حقدوقي ن

مجلة حقوقي ،نشرية دفتر خدممت
جمهوري اسالمي ايران
شمترة سي و دوم ،8314 ،صص  44د 33

المللدي

تأملي بر «اصل رضائي بودن پذيرش معاهدات» در آيينه تحوالت
بينالمللي خلع سالح و كنترل تسليحات
نادر ساعد

1

چكيده
رضتئي نودن پذيرش معتهما
يكي

از

است.

پتيههتي

نر

استس

حقوق

ن

اي

اصل،

ن

الملل
هر

المللي،
معتهما
معتهمه

ن

المللي حتصل تراضي دولتهت و ستزمتنهتي

ن

المللي حول محور اهماف و منتفع مشترك

است كه در پي همكتري آنهت حتصل ميگردد.
لذا دولتهت و ستزمتنهتي ن

المللي هستنم
زيست جمعي،

كه نت تأث رپذيري از مقتض ت

ن تز نه انعقتد معتهمه را تشخ ص ميدهنم،
نه

مذاكره

پ رامون

شكل

و

آن

مفتد

ميپردازنم ،نقتط مشترك ديمگته خود را (نت
 .1دانشجوي دكتراي حقوق ن الملل در دانشدكمه حقدوق و
علوم س تسي دانشداته تهدران .نويسدنمه از راهنمدتيي و
مشور استت م محترم گروه حقوق ن الملل دانشكمه حقدوق
و علوم س تسي دانشداته تهدران در ته ده و تنمد ي ايد
نوشتتر قمرداني مينمتيم.
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رعتيت نمي عمومي ن
و

سپس

نت

معتهما ،
التزام

ختتمه
نت

نه

المللي) مكتوب ميكننم
فراينم

اعالم

مفتد

مقممتتي

اراده

سنم

مورد

رسمي

انعقتد
خود

در

آن

را

وفتق،

امضت ،تصويب يت تصميق مينمتينم .در همة
مراحل نرتري ارادي نودن چنتن نرجسته

اي

كه

است

انعقتد

هر

نمون

معتهمهاي

رعتيت

اراده واقعي و ستلي آن سبب ني اعتبتري آن
ميگردد .امت از دهه  8441تتكنون تحوالتي
در اي
مذكور

اصل نوجود آمم .اي
و

تحوالتي

كه

نوشتتر ،اصل
تحرك

درصمد

در

نن تدهتي آن هستنم را نت تأك م نر فراينم
ن

المللي خلع سالح ،كنترل تسل حت

گسترش،

مورد

تجزيه

و

تحل ل

قرار

و عمم
خواهم

داد.
واژگان كليدي :معتهمه ،اصل رضتئي نودن،
حقوق ن

الملل ،خلع سالح ،كنترل تسل حت .

مقدمه
در خصوص مبتني حقوق ن

الملل نويژه

علت و چرايي الزامآور ندودن آن و منبدع
اصددلي ايدد
دكتري

الددزام ،مبتحدد

نسدد تري در

و مكتتب گونتگون حقوق ن

الملدل

وجود دارد كه مكتب رضتئي يت ارادي نودن
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

دوق ن
حقد
تكوي

دتاي
دتكي از نسد
ده حد
دل( 2كد
الملد
الملل نده اراده دولتهدت

حقوق ن

است) و همچن
دومي ن
عمد

دتي
ده فضد
ده م تند
دي را ند
المللد

شكلگ ري اي
اي

نح

مكتب ع ني

نودن3

(كه نمي

قواعم ميپنمارد) نه تحل دل

اختصتص دارنم .نه نمر ميرسم كه

دت
درهاي از حق قد
دذكور نهد
دب مد
در دو مكتد
هد
نردهانم و مبنتي حقوق ن

الملل هدي ندر

ارادي نودن استوار است و هدي اي كده در
نرخددي مددوارد مقتضدد ت
الزامت

زيسددت جمعددي و

نتشي از نمي عمومي ن

دتزياران ن
ند

المللدي،

دت از
ده تبع د
دي را ند
المللد

دمون
دتزد ند
دول آن وادار ميسد
دم و اصد
قواعد
آنكه اراده آنهت نه صور كتمالً اخت دتري
و انتكتري نتوانم در ستخت و پرداخت اي
نخش از نمي حقوقي ن

المللي نقش آفريني

داشته نتشم.
نددت ايدد

حددتل ،اگددر قواعددم حقددوق

قراردادي را از اي
نه صور

مجموعه منفك كرده و

مجزا نمان نناريي ،ني شك نقش و

نفوذ مكتب «ارادي نودن» ن شدتر نمتيدتن
ميشود .نه عبتر

ديار ،در اي

حوزه هدر
2. Subjectivism.
3. Objectivism.

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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چنم تحوال

زنمگي ن

المللدي و مقتضد ت

زيست جمعي (نمي عمدومي ن
منتفع مشترك ممك

المللدي) يدت

است آنهت را نه ايجتد

رژييهتي قراردادي نتچتر نمتيم ،امدت از
نمر صوري ،ايد

اراده دولتهدت اسدت كده

موجب شكلگ ري نن تدهت و مراحل تكوي

هر

معتهمه ميگردد ،هدر چندم در نسدتر ايد
اراده ،اجبدددتر و مالحمدددت
نرگرفته از زنمگي ن

د دددرارادي

المللي ن ز نهفتده

نتشم (كه در همه موارد چن
نه ن تن ديادر ،تحدوال

هي هست).
و مفلفدههتي

اقتصتدي ،فرهناي ،اجتمتعي ،س تسدي و …

در جوامع ملي و ن

المللي ،منبع واقعدي

و متدي نمي حقوقي را تشك ل ميدهدم و در
نت جه ايد

«مدتده» نده «صدور

قتعدمه»

قراردادي در ميآيم تت در دستاته موضوعه
شكل گرفته و رخ ننمتيتندم .آنچده موجدب
ظهور اي قواعم در اي دستاته ميگردد و
ً
آنچه نر اي فراينم حكومت ميكنم ،عممتت
اصل ارادي نودن يت نستاي ستخت و پرداخت
حقددوق قددراردادي ندده اراده دولتهددت و
ستزمتنهتي ن

المللي

اسدت4.

نندتنراي ،

 .5نت اي حتل ،نمي عمومي ن المللي نده منزلدة محد
پ رامون تمه م انعقتد معتهما (و سدتير قواعدم حقدوقي
ن المللددي) را نبتيددم در سددتيه ارادي نددودن پددذيرش
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

اصل ارادي نودن حقوق معتهما
معتهددما  ،مبدد
مبنتي حقوق ن

و مفيددم «ارادي نددودن
الملل قراردادي» است.

نددر اسددتس ايدد
ن

يت پدذيرش

اصددل ،هددر معتهددمه

ددت و
ددي دولتهد
ددل تراضد
ددي حتصد
المللد

ستزمتنهتي ن

المللي حول محور اهدماف و

منتفع مشترك است « .اصل همكدتري» موجدب
گردهمتيي آن
ن

المللي

نتزياران و تشدك ل جتمعده

ميشود3

و اراده مشدترك آنهدت

در جهت حصول منتفع مشدترك

اسدت6

كده در

قتلب سنمي موسوم نده «معتهدمه» متبلدور
ميگددردد .ايدد
ن

دولتهددت (و سددتزمتنهتي

المللي) هستنم كه (نت تأث رپذيري از
زيست جمعدي) ن دتز

نه انعقدتد

مقتض ت

معتهمه را تشدخ ص ميدهندم،

نه مدذاكره

پ رامون شكل و مفتد آن ميپردازنم ،نكت
در

معتهما  ،مورد ني تدوجهي قدرار داد .همدة معتهدما
چترچوب نمي عمومي ن المللي اعتبتر مييتننم.
 .3رك .دكتر انراه ي ن گزاده ،حقوق بينالمللل عملومي،
(جزوه درسي دانشكمه حقوق دانشاته شه م نهشدتي،)8334 ،
ص .3
 .5ننتنراي  ،جتمعه ن المللي متكي نه «همبستاي مدتدي
افراد قتندل تصدور اسدت و
ً در روان ن
و معنوي» صرفت
سطحي از تعتمدل نرسد مه
هنوز روان ن المولي نه چن
كه اصل همكتري نه نفع همبسدتاي متحدول گدردد .در ايد
خصددوص رك .هددمايت ا… فلسددفي« ،روشددهتي شددنتخت حقددوق
ن الملل :شنتخت منطقي حقوق ن الملدل» ،مجلله تققيقلا
حقوقي( ،شمتره  ،)8338 ،81ص .833
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دي
دب نمد
دود را (در قتلد
دمگته خد
دترك ديد
مشد
عمومي ن

المللي) مكتوب ميكنندم و سدپس

نددت ختتمدده فراينددم مقددممتتي انعقددتد
دمي خدود در
معتهما  ،نت اعدالم اراده رسد
دتق ،آن را
التزام نه مفتد سنم مدورد وفد
امضت ،تصويب يت تصميق مينمتينم .در همه
ايد

دت (در
دري اراده دولتهد
دل ،نرتد
مراحد

صور

ننمي قواعم) چنتن نرجسته اسدت كده

انعقتد هر معتهمهاي ندمون رعتيدت اراده
واقعددي و سددتلي ،سددبب نددي اعتبددتري آن
ميگردد3.

نر هم

استس اوالً دولتهدت مختترندم

در شكلگ ري يك معتهدمه شدركت كدرده يدت
مشتركت ننمتينم ،در هر مرحله از مراحدل
انعقتد معتهمه ،كنترهگ ري نمتيندم ،ندت
وجود امضت از تصويب خودداري ورزنم ،هدر
زمتن كه منتسدب تشدخ ص دادندم ،معتهدمه
دمان ملحدق
امضت شمه را تصويب كننم يت ند
شونم و در صور

پذيرش معتهمه ،هرگته كه

عمومي ،مستئل مهي دياري وجود
نكت
 .5در كنتر اي
دارد كه الزمه اعتبتر يك معتهمه مينتشنم .از جمله اي
موارد« ،مشروع ت» معتهمه است .مشروع ت موضوع و همف
معتهمه ،نمودي از لزوم همستزي معتهما نت نمي عمومي
ن المللي است .هر معتهمه در صورتي در نمي حقوقي
ن المللي از مشروع ت نرخوردار است كه نت نمي عمومي
ن المللي ستزگتر نتشم.

35



مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

منددتفع ح ددتتي خددود را در اثددر اجددراي
معتهمه در خطر ديمنم ،از آن خترج شونم.
در اي

سلسله مراحدل ،خدروج از معتهدمه

است كه (نده دل دل حقدوق مكتسدبه سدتير
دولتهت و نمي عمومي ن

المللي) نتيم نت

رعتيت مفتد مورد توافق دولتهت در همدتن
معتهمه يت معتهمه معتهدما
وي

(كنوانسد ون

 8464حقوق معتهما ) صدور

در ستير مراحل ،حقوق ن

پدذيرد و

دل از اصدل
الملد

آزادي عمل و حتكم ت دولتهت حمتيت كدرده
است.
در كنتر اي
دري
دكتد

نتتيج منطقي نرآممه از

دذيرش
دم پد
دي فرايند
و تفسد ر علمد

ددههت و
ددله از رويد
ددك سلسد
ددما  ،يد
معتهد
عملكردهتي ن

المللدي در سدمههتي اخ در

نويژه اواخر قرن ن سدتي نده نعدم وجدود
دارد كه اصل رضتئي يت ارادي نودن پذيرش
معتهما

را از يقد

درده اسدت.
خدترج كد

الزام دولتهت نه پذيرش نرخي معتهما
حوزه خلع سدالح ،كنتدرل تسدل حت
گسترش ،از جمله اي

در

و عدمم

دت .الدزام
موارد اسد

عراق نه پذيرش كنوانسد ون  8432سدالحهتي
ن ولوژيك (ندر اسدتس قطعنتمده  613سدتل

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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ت)1،

 8448شوراي امن

الزام كدره شدمتلي

دترش
دمم گسد
دمه عد
دروج از معتهد
دمم خد
ده عد
ند
سالحهتي هستهاي (قطعنتمده  133سدتل 8443
ً الزام ايران نده
شوراي امن ت) و نهتيتت
امضت ،تصويب و اجراي ندمون ق دم و شدرط
پروتكل الحتقي  8443نده نمدتم

پتدمدتن4

معتهددمه عددمم گسددترش سددالحهتي هسددتهاي
(قطعنتمه  82سپتتمبر  2112شدوراي حكدتم
آژانس ن

المللي انرژي اتمي) مفيم ايد

گرايش جميم در مقتنل اصدل مدذكور اسدت.
آيت ايد

گدرايش حدتكي از عق دمه دتلدب

دولتهت نده تي
پذيرش معتهما

در نن تدهدتي حقدوقي در
ن

المللي است؟ آيت اصدل

رضتئي نودن كه تت پ ش از اي
يك اصل استسي و نن تدي

نه عندوان

حقوق ن

الملدل

عتم و حتي سدنگ نندتي حقدوق معتهدما

81

نوده است ،يكبتره نه سوي تحول گدتم ندر
داشته و از نمتم دولدت محدور حدتكي ندر
روان

در جتمعه ن

المللي،

گذر نمدوده

است؟
8. S/RES/687 (1991), 3 Apr. 1991.
9. Safeguard system.
وقدتر،
 .16ملكي شتو ،حقوق ن الملل ،ترجمه محمم حس
(تهران ،اطالعت  ،)8334 ،ص  342و دكتر همايتاله فلسفي،
حقوق بينالملل معاهدا ( ،تهران ،فرهندگ نشدرنو ،)8334 ،ص
.83
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

اي

نوشتتر ،پتسخ نه پرسدشهتي فدوق

را دنبتل خواهم كرد .نمي

منمور انتدما

نه نررسدي اصدل رضدتئي يدت ارادي ندودن
پددذيرش معتهددما

و نتددتيج آن خددواه ي

پرداخت و سپس تحدوال

جميدم و پ تمدمهتي

آنهت را مورد نقم و تحل ل قرار خدواه ي
داد.
بند اول :منزلت اصل رضائي بودن معاهدا
در نظم حقوقي بينالمللي
رضتئي نودن پذيرش معتهما  ،يكدي از
نتتيج ارادي نودن مجموعه حقوق ن
است .حقوق ن

الملل

الملدل در اصدل ،سدتخته و

پرداخته دولتهت است .آنهت ندت ورود نده
جتمعه ن

المللي و نده منمدور تعتمدل و

ددتري88
همكد

در حصدددول مندددتفع مشدددترك،

دوده و نده
الزامتتي را نر خود تحم ل نمد
رعتيت آن ت

در دادهانم .در اي

م دتن،

از اجراي الزامتتي كده

اگرچه طفره رفت
قبالً نه تراضي دولتهت رس مه است در صور
عمول از موازي

اي

نمي حقوقي ميتواندم

نه پميدماري مسدفول ت ن

المللدي منجدر

گردد امدت ندمون شدك ،قبدول ادلدب ايد
الزامت

در انتدما نده اراده هدر دولدت
11. Co-operation Principle, see UN Charter, art. 2(3).
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نستاي دارد.
نه عبتر

ديار ،معتهمه سنمي مكتدوب

است كه نتتيج اراده متقتندل يدت تراضدي
اشختص حقوقي ن
حقوق ن

المللي در آن ،تحت پوشش

الملل متبلور ميگدردد .معتهدمه

زمتني انعقتد مييتنم كده دولتهدت اراده
قطعي خدود را در قبدول تعهدماتي اندراز
نمتينم82.

نمي

ترت ب ،تعهما

قراردادي ادلدب
همميار»83

از نوع «تعهم دولتهت در قبتل

هستنم كه ندر اسدتس اصدل نسدب ت ،تنهدت
پذيرنمگتن معتهمه متأثر از آثتر حقدوقي
(ايجتد حق و تكل ف ن
نود .نر اي

المللدي) خواهندم

استس ،متدامي كه دولتهت نت

اعالم اراده صريح و روش

خويش ،نه قبدول

دك معتهدمه
التزام خود در قبدتل مفدتد يد
رضتيت نمادهانم ،نميتوان آثدتر معتهدمه
را نر آن دولت جتري ستخت.
ممك

است يك معتهمه حتوي تعهماتي از

نوع جهتنشمول نتشم .در ايد

صدور  ،از

دم
دتكي از تعهد
دذكور حد
دتد مد
ده مفد
دت كد
آنجد
دفي ،حقللوق بينالملللل معاهللدا ،
ده فلسد
در همايتالد
 .16دكتد
پ ش  ،ص .823
13. Sie omnes obligations.
. Obligations Erga omnes.
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

المللي هستنم،

دولتهت در قبتل جتمعه ن

نه كل ه دولتهت اعي از عضو يدت د رعضدو
تسري مييتننم .امت نميهي اسدت كده ايد
دودن
دتئي ند
دل رضد
دراروي اصد
دتنعي فد
در مد
امد
نخواهم نود .زيرا تسري آثتر مدذكور نده
دولتهتي د رعضو معتهمه ،نر مبنتي عرفدي
نودن آن نخش از معتهمه مينتشم و نه ندر
استس مته ت قراردادي آن.
اصل رضتئي نودن معتهما  ،نمدودي از
ارادي نودن حقوق ن
از اصل نن تدي
اي

الملل است كده خدود

حتكم ت دولتهت و نرانري

حتكم تهت نشأ

ميگ

رد84.

اصدل

ايد

نتددتيج و آثددتر حقددوقي ختصددي دارد كدده
فراينم پدذيرش معتهدما

را تحدت نمدي و

انتمتم قرار ميدهم و فقمان اعدالم اراده
صريح و صح ح دولتهت موجبي ندراي مخدموش
شمن اعتبتر و يت آثتر آن معتهدمه نسدبت
نه دولت ذي رن

ميگردد.

در توص ف ايد

اصدل حقدوقي ،ديدوان

دائمددي دادگسددتري ن

المللددي در قضدد ه

ويمبلددمون ندده وضددوح آن را ندده عنددوان
تبلوري از حق حتكم ت دولتهت نرشمدرده و
14. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (Oxford, Oxford Uni. Press, 1990),
4th ed., p. 287.

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...



55

ن

اذعتن داشته كه « :معتهدما

المللدي

نت آنكه نراي دولتهت تعهم آورنم ،حقدوق
نتشددي از حتكم ددت را محددمود كددرده و
جهتگ ري حتكم ت را مشدخص ميسدتزنم امدت
دتنم.
دت ن سد
دت دولتهد
دمه حتكم د
دل كنند
زائد
چراكه خود نتشي از اخت تري نودهانم كده
ده انعقدتد
هريك از دولتهت نر استس آن ند
معتهمه مبتدر

نمودهانم»83.

1ل وجاهلت اصلل رضلائي بلودن در

نله

برابري حقوقي دولت ا

نتنرانري ن

جوامع مسألهاي است كه

در تئوري معتصر حقوق ن

الملل مورد ندي

تددوجهي و ادمددتا قددرار گرفتدده اسددت.
همتنگونه كه اپنهدتيي در كتدتب خدود در
ستل  8413نوشته اسدت ،مفهدوم حتكم دت و
تعب ري كه در تئوري از آن ارائه ميشود،
ادمتا را در حقدوق ن

اي

الملدل سدنتي

م سر ميستزد .جهتني شدمن و دمدوكرات زه
كردن ،نه حتكم ت دولدت فشدتر ميآورندم.
چراكدده از يددك طددرف قواعددم و تأس سددت
ن

المللي در حتل مماخلهگرايتنهتر شدمن

و جتمعه ممني ن

المللدي در حدتل پويدت
15. Wimbeldon Case, PCIJ, Serie A, no. 1, p. 25.
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

شمن هستنم و از طرف ديادر كنتدرل دولدت
دت.
دمن اسد
دگ شد
دي رند
دتل كد
درا در حد
تمركزگد
حتكم ددت دولددت ندده عنددوان مفهددومي «
دسددتوري»86

نددويژه نددت ايدد

ديددمگته

عملكردگرا كه دولت تفوق دستوري خدود را
دتزياران
ده وسد له ند
دم و ند
دت ميدهد
از دسد
فراملي ،خصوصي و محلي در تقسد ي نه نده
اقتمار عمومي جتيازي

ميگردد ،نه صدور

روز افزون در معرا جمال است .امت عدمول
دت نده نفدع ايد
از حتكم ت دولد

رويكدرد

عملكردگرا موجب تأي م نتنرانري ،تضدع ف
ممنوع تهتي حتكي ندر مماخلده قهرآم دز،
كتهش نقش آفريني ح تتي دولت نده عندوان
مرجع تع

و مقدتم خودمختدتر در حدوزه

اتختذ س تستهت و وارد كردن جهتن نه اي
حوزههت خواهم شم .مفهوم دستوري سنتي از
حتكم ت ،متروك و مهجور ميگدردد امدت در
فقمان روشي نهتر نراي رفع نتنرانريهدتي
موجود م دتن دولتهدت ،همدتن مفهدوم ندر
هرگونه پ شنهتد جدتيازي  ،مدرجح خواهدم
نود83.

دمي
دت ند
دت دولتهد
حتكم د

ده
دت كد
معنتسد

16. Normative.
17. B. Kingsbury, “Sovereignty and Inequality”, European Journal of International Law
(EJIL), Vol. 9, (1999), p. 599.
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دولتهت تتنع ه چ قمرتي
در تع

نبوده81

و نويژه

سرنوشت س تسدي خدود مسدتقل از

درد و ايد
ارادههتي خترجي عمل خواهنم كد
ددق
ددم يگ ري ،حد
ددتقالل در اراده و تصد
اسد
نن تدي

و د رقتنل سدلب آندتن اسدت كده

امددروزه در م ددتن سددتير مددوازي
ن

حقددوق

الملل اهم تي نستن يدك قتعدمه آمدره

يتفته است .اي

اصدل ندت وصدف «نراندري

دولتهت» همراه نوده و نمي

ترت دب اصدل

«حتكم ت نرانر دولتهت» از مجمدوع آنهدت
شكل گرفته

است84.

اصل مذكور را ميتدوان

در اسنتد حقوقي زير مالحمه كرد.
نددر اسددتس مددتده  6منشددور سددتزمتن
كشورهتي امريكتيي:
«دولتهت از لحدت

حقدوقي ندت يكدميار

نرانرنددم و نددمي

اعتبددتر از حقددوقي

مستوي و اهل تي نرانر نرخوردارنم».

متده  3منشور ستزمتن وحدم
ن ز نت قبول اي

افريقدت

اصل نه عندوان يكدي از

اصول حتكي ندر سدتزمتن در تحقدق اهدماف
 .15رك .دكتر گودرز افتختر جهرمي« ،صالح ت ملي دولتهدت
و منشور ملل متحم» ،مجله تققيقا حقوقي( ،شمتره ،86 -83
 ،)8334-33ص . 12
19. Equal Sovereignty of States.
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

شمه ،مقرر ميدارد:

تع

دماف
«دولتهتي عضدو ندراي ن دل نده اهد
موجود در متده  ،2پتيبنمي خود را نده
دالم ميدارنددم… :
ً اعد
دمت
در رسد
دول زيد
اصد
نرانري مطلق همه دولتهتي عضو».

در پي تصريح نندم  8مدتده  2منشدور
ملل متحم مبني نر اي كده «سدتزمتن ملدل
متحم نر مبنتي تستوي حتكم ت كل ة اعضتي
آن استوار اسدت» ،قطعنتمده اصدول حقدوق
ن
ن

الملل در رواند

دوسدتتنه و همكدتري

دولتهت نر اسدتس منشدور ملدل متحدم

( )8431كه يكي از مصونت

مجمع عمومي در

دكلگ ري
دت و شد
دومي دولتهد
دتور عمد
دالم ند
اعد
قواعم

عرفدي21

و تبلدور توسدعه تدمريجي

حقوق ن الملل است 28،مقرر داشت كه:
ً نددت يكددميار
« همدده دولتهددت مطلقددت
نرانرنم .آنهت از حقوق و تكتل في نرانر
نرخوردارنم و همادي نده رددي تفتوتهدتي
اقتصتدي ،اجتمتعي ،س تسي و د ره ،اعضتي
نرانددر جتمعددة ن

المللددي ندده شددمتر

20. see Nicaragua case, ICJ Rep. 1986, para. 188.
 .61رك .دكتر جمش م ممتدتز« ،توسدعه تدمريجي و تدموي
حقوق ن الملل توس ستزمتن ملدل متحدم» ،مجلله تققيقلا
حقوقي( ،شمتره  ،)8333 ،81صص .214-213

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...



55

ميرونم».
استس است كه ميتوان گفت

نر هم
حقوق معتهما
است:

شمه

نر دو اصل استسي متمركز
اصل

اراده

آزادي

طرفهتي

معتهمه و اصل فرمتل سي حقوقي (اصتلت
حقوقي)22.

صور

نر پتيه اصل ارادي يت

رضتئي نودن معتهما  ،التزام حقوقي نتشي
از

كه

معتهمه

اجراي مقررا

معتهمه

طرفهتي

را

نه

معتهمه مكلف ميستزد ،حتصل

اراده طرفهتي خود معتهمه است .نه اي
معنت

كه

هرگونه

تعهم،

و

در

مفهومي

وس عتر هرگونه اثر حقوقي كه از معتهمه
نه جت ميمتنم ،حتصل ارادهاي است كه آن
تعهم يت اثر را نه وجود آورده [يت نمان
ستزمتن داده]

است23.

نر استس الاوي فكري مبتني نر مشرب
ع ني،

نتيم

وجودي مقررا
قتئل

شم.

ن

«منبع»

حقوق ن

آنچه

در

و

آنچه

علت

الملل است تفك ك
نمي

حقوقي

موضوعه

نمان «منبع» اطالق ميشود ،چ زي ن ش از
مواضع ظهور و انعكتس قواعم حقوقي ن ست
در حتلي كه اي

مواضع صورتي نراي ن تن

 .66رك .دكتر همايتاله فلسفي ،حقوق بينالمللل معاهلدا ،
پ ش  ،ص .83
 .65همان منبع ،ص .83
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

قواعمي هستنم كه خود از سرچشمهاي ديار
نشأ

گرفته و ستخته و پرداخته شمهانم و

ارادة صريح يت ضمني دولتهت (كه نر استس
نارش ذهني يت وضعي ،منبع حقوق نتم مه
ميشود)

نت

اي

منتنع

فتصلهاي

دارنم كه يكي (واقع ت

عم ق

تتريخي) ستزنمه

واقعي حقوق است و دياري (معتهمه و عرف)
عتمل و عنصري نراي متجلي ستخت
نت اي

آنهت24.

حتل ،نه نمر ميرسم كه حقتيق

تتريخي و نمتم ارزشي ،منتنع حق قي و
متدي يت اصلي حقوق ن

الملل را تشك ل

ميدهنم و معتهمه ،منبع صوري و ظتهري آن
در هر حتل ،معتهمه خواه منبع

مينتشم23.

اصلي يت صوري نمي حقوقي نتشم ،در ايجتد
و شكلگ ري خود مستلزم كسب اراده صريح
دولتهت است .اصل نرانري حقوقي دولتهت
مستلزم اي

است كه در جتمعه ن

المللي

متشكل از دولتهتي حتكي و نرانر و فتقم
اقتمرا

فراكشوري26،

يك

يت

چنم

دولت

نتواننم دياران را وادار نه قبول تعهم
نموده و در مقتم قتنوناذار ن
عمل نمتينم .در اي
.65
.63

المللي

نمي ،قتنوناذاري از

رك .همان منبع ،صص .3-1
رك .همان منبع ،صص . 6 -3
26. Supra-national entities.
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تعتمل

طريق

و

ميگ رد نت اي

همكتري

صور

دولتهت

وصف كه هر دولت ميتوانم
فراينم شركت كنم يت از

آزادانه در اي

مشتركت در آن خودداري نمتيم.
نمي
نرانري
ن

ستن

گفته

دولتهت

ميشود

در

از

كه

انعقتد

اصل

معتهما

المللي دو مفهوم استنبتط ميشود :يكي

نرانري در قبول تعهما
در

تعهما

تعهما

است23.

و دياري نرانري

نرانري

قبول

در

چنتن در نمي حقوقي مسلي است كه

تحل ل حقوقمانتن از آن مبتني نر اي
است كه معتهمة عمم گسترش توان عمول از
آن را نماشته است.
6ل

نتايج

حقوقي

اصل

رضائي

بودن

معاهدا

نرانري

حتكم ت

دولتهت

آثتر

حقوقي

ن

المللي

مف مي نر رونم پذيرش معتهما

ميگذارد .نر استس آنچه در خصوص وجتهت
حقوقي اصل رضتئي نودن معتهما

گفته شم،

ميتوان آثتر و نتتيج عممه آن را از
منمر حقوقي چن

نر شمرد :مشروع ت و

 .65رك .دكتر انراه ي ن گزاده« ،نميع نودن معتهمه منع
گسترش سالحهتي هستهاي در قلمرو حقدوق ن الملدل» ،مجلله
تققيقا حقوقي( ،شمتره  ،)8334-33 ،86 -83ص .234
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

پذيرش

امكتن
اخت تري

يت

نودن

عمم

شراي

پذيرش

معتهمه،

پذيرش

معتهمه،

اخت تري نودن زمتن پذيرش معتهمه ،تبع ت
دامنه تعهما

تع

از اراده قبلي يت

معتهمه ،محموديت اثر معتهمه
نعمي طرف
ً نستاي مقتم
نه طرفهتي معتهمه و نهتيتت
صتلح در پذيرش معتهمه نه اراده طرفهتي
آن.
الف ل مشروعيت

ليير

يلا علدم

ليير

معاهده

دز
دتنوني جد
ده قد
دتني كد
ده جهد
«در جتمعد
اراده دولتهت وجود نمارد ،اداره رواند
ن

الملل نر عهمه دولتهتيي گذارده شدمه

دق دارندم.
كه نر قلمرو خود حتكم تي مطلد
اي

دولتهت ندراي حفدم موجوديدت خدود و

ايجتد روان

س تسي ،اقتصتدي ،فرهنادي و

اجتمتعي نت يكميار ،جتمعهاي ن

المللدي

دتلي و يدت
پميم آوردهانم كده رشدم و تعد
ً مشروط نه اي ندوده
سقوط و زوالش تمتمت
است كه دولتهتي عضو تت چه م زان مندتفع
ملي خود را قرنتني منتفع مشدترك كدرده،
عقل و دتيت اجتمتعي را حتكي ندر رواند
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نمودهانم»21.

خود

آناته كه دولتهدت ندراي حصدول ايد
منتفع مشترك (دوجتنبه يت فراگ ر) تصم ي
مشترك اتخدتذ ميكنندم و آن را در قتلدب
سددنمي مكتددوب و تددتنع حقددوق ن
مينمتيتننم ،يك معتهدمه ن
مفهوم كنوانس ون وي
رد24.

ميگ

الملددل

المللدي نده

حقوق معتهما

آنچه در اي

خصدوص

شدكل

نه صدور

نرجسته رخ مينمتيتنم آن است كده اتخدتذ
تصم مي تنهت در پرتو اراده همسدتز

چن

دولتهت صور

ميپدذيرد .نندتنراي  ،عدمم

دراي
دي ند
دي طب عد
دمه ،حقد
دك معتهد
دذيرش يد
پد
ده
دتب گزيند
دتل ،انتخد
دت و در هرحد
دولتهتسد
پذيرش يت عمم پذيرش ،نتيم ندمون اجبدتر
از سوي ديار كشورهت نتشم .ندت ممنوع دت
دذيرش
دراي پد
دت ند
در دولتهد
دتر ند
دتل فشد
اعمد
نده

معتهما (و انطتل اي گونه معتهدما
دتزمتنهتي
ً سد
دل ددل ع ددوب رضددت) 31،تبعددت
المللي ن ز كه تجمعي سدتزمتن يتفتده

ن

دويب چند
از دولتهت هستنم ،صتلح نه تصد
 .65رك .دكتر همايتاله فلسفي ،حقوق بينالمللل معاهلدا ،
پ ش  ،ص .824
29. Vienna Convention on the law of the treaties between states, art. 2(1)(a); and also Maritime
Delimitations and Territorial Questions Case, (Qatar v. Bahrain), ICJ Rep. 1994, pp. 121-122.

.56
56

متده  38كنوانس ون وي



حقوق معتهما .

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

اجبتري نخواهنم نود.

يير

ب ل اختياري بودن شرايط

معاهده

هر دولت مختتر است آزادانه در مورد
اي كه

يك

را

معتهمه

نت

چه

شرايطي

نپذيرد ،تصم ي نا رد .نه عبتر
ه چ

قتعمهاي

در

حقوق

ن

ديار،

الملل

وجود

نمارد كه امكتن پذيرش مشروط و يت ني
ق م و شرط معتهمه را از يك دولت سلب
نمتيم .تنهت شراي
كه در اي

خصوص ممك

معتهمه موردنمر است
است محموديت ختصي

در نر داشته نتشم .نميهي است كه مسأله
پذيرش

مشروط

تنهت

در

خصوص

معتهما

چنمجتنبه معنت و موضوع ت پ ما ميكنم.
شتيتن ذكر است كه روندم زائدل شدمن
امكددتن اعددالم شددرط يددت رزرو نسددبت ندده
معتهما

ن

المللي ،در حتل افزايش است.

نه هر حتل ،جز در مواردي كه خود معتهمه
اعالم رزرو در موقع پذيرش را ممندوع يدت
محمود كرده نتشم ،اعدالم شدرط ندر اسدتس
اراده يكجتنبه دولت ذيرن

صور

ميگ درد

نمون آنكه ايجتد آثتر حقدوقي آن ن دتزي
نه رضتيت ديار دولتهت داشته نتشم.
تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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ج ل اختياري بودن زمان

يير

معاهده

دلي
دق مسد
دذيرش ،حد
دمم پد
دت عد
دذيرش يد
پد
دولتهتسددت كدده از حتكم ددت آنهددت نشددأ
ميگ رد .تحوالتي كه در خصوص تعميل دامنه
حتكم ت دولتهت صور

گرفته ،هنوز اي

حق

را تحت الشعتع قرار نماده است .نت ايد
حتل ،اصل حس
نمي

ن ت نر اي

امر حتكي است،

معنت كه وجود داليل مدوجهي كده نده

تشخ ص دولت ذيرن

و همچن

موجب اقندتع

نسبي ستير دولتهتي طرف معتهمه نه منمور
دوستتنه شمه است ،امتندتع از

حفم روان

تصويب معتهمه امضت شمه را نت اصدل حسد
ن ت جمع خواهدم كدرد ندمون آنكده چند
امتنتعي موجم آثتر حقدوقي ندويژه موجدم
مسفول ت ن

المللي نتشم.

در مددتده  81كنوانسدد ون ويدد
معتهما

حقددوق

نر استس الادويي تأس سدي مقدرر

شمه كه دولتهت متدامي كه نمر قطعي خدود
مبني نر عمم تصويب را انراز نماشتهانم،
نبتيم نر خالف موضوع و همف معتهمه رفتتر
نمتينم .اي

مقرره كه موجدم ندوعي اثدر

حقوقي نراي صرف امضدت حتدي در معتهدما
رسمي (يت نه شرط تصويب) است ،اصل رضتئي
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نودن را نه نوعي دچتر تعميل كرده اسدت.
نمي

معندت كده امضدتي معتهدمه ،اندراز

رضتيت اول ه نه التزام در نرانر تعهما
آن معتهمه است و حتي اگر معتهمه نه شرط
تصويب نتشم يعني اراده دولتهت نه اعدالم
رسمي التزام خود از طريق گدذران مرحلده
تصويب منوط شمه نتشم ،ندت تحقدق امضدت،
پذيرش و رضدتيت را نتيدم «فدرا» گرفدت.
ً اي متده ،ارادة ند ي نندم جمعدي
ظتهرا
دنعكس شدمه
دولتهت را كه از طريق امضت مد
است ،نر ارادة فردي آن دولتهت نه صدور
اصل و فرا ،مقمم داشته است.
دوقي اي د
دت حقد
دوص مته د
در خصد

دتده
مد

ديمگتههتي متفتوتي وجود دارد .ندت ايد
حتل ،اي
تفددتو

ارادة مفروا نت ارادة ظتهرشمه
جددمي دارد .ارادة فرضددي موجددب

استقرار كتمدل حقدوق و تعهدما

معتهدمه

نميشود و تنهدت دولدت را نده اقدمام در
پرتوي همف و مقصود معتهمه (كه گسدترهاي
كلي و نتمع

است) ملدزم ميسدتزد و ندت

اعالم عمم تصويب ،اثر ايد
زائل ميگردد .ضم

اي كه اي

اراده مفدروا
مقرره ن دز

پذيرش معتهدمه را از كل دت اصدل رضدتئي
نودن خترج نستخته است و دولت در تع د
تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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و ن تن اراده نهتيي ،رسمي و اعالمي خدود
مختتر است.
پددس ،اوالً هددر دولددت ميتوانددم ضددم
شكلگ ري در مراحل انعقتد معتهمه ،پذيرش
خود را از طريق امضت يت تصويب اعالم كنم
ً
يت آنكه نمون شركت در انعقتد ،متعتقبدت
از طريق الحدتق پدذيراي معت همه گدردد.
ً در صور امضت ،هر وقت خود منتسدب
ثتن ت
تشددخ ص داد اقددمام ندده تصددويب معتهددمه
ننمتيم مار آنكه درخود معتهدمه ترت بدي
ختص نراي زمتن تصويب پ شن ني شمه نتشم.
نم ر ننم (ب) 3متده  83استسنتمه ستزمتن
ن

المللي كتر كه در آن مقدرر شدمه كده

حماك ر ظرف مم

دتن امضدتي
 81مته از زمد

توسدد

هددر دولددت در كنفددرانس

معتهددما
ن

المللي كتر ،نتيم تكل ف تصويب يت رد

معتهمه نده و س له نهدتد تقن ندي مشدخص
گردد .همتنطور كه پ ماست در ايد

مدتده

ن ز تصويب امري اخت دتري ندوده و تنهدت
اراده دولت مبني نر پذيرش يت عمم پذيرش
است كده نتيدم در آن مدم

دتن ،مشدخص
زمد

گردد.
مبنتي استسي و منطقي نهتد «تصدويب»
آن است كه هر دولت نتيم اصوالً فرصت ايد
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ً آثتر كل معتهمه
را داشته نتشم كه مجمدا
و نه جزء نه جزء آن را نر مندتفع خدويش
نسنجم .زيرا اي
ممك

منتفع ثبدت

نمارندم و

است نعم از امضتي معتهمه ندر اثدر

تحوال
د

اجتمتعي دستخوش دگرگوني

شونم38.

از

لدا
له تع ل
لين دامنل
لت تعيل
ل تبعيل

اراده قبلي يا بعدي طرفين معاهده

چددون معتهددمه حتصددل اراده دولتهددتي
متعتهم است كه از طريدق آن فعدل و تدرك
فعلهتيي نراي حصول اهمافي مع
ميگردد ،اي كه دامنه اي

 ،الزامي
ندراي

تع هما

دولتهتي متعتهم چاونده اسدت ،تدتنعي از
اراده ايدد

دولتهددت در هناددتم انعقددتد
رويه نعمي آنهت (يعندي

معتهمه و همچن

دل) خواهدم
تبلور اراده جمعي آنهت در عمد
دود .ايد
ند
تعهما

دويژه در نحد
در ند
امد

تفسد ر

قراردادي ،از اهم ت شتيتن توجده

نرخوردار است.
ننتنراي  ،در تفسد ر معتهدمه ندراي
تع

دامنه تعهما

منمرج در آن ،نتيدم

مقصود و منمور متعتهمي
 .51رك .دكتر همايت
پ ش  ،ص .842

ا…

را ن دز مدمنمر

فلسفي ،حقوق بينالمللل معاهلدا ،

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...



55

قرار داد .متده  38كنوانس ون ويد

8464

دما
دراي تفسد ر معتهد
دما  ،ند
دوق معتهد
حقد
انتما معنتي عتدي در پرتوي س تق عبترا
معتهمه را مقرر داشته و سپس از كترهدتي
مقممتتي مرندوط نده تدموي

معتهدمه نده

عنددوان يكددي از انزارهددتيي كدده اراده
متعتهددمي

را در خصددوص دامندده تعهددما

تنم ي شمه نمتيتن ميستزد يتد كرده است.
آنكه رويه نعمي متعتهمي

ضم

ن ز اراده

عملي آنهت است كه نر استس درك مشترك از
دما
دتد تعهد
مفد

دم و
دود مييتند
دمه نمد
معتهد

ننتنراي  ،ايد

رويدههت را نتيدم ارادة

تجسي يتفته آنتن دانست.
ه ل مقدوديت ا ثر معاهلده بله طرف لاي
متعاهد

ده در
دت كد
دوقي اسد
دي حقد
دمه ،عملد
معتهد
پرتوي آن اراده جمعي دولتهدت نده صدور
عقم منعكس و نر ايجتد آثتر حقدوقي خدتص
در معتهدمه
اسدتس ،هد

داللت دارد .نر ايد
ً در مورد دولتهتيي كه رضتيت خود را
صرفت
دما
ده تعهد
دزام ند
دتل التد
در قبد

دتن
آن ن د

ده طرفهدتي
داشتهانم ،اثر دارد و نسبت ند
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ثتل

32

د رقتنل استنتد است .ا ي

اصل نسبي نودن اجراي معتهما
دتيي ن
ده قضد
در رويد

33

همدتن
است كده

دي (رأي داوري
المللد

 8421در قض ه جزيره پتلمتس ،رأي ديدوان
دائمددي دادگسددتري ن

المللددي در قضدد ه

منتطق آزاد و رأي 8464ديوان ن
دادگستري در قض ه فال

المللدي

قتره دريتي شمتل)

تأي م شمه است.
در واقع« ،رضدتيت» كل دمي اسدت كده
مجموعددهاي از مقددررا
الزامآور تبميل

را ندده تعهددما

ميكندم34.

از آنجدت كده

آثتر معتهمه يعني حقوق و تكدتل ف تنهدت
جدتري ميگدردد،

نر استس اراده متعتقمي
در صورتي كه يك دولت چن

معتهدمهاي را

نپذيرفتدده و اراده خددود را مبنددي نددر
التزام در قبتل تعهما

آن نه صور

صح ح

و ستلي اعالم نكدرده نتشدم ،نبتيدم ايد
دبي ندودن،
آثتر را پذيرا نتشم .اصدل نسد
دتئي ندودن
معتدل و ترجمدتني از اصدل رضد
نهفته در س ستي دولتهتي حدتكي و مسدتقل

32. Third parties.
33. Pacta tertiis nec nocent nec prosurnt.

.55

ملكي شتو ،پ ش

 ،ص .342

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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است33.

دتركرد
اي نسب ت آثتر معتهدمه دو كد
دارد :اوالً تعهما معتهمه را نميتوان نه
يك دولت ثتل

طريدق،

تسري داد و از اي

اصل مذكور نه حمتيدت از دولتهدتي ثتلد
مبتدر

ميورزد .از طرف ديار ،حقوق نتشي
آن است و

از معتهمه ن ز محمود نه طرف
اصوالً طرفهدتي ثتلد نميتوانندم از ايد

مزايت نهره منم شونم .نندتنراي  ،نهدره
منم شمن از مزايت و حقوق مذكور (ندويژه
حقوق نتشي از عضويت در معتهدما
ستزمتنهتي ن

تأسد س

المللي) دولتهت را نتچدتر

ميستزد تدت نده عضدويت معتهدما
درآينم و نمي

طريق ،اي

ندده سددمت و سددوي

مدذكور

سلسله معتهما

جهتنشددمولي36

حركددت

مينمتينم.
و ل بستگي مقام صالح در

يير

معاهلده

به اراده طرف اي معاهده

چون پذيرش معتهمه امري تتنع اخت تر
و ارادة دولتهتست ،اي

اخت تري نودن نه

تنهت نفس پذيرش و يت عدمم پدذيرش را در
35. R. Bledsoe and B. Boczek, The International Law Dictionary, (Oxford, Clio Press Ltd.,
1984), pp. 259-260.

36. Universality.
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نر ميگ رد ،نلكه انتخدتب مقدتم و مر جع
داخلي هر دولت نراي اعدالم ارادة رسدمي،
توسد

دوق
دتس حقد
در اسد
ده و ند
دت مرنوطد
دولد

دوي
دي اراده او در پرتد
ده تجلد
داخلد ش (كد
حتكم ت دروني است) صور

ميپذيرد33.

اثر اصل رضتئي نودن معتهما
كنوانسدد ون  8464ويدد

اي

نه تنهت در

نلكدده در ادلددب

معتهددما خددتص ن ددز تأي ددم شددمه اسددت
نهگونهاي كه اوالً اعالم اراده يك دولت در
انعقتد معتهما

ن

المللي مستلزم ارائه

سنم اخت ترنتمه مينتشم كده تتنع حقدوق
ً در
داخلي هر كشدور خواهدم ندود .ثتن دت
ادلب آنهت ق مي در خصوص «اجراي

ملدي»31

وجود دارد كه نر استس آن ،تع

عنتصدر

ايفت كننمه تعهما

نتشي از معتهمه ن دز

در حوزه اخت تر هر دولت خواهم

ندود34

 .55ننددم (ج) (الددف) مددتده  2كنوانسدد ون ويدد
معتهما .

و

حقددوق

38. National Implementation.
 .55نهعنوان نمونه ،نر استس متده  3كنوانس ون سدالحهتي
ش م تيي (كنوانس ون  8443پتريس) دولتهتي عضدو مكلفندم
استسي خود ،اقدمامت
نت رعتيت فراينم منمرج در قوان
و
تقن ني و اجرائي الزم را از جمله در قتلب وضع قوان
مقررا ك فري نه عمل آورندم تدت ممنوع تهدتي مقدرر در
كنوانس ون نراي دولتهتي مذكور نر كل ه اشختص واقدع در
اتبتع
قلمرو تحت صالح ت آنهت (صالح ت سرزم ني) و همچن
در خترج از قلمرو آنهت (صدالح ت شخصدي فعدتل و منفعدل)
مراعت گردد .رك .ندتدر سدتعم« ،نقدم و نررسدي حقدوقي

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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نه عبتر
ستخت

ديار ،نراي دولت متعتهم ،محقق

نت جه مقررا

منمرج در معتهمه نه

عنوان يك تعهم محسوب ميشود ولدي تع د
ً
روشهتي نده ا جرا درآوردن آنهدت دتلبدت
تتنع نمي حقدوقي در داخدل دولدت مدذكور
است41.

نت اي

حتل ،حقدوق ن

يكنواخت و هما

الملدل ندراي

كردن مراجع اعدالم اراده

دما
دتد معتهد
دم انعقد
دت در فرايند
دك دولد
يد
ن

المللي ،حماقل استتنماردهتيي را نده

عنوان امري پذيرفتده شدمه و عدتم مقدرر
داشته كه نر استس آن ،رئ س كشور ،رئد س
دولت و وزير امور خترجه (نه صور

تدتم)

و رؤستي ه أ هدتي نمتيندمگي كشدورهت در
دتزمتنهتي ن
سد

دتن آن
دت اركد
دي و يد
المللد

ستزمتنهت (نه صدور

محدمود) نده عندوان

نمتينددمه تددتم االخت
معتهما

ددتر48

در انعقددتد

ده در ايد
تلقي ميشود نمون آنكد

خصوص ارائه اخت ترنتمده ضدرورتي داشدته
قتنون  8441ايتال متحمه در خصوص اجراي ملي كنوانسد ون
سالحهتي شد م تيي» ،سياسلت دفلاعي( ،شدمتره  ،33تتنسدتتن
 ،)8311صص . 66 -63
 .56رك .دكتر همايتاله فلسفي« ،اجدراي مقددررا حقدوق
ن الملددل» ،مجللله تققيقللا حقللوقي( ،شددمتره -33 ،83-84
 ،)8332ص .33
41. Full power.
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دترج از ايد
دم .در خد
نتشد

دم
دوارد ،نتيد
مد

اعتبترنتمه هر نمتينمه نر استس مقدررا
در
دم وزيد
ده تأي د
ده و ند
دي ته د
دوق داخلد
حقد
آنكده

امورخترجه آن دولدت نرسدم 42ضدم
ً تددتنع
تصددويب 43معتهددمه ن ددز الدددزامت
مقررا

.56

حقوق داخلي

مواد  81و  84كنوانس ون وي

حقوق معتهما .
43. Ratification.

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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هر كشور خواهم ندود نهگوندهاي كده عدمم
رعتيت مقررا

مذكور ممك

است تحت عنوان

«تصويب نتقص» موجب ني اعتبدتري معتهدمه
دوجتنبدده يددت نددي اثددر كددردن معتهددمه
چنمجتنبه نسبت نه دولت ذيرن
5ل تأملي بر مستثنيا

گردد44.

اصل رضائي بلودن

معاهدا

نت توجه نده رويده دولتهدت و اصدول
حقددوق ن
معتهما

الملددل ،الزم اسددت كدده وضددع ت
قتنون سدتز و همچند

معتهدما

ده
دوص اي كد
دي را در خصد
دع ت ع ند
دم وضد
موجد
ميتواننددم از شددمول اصددل رضددتئي نددودن
معتهما

مست ني نتشدنم يدت خ در ،مدورد

توجه قرار داد .عالوه نر ايد  ،نده نمدر
ميرسم كده خدروج از معتهدمه ،نده دل دل
اي كه خروج از وضع ت ن
است نه تضد

ممك

المللدي اسدت و

ع حقدوق مكتسدب ديادر

دولتهتي عضدو معتهدمه (ندويژه معتهدما
چنمجتنبه) منجدر گدردد ،ند ش از مدوارد
دتئي ندودن
فوق ،مست ني از شمول اصدل رضد
خواهم نود .در زير

نح

و تحل ل اي

مورد ارائه خواهم شم.
.55
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متده  46كنوانس ون وي



حقوق معتهما .

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

سه

الف ل مسأله معاهدا

معتهما
معتهما

قانون ساز

قدتنون سدتز كده در نراندر

در حكي قرارداد قلمماد ميشونم،

معتهماتي هستنم كه نده اعتبدتر مضدتم
منمرج در آن تعهدماتي متقتندل را ندراي
ايجتد ميكننم و حتل آنكده مضدمون

طرف

معتهمه در حكي قتنون ،قواعمي حقوقي است
كدده از لحددت
خصوص ت

ع نددي و نددمون توجدده ندده

طرفهتي پ متن اعتبدتر دارندم و

عالمت مشخص آن يكستني محتوا و يت مضدمون
آن است كه طرفهت نر سر حصدول آن توافدق
كردهانم .همتنندم كنوانسد ونهتي  8144و
 8413الهه و ژنو در مورد حقوق درگ ريهتي
مسلحتنه و منشور ملل

متحم43.

امت نبتيم «قتنون ستز» نودن معتهمه
را موجبي منطقي نراي عمول از اصل نسدبي
نودن آثتر معتهدما
موضوع اي

معتهما

تلقدي

كرد .هرچندم

نتظر نر منتفع مشترك

جمعددي دولتهددت يعنددي منددتفع جتمعدده
ن

المللي است امت اي

امر موجب تعدميل

دما
دودن معتهد
دتئي ند
دل رضد
اصد

دردد و
نميگد

 .53رك .دكتر همايتاله فلسفي ،حقوق بينالمللل معاهلدا ،
پ ش

 ،ص .41
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است»46.

معتهدما ،

ايد

«منطقي هي هم
ً «نشتن دهنمه اهم ت آنهت و حركتشتن
صرفت
نه سمت و سوي كلي ،و مقصم نهدتيي آنهدت
ن رون آمدمن از قتلدب قدراردادي و جدتي
گرفت

در قتلب عرفدي اسدت .از ايد

رو،

چنتنچه معتهمهاي ترجمتن قتعدمهاي عرفدي
از قبل موجود نتشم يت آنكده محتدواي آن
نه صور

عرف درآممه نتشم ،ديار نميتوان

از اثر قتعمه نسبت نه ثتل
آورد .در اي

سخ

نه م تن

مدوارد ،قتعدمه مندمرج در

دم ،در حدم
معتهمه نه صدورتي كده مينمتيد
قتعمه عرفي حقوق ن

الملدل

الزامآور ميگردد .نه هم

نراي ثتلد
سدبب ،مبندتي

الزام قتعمه عرفي ،معتهدمه ن سدت نلكده
فراينمي است كه نر استس آن هر دولدت در
قبتل آن قتعمه ملتزم
ب ل معاهدا

ميشود»43.

موجد وضعيت عيني

يكددي از اسددت نتهتي وارده نددر اصددل
فوق ،اي

است كه معتهما

ع ني (همتننم معتهما
تأس س ستزمتنهتي ن
.55
.55
55

موجم وضع تهتي

ارضي و مدرزي يدت
المللدي) نسدبت نده

رك .همان منبع ،ص .423
همان منبع ،ص .423



مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

طرفهتي ثتل

دت نقشدي در
(كده اراده آنهد

شددكلگ ري و الزم االجددرا شددمن معتهددمه
نماشتهانم) ن دز مدفثر و قت نل اسدتنتد
دتنم41
هسد

و مفددتد آنهددت «تعهددما

دولتهددت در قبددتل جتمعدده ن
محسوب

كل دده

دي»44
المللد

ميشونم31.

نت ايد

حدتل ،در ايد

مدوارد ن دز

نويسنمه معتقم است كه قتنل ت استنتد نه
معتهددمه در قبددتل ثتلدد  ،ندده معنددتي
الزامآور نودن مفتد معتهمه

نراي ثتلد

نه سبك و س تقي مشتنه نت آنچه در مدتده
دما
دوق معتهد
 26كنوانسد ون حقد
شمه ،ن ست .در واقع ،تعهدما
معتهما
حتلت

موجم وضع ت ع ندي،

اعالمي38

دي
پ شن ند
مندمرج در

نراي ثتلد

دارد و هرچنم رعتيت وضع ت

شنتخته و نرقرار شمه در آن معتهمه نراي
ثتل

ن ز الزامي ميگردد امت اي

رعتيت،

مته ت سدلبي و حتدي خن دي دارد و موجدب
شكلگ ري تعهدما

م بدت و اي جتني ندراي

ده دكتدر سد م
 .55رك .رنكت واالس ،حقوق بين الملل ،ترجمد
قتسي زمتني و مهنتز نهراملو( ،تهران ،مفسسه مطتلعت و
پژوهشهتي حقوقي شهر دانش ،)8312 ،ص .243
49. Obligations erga omnes; see M. Ragazzi, The Concept of International Obligations Erga
Omnes, (Oxford, Clarendon Press Ltd., 1997).

50. R. Bledsoe and B. Boczek, op.cit., p. 260.
51. Declaratory.
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نميگردد .از اي

ثتل

جهت است كه «اصدل

وفتي نه عهدم» در مدورد ثتلد

موضدوع ت

نمارد.
ج ل اختياري بودن انصراف از معاهده

اصل نرانري حقوقي دولتهدت در عرصده
دما
دت معتهد
دتخت و پرداخد
سد
پذيرش موازي

دكلگ ري و
و شد

قراردادي نمي گونه جلوهگر

ميشود كه دولتهت حق دارنم آزادانه و نر
مبنتي صالحميم خود (يعندي هر گته مندتفع
ملي اقتضت كرد) وارد اي

ده شدونم و
عرصد

هرگته نر مبنتي همدتن اهدماف و مندتفع،
ضروري تشدخ ص دادندم ،ندر ا ستس مته دت
يكطرفه و يكجتنبه ورود نه معتهدما  ،از
آن خترج شونم .اي
حتي ذا

)32

امر اقتضتي اطدالق (و

حتكم ت دولت اسدت و مدتدامي

كه رضتيت خود آن دولت نه سلب حدق خدروج
تعلق نارفته است (نويژه متدامي كده يدك
قتعمه حقوقي در سلب ايد

حدق نده صدور

موردي يت عتم شكل نارفته است) ،خروج از
معتهمه جلوه نترز و نرجسدته اعمدتل حدق
دك معتهدمه
 .36اگر نپذيريي كه دولتهدت ميتوانندم در يد
ً پ شن ني كننم كه خدروج از آن مقدمور نمينتشدم،
صراحتت
نت جه ميگ ريي كه حق خدروج ،مقتضدتي ذا اصدل حتكم دت
دولتهت ن ست.
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

حتكم ت دولتهتست.
امر نه چنم نكته نتيم

در تأي م اي
توجه داشت :اوالً در معتهدما

مرندوط نده

خلع سالح ن ز استفتده از ق دم خدروج نده
مواردي معطدوف شدمه اسدت كده اجدراي آن
معتهما

خطري عل ه مندتفع عتل ده دولدت

مورد نمر (يعني همتن حتكم ت دولت) پميم
ً نه ظتهر تشخ ص وقوع خطدر و
آورد .ثتن ت
چ ستي منتفع عتل ه ،حق دولت مدورد نمدر
است .حتكم ت دولت مفهومي عتم و در عد
حتل نسبي است كه مصتديق آن نر حسدب هدر
دولت متفدتو
انحصتر قمر

خواهدم ندود .از ايد

رو،

تشخ ص عنتصر اسدتعمتل ايد

ده
در ،نت جد
دورد نمد
دت مد
دود دولد
ده خد
دق ند
حد
حتكم ت دولتهتسدت.

د رقتنل اجتنتب هم
ً ه چ قت عمهاي در حقدوق ن
ثتل ت

الملدل

وجود نماردكه خروج را منوط نه تشخ ص يك
مرجع ن

المللي يت سدتير دولتهدتي عضدو

معتهمه نمتيم مار آنكه خود دولتهت «ندر
مبنتي نوعي خود محمود ستزي ارادي» چن
چ زي را

نپذيرنم33.

 .35نمونه اي امر ،معتهمه  22آوريل  8444در رانطه نت
ايدتال متحدمه
نحوه اداره منطقده روهدر اسدت كده ند
امريكت ،نلژيك ،فرانسه ،لوكزامبورگ ،هلنم و انالسدتتن
منعقم شمه است .امت اي امدر حتلدت اسدت نتيي و ندتدر
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در اي

حتلدت ،حتكم دت دولدت ديادر

دت مصدتلحي
اطالق نمارد و محمود نده رعتيد
جمعي است كه در نستر تحدوال
جتمعدده ن

و مقتضد ت

المللددي و در قتلددب مددوازي

حقوقي شكل گرفته است .عضويت يك دولت در
معتهمهاي دو يت چنمجتنبه موجب ميشود كه
انحصدترا

اي

نتشدي از مفهدوم حتكم دت
جمعدي تعدميل

دولت ،نه وسد له مقتضد ت

شددونم .در گردوندده معتهددما  ،حقددوق و
تكتل في جمعي پميدم ميآيدم

كه كدترنرد

يكجتنبهگرايي نه عنوان وس لهاي نراي نر
هي زدن وفتق دولتهت را امري است نتيي و
خالف اصدل ميسدتزد .مدتده  36كنوانسد ون
 8464حقوق معتهما

ضدم

گدذار از آثدتر

نمددري اصددل حتكم ددت دولتهددت،آن را نددت
ن

المللي نودن معتهدما

چن

پ وندم داده و

مقرر نموده است:
معتهدددمهاي كددده  ...خدددروج در آن

دوان از آن
پ شن ني نشمه نتشدم  ...نميتد
خترج شم مار آنكه
الف د ثتنت شود كه دولتهتي عضو نر …

خروج از آن قتصم نودهانم.
دارد .رك .دكتر همايتاله فلسفي ،حقوق بينالملل معاهلدا ،
پ ش  ،ص .331
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

ب

د حددق … خددروج از آن از طب عددت

معتهمه استنبتط گردد.
خلللع سللرل و كنتللرل

بنللد دوم :تقللول

تسليقا  ،موانع اصل رضائي بودن
تحوال

المللي در دهه پتيتني قرن

ن

دم،
درن جميد
ده قد
ورود ند

دتي و همچند
ن سد

دتئي ندودن
نهگونهاي است كه گويت اصل رضد
در حوزه خلع سالح ،كنترل تسل حت

و عدمم

گسترش نت نوعي تي ر نن تدي رونرو شدمه
ً
دتهرا
دوال ظد
دتل ،ايد تحد
در حد
دت .در هد
اسد
متمتيل نه ايفتد چن

داللتي هسدتنم هدر

چنم در تحل ل تفص لي نتتيجي معكدوس نده
دست ميدهنم .نت اي
تحدوال

اي

ده اشدتراك
حتل ،نقطد

آن اسدت كده سدالحهتي كشدتتر

جمعددي ،تهميددمي عل دده صددلح و امن ددت
ن

المللي هستنم.
معالوصف ،صبيه د رحقدوقي كدتركرد و

اشتيتل سدتزمتنهتي ن
اي
«عمم

تحوال

المللدي فعدتل در

سبب شمه كه تمركدز نادته نده

گسترش»34

سالحهتي كشتتر جمعي معطوف

گردد و نه «خلع

سدالح»33.

ايد

در حدتلي
54. Non-proliferation.
55. Disarmament.
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است كه «عمم گسترش تنهدت مسدكني مدوقتي
است و درمتن نهتيي تهميدم آفريندي ايد
سالحهت نراي صلح و امن ت ن

المللي36

نتيم در ستيه «خلع سالح» تعق ب

را

نمدود33.

نت توجه نه انعقتد كنددوانس ون سدالحهتي
ن دولوژيك ( )8432و كنوانسد ون سدالحهتي
ش م تيي ( ،)8443تمركز اصلي جندبش خلدع
سالح كشتتر جمعي ،نتيم نه سالحهتي هستهاي
 .35شوراي امن ت در آخري قطعنتمه خود در خصوص سالحهتي
كشتتر جمعي كه نه تدتريخ  21آوريدل  4( 2114ارديبهشدت
عنوان صدتدر كدرده ،در صدمر مقممده آن،
 ) 8313نت هم
«گسترش سالحهتي ش م تيي ،ن ولوژيك و هستهاي» را كده در
مجموع نه عنوان سالحهتي كشدتتر جمعدي خواندمه ميشدونم،
«تهميمي عل ه صلح و امن ت ن المللي» تلقي كرده اسدت.
نت اي حتل ،تفتو اي اشتره قطعنتمه نت موارد مشدتنه
ده سدتل 8442
نم ر قطعنتمه  613مرنوط نه عراق يت ن تن د
سران شوراي امن ت اي است كه در آن عدالوه ندر سدالحهتي
كشتتر جمعي ،از «س ستيهتي پرتتب اي سدالحهت» ن دز كده
نتظر نر «موشك و س سدتيهتي پرتتبكنندمه د رقتندل حمدل
توس يك كترنر» است ،يتد شمه است .رك.
S/RES/1540 (2004), 28 Apr. 2004.

 .35نه نمر ميرسم كه حفم صلح و امن دت ن المللدي نده
عنوان همف منشور ملل متحم ،تنهت مسفول ت شوراي امن دت
را نرنمي تتنم نلكه كل ه اركتن نت اشتيتال خود در ايد
اسدتس اسدت كده ديدوان
مس ر گتم نرميدارنم .ندر همد
ن المللي دادگستري در رأي مشورتي سدتل  8446در مدورد
سالحهتي هستهاي «نه لحت خطراتي كه اي سالح نراي صلح و
امن ت ن المللي دارد ،ادامه مذاكره تت تحقق خلع سدالح
هستهاي را تعهم حقوقي دولتهتي عضو معتهمه عدمم گسدترش
تلقي نمدود» .رك .دكتدر جمشد م ممتدتز ،حقلوق بينالمللل
سرح اي كشتار جمعي ،ترجمه و تحق ق ام ر حسد رنجبريدتن،
(تهران ،دادگستر ،)8333 ،ص . 34
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مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

معطوف

گردد31.

خصوص الزم است نت استفتده از

در اي

رويه دولتهت و ستزمتنهتي ن
درك ثبت

المللي ،نه

دذكور دسدت
و يدت تحدول اصدل مد

يتفت .ندمي

منمدور ،قطعنتمدههتي  613و

 123شوراي امن ت كده در سدتلهتي  8448و
 8443در مورد عراق و كره صتدر شمه اسدت
ددپتتمبر و
ددههتي سد
ددتر قطعنتمد
را در كند
ندددوامبر  2113شدددوراي حكدددتم آژاندددس
ن

المللي انرژي اتمي در مورد كشدورمتن

تجزيه و تحل ل خواه ي كرد.
1ل قطعنامه  555شوراي امنيت و الزام
عراق به

يير

كنوانسيون سرح اي بيولوژيك

قطعنتمدده  613شددوراي امن

ددت34

در 3

آوريل  8448يعني هفت مته و يدك روز پدس
از تهتجي عراق نه كويت و صمور قطعنتمده
( 661در محكوم ت تجتوز عراق) نه تصدويب
شوراي امن ت رس م .اي

قطعنتمه يكدي از

پ چ ددمه ،حجدد ي و نددي سددتنقه تددري

58. See Tariq Rauf, “The Future of the Non-Proliferation Treaty”, in: M. Barletta and A. Sands,
Non-proliferation Regimes At Risk, (Monetary for Non-proliferation Studies, Occasional Paper
No. 3, Nov. 1999), pp. 9-10.

59. S/RES/687 (1991), 3 Apr. 1991.
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قطعنتمههتي مصوب اي

شوراست61

كه در 26

ننم مقممتتي و  36ننم نهتيي تنم ي شدمه
است.
شورا ندت وجدود آنكده در نندم سدوم
مقممه قطعنتمه نر التزام كل ه دولتهدتي
عضو ملل متحم نر رعتيت حتكم ت ،تمتم دت
ارضي و استقالل س تسي عراق تأك م ميورزد
و در ننم ششي مقممده ن دز از عدراق نده
عنددوان «دولددت حددتكي و

دتقل»68
مسد

يددتد

ميكنم ،در دو ننم ديار از قطعنتمه ايد
دلح و
دم صد
ده حفد
دو آنچد
دت را در پرتد
حتكم د
امن ت ن

المللي ميدانم ،كنتر ميگذارد.

شورا انتما در ننمهتي  81و  88نه اي كه
عراق كنوانس ون  8432سدالحهتي ن ولوژيدك
را امضددت كددرده اشددتره دارد و «اهم ددت
تصويب ملي ايد

كنوانسد ون» توسد

ايد

كشور را ختطر نشتن ميستزد .سپس در نندم
 3نهتيي آن ن ز «از عراق دعو
ني ق دم و شدرط تعهدما

ميكنم تت

خدود ندر اسدتس

پروتكل  8423ژنو را تأي م و كنوانسد ون
 8432سالحهتي ن ولوژيك را تصويب نمتيم».
د تصم ي ميگ رد كه عراق نتيم ندمون
60. UN, The United Nations and Iraq-Kuwait Conflict 1990-1996, (New York, UNDPI, Blue
Book Series, 1996), p. 29.

61. Independent sovereign state.
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ق م و شرط عمم استفتده ،تول م ،توسدعه،
دد م تيي،
ددالحهتي شد
ددتب سد
ددتخت و اكتسد
سد
ن ولوژيك ،هستهاي و موشكهتي نتلست ك را
تقبل

نمتيم62.

د از عراق دعو
و شرط ،تعهما

ميكنم تت نمون ق دم

خود نر استس معتهمه عدمم

گسترش سالحهتي هستهاي مورخ  8ژوئد
را مورد تأي م مجمد قرار

8461

دهم63.

د تصم ي ميگ رد كه عراق نتيم ندمون
ق م و شرط ندت عدمم اكتسدتب يدت تول دم
سالحهتي هستهاي يت مواد قتنل استفتده در
تول م آنهت يت هرگونده تحق دق ،توسدعه،
حمتيت متلي يت تأس ست
آنهت موافقت

نت

تول مي مرتب

نمتيم64.

نه نمر ميرسدم كده در نندمهتي فدوق
تعتراهتيي منطقدي و حقدوقي وجدود دارد.
شورا از يك طرف نراي ممنوع كردن تول م،
توسعه ،اكتستب و تحق ق و توسعه سدالحهتي
ن ولوژيك ،ش م تيي ،هسدتهاي و موشدكهتي
نتلست ك نراي عراق ،نقشي هرچندم حدماقل
يت صدوري ندراي اراده ايد

كشدور ندتقي

ميگذارد و نه جتي آنكه اعالم كنم كه اي
62. S/RES/687 (1991), para.10.
63. Ibid., para. 11.
64. Ibid., para. 12.
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اقمامت

نفسه63

في

المللددي

تهميمي عل ده صدلح و
دت66
اسد

امن ددت ن
ً نراي عراق ممنوع است ،اعدالم كدرده
قهرا
كدده عددراق نتيددم ايدد

و ننددتنراي ،

ممنوع تهددت را

«نپذيرد» .نه نمر ميرسدم كده ايد
دتر
عبد

ندوع

ده ايد
دت كد
دم آن اسد
دردازي مفيد
پد

ممنوع تهت حتلدت عرفدي ن تف ته و هندوز
وصفي قراردادي دارد .در اي
مقررا

صور  ،تسري

خلع سالح ن ولوژيك نده عدراق نده

عنوان دولتي د رعضو ،مستلزم كسب رضدتيت
آن نه كمتري

م زان (يعني در پرتو فشتر

شددوراي امن ددت) يددت اقددمام نددر اسددتس
مسفول تهتي شورا نر استس متده  24منشور
است .در مورد معتهمه ان.پي.تي .كه عراق
عضو آن نوده ن ز شورا از عبدتر

«عدراق

نتيددم نددي ق ددم و شددرط… موافقددت كنددم»
استفتده كرده است .در اي

خصوص نندم 82

قطعنتمه شورا چ زي ن ش از تفص ل مقررا
معتهمه مذكور ن ست .نه نمدر ميرسدم كده
شورا درصمد نوده تت نه تنهت از متده 24
دتي
دي ممنوع تهد
دل نرخد
دراي تحم د
دور ند
منشد
65. ipso facto.
 .55كمت اي كه شورا در ننم  83مقممه قطعنتمه اي امدر
را نه صور كلي در مورد كل ه سالحهتي كشتتر جمعي احراز
كرده است.
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ن ولوژيك نر

عراق اسدتفتده كندم نلكده

ده ايد
الزام عدراق ند

ممنوع تهدت را از

الزامي مبتني ندر منشدور و قطعنتمدههتي
الزامآور شورا خترج سدتخته و آن را نده
التزامي قراردادي تبميل كنم تت استمرار
آن در آينمه ن ز محقق گردد.
اي

در حتلي است كه ننم  81قطعنتمه

نت عنوان كردن اي كه «عراق نتيم ني ق م
و شرط عمم استفتده ،تول م و … را تقبل
نمتيم» نقدش اراده دولدت مدذكور را نده
دماقل ممكد
حد

دول آن را از
دتنمه و قبد
رسد

دتخته
دترج سد
دور خد
دتر و اراده آن كشد
اخت د
است.
ً شورا اقمامت
نهتيتت
اي

عراق در اجراي

دتردهتر در
قطعنتمده را در افقدي گسد

نمر آورده و اعالم كرده كه آنچه عراق در
قبتل انعتد خلع سالحي اي

قطعنتمه انجتم

ميدهددم« ،گتمهددتيي در راسددتتي ايجددتد
ختورم تنهاي عتري از سالح كشتتر جمعدي و
كل ه وستيل پرتتب آن سالحهت و تحقق خلدع
سالح ش م تيي مينتشم».
اي كه
هفتي
تعهما

شوراي

منشور

از

امن ت
يك

نر

دولت

خود نر استس معتهما

استس

فصل
كه

ميخواهم

خلع سالح و

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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عمم

را

گسترش

مورد

تأي م

مجمد

قرار

دهم ،چه معنت يت مته ت و اثري دارد؟
همتنطور كه گفته شم ننمهتيي از قطعنتمه
 613كه نه نح
معتهما

الزام عراق نه پذيرش

خلع سالحي مرنوط ميشونم ،موارد

زير هستنم:
د نت يتدآوري اي كه عراق كنوانس ون
درده
دت كد
دك را امضد
دالحهتي ن ولوژيد
 8432سد
است63،

د نت تذكر اهم ت تصدويب كنوانسد ون
مذكور توس

عراق61،

د از عراق دعو

ميكندم كده تعهدما

خود نر استس پروتكل  8423ژندو را مدورد
تأي م

مجدمد64

قرار دهدم و كنوانسد ون

 8432سدددالحهتي ن ولوژيدددك را تصدددويب
نمتيم31.

نت وجود آنكه علمتي حقوق ن
اي

الملل

قطعنتمه را در تقتنل نت اصل رضتئي

نودن معتهما

تشخ ص داده و آن را مورد

67. Ibid., para. 11 Preamble.
68. Ibid., para. 12, Preamble.
69. Reaffirming.
70. S/RES/687 (1991), Part C, para. 7: “Invites Iraq to reaffirm unconditionally its obligation
Under the Protocol for the Prohibition of the Use … signed at Geneva on 17 June 1925, and to
ratify the Convention on the Prohibition of … Bacteriological (Biological) and Toxin weapons
and on Their Destruction, of 10 April 1972”.
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انتقتد قرار دادهانم امت نه نمر ميرسم
ن

كه «دعو » نه پذيرش معتهما

المللي

ه چگته نه معنتي «الزام» نخواهم نود.
اي

در

ميتوان

خصوص

اسنتد

نه

كنفرانسهتي ديپلمتت ك و درخواست منمرج
در آنهت دائر نر عضويت دولتهتي د رعضو
نرخي معتهما
جهتنشمولي

مهي ن
آن

المللي و تالش نراي
از

معتهما

طريق

جلب

عضويت ستير دولتهت اشتره كرد .نه عنوان
م تل،
معتهمه

در

اسنتد

عمم

كنفرانسهتي

گسترش

همواره نر پ وست

نتزناري
هستهاي،

سالحهتي

هنم و پتكستتن نه اي

معتهمه تأك م شمه نمون آنكه ه چگته اي
امر چ زي فراتر از درخواست عضويت يت
نتشم.

تضع ف كننمه رضتئي نودن معتهما

درخواست عضويت يك دولت در يك معتهمه،
يكي از آثتر حقوق و تعهما
دولتهت در قبتل جتمعه ن

ن

المللي

المللي و نر

مبنتي روح ه همبستاي است.
6ل قطعنامه  563شوراي امنيلت و اللزام
كره به عدم خروج از معاهده عدم گستر

قطعنتمدده  123مددورخ  88مدده  8443در
شرايطي صتدر

شم كده آژاندس ن

المللدي
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انرژي اتمي در اجدراي استسدنتمه خدود و
دتمع
موافقتنتمدده جد

نددت كددره

دتني38
پتدمد

شمتلي ،از آن كشور درخواست نتزرسي ويژه
نمود و كره از پذيرش آن خودداري ورزيم.
نت اصرار آژانس نده انجدتم نتزرسدي نده
عنوان تنهت انزار تع

مته

ت نرنتمده

هستهاي كره و امتنتع مكدرر ايد

كشدور،

شوراي حكتم آژاندس در تدتريخ  23فوريده
 8443نت صمور قطعنتمهاي ،عدمم پتيبندمي
كره نه تعهما

عمم گسترش و موافقتنتمده

دود .وزيدر
پتدمتن را احدراز و اعدالم نمد
امور خترجه كره ن ز در پتسدخ ندمان ،در
 82مترس  8443نت ارستل يتدداشدتي ندراي
رئدد س وقددت شددوراي امن

دت32،
د

خددروج از

معتهمه عمم گسترش و موافقتنتمه پتدمدتن
دتده  81آن معتهدمه اعدالم
را نر اسدتس مد
كرد.
نشست  88مه  2113شدوراي امن

ت ندر

استس قطعنتمده  23فوريده  8443و گدزارش
ددتمع
دده جد
ددت موافقتنتمد
 Comprehensive Safeguard Agreements .51يد
پتدمتني ،نتظر نر دولتهتي د رهستهاي عضو معتهدمه عدمم
گسترش سالحهتي هستهاي است كه نر استس دو سنم  INFCIRC/153و
 INFCIRC/540مرنوط نه سدتلهتي  8432و  8443م دتن دولتهدتي
مذكور و آژانس ن المللي انرژي اتمي نر اسدتس مدتده 3
معتهمه عمم گسترش منعقم ميشود.
72. S/25405.
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ارستلي مميركل

آژانس33

نه نررسي وضدع ت

نرنتمه هستهاي كره پرداخدت و ندت صدمور
قطعنتمه  ،123مواضع خدود را مسدتنم نده
ده اسدتنتد
فصل ششي منشور و نمون ه چاوند
دمامت
نه فصل هفتي (يعني اتخدتذ اقد

الزم

نراي جلوگ ري از نقض صلح ،تهميم صلح يت
رفع تجتوز) ن تن داشت .قطعنتمده مدذكور
در  1ننم مقممتتي و  3ننم نهتيي تنمد ي
شمه است .اي

قطعنتمه نر خدالف قطعنتمده

مرنوط نه عدراق ،ندتظر ندر ارادي ندودن
دتنطور كده
خروج از معتهمه است .يعني همد
هر دولت نت تشخ ص و صالحميم خود قبدول و
اجراي يك معتهمه را پذيرا ميشود ،هرگته
منتفع عتل ه ملي خدود را ندت اجدراي آن
معتهمه نتستزگتر دانست ،نتيم حق داشدته
نتشم از آن خترج گردد.
نت اي

حدتل ،آزادي عمدل دولدت در

خروج از معتهمه ،محمود نه رعتيدت مفدتد
آن معتهمه خواهم نود .يعني در صورتي كه
خروج مشروط نه اعدالم قبلدي ،گذشدت مدم
زمتن مع

دمه نتشدم،
يت شرايطي ديادر شد

دوط نده آن
اثرگذاري ارادي نودن خروج مند
اسددت كدده شددراي

مددذكور در آن معتهددمه
73. S/25556.
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گددردد .در ايدد

مراعددت

مددوارد ،حقددوق

دو در اثدر
مكتسبهاي كه ديار دولتهتي عضد
قبول حضدور جمعدي در يدك معتهدمه نمسدت
آوردهانم و همچن

محموديتهتي نتشدي از

اراده و تراضي جمعي دولتهت ،متنع از آن
است كه رضتئي نودن نه صور
گردد .نت اي

مطلق اعمدتل

حتل ،خروج از معتهدمه حدق

حتكم تي دولتهدت و د رقتندل سدلب اسدت.
اشددعتر

ننددمهتي  8و  2قطعنتمدده چندد
ميدارنم:
8د از كدره شدمتلي

ميخواهدم34

اعدالم

منمرج در نتمه مدورخ  82مدترس [ 8443در
خصوص قصم خروج از معتهمه عمم گسترش] را
مورد تجميمنمر قرار دهم و التدزام خدود
ً تأي م نمتيم.
نه آن معتهمه را مجمدا
2د همچن
ميكنم33

از كدره شدمتلي درخواسدت

نه تعهما

خدويش در خ صوص عدمم

گسترش نر استس آن معتهمه وفتدار نوده و
نه موافقتنتمه پتدمتن نت آژانس آناونده
دوراي
ده  8443شد
ده  23فوريد
ده در قطعنتمد
كد
حكتم آژانس آممه ،پتيبنم نتشم.
ظتهر اي

قطعنتمه چنتن است كه گويت
74. Calls upon.
75. Further calls upon.
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شورا نت درخواست تجميمنمر در تصم ي نده
خروج از معتهمه عمم گسترش ،رضتئي ندودن
خروج را محمودتر از گستره شدنتخته شدمه
آن در حقوق ن

الملل نموده است .امت نه

تصوري چندمان مقبدول
نمر ميرسم كه چن
ددمهتي  8و  2آن
ددرا اوالً نند
ددم .زيد
نبتشد
قطعنتمه حتكي از «درخواست» شوراست و نه
ً محمل صمور قطعنتمه «فصل
«تصم ي» .ثتن ت
ششي منشور» است و نده «اتخدتذ تصدم مت
الزامآور نر استس فصل هفتي منشور».
نددت ايدد

حددتل ،در ننددم  3مقممدده

قطعنتمه نه اي كه «كره عضو معتهمه عدمم
گسترش است و موافقتنتمه جتمع پتدمتن نت
آژانددس منعقددم كددرده» اشددتره شددمه و
ننتنراي  ،وجود رانطه قدراردادي آن ندت
معتهمه مبنتي نررسيهتي شورا نوده اسدت.
نه عبتر

دتس اي كده
ديار ،شدورا ندر اسد

هنوز رانطه قراردادي مذكور محفو

اسدت،

از كره درخواست كرده كه در تصدم ي خدود
ً التزام خود را نه
تجميمنمر كنم و مجمدا
معتهمه اعالم نمتيم .شورا نه جتي كترنرد
ً نه معتهمه ملتزم شود» كده
عبتر «مجمدا
حتكي از پتيدتن رانطده گذشدته و ايجدتد
رانطهاي جميم است« ،تأي م مجمد التزام»
تأملي بر « اصل رضائي بودن ...
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را نه كترنرده نمي

معنت كده هندوز هدي

رانطه قراردادي مذكور وجدود دارد و ندر
استس اسدت كده در نندم  2درخواسدت

هم

كرده كه تعهدما

خدود نده معتهدمه عدمم

گسترش را رعتيت كنم و نه پتدمتن پتيبنم
نتشم.
اي

قتنل تأمل است .زيرا نت

عبتر

اي كه خروج صور

گرفته اسدت امدت شدورا

هنوز نر وجود تعهما
دارد .در اي
اوالً مبنتي صمور اي

عمم گسدترش تأك دم

خصوص چنم فرا متصور اسدت.
قطعنتمه فصدل هفدتي

است و مسفول تهتي شدورا در حفدم صدلح و
امن ت ن

المللي آناونده كده در نندم 3

مقممه قطعنتمه ن ز آممه ،ميتوانم موجبي
نراي عمول از اصل رضتئي نودن و ني اثدر
كردن خدروج از معتهدمه نتشدم .نده نمدر
ميرسم كه اي

فرا ،چندمان منطقدي ن سدت

زيرا صمور قطعنتمه نمون استنتد صريح نه
فصل هفتي منشور صور

گرفته و چن

امري

ً شدورا
نت متده  81مطتنقت نمارد .ثتن دت
دمم گسدترش
نت توجه نه متده  81معتهمه عد
كه خروج را متعتقب سه مته پدس از اعدالم
مفثر دانسته و در موقدع صدمور قطعنتمده
هنوز اي
165

مدم

فدرا نرسد مه ندوده ،ندر
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موجدود» تأك دم داشدته

اسدت36.

«تعهما
ً تأك م شورا نر وجود تعهدما عدمم
ثتل ت
ً خدروج از
گسترش نمي لحت است كه استست

معتهمه محقق نشمه و كره در ن تن ه مورخ
ً «قصدم» نده خدروج را
 82مترس  8443صرفت
اعالم داشته است.
در هر حتل ،اي

ده نده
كشور ندت توجد

مذاكرا آژاندس و دولتهدتي عضدو ندويژه
ايتال متحمه متعتقب اي قطعنتمده ،عمدالً
(البته نه صور

موقت) نه خواسدته شدورا

گردن نهتد ولي نه نمدر ميرسدم كده ايد
قبول التزام مجمد نه عمم گسترش نده نده
دل ل قطعنتمه نلكه نر استس توافق ايتال
متحددمه و كددره ندده موجددب موافقتنتمدده
دوجتنبه  8444نوده است .از آنجت كه كره
ً نه دل ل تعترا مندتفع ندت ايدتال
استست
دمه داشدت،
متحمه تصم ي نه خروج از معتهد
نت كسب امت تز الزم از ايد
دتال
دم ايد
تعهد
همچن
.55
اي
رك.

تأم

كشدور يعندي

دتوز و
دمم تجد
ده عد
دمه ند
متحد
تأس سدت

آب سدنا

ندراي

البته نرخي عق مه دارنم كه خروج ن تزي نده گدذران
مم نمارد و اطالع دادن ،تعهمي مستقل از خروج است.

Frederic L . Kirgis, “North Korea's, Withdrawal from Nuclear Non - Proliferation Treaty”, Asil
lnsights, (Jan . 2003).< www.asil.org/insights.htm>.
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نرنتمه هستهاي اي

خدروج

كشور ،موجبدت

ده متعتقدب
را مرتفع شمه يتفت .كمت اي كد
تعدترا مندتفع در سدتل ،2118

اح تي اي

كره قصم خود نه خروج را عملي ستخت نمون
آنكه شوراي امن ت نت استنتد نه قطعنتمه
دتي ديادر ،در ايد
 123يت هر مبند
اقمام مفثري نه عمل

خصدوص

آورد33.

ننتنراي  ،قطعنتمه  123شوراي امن ت
نتوانسته در مس ر رضتئي ندودن خدروج از
معتهما

(نت رعتيدت مفدتد هدر معتهدمه)

خللي وارد كنم و نر اسدتس منشدور و نده
عنوان اقدمام ندراي حفدم صدلح و امن دت
ن

المللي ،محموديتي نر ايد

اصدل ندتر

نمتيم.

5للل قطعنامللههاي شللوراي حكللام سژانلل
بينالمللي انرژي اتمي در مورد ايران

متعتقب ارائه گدزارش ژوئد

مدميركل

آژانس ،شوراي حكتم در موعم مقدرر يعندي
در  86ژوئ

( 26خرداد) تشك ل جلسده داد

 .55رك .نتدر ستعم« ،چشي انماز حقوقي خروج كره شدمتلي
از معتهمه عمم گسدترش سدالحهتي هسدتهاي» ،سياسلت دفلاعي،
(شمتره  ،42تتنستتن  ،)8318ص .831
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تددت از جملدده ندده نررسددي ايدد

موضددوع

نپددردازد .شددورا در ارزيددتني نرنتمدده
هستهاي ايدران نتوانسدت نده وفدتق عدتم
نرسم .نه هم

دل ل ،رئ س كدويتي شدورا

نت اعالم يك نت جهگ ري
ايدد

مختصر31

نده كدتر

نشسددت شددورا ختتمدده داد .ايدد

ده
دورا ند
دمي شد
دنتد نعد
دهگ ري ،در اسد
نت جد
عنوان «نمر شورا» تلقي شمه
در اي
مورخ  6ژوئ

است34.

نت جهگ ري مختصر ،از گدزارش
مميركل كه توص في واقعدي و

ع ني از پ شرفتهتي پس از مدته مدترس در
رانطه ندت مسدتئل نمدتر

و پتدمدتني در

جمهوري اسالمي ايدران ارائده مينمتيدم و
تأك ددم نددر لددزوم روشدد

شددمن آنهددت و

اقمامتتي كه نتيم اتختذ شونم ،تقمير شم
و دن رختندده را ندده اقددمامت

گسددترده

نتزرسي و تأي م كه نر عهمه گرفتده اسدت
فرا ميخوانم و حمتيدت كتمدل خدود را از
پ شبرد تالشهت در جهت حدل و فصدل مسدتئل
نتق متنمه اندراز مديدارد و از آمدتدگي
دت و تصدويب
ايران نراي نررسدي م بدت امضد
ده
دم و ند
دتقبتل ميكند
دتقي اسد
دل الحد
پروتكد
78. Chairman Summary.
79. See GOV/2003/69, 12 Sep. 2002., para. (c), preamble: “…the Board’s 19 June request that
iran …”.
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منمددور تقويددت تددوان آژانددس در ارائدده
هتي قتنل اطم نتن در خ صوص مته دت

تضم

صلحآم ز فعتل تهتي هستهاي ايران ندويژه
فقمان مواد و اقمامت

اظهتر

نشمه11،

از

ايران ميخواهم فوري و نمون ق دم و شدرط
پروتكل الحتقي را منعقم نمدوده و اجدرا
نمتيم18.

نشست نعمي شوراي حكتم همدتنطور كده
قبالً پ شن ندي شدمه ندود ،در  1سدپتتمبر
 2113نرگزار شم تت نه مسدتئل مختلدف از
جمله موضدوع فعتل تهدتي هسدتهاي ايدران
نپردازد .اي شورا پس از افت و خ زهدتي
ً در  82سدپتتمبر  2113نده
دروني ،نهتيتت
موضوع پرداخت و نت صمور قطعنتمدهاي

اي

(قطعنتمه
توسدد

اول)12،

از اجراي رژيي پتدمتن

جمهددوري اسددالمي ايددران ،انددراز

نترضتيتي نمود.
قطعنتمه اول در سده نندم ) (gتدت )،(I
موارد ناراني شورا را مدنعكس كدرده كده
دوان
دميم» عند
دي شد
دت «ناراند
دي از آنهد
نرخد
گرديمه است .اي

موارد عبترتنم از:

د كل ه اقدمامت

آتدي دندي سدتزي از

80. Undeclared facilities and activities.
81. Chairman Summary, GOV/OR 1072, 19 Jun. 2003.
82. Gov/2004/21, 13 March 2004.
165

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

جمله وارد كردن نعمي مدواد هسدتهاي نده
پتيلو

سدتنتريف وژ نطندز را تدت زمدتن

ارائه تضم
توس

هتي درخواستي دولتهدتي عضدو

مميركل و اجراي رضتيت نخش پروتكدل

الحتقي ،نه حتلت تعل ق درآورد.
د درخواسدت امضدت ،تصدويب و اجدراي
نمون ق م و شرط و سدريع پروتكدل و حتدي
آن13،

اجراي پ ش از موعم
ً از ايدران خواسدت 14كده
شورا نهتيتت
«نراي امضت ،تصويب و اجراي كتمل پروتكل
الحتقي نت دن رختنه كتر
از اي

كندم»13

و ح تي

فراتر ميرود و درخواست ميكنم كه

ايران نه عنوان يك اقمام اعتمتد

ستز16،

در اسدتس آن پروتكدل عمدل
از هي اكنون ند
نمتيم13.

در قطعنتمه نوامبر شوراي حكدتم نده
عنوان دوم

قطعنتمه از ايد

دسدت ن دز

موارد زير آممه اسدت :نتزرسديهتي نعدمي
نتيم نر استس پروتكل نده اضدتفه س تسدت

83. GOV/2003/69, 12 Sep. 2002.
84. Requests.
85. Ibid., para. 6.
86. Confidence-building measure.
 .55نمي طريق ،اجراي پ ش از موعم يت موقت پروتكل
الحتقي ،از سوي آژانس از ايران درخواست شم.
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شفتف ت كتمل

نتشدم11،

از تصدم ي ايدران

نراي امضت و اجراي پ ش از موعم پروتكدل
الحتقي انراز رضتيت

ميشود14،

حق توسدعه

صلحآم ز انرژي هستهاي نت در نمر گدرفت
ن تز دولتهتي در حتل توسعه ،امدت مندوط
نودن اعمتل اي

حق نه وجود نمتم پتدمتن
رد41.

مورد شنتستيي قرار ميگ
قطعنتمه شورا هي در قطعنتمده
سوم
مترس  2114صدتدر

و در آن ،شدوراي

شدم48

حكتم «نت انراز قمرداني از اي كه ايران
دتمبر 2113
دتقي را در  81دسد
دل الحد
پروتكد
امضتء نموده ،و اي كده ايدران در نتمده
مورخ  81نوامبر  2113نه مميركل ،خود را
ملتزم نه اقمام نر استس مقررا
از آن تتريخ نموده امت در ع
تذكر اي كه اي

پروتكدل
حدتل ندت

پروتكل آناونه كه شدورا

ددتمبر  2113و 26
ددههتي  82دسد
در قطعنتمد
نوامبر  2113درخواست شدمه،
تصويب نرسد مه

اسدت»42،

تتكنون نده

و همچ ن

ضدم

استقبتل از امضتي پروتكل ال حتقي توسد

88. GOV/2003/81, 29 Nov. 2003, para. 5.
89. Ibid., paras. (I) preamble, and 9.
90. Ibid., para. (o) Preamble.
91. Gov/2004/21, 13 March 2004.
92. Ibid., para. (d), preamble.
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ايران ،نر تصدويب سدريع آن تأك دم شدمه
است43.

اي

افزوده كه:

قطعنتمه همچن

« تأك م مينمتيم كده درك شدورا ايد
است كه ايدران در مكتتبدت

دت مدميركل
ند

در 81نوامبر  ، 2113خود را نه اقمام نر
طبق مفتد پروتكل از همتن تدتريخ متعهدم
نموده است ،و شورا ندر اهم دت پتيبندمي
ايددران ندده زمتنبنددمي اظهترنتمددههتي
پ شن ني شمه در مدتده  3پروتكدل تأك دم
ميورزد»44.

همتنطور كده پ ماسدت ،ظدتهر عبدتر
پردازي قطعنتمه ،داللتي ندر تعدميل اصدل
رضتئي نودن معتهما
اي

نمارد .كمدت اي كده

امر نترهت در نطق مسدفول

كشدور و

ديمگته حقوقمانتن ن ز آممه است .چراكده
ً از
شورا در قطعنتمههتي خويش نترهت صرفت
عنوان «درخواست» پذيرش پروتكل اسدتفتده
كرده نمون اي كه در اي

خصدوص ،تصدم مي

الزم االجرا اتختذ كدرده نتشدم .ندت ايد
حتل ،واقع ت آن است كده مدوجي از فشدتر
س تسي شدميم

نراي واداشدت

ايدران نده

امضتي پروتكل وجود داشدت و در پدي ايد
93. Ibid., para. 2.
94. Ibid.
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فشترهت نود كه امضتي سنم مدذكور ،مدورد
قرار گرفدت.

عدتلي كشدور
قبول مسفول
يعني اي كه عمالً رويه دولتهت مبتندي ندر
نوعي الزامآور نودن چن

پذيرش معتهدمه

نوده است .آژانس ن ز ندت پ ا دري شدميم
الدزام س تسدي ندوده كده آن را در

هم

گزارشهتي نتزرسي از ايران پ شن ني كرده
است.
ننتنراي  ،نه نمر ميرسم كه فشترهتي
س تسي مذكور را ميتوان ن شدتر در قتلدب
در حقدوقي،
س تسي آن مطدرح كدرد و از نمد
همتن اصل رضتئي نودن نه قو
متنمه و مسأله الزامآوري «س
التزام46
حقوقي43

خدود ندتقي
تسي»43

يدك

را نبتيم نت انعتد و پ تممهتي

يك عمل يت

تعهم41

يكستن دانست.

95. Politically binding.
96. Commitment.
97. Legally binding.
98. Obligation.
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نتيجهگيري
دوقي ن
دي حقد
نمد
مجموعه موازي
نر جتمعه ن

دوان
ده عند
دي ند
المللد

و هنجترهتي ح قوقي حدتكي
المللي ،ادلب حتصل تراضي و

تعتمل دولتهت نر استس اصل همكدتري اسدت
كه تحقق منتفع مشترك و پشت بتني از زير
نسترهتي زيسدت جمعدي را نده عندوان يدك
دتيددت ،تعق ددب ميكنددم .ايدد
هنجترهت ،آناته كه در صدور
معتهمه ن

مددوازي

و

و شدكل يدك

المللي در ميآيم ،در پرتو دو

اصل نن تدي

حقوقي نمي و نسدق مييتندم:

«اصددل رضددتئي يددت ارادي نددودن و اصددل
حقوقي»44.

فرمتل سي يت صور
نه مته ت تعهدما

قدراردادي ن

توجه دارد و از اي
ن

اصل نخسدت،
المللدي

دريچه ،مبنتي حقدوق

الملل را نر اراده دولتهتي مسدتقل و

حتكي در روان

ن

المللي استوار ميستزد

دف آفريندي
و اصل اخ ر ،الزمه حدق و تكل د
اي

ارادههتي مشترك و متقتندل را صدور

ننددمي آنهددت در چددترچوب و ترت ددب خددتص
مياناترد تت نمي

طريق نه تنهدت طدرق و

ش وههتي ن دتن اراده دولتهدت نده صدور
.55
پ ش

رك .دكتر همايتاله فلسفي ،حقوق بينالمللل معاهلدا ،
 ،ص .83
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يكنواخت و هماون درآيم ،نلكه نت الزامي
كردن اي

قتلبهت ،عمول از نتتيج تراضدي

شمه دولتهت نه آستني م سر نشود و معتيب
نتشي از دكتدري

خدود محمودسدتزي ارادي

دولتهت مرتفع گردد.
در حوزه و گستره اصل نخست كده ايد
نوشتتر نه نررسي آن اختصتص دارد ،مسأله
است كه ايد

اي

رضدتئي نودنهدت از چده

منبع و منشأ حقوقي ندر ميانا دزد و چده
آثتر و نتدتيجي از منمدر حقدوقي نرجدتي
ميگذارد .نت مالحمه تحوال

ن

المللدي در

عرصه خلع سالح و كنترل تسل حت
مجموعهاي موازي

نه عنوان

حقوقي حتكي ندر رواند

دولتهت كه درصمد محمود كردن آزادي عمدل
آنهت در تول دم ،توسدعه ،انبتشدت و نده
كترگ ري تسل حت

نه عنوان وس لهاي جناي

است ،حركتهتيي در اي

خصوص صور

گرفتده

است كه در مدورد آن تحل لهدتي متفدتوتي
عملكردهددت و تحددوال ،

وجددود دارد .ايدد
ً ندر فعتل دت و تصدم ي سدتزمتنهتي
عممتت
ن

المللي در دهه  8441و پس از آن متكي

هسددتنم و در ايدد

خصددوص ميتددوان از دو

قطعنتمه شوراي امن دت در مدورد عدراق و
كره و همچن
115

سه قطعنتمده شدوراي حكدتم
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آژانس ن

المللي اندرژي اتمدي در مدورد

جمهوري اسالمي ايران اشتره كرد.
نرخالف نرداشت از اي

قطعنتمههت نده

منزله رويههتيي در جهت تعميل اصل رضتئي
نودن معتهما  ،نه نمر ميرسدم كده چند
استنبتطي از آنهت نه نت مدت

) (textو نده

نت گستره ) (contextآنهت سدتزگتر نبدوده و
اراده ن

حكتيت از چن

المللي نر گذار
نمارنم811.

از نتتيج ارادي نودن معتهما

ه چ يك از قطعنتمه هدتي شدوراي امن دت و
شوراي حكتم نه عنوان تصم متتي الزامآور
نه تصويب نرس مهانم .نه عبتر
وضع ت كنوني چن
حقوق معتهما
صور
ن

ديار ،در

تعدميلي در نن تدهدتي

ندويژه اصدل رضدتئي ندودن

نارفته است كمت اي كده سدتزمتنهتي

المللي تصويب كننمه ايد

همزمتن نت اتختذ اي

قطعنتمدههت

تصدم مت

آن نر نسبي نودن آثتر معتهدما

و پدس از
و لدزوم

كسب اراده يك دولت نراي التدزام آن نده
تعهما

عدمم گسدترش و خلدع سدالح تأك دم

 .166نر استس متده  38كنوانس ون وي حقوق معتهما  ،هر
عبتر از معتهمه را نتيم در پرتدو معندتي عدتدي آن در
س تق عبترا تفس ر نمود .يعني نتيدم مدت را در پرتدو
گستره آن قرار داد .البته اي متده در صورتي در موضوع
نح اي نوشدتتر كدترنرد دارد كده تفسد ر قطعنتمدههتي
ستزمتنهتي ن المللي را ن ز تتنع اي اصول نمان ي.
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كردهانددم .ندده عنددوان م ددتل ،آژانددس
ن

المللي اندرژي اتمدي در

ع

اي كده

پذيرش و اجدراي پروتكدل الحدتقي را نده
عنوان گتمي ندراي تضدم

ان جتم وظدتيف

آژانس نر استس موافقتنتمه پتدمتن نويژه
تأي م مته دت صدلحآم ز نرنتمده هسدتهاي
تلقي كرده است ،از تسري آثتر نمتم عدمم
گسددترش ندده دولددت
دي.
ان.پي.تد
همچ

د رژييهددتي د رعضددو

دوده
دودداري نمد
د خد

دت818.
اسد

شوراي حكتم در قطعنتمههتي سهگتنه

خود در مورد ايران ،نه تصم ي اخت تري و
داوطلبتنه ايران نراي تعل ق دندي سدتزي
نت ستنتريف

وژ812

(كده جزئدي از پتدمدتن

منمرج در پروتكدل الحدتقي اسدت) نترهدت
تأك م نموده است.
نكتدده جتلددب توجدده در رويددههت و
عملكردهتي ن

المللي مدورد نحد  ،وحدم

موضوعي آنهتست .نه عبتر

ديار ،از پدنج

رويكدردي ندوعي س تسدت دوگتنده
 .161ممك است كه چن
آژانس در نرخورد نت مسأله گسترش سالحهتي هسدتهاي تلقدي
شود امت از نمر حقوقي ،معتهمه عمم گسترش تدت كندون نده
وضع ت ي نرس مه كه وجمان جمعي دولتهت را منعكس كدرده و
تبلور اراده و منتفع جتمعه ن المللي نتشم .رك .ندتدر
ستعم« ،ارزيتني تحك ي امن دت هسدتهاي ندت مع دتر حقدوق
ن الملل عرفي» ،مجله ژوهش اي حقوقي( ،شدمتره ،)8312 ،4
صص .848-221
102. Suspension of centrifuge enrichment.
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قطعنتمه تحل ل شمه در ايد

نوشدتتر كده

جملاي نه حوزه خلع سالح و كنترل تسل حت
مرنوط ميشونم ،چهتر مورد نتظر نر نمدتم
عمم گسترش مبتني نر معتهدمه ان.پي.تدي.
دترهتي
در ،فشد
دتلهتي اخ د
دت .در سد
 8461اسد
س تسي زيتدي نراي واداشدت
قبول تعهما
امت اي

دولتهدت نده

عمم گسترش وجود داشته است.

فشترهت در مدورد ايدران نسد تر

دت .هرچندم
ن شتر از كره شمتلي ندوده اسد
قض ه كره نه «خروج از تعهدما

پذيرفتده

شمه قبلي» آن هي نر استس تعهم مدتدر در
عمم

گسترش813

يعني اصل معتهمه ان.پي.تي.

مرنوط ميشود و فشدتر آژاندس ندر «قبدول
تعهما

پتدمتن هستهاي» است ،امت نه نمر

ميرسم كه عمم فشتر ن

المللدي ندر كدره

شمتلي حدتكي از آن اسدت كده عملكردهدتي
مورد نح  ،ن شتر يك عمل س تسي است و نه
عملي حقوقي كه موجم حق و تكل ف از منمر
در حتلي اسدت كده كدره

حقوقي نتشم .اي
شمتلي اوالً نه عضويت پروتكدل الحدتقي در
ن تممه است و تدتكنون ن دز هد چ كشدوري
موضوعي را در مورد آن مطرح نكدرده
چن
ً حتي از التزام قبلي نه نفدس
است .ثتن ت
103. Non-proliferation.
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تعهما

عمم گسترش انصراف نموده است.

در اي

م تن ،رويه شوراي امن ت نده

دل ل وضع ت حقوقي ختصي كه اي

شورا ندر

استس نمي حقوقي منشدور (خدواه در خصدوص
حفم صلح و امن ت ن

المللدي و خدواه در

راستتي توسعه تدمريجي حقدوق ن

الملدل)

دارد ،قتنل توجهتر از شوراي حكتم اسدت.
شورا كه همواره نر مواضع اصولي خود

اي

اصدددرار داشدددته و قواعدددم نتشدددي از
دته كده از
قطعنتمههتي مصوب خدود را آناد
اراده جمعددي و حقددوقي اعضددتي آن نشددأ
ميگرفته تت حصول نت جده دنبدتل ميكدرده
ده 613
دويب دو قطعنتمد
دي تصد
ده ردد
دت ،ند
اسد
آوريل  8448و قطعنتمه  123مه  8443مفتد
درا و تحقدق كتمدل دنبدتل
آنهت را تت اجد
نكرده است .نر استس اي
و همچن

سكو

رويه مبتني ندر

اي كده شدورا در ايد

دو

ً «درخواست» و توصد هاي نده
قطعنتمه صرفت
دولتهتي عراق و كدره شدمتلي داشدته كده
فتقم الزام حقوقي ندوده اسدت ،آنهدت را
نميتوان مسدتنمي حقدوقي ندراي اسدتنبتط
تعميل اصل رضتئي ندودن پدذيرش معتهدما
ن

المللي دانست.
از طرف ديار ،شورا در قطعنتمه 2341
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مورخ  21آوريل  2114تمتيلهتي گذشدته در
خصوص حركت نه فراسوي اصل رضتئي نودن را
تعميل نموده است .نر استس اي

قطعنتمده

كه نه موجب فصل هفتي منشدور صدتدر شدمه
است ،اوالً نت تأي دم مجدمد ن تن ده سدتل
 8442سران شدورا« ،ضدرور
تعهما

ايفدتي كتمدل

اعضتي ملدل متحدم در رانطده ندت

كنترل تسل حت

و خلع سالح و جلدوگ ري از

گسترش سالحهتي كشدتتر جمعدي» را يدتدآور
ً از دولتهت درخواست شدمه
شمه است .ثتن ت
تت «پذيرش و اجدراي جهتنشدمول معتهدما
چنمجتنبه عمم گسترش سالحهتي كشتتر جمعدي
و تقويت معتهماتي كه عضو آن هسدتنم» را
دص ايد
دل ،روح و ند
دنم .در كد
دود نخشد
نهبد
قطعنتمه حتكي از حفدم رانطده قدراردادي
دولتهت ندت تعهدما

دترش اسدت و
عدمم گسد

هرچنم نت تك ه نر حقوق منشدور تعهدماتي
در خصوص منع انتقدتل سدالحهتي مدذكور در
اخت تر نتزياران د ردولتدي ،لدزوم وضدع
قوان

و مقررا

منتسب نراي ك فري كردن

اي گونه اقمامت  ،اتختذ تدمان ر كنتدرل
ملي نر مواد مرتب

ندت آن سدالحهت ندراي

كل ه دولتهتي عضو ملل متحم ايجدتد شدمه
است امت ايد

سلسدله تعهدما  ،جدتيازي

تأملي بر « اصل رضائي بودن ...

115

معتهما

مرنوطه ن ستنم كمت اي كده ايد

ده
دم  3آن قطعنتمد
دراحت در نند
ده صد
در ند
امد
اشتره شمه است.
در مورد قطعنتمههتي سدهگتنه شدوراي
حكتم در مورد ايران ن دز كده ندت فشدتر
س تسي نه «امضدتء» پروتكدل الحدتقي نده
نمتم پتدمتن
دمه ن
معتهد

هسدتهاي814

(نده عندوان يدك

دل
ده در تكم د
دي دوجتنبد
المللد

موافقتنتمه پتدمتن ستل  )8438انجتم دم،
وضع تت حدمودي متفدتو
كه نتشي از مح

تفتو

اسدت .امدت ايد
س تسي ن

و جبههگ ري و نلوك نندميهتي ن

المللي
المللدي

است ،هنوز نت اعتقتد حقوقي همراه نشدمه
است .نده قدول پروفسدور كرافدورد ،ايد
قطعنتمه نه تنهت پذيرش پروت كل الحدتقي
را از ايران «درخواست» كرده نلكه تنهدت
«كتر نت دن رختنه» نراي امضت ،تصدويب و
ً
اجراي پروتكل را خواستتر شمه و صدراحتت
ندده لددزوم امضددت ،تصددويب و اجددراي آن
اشترهاي نمارد.
در هر حتل ،اي

عملكردهت هنوز قتدر

ن ستنم اصل نن تدي

رضتئي ندودن پدذيرش

معتهما

ن

المللي را كنتر گذاشدته يدت
104. Protocol Additional to Strengthening the Safeguard System (SSS).
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در آن خللي ايجتد كننم .نمتم ن

المللي

نقتي اي

اصل در

دولت محور كنوني ،ضتم

ددما
ددت تعهد
ددتخت و پرداخد
سد
ن

ددراردادي
قد

دري
ده نراند
دتدامي كد
دت و مد
دي اسد
المللد

حتكم ددت دولتهددت سددتون نمددي حقددوقي
ن

المللي نتشم ،نميتوان ه چ دولتدي را

نه قبول معتهدما

ن

المللدي (خدواه در

عرصه خلع سالح و كنترل تسل حت
دزم
دت) ملد
حوزههد

دود813
نمد

يت ديادر

دم ي
دت تصد
و تنهد

آزادانه دولتهت متعتقب تشخ ص منتفع ملي
خويش است كه زم نه ستز پدذيرش معتهدما
در ايد
خواهم ندود .ند

اسدتس ،هدر دولدت

ميتوانم در فراينم انعقدتد

يك معتهدمه

شركت كنم و يت از مشدتركت در ايد

ندوع

ستخت و پرداخت هنجترهتي حقوقي خدودداري
نمتيم ،هر زمتن كده منتسدب تشدخ ص داد،
معتهمه را نپذيرد و در صدور

عدمم نفدي

اعالم شدرط در معتهدمه ،آن را نده صدور

 .163شوراي امن ت در قتلب قطعنتمدههتي  8263و  8333در
مددورد مبددترزه نددت تروريسددي ،تعهددما منددمرج در 82
كنوانس ون ضم تروريستي را از حتلت قراردادي نده حقدوق
ستزمتني تبميل نمود .در قطعنتمده  8341سدتل  2114ن دز
نرخي از تعهما مندمرج در معتهدما راجدع نده سدالحهتي
كشتتر جمعي گزيمه و تصويب شمه است .نت اي حتل ،تفتو
قطعنتمه اخ ر نت قطعنتمههتي مرنوط نده تروريسدي كدتمالً
نمتيتن است.
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مشروط قبول نمتيم .عالوه نر اي  ،تع د
دامنه تعهما

منمرج در يدك معتهدمه ،از

اراده قبلي يت نعمي طرف

معتهمه تبع ت

ميكنم و اثر معتهمه نه طرفهدتي متعتهدم
ده
دود را ند
ده اراده خد
دتيي كد
دي دولتهد
يعند
التزام در قبتل آن اعالم كردهانم ،محمود
ميگردد.
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