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 مقدمه
و  هانابه مک یخارج یهااشخا  و نهاد یها در خصو  دسسرسدولت یو نگران یتحساس

 ترینیسیو امن ینتراز جمله حساس ی. مراکز نظاماستو به حق  یعیطب یامر شانیاطحعات نظام

و  هایتاز محدود هاآنبه  یها دسسرسکشور یو در تمام دنشویها محسوب ممراکز دولت

 هاآن از یدبازد یاو  یاجازه دسسرس یگرانبه د یبرخوردار بوده و به آسان یخاص هاییتحساس

 المللیینب یا یاز جانب اشخا  خارج یدسسرس ینا قرار باشد که ی. در مواردشودیداده نم

 بیو تصو ین. در زمان تدوشودیم یدتربه مراتب شد یو نگران یتحساس یرد،صورت پذ

 یاهسسه هاییتبر فعال المللیینمنظور نظارت ببه ،ایپادمان جامع هسسه یهانامهموافقت

از  یکیها به نظارت یناعمال ا یاندر جر یبه مراکز نظام المللیینناظران ب یدسسرس ،کشورها

 :Kish, 1995شد ) یلتبد هانااعمال پادم یهاها و چالشدولت یسیامن هایینگران ترینیجد

و  نیتدو یقاز طر یاهسسه یهاناپادم یمو تحک تقویتکه آژانس در صدد  یزها بعد ن(. سال88

 شدار تکر باز هم هاینگران ینا ،آمدپادمان جامع بر یهانامهبه موافقت یپروتکل الحاق یبتصو

 (. Additional Protocol, 1997, art: 7) یدلحاظ گرد یزو در مقررات پروتکل ن

از  ینظام یهانااز مک یدبازد یا به یآژانس در دسسرس یاراخس یا یتموضوع صحح ،در عمل

 یداتابهام و ترد است. شدهمطر   یاهسسه یهاناشدن ضعف پادمو با آشکار 1۱۱0دهه  یلاوا

معاهده منع گسسرش سح   یو عراق، که هر دو از اعضا یکره شمال یاهسسه یهادر برنامه

آژانس را بر آن داشت تا با ارائه  نامه پادمان جامع با آژانس بودند،موافقت یو دارا یاهسسه

ا ت یدهخود را وسعت بخش یاراتاخس ،پادمان جامع یهانامهاز مقررات موافقت یدجد یریتفس

 یهامنظور توسعه برنامهها بهضعف ینها از ادولت یاسسفاده احسمالزعم خود مانع سوءبه

 یهاهنامبه موجب موافقت ژانسآ یارو اخس یت. طر  صححشود یانهمخف یاهسسه یحاتیتسل

 یتفقدان فعال ییآزمایمنظور راسسها بهدولت ینظام یهانابه مک یپادمان جامع در دسسرس

 ریتفس یندر چارچوب هم بود. یدجد یرتفاس یناز جمله ا ،هادولت یننشده در ااعحم یاهسسه

را به  یکره شمال دولت یاقطعنامه یببا تصو 1۱۱۳ یهفور 2۳حکام آژانس در  یبود که شورا

 (. Yetgin, 2003: 26) کردخود ملزم  ینظام یهانادادن آژانس به مکیدسسرس
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و ارجاع موضوع  ایران یاهسسه یهادر خصو  برنامه یرانآژانس و ا میانمشکحت  با بروز

 ینظام یهانابه مک یآژانس در دسسرس یارسازمان ملل، اخس یتمنا یحکام و شورا یبه شورا

تکرار  شسریبا قوت ب ،نشدهاعحم یاهسسه یتفقدان فعال ییآزمایراسس یبرا یابزار سانبه ایران

 مورد هاییخواسسند که دسسرس یرانسازمان ملل از ا یتامن یحکام آژانس و شورا یشد. شورا

 یاهسسه یتاز فقدان فعال ینانمنظور حصول اطمرا به ینظام یهانااز مک ینظر آژانس به برخ

 یتو حسن شفاف یتن دادن حسنسه بار و با هدف نشان (2015)تا  تاکنون یرانفراهم آورد. ا

 دهکررا صادر  ینپارچ ینظام یتاز سا یداجازه بازد ،خود یزآمصلح یاهسسه یهابرنامه در مورد

طر  م یلحاظ حقوق که به یسؤال ،یاهسسه یهاناآژانس از مک یدبازد یا یدسسرس مورداست. در 

ز ا یاتم یانرژ المللیینآژانس ب ،موجود المللینبر اساس حقوق ب یااست که آ ینا شودیم

 هاییتعدم انحراف فعال ییآزمایها به منظور راسسدولت یبه مراکز نظام یدسسرس یتصحح

 ؟ استبرخوردار  یحاتیبه تسل هاآن یاهسسه

نیز  و یپادمان جامع و پروتکل الحاق هایهناممقاله با رجوع و اسسناد به مقررات موافقتاین 

 ، این موضوع راینهزم یندر ا یرانا یاسحم یو راهبرد جمهور یکردبر رو یدسند برجام با تاک

 قرار داده است. یمورد بررس

 

   پادما  جامع ها نامهموافقت در دسترسی آژانس به مرالز نظامی الف.
های ای با هدف جلوگیری از اشاعه سح های هسسهمعاهده منع گسسرش سح  1۱62در سوال  

آمیز فناوری های صوولحالمللی در زمینه کاربردهای بینای در جهان و تسووهیل همکاریهسووسه

 ح ها را به دو گروه دارنده سوودولت ،آمیزای تبعیضگونه. این معاهده بهبسووسه شوودای هسووسه

 ،که بر اسوواس آن( Venturini, 2011: 357د )کرای تقسوویم ای و فاقد سووح  هسووسههسووسه

ها و ادوات سح  شدندهای گروه اول )امریکا، روسویه، انگلسوسان، فرانسه و چین( ملزم   دولت

سقال نداده و ان یدیگر یا کشور نحو مسسقیم یا غیرمسسقیم به هیچ شخصای را بهانفجاری هسسه

دست آوردن و کنسرل بر این سح  و ادوات های را در سواخت، ب های فاقد سوح  هسوسه  دولت

ا و ادوات انفجاری همسعهد شدند سح نیز های گروه دوم . دولتنکنندترغیب، تشویق و کمک 

 دریافت نکرده و این یا کشوووری نحو مسووسقیم یا غیرمسووسقیم از هیچ شووخصوویای را بههسووسه



 66 تابستا  67 فصینامه مطالعات راهبرد ، شماره   66

 یصدد کمک یا دریافت کمک برانکنند و به هیچ وجه درها و ادوات را تولید یا تحصیل سح 

 نیایند. ها و ادواتی برساخت چنین سح 

جانبه با های پادمان دونامهکرد موافقتهای گروه دوم را ملزم معواهده دولت  ، اینهمچنین

ای های هسسهمواد و فعالیت آن، اساس و بر کردهالمللی انرژی اتمی منعقد و اجرایی آژانس بین

شدن پس از اجرایی(. Fischer, 1997: 87) خود را تحت نظارت و بازرسی آژانس قرار دهند

های پادمان نامهتقدسووت کردن موافشووکل و یکمنظور یکآژانس به 1۱70معاهده در سووال 

 ,IAEA) کرد تصووویب 1۱72مدلی را تدوین و در ژوئن ، ایهای فاقد سووح  هسووسه دولت

 تا کنون است، مشوهور یا جامع نیز  15۳نامه پادمان که به موافقت نامهموافقت. این (42 :1998

ای های فاقد سووح  هسووسه دولت بینجانبه نامه دو( موافقت2014)تا فوریه  120مبنای بیش از

 هانامهاین موافقت (.IAEA, 2014: 3) عضووو معاهده، از جمله ایران وآژانس شووده اسووت  

ها را تعیین و مشووخص ای این دولتهای هسووسهچگونگی اعمال پادمان جامع آژانس بر فعالیت

منعقد و اجرایی شد و در  1۱7۳نامه پادمان جامع ایران با آژانس در سوال  ه اسوت. موافقت کرد

شده  مشوهور نیز ( Infcirc, 214) 212نامه موافقت؛ که به آژانس منسشور شود   212قالب سوند  

 است.

های آژانس اخسصوا  یافسه است.  های پادمان جامع به بازرسوی نامهموافقت ۱0تا  70د موا

ها مبنی بر اجازه الزام مشخصی برای دولت ،طور در سایر موادماده و همین 20در مقررات این 

ی نظامی یا اخسیار صریحی برای آژانس مبنی بر بازرسی یا هانابه آژانس برای دسوسرسی به مک 

نظران )البرایت، هاینونن برخی از صاحب شود. با وجود این،مشاهده نمی هانااین مک بازدید از

ادمان های پنامههای آژانس بر اساس موافقتو صححیت هااند مسئولیتری( اسسدالل کردهو کیس

شده نبوده و به ای اعحمهسوسه  هایآزمایی عدم انحراف مواد و فعالیتمحدود به راسوسی  ،جامع

 که این مسسلزم اخسیار آژانس در ؛کندنشده نیز توسعه پیدا میای اعحمهای هسوسه و فعالیت مواد

منظور حصووول اطمینان از فقدان ی نظامی بههانای مورد نظر از جمله مکهانادسووسرسووی به مک

 هاآن ،مورددر این  .(Albright et al, 2012: 7-8) سووتهاآنای در هسووسه هایمواد و فعالیت

اند که اظهار کردهنیز اسووساد  1۱۱5به گزارش مدیر کل اسووبق آژانس، هانس بلیکس، در فوریه 

 داشسه است:
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ها بودن اعحمیه دولتضوورورت صووحیح و کامل  15۳نامه پادمان کنندگان موافقتتدوین»

ای سسهمواد هبه محدود ها[ نامهاند و قلمرو ]آن موافقتای را مد نظر داشسهراجع به مواد هسوسه 

 «شووودمی نیز اعحم گردد باید کهشووامل موادی بلکه ؛ شووود، نیسووتکه توسووط دولت اعحم می

(Blix, 1995: 5.) 

موقع عدم انحراف کشف به ،های پادمان جامعنامههدف موافقت ،نظراناز نظر این صواحب 

صححیت ن آژانس از کردای است و محروماهداف تسولیحات هسوسه  سومت  ای به مواد هسوسه 

 با هدف فوق ،ای تسوولیحاتیی نظامی مشووکوک به داشووسن برنامه هسووسههانادسووسرسووی به مک

ر ی نظامی بهانارسی به مکسژانس در دسآاز موافقان صححیت  ،سازگاری ندارد. دیوید اسحس

 12معسقد اسوووت به موجب شووورط مقرر در ماد نیز های پادمان جامع، نامهاسووواس موافقوت 

نامه ملزم به پذیرش های طرف موافقتدولت ،آن 1۱پادمان جامع ناظر بر ماده  هاینامهموافقت

امسناع از قبول چنین  ی نظامی هسووسند وهاناتقاضووای آژانس در ارتباط با دسووسرسووی به مک  

 هاآن 1شوودنبا آژانس و مسخلف اعحم هاآننامه پادمان جامع به نقض موافقتمنجر تقاضووایی 

 (.Sloss, 857-8خواهد شد ) توسط شورای حکام آژانس

 ی نظامی صحیح به نظرهاناموافقان اخسیار آژانس در دسسرسی به مک هاینظرات و اسسدالل

گاری ندارد. آژانس به موجب ماده های مذکور سازنامهرسود و با اصول و مقررات موافقت نمی

صووورفاق حق و تکلیف دارد که از اعمال پادمان بر روی مواد  ،های پادمان جامعنامهموافقوت  2

ای در قلمرو کشورهای آمیز هسسههای صولح مه و قابل شوکافت مورد اسوسفاده در فعالیت  شو چ

ای اهداف تسلیحات هسسه سمت آزمایی عدم انحراف آن مواد بهمنظور راسسیپذیرنده پادمان به

های مذکور نیز پادمان صووورفاق در مورد مواد نامهموافقت 2. مطابق ماده کندحصوووول اطمینوان  

اخسیار و مسووئولیت آژانس  ،ها اعمال خواهد شوود. بنابراینشووده از سوووی دولتای اعحمهسووسه

سمت اهداف به  هاآنموقع از انحراف منظور جلوگیری بهبه یصرفاق اعمال پادمان بر چنین مواد

های پادمان جامع باید با عنایت به نامهقتمواف 22و  1۱، 12اسوووت. مقررات مواد تسووولیحاتی 

 ، تفسیر شود. کنندها، که قلمرو اعمال پادمان را مشخص مینامهاین موافقت 2و  2 مقررات مواد

                                                                                                   
1. Noncompliance 
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شده مشمول ای اعحمموقع عدم انحراف مواد هسسهبر مسئولیت آژانس در کشف به 22ماده 

ن اخسیار و صوووححیت آژانس در ورود یا تواپوادموان تودکیود دارد و از مقررات این مواده نمی     

اط نشده را اسسنبای اعحمآزمایی فقدان مواد هسسهمنظور راسسیی نظامی بههانادسوسرسوی به مک  

ها دهد که دولتنامه به شورای حکام آژانس این اخسیار را نمیموافقت 12ماده  ،طور. همینکرد

 هاتن. شورای حکام کندی نظامی ملزم هانارا به قبول درخواسوت آژانس برای دسوسرسی به مک  

آزمایی عدم انحراف های پادمان جامع، که به راسووسینامهدر چارچوب و قلمرو مقررات موافقت

تواند شووود، میای محدود میای به اهداف سوواخت و تولید سووح  و ادوات هسووسهمواد هسووسه

این درخواسووت شووورا نیز از  .کندطلب ها را از دولت هاآنو اجرای  کردهتصوومیماتی را اتخا  

ر د ،است کردهگونه که دانیل جوینر اظهار زیرا همان ،ور نیستآها الزامنظر حقوقی برای دولت

 ,Joynerندارد )ها به کار رفسه اسوووت که داللت بر الزام دولت call uponعبارت  12مواده  

2013: 3.) 

ی هاناری برای آژانس در دسسرسی به مکهای پادمان جامع نه تنها اخسیانامهمقررات موافقت

ها از دسوووسرسوووی به مراکز ولتبلکه با لحاظ حسووواسووویت و نگرانی د ،کنندنظامی ایجاد نمی

ن آدهد که از ورود و دسووسرسووی آژانس به مراکز نظامی که در  اخسیار می هاآنبه  ،شوواننظامی

های ها با راکسورو زیردریاییها دادن کشووسیای مجاز )مانند تولید برق یا حرکتفعالیت هسووسه

 ,Morten  and sverre) عمل آورندرا با رعایت شرایطی ممانعت به ،شودای( انجام میهسسه

ای به مواد هسووسه هاناعدم اعمال پادم»( با عنوان 15۳این سووند )پادمان  12ماده (. 14 :2007

اگر »: کرده اسووتگونه مقرر نممنوعیت فوق را ای «آمیزهای غیر صوولحمورد اسووسفاده در فعالیت

نامه حاضر مشمول ای که بر اساس موافقتدولت... در نظر دارد به صوححدید خود، ماده هسسه 

نامه کار گیرد که مسسلزم اعمال پادمان بر اساس این موافقتهای بپادمان اسوت، در فعالیت هسسه 

   نشود، تدابیر  یل اعمال خواهد شد:

 :دولت... باید آن فعایت را به آژانس اطحع داده و روشن نماید .الف

ای در فعالیت نظامی مجاز مغایر با تعهد دولت... که پادمان آژانس که کاربرد ماده هسووسه .1

ای صلح آمیز مورد در فعالیت هسسه تنهاای نباشود و ماده هسسه  ،شوود برای آن منظور اعمال می

 اسسفاده قرار گیرد؛  
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ای برای تولید سووح  و ادوات انفجاری ماده هسووسه ،نکه در مدت عدم اعمال پادمانای -2

 . ای مورد اسسفاده قرار نگیردهسسه

ای برای این که فقط در مواردی که ماده هسوووسه کننددولوت... و آژانس ترتیبی اتخوا     .ب

ه مدت یا شرایطی ک ،این ترتیبات تا حد ممکن .نشونداعمال  هاناپادم ،شودمنظور اسوسفاده می 

ی مقرر در این هاناپادم ،. در هر حالکردشووود را مشووخص خواهند اعمال نمی هانادر آن پادم

اعمال  ،میز وارد شوودآای دوباره به فعالیت صوولحمحض اینکه این ماده هسووسهنامه به موافقت

مان در ای غیرمشوومول پادآژانس از مقدار و ترکیب و صووادرات چنین ماده هسووسه خواهد شوود.

   .دولت... مطلع خواهد شد

ت ترین وقترتیبی مسووسلزم موافقت آژانس اسووت. این توافق در سووریع  هر نوع پ( اتخا  

مربوط خواهد شد و مسضمن تدیید یا اطحعات  تنها به موضوعاتی از قبیل...ممکن انجام شده و 

 .«نخواهد شد هانظامی یا اسسفاده از این مواد در آن فعالیت هایشده فعالیتبندیطبقه

از اعمال  ،ها اجازه داده اسووت با رعایت شوورایطیماده فوق به دولت ،که پیداسووت گونهآن

دادن حرکتمانند های نظامی مجاز )ای مورد اسسفاده در فعالیتی آژانس بر ماده هسسههاناپادم

ه امی( ممانعت بظای برای مصارف مراکز نو تولید برق هسسههای نظامی ها و کشوسی دریاییزیر

نامه اخسیار داده اسووت با طی تشووریفات و  پذیرنده موافقت یهاعمل آورند. ماده فوق به دولت

مانع دسوسرسی آژانس به آن دسسه از مراکز و تدسیسات نظامی که در آن حسی   ،رعایت شورایطی 

. آیا با وجود چنین ممنوعیسی (Thielmann, 2013: 3) بشوند ،شودای انجام میفعالیت هسوسه 

ای( منطقی و حقوقی است که ادعا )ممنوعیت دسوسرسی آژانس به مراکز نظامی با فعالیت هسسه 

به اماکن نظامی فاقد ماده و فعالیت  داردحق نامه پادمان جامع، بر اسوواس موافقتآژانس  شووود

 12در مقررات ماده  درست 15۳نامه پادمان موافقت 12ای دسوسرسوی داشسه باشد؟ ماده   هسوسه 

ین قابل طرف بینالمللی انرژی اتمی تکرار شده است و در روابط نامه ایران با آژانس بینموافقت

 .استاعمال 

 وابسسهای را ای مجاز در مراکز هسسههای هسسهفعالیت عدم اعمال پادمان آژانس بر 12ماده 

مال اع ،اول این است که دولسی که به صححدید خوداست. شرط  کردهشرایطی  پاسوداشوت  به 

ملزم است در  ،ای مورد اسوسفاده در مصوارف نظامی مجاز را الزم ندانسسه  پادمان به مواد هسوسه 
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آمیز و نه تولید سووح  و ادوات برای مصووارف صوولح تنهاآن مواد را  ،مدت عدم اعمال پادمان

سفاده ای مورد اساین دولت نباید مواد هسسه ،ترکار گیرد. به عبارت مشخصهای بانفجاری هسسه

اهداف ساخت و سمت های جنگی و نظامی را به ها و زیردریاییدهنده کشسیدر راکسور حرکت

مقدار و  باید. شووورط دوم آن اسوووت که این دولت کندتولید سوووح  و ادوات نظامی منحرف 

و این  دهدشووود را به آژانس گزارش ای که پادمان در مورد آن اعمال نمیترکیبات مواد هسووسه

 ،ودشای که در تدسیسات نظامی اسسفاده میحق آژانس اسوت که از مقدار و ترکیب مواد هسوسه  

 مطلع گردد.  

ر ب هاناادمترتیبات راجع به شورایط و ضوابط عدم اعمال پ  مورددولت مربوطه و آژانس در 

حعات بندی اطای توافق خواهند کرد. این ترتیبات شامل موارد مربوط به طبقهچنین مواد هسسه

ها نخواهد شد و آژانس حق ای مورد اسسفاده در این فعالیتهای نظامی و مواد هسوسه و فعالیت

 ورود به این موضوعات را نخواهد داشت.

 

 ظامیو دسترسی به مرالز ن پروتکل الحاقی .ب
ای مخفیانه کره شومالی و عراق )که هر دو عضو معاهده منع گسسرش  های هسوسه کشوف برنامه 

آژانس را  1۱۱0نامه پادمان جامع با آژانس بودند( در اوایل دهه ای و امضوواکننده موافقتهسووسه

الزم ی جامع از کارایی الزم و مؤثر برخوردار نبوده و هاناکوه پادم  کردبوه این نسیجوه رهنمون   

ها تقویت و ای دولتهای هسوووسهتدابیر پادمانی بر فعالیت ،اسوووت با الحاق مقررات جدیدی

منظور را به ۱۳+2برنامه  1۱۱۳. در پی این تحول بود که دبیرخانه آژانس در سوال  شوود تحکیم 

مسن آن را نهایی و تسوولیم  ،در دسووسورکار قرار داد و پس از حدود دو سووال  هاناتقویت پادم

 . این برنامه از دو بخش تشوکیل شده بود و (Moyland, 1997: 3کرد )حکام آژانس  شوورای 

 15۳های پادمان نامهدر چارچوب موافقت ۱۳+2آژانس معسقود بود مقررات بخش اول برنوامه   

. اما بخش دوم برنامه نیسووتها برای اجرای آن نیازی به توافق جدید با دولت سووت وقابل اجرا

توان بدون توافق یا سووت و مقررات آن را نمیهای جدیدی برای دولتدات پادمانمسضوومن تعه

 ها به اجرا گذاشت.  رضایت مجدد دولت
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شورای حکام آژانس تصمیم گرفت دبیرخانه آژانس مقررات بخش دوم برنامه را در  ،از این رو

کل مورد پروت. دبیرخانه آژانس مسن کندتکل الحاقی نمونه تهیه کرده و به آن ارائه وقالب یک پر

به شووورا تسوولیم کرد و شووورای حکام مسن پروتکل الحاقی نمونه را در  1۱۱7نظر را تهیه و در 

 ,Infcircمنسشر کرد ) 520در قالب سوند رسومی    تصوویب و دبیرخانه آژانس آن را  1۱۱7 می

های دارای پادمان جامع با آژانس پروتکل الحاقی سووند الگویی اسووت که دولت(. 540 :1997

ع های الحاقی در واق. پروتکلکنندهای الحاقی خود با آژانس قید مقررات آن را در پروتکل باید

 د. تانشوووها با آژانس میهای پادمان جامع دولتنامههایی هسووسند که ضوومیمه موافقتپروتکل

 اند.هایی را با آژانس منعقد و به اجرا در آوردهدولوت چنین پروتکل  122( 1۳۱5کنون )بهوار  

هنوز به تصویب مجلس شورای اسحمی کرد، ولی امضا  200۳ایران این پروتکل را در دسوامبر  

شدن برجام )که نرسویده اسوت. بر اسواس سند برجام، ایران مسعهد شده است به محض اجرایی   

  .(JCPOA, 2015, para: 13کند )اجرایی شد( مقررات پروتکل را اجرا  1۳۱5در دی 

ماده و دو ضووومیمه اسوووت. در صوووورت تعارر بین مقررات   12پروتکل الحاقی دارای 

  Infcircی، مقررات پروتکل اعمال خواهد شووود )نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقموافقوت 

1997: 540, art: 2)شوووده بودن اطحعات ارائهآزمایی کاملراسوووسی ،. هدف پروتکل الحاقی

های طور عدم وجود مواد و فعالیتهمینشووان و ایهای هسووسهها و برنامهها از فعالیتدولت

به اعحم  تنهاها دولت ،های پادمان جامعنامه. در موافقتستنشوده در کشوورها  ای اعحمهسوسه 

 یآزمایبررسی و راسسی تنهاو صححیت آژانس  اندشوده ای خود ملزم های هسوسه مواد و فعالیت

مصوارف ساخت سح  و ادوات انفجاری  سومت  به  هاآنها و عدم انحراف این مواد و فعالیت

که  اندنکردهاین صححیت را به آژانس اعطا  15۳های پادمان نامهای بوده اسوت. موافقت هسوسه 

را  هاآننشوووده در ای اعحمها یا فقدان فعالیت هسوووسهشوووده دولتبودن اطحعات ارائهکامل

 . کندآزمایی راسسی

اطحعات و عدم وجود فعالیت ی ارائه کامل آزمایچنین صوووححیسی برای آژانس )راسوووسی

ها ملزم به ارائه اطحعات دولت ،بر اسوواس پروتکل الحاقی .نشووده( در پروتکل مقرر شووداعحم

ها و ای فعلی و حسی آتی خود شوودند و به آژانس نیز صووححیتهای هسووسهگسووسرده از فعالیت

 . (Asada, 2016: 97) داده شدای ی هسسههانااخسیارات بیشسری در دسسرسی به مک
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اخسیار و صووححیسی برای آژانس در دسووسرسووی به مراکز نظامی   روشوونیبهپروتکل الحاقی 

برخی از حقوقدانان و مفسران با اسسناد به  ،است. در غیاب چنین صراحسی نکردهها مقرر دولت

اند آژانس از مدعی شووده ،های آژانس و نیز رویه آژانسمقررات پروتکل در زمینه دسووسرسووی 

 ,Segelاسووت )خوردار ححیت دسووسرسووی به اماکن نظامی( برچنین اخسیار و صووححیسی )صوو

پروتکل اسووسناد  5طور مشووخص به بند پ ماده به مورددر این . این حقوقدانان (176 :2005

 توسط شدهتعیین مکان به هر»باید دسسرسی آژانس را  هاکه اشوعار داشوسه است دولت   ،انددهکر

 گیری محیطینمونه تا ب، فراهم آورد و الف پارگراف در اشوواره  مورد اماکنجز به آژانس،

 راهمف را هانامک این به دسسرسی امکان نسواند در صورتی که... .گیرد آن انجام در مکان مخسص

 مجاور مناطق از های آژانسخواسسه برآوردن راسسای در را خود معقول تحش فوری باید ،آورد

  «.بندد کاربه دیگر هایروش طریق از یا

ی نظامی نیز هاناشووامل مک «شووده از سوووی آژانس هر مکان تعیین»در بند مذکور عبارت 

ی نظامی را از شمول این مقررات خارج هانامقررات خاصی که مک همشوود و در پروتکل  می

 ،از نظر این حقوقدانان. البسه (Acton and Newman, 2006: 17شووود )کند، مشوواهده نمی

هایی اسووت که پروتکل بر های آژانس به اماکن نظامی مطلق نبوده و تابع محدودیتدسووسرسووی

خود الزم اسوووت دالیل مسقن و اسوووت. آژانس برای توجیه دسوووسرسوووی  کردهتصوووریح  هاآن

جام ان تنهااخسیار آژانس در جریان دسووسرسووی به مراکز نظامی  همچنین،. کندای ارائه کنندهقانع

هایی از برداری محیطی این اسووت که آژانس نمونهبرداری محیطی اسووت. منظور از نمونهنمونه

های انجام آزمایش در آزمایشگاه را برایخاک، آب، گیاهان، رسووبات و موجودات زنده منطقه  

اثرات پرتوی روی  ،ای در مکانو در صوووورت وجود فعالیت هسوووسه کندآوری میخود جمع

های محیطی نسواند مسئله یا مذکور قابل مشاهده خواهد بود. اگر نسایج آزمایش نمونه هاینمونه

آژانس از روش مشوواهده عینی و  کند،ها به آژانس را رفع شووده دولتناهمگونی اطحعات ارائه

 گیری پرتو نیز اسسفاده خواهد کرد.  ابزارهای تشخیص و اندازه

های دیگری نیز اسسفاده تواند از روشآژانس می ،به شورط توافق با دولت مربوطه  ،همچنین

برداری محدود به سووه روش نمونه ،. اخسیار آژانس در مکان نظامی دسووسرسووی داده شووده کند



 77    ...یاتم  انرژ المیییینآژانس ب یدسترس یبررس

گیری محیطی خواهد بود و های تشخیص و اندازهاسوسفاده از دسسگاه  عینی و محیطی، مشواهده 

  .وطه استمسسلزم رضایت یا توافق دولت مربها اسفاده از سایر روش

دولت  ،اند که در جریان دسوووسرسوووی آژانساین حقوقدانان اسوووسدالل کردهعحوه بر این، 

شونده نیز از حقوقی برای حفظ و حمایت اطحعات حساس نظامی و... خود برخوردار دسسرسی

شوونده داده اسوت که دسسرسی آژانس به مراکز   اسوت. پروتکل این حق را به دولت دسوسرسوی   

 هایشووده نخسووسین بار در کنوانسوویون سووح نهاد دسووسرسووی مدیریتکند. یت نظامی را مدیر

ی اهای معاهده منع جامع آزمایشات هسسهن به مکانسیم بازرسیآشویمیایی مقرر شود و پس از   

منظور ها حقی بود که پروتکل الحاقی به( و پروتکل الحاقی راه یافت. مدیریت دسسرسی1۱۱6)

شان در جریان بت به اسرار و اطحعات نظامی، امنیسی و تجاریها نسو های دولتکاهش نگرانی

که  هاییپروتکل به دولت مورد،. در این (Stefan, 1997: 127کرد )بینی دسسرسی آژانس پیش

 اجازه ،ددسسرسی داشسه باش هاآنجمله مراکز نظامی ای از خواهد به مراکز غیرهسوسه آژانس می

با مدیریت و هدایت دسسرسی، اطحعات حساس نظامی، امنیسی و تجاری خود را از  اسوت  داده

 . کندطریق اتخا  ترتیباتی توافقی با آژانس محافظت 

های آژانس در جریان شونده است که فعالیتاین حق دولت دسوسرسوی   ،بر اسواس پروتکل 

 که اسرار نظامی و امنیسی دکنای هدایت و مدیریت گونهدسوسرسی به اماکن و مراکز نظامی را به 

 های احسمالی مصون بماند.از دسسرسی و جاسوسی

انس به مراکز ژپروتکل در ایجاد مبنای حقوقی برای دسووسرسووی آ 5اسووسناد به مقررات ماده 

نکه ای ،ن وجود نداشسه باشد. نخستآنظامی در صورتی وجاهت دارد که قرینه یا قراینی خحف 

 به هاآنآزمایی عدم انحراف ای کشوورها و راسسی های هسوسه یتفعال ،موضووع پروتکل الحاقی 

های نظامی و فعالیتبر بررسووی و نظارت  ،اهداف تسوولیحاتی اسووت. موضوووع پروتکل سوومت

از موضوووع آن که  ،تواند به بهانه اجرای مقررات پروتکلدفاعی کشووورها نیسووت و آژانس نمی

تدسیسات نظامی و دفاعی ورود پیدا کند.  ها وای اسوت خارج شوده و به فعالیت  فعالیت هسوسه 

ن نیز پیداست، آگونه که از عنوان اینکه صوححیت آژانس بر اسواس اساسنامه خود، همان   ،دوم

اهداف و سمت به  هاآنای و جلوگیری از انحراف آمیز فناوری هسسهتوسوعه کاربردهای صولح  

رسی به اماکن نظامی و دفاعی نظامی اسوت. اسواسونامه آژانس صححیسی برای آن در زمینه دسس   
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 نامه جامع پادمان مجموعاقاینکه مقررات پروتکل الحاقی موافقت ،اسووت. سوووم نکردهبینی پیش

 .  شودمان تفسیر أباید تو هاآنشود و مقررات یک سند محسوب می

از  روشوونیبهآژانس  ،در مقررات پادمان جامع ،گونه که پیش از این توضوویح داده شوودهمان

ای است منع و محروم شده و این مقررات تا دسوسرسوی به مراکز نظامی که دارای فعالیت هسسه  

 به قوت و اعسبار خود باقی ،نیست ناسوازگاری با مقررات پروتکل الحاقی در  آشوکارا زمانی که 

نامه پادمان جامع راجع به آن قسومت از مقررات موافقت  ،از مقررات پروتکلکدام . هیچهسوسند 

رد. ندا ناسازگاریاست و یا با آن  نکردهنوعیت آژانس از دسوسرسوی به اماکن نظامی را نسخ   مم

که مقررات بند پ  توان مدعی شدسوخسی می به ،و مقرراتی هانشوانه از این رو، با وجود چنین 

صووححیت یا اخسیار آژانس در دسووسرسووی به مراکز نظامی و دفاعی را   ،پروتکل الحاقی 5ماده 

 کند.تدیید می

 

 ایرا  نظامی  ها امکبه  سترسیددر  آژانس صالحیتبرجام و  ج.
ست ای ایران اتوافق مشسرک راجع به برنامه هسسه «برجام»برنامه جامع اقدام مشسرک موسوم به 

)شوووامل چین،  5+1وین اتریش بین ایران و گروه ( در 2015ژوئیه  12) 1۳۱2تیر  2۳در  کوه 

گیری رأی 1۳۱2مهر  1۱فرانسوه، روسیه، بریسانیا، ایاالت مسحده آمریکا و آلمان( منعقد شد. در  

لس در مج «اقدام مسناسب و مسقابل دولت در اجرای برجام»در رابطه با این توافق در قالب طر  

 12رأی مخالف و  100رأی موافق،  1۳۱با انجام شوود و کلیات طر  مذکور  شووورای اسووحمی

 آمدبه طور رسوومی به مرحله اجرا در 1۳۱2دی  26رأی ممسنع به تصووویب رسووید. برجام در  

 .(1۳۱5)گزارش وزارت امور خارجه، 

 ،جمله تعهدات ایران بر اسووواس برجام اسوووت. به موجب برجام اجرای پروتکل الحاقی از

رات پروتکل الحاقی را به اجرا مقر این توافق،ن شووودایران ملزم شوووده اسوووت از روز اجرایی

مقررات پروتکل در مورد  ،محقق شووود و از آن تواریخ  1۳۱2دی  22کوه این الزام در   ؛آورددر

خود برجام نیز  ،پروتکلجز . بهاسووتی نظامی در مورد ایران قابل اعمال هانادسووسرسووی به مک

که تبیین و  اسووتی نظامی ایران اهناهای آژانس به مکدسووسرسووی موردمسضوومن مقرراتی در 
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انداز تعامحت ایران با آژانس در زمینه دسسرسی به مراکز تواند تا حدودی چشممی هاآنتوضیح 

 .کندنظامی کشور را روشن 

و مراکز تحت قلمرو  هانابه مک انرزی اتمی المللیانس بینژهای آدسسرسی موردبرجام در 

 :استوضع کرده مقرراتی را به شر   یل  ،و حاکمیت ایران

 هب کامل احسرام با و نیت حسوون با ،برجام مقررات مبنای بر دسووسرسوویهای درخواسووت. 1

های مسئولیت مؤثر اجرای برای ضوروری  حداقل در و شود  خواهد ارائه ایران حاکمیسی حقوق

ی هاناپادم معمولهای رویه با هماهنگ. شد داشسه خواهد نگه برجام، این تحت آزماییراسوسی 

 دیگر یا ایران نظامیهای فعالیت در مداخله هدف بوا هوایی  درخواسوووت چنین المللی،بین

 زا برخاسووسههای نگرانی حل برای منحصووراق اما ،نبوده ایران ملی امنیت با مرتبطهای فعالیت

 این اجرای در. بود خواهد ایرانای اشوواعه عدم و پادمانی تکالیف دیگر و برجام تعهدات تحقق

ی برا را احسیاطی هر شودمی خواسسه آژانس از ساز،شوفاف  اقدامات دیگر طورهمین و کار آئین

 تدس آن به که محرمانه اطحعات دیگر چنینهم و تجاری و فناورانه صنعسی، اسرار از صویانت 

 .گیرد کاربه کند،می پیدا

های فعالیت یا مواد با رابطه درهایی نگرانی آژانس اگر برجام، اجرای پیشوووبرد در. 2

 یا پادمان جامعنامه موافقت تحت کههایی محل در برجام با مغایرهای فعالیت یا نشوودهاعحم

 هارائ راهایی نگرانی چنینهای پایه و اسوواس ایران به ،داشووتاند، نشووده اعحم الحاقی پروتکل

 .دکنمی سازیشفاف درخواست و کرده

 یدسسرس است ممکن آژانس نکند، وفصلحل را آژانسهای نگرانی ایران توضیحات اگر .۳

 ای نشدهاعحمهای فعالیت و مواد وجود عدم آزماییراسسی دلیل به منحصراق راهای چنین محل به

 رسیدسس برای خود دالیل مکسوب صورتهب آژانس. کند درخواست با برجام مغایرهای فعالیت

 .گذاردمی ایران اخسیار در را اطحعات مرتبط و

 را آژانس که دهد، پیشنهاد آژانسهای نگرانی حل برای جایگزینهای راه تواندمی ایران. 2

 مکان در برجام با مغایرهای فعالیت یا وای هسووسه هایفعالیت و مواد عدم وجود تا سووازد قادر

 .گیرد قرار توجه مورد دقت و سرعتبه که بایسسی ؛کند آزماییراسسی راسؤال  مورد
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 از بعد برجام با مغایرهای فعالیت یا و نشوودهاعحمهای فعالیت و مواد وجود عدم اگر. 5

 دو یا و شود آزماییراسسی نسواند آژانس و ایران توسوط  شوده موافقت جایگزین ترتیبات اجرای

های فعالیت یا مواد وجود عدم آزماییراسسی برای بخشوی رضوایت  شویوه به نباشوند  قادر طرف

 از روز 12 مدت در شدهمشخصی هانادرمک برجام با مغایرهای فعالیت یا نشدهاعحمای هسسه

 یاعضووا با مشووورت ایران در برسووند، توافق به دسووسرسووی برای آژانس اولیه درخواسووت ارائه

 انسوآژ ایران بین توافق مورد الزمهای شیوه طریق از را آژانسهای نگرانی مشسرک، کمیسویون 

 رأی اب یا و اجماع با مشسرک کمیسیون یاعضا ،ی انجام نشودتوافقی که صوورت  در. کندمی حل

 ارائه آژانس نگرانی حل برای ضووروری روش خصووو  در را خود نظر عضووو، 2 از عضووو 5

 یدبان مشسرک کمیسیون یاعضا توسوط  مرتبط دیگر هر عمل یا و مشوورت  فرآیند. داد خواهند

کرد  خواهد اجرا روز ۳ طی را اقدامات ضوووروری ایران و طول بکشووود روز 7 از بیشوووسر

(JCPOA, 2015, Annex 1, Paras 74-78.) 

صححیت آژانس مبنی بر دسسرسی به اماکن  ،از مقررات مذکورکدام چهی ،که پیداسوت  گونههمان

ی هانااند که آژانس در تقاضای دسسرسی به مکنظامی را مورد تصوریح قرار نداده و حسی تدکید کرده 

 نظامیهای فعالیت در و قصووود مداخله کردهحقوق حاکمیسی ایران را رعایت  ،واقع در قلمرو ایران

 راقهای دسوسرسی آن منحص خواسوت نداشوسه و در  ایران ملی امنیت با مرتبطهای فعالیت دیگر یا ایران

ای اشاعه عدم و پادمانی تکالیف دیگر و برجام تعهدات تحقق از برخاسوسه های نگرانی حل برای باید

صححیت آژانس در  و عدم تصریح برجام به باشود. با وجود این مقررات و در غیات سوکوت   ایران

که مقررات برجام صححیت آژانس  کردتواند اسسدالل به سوخسی می  ،ی نظامیهانادسوسرسوی به مک  

شدن پرونده با توجه به بسسه ،همچنین اسوت.  کردهبینی پیش برای دسوسرسوی به مراکز نظامی ایران را  

رسوود که مسووائل  نظر نمیمنطقی به ،در مسن خود برجام 1ایران ایبرنامه هسووسه ابعاد نظامی احسمالی

 در این سند مورد توجه قرار گیرد.   دوبارهمراکز نظامی  نظامی و دسسرسی به

موضوعات نظامی مرتبط با  هی،مقرر شده که ایران بر اساس نقشه را ،بر اسواس مسن برجام 

در  (JCPOA, 2015, Para. 14فصل کند )وحل 2015اکسبر  15ای را با آژانس تا مسائل هسسه

پاسووخ داد و شورای حکام  موردایران به ابهامات و سوؤاالت آژانس در این   ،موعد زمانی مقرر

                                                                                                   
1. Possible Military Dimensions.  
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اعحم کرد که موضووع مربوط به مسائل نظامی مرتبط با برنامه   2015دسوامبر   15آژانس نیز در 

ها همه فعالیت»هار داشت: ظا موردشورا در این  .فسه استای ایران حل شوده و خاتمه یا هسوسه 

 1ای ایرانمانده گذشوسه و حال برنامه هسسه سوازی مسوائل باقی  شوفاف  در قالب نقشوه راه برای 

رسیدگی به این موضوع را از شده اجرا شده است و این امر مسئله براساس جدول زمانی توافق

 ,IAEA Board of Governors /Res/15 dec« )کندکار شووورای حکام خارج میدسووسور

رسووود که مسن برجام دوباره در نظر میآیا منطقی به ،. با وجود چنین مقرراتی در برجام(2015

ائل دادن مسمقررات بعدی خود صوححیت آژانس برای دسسرسی به مراکز نظامی ایران و ارتباط 

   .کندبینی ای به مسائل نظامی را پیشهسسه

که جمهوری اسوووحمی ایران برجام را با تحفظ  کردبوه این نکسه باید توجه   ،از سووووی دیگر

مجلس شووورای اسووحمی ایران مقرر داشووسه اسووت که   ،در قانون تصووویب برجام سه اسووت.پذیرف

که مگر آننیسووت؛ به بهانه برجام مجاز ... گونه دسووسرسووی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و هیچ»

ظ . این تحف«صووورت جداگانه و با جزئیات به تصووویب شووورای عالی امنیت ملی برسوود موارد به

کند. بر اعسبار چنین تحفظی را تدیید می ،الملل معاهداتاست و حقوق بینکشوور نسبت به برجام  

اعحم کند تواند می 2هر دولسی به هنگام تصویب یک معاهده 1۱6۱اساس قواعد حقوق معاهدات 

 ,Convention, 1969:art, 2داند )ینی از آن معاهده ملسزم نمیکه خود را نسووبت به مقررات مع

1, d) نیز  مورد برجام تحفظ قائل شود. در ،نسبت به آن بخش از مقررات معاهده ،و به بیان دیگر

   چنین تحفظی را قائل شده است. ،مجلس شورای اسحمی با اعحم شرط مذکور

های معاهده )در این قضیه برجام( تا است که اگر دیگر طرف کردهکنوانسویون مذکور تصریح  

 زلهاین عدم اعسرر به من ،ن اعسرار نکندآبت به دوازده مواه از زمان اطحع از تحفظ دولت نسووو 

کدام هیچ ،این تحفظ ایران مورد. در (Convention, 1969:art 20, 5پذیرش آن تحفظ اسووت )

به لحاظ مقررات حقوق  بنابراین،اند و دهنکرهای طرف برجام نسوووبت به آن اعسرضوووی از دولت

 .هسسندای برجام ملزم به رعایت آن هچنین تحفظی معسبر بوده و طرف ،الملل معاهداتبین

                                                                                                   
1. Past and Present Issues.  

شود، هرچند دیدگاه دیگری نیز بر جام بر اساس ضوابط این کنوانسیون، معاهده محسوب شده و مشمول مقررات آن می. 2

 (.mardani, 2016:82)وجود دارد مبنی بر اینکه برجام معاهده حقوقی نیست 
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 رویه آژانس در ارتباط با دسترسی به امالن نظامی د.
خی موارد دسوووسرسوووی آژانس به مراکز نظامی در المللی انرژی اتمی وجود برس بینرویه آژان

شونده یا با مخالفت و چالش دولت دسسرسیها کند. البسه این دسسرسیهای اخیر را تدیید میدهه

 شوده و یا بر مبنای رضایت داوطلبانه و نه الزام حقوقی چنین دولسی انجام پذیرفسه است. مواجه 

تقاضوای بازرسی ویژه از دو  آژانس  1۱۱۳فوریه  ۱مربوط به کره شومالی اسوت. در    ،مورد اول

رد ک بین این کشور و آژانس،نامه پادمان به موجب موافق ،نشده کره شمالیسوایت نظامی اعحم 

ای آن دولت بسیار موثر سازی برنامه هسسهکه بازرسوی این دو سوایت در شوفاف    مودنو اعحم 

تقاضووای آژانس را نیذیرفت و اعحم کرد آن دو سووایت   یانگپیونگواقع خواهد شوود. دولت 

نامه نداشسه و خارج از شمول موافقتکشوور  ای آن نظامی بوده و هیچ ارتباطی به برنامه هسوسه 

کره شمالی اعحم کرد که در واقع، . (Yufan, 2009: 157هسوسند ) س پادمان و صوححیت آژان 

( را به آژانس اعطا به مراکز نظامی )حق بازرسوووی چنین حقی ،با آژانسآن نامه پادمان موافقت

 است.   نکرده

 1۱۱۳تاریخ مارس  یانگ با صدور اعحمیه درپیونگموجب شد  در این مورد اصرار آژانس

کره منافع حیاتی  اشهای نظامیهای آژانس برای ورود به سوووایتتحش که چون کنود اعحم 

 10ماده  1وجب بند ای به ماز معاهده منع گسسرش هسسه ،را به مخاطره انداخسه اسوت  شومالی 

هر ». بند مذکور اشعار داشسه است: (Bunn and Timerbaev, 2005: 20شوود ) آن خارج می

در صورتی که احساس کند که داشسه باشد را حق این د بایدر اجرای حاکمیت ملی خود دولسی 

ای در رابطه با موضووووعات این پیمان، منافع حیاتی کشوووورش را به مخاطره العادهموارد فوق

پیمانان باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم ،خارج شود. در این صورت آنانداخسه است، از 

ای که ای باید موارد فوق العادهدر چنین اطحعیه و شورای امنیت سازمان ملل مسحد اطحع دهد.

 «. اش را به مخاطره انداخسه نیز  کر شوداز نظر آن کشور منافع حیاتی

ای در شرق تهران که های آژانس به سایت نظامی پارچین )منطقهبه دسوسرسوی   دیگر،رویه 

کنون سه بار از این  شوود. آژانس تا ( در ایران مربوط میاسوت مسعلق به صونایع دفاعی کشوور   

بازدید کرده  2015سووویسامبر  20و  2005، نوامبر 2005های ژانویه سوووایت به ترتیب در تاریخ

که در زمان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران انجام شد،  2005های است. در بازدید
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کی از این چهار منطقه تقسیم و طی دو مرحله، هر بار ی 2کل پارچین را به  ،آژانس روی نقشوه 

دلیل اینکه ایران به ،منطقوه )یعنی نیمی از پوارچین( را برای بوازدیود انسخواب کرد. در آن زمان     

ساز مجوز بازدید آزاد از پارچین عنوان اقدام اطمینانبه ،کردپروتکل الحاقی را امضوا و اجرا می 

محل و در  11 اول مرتبه. در نمود. آژانس خودش منطقوه مورد نظر را انسخاب  کردرا صوووادر 

در پوارچین مورد بازدید قرار گرفت و از هرکدام از این   هوا آنمحول و اطراف   2بوازدیود دوم   

  برداری نیز انجام شد.ها چندین نمونهمحل

دسسرسی آزادانه پیدا کرد و  هاو اطراف آن هاناسواخسم به »: طی گزارشوی اعحم کرد  آژانس

ود ای وجدهد که مواد هسسهبرداری نشان نمینسیجه این نمونه. کندبرداری اجازه یافت که نمونه

 ،انجام شوود که پس از بازدید 2005در نوامبر  . بازدید دوم(Gov/2005/67, para 61« )دارد

برداری انجام شوود. آژانس آژانس دسووسرسووی آزادانه یافت و چندین نمونه »: عحم کردا آژانس

شوووده مشووواهده نکرد و نسیجه این ی بازدیدهاناگونوه فعوالیوت غیرمعمول در سووواخسمو    هیچ

 ,Gov 2005/87« )وجود دارد هاناای در این مکدهد که مواد هسسهها نشوان نمی بردارینمونه

para:16.) که  ،انجام شد 2011خواست بعدی برای بازدید از سایت نظامی پارچین در سال در

موافقت نکرد. در پی این توافق و در قالب ن آبا  2015ایران توا انعقواد توافق برجوام در ژوئن    

های سوووایت بازدید کردند و نمونهاین مودیرکل و معاون پادمانی آژانس از   ،ترتیبوات خوا   

 اده شدتحویل د هاآنتهیه گردیده بود به از سایت محیطی که از قبل توسوط کارشناسان ایرانی  

(Gov. 2016, para: 9).   

ت رضایت داوطلبانه دول ،دسوسرسی آژانس به سایت پارچین در این مورد نیز مبنای حقوقی 

بوده اسوووت. اگر غیر از  بین ایران و آژانسهای پادمان نامهتقمواف یایران و نه تعهدات حقوق

 شوود وآژانس برای دسووسرسووی به سووایت نظامی ایران وارد توافق جدید با ایران نمی  بود،این 

کرد. صووححیت های پادمان دنبال مینامهتهای خود را در چاچوب مقررات موافقدسووسرسووی 

ای اسووت و به هسووسه آزمایی عدم انحراف موادراسووسی تنهاها نامهآژانس بر اسوواس این موافقت

ی هانانشووده به مکای اعحمآزمایی عدم وجود مواد هسووسهدهد برای راسووسیآژانس حق نمی

 :Königs & Szabóová, 2014دسسرسی داشسه باشد ) ای از جمله نظامی کشوورها هسوسه غیر

اسووت،  کردهاظهار  «نمیرا نگم»خانم  گونه که حقوقدانان مصووریهمان هانامهاین موافقت .(45
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ای نظامی کشورها را هها از جمله سایتتحت هیچ عنوان اجازه دسسرسی آژانس به تمام سایت

 (.Negm, 2009: 71کند )اعطا نمی

 

 گیر نتیجه
ا ی اخسیارهای پادمان جامع نه تنها نامهنشان داد که موافقت مقاله ی اینهاتوضویحات و بررسوی  

 احتصربه، بلکه نکردهی نظامی کشورها اعطا هاناصوححیسی برای آژانس در دسوسرسی به مک  

منع کرده اسووت.  نیز دندهای انجام میآژانس را از دسوسرسووی به مراکز نظامی که فعالیت هسوسه  

مراکز  بهانس در دسسرسی ژمقررات پروتکل الحاقی نیز صوححیت یا اخسیار مشوخصوی برای آ   

ه خواست آژانس برای دسسرسی برسد که درنظر نمیبه ،است. از این رو نکردهبینی نظامی پیش

قنی مس مراکز نظامی کشوورها از جمله ایران بر اساس این اسناد بسواند از مبنای حقوقی محکم و 

ی نظامی نیز موید این واقعیت هانابه مک هایه آژانس در ارتباط با دسسرسیبرخوردار باشود. رو 

ها اعسقادی به اخسیار یا صححیت آژانس برای دسسرسی به مراکز نظامی بر اساس است که دولت

یت اند با موافقت و رضوواهایی نیز که در عمل داده شوودهمقررات آن اسووناد ندارند. دسووسرسووی

 شونده بوده است.  داوطلبانه دولت دسرسی

تهیه  یهایچنین واقعیت بر اساسهای آژانس نیز مقررات سوند برجام در ارتباط با دسسرسی 

مقررات آن نه تنها بر صححیت و اخسیار  ،طور که توضیح داده شدو تدوین شوده است و همان 

 کنند کهاین نکسه را مطر  می، بلکه اندنکردهآژانس در دسوسرسی به مراکز نظامی ایران تصریح  

ی تحت حاکمیت ایران نباید مداخله در هاناآژانس در درخواست برای دسسرسی به مراکز و مک

الملل نظر داشووسه باشود. در وضوعیت فعلی حقوق بین  مد های نظامی و امنیسی کشوور را  فعالیت

ور منظامی کشورها بهظن توان مدعی حق یا صوححیسی برای آژانس در دسوسرسوی به مراکز   نمی

ی به حقوق آژانس در ارتباط با دسسرس ،ای پنهان شد. بنابراینآزمایی فقدان فعالیت هسسهراسسی

تابع توافق و  کرده اسوووتگونوه کوه قوانون تصوووویب برجام تدکید    مراکز نظوامی ایران، هموان  

 است.   های امنیسی کشورصححدید
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