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بررسی نظام حقوقی حاکم بر تجارت بینالمللی کاالهای هستهای
*صالح رضایی پیش رباط
 تهران ـ ایران،14395-836 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،گروه پژوهشی حقوق هستهای

 جامعه و حقوق بینالملل آزادی تجارت میان ملتها و دولتهاا را باه عناوان یال اسال اساسای، با این که در سالهای میانی قرن بیستم:چكیده
 و همینطور اگار چاه در هماین قارن حام تماامی،پذیرفته و مورد تأ یید قرار داد و برای این منظور سازوکارهای اجرایی بینالمللی را به وجود آورد
دولتها بر کاربردهای سلحآمیز فنآوری هستهای و تعهد بینالمللی به توسعهی جهانی کاالهای مرتبط با این فنآوری در اسناد بینالمللی متعاددی
 با این وجود قید برخی استثناها و شرایط در ارتباا باا ساادرات و واردات کاالهاای هساتهای در اساناد باینالمللای،مورد تأیید و تأکید قرار گرفت
 موجب شد در عمل تجارت باینالمللای آزاد،ذیربط و برداشتهای غیرحقوقی و موسع دولتهای عمدتاً پیشرفتهی هستهای از این شرایط و استثناها
این کاالها با محدودیتهای تبعیضآمیزی مواجه شده و قابلیت اعمال اسل تجارت باینالمللای آزاد در زمیناهی کاالهاای هساتهای دچاار تردیاد و
 نوشتهی حاضر نظام حقوقی تجارت بینالمللی کاالهای هستهای و محدودیتهای آن را در چارچوب قواعد و مقررات سازمان تجاارت.تزلزل شود
.جهانی و همین طور نظام منع گسترش تسلیحات هستهای مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است

، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، کاالهای هستهای، معاهدهی منع گسترش تسلیحات هستهای، سازمان تجارت جهانی:کلیدواژهها
موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت

A study into the legal system governing international trade of nuclear goods
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Abstract: Although in the mid- twentieth century, the international community and law accepted and
approved freedom of trade among nations as a fundamental principle and to enact it implemented
international mechanisms and although the right of all states to peaceful uses of nuclear technology and
international community duty to global development of this technology were confirmed in various
international instruments, imposing some limitations and exceptions to this principle in some
international documents related to the export and import of nuclear materials and broad albeit apparently
judicial interpretation of the advanced nuclear states of these conditions and exceptions, led the free flow
of goods in international trade to face discriminatory restrictions in practice. This caused doubt and
uncertainity regarding applicability of the principle of freedom of international trade in nuclear materials.
The present article focuses on the study and evaluation of the legal system of international trade of
nuclear materials and its constraints within the framework of the WTO, as well as the non-proliferation
of nuclear weapons rule.
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 .1مقدمه

تبعیضآمیاز جریاان پیادا کناد .در ساال  ،1968تادوینکننادگان

امروزه تجارت بینالمللی آزاد و بادون تبعایض میاان کشاورها از

معاهدهی منع گسترش سالحهاای هساتهای ضامن شناساایی حام

جملهی شاناخته شادهتارین اساول حقاوق باینالملال باه حسااب

غیرقابل اساقا تماامی دولاتهاا بار اساتهادهی بادون تبعایض از

میآید .شکلگیری این اسل به سالهاای پاا از جناه جهاانی

فنآوریهای سالحآمیاز هساتهای ،تصادیم و مقارر نمودناد کاه

دوم و به زمانی بر میگردد که کشورهای جهان در سال  1947در

«تمامی طر های معاهده متعهد میشوند مبادلهی تجهیزها ،مواد

برتون وودز ایاالت متحدهی امریکا گردهم آمدند تا سااختارها و

و اطالعات فنی مرتبط با کاربردهای سلحآمیز انرژی اتمای را تاا

بنیادهای نظام اقتصادی و تجاری جهان پا از جنه را پیریازی

حد اعالی امکان تسهیل نمایند .طر های معاهده همچنین متعهد

نمایند [ .]1در ایان ساال 15 ،دولات در قالاب یال موافقاتناماه

می شوند که باه نحاو انهارادی یاا باا همکااری دیگار دولاتهاا و

(موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت ،گات) توافام نمودناد تاا

سازمانهای بینالمللی در خصوص توسعهی بای تار کاربردهاای

در روابط فیمابین از هر نوع محادودیت بار ساادرات و واردات

انرژی هستهای برای اهدا

سلحآمیز ،به ویژه در کشورهای فاقد

کاالهای تجاری یلدیگر امتناع و از هر گونه رفتار تبعیضآمیاز

سااالح هسااتهای عضااو معاهااده ،بااا توجااه مقتضاای بااه نیازهااای

در ارتباطات تجاری خودداری نمایند [ .]2بعدها کشورهای دیگر

منطقههای در حال توسعهی جهان ،همکاری نمایند ].»[5

نیز به موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت ،که پاا از تأسایا

اما چنین تأکید سریح بر مبادله و توسعهی بینالمللای ماواد و

سازمان تجارت جهانی در سال  1995به یکی از مهامتارین اساناد

تجهیزهای هستهای برای مصار

سلحآمیز ،مانع از آن نشاد کاه

آن مبدل شد ،ملحم شدند ،به گونهای که در حال حاضر متجااوز

دولااتهااای پیشاارفته در عرسااهی فاانآوری هسااتهای در عماال

ایان

محدودیتهای تبعیضآمیاز جادی در مسایر تجاارت باینالمللای

از  150دولت ،عضو آن به شمار میآید [ .]3با اینکه هاد

موافقتنامه رفع و یا تقلیال مواناع ساادرات و واردات در تماامی

کاالهای هستهای ایجاد نمایند.

زمیناههااا بااوده اساات ،امااا بااه دلیاال پااارهای نگراناایهااای امنیتاای،

نوشااتهی حاضاار تجااارت بااینالمللاای کاالهااای هسااتهای و

تدوینکنندگان موافقتنامه ،تجارت بینالمللی کاالهای هساتهای

محدودیتهای آن را از دیدگاه قواعد و مقررات گات و سازمان

را با منافع امنیتی دولاتهاا پیوناد زده و تجاارت باینالمللای ایان

تجارت جهانی و همینطور نظام منع اشاعه و مبادالت باینالمللای

کاالهااا را بااه گونااهای تبعاایضآمیااز بااا محاادودیتهااایی مواجااه

کاالهای هستهای بررسی و ارزیابی نموده است.

ساختند -محدودیت ها و تبعیضاتی که با اهدا

و اسول تجارت

آزاد جهانی معارض بوده و با آرمانهای حقوق تجارت بینالملل

 .2تجــارت بــینالمللــی کاالهــای هســتهای در پرتــو

همسو نبوده است.

مقررات موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت
همانطورکه گهته شد ،تادوینکننادگان موافقاتناماهی عماومی

در عرسهی نظام حقوقیِ منع گسترش تسلیحات هساتهای نیاز

()1

وضعیتی مشابه نظام سازمان تجارت جهانی به وجود آماد .باا ایان

تعرفه و تجارت ،تجارت بینالمللی کاالهای هستهای را با منافع

که قواعد و مقررات حقاوقی نظاام مناع گساترش هساتهای لازوم

امنیتی ملی کشورها پیوند زده و با اعطای اختیاارات نامحادود باه

توسااعه و انتقااال باادون تبعاایض کاربردهااای ساالحآمیااز علااوم و

دولتها در برخاورد امنیتای باا ساادرات و واردات ایان کاالهاا،

فنآوری هستهای در سراسر جهان را به عنوان یل اسل حقاوقی

موجبااات برخااوردهااای دوگانااه و تبعیضااات ناااروا در تجااارت

مااورد شناسااایی قاارار داد [ ،]4پاای بیناای نکااردن سااازوکارهای

بینالمللی ماواد و تجهیزهاای هساتهای بارای اهادا

بینالمللی مؤثر که بتواند چنین توسعه و انتقالی را تضمین نموده و

ساالحآمیااز را فااراهم آوردهانااد .موافقااتنامااهی مااذکور ،کااه در

از برخوردهای غیرحقوقی و تبعایضآمیاز دولاتهاا در عرضاه و

حوزهی ساادرات و واردات کاالهاا باه طاور کلای آزادی عمال

سادرات مواد و کاالهای هستهای پی گیری نماید ،موجاب شاد

اعضای خود را محدود و آنها را به پرهیز از ایجااد ماانع در ایان

تااا در میااان کشااورها ،بااه جااای تجااارت هسااتهای آزاد و باادون

زمینه متعهد ساخته بود ،اختیارات حاکمیتی محدود شدهی آنهاا

تبعاایض ،تعااامالت هسااتهای تااوأم بااا برخوردهااای دوگانااه و

را در ارتبا با سادرات کاالهای هستهای بازگردانده و باه آنهاا
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اجازه داده است مبادالت هستهای خود را ،نه براساس هنجارهاای

اشاعهی سالحهای هساتهای اسات ] [6و اگار دولات عضاو

لیبرالیسم بینالمللی تجاری ،بلکه مطابم با منافع امنیتی ملای خاود

تشخیص دهد کاه سادور یاا وارد کاردن آن مااده از یاا باه

تنظیم نمایند.

کشور منجر به اشاعهی تسلیحات اتمی خواهد شد میتواناد

در این خصوص مادهی  21موافقتنامهی فوقالذکر در مقاام

بدون رعایت مقررات موافقتنامه هر نوع اقادام مقتضای در

بیان استثنای منافع امنیتی ملی اشاعار داشاته اسات« :های یال از

آن زمینه باه عمال آورد .هار چناد کاه تحاوالت بعادی در

مقررات این موافقتنامه نباید طوری تهسیر شود که:

زمینااهی کنتاارل مااواد هسااتهای ،از جملااه تأساایا آژانااا

الف) ...

بااینالمللاای اناارژی اتماای و انعقاااد معاهاادهی منااع گسااترش

ب) دولت های عضو را از انجام اقدامی که برای حراست از منافع

سالحهای هستهای تا حدودی مقرون به واقعیات باودن ایان

امنیت ملی خود در ارتبا با مواد شکافتپذیر( )2یا مواد مشاتم از

تهسیر را تأیید میکند ،با این وجود ،ارایاهی ایان تهسایر باه

آن الزم میدانند ،منع نماید».

آزادی عمل نامحدود دولتها در امنیتی تلقای کاردن ماواد
شکافتپذیر خدشهای وارد نمیکند.

به طوری که پیدا است موافقتناماهی ماذکور ،مناافع امنیتای
دولتهای عضو را با سادرات و واردات مواد شکافتپذیر پیوند

تهسیر دوم این است که منظور از امنیت ملای مارتبط باا ماواد

زده و باااه آنهاااا اجاااازه داده اسااات بااادون رعایااات مقاااررات

هستهای ،حصاول اطمیناان دولاتهاا از تاأمین ماواد هساتهای در

موافقتنامه ،به هر اقدامی که منافع امنیت ملیشاان در ارتباا باا

کشور است .بدین مههوم که دولتها میتوانند با لحاظ منابع مواد

این مواد ایجاب میکند ،مباادرت نمایناد .در خصاوص مقاررات

هستهای خود ،که کاالی حیاتی و راهبردی محسوب میشود ،در

مادهی یاد شده نکتههای زیر قابلمالحظه است:

سادرات و عرضهی ایان ماواد محادودیت ایجااد کنناد .در ایان

 .1استثنای منافع امنیت ملی پای بینای شاده در موافقاتناماهی

ارتبا به مادهی  2معاهدهی اوراتم (جامعهی انرژی اتمای اروپاا)

عمومی تعرفه و تجارت ،سرفاً واردات و سادرات بخشی از

اشاااره شااده اساات کااه اشااعار ماایدارد« :جامعااهی اروپااا بایااد ...

کاالهای هستهای یا به عباارت دقیامتار ماواد شاکافتپاذیر

اطمینان حاسل کند که تمام استهادهکننادگان در جامعاهی اروپاا

هستهای و مشتقات آن را شامل میشود و سایر مواد هستهای

عرضهی منظم و عادالنهای از اورانیم طبیعی و سوخت هستهای را

و پرتوزا و همینطور تجهیزهای هستهای از قبیل رآکتورهای

دریافت میکنند [».]7

قدرت و تحقیقاتی و تأسیسات چرخهی سوخت هساتهای را

نهایتاً تهسیر سوم این است که منظور از مناافع ملای مارتبط باا

در باار نمایگیاارد .از ایاانرو بااه نظاار ماایرسااد غیاار از مااواد

مواد شاکافتپاذیر دفااع و حراسات سانعت هساتهای کشاور در

شکافتپذیر و مشتقات آنها ،سایر مواد و کاالهای هستهای

مقابل آسیبها و خطرهای مختلاف احتماالی اسات [ .]8براسااس

مشمول استثنای مذکور نبوده و دولتهای عضو نمایتوانناد

این تهسیر اگر امنیت سنایع هستهای یل دولت ایجاب کناد ،آن

بااه اسااتناد اسااتثنای منااافع امنیتاای ،در تجااارت ،واردات و

می تواند به استناد استثنای امنیت ملی نسابت باه ماواد ساادرات و

سادرات آنها محدودیتهای تبعیضآمیزی ایجاد نمایند.

واردات شکافتپذیر هر نوع اقدامی را که الزم تشخیص میدهد
به عمل آورد.

 .2موافقتنامه ،استثنای امنیت ملی مرتبط با مواد شاکافتپاذیر
را توضیح نداده و مشخص ننموده است که تحت چه اوضاع

آنچه در کال مای تاوان گهات ایان اسات کاه اختیاار عمال

و احوالی تجارت بینالمللی این مواد منافع امنیت ملی آنهاا

دولااتهااا در تشااخیص منااافع امنیتاای مقاارر در مااادهی مااذکور

را متأثر میساازد .باا وجاود ایان ،در ایان زمیناه ساه تهسایر

نامحدود و ذهنی است کاه البتاه چناین اختیاار عمال گساتردهای

متهاوت ارایه شده است :نخستین تهسیر این است که منظاور

می تواند توالی فاسدی را در پای داشاته باشاد .دیاوان باینالمللای

از استثنای امنیت ملای مارتبط باا ماواد شاکافتپاذیر ایجااد

دادگستری در رأی سال  1986خود راجع باه دعاوی نیکاراگو اه

محاادودیتهااای تجاااری وارداتاای و سااادراتی بااا هااد

علیه ایاالت متحدهی امریکاا ،ایان موضاوع را تأکیاد کارده و باه

پای گیاری از تغییار مساایر دادن ایان ماواد بارای ساااخت و

هنگام بررسی مقررهی امنیات ملای در معاهادهی ماودت باین دو
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کشور ( )1955اظهار داشت« :ایان مقاررهی گاات (ماادهی ،)21

اختیارات ناشی از منافع امنیتیشان به موجب ماادهی  21ندارناد و

که استثناهایی را نسبت به اجرای طبیعای موافقاتناماهی عماومی

این واقعیت را باید یل محدودیت جدی در تجاارت باینالمللای

پی بینی نموده است ،اشعار میدارد که موافقتنامه طوری تهسیر

کاالهااای هسااتهای تلقاای نمااود کااه الزم اساات در بررساای نظااام

نخواهد شد که طر

حقوقی تجارت بینالمللی کاالها مورد توجه قرار گیرد.

متعاهاد را از اتخااذ هار اقادامی کاه بارای

حمایت از منافع امنیتی حیاتی اش در ارتبا با مواد شاکافتپاذیر
هستهای ،تسلیحات و غیره الزم تشخیص میدهد ،مناع نمایاد [.]9

 .3تجارت بینالمللی کاالهای هسـتهای در چـارچو

معیار تشخیص منافع امنیتی در مادهی  21موافقتنامهی گات یل

نظام منع گسترش سالحهای هستهای

معیار ذهنی است و تشخیص منافع امنیتی به خود دولتها واگذار

همانند بسیاری دیگر از فنآوریها ،فنآوری هستهای نیز متضمن

شده است .اما معیار تشخیص منافع امنیتی در مادهی  21معاهادهی

مصار

و منظورهای دوگانه است .ایان فانآوری در عاین حاال

مودت  1956عینی است و لذا نمیتواند مانع رسایدگی دیاوان باه

که دارای مزیتها و کاربردهای مثبت بایشاماری در زمیناههاای

سحت و سقم آن شود [».]10

مختلف سنعتی ،پزشکی ،کشاورزی و تولید انرژی اسات ،باالقوه
قابلیت انحرا

همینطور رویاهی گاات نیاز بای تار باه رویکارد اختیاارات

به اهدا

نظامی و تسالیحاتی را نیاز دارد .وجاود

نامحدود دولتها در ارتبا با منافع امنیتی تمایل نشان داده است.

چنین ماهیت کاربردی دوگانه لزوم محدودیتها و نظارتهاا بار

در این زمینه در اوایل سال  1949شاورای گاات در ضامن اساناد

تجارت بینالمللی ماواد و تجهیزهاای هساتهای را اجتناابناپاذیر

مذاکراتی خود اعالم کرد «در ارتبا با مسایل مربو به امنیات،

ساخته است.

در وهلهی اول هر کشور باید قاضی خود باشد [».]11

آژانا بینالمللی انرژی اتمی در سال  1957و معاهادهی مناع
گسترش تسلیحات هستهای در سال  1968با این هد

در سااال  ،1961دولاات غنااا نیااز در توجیااه تحااریم کاالهااای

تأسایا و

پرتغال ،به استثنای امنیت ملی در مادهی  21موافقاتناماهی گاات

منعقد شدند که جریان تجارت بینالمللی کاالهای هستهای بارای

استناد نموده و اعالم کرد که به موجب این ماده «دولات متعاهاد

اهدا

سلحآمیاز را باه قباول نظاارتهاای باینالمللای از ساوی

تنها قاضی در تشخیص منافع امنیتی خاود اسات .لاذا اعتاراض باه

دولت هاای واردکنناده مشارو ساازند تاا ضامن رفاع ماانعهاای

اقاادامات آن دولاات در تحااریم کاالهااای پرتغااال وارد نیساات».

توسااعهی جهااانی کاربردهااای ساالحآمیااز فاانآوری هسااتهای ،از

همینطاور ،در ساال  1982دولات ایااالت متحاده در حمایات از

انحاارا

نظااامی و ساااخت تساالیحات

تحریمهای اروپاا علیاه آرژانتاین اظهاار داشات «موافقاتناماهی

هستهای پی گیری شود [.]13

ایاان فاانآوری بااه اهاادا

به طور کلی ،محادودیتهاای تجاارت باینالمللای کاالهاای

عمومی [تعرفه و تجارت] تشاخیص ایانکاه چاه چیازی الزماهی
منافع ملی دولتها اسات را باه خاود آنهاا واگاذار کارده اسات

هستهای ،یا ناشی از شرایطی است که در اسناد بینالمللای مرباو

[».]10

به عرضه و سادرات این کاالها پی بینی شده و یا مانعهایی است
که به واسطهی اقدامات فراتر از موازین پذیرفته شدهی دولتهای

برخی از اعضای سازمان تجاارت جهاانی بار ایان نظرناد کاه

پیشرفته در زمینهی فنآوری هستهای به وجود آمده است.

اختیار عمل دولتهای عضو در تشخیص مناافع امنیتای خودشاان
به موجب ماده  21محدود میباشد ،آنها نمیتوانند به سالحدید
خود این منافع امنیتی را تشخیص داده و باید رکان حال اخاتال

 1.3محدودیتهای ناشی از شرایط عرضهی کاالهای هستهای در

سازمان تجارت جهانی آن را تشخیص دهد ] .[12با ایان حاال از

معاهدهی منع گسترش سالحهای هستهای

آنجاایی کاه در ایاان خصاوص تااکنون اختالفاای باه رکان حاال

معاهدهی منع گسترش سالحهای هستهای ،به عناوان سانه بناای

سازمان ارجاع نشده ،رویهی قضایی هم در این خصوص

اسلی نظام عدم گسترش سالحهای هستهای ،عرضهی بینالمللای

شکل نگرفته است .بنابراین ،در شرایط فعلی آنچاه کاه بای تار

کاالهااای هسااتهای را منااو بااه رعایاات شاارایطی نمااوده اساات.

غلبه دارد این است که دولتها تمایل چنادانی باه محادود شادن

مقررهی مربوطهی معاهده در این زمینه اشعار داشته است:

اختال
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«هر یل از دولتهاای عضاو معاهاده متعهاد مایشاوند کاه

چنین مواد و تجهیزهایی را به کشورهای تقاضاکننده ارساال

الف) چشمه یا مواد شکا پذیر ،یا ب) تجهیزها یا موادی کاه باه

نمایند .سوالی که در این ارتبا میتواناد مطارح شاود ایان

طور خاسی برای فرآوری ،استهاده یاا تولیاد ماواد شاکافتپاذیر

است که تأثیر قبول پادمانهای آژاناا بار عرضاه و سادور

خا سی تعیین یا تدارک شده است را به هی یال از دولاتهاای

مواد و تجهیزهای اشاره شده چیسات آیاا قباول پادماانهاا

فاقد سالح هستهای بارای اساتهاده در مقاساد سالحآمیاز عرضاه

موجب تعهد دولات عرضاهکنناده باه عرضاهی ایان ماواد و

نکننااد ،مگاار ایاانکااه چشاامه یااا مااواد شااکافتپااذیر ویااژه تااابع

تجهیزها میشود یا اینکه قبول پادمانها و به عبارت دیگار

پادمانهای (نظارتهای) الزم شده [پادمانهای آژانا بینالمللی

تحقم شر  ،سرفاً موجب رفع مانع سدور و عرضهی مواد و

انرژی اتمی] در این ماده قرار بگیرد [».]14

تجهیزها میشود و نمیتوان از آن الزام دولتها به سدور و
عرضه را استنبا نمود برداشت اخیر واقاعبیناناهتار اسات و

در خصوص این مقرره نکات زیر قابل مالحظه است:

رویهی دولتها نیز آن را تأیید میکند.

 .1عاادم عرضااهی مااواد و تجهیزه اای هسااتهای بااه کشااورهای
غیر دارندهی سالح هستهای قبل از پذیرش پادمانهای مقارر

 .3معاهدهی مذکور ،موارد یا مصاداقهاای عرضاه را باه ماواد

در معاهده ،تکلیف و نه حم دولتهاا باوده و آنهاا در ایان

چشمه یا شکافتپذیر ویژه( )3یا تجهیزها یاا ماوادی محادود

زمیناه از اختیااار عماال برخاوردار نیسااتند و ایاان ،از جملااهی

کرده است که به طاور خاسای بارای فارآوری ،اساتهاده یاا

تهاوتهای محدودیتهای تجارت کاالهای هستهای ناشای

تولید مواد شکافتپذیر ویژه تعیین یا تدارک شدهاند .از این

از نظام عدم اشاعهی ساالحهاای هساتهای باا نظاام تجاارت

جهت نیز بین نظام منع گسترش سالحهاای هساتهای و نظاام

جهانی محسوب میشود .به طوریکه تاکنون نیاز بیاان شاد،

تجااارت جهااانی تهاااوتهااایی مشاااهده ماایشااود .در نظااام

دولتهای عضو موافقتنامهی عمومی تعرفاه و تجاارت باه

تجارت جهانی محدودیتهای سادراتی و وارداتی سرفاً باه

اسااتناد اسااتثنای امنیاات ملاای محاام و نااه مکلااف بااه ایجاااد

مواد شکافتپذیر محدود شده و این در حالی است که نظام

محاادودیتهااای تجااارتی در زمینااهی مااواد شااکافتپااذیر

منع گسترش سالحهای هستهای ،سایر مواد و نیز تجهیزهاای

شاادهانااد .در حااالیکااه براساااس معاهاادهی منااع گسااترش

مرتبط با مواد شکافتپذیر و چشمه را نیز شامل شاده اسات

سااالحهااای هسااتهای عاادم عرضااهی مااواد و تجهیزه اا بااه

[ .]15این که مواد چشمه یا شکافتپذیر ویژه چیست تقریبااً

کشورها ،قبل از قبول پادمانهای آژانا از ساوی دولاتهاا

اتهاقنظر وجود دارد و مهاهیم آنها در برخی از اساناد مهام

جزو تکلیف این کشورها لحاظ شده است.

بینالمللی و از جمله اساسانامهی آژاناا باینالمللای انارژی

 .2مقررهی معاهدهی مذکور اشعار داشته است که دولاتهاای

اتمی تعریف شاده اسات .اماا تجهیزهاا و ماوادی کاه بارای

عضو ،متعهد به عدم عرضه و تأمین مواد و تجهیزهاا هساتند،

فاارآوری و  ...تاادارک ماایشااوند مههااوم کلاای داشااته و

مگر این که مواد موردنظر تحت پادماان پای بینای شاده در

مصااداقهااای آن در معاهاادهی منااع گسااترش هسااتهای یااا

معاهده واقع شود .براساس این مقرره ،دولتهاا در ساورتی

معاهدههای جهانی مشابه مشخص نشده است .با این وجاود،

میتوانند مواد و تجهیزهاای اشااره شاده را باه کشاور فاقاد

تعدادی از دولتهای عضو معاهده به نحو جمعی یا انهرادی

ساااالح هساااتهای عرضاااه و ارساااال نمایناااد کاااه دولااات

به مشخص کردن مصداقهاای ایان ماواد و تجهیزهاا اقادام

دریافتکننده طی قراردادی دوجانبه باا آژاناا باینالمللای

نمودهاند که البته اعتبار حقوقی اقدام آنها محل تردید است

انرژی اتمی پادمانهای این نهاد بینالمللی بر چشامه و ماواد

که در مبحا هاای آتای باه بررسای و ارزیاابی آن خاواهیم

شکافتپذیر ویژه را قبول نمایند .در سورت امضاای چناین

پرداخت.

موافقتنامهای و قبول پادمانهای جامع آژانا ،ظاهراً نبایاد

 .4مصداقهای مواد و تجهیزهای مشمول عرضه با مصداقهای

شر دیگری برای عرضهی مواد و تجهیزهای مذکور وجود

مواد مشمول پادمان متهاوت است .بدین مههوم که سادور و

داشته باشد و دولتهاای عرضاه و ساادرکننده اساوالً بایاد

عرضهی مواد چشمه ،شکافتپذیر و سایر مواد و تجهیزهای
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بررسی نظام حقوقی حاکم بر تجارت بینالمللی کاالهای هستهای

اشاره شده ،به کشورهای فاقد سالح هستهای سرفاً باه قباول

واردات حدود  100قلم از اقالم تجهیزهای هستهای نموده اسات.

پادمانهای آژانا بر مواد چشمه و شکافتپذیر منو شاده

تعهااد دولااتهااا بااه اعااالم واردات و سااادرات ایاان تجهیزهاا بااه

است و اعمال این پادمانها در ماورد تجهیزهاا و ساایر ماواد

آژانااا ،آزادی عماال و سااالحیت دولااتهااا در ارتبااا بااا ایاان

موضوعیت ندارد .باه عباارت دیگار ،مصاداقهاای مشامول

تجهیزه اا را محاادود نمااوده و جریااان تجااارت بااینالملل ای آزاد

پادمانها محدودتر از مصداقهای مشمول عرضه و سادرات

کاالهای هستهای را تحت تأثیر قرار مایدهاد .اعاالم ساادرات و

است.

واردات مواد و تجهیزهای هستهای سلحآمیز از سوی کشورها باا
هد

 .5تعهد به قبول پادمانهاا تنهاا شاامل دولاتهاای فاقاد ساالح
هستهای عضو معاهده نیست و دولتهای غیر عضو نیز ملازم

جلوگیری از دساتیاابی آنهاا باه تسالیحات اتمای انجاام

میشود.

به قبول آن شدهاند .اما دولت عرضهکننده لزومااً بایاد عضاو
معاهده باشد .اگر چاه معاهادهی مناع گساترش ساالحهاای

 .4محدودیت تجارت بـینالمللـی کاالهـای هسـتهای

هستهای ،دولتهای دارندهی تسلیحات هساتهای را تعریاف

ناشی از اقدامهـای تشـكالت عرضـهکننـدهی مـواد و

نموده است ،اما در حال حاضر این تعریاف باا چاال هاایی

تجهیزهای هستهای

مواجه شده است .در حالی که هند ،پاکستان ،کرهی شامالی

بااه دنبااال بایسااته انجااام (قطعاای) شاادن معاهاادهی منااع گسااترش

و اسراییل دارای تسلیحات هستهای هستند ،از منظار معاهاده

سالحهای هستهای در سال  ،1970تعادادی از کشاورهای عمادتاً

آنها دولتهای فاقد تسلیحات اتمی قلمداد میشوند [.]16

پیشرفتهی هساتهای در قالاب گاروههاایی تحات عناوان کمیتاهی
()4

()5

زانگاار و گااروه عرضااهکنناادگان هسااتهای تشااکیل شاادند و
 2.3محدودیتهـای ناشـی از اعـالم صـادرات و واردات مـواد و

شرایطی را برای عرضه و سدور مواد و کاالهاای هساتهای ماورد

تجهیزهای هستهای

استهاده در اهدا

نظام منع گسترش سالحهای هستهای ،دولتها را ملازم باه اعاالم

محدودیتهای جدیدی بر تجارت بینالمللای کاالهاای هساتهای

سااادرات و واردات مااواد و تجهیزهااای هسااتهای بااه آژانااا

تحمیل شد .این تشکالت ،شاکلگیاری و اقادامهاای خاود را در

بینالمللی انرژی اتمی نموده است .چنین الزامای مایتواناد کام و

خااود را

بی

سالحآمیاز مقارر نمودناد کاه در نتیجاهی آن

پرتاو مقاررات معاهادهی مناع گساترش توجیاه و هاد

تجارت بینالمللی کاالهای هستهای را تحت تأثیر قارار داده

کمل به جلوگیری از اشاعهی تسلیحات هستهای اعالم نمودناد.

و محدودیتهایی را بر آن تحمیل نماید .تعهد دولتها باه اعاالم

در ایاان زمینااه ،پایگاااه اینترنتاای گااروه عرضااهکنناادگان هسااتهای

سااادرات و واردات در ابتاادا محاادود بااه مااواد هسااتهای خاااص

فلسههی وجودی شاکلگیاری گاروه را ایان چناین اعاالم داشاته

میشد ،اما به مرور زمان دامنهی این اعالم به تجهیزهای هساتهای

است« :گروه عرضهکنندگان هستهای باه گروهای از کشاورهای

و حتی مواد و تجهیزهای غیرهستهای مرتبط نیز گسترش پیدا کرد

عرضهکنندهی هستهای اطالق میشود که درسدد کمل به عادم

[.]17

گسترش تسالیحات هساتهای از طریام اجارای دساتورالعمل هاای
سادرات هستهای و مرتبط با هستهای هستند [».]19

موافقتنامههای جامع پادمان براساس مادهی  3معاهدهی مناع
گسترش تسلیحات هساتهای ،معارو

باه موافقاتناماههاای 153

پایگاااه اینترنتاای کمیتااهی زانگاار نیااز هااد

ایاان گااروه را

( )1973سرفاً در مورد مواد هستهای ،دولتهاا را ملازم باه اعاالم

جلوگیری از اشاعهی سالحهاای هساتهای از طریام تهسایر بناد 2

سادرات و واردات به آژانا نموده است .این در حالی است که

مااادهی  3معاهاادهی منااع گسااترش تساالیحات هسااتهای و ایجاااد

پروتکل الحاقی به موافقتنامههای ماذکور ( )1997ایان الازام را

هماهنگی در سیاست های سادرات هساتهای اعضاا اعاالم نماوده

گسااترش داده و عااالوه باار تجهیزه اای هسااتهای ،بااه تجهیزه اای

است [.]20

هسااتهای غیرماارتبط نیااز توسااعه داده اساات [ .]18ضاامیمهی دوم

تشکالت عرضهکنندگان هساتهای باا توساعهی مصاداقهاای

پروتکل فوقالذکر ،دولتهای عضو را ملزم به اعالم ساادرات و

مااواد و تجهیزهااای هسااتهای مشاامول کنتاارلهااای سااادراتی و
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همینطور تشدید شرایط سدور این مواد و تجهیزها به کشورهای

گسترش سالحهای هستهای را مورد تهسایر قارار دادهاناد کاه در

فاقد تسالیحات هساتهای ،محادودیتهاای جدیادی در عرساهی

نتیجهی این تهسیر ،محدودیتها و تعهداتی فراتر از معاهده بارای

تجااارت بااینالمللاای کاالهااای هسااتهای بااه وجااود آوردهانااد.

دولتهای دیگر به وجود آمده است .چنین تهسیری قطعاً مطابم با

محدودیتهایی کاه اعتباار حقاوقی آنهاا ماورد ساؤال و تردیاد

حقوق بینالملل نیسات .در قضایهی جاوارزیناا ،ماور  6دساامبر

است.

 ،1924دیوان دایمی بینالمللی دادگستری بار بایاعتبااری تهسایر
تعاادادی از اعضااای معاهااده از معاهااده سااحه گذاشااته و اظهااار

 1.4افزایش مصداقهای مواد و تجهیزهای مشـمو کنتـر هـای

داشت« :تهسایر یال یاا چناد دولات از مقاررات معاهادهای کاه

صادراتی

دولااتهااای دیگااری غیاار از تهساایرکنندگان عضااو آن بااه شاامار

بند  2مادهی  3معاهدهی منع گسترش سالحهای هساتهای سادور

می آیند نه تنها قابلیت استناد علیه دیگر متعاهادین را نادارد حتای

مواد چشمه یا شکافتپذیر ویژه و همینطور سادور تجهیزهاا یاا

ممکن است اگر با حسن نیت نباشد موجبات مسئولیت بینالمللای

موادی که به طور خاسی برای فارآوری ،کااربرد یاا تولیاد ماواد

عامل یا عامالن تهسیر را فراهم آورد [».]22

شکافتپذیر تعیین یا تدارک شدهاند را منو به قبول پادمانهای

تهسیر یلجانبهی گروه عرضهکننادهی هساتهای و کمیتاهی

آژانا از طریم دولات یاا دولاتهاای واردکنناده نماوده اسات.

زانگر از مقررات معاهده در خصوص مواد و تجهیزهاایی کاه باه

مههوم مواد چشامه و شاکافتپاذیر ویاژه مشاخص و اساسانامهی

طور خاسی برای فرآوری ،کااربرد و تولیاد ماواد شاکافتپاذیر

آژانا نیز تعریهی از آنها ارایه داده است .اما مصداقهای مواد و

ویژه تعیین یا تادارک شادهاناد ،موجاب شاده اسات کاه سادور

تجهیزها که به طور مشخص برای فرآوری و  ...تعیین یا تادارک

مصداقهای زیادی از مواد و تجهیزهای هستهای مناو باه شار

دیده شدهاند تعیین نشده است .این که مصاداقهاای ایان ماواد و

پذیرش پادمان شود .بخ

تجهیزها کداماناد مساتلزم تهسایر مقاررات بناد ماذکور براسااس

مصداقهاای ماواد و تجهیزهاای اشااره شاده در بناد  2ماادهی 3

اسول تهسیر در حقوق معاهدات اسات .معاهادهی مناع گساترش

معاهده را این چنین بر شمرده است:

دوم دستورالعملهای کمیتاهی زانگار

سالحهای هساتهای باه نحاو آگاهاناهای شارایط و مرجاع تهسایر

-

رآکتورها و تجهیزهای آن؛

مقررات خود را مقرر ننموده است و لاذا چاارهای جاز رجاوع باه

-

مواد غیرهستهای برای رآکتورها؛

قواعد کلی تهسیر در حقوق معاهدات باقی نمیماناد .در ماواردی

-

کارخانههای بازفرآوری سوخت پرتودیده و تجهیزهایی که

کااه معاهااده روشاای اعاام از حقااوقی یااا غیرحقااوقی باارای تهساایر

به طور خاص برای آن تعیین یا تدارک شده است؛

مقررات خود پی بینی نمیکند ،واقعیترین تهسیر از نگاه حقوق

-

کارخانههای ساخت عناسر سوخت؛

بااینالملاال تهساایر جمعاای اساات [ .]21باادین مههااوم کااه تمااامی

-

کارخانههای جداسازی ایزوتوپها از اورانیم و تجهیزهاایی

دولتهای عضو معاهده باید در تهسیر مقررات معاهده مشاارکت

که برای آن تعیین و تادارک شاده اسات .وساایل تجزیاه و

داده شوند .این نوع تهسیر ،مناسبترین و کاملتارین ناوع تهسایر

تحلیل از شمول این کارخانهها خارج است؛

مقررات معاهدات است ،زیرا کشورهایی که خود در انعقاد یال

-

معاهده شرکت داشتهاند بهتر از هر مرجاع دیگاری مایتوانناد آن

کارخانههای تولید آب سانگین و ترکیابهاا و تجهیزهاایی
که برای آن تعیین یا تدارک شده است؛

معاهااده را مااورد تهساایر قاارار دهنااد .تهساایر تعاادادی از اعضااای

-

کارخانااههااای تباادیل اوراناایم و پلوتااونیم باارای اسااتهاده در

معاهده ،هر چند که برای طرفین آنها میتواند الزامآور باشد ،اما

ساخت عناسر سوخت و جداسازی ایزوتوپهای اورانایم و

نمیتواند حقوق و تعهدات اعضای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.

تجهیزهایی که به طور خاسی برای آن تعیین و تدارک شده

با وجاود تأکیاد حقاوق باینالملال بار اعتباار تهسایر جمعای،

است [.]23

گروههای عرضهکننادهی هساتهای کاه سارفاً تعاداد معادودی از

گروه عرضهکنندگان هستهای یا کلوپ لندن نیاز حادود 100

اعضای معاهده را تشکیل میدهند ،بند  2مادهی  3معاهادهی مناع

مورد [ ]24از اقالم هستهای را از مصداقهاای ماواد و تجهیزهاای
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-

اشاره شده در قسمت دوم بند  2مادهی  3معاهده قلمداد نماوده و

کشورهای عرضهکنناده در ساورتی ماواد و تجهیزهاا را باه

سدور آنهاا باه کشاورهای فاقاد ساالح هساتهای را مشارو باه

کشور فاقد ساالح هساتهای ساادر مایکنناد کاه از کمال

شرایطی فراتر از شرایط مقرر در معاهده نموده است.

نکردن آن کشور به توسعهی ساالحهاای هساتهای یاا دیگار
ادوات انهجاری هستهای اطمینان حاسل کنند [.]24

 2.4تشدید شرایط عرضهی مواد و تجهیزها

تردیدی نیست که شر های فوق در معاهدهی مناع گساترش

گروه عرضهکنندگان هستهای ،در پرتو تهسیر یلجانبه و خال

سالحهای هستهای پی بینای نشاده اسات و کشاورهای هساتهای

حقوق بینالملل خود از مقررات بند  2ماادهی  3معاهاده ،شارایط

نمیتوانند با تهاسایر و اقادامهاای یالجانباهی خاود شار هاای

عرضهی مواد و تجهیزهای هستهای به کشورهای فاقاد تسالیحات

اضافی برای عرضاه و سادور ماواد و تجهیزهاای هساتهای تعیاین

اتمی را تشدید و فراتر از مقررات معاهده عمل نمودهاند .معاهاده

نمایند .تعیاین شار هاای اضاافی بارای عرضاه و سادور ماواد و

سرفاً یل شر (پذیرش پادمانهاای آژاناا باینالمللای انارژی

تجهیزهای هسته ای با تعهد دولتها به تساهیل مباادالت دانا

و

اتمی) را برای عرضهی مواد چشمه و شکافتپاذیر ویاژه و ساایر

فنآوری هستهای ،که بناد  2ماادهی  4معاهادهی ماذکور بار آن

مواد و تجهیزها مقرر نموده است و این یل مورد جنبهی حصری

تصریح نموده است ،سازگار نیسات .هامچناین تعیاین شار هاا و

دارد.

محدودیتهای اضافی براسااس ماادهی  4معاهاده ،مخال حقاوق

بااا وجااود چنااین سااراحتی ،گااروه عرضااهکنناادگان هسااتهای

دولتها بوده و امتناع از این اخالل قویاً مورد تأکیاد قارار گرفتاه

شرایط اضاافی بارای عرضاهی ماواد و تجهیزهاای ماذکور مقارر

است .در این زمیناه بناد  3ماادهی  3معاهاده اشاعار داشاته اسات:

نموده است که سراحتاً در تغایر با روح و مقررات معاهدهاناد .باه

«پادمانهای الزم شناخته شده براساس این ماده بایاد باه گوناهای

طوری که تاکنون نیز اشاره شد ،بند  2مادهی  3معاهده ،عرضاهی

اجرا شود که مهاد مادهی  4معاهاده رعایات و از ماانع تراشای در

مواد چشمه و شکافتپذیر و سایر ماواد و تجهیزهاای هساتهای را

توسعهی اقتصادی یا فنی اعضا یا همکاری بینالمللای در زمیناهی

سرفاً منو به آن دانسته است که مواد چشمه و شکافتپذیر ویژه

فعالیتهای هستهای سلحآمیز ،از جمله مبادلهی بینالمللی مواد و

مشمول پادماان هاای آژاناا واقاع شاوند و پادماان ساایر ماواد و

تجهیزهای هسته ای برای فرآوری ،کاربرد یا تولید ماواد هساتهای

تجهیزها از شمول این بند خارج است .با وجاود چناین تصاریحی

برای اهادا

سالح آمیاز مطاابم باا مقاررات ایان مااده و پادماان

این گروه ،شر های دیگاری بارای عرضاهی ماواد و تجهیزهاای

پی بینی شده در معاهده ،امتناع شود».

هستهای پی بینی نموده است .دستورالعملهای این گروه به غیار

هد

بند مذکور ،که بالفاسله بعاد از بناد  2ماادهی  3آماده

از شر های پذیرش پادمان ،شر های ذیل را برای عرضه تعیاین

است ،پی گیری ساو برداشاتهاا و سو اساتهادههاای احتماالی

نموده است:

دولتها از مقررات بند  2به منظور تحمیل محدودیتهای بی تر

-

حهاظت فیزیکی ،دولت واردکننده در موافقتنامهی عرضاه

بر مبادلههای بینالمللی مواد و تجهیزهاای هساتهای اسات .بناد 3

باید بپذیرد که حهاظت فیزیکی مؤثر را در مورد تمامی مواد

مادهی  4را باید الزماهی اعماال بناد  2ماادهی  3تلقای کارد کاه

و تأسیسات هساتهای اعماال نمایاد .دولات در اعماال چناین

تخطی از آن تعادل ارکان معاهده را برهم خواهد زد.

حهاظتی باید توسیههای بینالمللی را رعایت نماید.
-

تحمیل شار هاای اضاافی بارای عرضاه و ساادرات ماواد و

سادرات تأسیسات ،فنآوری و تجهیزهاای غنایساازی .در

تجهیزهای هستهای از سوی تشکالت مذکور ،تخطای آشاکار از

مااوارد انتقااال تأسیسااات یااا فاانآوری غناایسااازی ،دولاات

مقررات بند  3مادهی  3محسوب میشود که کههی عدم اشااعهی

دریافاتکننااده بایااد قبااول کناد کااه باادون اجااازهی کشااور

هسااتهای را بااه ضاارر کهااهی حاام دولااتهااا در برخااورداری از

عرضهکننده ،تأسیسات انتقال یافته برای مقاسد تولید اورانیم

فنآوری هستهای سلحآمیز سنگین نموده و تعادل ارکان معاهاده

بی

از  20درسد غنی شده تدارک یا به کار گرفته نشود.

را متأثر نموده است.
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 .5نتیجهگیری

پینوشتها

با وجاود تهااوت هاایی کاه باین دو نظاام تجاارت جهاانی و مناع

 .1به طور کلی کاال عبارت است از هار چیازی کاه دارای ارزش ماالی باوده و

گسترش سالحهاای هساتهای در ایجااد محادودیتهاا نسابت باه

به بازار عرضه کرد (ویکیپادیا ،تعریاف

بتوان برای کمل ،استهاده یا مصر

کاال) .در این نوشته منظور از کاالهای هستهای ،مواد ،تجهیزها و اقالمای اسات

تجارت بینالمللی کاالهای هستهای وجاود دارد ،هار دو نظاام از

که دارای ارزش مالی بوده و برای مقاسد سلحآمیز داد و ستد میشود.

این جهت که فاقد سازوکار حقوقی مؤثر برای تعیین حدود دقیام

 :Fissionable material .2فرهنهنامهی تخصصی آژانا بینالمللی انارژی

این محدودیتها هستند ،مشترکاناد .فقادان چناین ساازوکاری،

اتمی مواد شکافتپذیر را این طور تعریف نموده اسات« :باه طاور کلای ماواد

موجب شده است کاه حادود ایان محادودیتهاا باه تشاخیص و

شکافتپذیر به یل یا ترکیبی از ایزوتوپها اطالق میشود کاه تاوان شاکافت

ارادهی شخصی دولتها منو شود .استثنای امنیت ملی ،مقرر در

هستهای را دارد .برخی از مواد شکافتپذیر توانایی شکافت را سارفاً از طریام
نااوترونهااای تنااد (بااه عنااوان مثااال نااوترونهااای بااا اناارژی  )1MeVدارنااد.

نظام تجارت جهانی ،اختیارات نامحدودی به دولت یا دولتها در

ایزوتوپهایی که از طریم نوترون با تمامی انرژیها ،از جمله نوترونهای کند،

برخورد با سادرات و واردات کاالهای هستهای اعطا نموده است.

شااکافته ماایشااوند معمااوالً بااه عنااوان مااواد شااکافتپااذیر یااا ایزوتااوپهااای

در معاهدهی منع گساترش ساالحهاای هساتهای نیاز ،باا ایان کاه

شکافتپذیر مورد اشاره قرار میگیرند .به عناوان مثاال ایروتاوپهاای اورانایم

شر های مشخصی بارای عرضاه و ساادرات ماواد و تجهیزهاای

 235 ،233و پلوتااونیم  239و  241مااواد شااکافتپااذیر هسااتند .در حااالی کااه

هستهای مقارر شاده اسات ،لایکن در عمال تشاخیص شار هاای

اورانیم  238و پلوتونیم  ،240بارورند اما شکافتپذیر نیستند.
 :Special fissionable material .3در خصوص تعریف حقوقی این عبارت

عرضهی کاالهاای هساتهای ،باه دولات یاا گروهای از دولاتهاا

در یل سند بینالمللی به مادهی  20اساسنامهی آژانا بینالمللی انارژی اتمای

واگذار شده است و این دولتها در تشخیص خود بی تر منافع و
مالحظات سیاسای و گروهای ،و ناه اهادا

رجوع شود.

و اساول معاهاده را

4. Zangger committee
5. Nuclear suppliers group

ماادنظر قاارار دادهانااد .بااه هاار حااال ،در شاارایط فعلاای ،تجااارت
بینالمللی کاالهای هستهای به غلط یا درست تابع محدودیتهای
دو نظاام فاوقالاذکر واقاع شاده اسات و ایان واقعیتای اسات کااه
نمیتوان آن را در تعامالت بینالمللای هساتهای نادیاده انگاشات.
مقررات دو نظام فوق ،به خوبی بیاانگار ایان واقعیات اسات کاه
کنترل ملی عرضه ،سادرات و واردات و باه بیاان دیگار تجاارت
بااینالمللاای کاالهااای هسااتهای باارای دولااتهااا اهمیاات حیاااتی
فوقالعادهای دارد و به نظر نمیآید که دولتها به آسانی مایل باه
از دست دادن چنین کنترلی بشوند .اعمال چناین محادودیتهاا و
کنترلهای تبعیضآمیز ،برخی از دولتها را بر آن داشته است که
برای تأمین نیازهای خود به سورت مساتقل و ملای پاژوه هاا و
سنعت هستهای خود را توساعه دهناد .اقادامی کاه از نظار برخای
دولتهاا مای تواناد تهدیادی بارای نظاام مناع گساترش هساتهای
محسوب شود.
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