حق از یسلب تفسیر .2-5-1

 هتا،  دولتت  تیت حاکم عتام  اصتول  در یستاز  یغنت  حق ییشناسا ب  اعهقاد برخال 
 کت   کشورهااز  یبرخ ،یالملل بین جامع  یۀرو نیهمچن و یت یپ ا  نژان ، اساسنام 
 ایت  حق نیا تیماه انکار با هسهند، توسع  درحال یکشورها یساز یغن حق مخالف
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 الملت   بتین  حقتو   از یاصتول  و منتابع  ب  را خود موضع ،ن  ۀدامن شمرد  محدود
 نامحتدود  کترد، یرو نیت ا یمبتان  نیتتر  مهتم  ازیکی . دهند می نسبتای  هسه  یانرژ

 منتع  تعهتدا  برتری  ،تینهادر و ،حق نیا نبود  منجا ،ای هسه  توسع  حق نبود 
 ,Bondansky) استت  ن  بت   مربتو   معاهتدا   از یناش حقو  هرگون  بر گسهر 

راستهای   در یفنتاور  نیت ا انهقال ک  بر این نظرند ،اسهدالل نیا باها  ن  .(103 :2004
 توستع   درحال یکشورها توسع  حق و هایی است  شرنیازمند رعایت  ی،ساز یغن

 .است طیشرا نیا تابع

 یا هسته توسعه حق نبودن مطلق .2-5-1-1

 عبتار   بت  . استت  ن  بتود   ینستب  ،یا هسته   توستع   حتق  نبتود   مطلق از منظور
هتای   تیت فعال مربتو  بت    تنهتا  بلکت   ،مطلق صور  ب  ن ای  هسه  توسع  تر، روشن
هتای   برنامت   جتاد یا و سالح ب  یابیدسه یبرا توا  ینم حق نیا از و است نمیا صلح
 کننتده   یتوج عبار ،بیا   نحوه لحاظ ب  یت یپ ا  ۴ ماده البه . دکر اسهااده یحاتیتسل

 بتا ای  هسته   نمیتا  صتلح  توستع   حتق  معاهتده،  نیا نظر از زیرا ،است اسهدالل نیا
 را استهدالل  ، ایتن گرید ریتعب ب  .است گرفه  قرار ییشناسا مورد ۲ و ۱ مواد تیرعا
 ۴ متاده  کت   یحقت  بتر  یادشده مواد در مقرر تعهدا  ک  دکر خالص  نیچن توا  می
 تنهتا  حتق  نیت ا اوالً یعنت ی ؛دارد یذاتت  تقتدم  ،استت  شناخه  تیرسم ب  اعضا یبرا

 یحتد  در تنهتا  حتق  نیا اًیثان باشد؛ شده تیرعا تعهدا  ک  دارد وجود یدرصورت
 ابهتام  در تعهدا  نجاما ک  یمادام الثاًث ؛دکنن مخدو  را تعهدا  ک  ستا اجرا قاب 

 در ک  یایظر نکه . شد خواهد معلق تعهدا  از ابهام رفع تا این یادشده حق است،
 وای  هسته   نمیتا  صتلح  برنام  بر یمبهن های تیظرف داد  وندیپ دارد، وجود نگاه نیا
در این دیدگاه تال  . است ینظام ماهوم ب  شد ای  هسه  طیشرا با امکانا  جادیا

 تتوا   کستب  بتر  کت   توستع   درحالی کشورها اهدا  شمرد  مشکوک با شود می
 کننتد،  می تحم  و پذیرفه  رافراوا  های  میتحر ،کنند می یپافشار یبوم یساز یغن
 اهتدا   وجتود  د،نده می خبر داخ  درای  هسه  دیجدهای  شرفتیپ از لحظ  هر و

 یادعتا  اب و ندینما اسهنبا  راای  هسه  سالح دیتول با مرتبط مشکوک ای اظهارنشده
 توستع   درحتال  یکشورها شرفتیپ مانع احهمالی، ممنوع  های تیفعال از یریشگیپ
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 ۀجت ینه ،ستو  کیاز توسع  درحال یکشورها عملکرد نیا. شوندسازی  در حوزه غنی
 ،گتر ید یازستو  وای  هسته  ی فنتاور  انهقال ب ای  هسه  های دولت انجام نشد  تعهد

 یبترا  ییابهتدا  یفنتاور  عنتوا   بت   ومیت اوران یستاز  یغنت  بت   یابیدسه حق از یحاک
 مهعهدای  های هسه  دولت نخست، وهل  در ک  استای  هسه  یانرژ از یبردار بهره
 حقو  ازی تابع ،توسع  حق نبود  مطلق ب  اسهناد ،است ینهگا. هسهند ن  انجام ب 
 ماده مشمولهای  دولت)ای  هسه ریغهای  دولت یبرا گسهر  منع نظام تعهدا  و
 هتای  قتدر   یانحصتار  ازا یت امهبتر   و (H Joyner, 2011:64) استت ( یتت  یپت  ا  ۲

 هتر  بت   و اا یم هر ب  یساز یغن و سوخت ۀچرخ در انحصار حاظ یبراای  هسه 
 .گذار نخواهد بودریثأت زما  هر در و درج 

 آمیز صلح یا هسته توسعه حق نبودن منجز .2-5-1-2

 ن  و دارد هتم  یا جت  ینه استت،  نمیتا  صتلح  مقاصد بر ناظر تنها ای هسه  توسع  نک یا
 شتد   نمیتا  رصتلح یغ امکتا   ک  برسد یحد ب  دینبا نمیا صلحهای  تیفعال سطح نک یا

ی ستاز  یغنت  اصت   متانع  ،توستع   حتق  نبتود   مطلق .(Louka, 2011: 73) باشد داشه 
 نستهان   کت   دهتد  متی  دستت   بت  را جت  ینه نیا، توسع  حق نبود  نامحدود اما ،ستین

 بت   یستاز  یغنت  ۀگسهر ،اساس نیبرا. باشدمهناسب  نمیا صلح اهدا  با دیبا یساز یغن
 .دارد یبسهگ یا رهسه یغ یکشورها نمیا صلحای  هسه  برنام  یایک و یکم تیوضع

ای  هسته   توستع   حقتو   تقتدم  بتر  یمبهنت ی نظتام  ،نژان  اساسنام مبنا،  براین
 حتق  و استت  انحترا   عدم نظار  و کنهرل بر ناظر تعهدا  بر ها دولت نمیا صلح
 نیت ا. استت  داده قترار  متدنظر ، شیبت و کم ی،حداکثری نگاه با را ها دولت تیحاکم
 مبهکتر  امتا  ،گستهر   منتع  نظتام  از مرحلت   نیدومت ،  یتت  یپت  ا  کت   استت  یدرحال
 نیت ا هرچنتد . استت  گسهر  منع اهدا  بیتعق ی برایهیامن ت یاسیسشناسی  رو 
 یعمتود  ۀمحتدود  در را گسهر  منع ،۶ ماده از فارغ و  یاول صور  ب  این معاهده

 و نژانت   اساستنام   مشتهرک  البهت   و یاصتل  بیت معا از یکت ی البه . دارد درنظر ن 
 رونتد  نت   و تعهتدا   یاتا یا کنهرلر ب نظار  و پادما  نظام بود  محدود ی،ت یپ ا 

 امکتا   دارنتده  بت   هتاً یماه حتق،  البه . است حقو  ازی مند بهره امکا  شد  فراهم
 حقتو   متورد  در چتالش  تترین  عمتده  امتا  ،دهد می را حق موضو  اسقا  ای اایاسه
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 نژانت   ختود  ایت  عضتو هتای   دولت ک  است یموانع ،سند دو نیا درشده  گنجانده
 ،متوارد  نیت ا در و نتد کن جتاد یا اعضتا  یبرخت  حقتو   یاایاسته  یبترا  است ممکن
 یشتورا  یکلت  اقتداما   بت   منتو   ،اساسنام  در و ،مسکو  یت یپ  ا در ها نظار 
 و متواد  نیتتدو  در نیادیت بن یهتا  تااو  رغم ب  ننچ . است اعضا کناران  و حکام
ی جائت  میواوران یساز یغن ک است  نیا ،است مسلم سند دو نیا مااد خرأت و تقدم

 و پادمتا   بت   مربتو   ضوابط تیرعا با ک  است نمیا صلح ای هسه  توسع  ۀبرنام از
هتا   دولتت  تعهتدا   و حقو  ریتاس در تین حسن اص  بر یمهک یاعهمادساز رویپ
 نیچنت  از انحترا   از تیت امن یشتورا  ایت  نژانت   کت   زمانی تا و است سلب رقاب یغ

 تتوا   ینمت  ،مطمئن نشتده استت   ،خاصطور  ب ی ساز یغن و ن  تیکل در یا برنام 
 نیتی تع شخصتی مۀ محتدود  و سطح ن  یبرا ا، یسلب دولت کی از را یحق نیچن
 حتق  یدارا توستع   درحتال  یکشتورها  ی،حقتوق  لحاظ ب  .(Louka, 2011: 84) کرد
 ریمغتا  ،رابطت   نیت ا بتر  طیشترا   یت تحم هرگونت   و بتوده  شتر   و دیق یب یساز یغن
، درواقتع . بتود  خواهتد  هتا  دولت حاکم  حقو  یعرف اصول و یالملل بین دا همعا
 ایت ن حاضر حال در. ندارد وجودی ا م زمال چیه، سالح دیتول و یساز یغن نیب اوالً
 یفناور از ژاپن و ،هلند نلما ، کانادا، ،یجنوب کره  ،یبرز مانند کشورها ازی اریبس
 یرعتاد یغهای  یدگیرس تحت نک یا بدو  ،برخوردارند سوختی ساز یغن شرفه یپ
 نیچنت  اتهتام  مظتا   در نکت  یا یتا  باشتند  تیت امن یشورا ای حکام یشورا یاتهام و

 هتای  ستالح  گستهر   منتع  حقتو   مقتررا   از کیت  چیهت  ثانیاً ؛باشند هایی تیفعال
نکترده   محتدود  را یستاز  یغن حق ،یا هسه ژی انر از نمیا صلح اسهااده وای  هسه 
 نظتار   تحتت  را یستاز  یغنت  دارد حتق  عضتو ای  هسه ریغ کشور هر بلک  است،
 استت،  الزم نمیتا  صلحای  هسه  توسع  برنام  شبردیپ یبرا ک  یسطح هر تا نژان 
 قتتر   یت اوا در کتت  یشتمال  کتره  ماننتتد ییکشتورها  یدرمتو   یتتتحل. دهتد  انجتام 

حاکی  اند، برداشه  گام خود ای هسه  برنام  یساز ینظام سوی ب  انشکار کمی و ستیب
 یتۀ تک و یا رهسه یغی ها دولت تیامن نیمأت در گسهر  منع مقررا  یناکارنمداز 
 و یجهتان  منتافع  از هرگتا  کت   استت  ییها دولت رفهار کنهرل بر ها پادما   یسو کی

 راسها نیدرا عام ترین  یاصل. اند نبوده مند بهره یا هسه  سالح داشهنی اسیس قدر 
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 ا یت جر کت   استت  هایی دولت مطالبا  گویی ب  در پاسخ گسهر  منع نظام ناتوانی
 بت   حقوقشتا   ک  ندینب میای  گون  ب  را نظام نیا از یناش تعهدا  و حقو  یریگیپ

 ننکت   از شیب ت،یوضع نیا. است شده یتوجه کم ب  ن  و افه ی  یتقل، تعهدا  ناع
 نیت اهتای   چتالش  ب  باشد،ی نظام نیچن یبراها  دولت یبرخ ینینفر چالشبر  مبهنی
 .شود مربو  می توسع  درحال یکشورها اغلب یبرا نظام

 معاهدات ریتفس بر حاکم قواعد و معاهدات حقوقاساس بر ریتفس حل، راه. 2-6

 گستهر ،  منتع  معاهتده  ۴ ماده در یادشدههای  عبار  ریتاس در ابهام وجود  یدل ب 
 حاکم قواعد از اسهااده و ریتاس برای ۱۹۶۹ معاهدا  حقو  و یکنوانس از توا  می
 چنتد  بت   معاهتدا   حقو  و سیکنوان 3۱ ماده در. کرد اسهااده معاهدا  ریتاس بر

 و تین حسن اص  براساس دیبا یا دههمعا هر نک یا نخست: است شده اشاره نکه 
 و هتد   بت   توجت   بتا  واستت   نمده معاهده ا یس در ک  ای یعرف یمعنا با مطابق

 در شتده  حیتصتر  مستلم  حتق  ریتاست  یبترا  ،جت  یدرنه ؛شود ریتاس معاهده موضو 
 ایت  ای هسته   یکشتورها در متورد   صتب تع هرگونت   از دیت با گستهر   ۀ منعمعاهد

. درنظتتر داشتتت را تیتتن حستتن تنهتتا و کتترد ریختتوددای ا رهستته یغ یکشتتورها
 متاده  براستاس  دیت با ،حال نیدرع ،کرد توج  تین حسن اص  ب  دیبا ک  گون  هما 
 گاهت   پیشهر ننچ  ب  توج  با. داشت توج  ها نیا  عبار ا یس و یعرف یمعنا  ب  3۱
 یکشتورها  دگاهیت دی حهت  و یعمتوم  مجمتع فتراوا    یهتا  قطعنام  ب  توا  می، شد

، دکتر  اسهناد اند، داشه  دیکأتای  هسه ی انرژ از نمیا صلح اسهااده حقبر  ک یی اروپا
 معاهده انعقاد مورد در یسند هر ،(21)نیو معاهده 3۱ ماده(  ()۲)بندبراساس  رایز

 یستند  ماننتد  را ن هتا   طر  ریسا و باشد شده میتنظ طر  چند ای کی توسطک  
)موستوی و حتاتمی،    استت  معاهتده  ا یست  جتاء  باشند، رفه یپذ معاهده با مرتبط
 کت   استناد  ریستا  در هتم  و گستهر   منتع  ۀمعاهد در هم ننک  ج ینه (؛3۶۹: ۱3۸۹
 ای هسته   یانترژ  از اسهااده مسلم حق ،هسهند گسهر  منع معاهده ا یس با مرتبط

 ییشناستا  متورد  تتت  ردیت گ یدربرم را ن  و است ای هسه  یفناور انهقال ۀمقدم ک  تت 
 معاهتده  موضتو   و هتد   د،کر توج  ن  ب  دیبا ک  یگرید نکه . است گرفه  قرار
 منتع  نظتام  جتاد یا یاصتل   یت دل و گستهر   منتع  ۀمعاهد هد  .است گسهر  منع



 207     الملل نیز در حقوق بیآم مقاصد صلح یبرا یا هسته یانتقال فناور حقوقی ابعاد

 دیت تول یفنتاور  بت  ای  هسته   سالح فاقد یکشورها یابیدسه از یریجلوگ گسهر ،
 بترای  یفنتاور  انهقتال  درای  هسته   یکشورها مشارکت ،نیهمچن وای  هسه  سالح
 هتر پیوسهن  یاصلی  دل رایز ،است یفناور نیا فاقد یکشورها ب  نمیا صلح ۀاسهااد

 منتع  ۀمعاهتد  و بود باال  یدال از یکی گسهر ، منع معاهده ب  کشورها از دسه  دو
 .(Ali A.M, 2007: 307)ه استت  بتود  یحقوقهای  بسها  بده صحن  ینوع ب  گسهر 

 نژانت   گستهر ،  منع نظام تعهدا  یاجرا بر ناظر ولئمس و نهاد ک این گرید ۀنکه
هتای   ق یستل  و نظرهتا  براستاس  تواننتد  ینمها  دولت و است یاتم یانرژ یالملل بین

 یلت یدل چیهت  ،نیبنتابرا  ؛کنند ریتاس کجانب صور  ی ب  را شا تعهدات ،ی خودشخص
 و (3۸: ۱3۷۵)ممهتاز،   نتدارد  وجتود  ۴ متاده  بتر  معاهتده  ۲ و ۱ مواد حیترج یبرا
 مقتررا   نیبت  یمراتبت  سلستل   گون  چیهگون  اسهدالل کرد ک   توا  این مبنا، می این بر

 .ندارد وجود معاهده

 گیری نتیجه

 رایتوستع  بت   درحتال ی ن بود ک  حق کشورهایشده ا  رائ ا های بحث تمام از هد 
و ای  هسته   ۀدر چتارچو  توستع   ،ای هتای هسته    از دولتای  هسه  ی فناور لانهقا

م یکن ن نکه  اشارهیو ب  ا بررسی شود مقررا  نظام منع گسهر  و مقررا  نژان 
گستهر    ستبب  بت   نت   ،المللی بینت یو امن صلحۀ دکنندیتهدهای  تیوضعز روبک  

 است. جها  ی  عدم توسع  کشورهایدل ب  بیشهرک  ای  های هسه  سالح
الملت    حقو  بین رساند ک  ج  خواهدینه نیب  ا ما را المل  بین حقو ی بررس

 دهراویت ن دستت  بت   موفقیتت زیتادی   ،توسع  یبرا ریسالح و همکاع خل ۀنیدر زم
 یهتا  ینت  بت  همکتار   ین زمیت در ا ها دولت المللی بین م روابطیتنظ رو، نیازا ؛است

هتای   معاهتده منتع گستهر  ستالح    . ستت مهکی ا ها مهقاب  ن  یازهایداوطلبان  و ن
و  ینتابرابر  روهتا، یتتواز  ن  ریثأست و تحتت تت  ین اهثنسن قاعده میا از این ای هسه 
ن یت ا ب،یت ترت نیت ا  بت  بخشد. می تیرسمن معاهده یطرف تیرضا کسببا ض را یتبع

 انهقاد است. شک  و محهوا قاب  لحاظ ب معاهده 
 مقاصتد ای برای  هسه  ریانهقال فناو راسهایدر معاهده منع گسهر ،  ماده چهار

از  گیتری  بهتره  ناپتذیر انکارق حت ، ۴ متاده  نخست . بخششده است نمیا تدوین صلح
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کنتد.   د متی ییأنمیا را ت ای برای مقاصد صلح هسه  و اسهااده از انرژی ،تولید ،تحقیقا 
 گتاه  چیهت  ی،علمت  هایاز فنتاوری و دستهاورد   گیتری  بهتره حتق  ، در حقو  موضوع 

 ،هتا  حق حیا  ملت ییبا شناسا یاست و حقو  فطر ار قرار نگرفه کد یا انیموردترد
 یهتا  چیای ب  دولتت در بخش نخست،  ۴ماده ، رو ازاین ؛کند می ییدأت حق توسع  را

متواد   هتا در  جتایگاین تعهتدا  ن    نحتوی  ب  ک کند  ای واگذار نمی هسه  یفاقد انرژ
بتارۀ  معاهتده در  نیطرف تعهدا  ب  ناظراین ماده دوم  بخش باشد، اماو س   ،یک، دو

و اطالعتا    تجهیتاا  متواد   تبادل ۀامکا  در زمین ال  و مشارکت درحدیایجاد تسه
استت. ایتن    ای مایتد  انرژی هسه از  نمیا صلح ۀفناوری است ک  برای اسهااد وی علم

ایتن   هتای   . عبتار کنتد  ایجتاد نمتی  ای  کشورهای هسه  برایبخش نیا تعهد خاصی 
هتای   قتدر   ۀداوطلبانت  یناظر ب  همکار بیشهرک  اند  شده تدوین ای گون  پاراگرا  ب 

ی استت کت  در   نتت های احهمتالی   ها در همکاری ای و حداکثر تعهد اخالقی ن  هسه 
بترای نظتار  بتر     ستازوکاری نوعی تعهد ب  وسیل  است کت  نت     تنها بههرین حالت،

ستمت  . قبینتی شتده استت      ضمانت اجرایی برای ن  پیشن حسن اجرای ن  تعهد و
بسیار دقیق تنظیم شده است و بر همکتاری و مشتارکت در    ماده چهار ک  ۲اخیر بند 
 ینتوع  بت   ،دکنت  کیتد متی  أت نمیتا  ای برای مقاصد صلح هسه  یانرژ یکارگیر ب  راسهای

این متاده در کلیتت ختود چنتدا       ،بنابراین نید؛ شمار می ب معاهده  ۲ و ۱مکم  ماده 
 تعهتدا   جتایگاین  یتا معتادل   اتت  گتذارد  نمتی ای  هتای هسته    دولت عهده ب تعهدی 

. نیتد  شتمار  بت  ، توستع   درحتال  یویتژه کشتورها   بت   ی،ا د انرژی هسه قکشورهای فا
و  توجت   ای هسته   ال فناوریقل  انهئست ک  ب  مسای تنها مورداین بخش ، حال ااینب

از انترژی   نمیتا  ای در عمومی کترد  استهااده صتلح    ب  اهمیت نقش کشورهای هسه 
ای  کشورهای غیرهسته   مورد مناقش  اینجاست ک  مشخص شود نیااما  ،کند اشاره می

 فنتاوری بترای مقاصتد    لرا در انهقتا  ای هسته   یها کشور ،اسهناد این ماده ب  توانند می
ادلت  مثبهت  در ایتن      ئارایا خیر. باید اذعا  داشت ک   نمیا تحت فشار قرار دهند صلح
رسد کت  توجت  بت  راهکتاری غیتر از       نظر می میا ، ب  دراین. است دشوار اریبسمورد 

ای و تال  بترای تنظتیم    المل  هسه  ای موجود در حقو  بین تمرکا بر قواعد معاهده
نور در زمینۀ انهقال فناوری، اگرچ  راهکتاری بطئتی استت و بایتد فراینتد       اماسناد الا
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تواند ب  نهیجۀ پایداری منههتی شتود.    ای را برای رسید  ب  ن  طی کرد، اما می طوالنی
نوی  اصول  گون  ک  در این پژوهش اشاره شده است، مذاکرا  مربو  ب  پیش هما 

بت  شکستت انجامیتد. احیتای طترح       ۱۹۸۵ل المل  انهقال فناوری در سا راهنمای بین
تواند در یک روند جهانی، بت  تولیتد یتک ستند      اصول راهنمای انهقال فناوری ک  می

المللی در زمینۀ انهقال فناوری بینجامد، یکی از راهکارهای مؤثر است کت    نور بین الاام
توانتد   المللتی متی   پیگیری ن  توسط نهادهای مسئول و رساند  ن  ب  یک اجما  بین

 موجب تحول شگرفی در این زمین  شود.
الملت  درحتال    تتدری  پتارادایم دیگتری در حقتو  بتین      براین، امروزه ب  افاو 

هتا   مرور تعدی  شتده و دولتت   ها ب  گیری است ک  در بسهر ن ، حاکمیت دولت شک 
هتای بشتری در درجت      جایگاه و اقهدار پیشین خود را ندارند. در این رویکرد، ارز 

هتای   های بشری با ارز  ای ک  در تعار  میا  ارز  گون  ت اهمیت هسهند؛ ب نخس
های بنیادین بشری اولویت دارند. این فرایند ک  در مراحت  ابهتدایی    حاکمیهی، ارز 

ها، ازجمل  حقو  بشر، ب   برد و در مرحلۀ گذار است، در برخی شاخ  سر می خود ب 
حق توسع  از جنبۀ حقو  بشری و حقتو   هایی دست یافه  است. ازننجاک   موفقیت

نور  ستوی تتدوین و تصتویب استناد التاام      توضیح است، حرکتت بت    همبسهگی قاب 
هتای مستئول بایتد بترای ن       رسد ک  نهاد نظر می المللی در این زمین ، ضروری ب  بین

ای هت  المللی و سازما  های بین ریای عملیاتی داشه  باشند و با اسهااده از ائهال  برنام 
ای ماننتد   المللتی  هتای بتین   توسع ، یتا جنتبش   المللی مهشک  از کشورهای درحال بین

نور در زمینتۀ   المللتی التاام   جنبش عدم تعهد، سعی در تدوین و تصتویب استناد بتین   
الملت    ک  این پتارادایم جدیتد حقتو  بتین     توسع  و انهقال فناوری کنند. البه  تازمانی

نمیتا   سخت نیافه  باشد، مسئل  انهقال فنتاوری صتلح  کامالً تثبیت نشده و جنبۀ حقو  
هتایی ماننتد    صور  جدی پیگیری کترد. نظرگتاه   ای را باید در حقو  نرمانی ب  هسه 

ای در کاهش میتاا    های پاک و نقش مثبت انرژی هسه  توسع  پایدار یا مسئلۀ انرژی
تواننتد   همگتی متی   هوایی، و ای و تأثیر مثبت ن  بر تغییرا  ن  انهشار گازهای گلخان 

المللتی در زمینت  انهقتال     نور بتین  زمین  تال  برای تدوین و تصویب یک ستند التاام  
 ای را تسریع کنند. نمیا هسه  فناوری صلح



 

 

 ها یادداشت
انهقتال  شتود از   یمتا  مهعهتد مت   ین پی، در ایا حا  هسه یتسل یهر دولت دارا: ۱ماده . ۱

ا داد  کنهترل  یت  یا اناجتار هسته   دیگتر   یا اباارهتا ی یا هسه  یها هرگون  سالح
 یگترا  ختوددار  یبت  د  یا اناجار هسه  یا اباارهایها  م سالحیرمسهقیا غیم یمسهق

را  یا هسته   یهتا  فاقد ستالح  یک از کشورهای چیاز انحا، ه یچ نحویه  کند و ب 
 یهتا را اباایت  یا هسه  یها ب  سالح یابیا دسهیب ب  ساخت یو ترغ ،قی، تشویاری

 .نکند ای یاناجار یا اباارهایها  ن سالحیا کنهرل چنی یا اناجار هسه دیگر 

گونت  ستالح    چیه ،شود یمهعهد م ،ما ین پیدر ا یا حا  هسه یهر دولت فاقد تسل: ۲ماده 
ن یبر چنم یرمسهقیا غیم یو اعمال کنهرل مسهق یا اناجار هسه  یا اباارهای یا هسه 
افتت  ی، دریگتر یهتر نحتو د    ا ب یدهنده  را از هر منبع انهقال ییا اباارهایها  سالح

 یا اناجتار هسته    یا اباارهتا یها  ب  سالح یابیدسه یا تال  براینکند؛ ب  ساخت 
اناجار  یا اباارهای یا هسه  یها ساخت سالح یکمک برا ید و در پزمبادر  نور

 .افت نکندیرا در ییها ن کمکیا چنینباشد  یا هسه 
 یذاتت  حتق  بت   کت   ندشو ریتاس ای گون  ب  یسهینبا معاهده نیا مواد از کی چیه .۱: ۴ماده 

 یا هسه  یانرژ از اسهااده و ،دیتول قا ،یتحق توسع  منظور ب  ن  یاعضا از کیهر
 ،معاهتده  نیت ا ۲ و ۱ مواد براساس و ضیتبع هرگون  بدو  اینم صلح اهدا  یبرا

 .دکن وارد نسیبی
 متواد،  اا ،یت تجهتتر   گستهرده  هرچ  تبادل ک  ندشو می مهعهد معاهده نیا یاعضا ۀهم .۲

 دهکتر   یتسه یا هسه  یانرژ ان یجو صلح مصار  برای را یفن اطالعا  و ،دانش
 ییتوانتا  درصتور   معاهتده  نیت ا یاعضا. دارند را مبادال  نیا در شرکت حق و
 شتهر یب توستع   در یالمللت  نیبت هتای   سازما  ای اعضا ریسا همراه ب  ای یاناراد دیبا

 کت   ییاعضا قلمرو در ویژه ب  ،ان یجو صلح اهدا  یبرا یا هسه  یانرژ از اسهااده
 ،جهتا   توستع   درحتال  منتاطق  یازهتا ین ب  توج  با و هسهند یا هسه  سالح فاقد

 .ندکن مشارکت

نمتده استت:    یاتمت  یانترژ  یالمللت  نیاساسنام  نژانت  بت   ۶  ماده یدر بند الف اصالح .۲
 در تیعضتو  یبترا  ،رودبت  کنتار  دیت با دوره یانقضتا  دلیت   بت   کت   یا رهیمد تیئه
 ختام  مواد دیتول جمل از ی،اتم یانرژ فناوری در ک  را اعضا از نار ن  رهیمد تیئه
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در  کت   یمنتاطق  از کیت هر براین، افاو . کند یم نییتع ،باشند تر مجر  نیریسا از
 یانترژ  فنتاوری  در ک  را یعضو ،رهیمد تیئه در تیعضو یبرا ،شود یم ذکر زیر
 یادشتده  منطقت   ننکت   شتر   بت   ،باشتد  تر مجر  خام مواد دیتول جمل  از و یاتم
 یکتا ینمر .کند تعیین می ،باشد نداشه  ذکرشده در زیر عضو ن  ا یم در یا ندهینما

 یاینست  و ان یخاورم قا،ینفر ،یشرق یاروپا ،یغرب یاروپا ن،یالت یکاینمر ،یشمال
 دور خاور و نرام انوسیاق و ی،شرق جنو  یاینس ،یجنوب

 توستط  ن  بیتصتو  از پت   متا ، یپ نیت نمده استت: ا  ی.تیمعاده ا .پ ۹ماده  3در بند . 3
 گتر ید دولتت  چهت   توستط  و انتد  شتده  نیتی تع دار امانتت  عنوا  ب  ک  ییها دولت

. شتد  خواهتد  اجرامرحلۀ  وارد ها، ن  بیتصو اسناد میتسل و ما یپ نیا ۀامضاکنند
 ک  شود یم گاه  ییها دولت ب  یا هسه  حا یتسل یدارا یها دولت ما ،یپ نیا در
 هرگونت   ایت  یا هسته   سالح اناجار و دیتول ب  مبادر  ،۱۹۶۷  یژانو اول از شیپ

 .اند کرده گرید یا هسه  اناجار ابراز
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) 

 .۱۹۲۷ لوتوس،  یقض در یدادگسهر یالملل نیب وا ید أیر .۱۶
The Case of the S.S. Lotus (France v Turkey) (1927) PCIJ (Series A) no 10.  
17. U.N Charter art.2, para.7. 

 دیکوشت  دخواه نمده است: مؤسس ی اتم یانرژ یالملل نیاساسنام  نژان  ب ۲در ماده . ۱۸
 و کنتد  عیتستر  جهتا   سراستر  سعاد  و سالمت صلح در را یاتم یانرژ سهم تا

 هتر  کت   کترد  خواهتد  نا یاطم کسب ،باشد قادر   ن ب ک  ییتاجا و بخشد توسع 
 ن  نظتار   و یسرپرسته  تحتت  ای ن  یتقاضا ب  بنا ای مؤسس  ل یوس ب  ک  یکمک
 .اسهااده نشود ای ینظام منظور چیه شرفتیپ یبرا ،نمد خواهد عم  ب 
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 نیت ا مقتررا   تیت رعا شتر   نژان  نمتده استت: بت    م  اساسنا 3بند ماده  یننخر در. ۱۹
 طبتق  هتا  دولتت  از یا دسه  ای دولت کی نیب ک  ییقراردادها ا رمقر و اساسنام 
 را ختود  یها تیفعال مؤسس  باشد، شده منعقد مؤسس  با ای اساسنام  نیا مقررا 

 .نورد خواهد عم  ب  ها دولت تیحاکم حق ب  توج  با
 تیحاکم حق یتساو اص  بر اساسنام  نژان  نمده است: مؤسس  ۴در بند نخر ماده . ۲0

 تیعضتو  از یناشت  ازا یت امه و حقو  نک یا یبرا و ی استمبهن ن  یاعضا عیجم
 نیت ا طبتق  ک  رای تعهدات موظاند اعضا همۀ ،دشو نیتأم اعضا تمام یبرا مؤسس 
 .کنند اجرا تین حسن با ،اند گرفه  عهده ب  اساسنام 

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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