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بر اساس پیمان منع گسترش سالح های هسته ای معروف به ان پی تی]۱[آژانس 

بین المللی انرژی اتمی برای نظارت، کنترل و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای اعضای 

خود قراردادهایی دوطرفه تحت عنوان پادمان را با آن ها منعقد می کند. پادمان های آژانس 

اولین حلقه از زنجیره سازوکار نظارتی آژانس محسوب می شوند. دومین حلقه، پروتکل 

الحاقی است که در چارچوب نظام پادمانی، به پیمان منع گسترش سالح های هسته ای افزوده 

و طبق آن سطح باالتری برای نظارت و کنترل فعالیت های هسته ای اعضا توسط آژانس 

پیش بینی شده است. بعد از مذاکرات سال ۱۳۸۲، جمهوری اسالمی ایران پذیرفت تا به عنوان 

یک گام اعتماد ساز، پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا نماید. این اجرای داوطلبانه 

در سال ۱۳۸۴، بعد ازسرگیری فعالیت های هسته ای کنار گذاشته شد. در مذاکرات هسته ای 

منتهی به برجام، ایران عالوه بر پروتکل الحاقی، سطح باالتری از نظارت و کنترل آژانس 

را مطابق با تعهدات خود در برجام، موردپذیرش قرارداد که سومین حلقه از زنجیره نظارت 

و کنترل آژانس بر فعالیت های هسته ای کشور محسوب می شود. بررسی و مطالعه مبانی 

و مؤلفه های سازوکار نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران، مسئله ای است که در پژوهش 

پیش رو مورد تمرکز قرار خواهد گرفت.
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۱-معرفی سطوح سه گانه نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران

استفاده  ترویج  باهدف  سال ۱۳۳6  در  اتمی]۲[  انرژی  بین المللی  آژانس  تأسیس 

قاعده مند  برای  گام  اولین  هسته ای،  انرژی  از  نظامی  استفاده  از  جلوگیری  و  صلح آمیز، 

سازی فعالیت های هسته ای کشورها بعد از استفاده مرگبار ایاالت متحده آمریکا از بمب 

در  نهاد  این  است.  دوم  جهانی  جنگ  در  اتم 

ابتدای تأسیس خود سه وظیفه عمده؛ »تشویق 

و مساعدت به تحقیق و گسترش مطالعات علمی 

در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح آمیز«، 

کاربرد  برای  الزم  تسهیالت  و  پیشنهاد  »ارائه 

انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر« و »فراهم 

آوری اطالعات مربوط به تغییرات علمی و فنی 

مورداستفاده صلح آمیز از اتم« را بر عهده داشت.

سالح های  گسترش  منع  معاهده  انعقاد  با   ]۳[

سه  ماده  چارچوب  در   ۱۳۴7 سال  در  هسته ای 

این سند، وظیفه »نظارت بر فعالیت های هسته ای 

اعضا« بر سه مورد پیش گفته اضافه شده و آژانس 

انواع بازرسی ها را در چارچوب نظام پادمان ها 

بر  می آورد. عالوه  عمل  به  از کشوهای عضو 

اسناد اولیه پادمانی به عنوان اولین حلقه سازوکار 

مذاکرات  نتایج  از  یکی  به عنوان 

هسته ای که در ابتدای دهه هشتاد شمسی 

اروپایی فرانسه،  ایران و سه کشور  بین 

جمهوری  شد،  انجام  آلمان  و  انگلستان 

اسالمی ایران پذیرفت تا پروتکل الحاقی 

را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کند، 

هسته ای  فعالیت های  ازسرگیری  با  اما 

الحاقی  پروتکل  اجرای   ،۱۳۸۴ سال  در 

چارچوب  در  اینکه  تا  شد.  متوقف  نیز 

اقدام  جامع  برنامه  به  منتهی  مذاکرات 

به عنوان  و  برجام  به  معروف  مشترک، 

سند،  این  طبق  ایران  تعهدات  از  یکی 

به صورت  الحاقی  پروتکل  شد  مقرر 

ایران  اسالمی  جمهوری  توسط  کامل 

موردپذیرش قرار گیرد.
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نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی دومین حلقه سازوکار نظارتی آژانس 

در چارچوب نظام پادمانی را تشکیل می دهد که به منظور تقویت کارایی سیستم پادمان 

طراحی شده است. طبق این سند که به معاهده منع گسترش سالح های هسته ای منظم است، 

بازرسی به عنوان یک حق برای آژانس در نظر گرفته شده و به آن اختیارات بیشتری برای 

انجام نظارت های وسیع داده است. 

ایران یکی از اعضای اولیه آژانس بین المللی انرژی اتمی است و به عنوان کشوری 

و  همکاری  می کند،  پیگیری  را  خود  هسته ای صلح آمیز  برنامه  میالدی   5۰ دهه  از  که 

تعامل نزدیکی با آژانس دارد. همچنین ایران در همان ساِل تصویب معاهده منع گسترش 

سالح های هسته ای، آن را موردپذیرش قرار داد و در چارچوب نظام پادمان ها، موافقت نامه 

نظارتی را در سال ۱۳5۳ با آژانس منعقد کرد که به سند »INFICIRC/۲۱۴« معروف 

است. به عنوان یکی از نتایج مذاکرات هسته ای که در ابتدای دهه هشتاد شمسی بین ایران 

و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلستان و آلمان انجام شد، جمهوری اسالمی ایران پذیرفت 

تا پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کند، اما با ازسرگیری فعالیت های 

اینکه در چارچوب  تا  متوقف شد.  نیز  الحاقی  پروتکل  اجرای  هسته ای در سال ۱۳۸۴، 

مذاکرات منتهی به برنامه جامع اقدام مشترک، معروف به برجام]۴[ و به عنوان یکی از 

تعهدات ایران طبق این سند، مقرر شد پروتکل الحاقی به صورت کامل توسط جمهوری 

اسالمی ایران موردپذیرش قرار گیرد. ضمن اینکه در برجام سازوکار مستقلی برای نظارت 

و راستی آزمایی فعالیت های هسته ایران پیش بینی شده است. در نتیجه سازوکار نظارت بر 

فعالیت های هسته ای ایران از سه حلقه تشکیل شده است؛ حلقه اول در چارچوب اسناد اولیه 

نظام پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی و در قالب سند »INFICIRC/۲۱۴«  ، حلقه 
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دوم سند ارتقاء یافته پادمانی آژانس به نام پروتکل الحاقی و حلقه سوم برجام. سؤالی که 

دراین بین وجود دارد این است که سازوکار نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران چگونه 

است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا مبانی و سپس مؤلفه های تشکیل دهنده سطوح سه گانه 

نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران موردبررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت.

۲-مبانی حقوقی و سیاسی نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران

قباًل  فعالیت هسته ای کشورها،  بر  نظارت  مبانی حقوقی و سیاسی  پیرامون  بحث 

مستلزم تعیین این مسئله است که ماهیت نظارت بر فعالیت کشورها در حوزه هسته ای 

حقوقی است یا سیاسی؟ به عبارت دیگر مبنای حقوقی نظارت و مبنای سیاسی ازنظر تقدم و 

تأخر چه نسبتی با هم دارند؟ طرح موضوع ایجاد مقرراتی درزمینه فعالیت هسته ای کشورها 

به سال های بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. زمانی که ایاالت متحده آمریکا با استفاده 

از بمب اتم علیه ژاپن، توانسته بود پیروزی متفقین در جنگ را نهایی، جایگاه ابرقدرتی 

خود را تثبیت و استمرار قدرت آمریکا را تضمین کند. در حقیقت حاشیه مهم تر از متن 

و واقعیت تلخ استفاده از بمب اتمی در جنگ جهانی دوم این بود که گذشته از فجایع به 

بار آمده، سرنوشت معادالت سیاست و امنیت جهان در دست کشورهایی قرار گرفت که 

برخوردار از فّناوری هسته ای و بمب اتم بودند. استفاده های بعدی از فّناوری هسته ای در 

فناوری، صنعت، پزشکی، کشاورزی و ...  در کنار متعدد شدن ابعاد قدرت باعث شد تا فارغ 

از تولید بمب، توانمندی در حوزه هسته ای، به خودی خود یکی از مؤلفه های قدرت محسوب 

شود. مجموع این ها باعث شد تا قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم به این جمع بندی برسند 
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که عالوه بر تشکیل نهادی تحت عنوان آژانس بین المللی انرژی اتمی، اقداماتی را برای 

انحصار برخورداری از سالح هسته ای و نیز کنترل فعالیت هسته ای کشورها حتی در موارد 

صلح آمیز انجام دهند.

محصول این اقدام، پیمان منع گسترش سالح های هسته است که در سال ۱96۸ در 

شهرهای مسکو، لندن و واشنگتن منعقد شد. درحالی که ماده دوم این پیمان مقرر می کند، 

»هر یک از اعضاء این معاهده که فاقد سالح هسته ای است، متعهد می شود از قبول مستقیم 

یا غیرمستقیم انتقال سالح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای و یا کنترل بر 

این سالح ها یا سایر ادوات انفجاری هسته ای به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی 

سالح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای را نساخته و کسب ننماید«، دربند سوم 

از ماده9 صراحتًا بین شده است که »کشورهای دارنده سالح هسته ای به دولت هایی اطالق 

می گردد که تا قبل از ژانویه ۱967 یک سالح هسته ای یا وسیله انفجاری هسته ای را ساخته 

و منفجر نموده باشند.«  معنای ساده این سازوکار آن است که با یک طراحی مبتنی بر 

قدرت، سالح هسته ای و تالش برای تولید و به روزرسانی آن ها برای برخی کشورها مشروع 

و برای دیگران نامشروع باشد، بدون آنکه تعهد 

هسته ای  سالح های  کامل  نابودی  برای  جدی 

قدرت های برخوردار ایجاد شود. مشخص می شود 

که مبنای اقدام برای نظارت بر فعالیت هسته ای 

کشورها سیاسی است و مبنای سیاسی نظارت بر 

فعالیت هسته ای کشورها بر مبنای حقوقی آن 

تقدم دارد.

واقعیت  و  متن  از  مهم تر  حاشیه 

جنگ  در  اتمی  بمب  از  استفاده  تلخ 

جهانی دوم این بود که گذشته از فجایع 

به بار آمده، سرنوشت معادالت سیاست 

و امنیت جهان در دست کشورهایی قرار 

گرفت که برخوردار از فّناوری هسته ای 

و بمب اتم بودند.
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مبنای سیاسی به تنهایی نمی تواند موجب ایجاد قاعده پیرامون مسئله ای که طبق قواعد 

کلی حقوق بین الملل، جزو حقوق ذاتی و حاکمیتی کشورها است، شود. ازاین رو طبق قاعده 

التینی »حقوق خاص، حقوق عام را تخصیص می دهد«]5[، با ایجاد حقوق خاص در قالب 

رژیم عدم اشاعه، حقوق عام بین المللی تخصیص داده شده اند. به عبارتی دیگر درحالی که طبق 

قواعد کالسیک حقوق بین الملل، دولت ها از حاکمیت مطلق برخوردار بوده و حق دارند تا 

به فعالیت هایی در چارچوب منافع ملی و تضمین بقای خود مبادرت ورزند، رژیمی که 

قدرت های برخوردار از بمب اتمی طراحی کردند، موجد محیطی بین المللی شده است که 

کشورها را ملزم می کند تا مقرراتی را درزمینه فعالیت های هسته ای خود بپذیرند که با قواعد 

عام حقوق بین الملل تطابق ندارد.

نتیجه اینکه هرچند مقررات یک رژیم بین المللی مانند مقررات نظارتی رژیم عدم 

اشاعه که با مقاصد سیاسی قدرت های برخوردار از بمب اتمی طراحی شده است، در تعارض 

با حقوق بین الملل عام قرار می گیرد، اما با طراحی یک الیه ی حقوقی برای آن در چارچوب 

حقوق خاص، باعث می شود مقررات آن بر قواعد عام حقوق بین الملل تقدم پیدا کنند. 

چراکه »در موقع تعارض میان حقوق عام و حقوق خاص، حقوق خاص مقدم و مرجح بر 

حقوق عام شمرده می شود.«]6[ لذا رژیم عدم اشاعه و پیمان منع گسترش سالح های هسته ای 

)ان. پی. تی.( الیه حقوقی روی الیه ای سیاسی 

است که محصول اراده قدرت های برخوردار از 

بمب هسته ای برای انحصار این فّناوری و حفظ 

جایگاه و موقعیت برتر خود در نظام بین الملل 

مقرراتی  طراحی  با  حقوقی  الیه ی  این  است. 

بر  نظارت  برای  اقدام  مبنای 

فعالیت هسته ای کشورها سیاسی است و 

مبنای سیاسی نظارت بر فعالیت هسته ای 

کشورها بر مبنای حقوقی آن تقدم دارد.
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خاص، کارکردهای زیر را برای تحقق اهداف الیه سیاسی دارد:

نیت و اراده سیاسی بانیان رژیم عدم اشاعه را در چارچوب حقوق بین الملل توجیه 

می کند؛

سیاست  معادالت  در  کشورها  از  محدود  دسته ای  برتر  جایگاه  استمرار  موجب 

بین الملل می شود؛

زمینه ای برای نظارت آتی بر عملکرد کشورها در حوزه فعالیت های هسته ای، کنترل 

و برخورد با آن ها را فراهم می کند.

در این پژوهش، تمرکز بر کارکرد سوم الیه حقوقی رژیم عدم اشاعه هسته ای 

باهدف استخراج مؤلفه های نظارت بر فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران جهت 

شناخت سازوکار نظارتی، قرار دارد. برای این منظور در ادامه به مؤلفه های سازوکار نظارت 

بر فعالیت های هسته ای کشورها پرداخته خواهد شد.

 

 

منع  پیمان  و  اشاعه  عدم  رژیم 

پی.  )ان.  هسته ای  سالح های  گسترش 

سیاسی  الیه ای  روی  حقوقی  الیه  تی.( 

قدرت های  اراده  محصول  که  است 

برخوردار از بمب هسته ای برای انحصار 

موقعیت  و  جایگاه  و حفظ  فّناوری  این 

برتر خود در نظام بین الملل است.
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۳-مؤلفه های نظارت بین المللی بر فعالیت های هسته ای ایران

رژیم عدم اشاعه هسته ای، برای کنترل اعضای خود به جهت انجام تعهداتشان، یک 

سازوکار نظارتی طراحی کرده است که در چارچوب آن فعالیت های هسته ای اعضا، تحت 

نظارت، کنترل و بازرسی عمومی قرار می گیرند. عالوه بر سازوکار نظارتی عام و متعارف 

حداقلی و حداکثری، کشوری مانند ایران تحت سازوکار نظارتی خاص قرار دارد که سطحی 

باالتر از نظارت عام و متعارف است. در ادامه ابتدا سازوکار متعارف نظارت بین المللی بر 

فعالیت های هسته ای موردبررسی قرار خواهند گرفت و سپس بر مطالعه سازوکار نظارتی 

خاص حاکم بر فعالیت های هسته ای ایران تمرکز خواهد شد. 

۳-۱- نظارت عام در چارچوب نظام پادمانی

همان گونه که در صدر مطلب اشاره شد، 

با ایجاد پیمان منع گسترش سالح های هسته ای و 

طبق ماده سوم آن، وظیفه نظارت بر فعالیت های 

هسته ای کشورها، در یک چارچوب حقوقی به 

آژانس بین المللی انرژی اتمی واگذار و مقرر شد 

اعضا برای این منظور قراردادهایی را به صورت 

دوجانبه با این نهاد تحت نظام پادمان های آژانس 

منعقد کنند. کارکرد اصلی پادمان ها، تضمین 

عدم انحراف فعالیت و مواد هسته ای کشورها از 

مسیر صلح آمیز اعالم شده است.]7[ نظام پادمان 

شامل  آژانس  های  پادمان  نظام 

)دو  الگو  سه  طبق  دوجانبه  قراردادهای 

و  حداقلی  بازرسی  برای  عمومی  سند 

پروتکل الحاقی برای بازرسی حداکثری 

که یک سند منظم به ان. پی. تی. است( 

بین المللی  آژانس  امروز  به  تا  می شود. 

انرژی اتمی با بیش از ۱۴۰ کشور جهان 

قراردادهایی را در چارچوب نظام پادمانی 

به عنوان حلقه اول نظارتی آژانس، منعقد 

کرده است.
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های آژانس شامل قراردادهای دوجانبه طبق سه الگو )دو سند عمومی برای بازرسی حداقلی 

و پروتکل الحاقی برای بازرسی حداکثری که یک سند منظم به ان. پی. تی. است( می شود. 

تا به امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیش از ۱۴۰ کشور جهان قراردادهایی را در 

چارچوب نظام پادمانی به عنوان حلقه اول نظارتی آژانس، منعقد کرده است.]۸[

در چارچوب نظام پادمانی سه الگو برای شکل گیری رابطه حقوقی و قراردادی جهت 

انجام بازرسی های آژانس تعیین شده است]9[؛

الگوی موافقت نامه پادمانی جامع معروف به سند  INFCIRC  /153  یا سند۱5۳؛ 

طبق این الگو کشور عضو ملزم می شود تا سیستمی را برای نظارت، کنترل و شمارش مواد 

هسته ای تحت پادمان توسط آژانس، از طریق روش هایی مانند محاسبه میزان مواد، مهروموم 

و نصب دوربین ایجاد کند.

 INFCIRC  /66الگوی موافقت نامه پادمانی برای بازرسی مواد خاص معروف به

یا سند66؛ طبق این الگو آژانس با اعضای جدید یک قرارداد دوجانبه برای موارد خاص 

بازرسی و تأسیسات اعالمی داوطلبانه، منعقد می کند.

پروتکل الحاق شده به معاهده منع گسترش سالح های هسته ای )پروتکل الحاقی( 

INFCIRC  /5۴۰ یا سند 5۴۰؛ پروتکل الحاقی، بازرسی هایی فراتر از حد معمول الگوهای 

پادمانی ۱5۳ و 66 را در نظر گرفته است، درحالی که طبق استاندارد موافقت نامه های پادمانی، 

آژانس تنها وظیفه راستی آزمایی گزارش های اعالم شده توسط کشورها را بر عهده دارد، 

به موجب پروتکل الحاقی، به ویژه ماده5 آن، کشورها ملزم شده اند، در صورت درخواست 
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آژانس زمینه بازرسی هر قسمتی از یک سایت یا هر مکان تعیین شده از سوی این نهاد را 

فراهم کنند. پروتکل الحاقی در دو وجه ارائه اطالعات و دسترسی به اماکن سیستم نظارت 

و بازرسی خود را پیاده می کند؛

در چارچوب ارائه اطالعات، کشور موظف می شود زمینه جمع آوری اطالعات مربوط 

به چرخه سوخت هسته ای و تحقیقات و توسعه مرتبط با آن، فراوری سوخت هسته ای از 

معادن اورانیوم تا زباله های هسته ای و فعالیت های مربوط به ساخت و صادرات لوازم مرتبط 

با صنعت هسته ای را فراهم کند. در قالب ایجاد دسترسی نیز، کشور حداقل ۲ و حداکثر 

۲۴ ساعت مهلت دارد تا زمینه دسترسی بازرسان -غالبًا مقیم- آژانس را به هر ساختمان 

یا سایت هسته ای یا هر مکان دیگری که مرتبط به فعالیت هسته ای باشد، فراهم کند.]۱۰[
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انجام  پیش گفته  الگوی  سه  طبق  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  که  بازرسی های 

می دهد را می توان به شکل زیر نشان داد]۱۱[:

دولت ایران در سال ۱۳5۲ و در چارچوب نظام پادمان ها با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی منعقد کرد که به سند  INFCIRC /۲۱۴ معروف است. پذیرش اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی توسط ایران، محصول مذاکراتی بود که در ابتدای دهه هشتاد شمسی با 

تروئیکای اروپا )سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان( صورت پذیرفت. اما با ازسرگیری 

فعالیت های هسته ای در سال ۱۳۸۴، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز متوقف شد. تا 

اینکه در مذاکرات منتهی به برجام، پذیرش و اجرای کامل پروتکل الحاقی ذیل تعهدات 
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و  عام  نظارت  در چارچوب  ایران  هسته ای  برنامه  اینکه  نتیجه  داده شد.]۱۲[  قرار  ایران 

متعارف آژانس بین المللی انرژی اتمی، در دو سطح سند INFCIRC/۲۱۴ و پروتکل 

الحاقی یا سند INFCIRC /5۴۰ قرار دارد.

 طبق سند ۲۱۴ بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، موادی که تحت پادمان 

مورد اشاره قرار گرفته اند، و همچنین گزارش های دوره ای ایران مورد بازرسی و راستی 

آزمایی قرار می گیرند و در چارچوب پروتکل الحاقی یا سند 5۴۰ ایران ملزم شده است، در 

صورت درخواست آژانس زمینه بازرسی هر قسمتی از یک سایت یا هر مکان تعیین شده از 

سوی این نهاد را فراهم کند. این سطح از بازرسی هرچند عام و کلی است اما بسیار فراتر از 

وضعیت کشورهایی مانند هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی است که به ان. پی. تی. ملحق 

نشده اند،]۱۳[ و طبیعتًا تحت هیچ گونه بازرسی و نظارت بین المللی قرار ندارند.

۳-۲- نظارت خاص در چارچوب برجام

عالوه بر نظارت عام و متعارف در چارچوب نظام پادمانی آژانس بین المللی انرژی 

نظارت  تحت  ایران  هسته ای  فعالیت های  اتمی، 

برنامه  در  پیش بینی شده  منحصربه فرد  چارچوب 

دارد.  قرار  نیز  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع 

انرژی  بین المللی  آژانس  برجام،  طبق  همچنین 

تعهدات  آزمایی  راستی  و  نظارت  مسئول  اتمی، 

برنامه هسته ای ایران در چارچوب 

نظارت عام و متعارف آژانس بین المللی 

 /۲۱۴ سند  سطح  دو  در  اتمی،  انرژی 

INFCIRC و پروتکل الحاقی یا سند 

INFCIRC /5۴۰ قرار دارد.
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پیش بینی شده در این توافق شناخته شده است.]۱۴[

در حقیقت برجام با پیش بینی مجموعه ای از تعهدات برای ایران درزمینه فعالیت های 

هسته ای، باعث شده است تا نوع متمایزی از نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی شکل 

گیرد. تعهدات ایران طبق برجام بر مبنای مدت زمان به پنج دسته ی؛ »تعهدات برای مدت ۸ 

تا ۱۰ساله«، »تعهدات برای مدت ۱5ساله«، »تعهدات برای مدت ۲۰سال«، »تعهدات برای 

مدت ۲5سال« و »تعهدات دائم« تقسیم می شوند.]۱5[

1-تعهدات برای مدت ۸ تا 10سال

تا ۱۰سال، ضمن عدم  برای ۸  تا  است  متعهد شده  ایران  برجام،  توافق  به موجب 

استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، اقدام به تحقیق و توسعه درزمینه ارتقاء فناوری خود 

برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تر نکند. همچنین تعداد سانتریفیوژهای فعال در سایت 

نطنز را برای مدت ۱۰سال افزایش ندهد.

2-تعهدات برای مدت 15سال

باالی۳.67درصد،  غنی سازی  محدودیت  شامل  برجام  در  ایران  ۱5ساله  تعهدات   

محدودیت ذخیره سازی اورانیوم غنی شده سطح پایین بیش از ۳۰۰کیلوگرم، عدم غنی سازی 

اورانیوم در سایت فردو، عدم ساخت تأسیسات جدید غنی سازی، عدم ساخت راکتور جدید 

آب سنگین و صادرات آب سنگین مازاد می شود.

3-تعهدات برای مدت 20سال

طبق برنامه جامع اقدام مشترک ایران پذیرفته است تا آژانس بین المللی انرژی اتمی 
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برای مدت ۲۰ سال، پس از پایان محدودیت هشت ساله، بر فرایند ساخت سانتریفیوژ در 

داخل کشور نظارت داشته باشد.

4-تعهدات برای مدت 25سال

در این بازه زمانی، آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تمامی معادن و کارخانه های 

استخراج و فرآوری اورانیوم دسترسی خواهد داشت.

5-تعهدات دائم

در چارچوب توافق برجام، اعتبار نظام پادمانی آژانس، سند5۴۰ یا پروتکل الحاقی و 

کد اصالحی ۳.۱ به صورت دائم پیش بینی شده است. بعد از پایان محدودیت ۲5ساله، مبنای 

نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت های هسته ای ایران، نظام پادمانی این نهاد 

ازجمله سند 5۴۰ یا پروتکل الحاقی خواهد بود.
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متناسب با تعهدات ایران در برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازوکار نظارتی 

منحصربه فرد، متمایز و ویژه ای را برای نظارت و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران 

تدوین کرده است. در این چارچوب آژانس مسئول راستی آزمایی فعالیت های اعالمی 

ایران و نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایران طبق برجام شده است که سطح باالتری از 

نظارت معمول و متعارف  بر فعالیت های هسته ای می شود. محور اصلی نظارت آژانس بر 

فعالیت های هسته ای ایران طبق برجام، ایجاد زمینه دسترسی برای نظارت جهت گزارشی 

است که در فواصل زمانی مشخص توسط مدیرکل این نهاد تهیه و منتشر می شود.

 

۴-وجــوه تمایــز و تفــاوت نظــارت بــر فعالیت هــای هســته ای ایــران 
نســبت بــه ســایر کشــورها

کشورهایی که دارای فعالیت های هسته ای هستند، ازنظر پذیرش اسناد و توافقات 

بین المللی مرتبط با نظارت بین المللی بر فعالیت های هسته ای، به چهار دسته تقسیم می شوند؛

دسته اول، کشورهایی که دارای فعالیت 

محسوب  آژانس  اعضای  از  و  بوده  هسته ای 

این  نپذیرفته اند.  را  تی.  پی.  ان.  ولی  می شوند 

تی.  پی.  ان.  اینکه  دلیل  به  کشورها،  از  دسته 

نکرده اند،  تصویب  کامل  به صورت  یا  امضا  را 

شامل مقررات نظارتی رژیم عدم اشاعه تسلیحات 

تعهدات ایران طبق برجام بر مبنای 

مدت زمان به پنج دسته ی؛ »تعهدات برای 

مدت ۸ تا ۱۰ساله«، »تعهدات برای مدت 

۱5ساله«، »تعهدات برای مدت ۲۰سال«، 

»تعهدات برای مدت ۲5سال« و »تعهدات 

دائم« تقسیم می شوند.
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هسته ای نمی شوند و طبیعتًا فعالیت های هسته ای آن ها تحت هیچ گونه نظارت و بازرسی 

بین المللی قرار ندارد. رژیم صهیونیستی، هند، پاکستان و سودان جنوبی هرگز عضو ان. پی. 

تی. نبوده اند و کره شمالی در سال ۲۰۰۳ از آن خارج شده است.

دسته دوم، آن دسته از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند که به ان. پی. 

تی. پیوسته و قراردادهای دوجانبه نظارتی را در چارچوب اسناد 66 و ۱5۳ با این نهاد منعقد 

کرده اند، اما پروتکل الحاقی را نپذیرفته اند. فعالیت های هسته ای این دسته از کشورها تحت 

نظارت حداقلی آژانس قرار دارد. کشورهای الجزایر، بالروس، هندوراس، مالزی، سنگال، 

صربستان، تایلند، تونس و برخی دیگر کشورها در این دسته بندی قرار می گیرند.]۱6[

دسته سوم، شامل کشورهایی که عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده، ان. پی. 

تی. را امضا کرده و پروتکل الحاقی را پذیرفته اند می شود. فعالیت های هسته ای این کشورها 

تحت نظارت حداکثری آژانس در چارچوب نظام پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی 

)اسناد 66،۱5۳ و 5۴۰( قرار دارد. امروز در جهان ۱۳۰ کشور چنین وضعیتی دارند.]۱7[

پذیرش  به موجب  که  می گیرد  بر  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  چهارم،  دسته 

تعهدات هسته ای مندرج در توافق برجام، تحت 

سیستم نظارتی متشکل از نظام پادمانی آژانس و  

سازوکار پیش بینی شده در برجام قرار دارد.

در  ایران  تعهدات  با  متناسب 

اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  برجام، 

سازوکار نظارتی منحصربه فرد، متمایز و 

ویژه ای را برای نظارت و راستی آزمایی 

ایران تدوین کرده  فعالیت های هسته ای 

است.
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نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورها، متناسب با تعهدات آن ها طبق اسناد توافق 

شده بین المللی صورت می گیرد. به این معنی که با افزایش سطح تعهدات یک کشور، 

سطح بازرسی، نظارت و راستی آزمایی نیز ارتقا پیدا می کند. کشورهای دسته اول که 

متعهد به ان. پی. تی. نیستند، طبعًا فعالیت هسته ای آن ها تحت هیچ گونه سازوکار نظارتی 

قرار نمی گیرد. کشورهای دسته دوم که ان. پی. تی. را پذیرفته ولی پروتکل الحاقی را 

امضا نکرده اند، تحت سیستم نظارتی حداقلی آژانس قرار می گیرند. کشورهای دسته سوم 

که پروتکل الحاقی را پذیرفته اند، به نسبت تعهدات مشخص شده در پروتکل الحاقی، تحت 

نظارت و بازرسی قرار می گیرند. جمهوری اسالمی ایران نیز به تناسب تعهداتی که در برجام 

پذیرفته است، تحت سازوکار نظارت و بازرسی قرار دارد که به نسبت، در سطح باالتری 

از بقیه قرار می گیرد.
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۵-جمع بندی و نتیجه گیری

دولت ایران در سال ۱۳5۲ و در چارچوب نظام پادمان ها با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی منعقد کرد که به سند  INFCIRC/۲۱۴ معروف است. پذیرش اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی توسط ایران، محصول مذاکراتی بود که در ابتدای دهه هشتاد شمسی با 

تروئیکای اروپا )سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان( صورت پذیرفت. اما با ازسرگیری 

فعالیت های هسته ای در سال ۱۳۸۴، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز متوقف شد. تا 

اینکه در مذاکرات منتهی به برجام، پذیرش و اجرای کامل پروتکل الحاقی ذیل تعهدات 

ایران قرار داده شد. عالوه بر این به دلیل محدودیت هایی که در چارچوب برجام تا ۲5 

از سند۲۱۴ و  فراتر  نظارت هایی  قرار داده شده است،  ایران  فعالیت های هسته ای  بر  سال 

پروتکل الحاقی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظر گرفته شده است که اکثراً از 

جنس راستی آزمایی تعهدات اجرا و گزارش شده توسط ایران هستند. نتیجه اینکه امروز 

فعالیت های هسته ای ایران تحت نظام نظارت و بازرسی منحصربه فردی قرار دارد که فراتر 

از سازوکار پیش بینی شده در نظام پادمانی آژانس است. به همین دلیل نیز می توان ادعا کرد 

فعالیت های هسته ای ایران در مقایسه با رژیم صهیونیستی، هند و پاکستان که به ان. پی. تی. 

ملحق نشده اند و حتی کشورهایی که عضو آن هستند، تحت شدیدترین سازوکار نظارت 

بین المللی قرار دارد که در جهان بی سابقه است.
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