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Abstract 
The exceptional characteristics of Iran's nuclear case, because of implementation of 

the provisions of Comprehensive Safeguard Agreement and enforcement of relevant 

IAEA's competencies, UNSC engagement with the case and the eventual agreement 

called JCPOA, continues to be the focus of articles and reviews. Moreover, the 

continuation of the case and the current challenges for JCPOA further mark the 

importance of proper analysis and assessment of each phase, for planning the future 

steps. Focusing on the period from beginning of the case up to reporting it to UNSC, 

this article tends to review the basis of IAEA reporting to UNSC with reliance on 

the documents. 

 

 

Keywords 
International Atomic Energy Agency – IAEA, Non-Proliferation Treaty – NPT, 

Comprehensive Safeguard Agreement, Iran Nuclear Case. 

 

___________________________________________________________________ 
* Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. 

Email: eslamizad@gmail.com 

Received: August 31, 2019 - Accepted: February 17, 2020 
 

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt 

the material for any purpose. 



21-1عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟: فصلنامۀ مطالعات حقوق   
DOI: 10.22059/JPLSQ.2020.288203.2151 

 

المللی انرژی اتمی به شورای دهی آژانس بینگزارش آیین
 ای ایرانبا تمرکز بر پروندۀ هسته امنیت

 

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 

 *زادحمید اسالمی
 

 چکیده

دهزی آاانز    های آن با پنج مورد دیگر گزاار  ای ایران و تفاوتویژگی استثنایی پروندۀ هسته
اعمزا   نامۀ پادمان جامع و موافقتمفاد  جرایا حیثای امنیت، از المللی انرای اتمی به شوربین

المللی انرای اتمی، ورود شورای امنیت به این پرونزد  و  های آاان  بینای از صالحیتمجموعه
شزود، همننزان مزورد توجزه نویسزندگان و      اصطالح برجام خواند  مزی در نهایت توافقی که در 

های جاری در بحزث برجزام بزر    ای و چالشداوم پروندۀ هستهبر این، تنظران است. عالو صاحب
گیزری از آن بزرای طراحزی    شزد  و بهزر   اهمیت تحلیل و ارزیابی صحیح هریک از مراحل طزی 

ای افااید. مقالۀ حاضر درصدد است تا با تمرکا بر مقطزع آازاز پرونزدۀ هسزته    های بعدی میگام
دهی شورای حکام بزه شزورای امنیزت را بزا     ار ایران تا گاار  آن به شورای امنیت، مبانی گا

 .کندبررسی تکیه بر اسناد 
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 .پادمان جامع
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 مقدمه

ه شورای امنیزت،  ب گاار آااز طرح در شورای حکام تا  .1 ،در سه مقطع ای ایرانۀ هستهپروند 
 نهایزت در مریکا و اتحادیۀ اروپزا، و  آ ۀهای یکجانبهای شورای امنیت و تحریمتحریمبرقراری  .2
هزای مشزروح و تفلزیلی    قابل بحث و بررسزی و تحوالت متعاقب آن، توافق موسوم به برجام  .3

ار مجموعزه  شد، برای اولین بدر مقطع او ، که موضوع صرفاً در داخل آاان  رسیدگی می. است
 نامۀ پادمان جامع اعما  شد.مقررات موافقت

تا کنون، هشت مزورد   19۷0در سا   ایاالجرا شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ هستهاز هنگام الزم
که از این تعداد تنهزا چهزار    طرح شد ،شورای حکام در نامۀ پادمان جامع موافقتتخلف از مفاد 

ای را طی از این موارد مسیر متفاوت و جداگانه مورد به شورای امنیت گاار  شد  است. هریک
خزار  از چزارچو    و اقدامات نظزامی  در پی  ای عراق، لیبی و سوریهبرنامۀ هستهافشای کردند. 
. رومانی و کرۀ جنوبی خود نسبت به گاار  قلورهای پادمانی صورت گرفتآاان  های بازرسی

هزای  بزرای گزاار  و بازرسزی   های آاان  تاقدام کردند. کرۀ شمالی در پاسخ به اولین درخواس
خزار   نیزا  ای عۀ هستهنامۀ پادمان جامع را لغو و اعالم کرد که از معاهدۀ عدم اشاموافقتویژ ، 

تأکیزد   چگونگی رفتاری آاان  با هریک از این مزوارد نیزا متفزاوت بزود. بزا وجزود      خواهد شد. 
عدم پایبندی، پروندۀ ملر و کرۀ جنزوبی  مدیرکل آاان  به لاوم برخورد یکسان با تمامی موارد 

پروندۀ رومانی و لیبزی بزا    ،اصالً عنوان عدم پایبندی نگرفت و به شورای امنیت نیا گاار  نشد
عزراق، کزرۀ شزمالی،     های پروندو تنها به شورای امنیت گاار  شد  1«صرفاً جهت اطالع»قید 

 (Rauf, 2016: 19) گرفتقرار شورای امنیت در دستور کار و اقدام ایران و سوریه 

بدون آنکه مرجعی قضزایی باشزد، در مزورد عزدم پایبنزدی بزه قضزاوت         شورای حکاماینکه 
، مؤیزد آن اسزت کزه تزال  بزرای      هزای مزذکور  های هریک از پروند تفاوت، در کنار پردازدمی

ران، ای ایز . پروندۀ هستهنیستهای شورای حکام راهگشا و استناد به رویه در رسیدگیاستخرا  
هزای  صالحیتای، اعما  برنامۀ هستهۀ نشداعالمابعاد احتمالی  طرحمنتهی به تحوالت  حیثاز 

ورود شورای امنیت به این پروند ، در عین تأکیزد  و در نهایت  نامۀ پادمان جامعموافقتناشی از 
ستثنایی در نامۀ پادمان جامع، یک مورد اای و موافقتایران به معاهدۀ عدم اشاعۀ هستهبر تعهد 

در واقع علت گاار  به شورای امنیت شکستن تعلیق  میان موارد مطروحه در آاان  بود  است.
 ای.بود نه عدم پایبندی به پادمان و معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته

ای ایران، اقدام تحت فلزل هفزتم منشزور و    تعجیل شورای امنیت در ورود به پروندۀ هسته
نامزۀ  اجرای موافقتای، صحت ط و ایرمرتبط با موضوع هستههای مرتبای تحریموضع مجموعه

سالۀ ایزران  تعامالت سهدر شرایطی که  .پادمان و فرایند رسیدگی در آاان  را نیا زیر سؤا  برد

___________________________________________________________________ 
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قزرار نگرفتزه بزود، شزدت     توجزه  مزورد  چنزدان   هگرفتز انجزام ی هزا بازرسیبا آاان  و مجموعه 
د که وجه مشترک االب آنها ادازام  اقداماتی شۀ های شورای امنیت موضوع مجموعگیریموضع
با اقدامات بعدی شورای امنیت و ایرقزانونی  در چارچو  آاان   هگرفتانجامهای رسیدگیبحث 

ای قطعنامۀ شورای حکام فاقد مبنای حقزوقی الزم شزناخته شزد    دانستن هر دو است. در مقاله
های داخل آاان ، الاام ایران میل بررسیای دیگر عدم تک( و در مقاله۴: 138۵)سادات میدانی، 

به تکالیفی فراتر از تعهدات خود )اشار  به درخواست شورای حکام برای امضا و تلویب پروتکل 
ای های عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ هستههای عضو آاان  برای دولتگیری دولتالحاقی( و تلمیم

 ،(2006 ۀفوریز  ۴هنزد بزه قطعنامزۀ     بدون آنکه خود عضو معاهدۀ مابور باشند )اشزار  بزه ر ی  
 .(1۴و  11: 138۵مبنای رد اعتبار قطعنامۀ شورای حکام قرار گرفت )ساعد، 

های بعد نیزا ادامزه داشزت،    های شورای امنیت در سا این ارزیابی با تداوم و تشدید تحریم
رای حکزام و  ای ایزران بزه شزو   ارجاع پروندۀ هسزته »ای دیگر ادعا شد که ای که در مقالهگونهبه

متعاقباً به شورای امنیت سازمان ملل، مسیر حقوقی الزمه را طی نکزرد  و در مسزیر سیاسزی و    
الملزل خزاو و عزام، قواعزد آمزر ، مقزررات خزاو        خود، اصو  و موازین حقوق بزین  ۀزدشتا 

اساسنامۀ آاان  و منشور سازمان ملل و همننین قواعد حقزوق بشزر و حقزوق بشردوسزتانه را     
 .(380: 1391اسکندری، و  )کوشا« د  استنقض کر

نظزر  تحلیزل و  اکنون با فاصله گرفتن از آن مقطع زمزانی و الاامزات پرهیزا از دوگزانگی در     
های متفاوت منظور حمایت از مالحظات و منافع ملی، همننین با توجه به جایگا  و صالحیتبه

تفکیک رسد با نظر میحد، الزم بهالمللی انرای اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متآاان  بین
شزورای حکزام،    2006 ۀفوریز  ۴این دو بحث، صحت اجرای مقررات شکلی در تلویب قطعنامۀ 

 .شودشد ، بررسی و ارزیابی های اعما فارغ از تحوالت بعدی در شورای امنیت و تحریم
 :یافتن پاسخ صحیح به این پرسش از آنجا حائا اهمیت است که

نامۀ پادمان سالمی ایران همننان عضو آاان  و متعهد به اساسنامه و موافقتجمهوری ا اوالً
 های مشابهی قرار گیرد؛ تواند موضوع رسیدگیاست و بالقو  میجامع 

ای به چزارچو  قبلزی   وضعیت جاری در رابطه با برجام و احتما  بازگشت پروندۀ هسته ثانیاً
 و  های آاان  و شورای امنیت وجود دارد؛رسیدگی

شزوند، در  اصطالح آیزین عزدم پایبنزدی خوانزد  مزی     در سازوکارهای نظارتی مشابه که  ثالثاً
های شیمیایی نیا مجزری اسزت.   معاهدات دیگر همنون کنوانسیون منع سالح خلوو

شاید که این ارزیابی مجدد و شناخت سازوکارهای نظارت و اعما  معاهدات به ممانعزت  
 .کمک کندمشابه وضعیت بروز از 

ای ایران و بررسی مجدد فرایندی کزه  بر همین اساس مقالۀ حاضر با تمرکا بر پروندۀ هسته
ای ایران به شورای امنیت طی شد، درصزدد پاسزخگویی بزه ایزن     از آااز تا گاار  پروندۀ هسته
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شزورای حکزام آاانز      2006 ۀفوریز  ۴تلزویب قطعنامزۀ    1مبانی قزراردادی »است که  پرسش
و  «تمی و گاار  تحوالت و تلمیمات آاان  به شورای امنیت کزدام اسزت   المللی انرای ابین

های شورای حکام تا زمان گاار  پروند  به شورای امنیزت  آیا مبانی مابور در فرایند رسیدگی»
 «.درستی مراعات شد  بودند به

و  ها نیازمند بحثی مقدماتی در مورد مبانی قراردادی روابط ایزران پاسخگویی به این پرسش
المللی انرای اتمی و روشن شدن مبنزای صزالحیتی آاانز  بزرای گشزودن پرونزدۀ       آاان  بین

ای ایران و گاار  آن به شورای امنیت است. در این قسمت حقوق و تکالیف متقابل میان هسته
نامۀ پادمان جامع به شکلی موجا مورد بحث قرار ایران و آاان  در چارچو  اساسنامه و موافقت

های آاانز  و در نهایزت گزاار     . در قسمت دوم مبانی قراردادی اقدامات و درخواستگیردمی
 پروند  به شورای امنیت بررسی خواهد شد.

 

 مبانی قراردادی روابط ایران و آژانس

المللی انرای اتمی بر اساسزنامۀ آاانز    مبنای اصلی روابط جمهوری اسالمی ایران و آاان  بین
راحل تلویب را در مجلسین وقت طی کرد، استوار اسزت. همننزین   م 133۷ ما خرداد 6که در 
عهدنامزۀ   3ای و بنزابر تعهزد ناشزی از مزادۀ     عضویت ایران در معاهدۀ عدم اشاعۀ هسزته  در پی

 13۵2 مزا  بهمزن  2۴ملو  « نامۀ پادمان جامعموافقت»مابور، قراردادی دوجانبه تحت عنوان 
 2میان دو طرف منعقد شد  است.

ترتیبزات  »عنزوان   بزا نامۀ پادمان جامع، سند دیگری موافقت 39است وفق مادۀ  ذکر شایان
نامۀ پادمان به امضای طزرفین رسزید  اسزت کزه     در مورد چگونگی اجرای مفاد موافقت 3«فرعی

نظزران  برخی صاحبهرچند مستند برخی دعاوی آاان  قرار گرفت، نیا نقض بعضی از مفاد آن 
و نقض آن را موجب مسئولیت دولت  کرد افقات سیاسی محسو  را در حد تو« ترتیبات فرعی»

 .(Joyner, 2016: 134)اند ناقض ندانسته

« نامزۀ پادمزان جزامع   موافقزت »ای در تکلیف به عقزد  با توجه به جایگا  معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته
 د.شو رسد در ادامه مختلری در مورد چگونگی رابطۀ آاان  و معاهدۀ مابور ذکرنظر میالزم به

مریکا و متحزدان آن در  آعدم موفقیت  در پی، 19۵۷المللی انرای اتمی در سا  آاان  بین
منظور اعما  کنتر  بر تجارت رو به رشد مزواد و فنزاوری   ای و بهحفظ انحلار بر فناوری هسته

آاانز  دارای سزه کزارکرد: الزف( تزرویج کزاربرد        ۀاساسنام 3ای، تأسی  شد. طبق مادۀ هسته

___________________________________________________________________ 
مان جامع فیمابین ایران و آاان  و همننین سایر اسناد نامۀ پادمنظور از مبانی قراردادی در اینجا موافقت. 1

 ای و اساسنامۀ آاان  است.مرتبط با آن شامل ترتیبات فرعی، معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته
2. INFCIRC/214, 13 Dec. 1974 
3. Subsidiary Arrangements 
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منظور کنتر  و نظارت بر کزاربرد مزواد و   ای،  ( ایجاد نظام پادمانی بهمیا از انرای هستهآصلح
ای، و  ( وضع استانداردها و سازوکارهای قراردادی تضمین ایمنی استفاد  از مواد فناوری هسته

 و فناوری، است.

پادمزانی در  تنظیم و تکمیل الگوهزای   به در پنج مرحله اقدام 1960های دهۀ آاان  طی سا 
 ۵د. طبق مفزاد بنزد   کرهای این دو سند و الحاقیه INFCIRC/66و  INFCIRC/26قالب سندهای 

های موضزوع همکزاری آاانز     اساسنامه، الگوهای پادمانی مابور در مورد آن دسته از پروا  3مادۀ 
ای اعما  با کشورهای عضو، و نیا به درخواست طرفین یک قرارداد همکاری در زمینۀ انرای هسته

ای یزک کشزور   های هستههای پادمانی مابور الااماً تمامی فعالیتنامهترتیب موافقتدند. بدینشمی
 شدند.نامید  می 1«پادمان موردی ۀنامموافقت»دادند و به همین دلیل را پوشش نمی

سزالح  منظور تضمین انحلار پ  از تأسی  آاان  بهیک دهه ای معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته
تسزلیحات  هزای جدیزد دارای   اعضای ثابت شورای امنیت و ممانعزت از ههزور قزدرت   ای تههس
ای، تعهد های هستهتعهدات متقابل کشورهای دارا و فاقد سالح هد. از میان مجموعشاالجرا الزم

ای تنهزا تعهزد   های هسزته ای به عدم ساخت، کسب یا کنتر  سالحکشورهای فاقد سالح هسته
معاهد  دارای ضمانت اجراست.  3مندر  در مادۀ  سازوکارهد  است که براساس ناشی از این معا

ند تا با توجه شوای عضو معاهد  مکلف میهای هستهاین ماد  کشورهای فاقد سالح 1طبق بند 
شزود،  کزه در آینزد  تنظزیم مزی     را المللی انرای اتمی، قرارداد پادمزانی به اساسنامۀ آاان  بین

هزا و دیگزر ادوات   آمیزا بزه سزالح   ای از ملارف صلحم انحراف انرای هستهتضمین عد منظوربه
 .(NPT, Article III.1) کنندای منعقد انفجاری هسته

به طو  انجامید و حاصل کزار،   19۷2تدوین الگوی پادمانی مورد اشار  در این ماد  تا سا  
ای تنظزیم شزد تزا    گونزه ، بزه های موردیالگوهای پادمان ۀبا تکیه بر تجار  قبلی آاان  در تهی

ای کشزورهای طزرف قزرارداد باشزد     هزای هسزته  مواد، تحقیقات و فعالیزت تمامی  ۀدهندپوشش
(INFCIRC/153 و به همین دلیل )«نام گرفت. 2«نامۀ پادمان جامعموافقت 

میزان آاانز  انزرای اتمزی و     طزولی  نکتۀ قابل تأکید در این مورد آن است که هیچ رابطزۀ  
معاهزدۀ عزدم اشزاعۀ     3مزادۀ   1ای وجود ندارد و اشارۀ مندر  در بند اشاعۀ هستهمعاهدۀ عدم 

عنزوان  ای به معنای ایجاد تکلیف برای پذیر  اساسنامۀ آاان  نیست. اساسنامۀ آاان  بههسته
مجموعه کارکردهای مشخلزی را بزرای آاانز  مشزخ       ،الدولیسازمان بینسند تأسی  یک 

هزای فعالیزت   ایجاد و اعما  نظام پادمانی تنها یکی از جنبه ،شد طورکه ذکرهمان وکرد  است 
ای های پادمان جامع با کشزورهای فاقزد سزالح هسزته    نامهموافقتبر همین منوا  . استآاان  

 3ای تنها یکی از کارکردهای آاان  است که بنزابر تجزویا مزادۀ    عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته

___________________________________________________________________ 
1. Item Specific Safeguard Agreement 
2. Comprehensive Safeguard Agreement 
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ای طبق اساسنامهنیا اکنون است. از سوی دیگر آاان  هم د شمعاهدۀ عدم اشاعه به آن محو  
دارای  ، همنزون هنزد و پاکسزتان،   ایخود با برخی اعضای ایرعضو معاهدۀ عدم اشزاعۀ هسزته  

 .است INFCIRC/66مبتنی بر سند  های پادمان موردینامهموافقت

، دارای مفزاد و  3ای نیا به نوبۀ خود، جدای تکلیف مقزرر در مزادۀ   اشاعۀ هستهعدم معاهدۀ 
المللزی انزرای اتمزی قزرار     تعهدات متقابلی است که به هیچ عنوان در حیطۀ وهایف آاان  بین

 تمامیبا شرکت  1های بازنگریگیرند. روند ایفای این تعهدات متقابل در چارچو  کنفران نمی
عکز   بزه ای . معاهدۀ عدم اشاعۀ هسزته شودمیاعضای این معاهد  هر پنج سا  یک بار بررسی 

هزای شزیمیایی، فاقزد هرگونزه     برخی معاهدات مشابه متأخر، همنون کنوانسزیون منزع سزالح   
هزای بزازنگری توسزط    الزم برای برگااری کنفزران   خدماتسازمان یا دبیرخانۀ اجرایی است و 

د. آخرین کنفزران  بزازبینی معاهزدۀ عزدم     شوبخش خلع سالح دبیرخانۀ سازمان ملل ارائه می
 د.شبرگاار  201۵ی در سا  ااشاعۀ هسته

گزا  بزا هزم تطبیزق     الملل نیا هزیچ از سوی دیگر ترکیب اعضای این دو تأسی  حقوق بین
ان. پی. تی.، عضو  1968های عضو معاهدۀ کلیۀ دولت»نداشته است. برای رد این تلور الط که 

ای برخزی کشزوره   اسزت  ییزادآور  شزایان (، 2۵: 138۵)سزاعد،  « اساسنامۀ آاان  هم هسزتند 
ای همنون فرانسه، آراانتین و برزیزل کزه در زمزرۀ اعضزای مؤسز       پیشرفته در فناوری هسته
ای نپیوسزتند و برخزی دیگزر    به معاهزدۀ عزدم اشزاعۀ هسزته     1990آاان  بودند، تا نیمۀ دهۀ 

پاکستان و رایم اشغالگر قدس هنوز هم در عین عضویت در آاان  عضزو معاهزدۀ    ،همنون هند
ای، که متقابل بسیاری از کشورهای کوچک عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ هستهطور بهمابور نیستند. 

نامزۀ پادمزان   اند، در شرایطی اقدام به عقزد موافقزت  ای نبود اساساً درصدد کسب فناوری هسته
اکنون نیا قریب به بیسزت کشزور عضزو معاهزدۀ     ند که عضو آن نبودند، هما جامع با آاان  کرد
 2وز در چنین وضعیتی هستند.ای هنعدم اشاعۀ هسته

ر ی مثبزت هنزد بزه    مبنزای ایزراد نسزبت بزه       همین تلزور در مزورد رابطزۀ آاانز  و معاهزد     
ابراز تردیزد  ای ایران به شورای امنیت و های احراز عدم پایبندی ایران و گاار  پروندۀ هستهقطعنامه

هزای  برخزی دولزت  »شد  که  د. این ایراد بدین شکل مطرحشاعتبار قطعنامۀ شورای حکام نسبت به 
ایرعضو ان.پی.تی. که اساس این معاهد  را قبو  ندارند و التاام حقوقی به آن ندارنزد، از ایزن رهگزذر    

نماینزد. متأسزفانه مبزانی    در مورد نحوۀ پایبندی اعضای ان.پی.تی. و تفسیر تعهداتشان اههارنظر مزی 
 .(39: 138۵)ساعد، « م نمود  استان.پی.تی. فراه 3مادۀ  1مداخالتی را بند  نحقوقی چنی

___________________________________________________________________ 
1. NPT Review Conference 

توان از کشورهای آندورا، بوتان، دمااۀ سبا، کومور، گینۀ استوایی، گینه، گینۀ بیسائو، گامبیا، برای مثا  می .2
کریباتی، مالدیو، میکرونای، نائورو، سنت کیتا و نوی ، سائوتومه و پرنسیپ، جاایر سلیمان، سومالی، 

 والو و اوگاندا نام برد.سورینام، تیمور شرقی، توگو، تو



 7   ...المللی انرژی اتمیدهی آژانس بینگزارش آیین

تعهزد   وعضویت در آاان  شمردن  برابرگونه اههارنظر ناشی از اشتبا  در رسد ایننظر میبه
ای معاهزدۀ عزدم اشزاعۀ هسزته     3مزادۀ   1تردیزد بنزد   بزی ای باشد. معاهدۀ عدم اشاعۀ هستهبه 

روز پ  از عضویت نسبت  180سازد تا هرف ای عضو معاهد  را مکلف میهای فاقد هستهدولت
المللی انرای اتمزی  ند. بر همین اساس آاان  بینکننامۀ پادمان با آاان  اقدام به انعقاد موافقت

« نامزۀ پادمزان جزامع   موافقت»د که در اصطالح کرای اقدام نسبت به تدوین الگوی پادمانی ویژ 
و اعضای معاهدۀ عدم اشزاعۀ   یکسان میان آاان  ۀشود و در قالب قراردادهای دوجانبخواند  می

 د.شوای منعقد میهسته

گیری شورای حکام بزه  است که سازوکار نظارتی آاان  و صالحیت تلمیماین نکتۀ اساسی 
د و آاانز   شزو نامۀ پادمان جامع محدود میپایبندی یا عدم پایبندی به تکالیف ناشی از موافقت

ی کشزورهای عضزو معاهزدۀ عزدم اشزاعۀ      گیری در مورد پایبندهیچ نقشی در قضاوت و تلمیم
 ای نسبت به این معاهد  ندارد.هسته

ای بزر عهزدۀ   تلمیم در مورد پایبندی نسبت به معاهدۀ عدم اشزاعۀ هسزته  »عبارت دیگر به
آزمزایی پایبنزدی نسزبت بزه     مسزئو  راسزتی  فقزط مرجزع   اعضای این معاهد  اسزت و آاانز    

 ,Ulfstein« )معاهد  منعقد شد  اسزت  3مادۀ  1د های پادمانی است که براساس بننامهموافقت

گیری در مورد پایبنزدی یزک   بر همین سیاق شورای امنیت نیا در جایگا  تلمیم .(319 :2007
بززه لحززاو حقززوقی عززدم پایبنززدی بززه  »ای نبززود  و کشززور بززه معاهززدۀ عززدم اشززاعۀ هسززته 

ای اهدۀ عدم اشزاعۀ هسزته  مع 3خود متضمن نقض مادۀ خودیهای پادمان آاان  بهنامهموافقت
 .(Joyner, 2016: 79« )نیست

نامۀ پادمان جامع نیا با لحاو همین تفکیک گستردۀ حقوق و تکزالیف ناشزی از   الگوی موافقت
آن  1۵مزادۀ   2در بنزد   بزر همزین اسزاس    د  وشز ای تنظیم اساسنامه و معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته

بایسزت  مزان جزامع عضزو آاانز  نباشزد، مزی      که اگر کشور طرف قرارداد پاداست بینی شد  پیش
عبارت دیگر کامالً ممکن و به (INFCIRC/153, Article 15-2) بپردازدهای اجرای پادمان را هاینه

 نامۀ پادمان جامع منعقد کند.متلور است که کشوری بدون عضویت در آاان ، با آن موافقت

کزه برخزی   اسزت  د  شز موجزب   المللتأسی  حقوق بیندو همین تلور الط از رابطۀ این 
یزاد  « سزند مزادر  »و « معاهزدۀ اولیزۀ عزدم گسزتر     »عنوان نویسندگان از اساسنامۀ آاان  به

اساسزنامۀ آاانز     1۷اند تا از احکام مندر  در مادۀ اند و حتی بدین طریق درصدد برآمد کرد 
ت آاان  )خزوا   وفلل اختالفات راجع به کلیۀ موضوعات در صالحیحل»ای برای عنوان شیو به

 کننزد اسزتفاد   « های وابسته به ان. پی. تی.(نامهمستند به اساسنامه یا ان. پی. تی. و یا موافقت
این در حالی است که با شرح فوق این تلقی از اساسنامۀ آاان  فاقد مبانی  .(23: 138۵)ساعد، 
های پادمان جزامع تزابع   نامهاز سوی دیگر اختالفات مربوط به موافقت شود وارزیابی میحقوقی 

 ترتیبات دیگری است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
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 دهی آژانس به شورای امنیتمبانی گزارش

معرفزی و بررسزی   دیگر ای در مقاالت نحو شایستهدهی آاان  به شورای امنیت بهمبانی گاار 
دهزی آاانز  بزه     طزور خالصزه گزاار   به .(21-2۵: 138۵سادات میدانی،  و شد  است )زمانی

)بروز مسائلی که در صالحیت شورای  اساسنامه 3مادۀ  ۴«  »مبتنی بر بند  بایدشورای امنیت 
اساسنامه )احراز عدم پایبنزدی بزه تعهزدات پادمزانی( باشزد.       12مادۀ  « »امنیت باشد( یا بند 

ان ، عضو آاان  نامۀ پادمان جامع با آا، تعدادی از کشورهای دارای موافقتگفتیمکه گونههمان
نامزۀ پادمزان   الگوی موافقت 19اساس بند  نیبنابراین تعهدی به مفاد آن ندارند. بر هم ،نیستند
کزه  اسزت   هدهی آاان  به شورای امنیت برقرار ساختترتیبات دیگری را نیا برای گاار جامع 

که عزدم   آاان  در وضعیتی قرار نداشته باشد ،که به تشخی  شورای حکامطبق آن، درصورتی
توانزد نسزبت بزه گزاار      د، آنگزا  مزی  کنز ای تحت پوشش پادمان را تأییزد  انحراف مواد هسته

 د.کنوضعیت به شورای امنیت اقدام 

اند کزه شزورای حکزام در تلزویب     د کراالب نویسندگان ایرانی چنین استدال  و ابراز عقید  
ای ایزران بزه     پرونزدۀ هسزته  مبانی قراردادی شرایط مقزرر بزرای گزاار    2006 ۀفوری ۴قطعنامۀ 

شیوۀ سیاسی بزرای  »اند که قطعنامۀ مابور حتی ابراز کرد  ، ود  استکرشورای امنیت را مراعات ن
نامزۀ پادمزان   رسانی به شورای امنیت بود  است که جایگاهی بزر آن در اساسزنامه و موافقزت   اطالع
طبزق مفزاد ملزرح اساسزنامه و     . امزا  (2۵-26: 138۵سزادات میزدانی،    و )زمانی« توان یافتنمی

عنزوان  نامۀ پادمان، شورای حکام از هیچ صالحیت و اختیاری بزرای تلزویب قطعنامزه بزه    موافقت
رسانی به شورای امنیزت برخزوردار نبزود  و نیسزت و بزر همزین اسزاس        شیوۀ سیاسی برای اطالع

 دانست.« ای امنیترسانی به شورشیوۀ سیاسی برای اطالع»را  2006 ۀفوری ۴توان قطعنامۀ نمی

 ۴رسد که با بررسی مجدد و تطبیق مبانی تلویب قطعنامزۀ  نظر میبر همین اساس الزم به
تزری در رد  نامۀ پادمان جامع، به مبانی مستحکمبا مفاد اساسنامۀ آاان  و موافقت 2006 ۀفوری

طعنامزۀ مابزور از   ق تلزویب  اعتبار قطعنامه نائل آییم و یا با ارزیابی جدید از تعامالت منتهی به
ای بزه  های نامطلو  متعاقب گزاار  پرونزدۀ هسزته   گذشته بیاموزیم تا بتوانیم از تکرار وضعیت

 .یمپرهیابشورای امنیت 

تلزمیم شزورای    در زمینزۀ در این بررسی مجدد تال  خواهد شد تا محورهای اصلی ایزراد  
ی از فراینزد منتهزی بزه تلزویب     احکام طرح در قالب سؤا  طرح و با تکیه بر اسناد ارزیابی تاز 

 .شودارائه  2006 ۀفوری ۴قطعنامۀ 

 

 ایرانای در پروندۀ هستهقصور یا تخلف موارد  .1

دولت ایران موهف به گزاار  اطالعزات مربزوط بزه      ،طبق مفاد بخش دوم قرارداد پادمان جامع
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، صزادرات و  (INFCIRC/214: para. 31-35ای )هرگونه تغییرات در میاان موجودی مواد هسته
مزواد   در زمینزۀ (، تحقیقزات و مطالعزات   INFCIRC/214: para. 91-96ای )واردات مواد هسزته 

(، و تأسیسات و محل نگهداری و تحقیقزات روی مزواد   INFCIRC/214: para. 13-14ای )هسته
 .است( INFCIRC/214: para. 49-50ای )هسته

ای ایزران تلقزی   نقطۀ آاازین پرونزدۀ هسزته  گرچه بازدید مدیرکل وقت آاان  از تأسیسات نطنا ا
شود، طبق ترتیبات فرعی معتبر تا آن زمان، ایران تعهزدی بزه گزاار  سزاخت و ارائزۀ اطالعزات       می

در ای نداشزت و آاانز  نیزا    از انتقا  مزواد هسزته   پیشروز  180طراحی این تأسیسات تا به مربوط 
 نامۀ پادمان ذکر نکرد.پایبندی به موافقت عنوان قلور یا عدمادعایی را به حیث این ابتدا از

کیلوگرم  1800 ۀنشدنقطۀ آاازین دعاوی آاان  در مورد قلورهای ارتکابی از واردات اعالم
های ، نگهداری آنها در تأسیسات اههارنشد ، و تحقیقات و آزمایش1991ای در سا  مواد هسته

ی این موارد و همننین محل نگهداری و نشد  روی این مواد بود که قلور در گاار  تماماعالم
 شزد مزنعک    2003ها در اولین گاار  مکتو  آاان  در اوئزن  دفن پسماند ناشی از آزمایش

(GOV/2003/40: para. 16-24). هززا در زمینززۀ در همززین اولززین گززاار  موضززوع پیشززرفت
ی آ  سزنگین  سازی با فناوری لیاری و سانتریفیوا و همننین طرح ساخت ر کتور تحقیقاتانی

 اراک بدون ابراز نظر انعکاس یافت.

به شورای حکام تسلیم شد، حزاوی اطالعزات    2003دومین گاار  مکتو  آاان  که در اوت 
 ۀبیشتری در زمینۀ تحقیقات در زمینۀ فناوری ساخت سانتریفیوا بود. در شرایطی که موضزع اولیز  

از  شزد  یداریز هزای خر هزا و طراحزی  طرف ایرانی ساخت بومی سزانتریفیوا بزا اسزتفاد  از نقشزه    
(، GOV/2003/63: para. 28-31ای بزود ) هزای خزارجی و بزدون اسزتفاد  از مزواد هسزته      واسزطه 

 شد  با درصد پایین و باال بود.انگر وجود ذرات اورانیوم انیبیهای بازرسان آاان  بردارینمونه

، 2003ای ایران در سزپتامبر  ترتیب اولین قطعنامۀ شورای حکام در مورد پروندۀ هستهبدین
هنگام عضویت ایران در این شورا، و با اجماع به تلویب رسید. شورای حکام در این قطعنامزه  به

د و بزه سزیاق   شز ( GOV/2003/69: para. 3سزازی ) های مرتبط با انزی خواستار تعلیق فعالیت
اطالعات و تأمین دسترسزی   اتخاذ پنج اقدام در زمینۀ ارائۀ ،نامۀ پادمانموافقت 18عبارات مادۀ 
 :GOV/2003/69خوانزد )  1«اساسی و فوری»شد  جبران قلورهای گاار  منظوربهبازرسان را 

para. 4). نامزۀ پادمزان   نامۀ پادمزان دولزت طزرف موافقزت    موافقت 18شود طبق مادۀ یادآور می
، حتزی در  شزوند درخواست می« اساسی و فوری»جامع موهف است اقداماتی را که تحت عنوان 

و بدون قیزد   سرعتبهآاان  همننین از ایران تقاضا کرد که نظر به اجرا بگذارد. صورت اختالف
عنزوان یزک اقزدام    و از این پز  بزه   کند و شرط اقدام به امضا، تلویب و اجرای پروتکل الحاقی

 .(GOV/2003/69: para. 6) کنداعتمادساز مطابق با مفاد پروتکل الحاقی عمل 

___________________________________________________________________ 
1. essential and urgent 
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هزای بزاز هزم بیشزتر بازرسزان از ابعزاد       حاوی یافته 2003ار  آاان  در نوامبر سومین گا
ای در آزمزایش سزانتریفیواها   ای ایزران، از جملزه اسزتفاد  از مزواد هسزته     مختلف برنامۀ هسته

(GOV/2003/75: para. 32  ( جداسزازی پلوتونیزوم ،)GOV/2003/75: para. 26-29  و برخزی )
( بزود. گزاار  جدیزد    GOV/2003/75: para. 36-41لیزاری ) سزازی  تحقیقات در زمینزۀ انزی  

مزدعی قلزور در همکزاری از طریزق      ،دهزی بر برشماری موارد قلزور در گزاار   دبیرکل عالو 
 .(GOV/2003/75: para. 48) شدکاری نیا پنهان

حزائا اهمیزت بسزیار     حیزث هزای مطروحزه از دو   دومین قطعنامۀ آاان  بیش از درخواست
های گذشته ایران در تکلیف پایبندی به قلور و نقض»آنکه شورای حکام موارد نکتۀ او   ؛است

د کزر را قویزاً تقبزیح   « ای کزه توسزط مزدیرکل گزاار  شزد      گونزه نامۀ پادمان بزه مفاد موافقت
(GOV/2003/81: para. 2).      شورای حکام همننین با تهدیدی تلویحی بزه گزاار  پرونزد  بزه

بالفاصزله  ر صورت کشف هرگونه قلور بیشتر از سوی ایران، تلمیم گرفت که د ،شورای امنیت
های موجود بزر مبنزای   و متناسب با شرایط و توصیۀ مدیرکل تمامی انتخا  هدتشکیل جلسه د

 .(GOV/2003/81: para. 8نامۀ پادمان را بررسی خواهد کرد )اساسنامه و موافقت

بزه تعهزدات ناشزی از    « دیعزدم پایبنز  »روشن است که در قطعنامزۀ مابزور از تلزریح بزه     
نقزض تکلیزف   »رسد بتوان مزدعی شزد کزه    نظر نمینامۀ پادمان پرهیا شد  بود، ولی بهموافقت

دارد.  در پزی « عزدم پایبنزدی  »تزری از  آثزار حقزوقی سزبک   « نامزۀ پادمزان  پایبندی به موافقت
ی آن را اصزطالحی بزرا  « عزدم پایبنزدی  »تعریزف   در خلوونظران ایرانی نیا در بحث صاحب

 .(22۴: 139۵است )سادات میدانی، « به آستانۀ نقض نرسید »اند که توصیف وضعیتی دانسته

در چگزونگی توصزیف وضزعیت     تردیزد اههارات بعدی مقامات آاان  حاکی از وجود نزوعی  
فزوری  گزاار    منظزور بزه « عزدم پایبنزدی  »مریکا بر استفاد  از عبارت آایران است. از یک سو 

اصرار داشته و از سوی دیگر مدیرکل آاان  و سه کشور اروپایی طرف  موضوع به شورای امنیت
دنبا  آن بودند که پروند  همننان در حیطۀ رسیدگی آاان  بزاقی بمانزد. در   توافق سعدآباد به

بزر  آاان  حقوقی مدیر این وضعیت مدیرکل آاان  خواستار نظر دفتر حقوقی آاان  شد و نظر 
تفاوتی بزا یکزدیگر ندارنزد    « قلور در پایبندی»و « نقض»، «یعدم پایبند»آن بود که اصطالح 

(Findlay, 2015: 56-57). 

شزد   ، همرا  با موارد جدید کشزف 2003قلورهای مذکور در گاار  نوامبر  فهرستهمان 
( ذکزر و در  GOV/2004/83: para. 34آاان  ) 200۵های بعدی، در گاار  نوامبر طی بازرسی

د و ایزن بزار قطعنامزۀ    شز ( عیناً تکرار GOV/2005/67: para. 4  )آاان 200۵گاار  سپتامبر 
 NPTنامۀ پادمزان  های عدیدۀ ایران در ایفای تکلیف پایبندی به موافقتقلورها و نقض»آاان  

شززناخت « اساسززنامۀ آاانزز   12مززادۀ  « »را متضززمن عززدم پایبنززدی در مفهززوم بخززش   
(GOV/2005/77: para. 1). 



 11   ...المللی انرژی اتمیدهی آژانس بینگزارش آیین

 ت اقدامات اصالحیواسمبنای قراردادی درخ .2

االزب   ،دشز ای ایزران بزه شزورای امنیزت منتشزر      در مقاالتی که پ  از گاار  پرونزدۀ هسزته  
های عضو به اتخاذ اقداماتی فراتر از تعهدات مشروعیت حقوقی الاام دولت»نویسندگان نسبت به 

ی برخی مزدعی  حت ،(1۴: 138۵اند )ساعد، ابراز تردید کرد « تحقق اهداف ۀعنوان الزممسلم به
ای آمیزا هسزته  های صزلح خواستار تعلیق کامل، دائمی و پایدار برنامه»اند که شورای حکام شد 
 .(382: 1391اسکندری،  و شد  است )کوشا« ایران

های آاان  هیچ مسزتندی بزرای مزدعای اخیزر در     ها و قطعنامهمراجعه به مجموعۀ گاار 
دسزت  « ای ایزران آمیزا هسزته  هزای صزلح  ر برنامزه تعلیق کامل دائمی و پایزدا »درخواست مورد 
های آاان  از ایران با مبانی قراردادی حاکم بر روابزط دو  دهد، ولی جا دارد تطبیق خواستهنمی

 .شوداجما  بررسی طرف، هرچند به

دهد در صورت گزاار  عزدم   اساسنامۀ آاان  به شورای حکام اختیار می 12مادۀ  « »بند 
مزواد   ۀکننزد افزت ین و تسلیم گاار  مابور توسط مزدیرکل، از دولزت در  پایبندی توسط بازرسا

طورکزه دیزدیم   د. امزا همزان  کنز ای بخواهد تا نسبت به جبران موارد عدم پایبندی اقزدام  هسته
نامۀ پادمان جامع عضو آاان  نبود  و هنوز برخی اعضای معاهدۀ عدم اشاعه هنگام عقد موافقت

 19مزادۀ  به مفاد اساسنامۀ آاانز  ندارنزد. بزر همزین اسزاس      نیستند و به همین دلیل تعهدی 
در خلزوو  نامزۀ پادمزان مزوردی، حزاوی مقرراتزی      عک  موافقتنامۀ جامع پادمان، بهموافقت

 .استای تحت پادمان نسبت به عدم انحراف مواد هستهوضعیت عدم اطمینان 

ی حکزام براسزاس   اگزر شزورا  »کزه   اسزت  نامۀ پادمان مقرر شد از سوی دیگر در موافقت
گاار  مدیرکل چنین تلمیم بگیرد که انجام اقزدامی از سزوی دولزت ایزران بزرای حلزو        

ای یزا ادوات  تسزلیحات هسزته   یسزو ای تحت پادمان بزه اطمینان از عدم انحراف مواد هسته
دولزت بخواهزد تزا    آن تواند از ای دیگر اساسی و فوری است، شورای حکام میانفجاری هسته

وفلل اختالفات توسل شد  یزا خیزر، اقزدام مابزور را بزه اجزرا       که آیا به فرایند حلفارغ از آن
هزای  توان نتیجه گرفت که درخواستترتیب میبدین. (INFCIRC/214: Article 18« )گذارد

ای نامۀ پادمان جامع صرفاً منوط به احراز قبلی انحراف مواد هستهشورای حکام تحت موافقت
ای، ا نیست و در مورد خاو کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ هسزته آمیبه مقاصد ایرصلح
منظزور حلزو  اطمینزان از عزدم     تواند حتی در صورت وجزود تردیزد و بزه   شورای حکام می

عک  اساسنامۀ آاانز   د. از سوی دیگر بهشوخواستار اتخاذ اقدامات اساسی و فوری  ،انحراف
بزه   18سزازد، مزادۀ   محزدود مزی  « اصزالحی اقزدامات  »های شورای حکام را به که درخواست

« اساسزی و فزوری  »د کزه  شزو « هرگونه اقزدامی »دهد خواستار اتخاذ شورای حکام اجاز  می
شامل اقدامات ایرمرتبط بزا  « هرگونه اقدام»دهد. بدیهی است که اطالق عبارت تشخی  می
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المللی دات بینها در پذیر  تعهناقض اصل آزادی دولت بایدموضوع نیست و به طریق اولی ن
 یا موجب تحمیل تکالیف دائمی باشد.

گونهشورای حکام مشهود است. همان 2003در متن قطعنامۀ سپتامبر  یخوباین تفکیک به
اجرایی قطعنامۀ مابور، شامل اعزالم   ۴های مندر  در بند خواستهاز تنها آن دسته  ،که ذکر شد

هزای تبزدیل اورانیزوم و برنامزۀ سزاخت      ای، آزمایشمواد هسته ریتمامی اطالعات مربوط به ذخا
خوانزد   « اساسزی و فزوری  »سانتریفیوا و همننین اعطای دسترسی کامل به بازرسزان آاانز ،   

سزازی و امضزا و   های مزرتبط بزا انزی   فعالیت تمامیهای دیگر از جمله تعلیق شد  و درخواست
« اساسزی و فزوری  »درخواست و بزدون قیزد    صورتتلویب پروتکل الحاقی در بندهای دیگر به

 طرح شد  بودند.

هزای  نامۀ پادمان متعهد به اجرای درخواسزت موافقت 18بر این اساس ایران طبق مفاد مادۀ 
 هزای اجرایی قطعنامه بود، ولی در این مرحلزه تعهزدی بزه پزذیر  و اجزرای درخواسزت       ۴بند 

 دیگر نداشت. مندر  در بندهای

 

 ع از پذیرش اقدامات اصالحیعدم امکان امتنا. 3

مربزوط بزه   وفلزل اختالفزات   اساسنامۀ آاان  بزه حزل   1۷برخی نویسندگان با بسط مفاد مادۀ 
ارجاع اخزتالف میزان ایزران و کشزورهای اروپزایی      آن را مبنایی برای ، نامۀ پادمان جامعموافقت
امزا الاامزاً نفزع     ،نیسزت(  جزه ینتیرجوع بزه دیزوان )هرچنزد بز    »اند که اند و متذکر شد دانسته

 .(23 - 28: 138۵)ساعد، « استراتژیک برای ایران ندارد

د بزه معاهزدۀ   ههای ترکیب اعضای آاان  با کشورهای متعتفکیک مبانی قراردادی و تفاوت
مزادۀ   از ای قبالً مورد بحث قرار گرفت و بر همین اساس بسط صالحیت ناشیعدم اشاعۀ هسته

ات میان اعضای معاهزدۀ عزدم اشزاعه فاقزد وجهزۀ حقزوقی الزم       آاان  به اختالف ۀاساسنام 1۷
قطعنامۀ شزورای   9 از توان اختالف ناشید. از سوی دیگر روشن نیست چگونه میشوارزیابی می

، به اختالف ایران است عضو شورای مابور به تلویب رسید  3۵مورد با اجماع  ۷که در  را حکام
 با کشورهای اروپایی تقلیل داد!

ها و تفکیک ماهوی عضویت در ماند  در این میان آن است که با توجه به تفاوتغفو م ۀنکت
نامززۀ پادمززان جززامع، ای و عقززد موافقززتآاانزز  بززا عضززویت در معاهززدۀ عززدم اشززاعۀ هسززته 

وفلل اختالفات هستند. طبق این ای در مورد حلهای مابور حاوی ترتیبات جداگانهنامهموافقت
وفلل اختالفات ایران و آاان  از طریق مذاکر  ادمان، در صورت عدم حلنامۀ پبخش از موافقت

یا شورای حکام، اختالف به هیأت داوری مرکب از سه داور )دو داور منتخزب ایزران و آاانز  و    
 .(INFCIRC/214: Articles 20-22) شودسرداور منتخب طرفین( ارجاع می

وفلزل  پادمان جامع توسل به آیین حزل  نامۀموافقت 18که طبق مادۀ  شایان یادآوری است
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شورای حکام قرار « اساسی و فوری»های خواستهاجرای تواند مستمسک امتناع از اختالفات نمی
نامه، اختالف در مورد تلمیم شورای حکام بزه  موافقت 22طبق مادۀ شایان ذکر است که گیرد. 
 د.شوور ارجاع تواند به سازوکار داوری ماببه شورای امنیت نمی دهیگاار 

نامزۀ پادمزان جزامع بزرای     برخی نویسندگان دیگر در عین توجه به ترتیبزات ویزژۀ موافقزت   
توانسزته اسزت اگزر اخزتالف     آاانز  مزی  »اند کزه  وفلل اختالفات، چنین ابراز عقید  کرد حل

ری نامۀ حفاهتی با ایران دارد، آن را بزه ایزن داو  روشنی در زمینۀ شیوۀ تفسیر یا اجرای موافقت
 .(126: 138۵)کاشانی، « الطرفین ارجاع کندمرضی

گیزری بزر مبنزای    رسد صزالحیت ملزرح شزورای حکزام در تلزمیم     نظر میدر اینجا نیا به
نادیزد  انگاشزته شزد  اسزت. روشزن       ،داردهای بازرسی که از طریق مدیرکل دریافت میگاار 

در خلوو موارد عزدم   یگیرمتلمیصالحیتداری برای عنوان نهاد به ،نیست چرا شورای حکام
د و کنز نظزر  گیری، از این صالحیت صزرف اعما  صالحیت و تلمیم یجابایست بهمیپایبندی، 

 الطرفین ارجاع کند.عنوان اختالف به داوری مرضیها را بههای منعک  در گاار  بازرسییافته

 

 های ایرانارزیابی آژانس از همکاری .4

های مورد درخواسزت بازرسزان   در ارائۀ اطالعات و تأمین دسترسی روند همکاری ایران با آاان 
از « رونزد بطئزی ارائزۀ اطالعزات    »مورد انتقاد قرار گرفتزه و  های مدیرکل گاار در چندین بار 

شزد  بزه   های مختلزف ارائزه  در گاار « تعارض اطالعات جدید با اههارات قبلی»سوی ایران و 
 .GOV/2003/63: para. 52; GOV/2003/75: paraبزود ) قرار گرفته  تأکیدشورای حکام مورد 

50; GOV/2004/34: para. 47; GOV/2004/60: para. 61; GOV/2004/83: para. 94)  بزرای .
هزا بزا   در ابتدای امر ذکر شد  بود که این دستگا  کهیها درحالدر بحث ساخت سانتریفیوا مثا 

هزای سزاخت   تأیید شزد کزه نقشزه و طراحزی     1382اند، در مردادما  فناوری بومی ساخته شد 
بدون اسزتفاد  از مزواد   و سانتریفیوا از یک رابط خارجی خریداری، ولی در داخل کشور ساخته 

همزین   .(GOV/2003/63: para. 27انزد ) با استفاد  از گاز خنثی آزمزایش شزد   تنها ای و هسته
د کزه در رونزد سزاخت و    کزر ییزد  و طزرف ایرانزی تأ   یافتتغییر بار دیگر  1382روایت در پاییا 

عنزوان نشزتی   کیلزوگرم گزاز هگاافلورایزد اورانیزوم )کزه قزباًل بزه        9/1ها از آزمایش سانتریفیوا
سزازی آزمایشزی   درصد انزی  2/1و تا سطح شد  های نگهداری اعالم شد  بود( استفاد  کپسو 
 .(GOV/2003/75: para. 32 & 35ه است )گرفتانجام 

 ۀنشزد کاررفته در آزمزایش سزانتریفیواها بخشزی از خریزد اعزالم     به ایمواد هستههمننین 
کیلزوگرمی گزاز    9/1بود  و طرف ایرانزی کسزری    1991ای در سا  کیلوگرم مواد هسته 1800

هزای نگهزداری آن نسزبت داد  بودنزد     هگاافلوراید اورانیوم را قبالً به نشت گاز از شزیر کپسزو   
(GOV/2003/40, 2003, para. 16 & 19) .سازی لیاری طزرف  در موضوع انی ،مثا  دیگر رایب



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   14

ای در مورد همکزاری  ریای گسترد که برنامه کردایرانی در اولین پاسخ به استفسار آاان  اعالم 
ه و گرفتز سنجی لیاری انجزام  ای از طریق لیار و همننین طیفتحقیقاتی در مورد جو  هسته

ولزی   ،خش لیار سازمان انرای اتمی تهیه شزد  یک رسالۀ دانشجویی در این زمینه با همکاری ب
امزا ایزن    ،(GOV/2003/63: para. 43ای نبود  است )این تحقیقات شامل استفاد  از مواد هسته

 های منتهی به تهیۀ سومین گاار  آاانز ، تغییر کرد و طی مباحث و بازرسی هاروایت نیا بعد
سازی لیاری داشزته  ای در زمینۀ انی که در گذشته برنامۀ تحقیقات و توسعۀ گستردشد اعالم 

منعقزد شزد  و تجهیزاات     19۷0سازی لیاری از دهۀ است. قراردادهای همکاری در زمینۀ انی
کنندگان خارجی دریافزت  از تأمین 2000در مقاطع مختلف و آخرین بار در سا   شد یداریخر

یک کارخانزۀ پزایلوت    2000کرد که در سا  « اعتراف»ایران همننین به گفتۀ بازرسان شدند. 
با اسزتفاد    2003 ۀتا اانوی 2002رآباد برپا شد  بود و در فاصلۀ اکتبر کسازی لیاری در لشانی

سزازی  از فلا اورانیوم طبیعی وارداتی و اههار نشد ، برخی تحقیقات آزمایشگاهی در زمینۀ انی
 .(GOV/2003/75: para. 36-40لیاری صورت گرفته است )

دیگزر، همنزون    ۀنشزد ای اعزالم ای از تحقیقزات هسزته  آاان  مجموعزه دی بعهای بازرسی
بزه  را  ،و همننین استحلا  و فلاکزاری روی فلزا اورانیزوم    210جداسازی پلوتونیوم و پلونیوم 

کزه   کنزد بنزدی  جمعچنین شورای حکام اطالع شورای حکام رساند و این مسئله سبب شد که 
د  و اطالعزات جدیزد   شز نقض تکزالیف پادمزانی منجزر     کاریی وجود داشته که بهالگوی پنهان»

د که در تعارض شوشد  توسط مدیرکل شامل موارد بیشتری میافشاشد  توسط ایران و گاار 
 .(GOV/2003/81: para. h« )استشد  قبلی از سوی ایران با اطالعات ارائه

هزای  و بازرسزی ای دو سا  از شزروع پرونزدۀ هسزته    حدودو پ  از  200۴آاان  در نوامبر 
اند و بنابراین در ای اعالم شد  در ایران حسابرسی شد تمامی مواد هسته»د که کرفشرد  تأیید 
ولزی در همزان    ،(GOV/2004/83: para. 112« )انزد های ممنوعه منحزرف نشزد   جهت فعالیت

 ۀنشزد هزای اعزالم  فعالیزت  نبزود منظزور تضزمین   در تحقیقات آاان  به»گاار  تأکید شد  که 
هزای بزا انزای کزم و زیزاد      دو مسئلۀ مهم باقی ماند  است: منشزأ آلزودگی   ،سازی در ایرانانی

های ایران برای واردات، ساخت و اسزتفاد  از  شد  در نقاط مختلف در ایران؛ و دامنۀ تال کشف
همزین موضزع در گزاار  سزپتامبر      .P2» (GOV/2004/83: para. 108) و P1های سانتریفیوا

و گزاار    ،(GOV/2005/67: para. 44تند قطعنامۀ عدم پایبندی قزرار گرفزت )  ، که مس200۵
ای ایززران بززه شززورای امنیززت ، آخززرین گززاار  قبززل از گززاار  پرونززدۀ هسززته200۵نززوامبر 

(GOV/2005/87: para. 3, 7 & 10.در  شد  است ) 9که مجموعزۀ   گفتتوان می ترتیببدین 
مؤیزد اجزرای    ،ها تا گاار  پروند  به شزورای امنیزت  یاز ابتدای بازرس ،گاار  بازرسان آاان 

 نبودند. 2003اجرای قطعنامۀ سپتامبر  ۴مندر  در بند « اساسی و فوری»های کامل خواسته
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 گزارش پرونده به شورای امنیتبا ایران عدم اعتنا به مخالفت  .5

عنامزۀ سزپتامبر   هزایی بزه قط  ایران با انتشار سندی رسمی حاوی پاسزخ  200۵نوامبر  ۀدر جلس
همننین طی روزهای منتهی به  .(INFCIRC/661) کردو احراز عدم پایبندی ایران ارائه  200۵

هزای  تلویب قطعنامۀ شورای حکام، ایران با انتشار دو سند رسمی در آاان  به تشریح همکاری
ر هزای ورای تکلیزف قزانونی، عزدم در  ایزن مزوارد د      سزازی بزا بازرسزان و شزفاف    گرفتزه انجام

تلمیم شورا »( و INFCIRC/665: 5خواند ) کنند وسیهای آاان  را موجب نگرانی و مأگاار 
 :INFCIRC/666دانسزت ) « به گاار  موضوع به شورای امنیت را فاقد مبنای حقزوقی و فنزی  

para. 3) . با  2006 ۀفوری ۴شد  در این اسناد، قطعنامۀ های ارائهها و استدال پاسخ با وجودولی
که بزه قطعنامزۀ    ،ر ی مثبت بیشتر از قطعنامۀ قبل به تلویب رسید و حتی روسیه و چین پنج

عدم پایبندی ر ی ممتنع داد  بودند، به قطعنامۀ گاار  پروند  به شزورای امنیزت ر ی مثبزت    
شد  طی سزه  یافت که چرا توضیحات ارائه پرسشدادند. طبیعی است که باید پاسخی برای این 

 تأثیری در تلمیم شورای حکام به گاار  پروند  به شورای امنیت نداشت.سند رسمی آاان  

رسد توسل به رو  پاسخگویی از طریق ثبت و انتشار سندهای رسمی در آاانز   نظر میبه
در زمینزۀ معاهزدات خلزع     خلزوو بزه  ،ناشی از یک سوءبرداشت عمیق از آیین عدم پایبنزدی 

نامۀ پادمان موافقت 19و نیا مادۀ  12مادۀ  « »ند طورکه در بررسی مفاد باست. همان ،سالحی
هایی است کزه توسزط   جامع نشان داد  شد، مالک ورود و مبنای رسیدگی شورای حکام گاار 

د. اعضای شورای حکام بزه دور از  شوبازرسان آاان  تهیه و از طریق مدیرکل به شورا تسلیم می
منافع کشورهای خود هستند. شزورای   ۀیندهرگونه شأن قضایی و وهیفۀ تأمین عدالت، فقط نما

هنگام رسیدگی هم در جایگا  مدعی قرار دارد و هم جایگا  قضزاوت.  حکام، با چنین ترکیبی، به
که شزورای  است ای از رسیدن به مرحلهبر پرهیا  تیدر مواجهه با چنین سازوکاری اولوطبیعتاً 

 گیری را داشته باشد.حکام اختیار چنین تلمیم

نامزۀ پادمزان جزامع مبنزای رسزیدگی شزورای حکزام        د اساسنامۀ آاان  و موافقتطبق مفا
د. هزر اقزدام   شزو هایی است که توسط بازرسان تهیه و توسط مدیرکل به شورا تسلیم میگاار 

کزه حاصزل مطلزو  در     شزد مزی ای پیگیزری  گونزه بزه  بایزد برای اثبات حقانیت مواضع کشزور  
 هزای جربه اثبات کرد که طرح ایراد نسبت بزه تحمیزل نظر  های بازرسان انعکاس یابد و تگاار 

های شورا و استمداد از مدیرکل آاان  برای اصزالح ایزن وضزع،    گیریبرخی کشورها در تلمیم
وفلل مسائل و سؤاالت مطروحزه و تزال  بزرای اثبزات نقز  در گزاار  بازرسزان        ادعای حل

(INFCIRC/666: para. 1-6کمکی به ممانعت از تلویب ق ،).طعنامه شورای حکام نکرد 

الدولی، بلکه در آن دسته ادبیات مرتبط کزه  تنها در آاان  و عرصۀ روابط بیناین ارزیابی، نه
داننزد، نیزا انعکزاس    ای از سوی ایران را مزردود مزی  قویاً هرگونه نقض معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته
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نشزد  و  ن، کثرت موارد اعزالم ای ایران رفتار شورای امنیت در پروندۀ هستهایافته و حتی منتقد
در رفع ابهامات را متضمن عدم پایبندی و نقض تعهدات پادمانی و مسزتوجب مسزئولیت   تأخیر 

 (Joyner, 2016: 127-130اند )المللی ایران دانستهبین

شورای حکام، بدون آنکزه مزدعی هرگونزه تحریزف مزواد       ۀتأکید است که در قطعنام شایان
آمیا شد  باشد، ضمن پرهیزا از تلزریح بزر احزراز     های ایرصلحفعالیتای ایران به سمت هسته

عدم پایبندی ایران، به اعالم وجود مسائل باقیماند  و برشماری اقداماتی که بزرای حزل مسزائل    
شززمارد، اکتفززا شززد  بززود هززای ایززران الزم مززیآمیززا بززودن فعالیززتمابززور و اعتمززاد بززه صززلح

(GOV/2006/14: para. 1)، دهزی بزه شزورای امنیزت بزه      میم شورای حکام به گاار البته تل
نبود، ولزی بزا توجزه بزه اینکزه در      « صرفاً جهت اطالع»مانند مورد رومانی و لیبی، مقید به قید 

ای یا عدم پایبندی، نیازهای آاانز  بزرای رفزع    قطعنامۀ مابور، بدون ادعای انحراف مواد هسته
بایست از توصیه یا القاعد  شورای امنیت نمید، علیمسائل و سؤاالت باقیماند  برشماری شد  بو

رفت. اما برخالف انتظزار گزاار  مابزور بزه ابزااری بزرای       دستور به همکاری با آاان  فراتر می
های سیاسی و امنیتی شورای امنیت و مجموعزۀ  ای ایران به مسیر رسیدگیانتقا  پروندۀ هسته

 تحوالت بعدی تبدیل شد.

 

 اقدامات اصالحیاتمام از  امنیت پیش گزارش به شورای .6

، 1از طی مرحلۀ اقدامات اصالحی یا جبرانی پیشای ایران به شورای امنیت گاار  پروندۀ هسته
ای به اسزتناد  ، از جمله دیگر ایرادات مطروحه در مقاالت متعدد است. از جمله در مقاله1جبرانی

بل از هرگونه واکنش آاانز   ق»که است ذکر شد   ،اساسنامه 12مادۀ  « »عبارت انتهایی بند 
ها تعیزین و  این قلورها یا عدم پایبندی« تلحیح»به این موارد، نخست باید اقدامات الزم برای 

مزادۀ  «  »مفزاد بنزد    کهیدرحال، (16: 138۵)ساعد، « داد  شود ربطیفرصت الزم به دولت ذ
شزود، مربزوط   ذاشته مزی هایی که توسط آاان  به اجرا گبه نظارت بازرسان آاان  بر پروا  12
شود و طبق ن  صریح بند مابور، منظور از اقدامات جبرانزی منزدر  در آن مزاد  اقزداماتی     می

عبارت دیگر، بند مابزور اساسزاً   گذارد. بهاست که آاان  برای جبران نقای  کار خود به اجرا می
اصالحی مربزوط بزه    های طرف پادمان ندارد و اقداماتارتباطی با اقدامات اصالحی توسط دولت

 است. 12مادۀ «  »ها موضوع بند دولت
 اههزار ترتب در اقدامات آاان  شزد  و   ینوعبر همین منوا  نویسندگان دیگری نیا قائل به

مراتب احراز عدم پایبندی یک کشور به معاهدات پادمان بدین شکل اسزت:  سلسله»اند که  کرد
به مدیرکل آاانز ، انعکزاس موضزوع بزه شزورای      احراز عدم پایبندی از سوی بازرسان، گاار  

___________________________________________________________________ 
1. remedial/corrective action 
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حکام، درخواست برای اتخزاذ اقزدامات اصزالحی در مزدت زمزان معقزو  و در نهایزت اقزدامات         
 .(382: 1391اسکندری،  و )کوشا« تنبیهی

عنزوان   بزا دهی به شورای امنیت در پنج گزام  از گاار  پیشای دیگر ترتیب اقدامات در مقاله
وسط بازرسان به مدیرکل، انتقا  گاار  فوق توسزط مزدیرکل بزه شزورا،     گاار  عدم پایبندی ت»

دهی عدم پایبنزدی  احراز عدم پایبندی توسط شورا، تعیین اقدامات اصالحی توسط شورا و گاار 
 .(232: 139۵برشماری شد  است )سادات میدانی، « به شورای امنیت و مجمع عمومی

ادند که شورای حکام، پ  از احراز عدم پایبنزدی  عبارت دیگر این نویسندگان بر این اعتقبه
شزد  نامۀ پادمان، ابتدا باید خواستار اجرای اقدامات اصالحی میایران به تعهدات ناشی از موافقت

توانست نسبت بزه گزاار  پرونزد  بزه     شد ، میو تنها در صورت عدم اجرای اقدامات درخواست
 شورای امنیت اقدام کند. 
دهی به شورای امنیت به تعیین اقدامات اصزالحی  وط ساختن گاار این ترتیب خطی و من

گیری حاصله مبنی بزر عزدم رعایزت مقزررات     و عدم اجرای آنها در فرصت زمان معین، و نتیجه
مزتن انگلیسزی اساسزنامه،     12مادۀ «  »بند  چراکهرسد، نظر نمیشکلی توسط آاان ، وارد به

در مجلسین وقت، بدون عطف جمالت، نبزود   133۷خردادما   6ترجمۀ فارسی ملو   عک به
هرگونه ارتباط میان درخواست اقدامات اصالحی با اقزدام بزه گزاار  بزه شزورای امنیزت را بزا        

دهد. در این بند درخواست اقزدامات اصزالحی و گزاار  پرونزد  بزه      روشنی بیشتری نشان می
 گونزه چیهز موازی و بزدون   دو اقدام صورتبهشورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

 اولویت و ترتیب ذکر شد  است.

به آثار عدم اجرای اقزدامات اصزالحی از سزوی     12مادۀ «  »از سوی دیگر عبارات آخر بند 
دهد تزا در  پردازد و به شورای حکام اجاز  میدولت مرتکب عدم پایبندی به تعهدات پادمانی می
شد ، در زمینزۀ وضزع تنبیهزاتی در قالزب     ستصورت عدم اجرای کامل اقدامات اصالحی درخوا

های آاان  یا تعلیق عضویت دولت مابور، یا هر دو، اقدام کند. همین تلریح بزر  تعلیق همکاری
شکل تنبیهات ناشی از عدم اجرای اقدامات اصالحی، دلیل دیگری بزر آن اسزت کزه بزه لحزاو      

قدامات اصالحی نیسزت و صزرف   اساسنامه، گاار  پروند  به شورای امنیت نتیجۀ عدم اجرای ا
احراز عدم پایبندی برای گاار  پروند  به شورای امنیت کافی است و ارتباطی با میاان اجزرای  

 اقدامات اصالحی ندارد.

چهار مرحلۀ  شاملدر حقوق کنتر  تسلیحات یک سازوکار نظارتی کامل شایان تأکید است 
آزمزایی، حزل اختالفزات واصزالح/اعما      نظارت، راستی مجاا و در عین حا  مرتبط با هم شامل

 کردبایست از آنها تلقی خطی و تأکید شد  که با توجه به استمرار و تکرار این مراحل نمیاست 
(Den Dekker, 2001: 102).  هزا هزم مرحلزۀ اصزالح و اعمزا       بنزدی دسزته جالب آنکه در این
 واحد تلقی شد  است. ۀعنوان یک مرحلعرض و بهصورت همبه
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اساسی و »با  2003شورای حکام در اولین قطعنامۀ خود در سپتامبر  ،طورکه ذکر شدنهما
د  بزود. فاصزلۀ زمزانی    شز خواندن برخی اقدامات خواستار اتخاذ برخی اقدامات اصالحی « فوری

گاار  آاان  در سپتامبر طرح این درخواست تا احراز عدم پایبندی ایران حدود دو سا  بود و 
خلزوو  ات بزه رفع کامل ابهامبرای  گرفتههای انجامهمکاریی آن بود که همننان مدع 200۵

 ها، کافی نبود  است.آلودگی منشأدر زمینۀ سانتریفیوا و 

 

 یا ارجاع گزارش .7

عنوان ارجاع موضزوع بزه   ای ایران به شورای امنیت را بهبرخی نویسندگان گاار  پروندۀ هسته
ای، ارتباط بزا پرونزدۀ هسزته   های گسترد  و بینقد تحریم موازات د  و بهکرشورای امنیت تلقی 

 ؛1۵: 138۵سزادات میزدانی،    و )زمزانی  اندکرد قطعنامۀ آاان  را نیا فاقد مبنای حقوقی تلقی 
 .(380: 1391اسکندری،  و کوشا

المللی انزرای اتمزی، بزه آاانز  اجزاز       سازمان ملل متحد با آاان  بین 19۵9نامۀ موافقت
پایبنزدی را بزه شزورای    عزدم  اساسنامۀ آاان  هر مزورد   12مادۀ  « »وفق مفاد بند دهد تا می

توجه آنکه بزا  شایان  نکتۀ .(INFCIRC/11: Article III-2) کندامنیت و مجمع عمومی گاار  
های ویژۀ شورای امنیت، تلمیم در مورد چگونگی رفتزار بزا گزاار  آاانز      توجه به صالحیت

اقدام شزورای حکزام تنهزا در حزد مطلزع کزردن       »ورای امنیت بود  و صرفاً در اختیار اعضای ش
 ۀعلقز قطزع  دهی آاان  بزه شزورای امنیزت بزه معنزای      است. همننین گاار « شورای امنیت

 .(1۷ - 18: 138۵های پادمانی آاان  نیست )ساعد، صالحیت
تفزاوت  رسد مبنای اصلی االب انتقادهزا بزیش از هزر چیزا برخزورد ایرحقزوقی و م      نظر میبه

. قطعنامزۀ درخواسزت   بزود  باشزد   ای کرۀ شمالی و ایرانشورای امنیت با گاار  دو پروندۀ هسته
نامۀ پادمان این کشزور  از امضای موافقت پ یک سا  از همکاری کامل کرۀ شمالی با آاان  کمتر 

روز پز  از آن قطعنامزۀ حزاوی احزراز      3۵( و تنها GOV/2636تلویب شد ) 1993 ۀفوری 26در 
پادمان همامان با گاار  پرونزد  بزه شزورای امنیزت بزه       ۀنامدم پایبندی کرۀ شمالی به موافقتع

ای کزرۀ  با این حا  شزورای امنیزت در پرونزدۀ هسزته     .(GOV/2645تلویب شورای حکام رسید )
 شمالی روند کامالً متفاوتی را در پیش گرفت که شرح آن از موضوع این نوشتار خار  است.  

 

 گیرینتیجه

ای حاکی از آن اسزت کزه اطزالع آاانز  از     های حاصل از بازخوانی پروندۀ هستهمجموعۀ یافته
های بعزدی،  نقطۀ آاازین افشای مجموعۀ فعالیت 1991ای در سا  مواد هسته ۀنشدخرید اعالم

هزای  سازی اورانیوم، بود  است. دولت چزین، کزه در گزاار    خلوو در زمینۀ تبدیل و انیبه
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، پ  از عضویت در معاهدۀ معرفی شد  ادشد یای عنوان فروشندۀ مواد هستهبه ،ان خار  از آا
 1991هزای سزا    ، بدون اطالع ایران اقدام به گاار  فرو 1992ای در سا  عدم اشاعۀ هسته

هزا و کشزف مجموعزۀ    ساز وسزعت بیشزتر بازرسزی   نشد  زمینهبود. افشای این خرید اعالمکرد  
 سازی اورانیوم را فراهم آورد.یل و انیتحقیقات در زمینۀ تبد

در ایران قابل مقایسه با سایر موارد گاار  گرفتهای انجامتردید مجموعۀ تحقیقات هستهبی
ای از گا  نشانهو آاان  هیچ ای کرۀ شمالی، نبودخلوو پروندۀ هستهبهشد  به شورای امنیت، 

عزدم پیشزگامی در اعزالم مزوارد و عزدم       سبب. اما در عین حا ، بهای نیافتانحراف مواد هسته
ند، نیزا  شدهایی که در شورای حکام مختومه موقع برای رفع ابهامات، تشابهی با پروند تال  به

هنگام طرح قطعنامۀ عدم پایبندی ایران د که بهشرسد همین دو نکته موجب نظر مینداشت. به
و شزورای حکزام تنهزا ونزاوئال بزا آن      کشزور عضز   3۵، از 200۵به تکالیف پادمانی در سزپتامبر  

 مخالفت کند.

ای کرۀ شمالی کزه  عک  پروندۀ هستهتوجه دیگر آن است که شورای حکام، به شایاننکتۀ 
د، در کزر واحد عدم پایبندی را احراز و پرونزد  را بزه شزورای امنیزت گزاار        ۀدر یک قطعنام
شورای امنیت بیش از چهار مزا    ۀوندای ایران بین احراز عدم پایبندی و گاار  پرپروندۀ هسته

ای . پروندۀ هستهعمل نیامدبرداری مناسب بهاین فرصت نیا بهر از فاصله انداخت، که متأسفانه 
ای و بزه صزرف تعلزل در اجزرای برخزی      ایران بدون وجود هرگونه دلیلی بر انحراف مواد هسزته 
مجموعزۀ  و شورای امنیزت  ورود  الزم برای مقرراتی شکلی به شورای امنیت گاار  شد و زمینۀ

 را فراهم آورد.بعدی آن تلمیمات 

طرح رسد نظر میاکنون با نگاهی به گذشته و ارزیابی مجموعۀ تعهدات قراردادی موجود، به
، ناد اعضای شزورای  در شورای حکام و همننین در تعامل با بازرسان و مدیرکل ،ایرادات شکلی

دنبزا   های بازرسان بزه   نشد که انتقادی نسبت گاار آنقدر مستد  و وارد تشخی  دادحکام 
 .شودهای شورای حکام قطعنامه مانع تلویبداشته باشد یا 

مشروعیت درخواست تعلیق و امضا و تلویب پروتکل به چالش کشیدن بر  ازحدشیتمرکا ب
  از مزذاکر  بزا برخزی کشزورها در خزار     بر مبتنی  یهاحلالحاقی، همننین اولویت دادن به را 

د، تبزدیل شز  االجرایی های الزمچارچو  آاان ، عمالً به مانعی برای اجابت آن دسته از خواسته
موقزع  بسا اجزرای بزه  خواند  شد  بود، چه« اساسی و فوری»که در همان اولین قطعنامۀ آاان  

از تطویل و  توانست مانعمیها باشد، به موازات سایر ابتکارات، جوییبه میاانی که رافع بهانهآنها 
فنی آاانز  بزه تلزمیمات     -گاار  پروند  به شورای امنیت و تبدیل فرایند رسیدگی حقوقی 

 د.شوسیاسی و امنیتی شورای امنیت 
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