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هاا را باه عناوان یال اسال اساسای       ها و دولت الملل آزادی تجارت میان ملتجامعه و حقوق بین ،های میانی قرن بیستمکه در سال اینبا  چكیده:

هماین قارن حام تماامی     چاه در   طور اگار همین و ،وجود آورده المللی را بیید قرار داد و برای این منظور سازوکارهای اجرایی بینأپذیرفته و مورد ت

المللی متعاددی  نوری در اسناد بیآجهانی کاالهای مرتبط با این فن یالمللی به توسعهای و تعهد بینوری هستهآآمیز فنها بر کاربردهای سلحدولت

المللای  ای در اساناد باین  هاای هساته  و شرایط در ارتباا  باا ساادرات و واردات کاال    هابا این وجود قید برخی استثنا ،کید قرار گرفتأیید و تأمورد ت

المللای آزاد  تجارت باین در عمل د شای از این شرایط و استثناها، موجب هسته یهای عمدتاً پیشرفتههای غیرحقوقی و موسع دولتذیربط و برداشت

ای دچاار تردیاد و    کاالهاای هساته   یزمیناه المللای آزاد در  آمیزی مواجه شده و قابلیت اعمال اسل تجارت باین های تبعیضاین کاالها با محدودیت

آن را در چارچوب قواعد و مقررات سازمان تجاارت   هایای و محدودیتالمللی کاالهای هستهحاضر نظام حقوقی تجارت بین یتزلزل شود. نوشته

 .داده است ای مورد بررسی و ارزیابی قرارطور نظام منع گسترش تسلیحات هسته جهانی و همین
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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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 مقدمه  .1

المللی آزاد و بادون تبعایض میاان کشاورها از     تجارت بینامروزه 

 الملال باه حسااب    تارین اساول حقاوق باین    شاناخته شاده   یجمله

هاای پاا از جناه جهاانی     گیری این اسل به سالآید. شکلمی

در  1947گردد که کشورهای جهان در سال می دوم و به زمانی بر

امریکا گردهم آمدند تا سااختارها و   یبرتون وودز ایاالت متحده

ی ریاز بنیادهای نظام اقتصادی و تجاری جهان پا از جنه را پی

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

عمومی تعرفه و تجارت، گات( توافام نمودناد تاا     یامهن)موافقت

مابین از هر نوع محادودیت بار ساادرات و واردات    در روابط فی

آمیاز  دیگر امتناع و از هر گونه رفتار تبعیضکاالهای تجاری یل

بعدها کشورهای دیگر  .[2ایند ]در ارتباطات تجاری خودداری نم

سایا  تأکه پاا از   ،عمومی تعرفه و تجارت ینامهنیز به موافقت

تارین اساناد   به یکی از مهام  1995سازمان تجارت جهانی در سال 

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

که هاد  ایان   با این .[3آید ]عضو آن به شمار می ،دولت 150از 

نامه رفع و یا تقلیال مواناع ساادرات و واردات در تماامی     موافقت

 هااای امنیتاای، ای نگراناایهااا بااوده اساات، امااا بااه دلیاال پااارهزمیناه 

ای المللی کاالهای هساته نامه، تجارت بینکنندگان موافقتتدوین

المللای ایان   هاا پیوناد زده و تجاارت باین    را با منافع امنیتی دولات 

هااایی مواجااه آمیااز بااا محاادودیتای تبعاایضکاالهااا را بااه گونااه

ها و تبعیضاتی که با اهدا  و اسول تجارت محدودیت -ساختند

الملل  های حقوق تجارت بینآزاد جهانی معارض بوده و با آرمان

  سو نبوده است.هم

ای نیاز  منع گسترش تسلیحات هساته  نظام حقوقیِ یدر عرسه

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

ای لازوم  که قواعد و مقررات حقاوقی نظاام مناع گساترش هساته     

 آمیااز علااوم و توسااعه و انتقااال باادون تبعاایض کاربردهااای ساالح 

ای در سراسر جهان را به عنوان یل اسل حقاوقی  وری هستهآفن

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

اند چنین توسعه و انتقالی را تضمین نموده و ثر که بتوؤالمللی مبین

هاا در عرضاه و   آمیاز دولات  از برخوردهای غیرحقوقی و تبعایض 

د شا گیری نماید، موجاب  ای پی سادرات مواد و کاالهای هسته

ای آزاد و باادون تااا در میااان کشااورها، بااه جااای تجااارت هسااته 

م بااا برخوردهااای دوگانااه و   أای تااومالت هسااتهاتبعاایض، تعاا 

کننادگان  ، تادوین 1968آمیاز جریاان پیادا کناد. در ساال       تبعیض

ای ضامن شناساایی حام    هاای هساته   منع گسترش سالح یمعاهده

 بادون تبعایض از    یهاا بار اساتهاده   غیرقابل اساقا  تماامی دولات   

 ای، تصادیم و مقارر نمودناد کاه    آمیاز هساته  های سالح وریآفن

ا، مواد هتجهیز یشوند مبادلههای معاهده متعهد میتمامی طر »

آمیز انرژی اتمای را تاا   و اطالعات فنی مرتبط با کاربردهای سلح

متعهد چنین همهای معاهده حد اعالی امکان تسهیل نمایند. طر 

هاا و  شوند که باه نحاو انهارادی یاا باا همکااری دیگار دولات        می

تار کاربردهاای   بای   یالمللی در خصوص توسعههای بینسازمان

آمیز، به ویژه در کشورهای فاقد برای اهدا  سلح ایهسته انرژی

 ای عضااو معاهااده، بااا توجااه مقتضاای بااه نیازهااای   سااالح هسااته

 .«]5[ جهان، همکاری نمایند یدر حال توسعه هایهمنطق

المللای ماواد و   بین یکید سریح بر مبادله و توسعهأاما چنین ت

نشاد کاه   آمیز، مانع از آن ای برای مصار  سلحهسته یاهتجهیز

ای در عماال وری هسااتهآفاان یهااای پیشاارفته در عرسااه دولاات

المللای  آمیاز جادی در مسایر تجاارت باین     های تبعیضمحدودیت

 مایند. ای ایجاد نکاالهای هسته

ای و المللاای کاالهااای هسااته حاضاار تجااارت بااین  ینوشااته

قواعد و مقررات گات و سازمان  دیدگاههای آن را از محدودیت

المللای  طور نظام منع اشاعه و مبادالت باین تجارت جهانی و همین

  ای بررسی و ارزیابی نموده است.کاالهای هسته

 

ــین. 2 ــی کاالهــای هســتهتجــارت ب ــو الملل ای در پرت

  عمومی تعرفه و تجارت ینامهمقررات موافقت

عماومی   یناماه فقات کننادگان موا طورکه گهته شد، تادوین همان

را با منافع  (1)ایالمللی کاالهای هستهتعرفه و تجارت، تجارت بین

امنیتی ملی کشورها پیوند زده و با اعطای اختیاارات نامحادود باه    

ها در برخاورد امنیتای باا ساادرات و واردات ایان کاالهاا،       دولت

 هااای دوگانااه و تبعیضااات ناااروا در تجااارت   موجبااات برخااورد

اهادا  و مصاار     بارای ای هساته  یاها ماواد و تجهیز  المللیبین

مااذکور، کااه در  ینامااهنااد. موافقااتاهآمیااز را فااراهم آورد ساالح

ساادرات و واردات کاالهاا باه طاور کلای آزادی عمال        یحوزه

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

هاا  آن یشده زمینه متعهد ساخته بود، اختیارات حاکمیتی محدود

هاا  ای بازگردانده و باه آن  را در ارتبا  با سادرات کاالهای هسته
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اساس هنجارهاای  رای خود را، نه ب اجازه داده است مبادالت هسته

المللی تجاری، بلکه مطابم با منافع امنیتی ملای خاود   لیبرالیسم بین

  تنظیم نمایند.

الذکر در مقاام   فوق ینامهموافقت 21 یدر این خصوص ماده

های  یال از   » :داشاته اسات   شاعار بیان استثنای منافع امنیتی ملی ا

 :نامه نباید طوری تهسیر شود کهمقررات این موافقت

 الف( ...

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

مواد مشاتم از  یا  (2)پذیرامنیت ملی خود در ارتبا  با مواد شکافت

 «.دانند، منع نمایدالزم می آن

مناافع امنیتای    ،ماذکور  یناماه  است موافقتا به طوری که پید

پیوند  پذیرهای عضو را با سادرات و واردات مواد شکافتدولت

 هاااا اجاااازه داده اسااات بااادون رعایااات مقاااررات  زده و باااه آن

شاان در ارتباا  باا    نامه، به هر اقدامی که منافع امنیت ملیموافقت

کند، مباادرت نمایناد. در خصاوص مقاررات     اد ایجاب میاین مو

 :مالحظه استقابلزیر  هایهشده نکت یاد یماده

 یناماه بینای شاده در موافقات   استثنای منافع امنیت ملی پای   .1

واردات و سادرات بخشی از  اًعمومی تعرفه و تجارت، سرف

 پاذیر شاکافت  تار ماواد  ای یا به عباارت دقیام  کاالهای هسته

ای شود و سایر مواد هستهو مشتقات آن را شامل می ای هسته

کتورهای آای از قبیل رهسته یاهزیطور تجهو همین توزارپو 

ای را  سوخت هساته  یسیسات چرخهأقدرت و تحقیقاتی و ت

غیاار از مااواد رسااد رو بااه نظاار ماایاز ایاان .گیااردیباار نماا در

ای ها، سایر مواد و کاالهای هستهمشتقات آنذیر و پشکافت

توانناد  های عضو نمای مشمول استثنای مذکور نبوده و دولت

ر تجااارت، واردات و بااه اسااتناد اسااتثنای منااافع امنیتاای، د   

 آمیزی ایجاد نمایند. های تبعیضدودیتسادرات آنها مح

 پاذیر شاکافت استثنای امنیت ملی مرتبط با مواد  ،نامهموافقت .2

اوضاع را توضیح نداده و مشخص ننموده است که تحت چه 

هاا  المللی این مواد منافع امنیت ملی آن و احوالی تجارت بین

ایان، در ایان زمیناه ساه تهسایر       باا وجاود  ساازد.  ثر میأرا مت

نخستین تهسیر این است که منظاور   :ه شده استیمتهاوت ارا

پاذیر ایجااد   از استثنای امنیت ملای مارتبط باا ماواد شاکافت     

 هااای تجاااری وارداتاای و سااادراتی بااا هااد    محاادودیت

ساااخت و  بارای ایان ماواد   تغییار مساایر دادن  گیاری از  پای  

و اگار دولات عضاو     ]6[ ای اسات  های هساته سالح یاشاعه

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

تواناد  تسلیحات اتمی خواهد شد می یکشور منجر به اشاعه

نامه هر نوع اقادام مقتضای در   تبدون رعایت مقررات موافق

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

 ساایا آژانااا أای، از جملااه تکنتاارل مااواد هسااته  یزمینااه

منااع گسااترش  یالمللاای اناارژی اتماای و انعقاااد معاهاادهبااین

ای تا حدودی مقرون به واقعیات باودن ایان    های هستهسالح

ایان تهسایر باه     یهیا وجود، اراکند، با این یید میأتهسیر را ت

ها در امنیتی تلقای کاردن ماواد    آزادی عمل نامحدود دولت

  کند. ای وارد نمی خدشه پذیرشکافت

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

ای در مین ماواد هساته  أهاا از تا  حصاول اطمیناان دولات    ،ایهسته

توانند با لحاظ منابع مواد ها میکشور است. بدین مههوم که دولت

شود، در محسوب می راهبردیای خود، که کاالی حیاتی و هسته

ایان ماواد محادودیت ایجااد کنناد. در ایان        یسادرات و عرضه

انرژی اتمای اروپاا(    یاوراتم )جامعه یمعاهده 2 یارتبا  به ماده

 ... اروپااا بایااد یجامعااه» دارد: ماای شااعاراشاااره شااده اساات کااه ا

اروپاا   یکننادگان در جامعاه  ان حاسل کند که تمام استهادهاطمین

ای را ای از اورانیم طبیعی و سوخت هستهمنظم و عادالنه یعرضه

 «.[7کنند ]دریافت می

هسیر سوم این است که منظور از مناافع ملای مارتبط باا     تنهایتاً 

ای کشاور در  دفااع و حراسات سانعت هساته     پاذیر مواد شاکافت 

براسااس   .[8] مختلاف احتماالی اسات    هایخطر ها ومقابل آسیب

ای یل دولت ایجاب کناد، آن  این تهسیر اگر امنیت سنایع هسته

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

دهد پذیر هر نوع اقدامی را که الزم تشخیص میواردات شکافت

  به عمل آورد.

 تاوان گهات ایان اسات کاه اختیاار عمال        چه در کال مای  آن

مااذکور  یهااا در تشااخیص منااافع امنیتاای مقاارر در ماااده  دولاات

 ای کاه البتاه چناین اختیاار عمال گساترده       نامحدود و ذهنی است

المللای  تواند توالی فاسدی را در پای داشاته باشاد. دیاوان باین     می

خود راجع باه دعاوی نیکاراگو اه     1986ی سال أدادگستری در ر

کیاد کارده و باه    أامریکاا، ایان موضاوع را ت    ییاالت متحدهعلیه ا

ت باین دو  ماود   یامنیات ملای در معاهاده    یهنگام بررسی مقرره
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(، 21 یگاات )مااده   یایان مقارره  »( اظهار داشت: 1955کشور )

عماومی   یناماه را نسبت به اجرای طبیعای موافقات   ییاهکه استثنا

نامه طوری تهسیر افقتدارد که مومی شعاربینی نموده است، اپی 

نخواهد شد که طر  متعاهاد را از اتخااذ هار اقادامی کاه بارای       

 پاذیر اش در ارتبا  با مواد شاکافت  حمایت از منافع امنیتی حیاتی

 .[9دهد، مناع نمایاد ]  ای، تسلیحات و غیره الزم تشخیص میهسته

گات یل  ینامهموافقت 21 یمعیار تشخیص منافع امنیتی در ماده

ها واگذار تشخیص منافع امنیتی به خود دولت معیار ذهنی است و

 یمعاهاده  21 یشده است. اما معیار تشخیص منافع امنیتی در ماده

تواند مانع رسایدگی دیاوان باه    عینی است و لذا نمی 1956ت مود 

  «.[10] سحت و سقم آن شود

ت تار باه رویکارد اختیاارا    گاات نیاز بای     یطور رویاه همین

ها در ارتبا  با منافع امنیتی تمایل نشان داده است. نامحدود دولت

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

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

  «.[11] اول هر کشور باید قاضی خود باشد یدر وهله

توجیااه تحااریم کاالهااای دولاات غنااا نیااز در  ،1961در سااال 

گاات   یناماه موافقات  21 یبه استثنای امنیت ملی در ماده ،پرتغال

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

. لاذا اعتاراض باه    سات تنها قاضی در تشخیص منافع امنیتی خاود ا 

 «یساات.اقاادامات آن دولاات در تحااریم کاالهااای پرتغااال وارد ن 

دولات ایااالت متحاده در حمایات از      1982در ساال  طاور،  همین

 یناماه موافقات »های اروپاا علیاه آرژانتاین اظهاار داشات      تحریم

 یکاه چاه چیازی الزماه    عمومی ]تعرفه و تجارت[ تشاخیص ایان  

 هاا واگاذار کارده اسات    سات را باه خاود آن   ا هامنافع ملی دولت

[10].»   

کاه   بار ایان نظرناد   جهاانی  برخی از اعضای سازمان تجاارت  

 شاان در تشخیص مناافع امنیتای خود   ی عضوهاعمل دولتاختیار 

توانند به سالحدید ها نمیباشد، آنمیمحدود  21ماده  ه موجبب

خود این منافع امنیتی را تشخیص داده و باید رکان حال اخاتال     

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

اختالفاای باه رکان حاال    خصاوص تااکنون  جاایی کاه در ایاان   آن

قضایی هم در این خصوص  یاختال  سازمان ارجاع نشده، رویه

تار  چاه کاه بای    بنابراین، در شرایط فعلی آنشکل نگرفته است. 

ها تمایل چنادانی باه محادود شادن     غلبه دارد این است که دولت

ندارناد و   21 یشان به موجب مااده اختیارات ناشی از منافع امنیتی

المللای  را باید یل محدودیت جدی در تجاارت باین  این واقعیت 

ای تلقاای نمااود کااه الزم اساات در بررساای نظااام  کاالهااای هسااته

  المللی کاالها مورد توجه قرار گیرد.حقوقی تجارت بین

 

ای در چـارچو   المللی کاالهای هسـته تجارت بین. 3

  ایهای هستهنظام منع گسترش سالح

ای نیز متضمن وری هستهآها، فنوریآفنهمانند بسیاری دیگر از 

در عاین حاال   وری آفان مصار  و منظورهای دوگانه است. ایان  

هاای  شاماری در زمیناه   و کاربردهای مثبت بای  هاتکه دارای مزی

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

قابلیت انحرا  به اهدا  نظامی و تسالیحاتی را نیاز دارد. وجاود    

هاا بار   ها و نظارت ماهیت کاربردی دوگانه لزوم محدودیتچنین 

ناپاذیر  ای را اجتنااب هساته  هاای المللی ماواد و تجهیز تجارت بین

 ساخته است. 

مناع   یو معاهاده  1957المللی انرژی اتمی در سال آژانا بین

سایا و  أبا این هد  ت 1968ای در سال گسترش تسلیحات هسته

ای بارای  المللی کاالهای هستهینمنعقد شدند که جریان تجارت ب

المللای از ساوی   هاای باین  آمیاز را باه قباول نظاارت    اهدا  سلح

 هاای هاای واردکنناده مشارو  ساازند تاا ضامن رفاع ماانع        دولت

از  ،ایهسااتهوری آفاانآمیااز جهااانی کاربردهااای ساالح یتوسااعه

بااه اهاادا  نظااامی و ساااخت تساالیحات وری آفاانانحاارا  ایاان 

 . [13] ودگیری شای پی  هسته

المللای کاالهاای   هاای تجاارت باین   به طور کلی، محادودیت 

 المللای مرباو   یا ناشی از شرایطی است که در اسناد بین ،ایهسته

است  هاییبینی شده و یا مانععرضه و سادرات این کاالها پی  به

های دولت یاقدامات فراتر از موازین پذیرفته شده یواسطهه که ب

 وجود آمده است.ه ای ب هستهوری آفن یپیشرفته در زمینه

 
ای در کاالهای هسته یهای ناشی از شرایط عرضهمحدودیت 3.1

   ایهستههای سالحمنع گسترش  یمعاهده

ای، به عناوان سانه بناای     های هستهمنع گسترش سالح یمعاهده

المللای  بین یای، عرضه هسته هایسالح اسلی نظام عدم گسترش

 ای را منااو  بااه رعایاات شاارایطی نمااوده اساات.  کاالهااای هسااته

  داشته است: شعارمعاهده در این زمینه ا یمربوطه یمقرره
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شاوند کاه   هاای عضاو معاهاده متعهاد مای     یل از دولت هر»

ا یا موادی کاه باه   هپذیر، یا ب( تجهیزالف( چشمه یا مواد شکا 

پاذیر  طور خاسی برای فرآوری، استهاده یاا تولیاد ماواد شاکافت    

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

آمیاز عرضاه   اساتهاده در مقاساد سالح    ای بارای فاقد سالح هسته

 پااذیر ویااژه تااابع کااه چشاامه یااا مااواد شااکافت نکننااد، مگاار ایاان

المللی های آژانا بینهای( الزم شده ]پادمانهای )نظارتپادمان

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

 قابل مالحظه است: زیردر خصوص این مقرره نکات 

 ای بااه کشااورهای هسااته یاهاامااواد و تجهیز یعاادم عرضااه .1

های مقارر  ای قبل از پذیرش پادمانسالح هسته یغیر دارنده

هاا در ایان   و آن باوده  هاا تکلیف و نه حم دولت ،در معاهده

 ی از جملااه ،و ایاان یسااتندزمیناه از اختیااار عماال برخاوردار ن  

ای ناشای  های تجارت کاالهای هستههای محدودیتتهاوت

ای باا نظاام تجاارت    هساته  هاای ی ساالح از نظام عدم اشاعه

که تاکنون نیاز بیاان شاد،    شود. به طوریجهانی محسوب می

عمومی تعرفاه و تجاارت باه     ینامههای عضو موافقتدولت

اسااتناد اسااتثنای امنیاات ملاای محاام و نااه مکلااف بااه ایجاااد   

  پااذیرمااواد شااکافت یهااای تجااارتی در زمینااه محاادودیت

 منااع گسااترش  یکااه براساااس معاهااده انااد. در حااالیشااده

ا بااه هاامااواد و تجهیز یای عاادم عرضااههسااتههااای سااالح

هاا  دولات های آژانا از ساوی  قبل از قبول پادمان ،کشورها

 جزو تکلیف این کشورها لحاظ شده است.

هاای  داشته است که دولات شعار مذکور ا یمعاهده یمقرره .2

، هساتند  اها مین مواد و تجهیزأمتعهد به عدم عرضه و ت ،عضو

بینای شاده در   که مواد موردنظر تحت پادماان پای    مگر این

هاا در ساورتی   معاهده واقع شود. براساس این مقرره، دولت

اشااره شاده را باه کشاور فاقاد       یهاا نند مواد و تجهیزتوامی

 ای عرضاااه و ارساااال نمایناااد کاااه دولااات   ساااالح هساااته

المللای  کننده طی قراردادی دوجانبه باا آژاناا باین   دریافت

المللی بر چشامه و ماواد   های این نهاد بینپادمان انرژی اتمی

پذیر ویژه را قبول نمایند. در سورت امضاای چناین   شکافت

نبایاد   اًهای جامع آژانا، ظاهرای و قبول پادماننامهموافقت

مذکور وجود  یاهمواد و تجهیز یشر  دیگری برای عرضه

هاای عرضاه و ساادرکننده اساوالً بایاد      داشته باشد و دولت

ی را به کشورهای تقاضاکننده ارساال  یاهچنین مواد و تجهیز

 تواناد مطارح شاود ایان    نمایند. سوالی که در این ارتبا  می

های آژاناا بار عرضاه و سادور     ثیر قبول پادمانأاست که ت

هاا  اشاره شده چیسات  آیاا قباول پادماان     یاهمواد و تجهیز

ایان ماواد و    یکنناده باه عرضاه   موجب تعهد دولات عرضاه  

ها و به عبارت دیگار  که قبول پادمانیا این شود تجهیزها می

 مواد و یسرفاً موجب رفع مانع سدور و عرضه ،تحقم شر 

ها به سدور و توان از آن الزام دولتشود و نمیا میهتجهیز

تار اسات و   بیناناه استنبا  نمود  برداشت اخیر واقاع را عرضه 

 کند. یید میأها نیز آن را تدولتی رویه

عرضاه را باه ماواد     یهاا قامذکور، موارد یا مصاد  یمعاهده .3

ا یاا ماوادی محادود    هیا تجهیز (3)ویژه پذیرچشمه یا شکافت

اساتهاده یاا    ،کرده است که به طاور خاسای بارای فارآوری    

اند. از این ویژه تعیین یا تدارک شده پذیرتولید مواد شکافت

ای و نظاام  هساته هاای  سالحجهت نیز بین نظام منع گسترش 

شااود. در نظااام هااایی مشاااهده ماایتجااارت جهااانی تهاااوت

های سادراتی و وارداتی سرفاً باه  تجارت جهانی محدودیت

ست که نظام ا پذیر محدود شده و این در حالیشکافت ادمو

 یاها سایر مواد و نیز تجهیزای، های هستهسالحمنع گسترش 

 پذیر و چشمه را نیز شامل شاده اسات  شکافت مرتبط با مواد

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

اساناد مهام   ها در برخی از نظر وجود دارد و مهاهیم آناتهاق

المللای انارژی   آژاناا باین   یالمللی و از جمله اساسانامه بین

 بارای ا و ماوادی کاه   ها اتمی تعریف شاده اسات. اماا تجهیز   

 شااوند مههااوم کلاای داشااته و   فاارآوری و ... تاادارک ماای  

ای یااا منااع گسااترش هسااته  یآن در معاهااده هااایقامصااد

است. با این وجاود،   شدهجهانی مشابه مشخص ن هایهمعاهد

های عضو معاهده به نحو جمعی یا انهرادی تعدادی از دولت

ا اقادام  ها ایان ماواد و تجهیز   هاای قابه مشخص کردن مصد

ها محل تردید است اند که البته اعتبار حقوقی اقدام آننموده

آتای باه بررسای و ارزیاابی آن خاواهیم       هاای که در مبحا  

 پرداخت.

 هایقاصدمشمول عرضه با م یاهمواد و تجهیز ایهقامصد .4

. بدین مههوم که سادور و  ستمواد مشمول پادمان متهاوت ا

 یاهو سایر مواد و تجهیز پذیرمواد چشمه، شکافت یعرضه
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ای سرفاً باه قباول   به کشورهای فاقد سالح هسته ،اشاره شده

منو  شاده   پذیرهای آژانا بر مواد چشمه و شکافتپادمان

ا و ساایر ماواد   ها تجهیزها در ماورد  است و اعمال این پادمان

مشامول   هاای قاموضوعیت ندارد. باه عباارت دیگار، مصاد    

 مشمول عرضه و سادرات هایقامصداز محدودتر ها پادمان

 .است

هاای فاقاد ساالح    شاامل دولات  تنهاا  هاا  تعهد به قبول پادمان .5

عضو نیز ملازم   های غیرو دولت نیستای عضو معاهده هسته

مااً بایاد عضاو    وکننده لزرضهاند. اما دولت عبه قبول آن شده

هاای  مناع گساترش ساالح    یمعاهاده اگر چاه  معاهده باشد. 

ای را تعریاف  تسلیحات هساته  یهای دارندهدولت ،ایهسته

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

شامالی   یکه هند، پاکستان، کره مواجه شده است. در حالی

، از منظار معاهاده   هستندای یل دارای تسلیحات هستهیو اسرا

 .[16] شوندهای فاقد تسلیحات اتمی قلمداد میها دولتآن

 
هـای ناشـی از اعـالم صـادرات و واردات مـواد و      محدودیت 3.2

 ایهستهی اهتجهیز

ها را ملازم باه اعاالم    دولت ،ایهای هستهظام منع گسترش سالحن

 ای بااه آژانااا  هسااته یاهااسااادرات و واردات مااواد و تجهیز 

تواناد کام و   المللی انرژی اتمی نموده است. چنین الزامای مای  بین

ثیر قارار داده  أای را تحت تالمللی کاالهای هستهبی  تجارت بین

ها باه اعاالم   هایی را بر آن تحمیل نماید. تعهد دولتو محدودیت

 ای خاااص  سااادرات و واردات در ابتاادا محاادود بااه مااواد هسااته 

ای هساته  هایاین اعالم به تجهیز یمرور زمان دامنه شد، اما بهمی

 پیدا کرد شرتسگای مرتبط نیز غیرهسته یاهو حتی مواد و تجهیز

[17] . 

مناع   یمعاهده 3 یپادمان براساس مادهجامع های نامهموافقت

 153هاای  ناماه معارو  باه موافقات    ،ای گسترش تسلیحات هساته 

هاا را ملازم باه اعاالم     دولت ،ای( سرفاً در مورد مواد هسته1973)

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

( ایان الازام را   1997های ماذکور ) نامهپروتکل الحاقی به موافقت

  یاهااای، بااه تجهیزهسااته یاهااگسااترش داده و عااالوه باار تجهیز

دوم  یضاامیمه .[18] ای غیرماارتبط نیااز توسااعه داده اساات هسااته

های عضو را ملزم به اعالم ساادرات و  دولت ،الذکروقپروتکل ف

ای نموده اسات.  هسته یاهاقالم تجهیزقلم از  100واردات حدود 

ا بااه هااهااا بااه اعااالم واردات و سااادرات ایاان تجهیزتعهااد دولاات

هااا در ارتبااا  بااا ایاان آژانااا، آزادی عماال و سااالحیت دولاات

ی آزاد المللااا را محاادود نمااوده و جریااان تجااارت بااین هااتجهیز

دهاد. اعاالم ساادرات و    ای را تحت تأثیر قرار مای کاالهای هسته

آمیز از سوی کشورها باا  ای سلحهسته یاهواردات مواد و تجهیز

 هاا باه تسالیحات اتمای انجاام      یاابی آن هد  جلوگیری از دسات 

  شود.می

 

ای المللـی کاالهـای هسـته   محدودیت تجارت بـین . 4

مـواد و   یکننـده تشـكالت عرضـه   هـای ناشی از اقدام

  ایهسته یاهتجهیز

 منااع گسااترش  یشاادن معاهااده بایسااته انجااام )قطعاای(بااه دنبااال 

، تعادادی از کشاورهای عمادتاً    1970ای در سال هسته هایسالح

 یهاایی تحات عناوان کمیتاه    ای در قالاب گاروه  هساته  یپیشرفته

و  شاادندتشااکیل  (5)ای کنناادگان هسااتهو گااروه عرضااه (4)زانگاار

ای ماورد   شرایطی را برای عرضه و سدور مواد و کاالهاای هساته  

آن  یآمیاز مقارر نمودناد کاه در نتیجاه     استهاده در اهدا  سالح 

ای المللای کاالهاای هساته   های جدیدی بر تجارت بینمحدودیت

خاود را در   هاای گیاری و اقادام  د. این تشکالت، شاکل شتحمیل 

وجیاه و هاد  خااود را   مناع گساترش ت   یپرتاو مقاررات معاهاده   

ای اعالم نمودناد.  تسلیحات هسته یکمل به جلوگیری از اشاعه

ای  کنناادگان هسااتهپایگاااه اینترنتاای گااروه عرضااه ،در ایاان زمینااه

گیاری گاروه را ایان چناین اعاالم داشاته       وجودی شاکل  یفلسهه

ای باه گروهای از کشاورهای    کنندگان هستهگروه عرضه» است:

شود که درسدد کمل به عادم   طالق میای ای هستهکنندهعرضه

هاای   ای از طریام اجارای دساتورالعمل   گسترش تسالیحات هساته  

 «.[19] هستندای ای و مرتبط با هستهسادرات هسته

زانگاار نیااز هااد  ایاان گااروه را    یپایگاااه اینترنتاای کمیتااه 

 2ای از طریام تهسایر بناد    هساته هاای  سالح یجلوگیری از اشاعه

ای و ایجاااد منااع گسااترش تساالیحات هسااته  یمعاهااده 3 یماااده

ای اعضاا اعاالم نماوده    های سادرات هساته  هماهنگی در سیاست

 . [20] است

 هاای قامصاد  یای باا توساعه  کنندگان هساته تشکالت عرضه

 هااای سااادراتی و  ای مشاامول کنتاارل هسااته یاهاامااواد و تجهیز
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ا به کشورهای هطور تشدید شرایط سدور این مواد و تجهیزهمین

 یهاای جدیادی در عرساه   محادودیت  ،ایاقد تسالیحات هساته  ف

انااد.  وجااود آوردهبااه ای  المللاای کاالهااای هسااته تجااارت بااین 

ال و تردیاد  ؤسا  وردهاا ما  هایی کاه اعتباار حقاوقی آن   محدودیت

 .ستا

 
هـای  مشـمو  کنتـر    هایمواد و تجهیز هایقاافزایش مصد 4.1

   صادراتی

ای سادور  های هساته منع گسترش سالح یمعاهده 3 یماده 2بند 

ا یاا  ها طور سادور تجهیز ویژه و همین پذیرمواد چشمه یا شکافت

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

های به قبول پادمانمنو  اند را تعیین یا تدارک شده پذیرشکافت

 هاای واردکنناده نماوده اسات.     دولات یاا دولات    از طریمآژانا 

 یویاژه مشاخص و اساسانامه    پاذیر مههوم مواد چشامه و شاکافت  

مواد و  هایقامصده داده است. اما یها اراآژانا نیز تعریهی از آن

ا که به طور مشخص برای فرآوری و ... تعیین یا تادارک  هتجهیز

ایان ماواد و    هاای قاکه مصاد  اند تعیین نشده است. اینشدهدیده 

یر مقاررات بناد ماذکور براسااس     ناد مساتلزم تهسا   اا کدامهتجهیز

مناع گساترش    ی. معاهاده اسات اسول تهسیر در حقوق معاهدات 

ای شارایط و مرجاع تهسایر    ای باه نحاو آگاهاناه   های هساته سالح

ای جاز رجاوع باه    مقررات خود را مقرر ننموده است و لاذا چااره  

ماناد. در ماواردی   قواعد کلی تهسیر در حقوق معاهدات باقی نمی

شاای اعاام از حقااوقی یااا غیرحقااوقی باارای تهساایر کااه معاهااده رو

ترین تهسیر از نگاه حقوق کند، واقعینمی بینیمقررات خود پی 

 باادین مههااوم کااه تمااامی   .[21] الملاال تهساایر جمعاای اساات بااین

در تهسیر مقررات معاهده مشاارکت  باید های عضو معاهده دولت

ناوع تهسایر   تارین  ترین و کاملداده شوند. این نوع تهسیر، مناسب

مقررات معاهدات است، زیرا کشورهایی که خود در انعقاد یال  

توانناد آن  اند بهتر از هر مرجاع دیگاری مای   معاهده شرکت داشته

معاهااده را مااورد تهساایر قاارار دهنااد. تهساایر تعاادادی از اعضااای  

آور باشد، اما تواند الزامها میمعاهده، هر چند که برای طرفین آن

  ثیر قرار دهد.أتعهدات اعضای دیگر را تحت تتواند حقوق و نمی

 الملال بار اعتباار تهسایر جمعای،      کیاد حقاوق باین   أتبا وجاود  

ای کاه سارفاً تعاداد معادودی از     هساته  یکنناده های عرضهگروه

مناع   یمعاهاده  3 یماده 2دهند، بند اعضای معاهده را تشکیل می

اناد کاه در   ای را مورد تهسایر قارار داده  هستههای سالحگسترش 

ها و تعهداتی فراتر از معاهده بارای  محدودیت ،این تهسیر ینتیجه

وجود آمده است. چنین تهسیری قطعاً مطابم با ه های دیگر بدولت

دساامبر   6جاوارزیناا، ماور     ی. در قضایه یسات الملل نحقوق بین

اعتبااری تهسایر   المللی دادگستری بار بای  می بینی، دیوان دا1924

تعاادادی از اعضااای معاهااده از معاهااده سااحه گذاشااته و اظهااار  

ای کاه  معاهاده  تهسایر یال یاا چناد دولات از مقاررات      »داشت: 

  هااای دیگااری غیاار از تهساایرکنندگان عضااو آن بااه شااماردولاات

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

المللای  اشد موجبات مسئولیت بینممکن است اگر با حسن نیت نب

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

 یای و کمیتاه هساته  یکنناده گروه عرضه یجانبهتهسیر یل

کاه باه    ییاها زانگر از مقررات معاهده در خصوص مواد و تجهیز

 پاذیر طور خاسی برای فرآوری، کااربرد و تولیاد ماواد شاکافت    

اناد، موجاب شاده اسات کاه سادور       ویژه تعیین یا تادارک شاده  

ای مناو  باه شار     هسته یاهزیادی از مواد و تجهیز هایقامصد

زانگار   یهای کمیتاه . بخ  دوم دستورالعملشودپذیرش پادمان 

 3 یمااده  2در بناد  اشااره شاده   ای ها ماواد و تجهیز  هاای قامصد

  را این چنین بر شمرده است: معاهده

  آن؛ یاهکتورها و تجهیزآر -

  کتورها؛آرای ربای یرهستهمواد غ -

ی که یاهوری سوخت پرتودیده و تجهیزآهای بازفرکارخانه -

  به طور خاص برای آن تعیین یا تدارک شده است؛

  های ساخت عناسر سوخت؛کارخانه -

ی یاها ها از اورانیم و تجهیزهای جداسازی ایزوتوپکارخانه -

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

  ها خارج است؛تحلیل از شمول این کارخانه

 ییاها و تجهیز هاا های تولید آب سانگین و ترکیاب  کارخانه -

 که برای آن تعیین یا تدارک شده است؛

هااای تباادیل اوراناایم و پلوتااونیم باارای اسااتهاده در کارخانااه -

های اورانایم و  ساخت عناسر سوخت و جداسازی ایزوتوپ

آن تعیین و تدارک شده که به طور خاسی برای  ییاهتجهیز

 . [23] است

 100ای یا کلوپ لندن نیاز حادود    کنندگان هستهگروه عرضه

 یاها ماواد و تجهیز  هاای قامصدای را از  [ از اقالم هسته24] مورد
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معاهده قلمداد نماوده و   3 یماده 2اشاره شده در قسمت دوم بند 

ای را مشارو  باه   ساالح هساته   فاقاد هاا باه کشاورهای    سدور آن

 ایطی فراتر از شرایط مقرر در معاهده نموده است.شر

 
 اهمواد و تجهیز یتشدید شرایط عرضه 4.2

جانبه و خال  ای، در پرتو تهسیر یلکنندگان هستهروه عرضهگ

معاهاده، شارایط    3 یمااده  2الملل خود از مقررات بند حقوق بین

تسالیحات   فاقاد ای به کشورهای هسته هایمواد و تجهیز یعرضه

اند. معاهاده  نموده اتمی را تشدید و فراتر از مقررات معاهده عمل

المللای انارژی   هاای آژاناا باین   سرفاً یل شر  )پذیرش پادمان

ویاژه و ساایر    پاذیر شکافت و مواد چشمه یاتمی( را برای عرضه

حصری  یا مقرر نموده است و این یل مورد جنبههمواد و تجهیز

 دارد. 

ای کنناادگان هسااتهسااراحتی، گااروه عرضااهبااا وجااود چنااین 

ماذکور مقارر    هاای ماواد و تجهیز  یبارای عرضاه  ضاافی  شرایط ا

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

 یمعاهده، عرضاه  3 یماده 2طوری که تاکنون نیز اشاره شد، بند 

ای را هساته  یاها و سایر ماواد و تجهیز  پذیرشکافت و مواد چشمه

ویژه  پذیرسرفاً منو  به آن دانسته است که مواد چشمه و شکافت

هاای آژاناا واقاع شاوند و پادماان ساایر ماواد و        مشمول پادماان 

. با وجاود چناین تصاریحی    استا از شمول این بند خارج هتجهیز

  یاها ماواد و تجهیز  یی بارای عرضاه  دیگار  هایشر  ،این گروه

های این گروه به غیار  تورالعملبینی نموده است. دسای پی هسته

ذیل را برای عرضه تعیاین   هایپذیرش پادمان، شر  هایاز شر 

  نموده است:

عرضاه   ینامهدولت واردکننده در موافقت ،حهاظت فیزیکی -

ثر را در مورد تمامی مواد ؤباید بپذیرد که حهاظت فیزیکی م

ای اعماال نمایاد. دولات در اعماال چناین      سیسات هساته أو ت

 المللی را رعایت نماید.های بینحهاظتی باید توسیه

در  .ساازی غنای  یاها وری و تجهیزآسیسات، فنأسادرات ت -

سااازی، دولاات وری غناایآسیسااات یااا فاانأمااوارد انتقااال ت

کشااور  یکننااده بایااد قبااول کناد کااه باادون اجااازه دریافات 

اورانیم سیسات انتقال یافته برای مقاسد تولید أت ،کنندهعرضه

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

باه  را ا ها کنناده در ساورتی ماواد و تجهیز   کشورهای عرضه -

کنناد کاه از کمال    ای ساادر مای  کشور فاقد ساالح هساته  

ای یاا دیگار   هاای هساته  ساالح  ینکردن آن کشور به توسعه

 . [24ای اطمینان حاسل کنند ]ادوات انهجاری هسته

مناع گساترش    یفوق در معاهده هایتردیدی نیست که شر 

ای بینای نشاده اسات و کشاورهای هساته     ای پی هستههای سالح

 هاای خاود شار    یجانباه یال  هاای توانند با تهاسایر و اقادام   نمی

ای تعیاین  هساته  هاای اضافی برای عرضاه و سادور ماواد و تجهیز   

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

ها به تساهیل مباادالت دانا  و    ای با تعهد دولت هسته هایتجهیز

ماذکور بار آن    یمعاهاده  4 یمااده  2ای، که بناد  وری  هستهآفن

و  هاا تعیاین شار    چناین . هام سات تصریح نموده است، سازگار نی

، مخال حقاوق   معاهاده  4 یهای اضافی براسااس مااده  محدودیت

کیاد قارار گرفتاه    أتبوده و امتناع از این اخالل قویاً مورد  هادولت

 داشاته اسات:   شاعار معاهاده ا  3 یمااده  3است. در این زمیناه بناد   

ای های الزم شناخته شده براساس این ماده بایاد باه گوناه   پادمان»

معاهاده رعایات و از ماانع تراشای در      4 یکه مهاد ماده شوداجرا 

 یالمللای در زمیناه  اقتصادی یا فنی اعضا یا همکاری بین یتوسعه

المللی مواد و بین یآمیز، از جمله مبادلهای سلحهای هستهیتفعال

ای ای برای فرآوری، کاربرد یا تولید ماواد هساته   هسته یاهتجهیز

 آمیاز مطاابم باا مقاررات ایان مااده و پادماان        سالح  برای اهادا  

  «بینی شده در معاهده، امتناع شود.پی 

آماده   3 یمااده  2هد  بند مذکور، که بالفاسله بعاد از بناد   

هاای احتماالی   هاا و سو اساتهاده  گیری ساو  برداشات  است، پی 

تر های بی به منظور تحمیل محدودیت 2ها از مقررات بند دولت

 3ای اسات. بناد   هساته  یاها المللی مواد و تجهیزبین هایهمبادلبر 

تلقای کارد کاه     3 یمااده  2اعماال بناد    یرا باید الزماه  4 یماده

  ارکان معاهده را برهم خواهد زد.تخطی از آن تعادل 

اضاافی بارای عرضاه و ساادرات ماواد و       هاای تحمیل شار  

ای از سوی تشکالت مذکور، تخطای آشاکار از   هسته یاهتجهیز

 یعدم اشااعه  یشود که کههمحسوب می 3 یماده 3مقررات بند 

 هااا در برخااورداری از حاام دولاات یای را بااه ضاارر کهااه  هسااته

آمیز سنگین نموده و تعادل ارکان معاهاده  سلحای وری هستهآفن

 ثر نموده است.أرا مت
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 گیرینتیجه. 5

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

هاا نسابت باه    ای در ایجااد محادودیت   هاای هساته  گسترش سالح

ای وجاود دارد، هار دو نظاام از    هالمللی کاالهای هستتجارت بین

تعیین حدود دقیام  برای ثر ؤسازوکار حقوقی ماین جهت که فاقد 

. فقادان چناین ساازوکاری،    اناد ها هستند، مشترکاین محدودیت

هاا باه تشاخیص و    ده است کاه حادود ایان محادودیت    شموجب 

مقرر در  ،. استثنای امنیت ملیشودها منو  شخصی دولت یاراده

 ها دراختیارات نامحدودی به دولت یا دولت ،نظام تجارت جهانی

ای اعطا نموده است.  برخورد با سادرات و واردات کاالهای هسته

 کاه   ای نیاز، باا ایان   هاای هساته  منع گساترش ساالح   یدر معاهده

 یاها مشخصی بارای عرضاه و ساادرات ماواد و تجهیز     هایشر 

 هاای اسات، لایکن در عمال تشاخیص شار       شاده ای مقارر  هسته

هاا  ولات باه دولات یاا گروهای از د     ،ایکاالهاای هساته   یعرضه

تر منافع و ها در تشخیص خود بی واگذار شده است و این دولت

مالحظات سیاسای و گروهای، و ناه اهادا  و اساول معاهاده را       

  انااد. بااه هاار حااال، در شاارایط فعلاای، تجااارت  ماادنظر قاارار داده

های ای به غلط یا درست تابع محدودیت المللی کاالهای هستهبین

  سات و ایان واقعیتای اسات کااه    لاذکر واقاع شاده ا   ادو نظاام فاوق  

ای نادیاده انگاشات.   المللای هساته  مالت بیناتوان آن را در تعنمی

گار ایان واقعیات اسات کاه      مقررات دو نظام فوق، به خوبی بیاان 

کنترل ملی عرضه، سادرات و واردات و باه بیاان دیگار تجاارت     

  هااا اهمیاات حیاااتی  ای باارای دولااتالمللاای کاالهااای هسااته بااین

ها به آسانی مایل باه   آید که دولتای دارد و به نظر نمیالعادهفوق

هاا و  از دست دادن چنین کنترلی بشوند. اعمال چناین محادودیت  

ها را بر آن داشته است که برخی از دولت ،آمیزهای تبعیضکنترل

و هاا  پاژوه  مین نیازهای خود به سورت مساتقل و ملای   أبرای ت

دامی کاه از نظار برخای    ای خود را توساعه دهناد. اقا   سنعت هسته

 ایتواناد تهدیادی بارای نظاام مناع گساترش هساته       هاا مای  دولت

 محسوب شود.

 

 

 

 

 

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

دیا، تعریاف  پا کییبتوان برای کمل، استهاده یا مصر  به بازار عرضه کرد )و

و اقالمای اسات    هاای، مواد، تجهیزمنظور از کاالهای هستهکاال(. در این نوشته 

 شود.می آمیز داد و ستدکه دارای ارزش مالی بوده و برای مقاسد سلح

2. Fissionable materialالمللی انارژی  تخصصی آژانا بینی نامهه: فرهن

باه طاور کلای ماواد     »را این طور تعریف نموده اسات:   پذیراتمی مواد شکافت

شود کاه تاوان شاکافت    ها اطالق میپذیر به یل یا ترکیبی از ایزوتوپشکافت

پذیر توانایی شکافت را سارفاً از طریام   ای را دارد. برخی از مواد شکافتهسته

 ( دارنااد. MeV1بااا اناارژی هااای )بااه عنااوان مثااال نااوترون  تنااد هاااینااوترون

های کند، نوترونها، از جمله تمامی انرژیبا هایی که از طریم نوترون ایزوتوپ

 هااای پااذیر یااا ایزوتااوپشااوند معمااوالً بااه عنااوان مااواد شااکافت شااکافته ماای

هاای اورانایم   گیرند. به عناوان مثاال ایروتاوپ   پذیر مورد اشاره قرار میشکافت

کااه ی پااذیر هسااتند. در حااال مااواد شااکافت 241و  239و پلوتااونیم  235، 233

 نیستند. پذیرکافتشبارورند اما ، 240و پلوتونیم  238اورانیم 

3 .Special fissionable material در خصوص تعریف حقوقی این عبارت :

المللی انارژی اتمای   ی آژانا بیناساسنامه 20ی المللی به مادهدر یل سند بین

 رجوع شود.

4. Zangger committee 

5. Nuclear suppliers group 
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