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 مقدمه

 اندعبارتکه تشکیل شده است اصلی  7سه رکن( از NPT(اتمی های معاهده منع گسترش سالح
 2.ایاز انرژی هستهآمیز و استفاده صلحای ، خلع سالح هستهایههستهای سالح گسترشاز عدم 

وجود  نظر جدی راجع به اين پرسش بنیاديناختالف NPT از ديرباز بین کشورهای عضو معاهده
 9بوده است. ترمهمکنندگان آن برای تدوين، معاهدههای يک از ستونکه کدام داشته است

ن رکن تريمهمای از انرژی هستهآمیز کشورهای فاقد سالح اتمی عموماً معتقدند که استفاده صلح
آيد و تحمیل هرگونه محدوديتی در اعمال و اجرای حق مسلم کشورهای عضو می معاهده به شمار

منجر به کاهش اعتبار و يکپارچگی معاهده خواهد ز آمیصلحای برای برخورداری از انرژی هسته
ای تههسهای سالح گسترشعدم بايد در نقطه مقابل، کشورهای دارای سالح اتمی معتقدند  4شد.

حفظ صلح و امنیت جهانی را به مخاطره  ،رکن معاهده محسوب کرد چرا که نقض آنترين مهم را
اهمیت  NPT رسد هر سه رکن معاهدهمی به نظر للالمبیننظر حقوق از نقطه 5خواهد انداخت.

 از ديگری قلمداد کرد.تر برتر و مهم يک راهیچتوان نمیيکسانی دارند و 
 افکار برایهمواره ای هستههای سالح گسترشکتمان کرد که عدم  تواننمی ،با وجود اين

الی مخفیانه کره شمای هستههای بوده است. بعد از کشف فعالیت بسیار مهمعمومی جامعه جهانی 
تا حد  گسترشعدم  نظاممیالدی، جامعه جهانی دريافت که موفقیت  38و عراق در اوايل دهه 

ف موقع انحراآزمايی آژانس برای کشف بهزيادی به اثربخشی و کارآمدی نهاد بازرسی و راستی
تظار ان بايد صورت، جامعه جهانیکشورهای عضو بستگی دارد. در غیر اين ای هستههای فعالیت

های بار يکی از کشورهای عضو معاهده به دنبال تولید سالح که هر چند وقت يک داشتمی
ی باشد. به همین دلیل بود که آژانس بعد از شناسايآمیز صلحای تحت پوشش برنامه هستهای هسته

ل الحاقی را با هدف تقويت کارآيی و پادمان، پروتک نامهموافقتجدی در های ها و ضعفکاستی
احی طرای هستههای پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش سالح نظام بازدهی یارتقا

 
1. Pillar 

2. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, opened for signature on July 1, 1968, 21 U.S.T. 

483, 729 U.N.T.S. 161 (entered into force Mar. 5, 1970) [hereinafter NPT].  

3. Shenasaei, Hedayatollah and Faramarz Shirvani, “Article IV of the NPT Treaty and Legitimacy of 

Sensitive Nuclear Activities”, Asian Social Science, vol. 10, no. 3, 2014, p. 121. 

4. Ibid. 

نوعی  ،ایآمیز هستهتوسط کشورهای دارای سالح اتمی بر انرژی صلحرا های مختلف تحمیل محدوديت ،جمهوری اسالمی
 ن.ک:داند. می «ایآپارتايد هسته»

Islamic Republic of Iran, Peaceful Use of Nuclear Energy, NPT Review Conf. 2005, Working Paper No. 

50, 2005, http://www.un.org/en/conf/npt/2005/working%20papers.html. 

5. Knopf, W., Jeffrey, “After Diffusion: Challenges to Enforcing Nonproliferation and Disarmament 

Norms”, Contemporary Security Policy, 2018, p. 16. 

http://www.un.org/en/conf/npt/2005/working%20papers.html
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 0کرد.
اساسی در خصوص های پرسش 7+5برجام بین ايران و کشورهای  نامهموافقتاز امضای  بعد

 نامهموافقت در T0 با گنجاندن بخش 1آزمايی تعهدات برجامی ايران مطرح شد.نحوه راستی
ا برای ر «شدهمديريتهر جا، هر زمان، دسترسی »، دکترين ایه، برخی از کارشناسان هستایههست

اعتقاد دارند آژانس برای ها آن به عبارت ديگر، 3.ندآزمايی تعهدات برجامی ايران مطرح کردراستی
حق دارد به هر مکانی در ايران ای هسته نامهموافقت Tممنوعه بخش های آزمايی فعالیتراستی

 78ته باشد.داش شدهمديريتنظامی و مراکز حساس امنیتی، در هر زمانی دسترسی های از قبیل پايگاه
قت، مو یارتباط با بازرس در راپادمان  نامهموافقتمندرج در  یحقوق یهاتيمحدود ،مقاله اول بخش
تکل مفاد پرو ریبا تفس تا است آن بر. بخش دوم کندیم یبررس ژهيو یو بازرس یعاد یبازرس
 شدهاعالم یهاتیفعال انحراف عدم يیآزمایراست یبرا راآژانس  تیحدود و ثغور صالح ،یالحاق
 بخش یبررس به سوم بخش. کند مشخص72یاههست نشدهاعالم یهاتیو فقدان فعال 77یاههست

 .پردازدیم برجام نامهموافقتدر  Tو بخش  79یدسترس
 

 پادمان نامهموافقتحقوقی های . محدودیت9
ای نامهموافقتدر »شود می از کشورهای عضو معاهده متعهد هريک NPTمعاهده  9طبق ماده 

مینیه اين آژانس صرفاً به منظور بررسی و اقدامات تأسازوکار  بر اساسآژانس و  که طبق اساسنامه
ای انجام تعهدات دولت مربوط نسبت به مواد اين پیمان و جلوگیری از انحراف انرژی هسته تأيید

کره مورد مذا ،ایيا ساير ادوات انفجاری هستهای های هستهجويانه به تولید سالحاز مصارف صلح
 

6. Model Protocol Additional to the Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy 

Agency for the Application of Safeguards (IAEA Doc, INFCIRC/540, Sep. 1997) [hereinafter “Additional 

Protocol”]. 

7. Albright, David and Andrea Stricker, “Enforcing the Iran Deal More Effectively and Holistically; A 

Response to Recent Analysis by IISS”, Institute for Science and International Security, June 2017, p. 2. 

( يا آن را طبق aggressively enforcedشدت اجرا )جمهور امريکا پیشنهاد دادند که برجام را يا بهاين کارشناسان به رئیس
 اصالح کند. «هرجا، هر زمان دسترسی مديريت شده»دکترين 

8. Section T 

9. Albright, David and Heinonen, Olli, “Verifying Section T of the Iran Nuclear Deal: Iranian Military Site 

Access Essential to JCPOA Section T Verification”, Institute for Science and International Security, 

August 2017, p. 1. 

 ن.ک: Tبرای مشاهده بخش 

For full text of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and its annexes, U.S. DEP’T OF STATE, JOINT 
COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (2015), http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/. 

 بر اساس نسخه انگلیسی آن است. (JCPOA)به جهت جلوگیری از سردرگمی و ابهام، کلیه استنادات و ارجاعات مقاله به سند برجام 

10. Ibid. 

11. Non-diversion of declared nuclear material and activities 

12. The absence of undeclared nuclear material and activities 

13. Access section 

http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/
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در  NPTشدن معاهده به دنبال اجرايی 74.«و انعقاد قرار خواهد گرفت تضمینات مقرره را بپذيرد
ر د دباي تعیین اصولی که»تحت نظارت آژانس برای  759جامع پادمان يا سند  نامهموافقت، 7318

دو  75تدوين شد. «پادمان بین کشورهای فاقد سالح اتمی و آژانس گنجانده شودهای نامهموافقت
، قلمرو و صالحیت از: اول، حدود اندعبارتبا جزئیات شرح داده شده  759مسئله اساسی که در سند 

ح کشورهای فاقد سالای هستههای آزمايی عدم انحراف مواد و فعالیتآژانس برای بررسی و راستی
 70پادمان.های نامهموافقتدوم، تعهدات کشورهای فاقد سالح اتمی در ارتباط با اجرای  ؛ایههست

های که در فعالیترا پذيری همه اطالعات مربوط به مواد شکاف دباي بر اين اساس، کشور عضو
چنین کشوری همچنین ملزم است امکان دسترسی  71نگه دارد. کندمیخود استفاده ای هسته

  70شود فراهم آورد.می اتی که چنین موادی در آن نگه داشتهتأسیسبه را بازرسان آژانس 
 

 پادمان نامهموافقتتحت ها . انواع بازرسی2
 27،22.و ويژه 28عادی 73،از: موقت اندعبارتبینی شده است که پادمان سه نوع بازرسی پیش نامهموافقتدر 

از:  اندعبارتپادمان ذکر شده است که  نامهموافقت 17اهداف بازرسی موقت در پاراگراف ترين مهم
ات ب( بررسی تغییر ؛ایهالف( بررسی اطالعات موجود در گزارش اولیه کشور مربوط درباره مواد هست

نظارت بر کمیت و ترکیب مواد  ،ج( بررسی و اگر امکان داشته باشد ؛حاصله از زمان گزارش اولیه
عادی آژانس های نیز اهداف اصلی بازرسی 12ماده  29قبل از ورود و خروج از کشور مربوط.ای هسته

ت، ب( بررسی موقعی ؛ق استهماهنگ با سوابها کند: الف( بررسی اينکه گزارشمی را چنین بیان
ج( بررسی اطالعات مربوط به داليل احتمالی  ؛تحت پادمانای مقدار، کمیت و ترکیبات مواد هسته

نشده، اختالفات صادرات و واردات، وجود خطا و عدم اطمینان در موجودی مواد مواد حسابرسی
کند می وضوح آشکارپادمان به امهنموافقت 12و  17های بررسی پاراگراف 24دولت مربوط.ای هسته

 
 .30، ص 7938میزان،  ،انيامیرحسین رنجبرترجمه و تحقیق: ، یجمع کشتار یهاسالح ،المللنیب حقوقممتاز، جمشید؛  .94

15. Joyner, Daniel, International Law and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Oxford 

University Press, 2009, p. 20.  

16. Joyner, Daniel, “Iran's Nuclear Program and International Law”, Penn State Journal of Law & 

International Affairs, vol. 2, no. 2, 2013, p. 283. 

17. Joyner, Daniel, op.cit., p. 20. 

18. Ibid.  

19. Ad hoc inspection 

20. Routine inspection 

21. Special inspection 

22. The Structure and Content of Agreements between the Agency and States Required in Connection with 

the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, paras. 71-73 (IAEA Doc. INFCIRC/153, June 

1972) [hereinafter “INFCIRC/153”]. 

23. Ibid., para.71. 

24. Ibid., para.72. 
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به عبارت  20کشور عضو را بررسی کند. 25ةشدحق دارد درستی و صحت اطالعات ارائهفقط که آژانس 
ودن بآزمايی کاملپادمان، آژانس حق بررسی و راستی نامهموافقتديگر، تحت بازرسی موقت و عادی 

 خود ندارد. ای هستههای در ارتباط با مواد و فعالیترا  21اعالمیه يک کشور
. در واقع، است بازرسی ويژه ،نوع بازرسی آژانس در يک کشور عضوترين برانگیزبحث
نظرهای جدی بین کشورهای فاقد سالح اتمی و کشورهای دارای سالح اتمی در خصوص اختالف

آژانس پادمان، ممکن است  نامهموافقت 19پاراگراف  بر اساستعیین قلمرو بازرسی ويژه وجود دارد. 
 ؛ويژههای به دو دلیل درخواست بازرسی ويژه ارائه دهد: اول، بررسی اطالعات موجود در گزارش

ت اساس اطالعا درستی برنظارتی خود بههای دوم( در صورتی که آژانس نتواند به مسئولیت
اين مسئله به نحو چشمگیری باعث اختالف  ،ايرانای در موضوع هسته 20کشور عمل کند. ةشدارائه

ن پادما نامهموافقتجمهوری اسالمی عموماً اعتقاد داشت که آژانس طبق  ايران و آژانس شده بود.
بال که آژانس به دن را بررسی کند، در حالی ایههست ةشداعالمهای عدم انحراف فعالیت دباي صرفاً

در ايران بود. اين مسئله در گزارش آژانس به  نشدهاعالمهای آزمايی فقدان مواد و فعالیتراستی
ونه گ. اگرچه آژانس هیچشددر ايران بررسی  شدهاعالمای همه مواد هسته»اين نحو بیان شده است: 

انفجاری مشاهده نکرده ای برای تولید سالح اتمی يا ديگر مواد هستهرا ای انحراف مواد هسته
ر را د نشدهاعالمای هستههای موقعیتی نیست که فقدان مواد و فعالیت است، در حال حاضر در

از آنجا که جمهوری اسالمی پروتکل الحاقی را تصويب نکرده بود و در نتیجه  23.«کند تأيیدايران 
 

25. Correctness of State’s declaration 

های در گزارش شد، ترجمه متفاوت برخی از واژگان و اصطالحاتای ايران ديده میيکی از ايراداتی که مکرراً در پرونده هسته. 26

ر خاطر مسائل ادبی نیست، بلکه بسیاهای هسته ايران بود. اهمیت اين موضوع اصالً بهآزمايی فعالیتآژانس در خصوص راستی
صحت »به  correctness and completenessعنوان مثال، واژگان هاست. بهتر از آن به دلیل بار حقوقی متفاوت هريک از آنمهم

ن ترجمه که اي ای ايران را تأيید کرده است؛ در حالیشد که آژانس برنامه هستهشد و بر اين اساس گفته میترجمه می «و درستی
، بین اين دو جبران بلک. ال جاناتانو  نريجو لیدندانان غربی، مثل پروفسور درست نیست. نگارنده در اين مقاله، به پیروی از حقوق

بودن، شود کاملاست و وقتی گفته می correctnessشود درستی و صحت، منظور فقط تی گفته میشود. وقواژه تفکیک قائل می
گويد درستی اظهارات و است. از نظر حقوقی هم بايد بین اين دو تمايز قائل شد. مثالً وقتی آژانس می completenessمنظور 
ويد گکه وقتی میای ايران است، در حالی شدة هستههای اعالمکند به معنای عدم انحراف فعالیتهای ايران را تأيید میاعالمیه

ا های آژانس در ارتباط بای است. گزارشنشدة هستههای اعالمکند به معنای فقدان فعالیتبودن اظهارات ايران را تأيید میکامل
چنین  ایکند. برنامه هستهتأيید می بودن اظهارات کشور راکشورهای عضو از سه حالت خارج نیست: الف( آژانس درستی و کامل
ااًل به کند. اين کشور احتمبودن اظهارات کشور را تأيید میکشوری با هیچ مشکلی مواجه نیست؛ ب( آژانس نه درستی و نه کامل
ن، کره جنوبی اکند، مثل ايربودن را تأيید نمیکند اما کاملدنبال سالح اتمی است، مثل کره شمالی؛ ج( آژانس درستی را تأيید می

ايران به شورای امنیت رفت. به هرحال، هر کشوری که در وضعیت  پرونده اند اما فقطو ژاپن. کشورهای زيادی در اين وضعیت بوده
 ای خود نخواهد داشت. سازی راجع به برنامه هستهسوم قرار گیرد، هیچ راهی جز همکاری با آژانس و شفاف

27. Completeness of State’s declaration 

28. INFCIRC/153, op.cit., para. 73. 

29. IAEA, "Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran", para. 53 

(IAEA Doc. GOV/2006/15, Feb. 27, 2006).  
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تواند می یسازوکارشد که آژانس تحت چه می ال مطرحؤتعهدی به اجرای آن نداشت، اين س
 98در ايران را بررسی کند.ای هسته نشدهاعالمهای فقدان فعالیت

آژانس دارای صالحیت  ،پادمان نامهموافقتمعتقدند که تحت ای از کارشناسان هسته یبرخ
)صحت اظهارنامه ای هسته ةشداعالمهای نه فقط فعالیت» آزمايیالزم برای بررسی و راستی

در  97.«تاس بودن اظهارنامه کشور()کاملای هسته ةنشداعالمهای کشور( بلکه حتی فقدان فعالیت
آزمايی و راستی پادمان ستمیسنیاز به »گويد: می ، دبیرکل سابق آژانسکسیبل هانسدر اين ارتباط، 

ای کشورهای عضو را در ارتباط با مواد هستههای اعالمیه بودنکاملد هم درستی و هم بتوانکه 
 نامهموافقتقلمرو  ]به اين دلیل[بود و  759پادمان  نامهموافقتکنندگان کند، مدنظر تدوين تأيید

بلکه شامل موادی که  کنند،می اعالمها که دولتنیست ای صرفاً محدود به مواد هسته ،پادمان
پادمان  نامهموافقت 70اين استدالل طبق پاراگراف رسد می به نظر 92.«شودمی د نیزشوبايد اعالم 

به دنبال گزارش ای ی انرژی هستهالمللبین، اگر شورای حکام آژانس 70پاراگراف  اساسبر باشد. 
های سری اقدامات برای بررسی عدم انحراف فعالیت دبیرکل آژانس تصمیم بگیرد که انجام يک

یر خاز کشور مربوط بخواهد تا بدون تأتواند می ، شورای حکاماست يک کشور ضروریای هسته
 دباي آژانس»گويد: می 70با تفسیر گسترده از پاراگراف  اسالس ديويد 99الزم را انجام دهد.اقدامات 

ای کشور برای تولید مواد انفجاری هسته شدهاعالمای و مواد هستهها بررسی کند که فعالیت
ای بررسی کند که کشورها مواد هسته ]اين موضوع را[انحراف نیافته باشد و همچنین ملزم است 

 70گويد که طبق پاراگراف می در نتیجه او صراحتاً 94.«نداشته يا مخفی نکرده باشندای نشدهاعالم
 95خود را اعطا کند. نشدهاعالمکشور ملزم است که به آژانس اجازه دسترسی به سايت  هر

عتقد مخالف و م اسالس ديويدو  کسیبل هانسبا نظر  نريجو لیدنپروفسور  نقطه مقابل، در
پادمان و بازرسی اتهامی  نامهموافقتاساسی بین بازرسی ويژه تحت های است که تفاوت

رسد بیشتر می به نظر» گويدمی وجود دارد. او 91شیمايیهای تحت کنوانسیون سالح 90)اعتراضی(
 

با درخواست آژانس برای بازديد از مجتمع نظامی پارچین موافقت کرد. نکته بسیار  بارالزم به يادآوری است که ايران سه  .90

ت سازی و اعتمادسازی بیشتر صورمهم آن است که از نظر ايران اين بازديدها صرفاً نتیجه اقدامات داوطلبانه ايران برای شفاف
 يژه از مجتمع نظامی پارچین بازديد نکرد.الزام حقوقی. به عبارت ديگر، آژانس تحت بازرسی و عنوانبهپذيرفت، نه 

31. Black-Branch, L., Jonathan; Fleck, Dieter, Nuclear Non-Proliferation in International Law: Vol. II- 

Verification and Compliance, Springer, 2015, p. 61.  

32. IAEA, Strengthening the Effectiveness and Improving the Efficiency of the Safeguards System, Annex 

1, Report by the Director General, GOV/2784, February 1995, pp. 2-3. https://www.iaea.org/ 

About/Policy/GC/GC39/GC39Documents/English/gc39-17_en.pdf. 

33. INFCIRC/153, op.cit., para. 18. 

34. Sloss, David, “It´s Not Broken, So Don’t Fix It: The International Atomic Energy Agency Safeguards 

System and the Nuclear Nonproliferation Treaty”, Va. J. Int'l L., No. 35, 1994-1995, p. 845. 

35. Ibid. 

36. Challenge inspection 

37. Chemical Weapon Convention (CWC) 

https://www.iaea.org/%20About/Policy/GC/GC39/GC39Documents/English/gc39-17_en.pdf
https://www.iaea.org/%20About/Policy/GC/GC39/GC39Documents/English/gc39-17_en.pdf
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پادمان را با بازرسی اتهامی تحت کنوانسیون سالح  نامهموافقتبازرسی ويژه تحت  ،کارشناسان
، سازمان ممنوعیت شیمیايیهای کنوانسیون سالح 0طبق ماده  90.«گیرندمی شیمیايی اشتباه

کشور  ةنشداعالمو  شدهاعالمهای از صالحیت الزم برای بازديد از سايت 93شیمیايیهای سالح
ئله اين مس پادمان، آژانس تنها مجاز به بررسی نامهموافقتعضو برخوردار است، در حالی که تحت 

ی نظامهای واقع در يک کشور برای استفادهای شدهاعالمپذير گونه مواد شکافهیچ»است که 
هر دولت عضوی » :داردمی شیمیايی مقررهای کنوانسیون سالح 0ماده  48.«انحراف نیافته باشد

ات يا محلی واقع در سرزمین يا تأسیسدر محل از هر  ]اتهامی[حق درخواست بازرسی اعتراضی 
دن شهر مکانی از قلمرو تحت صالحیت يا کنترل هر دولت عضو ديگری را صرفاً به منظور روشن

تواند می و حل هر نوع مشکل مربوط به عدم پايبندی احتمالی به مقررات اين کنوانسیون دارد و
کل و ديروسیله مشده بهخیر توسط تیم بازرسی تعیینأن بازرسی را در هر محلی و بدون تاجرای اي

های از درخواست»خواهد می عضوهای نیز از کشور 3ماده  47.«يید خواستار شودطبق پیوست تأ
 ]اتهامی[. بازرسی اعتراضی ديآ عمل به یریجلوگ سوءاستفادهاساس خودداری کنند تا از بازرسی بی

  42.«صرفاً به منظور تعیین حقايق مربوط به عدم پايبندی احتمالی به کنوانسیون اجرا خواهد شد
ر ارتباط د» :دهدمی شرح اين طورتفاوت بین بازرسی اتهامی و بازرسی ويژه را  نريجوپروفسور 

تواند هر یم از اعضای کنوانسیون هريکشیمیايی، های با بازرسی اتهامی تحت کنوانسیون سالح
د، نک واقع در سرزمین هر دولت عضو ديگر کنوانسیون برای بازرسی اتهامی مشخصرا  یتيسا

ه موظف شوندو دولت عضو بازرسی ؛باشد نشدهاعالميا  شدهاعالمنظر از اينکه سايت مربوطه صرف
ونه بدهد. هرگشیمیايی اجازه بازرسی از سايت مورد نظر را های است تا به سازمان ممنوعیت سالح
آيد. در یم شیمیايی به شمارهای نقض کنوانسیون سالح ،شوندهامتناع از سوی دولت عضو بازرسی

شده تواند به يکی از دو دلیل ذکرمی پادمان، تنها نامهموافقتبازرسی ويژه تحت  روندنقطه مقابل، 
ای داوطلبانه گزارش ويژه، ک دولتپادمان صورت گیرد. اول اينکه ي نامهموافقت 19در پاراگراف 

را به آژانس ارائه دهد و آژانس بخواهد اطالعات موجود در گزارش ويژه را بررسی کند. دوم اينکه 
وی توضیحاتی که از س ازجملهآژانس دريابد که اطالعاتی که يک دولت به آژانس ارائه شده است، 

عادی، برای آژانس در اجرای های زرسیآمده از بادستشود يا اطالعات بهمی يک دولت داده
  49.«کافی نیست نامهموافقتوظايف خود تحت اين 

 
38. Joyner, Dan, “An IAEA Special Inspection of Parchin?” Arms Control Law (May 2013) 

https://armscontrollaw.com/2013/05/16/an-iaea-special-inspection-of-parchin/. 

39. The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 

40. Joyner, op.cit.  

 . 725، ص همانان؛ يممتاز و رنجبر .49

 .پیشین .42

43. Joyner, op.cit. 

https://armscontrollaw.com/2013/05/16/an-iaea-special-inspection-of-parchin/
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تأيید عدم  برای نشدهاعالمای بنابراين، در صورتی که آژانس دريابد که بازرسی از يک سايت هسته
ر بپذير در يک کشور ضروری است، در گام نخست بايد درخواست خود را مبنی انحراف مواد شکاف

پادمان، دولت  نامهموافقت 11طبق پاراگراف  44بازرسی از سايت مشکوک به کشور مورد نظر ارسال کند.
صورتی که دولت  در 45مربوطه و آژانس بايد بالفاصله در مورد تقاضای آژانس با يکديگر مشورت کنند.

 دولت مربوطه به هر دلیلی اگرمربوطه با درخواست آژانس موافقت کند، بازرسی ويژه انجام خواهد شد. 
ی مللالبیناز طريق داوری يا ارجاع پرونده به ديوان  دباي موافقت نکند، اختالفبا درخواست آژانس 

برخالف بازرسی اتهامی در کنوانسیون »گويد: می همچنین نريجوپروفسور  40فصل شود.ودادگستری حل
ک آور نیست... و امتناع يپادمان از نظر قانونی الزام نامهموافقتشیمیايی، بازرسی ويژه در های سالح

ادمان پ نامهموافقتيا  المللبیننقض حقوق  ،کشور از اعطای اجازه به آژانس برای انجام بازرسی ويژه
در  “call upon” کاربردن واژهمعتقد است که به نريجوبه عبارت ديگر، پروفسور  41.«آيدنمی به شمار

عالوه بر ديدگاه برجسته  40.است آوربودن بازرسی ويژهداللت بر غیرالزام ،پادمان نامهموافقت 70بند 
به اين مسئله نیز توجه شود که توسعه قلمرو اختیارات آژانس مبنی بر بررسی و  دباي نريجوپروفسور 

 نامهتموافقکنندگان برخالف اهداف اصلی تدوين ،نشدهاعالمای و مواد هستهها آزمايی فعالیتراستی
اجرا شود که مانع توسعه تکنولوژيکی و ای به گونه دباي پادمان نامهموافقت، 4. طبق ماده است پادمان

غیرضروری در های نشود و از دخالتای هستهآمیز صلحهای اقتصادی کشورها در زمینه فعالیت
  43کند.کشورهای عضو اجتناب آمیز صلحهای فعالیت
 

 قانونی پروتکل الحاقی یهاتیمحدود. 9
شیمیايی علیه نیروهای ايرانی و حتی های در طول جنگ ايران و عراق، رژيم بعث بارها از سالح

چهارده سال پس از پايان جنگ ايران و عراق، ارزيابی دولت انگلستان  58مردم عراق استفاده کرد.
در اين ارتباط به را ن ، ادعاهای دولت ايرا2882 کشتار جمعی عراق در سالهای در مورد سالح

 57کند:می يیدشرح ذيل تأ
 شیمیايی استفادههای از سالحمکرر  طوربهعراق  . در خالل جنگ ايران و عراق، دولت0

 
44. Ibid.  

45. Ibid. 

46. Ibid. 

47. Ibid. 

48. Ibid. 

49. INFCIRC/153, op.cit., para. 4. See also Joyner, Supra note 15, p. 21.  

کاربرد تسلیحات شیمیايی در جنگ ايران و عراق از منظر حقوق »شريفی طرازکوهی، حسین و ساسان مدرس سبزواری؛ . 20

 .793، ص 7935 پايیز ،52، شماره فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، یالملل کیفربین

51. The Assessment of the British Government, “Iraq’s Weapons of Mass Destruction”, 2002, pp. 14-15. 

https://fas.org/nuke/guide/iraq/iraqdossier.pdf. 

https://fas.org/nuke/guide/iraq/iraqdossier.pdf
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ايران از اثرات درازمدت انواع های کرد. بسیاری از مصدومین و مجروحین هنوز در بیمارستانمی
 باعصا، صدام از گاز خردل و 7300برند. در سال می ريوی رنجهای بیماریو ها مختلف سرطان

های يافت بر اساسند اما اعلیه کردها عراق در حلبچه در شمال عراق استفاده کرد. برآوردها متفاوت
 .نفر کشته شدند 5888نزديک به  ،بان حقوق بشرديده

مقدار زيادی مواد خردل، تبون و سارين را علیه نیروهای  ،. عراق در طول جنگ با ايران3
مجروح يا کشته شدند. يک  ند وديد صدمه 28،888بیش از  ،نتیجه آن ايرانی استفاده کرد که در

تن سارين در برابر سربازان ايرانی در  788ماه پس از حمله به حلبچه، نیروهای عراقی از بیش از 
نیروهای عراقی از سارين و ديگر مواد عصبی علیه  ،طی سه ماه بعدجزيره فاو استفاده کردند. شبه

 کردند که منجر به تلفات گسترده شد.می نیروهای ايران استفاده
ه ، جامعه جهانی تمايلی برا کشتی از نظامیان و غیرنظامیان بسیاردولت عراق رغم آنکه علی

های استفاده گسترده رژيم بعث از سالح 52واکنش سريع به حمالت وحشیانه رژيم بعث نداشت.
شتار جمعی کهای حاکی از نیات پنهانی و برنامه نظامی بلندمدت صدام برای توسعه سالح ،شیمیايی

زمانی که بازرسان آژانس برای  7338کی پس از جنگ خلیج فارس در سال ه اندبود. اين مسئل
 شخص شد. بازرسان آژانس دريافتند کهبه اين کشور بازگشتند مای هستههای بازرسی از سايت

ها فعالیت نشد. ايمی قبالً تصور ی است کهاز آنتر مخفیانه عراق بسیار پیشرفتهای برنامه هسته
های انجام آزمايش 59،تموزای در مرکز تحقیقات هسته نشدهاعالمای هستههای شامل فعالیت

بازفرآوری و جداسازی مقدار کمی از پلوتونیوم های سازی اورانیوم، فعالیتمختلفی در زمینه غنی
عراق، بازرسان آژانس دريافتند که  ةنشداعالمای هستههای دو سال پس از کشف فعالیت 54بود.

 . درتاسآمیز صلحای تحت لوای برنامه هستهای هستههای کره شمالی نیز در صدد تولید سالح
پادمان، شورای حکام از کره شمالی خواست تا سريعاً  نامهتموافق 73و  70نتیجه، طبق پاراگراف 

کره شمالی مکرراً  50را به بازرسان آژانس بدهد. 55ونیونگبياجازه دسترسی به دو سايت مشکوک در 
را دارد. ماده  NPTآژانس را رد و سپس رسماً اعالم کرد که قصد خروج از معاهده های درخواست

های پیمان تشخیص دهد که حوادثی چنانچه هريک از طرف»دارد: می مقرر NPTمعاهده  78(7)
مصالح عالیه کشورش را به مخاطره افکنده است حق  ،العاده مربوط به موضوع اين پیمانفوق

 
52. Javed, Ali, “Chemical Weapons and the Iran-Iraq War: A Case Study in Noncompliance”, The 

Nonproliferation Review, 2001, pp. 46-47. 

53. Al Tuwaitha Nuclear Research Center 

54. Hirsch, Theodore, “Report: The IAEA Additional Protocol What It Is and Why It Matters”, The 

Nonproliferation Review, 2004, p. 142. https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/113hirsch.pdf. 

55. Yongbyon  

56. Perez, Antonio, “Survival of Rights under the Nuclear Non-Proliferation Treaty: Withdrawal and the 

Continuing Right of International Atomic Energy Safeguards”, VA. J. INT'L L., vol. 34, 1994, p. 749. 
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  51.«گیری کندخواهد داشت در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره
معاهده قرار گرفته است چرا که آژانس به  78(7)شمالی ادعا کرد که وضعیتش تحت ماده  کره

حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی اين کشور، و در تالش برای نابودکردن حکومت »دنبال نقض 
کره ای در پاسخ به بحران هسته 50.«است سوسیالیستی اين کشور از طريق نوکری اياالت متحده

های هدف طراحی کرد که انحراف فعالیت را با اين 53شمالی و عراق، آژانس رژيم بازرسی سرزده
ای موقع کشف و شناسايی کند و از گسترش کشورهای دارای سالح هستهيک کشور را بهای هسته

 پروتکل الحاقی رابايد » ند،گفتای گونه که برخی از کارشناسان هسته همان 08د.کنجلوگیری 
به عبارت ديگر، با  07.«کندتبديل می که بازرسان آژانس را از حسابرس به بازپرس دانستتالشی 

بازرسان آژانس به نحو چشمگیری افزايش خواهد يافت های قلمرو فعالیت ،تصويب پروتکل الحاقی
آزمايی يک کشور را نیز بررسی و راستیای هسته ةنشداعالمهای تواند فقدان فعالیتمی و آژانس

بايد توجه داشت که عموماً در مورد قلمرو صالحیت آژانس در چارچوب پروتکل  با وجود اينکند. 
چنین  پذيرفتن»که  ندصراحت گفتمثال، برخی از کارشناسان به عنوانبهشود. می الحاقی اغراق
ی المللبینکشور به يک سازمان  ]يک[به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت  پروتکلی دقیقاً

وی و ابزار ق » پروتکل الحاقی رابايد  ،گويدمی درستیبه رشیه تئودور گونه که همان 02.«است
  09.«محسوب کرد NPTبرای شناسايی عدم پايبندی کشور به معاهدهها سری محدوديتالبته با يک

 

 های پروتکل الحاقی. ویژگی4

 توسعه قلمرو اظهارنامه کشورهای عضو .4-9
 دبايکشورهای عضو که را ای هستههای از مواد و فعالیتای طیف گسترده ،پروتکل الحاقی 2 ماده

 اعالم شودد باي 2که طبق ماده را هايی و محلها مکان 04لیست کرده است. کنند،به آژانس اعالم 
ت اتأسیسدر  ی واقعهاو ساختمانها توان به سه گروه تقسیم کرد: اولین گروه شامل مکانمی

لزومی نداشت که يک کشور  ،پادمان نامهموافقت. الزم به يادآوری است که تحت استای هسته

 
57. NPT, op.cit., Article X (1). 

58. IAEA, IAEA and DPRK: Chronology of Key Events, https://www.iaea.org/newscenter/focus/ 

dprk/chronology-of-key-events. 

59. Intrusive international inspection regime 
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61. Hirsch, Theodore, op.cit., p. 143. 

ای و تأثیر آن بر جمهوری اسالمی ايران، های هستهآبادی، کاظم؛ پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سالحغريب .62

 .10، ص 7902، 703-738شماره  ،یاقتصاد ـ یاسیس مجله

63. Hirsch, Theodore, op.cit., p. 143. 
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در اين ارتباط، ماده  05را به آژانس اعالم کند.ای در سايت هستهواقع های و مکانها همه ساختمان
، در هر سايترا شرح کلی در مورد هر ساختمان »کند تا می پروتکل کشورهای عضو را ملزم 2(9)

رای ب «شامل کاربری آن و ذکر محتويات آن در صورتی که در شرح کلی روشن و کافی نباشد
که ای مواد هسته»شود که می هايیها و محلدومین گروه شامل ساختمان 00آژانس فراهم آورد.

)الف(  2ماده  01.«پادمان پوشش داده نشده است ممکن است در آنجا يافت شود نامهموافقتتحت 
اوره  اورانیومممکن است که هايی از قبیل محل ؛کندمی تفکیک مشخصها را به( اين مکان5-0)

شود، از قبیل می مرتبط با چرخه سوخت اتمیهای سومین گروه شامل مکان 00يافت شود. در آنجا
 03.رودبه کار میمکان و محلی که برای تولید ترکیبات سانتريفیوژ  هر

 

 و حفظ اسرار امنیتی شدهمدیریت. دسترسی 4-2
 به رسمیت 18شدهمديريتبرای درخواست دسترسی را حق کشورهای عضو  ،الحاقی پروتکل

رای ترتیباتی ب دباي ، بنا به تقاضای يک کشور، آژانس و کشور مربوط1طبق ماده  17شناسد.می
حق کشورهای عضو  ،شدهمديريتتوجه کرد که دسترسی  ديبا 12.کننداتخاذ  شدهمديريتدسترسی 

تواند چنین درخواستی را رد کند. هدف از نمی شود و آژانس در هیچ صورتیمی پروتکل محسوب
ت مقررات ، رعايایههست گسترشنیز پیشگیری از انتشار اطالعات حساس  شدهمديريتدسترسی 

 آژانس 19.است ايمنی يا حفاظت فیزيکی يا حفظ اطالعات حساس اختصاصی يا تجاری کشور
ثر در برابر افشای اسرار ؤهمچنین موظف است رژيم نظارتی دقیق را جهت تضمین حفاظت م

اطالعاتی را که حین اجری  ازجملهبازرگانی، تکنولوژيکی و صنعتی و ساير اطالعات محرمانه 
  14د.کنشود برقرار می آگاهها آن پروتکل الحاقی در کشور مورد نظر از

 

 . دسترسی تکمیلی4-9
 یاهسته یهاتیبه مواد و فعال بهعضو  یکشورها درتا  دهدیم امکان آژانس به یالحاق پروتکل

 
65. Hirsch, Theodore, op.cit., p. 145. 

66. Additional Protocol, op.cit., Article 2 (a) (ii). 
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 یبازرس یبرا ینيگزيجا ،یلیتکم یدسترس که داشت توجه ديبا .باشد داشته 15یلیتکم یدسترس
 کيهر)الف(  5(7)طبق ماده  10.است آن کنندهلیتکم صرفاً بلکه شودینم آژانس محسوب یعاد

 11را فراهم آورد. «تيسا کي در یمکان هر»آژانس به  یاز اعضا ملزم است تا امکان دسترس
 یاهسته یهاتیفعال و مواد فقدان نیتضم» زین یدرخواست نیچن یآژانس برا هدف نيترمهم

ساعت  24حداقل  ديبا آژانس ،يیهامکان نیبه چن یدسترس یبرا 10.است در آن مکان «نشدهاعالم
 العاتاط یبررس با مأتو یدسترس نيا نکهيبه کشور مربوط اطالع دهد، مگر ا یقبل از دسترس

 یقبل اطالعمدت  ،صورت نيا در که باشد، تيسا آن از یعاد اي ژهيو یهایبازرس اي یطراح
 ساعت 2 از کمتر تواندیم یحتمدت  نيا يیاستثنا طيساعت قبل باشد، و در شرا 2حداقل  تواندیم

 به را آژانس یدسترس امکان تا کندیم ملزم را عضو یکشورها متعاقباً زین)الف(  5(2)ماده  13.باشد
 08.پادمان نباشد فراهم آورد نامهموافقتدر آنجا تحت پوشش  موجود یاهسته مواد که یمکان هر

 مؤسسة هر» به راآژانس  یتا دسترس شوندیم ملزم عضو یکشورها زین)الف(  5(9)طبق ماده 
 ادهاستفها آن در یامواد هسته معموالً که یسساتؤخارج از م ةشددهیمکان برچ اي شدهختهازکاراندا

ساعت قبل  24حداقل  ديبا آژانس زین يیهامکان نیبه چن یدسترس یبرا 07.آورد فراهم «شدیم
  02به کشور مربوط اطالع دهد. یاز دسترس
 ،. طبق اين بنداست اهمیت بسیار زيادی در پروتکل الحاقی برخورداراز  5ماده  (ب)بند 

ای ههستغیرهای ند تا امکان دسترسی آژانس را به برخی از مکاناکشورهای عضو پروتکل ملزم
چنانچه  09.شد فراهم آورندمی انجامای مرتبط با چرخه سوخت هستههای که در آنجا فعالیت

 درنگبی دبايرا فراهم آورد، هايی امکان دسترسی آژانس به چنین مکانکشوری به هر دلیلی نتواند 
راحت صبه (ب)آژانس را اجابت کند. به عبارت ديگر، بند های خواسته ،جايگزينهای از طريق روش

هدف از گنجاندن چنین  04شناسد.می برای حل نگرانی آژانس به رسمیترا جايگزين های روش
را  زيادیهای قیدی در پروتکل الحاقی آن بود که قوانین داخلی بسیاری از کشورها محدوديت

 که عموماً تحت مالکیت دولتی هم نیستند تحمیلهايی برای دسترسی آژانس به چنین مکان
ای همه هستمثال، چنانچه آژانس بخواهد از يک شرکت خصوصی مرتبط با برنا عنوانبهکرد. می
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76. Hirsch, Theodore, op.cit., p. 147. 
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جاد کند. مشکالت زيادی اي ،برای کشور مربوط توانستمی يک کشور بازديد کند، چنین درخواستی
هدف از بازرسی  05جايگزين را به آژانس پیشنهاد کند.های تواند روشمی در اين موارد، دولت مربوط

ک شده توسط ياطالعات ارائه بودنکاملله مربوط به صحیح و حل مسئ»نیز هايی از چنین مکان
 00.است «دولت يا رفع تناقض در مورد آن اطالعات

ای جدی نظرهپروتکل الحاقی مربوط به ابهامات و اختالفهای برانگیزترين جنبهيکی از بحث
تواند می آژانس (ج)طبق بند  01.است 5ماده  (ج)بین کشورهای عضو در خصوص تفسیر بند 

بايد توجه کرد که آژانس  00کند داشته باشد.می که خودش تعیینرا درخواست بازرسی از هر مکانی 
 آب، خاک وهای برداری محیطی از قبیل گرفتن نمونهصرفاً مجاز به انجام نمونهها در اين مکان

صورتی که در  با وجود اين 03.ستهاپذير در اين محلهوا با هدف شناسايی فقدان مواد شکاف
تواند از یم د، آژانسشوشده نله يا تناقض در مکان تعیینمحیطی موجب رفع مسئهای نتايج نمونه

فاده گیری پرتوها نیز استآشکارسازی و اندازههای ديگر از قبیل مشاهدات عینی، دستگاههای روش
ر از ه تواند ابتدائاًنمی آژانس )ج(مورد نظر در بند های به عبارت ديگر، در خصوص مکان 38کند.

واند از تمی برداری محیطینوع روشی استفاده کند و فقط در صورت عدم رضايت از نتايج نمونه
را به  امکان دسترسی آژانس نتواندديگر نیز استفاده کند. عالوه بر اين، چنانچه کشوری های روش
های ا جهت برآوردن خواستهتالش معقول خود ر درنگبیمربوطه فراهم آورد، ملزم است های مکان

ديگر های مجاور سايت مربوط يا از طريق روشهای آژانس از طريق دسترسی به مناطق و مکان
مورد نظر در های ساعت قبل از دسترسی به مکان 24آژانس نیز ملزم است حداقل  37به کار بندد.

 ديد از سايت يک کشورهر نوع درخواست آژانس برای باز 32به دولت مربوط اطالع دهد. )ج(بند 
رای داليل خود را ب» کتبی طوربهصورت کتبی باشد. عالوه بر اين، آژانس ملزم است تا به دباي

ر د دقیقاً مشخص کند بازرسانش دباي آژانس همچنین 39ذکر کند.« انتخابیهای دسترسی به سايت
در نتیجه، اگرچه پروتکل الحاقی قلمرو  34ند.کنچه خواهند میدر خالل بازرسی از سايت مورد نظر 

ده کشورهای عضو توسعه داای هستههای آزمايی فعالیتصالحیت آژانس را برای بازرسی و راستی
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. در کشور عضو دانست مکانیتوان آن را حمل بر حق دسترسی آژانس به هر نمی وجههیچبه ،است
ه بتواند نمیدر چارچوب پروتکل الحاقی  «هر مکانی»توان گفت که حتی عبارت می تأجربه

شد. با نظامی و مناطق حساس امنیتی يک کشورهای معنای حق آژانس برای بازرسی از پايگاه
طور هدارد که بهايی و ساختمانها اشاره به مکان «هر مکانی»واژه  ،گونه که توضیح داده شد همان

نیز  هاختمانو ساها ور درگیر هستند. اين مکانکشای هستههای مستقیم يا غیرمستقیم در فعالیت
 باشد.  پروتکل الحاقی ذکر شده است 5و  2فراتر از آنچه در مواد تواند نمی

 

 و بخش دسترسی Tحقوقی برجام: بخش های . محدودیت2
 بخشیدنبا هدف پايان 7+5ايرانی و گروه های فشرده بین ديپلمات هبرجام حاصل بیست ماه مذاکر سند

نظرهای جدی بین طرفین بر سر مناقشات رغم اختالفايران بود. علیای به دو دهه بحران هسته
تهديدات ناشی از  ازجمله ،وجود داشتای دالئل زيادی برای امضای توافقنامه هسته ،ایمنطقه

یرانه بر گآزمايی سختبازرسی و راستی ميرژکشتار جمعی در خاورمیانه، ايجاد های گسترش سالح
با  35قادرساختن ايران به ازسرگیری روابط خود با جامعه جهانی. ،ايران و در نهايتای برنامه هسته

را در خصوص نحوه هايی پرسشای ، برخی کارشناسان هستهترامپ دونالدکارآمدن دولت روی
بخشی از تعهدات ايران به جامعه جهانی برای  عنوانبهای هسته نامهموافقت Tآزمايی بخش راستی

تواند منجر به می را کههايی فعالیت ،اين بخش از برجام 30.ندمطرح کردای عدم تولید سالح هسته
 نامهموافقت Tطبق بخش  31شود مشخص کرده است.ای طراحی و توسعه وسیله انفجاری هسته

 تواند منجر به تولیدمی کهرا ای هستههای فعالیت، جمهوری اسالمی متعهد شده برخی ایههست
 33دارد:می مقرر Tبخش  30وجه انجام ندهد.هیچشود بهای سالح هسته

گرفته  به کارای تواند برای توسعه وسیله انفجاری هستهمی ذيل کههای . ايران در فعالیت02
 شود وارد نخواهد شد:

 وسايل سازیشبیه برای یارايانه ایهمدل از استفاده يا دستیابی توسعه، طراحی، .02-7

 .ایانفجاری هسته
 نقطه چند انفجاری هایچاشنی سامانه از استفاده يا دستیابی ساخت، توسعه، طراحی،. 02-2

 آن بودنایهستهغیر مقاصد اينکه مگر هستند مناسب ایهسته انفجاری وسیله برای توسعه که
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96. Albright, David; Heinonen, Olli, op.cit., p. 1. 
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 .باشد نظارت تحت و شده يیدتأ کمیسیون مشترک توسط

 هایدوربین) انفجار تشخیص هایسامانه از استفاده يا دستیابی ساخت، توسعه، طراحی،. 02-9

 هایدوربین يا فريمینگ هایدوربین Flash X-ray) تجهیزات توسعه برای باال مناسب سرعت

 مشترک کمیسیون را آن بودنیاهستهغیر مقاصد اينکه مگر ،یاهسته انفجار ،Strea ايکس اشعه

 .باشند تحت نظارت و دهکر يیدتأ
 ةکنندهدايت نوترونی هایچشمه از استفاده يا دستیابی ساخت، توسعه، طراحی،. 02-4

 .انفجارات ةکنندهدايت نوترونی هایچشمه برای مواد خاص يا انفجارات
توضیح داده نشده است. اگرچه ای هسته نامهموافقتدر  Tآزمايی بخش نحوه و چگونگی راستی

نوعه تحت ممهای فعالیت آزمايیراستیبرای را ، صالحیت آژانس آمانو ویوکيآژانس،  نیشیپدبیرکل 
تواند یم اين بخش چگونه آزمايیراستیکرده است، هیچ توضیحی در مورد اينکه  تأيیدبرجام  Tبخش 

خش ب آزمايیراستیابزارهای آژانس برای »اظهارکرد که ای در مصاحبه ویباشد ارائه نداده است. ابتدا 
T نامهموافقتديگر های در بخش» در جای ديگر گفت 788.«ايران محدود استای هسته نامهموافقت 

اما  ها را به آژانس ارائه دهد...و گزارشها مثال، ايران متعهد شده است که اظهارنامه عنوانبه، ایههست
دبیرکل آژانس باعث شد که  یاظهارنظرهای دوپهلو 787.«بینمنمی من چنین تعهدی را Tدر بخش 

های اياالت متحده در سازمان ملل، در سفری به ژنو از آژانس بخواهد تا از پايگاه وقت، سفیر یلیه یکین
 782کند.بازديد ای هسته نامهموافقت Tبخشی از تعهدات مندرج در بخش  عنوانبهنظامی ايران 

، وزير امور خارجه امريکا، در کنفرانس مطبوعاتی مپئووپ کيمااز خروج امريکا از برجام نیز  پس
اياالت متحده در قبال ايران، دوازده درخواست ضروری برای هرگونه توافق آتی با  راهبرددر بیان 

و ای هستههای دسترسی نامحدود به همه سايت ،اوهای ايران را ذکر کرد. يکی از درخواست
ای برخی از کارشناسان خلع سالح هسته 789.است نظامیهای پايگاه ازجملهايران ای هستهغیر

برجام  نامهموافقت Tبخش  آزمايیراستیمعتقدند که  نوننیه یاولو  تيآلبرا ديويد ازجملهمريکا، ا
برخالف »گويند: ها میآن 784.است يک کشور ةشداعالمای ات هستهتأسیسمانند بازرسی عادی از 

خلف سابق که عمدتاً مبتنی بر ادعای تای بازديدهای مرتبط با سايت پارچین يا ديگر اقدامات هسته
ای ات هستهتأسیسعادی های شبیه بازرسی Tشروط بخش  آزمايیراستیپذيرفت، می صورت
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ت اتأسیسعادی در های . همانند بازرسیاست سازی اورانیوم نطنزمانند سايت غنی شدهاعالم
ر ب دباي تخلفات ادعاشده نباشد بلکه درعوض بر اساسبايد  Tبخش  آزمايیراستیسازی، غنی

 785.«معمول آژانس صورت گیردهای حصول اطمینان از پايبندی ايران از طريق بازرسی اساس
الزم نیست که ايران ابتدا مرتکب  Tمرتبط با بخش های واقع اين دو معتقدند که برای بازرسی در

شف در ايران کای مشکوک هستههای تخلف شده باشد يا آژانس مدارکی را دال بر وجود برخی فعالیت
ها کرده باشد، بلکه آژانس حق خواهد داشت از هر مکانی در هر جای ايران که احساس کند چنین فعالیت

تی نحوه و حای ی کند. اين دو کارشناس خلع سالح هستهتواند وجود داشته باشد بازرسمی يا تجهیزاتی
 Tبخش  آزمايیراستیبرای » 780:دهندمی را چنین به آژانس پیشنهاد Tبخش  آزمايیراستیفرايند 

ا هر خود را در ارتباط بهای و توانايیها قابلیت ،صورت مکتوباز ايران بخواهد که به دباي آژانس ابتدا
يا دهد دقیق شرح  طوربه Tاز چهار پاراگراف بخش  هريکدر  شدهاعالماز تجهیزات  هريکفعالیتی يا 

ايران خواهد بود. ممکن های اظهارات و گزارش آزمايیراستیبخشی از  ،اعالم کند. دسترسی آژانس
وضیحات و ت دباي در اين صورت آژانس باز .شودهايی و قابلیتها است ايران منکر داشتن چنین توانايی

 781.«کند آزمايیراستیهايی( را بررسی و داشتن چنین قابلیتناظهارات ايران )مبنی بر 
تواند نمیای هسته نامهموافقت Tبخش  آزمايیراستیتواند درست باشد. در واقع، ديدگاه نمی نيا

مشابه بازرسی  Tبخش  آزمايیراستیايران باشد. اگر ای ات هستهتأسیسعادی های شبیه به بازرسی
مثال،  عنوانبهود چیزی را اثبات کند. نبشود که می عادی قلمداد شود، بدان معناست که ايران ملزم

اری سازی وسايل انفجبرای شبیهرا ی ارايانههای شود که عدم طراحی يا استفاده از مدلمی ايران ملزم
يکی  عنوانبهکننده انفجارات را نوترونی هدايتهای فقدان طراحی يا کسب چشمه بايداثبات کند يا 

های تواند فقدان تولید سالحنمی اثبات کند. بدون ترديد، هیچ کشوری Tممنوعه بخش های از فعالیت
را دال بر  مدارکی ،مخفیانه را اثبات کند، مگر اينکه ابتدائاً آژانسای يا فقدان برنامه هستهای هسته

دان آزمايی فقمخفی در آن کشور پیدا کرده باشد. در واقع، برای راستیای هستههای وجود فعالیت
عدم پايبندی آن کشور را به تعهدات مندرج در  ،در وهله اول بايد ، آژانسنشدهاعالمای برنامه هسته

پادمان و پروتکل الحاقی احراز کند. پس از آن، آژانس حق دارد از کشور  نامهموافقت، NPTمعاهده 
شفافیت بیشتر يا دسترسی به سايت مورد نظر را درخواست کند. به عبارت ديگر، اصل احترام  ،مربوط

تهامات ا واسطهبهدهد که بخواهد بدون هیچ دلیلی صرفاً نمیبه آژانس اجازه  ،به حاکمیت ملی کشور
فرض حاکم بر روابط حاکمیت ملی کشورها را نقض و مخدوش کند. عالوه بر اين، پیشو ادعاها 

قصور  ،شود تا زمانی که آژانسمی گناه محسوبآژانس با کشور عضو بر اين اساس است که کشور بی
 

105. Ibid. 

ست. خود آور نیبايد دقت کرد که اظهارات کارشناسان امريکايی در اين زمینه صرفاً پیشنهاد است و از لحاظ حقوقی الزام. 906
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  780المللی خود اثبات کند.به تعهدات بینرا و کوتاهی يا عدم پايبندی آن کشور 
بیشتری نیز برخوردار خواهد بود های اين مسئله حتی از موانع و پیچیدگی ،در خصوص ايران

کرده  أيیدتبیش از يازده بار متوالی پايبندی ايران را به تعهدات برجامی خود  تا کنونچرا که آژانس 
نون به ک تا ندنیز در چندين مصاحبه خود گفت که بازرسان آژانس توانست آمانو ویوکي 783است.

در واقع حتی تصور اين مسئله بسیار  778نیاز بوده است دسترسی داشته باشند. در ايران هرجايی که
د ی خود توسط باالترين نهاالمللبینمضحک است که از يک طرف پايبندی کشور به تعهدات 

شود و از طرف ديگر از آن کشور خواسته شود که عدم تولید سالح اتمی خود  تأيیدمسئول مربوط 
برای را ترتیبات الزم  ،ايرانای هسته نامهموافقت 10-14ها، پاراگراف الوه بر اينرا اثبات کند. ع

طبق پاراگراف  777ايران با جزئیات شرح داده است.ای ات هستهتأسیسدرخواست دسترسی آژانس به 
با رعايت دو شرط صورت  بايد ايرانای هستههای ، درخواست آژانس برای دسترسی به سايت14

داده  «احترام کامل به حقوق حاکمیتی ايران»و با  «نیتحسن»با  بايد پذيرد: اوالً، چنین درخواستی
های آن بود که از درخواست 14هدف اصلی طرفین از گنجاندن چنین عبارتی در پاراگراف  772شود.

ر واقع، جلوگیری شود. دباشد م سوءنیت، اطالعات نادرست و مبه مبتنی برتواند می غیرضروری که
بود که از بازرسی از مجتمع نظامی پارچین به دست آمده ای تجربه واسطهبهگنجاندن اين عبارت 

دهد می نیز اياالت متحده ادعا کرد که به مدارکی دست يافته است که نشان 2884بود. در سال 
 ،2885. ايران در سال استای تههسهای حال انجام فعالیت ايران در مجتمع نظامی پارچین در

داوطلبانه موافقت کرد که آژانس از مجتمع نظامی پارچین بازديد کند. بیانیه دبیرکل سابق آژانس، 
 محیطی از سايت پارچین حاکیهای برداریکه نتايج نمونه»کند: می محمد البرادعی، صراحتاً اعالم

که استفاده دوگانه داشته را در آنجا بوده است و آژانس حتی تجهیزات و موادی ای ود مواد هستهنباز 
نماينده ايران و دبیرکل  ديدارنیز به دنبال  2885در اول فوريه  779.«باشند نیز در اين مکان نیافته است
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 المللی خود را اثبات کند.آژانس قصور و کوتاهی يا عدم پايبندی آن کشور به تعهدات بین

109. “IAEA Once again Affirms Iran Compliance with Nuclear Deal”, Almanar, February 2018, 

https://english.almanar.com.lb/451273. 

110. Morello, Carol, “IAEA Confirms Iran is Meeting Its Commitments under Nuclear Agreement”, 

Washington Post, November 2017, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/iaea-

confirms-iran-is-meeting-its-commitments-under-nuclear-deal/2017/11/13/8d9b9fb0-c893-11e7-b0cf-
7689a9f2d84e_story.html?noredirect=on&utm_term=.05692c29570c 

111. JCPOA, op.cit., para. 74.  
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113. IAEA, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, para. 41 

(IAEA Doc. GOV/2005/67, Sep. 2, 2005) 
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زارش گ سپسآژانس توانست به مناطق ديگری در سايت پارچین دسترسی داشته باشد.  ،آژانس
ر شده دبازديدههای غیرمعمولی را در ساختمانهای گونه فعالیتآژانس هیچ»الم کرد: دبیرکل اع

ايران و  775،به دنبال امضای توافقنامه نقشه راه 2875ژوئیة در  774.«مجتمع پارچین مشاهده نکرد
يع مانده تسرهای بین خود را با هدف حل همه مسائل مورد اختالف باقیآژانس توافق کردند همکاری

امکان  آژانسبه اين توافقنامه »دبیرکل آژانس پس از امضای توافقنامه نقشه راه گفت:  770بخشند.
گزارشی  ،ايرانای تا در خصوص ارزيابی نهايی آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته دهدمی

 ،آژانسهای ، دبیرکل آژانس، معاون دبیرکل و رئیس دپارتمان پادمان2875در سپتامبر  771.«صادر کند
آوری همه اطالعات مورد نیاز برای صدور گزارش نهايی آژانس در خصوص بار ديگر با هدف جمع يک

در  770ديدن کردند.از منطقه ديگری از مجتمع پارچین  ،ايرانای ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته
انس آژ» اعالم کرد: صراحتاً ،شورای حکام آژانس خطاب بهای هی، دبیرکل آژانس در بیان2875سامبر د

ايران ای در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای از انحراف مواد هستهای هیچ نشانه
مهر باطلی بود بر چندين سال اتهامات و ادعاهای واهی  ،آژانسهای در واقع، گزارش 773.«نیافت

 مخفیانه در ايران. ای هستههای غربی مبنی بر وجود فعالیتهای برخی از دولت
آژانس ضروروی  آزمايیراستی هایمسئولیت ثرؤم اجرای برای بايد ثانیاً، چنین درخواستی

نظامی ايران يا ديگر های در واقع، درخواست آژانس نبايد با هدف مداخله در فعالیت 728باشد.
انس صورت آژهای برای حل نگرانی بايد مرتبط با امنیت ملی ايران باشد، بلکه صرفاًهای فعالیت

کند که برای صیانت از اسرار صنعتی، می اين پاراگراف همچنین آژانس را ملزم 727گرفته باشد.
همه  ،کندمی دست پیداها آن که بهای طور ديگر اطالعات محرمانه نه و تجاری و همینفناورا

را مبنی بر بازرسی  نوننیهو  تيآلبراصراحتاً ديدگاه  15پاراگراف  722انجام دهد. اقدامات الزم را
در  در صورتی که آژانس»گويد: می 15 پاراگرافکند. می ايران رد نشدهاعالمهای عادی از سايت

 
114. IAEA, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, para. 16 

(IAEA Doc. Gov/2005/87, Nov. 18, 2005) See also IAEA, Implementation of the NPT Safeguards 

Agreement in the Islamic Republic of Iran, para. 32 (IAEA Doc. GOV/2006/15, Feb. 27, 2006).  

 .«ها نیستکانای در آن مهای محیطی حاکی از وجود مواد هستهبردارینتايج بررسی نمونه»دارد: گزارش همچنین مقرر می

115. Roadmap agreement 

116. IAEA, Roadmap for the Clarification of Past and Present Outstanding Issues Regarding Iran’s 

Nuclear Program, para. 1 (IAEA Doc. GOV/INF/2015/14, Jul. 14, 2015). 

117. IAEA, IAEA Director General's Statement and Roadmap for the Clarification of Past and Present 

Outstanding Issues regarding Iran's Nuclear Programme (Jul. 14, 2015). 

118. IAEA, Final Assessment on Past and Present Outstanding Issues Regarding Iran Nuclear Program, 
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که تحت هايی مغاير با برجام در محلهای يا فعالیت نشدهاعالمهای رابطه با مواد يا فعالیت
های پايه اساس و ه باشد،داشت هايینگرانیجامعه پادمان يا پروتکل الحاقی اعالم نشد،  نامهموافقت

  729.«کندمی سازیارائه نموده و درخواست شفافبه ايران را هايی چنین نگرانی
دهد می وضوح نشانبه «دهدمی ارائه به ايران راهايی چنین نگرانیهای اساس و پايه» عبارت

 د،داشته باشهايی نگرانی ،در ايران نشدهاعالمهای که در صورتی که آژانس در خصوص فعالیت
نیز  10پاراگراف به ايران ارائه دهد. هايی ابتدا دالئل و مدارک خود را مبنی بر چنین نگرانی بايد

 تواند درخواستمی آژانس نشود، آژانسهای دارد اگر توضیحات ايران موجب رفع نگرانیمی مقرر
جايگزين های تواند راهمی دارد ايرانمی نیز مقرر 11پاراگراف  724بازرسی از سايت مورد نظر را بدهد.

دارد در صورتی که می نیز اظهار 10پاراگراف  725آژانس پیشنهاد کند.های را برای حل نگرانی
مخالف برجام بعد از اجرای ترتیبات جايگزين نتواند های يا فعالیت نشدهاعالمهای فقدان فعالیت

بخشی برای بازرسی از سايت مورد نظر در ند به نحو رضايتنتوانشود يا دو طرف  آزمايیراستی
س به توافق برسند، ايران ملزم است با مشورت با اعضای روز از ارائه درخواست اولیه آژان 74مدت 

الزم مورد توافق بین ايران و های آژانس را از طريق شیوههای کلیه نگرانی ،کمیسیون مشترک
با اجماع يا با  ،کمیسیون مشترک یود توافق، اعضانبحال، در صورت  ره به 720آژانس حل کند.

روش ضروری برای حل نگرانی آژانس ارائه خواهند  عضو، نظر خود را در خصوص 0عضو از  5ی أر
روز  1از  بیش دکمیسیون مشترک نباي یداد. فرايند مشورت يا هر عمل ديگر مرتبط توسط اعضا

 721روز اجرا خواهد کرد. 9به طول بینجامد و ايران اقدامات ضروری را در طی 
 

 نتیجه 
شود آن است که آژانس در می دريافت «شدهمديريتهرجا، هر زمان، دسترسی »آنچه از دکترين 

 شدهاعالمای هستههای عدم انحراف فعالیت آزمايیراستیهر زمان که خود تشخیص دهد به منظور 
 رخوردارب از حق دسترسی و بازرسی از هر مکانی در ايران ،نشدهاعالمای هستههای و فقدان فعالیت

 از جهات مختلف نقد کرد:  اين دکترين را توانمی .است
 پادمان که راجع به بازرسی موقت و عادی نامهموافقت 12و  17های اول اينکه طبق پاراگراف

 مايیآزراستیشده توسط يک کشور را تواند درستی و صحت اطالعات ارائهمی ، آژانس صرفاًاست
 

123. Ibid., para. 75. 

124. Ibid., para. 76. 

صورت مکتوب داليل خود را به دبايکند که آژانس باز به اين مسئله تأکید می 10الزم به يادآوری است که انتهای پاراگراف 
 اختیار ايران بگذارد.برای دسترسی به سايت مربوطه در 

125. Ibid., para. 77. 

126. Ibid., para. 78. 

127. Ibid. 
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دوم اينکه دکترين  720.آزمايی کندراستی را نشدهاعالمای هستههای فقدان فعالیتندارد کند و حق 
 نامهموافقت 19در تعارض جدی با بازرسی ويژه موضوع ماده  ،شدهمديريتهرجا، هر زمان، دسترسی 

ر کشور د» مجاز به بررسی اين مسئله است که چرا که در اين نوع بازرسی آژانس صرفاً است پادمان
 723.«نظامی انحراف نیافته باشدهای به منظور استفادهای شدهاعالمپذير گونه مواد شکاف هیچعضو، 

 آور نیست و کشورهای عضوپادمان، از لحاظ قانونی الزام نامهموافقتعالوه بر اين، بازرسی ويژه در 
  798توانند از اعطای اجازه به آژانس به منظور انجام چنین بازرسی خودداری کنند.می

سخنی از حق دسترسی آژانس به مراکز حساس امنیتی و  تنهانهسوم اينکه در پروتکل الحاقی 
نظامی کشورهای عضو نشده است، بلکه در عوض آژانس ملزم شده است تا جهت تضمین های پايگاه

که حین اجری اين پروتکل در کشور ای ثر در برابر افشای اسرار و اطالعات محرمانهؤحفاظت م
، در «شدهمديريت دسترسی»اصطالح  797د.کنبرقرار نظارتی دقیق را  ميرژ ،شودمی آگاهآن  مربوط از

شود می دهدي تيآلبرا ديويدو  نوننیه یاولچارچوب پروتکل الحاقی با آنچه در دکترين پیشنهادی 
جلوگیری از  ،پروتکل الحاقی 1در ماده  شدهمديريتبسیار متفاوت است. فلسفه وجودی دسترسی 

مورد  ةدشمديريتکه دسترسی  ، در حالیاست اسرار امنیتی، تجاری و اقتصادی يک کشور یافشا
پروتکل الحاقی کشور است. عالوه بر اين،  1در تعارض با ماده  تيآلبرا ديويدو  نوننیه یاولنظر 

جودی پذيرفته شود، فلسفه و «هر مکانی»از اصطالح  تيآلبرا ديويدو  نوننیه یاولچنانچه تفسیر 
کشورهای عضو  پروتکل الحاقی در جهت جلوگیری از افشای اسرار و اطالعات محرمانه 75و  1ماده 

های و ساختمانها صرفاً محدود به مکان «هر مکانی»ال خواهد رفت. در پروتکل الحاقی، زير سؤ
شود. از اين جهت، دکترين نمی و شامل هر نقطه از يک کشور است پروتکل 5و  2مندرج در مواد 

 تواند در چارچوب پروتکل الحاقی قرار گیرد.نمی «شدهمديريتهرجا، هر زمان، دسترسی »
چهارم اينکه در برجام نیز صراحتاً ذکر شده است که هرگونه درخواست آژانس برای دسترسی 

 تی جمهوری اسالمینیت و با درنظرگرفتن حقوق حاکمیبا حسن بايد ايرانای به مراکز هسته
 2875و سپتامبر  2885، نوامبر 2885ژانويه  عالوه بر اين، آژانس سه بار در تاريخ 792صورت گیرد.

 ةنشداعالمهای آژانس داللت بر فقدان فعالیتهای بازديد کرد که گزارشاز مجتمع نظامی پارچین 
ی جمهوری پايبند تا کنوننیز  آمانو ویوکيدبیرکل آژانس، های در ايران بوده است. گزارشای هسته

 کرده است.  تأيیداسالمی را به تعهدات برجامی خود 

 
128. INFCIRC/153, op.cit., paras. 71, 72. 

129. Joyner, Supra note 40.  

130. Ibid. 

131. Additional Protocol, op.cit., Article 15. 

132. JCPOA, op.cit., para. 74. 
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