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صالح رضایی پیشرباط

چکیده
هدف این مقاله بررسی مقررات موافقت نامه پادمان جامع ،پروتکل الحاقی و برجام در
خصوو

دسوسرسوی آژانس به مراکز نظامی و شورایط و محدودیتهای آن است .در

معاهده منع گسوسرش سح های هسسه ای و موافقت نامه های پادمان جامع مرتبط با آن،
صححیت یا اخسیاری برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر دسسرسی به مکانهای
نظامی کشووورهای مسعاهد وجود ندارد .پروتکل الحاقی نیز مقررات صووریحی مبنی بر
دسووسرسووی آژانس به مراکز نظامی پیش بینی نکرده اسووت .در سووند برنامه جامع اقدام
مشسرک (برجام) هم با وجود اینکه سازوکار پیچیدهتر و شفافتری در نظر گرفسه شده،
اما هیچگونه حق یا صوححیسی برای آژانس در این مورد در نظر گرفسه نشده و هرگونه
دسسرسی در این مورد مشروط به رضایت و همکاری داوطلبانه ایران است.
واژگاا لیید  :آژانس بین المللی انرژی اتمی ،معاهده منع گسوووسرش سوووح های
هسسهای ،پروتکل الحاقی ،مراکز نظامی ،برجام.

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسسهای

Srezaie_p@yahoo.com

فصلنامه مطالعات راهبردی  سال بیسسم  شماره دوم  تابسسان   1۳۱6شماره مسلسل 76

فصینامه مطالعات راهبرد  ،شماره  76تابستا 66

66

مقدمه
حساسیت و نگرانی دولتها در خصو

دسسرسی اشخا

و نهادهای خارجی به مکانها و

اطحعات نظامیشان امری طبیعی و به حق است .مراکز نظامی از جمله حساسترین و امنیسیترین
مراکز دولتها محسوب میشوند و در تمامی کشورها دسسرسی به آنها از محدودیتها و
حساسیتهای خاصی برخوردار بوده و به آسانی به دیگران اجازه دسسرسی و یا بازدید از آنها
داده نمیشود .در مواردی که قرار باشد این دسسرسی از جانب اشخا

خارجی یا بینالمللی

صورت پذیرد ،حساسیت و نگرانی به مراتب شدیدتر میشود .در زمان تدوین و تصویب
موافقتنامههای پادمان جامع هسسهای ،بهمنظور نظارت بینالمللی بر فعالیتهای هسسهای
کشورها ،دسسرسی ناظران بینالمللی به مراکز نظامی در جریان اعمال این نظارتها به یکی از
جدیترین نگرانیهای امنیسی دولتها و چالشهای اعمال پادمانها تبدیل شد ( Kish, 1995:

 .)88سالها بعد نیز که آژانس در صدد تقویت و تحکیم پادمانهای هسسهای از طریق تدوین و
تصویب پروتکل الحاقی به موافقتنامههای پادمان جامع برآمد ،این نگرانیها باز هم تکرار شد
و در مقررات پروتکل نیز لحاظ گردید (.)Additional Protocol, 1997, art: 7
در عمل ،موضوع صححیت یا اخسیار آژانس در دسسرسی به یا بازدید از مکانهای نظامی از
اوایل دهه  1۱۱0و با آشکارشدن ضعف پادمانهای هسسهای مطر شده است .ابهام و تردیدات
در برنامههای هسسهای کره شمالی و عراق ،که هر دو از اعضای معاهده منع گسسرش سح
هسسهای و دارای موافقتنامه پادمان جامع با آژانس بودند ،آژانس را بر آن داشت تا با ارائه
تفسیری جدید از مقررات موافقتنامههای پادمان جامع ،اخسیارات خود را وسعت بخشیده تا
بهزعم خود مانع سوءاسسفاده احسمالی دولتها از این ضعفها بهمنظور توسعه برنامههای
تسلیحاتی هسسهای مخفیانه شود .طر صححیت و اخسیار آژانس به موجب موافقتنامههای
پادمان جامع در دسسرسی به مکانهای نظامی دولتها بهمنظور راسسیآزمایی فقدان فعالیت
هسسهای اعحمنشده در این دولتها ،از جمله این تفاسیر جدید بود .در چارچوب همین تفسیر
بود که شورای حکام آژانس در  2۳فوریه  1۱۱۳با تصویب قطعنامهای دولت کره شمالی را به
دسسرسیدادن آژانس به مکانهای نظامی خود ملزم کرد (.)Yetgin, 2003: 26
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برنامههای هسسهای ایران و ارجاع موضوع

به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل ،اخسیار آژانس در دسسرسی به مکانهای نظامی
ایران بهسان ابزاری برای راسسیآزمایی فقدان فعالیت هسسهای اعحمنشده ،با قوت بیشسر تکرار
شد .شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسسند که دسسرسیهای مورد
نظر آژانس به برخی از مکانهای نظامی را بهمنظور حصول اطمینان از فقدان فعالیت هسسهای
فراهم آورد .ایران تاکنون (تا  )2015سه بار و با هدف نشاندادن حسن نیت و حسن شفافیت
در مورد برنامههای هسسهای صلحآمیز خود ،اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را صادر کرده
است .در مورد دسسرسی یا بازدید آژانس از مکانهای هسسهای ،سؤالی که به لحاظ حقوقی مطر
میشود این است که آیا بر اساس حقوق بینالملل موجود ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی از
صححیت دسسرسی به مراکز نظامی دولتها به منظور راسسیآزمایی عدم انحراف فعالیتهای
هسسهای آنها به تسلیحاتی برخوردار است؟
این مقاله با رجوع و اسسناد به مقررات موافقتنامههای پادمان جامع و پروتکل الحاقی و نیز
سند برجام با تاکید بر رویکرد و راهبرد جمهوری اسحمی ایران در این زمینه ،این موضوع را
مورد بررسی قرار داده است.

الف .دسترسی آژانس به مرالز نظامی در موافقتنامهها پادما جامع
در سوال  1۱62معاهده منع گسسرش سح های هسسه ای با هدف جلوگیری از اشاعه سح های
هسووسه ای در جهان و تسووهیل همکاری های بین المللی در زمینه کاربرد های صوولح آمیز فناوری
هسووسهای بسووسه شوود .این معاهده بهگونه ای تبعیض آمیز ،دولتها را به دو گروه دارنده س وح
هسووسه ای و فاقد سووح هسووسه ای تقسوویم کرد ( )Venturini, 2011: 357که بر اسوواس آن،
دولت های گروه اول (امریکا ،روسویه ،انگلسوسان ،فرانسه و چین) ملزم شدند سح ها و ادوات
انفجاری هسسه ای را به نحو مسسقیم یا غیرمسسقیم به هیچ شخص یا کشور دیگری انسقال نداده و
دولت های فاقد سوح هسوسه ای را در سواخت ،به دست آوردن و کنسرل بر این سح و ادوات
ترغیب ،تشویق و کمک نکنند .دولتهای گروه دوم نیز مسعهد شدند سح ها و ادوات انفجاری
هسووسهای را به نحو مسووسقیم یا غیرمسووسقیم از هیچ شووخصووی یا کشوووری دریافت نکرده و این
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سح ها و ادوات را تولید یا تحصیل نکنند و به هیچ وجه درصدد کمک یا دریافت کمک برای
ساخت چنین سح ها و ادواتی برنیایند.
همچنین ،این معواهده دولت های گروه دوم را ملزم کرد موافقت نامه های پادمان دوجانبه با
آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد و اجرایی کرده و بر اساس آن ،مواد و فعالیت های هسسه ای
خود را تحت نظارت و بازرسی آژانس قرار دهند ( .)Fischer, 1997: 87پس از اجرایی شدن
معاهده در سووال  1۱70آژانس به منظور یک شووکل و یک دسووت کردن موافقت نامه های پادمان
دولت های فاقد سووح هسووسه ای ،مدلی را تدوین و در ژوئن  1۱72تصووویب کرد ( IAEA,

 .)1998: 42این موافقت نامه که به موافقت نامه پادمان  15۳یا جامع نیز مشوهور است ،تا کنون
مبنای بیش از( 120تا فوریه  )2014موافقت نامه دوجانبه بین دولت های فاقد سووح هسووسه ای
عضووو معاهده ،از جمله ایران وآژانس شووده اسووت ( .)IAEA, 2014: 3این موافقت نامه ها
چگونگی اعمال پادمان جامع آژانس بر فعالیتهای هسووسهای این دولتها را تعیین و مشووخص
کرده اسوت .موافقت نامه پادمان جامع ایران با آژانس در سوال  1۱7۳منعقد و اجرایی شد و در
قالب سوند  212آژانس منسشور شود؛ که به موافقت نامه  )Infcirc, 214( 212نیز مشوهور شده
است.
مواد  70تا  ۱0موافقت نامه های پادمان جامع به بازرسوی های آژانس اخسصوا

یافسه است.

در مقررات این  20ماده و همین طور در سایر مواد ،الزام مشخصی برای دولت ها مبنی بر اجازه
به آژانس برای دسوسرسی به مکان های نظامی یا اخسیار صریحی برای آژانس مبنی بر بازرسی یا
بازدید از این مکان ها مشاهده نمی شود .با وجود این ،برخی از صاحب نظران (البرایت ،هاینونن
و کیسری) اسسدالل کردهاند مسئولیتها و صححیتهای آژانس بر اساس موافقتنامههای پادمان
جامع ،محدود به راسوسی آزمایی عدم انحراف مواد و فعالیت های هسوسه ای اعحم شده نبوده و به
مواد و فعالیتهای هسوسهای اعحمنشده نیز توسعه پیدا میکند؛ که این مسسلزم اخسیار آژانس در
دسووسرسووی به مکانهای مورد نظر از جمله مکانهای نظامی بهمنظور حصووول اطمینان از فقدان
مواد و فعالیتهای هسووسهای در آنهاسووت ( .)Albright et al, 2012: 7-8در این مورد ،آنها
به گزارش مدیر کل اسووبق آژانس ،هانس بلیکس ،در فوریه  1۱۱5نیز اسووساد کرده اند که اظهار
داشسه است:
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«تدوین کنندگان موافقت نامه پادمان  15۳ضوورورت صووحیح و کامل بودن اعحمیه دولت ها
راجع به مواد هسوسهای را مد نظر داشسه اند و قلمرو [آن موافقتنامهها] محدود به مواد هسسهای
که توسووط دولت اعحم میشووود ،نیسووت؛ بلکه شووامل موادی که باید اعحم گردد نیز میشووود»
(.)Blix, 1995: 5
از نظر این صواحب نظران ،هدف موافقت نامه های پادمان جامع ،کشف به موقع عدم انحراف
مواد هسوسه ای به سومت اهداف تسولیحات هسوسه ای است و محروم کردن آژانس از صححیت
دسووسرسووی به مکانهای نظامی مشووکوک به داشووسن برنامه هسووسهای تسوولیحاتی ،با هدف فوق
سازگاری ندارد .دیوید اسحس ،از موافقان صححیت آژانس در دسسرسی به مکان های نظامی بر
اسووواس موافقوت نامه های پادمان جامع ،نیز معسقد اسوووت به موجب شووورط مقرر در ماد 12
موافقت نامه های پادمان جامع ناظر بر ماده  1۱آن ،دولت های طرف موافقت نامه ملزم به پذیرش
تقاضووای آژانس در ارتباط با دسووسرسووی به مکان های نظامی هسووسند و امسناع از قبول چنین
تقاضووایی منجر به نقض موافقت نامه پادمان جامع آن ها با آژانس و مسخلف اعحم شوودن 1آن ها
توسط شورای حکام آژانس خواهد شد (.)Sloss, 857-8
نظرات و اسسداللهای موافقان اخسیار آژانس در دسسرسی به مکانهای نظامی صحیح به نظر
نمی رسود و با اصول و مقررات موافقت نامه های مذکور سازگاری ندارد .آژانس به موجب ماده
 2موافقوت نامه های پادمان جامع ،صووورفاق حق و تکلیف دارد که از اعمال پادمان بر روی مواد
چشومه و قابل شوکافت مورد اسوسفاده در فعالیت های صولح آمیز هسسه ای در قلمرو کشورهای
پذیرنده پادمان به منظور راسسی آزمایی عدم انحراف آن مواد به سمت اهداف تسلیحات هسسه ای
حصوووول اطمینوان کند .مطابق ماده  2موافقت نامه های مذکور نیز پادمان صووورفاق در مورد مواد
هسووسهای اعحمشووده از سوووی دولتها اعمال خواهد شوود .بنابراین ،اخسیار و مسووئولیت آژانس
صرفاق اعمال پادمان بر چنین موادی بهمنظور جلوگیری به موقع از انحراف آن ها به سمت اهداف
تسووولیحاتی اسوووت .مقررات مواد  1۱ ،12و  22موافقت نامه های پادمان جامع باید با عنایت به
مقررات مواد  2و  2این موافقتنامهها ،که قلمرو اعمال پادمان را مشخص میکنند ،تفسیر شود.

1. Noncompliance
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ماده  22بر مسئولیت آژانس در کشف به موقع عدم انحراف مواد هسسه ای اعحم شده مشمول
پوادموان تودکیود دارد و از مقررات این مواده نمی توان اخسیار و صوووححیت آژانس در ورود یا
دسوسرسوی به مکانهای نظامی بهمنظور راسسیآزمایی فقدان مواد هسسهای اعحمنشده را اسسنباط
کرد .همینطور ،ماده  12موافقت نامه به شورای حکام آژانس این اخسیار را نمی دهد که دولت ها
را به قبول درخواسوت آژانس برای دسوسرسی به مکان های نظامی ملزم کند .شورای حکام تنها
در چارچوب و قلمرو مقررات موافقتنامههای پادمان جامع ،که به راسووسی آزمایی عدم انحراف
مواد هسووسهای به اهداف سوواخت و تولید سووح و ادوات هسووسهای محدود میشووود ،میتواند
تصوومیماتی را اتخا کرده و اجرای آنها را از دولتها طلب کند .این درخواسووت شووورا نیز از
نظر حقوقی برای دولت ها الزام آور نیست ،زیرا همان گونه که دانیل جوینر اظهار کرده است ،در
مواده  12عبارت  call uponبه کار رفسه اسوووت که داللت بر الزام دولت ها ندارد ( Joyner,

.)2013: 3
مقررات موافقتنامههای پادمان جامع نه تنها اخسیاری برای آژانس در دسسرسی به مکانهای
نظامی ایجاد نمی کنند ،بلکه با لحاظ حسووواسووویت و نگرانی دولت ها از دسوووسرسوووی به مراکز
نظامی شووان ،به آن ها اخسیار می دهد که از ورود و دسووسرسووی آژانس به مراکز نظامی که در آن
فعالیت هسووسه ای مجاز (مانند تولید برق یا حرکت دادن کشووسی ها و زیردریایی ها با راکسور های
هسسه ای) انجام می شود ،را با رعایت شرایطی ممانعت به عمل آورند ( Morten and sverre,

 .)2007: 14ماده  12این سووند (پادمان  )15۳با عنوان «عدم اعمال پادمان ها به مواد هسووسه ای
مورد اسووسفاده در فعالیتهای غیر صوولحآمیز» ممنوعیت فوق را اینگونه مقرر کرده اسووت« :اگر
دولت ...در نظر دارد به صوححدید خود ،ماده هسسه ای که بر اساس موافقت نامه حاضر مشمول
پادمان اسوت ،در فعالیت هسسهای بهکار گیرد که مسسلزم اعمال پادمان بر اساس این موافقتنامه
نشود ،تدابیر یل اعمال خواهد شد:
الف .دولت ...باید آن فعایت را به آژانس اطحع داده و روشن نماید:
 .1که کاربرد ماده هسووسه ای در فعالیت نظامی مجاز مغایر با تعهد دولت ...که پادمان آژانس
برای آن منظور اعمال می شوود ،نباشود و ماده هسسه ای تنها در فعالیت هسسه ای صلح آمیز مورد
اسسفاده قرار گیرد؛
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 -2اینکه در مدت عدم اعمال پادمان ،ماده هسووسه ای برای تولید سووح و ادوات انفجاری
هسسهای مورد اسسفاده قرار نگیرد.
ب .دولوت ...و آژانس ترتیبی اتخوا کنند که فقط در مواردی که ماده هسوووسه ای برای این
منظور اسوسفاده می شود ،پادمان ها اعمال نشوند .این ترتیبات تا حد ممکن ،مدت یا شرایطی که
در آن پادمانها اعمال نمیشووود را مشووخص خواهند کرد .در هر حال ،پادمانهای مقرر در این
موافقت نامه به محض اینکه این ماده هسووسه ای دوباره به فعالیت صوولح آمیز وارد شوود ،اعمال
خواهد شوود .آژانس از مقدار و ترکیب و صووادرات چنین ماده هسووسهای غیرمشوومول پادمان در
دولت ...مطلع خواهد شد.
پ) اتخا هر نوع ترتیبی مسووسلزم موافقت آژانس اسووت .این توافق در سووریع ترین وقت
ممکن انجام شده و تنها به موضوعاتی از قبیل ...مربوط خواهد شد و مسضمن تدیید یا اطحعات
طبقهبندیشده فعالیتهای نظامی یا اسسفاده از این مواد در آن فعالیتها نخواهد شد».
آنگونه که پیداسووت ،ماده فوق به دولت ها اجازه داده اسووت با رعایت شوورایطی ،از اعمال
پادمان های آژانس بر ماده هسسه ای مورد اسسفاده در فعالیت های نظامی مجاز (مانند حرکت دادن
زیردریایی ها و کشوسی های نظامی و تولید برق هسسه ای برای مصارف مراکز نظامی) ممانعت به
عمل آورند .ماده فوق به دولت های پذیرنده موافقت نامه اخسیار داده اسووت با طی تشووریفات و
رعایت شورایطی ،مانع دسوسرسی آژانس به آن دسسه از مراکز و تدسیسات نظامی که در آن حسی
فعالیت هسوسهای انجام میشود ،بشوند ( .)Thielmann, 2013: 3آیا با وجود چنین ممنوعیسی
(ممنوعیت دسوسرسی آژانس به مراکز نظامی با فعالیت هسسه ای) منطقی و حقوقی است که ادعا
شووود آژانس بر اسوواس موافقت نامه پادمان جامع ،حق دارد به اماکن نظامی فاقد ماده و فعالیت
هسوسه ای دسوسرسوی داشسه باشد؟ ماده  12موافقت نامه پادمان  15۳درست در مقررات ماده 12
موافقت نامه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تکرار شده است و در روابط بین طرفین قابل
اعمال است.
ماده  12عدم اعمال پادمان آژانس بر فعالیت های هسسه ای مجاز در مراکز هسسه ای را وابسسه
به پاسوداشوت شرایطی کرده است .شرط اول این است که دولسی که به صححدید خود ،اعمال
پادمان به مواد هسوسه ای مورد اسوسفاده در مصوارف نظامی مجاز را الزم ندانسسه ،ملزم است در
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مدت عدم اعمال پادمان ،آن مواد را تنها برای مصووارف صوولح آمیز و نه تولید سووح و ادوات
انفجاری هسسهای به کار گیرد .به عبارت مشخص تر ،این دولت نباید مواد هسسه ای مورد اسسفاده
در راکسور حرکتدهنده کشسیها و زیردریاییهای جنگی و نظامی را به سمت اهداف ساخت و
تولید سوووح و ادوات نظامی منحرف کند .شووورط دوم آن اسوووت که این دولت باید مقدار و
ترکیبات مواد هسووسه ای که پادمان در مورد آن اعمال نمی شووود را به آژانس گزارش دهد و این
حق آژانس اسوت که از مقدار و ترکیب مواد هسوسه ای که در تدسیسات نظامی اسسفاده می شود،
مطلع گردد.
دولت مربوطه و آژانس در مورد ترتیبات راجع به شورایط و ضوابط عدم اعمال پادمان ها بر
چنین مواد هسسه ای توافق خواهند کرد .این ترتیبات شامل موارد مربوط به طبقه بندی اطحعات
و فعالیت های نظامی و مواد هسوسه ای مورد اسسفاده در این فعالیت ها نخواهد شد و آژانس حق
ورود به این موضوعات را نخواهد داشت.

ب .پروتکل الحاقی و دسترسی به مرالز نظامی
کشوف برنامه های هسوسه ای مخفیانه کره شومالی و عراق (که هر دو عضو معاهده منع گسسرش
هسووسهای و امضوواکننده موافقتنامه پادمان جامع با آژانس بودند) در اوایل دهه  1۱۱0آژانس را
بوه این نسیجوه رهنمون کرد کوه پادمان های جامع از کارایی الزم و مؤثر برخوردار نبوده و الزم
اسوووت با الحاق مقررات جدیدی ،تدابیر پادمانی بر فعالیت های هسوووسه ای دولت ها تقویت و
تحکیم شوود .در پی این تحول بود که دبیرخانه آژانس در سوال  1۱۱۳برنامه  ۱۳+2را بهمنظور
تقویت پادمان ها در دسووسورکار قرار داد و پس از حدود دو سووال ،مسن آن را نهایی و تسوولیم
شوورای حکام آژانس کرد ( .)Moyland, 1997: 3این برنامه از دو بخش تشوکیل شده بود و
آژانس معسقود بود مقررات بخش اول برنوامه  ۱۳+2در چارچوب موافقت نامه های پادمان 15۳
قابل اجراسووت و برای اجرای آن نیازی به توافق جدید با دولتها نیسووت .اما بخش دوم برنامه
مسضوومن تعهدات پادمانی جدیدی برای دولت هاسووت و مقررات آن را نمی توان بدون توافق یا
رضایت مجدد دولتها به اجرا گذاشت.
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از این رو ،شورای حکام آژانس تصمیم گرفت دبیرخانه آژانس مقررات بخش دوم برنامه را در
قالب یک پروتکل الحاقی نمونه تهیه کرده و به آن ارائه کند .دبیرخانه آژانس مسن پروتکل مورد
نظر را تهیه و در  1۱۱7به شووورا تسوولیم کرد و شووورای حکام مسن پروتکل الحاقی نمونه را در
می  1۱۱7تصوویب و دبیرخانه آژانس آن را در قالب سوند رسومی  520منسشر کرد ( Infcirc,

 .)1997: 540پروتکل الحاقی سووند الگویی اسووت که دولت های دارای پادمان جامع با آژانس
باید مقررات آن را در پروتکلهای الحاقی خود با آژانس قید کنند .پروتکلهای الحاقی در واقع
پروتکلهایی هسووسند که ضوومیمه موافقت نامه های پادمان جامع دولتها با آژانس میشوووند .تا
کنون (بهوار  122 )1۳۱5دولوت چنین پروتکل هایی را با آژانس منعقد و به اجرا در آورده اند.
ایران این پروتکل را در دسوامبر  200۳امضا کرد ،ولی هنوز به تصویب مجلس شورای اسحمی
نرسویده اسوت .بر اسواس سند برجام ،ایران مسعهد شده است به محض اجراییشدن برجام (که
در دی  1۳۱5اجرایی شد) مقررات پروتکل را اجرا کند (.)JCPOA, 2015, para: 13
پروتکل الحاقی دارای  12ماده و دو ضووومیمه اسوووت .در صوووورت تعارر بین مقررات
موافقوت نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی ،مقررات پروتکل اعمال خواهد شووود ( Infcirc

 .)1997: 540, art: 2هدف پروتکل الحاقی ،راسوووسی آزمایی کامل بودن اطحعات ارائه شوووده
دولت ها از فعالیت ها و برنامه های هسووسه ای شووان و همین طور عدم وجود مواد و فعالیت های
هسوسه ای اعحم نشوده در کشوورهاست .در موافقت نامه های پادمان جامع ،دولت ها تنها به اعحم
مواد و فعالیتهای هسوسهای خود ملزم شودهاند و صححیت آژانس تنها بررسی و راسسیآزمایی
این مواد و فعالیت ها و عدم انحراف آن ها به سومت مصوارف ساخت سح و ادوات انفجاری
هسوسه ای بوده اسوت .موافقت نامه های پادمان  15۳این صححیت را به آژانس اعطا نکرده اند که
کامل بودن اطحعات ارائه شوووده دولت ها یا فقدان فعالیت هسوووسه ای اعحم نشوووده در آن ها را
راسسیآزمایی کند.
چنین صوووححیسی برای آژانس (راسوووسی آزمایی ارائه کامل اطحعات و عدم وجود فعالیت
اعحمنشووده) در پروتکل مقرر شوود .بر اسوواس پروتکل الحاقی ،دولت ها ملزم به ارائه اطحعات
گسووسرده از فعالیتهای هسووسهای فعلی و حسی آتی خود شوودند و به آژانس نیز صووححیتها و
اخسیارات بیشسری در دسسرسی به مکانهای هسسهای داده شد (.)Asada, 2016: 97
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پروتکل الحاقی بهروشوونی اخسیار و صووححیسی برای آژانس در دسووسرسووی به مراکز نظامی
دولت ها مقرر نکرده است .در غیاب چنین صراحسی ،برخی از حقوقدانان و مفسران با اسسناد به
مقررات پروتکل در زمینه دسووسرسووی های آژانس و نیز رویه آژانس ،مدعی شووده اند آژانس از
چنین اخسیار و صووححیسی (ص وححیت دسووسرسووی به اماکن نظامی) برخوردار اسووت ( Segel,

 .)2005: 176این حقوقدانان در این مورد به طور مشووخص به بند پ ماده  5پروتکل اسووسناد
کردهاند ،که اشوعار داشوسه است دولتها باید دسسرسی آژانس را «به هر مکان تعیینشده توسط
آژانس ،به جز اماکن مورد اشوواره در پارگراف الف و ب ،فراهم آورد تا نمونه گیری محیطی
مخسص مکان در آن انجام گیرد .در صورتی که ...نسواند امکان دسسرسی به این مکانها را فراهم
آورد ،باید فوری تحش معقول خود را در راسسای برآوردن خواسسههای آژانس از مناطق مجاور
یا از طریق روشهای دیگر بهکار بندد».
در بند مذکور عبارت «هر مکان تعیین شووده از سوووی آژانس» شووامل مکان های نظامی نیز
می شوود و در پروتکل هم مقررات خاصی که مکان های نظامی را از شمول این مقررات خارج
کند ،مشوواهده نمی شووود ( .)Acton and Newman, 2006: 17البسه از نظر این حقوقدانان،
دسووسرسوویهای آژانس به اماکن نظامی مطلق نبوده و تابع محدودیتهایی اسووت که پروتکل بر
آن ها تصوووریح کرده اسوووت .آژانس برای توجیه دسوووسرسوووی خود الزم اسوووت دالیل مسقن و
قانع کننده ای ارائه کند .همچنین ،اخسیار آژانس در جریان دسووسرسووی به مراکز نظامی تنها انجام
نمونهبرداری محیطی اسووت .منظور از نمونه برداری محیطی این اسووت که آژانس نمونه هایی از
خاک ،آب ،گیاهان ،رسووبات و موجودات زنده منطقه را برای انجام آزمایش در آزمایشگاه های
خود جمع آوری می کند و در صوووورت وجود فعالیت هسوووسه ای در مکان ،اثرات پرتوی روی
نمونه های مذکور قابل مشاهده خواهد بود .اگر نسایج آزمایش نمونه های محیطی نسواند مسئله یا
ناهمگونی اطحعات ارائهشووده دولت ها به آژانس را رفع کند ،آژانس از روش مشوواهده عینی و
ابزارهای تشخیص و اندازهگیری پرتو نیز اسسفاده خواهد کرد.
همچنین ،به شورط توافق با دولت مربوطه ،آژانس میتواند از روش های دیگری نیز اسسفاده
کند .اخسیار آژانس در مکان نظامی دسووسرسووی داده شووده ،محدود به سووه روش نمونه برداری
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محیطی ،مشواهده عینی و اسوسفاده از دسسگاه های تشخیص و اندازه گیری محیطی خواهد بود و
اسفاده از سایر روشها مسسلزم رضایت یا توافق دولت مربوطه است.
عحوه بر این ،این حقوقدانان اسوووسدالل کرده اند که در جریان دسوووسرسوووی آژانس ،دولت
دسسرسیشونده نیز از حقوقی برای حفظ و حمایت اطحعات حساس نظامی و ...خود برخوردار
اسوت .پروتکل این حق را به دولت دسوسرسوی شوونده داده اسوت که دسسرسی آژانس به مراکز
نظامی را مدیریت کند .نهاد دسووسرسووی مدیریت شووده نخسووسین بار در کنوانسوویون سووح های
شویمیایی مقرر شود و پس از آن به مکانسیم بازرسی های معاهده منع جامع آزمایشات هسسه ای
( )1۱۱6و پروتکل الحاقی راه یافت .مدیریت دسسرسی ها حقی بود که پروتکل الحاقی به منظور
کاهش نگرانی های دولت ها نسوبت به اسرار و اطحعات نظامی ،امنیسی و تجاری شان در جریان
دسسرسی آژانس پیشبینی کرد ( .)Stefan, 1997: 127در این مورد ،پروتکل به دولتهایی که
آژانس می خواهد به مراکز غیرهسوسه ای از جمله مراکز نظامی آن ها دسسرسی داشسه باشد ،اجازه
داده اسوت با مدیریت و هدایت دسسرسی ،اطحعات حساس نظامی ،امنیسی و تجاری خود را از
طریق اتخا ترتیباتی توافقی با آژانس محافظت کند.
بر اسواس پروتکل ،این حق دولت دسوسرسویشونده است که فعالیت های آژانس در جریان
دسوسرسی به اماکن و مراکز نظامی را به گونه ای هدایت و مدیریت کند که اسرار نظامی و امنیسی
از دسسرسی و جاسوسیهای احسمالی مصون بماند.
اسووسناد به مقررات ماده  5پروتکل در ایجاد مبنای حقوقی برای دسووسرسووی آژانس به مراکز
نظامی در صورتی وجاهت دارد که قرینه یا قراینی خحف آن وجود نداشسه باشد .نخست ،اینکه
موضووع پروتکل الحاقی ،فعالیت های هسوسه ای کشوورها و راسسی آزمایی عدم انحراف آن ها به
سوومت اهداف تسوولیحاتی اسووت .موضوووع پروتکل ،بررسووی و نظارت بر فعالیتهای نظامی و
دفاعی کشووورها نیسووت و آژانس نمیتواند به بهانه اجرای مقررات پروتکل ،از موضوووع آن که
فعالیت هسوسه ای اسوت خارج شوده و به فعالیت ها و تدسیسات نظامی و دفاعی ورود پیدا کند.
دوم ،اینکه صوححیت آژانس بر اسواس اساسنامه خود ،همان گونه که از عنوان آن نیز پیداست،
توسوعه کاربردهای صولح آمیز فناوری هسسه ای و جلوگیری از انحراف آن ها به سمت اهداف و
نظامی اسوت .اسواسونامه آژانس صححیسی برای آن در زمینه دسسرسی به اماکن نظامی و دفاعی
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پیش بینی نکرده اسووت .سوووم ،اینکه مقررات پروتکل الحاقی موافقت نامه جامع پادمان مجموعاق
یک سند محسوب میشود و مقررات آنها باید توأمان تفسیر شود.
همانگونه که پیش از این توضوویح داده شوود ،در مقررات پادمان جامع ،آژانس بهروشوونی از
دسوسرسوی به مراکز نظامی که دارای فعالیت هسسه ای است منع و محروم شده و این مقررات تا
زمانی که آشوکارا با مقررات پروتکل الحاقی در ناسوازگاری نیست ،به قوت و اعسبار خود باقی
هسوسند .هیچکدام از مقررات پروتکل ،آن قسومت از مقررات موافقتنامه پادمان جامع راجع به
ممنوعیت آژانس از دسوسرسوی به اماکن نظامی را نسخ نکرده است و یا با آن ناسازگاری ندارد.
از این رو ،با وجود چنین نشوانه ها و مقرراتی ،به سوخسی می توان مدعی شد که مقررات بند پ
ماده  5پروتکل الحاقی ،صووححیت یا اخسیار آژانس در دسووسرسووی به مراکز نظامی و دفاعی را
تدیید میکند.

ج .برجام و صالحیت آژانس در دسترسی به مکا ها نظامی ایرا
برنامه جامع اقدام مشسرک موسوم به «برجام» توافق مشسرک راجع به برنامه هسسه ای ایران است
کوه در  2۳تیر  12( 1۳۱2ژوئیه  )2015در وین اتریش بین ایران و گروه ( 1+5شوووامل چین،
فرانسوه ،روسیه ،بریسانیا ،ایاالت مسحده آمریکا و آلمان) منعقد شد .در  1۱مهر  1۳۱2رأی گیری
در رابطه با این توافق در قالب طر «اقدام مسناسب و مسقابل دولت در اجرای برجام» در مجلس
شووورای اسووحمی انجام شوود و کلیات طر مذکور با  1۳۱رأی موافق 100 ،رأی مخالف و 12
رأی ممسنع به تصووویب رسووید .برجام در  26دی  1۳۱2به طور رسوومی به مرحله اجرا درآمد
(گزارش وزارت امور خارجه.)1۳۱5 ،
اجرای پروتکل الحاقی از جمله تعهدات ایران بر اسووواس برجام اسوووت .به موجب برجام،
ایران ملزم شوووده اسوووت از روز اجرایی شووودن این توافق ،مقررات پروتکل الحاقی را به اجرا
درآورد؛ کوه این الزام در  22دی  1۳۱2محقق شووود و از آن تواریخ ،مقررات پروتکل در مورد
دسووسرسووی به مکانهای نظامی در مورد ایران قابل اعمال اسووت .بهجز پروتکل ،خود برجام نیز
مسضوومن مقرراتی در مورد دسووسرسووی های آژانس به مکان های نظامی ایران اسووت که تبیین و
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توضیح آنها میتواند تا حدودی چشم انداز تعامحت ایران با آژانس در زمینه دسسرسی به مراکز
نظامی کشور را روشن کند.
برجام در مورد دسسرسی های آژانس بین المللی انرزی اتمی به مکان ها و مراکز تحت قلمرو
و حاکمیت ایران ،مقرراتی را به شر

یل وضع کرده است:

 .1درخواسووتهای دسووسرسووی بر مبنای مقررات برجام ،با حسوون نیت و با احسرام کامل به
حقوق حاکمیسی ایران ارائه خواهد شود و در حداقل ضوروری برای اجرای مؤثر مسئولیتهای
راسوسیآزمایی تحت این برجام ،نگه داشسه خواهد شد .هماهنگ با رویههای معمول پادمانهای
بین المللی ،چنین درخواسوووت هوایی بوا هدف مداخله در فعالیت های نظامی ایران یا دیگر
فعالیت های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده ،اما منحصووراق برای حل نگرانی های برخاسووسه از
تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمانی و عدم اشوواعهای ایران خواهد بود .در اجرای این
آئین کار و همینطور دیگر اقدامات شوفافساز ،از آژانس خواسسه میشود هر احسیاطی را برای
صویانت از اسرار صنعسی ،فناورانه و تجاری و همچنین دیگر اطحعات محرمانه که به آن دست
پیدا میکند ،بهکار گیرد.
 .2در پیشوووبرد اجرای برجام ،اگر آژانس نگرانی هایی در رابطه با مواد یا فعالیت های
اعحم نشووده یا فعالیت های مغایر با برجام در محل هایی که تحت موافقت نامه جامع پادمان یا
پروتکل الحاقی اعحم نشوودهاند ،داشووت ،به ایران اسوواس و پایههای چنین نگرانیهایی را ارائه
کرده و درخواست شفافسازی میکند.
 .۳اگر توضیحات ایران نگرانیهای آژانس را حلوفصل نکند ،آژانس ممکن است دسسرسی
به چنین محلهای را منحصراق به دلیل راسسیآزمایی عدم وجود مواد و فعالیتهای اعحمنشده یا
فعالیتهای مغایر با برجام درخواست کند .آژانس بهصورت مکسوب دالیل خود برای دسسرسی
و اطحعات مرتبط را در اخسیار ایران میگذارد.
 .2ایران میتواند راه های جایگزین برای حل نگرانیهای آژانس پیشنهاد دهد ،که آژانس را
قادر سووازد تا عدم وجود مواد و فعالیتهای هسووسهای و یا فعالیتهای مغایر با برجام در مکان
مورد سؤال را راسسیآزمایی کند؛ که بایسسی بهسرعت و دقت مورد توجه قرار گیرد.
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 .5اگر عدم وجود مواد و فعالیت های اعحم نشووده و یا فعالیت های مغایر با برجام بعد از
اجرای ترتیبات جایگزین موافقتشوده توسوط ایران و آژانس نسواند راسسیآزمایی شود و یا دو
طرف قادر نباشوند بهشویوه رضوایتبخشوی برای راسسیآزمایی عدم وجود مواد یا فعالیتهای
هسسهای اعحمنشده یا فعالیتهای مغایر با برجام درمکانهای مشخصشده در مدت  12روز از
ارائه درخواسووت اولیه آژانس برای دسووسرسووی به توافق برسووند ،ایران در مشووورت با اعضووای
کمیسویون مشسرک ،نگرانیهای آژانس را از طریق شیوههای الزم مورد توافق بین ایران وآژانس
حل میکند .در صوورتی که توافقی انجام نشود ،اعضای کمیسیون مشسرک با اجماع و یا با رأی
 5عضووو از  2عضووو ،نظر خود را در خصووو

روش ضووروری برای حل نگرانی آژانس ارائه

خواهند داد .فرآیند مشوورت و یا هر عمل دیگر مرتبط توسوط اعضای کمیسیون مشسرک نباید
بیشوووسر از  7روز طول بکشووود و ایران اقدامات ضوووروری را طی  ۳روز اجرا خواهد کرد
(.)JCPOA, 2015, Annex 1, Paras 74-78
همانگونه که پیداسوت ،هیچکدام از مقررات مذکور ،صححیت آژانس مبنی بر دسسرسی به اماکن
نظامی را مورد تصوریح قرار نداده و حسی تدکید کرده اند که آژانس در تقاضای دسسرسی به مکان های
واقع در قلمرو ایران ،حقوق حاکمیسی ایران را رعایت کرده و قصووود مداخله در فعالیت های نظامی
ایران یا دیگر فعالیتهای مرتبط با امنیت ملی ایران نداشوسه و درخواسوتهای دسوسرسی آن منحصراق
باید برای حل نگرانیهای برخاسوسه از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمانی و عدم اشاعهای
ایران باشود .با وجود این مقررات و در غیات سوکوت و عدم تصریح برجام به صححیت آژانس در
دسوسرسوی به مکانهای نظامی ،به سوخسی میتواند اسسدالل کرد که مقررات برجام صححیت آژانس
برای دسوسرسوی به مراکز نظامی ایران را پیشبینی کرده اسوت .همچنین ،با توجه به بسسهشدن پرونده
ابعاد نظامی احسمالی برنامه هسووسهای ایران 1در مسن خود برجام ،منطقی به نظر نمی رسوود که مسووائل
نظامی و دسسرسی به مراکز نظامی دوباره در این سند مورد توجه قرار گیرد.
بر اسواس مسن برجام ،مقرر شده که ایران بر اساس نقشه راهی ،موضوعات نظامی مرتبط با
مسائل هسسهای را با آژانس تا  15اکسبر  2015حلوفصل کند ( )JCPOA, 2015, Para. 14در
موعد زمانی مقرر ،ایران به ابهامات و سوؤاالت آژانس در این مورد پاسووخ داد و شورای حکام
1. Possible Military Dimensions.
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آژانس نیز در  15دسوامبر  2015اعحم کرد که موضووع مربوط به مسائل نظامی مرتبط با برنامه
هسوسه ای ایران حل شوده و خاتمه یافسه است .شورا در این مورد اظهار داشت« :همه فعالیتها
در قالب نقشوه راه برای شوفاف سوازی مسوائل باقیمانده گذشوسه و حال برنامه هسسهای

ایران1

براساس جدول زمانی توافق شده اجرا شده است و این امر مسئله رسیدگی به این موضوع را از
دسووسورکار شووورای حکام خارج میکند» ( IAEA Board of Governors /Res/15 dec,

 .)2015با وجود چنین مقرراتی در برجام ،آیا منطقی به نظر می رسووود که مسن برجام دوباره در
مقررات بعدی خود صوححیت آژانس برای دسسرسی به مراکز نظامی ایران و ارتباط دادن مسائل
هسسهای به مسائل نظامی را پیشبینی کند.
از سووووی دیگر ،بوه این نکسه باید توجه کرد که جمهوری اسوووحمی ایران برجام را با تحفظ
پذیرفسه اسووت .در قانون تصووویب برجام ،مجلس شووورای اسووحمی ایران مقرر داشووسه اسووت که
«هیچ گونه دسووسرسووی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و ...به بهانه برجام مجاز نیسووت؛ مگر آنکه
موارد بهصووورت جداگانه و با جزئیات به تصووویب شووورای عالی امنیت ملی برسوود» .این تحفظ
کشوور نسبت به برجام است و حقوق بین الملل معاهدات ،اعسبار چنین تحفظی را تدیید می کند .بر
اساس قواعد حقوق معاهدات  1۱6۱هر دولسی به هنگام تصویب یک معاهده 2می تواند اعحم کند
که خود را نسووبت به مقررات معینی از آن معاهده ملسزم نمیداند ( Convention, 1969:art, 2,

 )1, dو به بیان دیگر ،نسبت به آن بخش از مقررات معاهده ،تحفظ قائل شود .در مورد برجام نیز
مجلس شورای اسحمی با اعحم شرط مذکور ،چنین تحفظی را قائل شده است.
کنوانسویون مذکور تصریح کرده است که اگر دیگر طرف های معاهده (در این قضیه برجام) تا
دوازده مواه از زمان اطحع از تحفظ دولت نسو وبت به آن اعسرار نکند ،این عدم اعسرر به منزله
پذیرش آن تحفظ اسووت ( .)Convention, 1969:art 20, 5در مورد این تحفظ ایران ،هیچ کدام
از دولت های طرف برجام نسوووبت به آن اعسرضوووی نکرده اند و بنابراین ،به لحاظ مقررات حقوق
بینالملل معاهدات ،چنین تحفظی معسبر بوده و طرفهای برجام ملزم به رعایت آن هسسند.

1. Past and Present Issues.
 .2بر جام بر اساس ضوابط این کنوانسیون ،معاهده محسوب شده و مشمول مقررات آن میشود ،هرچند دیدگاه دیگری نیز
وجود دارد مبنی بر اینکه برجام معاهده حقوقی نیست (.)mardani, 2016:82
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د .رویه آژانس در ارتباط با دسترسی به امالن نظامی
رویه آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود برخی موارد دسوووسرسوووی آژانس به مراکز نظامی در
دهههای اخیر را تدیید میکند .البسه این دسسرسیها یا با مخالفت و چالش دولت دسسرسیشونده
مواجه شوده و یا بر مبنای رضایت داوطلبانه و نه الزام حقوقی چنین دولسی انجام پذیرفسه است.
مورد اول ،مربوط به کره شومالی اسوت .در  ۱فوریه  1۱۱۳آژانس تقاضوای بازرسی ویژه از دو
سوایت نظامی اعحم نشده کره شمالی ،به موجب موافق نامه پادمان بین این کشور و آژانس ،کرد
و اعحم نمود که بازرسوی این دو سوایت در شوفاف سازی برنامه هسسه ای آن دولت بسیار موثر
واقع خواهد شوود .دولت پیونگ یانگ تقاضووای آژانس را نیذیرفت و اعحم کرد آن دو سووایت
نظامی بوده و هیچ ارتباطی به برنامه هسوسه ای آن کشوور نداشسه و خارج از شمول موافقت نامه
پادمان و صوححیت آژانس هسوسند ( .)Yufan, 2009: 157در واقع ،کره شمالی اعحم کرد که
موافقت نامه پادمان آن با آژانس ،چنین حقی (حق بازرسوووی به مراکز نظامی) را به آژانس اعطا
نکرده است.
اصرار آژانس در این مورد موجب شد پیونگ یانگ با صدور اعحمیه در تاریخ مارس 1۱۱۳
اعحم کنود که چون تحش های آژانس برای ورود به سوووایت های نظامی اش منافع حیاتی کره
شومالی را به مخاطره انداخسه اسوت ،از معاهده منع گسسرش هسسه ای به موجب بند  1ماده 10
آن خارج میشوود ( .)Bunn and Timerbaev, 2005: 20بند مذکور اشعار داشسه است« :هر
دولسی در اجرای حاکمیت ملی خود باید این حق را داشسه باشد که در صورتی که احساس کند
موارد فوق العاده ای در رابطه با موضووووعات این پیمان ،منافع حیاتی کشوووورش را به مخاطره
انداخسه است ،از آن خارج شود .در این صورت ،باید سه ماه پیش از خروج ،به تمام هم پیمانان
و شورای امنیت سازمان ملل مسحد اطحع دهد .در چنین اطحعیه ای باید موارد فوق العاده ای که
از نظر آن کشور منافع حیاتیاش را به مخاطره انداخسه نیز کر شود».
رویه دیگر ،به دسوسرسوی های آژانس به سایت نظامی پارچین (منطقه ای در شرق تهران که
مسعلق به صونایع دفاعی کشوور اسوت) در ایران مربوط می شوود .آژانس تا کنون سه بار از این
سوووایت به ترتیب در تاریخ های ژانویه  ،2005نوامبر  2005و  20سووویسامبر  2015بازدید کرده
است .در بازدید های  2005که در زمان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران انجام شد،
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آژانس روی نقشوه ،کل پارچین را به  2منطقه تقسیم و طی دو مرحله ،هر بار یکی از این چهار
منطقوه (یعنی نیمی از پوارچین) را برای بوازدیود انسخواب کرد .در آن زمان ،بهدلیل اینکه ایران
پروتکل الحاقی را امضوا و اجرا میکرد ،بهعنوان اقدام اطمینانساز مجوز بازدید آزاد از پارچین
را صوووادر کرد .آژانس خودش منطقوه مورد نظر را انسخاب نمود .در مرتبه اول  11محل و در
بوازدیود دوم  2محول و اطراف آن هوا در پوارچین مورد بازدید قرار گرفت و از هرکدام از این
محلها چندین نمونهبرداری نیز انجام شد.
آژانس طی گزارشوی اعحم کرد« :به سواخسمانها و اطراف آنها دسسرسی آزادانه پیدا کرد و
اجازه یافت که نمونهبرداری کند .نسیجه این نمونهبرداری نشان نمیدهد که مواد هسسهای وجود
دارد» ( .)Gov/2005/67, para 61بازدید دوم در نوامبر  2005انجام شوود که پس از بازدید،
آژانس اعحم کرد« :آژانس دسووسرسووی آزادانه یافت و چندین نمونهبرداری انجام شوود .آژانس
هیچگونوه فعوالیوت غیرمعمول در سووواخسموان های بازدیدشوووده مشووواهده نکرد و نسیجه این
نمونهبرداریها نشوان نمیدهد که مواد هسسهای در این مکانها وجود دارد» ( Gov 2005/87,

 .)para:16درخواست بعدی برای بازدید از سایت نظامی پارچین در سال  2011انجام شد ،که
ایران توا انعقواد توافق برجوام در ژوئن  2015با آن موافقت نکرد .در پی این توافق و در قالب
ترتیبوات خوا

 ،مودیرکل و معاون پادمانی آژانس از این سوووایت بازدید کردند و نمونه های

محیطی که از قبل توسوط کارشناسان ایرانی از سایت تهیه گردیده بود به آن ها تحویل داده شد
(.)Gov. 2016, para: 9
در این مورد نیز مبنای حقوقی دسوسرسی آژانس به سایت پارچین ،رضایت داوطلبانه دولت
ایران و نه تعهدات حقوقی موافقت نامه های پادمان بین ایران و آژانس بوده اسوووت .اگر غیر از
این بود ،آژانس برای دسووسرسووی به سووایت نظامی ایران وارد توافق جدید با ایران نمی شوود و
دسووسرسووی های خود را در چاچوب مقررات موافقت نامه های پادمان دنبال می کرد .صووححیت
آژانس بر اسوواس این موافقتنامهها تنها راسووسیآزمایی عدم انحراف مواد هسووسهای اسووت و به
آژانس حق نمی دهد برای راسووسی آزمایی عدم وجود مواد هسووسه ای اعحم نشووده به مکان های
غیرهسوسهای از جمله نظامی کشوورها دسسرسی داشسه باشد ( Königs & Szabóová, 2014:

 .)45این موافقت نامه ها همان گونه که حقوقدانان مصووری خانم «نمیرا نگم» اظهار کرده اسووت،
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تحت هیچ عنوان اجازه دسسرسی آژانس به تمام سایت ها از جمله سایت های نظامی کشورها را
اعطا نمیکند (.)Negm, 2009: 71

نتیجهگیر
توضویحات و بررسوی های این مقاله نشان داد که موافقت نامه های پادمان جامع نه تنها اخسیار یا
صوححیسی برای آژانس در دسوسرسی به مکان های نظامی کشورها اعطا نکرده ،بلکه به صراحت
آژانس را از دسوسرسووی به مراکز نظامی که فعالیت هسوسهای انجام میدهند نیز منع کرده اسووت.
مقررات پروتکل الحاقی نیز صوححیت یا اخسیار مشوخصوی برای آژانس در دسسرسی به مراکز
نظامی پیش بینی نکرده است .از این رو ،به نظر نمی رسد که درخواست آژانس برای دسسرسی به
مراکز نظامی کشوورها از جمله ایران بر اساس این اسناد بسواند از مبنای حقوقی محکم و مسقنی
برخوردار باشود .رویه آژانس در ارتباط با دسسرسی ها به مکان های نظامی نیز موید این واقعیت
است که دولتها اعسقادی به اخسیار یا صححیت آژانس برای دسسرسی به مراکز نظامی بر اساس
مقررات آن اسووناد ندارند .دسووسرسوویهایی نیز که در عمل داده شوودهاند با موافقت و رضووایت
داوطلبانه دولت دسرسیشونده بوده است.
مقررات سوند برجام در ارتباط با دسسرسیهای آژانس نیز بر اساس چنین واقعیت هایی تهیه
و تدوین شوده است و همان طور که توضیح داده شد ،مقررات آن نه تنها بر صححیت و اخسیار
آژانس در دسوسرسی به مراکز نظامی ایران تصریح نکرده اند ،بلکه این نکسه را مطر می کنند که
آژانس در درخواست برای دسسرسی به مراکز و مکان های تحت حاکمیت ایران نباید مداخله در
فعالیتهای نظامی و امنیسی کشوور را مد نظر داشووسه باشود .در وضوعیت فعلی حقوق بینالملل
نمی توان مدعی حق یا صوححیسی برای آژانس در دسوسرسوی به مراکز نظامی کشورها به منظور
راسسی آزمایی فقدان فعالیت هسسه ای پنهان شد .بنابراین ،حقوق آژانس در ارتباط با دسسرسی به
مراکز نظوامی ایران ،هموان گونوه کوه قوانون تصوووویب برجام تدکید کرده اسوووت تابع توافق و
صححدیدهای امنیسی کشور است.
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