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Article Info Abstract 

Original Article 

The right to economic development is considered another manifestation of the 

development issue in international law literature.  It is considered one of the 

fundamental rights of governments and the natural result of their sovereignty, and 

one of the rights upon which the United Nations Charter is based, by which the 

governments of the world commit to solving economic, social, cultural, and 

development-related issues in cooperation. Despite this, the question raised here is, 

what is the nature of this commitment and duty of governments towards the right of 

economic development of other countries, especially regarding the development of 

peaceful nuclear knowledge and technology? According to our results, despite the 

claims of developed countries that there are no binding international laws or 

conventions stipulating the commitment to cooperation and assistance to developing 

countries, developing countries have a right to development, and although the 

obligations of the charter are outlined in a general way, as long as the economic 

activities of the countries, including in the field of nuclear energy, do not pose a threat 

to the peace and security of other nations, they may be considered positive 

obligations. The development of peaceful nuclear technologies and the transfer of 

knowledge to developing countries are the responsibility of nuclear and developed 

countries. Based on this, the present article, with a descriptive and analytical 

approach, seeks to explore and give a detailed answer to the above question. 
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 ی ا هسته   یاز فناور   ی ناش  ی اقتصاد   ۀ ها در قبال حق توسع تعهدات دولت   ت ی بر ماه   ی تأمل
 3مهر   یی بابا   ی عل ،  *2ای ن ی فروغ   ن یحس   ، 1تبار ی اکبر معصوم 

 رانیواحد قائمشهر، مازندران، ا  یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ،یعموم المللنیحقوق ب یدکتر یدانشجو 1
 رانیقائمشهر، مازندران، ا نیفرورد یآموزش عال ۀگروه حقوق، مؤسس الملل،نیحقوق ب اری استاد 2

 رانیواحد چالوس، مازندران، ا  یدانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم انسان ۀگروه حقوق، دانشکد ،ی حقوق عموم اری استاد 3

 چکیده  عات مقاله اطال 

 ۀمنزل حق به   نیمورد توجه قرار گرفته است. ا  المللنیحقوق ب  ات یاز توسعه است که در ادب  یاجلوه   یاقتصاد  ۀحق توسع پژوهشی مقالۀ  
است که منشور ملل متحد بر    یو از حقوق   ابدییم  تیها موضوعآن   تیحاکم  یعیطب  ج یها و نتادولت  یۀاز حقوق اول   یکی

و   یاجتماع  ،یاند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادمتعهد شده   انجه  یهاموجب آن، دولتآن استوار شده است و به 
 ف یتعهد و تکل  نیا  تیاست که ماه  نیا  شودی که مطرح م  یکنند. پرسش  یهمکار  گریکدیتوسعه با    یطور کل به  ای  یفرهنگ
  ست؟یچ  یاهسته  زیآمصلح  ی دانش و فناور  ۀکشورها خصوصًا درمورد توسع  گرید  یاقتصاد  ۀها در برابر حق توسعدولت

 ی درخصوص تعهد به همکار  یالمللنی آور بالزام  ونیکنوانس  ا یبر نبودن قواعد    یمبن  افتهیتوسعه  یکشورها  ی با وجود ادعا
و در قالب تعهدات منشور    یبشر  نیادیبن   یهاحق توسعه جزو ارزش  کهنیدرحال توسعه، با توجه به ا  ی و کمک به کشورها

 ۀ نیکشورها ازجمله در زم  یاقتصاد  یهاتیکه فعال  یتا زمان  دهدینشان م  پژوهش  نیامقرر شده است،    یصورت کلبه
و    یجابیا  یعنوان تعهداتآن رابه  شودینباشد م  یاو منطقه   یالملل نیب  ت یصلح و امن  ی برا  یواقع  یدیتهد  یاهسته  یانرژ

  یو انتقال دانش و فناور  یهمکار  یبرا  سعهدرحال تو  یدر قبال کشورها  یاو هسته  افتهیتوسعه  یهامثبت از جانب دولت
  ییگوکنکاش و پاسخ  یدر پ   یل یو تحل  یفیتوص   یکرد ی مبنا، نوشتار حاضر با رو  نیکرد. بر هم  یتلق  یاهسته  زیآمصلح
 به پرسش مذکور است. یلیتفص
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 مقدمه 
  ی المللنیب   ثاقیدرحال توسعه است که در م  یم کشورهابشر و از حقوق مسل    ی موضوعات حقوق همبستگ  نی تری از محور  ی کی  1حق توسعه 

  ن ی ا  ۀمطالب  ی رو، مبنانیازا   است.  شده  رفتهیپذ   19743  در   ها دولت  یاقتصاد  فیحقوق و تکال  یۀو اعالم  2ی و فرهنگ  ی اجتماع  ،یحقوق اقتصاد
آوردن  ملزم به فراهم   ،المللنیعنوان تابعان حقوق ببه  ، هاو دولت  ی المللنیب  ی هاسازمان  کرد وحقوق بشر برداشت    یاهیاز اسناد پا  شودی حق را م 

  حقوق   یجهان  یۀاعالم  ن یتدو  آمد ی پ  در   که   است  متحد  ملل  سازمان   درون   در   یمفهوم  تحول   حاصل   حق  ن ی. در واقع، ااند حق  نیلوازم تحقق ا
وجود آمده است تا آنجا که کنفرانس استکهلم سازمان آن به  ی ریگشکل   ۀنیزم  یی استعمارزدا  ۀتجرب   و  1966  در  ی المللنیب  نیثاقیم  و  1948  در  بشر

 ۀ مبنا، حق توسع  نی (. بر هم50، ص  1391  ل،ی وک   و  ی ) عسکر  دهد ی م   قرار  توجه   مورد   را  دار یپا  ۀتوسع  مفهوم   ستی زط یمح  ۀملل متحد دربار
  دی با  که  نشوند،  آن  تحقق  مانع  باید   تنهانه   کشورها که  معنا  نیا  به  ؛د کنی م  جادیا  المللنی ب  ۀجامع  یبرا   ی تعهدات  که  است  ی بشر  ی حق  زین  یاقتصاد

 ی اهسته یها تیفعال ۀنیازجمله در زم یانرژ ۀو حوز یاقتصاد ۀتوسع سطح نیب میمستق ای، رابطهانیم نیفراهم آورند. در ا  زی و لوازم آن را ن ابزار
 ۀشرفتیپ  یهااستیس  از   دارند،  یانرژ  به فراوانی    ی دسترس   کهنیا  ضمن  ،افتهیتوسعه  یکه کشورها  یوجود دارد؛ به نحو  زین  وم یاوران  یسازی و غن
  موانع  ی برخ   با  ،ینامطلوب و ناکارآمد انرژ  یهااستیس  یسوا   واند  مواجه   یانرژ  فقر  با  توسعه  درحال  یکشورها  برعکس،.  برخوردارند   زین  یانرژ

  .د انمواجه  یانرژ  ۀدر حوز  یاهسته  یهاتیلفعا  از  یناش  یاقتصاد  ی متعددهام ی تحر  اعمال  و  دهای تهد   فشارها،  ازجمله  ی المللنیبی  هاچالش  و
از    یبرخ   ۀدر جهت تحقق حق توسع  یموانع جد   ی غرب   یکشورها  گر ی د  یو حت  کای مرا  ۀمتحد  االت یا  ۀانب جکی  یهام ی توان گفت که تحری م

و همکاران،    یاهرمی است ) زنگ  ی حقوق بشر  نی اد یبن  یهامتضمن ارزش   یجهان  یهاونیناقض کنوانسکه    ایجاد کرده است  رانیکشورها ازجمله ا
 (.52، ص 1400

ا قبال حق توسعدولت  تعهدات  که  است  نیرسد ای م  ذهن  به  که  ی پرسش  ت،ی وضع  نیبا درک  کشورها خصوصًا   گری د  ی اقتصاد  ۀها در 
  با   چگونه  منظر  نیا  از  یاقتصاد  ۀجانبکی  یهام ی تحر  اعمال   و  ؟دارد   ی تیماه  چه  یاهسته  زیآمصلح   یفناور  ۀنیدرحال توسعه در زم  یکشورها

توج انیب  حقوق  نی مواز ا  یی گوپاسخ  یبرا   است؟  ریپذ هیلملل  تبپرسش  نیبه  به  ابتدا  و تشر   نییها،  توسعه  با جلو  حی مفهوم  آن    ۀ ابعاد مختلف 
تعهدات    تیماه  ،یاقتصاد  ۀبا حق توسع  یاهسته  ی از فناور  یمند بهره   ۀ مباحث، رابط  ۀالملل پرداخته خواهد شد. در ادام نیدر حقوق ب  یاقتصاد
 ۀبرنام  تی با محور  یاقتصاد  ۀها در قبال حق توسعنقض تعهدات دولت  امد یپ  تینها  در  و   حق  ن یها بر ام ی حق، آثار اعمال تحر  ن یها به ادولت
 . شد  خواهد  لیو تحل یبررس  ی المللنی ب ۀدر جامع یاهسته زیآمصلح

 الملل  ن ی ب   حقوق  در   آن   ابعاد   ن یی مفهوم حق توسعه و تب 

ب  4«یمثل »بانک جهان  ییدانان و نهادهاحقوق  اقتصاددانان،   یسو  از  ی مختلف  فی گذشته، تعار  ی هادهه  ی در ط   5پول«   ی المللنی و »صندوق 
متفاوت    یذکرشده تا حدود  یهاف ی تعر  ف،ی تعار  ن یا  ۀ کنند بیان  ینهادها  کردیتفاوت کارکرد و روعلت  اما به  ؛مفهوم مطرح شده است  دربارۀ این 

که  دهد  ی م  نشان  نی. ااند داشته  از آن   ی وسعم  برداشت  گری د  ی اند و برخ مطرح کرده  یها توسعه را صرفًا از بعد اقتصاداز آن  ی بوده است. بعض
 از آن وجود ندارد.   ی واحد و جامع فی و تعر (.ODVV, 2014) است  یچندبعد  ی توسعه مفهوم

 
  انسان  هر  آن  اساس  بر  و  جهینت  در  و  گرفت  انسان   از  را  آن  وانتیاست که نم  یحق توسعه از حقوق بشر  ی،دالیم  1986  مصوب (Right of Development)   سعهحق تو  یۀاعالم  1  ۀماد  مطابق.   1
  هاآن  از  و  کنند  کمک  هاآن   به کنند،  شرکت  ابندیمیکامل تحقق    طور بهو حقوق بشر    یادیبن  یهایآزاد  ۀکه در آن هم  یاسیو س  یفرهنگ  ،یاجتماع   ،یاقتصاد  ۀتوسع  در  دارند  حق  مردمانۀ  هم  و

 برخوردار شوند. 
2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 

3. Charter of Economic Rights and Duties of States 1974. 

4. Word Bank 

5. International Monetary Fund 
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(. اما معنای 408، ص  1397)سلیمی ترکمانی،    دارد  رییست که داللت بر تغا  به سطح باال  نییتوسعه گذر از سطح پامعنای واژگانی  
  و است    افتهی  تر گسترده  مفهومی  توسعه   ف،ی تعار  ی البته در برخ (.  ODVV, 2014)  بهبود سطح رفاه ملت و افراد جامعه است  ی آناصطالح 

  و  یهمگان لیتحص سطح شیافزا  سالم،  ی بهداشت خدمات به ی دسترس   ،ی زندگ  به د یام شی افزا  ،ی عموم فقر  کاهش ای حذف مانند  یموارد  شامل
  ی هاشاخص  دارد   احتمال  توسعه،  مفهوم   از  شدهمطرح   فی تعر  ۀدامن  به   توجه  با  رو،نی(. ازا 407  ص،  1397  ،ی ترکمانی میشود )سلی م  یادباسو

الملل، نیب  حقوق  اتیمتفاوت، دو نوع برداشت از توسعه در ادب   یهاشاخص  نیهم  یمبنا   بر.  شود  ارائه  توسعه  سطح  ی ریگاندازه   یبرا   ی متفاوت
 .است  گرفته شکل ی،انسان ۀتوسع و یاقتصاد  ۀتوسع ی عنی

مطرح   1از توسعه، به دو حالت »حق توسعه« و »حق بر توسعه«   متفاوت دو مفهوم    یبر مبنا  ،المللنیب  حقوق  چارچوب   در  زین  توسعه  حقوق
 یاقتصاد  ۀبر برداشت توسع  ی . حق توسعه مبتننگریستتوسعه    ۀتوان به مقول ی الملل از دو منظر منیشده است. در واقع، در چارچوب حقوق ب

  از   ی کی  ست،ی زطیمح  بر  حق  و   صلح  بر  حق  کنار  در  که   است  کیاز توسعه نزد   یانسان  ۀ برداشت توسع  هب و حق بر توسعه  است  از مفهوم توسعه  
موجود   اتیحق بر توسعه در قالب ادب  فی . هرچند تعرشودمی   لیالملل بشر تحلنیب  حقوق  چارچوب   در  و  است  بشر  حقوق  سوم   نسل  قی مصاد

ها  دولت  فیو صاحبان تکل  ی است که در حق بر توسعه صاحبان حق موجودات انسان  نیا  قنیقدر مت  (،Subedi, 2006, p.27)   دشوار است  ی کم
  ،ی اسیس  ،ی اجتماع  ،یرا در ابعاد اقتصاد  ی انسان  ۀتوسع  یهانهیزم  بتوانند   د یها باتل از مفهوم توسعه، دو  ی در پرتو برداشت انسان  بنابراین،هستند.  

 .  سازند . فراهم .و . ی فرهنگ
ها  دولت  صرفاً   آن  در  فیاست که صاحبان حق و تکل  ی حق  ،ثقل بحث نوشتار حاضر است  ۀکه نقط  ،مفهوم »حق توسعه« اما توسعه به  

افته یتوسعه  یآن، کشورها  یکه بر مبنا  است  افتهیتوسعه  یکشورها  قبال  در  توسعه  درحال  یکشورها  حقوق  از  ی کی  توسعه  ه،ی زاو   نیهستند. از ا
  گفتمان   نیدر ا   (.Oduwole, 2014, p. 3)  ند او درحال توسعه  افتهینتوسعه   یکشورها  ۀتوسع   یالزم برا   یامکانات و بسترهاکردن  متعهد به فراهم

توسعتو  است،  یاقتصاد  المللنیب  حقوق  مباحث  محور  که  توسعه  از حق  معادل  به  یاقتصاد  ۀسعه  که  ا  منزلۀاست  بر    نیحق  نه  کشورها 
 یدر چارچوب حق توسعه، کشورها  ،پس  (.Ngosso, 2013, p. 5)   شودمی قلمداد    ی از حالت فقر عموم  به خروج  کمدستثروتمندشدن بلکه  

 . تعهد«ند  »واجد  افتهیتوسعه یدرحال توسعه »صاحب حق« و کشورها
از مفهوم توسعه در حقوق   یبرداشت  نیچن  أ(. منش11، ص  1379ن،  فلدرن  ه)هو  دارد  ی مبهم   شی حق توسعه مفهوم کماب  ،ی طور کلبه

وارد مناسبات    1960  ۀجهان سوم در ده  یکشورها  یطلب. مباحث مربوط به توسعه از گفتمان استقاللگرددی برم  1960  ۀالملل به تحوالت دهنیب
  ۀ توسع  رکردند، اصواًل بی حق توسعه را دنبال م   ۀد یادر آن  که    ایدرحال توسعه  یکشورها  (.Udombana, 2000, p. 762)  شده است  ی المللنیب

  ی اب یها در دستدولت  انیم  ی بودند که نابرابر  ید ی جد   ی المللنیب  ینظم اقتصاد  جادیداشتند و خواستار ا  د یک أت  ی ع یبر منابع طب  تی و حاکم  یاقتصاد
  ساز جبران  ی نابرابر   مفهوم   یمبنا  بر  توسعه  درحال  یرها کشو  با  خاص  برخورد   و  رفتار  گونهن یا  (.Oduwole, 2014, p. 3کنند )به توسعه را لحاظ  

  درخصوص  مذاکره   به  را   افتهیتوسعه  یکشورها  2متعهدها«ری»جنبش غ  قی کشورها از طر  نی(. ا13، ص  1391ن فلدرن،  هشود )هو ی م  هیتوج 
  در   متحد   ملل  سازمان   »کنفرانس  لیتشک  به  1964  در   سرانجام  که   شد   آغاز  فرایند   نیا  1962  سال   از .  کردند وادار    جهان   یاقتصاد  نظام  اصالح 

  سوم   جهان  یکشورها  افتنینتوسعه  متیق  به  شرفتهیپ  یکشورها  ۀکرد که توسعی استدالل م  نی. انکتاد چند یانجام   3)انکتاد(  توسعه«   و  تجارت   مورد 
باید  ها ، آنروازاینکردند. ی م استفاده کشورها ریسا  ی عیطب  منابع  و امکانات از توسعه به دنیرس  یبرا  افتهیتوسعه  یکشورها را ی ز است؛ شده تمام
در منشور   یا دهیا  نی چنتاً ینها  4.کنند  جبران  را   خود  ی افتادگ عقب  زیها ندرحال توسعه اختصاص دهند تا آن  یاکشوره  به  را   خود  درآمد   از  ی بخش

 
1. Right to Development 

2. Non-Aligned Movement (NAM) 

3. United Nation Conference on Trade and Development 
حقوق باشد؛ زیرا مصادیق حقوق حالت آمرانه و الزامی دارد، ولی توسعه این   وتواند جزمواضع منفی در قبال حق توسعه اظهار داشتند که توسعه نمی. برخی کشورها مثل امریکا، با اتخاذ   4

 ویژگی را ندارد. پس نمی توان آن را حق تلقی کرد.
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  دگاهی د  نیا  تیتقو  باعث  زین  یی استعمارزدا  ۀتجرب   1. شد   شناخته  تیرسم  به  یاقتصاد  ۀتوسع  بر  کشورها  حق  و  کشورها  یاقتصاد  فیحقوق و تکال
  حق  صاحبان  ز،ین  یاو منطقه  یالمللنیب  اسناد  از  یاریبس  در  سپس.  شد  دأییمتعدد ت  ی المللنیب  یهاون یکنوانس  از سوی  توسعه  از  ریتفس  نیا  و  شد 

شده    یی شناسا  1986دسامبر    4مصوب    ی مجمع عموم  128/41  ۀازجمله، حق توسعه در قطعنام  2.شدند   ی معرف  توسعه  درحال  یکشورها  توسعه
ی  از حقوق توسعه باشد.« )عسکر  ی اصل  نفع یفعال و ذ  ۀکنند شرکت  دیبا  نیتوسعه است و بنابرا   ی دارد: »انسان موضوع اصلی که اشعار ماست  

حق در اسناد    نی اما صرف گنجاندن ا  ،ستیدر چارچوب اسناد مذکور ساده ن  یاقتصاد  ۀحق توسع  قیدق  فی (. اگرچه تعر50، ص  1391  ،و وکیل
 ,Subedi, 2006)  داشته باشد  دیک أدرحال توسعه ت  یکشورها  ۀرفتار خاص و مرجح بر توسع  قی را قادر ساخت تا از طر  ی الملل  نی ب  ۀ مذکور جامع

p. 27.)   تحقق اهداف    یبرا که  اند  کردهحق، خود را مکلف    نیشناختن ا  تیمن به رسمحق توسعه، ض  یۀاعالم  یها با امضادولت  ن،یبرا افزون
  یبلکه حق   نیست  د یجد   یحق   ی طور کل گفت که حق توسعه به  دیبا  تی (. در نها410، ص1401و همکاران،    یقی)حق  بکوشند سند    ن یمندرج در ا

  هرچند   ،اند دهینام  زین  حقوق  بر  حق  را   آن  یاعدهرو،  ازاین   است؛ی نشئت گرفته  فرهنگ  و  ی اجتماع  ،یاقتصاد  ،ی اسیس  ،ی از حقوق مدنکه  است  
  ۀجامع  یسو  از   باید   واست    بوده  بشر  حقوق  یهنجارها  ۀتوسع  سازنهیزم  و  بستر  که  شودی م  ی تلق  سوم   نسل  یمحتوا   وجز  که  است  یمیمفاه  از

از اسناد   یار یدر بس  ی و ضمن  حی طور صربه  کهنیحق با توجه به ا  نی ا  ی(. در واقع محتوا 53، ص  1391  ل،یو وک   ی )عسکر  شود  مراعات  ی جهان
را    ی اسناد تعهدات  نیعضو ا  یهاگفت که دولتشود  ی منعکس شده است، م  نیثاقیآور مانند منشور سازمان ملل متحد و مالزام  ی المللنیمهم ب

 دارند.  نهیزم نیدر ا گری کد یو مساعدت به  یاقتصاد ۀحق توسع تیدر رعا گری کد یدر قبال 

 ی اقتصاد   ۀ و نقش آن در توسع   ی ا هسته   ی از فناور   ی مند بهره 

 ۀحوز  در  باشند   توانسته  که  یابند   دست  تیموفق  به   توسعه  ریمس  در  توانند ی م  یی کشورها  و  است  ریانکارناپذ   توسعه  و  یفناور  انیم  وند یامروزه پ
  به   دنیرس   آن  رهگذر  از  که  است  نینو  یهایفناور  به  ی ابیدست  ۀالزم  یفناور  انتقال  اساس،  نیا  بر.  برسند   ی ریچشمگ  یهاشرفت یپ  به  یفناور
ابزارها و عناصر موجود در طبنیدرع (.  189، ص  1398)منتظری مقدم و همکاران،    شودی م  ریپذ امکان  زین  داریپا  ۀتوسع و    عتیحال، اغلب 
  ی منف  ا یکه از هر نوع کاربرد آثار مثبت    یاگونهبه  ، چندگانه برخوردارند   ایدو    یکاربردها  تیاز قابل  ،دست بشر  ی هاساخته  ژه ی وبه  ی،بشر  یزندگ 

  مصارف  برق،  د یتول   یبرا   الزم  یاهسته  یانرژ  د یتول   به  اتم  از  مثبت  ۀ استفاد.  دارد   ی تیوضع   نیچن  زین  یاهسته  یانرژ.  آید ی م دست  به  ی خاص
  د یانفجار امکان تول   ی چاشن چون    یشدن لوازمخالص از آن به همراه جمع   نسبتاً   ی حجم  کردنفراهم  و   انجامد ی م   آن  رینظا  و  یکشاورز  ،ی پزشک

قابل  نی ترخطرناک  با  انهدام جمع  تیسالح  و  فراهم    یکشتار  بر ا52، ص  1383آورد )ساعد،  می را    ی ها جنبه  از  زین  یانرژ  ۀمسئل  مبنا،  ن ی(. 
موفق خواهد   زیتوسعه ن  ۀر عرص د  باشد،   موفق  یانرژ  دیتول   در   بتواند   که   یکشور  گفت   شودی م  که   یاگونه به  د؛یآی م  شماربه  توسعه  ریناپذ یی جدا 

کاربرد    ،ی اتم  گاهو رین  قی برق از طر  د یمتنوع مانند تول   یهاآن در حوزه   ۀو کاربرد گسترد   یاهسته   یاز انرژ  یبا اهداف اقتصاد  زیآمصلح  ۀبود. استفاد
ها، استفاده از  آن  یدارو انبارکردن و نگه  یکشاورز  یهافراورده  ی پرتوده  ،یفلز  ع یکاربرد پرتوزاها در صنا  ،ی ها در صنعت پزشکزوتوپ یا  وی راد

نابودسازپرتوها در معدن نفت و زغال و  لوله  ی ابیو نشت   یدر جوشکار  یپرتونگار  ،یخوراک  یهافرآورده  ۀفاسدکنند   یهای باکتر  یسنگ،  ها 
 است.  تیحائز اهم اریبس د یروئیت ۀغد  یها یماری ( و مبارزه با سرطان و بویواکتی )راد  یاهسته ی ها در پزشکزوتوپ یا ویمخازن، کاربرد راد

حائز    ۀنکت   ان،یم  ن ی(. در ا188، ص  1385،  مولد)  دی آمی   شماربه  کشورها  یاقتصاد  ۀتوسع  یبرا   یزیخ  ۀ نقط  یاهسته  دانش  کاربرد   ،نیبنابرا 
  تداوم  یالدیسوم م   ۀتوان گفت در هزاری ت مأ که به جر  یبه نحو  ،است  یاهسته  یگوناگون فناور  اریبس  یبه کاربردها   ی وابستگ  شیافزا   تیاهم

افزون بر  183، ص  1385،  مولد است )   ی تصورناشدن  یاهسته  فنون  و   علوم   از  ی ریگبهره   ی ب  یصنعت  تمدن اقتصاد  یایمزا (.   ،ی علم  ،یمتنوع 
 

 .23و  12، 2، 1 ۀاند؛ ازجمله در مادهای درحال توسعه معرفی شدهاقتصادی دولت ۀها، بارها صاحبان حق توسع. در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت 1
کشورهای درحال توسعه و    ۀهایمان حق بر توسعبه تضمین این هستیم که تالش ( در مراکش آمده است: ما مجبور 2016سوم جهانی )  ۀدولت هند در اجالس شبک  ۀ. برای مثال، در اعالمی 2

 بنگرید به:  .کند های ملتمان را تضمینپایدار و آرمان  ۀنیل به اهداف توسع

Third World Network (TWN), Climate talks close with Developing Countries calling for Strong pre 2020 action, Marraketch 22 November 

2016, p. 3. 
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  یالمللنینظام ب  طیبه همراه دارد، درحال حاضر هم شرا   یاهسته  یکه استفاده از انرژ   یموارد   ریو سا  یانرژ  ن یمأو ت  ی پزشک  ،ی طیمحست ی ز
برا   یاگونه به ارتقا   یاست که  از علوم    جایگاهش   یحفظ و  فناورراهبردی  استفاده    ی فناور  که  ینحو  به  ،است  ریناپذ اجتناب  یاهسته  یمانند 

  و   اقتدار  یهاشاخص  نییتع  در  یابرجسته   و  مهم  نقش  ،ی صنعت  و  یاقتصاد   د یفوا   برافزون  ،یاهسته  یانرژ  و  پاک   سوخت  ۀنیزم  در  ی اکتساب
 یاهسته  یانرژ   دارندگان  ایی کار  بر  ها،عهدنامه  و   قراردادها  و  کیپلماتی د  یهاکشمکش  و  های زنچانه  ند ایفر  در  و   کند ی م  فای ا  کشورها  استقالل
 .است اثرگذار

 سعادت  و  سالمت  صلح،  در  یاهسته  یانرژ  سهم  به  حی تصر  بایک  هر  یاهسته  سالح   گسترش   منع   مانیو پ  ی اتم  یسازمان انرژ  ۀاساسنام
مقاصد   یبرا   ی اتم  یه از انرژاستفاد  و  د یتول   قات،یتحق  انجام  وکنند  می   اذعان  ی بشر  جوامع   ۀند ی آ  در  یاهسته  یانرژ  یجد   ی نیآفرنقش   به  تی بشر

فناوری  کاربرد  ی گستردگ قراردادن مدنظر با و یاقتصاد  ۀتوسع حق و حق نیا با استناد به. اند دانسته  عضو یهادولت ۀهم مسلم حق را  زیآمصلح
  و  یاقتصاد  ۀتوسع   یراستا  در  رانیا  ی اسالم  یجمهور  ،یاهسته  فنون  و  علوم   یدستاوردهاکاربرد بسیار    یاقتصاد  گوناگون  یهانهیزم  در  یاهسته

  ان، ی د ی مؤو    ی )قاسم   است  ی ریگیپ  و   تالش   درحال   مجدانه  یجهان   یهاعرصه  در   کشور  گاهی جا  ی ارتقا  نیهمچن  و   ی فراوان  یایمزا   نی چن  از  یمند بهره 
ب  ناکامیازجمله  ،  دارد   وجود  نیز  یی هاچالش  و  موانع   ،این  وجود(. با  125، ص  1399  یبرا   یخلع سالح و همکار  ۀنیالملل در زمنیحقوق 
تنظنیازا   ؛توسعه که  ب  میرو  ادولت  ی المللنیروابط  در  همکار  نهیزم  نیها  ن  یهایبه  و  آن  یازهایداوطلبانه  متکمتقابل    همچنین،است.    ی ها 

  ی مربوطه درخصوص انتقال فناور   یهاون یکه از متون اسناد و کنوانس  ی اس یس  یهار یها و تفسدگاهی و اختالف د  کجانبهی  یها و اعمال فشارهام ی تحر
کشورها    ی برخ   یبرا   یاهستهفناوری  و انتقال    یفناور  ۀتوسع  ند ایباعث شده است که فر  ی،موانع و مشکالت داخل  یوجود دارد، سوا   یاهسته

 .شودواجه با مشکل م ،که داشته است  یی هاتیموفق ، با وجودرانیا ی اسالم یازجمله جمهور

 در چارچوب نظام منع گسترش   ی اقتصاد   ۀ توسع  حق   قبال   در   ها دولت   تعهدات   ت ی ماه 

اقتصاد  ی المللنیب  ثاقیموضوع م  ی صورت ضمنبهکه    یاقتصاد   ۀذکر است حق توسع  شایان شامل نسل دوم و    ی و فرهنگ  ی اجتماع  ،یحقوق 
و تعهد مذکور است. اظهار    فیو مشمول تکل  ستی ن  اقاعده مستثن  نیاز ا   یسرنوشت اقتصاد  ن ییحق تع  قی از مصاد  ی کمنزلۀ یحقوق بشر است، به

بردارند« مانع از   یی هامنابع در دسترس »گام ی»تحقق روزافزون« حقوق مندرج در آن بر مبنا یبرا باید ها دولت کهنیبر ا ی مبتن ثاقیم نیا زیمتما
اما سؤال  .  ستین  گری کد یو در روابط با    گری کد یدر برابر    شانیهاملت  یاقتصاد  ۀحق توسع  ت یرعا  یراستاها در  دولت  ۀ هم  یبرا   فیتکل  یی شناسا

  نه یزم نیها در ابا الزامات و تعهدات دولت یاچه رابطه یاهسته یفناور زیآمصلح ۀو حق توسع ستیو تعهد چ فیتکل نیا تیماهاین است که 
  یناش  الشمول عام  تعهدات  جزو  که   رودشمار می به  هاملت  سرنوشت  نییتع  حق  اصل  قیاز مصاد  یاقتصاد  ۀ؟ ابتدا بابد گفت که حق توسعدارد 

  و   تیاهم  به   توجه  با  ،جهینت  در  ست،ین  ها دولت  یقرارداد  تیرضا  به  منوط   صرفاً   آن  تی رعا  واست    انسان  نوع   نی ادیبن  حقوق  به  مربوط   اصول   از
 ت یوضع  حفظ  ی برا   ونشناسند    تیرسم  به  را  هاآن  نقض   از  یناش  ی رقانون یغ  تیوضع  ند امکلف  هادولت  ۀ هم  تعهدات،  از  دسته  نیا  تیماه

  اشاره   ضمن حائل،   وار ی د  یۀقض  در   ، خود  2004  ی مشورت  یۀنظر  در   ی دادگستر  ی المللنیب   وان ی د  که   ییجا  تا .  ی نکنند مساعدت  و کمک   آمدهوجودبه
  یگونه که قاضهمان  تعهدات   نیا.  ی کرد معرف   الشمول عام  را  اصل  نی ا  برابر  در  هادولت  تعهد  تیماه  هاملت  سرنوشت  نییتع  حق  بودنی عرف   به

تعهدات   نیها کاهش داد. ا دولت  انیها را به سطح روابط دوجانبه متوان آنی و نمدارد    ی جهان  ۀکه حوزاست    ی کرافورد اظهار داشته است: تعهدات
منافع و    نیمأالشمول تعام  ی ژگ ی معتقد است که هدف قواعد با و  زیزمانک ن  (.Crawford, 2001, p. 4)  تعلق دارد   ی المللنیب  ۀجامعکل  به  

برابر دولت د  کیحقوق   ا  ست،ین  گری دولت در   ,Zemanek)  است  ی اساس  ی هابا ارزش   ی المللنیب  ۀمنافع جامع  ۀ دهند قواعد نشان  ن یبلکه 

2000, p. 42 .) 
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  و  بودنی جهان   ی ژگیو  دو  چارچوب   در   را  الشمول عام  تعهدات  ی های ژگ یو   ن یهم  ز یبارسلونا تراکشن ن  یۀدر قض  ی دادگستر  یالمللنیب  وانی د
  استقالل  و  تی حاکم  آن  ابعاد  نیترمهم  از  ی کی  است که  سرنوشت  نییاز حق تع  یاجلوه   یاقتصاد  ۀپس حق توسع  1.است  کرده  انیب  ی همبستگ
 ی اهسته  زیآمو دانش صلح  یفناور  و   اطالعات  ۀتوسع  رو، ازاین.  شودی م   یتلق  ها دولت ی ذات اراتیاخت  و   تی صالح   از  آن   باتیترت  و  ستا  کشورها

  ها دولت  از  را   ی حق  نیچن  المللن یمسلم حقوق ب  ۀقاعد   کیکه  ی است. مادام  ی محور کنون دولت  ی المللنیها در نظم بدولت  یمسلم برا   ی حق
که در علت تأثیری به ،هادولت  تیاز فعال یاه حوز  نیچنو نیست وع ممن یاهسته یفناور ۀحوز در ازجمله آن تیکل در توسعه  باشد، نکرده سلب

 ز ی( را نی و حقوق   یاسی)س  ی کند، تعهداتی م  فایا  ۀ جهانی کردن ساختار قدرت در جامعو همگن  ی المللنیب کنشگران    انیم  ی طبقات  ۀکاهش فاصل
  حال،نی(. درع 48، ص  1383)ساعد،  دنبال کنند  را    یاقتصاد  ۀتوسع  ن یدر ا  ی اریآورد که همی وجود م ها بهیفناور  ن یمند از ابهره   یهادولت  یبرا 

  انتقال   حق  به  موجود  یهات یممنوع   کنار  در  ی المللنیب  اسناد  در  ست،ین  همراه  یاهسته  سالح  د یتول   با  الزاماً   یاهسته  یانرژ  کاربرد   ازآنجاکه
 یاهسته  یفناور  انتقال  به   که  است  ی مورد   تنها  که(  ی ت ی پ )ان  یاهسته  یهاسالح   گسترش   منع   مانیپ  در.  است  شده   اشاره   زین  یاهسته  یفناور

  یاتم  یانرژ  ی المللنیب  آژانس  منظم  نظارت   تحت  د یبا  زیآمصلح  تیفعال  ن،یبرا افزون  واست    بوده  تیممنوع   بر  اصل  است،  کرده  صراحت اشاره به
  دی آی م  شماربه  کشورها  ۀهم  فیتکل   ،یاهسته  یفناور  انتقال  ازجمله  ،یاهسته   زیآمصلح  تیفعال  لیتسه  ن،یهمچن  ی.اهسته  یهادولت  نه  باشد 
  جهان   یکشورها  از  ی ادی ز  بخشکه    توسعه  درحال   یکشورها  تیرضا  تا  شد   ن یتدو  ی ت یپ ان  4  ۀ ماد  علت ن ی(. به هم74، ص  1376  ،یی )موال 

 . کنند   بیها را به قبول تعهدات نظام منع گسترش ترغ آن ب،یترت نیو به ا شود جلب گیرد را دربر می 
مواد،   زات، یتر تجههرچه گسترده   ۀشوند که مبادل ی عضو متعهد م  یهادولت  ی کرده است که تمام  حی شده تصراددۀ یمعاه   4  ۀماد   2بند  

ها  دولت  نی تنها ااست که نه  ن یبند ا  نیا  حی . مفهوم صرکنند   لیتسه  یاهسته  یاز انرژ  زیآماستفاده صلحمنظور  را به  یو فناور  ،ی اطالعات علم
درنظر داشت که    د ی نکته را با  نی انتقال و مبادالت اقدام کنند. ا  نیا  لیگسترش و تسه  یدر راستا باید  مبادالت را محدود کنند، که    نیتوانند ای نم

  یخاص   ۀقاعد   چ یمورد ه  نیمقابل انجام شود، اما در ا  ی هاکشورها با طرف   ن یا  ۀچندجانب  ایتواند در چارچوب توافق دو  ی انتقال م   نیاگرچه ا
 (. 196، ص  1398)منتظری مقدم و همکاران،  آور را به خود گرفته است  الزام  ی تعهد   ۀ تعهد، در نظام منع گسترش، جلو  ن یهرچند ا  ست؛یحاکم ن

بر اساس حقوق معاهدات   ریبا تفس  ،کهآن  جهی. نتنشود  توسعه  مانع  آن   یهات یاند که ممنوع به خلع سالح تن داده  یها به شرط در واقع، دولت
 ونیکنوانس  نی ا  31  ۀماد  یو خصوصًا منطوق و محتوا   1969حقوق معاهدات    ونیازجمله کنوانس  ی المللنی معاهدات ب  ریو قواعد حاکم بر تفس

  ۀکه مقدم  ی اهسته  ی، حق مسلم استفاده از انرژاستمنع گسترش    ۀ معاهد  اقیاسناد که مرتبط با س  ریمنع گسترش و هم در سا  ۀهم در معاهد 
  بر   معاهدات  نیا  در  توسعه  حق  و  هاتیممنوع   ۀرابط  ریتفس  ل،ی دال  نیاست. به ا  شده  یی شناسا  رد یگی است و آن را دربر م  یاهسته  یانتقال فناور

  یهادولت  یبرا   یای حقوق   التزام  ن یچن  که   است  نی ا  از  یحاک   ن ی متعاهد   ۀکشف اراد  یها و بر مبنا آن  انعقاد  به  مربوط   یمقدمات  یکارها  اساس
به آن توجه    د ی که با  ی گری د  ۀ(. نکت60، ص  1383)ساعد،    بردارند   گام  یاتوسعه  تعامالت  نیا  لیتسه  جهت  در  تا  است  شده  جادیا  افتهیتوسعه

 یکشورها  ی اب یاز دست  ی رینظام منع گسترش جلوگ   جادیا  ی اصلعلت  منع گسترش و    ۀمنع گسترش است. هدف معاهد   ۀ کرد هدف و موضوع معاهد 
 ی به کشورها  زی آمصلح  ۀاستفاد  یبرا  یدر انتقال فناور  یاهسته   یمشارکت کشورها  ن،یو همچن  یاسالح هسته  د ی تول   یبه فناور  ی افاقد سالح هسته

منع گسترش   ۀ بود و معاهد علل مزبور  از    ی کیمنع گسترش    ۀ هر دو دسته از کشورها به معاهد   وستنیپ  ی اصلعلت    را ی ز  ؛است  یفناور  نیفاقد ا
  گسترش   منع   نظام  تعهدات  یاجرا   بر  ناظر  مسئول   و  نهاد  کهنیا  تیدر نها  (.Ali, 2007, p. 307)  بوده است  ی حقوق   یهابستانبده  ۀصحن  ی نوع به

  ن، یبنابرا   کنند؛  ریتفس  جانبهکی عهداتشان را  ت  خود  ی شخص   یهاقه یسل  و  نظرها  اساس  بر  توانند ی نم   ها دولت  و  است   ی اتم  یانرژ  ی المللنی ب  آژانس
توسط    کی و تحر  قیکمک، تشو  ،یااز انتقال سالح هسته  یبر خوددار  بیکه به ترت   ،گسترش   منع  ۀ معاهد   2  و   1  مواد  حیترج   یبرا   یلیدل   چیه

آن که به صراحت به    4  ۀ اشاره دارد، بر ماد  یاهسته  ی هافاقد سالح   یکشورها  یسو  از  ییهاسالح   نیچن  نکردنافتی و در  ی اهسته  یکشورها
  زات، یتجه  ی المللنیآن، تبادل آزادانه و ب  2مزبور، خصوصًا بند    4  ۀطور که در ماد اشاره کرده است وجود ندارد. همان  یاهسته  یانتقال فناور

 
1. Barselona Traction Case, Dissenting Opinion of Riphagen, ICJ Reports-1970 para 8. 
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فن   یمواد، اطالعات، و دانش علم انرژ   زیآمصلح  ۀاستفاد   ۀ نیدر زم  ی و  ا  لیتسهباید    یاهسته  یاز  حال،  نیدرع   و   ( ی جابیشود )تعهد مثبت و 
اامکلف   یادارندگان هسته از  فناور   جاد یند  انتقال  و  تبادل  راه  بر سر  )تعهدات سلب  یخوددار  یمانع  و  ی کنند  ا  کمترین(    4  ۀماده )ماد   ن یاثر 

تعهد ی ت ی پ ان سا  ی حقوق   ی (  با  برابر  ا  ریو  مفاد  و  د  نیتعهدات  برخالف  است.  سالح   دگاهیمعاهده  معقتقدند    یاهسته  یهادارندگان  که 
است    یآت  ی احتمال   یهایها در همکارآن  ی و حداکثر تعهد اخالق  یاهسته  ی هاقدرت   ۀ داوطلبان  ی ناظر بر همکار  شتریبپاراگراف    نیا  یهاعبارت 

  ینیبشین پآ  ی برا   یی آن تعهد و نه ضمانت اجرا   ینظارت بر حسن اجرا   یبرا   یاست که نه سازوکار  لهیتعهد به وس  ی نوع   ،حالت  نی که در بهتر
 یاهسته  ینقش کشورها  تیتوجه و به اهم  یاهسته  یانتقال فناور  سئلۀاست که به م  ی( تنها مورد 4  ۀماد  2بخش )بند    نیا  ،حال  ن یشده است. با ا

است    زیآممقاصد صلح  یبرا   یدر انتقال فناور   یاهسته  یمهم الزام کشورها  ۀ  نکتتاً ینها  .کندی اشاره م   یاز انرژ  زیآمصلح  ۀکردن استفادی در عموم
  مسئول   ینهادها  ی ریگیپ  با  ی المللنیب  آورالزام  سند   ی باید تعهدات  نیچن  یاجرا   ضمانت  یبرا دشوار است و    اریبس  آن  مثبت در مورد   ۀادل   ۀکه ارائ

 .شود ن یتدو

 ی اقتصاد   ۀ و نقض حق توسع   ی ا هسته   ی ها م ی اعمال تحر 

در روابط    ی اس یس  ت یبا ماه  یاست که اگرچه غالبًا ابزار   یاز مقوالت  یاهسته  یهایفناور  ۀ ها در حوزتیفعال   تری با محو  یاقتصاد   یهام ی تحر
 نیاست. مسئله ا  ی امروزالمللنیالملل از مسائل مطرح جامعه بنینسبت آن با حقوق ب  نییآن و تب  ی حقوق   لیتحل  ی شود، ول ی الملل شناخته م نیب

  ن ی بودن اعمال ای همراه شده است و قانون   زین  یی هامواقع با مخالفت ی اعمال شده و در برخ   ی هاتیل و توج ی دال به  بنا  هام ی تحر  ن یا  اساساً   که  است
  ص ،  1400  ،ی )نوران   د شوی سازمان ملل اعمال م  تی امن  یکه توسط شورا   ی جمع   ی هام ی از تحر  ی اریبرخالف بس  ، است  رفته  ال ؤس  ری ها زم ی تحر
 اقدام  قالب  درفقط    و  ندارد  وجود  ی قانون   منع   صراحتاً   المللنیب  حقوق  در  هام یحرت  گونهنیا  تیمشروععدم  ای  تی(. البته درخصوص مشروع53

  ها می تحر  آن  یط   که   است   مالحظه  قابل   2001  سال  مصوب   ها دولت  یالمللنیب  تیمسئول   طرح  52  تا   49  مواد  حدود   و  طیشرا   ت یرعا  با   و   متقابل
  زیطرح ن  نی(. هرچند به ا 128، ص  1394  ،ی نی )عابد   باشد...  و  آمره   قواعد  و  بشر  حقوق  نیادیبن  قواعد   نقض  زور،   به   د یتهد   ای   زور  متضمن   نباید 

 ی دانستن اعضادر مسئول   ید ی و افق جد   رد یگی قرار م  ی الملل عرف نیعام حقوق ب  ۀتحت قاعد   تینوع از مسئول   نیوارد است، اما ا  یاریانتقادات بس
  خداپرست، و    ی)موسو  استقرار گرفته    زین  ی المللنیب  ییقضا  یۀکه موردقبول رو  شودی محسوب مالملل  نیدر حقوق ب  ی المللنیب  ی هاسازمان
 (. 162- 159 ص ،1392

  اقتصاد   هیعل  گسترده  یتجار  و   ی بانک  ی ومال  یهامی تحر  و  رانیا  یاهسته  زیآمصلح  ۀبرنام  هیعل  یاهسته  یهام یتحر  کای مرا نمونه، دولت    یبرا 
  داشت   درنظر  دیبا  .استشده    ران یا  یو مال  یتجارتراز  موجب کاهش    ی،حداکثر  می ابزار تحر  ی ریکارگ با به  ،کشور  نیا.  است  کرده  وضع   کشور

  گر ی د  یهاولتد  تیحاکم  حق  ناقض  جانبهکی  یهام ی تحر   یمؤثرساز  ۀبهان  به  ی نیفراسرزم  تیصالح   از  هادولت  ۀبخواهاندل  و  موسع   ریتفس  که
  تعارض دارد   ،هاتیحاکم  ی خصوصًا اصل برابر  ،المللنیاست که با حقوق ب  یقدرت اقتصاد  ۀبه پشتوان  گرانی اراده بر د  لیتحم  ی و در واقع نوع 

(Terry, 2020؛)  حق (،  4  ۀ)ماد  1968  یاهسته  سالح   گسترش   منع   مان یپ  در   تیعضو  یایمزا   موجببه  ، است  معتقد   حق  به   رانیکه ا  یدرحال  
  صنعت   نیا  ۀشرفتیپ  یهاجنبه  از  یبرخوردار  زین  و   یاهسته  یهاروگاهین  سوخت  یبرا   وم ی اوران  یسازی غن  ازجمله  یاهسته  زیآمصلح  ۀ برنام  داشتن

  یهاتیاز فعال  یناش  یاقتصاد  یو اعمال فشارها  می تحر  قی گرفتن آن از طردهی ناد  ،رونی. ازاهاستدولت  یاقتصاد   ۀتوسع  حق  به   مستند  که  دارد   را 
  مندرج  تیحاکم   ی برابر  اصل  و   متحد  ملل  سازمان  منشور  2  ۀ ماد  7  بند  نقض  کشورها،  یداخل  امور  در  مداخله  و  ت یحاکم  انکار  ی نوع   یاهسته

 (.  146، ص 1395 ،ی سازمان ملل متحد است )قاسم  منشور اهداف در
  ۀالملل، حقوق بشردوستاننیبا حقوق ب  جانبهک ی  نیکه »اقدامات و قوانکرده است    د یک أت  زیحقوق بشر ن  یشورا   2014اکتبر    3  ۀقطعنام

  ی ها قطعنامه  ژهیوبه  ی،المللنی از اسناد ب  یدر برخ   1ها در تضاد است«دولت  زیآممنشور سازمان ملل و اصول حاکم بر روابط مسالمت  ،ی المللنیب

 

1. Human Rights Council, 2014, pp. 1-3. 
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  ۀ در قطعنام  ی معامالت بازرگان   می تحر  ا یها  ی ئ مانند انسداد دارا   یاقدامات اقتصاد  قی منع مداخله از طربر  هم    ،سازمان ملل متحد   ی مجمع عموم 
در    ،حالنیدرع   ؛است  شده  د یک أطور خاص تبه(.  G.A/Res/3281)کشورها«    یاقتصاد  فیبا عنوان »منشور حقوق و وظا  1974دسامبر    12

  یهااز کنفرانس  یعرب و برخ   یۀ اتحاد  مان ی(، پ3  ۀ)ماد   قای فرا(، منشور سازمان وحدت  19و    18،  16)مواد    یی کای مرا  یمنشور سازمان کشورها
 اصول   لحاظ  از  کهن یا  برافزون  ران،یا  یاهسته  یهاتیفعال  هیعل  کای مرا  ۀجانبکی  یهام ی تحر  روازاینمطرح شده است.    یاو منطقه  ی المللنیمهم ب

  دولت   با   دوجانبه  تعهدات  نقض  ، است  مداخله   عدم   اصل  نقص   ی دادگستر  ی المللنیب   وان ی د  یۀ رو   زین  و   ها قطعنامه  در   مندرج   الملل نیب  حقوق
دهد  ی م  ی لیتمث  ۀبه عبارت مزبور جنب  ی مجمع عموم  یهادر قالب قطعنامه  ی الملل عرف نیو حقوق ب  ی المللنیب  نی دکتر  1.شودی م  ی تلق  زین  رانیا

  فناورانه  یهاشرفت یپ ی دگ یچیو پ ستمیدر قرن ب ی المللنیب یبا گسترش روابط اقتصاد ،را ی شمارد؛ زی م ی تسرقابل زین یاقتصاد ۀو آن را به مداخل
محظورات    جادیا  مداخله    ناپذیرد یو ترد   ی، بلکه مظهر عادماند نمی محصور    « ی و نظام   ی اس یآن »س  کیکالس   قی مداخله در مصاد  گری د  ی،و صنعت

تنها نقض  نه  ران،یا  هیعل  کای مرا  ۀجانب کی  یاقتصاد  ی هام ی تحر  نی(. بنابرا 859، ص  1392  ان،ی است )منصور  یو اقتصاد  ی مال  یهاتی و محدود
در   رانیا  هیعل  یاقتصاد  یهام یتوان گفت تحری بلکه »بدون اغراق م  است،  رانیدولت و ملت ا  یاقتصاد  ۀنقص حق توسع  و  اصل عدم مداخله

نامتناسب و   یبا فشار اقتصاد زیالملل ننی(. حقوق ب840، ص 1392مجنده،  ی بیشده است« )حب ع یوس اسیتوسل به زور در مق نی گزیواقع جا
   (.Gutmann et al, 2018, pp. 5-7) ثالث مخالف است یگناه کشور هدف و اتباع کشورهای بر شهروندان ب ژه یوحساب بهی ب

گزارشگر  2.است«  توسعه  حق یۀاعالم یاجرا  ی اصل موانع  از جانبهک ی ی قهر »اقدامات که کرد  د أییت 2017سال  در زیحقوق بشر ن یشورا 
  ی ناش  یاقتصاد  یهام یکرد و گفت: تحر  دی شد   ی ابراز نگران  رانیا  هیعل  کای مر  یاهسته  یهام ی درخصوص آثار سوء تحر  زیحقوق بشر ن  یشورا   ۀ ژیو

 قی طر  از  گری د  ی هادولت  ی اسیس  می رژ  و   ه یرو  ردادن ییتغ  و   کندی م   نقض  را  یالمللنیب  قواعد   و   بشر  حقوق   ،ی اس یس  اتین  با   یاهسته  ی هاتیاز فعال
  ۀ شد رفتهیپذ   یۀرو   هرگز  باشد،   ملت  کی  یزدگی قحط  متیق  به  است  ممکن   و  رد یگی م   ده ی ناد  را   بشر  نیادیبن  حقوق  که  ،گسترده  یهام ی تحر

 ه ی عل  ژه یوبه  ز،یقهرآم  یکردن اعمال اقدامات اقتصادضمن محکوم   زین  4ملل متحد )انکتاد(  ۀاجالس تجارت و توسع  3.است  نبوده  ی المللنیب
 االت یا  ۀرانیگسخت  یهام ی گذار با تحرهیسرما  یها و شرکت  ی المللنیب  ی هاکشورها، ارگان  ی: »همراهد کن ی درحال توسعه، اعالم م  یکشورها

عنوان    با   یاقطعنامه.  5است کرده  بغرنج    شیازپ شی شده و اوضاع را بمنجر    ران یدر بازار ا  یگذارهیسرما  ی خطر باال  جاد یبه ا  رانیا  هیمتحده عل
 برایخواهد که از موضع برتر خود  ی م  ی صنعت  یاز کشورها   6توسعه  درحال  یکشورها  هیعل  یاقتصاد  و  ی اسیس  اجبار  ۀلیوس  یاقدامات اقتصاد

و    یدانیکشورها استفاده نکنند )سادات م  ریسا  ی و اجتماع  یتجار  ،ی اس یس  ،یاقتصاد  یها استیدر س  رییتغ  جاد یبا هدف ا  یاعمال فشار اقتصاد 
 (.42، ص 1398طرقبه،  ی لیخل

مثبت   یها را ابزار م ی تحر  ی صورت کل دانند، بلکه بهی نم  ی عام آن منف  یها را در معنامی تنها تحرنه  ی غرب   سندگان یاز نو  ی ، برخ این  با وجود 
قراردادن حکومت ناقض حقوق بشر  سرکوب   یهادر جهت تحت فشار  با استانداردها  برایگر و  با اصل حاکم  ی جهان  یانطباق    تیو منطبق 

 ت یمسئول   با  است   نممک  و  دارد   همراه  به  را   ی خطرات  جانبهکی  هدفمند   یهام یتحر  بنابراین،  (.Oygarden, 2017, p. 137)  دانند ی کشورها م
تواند  ی ) هدفمند( فقط م  جانبهک ی  می آن، »هرگونه تحر  48و    42  ۀبنابر ماد   ،نیسازگار نباشد. همچن  7ی المللنیب  ۀمتخلفان  اعمال  یبرا   هادولت

  ن یاما ازآنجاکه ا  (.Oygarden, 2017, p. 137)  روشن شود   د یبا  زی ن  دهی دب یآسریغ  یکشورها  ی بازدارنده باشد، نه اقدام متقابل و حقوق قانون 
استفاده و احتمال سوء  ی قانون   تیقطععدم  جادیباعث ا  وها وجود ندارد  استفاده از آن  یبرا   ی مشخص  اریمع  چیه  ستند،یمحور نها معاهدهم ی تحر
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  به   احترام  مستلزم   که   است   هادولت  ان یم  در   زیآممسالمت  ی ستی همز  اصل  ض ناق  رانیا  م ی تحر  در   کای مرا  ۀجانب کیاقدامات    ،شود. درمجموعی م
  ها دولت  ی نیسرزم  ت یتمام  و   استقالل  به   احترام  ،ی دوست   و   یهمکار  مداخله،عدم  ها،دولت  ی حقوق   یتساو  ی عنی  الملل نیب  حقوق  ی اساس  اصول 

 (.  79، ص 1385 ،ی )ماف است  ی للالمنیب وجاهت فاقد  ،نداشتنتیمشروع  علتبه ،اقدامات نوع  نیا. است ی المللنیب ۀجامع  یاعضا انیم در

 ی اقتصاد   ۀها در برابر حق توسع نقض تعهدات دولت   ی آثار حقوق 

کشورها در  تأمل  تحر  یی با  مورد  گرفته ی که  قرار  جامع  نسبتًا  درمم  سا  میابی ی اند،  کنار  در  نقض  ریکه  توسعحقوق  حق  از   یاقتصاد  ۀشده، 
برا م ی تحر  نیاعمال است.  ا  هام ی در تحر  ی حقوق بشر  یارهایمع  نی رتریپذ بیآس ا  یها  مختلف   یهابر جنبه  ریاخ  یهاسال  یط  رانینمونه در 

  یۀو اعالم  ی و فرهنگ  ی اجتماع  ی وحقوق اقتصاد  ثاقیکه جزو حقوق مندرج در م  ی گرفته تا نقض حق بهداشت و سالمت  اتیاز حق ح  ،حقوق بشر
ازجمله    یآثار اقتصاد  میمستقریصورت غحال بهنیو درع   است  گذاشته  ی منف  تأثیرات  میطور مستقها است، بهون یکنوانس  ریحقوق بشر و سا  ی جهان
 ی ارزها  متیق  شیاز صادرات، افزا   ی ناش  یوانتقاالت ارزدر نقل  تی محدود  ،ی دولت، کاهش اعتبارات عمران  ی عموم  ۀتعادل الزم در بودج عدم

  یقطع همکار  ، ی در بخش تجارت خارج   تی محدود  جاد یبا ا  یگذارهی در داخل کشور، کاهش سرما  ی و آثار تورم  یکاهش ارزش پول مل  ،ی خارج 
  انیرانیایکایک    ۀبه نقض حق توسع  ها نیا  ۀ هم  تاً یکه نها  ی داشته است در بخش انرژ  یانتقال فناور  ۀ نیخصوصًا در زم  رانیسسات با اؤها و مشرکت 

اعمال    کهچنان(.  54، ص  1400و همکاران،    ی اهرم  ی نخواهد گذاشت )زنگ  بینصی آن ب   فی من  آثاراز    زی را ن  ندهی آ  یهاو نسلاست    منجر شده
مشکالت و   یسوا   ر،یاخ  یهاسال  ی مختلف، خصوصًا ط  یهابا شدت و ضعف متفاوت در دوره   ،کای مرا دولت    از سوی  جانبهکی  یهام ی تحر

  یهی نجم و ششم توسعه بوده است. بد پ  یهابرنامه  یازجمله در اجرا   رانیوسعه در ات  ندایفر  در گذار  ریثأت  ی رونیب  ریمتغ  نی ترمهم  ، ی موانع داخل
نقض    ،تناسب  تیخاص، بدون ضرورت و رعا  یکشور   هیعل  یاهسته  یهاتیاز فعال  ی مشروع ناشریو غ  ی حداکثر  یهام ی است که با اعمال تحر

عام به همراه  تعهدات  را  ارزش   دارد الشمول  است  نی ادیبن  یهاکه جزو  بشر  عام  .نوع  تعهدات  نقض  نعمومًا  د  زیالشمول  تعهدات   گری همانند 
 یبرا   تیخاص خود خواهد بود. در بحث مسئول   یها ی ژگ یو   یدارا   تیمسئول   نیکننده خواهد شد. البته ادولت نقض  تیموجب مسئول   ی المللنیب

  ثالث   یهادولت  ای  ی حقوق   منافع   با  یهادولت  و  دهیدانی ز  دولت  انیم   کیتفک  رد ی گ  قرار  توجه  مورد   باید که   ی الشمول، موضوع نقض تعهدات عام
همانند دولت    ، ثالث  یها، دولت2001الملل  نی حقوق ب  ونیسیمواد کم  سینوشیپ  48  ۀ ماد  2(. وفق بند  1045، ص  1387  ،ی فی )شر  است

بر اساس اوضاع و احوال خاص    ،دارند و در صورت لزوم الشمول، استحقاق درخواست توقف عمل متخلفانه را  از نقض تعهد عام  دهی دانی ز
   (.Bird, 2010, p. 882) مبادرت ورزند  2002مواد  سینوشیپ 30 ۀ ماد با تکرار مطابقو ضمانت عدم نان یتوانند به اخذ اطمی م ه،یقض

الشمول  از نقض تعهد عام  یناش   ی قانون ریغ  تی متعهدند وضع  زی ناقض نریغ  یهادولت  1ی، دادگستر  ی المللنیب  وانی د  یۀطبق رو  مبنا،   ن یبر هم
رو  ازاینرفته است.    نیکه هرگونه مانع بر سر راه اعمال تعهدات مزبور ازب   یابند   نانیکمک نکنند و اطم  تی وضع  نی، به حفظ انکنند   یی را شناسا

 مختلف   یسازوکارها   قی طر  از  تواند ی م  می تحر  هدف  دولت  ن،یبرا . افزونند یالزم را بنما  یها همکاردولت  ۀهم  د ی با  نانیاطم  رسیدن به این   یبرا 
  ی المللنیب  تیمسئول   طرح   50  ۀماد   طبق  ،تواند ی م  هدف   دولت  اساس،  نیا  بر.  ورزد   مبادرت   آن  سوء  آثار  و  می تحر  واضع   دولت   با  مقابله  به

  اقدام   نیا  به   توسل  البته .  شود  متوسل  ی موضوع   تناسب  و   تشابه  و   زور  به   توسل   ای  دی تهد   عدم  همچون  طیشرا   ت یرعا  با   متقابل  اقدام  به   ها، دولت
و در عمل مشاهده    دارد هم    ی بیمعا  و  ایابزار مزا   نیحال، کاربرد ای. باااست  ریپذ امکان  است  دهی د  صدمه  میمستق  طوربه  که  ی دولت   از سوی  صرفاً 

 
الشمول که وضعیت غیرقانونی موجود ناشی از نقض تعهدی عام ، چراکنندفریقای جنوبی در نامیبیا مخالفت  اها باید با تسلط و حضور  نامیبیا بر این نظر بود که تمامی دولت   ۀ. دیوان در قضی 1

 است.

ILC, Draft Article on State Responsibility with Commentary, 2001, art. 48. 
اند احداث دیوار حائل را که ناقض حق تعیین سرنوشت  ها موظفدولتها اظهار داشته است که کلیۀ  المللی دولتنویس طرح مسئولیت بینپیش  41در قضیۀ دیوار حائل نیز، دیوان با طرح مادۀ  

 گونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده نکنند.الشمول است را به رسمیت نشناسند و هیچعنوان یک تعهد عامملت فلسطین به
The Legal Consequence for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, Op.cit, para. 126. 
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بهانهی م برا   یهادر دست دولت  یا شود که نقض حقوق بشر  با دولت هدف است    نیشی پ  یهاو رفع خصومت  ییجوی تالف  یقدرتمند  خود 
 (. 140، ص  1394و همکاران،  ی هل)عبدال

 ن یا  از  استفادهاست. برای    یداخل  یی قضا  مراجع   در  یدعو  طرح   یبرا   الزم  یهارساختی ز  جادیا  هام ی تحر  با  مقابله  یابزارها  از  گری د  ی کی
(. مراجعه 450، ص  1392  ،ی ل یو تحصوکیل  شود )  ی نیبشیپ   می تحر  هدف   کشور  ی داخل  مقررات  و  نیقوان  در  الزم  یهاتیظرف   بدواً باید    روش 

. بر اساس است  مشروعریغ  یهام ی اعمال تحر  ۀنیزم  رد  یطرح دعاو  یبرا   ی گری ابزار د  ی دادگستر  ی المللنی ب  وانی ازجمله د  ی الملل نیبه مراجع ب
  ن یتاکنون به هم  زین  رانیدولت اکه  چنان  ،را دارند   وانی در د  یحق طرح دعو  هاساسنام  ۀامضاکنند   یهامزبور، دولت  وانی د  ۀاساسنام  35  ۀماد   1بند  

دولت    هیاز برجام عل  کای مراو خروج    ران یا  یهایی ضبط دارا  ،ی نفت  یحمله به سکوها   ر،یارانیا  655  ۀسقوط پرواز شمار  یها استناد در پرونده
 (.  56، ص 1400و همکاران،  یاهرم ی است )زنگ کردها طرح دعو وانی در د کای امر

 ی ر ی گ جه ی نت 

 یاهسته  یفناور   و  اطالعات   و  دانش   ۀتوسع  حق  از  دوگانه   ریتفاس  وجود  رغمبه  ،گفت  توانی م  گرفت  قرار  بحث  مورد  نوشتار  نیاز مجموع آنچه در ا
  ی هادولت  ،یاقتصاد  ۀناظر بر حق توسع  ی المللنی ب  یهاتی و محدود  یاهسته  یهامنع گسترش سالح   ۀ در چارچوب معاهد   ی الملل نیب  ۀ در جامع

  هر   آن  اساس  بر  که   گری د  یهادولت  قبال   در  ی دولت  ی حق   ۀ مثاببه  یاقتصاد  ۀتوسع  مفهوم   بر  هیبا تک  ،رانیا  ی اسالم  یدرحال توسعه همچون جمهور
انرژا  ندهیفزا   ۀاستفاد  یسو  به  ،کند   اتخاذ  را   خود  ۀتوسع  یهااستیس  مستقالً   تواند ی م  یکشور فناور  یز منابع   یاهسته  زیآمصلح  یخصوصًا 

موانع  یوجود آورده است. سوا کشورها به  نیا یاقتصاد ۀتوسع یرا برا  یجد  ی نه وجود دارد که موانعیزم نیهم در ا  یی ها. چالشکنند ی م حرکت
ها  دولت  یاقتصاد  ۀحق توسع  یفرارو  زین  ی اسیو س  ی حقوق   یهاموانع و چالش  ،ی المللنیو ب  ی داخل  ۀدر عرص   یو ساختار  یراهبرد   یهاو چالش

  ی کشورها  یها دگاهی گرفته تا اختالف د  یاقتصاد  ۀحق توسع  ۀنیضمانت اجرا در زم  فقدانآور و  الزام  ی از فقدان قواعد و مقررات حقوق   ؛وجود دارد 
و با    ی اسیاست که با اهداف س  یاقتصاد  یهام ی موانع تحر  نی ترمهم  ،انیم  نیا  حق. در  نیا  دربارۀ)شمال( و درحال توسعه )جنوب(    افتهیتوسعه
  ی کنترل  یهام ی تحر  و   رانیا  ازجمله  کشورها  یاهسته  یفناور  و  صنعت  بر  شدهوضع   یهام ی در واقع، تحر   .رد یگی صورت م  یاهسته  ۀبرنام  تی محور

  یجمع  آثار  و  ها م ی تحر  نوع  نیا  بودنی نیفراسرزم  و   ی گستردگ   به   توجه   با  ،ران یا  ی اسالم  یجمهور  فیتضع  و  یا هسته  ۀ برنام  ساختنمتوقف   هدف   با
 .است  شده  رانیملت ا  ینوشت اقتصادسر  ۀآزادان  نییتع  حق  نقض  واقع   در   و  رانیا  دولت  ازجمله  هادولت  یاقتصاد  ۀتوسع  حق نقض  به  منجر  آن،

  ن یثاقیازجمله منشور سازمان ملل متحد، م  ی المللنیاز اسناد ب  یاریاست که در بس   ی المللنیب  ۀمعجا  نی ادی بن  یهاامر برخالف قواعد و ارزش   نیا
  ق ی از مصاد  ی کیعنوان  به  ،طور که حق بر توسعهقرار گرفته است. همان  یی مورد شناسا  ی و ضمن  حی صورت صرالملل بهنیمنابع حقوق ب  گری و د

است که    ی حق توسعه از حقوق   که نیعموم مردم است و با توجه به ا  یمطلوب برا   ی دگ زن  یازهاینشیهمواره به دنبال تحقق پ  ی، حقوق همبستگ
قدرتمند و    یکشورها  یاز سو  جانبه کی  یهام ی دهد، وضع تحری ها قرار مبر دوش دولت  یجابیا  فیدولت است و تکال  میمستلزم دخالت مستق

عملکرد   رو،ازاین.  کند می   جادی ا  زیحق بر توسعه ن  یبستر و لوازم اجرا   جادیدر ا  می هدف تحر  یهادولت  فیبر سر راه عمل به تکل  ی بزرگ مانع جد 
عامنه  کا،ی مراازجمله    کنندهم ی تحر  یها دولت  ۀجانبکی تعهد  ناقض  اتنها  کشورها  هاکشور  نیالشمول  قبال  دولت  به  شدهم ی تحر  یدر  عنوان 
نظر . بههست  زیثالث ن  یهادولت  خصوصاً   ی المللنیب  ۀجامع  یگر اعضای د  ی و تعارض با منافع حقوق   نیاست، بلکه در تبا  میمستق  ۀد ی دانی ز
در قبال    ی المللنیب  ۀجامع  یاعضا  یجد   ی اتخاذ موضع حقوق   ،ی اعمال  یهام ی ازجمله فشارها و تحر  ،موجود  یهامقابله با چالشبرای  رسد  ی م

آن  ی ریگی و پ ی المللنیب تیطرح مسئول  ،کشورها ی و برخ  کای مرا ۀمتحد  االت یا ی المللنیب ی وق حق یو خارج از استانداردها  ی رقانون یاقدامات غ
  اتخاذ راهبرد مقاومت و اتکال به   زیو ن  رانیا  ازجمله  توسعه  درحال   یکشورها  توسط  المللنی راستا و منطبق با حقوق بهم  ی الملل نیدر مجامع ب

و توسعه و انتقال    گری کد یها در قبال  دولت  یاقتصاد  ۀسعتو  حق  میتحک  یبرا   افزون براین،   ضروری است.ی  او منطقه  ی و امکانات داخل  تیظرف 
به سوی،  اهسته  یفناور الزام  بیو تصو  نیتدو  یحرکت  باسناد  ائتالف  ،ی المللنیآور  از  استفاده    یالمللنیب  ی هاو سازمان  ی المللنیب  یهابا 

 .  رسد نظر می به یضرور ،تعهد مانند جنبش عدم ی المللنیب یهاجنبش ا یدرحال توسعه  یمتشکل از کشورها 
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 منابع 

 ویکمدر قرن بیست  المللنیب  حقوق  و  ی المللنی ب  جامعه  .هادولت  ت یحاکم  اصل  و  جانبهک ی  یاقتصاد  میتحر(.  1392)  محمد   مجنده،  ی بیحب
 .ی انسان علوم  شمندانی اند  خانه  و دانش شهر انتشارات : تهران .(ی گدلیب ی ائ یض محمدرضا دکتر  استاد به  یی اهدا  مقاالت )مجموعه 

  اسناد  و  فقه  منظر   از   ی مقاومت   اقتصاد   پرتو  در   توسعه  بر  حق  تحقق(.  1401)  نی الد حسام  دیس  ،ی نیحس  اله،فرج   ، ی برات  محمدرضا،  ،ی قیحق
 .425-407(، 55)15 ،ی المللنیب ی حقوق  قاتیتحق ی.المللنیب

فلدرن، آه هو-زایدل ب(.  1379)  گناتسی ن  انتشارات    ،(مترجم)  ی  قاسم زمان  د یس  .یاقتصاد  الملل  نیحقوق  شهر   ی حقوق   پژوهشکدهتهران: 
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