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 در پرتواي صلح آميز از انرژي هستهاستفادهبررسي
 بين الملل حقوق

ا ∗موسوي.. سيد فضل

و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاد  گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق

 مهدي حاتمي
و علوم سياسي دانشگاه تهراندكتراي حقوق بين  الملل دانشكده حقوق

)12/11/1388: تاريخ تصويب-27/8/1388: دريافتتاريخ(

:چكيده
ازي اهداف،در چارچوب معاهده منع گسترش )1 سه گانه مدنظر قرار گرفته است كـه عبارتنـد

و عدم گسترش سالح)2استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي خلـع سـالح)3 هاي هسته اي

ــه مطال.هــسته اي ــه حاضــر ب و بررســي ابعــاد مختلــف حــق اســتفادهنويــسندگان مقال  عــه
و تفسير برخي از مواد معاهـده مزبـور در.پرداختـه انـد)1،2،4(صلح آميز از انرژي هسته اي

.نتيجه گيري پيشنهاداتي در راستاي تحقق استفاده صلح آميز مطرح شده است

:واژگان كليدي
اي،4و1،2مواد هاي هسته اي، معاهده منع گسترش سالح ،استفاده صلح آميزاز انـرژي هـسته

.حق مسلم

 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد



 1389 پاييز،3شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 356

 مقدمه
به اندازه معاهده منع گسترش سالح معاهده هيچ  در عرصه منـع گـسترش1ايهاي هسته اي

الملـل اما در خصوص آن اختالف نظرهايي در روابـط بـين؛هايي تاثيرگذار نيست چنين سالح

اخـتالف نظرهـا بيـشتر در اين.)(.Joseph S.Nye," (Winter, 1981), No.1,p.16مطرح شده است 

كنفرانس بازنگري معاهده منـع گـسترش. اظهارنظرهاي سياسي سياستمداران متبلور شده است 

م هاي هسته سالح و يـك بـار ديگـر آشـفتگي 2005هاي در اواخر ماه  با ناكامي به پايان رسيد

از.)The New York Times, 28 May 2005(را نمايان ساخت معاهده عدم گسترش مقررات يكي

در،عوامل بازدارنده شكل گيري وفاق عام كشورها در اين كنفرانس   تفسير حق مـسلم منـدرج

مي. معاهده بود4ماده :دارداين ماده مقرر

ازشهيچ يك از مواد اين معاهده به نحوي تفسير نخواهد" كه به حقوق مـسلم هـر يـك د

و بهره اعضاي آن به منظور توسعه تح اي در راستاي اهداف برداري از انرژي هسته قيقات، توليد

و بر اساس مواد صلح . اين معاهده، خللي وارد نمايد2و1جويانه بدون هر نوع تبعيض

كه تبادل هرچه وسيعشد همه اعضاي اين معاهده متعهد مي و تر تجهيزات، ند  مـواد، دانـش

دركراي تسهيل نه انرژي هستهجويا اطالعات فني را در جهت مصارف صلح و حـق شـركت ده

اعضاي اين معاهده در صورت توانايي بايد انفـرادي يـا بـه اتفـاق سـاير. اين مبادالت را دارند 

اي بـراي اهـداف المللـي در توسـعه بيـشتر اسـتفاده از انـرژي هـسته هاي بـين اعضا يا سازمان 

ه صلح و با توجه بـه نيازهـاي ستهجويانه مخصوصاً در قلمرو اعضايي كه فاقد سالح اي هستند

."مناطق در حال توسعه جهان، مشاركت نمايند
 در قسمت اخير" اين معاهده2و1 مطابق با مواد"نظريات گوناگون در خصوص عبارت

. را با پيچيدگي خاص روبرو ساخته است4تفسير ماده)4)1((ماده

مي1ماده مع": دارد مقرر كه داراي سالح هسته هر يك از اعضاي اين اي است، متعهد اهده

يا اي يا ساير ادوات انفجاري هسته هاي هسته شود از انتقال مستقيم يا غيرمستقيم سالح مي و اي

و هـيچكرها يا ادوات انفجاري به ديگري خودداري كنترل بر اين سالح  هـاي يـك از دولـت ده

اي يا سـاير ادوات انفجـاري هاي هسته اي را به هيچ طريقي، در ساخت سالح فاقد سالح هسته 

و يا كسب اين سالح هسته و كنتـرل بـر آنهـا كمـك، ها يا ديگـر ادوات انفجـاري هـسته اي اي

و ترغيب ننمايد ."تشويق
مي2ماده كه فاقد سالح هـسته": دارد مقرر اي اسـت متعهـد هر يك از اعضاي اين معاهده

اي يـا سـاير ادوات انفجـاري هـاي هـستهل سـالح شود از قبول مستقيم يا غيرمستقيم انتقـا مي

 
1.NPT به189 در حال حاضر : عضو دارد رجوع كنيد

http://disarmament2.un.org/treatystatus.nsf,viewed2August2006. 
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و يا كنترل بر اين سالح هسته به ديگري خودداري ها يا ساير ادوات انفجاري هسته اي ده كـر اي

به هيچ طريقي سالح  و كـسب اي يـا سـاير ادوات انفجـاري هـسته هاي هستهو اي را نـساخته

و يا دريافت كمك براي ساخت سالح  و در جستجو اي بـر يا ادوات انفجـاري هـستهها ننمايد

."نيايد
و ايـاالت متحـده آمريكـا در خـصوص برنامـه غنـي جمهوري اسالمي ايران اختالف ميان

 مسأله فوق الذكر است كه از يك سو در بارهسازي اورانيوم نشان دهنده وجود اختالف نظر در

و از سوي ديگـرا كشورها براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته"حق مسلم")4(ماده ي آمده

 Peter Crail and James( معاهده منع گسترش مطرح شـده اسـت2و1مطابقت اين حق با مواد

MCMonigle http://cns.miis.edu/pubs(.

هـاي حق مسلم كشورهاي عضو معاهده منع گسترش جهت استفاده صلح آميز در موقعيـت

در.1ف مورد تائيد قرار گرفته است مختل با وجود اين، در خـصوص قلمـرو اعمـال ايـن حـق

 منـع شـده اسـت،"ايهـاي هـسته ساخت سـالح"كه معاهده مزبور، آنجائي2و1سياق مواد 

المللـي در هاي بين اين مساله باعث شد در تالش. هيچگونه شفاف سازي صورت نگرفته است

سوكرمورد قاعده مند  اي حـساس، المللي صادرات هـستهو كنترل بين2ايخت هستهدن چرخه

 يك كاغذپاره نيست، بلكه يك سند معاهده عدم گسترش اگر،به هر حال.3تأمالتي شكل گيرد 

و معماي،معتبر است و پيدا كنيم و منظور حاكم برآن را بررسي را"حق مـسلم" بايستي منطق

و مفهوم آن را تبيين نمائيمكرحل .ده

 در كنفـرانس 1985به عنوان مثال در سال. اند اين تائيد را تكرار نموده معاهده عدم گسترش اسناد نهايي كنفرانس بازنگري.1

:چنين مقرر ميدارد)4ي در خصوص ماده تصميم نهاي(بازنگري

مي" اي همـراه نمايد كه هرگونه تصميم گيري كشورها بايستي با احترام به استفاده صلح آميز از انرژي هسته اين كنفرانس تائيد

و نبايستي لطمه ".اي كشورها وارد سازدهاي مربوط به چرخه سوخت هستهاي به سياستباشد
,) NPT/CONF.III/64/1 (,)NPT/CONF.1995/32Cpart1 (,)NPT/CONF.2005/PC.1.50(نگاه كنيد به

)NPT/CONF.2000/28/28(Part 1 and II(

: گزارش ارائه نموده است2مدير كل آژانس در اين خصوص.2
1) INFCIRC/640 (22 February 2005). 
2) GOV/INF/2007/11 (13 June 2007).  

مت.3 هـدف ايـشان ايـن بـود كـه. را مطرح نمود"صادرات هسته اي حساس"مفهوم) فورد(حده رئيس جمهور اسبق اياالت

و تكنولوژي  : نگـاه كنيـد بـه. اي قاعـده منـد شـود ها براي غني سازي اورانيوم يا بازفراوري سوخت هسته صادرات تسهيالت

)Congressional Quarterly,Inc.,P.830. .(قتعريف تكنولوژي حساس هسته هرگونـه اطالعـات": رار استاي از اين

و بـراي  شامل اطالعات مربوط به توليد يا تسهيالت بهره برداري يا بخش مهمي از اجزاء كه براي عموم قابل دسترس نيـست

اي يـا طراحي، ساخت، توليد، عمليات يا نگهداري از غني سازي اورانيوم يا امكانـات مربـوط بـه بـازفراوري سـوخت هـسته 

ت به".وليد آب سنگين الزم استامكانات مربوط به : نگاه كنيد
(1) Nuclear Non-Proliferation Act, approved 10 March 1978, Public Law 95-242. 
(2) INFCIRC/254/Rev.1/Part.1 , Article 7 and Article 6 in annex A. 
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المللي انرژي اتمي، در زمان سخنراني در كنفرانس آژانس بين سابق البرادعي، مديركل دكتر

، منطق حاكم بر معاهده مزبور را چنين مورد اشاره قرار)2005(معاهده عدم گسترش بازنگري 

:داد

به عنوان بخـشي. سال مورد استفاده قرار گرفته است35اين معاهده" مگرنه اينكه ما به آن

و شايسته تحول جهت انطباق با واقعيت از رژي  ايـم امـا ايـن هاي متغيـر احتـرام گذاشـتهم پويا

و بدون محافظ وانهـاده اسـت   Statement of IAEA Director General(معاهده ما را آسيب پذير

Dr. Mohamed El Bradei in 2005 Review Conference of NPT, 2 May 2005 
)http://www.iaea.org/Newscenter/Statent/2005/ebsp2005noo6.html ".( 

به بررسي ديدگاه از"حق مسلم"هاي مختلف در خصوص دراين مقاله  استفاده صلح آميـز

و چگونگي شكل گيري ابتدايي اين حق از ابعاد مختلف پر ميانرژي اتمي .شودداخته

در خصوص قرائت: بخش اول از"حق مـسلم"هاي مختلف  اسـتفاده صـلح آميـز
ايانرژي هسته

از40اي در طـول هاي هسته معاهده عدم گسترش سالح4حق مسلم مندرج در ماده  سـال

به معمايي براي حقوق دانان بين .المللي تبديل شده استزمان شكل گيري اين معاهده

يكي موضوع اين معما در و ديگـري"حق مـسلم"برگيرنده دو بحث جنجال برانگيز است

. آورده شده است4 ماده1 معاهده كه در قسمت اخير بند2و1مطابقت با مواد

اي) بند اول  حق مسلم استفاده صلح آميز از انرژي هسته
كه الزامات ناشـي از در گـسترش معاهـده عـدم در مقايسه با ديدگاه اياالت متحده آمريكا

هاي ذيـربط، توليـد اي را شامل ممنوعيت تمام پيشرفت هاي هسته خصوص عدم ساخت سالح

و آزمايشات هسته   بر اين نكته تاكيد داشت كـه 1980داند، ديدگاه اروپايي در دهه اي مي اجزاء

گونه استثنايي جز ممنوعيت مصرح مندرج در معاهده در مـورد انفجـار اين حق مسلم تابع هيچ

المللـي انـرژي رئيس سابق شوراي حكام آژانس بـين برتراند گلداشميت آقاي. اي نيست ستهه

مي  كه تا اواسط دهـه اتمي اظهار و هـاي آژانـس بـين پادمـان 1970دارد  المللـي انـرژي اتمـي

كه در آن زمـان عاري از هرگونه محدوديت فني بود بطوري معاهده عدم گسترش هاي سياست

مي گسترش معاهده عدم  و آن هم اينكهكرتوان در يك جمله خالصه را انفجار اتمي ممنوع"د

در"است و هيچ چيزي  كشورهاي عـضو را معاهده عدم گسترشو هرچيز ديگري مجاز است

 ,Bertrand Goldschmidt, (1981)(دارد هاي فني انتخاب شده توسط آنها بازنمياز پيگيري روش

P.66(.
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و ماده هاي هسته باط ميان فعاليت آقاي گلداشميت ارت ده كـر معاهده را تحليل4اي حساس

مي گونه نتيجهو اين  كه گيري هـايي ناسـازگار بـا ايـن اعمال محدوديت بر چنين فعاليت"نمايد

از،به همين ترتيب.(Bertrand Goldschmidt, (Summer1997)p.80)باشد معاهده مي  يكـي ديگـر

هاي اعمال شـده يعني محدوديت(د كه از ديدگاه اروپا اين تغييراتكنحقوق دانان استدالل مي

 تالشـي در جهـت بازنويـسي يـك هنجـار)ايبر حق مسلم استفاده صلح آميز از انرژي هـسته 

ميبين ، يـك4به نظـر ايـشان مـاده.).Pierre Lellouche, (winter 1980), p45(باشد المللي معتبر

به كشورهاي فاقد سالح هسته باشدقاعده هنجارين مي اي عضو معاهده منـع گـسترش ايـنكه

كه به چرخه كامل سوخت هستهتضمين را ارائه مي ).Ibid(اي دسترسي بومي داشته باشند دهد

اي با تفسير همكاران خود در اتحاديه اروپـا هاي هسته كارشناسان ژاپني منع گسترش سالح

ا  آنهـا از پـرداختن بـه. اي موافقنـدز انـرژي هـسته در خصوص حق مسلم استفاده صلح آميـز

 سياسـت،ريوكيچي ايماي. انددهكربه نحو مستقيم اجتناب4موضوع حق مسلم مندرج در ماده 

 بـارا1978اي در سـال هاي هستهجديد اياالت متحده آمريكا در خصوص منع گسترش سالح

و اين مورد انتقاد،اي حساس هاي هسته دن فعاليتكرهدف محدود چنين اظهار قرار داده است

:دارد مي

مي" و آمرانـه بـه آنچه مرا آزار كه سياست اياالت متحده بـه طـور اجبـاري دهد اين است

و در  و اسـناد چنـد جانبـه ماننـد معاهـده منـع جهان ارائه شده برگيرنده تغييـرات در سـوابق

مي هاي هسته گسترش سالح  كه جامعه بين. باشد اي توانـد نـسبت بـه المللي نمياو معتقد است

كه اساساً موضوع تحميل يك تغيير بين  مي المللي در چيزي به يك سند چندجانبه باشد، تسامح

 يك دهه بعد سويجي ياما، ديپلمات ژاپنـي).Imai Ryukicki, (Autumn 1978),p.62("خرج دهد

و اياالت متحده آمريكا1988مذاكره كننده در مذاكرات سال  در مورد همكاري بـراي بين ژاپن

د كـه سياسـت ايـاالت متحـده كـر اي اين موضوع را مطـرح استفاده صلح آميز از انرژي هسته

آمريكا در پروژه بازفرآوري ژاپن نشان دهنده انحراف ايدئولوژيك از اصول حاكم بـر معاهـده

ميهاي هستهمنع گسترش از سالح  Shinuke Sugiyama, , 31 the Japanese Annual of(باشـد اي

International Law,p.90(.

" معاهده منع گسترش2و1مطابق با مواد"عبارت)2بند
ميةدومين مسال به نظر كه قابل طرح 2و1 مطـابق بـا مـواد"رسـد، عبـارت پـردازي مهم

و واژه . معاهده مزبور است2و1 در ماده"ساخت"معاهده منع گسترش

 عبارت پردازي،اي در اياالت متحده آمريكا هاي هسته سالحكارشناسان مساله منع گسترش

م مـوردرااي در زمان تفسير حق مسلم استفاده صلح آميـز از انـرژي هـسته2و1 وادمطابق با

مي  مهاي هسته آنها منع گسترش سالح. دهندتاكيد قرار  معاهـده مزبـور2و1 واداي مندرج در
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ني در سال در اين. دانند با يكديگر مي را با حق مسلم فوق الذكر، در تعامل  بـا 1980باره آقاي

محدوديت بر صـادرات مـواد": توجيه سياست جديد اياالت متحده آمريكا چنين اظهار داشت

 يـا هـدف اصـلي معاهـده منـع4به معناي نقـض مـاده اي حساس در حال حاضر لزوماً هسته

بنباين استنتاج."گسترش نيست به قسمت آخر در4 ماده1دا توجه  معاهده كه حق مـسلم را

مي2و1پرتو تعهدات مندرج در مواد  ,Joseph S.Nye, (1980)(نمايد، طرح شده است شناسايي

P.11.(".يكي ديگر از نويسندگان آمريكايي)Charles Van Doren, key NPT Conference Issues, 

March 1995, P.19.(ورهاي تـامين كننـده صـادرات مـواد كـش": كنـد چنين اظهار نظر مـي اين

كه ماده اي مطمئناً حساس هسته   حق حاكميت آنها بـراي انتخـاب4 با اين مسأله موافق نيستند

شركاء تجاريشان را از بين ببرد يا اينكه حق تصميم گيري در مـورد متعـارض بـودن صـادرات

م مواد هسته  را2و1واد اي خاصي با اهداف ابتدايي معاهده منع گسترش مندرج در  آن معاهده

".از آن كشورها سلب نمايد
اي حساس از حق مـسلم اسـتفاده هاي هستهبعضي از حقوقدانان معتقدند كه حذف فعاليت

 معاهـده منـع2و1 بـا مـواد4اي از طريق تعامل متقابل ميـان مـاده صلح آميز از انرژي هسته 

كه استفاده صلح آميـز از انـرژي(گسترش هـسته اي بـه اسـتناد عـدم مطابقـتبه اين صورت

غيـر قابـل پـذيرش) معاهده مزبور، مردود شناخته شود2و1اي با مفاد مواد هاي هسته فعاليت

2و1به نظر آنها چيزي كه در اينجا مهم است عبارت اسـت از اينكـه آيـا تفـسير مـواد. است

 معاهـده2و1س بـه موجـب مـواد هاي هسته اي حسا تواند موجد اين اثر باشد كه فعاليت مي

مي. اند يا نه مزبور ممنوع شده  كهF.Barnaby(1( نمايديكي از طرفداران اين ديدگاه خاطر نشان

به مرحله تسليحاتي بـشود، لزومـاً به تدارك ساخت حتي اگر اين ساخت نزديك  اعمال مربوط

ساس مـصون از هرگونـه اي حـ هاي هسته فعاليت. نيست2به معناي ممنوعيت ساخت در ماده

 تواننـد اجـزاء از نظر قـانوني، اعـضاء معاهـده منـع گـسترش مـي. اي هستند ممنوعيت معاهده 

و اجزاء غيرهسته هاي هسته سالح  زماني ها را گردآوري نمايند، صرفاً اي آن سالح اي را بسازند

. شـود ربط نقـض مـي كه مواد شكاف پذير در يكي از ادوات مزبور قرار داده شـد، معاهـده ذيـ

در بعضي از كارشناسان منع گسترش در اياالت متحده آمريكا، صـرف نظـر از نقطـه نظرشـان

-Albert Wohlstetter, (winter1976(اي با اين ديدگاه موافقند هاي هستهمورد منع گسترش سالح

1977), PP.152-154.(.كـي از آنهـاي. اي از حقوق دانان آمريكايي با ايـن ديـدگاه مخالفنـد عده

)Leonard S. Spector, (1995), PP.23-24.(چنـين": نمايـد چنـين اعـالم مـي انتقاد خـود را ايـن

 
به.1 :نگاه كنيد

R.Jorn, S.Harry, IAEA Safeguards and Non- Proliferation, in: Marianne Van Leeuwen 
Ceds, The Future of the International Nuclear Regime, Martinus, Nijhoff Publishers (1995), 
P170. 
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به اعراض از سالح به معناي استهزاء الزامات كشورها نسبت او".اي اسـت هاي هـسته تفسيري

كه الزامات ناشي از معاهـده منـع گـستر: نمايداستدالل مي ش بايستي اين مساله مشخص شود

برگيرنده ممنوعيت تمام پيشرفت هاي ذيـربط، توليـد اي در هاي هسته براي عدم ساخت سالح

و آزمايشات هسته  به موجب مقـررات. اي است يا نه اجزاء اثبات غيرقانوني بودن چنين فعاليتي

. حاكم بر معاهده منع گـسترش بـراي دولـت ايـاالت متحـده آمريكـا، اولويـت مبرمـي اسـت 

مي طور كه همان وشود اين ديدگاه صرفاً مالحظه .فاقد هر گونه استدالل حقوقي اسـت سياسي

و .بي توجهي به مباحث حقوقي است چنين ديدگاهي مبين رويكرد اصالت نفع

معاهـده منـع گـسترش4در مـاده"حق مـسلم"چگونگي تدوين واژه: بخش دوم
 اي هاي هستهسالح

به بررسي پيشنهادات مختلـ و سـاير"حـق مـسلم"ف در زمـان تـدوين واژه در اين بخش

.مسايل مرتبط با اين موضوع خواهيم پرداخت

 پيشنهاد ايرلند در مورد انتظارات مشترك: بند اول
ژي شكل گيري معاهده منع گسترش ريشه در توجـه بـه حـق اسـتفاده صـلح آميـز از انـر

و انتظارات جامعه بين،ايهسته م نگراني مشترك هـاي ورد چگونگي مواجهه با سالح المللي در

اي از پيـشنهادات خـود ايـده منـع گـسترش هيأت نمايندگي ايرلند در مجموعـه. اي دارد هسته

و توليـد سـالحكراي را مطرح هاي هسته سالح به موجـب آن پيـشنهادات، سـاخت هـايد كه

و.).A/pv.751 (19 September 1958), Para. 81 – 84(دشواي بايستي ممنوع هسته اين پيشنهادات

المللـي المللـي از توافـق بـين ها انتظارات مشترك را جهت حمايت اكثريت جامعه بـين قطعنامه

. اي، شكل دادهاي هستهبراي منع گسترش سالح

در)فرانـك آيكـن(وزير امور خارجه اسبق ايرلند ، ايـده اصـلي معاهـده منـع گـسترش را

در.دكـر اعـالم 1958 سـپتامبر19 مـورخ سيزدهمين كنفرانس عمـومي مجمـع عمـومي در او

المللي بـراي تحـت پوشـش قـرار دادن كـشورهاي انعقاد يك توافقنامه بين": گفتسخنرانيش 

و ضروري است داراي سالح هسته  د كـه ايـن توافقنامـه متـضمن ايـنكر او پيشنهاد".اي الزم

كه كشورهاي فاقد سالح هـاي يا دارا شدن سالح اي از ساخت، خريد، دريافت هاي هسته است

.)Ibid(اي خودداري ورزند هسته

 در كميته اول مجمع عمومي سازمان ملل متحد، هيأت نماينـدگي ايرلنـد 1958 اكتبر17در

كه پيش كه در حـال حاضـر در حـال توليـد سـالح"نويسي را پيشنهاد دادند  تمام كشورهايي

 A/c.1/L.206 (17 October(اري ورزنـد هـاي مزبـور خـودد اي نيـستند از سـاخت سـالح هسته
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و ارائه هيأت نمايندگي مزبور قطعنامه 1959 در نوامبر".)(1958 به مجمع عمومي پيشنهاد اي را

كه توافق بين كر اي را مورد حمايت قرار هاي هسته المللي در خصوص ممنوعيت انتقال سالحد

.)G.A Res.1380 (20 November 1959)(داد مي

اي توسط ايرلند مبين انعقاد هاي هسته، پيشنهاد مربوط به منع گسترش سالح1960در سال

كه در آن منع گسترش سالح يك موافقتنامه بين  . اي مطـرح شـده باشـد، نبـود هاي هسته المللي

و مراكش از كشورهاي فاقـد چنـين سـالح هـايي ايرلند همراه كشورهاي ژاپن، كانادا، مكزيك

كه از ساخت سال  و تـالش بـراي اكتـساب آنهـا خـودداري ورزنـد هـاي هـستهحخواستند اي

)A/4680 (20 December 1960), Para.10.(.ًمجمـع عمـومي 1576 در قطعنامـه اين موضوع بعدا 

، مطـرح شـد ايـن كـشور 1961در آخرين مجموعه پيشنهادات ايرلنـد كـه در سـال. طرح شد

 بر اسـاس ايـن پيـشنهاد بايـستي توافقنامـه.دكرپيشنهاد وزير امور خارجه اش را احيا گذاشته

اين پيشنهاد با اتفـاق آراء. اي منعقد شودهاي هستهالمللي براي جلوگيري از گسترش سالح بين

 بـه تـصويب"ايهـاي هـسته سالح جلوگيري از اشاعه گسترده"و با عنوان 1665طي قطعنامه 

مخ. مجمع عمومي رسيد و  كشورهايي كه در حـال حاضـر صوصاًاين قطعنامه از تمام كشورها

كه حداكثر تالش خـود را جهـت تـضمين انعقـاد هاي هسته داراي سالح مي خواهد اي هستند

اي بـراي خـودداري از هـاي هـسته المللي در مورد تعهد كشورهاي داراي سالح توافق نامه بين 

به ساخت اين  و مقرراتي كه بـه موجـب گونه سالح انتقال اطالعات مربوط آنهـا كـشورهاي ها

و اكتساب چنين هاي هسته فاقد سالح  به عدم ساخت باشند، به عمـل هايي مي سالح اي متعهد

GA(آورند  Res.1665 (4 December 1961).(.

 از انتظار مشترك تا مقررات مبهم معاهده) بند دوم
 اي هسته هاي هاي معاهده منع گسترش سالحنويس درج حق مسلم در پيش: بهره اول

 The U.S. Draft Treaty to(هاي ابتدايي ارائه شده توسط اياالت متحـده آمريكـا نويس پيش

Prevent the Spread of Nuclear Weapons, Aug 17, Sept.24, 1965, See, (A/5976) (و اتحـاد

 ,The U.S.S.R Draft Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons(جمـاهير شـوروي

Sept. 24, 1965, See, (A/5976) (ًبه ممنوعيـت سـالح منحصرا در. اي بودنـد هـاي هـسته مربوط

 گونـه بحثـي از اسـتفاده صـلح آميـز از تكنولـوژي هاي فوق الذكر هـيچ نويسيك از پيش هيچ

به ميان نيامد هسته  توسـط مجمـع عمـومي بـه2028به ابتكار جنبش عدم تعهـد قطعنامـه. اي

رو.دتصويب رسي به موجب اين قطعنامه اصولي براي هدايت مذاكرات مربوط به معاهده پيش

GA(طـرح شـد) معاهده منع گسترش( Res.2028 (23 November 1965)(.تـرين اصـول از مهـم

 قابـل قبـول ميـانيمندرج در قطعنامه فوق اين موضوع بـود كـه بايـستي ايـن معاهـده تـوازن 
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و كشورهاي فاقد اين سالح برقرار نمايد اي سالح هسته هاي متقابل كشورهاي دار مسئوليت اي

به ويـژه خلـع سـالح اتمـي صـورت  و و عمومي و اقداماتي در جهت تحقق خلع سالح كامل

اي بـه طـور حق استفاده صلح آميز از انـرژي هـسته،با وجود اين.).Ibid., Para.2(b)(c)(پذيرد

.نظر قرار نگرفتويژه در ميان اصول مندرج در اين قطعنامه مد 

 خـود بـه2156اندكي پس از صدور قطعنامه فوق الذكر، مجمع عمومي در قطعنامه شماره

تصميم گرفتـه تـا": مجمع اظهار داشت. اي پرداخت موضوع استفاده صلح آميز از انرژي هسته

اي برگزار نمايـد تـا چگـونگي اسـتفاده از هاي هسته كنفرانسي با حضور كشورهاي فاقد سالح 

GA(اي جهت مصارف صرفا صلح آميز، مورد بررسـي قـرار گيـرد وات هستهاد Res. 2156 (22 

November 1966), Para.2(C).(."
به نگراني هاي كشورهاي فاقد سالح هسته و ايـاالت متحـده در جواب اي، شوروي سـابق

به كميته خلع سـالح ارائـه دادنـد كـه دربرگيرنـد1967آمريكا در سال   حـقه پيش نويسي را

در. اي بود استفاده صلح آميز از انرژي هسته بردارنده دو شـرط در ايـن مقدمه اين پيش نويس

:مورد بود

كه بايستي منافع استفاده صلح آميـز از تكنولـوژي هـسته) الف اي، بـراي تاكيد بر اين اصل

و تمام اطراف اين معاهـ،اهداف صلح آميز تمام كشورهاي عضو معاهده  ده قابل دسترس باشد

مشاركت انفرادي يـا مـشاركت بـا(مستحق مشاركت در حداكثر ظرفيت تبادل اطالعات علمي

. باشندمي) اي براي اهداف صلح آميزساير كشورها براي توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته

كه حق مـسلم تمـام كـشورهاي)ب هيچ چيزي در اين معاهده نبايستي طوري تفسير شود

و استفاده از انرژي هسته عضو معاهده را در  به شكل صلح آميـز مورد توسعه، تحقيق، توليد اي

و مطابق مواد  همچنين حق طرفينـي. اين معاهده را تحت تأثير قرار دهد2و1و بدون تبعيض

و تشريك مساعي  و مشاركت انفرادي براي مشاركت در حداكثر ظرفيت ممكن تبادل اطالعات

اي نيز نبايستي تحـت بيشتر استفاده از انرژي صلح آميز هسته با ساير كشورها در جهت توسعه 

.)Ibid,P.3(تأثير تفاسير مختلف قرار گيرد 

اين پيش نويس، بنابر پيشنهاد، فاستر، نماينده اياالت متحده آمريكا توسط كـشورهاي فاقـد

.اي مورد پيشنهاد واقع گرديدهاي هستهسالح

 ,ENDC/PV.325( بود* معاهده تالتللكو17از ماده عبارت پردازي اين پيش نويس برگرفته

مجمـع. در تالتللكو بـراي امـضا گـشايش يافـت 1967 فوريه14در» اي امريكاي التينهاي هسته معاهده ممنوعيت سالح«*

و پروتكل1967 دسامبر5در عمومي سازمان ملل متحد نيز  آن معاهده و وجودكر تصويب 2286را طي قطعنامه هاي الحاقي د

و31اين معاهده داراي يك مقدمه،. اي را به رسميت شناخت چنين منطقه  آن،1به موجب مـاده. پروتكل الحاقي است2 ماده

ت اعضا متعهد به استفاده صرفاً صلح آميز از انرژي هسته و نماينـد كـه از آزمـايش، اسـتفاده، سـاخت، تهيـه، عهد مي اي هستند

و تصاحب هرگونه سالح هسته  مي. اي خودداري نمايند دريافت، انباشت، نصب، استقرار شوند كه از تشويق يا همچنين متعهد
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Para.17.(.
 در پيش نويس نهايي4ماده) بهره دوم

شد1967 اوت24پيشنهادات متعدد براي تعديل پيشنهادات مشابه پيش نويس . ارائه

 پــاراگراف تقــسيم شــود2 بــه4د كــه بــر اســاس آن مــاده كــر را مطــرح نظــريمكزيــك

)ENDC/196(19 September 1967).(بر اساس پيشنهاد مكزيك بايستي حق مشاركت در حداكثر 

و تقويت اين حق از طريق اضافه دن لفـظ حـق مـسلم در كـر ظرفيت ممكن در يك پاراگراف

2و1مطابقـت بـا مـواد"و"حـق مـسلم"ساير كـشورها ميـان. پاراگراف ديگري آورده شود 

مي نوع"عدم كفايت حق مشاركت"و"معاهده منع گسترش چون از يـك. ديدندي ناهماهنگي

از) حق مسلم(اي سو استفاده صلح آميز از انرژي هسته  و كشورهاي عـضو دانـسته شـده بـود

 بهره مندي از اين حق منوط به مطابقت استفاده صلح آميز با مـواد خاص،يسوي ديگر با ابهام 

م2و1 و معيار خاصي را از سـويي.دكرطرح نمي معاهده منع گسترش بود كه اين خود مالك

به مشاركت كشورهاي هـسته  اي بـا كـشورهاي فاقـد ايـن انـرژي در ايـن معاهـده ديگر تعهد

مي  كه اين موضوع به تضعيف حـق مـسلم اعطـايي بـه كـشورهاي شناسايي نشده بود توانست

و مـبهم بـاقي. عضو بينجامد  چون ضابطه انتقال تكنولوژي كشورهاي فاقد اين انرژي نا معلوم

و قطعيت پيدا كند. اندم كه اين عبارت پردازي شفاف سازي . آنها پيشنهاد دادند

را1968 ژانويه18در و شوروي سابق مشتركا پيش نـويس معاهـده منـع گـسترش  آمريكا

 بـه دو بخـش4در اين پيش نويس، ايده تقسيم مـاده.)7ILM (1968), PP.155-161(ارائه دادند

دن مقررات ذيربط مورد قبولكرهر حال، پيشنهادات براي شفافبه.مورد تصويب قرار گرفت

.قرار نگرفت

و قابل قبول متن معاهده بـود4پيش نويس سوم ماده  بـا1968 مـارس11در. نمونه اوليه

به همان شكل امروزي اش درآمد  ايـاالت 1968 مـارس14در. اندكي اصالحات فني اين ماده

و شوروي سابق پيش و كميسيون متحده آمريكا به مجمع عمومي نويس نهايي معاهده مزبور را

.).G.A Res.23T3(18 June 1968)(خلع سالح سازمان ملل تقديم كردند 

به پيش نويس معاهده منع گسترش كه توسط كميته اول مجمع عمومي در مذاكرات مربوط

و ژوئن  12ع عمـومي در مجمـ. بدون تغيير بـاقي مانـد4 انجام پذيرفت، ماده 1968در آوريل

كه در آن قطعنامه متن معاهده مورد پيشنهاد واقـع قطعنامه1968ژوئن به تصويب رسانيد اي را

. شود

مع18بـه موجـب مـاده. مشاركت در آزمايش، استفاده، ساخت، تصاحب يا مالكيت اين تسليحات اجتناب نماينـد  اهـده، ايـن

ميانفجارات هسته .باشداي صلح آميز مجاز
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 تالش براي شفاف سازي در مقابل اصرار بر لزوم وجود ابهام) بهره سوم

كه در مذاكرات مربوط به شكل گيـري معاهـده منـع گـسترش شـركت كشورهاي مختلف

و لـزوم شـفاف سـازي آنهـا اظهـارنظر داشتند در خصوص  و آن دو واژهكرابهام دو واژه دنـد

و حق مشاركت": عبارت بودند از  اي از كشورهاي ديگـر بـر ابهـام در مقابل، عده."حق مسلم

مي به بررسي ديدگاهذيالً. كردندداشتن عبارات تأكيد مي .پردازيمهاي فوق الذكر

گونـه را ايـن"حق مـسلم"و نظر خود در خصوص مكزيك به عنوان حامي معاهده تالتللك

كه  به عنوان يك كل، اين حق را تحت تأثير خود قرار"مطرح كرد نبايستي مقررات اين معاهده

از".دهند و اسـتفاده  به نظر اين كشور نكته مهم عبارت است از حق توسعه تحقيقـات، توليـد

اظ.ايانرژي هسته به شكل منفي اند كه از طرح تفسيري كه بـر هار شده اين حقوق به اين دليل

.اساس آن معاهده منع گسترش متعارض با حقوق كشورهاي عضو باشد، جلوگيري نمايد

مي شود كه بر اسـاس نظر كشور مكزيك باعث نوعي تفسير حقوقي از مقررات اين معاهده

ــرره"آن  ــيچ مق ــد ه ــور باش ــق مزب ــا ح ــاير ب ــه مغ ــود ك ــسير ش ــوري تف ــد ط ــي توان اي نم

)ENDC/PV.331,Para.7(."
نماينده اياالت متحده امريكا، فاستر، براي مذاكرات معاهده منـع گـسترش در كميتـه خلـع

اين مسئله واضح است كه هيچ چيزي در پيش نويس معاهـده مزبـور بـه": سالح اظهار داشت 

و استفاده صلح آميز از انرژي هسته  ق اي مطابحق كشورهاي عضو براي توسعه تحقيقات، توليد

.)ENDC/PV.325,Para.17("آورداي وارد نمي لطمه2و1با مواد

و مشكل مغـايرت بـين عبـارت 1967اظهار نظر فاستر صرفاً تكرار پيش نويس حـق" بود

و اين ابهام را مبنايي براي شـكل گيـري"2و1مطابقت با مواد"و"مسلم  را مد نظر قرار نداد

ا ستفاده از ابزار تفسير مورد نظـر بـه نـوعي نفـع شخـصي مواضع بعدي كشورش قرار داد تا با

و با اين استدالل كه در ماده  هـاي بحـث مطابقـت فعاليـت4اياالت متحده امريكا محقق گردد

را2و1اي با مواد صلح آميز هسته   معاهده منع گسترش آمده است، حـق اسـتفاده صـلح آميـز

مي فاستر اين. ناديده بگيرد  ين مقـررات، ايـن موضـوع را بـه خـوبي روشـنا": دهدگونه ادامه

و مشاركت بين مي به استفاده صلح آميز نمايند كه معاهده ذيربط پيشرفت بومي المللي با احترام

مي از انرژي هسته  و اسـتفاده از اطالعـات. دهداي را ترويج اين معاهده براي تحقيقات، توليـد

و مواد قابليت اعمال دارد   آن قـسمت از اظهـارات فاسـتر در مـورد".)Ibid.,Para.18(تجهيزات

 در مغايرت كامل بـا نظـر2و1اي با مواد مطابقت حق مسلم استفاده صلح آميز از انرژي هسته

كه ابتدائاً مي كشور مكزيك نگراني ها در مورد اعمال محدوديت بر حـق. باشد به آن پرداختيم

ا مسلم استفاده صلح آميز از انرژي هسته   هـايز طريـق ممنوعيـت گـسترده سـاخت سـالح اي

و اساس نبود هسته بي پايه  نـه تنهـا2 در پيش نويس شـوروي سـابق، مـاده 1965در سال. اي
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و مهيا نمودن ساخت سالح هاي هسته ساخت سالح هـاي اي ممنوع اعالم شده بود بلكه تدارك

 USSR Draft Treaty on the Nonproliferation of Nuclear(اي نيز ممنوع دانسته شـده بـود هسته

Weapons , 24 September 1965, n.38,P.5(.

 قلمـرو توليـد، حـذف شـد بـا وجـود ايـن 1967 در پيش نويس"دنكرمهيا"اگرچه واژه

 اي هنوز مبهم است زيـرا ايـن مـاده در مـورد اينكـه كـدام مرحلـه از فعاليـت هاي هسته سالح

ن اي به عنوان ممنوعيـ هسته از. ده اسـت كـرت سـاخت تلقـي گردنـد، تعيـين تكليـف منظـور

ممنوعيت ساخت، ممنوعيت ساخت پلوتونيوم است يا اورانيوم غني سـازي شـده؟ چـه ميـزان 

غني سازي؟ غني سازي با غناي باال يا كم؟ در پيش نويس نهايي دو كشور ذيربط اين مساله را 

 اقدام به برشـمردن"ساخت"دن مفهوم كشور سوئيس در جهت شفاف نمو. مبهم باقي گذاشتند 

ن اي كه در قلمرو توليـد ممنوعـه قـرار نمـي هاي حساس هسته تعدادي از فعاليت .دكـر گيرنـد،

: سوئيس خواستار تائيد تفسير ذيل شد

 بهره برداري از ذخاير اورانيـوم، غنـي سـازي اورانيـوم، اسـتخراج پلوتونيـوم از سـوخت"

كه براي اهداف صلح آميـز باشـد اي يا ساخت عناصر سوخت هسته آب سنگين در صورتي  از

".).ENDC/204 (24 November 1967), Para(قابل قبول هستند
و شـوروي سـابق بـا توجـه بـه نگرانـي كـشورهاي فاقـد  كشورهاي اياالت متحده آمريكا

خ بـه شـوروي سـابق در پاسـ. اين نگراني برآمدنـد كردناي در صدد برطرف هاي هسته سالح

 در خـصوص 1967اي براي اصـالح پـيش نـويس هاي هسته پيشنهادات كشورهاي فاقد سالح

اي هاي هـسته ما معتقديم كه معاهده بايستي كشورهاي فاقد سالح": چنين اظهارنظر كرد4ماده

به توسعه صلح آميـز صـنايع هـسته  و تمـام اشـكال اسـتفاده صـلح آميـز از انـرژي را قادر  اي

 هيأت نمايندگي اياالت متحده آمريكا در كميته هجدهم".).ENDC/PV.339,P.6(ي نمايداهسته

كه نگراني از تفسير موسع مقـررات مـاده  نـشان فاسـتر خـاطر. شـود ديـده نمـي4تأكيد نمود

اد اي، مو اي فاقد سالح هسته هاي پيشرفته هستهبه عنوان مثال، آمريكا يا ساير قدرت":نمايدمي

مي هاي الزم براي ساخت راكتورهاي هستهو تكنولوژي  نمايند اما اين واقعيت كـه اي را تدارك

مي  اي مـورد هـاي هـسته توانند پلوتونيومي را توليد نمايند كـه در سـاخت سـالح اين راكتورها

و تكنولـوژي   هـا را در استفاده واقع شوند، باعث نخواهد شد كه اياالت متحده آمريكا اين مواد

".).ENDC/PLV.303,Para.13(هاي ذيربط براي آنها تدارك ننمايد چارچوب پادمان
كه فاستر ادامه مي اي كـه سـاخت يـا اكتـساب هاي هسته معاهده منع گسترش سالح"دهد

مي هاي هسته سالح نمايد، گسترش استفاده از اين تكنولوژي به اشكال مختلـف را اي را ممنوع

وي در مباحث مطروحـه در كميتـه اول در سـال".).ENDC/PV.303,Para.18( كندمحدود نمي 

كه معاهده ذيربط، حق استفاده صلح آميز كشورهاي عضو را تا آنجا كـه 1968  نيز اظهار داشت



 367 الملل اي در پرتو حقوق بينبررسي استفاده صلح آميز از انرژي هسته

به جلوگيري از انحراف مواد هسته مغاير با پادمان به سالحهاي مربوط اي نباشـند، هاي هستهاي

اياالت متحده آمريكا كشورها.)A/C.1/PV.1556 (26 April 1968)(دهد تحت تأثير خود قرار نمي

كه معاهده منع گسترش باب فراخي براي استفاده صلح آميـز كـشورها از اتـم را  را مجاب كرد

.).A/C.1/PV.1556 (26 April 1968) , Para.54(كند باز مي

و شوروي سابق تبليغات گسترده انجام داده كه نگراني كـشورهاي اند اياالت متحده آمريكا

در. اي را كاهش دهند تا آنها به عضويت معاهده درآيند هاي هسته فاقد سالح به هـيچ وجـه اما

ن  بـه هـر" يـا"تمام اشكال"عبارت پردازي هاي همچون. دندكرشفاف سازي موضوع تالشي

ت در جهـ. ها شد ها در مورد قلمرو ممنوعيت باعث سردرگمي كشورهاي فاقد اين سالح"نوع

 هايي توسط كشورهاي خاصي انجام گرفت كـه ذيـالً بـه آنهـا اشـاره رفع ابهامات مزبور تالش

.نماييممي

 را داد1968و ژانويـه 1967هـاي اوت هيأت نمايندگي برزيل پيشنهاد اصالح پيش نويس

 ENDC/201 (31 October( حذف شود" اين معاهده2و1مطابق مواد"كه بر اساس آن عبارت

1967) ; ENDC/201/Rev.2 (13 Feb1968)(.

 جديـد بـه مـاده مزبـور اضـافه شـود كـهيد كـه عبـارت كـر هيأت نمايندگي ايتاليا پيشنهاد

كه در قلمرويهافعاليت طبـق ايـن. گيرنـد، مـشخص نمايـد قرار مـي"حق مسلم"ي خاص را

مي پيشنهاد چنين فعاليت  هايي باشد كـه بـه دسـت آوردن مـواد بايستي دربرگيرنده فعاليت هايي

اي را شـامل شكاف پذير خاص يا منابع يا تجهيزات جهت مصارف صلح آميز از انرژي هـسته 

.)ENDC/218 (20 February 1968)(شود 

و شوروي نگراني ايتاليا در قطعنامه مجمع عمـومي.د شدندراين پيشنهادات توسط آمريكا

را  قطعنامـه مزبـور اظهـار. داد، انعكـاس يافـت پيشنهاد مـيكه متن نهايي معاهده منع گسترش

و": داشت مي مطابق مقررات معاهده، تمام امضاكنندگان معاهده حـق انجـام تحقيقـات، توليـد

و تجهيـزات استفاده صلح آميز از انرژي هسته  و مـواد شـكاف پـذير و قادرنـد منـابع اي دارند

و توليد هسته  به اين فرايند، استفاده ي بـراي اهـداف صـلح آميـز را بـه دسـت آورنـدامربوط

)GARes.2373 (18 June 1968)(."
به يـك الـزام قـانوني در مورد حق مشاركت نيز كشورهاي مذاكره كننده مي كه نياز دانستند

كـشورهايي كـه امكـان":دكـر مكزيـك پيـشنهاد. وجـود دارد"حق مـشاركت"براي تضمين 

بهكرمشاركت   هـاي تنهـايي يـا همـراه بـا سـاير كـشورها يـا سـازمان دن را دارند متعهدند كه

و ساير كاربردهاي بين اي انـرژي هـسته صـلح آميـز المللي در جهت توسعه بيشتر توليد صنايع

 ENDC/196 (19(اي، مـشاركت نماينـد در قلمـرو كـشورهاي فاقـد ســالح هـسته مخـصوصاً

September 1967)(."در د كـه كـر مشابه را مطرحي پيشنهاد1967 نوامبر24كشور سوئيس نيز
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پـاراگراف شـشم": سوئيس اظهـار داشـت. شامل اخذ تعهدي قانوني در چارچوب معاهده بود

و منـافع تكنولـوژي هاي هسته مقدمه معاهده، قصد كشورهاي داراي سالح  اي براي تأمين علم

به يك صلح آميز اي در مصارف هسته در را اعالم نموده است بايستي اين قصد تعهـد حقـوقي

".)ENDC/204 (24 November 1967): Para (3) (a)(پيكره معاهده تبديل شود 
به اين پيشنهاد اعتراض برخي از كشورهاي توسعه يافته داراي تكنولوژي هسته اي پيشرفته،

. دندكر

كه واژه و كانادا استدالل كردند و مـيي مفهوم"تعهد"انگلستان توانـد بسيار گـسترده دارد

س اين كه هرگونه درخواست مشاركت از ايي كشورهاي فاقـد سـالح هـستهوگونه تفسير شود

 Edwin Brown(اي مـورد موافقـت قـرار گيـرد بايستي توسط كـشورهاي داراي سـالح هـسته

Firmage, (1969), P.728.(.و"تعهد"اياالت متحده آمريكا ماهيت و عام دانـسته  را بسيار موسع

مي ما معت":دكراعالم به عنوان يك تعهد حقوقي معتبـر شناسـايي شـود قديم كه اين تعهد تواند

و اراده  و اهميـت عملـي آن منـوط بـه خواسـته و ناقص است اگرچه اين تعهد يك تعهد عام

 اين اعتراضـات باعـث شـد مكزيـك بـه".)ENDC/PV.338,Para.16(اي است هاي هسته قدرت

اين را بفهمد كه در عمل تعهد حقوقي ذيربط بـه اراده"تعهد"عنوان پيشنهاد دهنده، از عبارت

در نتيجه عبـارت.).ENDC/PV.331, Para.11(اي بستگي دارد هاي هستهكشورهاي داراي سالح

.پيشنهادي مكزيك رد شد

و قواعـد حـاكم بـر: بخش سوم از ديدگاه حقوق معاهدات و تحليل موضوع تجزيه
 تفسير 

د به ابهام مربوط در و اسـناد مقـدماتي با توجه يدگاه كشورهاي عضو معاهده منع گسترش

 در مـورد تفـسير را جهـت رفـع ابهـام از 1969آن، بايستي قواعد كنوانسيون حقوق معاهدات 

.عبارات معاهده مزبور به كار گرفت

 بررسي قواعد كلي تفسير) بند اول
و مطابق بـا معنـاي معاهده بايد با حسن نيت-1 كنوانسيون حقوق معاهدات31طبق ماده

و و در پرتـو موضـوع كه به اصطالحات معاهده در سياق آنها داده مـي شـود و متداولي عادي

. هدف معاهده تفسير شود

ن كه هرگونه پيشداوري در خصوص اعطاي حق مسلم بـه خستيندر  گام بايد توجه داشت

به حسن نيت مدنظراي از انرژي هسته صلح آميز كشورهاي عضو معاهده ذيربط جهت استفاده

از،در عين حال. آورددر اين ماده لطمه وارد مي  و سياسـي عبـارات نبايد معنايي دور از ذهـن
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به ذهن خطور نمايد كه در مباحـث قبلـي اشـاره شـد در قطعنامـه همان. اين معاهده هـاي طور

و  اصـلح آميـز ديدگاه كشورهاي اروپايي حق اسـتفاده متعدد از جانب مجمع عمومي نـرژي از

(2(اي مورد تأكيد قرار گرفته است كه با توجه به بند هسته  معاهده وين كه مقرر31ماده)ب)

كه در ارتباط با انعقاد معاهده توسط يك يا چنـد طـرف": داردمي تنظـيم) معاهـده(هر سندي

و ساير طرف ها آن را همچون سندي مرتبط با معاهده پذيرفته باشـند، جـزء سـياق  شده باشد

توان چنين نتيجه گيري كرد كـه چـه در معاهـده منـعمي،31، از اين بند از ماده"اهده است مع

چه در ساير اسناد كه جزء سياق معاهده تلقي مي  و شوند، اين حـق مـسلم اسـتفاده از گسترش

و داراي آثار حقوقي تلقي شده استانرژي هسته .اي مورد شناسايي

و موضوع معاهده منع گسترش نيز و موضـوع ايـن. است بسيار شايان اهميت هدف هدف

كه كشورهاي فاقد سالح هستهنمعاهده چيزي جز اين  اي، بر اساس مقررات ايـن معاهـده، بود

و كشورهاي داراي اين سـالح نتوانند سالح هسته  هـا هـم در انتقـال اي توليد يا اكتساب نمايند

ود اين سالح به كشورهاي فاق صلح آميز اي جهت مصارف تكنولوژي هسته  ها مشاركت نمايند

و عمومي شوند  ن استآاين خود نشان دهنده.)Ali, A.M.(2007), P.307(هم خلع سالح كامل

و فاقد سالح اي نبـود، ايـن هاي هسته كه اگر اين دو بحث مهم مدنظر دو دسته كشورهاي دارا

به منصه ظهور نمي م بر اين معاهده، ماهيتي چون ماهيت حاك)Muller, 2005,p12(رسيد معاهده

به نظر كشورهاي در حال توسعه، علت اصلي الحـاق آنهـا بـه معاهـده منـع. بده بستاني است

و بهـره بـرداري از كه اين معاهده براي توسعه تحقيقات، توليـد گسترش، استفاده از حقي بود

و همـه دولـت صـلح آميـز اي در راه انرژي هـسته   ايجـاد هـاي جهـان را بـه بـه وجـود آورده

و در زمينه به نيروي اتـم ملـزم سـاخته و مواد مربوط هاي مساعد براي مبادله اطالعات، وسايل

به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه، نتيجه دولت  هاي صنعتي را موظف نموده است كه توجه

حق( از اين نيرو مدد رسانند صلح آميز آنها را در استفاده  ص20وقي، شـماره فلسفي، هدايت اهللا، مجله ص ،

21-22."(.

و تكليف مستقل دولـت همكاري بين هـاي عـضو معاهـده منـع المللي در اين حوزه، تعهد

و چون ناظر رسمي اجراي معاهده نيز آژانس بـين  المللـي انـرژي اتمـي اسـت، گسترش است

و ارزيابي ها نمي دولت ن تعهـد هاي يكسويه خـود، از اجـراي ايـ توانند بر اساس تلقيات فردي

و فنـي بـراي مقاصـد صـلح جويانـه به ويژه مبادله هرچه سريعتر اطالعـات علمـي معاهد اي

بي دليل، مواد  و بنـابراين.)38ص 1375ممتـاز،( برتـري دهنـد4 را بر ماده2و1انصراف ورزيده

به)4(ماده)1( طبق بند،اوالً: دارندطور كه قواعد كلي تفسير مقرر مي همان صـورتكه تعمدا

 مـصون از تـأثير"اي از انرژي هـسته صلح آميز استفاده حق مسلم براي"سلبي بيان شده است 

گونه سلسله مراتبي ميان مقررات اين معاهده وجـود هيچ،ثانياً. باشدساير مواد ديگر معاهده مي
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و نمي به موجب مواد ندارد  را پـيش شـرط اعطـاي حـق اسـتفاده2و1توان تعهدات كشورها

حتي اگر اين مطلب نيز مطرح شود بايد توجه داشـت كـه. اي دانست از انرژي هسته آميز صلح

ج در مورد بحث هسته  و نـه داليـل متـيقن كـه.ا.اي ا هميشه بحث از وجود ابهامات بوده است

ج .اي باشدهاي هستها از پادمان.ا.مبين انحراف

 استناد به وسايل مكمل تفسير: بند دوم
از": در مورد حقوق معاهدات1969نوانسيون وينك32طبق ماده به وسايل مكمل تفـسير،

مي  كه در آنها معاهده انعقاد يافته است، و احوالي و اوضاع توان متوسل جمله كارهاي مقدماتي

به منظور تأئيد معناي حاصل از ماده  كه در31شد به شرطي و يا تعيـين معنـاي معاهـده  باشد

م  بـه)ب.معنـاي مـبهم يـا نـامفهوم بـه دسـت دهـد) الف:31اده صورت تفسير مضيق طبق

و نامعقول استنتيجه كه آشكارا بي معني . اي منجر شود

اي طبق قواعد كلـي تفـسير نتـوان از انرژي هسته صلح آميز حال اگر در مورد حق استفاده

و عدهكررفع ابهام  ميد به وجود ابهام در معاهده داشته باشند 32توان بر اساس مـاده اي اعتقاد

به تفـسير بـه نظـر.دكـر كنوانسيون ذيربط، بر اساس متون مقدماتي معاهده منع گسترش اقدام

به قواعد كلي تفسير بتوان مشكل وجود ابهام در موضوع را حل مي كه با توجه حقكررسد و د

به ماده صلح آميز استفاده و استناد و غيرقابل انكار تلقي كرد  كنوانـسيون فـوق32 را حق مسلم

كه مبين توسل به متـون مقـدماتي جهـت تفـسير معاهـده مـي  باشـد، ضـروري بـه نظـر الذكر

.رسدنمي

 نتيجه
و از مصاديق بارز حق توسعه كشورها از انرژي هسته صلح آميز حق استفاده اي حقي مسلم

مي. باشدمي هچنين نظـر داد كـه معاهـد توان در نتيجه گيري از مباحث مطروحه در اين نوشتار

و اگـر ايـن ديـدگاه را هاي هسته منع گسترش سالح و تبلور اين حـق بـوده اي به دنبال تحقق

كه كشورهاي داراي سالح  و عاري از هاي هستهنپذيريم بايد اقرار كنيم به تقلبي بزرگ اي اقدام

و مـتن يـا مـواد ايـن بنابراين با توجه به قواعد حـاكم بـر تفـسي. انددهكرهرگونه حسن نيتي  ر

كه طبق اصل اثر مفيد تفسير، مفـسر بايـد ميـان معـانيكرتوان چنين نتيجه گيري معاهده مي د

مختلف كه ممكن است مقررات معاهده داشته باشند، معنايي را انتخاب كند كه اجراي مؤثر آن

كه اجراي بدون قيد. مقررات را ممكن سازد  و شـرط مـتن رعايت اصل اثر مفيد تا جايي است

به همراه داشته باشد، حتي اگر متن بـا سـاير عناصـر معاهـده در تعـارض باشـد در: معاهده را

و منطـوق و روح كه تفسير بر اساس متن معاهده، معنايي غيرمنطبق با معنـي ظـاهري صورتي



 371 الملل اي در پرتو حقوق بينبررسي استفاده صلح آميز از انرژي هسته

به دست دهد در اين حالت قاعده اثـر مفيـد، قابليـت و هدف معاهده معاهده، كاركرد، موضوع

ص 1383ضيايي بيگدلي،(كند يي پيدا مي اجرا مي.)168، توان حق بنابراين با توجه به اين اصل تفسير،

ميسهدر پايان. ور را به خوبي مطمح نظر قرار دادزبم :شود پيشنهاد در اين خصوص ارائه

مي) الف كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي اجالس پيشنهاد هاي خود به بررسي شود

ب و در اين مقطع زماني نظر قاطع خود در اين مورد را مطرح نمايداين حق . پردازد

 هــاي مقــدماتي بــازنگري در معاهــده منــع گــسترش، ســاختار حقــوقي در كنفــرانس)ب

كه مد نظر كشورهاي عضو جداگانه كه در مواقع خاصي اي براي معاهده ذيربط پيش بيني شود

مو(معاهده منع گسترش است  ، بـه)رد ابهامات موجود در مقررات معاهده مزبـور مخصوصاً در

و دبيركل داشته باشد المللي انرژي اتمي با توجه بـه چون آژانس بين. عنوان دبيرخانه اقدام كند

و كارويژهاي خود نمي  و تعهدات كـشورها بـر اسـاس ايـن اشتغاالت به خوبي به حقوق تواند

به موقع ارا و و اظهار نظر قاطع .ئه دهدمعاهده نظارت

اي هاي بازنگري در معاهده منع گـسترش كـشورهاي فاقـد فنـاوري هـسته در كنفرانس)ج

.سعي در اتخاذ مواضع واحدي در مورد حق استفاده صلح آميز نمايند
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