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 چکیده
 ینو ا یافته یریتحول و توسعه چشمگ ،اعمال یردامنه و تداب ازنظر یاهسته یهاپادمان

کنتاارل و  یجااادا ی،اشاادن الااول و اهاادا  نظاااا عاادا اشاااعه هسااته در نااامتوازن

 یات حاکم یحت هاییحوزهو در  یزآمللح یاهسته یهابر برنامه یشترب هاییتمحدود

ناماه  موافقات  یا  عناوان  برجااا باه   ،ینهزم یندر ا بوده است. مؤثر هادولت یتو امن

و  یات باا اهم  یگااه جا یاهسته یهاتوسعه و تحول پادمان یندخاص، در فرا المللیینب

توسعه دلیل به یراخ یهااست که در سال ییهاازجمله دولت یران. ادارد یاکنندهیینتع

باه  باتوجاه  اسات.  شاده مواجاه   المللیینب یهابا چالش یاهسته یهام پادمانیو تحک

 یشاتر ب یدو تشاد  یمتحک یبرا المللیینب یهاتالش وقفهیتداوا ب نیزو  ییراتتأثچنین 

 یناد کشاور در ارترااب باا فرا    یاز ساو  یقاو  یها، اتخاذ و اعماال راهرارد  پادمان ینا

 .است یرناپذو اجتناب یدر جهان، ضرور یاهسته یهاپادمان یمتحک المللیینب

 اشاعهمعاهده منع  ی،اپادمان هسته ی،اتم یانرژ المللیینآژانس ب :واژگان کلیدی

 برجاا. ی،پروتکل الحاق ،ایهسته
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 مقدمه
مواجاه شاد.    یچاالش جاد   یا  در جهاان باا    یاهسته یو فناور یاز همان ابتدا، کاربرد انرژ

 یبمرااران اتما   یو اساتفاده از آن بارا   یبه اهادا  نظاام   یو فناور یانرژ ینا یانهانحرا  مخف

در  یو فنااور  یانارژ  یان ا یناده را در خصاوص آ  هاییینگران ی،و ناکازاک یروشیماه یشهرها

از  ییرهاا  یمردان، برااز دانشمندان و دولت ی(. برخFischer, 1997, 9) یدجهان موجب گرد

 ی،اهساته  یافزارهاا و ساخت و استفاده جنا   یبه اهدا  نظام یاهسته یخطر انحرا  فناور

 یو فنااور  یانارژ  یان ( ایاز آمو للح ی)اعم از نظام یهااستفاده یاز تمام یشپوخواستار چشم

 یاعنوان ضدهساته باا را  ییهاا ساازمان  یاا  یالتخود تشاک  ایهخواسته یگیریپ یشدند و برا

ضامن   ۹۱20 یاه ژانو 42 یخقطعنامه خاود باه تاار    ینسازمان ملل متحد در اول نمودند. یستأس

را   یخالا  یسایون از اشااعه آن، کم  یریدر جهان و جلاوگ  یاهسته یهابر حذ  سالح یدتأک

 ۹۱2۱تا  ۹۱20از سال  یسیون،کم ین(. اShils, 1947, 855نمود ) یجادموضوع ا یگیریپ یبرا

و طارح   یکاا متحاده آمر  یاالتطرح با روح از طر  ا ازجملهرا ) یمختلف یشنهاداتها و پطرح

در جهاان   یاهسته یهاحصول به حذ  سالحمنظور به سابق( یاز طر  اتحاد شورو یکوگوم

 اییجاه بازر  نت  یهاا گاه و منافع قادرت یداختال  ددلیل به تینهادررد، اما ک یبحث و بررس

 (.Stoiber, 2003, 125) دشحالل ن

بازر  و   یهاا قادرت  یادگاه چارخش د  یجاه ، درنت۹۱05دهاه   یال چند ساال بعاد، در اوا  

 المللای ینبسازوکاری  یجادا ینهزم یاهسته یحاتتسل خصوصمواضع آنها در یهمسوشدن نسر

و  یاز دسترسا  یریکشاور محادود و جلاوگ    باه چناد   یاهساته  یحاتمنحصرنمودن تسل یبرا

وقات  جمهاور  رئیس ،۹۱0۳در سال  یراستا ین. در ایدها به آن فراهم گرددولت یرسا یابیتدس

را « لالح   یاتم بارا » سازمان ملل، طرح یدر مجمع عموم یسخنران یط یکا،متحده آمر یاالتا

 ,Hewelett, and Holl) شاد ساازمان مواجاه    ینا یاعضا یتمطرح نمود که با موافقت اکثر

 یو فنااور  یانارژ  یزآمللح یاعالا کرد که کاربردها یکاطرح، آمر ین(. بر اساس ا288 ,1989

 ینکاه مشروب بار ا  دهد،یانتقال م ،به استفاااده از آن است یلکه ما یرا به هر کشااور یاهسته

آنهاا باه اهادا      انحارا  از  یریجلاوگ منظور به بر آن کاربردها را المللیینآن کشور نظارت ب

 المللای ینکرد که ساازمان با   یشنهادطرح پ ینا ین(. همچنSanders, 1998, 10) یردبپذ ینظام
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آن باه  از انحارا    یریاتم در کشورها و جلاوگ  یزآمللح یتوسعه کاربردهامنظور به یتخصص

 ,Fischer, 1997د )شاو  یس( تأسا یاعمال پادمان  )نظاارت و بازرسا   یقاز طر یمقالد نظام

495, Art,1و اتحااد   یکاا متحاده امر  یااالت استقرال سازمان ملال از طارح ماذکور، ا    ی(. در پ

از  یرا باا تعاداد   یاهسته یو انتقال دانش و فناور یهمکارنامه موافقت دهها یشورو یرجماه

 (.Charnish, 2006, 3نمودند ) ییکشورها امضا و اجرا

 یستأسا منظاور  باه  چاارچوب ساازمان ملال    رها ددولت ینب یمذاکرات متعدد طور،ینهم

در  یات نهادرو  یاد للح برگزار گرد یعنوان شده در طرح اتم برا یتخصص المللیینسازمان ب

 یانارژ  المللای ینعنوان آژاناس با  باا  یتوافق شد که سازمان تخصص ۹۱00 یخدر تار یکنفرانس

از  یشاگیری   ساو و پ یا اتم در سراسر جهاان از   یزآمللح یبا هد  توسعه کاربردها و یاتم

 ,IAEA statate 1956د )شاو  یستأسا  یگار د یاز سو یکاربردها به اهدا  نظام ینانحرا  ا

Art,1یصصا ساازمان تخ  یان ، ا۹۱07 یجاوال  4۱ یخشدن اساسانامه در تاار  یی(. پس از اجرا 

 خود را آغاز نمود. یتو فعال یجادا یطور رسمبه المللیینب

های خود در زمینه پیشگیری از انحارا   المللی انرژی اتمی برای انجاا مسئولیتآژانس بین

ای به اهدا  نظامی، نظاا پادمان را ایجاد و اجرایی کارد. باا انعقااد معاهاده مناع      فناوری هسته

پروتکل الحااقی   ۹۱۱7د. در سال شنظاا پادمان متحول  ۹۱08ای در های هستهگسترش سالح

پادمان جامع، مجدد پادمان آژانس را توساعه و تحکایم بخشاید. در اوایال قارن      نامه موافقت به

هاای غیرپادماانی   طاور کنتارل  بیستم، فکر اعماال پادماانی فراتار از پروتکال الحااقی و هماین      

ایاران   خصاوص از این فکر با تصویب برجاا درآمیز مطرح و بخشی ای للحهای هستهفعالیت

ای را ساپری  های آژانس، از بدو پیدایش تاکنون چه تحاول و توساعه  اجرایی شد. اینکه پادمان

اناداز  شام چطاور،  کشورها داشته است. همین زمیآای للحنموده و چه تأثیراتی بر برنامه هسته

عناوان  باه  نهایت برجااا، درت بوده و ای به چه سمتی در حرکهای هستهتوسعه و تحول پادمان

هاا چاه   طاور مشاخد در توساعه و تحاول ایان پادماان      المللی خاص، بهنامه بینی  موافقت

االتی است که نوشته حاضر به بررسی و ارزیابی اجمالی پاساخ آنهاا   ؤس ،جایگاهی داشته است

 پرداخته است.
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 پادمان بر اساس اساسنامه آژانس الف. 

 ۹۱07جاوالی   4۱تصاویب و در   ۹۱00اکترار   4۳المللی انارژی اتمای در   بیناساسنامه آژانس 

طاور رسامی   المللی انرژی اتمی تأسایس و باه  شدن اساسنامه، آژانس بیناجرایی شد. با اجرایی

دولت به عضاویت آژاناس درآماده اسات      ۹08، 45۹0فوریه  40فعالیت خود را شروع کرد. تا 

(www.IAEA.org) .شامول قلماداد   المللای جهاان  ا باید اولین معاهده بیناساسنامه آژانس ر

ای کشاورها را مقارر نماود. پایش از آن، پادماان      های هساته المللی فعالیتنمود که پادمان بین

 ازجملااهای دوجانرااه، هااای همکاااری هسااتهنامااهای از طریااق موافقااتهااای هسااتهفعالیاات

ایاران،   ازجملاه با تعدادی از کشورها،  ای ایاالت متحده آمریکاهای همکاری هستهنامهموافقت

(. اساسنامه اختیارات محدودی بارای آژاناس در   08، ۹۳85بینی شده بود )محمد حسینی، پیش

هاای  ناماه بینی نموده بود، لیکن، در مراحل بعدی معاهدات و موافقات زمینه اعمال پادمان پیش

را توساعه دادناد. اساسانامه    دیگری تصویب شده و لالحیت و اختیارات آن در زمینه پادماان  

های پادمان، مسئولیت طراحی و تادوین سیساتم پادماان را باه     ضمن بیان کلی مفهوا و ویژگی

 خصاوص بر اساس اساسنامه، آژانس در .(Statute, 1957, Art 11)خود آژانس واگذار نمود 

ارد. اساسنامه زمان مسئولیت طراحی و تدوین مقررات پادمان و اعمال آن را برعهده دپادمان هم

ها و ماهیت پادمان را مشخد و ضامانت اجارای تخلاز از مقاررات آن را نیاز      مفهوا، مؤلفه

 پردازد.بینی نموده است که ادامه این مرحث به بررسی مختصر آن میپیش

 

 های پادمانمفهوم و مؤلفه. 4

اسات، از ریشاه پاییادن و باه معناای       Safeguardsپادمان، که برگردان فارسی واژه انگلیسای  

(. اساسانامه  4۹۱، ۹۳7۱ای علاوا و تکنولاوژی هساته    هاما نباشد )فرهنگنظارت و حراست می

هاای آن را مشاخد   آژانس، تعریفی از مفهوا پادمان ارائه نداده است، لیکن عنالار یاا مؤلفاه   

موجاب اساسانامه   در فهم کلی این مفهوا مؤثر واقع شاود. باه   مکن استنموده است که این م

 ند از:اعنالر پادمان عرارت

 بررسی طراحی تجهیزات و تأسیسات مشخد شده؛ 
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 کم  به حصاول اطمیناان از قابلیات    منظور به الزاا به نگهداری و تولید سوابق عملیاتی

 حسابرسی و کنترل مواد چشمه و قابل شکافت ویژه؛

 ؛ها به آژانسالزاا به تسلیم گزارشی از فعالیت 

   اعزاا بازرسی از سوی آژانس برای بازرسای(IAEA Statute, 1957, XIT)   اقادامات

ای باه  کند که از انحرا  مواد و تجهیزات هساته می سی این توانایی را به آژانس اعطابازر فوق،

توان پادماان را از منظار اساسانامه    های فوق، میاهدا  نظامی پیشگیری نماید. بر اساس مؤلفه

عه اقدامات نظارتی و کنترلی فنی و حقوقی تعریز کرد که هد  آن جلوگیری از آژانس مجمو

 IAEA, Safeguords)باشاد  ای مشاخد باه اهادا  نظاامی مای     های هستهانحرا  فعالیت

Glossary, 2001, 13). که پیداست هد  اقدامات فوق پیشگیری از انحرا  مواد و طوری به

نظامی است. مفهوا اهدا  نظامی اعم است و عالوه بار  ای مشخد به اهدا  تجهیزات هسته

هاای نظامیاان،   ای برای کما  باه فعالیات   تولید جن  افزارهای اتمی، استفاده از فناوری هسته

های جنگای و نظاامی،   دادن کشتی ما و زیردریاییای برای حرکتهسته رآکتور مانند استفاده از

 .(Rockwood, 2010, 258)شود را نیز شامل می

 

 ماهیت پادمان. 2

ای کشورهای عضو مشروب یاا اختیااری   های هستهبر اساس اساسنامه، اعمال پادمان بر فعالیت

های عضاو آژاناس هایل الزامای باه پاذیرش پادماان آژاناس بار          است. بدین مفهوا که دولت

هاای  ای خود ندارند. آژاناس نیاز فاقاد لاالحیت و اختیاار پادماان فعالیات       های هستهفعالیت

ای مشخصی را در ی  فعالیت هستهممکن است شد. آژانس در لورتی باای کشورها میهسته

وسایله آژاناس و در قالاب یا      کشور عضو پادمان نماید که یا مواد و تجهیزات آن فعالیت باه 

های دو یا چندجانره یاا  نامهها از طریق موافقتپروژه مصوب آژانس فراهم آمده باشد یا دولت

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

اساسنامه آژانس در این خصوص اشعار داشته اسات: باه آژاناس اجاازه داده      4بند الز ماده  0

پاذیر ویاژه و ساایر ماواد و خادمات،      جهت حصول اطمینان از اینکاه ماواد شاکا    »شود می

آن یاا  وسایله  به آژانس یا درخواست شدهه وسیلبه تجهیزات، تسهیالت و اطالعات فراهم آمده
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د، پادماان را  شاو ای استفاده نشود که به پیشررد مقالاد نظاامی منجار    تحت نظارت آن به گونه

دو  ]هاای ناماه موافقت[ایجاد و اجرایی نماید و این پادمان را مطابق درخواست طرفین ترتیرات 

هاای آن در زمیناه انارژی اتمای     تبه درخواست ی  دولت به هریا  از فعالیا  یا  یا چندجانره

 «.اعمال نماید

بودن آن اسات، بادین مفهاوا کاه      ۹ویژگی دیگر پادمان بر اساس اساسنامه آژانس، موردی

قارارداد پاروژه   یا  ها یا درخواست ی  دولتنامهپادمان آژانس لرفاً بر مواردی که در موافقت

ها باه  حساسیت دولت (Rockwood, 3040, 358)شود اعمال می ،اندآژانس مشخد گردیده

حاکمیت و امنیت ملی خود مانع از آن شد که در زمان تدوین اساسنامه آژانس، اعماال پادماان   

نهایت توافق شاد  در ها مورد پذیرش قرار گیرد و ای دولتهای هستهتماا فعالیتخصوص  در

ه منع گساترش  مشمول پادمان واقع شوند. با انعقاد معاهدشده مشخد و توافق  تاضوعکه مو

اعضاای ایان   خصاوص  بودن موضوعیت خود را در ، موردی۹۱08ای در سال های هستهسالح

 .(Carlson, 2009, 2)معاهده از دست داد 

خاص بود، بدین توضیح که  یبرای کشور در ابتدا، رویه آژانس در خصوص اعمال پادمان،

 کارد ها مقاررات پادماانی خالای را تصاویب و اجارا مای      فرد فرد کشور خصوصآژانس در 

(Fisher, 1979, 264). تحقیقااتی   رآکتاور  ژاپن، نخستین کشوری بود که آژانس پادمان را به

IRR3 که تدوین و کانادا اهدا شده بود، اعمال کرد. ازآنجاییوسیله به اینامهآن که طی موافقت

، ۹۱0۱بر باود، در ساپتامرر   ها، زماننی خاص برای فرد فرد دولتتصویب اجرای مقررات پادما

های پادماان،  نامهمربوب به انعقاد موافقت مسائلشورای حکاا آژانس با هد  تسهیل و تسریع 

این الول، مقرراتای را در  . (IAEA, 1998, 9)سلسله الولی را راجع به پادمان تصویب کرد 

طاور اناواع   مشامول پادماان واقاع شاود را و هماین      ممکان اسات  زمینه انواع تجهیزاتای کاه   

مقرر نماود. بار مرناای     ،تواند موجرات اعمال پادمان را فراهم آوردهای آژانس که میمساعدت

این الول، دبیرخانه وقت آژانس مجموعه مقرراتی را راجع به اعمال پادمان آژانس برای مقابله 

نظامی( تصویب کرد. در گااا بعادی، شاورای    ای به اهدا  با انحرا  )مواد و تجهیزات هسته

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

های پادمانی بود. تا اعمال مقررات کلی در خصوص نحوه انتخاب بازرسان برای اعمال بازرسی

مگااوات اعماال    ۹55هاای کمتار از   رآکتور خصاوص ، مقررات سند بازرساان در  ۹۱0۳فوریه 

هاا باا هار    رآکتور شد، اما از آن تاریخ به بعد با تصویب شورای حکاا، مقررات آن به دیگرمی

 ظرفیتی تسری پیدا نمود.

 در خصاوص این مصاوبه ایان امکاان را بارای آژاناس فاراهم آورد کاه مقاررات پادماان را          

، رویکارد  ۹۱0۳ال نماید. تا ژوئن اعم ،های قدرتی که آمریکا و کانادا به هند فروخته بودندرآکتور

پادماان آژاناس رویکارد مقااومتی و محطاطاناه باود.        در خصاوص اتحاد شوروی و متحادان آن  

شوروی با تشکیل دپارتمان پادمان در دبیرخانه آژانس مخالز بود و تمایلی به توسعه مقاررات و  

ن موشکی کوباا در  پادمان نداشت. این رویکرد شوروی پس از بحرا خصوصاقدامات آژانس در 

تالیسم با کمونیسم تغییر پیدا کارد و مواضاع دولات آن    یو بهرود نسری روابط دنیای کاپ ۹۱04سال 

ها تا حد زیادی همسو شد. در پی ایان تحاول، زمیناه    پادمان آژانس با مواضع غربیخصوص در 

را  004ادماان  ، شورای حکاا سیستم پ۹۱00د. در ژوئن شبرای توسعه بیشتر پادمان آژانس فراهم 

ای اعماال  هاای هساته  رآکتور تماا انواع برایتصویب کرد و بر اساس آن مقرر شد پادمان آژانس 

باه   ۹۱08ساپس در ساال   باازفراوری   هاا و تأسیساات  شمول آن به کارخانه ۹۱00شود. در سال 

در حال حاضر نظاا پادماان  . (Fischer, 1997, 250)تأسیسات ساخت سوخت توسعه پیدا کرد 

ای در هاای هساته  هایی که به عضویت معاهده مناع گساترش ساالح   دولت خصوصفقط در  00

 .(IAEA Nuclear Safeguerds, 1995, 17)اند قابلیت اعمال دارد نیامده

 

 تخلف از مقررات پادمان یضمانت اجرا. 3

های متخلز از مقررات پادمان مقرر نموده هایی را برای دولتساسنامه آژانس مجازات یا تنریها

است. بر اساس اساسنامه، چنانچه آژانس احراز نمایاد کاه دولتای مقاررات پادماان را رعایات       

خواهد که به تخلز خود پایان داده و اقاداا جررانای انجااا    ننموده است، ابتدا از آن دولت می

                                                                                                   
1. inspection ducument 

2. INFCIRC/66 



 79 پاییز 48 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   440

را به شاورای   ۹در لورت ادامه تخلز، شورای حکاا این تخلز یا عدا رعایت مقرراتدهد. 

نماید تا اقداا الزا در خصوص دولت متخلاز  امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می

ای به دولت متخلز را تعلیق یا های هستهکم  ممکن استانجاا پذیرد. عالوه بر این، آژانس 

هایی اعطایی شاود. همچناین آژاناس از ایان اختیاار      ی استرداد کم کاهش داده و حتی تقاضا

برخوردار شده است که حقوق و امتیاز ناشی از عضویت دولت متخلز در آژانس را به حالات  

مجاازات   صوخصا مقررات اساسنامه در  .(IAEA Statute, 1957, Art XII)تعلیق درآورد 

 پادمانی قابلیت اعمال دارد.  هایتماا نظاا بارۀتخلز از مقررات پادمانی، در

 

 یاهسته یهااساس معاهده منع گسترش سالح پادمان بر. 1
را بایاد نقطاه عطفای در تحاول      ۹۱08ای در سال های هستهانعقاد معاهده منع گسترش سالح

ها را به دو گاروه  المللی انرژی اتمی به شمار آورد. این معاهده دولتبنیادین پادمان آژانس بین

)ایاالت متحده آمریکا، اتحاد شوروی سابق، انگلستان، فرانساه و چاین(    4ایدارنده سالح هسته

های گروه اخیر را به و دولت (NPT, 1968, Art, 9)تقسیم نمود  ۳ایو غیردارنده سالح هسته

ای ماورد اساتفاده در   و تحت نظارت قراردادن تماا مواد هسته 2نامه پادمان جامعانعقاد موافقت

هریا   »ای متعهد نمود. در این خصوص مقررات معاهده اشعار داشته است: های هستهفعالیت

ای کاه  گونهگردند که پادمان را بهای طر  این معاهده متعهد میهای فاقد سالح هستهاز دولت

المللای  المللی انرژی اتمی بر اساس اساسنامه آژاناس باین  بیننامه بین آنها با آژانس در موافقت

انجاا تعهدات آنها بر اساس این معاهده  0آزماییراستیمنظور به انرژی اتمی مقرر شده است را

های آمیز به )ساخت( سالحای از کاربردهای للحرا با هد  پیشگیری از انحرا  انرژی هسته

بپذیرند. پادمان الزامی شده بر اسااس ایان مااده در     0ایهستهای یا دیگر ادوات انفجاری هسته

ای اللی تولیاد،  خصوص مواد چشمه یا قابل شکافت ویژه، خواه این مواد در تأسیسات هسته

                                                                                                   
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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یندسازی و مورد استفاده واقع شده و خواه در خارج این تأسیسات قرار گرفته باشند، اعمال افر

تماا مواد چشمه و قابل شاکافت   در خصوصاین ماده، خواهد شد. پادمان الزا شده بر اساس 

آمیز در سرزمین چنین دولتی یا تحات لاالحیت آن   ای للحهای هستهویژه در تمامی فعالیت

 .(NPT, 1968, Art 3(1))« یا در هر مکانی تحت کنترل آن اعمال خواهد شد

ای ملازا باه   هاای فاقاد ساالح هساته    طوری که پیداست بر اساس مقررات مذکور دولتبه

ای دریافات  ها خواه از آژانس مساعدت و پروژه هستهاند. این دولتپذیرش پادمان آژانس شده

اناد کاه ظار     نموده یا ننموده باشند، ملزا به این الزاا هستند. برای این منظور آنها متعهد شده

انعقااد  آنهاا، ماذاکرات خاود را بارای      در خصاوص روز از الزا االجرا شدن این معاهده  ۹85

نهایت مذاکرات خود در این خصوص را حداکثر در نامه پادمان با آژانس آغاز نمایند و موافقت

ناماه ماد نظار را باا آژاناس منعقاد       ماه از زمان آغاز مذاکرات به نتیجه رسانده و موافقت ۹8تا 

 هاای فاقاد ساالح   بر اساس معاهده، این الزاا خاص دولت .(NPT, 1968, Art 3(3))نمایند 

رغام ایان، تماامی    بهای چنین تعهدی را ندارند. های دارنده سالح هستهای است و دولتهسته

هایی را نامهسمرلی  موافقتلورت به لورتی داوطلرانه وای، بههای دارنده سالح هستهدولت

آمیاز خاود   ای للحموجب آن برخی از تأسیسات هستهاند و بهبا آژانس منعقد و اجرایی نموده

 . (IAEA Safeguards Statement Report, 2015)اند پادمان آژانس قرار دادهدر  را

ارزش سمرلی  داشته و فاقاد کاارکرد واقعای     فقطنامه گونه موافقتبدیهی است که این

اناد و معاهاده   ای دست پیدا کردهای به سالح هستههای دارنده سالح هستهزیرا دولت ؛است

منع گسترش نیز آن را به رسمیت شناخته است و اعمال پادمان کاه هاد  آن جلاوگیری از    

تواند مفهاومی داشاته باشاد    ای است نمیای به ساخت تسلیحات هستهانحرا  انرژی هسته

(Carlson, 2011, 1). تسهیل و تسریع منظور به المللی انرژی اتمی، آژانس بین۹۱74ل در سا

اساس معاهده منع گساترش   )پادمان بر های پادمان جامعنامهسازی موافقتانعقاد و متحدالشکل

عناوان   باا ای، ساندی را  هاای فاقاد ساالح هساته    مابین خود و دولات ای( فیهای هستهسالح

معاهاده مناع    ۀاربا هاای ملازا در  مابین آژاناس و دولات  های فینامهساختار و محتوی موافقت»
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منتشر نمود که به ایان جهات    Infcirc/1534تصویب و در قالب ۹ایهای هستهگسترش سالح

 اند.نیز موسوا گردیده ۹0۳های پادمان ها به موافقت نامهنامهاین موافقت

موجاب  ای با هد  پادماان باه  های هستهعاهده منع گسترش سالحهد  پادمان بر اساس م

که توضیح داده شد، هاد  پادماان   طوریبه مقررات اساسنامه آژانس تا حدودی متفاوت است.

ای به اهدا  نظامی است که این اهدا  اعم مطابق اساسنامه پیشگیری از انحرا  فعالیت هسته

ای برای کم  به نیروهای نظامی )ازقریل انرژی هستهاز ساخت و تولید تسلیحات و استفاده از 

هااا و دادن کشااتیای باارای تولیااد باارق مراکااز نظااامی یااا حرکاات هسااته رآکتااور اسااتفاده از

بار اسااس معاهاده مناع گساترش      باشاد. هاد  پادماان    های نظامی و جنگای( مای  زیردریایی

هاای  ه سااخت ساالح  ای با ای جلوگیری از انحرا  انارژی و فنااوری هساته   های هستهسالح

ای محساوب  ای ساالح هساته  ای است. ادوات انفجاری هستهای یا ادوات انفجاری هستههسته

آمیاز  های لالح شوند، اما قدرت تخریری همانند تسلیحات اتمی دارد. این ادوات در زمینهنمی

هات  د. باه ج شاو های با حجم عظیم استفاده مای برداریهای بزر  یا خاکازقریل حفاری تونل

هاای  ای دارند، معاهده منع گساترش ساالح  ی که ادوات انفجاری هستهقدرت تخریری گسترده

 منع نموده است.ای را از دستیابی به چنین ادواتی های هستههای فاقد سالحای دولتهسته

ای باا  ناماه ای باا انعقااد موافقات   های فاقاد ساالح هساته   هرچند که اجازه داده دولت

 مناد گردناد  ای بهرهآمیز ادوات انفجاری هستهای، از مزایای للحسالح هسته های دارندهدولت

(NPT, 1968, Art,5)   ای اساتفاده از انارژی هساته    ۹۱08برخال  اساسنامه آژانس، معاهاده

هاای نظاامی و   هاا و زیردریاایی  دادن کشتیای غیرانفجاری نظامی )حرکتبرای مصار  هسته

هاایی  دولت و به (Rackwood, 2010, 246)منع ننموده است  راای( کتورهای هستهآجنگی با ر

ای مورد اساتفاده در ایان   ای اجازه داده است که با رعایت شرایطی مواد هستهفاقد سالح هسته

. معاهده مناع  (INFCIR/153, 1972, Art 14)زمینه را از شمول پادمان آژانس خارج نمایند 

بودن به جامع نمودن پادمان، شمول آن را از موردیامیای عالوه بر الزهای هستهگسترش سالح

که توضیح داده شد، پادمان بر اساس اساسنامه آژانس یا باه  طوریبه یا فراگیرشدن نیز تغییر داد.

                                                                                                   
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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شده در ای مشخدمواد و تجهیزات هستهیا  ای اعطا شده توسط آژانسمواد و تجهیزات هسته

شاد  ها محدود میای با سایر دولتهای پیشرفته هستهدولتمابین های همکاری فینامهموافقت

خودجاوش و بادون کما  آژاناس یاا      لاورت  باه  ای که خاود کشاورها  های هستهو فعالیت

شد. معاهده منع گسترش به این نوع پادمان )ماوردی(  دادند را شامل نمیها انجاا میسایردولت

، اای کشاوره هاای هساته  ه و تماامی فعالیات  را مقرر نمود ۹خاتمه داد و پادمان فراگیر یا جامع

 جوش آنها را شامل گردید.ای خودهای هستهازجمله فعالیت

تمااا   خصوص ، پادمان آژانس را در۹۱08گونه که پیش از این نیز اشاره شد، معاهده همان

آمیز قابل اعماال  ای للحهای هستهای چشمه و قابل شکافت ویژه در تمامی فعالیتمواد هسته

آمیز که با مسااعدت آژاناس یاا دیگار     ای للحهای هستهود و بدین ترتیب عالوه بر فعالیتنم

دهاد را نیاز   طور مستقل انجاا مای ای که خود بههای هستهشود، سایر فعالیتها انجاا میدولت

 مشمول پادمان ساخت.

اقد های فدولت در خصوصای، تحت شرایطی پادمان آژانس را معاهده منع گسترش هسته

االعماال دانساته اسات.    ای نیاز الزا ای غیرطر  معاهده منع گسترش سالح هساته سالح هسته

های طر  ایان معاهاده   هر ی  از دولت»مقررات معاهده در این خصوص اشعار داشته است: 

شوند که )الز( مواد چشمه یا قابل شکافت ویژه یاا )ب( تجهیازات یاا ماوادی کاه      متعهد می

پذیر ویژه در نظر گرفته یاا تادارک   ، استفاده یا تولید ماده شکافتفراوری طور مشخد برایبه

آمیاز فاراهم   ای بارای اساتفاده در مقالاد لالح    شده است را به هیل دولت فاقد سالح هساته 

نیاورند، مگر اینکه مواد چشمه یا قابل شکافت ویژه مشمول پادمان الزامی شده بر اسااس ایان   

که پیداست بر اساس مقررات اخیرالاذکر،  طوریبه .(NPT, 1968, Art 3(2))« ماده قرار گیرد

از  ممکن استای، در لورتی ای غیرعضو معاهده منع گسترش هستهدولت فاقد سالح هسته

د کاه  شاو مناد  های عضو معاهاده بهاره  دولتوسیله به ای عرضه شدهمواد و تجهیزات هسته

 خصاوص در فقاط  پادمان آژانس بر مواد و تجهیازات ماد نظار را بپاذیرد. ایان تعهاد نیاز        

ای هاای دارای ساالح هساته   ای غیرعضو معاهده است و دولات کشورهای فاقد سالح هسته

شود. این بخش از مقررات معاهده را بایاد ناوعی ایجااد تعهاد علیاه      غیرعضو را شامل نمی

                                                                                                   
1. Full Scope 
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المللای  باودن معاهادات باین   قلمداد نمود که باا الال نساری    دولت ثالت )غیرعضو معاهده(

 (.Vienna Convention, 1969: Art 34) سازگاری ندارد

های دیگری نیز، در ساطح  نامهای، معاهدات و موافقتبه غیر از معاهده منع گسترش هسته

انرژی اتمای را  المللی ای یا دو جانره(، وجود دارد که پادمان جامع آژانس بینغیرجهانی )منطقه

موسوا  ۹ای در آمریکای التین و کارائیببینی نموده اند. معاهده ممنوعیت تسلیحات هستهپیش

ای در اقیاانوس آراا  (، معاهاده منطقاه عااری از هساته    ۹۱07فوریاه   ۹2) 4به معاهده تالتللکو

ای در ته(، معاهده منع عاری از سالح هس۹۱80اوت  0) 2، موسوا به معاهده راروتونگا۳جنوبی

(، معاهاده عااری از ساالح    ۹۱۱0دسامرر  ۹0موسوا به معاهده بانکوک ) 0آسیای جنوب شرقی

(، معاهاده منطقاه عااری از    ۹۱۱0آوریال   ۹۹) 7، موسوا به معاهده پلینادابا 0ای در آفریقاهسته

و معاهداتی هستند که در  ۱، موسوا به معاهده سمیپاالتینس 8ای در آسیای مرکزیسالح هسته

 .(Rackwook, 2010: 247-8)بینی شده است ها پادمان جامع آژانس پیشآن

 

 پادمان جامع یمو تحک یتتقو ی؛پروتکل الحاق. ب
که عضو معاهده مناع گساترش    –ای مخفیانه عراقهای هستهکشز برنامه ۹۱۱5در اوایل دهه 

طور عادول کاره شامالی از    و همین –شدای و دارنده پادمان جامع با آژانس محسوب میهسته

هاای پادماان جاامع را آشاکار و     ها و کاستینامه پادمان جامع با آژانس، ضعزمقررات موافقت

ای را آژانس برای این منظور برنامه (Moyland, 1997: 3)ضرورت رفع آنها را مطرح ساخت 

در دستور کار خود قرار داد. هد  این برنامه، تدوین و تصویب مقرراتی بارای   ۱۳+4عنوان با 

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

                                                                                                   
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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هاای دارای  بینی نموده بود که به زعم آژانس انجاا آن اقادامات در دولات  اول اقداماتی را پیش

امع نیازی به موافقت یا رضایت جدید آنها نداشت. بخش دوا برنامه شامل اقدامات و پادمان ج

ها دارای پادمان جامع به موافقت جدید آنها مناوب  مقرراتی پادمانی بود که اعمال آنها در دولت

را در قالاب پروتکال الحااقی تادوین و شاورای       ۱۳+4بود. دبیرخانه آژانس بخش دوا برنامه 

پروتکال الحااقی باه    . ((Pauenpart: 2005: 1تصاویب نماود    ۹۱۱7ا در میحکاا متن آن ر

باشاد کاه آژاناس    های پادمان جامع، دارای ی  مقدمه، هجده ماده و دو ضمیمه مینامهموافقت

 منتشر نموده است. INFCIRC/ 540متن آن را در قالب 

هاای  ناماه موافقات پروتکل الحاقی اشعار داشته است در لورت تعارض باین مقاررات    ۹ماده 

ایان   45۹7ساال   پادمان جامع با مقررات پروتکل، مقررات پروتکل مقدا خواهد باود. تاا مای   

دولت اجرایی شده است. جمهوری اسالمی ایران این پروتکل را در دسامرر  ۹4۱پروتکل برای 

امضا کرد، لیکن متن آن هنوز به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده است. بر اساس  455۳

داوطلرانه متن پروتکل الحااقی را اجارا نمایاد    لورت به ند برجاا، ایران متعهد شده است کهس

(JCPOA, 2015, Para, 13). 

اساس پروتکل الحاقی بر تغییر شکل نظاا پادمان از نظاا کمی متمرکز بار حسابرسای کمیات    

هد  آن حصول باه  ای اعالا شده به نظامی است که های هستهای و نظارت بر فعالیتمواد هسته

واردات و لاادرات تمااا ماواد     ازجملهای، ای و مرترط با هستههای هستهتصویر جامع از فعالیت

باه حسابرسای   تنهاا  پادمان بر اساس پروتکل الحاقی،  .(Pauenpart:2015: 1)باشد ای میهسته

بلکه فراتر رفتاه و   ؛شودای اعالا شده محدود نمیهای هستهآزمایی فعالیتای و راستیمواد هسته

ای اعالا نشده در کشورهای پذیرنده پروتکال را  آزمایی فقدان هر نوع مواد و فعالیت هستهراستی

های پذیرنده پروتکل، ملزا به ارائاه اطالعاات   شود. برای حصول به این هد  دولتنیز شامل می

المللای  د باه آژاناس باین   ای خاو ای و حتی مرترط با هستههای هستهتری از فعالیتبیشتر و وسیع

هاای  اند. لالحیت و اختیارات آژانس در زمینه بازرسی و دسترسای باه فعالیات   انرژی اتمی شده

تواناد در فالاله زماانی    ای که آژانس میای دولت افزایش و توسعه پیدا کرده است. به گونههسته

رده و در جریان بازرسای از  ای دسترسی پیدا کای و غیرهستهبسیار کوتاهی به اماکن و مراکز هسته

 (Pauenpart: 2015, 1).برداری محیطی به عمل آورد های اعالا نشده نمونهسایت
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هاا باه   ترسای مالحظاه در زمیناه دس   درخورپروتکل الحاقی اختیارات نسرت  0بند پ ماده 

 آژاناس  برای را هااین مکان به دسترسی باید کشور بر اساس این بند،. آژانس اعطا نموده است

ز و های مندرج در بنادهای الا  شده از سوی آژانس، غیر از مکانهر مکان تعیین» :آورد فراهم

کاردن چناین دسترسای    ی محیطی؛ اگر کشور قادر به فاراهم بردارانجاا نمونهمنظور به ب فوق؛

]بارای نموناه    کاردن تقاضاای آژاناس   وردهبارآ منظور به ا تالش معقول خود رانراشد، باید تما

 «.های دیگر انجاا دهداز روشیا  در کنار آن مکان[ اریبرد

های دسترسی شونده، پروتکل امکان هدایت یا اطالعات حساس دولت منظور حمایت ازبه

بینی نموده است کاه بار اسااس    ( را پیش۹شدههای آژانس )دسترسی مدیریتمدیریت دسترسی

ای یاا  هاای آژاناس از مرکاز هساته    دسترسیتوانند در جریان شونده میهای دسترسیآن دولت

ای خود باا اتخااذ اقاداماتی اطالعاات حسااس خاود را حفاظات نمایناد. ایان حاق           غیرهسته

تواند الل دسترسی آژانس را باا ماانع مواجاه    هیل شرایطی نمیدر شونده های دسترسیدولت

 سازد.

باه اطالعاات    ای را باه آژاناس در دسترسای   ، اختیاارات گساترده  ۹۱۱7پروتکل الحاقی 

ای ای و غیرهستهای کشورها و همین طور دسترسی به مراکز هستهای و مرترط با هستههسته

 رضاایی، ) کناد هاا وارد مای  های جدی بر حاکمیت دولات ها اعطا کرده و محدودیتدولت

ندرت بتوان سند حقوقی همانند پروتکل المللی، شاید بهدر تاریخ معاهدات بین (.72 ،4391

هاا وارد نماوده باشاد. پروتکال     الحاقی یافت که محدودیت این چنینی بر حاکمیات دولات  

های فاقد سالح دولت خصوصباشد که در می ۹0۳نامه پادمان ای بر موافقتالحاقی، الحاقیه

رغام اینکاه   بهند. کای موضوعیت پیدا میای بر اساس معاهده منع گسترش سالح هستههسته

کند، اما ای را به پذیرش پروتکل متعهد نمیهای دارنده سالح هستهمعاهده اخیرالذکر، دولت

ای باه قراول پروتکال    های فاقد سالح هستهها با هد  ترغیب دیگر دولتتمامی این دولت

اناد  یرفتاه های با آژانس پذایالحاقی، با اعمال تغییراتی مقررات پروتکل را طی موافقت نامه

(Hirsch, 2004, 141).  

 

                                                                                                   
1. managed access 
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 المللی انرژی اتمی در توسعه و تحول پادمان نقش رویه آژانس بینج. 
المللای انارژی اتمای نیاز در     غیراز اسناد و معاهدات، تصمیمات، تفسیرها و رویه آژانس بینبه

در ایان قسامت باه     .(Rockwood, 2010, 255)اناد  توسعه و تحول پادمان آژانس مؤثر بوده

 شود.ترین آنها اشاره میبرخی از مهم

 

 یرنظامیعبارت کاربرد غ یرتفس. 4
ها را از انحرا  مواد و تجهیزات مشمول پادمان باه  دولت فقط 00های اولیه پادمان نامهموافقت

 دروسیله هناد  هآمیز بای للحدنرال آزمایش ادوات انفجاری هستهکرد. بهمقالد نظامی منع می

، به پیشنهاد مدیرکل، شورای حکاا آژانس در این زمینه تفسیری را تصویب کرد که ۹۱72سال 

بر اساس آن از آن پس مقرر شد عالوه بر انجاا آزمایش ادوات انفجاری برای مقالاد نظاامی،   

آمیز نیز ممنوع قلمداد شود. توجیه آژانس در این زمینه ایان باود   آزمایش آن برای مقالد للح

آمیاز و ادوات انفجااری   ای بارای مقالاد لالح   فکی  بین فناوری ادوات انفجاری هساته که ت

به بعد، ایان تفسایر آژاناس در     ۹۱70باشد. از سال ای برای کاربردهای نظامی ممکن نمیهسته

 .(Rockwood, 2010, 255)د شپذیرفته و اعمال  00های پادمان نامهموافقت

 

 اییرهستهغ یزاتبه مواد و تجه 11پادمان  یهانامهموافقت یتسر. 2

قابلیات   ایانتقال مواد و برخی تأسیسات هساته  خصوصدر  تنها 00های پادمان نامهدر ابتدا موافقت

ای )مانناد آب سانگین، زیرکاالوی( و تجهیازات     شمول و اعمال داشت. بعدها به ماواد غیرهساته  

 .(Rockwood, 2010, 256)پیدا نمود ای )تأسیسات تولید آب سنگین( نیز تسری غیرهسته

 

 یاهسته یساتتأس یمقررات مربوط به ارائه زودهنگام طراح یرتفس. 3

ای را تصاویب نماوده و   ، به پیشنهاد مدیرکل، شورای حکاا آژانس مصاوبه ۹۱۱4فوریه  40در 

راجع باه ارائاه زودهنگااا اطالعاات      INFCIRC, 153پادمان نامه موافقت ،24ضمن آن ماده 

مقرر داشته است کاه اطالعاات    ۹0۳پادمان  24مربوب به طراحی تأسیسات را تفسیر کرد. ماده 
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ای باه  اولین زمان ممکن و قرل از ورود مااده هساته   مربوب به طراحی تأسیسات جدید باید در

زماانی  « اولین زمان ممکن»ز کند که منظور اد. شورا در مصوبه مذکور اعالا میشوآژانس ارائه 

باشاد  بر ساخت یا مجوز سااخت تأسیساات ماد نظار، مای     بالفالله پس از اتخاذ تصمیم مرنی

(Rockwood, 2010, 256).     ناماه  آئاین  ۹/۳اجرای این تفسیر منجر به الاالح مقاررات کاد

داشت کاه  شد. مقررات این کد )کد الالح نشده( اشعار می ۹0۳های پادمان نامهموافقت ۹اجرایی

ای باه  روز قرل از ورود مااده هساته   ۹85ارائه اطالعات راجع به طراحی تأسیسات جدید حداکثر 

الالحی مقرر نمود که اطالعات راجع به طراحای   ۹/۳د. کد شوآن تأسیسات باید به آژانس ارائه 

 د.شجدید به محض اینکه تصمیم به ساخت تأسیسات اتخاذ شد، ارائه خواهد تأسیسات 

نقش آژانس را در تفسیر مقاررات پادماان و   خوبی به سه گانه توضیح داده شده تاضوعمو

در هاای عضاو آژاناس اعتراضای باه تفاسایر آژاناس        دهد. دولتتوسعه تحول آن را نشان می

بر موافقت کلی آنهاا باا رویاه    ممکن است د که این اناسناد و مقررات پادمانی ننمودهخصوص 

 این زمینه داللت نماید. آژانس در

 

   یو فراپادمان یاقدامات پادمان یدو تشد یتتقو یها براتداوم تالش. 1

طور المللی برای تقویت پادمان آژانس و همینتصویب پروتکل الحاقی مانع از تداوا تالش بین

آمیاز کشاورها نشاد. پادماانی بیشاتر از      ای لالح هاای هساته  فعالیتها برای کنترل سایر تالش

ای، آمیاز فنااوری هساته   و تالش برای ایجاد محدودیت در کاربردهاای لالح   4پروتکل الحاقی

آمیاز محساوب   ای لالح های هستههای پادمانی و غیرپادمانی برای کنترل بیشتر فعالیتکوشش

 .پردازیمشوند که به توضیح مختصر آن میمی

 

 پادمانی بیشتر از پروتکل الحاقید. 
طرفداران تقویت بیشتر پادمان آژانس بر این اعتقادند که اعمال مقاررات پروتکال الحااقی نیاز     

ای کافی باشد و الزا است اقداماتی بیشتر یا های هستهتواند برای پیشگیری از اشاعه سالحنمی

                                                                                                   
1. subsidiary arrangement 

2. additional protocol plus 
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المللای  ، معاون ساابق مادیرکل آژاناس باین    ۹د. ایلی هاینوننشوفراتر از آن تصویب و اجرایی 

باشاد کاه معتقاد اسات وضاعیت      طرفداران پادمان فراتر از پروتکل الحاقی می ازجملهانرژی، 

کناد کاه اقادامات پادماانی     ایاران، ایجااب مای    ازجملاه ای خاص برخی از کشاورها،  هسته

اش، ایساته هاای ه سازی کامال ماهیات برناماه   شفا منظور به آن، خصوصفراپروتکلی در 

شده به درخواست مدیرکل کمیسیون مستقل تشکیل. (Olli Heinonen: 2012,1)د شواعمال 

نمودن اقدامات بیشتر از پروتکل المللی انرژی اتمی نیز دیگر طرفدار تصویب و اجراییآژانس بین

گازارش  یاد. ایان کمیسایون در    آجلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی به شمار میمنظور به الحاقی

ها باید اقدامات بیشتر از پروتکل را پذیرفته و بر اساس آن با خود پیشنهاد کرد که دولت 4558می

هاا و اطالعاات مرباوب باه     بر دسترسی به مکانالمللی انرژی اتمی مرنیحق و تکلیز آژانس بین

مرباوب باه    هاای ای )ازقریل تأسیساات تولیاد ساانریفیوژ( و فعالیات    های تولید ماده هستهفناوری

توانناد در چناین   و نیاز حاق آژاناس بارای مصااحره باا اشخالای کاه مای          4ایتسلیحات هسته

 .(Commission report, 2008, 19)موافقت نمایند  ،هایی دست داشته باشندفعالیت

هاا  های عضو آژانس مواجه شده و رد گردید. استدالل این دولتاین پیشنهاد با مخالفت دولت

هاد این بود که در شرایطی که هنوز آژانس هیل پادمانی را برای خلاع و حاذ    در رد این پیشن

هاا و  نمودن اقداماتی بیشتر از پروتکل الحاقی )دسترسی باه مکاان  تسلیحات اتمی ندارد، اضافه

ای و مصااحره باا اشخالای درگیار در ایان      اطالعات مربوب به تأسیساات تولیاد مااده هساته    

رغام تاالش طرفاداران    باه . (MarkFitz 2008 : 97)باشاد  نمای  ها( منطقی و منصفانهفعالیت

برای مصوب نمودن سندی در این زمینه، هنوز اجماع نظار  « اقدامات پادمانی بیشتر از پروتکل»

 وجود نیامده است.هکافی در این خصوص ب

 

 یاهسته یفناور یزآمصلح یکاربردها یمحدودساز یتالش برا. 4

زماان دو هاد  توساعه کاربردهاای     المللی انرژی اتمی برای تحقاق هام  بینبا اینکه آژانس 

ای در جهان و پیشگیری از انحارا  آن باه اهادا  نظاامی تأسایس      آمیز فناوری هستهللح

                                                                                                   
1. Olli Heinonen 

2. nuclear weaponization 
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های اند. قدرتطور یکسان تحقق نیافتهد که این دو هد  بهشگردید، اما با گذر زمان معلوا 

تر وقت و توان آژانس را مصرو  تحقق هاد  دوا آن  ای با اعمال نفوذهای خود بیشهسته

ای به اهادا  نظاامی( مصارو  سااختند. معاهاده مناع       )پیشگری از انحرا  فناوری هسته

اناس در  ژای به آو پروتکل الحاقی، اختیارات گسترده ۹0۳ای، سند های هستهگسترش سالح

رغام  باه ای اعطاا نمودناد.   های هستهسازی هد  دوا و اعمال پادمان بر فعالیتزمینه محقق

ای بر این واقعیت که اقدامات نظاارتی، کنترلای و   تصریح و تأکید معاهده منع گسترش هسته

ای خدشاه وارد  آمیز فناوری هساته ها در زمینه کاربردهای للحپادمانی نراید به حقوق دولت

ادماانی چناان   گونه نشد و اقدامات کنترلی و پدر عمل این ،(NPT, 1968, Art 3(3))آورد 

ز فنااوری  آمیا هاا ازکاربردهاای لالح   توسعه و تشدید یافته که عرله را بار اساتفاده دولات   

 ای تن  ساخته است.هسته

آمیز ای بر حق استفاده غیرترعیضهای هستهرغم تصریح و تأکید معاهده منع گسترش سالحبه

ای در عمل از انتقاال  پیشرفته هستههای آمیز، دولتای للحهای عضو از فناوری هستهتماا دولت

های ای جلوگیری به عمل آوردند. در سالاین فناوری به بهانه پیشگیری از اشاعه تسلیحات هسته

هاا از  آمیز دولات ای للحهای هستههایی آغاز شده است که هد  آن کنترل فعالیتاخیر کوشش

آمیز است. طرفداران ایان  ای للحهسازی برخی از کاربردهای فناوری هستطریق محدود یا ممنوع

آمیاز،  ای للحها از فناوری هستهآمیز دولتجریان با ارائه تفسیر جدید از مفهوا حق استفاده للح

آمیاز از فنااوری   نمودن کاربرد للحای و خارجمعاهده منع گسترش هسته 2ماده  ۹مندرج در بند 

و  (MC goldrick, 2011, 22)حاق   وری( از شامول ایان  اسازی و بازفرای حساس )غنیهسته

ای مرباوب  شدن مدیریت تأسیسات هساته المللی یا چندملیتیطور طرح ضرورت و لزوا بینهمین

 المللیای بینو پیشنهاد ایجاد بان  سوخت هسته (Glaser, 2005, 1)بازفراوری  سازی وبه غنی

هاا، ساعی   خود دولتوسیله به ایتولید سوخت هسته دادنغیرضروری و غیرالزا جلوهمنظور به

ها را با هاد   آمیز دولتای للحهای هستهاند از طریق چنین اقدامات غیرپادمانی فعالیتنموده

ای کنترل نمایند. در خصوص ارائه تفسیر جدید از های هستهپیشگیری آنها از دستیابی به سالح

ساازی و  ایان حاق باه غنای    ای و عادا تساری   آمیز از فناوری هساته مفهوا حق استفاده للح

المللای آمریکاا در   وری، جان بولتون معاون وقت وزیار کنتارل تسالیحات و امنیات باین     ابازفر
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لاراحت اعاالا   باه   4552ای در ساال  کنفرانس مقدماتی بازنگری معاهده منع گسترش هساته 

ای حسااس  بر داشتن فنااوری هساته  ها مرنیای حق دولتداشت که معاهده منع گسترش هسته

 .(MCgoldrick, 2011: 25)کند وری( را مقرر نمیاسازی و بازفرغنی)

وقت آمریکا نیز اعالا کارد کاه ساوخت    جمهور رئیس در فوریه همان سال، جرج بوش

ملای خاود   باازفراوری   ساازی و ای را به کشورهایی انتقال خواهد داد که از حق غنای هسته

ای باا  ناماه دو جانراه همکااری هساته    آمریکا امضای موافقات  455۱اعراض نمایند. در سال 

مناوب کارد   باازفراوری   ساازی و عربی را به اعراض این کشور از فناوری غنای  امارات متحده

(Tannen Wald, 2013: 307). کردن مدیریت تأسیسات المللی یا چندملیتیدر خصوص بین

گروهای از   4552المللی انرژی اتمای در ساال   نیز، مدیرکل آژانس بینبازفراوری  سازی وغنی

ای کارد کاه   متخصصان را مسئول بررسی موضوع و ارتراب آن با منع اشاعه تسلیحات هساته 

ای خاود را تسالیم مادیرکل نماود. گاروه در      لفحه ۹۹۳گزارش  4550این گروه در فوریه 

ای، شاورهای فاقاد ساالح هساته    ای حسااس باه ک  گزارش خود عدا عرضه فنااوری هساته  

ای ای حسااس و ایجااد بانا  ساوخت هساته     نمودن فنااوری هساته  المللی یا چندملیتیبین

سرد کاردن آنهاا   ها به تأمین سوخت خود از این بان  و دلالمللی با هد  تشویق دولتبین

را پیشانهاد  اقداماتی عنوان به ای،اندازی تأسیسات ملی تولید سوخت هستهاز تالش برای راه

ای در جهاان ماؤثر واقاع شاود     هاای هساته  در جلوگیری از اشاعه سالحاست  ممکنکه نمود 

(Jim, Green, 2006). 

کردن آنهاا از  ها از طریق محرواآمیز دولتای للحهای هستهبدیهی است که کنترل فعالیت

تواناد باا   ه و نمای ای از اجماع جهانی کافی برخوردار نراود آمیز هستهبخشی از کابردهای للح

 ای،شده جهانی سازگاری داشته باشاند. معاهاده مناع گساترش هساته     های پذیرفتهقواعد و نرا

المللای انارژی   پادمان آژانس باین  تنهانامه حقوقی جهانی در این زمینه، ترین توافقمهمعنوان به

شناساد و  رسامیت مای  آمیز کشورها باه  ای للحهای هستهابزار کنترل فعالیتعنوان به اتمی را

 ایهاای هساته  کردن کاربرد برخی از فعالیات ای از طریق ممنوعهای هستهروش کنترل فعالیت

 (، با قواعد و مقررات این معاهده مطابقت ندارد.فراوریازی و بازس)غنی
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 هاای یات فعال یمحدودسااز  و و کنتارل  یپروتکلفرا یرتداب یسازآورالزام ؛برجام .ه

   یزآمصلح یاهسته
ای ایاران اسات   یا برجاا توافق جامع و نهایی راجع به برنامه هساته  ۹برنامه جامع اقداا مشترک

)آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه، چین و آلماان(   0+۹مابین ایران و گروه فی ۹۳۱2تیر  4۳در 

آب سانگین اراک را باازطراحی و    رآکتاور  منعقد گردید. بر اساس برجاا، ایاران متعهاد شاده   

 ای را بارای زماانی مشاخد محادود کارده و پروتکال الحااقی را       های هستهبخشی از فعالیت

د شا نیاز متعهاد    0+۹گاروه   .(JCPOA, 2010, Para,13)داوطلراناه اجارا نمایاد    لورت به

ای خاود  ها ای ایران را برداشته و به تحریمبرنامه هسته خصوصهای شورای امنیت در قطعنامه

  .( JCPOA, 2015, Para,18-21)ای آن خاتمه دهند علیه ایران در ارتراب با برنامه هسته

المللای، متضامن دسااتاوردها و   هاای بااین ناماه برجااا، همانناد بسایاری دیگاار از موافقات    

هاای  برناماه  احتماال  نظاامی  ابعااد  نموضاوع  شاد هایی برای کشور بوده است. بستهمحدودیت

 لغاو  متحاد،  ملل سازمان منشرر هفت فصل مقررات چارچوب از کشور خروج ایران،ای هسته

 هاای دولت آب سنگین و الزاا و سازیغنی زمینه در ایران حقوق المللی، تثریتبین هایتحریم

 ازجملاه ای هساه  آمیاز لالح  هاای فعالیات  زمیناه  در ایاران  باا  باه همکااری  ای هساته  پیشرفه

. قرال از برجااا   (81، 4391رضاایی،  برجاا بوده اسات. ) نامه موافقت دستاوردهای مهم انعقاد

هاای  کارد کاه فعالیات   ای خود به شورای حکاا اعالا مای های دورهمدیرکل آژانس در گزارش

های نظامی ایران مرترط است که با انعقاد و اجرایی شدن برجاا ایان  فعالیت  بهاحتماالًای هسته

. پیش از برجاا، شورای امنیت سازمان ملال باا تصاویب    ه استموضوع بسته شده و خاتمه یافت

ای ایران را در چارچوب فصل هفت منشور قرار داده بود که باا  های هستههایی فعالیتقطعنامه

ها لغو و ایران از چارچوب مقررات ایان فصال خاارج گردیاد     شدن برجاا این قطعنامهاجرایی

هاای ایاران در   امنیت سازمان ملل تماامی فعالیات   (. قرل از برجاا شورای4۱، ۹۳۱0)شاپوری، 

اما پس از برجاا  ،طور مطلق ممنوع و تحریم نموده بودب سنگین را بهآسازی و غنی خصوص

هاایی بارای   هاا محادودیت  در برخای زمیناه   قطاین ممنوعیت و تحریم مطلق برداشته شد و ف

                                                                                                   
1. Joint comprehensive plan of action 
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هاای کمای   دساتاورد  ئلاسا یان م ا بینی گردیاد. ب سنگین ایران پیشآسازی و های غنیفعالیت

 بایست لحاظ شوند.نرودند و در ارزیابی منصفانه برجاا می

هاای  برجاا پیامدهای منفی نیز داشت که اعمال تدابیر پادمانی و کنترلی بیشاتر بار فعالیات   

های از دو جهت در پادماننامه موافقت این نمود. آنها قلمداد ازجملهتوان ای کشور را میهسته

توانسات اقادامات   ناماه  موافقات  ای آژانس تحاول جادی ایجااد نماود. اول اینکاه ایان      هسته

المللای  ایران به الزاماات حقاوقی باین    خصوصرا در  توضیح داده شدها( ترپیش) فراپروتکلی

هاای  ایهاای هساته  المللی توانست کنترل و پادمان فعالیتتردیل نماید. دوا اینکه این سند بین

ایان   هاا عملیااتی نماود.   ران( را از طریق محدود سازی انجاا برخی از این فعالیتآمیز )ایللح

ای کشاورها  هاای هساته  عطز و تحول بنیادین در پادمان و کنتارل فعالیات  را باید نقطه سئلهم

 ادامه این نوشتار به بررسی بیشتر این دو موضوع پرداخته است. قلمداد نمود.

 

 یپروتکلفرا یاقدامات پادمان .4

بینای کارده   برجاا عالوه بر اینکه اجرای داوطلرانه مقررات پروتکال الحااقی در ایاران را پایش    

(، اعمال برخی اقدامات پادمانی فراتر پروتکلی را نیز مقرر نماوده اسات. از   02، بند ۹)ضمیمه 

المللی چندجانره قلماداد نماود کاه اقادامات     نامه بیناین جهت، باید برجاا را نخستین موافقت

بار ایاده اقادامات   نخستین بینی نموده است.برای ایران پیشرا پادمانی مازاد بر پروتکل الحاقی 

و برخای   4545پادمانی بیشاتر از پروتکال را کمیسایون مساتقل آژاناس بارای تهیاه گازارش         

پایش   گونه کهنویسندگان طرفدار تقویت و تحکیم پادمان پیشنهاد نمودند. در این خصوص همان

همچنین حوادث اخیر نشاان داده اسات کاه در    »از این اشاره شد، کمیسیون مذکور اظهار داشت: 

هاا  ای کشورها مستلزا انجاا اقداماتی فراتر از پروتکل الحاقی است. دولات مواقعی شفافیت هسته

ایان ساند باه     ت نمایناد. قا عنوان پروتکل الحاقی فراتار مواف  باباید با قید این اقدامات در سندی 

ای ها و اطالعات مربوب به فناوری تولید مااده هساته  انس حق و تکلیز خواهد داد تا به سایتژآ

افراد مطلاع   سازی و مصاحره خصولی باهای سالح)ازقریل تأسیسات تولید سانتریفیوژ و فعالیت

(. هرچند Gov/2008/22-GC(50)INF/4, p.19)ن  به  «در این زمینه، دسترسی داشته باشد

بینی ننماوده اسات، اماا    اند که برجاا اقدامات پادمانی فراپروتکلی را پیشمدعی شده که برخی
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ها و وجود برخی مقررات اضافی)اضافه بر پروتکل( در ضمیمه ی  برجاا در خصوص نظارت

 کند.ی آژانس، این ادعا را رد میهادسترسی

اسات و اگار قصاد    برجاا ایران را باه اجارای داوطلراناه پروتکال الحااقی متعهاد نماوده        

بینای مقاررات   اجرای مقررات پروتکل الحاقی بود لزومای باه پایش    تنهاکنندگان برجاا تدوین

بایاد برخای از    ،روهای آژانس در متن آن نرود. ازاینها و نظارتاضافی در خصوص دسترسی

هاای آژاناس را اقادامات    ها و نظاارت مقررات مندرج در ضمیمه ی  برجاا راجع به دسترسی

دمانی فراپروتکل قلمداد نمود. وجود اقادامات پادماانی فراپروتکلای در برجااا، در گازارش      پا

المللی انرژی اتمای باه هفتاادمین اجاالس سااالنه مجماع عماومی        رسمی مدیرکل آژانس بین

( نیز تأیید شده است. یوکیا آمانو در این گازارش خاود اعاالا کارده     45۹0سازمان ملل )نوامرر 

را اجارا   ۹سااز موافقت کرده است که برخی اقادامات شافا    ]در برجاا[ان همچنین ایر»است: 

این اقدامات فراتر از شمول پروتکل الحاقی اسات و باه آژاناس در فهام بهتار ماهیات       «. نماید

. (Statement by IAEA DG, Nov 2015)ای ایاران کما  خواهاد کارد     های هستهفعالیت

فراپروتکلی مقارر در برجااا در ایان مقالاه مقادور نیسات و       تشریح تفصیلی اقدامات پادمانی 

 نوشتار مستقلی را الزا دارد.

توان اشاره کرد که دسترسی و نظارت آژانس بر تماا تولیدات کنسانتره لیکن به اختصار می

ناماه(؛  موافقات  ۹0بناد   –ضامیمه یا  برجااا     08سال )بند  40اورانیوا در ایران برای مدت 

 4/85و  ۹/85ها و تأسیسات تولیاد ساانتریفیوژ )بنادهای    آژانس بر کارخانهنظارت و دسترسی 

ها و تحقیاق و توساعه جداساازی ایزوتاوپ     ضمیمه ی ( دسترسی و نظارت آژانس بر فعالیت

هاای مرباوب   آزمایی فقدان انجاا فعالیتضمیمه ی ( لالحیت آژانس مرنی بر راستی 8۹)بند 

اقادامات   ازجملاه (، 84ای در ایاران )ضامیمه، بناد    ساته به طراحی و توسعه ادوات انفجاری ه

کاه   بینی نموده اسات ایران پیش خصوصپادمانی فراپروتکلی است که برجاا اعمال آنها را در 

اقدامات فراپروتکلی عنوان به از آنها 4545قرل از این گزارش کمیسیون مستقل آژانس راجع به 

 .Gov/2008/22-GC (52 INF/4/2008, 19)) بود یاد نموده

 

                                                                                                   
1. Transparency measores 
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 یزآمصلح یاهسته هاییتدر انجام فعال یتمحدود .2

های آمیز ایران و جلوگیری از دستیابی آن به سالحای للحهای هستهبرجاا برای کنترل فعالیت

هاای  هایی نیز برای انجاا برخی فعالیتای، به اقدامات پادمانی بسنده نکرده و محدودیتهسته

هاای  گونه که پایش از ایان توضایح داده شاده، کنتارل     نموده است. همانبینی ای آن پیشهسته

ای جایگاه حقوقی در مقاررات اساسانامه آژاناس و معاهاده مناع      های هستهغیرپادمانی فعالیت

. شاده اسات  ها محساوب مای  ابتکار و پیشنهاد برخی از دولت فقطای ندارند و گسترش هسته

ایاران   خصاوص ها )محدودیت هاا( در  شدن برجاا، این نوع کنترل، با انعقاد و اجراییانهسفتأم

هاای  های شورای امنیت ) قطعناماه شود. شایان ذکر است که پیش از برجاا قطعنامهعملیاتی می

هایی را به مراتب شدیدتر از برجاا برای ایاران  ( چنین محدودیت۹۱4۱ و ۹727 ،۹7۳7شماره 

هاایی هساتند کاه برجااا، باا هاد  کنتارل        محدودیتذیل عمده  نکاتبینی کرده بودند. پیش

 خصاوص ای، در هاای هساته  ای ایران و جلوگیری از دستیابی آن باه ساالح  های هستهفعالیت

 بینی نموده است:ای ایران پیشهای هستهها و فعالیتبرنامه

  سال تعداد سانتریفیوژهای ایران  ۹5تا(IR,1)  برجاا(؛ ۳عدد تجاوز کند )بند  0505نراید از 

  ساازی آن  سازی خواهد داشت و درلد غنای سال ایران فقط در نطنز فعالیت غنی ۹0تا

 ؛برجاا( 0درلد نخواهد شد )بند  07/۳بیشتر از 

 ؛برجاا( 0ای تردیل شود )بند سازی فردو به مرکز تحقیقات فیزی  هستهتأسیسات غنی 

  بیشاتر باشاد    07/۳ درلد غناییا  کیلوگرا ۳55سال ذخایر اورانیوا ایران نراید از  ۹0تا

 برجاا(؛ 7)بند 

 ای کاه تاوان تولیاد پلوتونیاوا بارای      گوناه آب سنگین اراک بازطراحی شاده باه   رآکتور

 ؛(8ای را نداشته باشد )بند برجااتسلیحات هسته

  ن جدید و انراشت آب سنگین داشته باشد. ماازاد  آب سنگی رآکتور سال ایران نراید ۹0تا

 ؛(۹5المللی به فروش رسد )بند برجااآب سنگین باید در بازارهای بین

  شاده یاا سااخت    سوخت مصر بازفراوری  سال ایران حق انجاا فعالیت در زمینه ۹0تا

شده را ندارد پاس از آن مادت نیاز قصاد انجااا چناین         سوخت مصربازفراوری  تأسیسات

 برجاا(. ۹4هایی را نخواهد داشت )بند عالیتف
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ای ایاران باا هاد  کنتارل     هاای هساته  هاا و برناماه  در فعالیات  ته شاده فگهای محدودیت

ای لاورت  آمیز آن و پیشگیری از انحارا  آن باه تسالیحات هساته    ای للحهای هستهفعالیت

آمیاز  ای لالح های هساته فعالیتطوری که پیش از این نیز اشاره شد، کنترل  گرفته است. همان

نمودن آنهاا از  ها و محرواآمیز دولتای للحهای هستهها از طریق محدودنمودن فعالیتدولت

ای در تغاایر باا مقاررات و    آمیز فناوری هساته بخشی از حقوق خود در زمینه کاربردهای للح

ای هاای هساته  ساالح المللی انرژی اتمی و معاهاده مناع گساترش    اهدا  اساسنامه آژانس بین

شود. در این زمینه مقررات برجاا را باید عدول از اساسنامه آژانس و معاهده مناع  محسوب می

ای هاای هساته  ای ارزیابی نمود. معاهاده اخیرالاذکر، تنهاا ابازار کنتارل فعالیات      گسترش هسته

کید کرده است و نیز تأ (NPT, 1968, Art, 3)ها را پادمان آژانس اعالا نموده آمیز دولتللح

 خصاوص هاا در  هیل شرایطی نراید اخالل و محدودیت در حقوق دولات  درکه پادمان آژانس 

 ای به وجود آورد.یز فناوری هستهآمکاربردهای للح

پادمان مقرر در مااده حاضار   » :این معاهده اشعار داشته است 4ماده  ۳در این خصوص بند 

این معاهده رعایت شده و مانع از توسعه اقتصادی یاا   2که مفاد ماده  شدنحوی اجرا خواهد به

ای هاای هساته  المللای در زمیناه فعالیات   های معاهده یا مانع از همکاری بینتکنولوژی  طر 

یاا   یاا اساتفاده   فراوری ای برایالمللی مواد و تجهیزات هستهجمله مرادالت بینازجویانه للح

 «.جویانه طرق مقررات ماده حاضر نراشدراه انجاا مقالد للحای در تولید مواد هسته

 

 ایهسته یهاتأثیرات توسعه و تحول پادمان و.
ای، ضامن اینکاه در پیشاگیری از گساترش افقای      هاای هساته  توسعه، تحکیم و تشدید پادمان

ت. و اثرات منفای نیاز باوده اسا     اای دارای تأثیرات مثرتی بوده، متضمن پیامدهتسلیحات هسته

آمیاز از فنااوری   هاای از یا  طار  و اساتفاده لالح     نمودن توازن بین اعمال پادماان نامتوازن

رات منفای توساعه و تحاول    یثأتا  ازجملاه ای برای توسعه و پیشرفت از ی  طر  دیگر، هسته

رغم تأکید و تصریح معاهاده مناع گساترش تسالیحات     بهآید. ای به شمار میهای هستهپادمان

این  2که مفاد ماده  شدنحوی اجرا خواهد پادمان مقرر در ماده حاضر به»بر اینکه ای مرنی هسته

هاای معاهاده یاا ماانع از     معاهده رعایت شده و مانع از توسعه اقتصادی یا تکنولوژیا  طار   



 427   ... یهاانداز پادمانبر توسعه، تحول و چشم یتأمل

المللی ماواد  جمله مرادالت بینازجویانه ای للحهای هستهالمللی در زمینه فعالیتهمکاری بین

ای در راه انجااا مقالاد   تولیاد ماواد هساته   یاا   یاا اساتفاده   فراوری ای برایتهو تجهیزات هس

توساعه، تحکایم و    (NPT, 1968, Art3, 3)جویانه طرق مقاررات مااده حاضار نراشاد(     للح

نفع پادمان سنگین ای در عمل این توازن را برهم زده و کفه ترازو را بههای هستهتشدید پادمان

 آمیز کشورها تن  نموده است.للح ایهای هستهها و برنامهیتلاعو عرله را برای انجاا ف

زماان بارای   المللی انرژی اتمی، هام ه پیش از این توضیح داده شد، آژانس بینکگونه همان

ای در آمیز فناوری هستهتوسعه کاربردهای للح :ساختن متوازن و متعادل دو هد ، یعنیمحقق

را  این کاربردها به مقالد نطامی از سوی دیگار تأسایس   ی  سو و پیشگیری از انح جهان از

طور متوازن و متعادل تحقق پیدا نکارد. در عمال   د. به مرور زمان و در عمل این دو هد  بهش

سامت تحقاق هاد  دوا از طریاق توساعه و تحکایم       های آژانس بیشتر بهمسئولیت و فعالیت

هاا و  توجه قرار گرفت. اعمال کنترل ونکانها سوق داده شد و هد  دوا به نسرت کمتر پادمان

هاا در زمیناه   آمیزکشورها در عمل استیفای حقوق دولتای للحپادمان سخت بر فعالیت هسته

برجاا گامی فراتر گذاشات   آمیز را با محدودیت و چالش مواجه ساخت.ای للحفناوری هسته

طاور  حقاوق ایان کشاور را باه     ،آمیز ایرانای للحهای هستهو به بهانه کنترل و پادمان فعالیت

ایان  باه طاور قطاع     و آب سانگین، محادود سااخت.   باازفراوری   ساازی، موقت در زمینه غنی

المللی انارژی اتمای و معاهاده مناع گساترش      تواند با روح و مقررات اساسنامه آژانس بیننمی

سازی متوازن و متعادل دو هد : پیشگیری از اشاعه که بر محقق سازگاری داشته باشد ایهسته

باه  ای تأکیاد دارد و  آمیز فنااوری هساته  ای للحهای هستهای و توسعه کاربردتسلیحات هسته

 د.شوجزو اثرات منفی این موافقت محسوب میین قی

ی باه  یاها یناه مزهاا و در  ها در در محدودشدن حاکمیت ملی دولات توسعه و تحول پادمان

الملال، شااید هایل نهااد     افتادن امنیت آنها نیز اثرگذار بوده است. در تاریخ رواباط باین  مخاطره

هاا  ای نتوانسته است حاکمیت و لالحیت دولتالمللی هستههای بیناندازه پادمانالمللی بهبین

لحااظ حقاوقی ایان    های پادماان باه  نامهدر امور داخلی و ملی آنها را محدود نماید. موافقت

المللی )آژاناس( زماان کاه اراده کناد در چااچوب      اند که ی  نهاد بینوردهآامکان را فراهم 

را بازدیاد و  ناماه  موافقات  هاای پذیرناده  ای دولات های هستهمقرر تأسیسات و فعالیت ضوابط
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د شاو ای موجاود و حتای آتای کشاورها مطلاع      هاای هساته  بازرسی نماید و از تماامی برناماه  

(Additional protocol, 1997, arts, 2-5) های اعطای چنین لالحیتی به آژانس محدودیت

آمیاز آنهاا   ای لالح های هستهها و برنامهجدی را برای آزادی عمل دولتها در خصوص فعالیت

ای لالح کشاورها   هاای هساته  ها و فعالیتهای پادمان، برنامهنامهبا وجود موافقت داشته است.

ارتی خالای  ظا المللای ن اً در لالحیت ملی آنها محسوب نشده و تابع نطاا بیندیگر امور لرف

ها دیگر از چنان حاکمیت و لالحیتی برخاوردار  قرار گرفته است. با وجود چنین سندی دولت

آمیز خود را آزاداناه و باا تشاخید لاالحدید     ای للحهای هستهها و فعالیتنیستند که برنامه

 ررند.ملی تنظیم نموده و پیش ب

هاای  ای بار حاکمیات و لاالحیت   های هستهاین محدودیتی است که توسعه و تحول پادمان

ی امنیات ملای و   یاها زهوحا حتای در   ممکن استملی کشورها ایجاد نموده است، محدودیتی که 

ها قرل سیجوارد اکلوناد،  ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این واقعیتی است که سالالمللی دولتبین

( بر آن لحه گذاشاته و اظهاار داشاته    ۹۱8۹-۹۱0۹المللی انرژی اتمی )مدیرکل اسرق آژانس بین

هاا داشاته،   منیات دولات  المللی که بیشترین تأثیر را بر حاکمیات و ا های بیننهاد ازجملهاست که 

ها همواره بیشترین مشکل و مخالفات را باا   دلیل نرود که دولتهای آژانس بوده است و بیپادمان

 (Eklund, 1970, 60).اند ای داشتههای هستهایجاد و اجرای پادمان

 

 گیرینتیجه
انارژی   یالمللبینهای آژانس دهد در گذر زمان پادمانهای این مقاله نشان میبررسی و ارزیابی

ای، تقویتی و تحکیمی داشته اسات.  آمیز کشور سیری توسعهای للحهای هستهاتمی بر فعالیت

دو رویاداد مهام را در حاوزه     ۹۱00المللی انرژی اتمای در ساال   تصویب اساسنامه آژانس بین

ول شام المللای جهاان  اولین رویاداد انعقااد نخساتین معاهاده باین      د.شای موجب پادمان هسته

ای کشاورها باود. بار اسااس     هاای هساته  )اساسنامه آژانس( در زمینه اعمال پادمان بار فعالیات  

ای را در قلمارو خاود باه    یات هساته  لهای عضو آژانس پذیرفتند که چنانچه فعااساسنامه دولت

واسطه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم آژانس پیش بررند پادمان این نهاد را بار چناین فعاالیتی    

لالح برای اعماال پادماان   المللی تخصصی ذییند. دومین رویداد تأسیس سازمان بینقرول نما
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ای کشاورها در جهاان باود، ساازمانی کاه      های هستهالمللی انرژی اتمی( بر فعالیت)آژانس بین

ای در جهاان  آمیز فناوری هستهمسئولیت و لالحیت پیدا کرد تا از ی  طر  کاربردهای للح

دیگر با اتخاذ تدابیری )پادمان( مانع انحرا  ایان کاربردهاا باه اهادا       توسعه دهد و از طر 

ری یاا مشاروب و   ای که بر اساس اساسنامه شکل گرفت مرنایی اختیانظامی بشود. پادمان هسته

 قلمرو محدود داشت.

ای آژانس ای مرنا و قلمرو پادمان هستههای هستهمعاهده منع گسترش سالح ۹۱08در سال 

هاای فاقاد ساالح    ای دولتهای هستهبنیادی متحول ساخت و اعمال پادمان برفعالیتطور را به

، قلمارو پادماان   ۹۱۱7ای را اجراری و فراگیر نمود. با تصویب پروتکل الحااقی در ساال   هسته

یافته و تشدید شد. این توساعه  ای مجدد توسعهترش هستهسجامع مقرر بر اساس معاهده منع گ

هاا را  آمیز دولتای للحهای هستهالمللی برای کنترل بیشتر فعالیتبین یهاو تشدید نیز تالش

متوقز نساخت و در اوایل قرن بیست و یکم فکر تصویب و اعمال تدابیر پادمانی فراپروتکلی 

 د.شهای غیرپادمانی مطرح و کنترل

دساتاوردهای مثرتای بارای کشاور داشاته       45۹0تردیدی نیست که تصویب برجاا درساال  

هاای  المللای مارترط باا فعالیات    هاای باین  های شورای امنیت و سایر تحاریم ت. لغو تحریماس

هاای  ای، خروج کشور از چارچوب فصل هفت منشاور و جلاوگیری از تحمیال تحاریم    هسته

شادن چناین ساندی    های مثرت انعقاد و اجراییپیامد ازجملهجدید و تشدید و وخامت اوضاع 

هاایی را نیاز بار    های مثرت، برجاا محدودیتکنار این دستاوردز و در یولین تابا بوده است. 

آمیز ایران در قالب تادابیر فراپروتکلای و کنتارل و پادماان از طریاق      ای للحهای هستهفعالیت

بینای نماوده اسات. الرتاه     و آب سنگین پیشبازفراوری  سازی،نیغمحدودسازی موقت حقوق 

المللی انرژی اتمای و شاورای امنیات ساازمان     بین شایان اشاره است که پیش از برجاا، آژانس

مراتاب شادید و وسایع تار را بار      هاای جادی و باه   هاایی محادودیت  ملل با تصویب قطعنامه

و آب سانگین تحمیال   باازفراوری   ساازی، آمیز کشور در زمینه غنای ای للحهای هستهفعالیت

کور انجااا هار ناوع فعالیات     های ماذ دند. قطعنامهششدن برجاا لغو نموده بودند که با اجرایی

های مرترط با تولید آب سنگین را از سوی کشور سازی و مرترط با آن و همین طور فعالیتغنی

های عضو سازمان ملل را از اعطای کم  به ایاران در ایان زمیناه    ممنوع نموده و تمامی دولت
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هاایی زماانی   دیتجاای آنهاا محادو   ها را برداشت و باه برجاا این ممنوعیت منع نموده بودند.

 های مذکور مقرر نمود.مشخصی را برای کشور در خصوص فعالیت

شاده بارای   بینای های غیرپادماانی پایش  ها و کنترلطور محدودیتتدابیر فراپادمانی و همین

زماان حیاات برجااا     ای ایران ماهیت موردی و موقت دارد و اعتراار آنهاا تاا   های هستهفعالیت

ای در هاای هساته  قات نرایاد عازا کشاور را در پیشاررد برناماه      هاای مو است. این محدودیت

هایی که محدودیت تحمیل نشاده اسات را متزلازل نماوده و در حاوزه علام و فنااوری        حوزه

المللی با حمایت برخای از کشاورها در   های بینوجود آورد. تالشهای خود محدودیتی بهسته

هااای غیاار پادمااانی حاااقی و کنناارلای فراتاار از پروتکاال الجریااان اساات کااه پادمااان هسااته

 فاراوری  سازی و بااز غنی ازجملهای سازی کشورها از برخی کاربردهای فناوری هسته)محروا

المللی عااا و دائمای ترادیل ساازد. ظهاور      آمیز( را به ی  قاعده حقوقی بینبرای مقالد للح

بر حقوق دولتهاا در   المللی بیشترهای بینچنین قاعده حقوقی عاا و دائمی موجرات محدودیت

آمیز از فناوری را فراهم نموده و ماداخالت در اماور امنیتای کشاورها را تشادید      استفاده للح

کشاور ماا، بایاد همچناان باه       ازجملاه کارد. بارای اجتنااب از ایان تهدیاد کشاورها،        خواهد

ادماانی  های غیرپرلتهای خود برای پیشگیری از تردیل تدابیر پادمانی فراپروتکلی و کنمخالفت

معادود کشاورهایی    ازجملاه به قاعده عاا حقوقی و دائمی ادامه دهند. جمهوری اسالمی ایران 

شادن انجااا   ای در محادود و مشاکل  هاای هساته  است که توسعه، تحکایم و تشادید پادماان   

 بوده است.   مؤثر آمیز آنای للحهای هستهیتلفعا

وجاود آورده  هالمللی برای کشور با بینهای اخیر، حتی این موضوع چالش امنیتی و در سال

آمیاز کشاور، کاه اعماال     ای لالح های هساته افق فعالیتبه باتوجه است. نظر به این واقعیت و

هاای  کناد، ضاروری اسات کشاور ماا تاالش      ناپاذیر مای  ای در آن را اجتنابهای هستهپادمان

ها انجااا داده و  ازن پادمانو تشدید غیرمتو هالمللی و دیپلماتی  مضاعفی را در زمینه توسعبین

ها در آژانس حضور و مشاارکت بیشاتر و   طور مشخد در برنامه تقویت پادماندر این زمینه به

های عمومی آژانس که هر سال در مااه ساپتامرر   کنفرانس تری داشته باشد. در حال حاضر،فعال

کاه در آن فرایناد   ترین محافال و مراکازی اسات    د، یکی از مهمشودر کشور اتریش برگزار می

ناویس  ای با حمایت برخی کشاورها و در قالاب ارائاه پایش    های هستهتقویت و تحکیم پادمان
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شاوند زمیناه   ها تصویب میهایی که با اجماع در این کنفرانسقطعنامه شود.ها دنرال میقطعنامه

های اجرایی اضرورت دارد دستگ آور در مراحل بعد را دارند.شدن به قواعد حقوقی الزااتردیل

ربط کشور )وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی( با راهررد مشخد و منسجم نقشی ذی

هاای  های مربوب به تقویت پادمان کنفرانسنویس قطعنامهبیش از پیش در فرایند تصویب پیش

کاه   بشاوند هاایی  عمومی سالیانه آژانس ایفا نموده و با دیپلماسی فعال مانع از تصویب قطعنامه

 .هاستهد  آنها تحکیم و تشدید غیرمتوازن و غیرمتعادل پادمان

مکان  یافتاه م های تقویت و تحکایم تجربه چند سال اخیر نشان داده است که اعمال پادمان

ضاروری اسات    رو،زاینالمللی برای کشور در پی داشته باشد و اهای امنیتی و بینچالش است

 توجه قرار گیرد. کزطور جدی مرش از پیش و بهاین موضوع در راهررد امنیت کشور بی
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