
  

  

  المللی همکاري هاي حقوقی بین شیوه

  اي هسته  آمیز صلح فناوريدر انتقال 
   زاده  علیرضا حجت

   حسین سرتیپی

  چکیده

اي و  اي توسط اصول بنیادینی که ناشی از ترتیبـات دوجانبـه، منطقـه    آمیز از فناوري هسته استفاده صلح

ا در همین راستا، شناسایی قرار گرفته است. امالملل  مورد حمایت و  المللی بوده، از سوي حقوق بین بین

اي  در حوزه امنیت هستهاي، از جمله  هاي هسته مباحث قابل توجهی نیز درخصوص وسعت و نوع فعالیت

 اي مطـرح و مـورد توجـه جامعـه     هـاي هسـته   المللی براي ممانعـت از تکثیـر سـالح    و نیز محافظت بین

آمیـز انـرژي    انـواع کاربردهـاي صـلح    همـه  المللـی  رو، هنجارهاي بین المللی قرار گرفته است. از این بین 

اي را مورد  هاي حساس تولید سوخت هسته یتسازي اورانیم، بازفرآوري و سایر فعال اي از جمله غنی هسته

آمیـز از انـرژي    ها در استفاده صلح توان در قالب حق حاکمیت دولت دهد. این موضوع را می توجه قرار می

باشـد. برخـی بـر ایـن      نظریه در بین حقوقدانان مطرح می مورد توجه قرار داد. دو دیدگاه ونیز اي  هسته

الملل و نیـز مـانع از حقـوق کشـورهاي نـدار در دسـتیابی بـه         حقوق بیند که این رویکرد برخالف باورن

اي دسـتیابی بـه آن را    اي اسـت. در مقابـل نیـز عـده     آمیز هسـته  وري صلحاویژه فن ههاي نوین و ب يفناور

نمایند. در این مقاله سعی شده است تا  امروز قلمداد می المللی ضرورت حیات و بقاء زندگی در جامعه بین

منـدي از   در انتقال و بهره المللی هاي مختلف مرتبط با ترتیبات دوجانبه، چندجانبه و بین دیدگاه با بیان

هـاي   مریکا و رژیـم ذاري ایاالت متحده اها با تمرکز بر رویه قانونگ آخرین رویکرد دولت ،اي ي هستهفناور

  د.گیر پیشرو در صحنه دیپلماسی چندجانبه در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار

  يکلید واژگان

اي، بانک  پذیر هسته ، مواد شکافتاي المللی انرژي اتمی، چرخه سوخت هسته اي، آژانس بین انرژي هسته 

  الملل،کشورهاي دارا و ندار. ، حقوق بیناي هسته فناوريسوخت، 

                                       
 ورپیام ن دانشگاه دانشیار                                                                                 Email: alhojjat@gmail.com 
  دانشگاه پیام نور الملل حقوق بینتخصصی دکتري                                      Email: sartipi.hossein@gmail.com                                                    

 18/07/91تاریخ پذیرش:        24/02/91تاریخ ارسال: 

 319-343/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

ــراي ارتقــاي  هــاي بــین تــالش المللــی ب

 میزان«اي، بستگی به  استفاده از انرژي هسته

توانــایی مــالی «و » کننــدگان انحصــار عرضــه

ــت ــدگان دریافـ ــدودي از آن دارد. » کننـ معـ

اراي دانش فنی الزم و منـابع مـالی   دها  دولت

ــاورمنــدي و توســعه  کــافی بــراي بهــره ي فن

به همین دلیل  ،)زاده بیک(باشند  میاي  هسته

ـ   المللــی بـراي دســتیابی   یننقـش همکــاري ب

کننـده بـه ایـن تکنولـوژي      ریافتکشورهاي د

 ,Norbert, 1981) شود کننده تلقی می تعیین

p.36). ارتقاي استفاده از انرژي اتمی، صرفاً از 

گیرد.  هاي دوجانبه صورت نمی طرق همکاري

طـور عمـده، ایـن کـار از طریـق ترتیبـات        هب

 شـود کـه بـه    اي حاصل می جهانی چندجانبه

المللی انرژي اتمی، یـوراتم،   وسیله آژانس بین

اي، سـازمان همکـاري و    آژانس انرژي هسـته 

توسعه اقتصادي، سـازمان اروپـایی تحقیقـات    

ــاري   هســـته ــه همکـ ــو، موافقتنامـ اي در ژنـ

فریقــا بــراي تحقیقــات، توســعه و ا اي منطقــه

اي و سـازمان   ي هسـته فنـاور آموزش دانش و 

ــته  تولید ــی  اي و کننــدگان انــرژي هس برخ

 ,Norbert) گردنـد  مـی ترتیبات ملی، تنظیم 

1981, p.36). ــین ــاري بـ ــی در  همکـ المللـ

نیـز ارتقـاي    تحقیقات و توسعه تکنولوژیکی و

هاي ملی امري الزم اسـت و بـر    بازدهی تالش

صنایع از ها و صاحبان  همین اساس نیز دولت

هـاي مشـترك در ایـن زمینـه      گذاري سرمایه

را بـه  ت مطالعـات  به همین جه برند. سود می

صـورت   بـه که به تنهایی انجام دهنـد،  جاي آن

، و سـاعد  کدخـدایی ( دهند انجام می مشترك

از آنجا که بودجه توسعه و تحقیقـات   .)1382

ــته ــاذ   هسـ ــت، اتخـ ــدود اسـ ــی محـ اي ملـ

ها  گذاري هاي هماهنگ براي سرمایه استراتژي

ــی  ــات م ــعه و تحقیق ــب   در توس ــد موج توان

پیشرفت تکنولوژیکی و ارتقاي ایمنـی گـردد.   

ــازمان ــین  س ــاي ب ــی  ه ــدنماالملل ــس آ ن ژان

المللی انرژي اتمی بر پایه تجربیات خـود،   بین

هـاي   هـاي همکـاري   هنقش مهمی را در پـروژ 

سازي رویکرد  یکپارچهکنند.  می مشترك ایفاء

تـوان   هـاي تجـاري را مـی    ها و انجمن شرکت

ــ ــوان  هب ــالش عن ــی از چ ــاري   یک ــاي همک ه

اي قلمـداد   المللی در زمینه انـرژي هسـته   بین

هایی در جهت سـطح و  کرد. البته هنوز تردید

الملل از ایـن   حمایت حقوق بین میزان واقعی،

ن حقوقـدانان و متخصصـین   موضوع در اذهـا 

ـ  وجـود دارد،  ویکـرد جدیـد در ایـن    رویـژه   هب

ــه     ــرد و روی ــگ س ــان جن ــد از پای ــه بع زمین

هـاي   المللی و برخی از دولت هاي بین سازمان

الملل، بر این ابهام افـزوده   مؤثر در جامعه بین

  است.
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با دستیابی جمهوري اسالمی ایـران، بـه   

هـا بـراي محـدود     تـالش  ،سـازي  فناوري غنی

به ایـن فنـاوري    ها کردن دستیابی سایر دولت

مان ملل متحد بیشتر شده است. دبیرکل ساز

اي موضـوع جهـانی    رتبه با تشکیل هیئت عالی

اي را  ي هستهفناورمندي از  هامن در کنار بهر

مورد توجـه قـرار داد. گـزارش ایـن هیئـت و      

که از سوي دبیرکل در را متعاقب آن مطالبی 

 تــوان گـزارش بعـدي خـود مطــرح شـد، مـی     

منـدي از ایـن رویکـرد در     هي بهراي برا نشانه

هـاي   هاي جدیـدي تصـور نمـود. طـرح     حوزه

وم در این قالـب  مربوط به بانک سوخت اورانی

  رد. گی مورد بحث قرار می

  المللی هاي همکاري بین شیوه .1

ي فنـاور منـدي از   حق کشورها در بهـره 

الملـل همـواره مـورد     بـین  اي در اسناد هسته

تـرین   یید قرار گرفتـه اسـت. یکـی از مهـم    تأ

اسناد مربوط به ایـن موضـوع، معاهـده عـدم     

معاهـده عـدم    4اشاعه است. براسـاس مـاده   

حـق کشـورهاي   ، 1تـی  پی اناشاعه معروف به 

فعالیت به تنهـایی یـا بـا همکـاري     «ضو در ع

براي توسعه بیشتر کاربردهاي » سایر کشورها

کیـد قـرار   مـورد تأ اي  آمیز انرژي هسـته  صلح

نظـر گـرفتن چنـین     رغم در علیگرفته است. 

تـی،   پـی  انحقی، در خالل مذاکرات معاهـده  

                                       
1. Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 

جرایـی اقـدام و   توجه کـافی بـه راهکارهـاي ا   

 مکـاري نشـد  هاي این ه توسعه و نیز ضمانت

خـود  در واقع کشورهاي ندار از حـق   .)(مقدم

 اي هاي هسته در دستیابی به تکنولوژي سالح

هـاي کشـورهاي    گذشتند تا بتوانند از کمـک 

ــلح  ــه ص ــز دارا در زمین ــوژي   آمی ــن تکنول ای

پیمـان   4مـاده   مند شوند. بـدین جهـت   بهره

برانگیزترین و  تی همچنان یکی از چالش پی ان

نامـه اسـت کـه هـم      ین پیمانترین مواد ا مهم

اي و فاقـد   کشورهاي عضو داراي سالح هسته

ــته  ــالح هس ــی    س ــف و حت ــابیر مختل اي تع

متضادي از این ماده دارند. این تعابیر متضـاد  

ـ  گاهی مـی  مـدت بـه مشـکالت    د در بلندتوان

شــود.  منجــرالمللــی  جــدي در جامعــه بــین

اي،  خلـع سـالح هسـته    خصوص در زمینـه  هب

آمیز  اي، و کاربرد صلح هستهعدم تکثیر سالح 

هـاي   انرژي اتمی، که هر سه محور، از بخـش 

چنـین   شـوند،  تلقـی مـی  بنیادین این پیمـان  

  )1(باشد. میاي مطرح  مالحظه

با توجه به چنـین شـرایطی، کشـورهاي    

اي در کنفرانس بازنگري این  فاقد سالح هسته

گـزار  برمـیالدي   1968معاهده کـه در سـال   

همکـاري   هاي شناسایی شیوهد، بر موضوع ش

کید نمودند. در نتیجه این تمایـل بـود کـه    تأ

هاي کنفـرانس، در زمینـه     از قطعنامهتعدادي 

اي بـه تصـویب    آمیز انرژي هسـته  کاربرد صلح
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 ,Shaker) کننده رسیده اسـت  اعضاي شرکت

1980, p.338).  

معاهـده عـدم    4در راستاي تحقق مـاده  

تی مجـدداً بـر    پی اناشاعه، کنفرانس بازنگري 

براي مشارکت، به » مند بهرهکشورهاي «تعهد 

ــا  ــا  تنهــایی ی ــا همکــاري ســایر کشــورها ی ب

المللـی، در جهـت توسـعه     هـاي بـین   سازمان

اي در  هرچه بیشتر کاربردهاي انـرژي هسـته  

ــلح  ــد ص ــ  مقاص ــز، ب ــرزمین   هآمی ــژه در س وی

 اي عضو معاهـده  کشورهاي فاقد سالح هسته

نواحی در حال توسـعه  با عنایت ویژه به نیاز (

 ،گونه که اشاره شـد  کید نمود. همانتأ )جهان

هـا در ایـن راسـتا، در دو حـوزه      این همکاري

و چندجانبـه قابـل توجـه و بررسـی     دوجانبه 

در زیر، با همین رویکرد به موضـوع   باشند. می

  .شود میپرداخته 

  اي هاي منطقه همکاري .1ـ1

هـاي   شی از گـزارش اطالعات و شواهد نا

ــین  ــس ب ــایر    آژان ــی و س ــرژي اتم ــی ان الملل

هـاي   هاي تخصصی در زمینه فعالیـت  سازمان

دهنـده رونـد رو بـه افـزایش      نشـان  اي هسـته 

اي، پـس از   ي چندجانبـه منطقـه  اهـ  همکاري

تی بوده است. در واقـع،   پی انتصویب معاهده 

تی، با هـدف   پی معاهده ان 4نویس ماده  پیش

ــ  ق ایــن همکــاريتشــوی  ودهــا تهیــه شــده ب

بـه دنبـال جنـگ اکتبـر      .)1378، پرست نوع(

در خاورمیانه و تحـریم نفتـی،    میالدي 1973

المللی انرژي در نوامبر سـال بعـد،    آژانس بین

عنـوان یـک رکـن مسـتقل در      هاین سازمان ب

توسعه اقتصادي  چارچوب سازمان همکاري و

المللـی   ولیت اجراي برنامه بینئسیس و مستأ

ــرژي  دار شــد. هــدف  را عهــدهدر خصــوص ان

اصلی این برنامه، کاهش وابستگی شـدید بـه   

انـرژي   نـد نمانفت و توسعه منـابع جـایگزین   

از سـوي دیگـر، کشــورهاي    )2(اي بـود.  هسـته 

هـایی   موافقتنامه اروپایی تحت نظارت آژانس،

در فریقـایی  ااي  هـاي منطقـه   را براي همکاري

 .)1386، والتــز( منعقــد نمودنــد 1990ســال 

ها بر اهمیت همکـاري متقابـل    نامهموافقت این

ها در آن منطقه و در حوزه دانـش   میان دولت

کید و در عین حـال، بـر   تأ اي هسته فناوريو 

اهمیت نقش آژانس در ارتقاي همکاري میان 

هاي انـرژي   اعضاي خود جهت کمک به برنامه

همچنـین بـر    گذاشـت.  ه مـی اتمی خود صـح 

هـاي   نامـه موافقت مشارکت آژانـس در تنظـیم  

ــه  ــاري منطق ــش    همک ــعه دان ــراي توس اي ب

اي در آسیا و پاسفیک و نیـز   تکنولوژي هسته

اي در اروپــاي  قــهبرنامــه همکــاري فنــی منط

مـین  ه بـه  )3(نمـود.  می کیدتأ مرکزي و شرقی

یی و روابـط ایـن   نقش و کـارآ جهت، شناخت 

هــاي  همکــاري عنــوان ارکــان ههــا بــ زمانســا

اي کشورهاي در  اي، در سرنوشت هسته هسته
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حال توسعه و در عین حـال مشـتاق بـه ایـن     

، نیــا حیـران ( شـود  ، مفیـد تلقـی مـی   فنـاوري 

بــراي نمونــه، در اروپــا ســه ســازمان  .)1383

وجود دارد که بـه طـور خـاص درگیـر بحـث      

اي هسـتند کـه    هـاي انـرژي هسـته    همکاري

ند از یوراتم، سازمان همکاري و توسعه ا عبارت

  اي.  اقتصادي، سازمان اروپایی تحقیقات هسته

  2یوراتم .1ـ1ـ1

عبارت مجامع اروپا که در ادبیات مربوط 

شـود، بـه دو    به حقوق اتحادیه اروپا دیده مـی 

جامعه اقتصادي اروپا (که  :سازمان اشاره دارد

شـود) و   هم اکنون جامعـه اروپـا خوانـده مـی    

عه انرژي اتمی اروپا (که یوراتم نیز نامیده جام

شـــود) و هرکـــدام متعاقـــب معاهـــده  مـــی

اي تشکیل شدند. سازمان سـومی بـا    جداگانه

عنوان جامعه ذغال سنگ و فـوالد اروپـا نیـز    

 ،آمـد  قبالً جزئی از مجامع اروپا به حساب می

با اتمام (انقضـاي) معاهـده    2002اما از سال 

ـ     ین رفـت. از ســال  آن، ایـن سـازمان نیـز از ب

نهادهاي مشـترکی   داراي، مجامع اروپا 1967

ه اروپا، کمیسیون و به ویژه شوراي اروپا، کنگر

، جامعـه  1992ند. در سـال  هست دادگاه اروپا

ــر ســه   ــان ه ــه در آن زم ــا، ک اقتصــادي اروپ

بیشترین میزان فعالیـت خـود را     سازمان فوق

                                       
2. European Atomic Energy Community-EURATOM 

داشتند، به موجـب معاهـده ماسـتریخت بـه     

  تغییر نام داد.» اروپاجامعه «

 1975سـال  معاهده یـوراتم در رم و در  

د. هدف اصـلی ایـن معاهـده، اتخـاذ     شامضاء 

تدابیر متنوعی بود که بـر آن اسـاس، نیـروي    

و یابـد  اي در سراسر اروپا گسترش  برق هسته

اي مقـررات آن را تنظـیم نمـود. ایـن      تا اندازه

ــاي حقــوقی سیســتم وام  ــاي  معاهــده، مبن ه

اي نیـز بـه    تلقی شده، و اعتبـار یارانـه  یوراتم 

اي در حـال توسـعه اعطـاء     هـاي هسـته   پروژه

ــی ــدف   م ــوراتم داراي دو ه ــده ی نمــود. معاه

سیســات تضــمین ایجــاد تأ«بنیــادین اســت. 

اي در  زیربنایی الزم براي توسعه انرژي هسـته 

تضـمین اینکـه همـه    «و نیز » جامعه اروپایی

و  کننـدگان جامعـه، میـزان منصـفانه     مصرف

اي را  هـاي هسـته   مشخصی از معادن سـوخت 

 باشـند  این دو هدف اصلی می »دریافت دارند

یوراتم براسـاس اساسـنامه    .)1384، روحانی(

دار امر مشارکت در افزایش سـطح   خود، عهده

زندگی در کشورهاي عضو و توسعه روابـط بـا   

کشورهاي دیگر، از طریق ایجـاد شـرایط الزم   

سیسات و رشـد صـنایع   تأ براي ساخت سریع

اساسنامه،  2اي مرتبط بوده است. ماده  هسته

تضـمین خواهـد   «بینی نموده که یوراتم  پیش

کنندگان جامعه، میـزان   نمود که همه مصرف

هـاي   منصفانه و مشخصی از معادن و سـوخت 
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در واقع این نهـاد،  » اي را دریافت دارند. هسته

ــب   ــارت مناس ــق نظ ــازوکارهاي  از طری و س

شده در اساسنامه، مشـخص نمـوده    بینی پیش

اي بـه سـمت اهـدافی غیـر از      که مواد هسته

انــد.  هـداف مــورد نظـر انحــراف پیـدا نکــرده   ا

شده بـر آن را بـا    همچنین حق مالکیت اعطاء

پـذیر خـاص، اعمـال     توجه بـه مـواد شـکافت   

البته با توسل بـه   .)1388، نمامیان( نماید می

جاري گسـترده و نیـز دسترسـی بـه     مجاري ت

بازار مواد و تجهیزات معین، از طریق گـردش  

اي، آزادي  آزاد سرمایه در عرصه انرژي هسـته 

استخدام متخصصین در جامعـه نیـز تضـمین    

ایـن سـند، یـوراتم     53خواهد شد. طبق ماده 

انعقاد قرارداد میـان تولیدکننـدگان و    وظیفه

ا مـواد  کنندگان مواد معدنی و منابع یـ  مصرف

پذیر خاص (از طریق یک رکـن مجـزا    شکافت

سـیون یــوراتم، هـر چنـد تحــت    یاز خـود کم 

نظارت آن) را دارد. آژانس عرضه کـه از سـال   

تضــمین عرضــه  وظیفــهفعــال اســت،  1960

اي را بــراي  منصــفانه و محــدود مــواد هســته

کنندگان جامعه بـه همـراه دارد. ایـن     مصرف

مـالی   نهاد داراي شخصیت حقوقی و استقالل

    باشد. خود می الزم براي نیل به اهداف

براساس معاهده یـوراتم، آژانـس عرضـه    

حق تحصیل مواد معـدنی، مـواد داراي منبـع    

که را پذیر خاص  سرشار انرژي و مواد شکافت

اند و حـق انحصـاري بـر     در جامعه تولید شده

انعقاد قراردادهاي عرضـه ایـن مـواد در درون    

ــارج از آن    ــا از خـ ــه یـ ــت. جامعـ را داراسـ

کـه طبـق قـوانین    آن قراردادهاي عرضه، بـراي 

بایسـتی در جهـت    جامعه معتبر باشـند، مـی  

انعقاد به آژانس، عرضه و تحویل شوند. آژانس 

سیون اروپایی با هـدف نیـل بـه    یعرضه و کم

مدت عرضه از طریق ایجـاد تنـوع   امنیت دراز

معقوالنه در منابع مورد عرضه و جلـوگیري از  

ز حـد بـه یـک منبـع عرضـه      وابستگی بیش ا

درصدد است تا تحت شرایط تجارت منصفانه، 

دهـی صـنعت چرخـه سـوخت       سود همچنان

هاي  یوراتم نه تنها برنامه اي حفظ شود. هسته

نماید،  اي را هماهنگ می ملی تحقیقات هسته

بلکه همچنین برنامه تحقیقـاتی خـود را نیـز    

اوراتوم در آغـاز وظیفـه    .)1388، بشري(دارد 

انـرژي اتمـی    داشت در راه پیشبرد و توسـعه 

امـا بـا امضـاي معاهـده عـدم تکثیـر        ،بکوشد

اي این نقش یکسـره دگرگـون شـد. در     هسته

وظیفـه  «این معاهده تصریح شده اسـت کـه   

کنترل استفاده از مواد رادیواکتیویته برعهـده  

المللــی انـرژي اتمـی اســت و در    آژانـس بـین  

جامعه اروپا، اوراتوم بار ایـن مسـئولیت را بـر    

هـیچ   اجراي ایـن وظیفـه بـی   گیرد.  دوش می

». تردیدي مسـتلزم بازرسـی در محـل اسـت    

اي،  پیش از امضاي معاهده عدم تکثیر هسـته 
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اوراتوم هم همانند همتایش در ایاالت متحده 

هـاي   صنعت نیروگـاه  )کمیسیون انرژي اتمی(

داد. امـا اکنـون    اي را در اروپا سامان می هسته

مـه  اند تا بتوانـد حسـاب ه   بر نقش آن افزوده

ــته  ــواد هس ــه   م ــر جامع ــه در سرتاس اي را ک

نگه بـدارد   ،رسند اقتصادي اروپا به مصرف می

  هاي ایمنی ضروري را فراهم کند. و تضمین

   3اي آژانس انرژي هسته .2ـ1ـ1

اي سازمان همکـاري   آژانس انرژي هسته

ســیس أت 1957و توسـعه اقتصـادي در سـال    

ــ  ــدف اولی ــد. ه ــطح   هش ــاي س ــس، ارتق آژان

هـــاي کشـــورهاي  ن دولــت همکــاري میـــا 

کننده به منظور توسعه هر چه بیشـتر   شرکت

اي بـه عنـوان یـک منبـع      نیروي بـرق هسـته  

اقتصـــادي و قابـــل قبـــول از نظـــر ایمـــن، 

ــوده و ایــن امــر، از طریــق  زیســت محیطــی ب

ــگ   ــه هماهن هــا و  هســازي رویــ  ترغیــب ب

و قانونی (با اشاره خاص بـه   یهاي مل سیاست

هـا در   از انسان اي) که سیسات هستهأایمنی ت

هــاي   ســاز، زبالــه  ات یــون عبرابــر تشعشــ 

حفاظـت  اي  رادیواکتیویته و مواد سمی هسته

 .)1385، بشـري ( ندشو نماید، مدیریت می می

اي،  در ضمن، ارزیابی دقیق میزان برق هسـته 

نسبت به عرضه کل انـرژي از طریـق کنتـرل    

عرضــه و تقاضــا در مراحــل مختلــف چرخــه  

                                       
3. Nuclear Energy Agence  – (NEA) 

ـ   سوخت هسته ه اطالعـات  اي، و توسـعه مبادل

علمی و تکنولوژي بـه طـور خـاص، از طریـق     

مشارکت در خدمات مشترك، از دیگر مـوارد  

ــی   ــی م ــه تلق ــن زمین ــیم   در ای ــردد. تنظ گ

المللــی و  هـاي توســعه و تحقیـق بـین    برنامـه 

اقدامات مشترك، و در ضمن حمایت از تالش 

کشورهاي عضو در جهت ارتقاي همکـاري در  

شود.  مطرح میاي، در این زمینه  زمینه هسته

 درخصـوص مــورد آخــر، ایــن نهــاد از طریــق 

حمایــــت از مــــدیریت، اجــــرا و تفســــیر 

کنوانسـیون   هـاي مکمـل از جملـه    کنواسیون

سـازي رژیـم    پاریس و بروکسل و نیـز مـدرن  

اي، ابتدائاً از طریق  المللی هسته ولیت بینئمس

کار کمیته؛ ارائه خـدمات حقـوقی راجـع بـه     

هـاي آژانـس    ههـاي عملیـاتی و پـروژ    فعالیـت 

ــرژي اتمــی، تحلیــل و انتشــار  بــین المللــی ان

ــته  ــوانین هســ ــای  قــ ــه قضــ ی، و اي، رویــ

ــهموافقت ــین  نام ــاي ب ــایر   ه ــز س ــی و نی الملل

ــرفت ــوق     پیش ــه حق ــوط در عرص ــاي مرب ه

شده  تعریفاي در سراسر دنیا از وظایف  هسته

المللـی انـرژي اتمـی تلقـی      براي آژانس بـین 

رسـانی بـه    کمک .)1385، قهرمانپور(شود  می

ــاي مرکــزي و شــرقی و نیــز  کشــورها ي اروپ

ــازه اســتقالل  ــه  کشــورهاي ت ــه، در زمین یافت

اي، که راه همگرایی آنهـا   توسعه قوانین هسته

اي  المللـی هسـته   ولیت بـین ئرا به رژیـم مسـ  
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هموار و نیز در این زمینه قابل توجه بـه نظـر   

 رسد. می

سـازمان اروپـایی تحقیقـات     .3ـ1ـ1

    4اي هسته

ــال    ــازمان در س ــن س ــط  1954ای توس

کشورهاي بلژیک، دانمارك، فرانسـه، آلمـان،   

یونان، ایتالیـا، هلنـد، نـروژ، سـوئد، سـوئیس،      

سـیس شـد. متعاقـب    تأانگلیس و یوگسالوي 

هاي اتریش و اسـپانیا نیـز بـه ایـن      دولت ،آن

هـاي یوگسـالوي و    سازمان پیوسـتند. دولـت  

اسپانیا، به دالیـل مـالی در میانـه راه از ایـن     

ري نموده، اما یوگسالوي بـه  گی سازمان کناره

عنوان عضو ناظر (با تبعیت از الگـوي ترکیـه)   

 هـاي خـود بـا سـازمان ادامـه داد      به همکاري

(Shaker,1980,p.348).  ــای ــازمان اروپـ ی سـ

تحقیقات که ژنـو را بـه عنـوان مرکـز اصـلی      

ترین مرکـز   فعالیت خود برگزیده است، بزرگ

ــل  ــک پارتیک ــن   )4(فیزی ــت. ای ــان اس در جه

تور امکانات الزم، بـراي تحقیـق پیرامـون    البرا

اینکه اتم از چه چیـزي سـاخته شـده و چـه     

دارد،  نیروهایی، آن را در کنار یکدیگر نگه می

سـاعد،  ( دهـد  در اختیار فیزیکدانان قـرار مـی  

ــت  از .)1382 ــر فعالی ــز   دیگ ــن مرک ــاي ای ه

هـاي   دهنده حقیق پیرامون شتابتوان به ت می

ــان را بــه ســرعت   ذرات بــاردار اتمــی، کــه آن

                                       
4. CERN 

هـایی کـه    رساند و نیز ردیـاب  تقریبی نور می

    )5(سازند، اشاره نمود. یت میؤآنها را قابل ر

ــاده  ــاي مـ ــیون  2برمبنـ  1953کنواسـ

سیس سازمان اروپـایی تحقیقـات   تأ مربوط به

باید براي همکـاري میـان   «اي، سازمان  هسته

ــات   ــوص تحقیق ــایی در خص ــورهاي اروپ کش

اي صرفاً با خصوصیت علمی و بنیادي و  هسته

اساساً تحقیقات مرتبط با آنها، امکانات الزم را 

وجـه بـا    فراهم نماید. سازمان نبایـد بـه هـیچ   

و باشـد  هاي نظامی سروکار داشـته   نیازمندي

هـا بایـد   نظـري آن  وحاصل کار آزمایشـگاهی  

ــردد   ــر گ ــازمان   ...»منتش ــلی س ــی اص ویژگ

ــته   ــات هس ــایی تحقیق ــت،  اروپ اي در حقیق

که آن سازمان، یک سازمان از این عبارت است

هـاي آن، ارتبـاط    سیاسی بوده و فعالیـت  غیر

اندکی بـا منـافع صـنعتی و یـا تجـاري دارد.      

بنابراین کشورهاي عضو، از کار ایـن سـازمان   

ــا بــا آن در رقابــت بــرداري ننمــ کپــی وده و ی

    )6(.ندنیست

 اي نامه همکاري منطقهموافقت .1-1-4

فریقا براي تحقیقات و آموزش دانش ا

    5اي هسته

ــه   ــه منطق ــن موافقتنام ــار  اي، ای از ابتک

در قالب  1988فریقا در سال کشورهاي عضو ا

سیس یـک نهـاد   تأ درخواست از آژانس جهت

                                       
5. AFRA 
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و اي بـراي همکـاري در عرصـه دانـش      منطقه

فریقا همانند ترتیبـات  در ا اي تکنولوژي هسته

ــین   نشــئت موجــود در آســیا و آمریکــاي الت

نامه در . این موافقت)1389، سازمند(گیرد  می

ردید و امـروزه از  االجرا گ الزم 1990آوریل  4

منـد اسـت.    یی بهـره فریقاکشور ا 29عضویت 

اي،  الـدولی منطقـه   نامـه بـین  این یـک موافقت 

براي ارتقـاي سـطح توسـعه و کـاربرد دانـش      

فریقاسـت. ایـن   ااي در قـاره   تکنولوژي هسته

سند به دنبـال تسـریع در توسـعه بـه سـمت      

هـاي علمـی    خودباروري و استقالل در رشـته 

فریقـا  ااي و تکنولوژي مـرتبط در قـاره    هسته

ده شـ کید ین سند بر این نکته تأدر اباشد.  می

منـابع مـادي و    است کـه هماهنـگ سـاختن   

هـاي ابتکـاري    ها و رویه معنوي و اجراي روش

دهــد تــا ایــن مقصــود بــه شــکل  اجــازه مــی

 2000تـر صـورت پـذیرد. در سـال      هزینه کم

مشـی   میالدي، کشورهاي عضو این سند، خط

ــایی در  ــراي راهنم خصــوص  کلــی خــود را ب

 پـنج هـاي تعـاونی آن در طـول دوره     فعالیت

) تصویب نمودنـد.  2005 – 2000ساله سوم (

آژانــس بــر طبــق قواعــد و آیــین کــار خــود، 

ــتورالعمل ــه   دســ ــه ارائــ ــایی در زمینــ هــ

بــــه  هــــاي فنــــی و عملــــی، پشـــتیبانی 

هـاي   فریقایی و نیـز حمایـت  هاي ا موافقتنامه

 که در واقـع بـر   ارائه نمود مالی و اجرایی آنها

هاي فنی به کشورهاي عضو خود  قواعد کمک

    داللت دارد.

سازمان تولیدکنندگان انرژي  .1-1-5

    6اي هسته

تعـــــدادي از   1974ژانویـــــه   14در 

تولیدکنندگان الکتریسیته بلژیکی، فرانسـوي،  

آلمانی، اسپانیولی و سوئیسی، این سـازمان را  

ــاعی     ــروه انتف ــک گ ــوقی ی ــعیت حق ــا وض ب

کـه عضـویت در آن    تشکیل دادند» اقتصادي

محدود به تولیدکنندگان اروپایی الکتریسـیته  

است. پذیرش اعضـاي جدیـد بـا اتفـاق آراي     

 ,Shaker) گیـرد  اعضاي موجود صـورت مـی  

1989, pp.348-349).  ــه ــارهمطالعــ  دربــ

هاي رفع نیازهاي اعضاي خود در رابطـه   روش

هاي اورانیوم به طـور خـاص    با تجزیه ایزوتوپ

سـازي مسـتقر    هاي غنی رخانهبا استفاده از کا

در اروپا و نیز اتخاذ تدابیري که براي نیل بـه  

ایمنی و اقتصـاد بهینـه در تولیـدات سـوخت     

مله اهداف این جاي طراحی گردیده، از  هسته

سـازمان بیــان شــده اسـت. البتــه پیگیــري و   

ــدابیر قابــل ارتقــاء از طریــق   ارتقــاي همــه ت

هاي مدیریت سوخت  همکاري متقابل و روش

اي نیز از اهداف غایی ایـن نهـاد تلقـی     هسته

 ههایی را بـراي عرضـ   گردد. در ضمن روش می

ساز بـا اسـتفاده از    برق به یک کارخانه تجزیه

                                       
6. Organization of Nuclear Energy Producers 
(OPEN) 
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نماید. به عنـوان   فرایند تزریق گازي ایجاد می

سازي بـه صـورت    نمونه، از طریق تبدیل غنی

برق تولیدي و تنظیم تعهدات متقابل اعضـاي  

این عرضـه و تولیـد و نیـز    کننده در  مشارکت

انجــام مطالعــاتی در زمینــه مقــررات مفصــل 

اي و مبادلـه   راجع به تقسـیم سـوخت هسـته   

پـذیري را   انرژي انجام تا قراردادهاي انعطـاف 

خطــرات فنــی موجــود در ســاخت و  تهیــه و

هـا را کـاهش دهـد. سـازمان      اجراي نیروگـاه 

ــرژي  ــدگان ان ــته تولیدکنن ــین  هس اي همچن

هـایی را تهیـه نمـوده     نامـه موافقتنویس  پیش

پـردازد   این اسناد به بیان شـرایطی مـی  . است

کننده، متعهد  که براساس آن، هر کشور امضاء

به ارائه مقادیر مشخصی از اورانیوم طبیعی در 

هـاي دیگـر و نیـز  تنظـیم      دسترس به طـرف 

هـاي   پرداخـت ها و باز اتی در خصوص واممقرر

 ,Shaker) باشـد  ناشـی از ایـن تعهـدات مـی    

1989, pp.348-349).   

  المللی هاي بین همکاري .1-2

ــالح    ــد س ــورهاي فاق ــرانس کش در کنف

اي، بنـا بـه مـورد و تحـت شـرایطی، از       هسته

المللــی از طریــق    اولویــت همکــاري بــین   

المللــی، ســخن بــه میــان  هــاي بــین ســازمان

آمد. این در حالی بوده است کـه سـازمان    می

ــه  ــده و حتــی در زمین  خاصــی تعیــین نگردی

تأسـیس   هاي موجـود و یـا   استفاده از سازمان

گیـري در ایـن زمینـه     مکانیسم جدید تصمیم

از  .)1388،قهرمـانپور ( سخنی بـه میـان آیـد   

کننــده در  رو بیشــتر کشــورهاي شــرکت ایــن

المللی انرژي اتمـی را   کنفرانس که آژانس بین

بر ضرورت تقویت نقش آن و  دادند ترجیح می

ــ  ــازماندهی مجـ ــت  سـ ــت تقویـ دد آن جهـ

المللـی در بـاب کاربردهـاي     هاي بین همکاري

بـه عنـوان ثمـره     اي آمیز از انرژي هسته صلح

   شدت تأکید نمایند. هتی ب پی ان معاهده

  المللی انرژي اتمی آژانس بین .1-2-1

المللـی انـرژي اتمـی، نقـش      آژانس بـین 

اي بـراي   مهمی را در انتقال تکنولوژي هسـته 

برنامـه همکـاري   «از طریق آمیز  مصارف صلح

هـاي ایـن    نمایـد. برنامـه   ء مـی ایفا» فنی خود

آژانس، به طور مشترك از طریـق دبیرخانـه و   

کند. این برنامه،  هاي عضو بسط پیدا می دولت

ها، شرایط و توسـعه در هـر    بر ارزیابی اولویت

ــتوار اســت       کشــور یــا منطقــه خــاص اس

هاي رسیده از  تقاضاهاي پروژه .)1382،ساعد(

کشورهاي عضو، برطبـق معیارهـاي مقتضـی    

تشکیل و نهایتاً بـا ارزیـابی و تصـویب نهـایی     

هـاي   رسـد. برنامـه   شوراي حکام به پایان مـی 

اي و  هاي منطقه آژانس، همچنین شامل پروژه

اجـرا   اي، به منظور ارتقاي کارایی، بین منطقه

ی و منـافع  گیري بهتر از تجربـه جمعـ   یا بهره
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آژانـس، بـه علـت     7باشـد.  هاي عضو می لتدو

بـر روي   کمبود منابع براي انتقال تکنولـوژي، 

 هـم مسـئله  کـه  اسـت  هایی متمرکـز   فعالیت

هزینـه بـودن آن از    توسعه داخلی و هـم کـم  

هاي اصلی آن است. ایـن برنامـه، بـه     خصیصه

مجموعــه ابتکــاراتی دســت یافتــه اســت کــه 

برنامـه همکـاري    همگی بیانگر تغییر تدریجی

هاي با هدف ایجـاد   فنی آژانس از انجام پروژه

اي،  ها و نهادهـاي هسـته   توانایی در صالحیت

هاي همکار بـراي   به سمت همکاري با سازمان

در سـال   توسعه بشري تولید و پایـدار اسـت.  

میالدي، استراتژي همکـاري فنـی بـه     1997

عنــــوان هــــدف اســــتراتژیک جدیــــد در 

اسـاس   م شـد. بـراین  هاي فنـی اعـال   همکاري

ــا  « ــه طــور فزاینــده همکــاري فنــی ب بایــد ب

ــات   ــاي ارتباط ــث ارتق کشــورهاي عضــو، باع

ــاعی  ــوس اجتم ــق  اقت –محس ــادي از طری ص

ــم  ــتقیم و ک ــارکت مس ــا   مش ــود ت ــه ش هزین

هاي مهـم توسـعه پایـدار هـر یـک از       اولویت

آژانس، این همکـاري را  » کشورها حاصل آید.

با هـدف  با مشارکت خود و کشورهاي عضو و 

نیل به توسعه پایدار عینیت خواهـد بخشـید.   

هــاي همکــاري، ممکــن اســت  همگــی پــروژه

شامل یک یـا چنـد مـورد از عناصـري چـون      

ــدارهاي    ــواد، دی ــزات و م ــان، تجهی کارشناس

                                       
7. LAEA, ‘The Technical Cooperation 
Programme 

هــاي آموزشـــی،   آکادمیــک و علمـــی، دوره 

اندیشـی و قراردادهـاي فرعـی     هاي هم کارگاه

    )7(باشند.

   8تحدبرنامه توسعه ملل م .1-2-2

برنامه توسعه ملل متحد که مرجع اصلی 

هاي چندجانبه در خصـوص واحـدهاي    کمک

ــروژه  ن ــگاهی و پــ ــه آزمایشــ ــاي  مونــ هــ

گذاري است، نیز در عرضه مواد و  سرمایه پیش

اي در سراسـر جهـان نقـش     تکنولوژي هسـته 

مـدیر   .(Shaker, 1989, p.335) کند ایفاء می

 وقت برنامه توسعه ملل متحد، طـی گزارشـی  

به دبیرکل سازمان ملل اعالم نمود که بودجه 

هاي خود را براي مطالعاتی کـه قبـل از    برنامه

 ،پذیرد صورت می وارد زیرگذاري در م سرمایه

ــی ــرژي    م ــرار داد. ان ــتفاده ق ــورد اس ــوان م ت

اي در حجم زیـاد، آمـوزش، تحقیقـات،     هسته

ــنعتی،  ــورتی ص ــایف مش ــوپ وظ ــا و  ایزوت ه

ت فنـی اقتصـادي   اي و مطالعا پرتوهاي هسته

آمیـز از   اي صلح در قلمرو مواد انفجاري هسته

جمله مواردي بود که در این گـزارش قبـل از   

گذاري به آن اشاره شد. این در حـالی   سرمایه

ایـن احتمـال    ،است که براساس گزارش فـوق 

وجود دارد که قلمرو مزبور در مرحلـه اجـرا و   

کشـورهاي فاقـد   حـوزه عملیـاتی نسـبت بـه     

 .)1382، بلـوجی ( اي منجر شـود  سالح هسته

                                       
8. United Nations Development Programme –
(UNDP) 
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المللی انـرژي اتمـی،    کام آژانس بینشوراي ح

هاي کمک در زمینه انرژي حین بررسی تقاضا

هاي برنامـه فـوق،     تواند به راهنمایی می اتمی

برطبق معیارهاي مصوب خود، از نظر صـحت  

و تقدم پروژه توجه نماید. مقامات آژانـس در  

اند که اجـراي   هاي مختلف تصریح نموده دوره

به نیابت از طرف هایی در مقیاس بزرگ  پروژه

برعهـده خواهنـد    برنامه توسـعه ملـل متحـد   

گرفت. این موضوع بیانگر منافع و توانـایی رو  

به رشد کشورهاي در حـال توسـعه در انجـام    

هاي در مقیاس بزرگ در قلمـرو انـرژي    پروژه

ــته ــرورت    هس ــر ض ــوي دیگ ــت. از س اي اس

  المللی در حال افزایش است. مساعدت بین

رسد از  ي به نظر میاز این دیدگاه ضرور

کشورهاي صنعتی خصوصاً کشـورهاي داراي  

اي درخواست شود کـه تعهـدات    سالح هسته

ــود در مــــاده   ــده را اجــــرا   4خــ معاهــ

کشورهاي لذا . (Shaker, 1989, p.371)نمایند

مین بودجه باالي تأدر حال توسعه باید مزیت 

ارچوب برنامـه  هاي فنی در چ الزم براي کمک

گونـه کـه    بداننـد. همـان   توسعه ملل متحد را

المللی انـرژي اتمـی متـذکر شـده      آژانس بین

هـاي انـرژي    است، در بسیاري از موارد، پروژه

شـوند   داوري مواجـه مـی   اي با این پیش هسته

مـرتبط بـا    نـوع پـروژه    که امکان انجام هـیچ 

در برنامه توسط ملل متحد بـراي کشـورهاي   

راجع  .)1382،ساعد( حال توسعه وجود ندارد

هـایی بـا مقیـاس بـزرگ پیشــنهاد      بـه پـروژه  

شود که کشورهاي در حال توسعه با توجه  می

به نیازهاي خود، ابتدا بررسی نمایند کـه آیـا   

اي خصوصــاً از نــوع  هــاي هســته بـراي پــروژه 

هایی کـه قـبالً در کشـورهاي دیگـر بـا       پروژه

اند، اولویت قائل هستند یـا   اجرا شده موفقیت

یافتـه   هر، کشـورهاي توسـع  خیر. از سوي دیگ

باید منابع بیشتري را در اختیـار بگذارنـد تـا    

برنامــه توســعه ملــل متحــد بتوانــد از عهــده 

هـــاي فنـــی و  هـــاي مســـاعدت درخواســت 

  .(Shaker,1989) هاي بزرگ برآید پروژه

ــه    .1-3 ــاي چندجانبـ رویکردهـ

  9چرخه سوخت

جویانه  اي صلح هاي هسته با اعالم فعالیت

ایران، تحوالت جدیـدي در   جمهوري اسالمی

جهــان بــروز نمــود کــه باعــث طــرح مجــدد  

هاي مربوط به کنتـرل چرخـه سـوخت و     ایده

ها کـه   ابعاد مختلف آن شده است. این نگرانی

به طور عمده از سوي کشورهاي دارنده سالح 

در پـی دسـتیابی    ،شـود  اي مطـرح مـی   هسته

سـازي   وري غنیاجمهوري اسالمی ایران به فن

ــو  ــد س ــتهو تولی ــارف   خت هس ــراي مص اي ب

ـ   این طرح باشد. جویانه می صلح طـور   هها کـه ب

هـاي صـاحب تکنولـوژي     عمده توسط دولـت 

                                       
9. Multilateral Approach on Nuclear Fuel Cycle 
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سـازي و ارائـه    بر مسئله غنی ،ارائه شده است

اگرچـه در آینـده    ؛باشـد  سوخت متمرکز مـی 

هـاي   ممکن است بـه سـمت کنتـرل فعالیـت    

ــوم،    ــد اورانی ــاري، تولی ــه معــدن ک ــوط ب مرب

اي نیز  ونیم و پسمانداري هستهبازفرآوري پلوت

ــد  ــدا کن ــوق پی ــولینگن( س ــن )1388، س . ای

هــا و پیشــنهادات کــه بــه پیشــنهادات  طــرح

گانه معروف هسـتند، بـا بیانیـه آقـاي      دوازده

ها  شروع شده و بحث 2003ادعی در سال البر

  پیرامون آن تا به امروز ادامه دارد.

دبیرکـل سـابق آژانـس     ،آقاي البرادعـی 

غـاز کنفـرانس   المللـی انـرژي اتمـی در آ    بـین 

عنـوان نمـود کـه     2003سپتامبر  15عمومی 

این موضوع مهمی است کـه سـالیان درازي   «

اما از نظر من نیـاز بـه    ،بر روي آن بحث شده

ر بررسی جدي به عنوان بخشی از وظیفه ما د

اشـاعه،    هـاي عـدم   برخورد بـا ازدیـاد چـالش   

اي و مسـائل فنـی کـه     ایمنی، امنیـت هسـته  

ــته  ــرژي هس ــا آ ان ــاي ب ــت، دارد هن روب  روس

چنین مالحظاتی باید شـامل   .)1386، امینی(

محـدودیت کـافی در مـورد اسـتفاده از مــواد     

اي (پلوتونیم و  قابل استفاده براي سالح هسته

هاي غیرنظامی  با غناي باال) در برنامه اورانیوم

به وسیله تحت کنترل قـرار دادن چندجانبـه   

آنها شود. فرآوري پلوتونیم و همچنین تولیـد  

سـازي   مواد جدید از طریق بازفرآوري و غنـی 

نیز باید در مراکـز چنـد ملیتـی انجـام شـود.      

واضح  است که کنتـرل شـدیدتر مـواد قابـل     

اي یـک عنصـر    هـاي هسـته   استفاده در سالح

ــالش  ــدي در ت ــت    کلی ــراي تقوی ــا ب ــاي م ه

  »  اشاعه و گسترش امنیت است. عدم

مــــدیرکل آژانــــس  ،2004در ســــال 

نفـره  از   26المللی انرژي اتمـی گروهـی    بین

المللـی را مـأمور کـرد تـا بـا       کارشناسان بین

هـاي   دیدگاهی مبتنی بر عدم گسترش سالح

ع هایی را ارائه دهند که مـان  اي رهیافت هسته

اي  از انحراف مواد و تجهیزات حسـاس هسـته  

سـازي   که در بیشتر موارد در قالب غنیشوند 

جویانه  و بازفرآوري به سمت استفاده غیرصلح

ند. دستور کار این گروه بر سـه موضـوع   هست

مشخص نمودن و ارائـه تحلیلـی در خصـوص    

هـاي مربـوط بـه رویکردهـاي      مسائل و گزینه

چندجانبه در مورد بخـش ابتـدایی و انتهـایی    

انـدازي کلـی از    چرخه سوخت و ارائـه چشـم  

ها و موانع سیاسـی، حقـوقی، امنیتـی،     مشوق

 هـا در  اقتصادي، تکنولوژیکی بـراي همکـاري  

خصوص ترتیبات چندجانبه در مـورد بخـش   

ابتـدایی و انتهـایی چرخـه سـوخت، متمرکـز      

بوده است. همچنین ارائه ارزیابی مختصري از 

تجربیات گذشته و فعلـی و تحلیـل ترتیبـات    

چندجانبه در مورد چرخه سـوخت، از جملـه   

شود.  مطالب مطرح در این حوزه محسوب می
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ــه    ــروه در فوری ــن گ ــزارش  2005ای  113گ

اي خـــــود را تحـــــت عنـــــوان  فحهصـــــ

INFCIRC/640   ارائه نمود که در آن به پـنج

م تقویـت مکانیسـ   رویکرد اشاره شـده اسـت.  

بازار تجاري موجود به صورت مورد به مورد از 

طریق انعقاد قراردادهاي درازمدت و ترتیبـات  

هـا   تواند با حمایت دولـت  شفاف عرضه که می

تواند  میباشد. به عنوان نمونه  اولین محور می

ــاره    ــل اج ــواردي از قبی ــامل م ــوخت،  ش س

ــرف   ــوخت مص ــت س ــنهاد بازگش ــده،  پیش ش

ــره و    ــراي ذخی ــاري ب ــنهادات تج ــع پیش دف

 شده و بانـک فـروش سـوخت    سوخت مصرف

هاي مربوط بـه   و اجراي تضمینباشد. توسعه 

المللی سوخت با شرکت آژانس که  بین  عرضه

هـاي مختلـف بایـد مـورد      در این زمینه مدل

ترین آنها مربـوط   مدهقرار گیرد که ع مالحظه

باشـد کـه بایـد بـه عنـوان یـک        به آژانس می

کننده بانـک سـوخت    کننده که اداره تضمین

عمل نماید، به عنـوان دومـین رویکـرد     ،است

بانـه  بیان شده است. البته ارتقاء تبدیل داوطل

و  سسـات چنـدملیتی  مؤسسات موجود بـه مؤ 

ویژه  هب سسات چندملیتی جدید،ایجاد مو نیز 

طریق  اي بر مبناي مالکیت مشترك از منطقه

هاي داوطلبانه از  انعقاد قراردادها و موافقتنامه

سازي اورانیوم، بازفرآوري سـوخت،   جمله غنی

، از دیگـر  شـده  سوخت مصـرف دفع و ذخیره 

در  باشـد.  رویکردهاي مطرح در این زمینه می

اي  نهایت نیز گسترش استفاده از انرژي هسته

توانـد   نده و در سراسـر جهـان، کـه مـی    در آی

اي،  منجر بـه توسـعه چرخـه سـوخت هسـته     

اي یـا   تر قاره همراه با ترتیبات چندجانبه قوي

ــه ــد     منطق ــدي نیازمن ــین رون ــود. چن اي ش

المللی انرژي  تر بین آژانس بین همکاري وسیع

اتمی و کشورهاي عضو آن باشد. متعاقب ارائه 

ی در ایـن  گزارش توسط این گروه، پیشنهادات

زمینه ارائه شده است که عمـدتاً بـر موضـوع    

سازي و تضمین عرضه سـوخت متمرکـز    غنی

  باشد. می

شـده   ولین طرح در این زمینه طرح ارائها

مریکا بوده است. ایـن  ا از سوي ایاالت متحده

تـن از   17اختصاص داوطلبانه  طرح مبتنی بر

مازاد بـر نیـاز    10ذخایر اورانیوم با غناي باالي

ــه ســوخت  خــود  ــه منظــور تضــمین ارائ را ب

نمـوده و   تبدیل 11اي به اورانیوم کم غنا هسته

شـده از   در مقابـل طـرح ارائـه    نمایـد.  ارائه می

روسـیه نیـز طرحـی را بـه      ،ها یسوي امریکای

یـن  انمایـد.   المللـی پیشـنهاد مـی    جامعه بین

جمهور روسـیه در   رئیس ،توسط پوتین )8(ایده

 و شــامل دو بخــش شـده  ارائــه 2006فوریـه  

سازي و نیز ایجـاد   المللی غنی یجاد مرکز بینا

یک ذخیره اورانیوم با غناي کم بوده است. در 

                                       
10. HEU 
11. LEU 
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مقابل این دو طرح، پیشنهادي مبنی بر ایجاد 

هـاي صـاحب تکنولـوژي     کنسرسیوم از دولت

ایـن طـرح در    ارائه گردیده اسـت.  12اي هسته

عنوان بخشی از ابتکار جورج بـوش   هحقیقت ب

مریکـا مطـرح   دولـت ا توسط  2006فوریه در 

WNAطـرح   تـوان بـه   شد. البته می
اشـاره   13

هـاي گـروه    نمود. این طرح براساس رهیافـت 

MNA    ارائه شده است. این گـروه متشـکل از

که توسط این مؤسسـه انتخـاب   است نفر  28

طــور عمــده از چهــار شــرکت  هانــد و بــ شــده

 URENCO, TENEX, AREVAسـازي   غنی

 2006 مـه در  . این گـروه اشندب یم  USECو 

گزارش خود را ارائه نموده است. طرح دیگري 

معروف به طـرح شـش کشـور نیـز در ژوئـن      

، توسط شـش کشـور فرانسـه، آلمـان،     2006

مریکـا،  د، روسیه و انگلیس تحـت ابتکـار ا  هلن

ــماره  ــرح  GOV/INF/2006/10تحــت ش مط

گردیـده اسـت. در ایــن سـند اقــداماتی را در    

سازي  رابطه با تضمین خدمات مربوط به غنی

مطـرح   ،است WNAکه از جهاتی شبیه طرح 

در  طرحــی را  ژاپــن، نمودنــد. در ایــن میــان

ــه و تحــت ســند شــماره   2006ســپتامبر  ارائ

INFCIRC/683  درثبـــت نمـــود. همزمـــان 

NTI طرحی معروف به
، 2006در سـپتامبر   14

                                       
12. Global Nuclear Partnership- GNEP 
13. World Nuclear Association 
14. Nuclear Threat Initiative 

مـدیر مؤسسـه مزبـور بـه      ،سناتور سـام نـان  

مدیرکل آژانس آمادگی این مؤسسـه را بـراي   

ــون دالري جهــت  50پرداخــت کمکــی  میلی

اعـالم   15ایجاد یک ذخیره از اورانیوم کم غنـا 

هـایی بـود    از دیگر طرح 16نمود. طرح انگلیس

 INFCIRC/707که طرح تحت شـماره سـند   

یــن گردیــد.  در امنتشــر  2006در ســپتامبر 

سـازي و   سیسـات غنـی  طرح کاهش تعـداد تأ 

تحت کنترل چندملیتی در آوردن بیشتر آنهـا  

اي شناسـایی   باعث کاهش خطر اشاعه هسـته 

آلمـان و اطـریش نیـز در     شده است. متعاقبـاً 

انـد. در   هـایی را ارائـه نمـوده    ین زمینه طـرح ا

 ،دشـ پیشنهاد  2007 مهکه در  17طرح آلمان

جدیـد اورانیـوم   سازي  بر احداث کارخانه غنی

کیـد شـده   ملیتی تحت کنترل آژانـس تأ چند

کـه هماننـد طـرح     )9(است. در طـرح اتـریش  

بـه آژانـس معرفـی     2007 مه 31ها در  آلمان

اي  بر ایجـاد یـک بانـک سـوخت هسـته      ،شد

شـده اسـت. از میـان ایـن      کیـد تأ المللی بین

هـایی کـه    دو طرح بـه عنـوان طـرح    ،ها طرح

دو  ،قـرار گرفتـه  بیشتر از همه مورد استقبال 

  :  طرح زیر است

                                       
15. LEU 
16. Enrichment Bonds 
17. INFCIRC/704 - Multilateral Enrichment 
Sanctuary Project (MESP) 
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  )10(طرح روسیه .1-3-1

رئــیس  ،ایــن ایــده کــه توســط پــوتین  

 ،ارائــه شــد 2006جمهــور روســیه در فوریــه 

ــاد مرکــز      ــود. اول  ایج ــش ب ــامل دو بخ ش

سـازي را پیشـنهاد نمـود کـه      المللی غنی بین

خدمات مربوط بـه چرخـه سـوخت از جملـه     

شـده را بـدون تبعـیض     غنی اي سوخت هسته

روسیه آمـادگی خـود    ،ارائه دهد. براین اساس

را جهت تأسیس مرکزي از این نوع در داخـل  

دیگـر ایجـاد یـک    قلمرو خود اعـالم نمـود. و   

غناي مطمئن براي عرضـه   ذخیره اورانیوم کم

هایی کـه ارائـه سـوخت بـه آنهـا بـر       به کشور

هاي سیاسـی قطـع شـده اسـت.      اساس انگیزه

انس بـوده و  نظر و مدیریت آژ این ذخیره تحت

یید شوراي حکـام در اختیـار کشـورهاي    تأبا 

د. بـا بررسـی اسـناد و    گیـر  متقاضی قرار مـی 

ــدارك منتشر ــدهم ــرح را   ،ش ــن ط ــداف ای اه

اي در  توان به افزایش نقش انـرژي هسـته   می

ــر   ــز توســعه زی ــرژي جهــانی و نی تضــمین ان

ســیس از طریــق تأ اي ســاختار انــرژي هســته

ــین  ــز ب ــ  شــبکه مراک ــی چرخــه س وخت الملل

به فراهم  توان اي، احصاء نمود. البته می هسته

شده و بدون تبعیض  نمودن دسترسی تضمین

به محصوالت و خدمات چرخه سـوخت بـراي   

اي را  کشورهایی که استفاده از انـرژي هسـته  

ــی ــعه م ــاس   توس ــود. براس ــاره نم ــد، اش دهن

شده توسط آژانـس، ایـن طـرح     العات ارائهاط

ده و ننمـو  هزینه اضـافی بـر آژانـس تحمیـل    

ــأ  ــازار موجــود را تحــت ت ــرار سیســتم ب ثیر ق

خواهنـد از ایـن    دهد. کشورهایی که مـی  نمی

ــد از تعهــدات  ،خــدمات اســتفاده نماینــد بای

مربوط بـه پادمـان آژانـس تبعیـت نماینـد و      

اي در این  آژانس پادمان خود را بر مواد هسته

طرح منجر بـه  این مرکز اعمال خواهد نمود.  

ــز غ  ــک مرک ــیایجــاد ی ــوم در  ن ســازي اورانی

نیــز  2007ه مــ 10آنخارگســک شــد کــه در 

ــت   ــین قزاقســتان و روســیه جه ــراردادي ب ق

ارمنسـتان   .مشارکت در این طرح انعقاد یافت

دسـامبر همـین ســال بـه ایـن طــرح      نیـز در 

اوکـراین   ،پیوسته است. براساس آخرین اخبار

ــن     ــه ای ــاق ب ــتار الح ــز خواس ــات تأنی سیس

 همـ  10در تـاریخ   )11(سازي شـده اسـت.   غنی

رئیس آژانـس اتمـی   سرگئی کرنکوف،  2007

از  کشـور  7تـا   5فدرال روسیه اعالم کرد که 

فریقــاي جملــه هندوســتان، کــره جنــوبی و ا

جنوبی نیز عالقه خود را براي پیوستن به این 

انـــد. طـــرح روســـیه  مرکـــز اعـــالم کـــرده

هاي زیادي بـا طـرح بانـک اورانیـوم      مشابهت

رکل آژانــس دارد.  نظــر مــدی غنــاي تحــت کــم

  :  استهاي عمده آن دو مورد  تفاوت

 120در طرح روسیه تهیـه و سـپردن    -

باشد که با مقدار مواد موجـود در   تن مواد می
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 80تـا   60بانک سوخت تحت نظـر آژانـس (   

  تن) تفاوت دارد. 

توانـد بـه    طرح ذخیره مواد روسیه مـی  -

زیرا نیـاز   ،سرعت قابلیت عملیاتی داشته باشد

به کشور دیگري ندارد. قزاقسـتان نیـز اعـالم    

توانـد بـه عنـوان     آمادگی نموده است که مـی 

کشور میزبـان جهـت نگهـداري مـواد مطـرح      

مـوادي   ،شود. همان طور که قبالً اشـاره شـد  

براساس مدل  ،شود که در این انبار ذخیره می

اي است که توسـط شـوراي حکـام     موافقتنامه

نیز تحت نظارت آژانـس   تصویب خواهد شد و

در اختیار کشور متقاضی قرار خواهد گرفـت.  

باشـد کـه مـواد     روش عملی آن نیز چنین می

در بندر سن پطرزبورگ روسیه تحویل آژانس 

شود تا جهت استفاده در اختیـار متقاضـی    می

ــه     ــوط ب ــدایی مرب ــین ابت ــرد. تخم ــرار گی ق

تن اورانیم با غناي کم  80الی  60هاي  هزینه

براسـاس   میلیون دالر خواهد بود. 100حدود 

بـرآورد و تاکیـد آژانـس در پیشـنهاد روســیه     

 ،باشـد  گونه هزینه عملیاتی مورد نیاز نمی هیچ

د و خـود  وشـ  میزیرا مواد در این کشور تهیه 

دارد. کشــورهاي  کشــور نیــز آن  را نگــه مــی

گونه پرونده  کننده این مواد نباید هیچ دریافت

داشته باشند و باید حکام  مفتوحی در شوراي

نامه پادمان در حال اجرا داشته باشـند.  موافقت

غنـا   وسیه مربوط به ایجاد اورانیوم کـم ابتکار ر

 2009به اجالس شـوراي حکـام در دسـامبر    

ارائه شد. البته این پیشنهاد قـبالً نیـز در مـاه    

امـا نتوانسـته بـود آراء     ،ژوئن ارائه شـده بـود  

ب م را جلـ هاي عضو شوراي حکا موافق کشور

موریــت آقــاي نمایــد. بــا توجــه بــه اتمــام مأ

البرادعی، وي اصرار داشت که این موضـوع را  

از نظر حقوقی به اجـرا در آورد. لـذا نیـاز بـه     

تصــویب آن در شــوراي حکــام بــود. بــر ایــن 

اساس دو هفته قبل از شروع کار اجالس، این 

موضوع به درخواست روسیه، در دسـتور کـار   

اد روسیه بـر مبنـاي طـرح    یشنهقرار گرفت. پ

، طـی  2009شده به شوراي حکام ژوئـن   ارائه

به طور رسـمی منتشـر    GOV/2009/76سند 

شد. این سند حـاوي دو قـرارداد، یکـی بـین     

نامـه  تروسیه و آژانـس و دیگـري مـدل موافق   

بین کشور متقاضی ایـن مـواد و آژانـس بـود.     

این پیشنهاد با مخالفـت کشـورهاي در حـال    

ـ  توسعه از جمله رو شـد.   هگروه عدم تعهد روب

قابل ذکر است که گروه عدم تعهد که عمومـاً  

 ،کند گیري نمی در مسایل فنی آژانس موضوع

ثیر أبه دلیل اهمیت موضوع تضمین عرضه و ت

آن بــر کشــورهاي در حــال توســعه، در ایــن 

رابطه ضمن هماهنگی با گروه هفتاد و هفـت،  

رغـم   با این قطعنامه مخالفت نمود. البته علـی 

اجماع، قطعنامه در  تالش روسیه براي نیل به

گیري یـه تصـویب رسـید. ایـن      ينهایت با رأ
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در آژانـس   GOV/2009/81قطعنامه با عنـوان 

  ثبت شده است.  

  طرح بانک سوخت آژانس  .1-3-2

سسـه  ؤاین طـرح بـر اسـاس پیشـنهاد م    

NTI  توسط سـناتور سـام    2006در سپتامبر

اي بـه   ، مدیر مؤسسـه طـی نامـه   ارائه شد نان

مدیرکل آژانس آمادگی این مؤسسـه را بـراي   

ــون دالري جهــت  50پرداخــت کمکــی  میلی

عـالم  اایجاد یک ذخیره از اورانیـوم کـم غنـا    

برخـی   کـه  نمود. ایشان در ضمن عنوان نمود

کشورها ممکن اسـت ایجـاد ظرفیـت چرخـه     

ــومی را مــورد توجــه قــرار دهنــد.   ســوخت ب

ه کـه موجـب گسـترش ایـن     انتخابی پرهزینـ 

ها در سراسر جهان شده و به خطرات  ظرفیت

اي کــه در بطــن   تکثیــر ابزارهــاي هســته  

هاي چرخه سـوخت قـرار دارد، دامـن     وريافن

کشورهاي دیگري نیز واردات سوخت زند.  می

ــدگان بــین اي از تــأمین هســته المللــی را  کنن

، عقیـده  NTIسسـه  مؤ برخواهند گزید. ما در

فع امنیت جمعی جهان است تـا  داریم که به ن

که کشورها بـه انتخـاب راه دوم    تضمین شود

این بانـک تحـت نظـر    اطمینان داشته باشند. 

این مؤسسه معتقـد بـود    شود. میآژانس اداره 

مکی جهـت تضـمین   تواند ک که اقدام فوق می

غنـــا بـــه کشـــورهاي  ارائـــه اورانیـــوم کـــم

اعالم ایـن کمـک   پس از کننده باشد.  دریافت

  50مریکـا نیـز  ، دولـت ا سسه مزبـور مؤتوسط 

میلیون دالر براي این منظـور اختصـاص داد.   

ادیه اروپا اعـالم کـرد کـه بـراي      همچنین اتح

میلیــون  32سـیس بانـک سـوخت آژانـس،     تأ

کند. کشورهاي امارات متحـده   کمک می دالر

میلیــون  10، کویــت میلیــون دالر 10عربــی 

بانـک   جاد اینمیلیون دالر به ای 5دالر و نروژ 

ها در نزد آژانـس بـه    کمک کردند. این کمک

امانت گذاشته شده است تا در صـورت اجـازه   

کشورهاي عضو شوراي حکام  براي ایجاد این 

ه به اینکه بـر  بانک سوخت هزینه شود. با توج

 ،سسـه ایـن مؤ شده توسط  اساس برآورد انجام

میلیون دالر  براي شـروع بـه کـار     100مبلغ 

م است، لذا بـا تخصـیص   سوخت الزاین بانک 

ها و رسیدن به سـطح مبلـغ   هاي کشور کمک

توانـد   میلیون دالر این بانک می 150بیش از 

ــت  .)1388، زاده امــین( فعــال شــود ــذا دول ل

مریکا قبل از شوراي حکام مـتن پیشـنهادي   ا

کشورهاي عضو توزیع نمـود و   خود را در بین

راي قصد دارد که موضوع را در جلسه آتی شو

نـویس   حکام مطرح و در این خصـوص پـیش  

اي را ارائـه نمایـد. مـتن ایـن کشـور       قطعنامه

ت قابل توجهی است. بـراین اسـاس   حاوي نکا

 شوراي حکـام  ایجـاد ایـن بانـک را تصـویب     

 هاي کشورهاي عضو خواهد کرد و از مشارکت
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که توسـط دبیرخانـه آژانـس     (NTI) سسهمؤ

  شود، استفاده خواهد شد.   دریافت می

هـا بـه    در حال حاضر مقدار ایـن کمـک  

رسـد. در ضـمن    میلیون دالر مـی  150حدود 

ز خواهد بود کـه اورانیـوم   مدیرکل آژانس مجا

بـراي   UF6درصد را در شکل  4/ 95با غناي 

ــوق     ــه ف ــتفاده از بودج ــا اس ــک و ب ــن بان ای

خریداري نماید. همچنین اورانیـوم بـا غنـاي    

هایی که  کم از طریق مناقصه باز و از فروشنده

تمایل به فروش و توانایی ارائه آن را دارند، بر 

خواهـد  طبق مقررات داخلی آژانس خریداري 

نامـه  ورانیوم فوق بر طبق شـرایط موافقت شد. ا

اي بـه   قابل اجرا در مورد عرضـه مـواد هسـته   

آژانس و جهـت انتقـال بـه کشـورهاي عضـو      

ــورها  ــد. اغلـــب کشـ ي فـــراهم خواهـــد شـ

چنـین  غنـا   کننده بـالقوه اورانیـوم کـم    عرضه

هاي در حال اجرایـی را بـا آژانـس     نامهموافقت

ــی دارنـــد ــود چنـ ــورت عـــدم وجـ ن . در صـ

انس مجاز خواهد کل آژهایی،  مدیر نامهموافقت

در مـورد چنـین   بود تا پس از تصویب شـورا،  

بانک همچنین هایی مذاکره نماید.  نامهموافقت

غنـا   خیره ابتدایی اورانیـوم کـم  مزبور شامل ذ

ــی ــش    م ــراي پوش ــالغ ب ــی از مب ــد. برخ باش

نشـده ماننــد برنامــه   بینــی هــاي پـیش  هزینـه 

تجارتی، در صورت هاي  نگهداري وسایر هزینه

، از بـازار  بسیار کم خواهد بود نیاز که احتماالً

م بـا غنـاي کـم در    مین خواهد شد. اورانیـو تأ

هاي بیشتر، تحت پادمان و  یک مکان یا مکان

هـاي   نامهامنیت فیزیکی کافی بر طبق موافقت

کـه   شده بین آژانس و هرکشور عضوي تدوین

  گیرد.  مقر این مواد ذخیره شده است، قرار می

نامه مقـررات واردات و صـادرات،   موافقت 

ات امنیت فیزیکی و مسئولیت ملزوم پادمان و

هاي اورانیوم با غنـاي کـم را مشـخص     هزینه

المللـی   کند. البتـه دبیرخانـه آژانـس بـین     می

 هـا،  انرژي اتمی، با هدف پیشـبرد ایـن طـرح   

ت توجیــه بیشــتر هــاي خــود در جهــ کمــک

هاي مزبـور انجـام داده اسـت. از جملـه      طرح

هـاي دول   هاي حقوقی الزم را به طرح  مشاوره

ــاهیم  روســیه و آلمــان داده اســت. بســط مف

مربوط به بانـک سـوخت آژانـس و همچنـین     

هـاي   یبات مربوط به آن از جملـه فعالیـت  ترت

ــر   ــت. از دیگـ ــه اسـ ــن رابطـ آژانـــس در ایـ

ــت ــه، بر فعالی ــاي دبیرخان ــات ه ــزاري جلس گ

ــا ایــن طــرح  ــراي  تــوجیهی در رابطــه ب هــا ب

  کشورهاي عضو بوده است. 

   فرجام

گونـه کـه در مقالـه بـه آن اشـاره       همان

ي فنـاور گردید، قوانین ایاالت متحده، انتقـال  

آمیــز را مجــاز  اي بــراي مقاصــد صــلح هســته

داند. اگر چه ایـن امـر مـدت طـوالنی بـر       می

هرگـز   اماه، اي حکمفرما بود هاي هسته رقابت
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 اي ایمنـی هسـته   مانندبه هیچ یک از عواملی 

ها در کشورهاي ذینفع (ندار)  یا مدیریت زباله

بستگی نداشته است. اما نگرانی اصلی، در این 

تـوان تضـمین    نکته نهفته است که چگونه می

آمیـز   هاي ذینفع از هدف صلح که دولتنمود 

یافتـه بـه سـمت اهـداف      فناوري انتقالبودن 

ی انحراف پیـدا نکننـد. بعـد از آزمـایش     نظام

 اي در هند بر روي یک وسیله انفجاري هسـته 

مریکـا شـروع بـه    ا، ایاالت متحده 1974 سال

اصالح قوانین خود نمود تا تضمین نماید هیچ 

ایــاالت  أتکنولـوژي یــا مـواد وارداتــی از مبـد   

مریکا به عنوان بخشی از یـک برنامـه   امتحده 

ی در یـک کشـور   اي براي مقاصد نظـام  هسته

اي مورد استفاده قرار نگیرد.  فاقد سالح هسته

قوانین ایـاالت متحـده در انتقـال تکنولـوژي     

اي، اولویت را به کشورهاي فاقد سـالح   هسته

و کشـورهایی کــه   تـی  پــی اناي عضـو   هسـته 

هــاي آژانــس  تأسیســات آنهــا تحــت تضــمین

اما  ، بخشید،المللی انرژي اتمی قرار دارند بین

الف آن ثابـت شـده اسـت. بعـد از     در عمل خ

، تهاجم اتحاد جماهیر شوروي بـه افغانسـتان  

اي از  هـاي هسـته   پاکستان از دریافـت کمـک  

منـد   سیاسی بهـره ایاالت متحده بنا به دالیل 

نبـوده  تی  پی انگردید. پاکستان هیچگاه عضو 

ــات هســـتهو تأ ــت اي بـــزرگ آ سیسـ ن تحـ

المللـی انـرژي اتمـی     هاي آژانس بـین  تضمین

ــر ــن کشــورق ــد. ای ــت  ار ندارن از زمــان دریاف

اي ایـاالت متحـده، مشـغول     هاي هسته کمک

بوده اسـت.   اي هاي هسته برنامه توسعه سالح

ا م، امریکا از این برنامه نظامی آگاه بوددولت ا

درپــی از   مریکــا پــی رئــیس جمهورهــاي ا 

اي صـرف   ممنوعیت قانونی عدم اشاعه هسـته 

مساعدت  هاي کمکی نظر کرده و ارسال بسته

اي ایاالت متحده به پاکسـتان را از سـر    هسته

نـد. منـافع ایـاالت متحـده (اطالعـات،      ا هگرفت

) از سیاسی یا حتی مقاصد تحقیـق و توسـعه  

اي  هاي هسـته  کننده در سیاست عناصر تعیین

محســوب  المللــی آن کشــور از نظــر بــین  

شوند. نمونه بسـیار عیـان دیگـر، اسـرائیل      می

شکل تعمدي مورد حمایت  ه است که علناً و ب

مریکا قرار داشته است. ایـن رژیـم   جانبه ا همه

اشـاعه    بندي خود به تعهدات عدمگاه پایهیچ

یـا نمونـه    است.تی نپذیرفته  پی انرا در قالب 

تـوان بـه هندوسـتان اشـاره نمـود.       دیگر، می

هاي زیادي را براي توقف  ایاالت متحده تالش

المللـی   بـین اي، از بعد  هاي هسته اشاعه سالح

ســـیس آژانـــس یـــق حمایـــت از تأاز طر –

ــرژي اتمــی و انعقــاد معاهــده   بــین المللــی ان

تی و از بعد داخلی، هر چند که در نظام  پی ان

حقوقی داخلی خود  اصالحاتی را نسـبت بـه   

 امـا انـد،   انجام داده اي انتقال تکنولوژي هسته

منافع سیاسی جانشین قواعد مزبـور گردیـده   
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هـاي   حده نه تنها همه تـالش است. ایاالت مت

حیاتی خود در خصوص عـدم اشـاعه را قطـع    

چنــین در برخــی مــوارد بــه ، بلکــه همنمــود

اي کمک نمود تا  کشورهاي فاقد سالح هسته

اي شوند. با دستیابی جمهوري اسـالمی   هسته

هـا بـراي    سـازي تـالش   ایران به فناوري غنـی 

لـت بـه ایـن    محدود کردن دستیابی سـایر دو 

  تر شده است.فناوري بیش

تـوان گفـت موضـوع     به تعبیر دیگر مـی 

سازي را در کـانون   له غنیئاي ایران مس هسته

توجـه کشـورهاي غربـی قـرار داده اسـت. در      

المللـی انـرژي اتمـی و     حالی که آژانـس بـین  

دنبــال  هطــور مشــخص آقــاي البرادعــی بــ هبــ

اجرایــی کــردن طــرح ایجــاد بانــک ســوخت  

ــی  ــز غن ــک مرک ــع ی زي ســا جهــانی و در واق

سازي ملی بـود.   المللی به جاي مرکز غنی بین

هـا در   دولت جورج بـوش معتقـد بـود دولـت    

سـازي داشـته    توانند فناوري غنـی  صورتی می

اي آماده به  باشند که بیشتر راکتورهاي هسته

ها  دولت ،کار داشته باشند. در غیر این صورت

سـازي باشـند.    توانند داراي کارخانه غنـی  نمی

کـه کشـورهاي غربـی بـه      این ایـرادي اسـت  

سازي  که درصدد داشتن غنی تی پی عضاي انا

ــی ،باشــند مــی کننــد. غافــل از اینکــه  وارد م

اي کـاالیی اسـت کـه در بـازار      سوخت هسته

رسد و لـذا ممکـن اسـت     جهانی به فروش می

کشـورها بخواهنـد ســوخت تولیـدي خــود را    

تاکنون  .همانند یک کاالي اقتصادي بفروشند

کشورهاي دیگر از طـرح ایجـاد   اروپا و برخی 

بانک جهانی سوخت حمایت عملی کرده و در 

این راستا مبالغی را براي احـداث ایـن بانـک    

انـد. امـا باتوجـه بـه مشـکالت       اختصاص داده

ـ   الملـل   ینسیاسی و حقوقی چرخه سـوخت ب

مدت عملی به نظر  تحقق آن حداقل در کوتاه

اي حساس نبایـد   هاي هسته رسد. فعالیت نمی

هـاي بیشـتر در    ویی براي وضع محـدودیت تاب

زمینه ممانعت از دستیابی بـه حقـوق مسـلم    

آمیز از انرژي  کشورهاي عضو در استفاده صلح

بلکـه شـاید بتـوان آن را     تلقی شود، اي هسته

هـا و هنجارهـاي    در روند بازبینی موافقتنامـه 

هـا   المللی در نظر گرفت. بنابراین، انتخاب بین

کاربردهاي  در زمینهو تصمیمات هر کشوري 

اي و در کنـار ایجـاد    آمیز از انرژي هسته صلح

مصونیت آن دولت در برابر بـه خطـر افتـادن    

بایسـتی   هاي چرخه سـوخت آن مـی   سیاست

ت حقـوقی، چـه در   محترم تلقی گردد. ترتیبا

یا چندجانبه، اعم از سطوح سطح تعامالت دو 

المللـی، درخصـوص    اي و بـین  مختلف منطقه

هاي مدرن  تکنولوژيو دستیابی به مندي  بهره

، مــدت اي و حســاس از جملــه انــرژي هســته

الملـل مـورد    مدیدي نیست که در حقوق بین

المللی قرار گرفته اسـت. بـه    توجه جامعه بین
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رسد هرچند که در گذشته، ترتیبـات   نظر می

المللی  داراي  اي و حتی بین دوجانبه و منطقه

متقابـل   ماهیتی سنتی بوده و بر تعامل و حق

شده، اما در شرایط کنـونی، فاصـله    استوار می

هاي اخیر در جهـت ایجـاد    گرفته است. تالش

اي اسـت بـراي    بانک سوخت در واقع مقدمـه 

ها از دسـتیابی   محروم نمودن کشورها و دولت

بایسـتی   اي. البته می ي حساس هستهفناوربه 

به این نکته توجه نمود که رژیم توصـیفی در  

و  اسـت ر مراحل ابتدایی خود ریزي د حال پی

موفقیت   توان به راحتی موفقیت و یا عدم نمی

آن را مورد ارزیابی قرار داد. امـا نکتـه جالـب    

توجه این است که در صورتی که نتـوان ایـن   

رژیم را بر دو پایـه محـدود کـردن حاکمیـت     

ها بر مبناي رضایت ایشان و یا اسـتفاده   دولت

هاي تحمیلی شـوراي امنیـت، اسـتوار     از نظام

ها بـه دلیـل تعـارض     نمود، موفقیت این طرح

اي  الملل در هاله آشکار آن با مبانی حقوق بین

  از تردید قرار خواهد گرفت.

ال اصـلی  ؤبه هرحـال در پاسـخ بـه سـ     

تـدوین و  آیـا رونـد حقـوقی     مبنی بـر اینکـه  

الملل در  گیري مبانی و منابع حقوق بین شکل

اي مانع از حق  هسته فناوريزمینه موضوعات 

اي  ي هســتهفنــاورکشــورها در دســتیابی بــه 

ــی مــی ــوان باشــد، م ــت ت ــم در حــال  گف رژی

گیـري موجـود چـه در شـکل و چـه در       شکل

هـا در   ماهیت برخالف حـق کشـورها و ملـت   

ــره ــدي از  به ــاورمن ــتهفن ــال  ي هس اي در ح

 ت. برخالف رژیم عدم اشاعه کـه از حرکت اس

الملـل   شکل و سازوکارهاي سنتی حقوق بـین 

دارا اسـتفاده   يهـا  براي اجـراي نیـات دولـت   

نموده است، در رژیـم جدیـدي کـه در حـال     

هـاي دارا بـه شـرح     گذاري از سوي دولت پایه

رهاي سـنتی حقـوق   باشـد، سـازوکا   مـی  فوق

ریختـه و بـا ایجـاد سـبک      هـم  هالملل را ب بین

یدي از قانونگذاري، آنهم با سـوء اسـتفاده   جد

المللـی چـون سـازمان ملـل      از نهادهاي بـین 

مندي از عنصر قدرت در سـطوح   متحد و بهره

مختلــف، درصــدد اعمــال مــوانعی بــه ظــاهر 

حقوقی براي ممانعت از دستیابی کشورها بـه  

باشـد. روشـن اسـت کـه      اي می ي هستهفناور

بـر   چون رژیم حقوقی عدم اشاعه که مبتنـی 

حفظ توازن نظامی و امنیتی بوده، در رویکـرد  

ــه    ــتیابی ب ــورها از دس ــد، کش ــاورجدی ي فن

اي، نه تنها به دالیل نظامی، بلکه جهت  هسته

تفوق و برتـري اقتصـادي و اسـتراتژیک منـع     

تـوان گفـت مجموعـه     انـد. در آخـر، مـی    شده

گیـري و   شده در تـدوین، شـکل   اقدامات انجام

ت حــوزه امنیــ الملــل در توســعه حقــوق بــین

، حقـوق  اي اي و انتقال تکنولوژي هسته هسته

آمیـز   ها در دستیابی به تکنولـوژي صـلح   تمل

ــد   هســته ــوده و نظــام جدی اي را محــدود نم
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تـوان   ریزي نموده که در آن نمی حقوقی را پی

هـا   حقوقی برابر و مساوي براي تمامی دولـت 

یید شده و محقق بـا توجـه بـه    تصور نمود، تأ

  گذارد. ر آن صحه میتمام جهات ب
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