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 برجام ی واهسته یحاتتسل منع گسترشاعدۀ متقابل ق یرتأث
 

 4حاتم صادقی زیازی، 3، صابر نیاورانی*2کاسمانی نیاداداش مسعود، 1نژادعباس کوچ
 

 چکیده
ی و اهسعت  یر متقابل قاعدۀ منع  سسعترت تسعلی ا     تأثۀ اساسی پژوهش حاضر، بررسی مسئل

شورای امنیت ملعل مت عدا ار رهرعتر ترسعیر و      2221ی ایران )برجام و قطعنامۀ اهست توافق 
ی اسعت  بع  ایعن    اهسعت  الملعل  ینبتغییر احتمالی تعهدا  این قاعده برای ایران و نظام حقوق 

ی و ماهیعت حقعوقی   اهسعت  منظور، شناسایی و ت لیل تعهدا  قاعدۀ من  سسترت تسعلی ا   
قرار سرفت  است  با  موردنظریکدیرر یر متقابل این دو متغیر بر تأثی ایران و سپس اهست توافق 

ای آن بر قاعده ی رویر تأثو اعمال  و بالمره بالمالاینک  تعهدا  مرتبط با قاعدۀ متکور در توافق 
یر در س  حوره م سوس بوده است  نخست، در رمینۀ فنعی،  تأثانکار شده، لیکن این  صراحتب 

رین و در کعل ررۀعۀ کامعل سعوۀت     سعاری اورانیعوم، آس سعن   یغنع ها برای یتم دودبا وض  
کعد  »، «پروتکعل ال عاقی  »ی ک  پعتیرت  اهست الملل ینبی و دوم در حورۀ نظام حقوق اهست 

ار جملع   « مسائل باقیماندۀ ستشت  و حعال  راه ۀنقش»و « ار ترتیبا  فرعی پادمان 1/2اصالحی 
سعروه  »هعای  یعم ژرست  حورۀ سوم، پتیرت و اجرای تعهدا  حقعوقی نعرم ماننعد    آنهاین ترمهم

 است  « ابتکار امنیت اشاع»و « های موشکیفناورکنترل »، «یاهست  کنندسانعرض 
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 مقدمه
ی اهسعت    آۀعر معتاکرا   ۀدور یاسعتننا روشن است ک  بع   المللیینبر اهل مداق  در ت وال  ب

 یسوب  فاحش طورب یران، ا یاهست  پروندۀ رناظر ب یرو تراس هایلت ل یانترارو م ین، شاهایران
برنامعۀ جعام  اقعدام     روند فرجام پرونده و حصعول توافعق   یکنلین بوده است، سنر یاسیس ۀکر

 تیع واقع یعن ار ا یعت حکاملل مت عد،   شورای امنیت 2221ا و تصویب قطعنامۀ برجام) مشترک
بع    یعافتن دست الملل ینحقوق ب نظام هاییتمتاکره ب  ظرف یهادر بزنراه توج  طرف ک  دارد
    است المللی ممکن شدهینب ۀجامع برای توافق

یر آنها بر یکدیرر اسعت  ایعن   تأثۀ اصلی این مقال  در ۀصوص دو متغیر و مسئلسیمای کلی 
ی ایعران )برجعام و   اهسعت  ی و توافق است هار: قاعدۀ من  سسترت تسلی ا   اندعبار متغیرها 
بعر یکعدیرر احصعا     آنهعا یر متقابل تأثشورای امنیت ملل مت دا ک  مقرر است،  2221قطعنامۀ 

شود  در ۀصوص متغیر نخست، این نکت  در مقدم  مرید است ک  این قاععده در بسعتر حقعوق    
ی اهسعت  سعترت تسعلی ا    ی آنها در معاهدۀ من  سبناسنگی شکل سرفت  و اهست الملل ینب
(NPTمعاهدۀ متکور بنیان  1و  2، 1اینک ، قلمرو حقوق و تعهدا  آن در مواد  عالوهب است   1ا

ار جملع  پروتکعل    2ی پادمعان هانام موافقت) 2نهاده شده و ضمانت اجرای آن در رابط  با مادۀ 
ی ایعران  اهسعت  توافعق   2ت ار ترتیبا  فرعی پادمان    ا شکل یافت  اس 1/2ال اقی، کد اصالحی 

متغیعر دوم ایعن مقالع ، ار منظعر      عنوانب  4امت د ملل امنیت شورای 2221 قطعنامۀ و برجام)
ی، ۀود یک تاب  است، لیکن مورد ب ث این است ک   توافق معتکور در  اهست الملل ینبحقوق 

لمللعی اسعت    اینبع ی موجعد یعک رویعۀ    اهست المللی ینبی حقوقعین حال، نسبت ب  ت وال  
 یو معانع  یجعامع  یحقوق یا ادبی نیز ۀواهد بود  با وجود اهمیت موضوع، مؤثررو، متغیر ینارا

 یربعرآورد تعأث  ت لیعل و   ۀصعوص بع   ی ایعران اتوافق هست  یرتأثی حقوق یهاجنب  ۀهم رناظر ب
 ایعت ب  قدر ضرور  و کر یرانا یاتوافق هست  ی وامن  سسترت تسلی ا  هست  ۀمتقابل قاعد

، تعا رمعان نرعارت ایعن     عالوهب  نشده است  ب ث معتبر یو پژوهش یعلم یکارها ایران و در در
مقال ، هیچ منبعی مستقل و قابل رجوعی برای ت لیل حقوقی قاعدۀ منع  سسعترت تسعلی ا     

                                                           
1. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 

2. Safeguard Agreement.  
المللعی انعرژی اتمعی    ینبع آرمایی توسط آژانعس  یراستالمللی ینبضمانت اجرای قاعده در قالب دسترسی و نظام   2

  شود یماعمال 
ی ایران، هر دو وصف و قالب حقوقی آن مورد ب ث است  ار یک سو، اهست در این مقال ، منظور ار عبار  توافق   4

و ار سعوی   0+1برنامۀ جام  اقدام مشترک )برجاما در رارروس توافق میان ایعران و سعروه کشعورهای    عنوانب 
اسعت    معوردنظر شورای امنیعت و متعأثر ار ماهیعت حقعوقی آن      2221قطعنامۀ « الف»پیوست  عنوانب دیرر، 

ی ایران همسنگ برجام در نظر سرفت  نشده و ار منظر هعر دو شعأن و تعأثیرا  ناشعی ار     اهست بنابراین، توافق 
   مورد توج  قرار سرفت  است  آنهاماهیت حقوقی 
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شورای امنیتا بع  ریعور طبع      2221ی ایران )برجام و قطعنامۀ اهست ی ار منظر توافق اهست 
من  سسترت  ۀمتقابل قاعد یرتأثی مقال ، احصا و ت لیل پرسش اصل رو،یناراده است  آراست  نش

ارائۀ پاسعخ معتقن    منظورب  در نظر سرفت  شده است  یرانا یاتوافق هست  ی واتسلی ا  هست 
رسعد کع  حقعوق و تعهعدا      یمع ظعر  رو ضعروری  یشپع ی هعا پرسش، توج  ب  متکورۀ مسئلب  
 -م توای حقعوقی  و یت حقوقیماهریست؟  یاهست  سسترت تسلی ا  من  ۀقاعدالمللی ینب

ریست؟ متعاقعب   ا در ۀصوص قاعدۀ متکور2221یران )برجام و قطعنامۀ ا یاتوافق هست  فنی
المللی هر یک ار دو متغیر متکور، در نهایت، امکان ینبشناسایی حدود و ثغور حقوق و تعهدا  

ی قابعل  اهست الملل ینبهای حقوق یبآسرر در قالب مناف  و بر یکدی آنهایر تأثاحصا و ارریابی 
 درک ۀواهد بود 

 و یامن  سسعترت تسعلی ا  هسعت     ۀقاعدیر متقابل تأثرسد ک  ینظر مفرضی  ب  عنوانب 
ی ار جملع   اهست یران ب  افزایش تعهدا  کشورهای غیربرۀوردار ار تسلی ا  ا یاتوافق هست 

ن در حالی است ک  امید ب  ت قق من  سسترت عمودی با یأس ناشعی  ایران منجر شده است  ای
یر مارشال در الجزامجم المللی دادسستری برای رسیدسی دادۀواست ینبار رد صالحیت دیوان 

اتمعی کشعورهای اصعلی برۀعوردار ار تسعلی ا       سالح ۀل  یهاپرونده در ۀصوص 2214سال 
دو  درقیاسی  -یلیروت ت ل یریکارسپژوهش با ب  یناحال، اییعل 1بوده است  روروب ی اهست 

منع  سسعترت    ۀقاععد قسمت سارماندهی شده است؛ در قسمت نخست بع  شناسعایی تعهعدا     
قسعمت   و دری ایعران پرداۀتع  شعده    اهسعت  ی و تبیین ماهیت حقوقی توافق اتسلی ا  هست 

 ایعران  یاهسعت   توافق و یاهست قاعدۀ من  سسترت تسلی ا   متقابل پیامدهای و هایامپدوم، 
 شده است  بررسی و ت لیل

 

ای ایران )برجاام و  ای و توافق هستههستهمنع گسترش تسلیحات  ۀقاعد
 شورای امنیت( 2231قطعنامۀ 

رسند، ار یمنظر در عمل، فن و روشی واحد ب  هررندی قاعده، اجراب  اعتقاد ژرژسل، ترسیر و »
د، ریرا برای اجرای هر قاعدۀ حقوق ابتدا بایعد حعد و حعدود    ل اظ منطقی با یکدیرر تراو  دارن

توان مدعی بود ینمساه یچهقاعده را شناۀت و سپس آن را بر مورد منطبق کرد  ب  همین علت 
« ی بدون ترسیر ب  اجرا درآمده اسعت؛ حتعی منطعوق و مرهعوم قاععده روشعن باشعد       اقاعدهک  

ی در مواد اهست مرو قاعدۀ من  سسترت تسلی ا  ا  با این حال، اسرر  قل421: 1212)فلسری، 
ا ترسیم شده او نیاری بع  اثبعا  ایجعابی وجعود     NPTی )اهست معاهدۀ من  سسترت  1و  2، 1

                                                           
1. Available in: www.internationallaw.ir/index.php?option... 



 8941زمستان ، 9، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    8848

 

ی بعرای  شناسع روتالملل نیست و همچنین لزومی نعدارد کع  بعا    ینبی در حقوق اقاعدهرنین 
 یقعت حق یافعت در یطور کلب  یاو  یقحقو ۀقاعد یرترس یااثبا   یبرا ییدست آوردن ابزارهاب »

، لیکن شناسایی مرر میان حقوق و تعهعدا   ا12:1232سل، یم)ابراهمبادر  سردد « آن یحقوق
قسعمت   1، در بنعد  الوصعف مع   این قاعده ار رهرتر ترسیر برای احصای تغییرا  ضروری است 

ارا ا جهت تبیین و یت و سیاق عبنحسندهندۀ قاعدۀ کلی ترسیر )یلتشک، عناصر اصلی «الف»
، ماهیت 2شود  سپس، در بند یمی ت لیل اهست ترسیر تعهدا  قاعدۀ من  سسترت تسلی ا  

 شود شورای امنیتا، بررسی می 2221ی ایران )برجام و قطعنامۀ اهست حقوقی توافق 
 

 یاهستهقاعدۀ کلی تفسیر و تعهدات قاعدۀ منع گسترش تسلیحات 
 یاهستهعاهدۀ منع گسترش و تفسیر م یتنحسناصل . 1

المللی است  با وجعود  ینبی ضروری هر نظام حقوقی اعم ار داۀلی و هامؤلر یت ار نحسناصل 
ایعن   هعا ترعاو  یت تراو  دیدساه وجود دارد  ار جملۀ این نحسناین، در ۀصوص تعهد ناشی ار 

یعری  سشعکل رایند یکی ار تعهدا  طرفین در کلیۀ مراحل و ف عنوانب یت نحسناست ک  اصل 
هنرام ترسیر باید مدنظر قرار سیرد، لعیکن در رویکعرد دیرعر،     ۀصوصب تدوین، تصویب، اجرا و 

سیرند و الزام حقوقی ب  درج آن در معاهدا  را ضروری و یت را معیار اۀالقی در نظر مینحسن
ر معاهعدا   المللعی حعاکم بع   ینبع کنند  با وجود این، اینعک نظعام حقعوقی    ینمقلمداد  تعهدآور

یژه در ۀصعوص ترسعیر   وب ا و 1313عهدنام  حقوق معاهدا  وین  21المللی در اجرا )مادۀ ینب
یت را مورد پعتیرت و شناسعایی قعرار داده    نحسنهمین عهدنام ا، اصل  21معاهدا  )در مادۀ 

المللعی دادسسعتری در آرای ۀعود    ینبع و هم دیوان  1313با این حال، هم عهدنامۀ وین »است  
و آن  اندکردهی مناسب را ارائ  اضابط المللی، ینبیت در ترسیر معاهدا  نحسنرای تشخیص ب

ترسیر معاهده بر مبنای س  عامل هدف معاهده، معنای معمول کلما  و سیاق عبعارا  معاهعده   
است  مزیت رنین امری در آن است ک  دیرر نیار نیست، بعرای یعافتن مرهعوم بسعیار معبهم و      

، ب  نتیجۀ کار رجعوع کعرد و   اندماندهدر تعریف آن عاجز  دانانحقوقک  تمامی  یتنحسنسنگ 
یت نحسناظهار داشت، اسر نتیجۀ حاصل ار معاهده رضایت طرفین را جلب کرده باشد، طرفین 

یر اصعل  تعأث رو، یعن اراا  121-123: 1232، سعر کوره)واثقی و  «در غیراین صور  ۀیر اندداشت 
د، نتیجۀ ملموسی در جهت تعیین قلمرو قاعدۀ من  سسعترت تسعلی ا    مجر طورب یت نحسن
دهد و در رابط  با هدف، معنای معمول کلما  و سعیاق عبعارا  معاهعده    ینمدست ی ب اهست 

الملعل ار آن  ینبع کع  در حقعوق    1«یعت نحسن»بخش ۀواهد بود  شایان ذکر است، شرط یج نت

                                                           
الملل است ک  تعاکنون در هعیچ سعندی ار آن تعریرعی     ینبیت شرط اۀالقی و حقوقی پرکاربرد در اسناد نحسن  1
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ساسی مشتمل بر اصل وفای ب  عهد، لزوم حرظ نظعم  شود، واجد س  رکن ایماصل یاد  عنوانب 
 ا 21: 1232، سرکوره)واثقی و  عمومی و تکلیف اۀالقی است

 

 یاهستهتعیین سیاق عبارات قاعدۀ منع گسترش تسلیحات . 2
، مقدم  یا متن 1313عهدنامۀ وین  21دهندۀ سیاق عبارا  در مادۀ یلتشکی هامؤلر منظور ار 

رو، کارهعای مقعدماتی و مباحعث مطروحع  در معتاکرا  و پیرامعون آن،       یعن ارایا ضمائم اسعت   
یری در تعأث جایراهی در ساۀتن سیاق عبارا  یک قاعده ندارد  رنانچ  ایعن مباحعث بخواهنعد    

ی معاهده ر  در مقدم  یا هاعبار باید در قالب  لزوماًی سیاق یک قاعده داشت  باشند، دهشکل
دهندۀ سیاق، ب  موقعیت آن در یلتشکیر هر عبار  تأثررونری متن یا ضمایم درج شوند  البت  

اررت ترسعیری   صعرفاً عبار  دیرر، رنانچ  در مقدمع  درج شعود،   متن معاهده وابست  است  ب 
بعر اررت ترسعیری، ار وجع     صور  )در متن و ضمائما، عالوهیر این غیابد و در یمآورا یرالزامغ)

ۀواهد بود  با وجود این، اررت اساسی مقدمعۀ معاهعده در ایعن    تعهداتی و اجرایی نیز برۀوردار 
امکان احصا  مقدم شود و بدون توج  ب  یمدر آن موضوع و هدف معاهده درج  معموالًاست ک  

و احرار سیاق عبارا  میسور نخواهد بود  در این رمین ، قاعدۀ منع  سسعترت افقعی تسعلی ا      
ی شعده  بنعد صور  2و  1ی در مواد اهست سسترت  ی با اهمیت یادشده در معاهدۀ من اهست 
معتکور آشعکار اسعت، قاععدۀ منع  سسعترت        2و  1ک  در مرهوم عبارا  معواد  سون همان است 

ی در یک جمل  رنین قابل تخلیص است ک  کشورهای برۀوردار و غیربرۀوردار اهست تسلی ا  
رت تسلی ا  و تجهیزا  انرجاری ی ب  احترار مستقیم و غیرمستقیم ار سستاهست ار تسلی ا  

، 1رو، مجموعۀ هشت بند ار مقدمۀ معاهدۀ متکور در کنار مواد  هر ب   اندشده 1ی متعهداهست 
ی را در شعکل  اهسعت  ا، سیاق عبار  قاعدۀ من  سسعترت تسعلی ا    سالحۀل معاهده ) 1و  2

عنعوان قاععدۀ منع      دهد و روشن است، آنچ  در مواد یادشده ت تیمعمودی و افقی آن شکل 
در مقدمعۀ    سرفتانجامهای یستارهدفی مدنظر قرار سرفت ، ناشی ار اهست سسترت تسلی ا  

ۀ سعیاق  دهنعد شعکل معاهده است و رنین ارتباط معناداری میان متن و مقدمۀ معاهده، مقوم و 
اعتنا ی است  نتیجۀ قابل اهست عبارا  در جهت ت لیل مرهومی قاعدۀ من  سسترت تسلی ا  

مبین این واقعیت است ک  قاعدۀ من  سسترت « سیاق عبارا  و قاعدۀ کلی ترسیر»ار توسل ب  
ی بع  نرعارت درآمعده    اهسعت  تسلی ا  با قلمرو روشن آن در معاهدۀ من  سسترت تسلی ا  

ی کیری و کمعی مناسعب مشعخص    هاشاۀصاست، لیکن ایراد اساسی این است ک  قلمرو آن با 

                                                                                                                                        
ی عضعو معاهعده بایعد آن را بعا     هعا دولتالمللی تعهدی است ک  ینبیت ار منظر اسناد نحسنارائ  نشده است  

  رای عدم تعهد وجود ندارد ک  ضمانت اجرای مشخصی بدقت ب  اجرا درآورند، درحالی
  است رفت  کارب  تعهد معنی ب  Undertake واژۀ کشورها ار طیف دو هر برای  1
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ی هعا اجعالس کشعور عضعو در    معؤۀر ار رویع    متعأثر لمرو حقوق و تعهدا  آن نشده و تاکنون ق
ی پادمان ار جمل  پروتکل ال عاقی، ترتیبعا  فرععی کعد     هانام موافقتبارنرری معاهده و تدوین 

یری فعن ترسعیر در ۀصعوص قاععده     کعارس بع  ، الوصعف مع  و     تعریف شده است   1/2اصالحی 
 کند ینمدا  کشورهای عضو معاهده متکور را آشکار یی تمامی قلمرو حقوق و تعهتنهاب 
 

 2231یااران )برجااام و قطعنامااۀ ای اتوافااق هسااتهماهیاات حقااوقی 
 شورای امنیت(

ی مقطعی ریادی هاتوافقی ایران روشن شود  اهست در بادی امر ضروری است، منظور ار توافق 
 یهعا سال الملل در ۀاللینب حقوق وعلم روابط  یهابرساۀتتعادلی میان یبدر نتیجۀ شاقول 

اسعنادی   2210تعا   2212ی هعا سالاینک  در ۀالل  عالوهب حاصل شده است   2210تا  2222
شورای امنیعت ملعل    2221برجام، قطعنامۀ « اعالمیۀ لوران یا سوییس»، «بیانیۀ ژنو»موسوم ب  
دست آمده اسعت   ب « ها در ۀصوص مسائل باقیمانده ستشت  و حالیهمکار راه ۀنقش»مت د و 

ی ایران در این مقال ، معطوف ب  اسناد نهایی متاکرا  سروه اهست با وجود این، منظور ار توافق 
شورای  2221برنامۀ جام  اقدام مشترک )برجاما و قطعنامۀ  مشتمل برو ایران  0+1کشورهای 

ران و قطعنامعۀ  ی ایاهست  توافقامنیت است  بنابراین، در این قسمت، شناسایی ماهیت حقوقی 
 است  دستور کارشورای امنیت ملل مت د در  2221شمارۀ 

 

 شورای امنیت 2231اهیت حقوقی برجام و قطعنامۀ م
شعورای   2221المللی یا سندی مشاب  برجعام و قطعنامعۀ   ینبیر هر قرارداد تأثاحصای  منظورب 

  رنعین ویژسعی هعر    ی سنجیده شودآورالزامامنیت، ضروری است ماهیت آن ار حیث حقوقی و 
 معوردنظر ی سعند  هعا داللتا و 1313سندی ار رهرتر معیارهای عهدنامۀ حقوق معاهدا  وین )

 شود یمقابل ارریابی است ک  در ادام  ب  آن پرداۀت  
 

 ی برجامآورالزامی هاداللت. 1
یعن  عهدنامعۀ و  2معادۀ   1ی معرف معاهده وفق تعریعف آن در بنعد   هامؤلر با نراهی اجمالی ب  
متن توافعق نهعایی ایعران و کشعورهای      عنوانب شود برجام یما، روشن 1313حقوق معاهدا  )

بعرای دولعت ایعران و کشعورهای عضعو آن       المللی بودن و داشتن تعهدینبوصف دارای دو  1+0
المللی برجام باید سرعت کع  نخسعت،    ینبا  در تبیین وصف 10:1234است )فتاحی ظررقندی، 

کند  بعرای نمونع ، بنعد    یمی متعهد اشاره هاطرفدر موارد متعددی ب  وجود متن نهایی برجام 
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دارد: یمع ی متاکره و وجود تعهدا  میان طرفین مقعرر  هاطرفدیبارۀ برجام، با اشاره ب  « ک»
و ایعران   0+1بعرای اجعرای آن میعان سعروه      صعرفاً کلیۀ مراد و اقداما  مندرج در این برجعام  »
المللعی اسعت؛ نکتعۀ دوم اینکع  )داشعتن      ینبع متن برجام دارای وصف  بر این اساس،«  باشدیم

قرار سرفت ، موجب تعهعدا  فعراوان دولعت     کنندهمتاکرهتعهدا، متن برجام مورد توافق طرفین 
شده است  این بنعد مقعرر    دارمد هررند داوطلبان  و  -یاهست مقابل در امور  هادولتایران و 

بوده و مشتمل بر تکعالیف متنعاظر بع  ن عو      سامب سامتاس یک فرایند این برجام بار»    دارد: یم
ییعد  تأباشد ک  قرار است توسط شورای امنیعت معورد   یمهای آن یوستپمندرج در این سند و 

مقدمع  و مقعررا  عمعومی در ۀصعوص وجعود تعهعد مقعرر        « ح»بر آن، بنعد  عالوه « قرار سیرد
یت در فضعایی  نحسنشوند ک  این برجام را با یم عهدایران متو  0+1سروه کشورهای »دارد: یم

نتیجۀ ب ث ماهیت برجام ایعن اسعت کع  ار     1« سارنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند     
-الملعل ینبع المللی و مشمول حقعوق  ینبهای یک قرارداد یژسیومنظر نرارنده، این سند موجد 

، لیکن اسرر  ب  فرض، آن را توافق نزاکتی یعا  2ستا -تصری ی در این رمین  وجود ندارد اسرر 
یری بر نتیجۀ تبعی حقوقی آن در ب ث تولیعد رویعۀ   تأثکم المللی تلقی کنیم، دستینبسیاسی 

 مخعالف کشعورهای اطعراف توافعق در     اظهارنظرهای است ذکر ندارد  شایان موردنظرالمللی ینب
مصعال  سیاسعی و     المللی ار یک سعو و نیبقرارداد  عنوانب برجام  حقوقی ماهیت ۀصوص نری

ۀ سیاسی و نامموافقت» صرفاًی ایران و آمریکا استدالالتی را تولید کرده تا برجام هادولتداۀلی 
رویعۀ   بعضاً  در این رمین  سرتنی است، ا11: 1231جاللی،  و مالکریمی) انراشت  شود« نزاکتی
 ۀعود  کعار  یعین آ 10معادۀ   2اله  وفق بنعد   ریداو یدائم منال، دیوان طورب المللی ینبقضایی 

 جنعوس  در همکعاری  و معود   عهدنامعۀ  211صالحیت اجباری برای رسیدسی را براساس معادۀ  
و رین در ۀصوص دریای رین جنوبی ار میعان معیارهعای    یلیپینف میان دعوای در آسیا شرق

پتیرت صعالحیت   رد المللی دادسستریینبدیرر دیوان  وضعیت یا در 2است کردهسخت احرار 

                                                           
ا 2 ۀوفق اصول و تعریف معاهده )ماد "متعهد"و  "تعهد"بر وجود نظر ب  اینک  استنادهایی در متن توافق مبتنی  1

 s/2015/550 توافق و اسناد توضعی ی ار جملع    وجود دارد، استناد ب  اظهارا  طرفینا 1313) وین ۀعهدنام
، سعند  این ، وج  و اتقانی نخواهد داشت  با وجوداندنکردهرا ایجاد  «معترض مستمر»سیس حقوقی أک  هنور ت
 طعور بع  ا تصعری  دارد، ایعران   0ج ا ایران )بند  ۀشورای امنیت ضمن پیوست بیانی ۀسند منتشر عنوانب متکور 

 ۀ، اظهارا  اعضعای دایعم شعورای امنیعت در جلسع     عالوهب برجام متعهد است   یتنحسنا داوطلبان  ب  اجرای ب
معوق و عملی این کشورها بعر ععدم تصعویب     ۀو همچنین روی 2221 ۀدر هنرام تصویب قطعنام 8411 ۀشمار

  برجام در قوانین داۀلی کشورها داللت دارد
عالم  طباطبایی در ۀصوص ماهیعت برنامعۀ اقعدام مشعترک     الملل دانشراه ینببیردلی استاد حقوق یاییضدکتر   2

 موسعععوم بععع  توافعععق موقعععت ژنعععو اعتقعععاد بعععر معاهعععده بعععودن آن دارد  بعععرای اطعععالع بیشعععتر ر ک: 
www.shafaqna.com/persian. 

فصل اۀتالفا  ناشی ار ترسعیر و اعمعال عهدنامع  در بخعش     وی دیوان، س  حالت برای حلأر 121براساس مادۀ   2
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آمریکعا در پرونعده    و ایران تخاصم میان شرایط سخت در ا1300مود  ) عهدنامۀ ۀواسطب ۀود 
ی )م عدودیت  داررمعان ، ععالوه ب است   کار سرفت ب ی را ترسهلمعیار ترسیری  سکوهای نرتی

ری بعر  یتعأث رمانیا یا داوطلبان  بودن یک توافق و حتی جنبۀ اعتمادسعار داشعتن هعر تعوافقی،     
تعا سعال    1382ی ار سعال  اهسعت  یژه اینک  معاهدۀ من  سسعترت  وب ماهیت حقوقی آن ندارد  

المللی تراضی ینبسال  برۀوردار است  همچنین اساس هر توافق  20ار م دودیت رمانی  1330
ی اهسعت  ی مختلف در اجرای تعهدا  طعرفین در توافعق   بندهارمانو داوطلبان  بودن آن است  

 یر نیز ۀواهد بود تأثشده، موجد بینییشپبرابر با رفتار عملی و معوق طرفین در مقاط  ایران 
 

 شورای امنیت  2231ی قطعنامۀ آورالزاممنابع . 2
یا برجعام  « الف»شورای امنیت ملل مت د ضمیمۀ  2221ی اصلی متن قطعنامۀ هابخشیکی ار 

ین تعر شعاۀص و در رعارروس تصعمیم   است  این قطعنام  با اجماع همۀ اعضای شورای امنیعت  
المللی )ملل مت دا تصویب شعده و ار ماهیعت حقعوقی مسعتقل نسعبت بع  برجعام        ینبسارمان 

برۀوردار است  ب  این ترتیب، حقوق و تکالیف متمایزی ار برجام نسبت ب  کشورهای عضو ملعل  
معامی  مت د ایجاد کرده است  ار ۀصوصیا  شکلی ایعن قطعنامع  ایعن اسعت کع  بع  سعیاق ت       

معاده   22ی شورای امنیت و سارمان ملل ار یک بخش مقدماتی و پس ار آن در قالب هاقطعنام 
بر این، قطعنامۀ معتکور مشعتمل   منشور ملل پرداۀت  است  عالوه 20ب  اتخاذ تصمیم وفق مادۀ 

آن « س»آن مععتن توافععق برجععام و ضععمیمۀ   « الععف»بععر دو ضععمیم  اسععت کعع  ضععمیمۀ    
یعژه  وب ی شورای امنیت هاقطعنام   شایان توج  است تعهد ب  اجرای است 0+1بیانیۀکشورهای

ۀ تصویب آن وفق منشور ملل مت د است  با وجعود ایعن،   واسطب ی فصل هرتمی آن هاقطعنام 
حداقل دو رویکرد متعارض هنرام تبیین ماهیت حقعوقی یعک قطعنامعۀ شعورای امنیعت ماننعد       

منشعور ملعل مت عد اسعتوار      20ست بر ترسیر معادۀ  سیرد  رویکرد نخیمقرار  نظرمطم  2221
ب  همین ماده استناد شعده اسعت  در ایعن معاده آمعده       2221در متن قطعنامۀ  قضااست ک  ار 
«  نمایندیمهای شورای امنیت را طبق منشور قبول و اجرا یمتصماعضای ملل مت د »است ک  

یم شورای امنیت وفق منشور اتخعاذ  لتا برۀی ترسیرها ناظر بر این مرهوم است ک  رنانچ  تصم
ست  در اینجا منظور ار اینک  تصمیم شورای امنیت وفق منشور باشعد، بع  ایعن    االجراالرمشود، 

المللی باید بر طبق اصعول  ینبمقصود است ک  اقداما  شورای امنیت برای حرظ صل  و امنیت 

                                                                                                                                        
متوسعل   یزآممسالمتدر قسمت نخست ب  متاکره و سایر وسایل   شده است بینییشپ 211 ۀماد یژهوب و  10

ععدم شعمول دیعوان،     هعای اسعتننا حل سوم بعا ذکعر   شده و در قسمت دوم ب  روت صالحیت اجباری و در راه
پتیرت صالحیت  را ار قسمت اۀیر عهدنام  مستند 211 ۀصالحیت اجباری، برسزیده شد  در نهایت دیوان ماد

  /https://www.pcacases.com/web/viewۀود قرار داد 

https://www.pcacases.com/web/view/
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، برۀعی رنعین نرعاه    الوصعف م ا  112:1283راده، یموسالملل اتخاذ شود )ینبعدالت و حقوق 
انرارند و ب  این ترتیب هعر تصعمیمی   یممضیقی را شرط قبول و اجرای قطعنام  شورای امنیت 

ار سوی شورای امنیت را حتی اسر مطابق با فصل هرتم منشور ملعل مت عد اتخعاذ شعده باشعد،      
ها و مبعدع  یستیتیوپورکنند  در این رمین  هانس کلسن حقوقدان بزرگ ینمقلمداد  االجراالرم

دشوار است ک  بپتیریم، منشور ب  شورا مسئولیت حرظ صعل   »نظریۀ هنجارسرایی اعتقاد دارد: 
)وجعدی،   «دهد، اعطاء نموده باشعد یمو امنیت را ار طریق هر ابزاری ک  آن را ص ی  تشخیص 

ار  رمتعأث ا، 13:1232ا  رویکرد دوم همان رویۀ عملی و واقعی شورای امنیت )وجدی، 11:1232
یشعی و اقتعدار کشعورهای    اندمصعل ت بر منشور ملل مت د است ک  مبتنی 20ترسیری ار مادۀ 

هعای شعورای امنیعت    یمتصمعضو دائم شورای امنیت است  در عمل، این ترسیر غالب ار اعتبار 
آورد  در ایعن رمینع ، در مقدمعۀ    یدرمع های آن را ب  منصۀ ظهور و عمل یمتصمکند و دفاع می
ی عضعو براسعاس   هعا دولعت »    ید شده است ک ، تأکیان  سراعملب  این رویکرد  2221قطعنامۀ 

«  های شورای امنیت را قبعول و اجعرا نماینعد   یمتصممنشور ملل مت د مکلف هستند،  20مادۀ 
فصعل هرعتم    42و  41های شورای امنیت رنانچع  وفعق معواد    یمتصمرو، امروره در عمل، ینارا

 آورالعزام رو، ایعن قطعنامع  ار ماهیعت    ینارا 1شود یمتلقی  االتباعالرمو  رااالجالرممنشور باشد، 
ولو اینکع    -برای ایران و کلی  کشورهای عضو منشور ملل مت د برۀوردار است  بنابراین، برجام

ترتیب ار ماهیعت  های مستقل ب یتماهبا  2221و قطعنامۀ شمارۀ  -توافق نزاکتی سیاسی باشد
ا و جامعععۀ 0+1بععرای کشععورهای عضععو )ایععران و کشععورهای آورالععزامد حقععوقی یر و پیامععتععأثو 
 المللی برۀوردارند ینب
 

 ی ایراناهستهی و توافق اهستهتعامل متقابل حقوق 
معاهعدۀ منع  سسعترت     1و  2، 1ی با درنظرداشت تعهعدا  معواد   اهست الملل ینبنظام حقوق 

ریزی کرده، لیکن با ترتیبعا   یپی را اهست  ی قاعدۀ من  سسترت تسلی ا بناسنگی، اهست 
ۀ واسععطبعع بعع  تضععمین تعهععدا  کشععورهای عضععو بعع  قاعععدۀ مععتکور   2مقععرر در مععادۀ سعع  

، پروتکعل ال عاقی، ترتیبعا  فرععی کعد      دوجانبع  ی هعا پادمعان ی پادمان ار جمل  هانام موافقت
مقررا  مربعوط بع  نظعام    و  هاشاۀصو     پرداۀت  است  در اینجا ب  شرح و بسط  1/2اصالحی 

شعود  یمی ایران توج  اهست هایی توافق یتم دودآرمایی و پتیرت حقوق و یراستالمللی ینب
ید  در این قسعمت  درآتا با ترسیر و تغییر احتمالی حقوق و تعهدا  قاعدۀ مورد ب ث ب  نمایش 

نیز توجع  شعده اسعت  ایعن      ی ایرانااهست )قاعده و توافق  آنهایر متقابل تأثب  رابطۀ معنادار و 
ی بعر  اهسعت  یر قاعده منع  سسعترت تسعلی ا     تأثترتیب، احصای قسمت مشتمل بر دو بند ب 

                                                           
 یان  است سراعملمنشور ملل مت د نیز مقوم همین نررت  122  مادۀ 1
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های آن برای یتم دود، مناف  و عالوهب ست  آنهایر متقابل تأثی ایران و همچنین اهست توافق 
 شود یمالمللی احصا و تبیین ینبایران و جامعۀ 

 

  2231ی در گذرگاه برجام و قطعنامۀ اهسته منع گسترش تسلیحات .1

 ۀقاععد سیری قسمت نخست، احصای ت ول ناشی ار قلمعرو حقعوق و تعهعدا     یج نتبا امعان ب  
شورای امنیعت معورد    2221ی در ۀالل برجام و قطعنامۀ شمارۀ امن  سسترت تسلی ا  هست 

یعژه اسعناد   وبع  ا  قاععده  بر حقوق و تعهد مؤثری هاشاۀصتوج  است  در این رمین ، سزینش 
 آرمایی متکور، امری ناسزیر در جهت احصای این ت ول است یراستساروکار  مؤسس

 

 یاهستهبرجام و تحول حقوق و تعهدات قاعدۀ منع گسترش تسلیحات . 2
، ب  اصول و مراهیم کلی مرتبط با برجام یمقدم  و مقررا  کل یبار ،در بخش د دفعا ب اسرر  

شده، لیکن بنا ب  روایت متن برجام، حقعوق، م عدودیت یعا تعهعدی بعرای ایعران و       قاعده اشاره 
ۀ موصعوف، در  قاعدی و ار جمل  در قلمرو اهست الملل ینبکشورهای ثالث، فراتر ار اصول حقوق 

ا مقدمع  و مقعررا  عمعومی در برجعام     11و  8نظر سرفت  نشده است  ار حیث نمون  )بنعدهای  
نماینعد کع  معاهعدۀ منع  سسعترت      یمع و ایران اذعان  0+1سروه «: رنین تبیین شده است ک 

و « ی و     اسعت اهست ی کماکان مبنای اساسی رژیم عدم سسترت تسلی ا  اهست تسلی ا  
 ۀمنزلع بع   بایسعت ینم     برجام این در مندرج اقداما  و مراد کلیۀ»در بند دیرر آمده است ک : 

 تعهعدا   و حقعوق  و المللینب حقوق بنیادین اصول برای یا دیرری، دولت هیچ برای روی  ایجاد
 هعای یع  رو و اصعول  همچنعین  و مربوطع ،  اسعناد  سعایر  و یاهسعت  ۀ من  سسعترت  معاهد وفق

ی کلیدی متکور این است کع   هاعبار در مجموع، مرهوم   «سردد تلقی المللیینشده بشناۀت 
ورهای عضو وفق معاهعدۀ منع  سسعترت    الملل و حقوق و تعهدا  کشینباصول بنیادین حقوق 

بر قلمعرو   مؤثری هاشاۀصی تغییر نیافت  است  با وجود این، روشن است ک  متن برجام اهست 
ی تبیین کرده ک  متضعمن ترسعیر در قلمعرو    اسون ب ی را اهست قاعدۀ من  سسترت تسلی ا  

رو در برجعام بع  ایعن    یشپ  ی ار این تراسیر با مشخصااپارهحقوق و تعهدا  قاعده بوده است  
 جداسانع ،  و کلعی پنج جمل  با  برجام یمقدم  و مقررا  عموم یبار ،د: در اندشدهشرح توصیف 
  شده است یزپره آن یهاشاۀص یینو تب ییا ار ورود ب  جز یادآوری شده و صرفاًقاعده متکور 

کور برای ایران در نظر ی راهنما مبین قلمرو حقوق و تعهدا  قاعدۀ متهاشاۀصدر متن برجام 
 یعران ا سعاری اورانیعوم  یغنع  یعت ظرف، حقوق و تعهدا  مربوط بع   آنهاین ترمهمسرفت  شده ک  

تعا   18/2برای ده سال و در سط   نطنز یتدر ساو فقط  IR-1 یریوژهایسانتر 0212مشتمل بر 
های یناشمیری کارسب ساری و یغنکیلوسرم است  در ۀصوص آیندۀ ت قیق و توسعۀ  222ورن 
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سال  منظور شده است  در ضمن، ت قیق  10در م دودۀ رمانی  IR-8و IR-4 ،IR-5،  IR-6جدید 
ۀ م دودساریا ار جمل  لیزری در یغنی جداساری ایزوتوپ )هاروتساری با سایر یغنو توسعۀ 
و ساری صور  نخواهد سرفت یغنکلی ممنوع است  در سایت فردو قم،  طورب ، شدهسرت رمانی 
شایان  1، بدون تزریق سار مورد نیار، روشن باقی ۀواهد ماند IR-1ماشین سانتریریوژ 1244 صرفاً

، شعده سرتع  ساری ایران با مشخصا  روشن فنعی و حقعوقی   یغنذکر است در این توافق، برنامۀ 
ی و در عین حعال،  اهست یز آمصل  کاربردین حق استیراشده در حورۀ قاعدۀ ترشاۀص عنوانب 
 ی ترسیر و تعیین تکلیف شده است اهست قوم استقرار قاعدۀ من  سسترت تسلی ا  م

بر قلمرو حقوق و تعهدا  قاععده، کعاربری راکتعور ت قیقعاتی آس      مؤثری هاشاۀصار دیرر 
فرایند تولید آس سنرین، تولید پلوتونیعوم   فردمن صرب های یژسیوار  2سنرین اراک بوده است 
شعد  انرجعار آن ار اورانیعوم     مراتعب ب ی است ک  اهست تولید تسلی ا  با غنای مناسب برای 

بع   شعده در اراک  سوۀت مصعرف  ۀهمۀالص  اینک ، ایران موافقت کرد  2شده، بیشتر است یغن
 یبعرا  ینعده و آ یفعلع  یو قعدرت  یقعاتی ت ق یاهسعت   یراکتورهعا  یعۀ کلو  سعال  10مد  مد  
  منتقل ۀواهد شد یرانعمر راکتور ب  ۀارج ار ا ۀدور تمامی یبرا یاقداما  بعد یا یداردپسمان

در  یعوم پلوتون یعد کع  تول  ی راکتعور ت قیقعاتی اراک ایعن اسعت    سعار مدرنهدف ار بارطراحی و 
 یعد تول یسعاۀت سعالح اتمع    قابلیعت با  یومنرمال پلوتون یطمقدار ممکن باشد و در شرا ینکمتر

 ر جملع  پروتکعل ال عاقی و ترتیبعا  فرععی کعد      ی پادمعانی ا هاتوافقاینک  ایران  عالوهب   شودن
ی در قالعب برجعام و   اهسعت   کننعدسان عرضع  و همچنین پتیرت تعهدا  سروه  4 1/2 اصالحی

ی ار اهسعت  ینعدهای برنامعۀ   فراالمللی انرژی اتمی ب  کلیۀ ینبهای آژانس یدسترسکلی  طورب 

                                                           
، توسعع  و  28-21مواد  Fساری بندیغن)ظرفیت  در پیوست اول برجام یاهست   اسرر  مشخصا  اقداما  مرتبط با 1

آمعده،   ترصعیل ب  ا44-01مواد  H ساری فردو بندیغنو سایت سوۀت  22-42مواد Gت قیقا  سانتریریوژها بند 
 ۀقطعنامع  هعای یمتصعم برجاما و  2)پیوست  یاهست در رارروس همکاری غیرنظامی  هایتم دودحقوق و برۀی 
 شده است  یینتب یاهست های یهمکاریری سشکلایجاد تضمین در  منظورب  شورای امنیت نیز 2221

در موضعوع راکتعور ت قیقعاتی آس سعنرین اراک در      در پیوست اول برجام یاهست مشخصا  اقداما  مرتبط با   2
 درج شده است   14-10مواد  C، سایت تولید آس سنرین بند 2-12مواد Bبند 

ین قابل است صال است ک  عنصر بااررت تسعلی اتی و  شده در جریان تولید آس سنر  پلوتونیوم ار سوۀت مصرف2
 شود یمغیرتسلی اتی م سوس 

در این مقال ، بنابر ت لیعل دامنعۀ تعهعدا  پروتکعل ال عاقی و کعد اصعالحی جدیعد ار ترتیبعا  فرععی منظعور              4
فتع   نویسندسان نبوده، کما اینک  پتیرت داوطلبانۀ این تعهدا  در رارروس تراضی مشروط طرفین صور  سر

است  استدالل و استناد نویسندسان ب  این اسناد ار حیث امتیاری است ک  در موارنع  بعا اقعداما  و همکعاری     
مورد تبادل قرار سرفت  و تأثیری ک  بر قلمعرو حقعوق و تعهعدا  قاععدۀ      0+1ی ایران با سروه کشورهای اهست 

ر در معورد ماهیعت و حعدود و ثغعور     ی ستشت  است  برای کسب اطالعا  بیشتاهست من  سسترت تسلی ا  
 ، ب  نشانی:  1230تعهدا  پادمانی اسناد متکور ر ک: سادا  میدانی، 

http://www.cilamag.ir/article_20726_00.html  
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سعاری آن تعا پسعماندداری سعوۀت     یغنع ی و اکتشعاف اورانیعوم طبیععی، تغلعیظ و     کعار معدن
قلمعرو حقعوق و    نیمبع ی هعا شاۀصو مواد پرتورا را توافق کرده است  در واق ، این  شدهمصرف

ی برای نخستین نوب  در برجام در حالی تعیین شعد کع    اهست تعهدا  من  سسترت تسلی ا  
صری  و  طورب ی اهست معاهدۀ من  سسترت  2و  1ی در ۀالل مواد اهست سسترت تسلی ا  

مطلق من  شده بود و با وض  مبهم متکور در ن  دوره کنررانس بارنرری معاهدۀ منع  سسعترت   
، برجعام بعرای نخسعتین نوبعت، ابعداع در تعیعین       الوصعف مع  یف رها شده بعود   بالتکلی اهست 

ی و اهسعت  دهندۀ قاعدۀ من  سسترت تسعلی ا   یلتشکی اساسی هامؤلر و تعریف  هاشاۀص
در ترسیر حقوق و تعهدا  کشور عضو معاهدۀ متکور ار جمل  ایران را انجعام داده اسعت     ت ول

المللی انرژی اتمی و شورای امنیت )با تصعویب قطعنامع  بع  اترعاق     ینبشایان ذکر است آژانس 
 یرتعأث  مععرض  در حقعوقی  قاععدۀ  هعر    ب  هر حعال، اندکردهیید تأآراا، ابداع در ترسیر متکور را 

قعرار  ا برجعام  ماننعد )ا 103:1211بیردلی، یاییض« )ۀاص حقوقی توافق» عنوان باۀر مؤ توافق
 دارد ک  توافق ایران ار این حیث نیز قابل ارریابی است 

 

تسالیحات   مناع گساترش  ییاد تحاول   تأشورای امنیات    2231قطعنامۀ 
 ی  اهسته

ا در معاهعدۀ  2و  1ی )معواد  اهسعت  قطعنام  ب  ۀاستراه قاعدۀ من  سسترت تسعلی ا    1بند 
و مسعتقل   یبر نقعش اساسع  در مقدمۀ آن  عالوهب ید دارد  تأکی اهست من  سسترت تسلی ا  

ی کع   ار توافقعا  پادمعان   یعروی پ یعد شعده و  تأکآرمایی یدر راست یاتم یانرژ المللیینآژانس ب
  تسعلی ا  منع  سسعترت  قاععدۀ  ار  یعادین و بن یاساس یعنوان بخشب است،  آنها آژانسمجری 
ی قلمداد شده است  عمده مباحنی ک  در ۀصوص قاعدۀ متکور در متن قطعنام  بع  آن  اهست 

ی ار حقوق و تکالیری اسعت کع  در برجعام درج    برداربهرهی ساروکارهایید تأاشاره شده، ناظر بر 
تواند مشروط ب  تصویب شورای امنیت و کمیسیون مشترک یم یراناینک  اشده است  ار جمل  

فعروت و انتقعال    ین،تعأم  یی ار جمل هااقدام تکتکر طریق کانال ۀرید با مجور قبلی و برجام ا
شده در سعند  برشمرده هاییکاالها و فناور یزا ،اقالم، مواد، تجه یتمام یرمستقیمغ یم یامستق

INFCIRC/254/Rev.12/Part1 در سععند  یععزو نINFCIRC/254/Rev.9/Part2 (یععدترینجد یععا 
سونع  اقعالم    هعر  ینشده استا و همچنع  رورب یتامن یطورک  توسط شوراهمان، نادنسخ  ار اس

  ایعن  اسعتراده کنعد   مغایر نباشد، برجامک  با  یرد،بر یمتصم فروشنده کشور ک یدرصورت یشترب
اینک ، ترسیر بدیعی ک   عالوهب ی است  اهست  کنندسانعرض اسناد ار جمل  اسناد دوسانۀ سروه 

کیری و کمی  طورب آن  مؤثری هاشاۀصی و اهست من  سسترت تسلی ا   در برجام ار قاعدۀ
ییعد  تأمنشور ملل مت د مورد  41و  20ارائ  شد، در قطعنامۀ شورای امنیت و با استناد ب  مواد 
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ا همعان معتن برجعام    2221قطعنامۀ )« الف»و تنریت قرار سرفت  است  با توج  ب  اینک  پیوست 
ین عناصر مرتبط با قاعدۀ من  سسترت تسعلی ا   ترمهمرداۀت  شد، ب  است ک  در باال ب  آن پ

قطعنامع   « س»شود: در پیوست یمقطعنام  ب  شرح ادام  اشاره « س»ی در متن پیوست اهست 
یرتاری شده است ک  قاععدۀ منع  سسعترت    جا، تعهد جدیدی 0+1موسوم ب  بیانیۀ کشورهای 

ییعد برجعام   تأو نرم حقوقی فراتر ار ساروکارهای مورد  های نوپدیدیمرژی را ب  اهست تسلی ا  
نعام   1اMTCRهای موجد حقوق نرم، رژیم کنترل فناوری موشعکی ) یمرژسره رده است  یکی ار 

 یکبالسعت  یهعا معرتبط بعا موشعک    یتیفععال  یچهع ایعن بیانیع  آمعده اسعت کع        2دارد  در بند 
رور "سعال پعس ار    1تعا رمعان    صعور  ندهعد،   یاهسعت   ی ا حمل تسل یتبا قابل شدهیطراح

ارائع  دهعد کع      یسزارشع  یاتمع  یانعرژ  المللعی ینکع  آژانعس بع    یتعا رمعان   یاو  "برجام یرتپت
 یبعرا  یاقالم ینشود تا ار رنمیمتعهد  یرانا  همچنین، کند تأیید را «ترسسترده سیرییج نت»

 یعا فعروت   ین،تعأم  کع  این ععالوه بع   استراده نکند  یاهست  یهاسالح یکشل یهاسامان  ۀتوسع
شعده  برشعمرده  هاییکاالها و فناور یزا ،اقالم، مواد، تجه یتمام یرمستقیمغ یا یمانتقال مستق

 22212در قالب قطعنامعۀ   [یموشک یکنترل فناوررژیم فهرست  یدترینا ]جدS/2015/546در )
کع    یرنعد بر یمکشعورها تصعم   یعن کع  ا  هعایی یکاالها و فناور یزا ،سون  اقالم، مواد، تجه و هر

ممنوع است  یکعی   شود،استراده  یاهست  ی ا تسل یکشل ۀسون  سامان هر لیدتو یبرا تواندیم
ی، در متعهد کردن همۀ کشعورها ار جملع  ایعران بع  ایعن رژیعم       پردارعبار های این یتاهمار 
نک در یررسمی است ک  تا پیش ار این فقط میان اعضای آن ار اعتبار برۀوردار بوده است و ایغ

هعای  یعم رژیافت  است  ار دیرر  آورالزامسندی با عنوان قطعنامۀ شورای امنیت وجاهت قانونی و 
تسعلی ا    ونقعل حملاست ک  در ارتباط با ممنوعیت  2اPSI«)ابتکار امنیت اشاع »غیرحقوقی 
  های مرتبط با رژیم مرتبط با موشک معتکور، البتع  یفناوری و مواد مربوط  ار جمل  کشتارجمع

هعای  یتم دود 4آمده است « س»پیوست  1مادۀ « س»بدون ذکر نام ولی با م توای آن در بند 
سعاری اورانیعوم، آس سعنرین ار    یغنع ییقا  فنعی در ۀصعوص   تضحقوقی و غیرحقوقی در کنار 

تری در یقوالمللی ینبآرمایی یراستنظام  اساساً، شدهمصرفی تا پسماندداری سوۀت کارمعدن
قرار داده است  ب  این ترتیب، سط  و دامنۀ حقوق و تعهدا  ایران نسبت بع  قاععدۀ    برابر ایران
 افزایش یافت  است  موردنظر

 
 

                                                           
1. Missile Technology Control Regime.  

 آمده است  2221عنامۀ قط« س»پیوست  4مادۀ « الف»در بند  S/2015/546رژیم کنترل فناوری موشکی با مشخصۀ   2
3. Proliferation Security Initiative. 

 الملل نامید ینبتوان حقوق نرم حورۀ امنیت یما را NSG,MTCR, PSI  این س  رژیم نوپدید )4
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 ایمنع گسترش تسلیحات هستهای ایران و تحول توافق هسته
ینکع  در  ارسعد؛ نخسعت   یمع نظعر  پیش ار ورود ب  ب ث اصلی، توج  ب  دو نکتۀ ریر ضروری بع  

ی، این نتیج  مشاهده شد کع  اراده  اهست تکور در اسناد موسوم ب  توافق بررسی قلمرو قاعدۀ م
و همچنین اعضای شورای امنیت ملل مت عد، بعر    0+1و مواض  اعالمی ایران و سروه کشورهای 

الملل و حقوق و تعهدا  معاهعدۀ منع    ینباصول بنیادین حقوق »این امر مستقر شده است ک  
 شعده شعناۀت  اسعناد مربوطع  و همچنعین اصعول و رویعۀ       ی و سعایر اهست سسترت تسلی ا  

مقدم  و مقررا  کلی برجاما مورد ۀدش  واق  نشود  این عبار  در برجام  11 بند« )المللیینب
در سعزارۀ   یید و تصویب شده اسعت  نکتعۀ دوم  تأشورای امنیت هم  2221در رارروس قطعنامۀ 

 آغعار  دارد  در موردنظر ۀارتباط آن با قاعد نظرار  یارتأمل بس یجا نخست بند یاد شده است ک 
سعروه   یانآن م یاجرا یبرجام صرفاً برا ینمراد و اقداما  مندرج در ا یۀکل» بند آمده است:این 

ار «   یرعری   دولعت د  یچه یبرا ی رو یجادا ۀمنزلب  بایستیو نم باشدیم یرانو ا 0+1یکشورها
یر حقعوقی ار سعوی قاععده بعر توافعق      تعأث کرد کع   سیری یج نتتوان یمترکیب دو نکتۀ متکور 

 آنهعا یکطرف  در جریان است، ریرا ارادۀ مکشوفۀ طرفین توافق و مواض  سیاسی  طورب ی اهست 
در برجعام   یعد جد یۀرو یدو تول یجادابا رنین فرضی،  یری ابتنا یافت  است  بنابراین،تأثبر رنین 
ی ار یعک سعو، همعواره    اهسعت  رژیم من  سسترت  شود  با وجود این، در عمل،یم یاساساً منتر

هعای نوپدیعدی ماننعد سعروه     یعم رژیعژه در مواجهع  بعا    وبع   هعا دولعت ار رویع  و عملکعرد    متأثر
ی و اهسعت  ی مقدماتی و بعارنرری معاهعدۀ منع  سسعترت     هااجالسی و اهست  کنندسانعرض 

ر بعدی  نیسعت  در ضعمن،    سایر ت وال  حقوقی بوده است و ار سوی دیرر، نعافی ایجعاد ترسعی   
 01کع  بعرای نخسعتین بعار در قالعب معادۀ       « معاهدا  در ستر رمعان »یا « رویۀ بعدی»موضوع 

سزارشعرر ویعژۀ کمیسعیون    « اجرای معاهدا  در طرح مقدماتی سوم والداک»مباحث مرتبط با 
نامعۀ  عهد 21و آنچ  در نهایت در قالب معادۀ   Inter-Temporalالملل با عنوان حقوق ینبحقوق 
مورد توافق قرار سرفت، این است ک  رویۀ بعدی بر اصالح یا تغییعر مرعاد قعراردادی     1313وین 
یر ناشعی ار  تعأث ایعن   1ستارد یمیر تأثستارد، ولی بر ترسیر حقوق و تعهدا  قراردادی ینمیر تأث

 الملل در صعورتی نافعت  ینبکمیسیون حقوق  2211نویس مصوبۀ یشپوفق  مؤۀرتوافق یا رویۀ 
امکان انتساس آن ب  یک طعرف معاهعده وفعق حقعوق     »، «ابزار معتبر ترسیر»ۀ واسطب است ک  

)امکان ایجعاد ترتیبعا  عملعی را     مؤۀرشناسایی غیراتراقی بودن آن توافق یا رویۀ »، «المللینب
یر تعأث تعیعین میزانعی ار احتمعال    »، «معؤۀر یر آن بر توافق یا رویۀ تأثاحتمال »، 2«داشت  باشدا

                                                           
آرای  جملع  ار  هعا طرفی، اصالحا  وارده بر معاهده با اکنریت آرا کلیۀ اهست معاهدۀ من  سسترت  1وفق مادۀ   1

 سیرد یمی و     انجام اهست ی برۀوردار ار تسلی ا  هاتدولکلیۀ 
2. ModusVivendi. 
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، «ترسعیر اصعطالحا  معاهعده در سعتر رمعان     »، «ی ار اعمال اۀتیارا  معاهعده احورهسیر بر تر
   « برای تکرارشوندسی و توافق طرفین بعرای ترسعیر یعک معاهعده و      مؤۀرورن توافق یا رویۀ »

ی مطروح ، امکان احعرار  هاشاۀصحال، با توج  با انتزاعی و احتمالی بودن اییعلاحرار سردد  
 مععرض  در توانعد یمع حقوقی  قاعدۀ رسد، لیکن ب  نظر نرارنده هریمنظر دشوار ب  آنها همزمان

سیعرد    قعرار « جمععی  ترسعیر » ۀمنابع بع   امنیت شورای قطعنامۀ اجماعی ناشی ار تصویب یرتأث
ی ار اهسعت  الملعل  ینبع های عام و ۀاص آن برای ایران و نظام حقوق یبآس، مناف  و الوصفم 

 ی ریر قابل احصاست: هاحورهی در اهست ۀ بنیادین من  سسترت تسلی ا  جمل  برای قاعد
 ی:اهست الملل ینبی ایران برای نظام حقوق اهست مناف  عام و ۀاص توافق   1

 :اهم مناف  عام  1  1
  ی ایران؛اهست یز حقوقی در ۀصوص برنام  آممسالمت حلراهارائۀ 

   کننعدسان عرض مل  در اقالم قسمت اول سروه ی ار جاهست تقلیل سط  ان صار تجار 
 کم برای ایران؛ا دستInfcric Part1)ی اهست 

  ی و ارائعۀ الرعو و معدل    اهست الملل ینبیی نظام حقوق پاسخرویری و پتانعطافنمایش
 ی مشاب  )کرۀ شمالی، پاکستان، هندوستان و    ا؛  هاپروندهتوافق برای 

  ی ار جملع  ایمنعی و   اهسعت  ی هعا حعوره تمرکز بر سایر المللی و ینبرف  دغدغۀ جامعۀ
 امنیت؛

  ب  نقعش و سعاۀتار    سوءظنآرمایی و کاهش یراستجلب اعتماد نسبت ب  ساروکار نظام
 آژانس؛

  آرمایی؛یراستالمللی ینبنظام  الزاما ارائۀ ترسیر جدید ار 

  وال تدریجی آن؛ ی و جلوسیری ار راهست الملل ینبافزایش اعتبار و ترار نظام حقوق 

  المللی انرژی ینبیید شورای امنیت ملل مت د و آژانس تأارائۀ ترسیر و رویۀ جدید مورد
 اتمی؛

 اهم مناف  ۀاص:  2  1
   آرمایی ب  است صال کنسانترۀ سنگ معدن اورانیوم ب  مد  یراستاعمال و تسری نظام

 سال؛ 20
  ل )در سایت نطنزا؛سا10ب  مد   18/2ساری اورانیوم در سط  یغنپتیرت 

  سال در سایت نطنزا؛ 10شده )ب  مد  یغنکیلوسرم اورانیوم  222نرهداری 

 ساری فعال )در نطنزا؛یغنسانتریریوژ  0212پتیرت 

  عدد؛ 022های سانتریریوژ ب  تعداد ینماشانباشت 

  سالا؛ 10ی جدید در بارۀ رمانی مورد توافق )هانسلیریوژهای سانترتوسعۀ م دود 

 یرتسلی اتی سایت ت قیقاتی اراکا؛غتولید پلوتونیوم  پتیرت 
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  یرنظامی؛غی در موارد کاربرد ارندنقط های انرجار یراشنتولید 

  سال )در مرکز فردوا؛ 10های پایدار ب  مد  یزوتوپاتولید 

 تن در سال با طراحی مرهومی؛ 32ساۀت راکتور آس سبک و آس سنرین با ظرفیت 

 المللی ینبان و با نهادهای همترار و متناظر ساری تعامل فنی ایریعاد 

 های عام:یبآس  2

 ی:اهست ی ایران برای قاعدۀ من  سسترت تسلی ا  اهست های عام توافق یبآس  1  2

  آرمایی؛یراستار حیث  مهارقابلارائۀ الرو و رویۀ نامناسب و غیر 

   ی؛اهست الملل ینبحقوق  الزاما یزه برای عدم پایبندی کشورها ب  انرافزایش 

   ی؛اهست ایجاد تزلزل در دیوار مست کم من  سسترت افقی تسلی ا 

    ی در ۀاورمیان ؛اهست کاهش امید ب  ایجاد منطقۀ عاری ار تسلی ا 

   المللی انرژی اتمی؛ینبآرمایی آژانس یراستافزایش هزینۀ باررسی و ضریب ۀطا 

 ی؛اهست اری ار ررۀۀ کامل سوۀت ایجاد روی  و استاندارد دوسان  در برۀورد 

  ی ایعران )قعرارداد   اهسعت  های مشاب  برنامعۀ  یتوانمندی ناسالم در کسب هارقابتایجاد
 ی مصر، امارا  مت دۀ عربی، قطر و    ا؛اهست ی هابرنام ی عربستان با رین، اهست 

  اددالوۀاملککشور و فعال شدن شرط  12ب   11کنندۀ اورانیوم ار یغنافزایش کشورهای 
ی آمریکا و امارا  مت دۀ عربی برای توسعۀ وضععیت ناشعی ار توافعق    اهست در قرارداد 

 ایران 
 های ۀاص:یتم دودها و یبآس  2  2

  سعاری اورانیعوم   یغنع کیلوسرما و سط   222ی )اهست شدۀ یغنتولید و نرهداری مواد
 ا؛18/2)

 ( 022ذۀیعرۀ ماشعین سعانتریریوژ تعا     سعانتریریوژا و   0212فعالیت ماشین سانتریریوژ 
 عدد؛

  های نسل جدید سانتریریوژ؛ینماشت قیق و توسع  در ۀصوص 
  ساری لیزری؛یغنممنوعیت  ۀصوصب ساری و یغنروت 

 ی؛ا ا  هست یمتناسب تسل یباال یبا غنا یومپلوتون و 228ید نپتونیومدر تول یتممنوع 
  تن؛ 32یلووا  و ک 22ر ا یشب ینآس سنر ید و نرهداریدر تول یتممنوع 

 ی اهست  ی ا تسل آرمایش اییان را هایساریی شب یددر تول یتممنوع 

ی و ایعران ار  اهسعت  الملعل  ینبع های وارد بر نظام حقوق یبآسحال، اسرر  مناف  و اییعل
شورای امنیتا ب  شرح متکور احصا شده  2221ی ایران )برجام و قطعنامۀ اهست رهرتر توافق 

ی ایعران در رمینعۀ توسععۀ    اهسعت  لیکن، واق  امر این است کع  برۀعی ار وجعوه توافعق      است،
الملل ینبالمللی و حقوق ینبتواند همزمان منرعت و آسیب برای جامعۀ یمی متکور، هاشاۀص
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مانند  مؤۀری ار رهرتر یک توافق اقاعدهحقوق و تعهدا  هر  ،الوصفم آید   حساسب ی اهست 
یید ب  اتراق آرای آن در قطعنامۀ تأۀ ترسیر ناشی ار توافق حقوقی ۀاص، همچنین ابمنب برجام 

ییعد ضعمنی   تأیید ترسیر آن، قابل توصیف است  در ضعمن  تأشورای امنیت ملل مت د در حکم 
شعود   یمع ید پتیرت ترسیر مورد ب عث تلقعی   مؤفرایند و توافق یادشده ار سوی آژانس متکور 

ار حیث سیاسی مهم است، ریرا ناشعی ار   نوعاًسیری )ترسیر جمعیا شایان ذکر است، رنین تر
یی را متعهعد و  هعا طعرف تنهعا   آنک باشد، اما ار حیث حقوقی ضمن یمنر  یذرضایت دو طرف 

آورد کع   یمع ی معاهده مشعکالتی پعیش   هاطرفاند، برای سایر یرفت پتکند ک  آن را یمملتزم 
ا  بعا ایعن   112: 1211بیرعدلی،  یاییضع کجانب  است )کمابیش همان مشکال  ناشی ار ترسیر ی

نرعان و ترسعیر جمععی مععدود و    یذیری فراتر ار ترسیر تأثیید شورای امنیت، تأحال، برجام با 
 م دود ابتنا کرده است 

 

 گیرینتیجه
ی کشورهای لیبی، عراق، کرۀ شمالی و     و عدم حصول اجمعاع در  اهست ی هابرنام در  بستبن

هعا و  یع شعا ی، اهسعت  ی مقدماتی و بارنرری معاهدۀ منع  سسعترت   هاکنررانسی اۀیر هادوره
ی و ارکعان  اهسعت  الملعل  ینبع پایانی را در ۀصوص ناکارامدی و روال نظام حقوق یبیی هاشائب 

ی ایجعاد کعرده   اهست المللی انرژی اتمی و معاهدۀ من  سسترت ینباساسی آن ار جمل  آژانس 
های اساسعی کع  در مسعیر افعزایش تعهعدا       یتم دودیکرد، این توافق با وجود است  با این رو

شود ک  یمرو، سرت  یناراکرده است   کمرنگیی متکور را هاشائب قاعده ار طریق ترسیر داشت ، 
کلی توافق کامل با ایران ۀبر ۀوبی برای رژیم من  سسترت است  این توافعق بع  برۀعی     طورب 

ی آژانعس  هعا پادمعان تواننعد بعرای تقویعت    یماست و  مؤثرد ک  این رژیم دهیمکشور اطمینان 
المللعی: رژیعم منع     ینبع انرژی اتمی در آن مشارکت کنند؛ پیام مهم توافق )ایعرانا بع  جامععۀ    

  نتیج  اینکع  ترسعیر   اKaplow & Gibbons, 2015: 2-3)کند یمسسترت آشرت  است اما کار 
انعقاد  یران و شورای امنیت در ۀاللو ا 0+1 یکشورها یدساهحقوق و تعهدا  قاعدۀ متکور ار د

 11متکور )وفق بنعد   توافقای ناشی ار ی رویر تأث، لیکن اعمال شد و بالمره بالمال متکورتوافق 
مقدم  و مقررا  عمومیا برای کشورهای ثالث ممنوع قلمداد شده است  این در حالی است ک  

)ماننعد  « توافق حقوقی ۀعاص »با عنوان  مؤۀرترسیر توافق یر و تأثۀ حقوقی در معرض قاعدهر 
ییعد  تأ»ۀ منابع بع  آرای آن در قطعنامۀ شعورای امنیعت ملعل مت عد،      اتراقبرجاما یا تصویب ب  

ی قاعده در س  حورۀ مجزا م سعوس بعوده   هاشاۀص، قرار دارد  در این صور ، ترسیر «ترسیر
سیر در کمیت و کیریت آن واق  شده است  ار ین تراترمهماست؛ یک در حورۀ فنی ک  برۀی ار 

سعاری، آس  یغنع ها و شناسعایی حعق   یتم دوددر حورۀ مسائل فنی؛ وض   آنهاین ترمهمجمل  
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ار توافعق، نظعام حقعوق     متعأثر ی اسعت  دومعین حعورۀ    اهسعت  سنرین و در کل ررۀۀ سوۀت 
ترتیبعا  فرععی در    ار 1/2ی است ک  پتیرت پروتکل ال عاقی و کعد اصعالحی    اهست الملل ینب

ی ارریعابی  ردنع منالآرمایی و مقوم قاعده است  حورۀ سوم ک  نوآوری در آن یراستتکمیل نظام 
هعای غیرحقعوقی سعروه    یعم رژشود، پتیرت و اجرای حقوق و تعهدا  نرم حقوقی مندرج در یم

  هعر  های موشک و ابتکار امنیت اشعاع  اسعت  بع   یفناوری، رژیم کنترل اهست  کنندسانعرض 
یر ترسیر متکور در تضعمین تععادل در حقعوق و تعهعدا  نظعام حقعوق       تأثحال، نر  درارمد  

ثباتی، اعمال استاندارد دوسان  و تزلعزل  یبی ار یک سو و آسیب آن نیز در سرو اهست الملل ینب
 ی ار سوی دیرر است اهست  قاعدۀ من  سسترت تسلی ا  با ارتباط در جمل  در نظام متکور ار

 

 منابع
 فارسی. 1

 هاالف( کتاب
 ، تهران: ۀرسندی المللینبی حقوق شناسروتنراهی ب  یمنا  1234سل، علیرضا )یمابراه  1
 ، تهران: مخاطب با برجام ار آغار تا فرجام سامب ساما  1234نژاد، حمید )یدیبع  2
 ، ترجمعۀ اتی پی  ان)ی اهست  یهاسالح سسترت من  معاهدۀ ترسیر ا 1234  جونیر، دانیل )2

 ۀرسندی  سیامک کریمی، تهران: سل و علیرضا ابراهیم
، تهعران:  یاهسعت  الملعل انعرژی   ینبع سرتارهایی پیرامون ایران و حقوق ا  1218  ساعد، نادر )4

 ۀرسندی 
 ، ترجمۀ علیرضای: مبادی و ت وال اهست رژیم عدم سسترت ا  1211  شاکر، م مدابراهیم )0

 هدی حاتمی، تهران: ۀرسندی سل و میمابراه
معاهدا  در ستر رمان، اصالح معاهعدا  در اثعر رویع  بععدی     ا  1234، بهزاد )صابری انصاری  1

  شهر دانش تهران:، عضو یهادولت
 ، تهران: سنج دانش المللیینبحقوق معاهدا  ا  1211یردلی، م مدرضا )ب یائیض  8
 ، تهران: میزان المللیینبی هاسارمانا  1283راده، رضا )یموس  1

: تهعران ، الملعل ینبع یت در ترسعیر معاهعدا    نحسن .ا1232سر، حسن )  واثقی، م سن؛ کوره3
 مجد 

، ایعران  یاهسعت   هعای یعت ها در مورد فعالبررسی حقوقی قطعنام  ا 1232ی، مهدی )وجد  12
 .لتهران: جنر

 



 8931   ...یاهسته یحاتتسل منع گسترشاعدۀ متقابل ق یرتأث

 

 ب( مقاالت
المللعی انعرژی اتمعی بعا ایعران در      ینبع آژانعس  اۀتالفا  ا  »1230  سادا  میدانی، سید حسین )11

 .213-201، ص 04، ت المللیینبمجلۀ حقوقی ، «المللینبی ار دیدساه حقوق اهست پروندۀ 
بررسعی ابععاد حقعوقی برجعام در نظعام       ا سعزارت پژوهشعی:  1234لی )ع ،فتاحی رفرقندی  12

 نرهبان  شورای ، پژوهشکدۀحقوقی ایران
مجلعۀ حقعوقی   ، «المللینبترسیر و اجرای مقررا  حقوق ا »1281-82ال  )یتهدا  فلسری، 12
   23 - 31، ص 14و  12، ت المللیینب

در قبعول و اجعرای معاهعده منع  سسعترت       هادولتنابرابری »ا، 84-1282) -------------  14
  0- 42، ص 11و  13المللی، ت ینبمجلۀ حقوقی ، «ی: تصورا  و واقعیا اهست ی هاسالح

، «الملعل ینبع ماهیعت برجعام ار منظعر حقعوق     ا  »1231  مالکریمی، امید؛ جاللی، م معود ) 10
  01-82، ص 1، ت 48فصلنامۀ مطالعا  حقوق عمومی، دورۀ 

 

 انگلیسی. 2

16. .Joheson, R. (n.d.)(2000). The NPT ReviewConference: "A Delicate, hard-won 

Compromise", Disarmament Diplomacy.uk: www.acronym.org.uk. 

17. Joyner, D. H. (2013). "Iran's Nuclear Program and International Law", Penn 

State Journal of Law & International Affairs, 2013. vol 2 NO.2. P 282. 

18. Kaplow, j. m., & Gibbons, r. d. (2015). "Implications For the Nuclear 

Nonproliferation"Regime.Rand(http://www.rand.org/international/cmepp/the-

days-after-a-deal-with-iran.html), 2. 

19. pilat, j. (2007). "Atoms for Peace: A future After Fifty Years?" Baltimore: Johns 

Hopkins University press: https://www.wilsoncenter.org/book/atoms-for-peace-

future-after-fifty-years. 

20. Stoiber, C. (2003). "The Evolution of NPT Review Conference final 

Documents", James Martin Center: https://www.nonproliferation.org/wp-

content/uploads/npr/103stoi.pdf.  

https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/103stoi.pdf
https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/103stoi.pdf

