تأملی بر توسعه ،تحول و چشمانداز پادمانهای
آژانس بینالمللی انرژی اتمی؛ با تأکید بر برجام
تاریخ دریافت۹۳۱7/50/50 :

تاریخ پذیرش۹۳۱7/5۱/۹۹ :

صالح رضایی پیشرباط



چکیده
پادمانهای هستهای ازنظر دامنه و تدابیر اعمال ،تحول و توسعه چشمگیری یافته و این
در نااامتوازنشاادن الااول و اهاادا

نظاااا عاادا اشاااعه هسااتهای ،ایجاااد کنتاارل و

محدودیتهای بیشتر بر برنامههای هستهای للحآمیز و در حوزههایی حتی حاکمیات
و امنیت دولتها مؤثر بوده است .در این زمینه ،برجااا باهعناوان یا

موافقاتناماه

بینالمللی خاص ،در فرایند توسعه و تحول پادمانهای هستهای جایگااه باا اهمیات و
تعیینکنندهای دارد .ایران ازجمله دولتهایی است که در سالهای اخیر بهدلیل توسعه
و تحکیم پادمانهای هستهای با چالشهای بینالمللی مواجاه شاده اسات .باتوجاهباه
چنین تأثیراتی و نیز تداوا بیوقفه تالشهای بینالمللی برای تحکیم و تشادید بیشاتر
این پادمانها ،اتخاذ و اعماال راهراردی قاوی از ساوی کشاور در ارترااب باا فرایناد
بینالمللی تحکیم پادمانهای هستهای در جهان ،ضروری و اجتنابناپذیر است.
واژگان کلیدی :آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،پادمان هستهای ،معاهده منع اشاعه
هستهای ،پروتکل الحاقی ،برجاا.
 استادیار پژوهشگاه علوا و فنون هستهای
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مقدمه
از همان ابتدا ،کاربرد انرژی و فناوری هستهای در جهاان باا یا
انحرا

مخفیانه این انرژی و فناوری به اهادا

چاالش جادی مواجاه شاد.

نظاامی و اساتفاده از آن بارای بمرااران اتمای

شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ،نگرانیهایی را در خصاوص آیناده ایان انارژی و فنااوری در
جهان موجب گردید ( .)Fischer, 1997, 9برخی از دانشمندان و دولتمردان ،برای رهاایی از
خطر انحرا

فناوری هستهای به اهدا

نظامی و ساخت و استفاده جنا افزارهاای هساتهای،

خواستار چشمپوشی از تمامی استفادههای (اعم از نظامی و للحآمیاز) ایان انارژی و فنااوری
شدند و برای پیگیری خواستههای خود تشاکیالت یاا ساازمانهاایی را بااعنوان ضدهساتهای
تأسیس نمودند .سازمان ملل متحد در اولین قطعنامه خاود باه تااریخ  42ژانویاه  ۹۱20ضامن
تأکید بر حذ

سالحهای هستهای در جهان و جلاوگیری از اشااعه آن ،کمیسایون خالای را

برای پیگیری موضوع ایجاد نمود ( .)Shils, 1947, 855این کمیسیون ،از سال  ۹۱20تا ۹۱2۱
طرحها و پیشنهادات مختلفی را (ازجمله طرح با روح از طر
گومیکو از طر

اتحاد شوروی سابق) بهمنظور حصول به حذ

بحث و بررسی کرد ،اما درنهایت بهدلیل اختال

ایاالت متحاده آمریکاا و طارح
سالحهای هستهای در جهاان

دیدگاه و منافع قادرتهاای بازر

نتیجاهای

حالل نشد (.)Stoiber, 2003, 125
چند ساال بعاد ،در اوایال دهاه  ،۹۱05درنتیجاه چارخش دیادگاه قادرتهاای بازر

و

همسوشدن نسری مواضع آنها درخصوص تسلیحات هستهای زمینه ایجاد سازوکاری بینالمللای
برای منحصرنمودن تسلیحات هساتهای باه چناد کشاور محادود و جلاوگیری از دسترسای و
دستیابی سایر دولتها به آن فراهم گردید .در این راستای در سال  ،۹۱0۳رئیسجمهاور وقات
ایاالت متحده آمریکا ،طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ،طرح «اتم بارای لالح » را
مطرح نمود که با موافقت اکثریت اعضای این ساازمان مواجاه شاد ( Hewelett, and Holl,

 .)1989, 288بر اساس این طرح ،آمریکا اعالا کرد که کاربردهای للحآمیز انارژی و فنااوری
هستهای را به هر کشااوری که مایل به استفاااده از آن است ،انتقال میدهد ،مشروب بار اینکاه
آن کشور نظارت بینالمللی بر آن کاربردها را بهمنظور جلاوگیری از انحارا

آنهاا باه اهادا

نظامی بپذیرد ( .)Sanders, 1998, 10همچنین این طرح پیشنهاد کرد که ساازمان باینالمللای
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تخصصی بهمنظور توسعه کاربردهای للحآمیز اتم در کشورها و جلاوگیری از انحارا

آن باه

مقالد نظامی از طریق اعمال پادمان (نظاارت و بازرسای) تأسایس شاود ( Fischer, 1997,

 .)495, Art,1در پی استقرال سازمان ملال از طارح ماذکور ،ایااالت متحاده امریکاا و اتحااد
جماهیر شوروی دهها موافقتنامه همکاری و انتقال دانش و فناوری هستهای را باا تعادادی از
کشورها امضا و اجرایی نمودند (.)Charnish, 2006, 3
همینطور ،مذاکرات متعددی بین دولتها در چاارچوب ساازمان ملال باهمنظاور تأسایس
سازمان بینالمللی تخصصی عنوان شده در طرح اتم برای للح برگزار گردیاد و درنهایات در
کنفرانسی در تاریخ  ۹۱00توافق شد که سازمان تخصصی بااعنوان آژاناس باینالمللای انارژی
اتمی و با هد
انحرا

توسعه کاربردهای للحآمیز اتم در سراسر جهاان از یا

این کاربردها به اهدا

ساو و پیشاگیری از

نظامی از سوی دیگار تأسایس شاود ( IAEA statate 1956,

 .)Art,1پس از اجراییشدن اساسانامه در تااریخ  4۱جاوالی  ،۹۱07ایان ساازمان تخصصای
بینالمللی بهطور رسمی ایجاد و فعالیت خود را آغاز نمود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای انجاا مسئولیتهای خود در زمینه پیشگیری از انحارا
فناوری هستهای به اهدا

نظامی ،نظاا پادمان را ایجاد و اجرایی کارد .باا انعقااد معاهاده مناع

گسترش سالحهای هستهای در  ۹۱08نظاا پادمان متحول شد .در سال  ۹۱۱7پروتکل الحااقی
به موافقتنامه پادمان جامع ،مجدد پادمان آژانس را توساعه و تحکایم بخشاید .در اوایال قارن
بیستم ،فکر اعماال پادماانی فراتار از پروتکال الحااقی و هماینطاور کنتارلهاای غیرپادماانی
فعالیتهای هستهای للحآمیز مطرح و بخشی از این فکر با تصویب برجاا درخصاوص ایاران
اجرایی شد .اینکه پادمانهای آژانس ،از بدو پیدایش تاکنون چه تحاول و توساعهای را ساپری
نموده و چه تأثیراتی بر برنامه هستهای للحآمیز کشورها داشته است .همینطاور ،چشاماناداز
توسعه و تحول پادمانهای هستهای به چه سمتی در حرکت بوده و درنهایت برجااا ،باهعناوان
ی

موافقتنامه بینالمللی خاص ،بهطاور مشاخد در توساعه و تحاول ایان پادماانهاا چاه

جایگاهی داشته است ،سؤاالتی است که نوشته حاضر به بررسی و ارزیابی اجمالی پاساخ آنهاا
پرداخته است.
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الف .پادمان بر اساس اساسنامه آژانس
اساسنامه آژانس بینالمللی انارژی اتمای در  4۳اکترار  ۹۱00تصاویب و در  4۱جاوالی ۹۱07
اجرایی شد .با اجراییشدن اساسنامه ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأسایس و باهطاور رسامی
فعالیت خود را شروع کرد .تا  40فوریه  ۹08 ،45۹0دولت به عضاویت آژاناس درآماده اسات
) .(www.IAEA.orgاساسنامه آژانس را باید اولین معاهده بینالمللای جهاانشامول قلماداد
نمود که پادمان بینالمللی فعالیتهای هساتهای کشاورها را مقارر نماود .پایش از آن ،پادماان
فعالیااتهااای هسااتهای از طریااق موافقااتنامااههااای همکاااری هسااتهای دوجانرااه ،ازجملااه
موافقتنامههای همکاری هستهای ایاالت متحده آمریکا با تعدادی از کشورها ،ازجملاه ایاران،
پیشبینی شده بود (محمد حسینی .)08 ،۹۳85 ،اساسنامه اختیارات محدودی بارای آژاناس در
زمینه اعمال پادمان پیشبینی نموده بود ،لیکن ،در مراحل بعدی معاهدات و موافقاتناماههاای
دیگری تصویب شده و لالحیت و اختیارات آن در زمینه پادماان را توساعه دادناد .اساسانامه
ضمن بیان کلی مفهوا و ویژگیهای پادمان ،مسئولیت طراحی و تادوین سیساتم پادماان را باه
خود آژانس واگذار نمود ) .(Statute, 1957, Art 11بر اساس اساسنامه ،آژانس درخصاوص
پادمان همزمان مسئولیت طراحی و تدوین مقررات پادمان و اعمال آن را برعهده دارد .اساسنامه
مفهوا ،مؤلفهها و ماهیت پادمان را مشخد و ضامانت اجارای تخلاز از مقاررات آن را نیاز
پیشبینی نموده است که ادامه این مرحث به بررسی مختصر آن میپردازد.

 .4مفهوم و مؤلفههای پادمان
پادمان ،که برگردان فارسی واژه انگلیسای  Safeguardsاسات ،از ریشاه پاییادن و باه معناای
نظارت و حراست میباشد (فرهنگناماه علاوا و تکنولاوژی هساتهای  .)4۹۱ ،۹۳7۱اساسانامه
آژانس ،تعریفی از مفهوا پادمان ارائه نداده است ،لیکن عنالار یاا مؤلفاههاای آن را مشاخد
نموده است که این ممکن است در فهم کلی این مفهوا مؤثر واقع شاود .باهموجاب اساسانامه
عنالر پادمان عرارتاند از:
 بررسی طراحی تجهیزات و تأسیسات مشخد شده؛
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 الزاا به نگهداری و تولید سوابق عملیاتی بهمنظور کم

به حصاول اطمیناان از قابلیات

حسابرسی و کنترل مواد چشمه و قابل شکافت ویژه؛
 الزاا به تسلیم گزارشی از فعالیتها به آژانس؛
 اعزاا بازرسی از سوی آژانس برای بازرسای ) (IAEA Statute, 1957, XITاقادامات
فوق ،بازرسی این توانایی را به آژانس اعطا میکند که از انحرا
اهدا

مواد و تجهیزات هساتهای باه

نظامی پیشگیری نماید .بر اساس مؤلفههای فوق ،میتوان پادماان را از منظار اساسانامه

آژانس مجموعه اقدامات نظارتی و کنترلی فنی و حقوقی تعریز کرد که هد
انحرا

فعالیتهای هستهای مشاخد باه اهادا

) .Glossary, 2001, 13بهطوری که پیداست هد
تجهیزات هستهای مشخد به اهدا
تولید جن

آن جلوگیری از

نظاامی مایباشاد (IAEA, Safeguords

اقدامات فوق پیشگیری از انحرا

نظامی است .مفهوا اهدا

افزارهای اتمی ،استفاده از فناوری هستهای برای کما

مواد و

نظامی اعم است و عالوه بار
باه فعالیاتهاای نظامیاان،

مانند استفاده از رآکتور هستهای برای حرکتدادن کشتی ما و زیردریاییهای جنگای و نظاامی،
را نیز شامل میشود ).(Rockwood, 2010, 258

 .2ماهیت پادمان
بر اساس اساسنامه ،اعمال پادمان بر فعالیتهای هستهای کشورهای عضو مشروب یاا اختیااری
است .بدین مفهوا که دولت های عضاو آژاناس هایل الزامای باه پاذیرش پادماان آژاناس بار
فعالیتهای هسته ای خود ندارند .آژاناس نیاز فاقاد لاالحیت و اختیاار پادماان فعالیاتهاای
هستهای کشورها میباشد .آژانس در لورتی ممکن است فعالیت هستهای مشخصی را در ی
کشور عضو پادمان نماید که یا مواد و تجهیزات آن فعالیت باهوسایله آژاناس و در قالاب یا
پروژه مصوب آژانس فراهم آمده باشد یا دولتها از طریق موافقتنامههای دو یا چندجانره یاا
بهلورت ی

جانره اعمال پادمان آژانس به فعالیتی را پذیرفته یا درخواست نموده باشند .شاق

 0بند الز ماده  4اساسنامه آژانس در این خصوص اشعار داشته اسات :باه آژاناس اجاازه داده
میشود «جهت حصول اطمینان از اینکاه ماواد شاکا پاذیر ویاژه و ساایر ماواد و خادمات،
تجهیزات ،تسهیالت و اطالعات فراهم آمده بهوسیله آژانس یا درخواست شده بهوسایله آن یاا
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تحت نظارت آن به گونهای استفاده نشود که به پیشررد مقالاد نظاامی منجار شاود ،پادماان را
ایجاد و اجرایی نماید و این پادمان را مطابق درخواست طرفین ترتیرات ]موافقتناماههاای[ دو
یا چندجانره یا به درخواست ی

دولت به هریا

از فعالیاتهاای آن در زمیناه انارژی اتمای

اعمال نماید».
ویژگی دیگر پادمان بر اساس اساسنامه آژانس ،موردی ۹بودن آن اسات ،بادین مفهاوا کاه
پادمان آژانس لرفاً بر مواردی که در موافقتنامهها یا درخواست ی

دولت یا قارارداد پاروژه

آژانس مشخد گردیدهاند ،اعمال میشود ) (Rockwood, 3040, 358حساسیت دولتها باه
حاکمیت و امنیت ملی خود مانع از آن شد که در زمان تدوین اساسنامه آژانس ،اعماال پادماان
در خصوص تماا فعالیتهای هستهای دولتها مورد پذیرش قرار گیرد و در نهایت توافق شاد
که موضوعات مشخد و توافق شده مشمول پادمان واقع شوند .با انعقاد معاهده منع گساترش
سالحهای هستهای در سال  ،۹۱08موردیبودن موضوعیت خود را در خصاوص اعضاای ایان
معاهده از دست داد ).(Carlson, 2009, 2
در ابتدا ،رویه آژانس در خصوص اعمال پادمان ،برای کشوری خاص بود ،بدین توضیح که
آژانس در خصوص فرد فرد کشورها مقاررات پادماانی خالای را تصاویب و اجارا مایکارد
) .(Fisher, 1979, 264ژاپن ،نخستین کشوری بود که آژانس پادمان را به رآکتاور تحقیقااتی
 IRR3آن که طی موافقتنامهای بهوسیله کانادا اهدا شده بود ،اعمال کرد .ازآنجاییکه تدوین و
تصویب اجرای مقررات پادمانی خاص برای فرد فرد دولتها ،زمانبر باود ،در ساپتامرر ،۹۱0۱
شورای حکاا آژانس با هد

تسهیل و تسریع مسائل مربوب به انعقاد موافقتنامههای پادماان،

سلسله الولی را راجع به پادمان تصویب کرد ) .(IAEA, 1998, 9این الول ،مقرراتای را در
زمینه انواع تجهیزاتای کاه ممکان اسات مشامول پادماان واقاع شاود را و هماینطاور اناواع
مساعدتهای آژانس که میتواند موجرات اعمال پادمان را فراهم آورد ،مقرر نماود .بار مرناای
این الول ،دبیرخانه وقت آژانس مجموعه مقرراتی را راجع به اعمال پادمان آژانس برای مقابله
با انحرا

(مواد و تجهیزات هستهای به اهدا

نظامی) تصویب کرد .در گااا بعادی ،شاورای

1. itemic
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حکاا در ژوئن « ۹۱0۹سند بازرسان »۹را تصویب کرد ) (Fischer, 1997, 247کاه هاد

آن

اعمال مقررات کلی در خصوص نحوه انتخاب بازرسان برای اعمال بازرسیهای پادمانی بود .تا
فوریه  ،۹۱0۳مقررات سند بازرساان در خصاوص رآکتورهاای کمتار از  ۹55مگااوات اعماال
میشد ،اما از آن تاریخ به بعد با تصویب شورای حکاا ،مقررات آن به دیگر رآکتورهاا باا هار
ظرفیتی تسری پیدا نمود.
این مصاوبه ایان امکاان را بارای آژاناس فاراهم آورد کاه مقاررات پادماان را در خصاوص
رآکتورهای قدرتی که آمریکا و کانادا به هند فروخته بودند ،اعمال نماید .تا ژوئن  ،۹۱0۳رویکارد
اتحاد شوروی و متحادان آن در خصاوص پادماان آژاناس رویکارد مقااومتی و محطاطاناه باود.
شوروی با تشکیل دپارتمان پادمان در دبیرخانه آژانس مخالز بود و تمایلی به توسعه مقاررات و
اقدامات آژانس در خصوص پادمان نداشت .این رویکرد شوروی پس از بحران موشکی کوباا در
سال  ۹۱04و بهرود نسری روابط دنیای کاپیتالیسم با کمونیسم تغییر پیدا کارد و مواضاع دولات آن
در خصوص پادمان آژانس با مواضع غربیها تا حد زیادی همسو شد .در پی ایان تحاول ،زمیناه
برای توسعه بیشتر پادمان آژانس فراهم شد .در ژوئن  ،۹۱00شورای حکاا سیستم پادماان  400را
تصویب کرد و بر اساس آن مقرر شد پادمان آژانس برای تماا انواع رآکتورهاای هساتهای اعماال
شود .در سال  ۹۱00شمول آن به کارخانههاا و تأسیساات باازفراوری ساپس در ساال  ۹۱08باه
تأسیسات ساخت سوخت توسعه پیدا کرد ) .(Fischer, 1997, 250در حال حاضر نظاا پادماان
 00فقط در خصوص دولتهایی که به عضویت معاهده مناع گساترش ساالحهاای هساتهای در
نیامدهاند قابلیت اعمال دارد ).(IAEA Nuclear Safeguerds, 1995, 17

 .3ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان
اساسنامه آژانس مجازات یا تنریههایی را برای دولتهای متخلز از مقررات پادمان مقرر نموده
است .بر اساس اساسنامه ،چنانچه آژانس احراز نمایاد کاه دولتای مقاررات پادماان را رعایات
ننموده است ،ابتدا از آن دولت میخواهد که به تخلز خود پایان داده و اقاداا جررانای انجااا
1. inspection ducument
2. INFCIRC/66
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دهد .در لورت ادامه تخلز ،شورای حکاا این تخلز یا عدا رعایت مقررات ۹را به شاورای
امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش مینماید تا اقداا الزا در خصوص دولت متخلاز
انجاا پذیرد .عالوه بر این ،آژانس ممکن است کم های هستهای به دولت متخلز را تعلیق یا
کاهش داده و حتی تقاضای استرداد کم هایی اعطایی شاود .همچناین آژاناس از ایان اختیاار
برخوردار شده است که حقوق و امتیاز ناشی از عضویت دولت متخلز در آژانس را به حالات
تعلیق درآورد ) .(IAEA Statute, 1957, Art XIIمقررات اساسنامه در خصاوص مجاازات
تخلز از مقررات پادمانی ،دربارۀ تماا نظااهای پادمانی قابلیت اعمال دارد.

 .1پادمان بر اساس معاهده منع گسترش سالحهای هستهای
انعقاد معاهده منع گسترش سالحهای هستهای در سال  ۹۱08را بایاد نقطاه عطفای در تحاول
بنیادین پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شمار آورد .این معاهده دولتها را به دو گاروه
دارنده سالح هستهای( 4ایاالت متحده آمریکا ،اتحاد شوروی سابق ،انگلستان ،فرانساه و چاین)
و غیردارنده سالح هستهای ۳تقسیم نمود ) (NPT, 1968, Art, 9و دولتهای گروه اخیر را به
انعقاد موافقتنامه پادمان جامع 2و تحت نظارت قراردادن تماا مواد هستهای ماورد اساتفاده در
فعالیتهای هستهای متعهد نمود .در این خصوص مقررات معاهده اشعار داشته است« :هریا
از دولتهای فاقد سالح هستهای طر

این معاهده متعهد میگردند که پادمان را بهگونهای کاه

در موافقتنامه بین آنها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس اساسنامه آژاناس باینالمللای
انرژی اتمی مقرر شده است را بهمنظور راستیآزمایی 0انجاا تعهدات آنها بر اساس این معاهده
را با هد

پیشگیری از انحرا

انرژی هستهای از کاربردهای للحآمیز به (ساخت) سالحهای

هستهای یا دیگر ادوات انفجاری هستهای 0بپذیرند .پادمان الزامی شده بر اسااس ایان مااده در
خصوص مواد چشمه یا قابل شکافت ویژه ،خواه این مواد در تأسیسات هستهای اللی تولیاد،
1. non-compliance
2. nuclear weopon states
3. non-nuclear weapon states
4. full-scope
5. verification
6. nuclear explosive divce
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فرایندسازی و مورد استفاده واقع شده و خواه در خارج این تأسیسات قرار گرفته باشند ،اعمال
خواهد شد .پادمان الزا شده بر اساس این ماده ،در خصوص تماا مواد چشمه و قابل شاکافت
ویژه در تمامی فعالیتهای هستهای للحآمیز در سرزمین چنین دولتی یا تحات لاالحیت آن
یا در هر مکانی تحت کنترل آن اعمال خواهد شد» )).(NPT, 1968, Art 3(1
بهطوری که پیداست بر اساس مقررات مذکور دولتهاای فاقاد ساالح هساتهای ملازا باه
پذیرش پادمان آژانس شدهاند .این دولتها خواه از آژانس مساعدت و پروژه هستهای دریافات
نموده یا ننموده باشند ،ملزا به این الزاا هستند .برای این منظور آنها متعهد شدهاناد کاه ظار
 ۹85روز از الزا االجرا شدن این معاهده در خصاوص آنهاا ،ماذاکرات خاود را بارای انعقااد
موافقتنامه پادمان با آژانس آغاز نمایند و در نهایت مذاکرات خود در این خصوص را حداکثر
تا  ۹8ماه از زمان آغاز مذاکرات به نتیجه رسانده و موافقتناماه ماد نظار را باا آژاناس منعقاد
نمایند )) .(NPT, 1968, Art 3(3بر اساس معاهده ،این الزاا خاص دولتهاای فاقاد ساالح
هستهای است و دولتهای دارنده سالح هستهای چنین تعهدی را ندارند .بهرغام ایان ،تماامی
دولتهای دارنده سالح هستهای ،بهلورتی داوطلرانه و بهلورت سمرلی

موافقتنامههایی را

با آژانس منعقد و اجرایی نمودهاند و بهموجب آن برخی از تأسیسات هستهای للحآمیاز خاود
را در پادمان آژانس قرار دادهاند ).(IAEA Safeguards Statement Report, 2015
بدیهی است که اینگونه موافقتنامه فقط ارزش سمرلی

داشته و فاقاد کاارکرد واقعای

است؛ زیرا دولتهای دارنده سالح هستهای به سالح هستهای دست پیدا کردهاناد و معاهاده
منع گسترش نیز آن را به رسمیت شناخته است و اعمال پادمان کاه هاد
انحرا

آن جلاوگیری از

انرژی هسته ای به ساخت تسلیحات هستهای است نمی تواند مفهاومی داشاته باشاد

) .(Carlson, 2011, 1در سال  ،۹۱74آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهمنظور تسهیل و تسریع
انعقاد و متحدالشکلسازی موافقتنامههای پادمان جامع (پادمان بر اساس معاهده منع گساترش
سالحهای هستهای) فیمابین خود و دولاتهاای فاقاد ساالح هساتهای ،ساندی را باا عناوان
«ساختار و محتوی موافقتنامههای فیمابین آژاناس و دولاتهاای ملازا درباارۀ معاهاده مناع

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  84پاییز 97

442

گسترش سالحهای هستهای ۹تصویب و در قالب 4Infcirc/153منتشر نمود که به ایان جهات
این موافقتنامهها به موافقت نامههای پادمان  ۹0۳نیز موسوا گردیدهاند.
هد

پادمان بر اساس معاهده منع گسترش سالحهای هستهای با هد

پادماان باهموجاب

مقررات اساسنامه آژانس تا حدودی متفاوت است .بهطوریکه توضیح داده شد ،هاد
مطابق اساسنامه پیشگیری از انحرا

فعالیت هستهای به اهدا

پادماان

نظامی است که این اهدا

از ساخت و تولید تسلیحات و استفاده از انرژی هستهای برای کم

اعم

به نیروهای نظامی (ازقریل

اسااتفاده از رآکتااور هسااتهای باارای تولیااد باارق مراکااز نظااامی یااا حرکااتدادن کشااتیهااا و
زیردریاییهای نظامی و جنگای) مایباشاد .هاد
سالحهای هستهای جلوگیری از انحرا

پادماان بار اسااس معاهاده مناع گساترش

انارژی و فنااوری هساتهای باه سااخت ساالحهاای

هستهای یا ادوات انفجاری هستهای است .ادوات انفجاری هستهای ساالح هساتهای محساوب
نمیشوند ،اما قدرت تخریری همانند تسلیحات اتمی دارد .این ادوات در زمینههای لالحآمیاز
ازقریل حفاری تونلهای بزر

یا خاکبرداریهای با حجم عظیم استفاده مایشاود .باه جهات

قدرت تخریری گستردهی که ادوات انفجاری هستهای دارند ،معاهده منع گساترش ساالحهاای
هستهای دولتهای فاقد سالحهای هستهای را از دستیابی به چنین ادواتی منع نموده است.
هرچند که اجازه داده دولت های فاقاد ساالح هساته ای باا انعقااد موافقاتناماهای باا
دولتهای دارنده سالح هستهای ،از مزایای للحآمیز ادوات انفجاری هستهای بهرهمناد گردناد
) (NPT, 1968, Art,5برخال
برای مصار

اساسنامه آژانس ،معاهاده  ۹۱08اساتفاده از انارژی هساتهای

هستهای غیرانفجاری نظامی (حرکتدادن کشتیهاا و زیردریااییهاای نظاامی و

جنگی با رآکتورهای هستهای) را منع ننموده است ) (Rackwood, 2010, 246و به دولتهاایی
فاقد سالح هستهای اجازه داده است که با رعایت شرایطی مواد هستهای مورد اساتفاده در ایان
زمینه را از شمول پادمان آژانس خارج نمایند ) .(INFCIR/153, 1972, Art 14معاهده مناع
گسترش سالحهای هستهای عالوه بر الزامینمودن پادمان ،شمول آن را از موردیبودن به جامع
یا فراگیرشدن نیز تغییر داد .بهطوریکه توضیح داده شد ،پادمان بر اساس اساسنامه آژانس یا باه
1. The structure and content of agreements between the agency and states required in
conection will the treats on non proliferation of nuclear weapons
2. Information circular
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مواد و تجهیزات هستهای اعطا شده توسط آژانس یا مواد و تجهیزات هستهای مشخدشده در
موافقتنامههای همکاری فیمابین دولتهای پیشرفته هستهای با سایر دولتها محدود میشاد
و فعالیتهای هستهای که خاود کشاورها باهلاورت خودجاوش و بادون کما

آژاناس یاا

سایردولتها انجاا میدادند را شامل نمیشد .معاهده منع گسترش به این نوع پادمان (ماوردی)
خاتمه داد و پادمان فراگیر یا جامع ۹را مقرر نموده و تماامی فعالیاتهاای هساتهای کشاورها،
ازجمله فعالیتهای هستهای خودجوش آنها را شامل گردید.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد ،معاهده  ،۹۱08پادمان آژانس را در خصوص تمااا
مواد هستهای چشمه و قابل شکافت ویژه در تمامی فعالیتهای هستهای للحآمیز قابل اعماال
نمود و بدین ترتیب عالوه بر فعالیتهای هستهای للحآمیز که با مسااعدت آژاناس یاا دیگار
دولتها انجاا میشود ،سایر فعالیتهای هستهای که خود بهطور مستقل انجاا مایدهاد را نیاز
مشمول پادمان ساخت.
معاهده منع گسترش هستهای ،تحت شرایطی پادمان آژانس را در خصوص دولتهای فاقد
سالح هستهای غیرطر

معاهده منع گسترش سالح هساتهای نیاز الزااالعماال دانساته اسات.

مقررات معاهده در این خصوص اشعار داشته است« :هر ی

از دولتهای طر

ایان معاهاده

متعهد میشوند که (الز) مواد چشمه یا قابل شکافت ویژه یاا (ب) تجهیازات یاا ماوادی کاه
بهطور مشخد برای فراوری ،استفاده یا تولید ماده شکافتپذیر ویژه در نظر گرفته یاا تادارک
شده است را به هیل دولت فاقد سالح هساتهای بارای اساتفاده در مقالاد لالحآمیاز فاراهم
نیاورند ،مگر اینکه مواد چشمه یا قابل شکافت ویژه مشمول پادمان الزامی شده بر اسااس ایان
ماده قرار گیرد» )) .(NPT, 1968, Art 3(2بهطوریکه پیداست بر اساس مقررات اخیرالاذکر،
دولت فاقد سالح هسته ای غیرعضو معاهده منع گسترش هستهای ،در لورتی ممکن است از
مواد و تجهیزات هستهای عرضه شده بهوسیله دولتهای عضو معاهاده بهارهمناد شاود کاه
پادمان آژانس بر مواد و تجهیازات ماد نظار را بپاذیرد .ایان تعهاد نیاز فقاط در خصاوص
کشورهای فاقد سالح هسته ای غیرعضو معاهده است و دولات هاای دارای ساالح هساتهای
غیرعضو را شامل نمی شود .این بخش از مقررات معاهده را بایاد ناوعی ایجااد تعهاد علیاه
1. Full Scope
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دولت ثالت (غیرعضو معاهده) قلمداد نمود که باا الال نساریباودن معاهادات باینالمللای
سازگاری ندارد ( .)Vienna Convention, 1969: Art 34
به غیر از معاهده منع گسترش هستهای ،معاهدات و موافقتنامههای دیگری نیز ،در ساطح
غیرجهانی (منطقهای یا دو جانره) ،وجود دارد که پادمان جامع آژانس بینالمللی انرژی اتمای را
پیشبینی نموده اند .معاهده ممنوعیت تسلیحات هستهای در آمریکای التین و کارائیب ۹موسوا
به معاهده تالتللکو ۹2( 4فوریاه  ،)۹۱07معاهاده منطقاه عااری از هساتهای در اقیاانوس آراا
جنوبی ،۳موسوا به معاهده راروتونگا 0( 2اوت  ،)۹۱80معاهده منع عاری از سالح هستهای در
آسیای جنوب شرقی 0موسوا به معاهده بانکوک ( ۹0دسامرر  ،)۹۱۱0معاهاده عااری از ساالح
هستهای در آفریقا ،0موسوا به معاهده پلینادابا ۹۹( 7آوریال  ،)۹۱۱0معاهاده منطقاه عااری از
سالح هستهای در آسیای مرکزی ،8موسوا به معاهده سمیپاالتینس  ۱و معاهداتی هستند که در
آنها پادمان جامع آژانس پیشبینی شده است ).(Rackwook, 2010: 247-8

ب .پروتکل الحاقی؛ تقویت و تحکیم پادمان جامع
در اوایل دهه  ۹۱۱5کشز برنامههای هستهای مخفیانه عراق– که عضو معاهده مناع گساترش
هستهای و دارنده پادمان جامع با آژانس محسوب میشد– و همینطور عادول کاره شامالی از
مقررات موافقتنامه پادمان جامع با آژانس ،ضعزها و کاستیهاای پادماان جاامع را آشاکار و
ضرورت رفع آنها را مطرح ساخت ) (Moyland, 1997: 3آژانس برای این منظور برنامهای را
با عنوان  ۱۳+4در دستور کار خود قرار داد .هد

این برنامه ،تدوین و تصویب مقرراتی بارای

تقویت و تحکیم پادمان جامع یا پادمان  ۹0۳بود .برنامه  ۱۳+4متضمن دو بخش بود که بخاش

1. Treaty on prohibition of nuclear weapons in latin America on Caraibeon
2. Tlatelolco
3. South pacific nuclear free zone treaty
4. Rarotonga
5. Southeast Asian nuclear weapon free zone treaty
6. African nuclear weapon free zone treaty
7. Plindaba
8. Centera Asian nuclear weapon-free zone treaty
9. Semipalatinsk
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اول اقداماتی را پیشبینی نموده بود که به زعم آژانس انجاا آن اقادامات در دولاتهاای دارای
پادمان جامع نیازی به موافقت یا رضایت جدید آنها نداشت .بخش دوا برنامه شامل اقدامات و
مقرراتی پادمانی بود که اعمال آنها در دولتها دارای پادمان جامع به موافقت جدید آنها مناوب
بود .دبیرخانه آژانس بخش دوا برنامه  ۱۳+4را در قالاب پروتکال الحااقی تادوین و شاورای
حکاا متن آن را در می ۹۱۱7تصاویب نماود ) .)Pauenpart: 2005: 1پروتکال الحااقی باه
موافقتنامههای پادمان جامع ،دارای ی

مقدمه ،هجده ماده و دو ضمیمه میباشاد کاه آژاناس

متن آن را در قالب  INFCIRC/ 540منتشر نموده است.
ماده  ۹پروتکل الحاقی اشعار داشته است در لورت تعارض باین مقاررات موافقاتناماههاای
پادمان جامع با مقررات پروتکل ،مقررات پروتکل مقدا خواهد باود .تاا مای ساال  45۹7ایان
پروتکل برای  ۹4۱دولت اجرایی شده است .جمهوری اسالمی ایران این پروتکل را در دسامرر
 455۳امضا کرد ،لیکن متن آن هنوز به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده است .بر اساس
سند برجاا ،ایران متعهد شده است که بهلورت داوطلرانه متن پروتکل الحااقی را اجارا نمایاد
).(JCPOA, 2015, Para, 13
اساس پروتکل الحاقی بر تغییر شکل نظاا پادمان از نظاا کمی متمرکز بار حسابرسای کمیات
مواد هستهای و نظارت بر فعالیتهای هستهای اعالا شده به نظامی است که هد

آن حصول باه

تصویر جامع از فعالیتهای هستهای و مرترط با هستهای ،ازجمله واردات و لاادرات تمااا ماواد
هستهای میباشد ) .(Pauenpart:2015: 1پادمان بر اساس پروتکل الحاقی ،تنهاا باه حسابرسای
مواد هستهای و راستیآزمایی فعالیتهای هستهای اعالا شده محدود نمیشود؛ بلکه فراتر رفتاه و
راستیآزمایی فقدان هر نوع مواد و فعالیت هستهای اعالا نشده در کشورهای پذیرنده پروتکال را
نیز شامل میشود .برای حصول به این هد

دولتهای پذیرنده پروتکل ،ملزا به ارائاه اطالعاات

بیشتر و وسیعتری از فعالیتهای هستهای و حتی مرترط با هستهای خاود باه آژاناس باینالمللای
انرژی اتمی شدهاند .لالحیت و اختیارات آژانس در زمینه بازرسی و دسترسای باه فعالیاتهاای
هستهای دولت افزایش و توسعه پیدا کرده است .به گونهای که آژانس میتواناد در فالاله زماانی
بسیار کوتاهی به اماکن و مراکز هستهای و غیرهستهای دسترسی پیدا کرده و در جریان بازرسای از
سایتهای اعالا نشده نمونهبرداری محیطی به عمل آورد ).(Pauenpart: 2015, 1
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بند پ ماده  0پروتکل الحاقی اختیارات نسرت درخور مالحظاه در زمیناه دسترسایهاا باه
آژانس اعطا نموده است .بر اساس این بند ،کشور باید دسترسی به این مکانها را برای آژاناس
فراهم آورد« :هر مکان تعیینشده از سوی آژانس ،غیر از مکانهای مندرج در بنادهای الاز و
ب فوق؛ بهمنظور انجاا نمونهبرداری محیطی؛ اگر کشور قادر به فاراهمکاردن چناین دسترسای
نراشد ،باید تماا تالش معقول خود را بهمنظور بارآوردهکاردن تقاضاای آژاناس [بارای نموناه
برداری] در کنار آن مکان یا از روشهای دیگر انجاا دهد».
بهمنظور حمایت از اطالعات حساس دولتهای دسترسی شونده ،پروتکل امکان هدایت یا
مدیریت دسترسیهای آژانس (دسترسی مدیریتشده )۹را پیشبینی نموده است کاه بار اسااس
آن دولتهای دسترسیشونده میتوانند در جریان دسترسیهاای آژاناس از مرکاز هساتهای یاا
غیرهسته ای خود باا اتخااذ اقاداماتی اطالعاات حسااس خاود را حفاظات نمایناد .ایان حاق
دولتهای دسترسیشونده در هیل شرایطی نمیتواند الل دسترسی آژانس را باا ماانع مواجاه
سازد.
پروتکل الحاقی  ،۹۱۱7اختیاارات گساترده ای را باه آژاناس در دسترسای باه اطالعاات
هستهای و مرترط با هسته ای کشورها و همین طور دسترسی به مراکز هستهای و غیرهستهای
دولت ها اعطا کرده و محدودیت های جدی بر حاکمیت دولاتهاا وارد مایکناد (رضاایی،
 .)72 ،4391در تاریخ معاهدات بینالمللی ،شاید به ندرت بتوان سند حقوقی همانند پروتکل
الحاقی یافت که محدودیت این چنینی بر حاکمیات دولات هاا وارد نماوده باشاد .پروتکال
الحاقی ،الحاقیهای بر موافقتنامه پادمان  ۹0۳میباشد که در خصوص دولتهای فاقد سالح
هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سالح هستهای موضوعیت پیدا میکند .بهرغام اینکاه
معاهده اخیرالذکر ،دولت های دارنده سالح هسته ای را به پذیرش پروتکل متعهد نمیکند ،اما
تمامی این دولت ها با هد

ترغیب دیگر دولتهای فاقد سالح هستهای باه قراول پروتکال

الحاقی ،با اعمال تغییراتی مقررات پروتکل را طی موافقت نامهایهای با آژانس پذیرفتاهاناد
).(Hirsch, 2004, 141

1. managed access
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ج .نقش رویه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در توسعه و تحول پادمان
بهغیراز اسناد و معاهدات ،تصمیمات ،تفسیرها و رویه آژانس بینالمللای انارژی اتمای نیاز در
توسعه و تحول پادمان آژانس مؤثر بودهاناد ) .(Rockwood, 2010, 255در ایان قسامت باه
برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.

 .4تفسیر عبارت کاربرد غیرنظامی
موافقتنامههای اولیه پادمان  00فقط دولتها را از انحرا

مواد و تجهیزات مشمول پادمان باه

مقالد نظامی منع میکرد .بهدنرال آزمایش ادوات انفجاری هستهای للحآمیز بهوسیله هناد در
سال  ،۹۱72به پیشنهاد مدیرکل ،شورای حکاا آژانس در این زمینه تفسیری را تصویب کرد که
بر اساس آن از آن پس مقرر شد عالوه بر انجاا آزمایش ادوات انفجاری برای مقالاد نظاامی،
آزمایش آن برای مقالد للحآمیز نیز ممنوع قلمداد شود .توجیه آژانس در این زمینه ایان باود
که تفکی

بین فناوری ادوات انفجاری هساتهای بارای مقالاد لالحآمیاز و ادوات انفجااری

هستهای برای کاربردهای نظامی ممکن نمیباشد .از سال  ۹۱70به بعد ،ایان تفسایر آژاناس در
موافقتنامههای پادمان  00پذیرفته و اعمال شد ).(Rockwood, 2010, 255

 .2تسری موافقتنامههای پادمان  11به مواد و تجهیزات غیرهستهای
در ابتدا موافقتنامههای پادمان  00تنها در خصوص انتقال مواد و برخی تأسیسات هساتهای قابلیات
شمول و اعمال داشت .بعدها به ماواد غیرهساتهای (مانناد آب سانگین ،زیرکاالوی) و تجهیازات
غیرهستهای (تأسیسات تولید آب سنگین) نیز تسری پیدا نمود ).(Rockwood, 2010, 256

 .3تفسیر مقررات مربوط به ارائه زودهنگام طراحی تأسیسات هستهای
در  40فوریه  ،۹۱۱4به پیشنهاد مدیرکل ،شورای حکاا آژانس مصاوبهای را تصاویب نماوده و
ضمن آن ماده  ،24موافقتنامه پادمان  INFCIRC, 153راجع باه ارائاه زودهنگااا اطالعاات
مربوب به طراحی تأسیسات را تفسیر کرد .ماده  24پادمان  ۹0۳مقرر داشته است کاه اطالعاات
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مربوب به طراحی تأسیسات جدید باید در اولین زمان ممکن و قرل از ورود مااده هساتهای باه
آژانس ارائه شود .شورا در مصوبه مذکور اعالا میکند که منظور از «اولین زمان ممکن» زماانی
بالفالله پس از اتخاذ تصمیم مرنیبر ساخت یا مجوز سااخت تأسیساات ماد نظار ،مایباشاد
) .(Rockwood, 2010, 256اجرای این تفسیر منجر به الاالح مقاررات کاد  ۳/۹آئاینناماه
اجرایی ۹موافقتنامههای پادمان  ۹0۳شد .مقررات این کد (کد الالح نشده) اشعار میداشت کاه
ارائه اطالعات راجع به طراحی تأسیسات جدید حداکثر  ۹85روز قرل از ورود مااده هساتهای باه
آن تأسیسات باید به آژانس ارائه شود .کد  ۳/۹الالحی مقرر نمود که اطالعات راجع به طراحای
تأسیسات جدید به محض اینکه تصمیم به ساخت تأسیسات اتخاذ شد ،ارائه خواهد شد.
موضوعات سه گانه توضیح داده شده بهخوبی نقش آژانس را در تفسیر مقاررات پادماان و
توسعه تحول آن را نشان میدهد .دولت هاای عضاو آژاناس اعتراضای باه تفاسایر آژاناس در
خصوص اسناد و مقررات پادمانی ننمودهاند که این ممکن است بر موافقت کلی آنهاا باا رویاه
آژانس در این زمینه داللت نماید.

 .1تداوم تالشها برای تقویت و تشدید اقدامات پادمانی و فراپادمانی
تصویب پروتکل الحاقی مانع از تداوا تالش بینالمللی برای تقویت پادمان آژانس و همینطور
سایر تالشها برای کنترل فعالیتهاای هساتهای لالحآمیاز کشاورها نشاد .پادماانی بیشاتر از
پروتکل الحاقی 4و تالش برای ایجاد محدودیت در کاربردهاای لالحآمیاز فنااوری هساتهای،
کوششهای پادمانی و غیرپادمانی برای کنترل بیشتر فعالیتهای هستهای لالحآمیاز محساوب
میشوند که به توضیح مختصر آن میپردازیم.

د .پادمانی بیشتر از پروتکل الحاقی
طرفداران تقویت بیشتر پادمان آژانس بر این اعتقادند که اعمال مقاررات پروتکال الحااقی نیاز
نمیتواند برای پیشگیری از اشاعه سالحهای هستهای کافی باشد و الزا است اقداماتی بیشتر یا
1. subsidiary arrangement
2. additional protocol plus
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فراتر از آن تصویب و اجرایی شود .ایلی هاینونن ،۹معاون ساابق مادیرکل آژاناس باینالمللای
انرژی ،ازجمله طرفداران پادمان فراتر از پروتکل الحاقی میباشاد کاه معتقاد اسات وضاعیت
هسته ای خاص برخی از کشاورها ،ازجملاه ایاران ،ایجااب مایکناد کاه اقادامات پادماانی
فراپروتکلی در خصوص آن ،بهمنظور شفا سازی کامال ماهیات برناماههاای هساتهایاش،
اعمال شود ) .(Olli Heinonen: 2012,1کمیسیون مستقل تشکیلشده به درخواست مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز دیگر طرفدار تصویب و اجرایینمودن اقدامات بیشتر از پروتکل
الحاقی بهمنظور جلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی به شمار میآیاد .ایان کمیسایون در گازارش
می 4558خود پیشنهاد کرد که دولتها باید اقدامات بیشتر از پروتکل را پذیرفته و بر اساس آن با
حق و تکلیز آژانس بینالمللی انرژی اتمی مرنیبر دسترسی به مکانهاا و اطالعاات مرباوب باه
فناوریهای تولید ماده هستهای (ازقریل تأسیساات تولیاد ساانریفیوژ) و فعالیاتهاای مرباوب باه
تسلیحات هستهای 4و نیاز حاق آژاناس بارای مصااحره باا اشخالای کاه مایتوانناد در چناین
فعالیتهایی دست داشته باشند ،موافقت نمایند ).(Commission report, 2008, 19
این پیشنهاد با مخالفت دولتهای عضو آژانس مواجه شده و رد گردید .استدالل این دولتهاا
در رد این پیشنهاد این بود که در شرایطی که هنوز آژانس هیل پادمانی را برای خلاع و حاذ
تسلیحات اتمی ندارد ،اضافهنمودن اقداماتی بیشتر از پروتکل الحاقی (دسترسی باه مکاانهاا و
اطالعات مربوب به تأسیساات تولیاد مااده هساتهای و مصااحره باا اشخالای درگیار در ایان
فعالیتها) منطقی و منصفانه نمایباشاد ) .(MarkFitz 2008 : 97باهرغام تاالش طرفاداران
«اقدامات پادمانی بیشتر از پروتکل» برای مصوب نمودن سندی در این زمینه ،هنوز اجماع نظار
کافی در این خصوص بهوجود نیامده است.

 .4تالش برای محدودسازی کاربردهای صلحآمیز فناوری هستهای
با اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تحقاق هام زماان دو هاد
للح آمیز فناوری هسته ای در جهان و پیشگیری از انحارا

توساعه کاربردهاای

آن باه اهادا

نظاامی تأسایس

1. Olli Heinonen
2. nuclear weaponization
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گردید ،اما با گذر زمان معلوا ش د که این دو هد

به طور یکسان تحقق نیافتهاند .قدرتهای

هسته ای با اعمال نفوذهای خود بیش تر وقت و توان آژانس را مصرو
(پیشگری از انحرا

فناوری هسته ای به اهادا

نظاامی) مصارو

تحقق هاد

دوا آن

سااختند .معاهاده مناع

گسترش سالحهای هستهای ،سند  ۹0۳و پروتکل الحاقی ،اختیارات گستردهای به آژاناس در
زمینه محقق سازی هد

دوا و اعمال پادمان بر فعالیتهای هستهای اعطاا نمودناد .باهرغام

تصریح و تأکید معاهده منع گسترش هسته ای بر این واقعیت که اقدامات نظاارتی ،کنترلای و
پادمانی نراید به حقوق دولت ها در زمینه کاربردهای للحآمیز فناوری هساتهای خدشاه وارد
آورد )) ،(NPT, 1968, Art 3(3در عمل این گونه نشد و اقدامات کنترلی و پادماانی چناان
توسعه و تشدید یافته که عرله را بار اساتفاده دولاتهاا ازکاربردهاای لالحآمیاز فنااوری
هستهای تن

ساخته است.

بهرغم تصریح و تأکید معاهده منع گسترش سالحهای هستهای بر حق استفاده غیرترعیضآمیز
تماا دولتهای عضو از فناوری هستهای للحآمیز ،دولتهای پیشرفته هستهای در عمل از انتقاال
این فناوری به بهانه پیشگیری از اشاعه تسلیحات هستهای جلوگیری به عمل آوردند .در سالهای
اخیر کوششهایی آغاز شده است که هد

آن کنترل فعالیتهای هستهای للحآمیز دولاتهاا از

طریق محدود یا ممنوعسازی برخی از کاربردهای فناوری هستهای للحآمیز است .طرفداران ایان
جریان با ارائه تفسیر جدید از مفهوا حق استفاده للحآمیز دولتها از فناوری هستهای للحآمیاز،
مندرج در بند  ۹ماده  2معاهده منع گسترش هستهای و خارجنمودن کاربرد للحآمیاز از فنااوری
هستهای حساس (غنیسازی و بازفراوری) از شامول ایان حاق ) (MC goldrick, 2011, 22و
همینطور طرح ضرورت و لزوا بینالمللی یا چندملیتیشدن مدیریت تأسیسات هساتهای مرباوب
به غنیسازی و بازفراوری ) (Glaser, 2005, 1و پیشنهاد ایجاد بان

سوخت هستهای بینالمللی

بهمنظور غیرضروری و غیرالزا جلوهدادن تولید سوخت هستهای بهوسیله خود دولتهاا ،ساعی
نمودهاند از طریق چنین اقدامات غیرپادمانی فعالیتهای هستهای للحآمیز دولتها را با هاد
پیشگیری آنها از دستیابی به سالحهای هستهای کنترل نمایند .در خصوص ارائه تفسیر جدید از
مفهوا حق استفاده للحآمیز از فناوری هساتهای و عادا تساری ایان حاق باه غنایساازی و
بازفراوری ،جان بولتون معاون وقت وزیار کنتارل تسالیحات و امنیات باینالمللای آمریکاا در
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کنفرانس مقدماتی بازنگری معاهده منع گسترش هساتهای در ساال  4552باه لاراحت اعاالا
داشت که معاهده منع گسترش هستهای حق دولتها مرنیبر داشتن فنااوری هساتهای حسااس
(غنیسازی و بازفراوری) را مقرر نمیکند ).(MCgoldrick, 2011: 25
در فوریه همان سال ،جرج بوش رئیسجمهور وقت آمریکا نیز اعالا کارد کاه ساوخت
هسته ای را به کشورهایی انتقال خواهد داد که از حق غنایساازی و باازفراوری ملای خاود
اعراض نمایند .در سال  455۱آمریکا امضای موافقات ناماه دو جانراه همکااری هساتهای باا
امارات متحده عربی را به اعراض این کشور از فناوری غنایساازی و باازفراوری مناوب کارد
) .(Tannen Wald, 2013: 307در خصوص بینالمللی یا چندملیتیکردن مدیریت تأسیسات
غنیسازی و بازفراوری نیز ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمای در ساال  4552گروهای از
متخصصان را مسئول بررسی موضوع و ارتراب آن با منع اشاعه تسلیحات هساتهای کارد کاه
این گروه در فوریه  4550گزارش  ۹۹۳لفحه ای خاود را تسالیم مادیرکل نماود .گاروه در
گزارش خود عدا عرضه فنااوری هساتهای حسااس باه کشاورهای فاقاد ساالح هساتهای،
بینالمللی یا چندملیتینمودن فنااوری هساته ای حسااس و ایجااد بانا
بین المللی با هد

تشویق دولت ها به تأمین سوخت خود از این بان

ساوخت هساتهای
و دلسرد کاردن آنهاا

از تالش برای راه اندازی تأسیسات ملی تولید سوخت هستهای ،بهعنوان اقداماتی را پیشانهاد
نمود که ممکن است در جلوگیری از اشاعه سالحهاای هساتهای در جهاان ماؤثر واقاع شاود
).(Jim, Green, 2006
بدیهی است که کنترل فعالیتهای هستهای للحآمیز دولتها از طریق محرواکردن آنهاا از
بخشی از کابردهای للحآمیز هستهای از اجماع جهانی کافی برخوردار نراوده و نمایتواناد باا
قواعد و نراهای پذیرفتهشده جهانی سازگاری داشته باشاند .معاهاده مناع گساترش هساتهای،
بهعنوان مهمترین توافقنامه حقوقی جهانی در این زمینه ،تنها پادمان آژانس باینالمللای انارژی
اتمی را بهعنوان ابزار کنترل فعالیتهای هستهای للحآمیز کشورها باه رسامیت مایشناساد و
روش کنترل فعالیتهای هستهای از طریق ممنوعکردن کاربرد برخی از فعالیاتهاای هساتهای
(غنیسازی و بازفراوری) ،با قواعد و مقررات این معاهده مطابقت ندارد.
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ه .برجام؛ الزامآورسازی تدابیر فراپروتکلی و کنتارل و محدودساازی فعالیاتهاای
هستهای صلحآمیز
برنامه جامع اقداا مشترک ۹یا برجاا توافق جامع و نهایی راجع به برنامه هساتهای ایاران اسات
در  4۳تیر  ۹۳۱2فیمابین ایران و گروه ( 0+۹آمریکا ،روسیه ،انگلستان ،فرانسه ،چین و آلماان)
منعقد گردید .بر اساس برجاا ،ایاران متعهاد شاده رآکتاور آب سانگین اراک را باازطراحی و
بخشی از فعالیتهای هسته ای را بارای زماانی مشاخد محادود کارده و پروتکال الحااقی را
بهلورت داوطلراناه اجارا نمایاد ) .(JCPOA, 2010, Para,13گاروه  0+۹نیاز متعهاد شاد
قطعنامههای شورای امنیت در خصوص برنامه هستهای ایران را برداشته و به تحریمهاای خاود
علیه ایران در ارتراب با برنامه هستهای آن خاتمه دهند ) .(JCPOA, 2015, Para,18-21
برجااا ،همانناد بسایاری دیگاار از موافقاتناماههاای بااینالمللای ،متضامن دسااتاوردها و
محدودیتهایی برای کشور بوده است .بستهشاد نموضاوع ابعااد نظاامی احتماال برناماههاای
هستهای ایران ،خروج کشور از چارچوب مقررات فصل هفت منشرر سازمان ملل متحاد ،لغاو
تحریمهای بینالمللی ،تثریت حقوق ایران در زمینه غنیسازی و آب سنگین و الزاا دولتهاای
پیشرفه هساتهای باه همکااری باا ایاران در زمیناه فعالیاتهاای لالحآمیاز هساهای ازجملاه
دستاوردهای مهم انعقاد موافقتنامه برجاا بوده اسات( .رضاایی .)81 ،4391 ،قرال از برجااا
مدیرکل آژانس در گزارشهای دورهای خود به شورای حکاا اعالا مایکارد کاه فعالیاتهاای
هستهای احتماالً به فعالیتهای نظامی ایران مرترط است که با انعقاد و اجرایی شدن برجاا ایان
موضوع بسته شده و خاتمه یافته است .پیش از برجاا ،شورای امنیت سازمان ملال باا تصاویب
قطعنامههایی فعالیتهای هستهای ایران را در چارچوب فصل هفت منشور قرار داده بود که باا
اجراییشدن برجاا این قطعنامهها لغو و ایران از چارچوب مقررات ایان فصال خاارج گردیاد
(شاپوری .)4۱ ،۹۳۱0 ،قرل از برجاا شورای امنیت سازمان ملل تماامی فعالیاتهاای ایاران در
خصوص غنیسازی و آب سنگین را بهطور مطلق ممنوع و تحریم نموده بود ،اما پس از برجاا
این ممنوعیت و تحریم مطلق برداشته شد و فقط در برخای زمیناههاا محادودیتهاایی بارای

1. Joint comprehensive plan of action
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فعالیتهای غنیسازی و آب سنگین ایران پیشبینی گردیاد .ایان مساائل دساتاوردهاای کمای
نرودند و در ارزیابی منصفانه برجاا میبایست لحاظ شوند.
برجاا پیامدهای منفی نیز داشت که اعمال تدابیر پادمانی و کنترلی بیشاتر بار فعالیاتهاای
هستهای کشور را میتوان ازجمله آنها قلمداد نمود .این موافقتنامه از دو جهت در پادمانهای
هستهای آژانس تحاول جادی ایجااد نماود .اول اینکاه ایان موافقاتناماه توانسات اقادامات
فراپروتکلی (پیشتر توضیح داده شدها) را در خصوص ایران به الزاماات حقاوقی باینالمللای
تردیل نماید .دوا اینکه این سند بینالمللی توانست کنترل و پادمان فعالیتهاای هساتهایهاای
للحآمیز (ایران) را از طریق محدود سازی انجاا برخی از این فعالیتهاا عملیااتی نماود .ایان
مسئله را باید نقطهعطز و تحول بنیادین در پادمان و کنتارل فعالیاتهاای هساتهای کشاورها
قلمداد نمود .ادامه این نوشتار به بررسی بیشتر این دو موضوع پرداخته است.

 .4اقدامات پادمانی فراپروتکلی
برجاا عالوه بر اینکه اجرای داوطلرانه مقررات پروتکال الحااقی در ایاران را پایشبینای کارده
(ضمیمه  ،۹بند  ،)02اعمال برخی اقدامات پادمانی فراتر پروتکلی را نیز مقرر نماوده اسات .از
این جهت ،باید برجاا را نخستین موافقتنامه بینالمللی چندجانره قلماداد نماود کاه اقادامات
پادمانی مازاد بر پروتکل الحاقی را برای ایران پیشبینی نموده است .نخستینبار ایاده اقادامات
پادمانی بیشاتر از پروتکال را کمیسایون مساتقل آژاناس بارای تهیاه گازارش  4545و برخای
نویسندگان طرفدار تقویت و تحکیم پادمان پیشنهاد نمودند .در این خصوص همانگونه که پایش
از این اشاره شد ،کمیسیون مذکور اظهار داشت« :همچنین حوادث اخیر نشاان داده اسات کاه در
مواقعی شفافیت هستهای کشورها مستلزا انجاا اقداماتی فراتر از پروتکل الحاقی است .دولاتهاا
باید با قید این اقدامات در سندی با عنوان پروتکل الحاقی فراتار موافقات نمایناد .ایان ساند باه
آژانس حق و تکلیز خواهد داد تا به سایتها و اطالعات مربوب به فناوری تولید مااده هساتهای
(ازقریل تأسیسات تولید سانتریفیوژ و فعالیتهای سالحسازی و مصاحره خصولی با افراد مطلاع
در این زمینه ،دسترسی داشته باشد» (ن

به  .)Gov/2008/22-GC(50)INF/4, p.19هرچند

که برخی مدعی شدهاند که برجاا اقدامات پادمانی فراپروتکلی را پیشبینی ننماوده اسات ،اماا
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برجاا در خصوص نظارتها و

وجود برخی مقررات اضافی(اضافه بر پروتکل) در ضمیمه ی
دسترسیهای آژانس ،این ادعا را رد میکند.

برجاا ایران را باه اجارای داوطلراناه پروتکال الحااقی متعهاد نماوده اسات و اگار قصاد
تدوینکنندگان برجاا تنها اجرای مقررات پروتکل الحاقی بود لزومای باه پایشبینای مقاررات
اضافی در خصوص دسترسیها و نظارتهای آژانس در متن آن نرود .ازاینرو ،بایاد برخای از
مقررات مندرج در ضمیمه ی

برجاا راجع به دسترسیها و نظاارتهاای آژاناس را اقادامات

پادمانی فراپروتکل قلمداد نمود .وجود اقادامات پادماانی فراپروتکلای در برجااا ،در گازارش
رسمی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمای باه هفتاادمین اجاالس سااالنه مجماع عماومی
سازمان ملل (نوامرر  )45۹0نیز تأیید شده است .یوکیا آمانو در این گازارش خاود اعاالا کارده
است« :همچنین ایران ]در برجاا[ موافقت کرده است که برخی اقادامات شافا سااز ۹را اجارا
نماید» .این اقدامات فراتر از شمول پروتکل الحاقی اسات و باه آژاناس در فهام بهتار ماهیات
فعالیتهای هستهای ایاران کما

خواهاد کارد ).(Statement by IAEA DG, Nov 2015

تشریح تفصیلی اقدامات پادمانی فراپروتکلی مقارر در برجااا در ایان مقالاه مقادور نیسات و
نوشتار مستقلی را الزا دارد.
لیکن به اختصار میتوان اشاره کرد که دسترسی و نظارت آژانس بر تماا تولیدات کنسانتره
اورانیوا در ایران برای مدت  40سال (بند  08ضامیمه یا

برجااا – بناد  ۹0موافقاتناماه)؛

نظارت و دسترسی آژانس بر کارخانهها و تأسیسات تولیاد ساانتریفیوژ (بنادهای  85/۹و 85/4
ضمیمه ی ) دسترسی و نظارت آژانس بر فعالیتها و تحقیاق و توساعه جداساازی ایزوتاوپ
(بند  8۹ضمیمه ی ) لالحیت آژانس مرنی بر راستیآزمایی فقدان انجاا فعالیتهاای مرباوب
به طراحی و توسعه ادوات انفجاری هساتهای در ایاران (ضامیمه ،بناد  ،)84ازجملاه اقادامات
پادمانی فراپروتکلی است که برجاا اعمال آنها را در خصوص ایران پیشبینی نموده اسات کاه
قرل از این گزارش کمیسیون مستقل آژانس راجع به  4545از آنها بهعنوان اقدامات فراپروتکلی
یاد نموده بود ).(Gov/2008/22-GC (52 INF/4/2008, 19

1. Transparency measores
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 .2محدودیت در انجام فعالیتهای هستهای صلحآمیز
برجاا برای کنترل فعالیتهای هستهای للحآمیز ایران و جلوگیری از دستیابی آن به سالحهای
هستهای ،به اقدامات پادمانی بسنده نکرده و محدودیتهایی نیز برای انجاا برخی فعالیتهاای
هستهای آن پیشبینی نموده است .همانگونه که پایش از ایان توضایح داده شاده ،کنتارلهاای
غیرپادمانی فعالیتهای هستهای جایگاه حقوقی در مقاررات اساسانامه آژاناس و معاهاده مناع
گسترش هستهای ندارند و فقط ابتکار و پیشنهاد برخی از دولتها محساوب مایشاده اسات.
متأسفانه ،با انعقاد و اجراییشدن برجاا ،این نوع کنترلها (محدودیت هاا) در خصاوص ایاران
عملیاتی میشود .شایان ذکر است که پیش از برجاا قطعنامههای شورای امنیت ( قطعناماههاای
شماره  ۹727 ،۹7۳7و  )۹۱4۱چنین محدودیتهایی را به مراتب شدیدتر از برجاا برای ایاران
پیشبینی کرده بودند .نکات ذیل عمده محدودیت هاایی هساتند کاه برجااا ،باا هاد

کنتارل

فعالیتهای هستهای ایران و جلوگیری از دستیابی آن باه ساالحهاای هساتهای ،در خصاوص
برنامهها و فعالیتهای هستهای ایران پیشبینی نموده است:
 تا  ۹5سال تعداد سانتریفیوژهای ایران ) (IR,1نراید از  0505عدد تجاوز کند (بند  ۳برجاا)؛
 تا  ۹0سال ایران فقط در نطنز فعالیت غنیسازی خواهد داشت و درلد غنایساازی آن
بیشتر از  ۳/07درلد نخواهد شد (بند  0برجاا)؛
 تأسیسات غنیسازی فردو به مرکز تحقیقات فیزی

هستهای تردیل شود (بند  0برجاا)؛

 تا  ۹0سال ذخایر اورانیوا ایران نراید از  ۳55کیلوگرا یا درلد غنای  ۳/07بیشاتر باشاد
(بند  7برجاا)؛
 رآکتور آب سنگین اراک بازطراحی شاده باهگوناهای کاه تاوان تولیاد پلوتونیاوا بارای
تسلیحات هستهای را نداشته باشد (بند برجاا)8؛
 تا  ۹0سال ایران نراید رآکتور آب سنگین جدید و انراشت آب سنگین داشته باشد .ماازاد
آب سنگین باید در بازارهای بینالمللی به فروش رسد (بند برجاا)۹5؛
 تا  ۹0سال ایران حق انجاا فعالیت در زمینه بازفراوری سوخت مصر شاده یاا سااخت
تأسیسات بازفراوری سوخت مصر

شده را ندارد پاس از آن مادت نیاز قصاد انجااا چناین

فعالیتهایی را نخواهد داشت (بند  ۹4برجاا).
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محدودیتهای گفته شاده در فعالیاتهاا و برناماههاای هساتهای ایاران باا هاد
فعالیتهای هستهای للحآمیز آن و پیشگیری از انحارا

کنتارل

آن باه تسالیحات هساتهای لاورت

گرفته است .همان طوری که پیش از این نیز اشاره شد ،کنترل فعالیتهای هساتهای لالحآمیاز
دولتها از طریق محدودنمودن فعالیتهای هستهای للحآمیز دولتها و محروانمودن آنهاا از
بخشی از حقوق خود در زمینه کاربردهای للحآمیز فناوری هساتهای در تغاایر باا مقاررات و
اهدا

اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و معاهاده مناع گساترش ساالحهاای هساتهای

محسوب میشود .در این زمینه مقررات برجاا را باید عدول از اساسنامه آژانس و معاهده مناع
گسترش هستهای ارزیابی نمود .معاهاده اخیرالاذکر ،تنهاا ابازار کنتارل فعالیاتهاای هساتهای
للحآمیز دولتها را پادمان آژانس اعالا نموده ) (NPT, 1968, Art, 3و نیز تأکید کرده است
که پادمان آژانس در هیل شرایطی نراید اخالل و محدودیت در حقوق دولاتهاا در خصاوص
کاربردهای للحآمیز فناوری هستهای به وجود آورد.
در این خصوص بند  ۳ماده  4این معاهده اشعار داشته است« :پادمان مقرر در مااده حاضار
بهنحوی اجرا خواهد شد که مفاد ماده  2این معاهده رعایت شده و مانع از توسعه اقتصادی یاا
تکنولوژی

طر های معاهده یا مانع از همکاری بینالمللای در زمیناه فعالیاتهاای هساتهای

للحجویانه ازجمله مرادالت بینالمللی مواد و تجهیزات هستهای برای فراوری یاا اساتفاده یاا
تولید مواد هستهای در راه انجاا مقالد للحجویانه طرق مقررات ماده حاضر نراشد».

و .تأثیرات توسعه و تحول پادمانهای هستهای
توسعه ،تحکیم و تشدید پادمانهاای هساتهای ،ضامن اینکاه در پیشاگیری از گساترش افقای
تسلیحات هستهای دارای تأثیرات مثرتی بوده ،متضمن پیامدها و اثرات منفای نیاز باوده اسات.
نامتوازننمودن توازن بین اعمال پادماانهاای از یا
هستهای برای توسعه و پیشرفت از ی

طر

طار

و اساتفاده لالحآمیاز از فنااوری

دیگر ،ازجملاه تاأثیرات منفای توساعه و تحاول

پادمانهای هستهای به شمار میآید .بهرغم تأکید و تصریح معاهاده مناع گساترش تسالیحات
هستهای مرنی بر اینکه «پادمان مقرر در ماده حاضر بهنحوی اجرا خواهد شد که مفاد ماده  2این
معاهده رعایت شده و مانع از توسعه اقتصادی یا تکنولوژیا

طار هاای معاهاده یاا ماانع از
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همکاری بینالمللی در زمینه فعالیتهای هستهای للحجویانه ازجمله مرادالت بینالمللی ماواد
و تجهیزات هستهای برای فراوری یاا اساتفاده یاا تولیاد ماواد هساتهای در راه انجااا مقالاد
للحجویانه طرق مقاررات مااده حاضار نراشاد) ) (NPT, 1968, Art3, 3توساعه ،تحکایم و
تشدید پادمانهای هستهای در عمل این توازن را برهم زده و کفه ترازو را بهنفع پادمان سنگین
و عرله را برای انجاا فعالیتها و برنامههای هستهای للحآمیز کشورها تن

نموده است.

همانگونه که پیش از این توضیح داده شد ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،هامزماان بارای
محققساختن متوازن و متعادل دو هد  ،یعنی :توسعه کاربردهای للحآمیز فناوری هستهای در
جهان از ی

سو و پیشگیری از انحرا

شد .به مرور زمان و در عمل این دو هد

این کاربردها به مقالد نطامی از سوی دیگار تأسایس
بهطور متوازن و متعادل تحقق پیدا نکارد .در عمال

مسئولیت و فعالیتهای آژانس بیشتر بهسامت تحقاق هاد
پادمانها سوق داده شد و هد

دوا از طریاق توساعه و تحکایم

دوا به نسرت کمتر کانون توجه قرار گرفت .اعمال کنترلهاا و

پادمان سخت بر فعالیت هستهای للحآمیزکشورها در عمل استیفای حقوق دولتهاا در زمیناه
فناوری هستهای للحآمیز را با محدودیت و چالش مواجه ساخت .برجاا گامی فراتر گذاشات
و به بهانه کنترل و پادمان فعالیتهای هستهای للحآمیز ایران ،حقاوق ایان کشاور را باهطاور
موقت در زمینه غنیساازی ،باازفراوری و آب سانگین ،محادود سااخت .باه طاور قطاع ایان
نمیتواند با روح و مقررات اساسنامه آژانس بینالمللی انارژی اتمای و معاهاده مناع گساترش
هستهای سازگاری داشته باشد که بر محققسازی متوازن و متعادل دو هد  :پیشگیری از اشاعه
تسلیحات هستهای و توسعه کاربردهای هستهای للحآمیز فنااوری هساتهای تأکیاد دارد و باه
یقین جزو اثرات منفی این موافقت محسوب میشود.
توسعه و تحول پادمانها در در محدودشدن حاکمیت ملی دولاتهاا و در زمیناههاایی باه
مخاطرهافتادن امنیت آنها نیز اثرگذار بوده است .در تاریخ رواباط باینالملال ،شااید هایل نهااد
بینالمللی بهاندازه پادمانهای بینالمللی هستهای نتوانسته است حاکمیت و لالحیت دولتهاا
در امور داخلی و ملی آنها را محدود نماید .موافقتنامههای پادماان باهلحااظ حقاوقی ایان
امکان را فراهم آوردهاند که ی

نهاد بین المللی (آژاناس) زماان کاه اراده کناد در چااچوب

ضوابط مقرر تأسیسات و فعالیتهای هستهای دولاتهاای پذیرناده موافقاتناماه را بازدیاد و
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بازرسی نماید و از تماامی برناماههاای هساتهای موجاود و حتای آتای کشاورها مطلاع شاود
) (Additional protocol, 1997, arts, 2-5اعطای چنین لالحیتی به آژانس محدودیتهای
جدی را برای آزادی عمل دولتها در خصوص فعالیتها و برنامههای هستهای لالحآمیاز آنهاا
داشته است .با وجود موافقتنامههای پادمان ،برنامهها و فعالیتهاای هساتهای لالح کشاورها
دیگر امور لرفاً در لالحیت ملی آنها محسوب نشده و تابع نطاا بینالمللای نظاارتی خالای
قرار گرفته است .با وجود چنین سندی دولتها دیگر از چنان حاکمیت و لالحیتی برخاوردار
نیستند که برنامهها و فعالیتهای هستهای للحآمیز خود را آزاداناه و باا تشاخید لاالحدید
ملی تنظیم نموده و پیش بررند.
این محدودیتی است که توسعه و تحول پادمانهای هستهای بار حاکمیات و لاالحیتهاای
ملی کشورها ایجاد نموده است ،محدودیتی که ممکن است حتای در حاوزههاایی امنیات ملای و
بینالمللی دولتها را نیز تحت تأثیر قرار دهد .این واقعیتی است که سالها قرل سیجوارد اکلوناد،
مدیرکل اسرق آژانس بینالمللی انرژی اتمی ( )۹۱8۹-۹۱0۹بر آن لحه گذاشاته و اظهاار داشاته
است که ازجمله نهادهای بینالمللی که بیشترین تأثیر را بر حاکمیات و امنیات دولاتهاا داشاته،
پادمانهای آژانس بوده است و بیدلیل نرود که دولتها همواره بیشترین مشکل و مخالفات را باا
ایجاد و اجرای پادمانهای هستهای داشتهاند ).(Eklund, 1970, 60

نتیجهگیری
بررسی و ارزیابیهای این مقاله نشان میدهد در گذر زمان پادمانهای آژانس بینالمللی انارژی
اتمی بر فعالیتهای هستهای للحآمیز کشور سیری توسعهای ،تقویتی و تحکیمی داشته اسات.
تصویب اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمای در ساال  ۹۱00دو رویاداد مهام را در حاوزه
پادمان هستهای موجب شد .اولین رویاداد انعقااد نخساتین معاهاده باینالمللای جهاانشامول
(اساسنامه آژانس) در زمینه اعمال پادمان بار فعالیاتهاای هساتهای کشاورها باود .بار اسااس
اساسنامه دولتهای عضو آژانس پذیرفتند که چنانچه فعالیات هساتهای را در قلمارو خاود باه
واسطه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم آژانس پیش بررند پادمان این نهاد را بار چناین فعاالیتی
قرول نمایند .دومین رویداد تأسیس سازمان بینالمللی تخصصی ذیلالح برای اعماال پادماان
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(آژانس بینالمللی انرژی اتمی) بر فعالیتهای هستهای کشاورها در جهاان باود ،ساازمانی کاه
مسئولیت و لالحیت پیدا کرد تا از ی
توسعه دهد و از طر

طر

کاربردهای للحآمیز فناوری هستهای در جهاان

دیگر با اتخاذ تدابیری (پادمان) مانع انحرا

ایان کاربردهاا باه اهادا

نظامی بشود .پادمان هستهای که بر اساس اساسنامه شکل گرفت مرنایی اختیاری یاا مشاروب و
قلمرو محدود داشت.
در سال  ۹۱08معاهده منع گسترش سالحهای هستهای مرنا و قلمرو پادمان هستهای آژانس
را بهطور بنیادی متحول ساخت و اعمال پادمان برفعالیتهای هستهای دولتهاای فاقاد ساالح
هستهای را اجراری و فراگیر نمود .با تصویب پروتکل الحااقی در ساال  ،۹۱۱7قلمارو پادماان
جامع مقرر بر اساس معاهده منع گسترش هستهای مجدد توسعهیافته و تشدید شد .این توساعه
و تشدید نیز تالشهای بینالمللی برای کنترل بیشتر فعالیتهای هستهای للحآمیز دولتهاا را
متوقز نساخت و در اوایل قرن بیست و یکم فکر تصویب و اعمال تدابیر پادمانی فراپروتکلی
و کنترلهای غیرپادمانی مطرح شد.
تردیدی نیست که تصویب برجاا درساال  45۹0دساتاوردهای مثرتای بارای کشاور داشاته
است .لغو تحریمهای شورای امنیت و سایر تحاریمهاای باینالمللای مارترط باا فعالیاتهاای
هستهای ،خروج کشور از چارچوب فصل هفت منشاور و جلاوگیری از تحمیال تحاریمهاای
جدید و تشدید و وخامت اوضاع ازجمله پیامدهای مثرت انعقاد و اجراییشادن چناین ساندی
بوده است .با این تولیز و در کنار این دستاوردهای مثرت ،برجاا محدودیتهاایی را نیاز بار
فعالیتهای هستهای للحآمیز ایران در قالب تادابیر فراپروتکلای و کنتارل و پادماان از طریاق
محدودسازی موقت حقوق غنیسازی ،بازفراوری و آب سنگین پیشبینای نماوده اسات .الرتاه
شایان اشاره است که پیش از برجاا ،آژانس بینالمللی انرژی اتمای و شاورای امنیات ساازمان
ملل با تصویب قطعنامههاایی محادودیتهاای جادی و باهمراتاب شادید و وسایع تار را بار
فعالیتهای هستهای للحآمیز کشور در زمینه غنایساازی ،باازفراوری و آب سانگین تحمیال
نموده بودند که با اجراییشدن برجاا لغو شدند .قطعنامههای ماذکور انجااا هار ناوع فعالیات
غنیسازی و مرترط با آن و همین طور فعالیتهای مرترط با تولید آب سنگین را از سوی کشور
ممنوع نموده و تمامی دولتهای عضو سازمان ملل را از اعطای کم

به ایاران در ایان زمیناه
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منع نموده بودند .برجاا این ممنوعیتها را برداشت و باهجاای آنهاا محادودیتهاایی زماانی
مشخصی را برای کشور در خصوص فعالیتهای مذکور مقرر نمود.
تدابیر فراپادمانی و همینطور محدودیتها و کنترلهای غیرپادماانی پایشبینایشاده بارای
فعالیتهای هستهای ایران ماهیت موردی و موقت دارد و اعتراار آنهاا تاا زماان حیاات برجااا
است .این محدودیتهاای موقات نرایاد عازا کشاور را در پیشاررد برناماههاای هساتهای در
حوزه هایی که محدودیت تحمیل نشاده اسات را متزلازل نماوده و در حاوزه علام و فنااوری
هستهای خود محدودیتی بهوجود آورد .تالشهای بینالمللی با حمایت برخای از کشاورها در
جریااان اساات کااه پادمااان هسااتهای فراتاار از پروتکاال الحاااقی و کنناارلهااای غیاار پادمااانی
(محرواسازی کشورها از برخی کاربردهای فناوری هستهای ازجمله غنیسازی و بااز فاراوری
برای مقالد للحآمیز) را به ی

قاعده حقوقی بینالمللی عااا و دائمای ترادیل ساازد .ظهاور

چنین قاعده حقوقی عاا و دائمی موجرات محدودیتهای بینالمللی بیشتر بر حقوق دولتهاا در
استفاده للحآمیز از فناوری را فراهم نموده و ماداخالت در اماور امنیتای کشاورها را تشادید
خواهد کارد .بارای اجتنااب از ایان تهدیاد کشاورها ،ازجملاه کشاور ماا ،بایاد همچناان باه
مخالفتهای خود برای پیشگیری از تردیل تدابیر پادمانی فراپروتکلی و کنترلهای غیرپادماانی
به قاعده عاا حقوقی و دائمی ادامه دهند .جمهوری اسالمی ایران ازجملاه معادود کشاورهایی
است که توسعه ،تحکایم و تشادید پادماانهاای هساتهای در محادود و مشاکلشادن انجااا
فعالیتهای هستهای للحآمیز آن مؤثر بوده است.
در سالهای اخیر ،حتی این موضوع چالش امنیتی و بینالمللی برای کشور باهوجاود آورده
است .نظر به این واقعیت و باتوجهبه افق فعالیتهای هساتهای لالحآمیاز کشاور ،کاه اعماال
پادمانهای هستهای در آن را اجتنابناپاذیر مایکناد ،ضاروری اسات کشاور ماا تاالشهاای
بینالمللی و دیپلماتی

مضاعفی را در زمینه توسعه و تشدید غیرمتوازن پادمانها انجااا داده و

در این زمینه بهطور مشخد در برنامه تقویت پادمانها در آژانس حضور و مشاارکت بیشاتر و
فعالتری داشته باشد .در حال حاضر ،کنفرانسهای عمومی آژانس که هر سال در مااه ساپتامرر
در کشور اتریش برگزار میشود ،یکی از مهمترین محافال و مراکازی اسات کاه در آن فرایناد
تقویت و تحکیم پادمانهای هستهای با حمایت برخی کشاورها و در قالاب ارائاه پایشناویس
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قطعنامهها دنرال میشود .قطعنامههایی که با اجماع در این کنفرانسها تصویب میشاوند زمیناه
تردیلشدن به قواعد حقوقی الزااآور در مراحل بعد را دارند .ضرورت دارد دستگاهای اجرایی
ذیربط کشور (وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی) با راهررد مشخد و منسجم نقشی
بیش از پیش در فرایند تصویب پیشنویس قطعنامههای مربوب به تقویت پادمان کنفرانسهاای
عمومی سالیانه آژانس ایفا نموده و با دیپلماسی فعال مانع از تصویب قطعنامههاایی بشاوند کاه
هد

آنها تحکیم و تشدید غیرمتوازن و غیرمتعادل پادمانهاست.
تجربه چند سال اخیر نشان داده است که اعمال پادمانهای تقویت و تحکایمیافتاه ممکان

است چالشهای امنیتی و بینالمللی برای کشور در پی داشته باشد و ازاینرو ،ضاروری اسات
این موضوع در راهررد امنیت کشور بیش از پیش و بهطور جدی مرکز توجه قرار گیرد.
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