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عباس کوچنژاد ،1مسعود داداشنیا کاسمانی ،*2صابر نیاورانی ،3حاتم صادقی

زیازی4

چکیده
مسئلۀ اساسی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر متقابل قاعدۀ منع سسعترت تسعلی ا هسعت ای و
توافق هست ای ایران (برجام و قطعنامۀ  2221شورای امنیت ملعل مت عدا ار رهرعتر ترسعیر و
تغییر احتمالی تعهدا این قاعده برای ایران و نظام حقوق بینالملعل هسعت ای اسعت بع ایعن
منظور ،شناسایی و ت لیل تعهدا قاعدۀ من سسترت تسعلی ا هسعت ای و ماهیعت حقعوقی
توافق هست ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیرر موردنظر قرار سرفت است با
اینک تعهدا مرتبط با قاعدۀ متکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر روی ای آن بر قاعده
ب صراحت انکار شده ،لیکن این تأث یر در س حوره م سوس بوده است نخست ،در رمینۀ فنعی،
با وض م دودیتها برای غنعیسعاری اورانیعوم ،آس سعنرین و در کعل ررۀعۀ کامعل سعوۀت
هست ای و دوم در حورۀ نظام حقوق بینالملل هست ای ک پعتیرت «پروتکعل ال عاقی»« ،کعد
اصالحی  2/1ار ترتیبا فرعی پادمان» و «نقشۀ راه مسائل باقیماندۀ ستشت و حعال» ار جملع
مهمترین آنهاست حورۀ سوم ،پتیرت و اجرای تعهدا حقعوقی نعرم ماننعد رژیعمهعای «سعروه
عرض کنندسان هست ای»« ،کنترل فناوریهای موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است
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مقدمه
بر اهل مداق در ت وال بینالمللی روشن است ک بع اسعتننای دورۀ آۀعر معتاکرا هسعت ای
ایران ،شاهین ترارو میان ت لیلها و تراسیر ناظر بر پروندۀ هست ای ایران ،ب طور فاحش ب سوی
کرۀ سیاسی سنرین بوده است ،لیکن روند فرجام پرونده و حصعول توافعق برنامعۀ جعام اقعدام
مشترک (برجاما و تصویب قطعنامۀ  2221شورای امنیت ملل مت عد ،حکایعت ار ایعن واقعیعت
دارد ک در بزنراه توج طرفهای متاکره ب ظرفیتهای نظام حقوق بینالملل دست یعافتن بع
توافق برای جامعۀ بینالمللی ممکن شده است
سیمای کلی مسئلۀ اصلی این مقال در ۀصوص دو متغیر و تأثیر آنها بر یکدیرر اسعت ایعن
متغیرها عبار اند ار :قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای و توافق هسعت ای ایعران (برجعام و
قطعنامۀ  2221شورای امنیت ملل مت دا ک مقرر است ،تأثیر متقابل آنهعا بعر یکعدیرر احصعا
شود در ۀصوص متغیر نخست ،این نکت در مقدم مرید است ک این قاععده در بسعتر حقعوق
بینالملل هست ای شکل سرفت و سنگبنای آنها در معاهدۀ من سسعترت تسعلی ا هسعت ای
(NPTا 1است ب عالوه اینک  ،قلمرو حقوق و تعهدا آن در مواد  2 ،1و  1معاهدۀ متکور بنیان
نهاده شده و ضمانت اجرای آن در رابط با مادۀ ( 2موافقتنام های پادمعان 2ار جملع پروتکعل
ال اقی ،کد اصالحی  2/1ار ترتیبا فرعی پادمان ا شکل یافت است  2توافعق هسعت ای ایعران
(برجام و قطعنامۀ  2221شورای امنیت ملل مت دا 4ب عنوان متغیعر دوم ایعن مقالع  ،ار منظعر
حقوق بینالملل هست ا ی ،ۀود یک تاب است ،لیکن مورد ب ث این است ک توافق معتکور در
عین حال ،نسبت ب ت وال حقوقی بینالمللی هست ای موجعد یعک رویعۀ بعینالمللعی اسعت
اراینرو ،متغیر مؤثری نیز ۀواهد بود با وجود اهمیت موضوع ،ادبیا حقوقی جعامعی و معانعی
ناظر بر همۀ جنب های حقوقی تأثیر توافق هست ای ایعران بع ۀصعوص ت لیعل و بعرآورد تعأثیر
متقابل قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای و توافق هست ای ایران ب قدر ضرور و کرایعت
در ایران و در کارهای علمی و پژوهشی معتبر ب ث نشده است ب عالوه ،تعا رمعان نرعارت ایعن
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.

 2ضمانت اجرای قاعده در قالب دسترسی و نظام بینالمللی راستیآرمایی توسط آژانعس بعینالمللعی انعرژی اتمعی
اعمال میشود
 4در این مقال  ،منظور ار عبار توافق هست ای ایران ،هر دو وصف و قالب حقوقی آن مورد ب ث است ار یک سو،
ب عنوان برنامۀ جام اقدام مشترک (برجاما در رارروس توافق میان ایعران و سعروه کشعورهای 0+1و ار سعوی
دیرر ،ب عنوان پیوست «الف» قطعنامۀ  2221شورای امنیعت و متعأثر ار ماهیعت حقعوقی آن معوردنظر اسعت
بنابراین ،توافق هست ای ایران همسنگ برجام در نظر سرفت نشده و ار منظر هعر دو شعأن و تعأثیرا ناشعی ار
ماهیت حقوقی آنها مورد توج قرار سرفت است
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هست ای ار منظر توافق هست ای ایران (برجام و قطعنامۀ  2221شورای امنیتا بع ریعور طبع
آراست نشده است اراینرو ،پرسش اصلی مقال  ،احصا و ت لیل تأثیر متقابل قاعدۀ من سسترت
تسلی ا هست ای و توافق هست ای ایران در نظر سرفت شده است ب منظور ارائۀ پاسعخ معتقن
ب مسئلۀ متکور ،توج ب پرسشهعای پعیشرو ضعروری ظعر معیرسعد کع حقعوق و تعهعدا
بینالمللی قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای ریست؟ ماهیت حقوقی و م توای حقعوقی-
فنی توافق هست ای ایران (برجام و قطعنامۀ 2221ا در ۀصوص قاعدۀ متکور ریست؟ متعاقعب
شناسایی حدود و ثغور حقوق و تعهدا بین المللی هر یک ار دو متغیر متکور ،در نهایت ،امکان
احصا و ارریابی تأثیر آنها بر یکدیرر در قالب مناف و آسیبهای حقوق بینالملل هست ای قابعل
درک ۀواهد بود
ب عنوان فرضی ب نظر میرسد ک تأثیر متقابل قاعدۀ من سسعترت تسعلی ا هسعت ای و
توافق هست ای ا یران ب افزایش تعهدا کشورهای غیربرۀوردار ار تسلی ا هست ای ار جملع
ایران منجر شده است این در حالی است ک امید ب ت قق من سسترت عمودی با یأس ناشعی
ار رد صالحیت دیوان بین المللی دادسستری برای رسیدسی دادۀواست مجم الجزایر مارشال در
سال  2214در ۀصوص پروندههای ۀل سالح اتمعی کشعورهای اصعلی برۀعوردار ار تسعلی ا
هست ای روب رو بوده است  1علیایحال ،این پژوهش با ب کارسیری روت ت لیلی -قیاسی در دو
قسمت سارماندهی شده است؛ در قسمت نخست بع شناسعایی تعهعدا قاععدۀ منع سسعترت
تسلی ا هست ای و تبیین ماهیت حقوقی توافق هسعت ای ایعران پرداۀتع شعده و در قسعمت
دوم ،پیامها و پیامدهای متقابل قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای و توافق هسعت ای ایعران
بررسی و ت لیل شده است

قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هستهای و توافق هستهای ایران (برجاام و
قطعنامۀ  2231شورای امنیت)
«ب اعتقاد ژرژسل ،ترسیر و اجرای قاعده ،هررند در عمل ،فن و روشی واحد ب نظر میرسند ،ار
ل اظ منطقی با یکدیرر تراو دارند ،ریرا برای اجرای هر قاعدۀ حقوق ابتدا بایعد حعد و حعدود
قاعده را شناۀت و سپس آن را بر مورد منطبق کرد ب همین علت هیچساه نمیتوان مدعی بود
ک قاعدها ی بدون ترسیر ب اجرا درآمده اسعت؛ حتعی منطعوق و مرهعوم قاععده روشعن باشعد»
(فلسری421 :1212 ،ا با این حال ،اسرر قلمرو قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای در مواد
 2 ،1و  1معاهدۀ من سسترت هست ای (NPTا ترسیم شده او نیاری بع اثبعا ایجعابی وجعود
1. Available in: www.internationallaw.ir/index.php?option...
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رنین قاعدهای در حقوق بین الملل نیست و همچنین لزومی نعدارد کع بعا روتشناسعی بعرای
«ب دست آوردن ابزارهایی برای اثبا یا ترسیر قاعدۀ حقوقی و یا ب طور کلی دریافعت حقیقعت
حقوقی آن» مبادر سردد (ابراهیمسل12:1232 ،ا ،لیکن شناسایی مرر میان حقوق و تعهعدا
این قاعده ار رهرتر ترسیر برای احصای تغییرا ضروری است مع الوصعف ،در بنعد  1قسعمت
«الف» ،عناصر اصلی تشکیلدهندۀ قاعدۀ کلی ترسیر (حسننیت و سیاق عبارا ا جهت تبیین و
ترسیر تعهدا قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای ت لیل میشود سپس ،در بند  ،2ماهیت
حقوقی توافق هست ای ایران (برجام و قطعنامۀ  2221شورای امنیتا ،بررسی میشود

قاعدۀ کلی تفسیر و تعهدات قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هستهای
 .1اصل حسننیت و تفسیر معاهدۀ منع گسترش هستهای
اصل حسننیت ار مؤلر های ضروری هر نظام حقوقی اعم ار داۀلی و بینالمللی است با وجعود
این ،در ۀصوص تعهد ناشی ار حسننیت تراو دیدساه وجود دارد ار جملۀ این ترعاو هعا ایعن
است ک اصل حسننیت ب عنوان یکی ار تعهدا طرفین در کلیۀ مراحل و فرایند شعکلسیعری
تدوین ،تصویب ،اجرا و ب ۀصوص هنرام ترسیر باید مدنظر قرار سیرد ،لعیکن در رویکعرد دیرعر،
حسننیت را معیار اۀالقی در نظر می سیرند و الزام حقوقی ب درج آن در معاهدا را ضروری و
تعهدآور قلمداد نمیکنند با وجود این ،اینعک نظعام حقعوقی بعینالمللعی حعاکم بعر معاهعدا
بینالمللی در اجرا (مادۀ  21عهدنام حقوق معاهدا وین 1313ا و ب ویژه در ۀصعوص ترسعیر
معاهدا (در مادۀ  21همین عهدنام ا ،اصل حسننیت را مورد پعتیرت و شناسعایی قعرار داده
است «با این حال ،هم عهدنامۀ وین  1313و هم دیوان بعینالمللعی دادسسعتری در آرای ۀعود
برای تشخیص حسننیت در ترسیر معاهدا بینالمللی ،ضابط ای مناسب را ارائ کردهاند و آن
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
سنگ حسننیت ک تمامی حقوقدانان در تعریف آن عاجز ماندهاند ،ب نتیجۀ کار رجعوع کعرد و
اظهار داشت ،اسر نتیجۀ حاصل ار معاهده رضایت طرفین را جلب کرده باشد ،طرفین حسننیت
داشت اند در غیراین صور ۀیر» (واثقی و کورهسعر121-123 :1232 ،ا ارایعنرو ،تعأثیر اصعل
حسننیت ب طور مجرد ،نتیجۀ ملموسی در جهت تعیین قلمرو قاعدۀ من سسعترت تسعلی ا
هست ای ب دست نمی دهد و در رابط با هدف ،معنای معمول کلما و سعیاق عبعارا معاهعده
نتیج بخش ۀواهد بود شایان ذکر است ،شرط «حسننیعت» 1کع در حقعوق بعینالملعل ار آن
 1حسننیت شرط اۀالقی و حقوقی پرکاربرد در اسناد بینالملل است ک تعاکنون در هعیچ سعندی ار آن تعریرعی
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ب عنوان اصل یاد میشود ،واجد س رکن اساسی مشتمل بر اصل وفای ب عهد ،لزوم حرظ نظعم
عمومی و تکلیف اۀالقی است (واثقی و کورهسر21 :1232 ،ا

 .2تعیین سیاق عبارات قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هستهای
منظور ار مؤلر های تشکیلدهندۀ سیاق عبارا در مادۀ  21عهدنامۀ وین  ،1313مقدم یا متن
یا ضمائم اسعت ارایعن رو ،کارهعای مقعدماتی و مباحعث مطروحع در معتاکرا و پیرامعون آن،
جایراهی در ساۀتن سیاق عبارا یک قاعده ندارد رنانچ ایعن مباحعث بخواهنعد تعأثیری در
شکلدهی سیاق یک قاعده داشت باشند ،لزوماً باید در قالب عبار های معاهده ر در مقدم یا
متن یا ضمایم درج شوند البت ررونری تأثیر هر عبار تشکیلدهندۀ سیاق ،ب موقعیت آن در
متن معاهده وابست است ب عبار دیرر ،رنانچ در مقدمع درج شعود ،صعرفاً اررت ترسعیری
(غیرالزامآورا مییابد و در غیر این صور (در متن و ضمائما ،عالوهبعر اررت ترسعیری ،ار وجع
تعهداتی و اجرایی نیز برۀوردار ۀواهد بود با وجود این ،اررت اساسی مقدمعۀ معاهعده در ایعن
است ک معموالً در آن موضوع و هدف معاهده درج میشود و بدون توج ب مقدم امکان احصا
و احرار سیاق عبارا میسور نخواهد بود در این رمین  ،قاعدۀ منع سسعترت افقعی تسعلی ا
هست ای با اهمیت یادشده در معاهدۀ من سسترت هست ای در مواد  1و  2صور بنعدی شعده
است همانسون ک در مرهوم عبارا معواد  1و  2معتکور آشعکار اسعت ،قاععدۀ منع سسعترت
تسلی ا هست ای در یک جمل رنین قابل تخلیص است ک کشورهای برۀوردار و غیربرۀوردار
ار تسلی ا هست ای ب احترار مستقیم و غیرمستقیم ار سسترت تسلی ا و تجهیزا انرجاری
هست ای متعهد 1شدهاند ب هر رو ،مجموعۀ هشت بند ار مقدمۀ معاهدۀ متکور در کنار مواد ،1
 2و  1معاهده (ۀل سالحا ،سیاق عبار قاعدۀ من سسعترت تسعلی ا هسعت ای را در شعکل
عمودی و افقی آن شکل میدهد و روشن است ،آنچ در مواد یادشده ت ت عنعوان قاععدۀ منع
سسترت تسلی ا هست ای مدنظر قرار سرفت  ،ناشی ار هدفستاریهای انجامسرفت در مقدمعۀ
معاهده است و رنین ارتباط معناداری میان متن و مقدمۀ معاهده ،مقوم و شعکلدهنعدۀ سعیاق
عبارا در جهت ت لیل مرهومی قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای است نتیجۀ قابل اعتنا
ار توسل ب «سیاق عبارا و قاعدۀ کلی ترسیر» مبین این واقعیت است ک قاعدۀ من سسترت
تسلی ا با قلمرو روشن آن در معاهدۀ من سسترت تسلی ا هسعت ای بع نرعارت درآمعده
است ،لیکن ایراد اساسی این است ک قلمرو آن با شاۀصهای کیری و کمعی مناسعب مشعخص
ارائ نشده است حسننیت ار منظر اسناد بینالمللی تعهدی است ک دولتهعای عضعو معاهعده بایعد آن را بعا
دقت ب اجرا درآورند ،درحالیک ضمانت اجرای مشخصی برای عدم تعهد وجود ندارد
 1برای هر دو طیف ار کشورها واژۀ  Undertakeب معنی تعهد ب کار رفت است
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نشده و تاکنون قلمرو حقوق و تعهدا آن متعأثر ار رویع معؤۀر کشعور عضعو در اجعالسهعای
بارنرری معاهده و تدوین موافقتنام های پادمان ار جمل پروتکل ال عاقی ،ترتیبعا فرععی کعد
اصالحی  2/1و تعریف شده است مع الوصعف ،بع کعارسیری فعن ترسعیر در ۀصعوص قاععده
ب تنهایی تمامی قلمرو حقوق و تعهدا کشورهای عضو معاهده متکور را آشکار نمیکند

ماهیاات حقااوقی توافااق هسااتهای ا یااران (برجااام و قطعنامااۀ 2231
شورای امنیت)
در بادی امر ضروری است ،منظور ار توافق هست ای ایران روشن شود توافقهای مقطعی ریادی
در نتیجۀ شاقول بیتعادلی میان برساۀتهای علم روابط و حقوق بینالملل در ۀالل سالهعای
 2222تا  2210حاصل شده است ب عالوه اینک در ۀالل سالهعای  2212تعا  2210اسعنادی
موسوم ب «بیانیۀ ژنو»« ،اعالمیۀ لوران یا سوییس» برجام ،قطعنامۀ  2221شورای امنیعت ملعل
مت د و «نقشۀ راه همکاریها در ۀصوص مسائل باقیمانده ستشت و حال» ب دست آمده اسعت
با وجود این ،منظور ار توافق هست ا ی ایران در این مقال  ،معطوف ب اسناد نهایی متاکرا سروه
کشورهای  0+1و ایران مشتمل بر برنامۀ جام اقدام مشترک (برجاما و قطعنامۀ  2221شورای
امنیت است بنابراین ،در این قسمت ،شناسایی ماهیت حقوقی توافق هست ای ایران و قطعنامعۀ
شمارۀ  2221شورای امنیت ملل مت د در دستور کار است

ماهیت حقوقی برجام و قطعنامۀ  2231شورای امنیت
ب منظور احصای تأثیر هر قرارداد بین المللی یا سندی مشاب برجعام و قطعنامعۀ  2221شعورای
امنیت ،ضروری است ماهیت آن ار حیث حقوقی و الزامآوری سنجیده شود رنعین ویژسعی هعر
سندی ار رهرتر معیارهای عهدنامۀ حقوق معاهدا وین (1313ا و داللتهعای سعند معوردنظر
قابل ارریابی است ک در ادام ب آن پرداۀت میشود

 .1داللتهای الزامآوری برجام
با نراهی اجمالی ب مؤلر های معرف معاهده وفق تعریعف آن در بنعد  1معادۀ  2عهدنامعۀ ویعن
حقوق معاهدا (1313ا ،روشن میشود برجام ب عنوان متن توافعق نهعایی ایعران و کشعورهای
 0+1دارای دو وصف بینالمللی بودن و داشتن تعهد بعرای دولعت ایعران و کشعورهای عضعو آن
است (فتاحی ظررقندی10:1234 ،ا در تبیین وصف بین المللی برجام باید سرعت کع نخسعت،
متن نهایی برجام در موارد متعددی ب وجود طرفهای متعهد اشاره میکند بعرای نمونع  ،بنعد
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«ک» دیبارۀ برجام ،با اشاره ب طرفهای متاکره و وجود تعهدا میان طرفین مقعرر معیدارد:
«کلیۀ مراد و اقداما مندرج در این برجعام صعرفاً بعرای اجعرای آن میعان سعروه  0+1و ایعران
میباشد» بر این اساس ،متن برجام دارای وصف بعینالمللعی اسعت؛ نکتعۀ دوم اینکع (داشعتن
تعهدا ،متن برجام مورد توافق طرفین متاکرهکننده قرار سرفت  ،موجب تعهعدا فعراوان دولعت
ایران و دولتها مقابل در امور هست ای -هررند داوطلبان و مد دار شده است این بنعد مقعرر
میدارد « :این برجام بارتاس یک فرایند سامب سام بوده و مشتمل بر تکعالیف متنعاظر بع ن عو
مندرج در این سند و پیوستهای آن می باشد ک قرار است توسط شورای امنیعت معورد تأییعد
قرار سیرد» عالوهبر آن ،بنعد «ح» مقدمع و مقعررا عمعومی در ۀصعوص وجعود تعهعد مقعرر
میدارد« :سروه کشورهای  0+1و ایران متعهد میشوند ک این برجام را با حسننیت در فضعایی
سارنده ،بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند »  1نتیجۀ ب ث ماهیت برجام ایعن اسعت کع ار
منظر نرارنده ،این سند موجد ویژسیهای یک قرارداد بینالمللی و مشمول حقعوق بعینالملعل-
اسرر تصری ی در این رمین وجود ندارد -است ،2لیکن اسرر ب فرض ،آن را توافق نزاکتی یعا
سیاسی بینالمللی تلقی کنیم ،دستکم تأثیری بر نتیجۀ تبعی حقوقی آن در ب ث تولیعد رویعۀ
بین المللی موردنظر ندارد شایان ذکر است اظهارنظرهای مخعالف کشعورهای اطعراف توافعق در
ۀصوص نری ماهیت حقوقی برجام ب عنوان قرارداد بینالمللی ار یک سعو و مصعال سیاسعی و
داۀلی دولتهای ایران و آمریکا استدالالتی را تولید کرده تا برجام صرفاً «موافقتنامۀ سیاسی و
نزاکتی» انراشت شود (مالکریمی و جاللی11 :1231 ،ا در این رمین سرتنی است ،بعضاً رویعۀ
قضایی بینالمللی ب طور منال ،دیوان دائمی داوری اله وفق بنعد  2معادۀ  10آیعین کعار ۀعود
صالحیت اجباری برای رسیدسی را براساس معادۀ  211عهدنامعۀ معود و همکعاری در جنعوس
شرق آسیا در دعوای میان فیلیپین و رین در ۀصوص دریای رین جنوبی ار میعان معیارهعای
سخت احرار کرده است 2یا در وضعیت دیرر دیوان بین المللی دادسستری در پتیرت صعالحیت
 1نظر ب اینک استنادهایی در متن توافق مبتنیبر وجود "تعهد" و "متعهد" وفق اصول و تعریف معاهده (مادۀ 2ا
عهدنامۀ وین (1313ا وجود دارد ،استناد ب اظهارا طرفین توافق و اسناد توضعی ی ار جملع s/2015/550
ک هنور تأسیس حقوقی «معترض مستمر» را ایجاد نکردهاند ،وج و اتقانی نخواهد داشت با وجود این ،سعند
متکور ب عنوان سند منتشرۀ شورای امنیت ضمن پیوست بیانیۀ ج ا ایران (بند 0ا تصعری دارد ،ایعران بع طعور
داوطلبان ب اجرای با حسننیت برجام متعهد است ب عالوه ،اظهارا اعضعای دایعم شعورای امنیعت در جلسعۀ
شمارۀ  8411در هنرام تصویب قطعنامۀ  2221و همچنین رویۀ معوق و عملی این کشورها بعر ععدم تصعویب
برجام در قوانین داۀلی کشورها داللت دارد
 2دکتر ضیاییبیردلی استاد حقوق بینالملل دانشراه عالم طباطبایی در ۀصوص ماهیعت برنامعۀ اقعدام مشعترک
موسعععوم بع ع توافعععق موقعععت ژنعععو اعتقعععاد بعععر معاهعععده بعععودن آن دارد بعععرای اطعععالع بیشعععتر ر ک:
www.shafaqna.com/persian.

 2براساس مادۀ  121رأی دیوان ،س حالت برای حلوفصل اۀتالفا ناشی ار ترسعیر و اعمعال عهدنامع در بخعش
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ۀود ب واسطۀ عهدنامۀ مود (1300ا در شرایط سخت تخاصم میان ایران و آمریکعا در پرونعده
سکوهای نرتی معیار ترسیری سهلتری را ب کار سرفت است ب ععالوه ،رمعانداری (م عدودیت
رمانیا یا داوطلبان بودن یک توافق و حتی جنبۀ اعتمادسعار داشعتن هعر تعوافقی ،تعأثیری بعر
ماهیت حقوقی آن ندارد ب ویژه اینک معاهدۀ من سسعترت هسعت ای ار سعال  1382تعا سعال
 1330ار م دودیت رمانی  20سال برۀوردار است همچنین اساس هر توافق بینالمللی تراضی
و داوطلبان بودن آن است رمانبندهای مختلف در اجرای تعهدا طعرفین در توافعق هسعت ای
ایران برابر با رفتار عملی و معوق طرفین در مقاط پیشبینیشده ،موجد تأثیر نیز ۀواهد بود

 .2منابع الزامآوری قطعنامۀ  2231شورای امنیت
یکی ار بخشهای اصلی متن قطعنامۀ  2221شورای امنیت ملل مت د ضمیمۀ «الف» یا برجعام
است این قطعنام با اجماع همۀ اعضای شورای امنیعت و در رعارروس تصعمیم شعاۀصتعرین
سارمان بین المللی (ملل مت دا تصویب شعده و ار ماهیعت حقعوقی مسعتقل نسعبت بع برجعام
برۀوردار است ب این ترتیب ،حقوق و تکالیف متمایزی ار برجام نسبت ب کشورهای عضو ملعل
مت د ایجاد کرده است ار ۀصوصیا شکلی ایعن قطعنامع ایعن اسعت کع بع سعیاق تمعامی
قطعنام ها ی شورای امنیت و سارمان ملل ار یک بخش مقدماتی و پس ار آن در قالب  22معاده
ب اتخاذ تصمیم وفق مادۀ  20منشور ملل پرداۀت است عالوهبر این ،قطعنامۀ معتکور مشعتمل
بععر دو ضععمیم اسععت کعع ضععمیمۀ «الععف» آن مععتن توافععق برجععام و ضععمیمۀ «س» آن
بیانیۀکشورهای 0+1است شایان توج است تعهد ب اجرای قطعنام های شورای امنیت ب ویعژه
قطعنام های فصل هرتمی آن ب واسطۀ تصویب آن وفق منشور ملل مت د است با وجعود ایعن،
حداقل دو رویکرد متعارض هنرام تبیین ماهیت حقعوقی یعک قطعنامعۀ شعورای امنیعت ماننعد
 2221مطم نظر قرار میسیرد رویکرد نخست بر ترسیر معادۀ  20منشعور ملعل مت عد اسعتوار
است ک ار قضا در متن قطعنامۀ  2221ب همین ماده استناد شعده اسعت در ایعن معاده آمعده
است ک «اعضای ملل مت د تصمیم های شورای امنیت را طبق منشور قبول و اجرا مینمایند»
لتا برۀی ترسیرها ناظر بر این مرهوم است ک رنانچ تصمیم شورای امنیت وفق منشور اتخعاذ
شود ،الرماالجرا ست در اینجا منظور ار اینک تصمیم شورای امنیت وفق منشور باشعد ،بع ایعن
مقصود است ک اقداما شورای امنیت برای حرظ صل و امنیت بینالمللی باید بر طبق اصعول

 10و ب ویژه مادۀ  211پیشبینی شده است در قسمت نخست ب متاکره و سایر وسایل مسالمتآمیز متوسعل
شده و در قسمت دوم ب روت صالحیت اجباری و در راهحل سوم بعا ذکعر اسعتنناهعای ععدم شعمول دیعوان،
صالحیت اجباری ،برسزیده شد در نهایت دیوان مادۀ  211را ار قسمت اۀیر عهدنام مستند پتیرت صالحیت
ۀود قرار داد https://www.pcacases.com/web/view/
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عدالت و حقوق بینالملل اتخاذ شود (موسیراده112:1283 ،ا م الوصعف ،برۀعی رنعین نرعاه
مضیقی را شرط قبول و اجرای قطعنام شورای امنیت میانرارند و ب این ترتیب هعر تصعمیمی
ار سوی شورای امنیت را حتی اسر مطابق با فصل هرتم منشور ملعل مت عد اتخعاذ شعده باشعد،
الرماالجرا قلمداد نمیکنند در این رمین هانس کلسن حقوقدان بزرگ پوریتیویستها و مبعدع
نظریۀ هنجارسرایی اعتقاد دارد « :دشوار است ک بپتیریم ،منشور ب شورا مسئولیت حرظ صعل
و امنیت را ار طریق هر ابزاری ک آن را ص ی تشخیص میدهد ،اعطاء نموده باشعد» (وجعدی،
11:1232ا رویکرد دوم همان رویۀ عملی و واقعی شورای امنیت (وجدی13:1232 ،ا ،متعأثر ار
ترسیری ار مادۀ  20منشور ملل مت د است ک مبتنیبر مصعل تاندیشعی و اقتعدار کشعورهای
عضو دائم شورای امنیت است در عمل ،این ترسیر غالب ار اعتبار تصمیمهعای شعورای امنیعت
دفاع میکند و تصمیم های آن را ب منصۀ ظهور و عمل درمعیآورد در ایعن رمینع  ،در مقدمعۀ
قطعنامۀ  2221ب این رویکرد عملسرایان تأکید شده است ک  « ،دولعتهعای عضعو براسعاس
مادۀ  20منشور ملل مت د مکلف هستند ،تصمیمهای شورای امنیت را قبعول و اجعرا نماینعد»
اراینرو ،امروره در عمل ،تصمیمهای شورای امنیت رنانچع وفعق معواد  41و  42فصعل هرعتم
منشور باشد ،الرماالجرا و الرماالتباع تلقی میشود  1اراینرو ،ایعن قطعنامع ار ماهیعت العزامآور
برای ایران و کلی کشورهای عضو منشور ملل مت د برۀوردار است بنابراین ،برجام -ولو اینکع
توافق نزاکتی سیاسی باشد -و قطعنامۀ شمارۀ  2221با ماهیتهای مستقل ب ترتیب ار ماهیعت
و تععأثیر و پیامعد حقععوقی الععزامآور بععرای کشععورهای عضععو (ایععران و کشععورهای0+1ا و جامعععۀ
بینالمللی برۀوردارند

تعامل متقابل حقوق هستهای و توافق هستهای ایران
نظام حقوق بینالملل هست ای با درنظرداشت تعهعدا معواد  2 ،1و  1معاهعدۀ منع سسعترت
هست ای ،سنگبنای قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای را پیریزی کرده ،لیکن با ترتیبعا
مقععرر در مععادۀ س ع  2ب ع تضععمین تعهععدا کشععورهای عضععو ب ع قاعععدۀ مععتکور ب ع واسععطۀ
موافقتنام های پادمان ار جمل پادمعانهعای دوجانبع  ،پروتکعل ال عاقی ،ترتیبعا فرععی کعد
اصالحی  2/1و پرداۀت است در اینجا ب شرح و بسط شاۀصها و مقررا مربعوط بع نظعام
بینالمللی راستی آرمایی و پتیرت حقوق و م دودیتهایی توافق هست ای ایران توج میشعود
تا با ترسیر و تغییر احتمالی حقوق و تعهدا قاعدۀ مورد ب ث ب نمایش درآید در این قسعمت
ب رابطۀ معنادار و تأثیر متقابل آنها (قاعده و توافق هست ای ایرانا نیز توجع شعده اسعت ایعن
قسمت مشتمل بر دو بند ب ترتیب ،احصای تأثیر قاعده منع سسعترت تسعلی ا هسعت ای بعر
 1مادۀ  122منشور ملل مت د نیز مقوم همین نررت عملسرایان است
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توافق هست ای ایران و همچنین تأثیر متقابل آنهاست ب عالوه ،مناف و م دودیتهای آن برای
ایران و جامعۀ بینالمللی احصا و تبیین میشود

 .1منع گسترش تسلیحات هستهای در گذرگاه برجام و قطعنامۀ 2231
با امعان ب نتیج سیری قسمت نخست ،احصای ت ول ناشی ار قلمعرو حقعوق و تعهعدا قاععدۀ
من سسترت تسلی ا هست ای در ۀالل برجام و قطعنامۀ شمارۀ  2221شورای امنیعت معورد
توج است در این رمین  ،سزینش شاۀصهای مؤثر بر حقوق و تعهدا قاععده بع ویعژه اسعناد
مؤسس ساروکار راستیآرمایی متکور ،امری ناسزیر در جهت احصای این ت ول است

 .2برجام و تحول حقوق و تعهدات قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هستهای
اسرر ب دفعا در بخش دیبار  ،مقدم و مقررا کلی برجام ،ب اصول و مراهیم کلی مرتبط با
قاعده اشاره شده ،لیکن بنا ب روایت متن برجام ،حقعوق ،م عدودیت یعا تعهعدی بعرای ایعران و
کشورهای ثالث ،فراتر ار اصول حقوق بینالملل هست ای و ار جمل در قلمرو قاعدۀ موصعوف ،در
نظر سرفت نشده است ار حیث نمون (بنعدهای  8و 11ا مقدمع و مقعررا عمعومی در برجعام
رنین تبیین شده است ک » :سروه  0+1و ایران اذعان معینماینعد کع معاهعدۀ منع سسعترت
تسلی ا هست ای کماکان مبنای اساسی رژیم عدم سسترت تسلی ا هست ای و اسعت» و
در بند دیرر آمده است ک « :کلیۀ مراد و اقداما مندرج در این برجام نمیبایسعت بع منزلعۀ
ایجاد روی برای هیچ دولت دیرری ،یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقعوق و تعهعدا
وفق معاهدۀ من سسعترت هسعت ای و سعایر اسعناد مربوطع  ،و همچنعین اصعول و رویع هعای
شناۀت شده بینالمللی تلقی سردد» در مجموع ،مرهوم عبار های کلیدی متکور این است کع
اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق و تعهدا کشورهای عضو وفق معاهعدۀ منع سسعترت
هست ای تغییر نیافت است با وجود این ،روشن است ک متن برجام شاۀصهای مؤثر بر قلمعرو
قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای را ب سون ای تبیین کرده ک متضعمن ترسعیر در قلمعرو
حقوق و تعهدا قاعده بوده است پارهای ار این تراسیر با مشخصا پیشرو در برجعام بع ایعن
شرح توصیف شدهاند :در دیبار  ،مقدم و مقررا عمومی برجام با پنج جمل کلعی و جداسانع ،
قاعده متکور صرفاً یادآوری شده و ار ورود ب جزییا و تبیین شاۀصهای آن پرهیز شده است
در متن برجام شاۀصهای راهنما مبین قلمرو حقوق و تعهدا قاعدۀ متکور برای ایران در نظر
سرفت شده ک مهمترین آنها ،حقوق و تعهدا مربوط بع ظرفیعت غنعیسعاری اورانیعوم ایعران
مشتمل بر  0212سانتریریوژهای  IR-1و فقط در سایت نطنز برای ده سال و در سط  2/18تعا
ورن  222کیلوسرم است در ۀصوص آیندۀ ت قیق و توسعۀ غنیساری و ب کارسیری ماشینهای
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جدید  IR-6 ،IR-5 ،IR-4و  IR-8در م دودۀ رمانی  10سال منظور شده است در ضمن ،ت قیق
و توسعۀ غنیساری با سایر روتهای جداساری ایزوتوپ (غنیساریا ار جمل لیزری در م دودۀ
رمانی سرت شده ،ب طور کلی ممنوع است در سایت فردو قم ،غنیساری صور نخواهد سرفت و
صرفاً 1244ماشین سانتریریوژ  ،IR-1بدون تزریق سار مورد نیار ،روشن باقی ۀواهد ماند  1شایان
ذکر است در این توافق ،برنامۀ غنیساری ایران با مشخصا روشن فنعی و حقعوقی سرتع شعده،
ب عنوان شاۀصترین حق استیراشده در حورۀ قاعدۀ کاربرد صل آمیز هست ای و در عین حعال،
مقوم استقرار قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای ترسیر و تعیین تکلیف شده است
ار دیرر شاۀصهای مؤثر بر قلمرو حقوق و تعهدا قاععده ،کعاربری راکتعور ت قیقعاتی آس
سنرین اراک بوده است  2ار ویژسیهای من صرب فرد فرایند تولید آس سنرین ،تولید پلوتونیعوم
با غنای مناسب برای تولید تسلی ا هست ای است ک ب مراتعب شعد انرجعار آن ار اورانیعوم
غنیشده ،بیشتر است  2ۀالص اینک  ،ایران موافقت کرد همۀ سوۀت مصعرفشعده در اراک بع
مد مد  10سعال و کلیعۀ راکتورهعای هسعت ای ت قیقعاتی و قعدرتی فعلعی و آینعده بعرای
پسماندداری یا اقداما بعدی برای تمامی دورۀ عمر راکتور ب ۀارج ار ایران منتقل ۀواهد شد
هدف ار بارطراحی و مدرنسعاری راکتعور ت قیقعاتی اراک ایعن اسعت کع تولیعد پلوتونیعوم در
کمترین مقدار ممکن باشد و در شرایط نرمال پلوتونیوم با قابلیعت سعاۀت سعالح اتمعی تولیعد
نشود ب عالوه اینک ایران توافقهای پادمعانی ار جملع پروتکعل ال عاقی و ترتیبعا فرععی کعد
اصالحی  4 2/1و همچنین پتیرت تعهدا سروه عرضع کننعدسان هسعت ای در قالعب برجعام و
ب طور کلی دسترسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی ب کلیۀ فراینعدهای برنامعۀ هسعت ای ار
1

2
2
4

اسرر مشخصا اقداما مرتبط با هست ای در پیوست اول برجام (ظرفیت غنیساری بند Fمواد  ،28-21توسعع و
ت قیقا سانتریریوژها بند  Gمواد 22-42و سایت سوۀت غنیساری فردو بند  Hمواد 44-01ا ب ترصعیل آمعده،
برۀی حقوق و م دودیتها در رارروس همکاری غیرنظامی هست ای (پیوست  2برجاما و تصعمیمهعای قطعنامعۀ
 2221شورای امنیت نیز ب منظور ایجاد تضمین در شکلسیری همکاریهای هست ای تبیین شده است
مشخصا اقداما مرتبط با هست ای در پیوست اول برجام در موضعوع راکتعور ت قیقعاتی آس سعنرین اراک در
بند  Bمواد ،2-12سایت تولید آس سنرین بند  Cمواد 14-10درج شده است
پلوتونیوم ار سوۀت مصرفشده در جریان تولید آس سنرین قابل است صال است ک عنصر بااررت تسعلی اتی و
غیرتسلی اتی م سوس میشود
در این مقال  ،بنابر ت لیعل دامنعۀ تعهعدا پروتکعل ال عاقی و کعد اصعالحی جدیعد ار ترتیبعا فرععی منظعور
نویسندسان نبوده ،کما اینک پتیرت داوطلبانۀ این تعهدا در رارروس تراضی مشروط طرفین صور سرفتع
است استدالل و استناد نویسندسان ب این اسناد ار حیث امتیاری است ک در موارنع بعا اقعداما و همکعاری
هست ای ایران با سروه کشورهای  0+1مورد تبادل قرار سرفت و تأثیری ک بر قلمعرو حقعوق و تعهعدا قاععدۀ
من سسترت تسلی ا هست ای ستشت است برای کسب اطالعا بیشتر در معورد ماهیعت و حعدود و ثغعور
تعهدا پادمانی اسناد متکور ر ک :سادا میدانی ،1230 ،ب نشانی:
http://www.cilamag.ir/article_20726_00.html
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معدنکعاری و اکتشعاف اورانیعوم طبیععی ،تغلعیظ و غنعی سعاری آن تعا پسعماندداری سعوۀت
مصرفشده و مواد پرتورا را توافق کرده است در واق  ،این شاۀصهعای مبعین قلمعرو حقعوق و
تعهدا من سسترت تسلی ا هست ای برای نخستین نوب در برجام در حالی تعیین شعد کع
سسترت تسلی ا هست ای در ۀالل مواد  1و  2معاهدۀ من سسترت هست ای ب طور صری و
مطلق من شده بود و با وض مبهم متکور در ن دوره کنررانس بارنرری معاهدۀ منع سسعترت
هست ای بالتکلیف رها شده بعود مع الوصعف ،برجعام بعرای نخسعتین نوبعت ،ابعداع در تعیعین
شاۀصها و تعریف مؤلر های اساسی تشکیل دهندۀ قاعدۀ من سسترت تسعلی ا هسعت ای و
ت ول در ترسیر حقوق و تعهدا کشور عضو معاهدۀ متکور ار جمل ایران را انجعام داده اسعت
شایان ذکر است آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت (با تصعویب قطعنامع بع اترعاق
آراا ،ابداع در ترسیر متکور را تأیید کردهاند ب هر حعال ،هعر قاععدۀ حقعوقی در مععرض تعأثیر
توافق مؤۀر با عنوان «توافق حقوقی ۀاص» (ضیایی بیردلی103:1211 ،ا (ماننعد برجعاما قعرار
دارد ک توافق ایران ار این حیث نیز قابل ارریابی است

قطعنامۀ  2231شورای امنیات تأییاد تحاول مناع گساترش تسالیحات
هستهای
بند  1قطعنام ب ۀاستراه قاعدۀ من سسترت تسعلی ا هسعت ای (معواد  1و 2ا در معاهعدۀ
من سسترت تسلی ا هست ای تأکید دارد ب عالوه در مقدمۀ آن بر نقعش اساسعی و مسعتقل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در راستیآرمایی تأکیعد شعده و پیعروی ار توافقعا پادمعانی کع
مجری آنها آژانس است ،ب عنوان بخشی اساسی و بنیعادین ار قاععدۀ منع سسعترت تسعلی ا
هست ا ی قلمداد شده است عمده مباحنی ک در ۀصوص قاعدۀ متکور در متن قطعنام بع آن
اشاره شده ،ناظر بر تأیید ساروکارهای بهرهبرداری ار حقوق و تکالیری اسعت کع در برجعام درج
شده است ار جمل اینک ایران می تواند مشروط ب تصویب شورای امنیت و کمیسیون مشترک
برجام ار طریق کانال ۀرید با مجور قبلی و تکتک اقدامهایی ار جمل تعأمین ،فعروت و انتقعال
مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقالم ،مواد ،تجهیزا  ،کاالها و فناوریهای برشمردهشده در سعند
 INFCIRC/254/Rev.12/Part1و نیععز در سععند ( INFCIRC/254/Rev.9/Part2یععا جدیععدترین
نسخ ار اسناد ،همانطورک توسط شورای امنیت برور شده استا و همچنعین هعر سونع اقعالم
بیشتر درصورتیک کشور فروشنده تصمیم بریرد ،ک با برجام مغایر نباشد ،اسعتراده کنعد ایعن
اسناد ار جمل اسناد دوسانۀ سروه عرض کنندسان هست ای است ب عالوه اینک  ،ترسیر بدیعی ک
در برجام ار قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای و شاۀصهای مؤثر آن ب طور کیری و کمی
ارائ شد ،در قطعنامۀ شورای امنیت و با استناد ب مواد  20و  41منشور ملل مت د مورد تأییعد
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و تنریت قرار سرفت است با توج ب اینک پیوست «الف» قطعنامۀ (2221ا همعان معتن برجعام
است ک در باال ب آن پرداۀت شد ،ب مهمترین عناصر مرتبط با قاعدۀ من سسترت تسعلی ا
هست ای در متن پیوست «س» قطعنام ب شرح ادام اشاره میشود :در پیوست «س» قطعنامع
موسوم ب بیانیۀ کشورهای  ،0+1تعهد جدیدی جایرتاری شده است ک قاععدۀ منع سسعترت
تسلی ا هست ای را ب رژیمهای نوپدید و نرم حقوقی فراتر ار ساروکارهای مورد تأییعد برجعام
سره رده است یکی ار رژیم های موجد حقوق نرم ،رژیم کنترل فناوری موشعکی (MTCRا 1نعام
دارد در بند  2ایعن بیانیع آمعده اسعت کع هعیچ فععالیتی معرتبط بعا موشعکهعای بالسعتیک
طراحیشده با قابلیت حمل تسلی ا هسعت ای صعور ندهعد ،تعا رمعان  1سعال پعس ار "رور
پتیرت برجام" و یا تعا رمعانی کع آژانعس بعینالمللعی انعرژی اتمعی سزارشعی ارائع دهعد کع
«نتیج سیری سستردهتر» را تأیید کند همچنین ،ایران متعهد میشود تا ار رنین اقالمی بعرای
توسعۀ سامان های شلیک سالحهای هست ای استراده نکند بع ععالوه اینکع تعأمین ،فعروت یعا
انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقالم ،مواد ،تجهیزا  ،کاالها و فناوریهای برشعمردهشعده
در (S/2015/546ا [جدیدترین فهرست رژیم کنترل فناوری موشکی] در قالب قطعنامعۀ 22221
و هر سون اقالم ،مواد ،تجهیزا  ،کاالها و فناوریهعایی کع ایعن کشعورها تصعمیم بریرنعد کع
میتواند برای تولید هر سون سامانۀ شلیک تسلی ا هست ای استراده شود ،ممنوع است یکعی
ار اهمیتهای این عبار پرداری ،در متعهد کردن همۀ کشعورها ار جملع ایعران بع ایعن رژیعم
غ یررسمی است ک تا پیش ار این فقط میان اعضای آن ار اعتبار برۀوردار بوده است و اینک در
سندی با عنوان قطعنامۀ شورای امنیت وجاهت قانونی و الزامآور یافت است ار دیرر رژیعمهعای
غیرحقوقی «ابتکار امنیت اشاع »(PSIا 2است ک در ارتباط با ممنوعیت حملونقعل تسعلی ا
کشتارجمعی و مواد مربوط ار جمل فناوریهای مرتبط با رژیم مرتبط با موشک معتکور ،البتع
بدون ذکر نام ولی با م توای آن در بند «س» مادۀ  1پیوست «س» آمده است  4م دودیتهعای
حقوقی و غیرحقوقی در کنار تضییقا فنعی در ۀصعوص غنعیسعاری اورانیعوم ،آس سعنرین ار
معدنکاری تا پسماندداری سوۀت مصرفشده ،اساساً نظام راستیآرمایی بینالمللی قویتری در
برابر ایران قرار داده است ب این ترتیب ،سط و دامنۀ حقوق و تعهدا ایران نسبت بع قاععدۀ
موردنظر افزایش یافت است

1. Missile Technology Control Regime.

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

 4این س رژیم نوپدید (NSG,MTCR, PSIا را میتوان حقوق نرم حورۀ امنیت بینالملل نامید
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توافق هستهای ایران و تحول منع گسترش تسلیحات هستهای
پیش ار ورود ب ب ث اصلی ،توج ب دو نکتۀ ریر ضروری بع نظعر معیرسعد؛ نخسعت اینکع در
بررسی قلمرو قاعدۀ متکور در اسناد موسوم ب توافق هست ای ،این نتیج مشاهده شد کع اراده
و مواض اعالمی ایران و سروه کشورهای  0+1و همچنین اعضای شورای امنیت ملل مت عد ،بعر
این امر مستقر شده است ک «اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق و تعهدا معاهعدۀ منع
سسترت تسلی ا هست ای و سعایر اسعناد مربوطع و همچنعین اصعول و رویعۀ شعناۀت شعده
بینالمللی» (بند  11مقدم و مقررا کلی برجاما مورد ۀدش واق نشود این عبار در برجام
در رارروس قطعنامۀ  2221شورای امنیت هم تأیید و تصویب شده اسعت نکتعۀ دوم در سعزارۀ
نخست بند یاد شده است ک جای تأمل بسیار ار نظر ارتباط آن با قاعدۀ موردنظر دارد در آغعار
این بند آمده است« :کلیۀ مراد و اقداما مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن میان سعروه
کشورهای 0+1و ایران میباشد و نمیبایست ب منزلۀ ایجاد روی برای هیچ دولعت دیرعری » ار
ترکیب دو نکتۀ متکور میتوان نتیج سیری کرد کع تعأثیر حقعوقی ار سعوی قاععده بعر توافعق
هست ای ب طور یکطرف در جریان است ،ریرا ارادۀ مکشوفۀ طرفین توافق و مواض سیاسی آنهعا
بر رنین تأثیری ابتنا یافت است بنابراین ،با رنین فرضی ،ایجاد و تولید رویۀ جدیعد در برجعام
اساساً منتری میشود با وجود این ،در عمل ،رژیم من سسترت هسعت ای ار یعک سعو ،همعواره
متأثر ار رویع و عملکعرد دولعتهعا بع ویعژه در مواجهع بعا رژیعمهعای نوپدیعدی ماننعد سعروه
عرض کنندسان هست ای و اجالسهای مقدماتی و بعارنرری معاهعدۀ منع سسعترت هسعت ای و
سایر ت وال حقوقی بوده است و ار سوی دیرر ،نعافی ایجعاد ترسعیر بعدی نیسعت در ضعمن،
موضوع «رویۀ بعدی» یا «معاهدا در ستر رمعان» کع بعرای نخسعتین بعار در قالعب معادۀ 01
مباحث مرتبط با «اجرای معاهدا در طرح مقدماتی سوم والداک» سزارشعرر ویعژۀ کمیسعیون
حقوق بین الملل با عنوان حقوق  Inter-Temporalو آنچ در نهایت در قالب معادۀ  21عهدنامعۀ
وین  1313مورد توافق قرار سرفت ،این است ک رویۀ بعدی بر اصالح یا تغییعر مرعاد قعراردادی
تأثیر نمی ستارد ،ولی بر ترسیر حقوق و تعهدا قراردادی تأثیر میستارد  1ایعن تعأثیر ناشعی ار
توافق یا رویۀ مؤۀر وفق پیشنویس مصوبۀ  2211کمیسیون حقوق بین الملل در صعورتی نافعت
است ک ب واسطۀ «ابزار معتبر ترسیر»« ،امکان انتساس آن ب یک طعرف معاهعده وفعق حقعوق
بینالملل»« ،شناسایی غیراتراقی بودن آن توافق یا رویۀ مؤۀر (امکان ایجعاد ترتیبعا عملعی را
داشت باشدا»« ،2احتمال تأثیر آن بر توافق یا رویۀ معؤۀر»« ،تعیعین میزانعی ار احتمعال تعأثیر
 1وفق مادۀ  1معاهدۀ من سسترت هست ای ،اصالحا وارده بر معاهده با اکنریت آرا کلیۀ طرفهعا ار جملع آرای
کلیۀ دولتهای برۀوردار ار تسلی ا هست ای و انجام میسیرد
2. ModusVivendi.
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ترسیر بر حورهای ار اعمال اۀتیارا معاهعده»« ،ترسعیر اصعطالحا معاهعده در سعتر رمعان»،
«ورن توافق یا رویۀ مؤۀر برای تکرارشوندسی و توافق طرفین بعرای ترسعیر یعک معاهعده و »
احرار سردد علیای حال ،با توج با انتزاعی و احتمالی بودن شاۀصهای مطروح  ،امکان احعرار
همزمان آنها دشوار ب نظر می رسد ،لیکن ب نظر نرارنده هر قاعدۀ حقوقی معیتوانعد در مععرض
تأثیر ناشی ار تصویب اجماعی قطعنامۀ شورای امنیت بع منابعۀ «ترسعیر جمععی» قعرار سیعرد
م الوصف ،مناف و آسیبهای عام و ۀاص آن برای ایران و نظام حقوق بعینالملعل هسعت ای ار
جمل برای قاعدۀ بنیادین من سسترت تسلی ا هست ای در حورههای ریر قابل احصاست:
 1مناف عام و ۀاص توافق هست ای ایران برای نظام حقوق بینالملل هست ای:
 1 1اهم مناف عام:
 ارائۀ راهحل مسالمتآمیز حقوقی در ۀصوص برنام هست ای ایران؛
 تقلیل سط ان صار تجار هست ای ار جمل در اقالم قسمت اول سروه عرض کننعدسان
هست ای (Infcric Part1ا دستکم برای ایران؛
 نمایش انعطافپتیری و پاسخرویی نظام حقوق بینالملل هست ای و ارائعۀ الرعو و معدل
توافق برای پروندههای مشاب (کرۀ شمالی ،پاکستان ،هندوستان و ا؛
 رف دغدغۀ جامعۀ بینالمللی و تمرکز بر سایر حعورههعای هسعت ای ار جملع ایمنعی و
امنیت؛
 جلب اعتماد نسبت ب ساروکار نظام راستیآرمایی و کاهش سوءظن ب نقعش و سعاۀتار
آژانس؛
 ارائۀ ترسیر جدید ار الزاما نظام بینالمللی راستیآرمایی؛
 افزایش اعتبار و ترار نظام حقوق بینالملل هست ای و جلوسیری ار روال تدریجی آن؛
 ارائۀ ترسیر و رویۀ جدید مورد تأیید شورای امنیت ملل مت د و آژانس بینالمللی انرژی
اتمی؛
 2 1اهم مناف ۀاص:
 اعمال و تسری نظام راستی آرمایی ب است صال کنسانترۀ سنگ معدن اورانیوم ب مد
 20سال؛
 پتیرت غنیساری اورانیوم در سط  2/18ب مد 10سال (در سایت نطنزا؛
 نرهداری  222کیلوسرم اورانیوم غنیشده (ب مد  10سال در سایت نطنزا؛
 پتیرت 0212سانتریریوژ غنیساری فعال (در نطنزا؛
 انباشت ماشینهای سانتریریوژ ب تعداد  022عدد؛
 توسعۀ م دود سانتریریوژهای نسلهای جدید در بارۀ رمانی مورد توافق ( 10سالا؛
 پتیرت تولید پلوتونیوم غیرتسلی اتی سایت ت قیقاتی اراکا؛
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 تولید راشنیهای انرجار رندنقط ای در موارد کاربرد غیرنظامی؛
 تولید ایزوتوپهای پایدار ب مد  10سال (در مرکز فردوا؛
 ساۀت راکتور آس سبک و آس سنرین با ظرفیت 32تن در سال با طراحی مرهومی؛
 عادیساری تعامل فنی ایران و با نهادهای همترار و متناظر بینالمللی
 2آسیبهای عام:
 1 2آسیبهای عام توافق هست ای ایران برای قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای:
 ارائۀ الرو و رویۀ نامناسب و غیر قابلمهار ار حیث راستیآرمایی؛
 افزایش انریزه برای عدم پایبندی کشورها ب الزاما حقوق بینالملل هست ای؛
 ایجاد تزلزل در دیوار مست کم من سسترت افقی تسلی ا هست ای؛
 کاهش امید ب ایجاد منطقۀ عاری ار تسلی ا هست ای در ۀاورمیان ؛
 افزایش هزینۀ باررسی و ضریب ۀطا راستیآرمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی؛
 ایجاد روی و استاندارد دوسان در برۀورداری ار ررۀۀ کامل سوۀت هست ای؛
 ایجاد رقابتهای ناسالم در کسب توانمندیهای مشاب برنامعۀ هسعت ای ایعران (قعرارداد
هست ای عربستان با رین ،برنام های هست ای مصر ،امارا مت دۀ عربی ،قطر و ا؛
 افزایش کشورهای غنیکنندۀ اورانیوم ار  11ب  12کشور و فعال شدن شرط کاملۀالوداد
در قرارداد هست ا ی آمریکا و امارا مت دۀ عربی برای توسعۀ وضععیت ناشعی ار توافعق
ایران
 2 2آسیبها و م دودیتهای ۀاص:
 تولید و نرهداری مواد غنیشدۀ هست ای ( 222کیلوسرما و سط غنعیسعاری اورانیعوم
(2/18ا؛
 فعالیت ماشین سانتریریوژ ( 0212سعانتریریوژا و ذۀیعرۀ ماشعین سعانتریریوژ تعا 022
عدد؛
 ت قیق و توسع در ۀصوص ماشینهای نسل جدید سانتریریوژ؛
 روت غنیساری و ب ۀصوص ممنوعیت غنیساری لیزری؛
 ممنوعیت در تولید نپتونیوم 228و پلوتونیوم با غنای باالی متناسب تسلی ا هست ای؛
 ممنوعیت در تولید و نرهداری آس سنرین بیش ار  22کیلووا و  32تن؛
 ممنوعیت در تولید شبی ساریهای رایان ای آرمایش تسلی ا هست ای
علیایحال ،اسرر مناف و آسیبهای وارد بر نظام حقوق بعینالملعل هسعت ای و ایعران ار
رهرتر توافق هست ای ایران (برجام و قطعنامۀ  2221شورای امنیتا ب شرح متکور احصا شده
است ،لیکن ،واق امر این است کع برۀعی ار وجعوه توافعق هسعت ای ایعران در رمینعۀ توسععۀ
شاۀصهای متکور ،می تواند همزمان منرعت و آسیب برای جامعۀ بینالمللی و حقوق بینالملل
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هست ای ب حساس آید م الوصف ،حقوق و تعهدا هر قاعدهای ار رهرتر یک توافق مؤۀر مانند
برجام ب منابۀ ترسیر ناشی ار توافق حقوقی ۀاص ،همچنین تأیید ب اتراق آرای آن در قطعنامۀ
شورای امنیت ملل مت د در حکم تأیید ترسیر آن ،قابل توصیف است در ضعمن تأییعد ضعمنی
فرایند و توافق یادشده ار سوی آژانس متکور مؤید پتیرت ترسیر مورد ب عث تلقعی معیشعود
شایان ذکر است ،رنین ترسیری (ترسیر جمعیا نوعاً ار حیث سیاسی مهم است ،ریرا ناشعی ار
رضایت دو طرف ذینر میباشد ،اما ار حیث حقوقی ضمن آنک تنهعا طعرفهعایی را متعهعد و
ملتزم میکند ک آن را پتیرفت اند ،برای سایر طرفهای معاهده مشعکالتی پعیش معیآورد کع
کمابیش همان مشکال ناشی ار ترسیر یکجانب است (ضعیاییبیرعدلی112 :1211 ،ا بعا ایعن
حال ،برجام با تأیید شورای امنیت ،تأثیری فراتر ار ترسیر ذینرعان و ترسعیر جمععی مععدود و
م دود ابتنا کرده است

نتیجهگیری
بنبست در برنام های هست ای کشورهای لیبی ،عراق ،کرۀ شمالی و و عدم حصول اجمعاع در
دورههای اۀیر کنررانسهای مقدماتی و بارنرری معاهدۀ منع سسعترت هسعت ای ،شعایع هعا و
شائب هایی بیپایانی را در ۀصوص ناکارامدی و روال نظام حقوق بعینالملعل هسعت ای و ارکعان
اساسی آن ار جمل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و معاهدۀ من سسترت هست ای ایجعاد کعرده
است با این رویکرد ،این توافق با وجود م دودیتهای اساسعی کع در مسعیر افعزایش تعهعدا
قاعده ار طریق ترسیر داشت  ،شائب هایی متکور را کمرنگ کرده است اراینرو ،سرت میشود ک
ب طور کلی توافق کامل با ایران ۀبر ۀوبی برای رژیم من سسترت است این توافعق بع برۀعی
کشور اطمینان میدهد ک این رژیم مؤثر است و میتواننعد بعرای تقویعت پادمعانهعای آژانعس
انرژی اتمی در آن مشارکت کنند؛ پیام مهم توافق (ایعرانا بع جامععۀ بعینالمللعی :رژیعم منع
سسترت آشرت است اما کار میکند (Kaplow & Gibbons, 2015: 2-3ا نتیج اینکع ترسعیر
حقوق و تعهدا قاعدۀ متکور ار دیدساه کشورهای  0+1و ایران و شورای امنیت در ۀالل انعقاد
توافق متکور بالمال و بالمره اعمال شد ،لیکن تأثیر روی ای ناشی ار توافق متکور (وفق بنعد 11
مقدم و مقررا عمومیا برای کشورهای ثالث ممنوع قلمداد شده است این در حالی است ک
هر قاعدۀ حقوقی در معرض تأثیر و ترسیر توافق مؤۀر با عنوان «توافق حقوقی ۀعاص» (ماننعد
برجاما یا تصویب ب اتراق آرای آن در قطعنامۀ شعورای امنیعت ملعل مت عد ،بع منابعۀ «تأییعد
ترسیر» ،قرار دارد در این صور  ،ترسیر شاۀصهای قاعده در س حورۀ مجزا م سعوس بعوده
است؛ یک در حورۀ فنی ک برۀی ار مهمترین تراسیر در کمیت و کیریت آن واق شده است ار
جمل مهمترین آنها در حورۀ مسائل فنی؛ وض م دودیتها و شناسعایی حعق غنعیسعاری ،آس
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سنرین و در کل ررۀۀ سوۀت هسعت ای اسعت دومعین حعورۀ متعأثر ار توافعق ،نظعام حقعوق
بینالملل هست ای است ک پتیرت پروتکل ال عاقی و کعد اصعالحی  2/1ار ترتیبعا فرععی در
تکمیل نظام راستی آرمایی و مقوم قاعده است حورۀ سوم ک نوآوری در آن منالردنعی ارریعابی
می شود ،پتیرت و اجرای حقوق و تعهدا نرم حقوقی مندرج در رژیعمهعای غیرحقعوقی سعروه
عرض کنندسان هست ای ،رژیم کنترل فناوری های موشک و ابتکار امنیت اشعاع اسعت بع هعر
حال ،نر درارمد تأث یر ترسیر متکور در تضعمین تععادل در حقعوق و تعهعدا نظعام حقعوق
بینالملل هست ای ار یک سو و آسیب آن نیز در سرو بیثباتی ،اعمال استاندارد دوسان و تزلعزل
در نظام متکور ار جمل در ارتباط با قاعدۀ من سسترت تسلی ا هست ای ار سوی دیرر است
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