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 دو نظام بازرسي

 ازنگراني تا واقعيت
  حقوقدان -اميرفيض

نگرانی  اظھار ١) ٧/۴/٢٠١۵زمائی يا پوست گاو حسن صباح = مورخآراستی  –(تفاھم لوزان  تحرير در
 .ی استزمائآراستی  قرارگرفته بغيرازشد ازاينکه امضای پروتکل الحاقی که درتفاھم نامه ژنو درتعھد ايران 

  بنظرميرسد که دونظام بازرسی مجزا تحميل به ايران شده است .........

ه مريکا نشان داد کآقای کری وزيرامورخارجه آ درکمال تاسف نگرانی مزبوربواقعيت پيوست  وبيانيه اخير
   .ستتضمن دونظام بازرسی کامال جدام ،نگرانی موجه بوده وتوافق جامع

  خواھد بود. به ايران غيرقابل تاملوتحميل خفتی  رمتوجه اين موضوع بسيارمھم حاض سمت تحرير

  دو نظام بازرسي

درسال  يک نظام بازرسی ھمان پروتکل الحاقی است که
ژانس بين المللی انرژی اتمی آبتصويب شورای حکام  ١٩٩٧

    .مدهآرسيده وبه اجرا در

ضو دقيق ومشروح دراين نظام بازرسی تعھدات کشورھای ع
ھرگونه عھدنامه بين المللی مشروط است به صراحت ااساسا غيراين ھم نميتواند باشد زير و ،پياده شده است

   .ھرگونه شائبه وترديد به دورباشد تکاليف وتعھدات بنحوی که از

ای ھبا نگاه به متن پروتکل الحاقی اين برداشت حتمی است که پروتکل براساس اعتماد به اظھارات کشور
ده اند اطالعات ـــن پروتکل الحاقی موظف شــژانس پس ازپذيرفتآعضو تنظيم شده است وکشورھای عضو 

توسعه برنامه ھای ھسته  ن ازجمله اطالعات صنعتی وآفعاليت ھای ھسته ای وھرگونه فعاليت ھای مرتبط با 
     .            انس بدھندژآوصادرات مرتبط با برنامه ھسته ای رابه ای وتوليد اورانيوم وھرگونه واردات 

  )(گرفته شده ازمتن پروتکل

گذاشتن دوربين  اعتماد رابرگزارش کشورعضو قرارداده وابتدا به ساکن  انس اتمیژآمالحظه ميکنيد که 
 ژانس بھرطريقیآ برای خود نشناخته ولی اگر یحق راودستگاه ھای خاصی ويا نظارت برگزارش کشورعضو

ده گزارش کشور عضو نيام نسبت به گزارش کشورعضو مشکوک شود ويا کسب اطالع ازفعاليتی کند که در
رزده س ین اختيارات شامل بازديد ھاآ ژانس داده استفاده ميکند وآنوقت ازاختياراتی که پروتکل الحاقی به آ

 ترتيب مصاحبه ھا وبطورکلی –صنعتی  بازديد مراکز –رداری نمونه ب –نصب دوربين ھای مخصوص  –
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به   ؛خواھد بود ژانس برای صحت گزارش ويا اثبات بی اعتباری گزارش الزم است آھراقدامی که  شامل 
   .رمائو توجه کنيمآقای آتوضيح 

ميکند  غازآ زمانی که يک کشوراجرای پروتکل الحاقی را، وردآاين مسئله را به ياد خواھد <شورای حکام 
 اراختي در جزئيات درخصوص فعاليت ھای مربوطه به چرخش سوخت ھسته ای را با بايد اطالعات گسترده و

زمائی درخصوص درست بودن وکامل بودن اطالعات را انجام ميدھيم آ. سپس ما راستی ژانس قرارميدھدآ
  >واين اطالعات بايد بطورمعمول به روز باشد

 امور بازرسی در دخالت و ژانس ھيچ مزاحمتی ازنظرآنس اين است که ژاآمفھوم اين تصريح ماموريت 
   .کشورھای عضو ندارد مگراينکه کشورعضو ازدادن گزارش تخلف کند ويا صادق نباشد

   .ن به اثبات برسدآصراحت پروتکل الحاقی مبتنی براصل حقوقی استصواب است  مگرخالف 

ژانس اتمی ندارند آد وھيچ سروصدا ويا گرفتاری با کشورپروتکل الحاقی را امضا کرده ان ١۵۴بنابراين اگر
استنکاف  ، مشکل ازرابطه ونحوه عمل وژانس با جمھوری اسالمی نيستآواگرھم دارند درحد برخورد 

بعالوه اطالعات مکتسبه وسابقه پنھان کاری ھا وطفره ژانس اتمی آی ازرعايت مقررات جمھوری اسالم
   .رفتن ھای جمھوری اسالمی است

ا پروتکل ب زمائی کنونی درايران يعنی موافقت برجام حتی اگرآمريکا تصديق کرده است که ترتيبات راستی آ<
پنھان  درمورد جمھوری اسالمی کافی نخواھد بود به سابقه ايران وطفره رفتن ھا و حاقی تکميل بشودلا

  >کاری ھا مستلزم ترتيبات فوق العاده ای است

  )مريکاآلبرت رئيس موسسه علم وامنيت آ(ديويد                                                                

قای ظريف که يکی ازسواالت ايشان ازظريف اين بود آ زبيا کالم گفتگوئی داشت با صادق قایآچندروز قبل 
 لقای ظريف به اين سواآ> خيلی ازکشورھا مسائل ھسته ای دارند چرا ھمه گرفتاريھا برای کشورماستکه <

، اریمک، ندانسوء سياست ن عبارت ازآ ورده شد وآن ھمين است که دراين تحرير بياد آپاسخ نداد ولی پاسخ 
سوء استفاده ھای سياسی ازموقعيت ھاست  وبه  و )تقيه، دروغزنی وفريب کاری (بی عالقگی به منافع ملی

  .>کرم ازخود درخت استضرب المثل معروف <

  ي اركان اجرائي پروتكل الحاق

ازرسی ب از توافق جامع به غير زمائی پياده شده درآبرای اينکه سمت اين تحريربسوی اثبات اينکه راستی 
ارکان اجرائی پروتکل الحاقی ونظام  برخیزمائی مقرر درپروتکل الحاقی است ضرورت دارد که به آوراستی 

   .ه نگاھی داشته باشيمساله يا بيشترمعين شد ٢۵زمائی درتوافق جامع که با مدت آبازرسی راستی 

ن بدان معناست که ازصدر تاذيل پروتکل آمھمترين رکن اجرائی پروتکل الحاقی صالحيت است و 
الحاقی درصالحيت آژانس اتمی قرارداده شده که متشکل ازنمايندگان کشورھای عضو پروتکل الحاقی 

امرسبب  اين ی ندارد ودرصالحيت مزبور مشارکتاست وھيچ کشورثالثی بطورمستقيم ويا غيرمستقيم 
   .ی عضو پروتکل مصون ازتعدی ويا ضعف شناخته شودميگردد که حاکميت کشورھا
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 ن نظام قرارآاجرائی و انحصاری اصلی وعامل  مريکا رکنآکشور ،توافق جامع زمائیآولی درنظام راستی 
نده ھنگ کنآبعنوان ھم قای استيون مالآمريکا وانتخاب آبيانيه وزيرخارجه  ،سند اين برداشت ؛گرفته است

   .) ميباشدزمائیآيعنی راستی ( طمينان به پايندی تعھدات ايران اصلی برجام است باماموريت ا

مريکا که بالفاصله پس ازسررسيد مدت دوماه فرصت کنگره انتشاريافت و ھمچين آبيانيه وزارت خارجه 
ی نظامی ومال که شامل تمام ارکان سياسی وزمائی او آقای استيون مال ونظام راستی آ دائره صالحيت واقتدار

، سازمان ، دفاع، دادگستری، تجارت، امنيت داخلی، انرژیخزانه داری ،مريکا ازقبيل وزارت خارجهآدولت 
 مريکا يکآزمائی آھای اطالعاتی وامنيت وکميسيون ھای قانونی است  نشان ميدھد که درواقع نظام راستی 

اجرای  مريکا متصدیآکه دولت  مريکا بی سابقه استآيد است که درتاريخ سياسی پديده کامال استثنائی وجد
 بخشی بر . نظارت يک کشوراست که اصل حاکميت ايران کامال ناديده گرفته شده است ااينج و ؛ن استآ

  .ن ملت وکشورنداردآازفعاليت کشورديگرھيچ مجوزی جزناديده گرفتن حاکميت 

حاقی سالھاست که ازسوی کشورھای عضو تنظيم وبمورد اجراھم لپروتکل ازمائی آئين نامه راستی آ 
يست معلوم ن نيافته  و زمائی توافق جامع تدوين وانتشارآئين نامه راستی آمده درحاليکه تاکنون آدر

زمائی توافق جامع آمريکا بايد درماموريت راستی آ وزارت دفاع ويا خزانه داری یکه به چه دليل
  .ندمشارکت داشته باش

   >ن دردست تھيه استآئين نامه ھای آزمائی ھای سختی روبروخواھد شد که ھنوزآ<ايران با راستی 

  )سخنرانی –قای باراک اوباما آ(                                                                                   

يان اجراست با موقعيت سالھا مدون ودرجر نآ ئين نامه ھای اجرایآموقعيت اجرائی پروتکل الحاقی که 
ن با آئين نامه اجرائی ھم ندارد ومعلوم نيست صالحيت تنظيم وتصويب آزمائی توافق جامع که حتی آراستی 

ژانس با نظام بازرسی توافق جامع دو نظام متفاوت آکدام کشورھاست  دليل قاطعی است که نظام بازرسی 
  .است

  رمائو)آ(                  >ی فراترازمسائل ھسته ای استاجرای تعھداتايران براساس برجام متعھد به <

ژانس اتمی آزمائی درتوافق ژنو تعريف شده است  کامال تائيد کننده اظھارات مديرکل آنطور که  راستی آ
مسائل ھسته ای دانسته است که خود بحث جداگانه ای است ولی اعالم است که تعھدات ايران را فراتراز

ن با پروتکل الحاقی ھم ھست دليل بارز آزمائی با مسائل ھسته ای که گويای تفاوت آفراتربودن راستی 
   .زمائی توافق جامع وبازرسی پروتکل الحاقی استآديگری برجدائی نظامھای راستی 

ن خارج شود درحاليکه نظام آھرزمان که عضو بخواھد ميتواند ازپروتکل الحاقی فاقد مدت است  و 
    ساله است وحق فسخی ھم برای ايران متصورنيست  ٢۵اقل زمائی توافق جامع حدآراستی 

   :اظھارات اقای اوباما مبنی براينکه 

ربرنامه دی ) ايران با محدوديت ھای شديد١ورده ميکند (آ<اين توافق خوبی است که اھداف اصلی مارابر
خود مواجه خواھد شد وھمچنين ايران با بيشترين بازرسی ھای شديد وسرزده وشفاف موافقت کرده که 

) بااين توافق ايران باروشھائی روبرو ٢ن مذاکره نشده است (آزدرھيچ برنامه ھسته ای درتاريخ درباره گھر
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عتماد نيست بلکه براساس اين توافق براساس ا -)٣خواھد شد که ازھمه کشورھای جھان بيشتراست (
بازرسان دسترسی پيوسته به سايتھای اتمی ايران دارند وبه مکان ھای  -)۴زماتی بيسابقه است (آراستی 

  )۵(ديگرھم حتی با وجود ممانعت ايران دسترسی خواھند داشت 

  مالحظات درتاكيدات اقاي اوباما

 ولی شخصيت ھای سياسی مانند کسينجرقای اوباما اھداف اصلی کشورش را بازگوئی نکرده است آ-  )١(
ن برقراری سلطه آو مريکا را ازمسئله انرژی اتمی ايران کامال بيان کرده اندآديگران اھداف  و

قای آخود  .است جمھوری اسالمی رفتار برمنابع نفتی ايران وخاورميانه ونفوذ درايران بمنظورتغيير
مريکا آاحترام نھادن ايران به منافع زمايش واقعی برای آاين توافق يک < :اوباما گفته است

  .>درکشورھای شرق عربی است

  !مريکا بگيرندآيعنی ايران را فداميکنيم وميزنيم تا کشورھای ديگردرس عبرت ازنافرمانی از

يا قطعنامه ھای شورای امنيت که موجب آ
مذاکرات ھسته ای وبعد ھم توافق جامع شده 

درمعرض  رای اين بوده که ايران است ب
به  سايرکشورھا ايش واقعی برای احترامزمآ
  ؟مريکا قرارگيرندآ

يا اصل برابری کشورھا يعنی ھمينکه درھدف آ
  ؟ مريکا ازتوافق جامع منظورشده استآ

يا موضوع ارجاع مسئله ھسته ای ازشورای آ
با ھدف  ۵+١امنيت سازمان ملل به گروه 

  ؟مريکا بوده استآورده کردن اھداف اصلی کشورآبر

را نآمريکا آيروحتما الزام ايران به رعايت قطعنامه ھای شورای امنيت بوده است ولی می بينيم که مسلما خ
  .منافع کشورخودشربط داده به تامين 

زمائی درتوافق جامع با بازرسی ھای آاينھا که به اشاره رفت ازمواردی است که نشان ميدھد ماھيت راستی 
  .اعتمادی پروتکل الحاقی کامال متفاوت است

نشان  –قای اوباما به اينکه ايران با بازرسی ھائی بيسابقه درجھان روبروخواھد شد آاعالم - )٣ و ٢(
چراکه بازرسی ھای پروتکل  ؛زمائی بغيرازنظام بازرسی پروتکل الحاقی استآديگری است که نظام راستی 

   .الحاقی سابقه اجرائی دارد ونسبت به ھمه کشورھای عضو يکسان عمل ميشود

 ارنست سخنگوی کاخ سفيد ازقای آ و ،>ين توافق براثراعتماد نيستا< :نجا که اقای اوبا ما گفتهآ -)۴(
شمابادوست خود وارد چنين توافقی نشده ايد شما بايد اين اختالف را با ا روايت کرده که <مقول باراک اوبا

زمائی است آن درزيربنای راستی آ> نشان ازوجود حالت خصومت ودشمنی وقرارداشتن دشمن خود حل کنيد
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زادی عضويت وقبول تعھدات است کلی تفاوت آ ن برحسن اعتماد وآد با پروتکل الحاقی که مبنای واين مور
  .دارد

 زبورزمائی توافق جامع تنظيم نشده ادعای مآئين نامه اجرائی راستی آرست است اکنون که ھنوز د –)۵(
تی کيف راس کم و ژنو ه فکری است ولی نبايد فراموش شود که درتوافقخريداری ندارد وطرحش نوعی کوت

   .مريکا شناخته شده استآودرمعنا  ۵+١زمائی ازحقوق آ

  چگونگي كاله گذاري سرايران 

زمائی توافق جامع، با بازرسی پروتکل آتفاوت دونظام بازرسی راستی ، بيان بتصور اکنون که اين تحرير،
طرح اين موضوع الزم ميشود که چگونه درجريان تنظيم توافق جامع سرايران  ،الحاقی  ادای مطلب کرد

   ؟کاله رفته است

رگونه ھ يادتان ھست که درتحريرات سابقه اين توجه پياده شد که منافع ايران اقتضا دارد خيلی فوری قبل از
 :تقای عراقچی گفآ نشد بلکه که نه تنھا اين کار ،پروتکل الحاقی امضا وبتصويب مجلس برسد ،توافقی

 که ھنوزھم تصميم  >ايران با اليحه پروتکل الحاقی موافق وروی ميزاست ويعدا تصميم گرفته خواھد شد<
   .گرفته نشده

زمائی توافق جامع نميتوانست بوجود بيايد آشد مسئله راستی ضا مياگرپروتکل الحاقی ازسوی مجلس ام
 به يکديکر ژانسآ مريکا وآودليل بی اعتمادی دونظام بازرسی ممکن نيست  ،زيرا برای يک موضوع

يک بازرسی را عھده                                ِ سوئی ايران حق داشت که تنھا بار   از ،درعمل موجب ايجاد اشکال ميشدميگرديد و
 ،رفتهپذي نراآونيزدرسابق ھم ايران سابقه اجرائی وبين المللی است  با وچون بازرسی اليحه الحاقیدارشود 

اين حق مسلم ايران بود که زيرباردونظام بازرسی خاصه که يکی بی  لذاولی به تصويب مجلس نرسيده 
  .سابقه درجھان حقوقی بوده است نرود

م وايران ھزمائی ايران مورد موافقت ايران قرارگرفته بود آولی چون درتوافق ژنو مسئله بازرسی وراستی 
زمائی ھمان بازرسی آی راست مده بود که مقصود ازآعضو پروتکل الحاقی نبود اين تبادر ذھنی بوجود 

را تائيد  مريکائی وحتی نمايندگان ايران ھم برداشت مزبورآاشارات شخصيت ھای  پروتکل الحاقی است
زمائی جانشين پروتکل الحاقی آولی وقتی ايران پروتکل الحاقی را امضا نکرد بازرسی ھای راستی  ميکند

حميل ت زمائی توافق جامع قراردادهآاستی لشعاع رشد واين ننگ بسياربزرگ که حاکميت ايران را بکلی تحت ا
   .ايران شد

  برداشت 

ن برای ظريف وعراقچی که آنابھنگام بوده باشد که تالی فاسد  نقدرآموضوعی که عرض شد باورندارم 
مريکا درمذاکرات ھسته آباورم اين است که چون ھدف اصلی وبسيارمھم  ،بوده است حقوقدان ھستند مستور

موضوع مزبور يعنی  .زمائی مدت داراستآاين تسلط ھم ھمان راستی  ايران بوده وبھترين ابزارای تسلط بر
. مريکا وجمھوری اسالمی  بوده استآساله ناشی ازيک توافق محرمانه  ٢۵زمائی آقالب کردن راستی 

  .دشدواھخ هن پرداختآبرداشت مزبور امری نظری نيست واجد دالئل عينی وقابل قبول است که درفرصتی به 


