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  المللي انرژي اتمي جايگاه حقوق بشر در آژانس بين
 

  بهرام پشمي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان عمومي الملل دكتري حقوق بين

  پيمان بلوري
  الملل دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان استاديار گروه حقوق بين

  حجت سليمي تركماني
  هيد مدني آذربايجانالملل دانشگاه ش استاديار حقوق بين

  )11/12/1398:   تاريخ تصويب-  20/8/1398: تاريخ دريافت(
  

  چكيده
 سالمت و سعادت بشر ،صلحراستاي كاربرد اتم را در  ،المللي انرژي اتمي آژانس بين     

. است اي هستهپادمان، ايمني و علوم و فنون زمينة و داراي سه مأموريت در كرده گذاري  هدف
، رخ دهداگر از طرف آژانس تعللي ، مان و ايمني كه از ماهيت سلبي برخوردارندپادزمينة در 

افزون بر . گردد نقض مي زيست حق بر حيات، حق بر سالمتي و حق بر محيطهمچون حقوقي 
 علم و فناوري و به خدمت گرفتن اتم براي صلح كه از ماهيت ايجابي  در خصوص،كه آن

با توجه به اينكه حقوق . نس در جهت تحقق حقوق بشر هستيمبرخوردارند، نيازمند اقدامات آژا
راستاي توسعة المللي در  هاي بين هاي سازمان عزيمت فعاليتنقطة عنوان  بشر بايستي همواره به
الملل باشد، عملكرد آژانس از تعارض رويكرد هنجاري و عملي آن در قبال  تدريجي حقوق بين

 به ،هزاره در كانون توجه آژانس قرار داردوسعة تاگرچه اهداف . حقوق بشر حكايت دارد
 يتوجه يبنيز حق بر توسعه و مقولة يافته به   كشورهاي توسعهناباوري ازجمله ،داليل متعدد

 جهت الزام نبود سازوكاريخود آژانس به اصولي همچون اصل برابري، اصل عدم تبعيض و 
شده  باعث ،توسعه ه كشورهاي درحالاي ب اي مبني بر تعهد انتقال دانش هسته كشورهاي هسته

چندان  ،اي آميز هسته مأموريت پادماني و ترويج علوم و فنون صلححوزة در دو كه است 
  .باشد نكامياب

 
   كليديواژگان

اي، پادمان، حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر  اصل برابري، اصل عدم تبعيض، ايمني هسته     
 . سالمستيز محيط

  
                                                            

Email: bolori.p@gmail.com   نويسندة مسئول  
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  مقدمه
نتيجة انرژي و حوزة هاي فعال در   را بايستي يكي از سازمان1المللي انرژي اتمي آژانس بين

 كه در )19: 1386ساعد، (دانست » اتم براي صلح«ابتكار عمل دولت آمريكا در طرح موسوم به 
. اي ايجاد گرديد آميز از انرژي هسته غيرصلحاستفادة هاي روزافزون ناشي از  واكنش به نگراني

آميز  هاي صلح استفادهتوسعة به سو،  از يكمللي انرژي اتمي از زمان تأسيس خود ال آژانس بين
 مانع از انحراف علوم و فنون مزبور ،ديگرسوي آميز پرداخته و از  اي صلح علوم و فنون هسته
ها  اي دولت هاي هسته آميز و نظامي از طريق اعمال پادماني خود بر فعاليت به مصارف غيرصلح

اي،  هستهزمينة  ازجمله در ،ها حوزههمة با توجه به حضور حقوق بشر در اما گرديده است؛ 
اي  نظامي از انرژي هستهاستفادة آميز و  صلحاستفادة هاي  گونه تمايزي ميان آسيب توان هيچ نمي

 نسلدو   هرستيز آميز، سالمت و محيط صلحاستفادة نظامي و هم استفادة هم زيرا قائل شد؛ 
 ضرورت قانوني براي حفظ حيات انسان، بايستي كهكند؛ در حالي  ا تهديد ميكنوني و آينده ر

 تأثيرات متقابل حقوق .در زندگي بشر گرددمؤثر زيست و تمام عناصر  طيمحشامل حفاظت از 
اي   تغييرات عمده،از طرفي. گرفته است المللي مورد تأكيد قرار بشر و صلح در اسناد متعدد بين

جنبة تهديدات از .  استرخ دادهاز نظام وستفاليايي برآمده المللي  ت بيندر مفهوم صلح و امني
، واگيردارهاي  فقر و گرسنگي، تروريسم، شيوع بيماريهمچون هايي   به حوزه،نظامي

تحقق صلح پايدار . يافته است  و نقض حقوق بشر تغييريستز رويه، محيط هاي بي مهاجرت
ظير حق حيات، حق امنيت، حق انتخاب، آزادي هاي بشري ن مستلزم تحقق حقوق و آزادي

بين رعايت حقوق بشر و برقراري صلح و ، ديگر سخن  به.است آزادي بيان افراد  وعقيده
ها براي  كه تمامي حقوق مندرج در نسل آنجايي  از. وجود داردي ارتباط مستقيم،ايجاد توسعه

آثار وابستگي و خصيصة يل  كه به دل استحمايت از فرد و ارزش و كرامت ذاتي بشر بوده
  .نخواهد داشتبرتري يك بر ديگري  ناپذيرشان، هيچ متقابل و جدايي

شود كه حقوق بشر در هريك از  اين پرسش اساسي مطرح ميباال، با توجه به مطالب 
 كه نيا از چه جايگاهي برخوردار بوده و با توجه به ،سلبي و ايجابي آژانسدوگانة اهداف 

راستاي المللي در  هاي بين هاي سازمان عزيمت فعاليتنقطة عنوان  همواره بهحقوق بشر بايستي 
الملل باشد و با مفروض انگاشتن الزام آژانس به رعايت قواعد عام  تدريجي حقوق بينتوسعة 

شمول حقوق بشر از چه موقعيتي در رويكرد هنجاري و عملي  الملل، نهاد جهان حقوق بين
 ؟استآژانس برخوردار 

  
  

                                                            
1. International Atomic Energy Agency (IAEA) 
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  رويكرد هنجاري آژانس به نظام حقوق بشر. 1
آميز از انرژي اتمي  صلحاستفادة اي است كه از اشتياق به  المللي انرژي اتمي مؤسسه آژانس بين

كه در جنگ سرد گسترش يافت، ) هاي اتمي  حوادث نيروگاههاو بعد(و نگراني از جنگ اتمي 
دو اردوگاه ميان  مثبت يهمكار شمار انگشت جينتا از يكي امر نياواقع،  در. متولد شده است

ارائة آژانس با .  داده شودقيتطب با دوران پس از جنگ سرد ديبا كه در گذشته است بيرق
هاي پس از چرنوبيل و همچنين  هاي ايمني به نگراني و معافيتمعيارها كارشناسي فني در مورد 

اي كه احتماالً حاصل   هستهبا انرژي -در اروپاي مركزي و شمالي كم دست -دايمي به مخالفت 
هاي  اگرچه داليل پايبندي سازمان .)Wälde, 2002: 187(دهد  جنگ سرد است، پاسخ مي

تر از حقوق  وسيعگسترة المللي به  هاي بين المللي به رعايت حقوق بشر در التزام سازمان بين
يكي از اما  ؛)122 -121 :1395 ،نژاد يفاطم  وشريفي طرازكوهي(است الملل   يعني حقوق بين،الملل بشر بين

توان همانا در  المللي انرژي اتمي نسبت به نسل سوم حقوق بشر را مي موجبات الزام آژانس بين
كه تجمع تمامي امكانات و  يطور به كرد؛ وجو جست) يبستگ هم(اين نسل خصيصة 

هاي  ازمانها، س دولت همچونالملل  بينعرصة تمامي بازيگران  ةبست هم و سو همهاي  تالش
 موجب تحقق نسل سوم ،المللي و نيز اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و عمومي و افراد بين

 .خواهد بود

 
    رويكرد حقوق بشري آژانس طبق اساسنامه.1. 1

مصارف و توسعة المللي انرژي اتمي در راستاي تحقق دو هدف تسريع و  آژانس بين
 كه ينا در سراسر جهان و تضمين كاربردهاي انرژي اتمي جهت صلح، سالمت و موفقيت

استفاده قرار  نحوي مورد«هاي فني و مالي اعطاشده از جانب آن به كشورهاي عضو به  كمك
هدف . )The Statute of IAEA, Art: 2(، تأسيس گرديد »نگيرد كه به اهداف نظامي منجر شود

اشاعة  و اتخاذ اقدامات مناسب جهت توسعهدرپي ايجابي است كه سو،  از يكآژانس 
 هدف آن سلبي ،ديگرسوي از . ستااي در جهان  آميز علوم و فنون هسته كاربردهاي صلح

كه از جانب يا را اي  هاي مالي و فني هسته د كمككوش كارگيري تدابير مناسب مي است كه با به
 .)9: 1388رضايي، (نشوند د، به اهداف نظامي منحرف گير مي آن در اختيار كشورها قرارواسطة  به

عملي از آن براي استفادة انرژي اتمي و راستاي توسعة يكي ديگر از وظايف آژانس، تالش در 
مناطق نيازهاي ويژه براي توليد نيروي برق با توجه كامل به تأمين   به،جويانه مقاصد صلح

هايي براي ارزيابي   توسعه، شاخصهمچونهايي  آژانس در زمينه .استجهان افتادة  عقب
 در حمايت از سالمتي بشر و اي هستههاي  ايمني براي نيروگاهمعيارهاي نرژي، ايجاد پايداري ا

مدرن  الگوهايتوسعة سازي توسط  اوري، ظرفيتن، تسهيل انتقال دانش و فيستز محيط
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 ،كه نياتوجه  قابلنكتة اما  ؛)603 - 601: 1391زاده،  بيگ(شتابد   به ياري كشورها مي،انرژي و آموزش
هاي  اگرچه سازمان. شود نمي ناشي آن اساسنامةاز  صرفاً آژانس هاي مسئوليتو  اختيارات

المللي در  توانند به انعقاد معاهدات بين المللي به دليل برخورداري از صالحيت ضمني مي بين
 و شريفي طرازكوهي(ند اقدام كنبه اهداف سازمان ضروري است، دستيابي قالب اختياراتي كه براي 

 آژانس را هاي مسئوليت  واختياراتگسترش  امكان حال، اساسنامه درعين؛ )122: 1395، نژاد يفاطم
 اين امكان نيز از ها  دولت.است دهكربيني  پيش ها دولت ميان هاي نامه توافق طريق انعقاد از

 را و اختيارات جديدي ها هاي بعدي، مسئوليت نامه و موافقت معاهدات انعقاد با استفاده كرده و
  دررا اختيارات آژانس ها و معاهدات، مسئوليت اين البته. اند دهكربيني  ژانس پيشبراي آ

  يا انتقالاي هستههاي  فعاليت ايمنيهمچون ديگر،  هاي و زمينه داده ها توسعه خصوص پادمان
 .)11 - 10: 1388رضايي، (است  گرفته توجه قرار مورد كمتر آميز، اي صلح و فنون هسته دانش

آن را براي سالمت توسعة آن در مسير صلح، توسعة بر استفاده از اتم و ، افزون انسآژاساسنامة 
منظور  موازين و مقررات ايمني را به ه،اساسنامهمچنين . و سعادت بشر، مدنظر قرار داده است

به حداقل رسانده، با  هستند، رو روبهخطراتي كه افراد و اموال با آن كاهش حفظ سالمتي و 
، مقرراتي را نفع يذدار ملل متحد و مؤسسات تخصصي  ري مقامات صالحيتمشورت و همكا

  .)602: 1391، زاده يگب(ده است كروضع 
  
  1 وزيرانة اعالمي.2. 1
، در اجالس 2018 نوامبر سال 28المللي انرژي اتمي، در  كشورهاي عضو آژانس بينيران وز

و جديد و اهداف و عملكرد توسعة كنوني هاي   به چالش،اي هستهوزراي علوم و فناوري 
كه رشد  با توجه به اين. انجاميد »وزيراناعالمية « به ناماي  آژانس پرداختند كه به صدور اعالميه

هاي حقوق  اي بوده است كه ديدگاه گونه هاي اخير به الملل انرژي در سال حقوق بينتوسعة و 
هاي اساسي بشر در چهارچوب  نيازبرآوردن با دسترسي به منابع انرژي براي سو همبشر نيز 

يران وز ؛)219 - 218: 1392،  و پورسعيدطاليي(اند  دهشالملل طرح  اين گرايش جديد حقوق بين
 اين اعالميه، نقش آژانس در تسريع و افزايش سهم انرژي 6مادة كشورهاي عضو آژانس در 

ها به  ناتمي در صلح، سالمت و رفاه در كشورهاي عضو از طريق تسهيل دسترسي آزاد آ
تحقيقات و استفاده از انرژي توسعة اي،  آميز از انرژي اتمي، انتقال فناوري هسته صلحاستفادة 

  همكاري دوجانبه و چندجانبه ارتقاي آميز در كشورهاي عضو و  اتمي براي مقاصد صلح
  بر آگاهي از سهم آژانس در ترويج،در اين نشست. براي اين منظور را مورد تأكيد قرار دادند

هايي مانند انرژي،   و فناوري در كشورهاي عضو، در زمينهاي هستههاي كاربردي از دانش  برنامه

                                                            
1. Ministerial Declaration 28 November 2018. 
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  در وزيست، مواد غذايي و كشاورزي، تغذيه، سالمت انسان و منابع آب طيمحمواد، صنعت، 
حمايت از مشاركت زنان، بر تالش ادامة  بهبود كيفيت زندگي اذعان و با تأكيد ويژه بر ،نتيجه

 خواستار ،هاي خود هاي برابر براي زنان و مردان در اجراي فعاليت دستيابي به فرصت منظور هب
دستيابي به الزمة  ،اين اعالميه. نداز آژانس شدلحاظ تأثيرات و مزاياي مربوط به جنسيت 

 را علم، فناوري و 2030برنامة ارچوب ه در چيستز محيطپايدار و حفاظت از توسعة 
كاربرد علم و فناوري ظرفيت و سهم و كند  بيان ميي كنونهاي   به چالشنوآوري در رسيدگي

اجتماعي و اقتصادي كشور به توسعة  را براي رفع نيازهاي متنوعي از نيازهاي اساسي اي هسته
هاي  ، برنامهاي هستههاي كاربردي انرژي  برنامهزمينة اهميت كار آژانس در . شناسد رسميت مي

 براي نظارت بر اي هستهاي و همچنين ايمني  م و فناوري هستهكاربردي غيرمستقيم علو
هاي ملي  ها و كمك به كشورهاي عضو مطابق با اولويت محيطي در اكوسيستم تغييرات زيست

 يعنوان چالش وهوايي به وهوايي و در كاهش تغييرات آب خود، در تطبيق با اثرات تغييرات آب
  . اعالميه بود10مادة يران در توجه وز جهاني، يكي ديگر از موارد مورد

 
  1پادمان و تأييد. 3. 1

اي را با تشخيص زودهنگام  هاي هسته هاي آژانس، جلوگيري از گسترش سالح پادمان
 Introduction to International(كنند  اي دنبال مي اي يا فناوري هسته سوءاستفاده از مواد هسته

Safeguardes: 1(
منع معاهدة تصويب نس را بايستي متعاقب پادماني آژاوظيفة گسترش . 2

. ),Zhang JIU/REP/2012/13/Rev :2(هاي آن دانست   و پروتكل3اي گسترش تسليحات هسته
ها به تعهدات قانوني خود  آورد كه دولت ها اين اطمينان حقيقي را فراهم مي درواقع، پادمان

اي   مجموعهها پادمان. گذارند ام ميآميز احتر  براي اهداف صلحاي هستهمبني بر استفاده از مواد 
 و اي هستهالمللي انرژي اتمي براي مواد  شده توسط آژانس بين از اقدامات فني اعمال

 مورد اي هستهكند كه تسليحات   هستند كه از طريق آن آژانس تأييد مياي هستههاي  فعاليت
: 1383جاللي، (ف نشده است آميز منحر صلحاستفادة  از اي هستهسوءاستفاده قرار نگرفته و مواد 

المللي نقش  اقتصادي و اجتماعي بينتوسعة اي در  آميز از فناوري هسته صلحزيرا استفادة ؛ )84
پادماني آن را بر عهده وظيفة  نيز اي هستهمنع گسترش تسليحات معاهدة  .كند مهمي ايفا مي

                                                            
1. Safeguards and Verification 

برداري  كن دريا، نقشه شيرين هاي كاربردي همچون توليد برق، آب اي شامل برنامه  فناوري هستهآميز از استفادة صلح. 2
هاي زيرزميني و بررسي سوانح آلودگي، تشخيص و درمان سرطان و كنترل و  هاي آب زيرزميني براي بهبود مديريت آب سفره
و امكاناتي كه  - رفته براي برخي از اين كاربردها كار بهاي  حال، مواد هسته بااين. كن كردن حشرات ناقل بيماري است ريشه

استفاده قرار گيرد كه اين اي مورد  تواند براي توليد سالح هسته  نيز مي- شود  استفاده ميبراي توليد و پردازش اين مواد
 .كند موضوع، ضرورت اقدامات حفاظتي آژانس را تقويت مي

3. Non proliferation treaty (NPT) 
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تواند به تسهيل  ي اتمي ميالمللي انرژ حفاظتي آژانس بيننظام اعتماد به . آژانس گذارده است
هاي  و از اين طريق به مقابله با چالشكرده اي كمك  آميز از فناوري هسته صلحاستفادة در 

 Introduction to International(زيست و سالمت انسان ياري رساند  طيمحانرژي جهاني، 

Safeguardes: 1( .دانست كه نقش المللي  امنيت بيننظام ها را بايستي جزء ضروري  پادمان
ها و آژانس   همكاري بين دولت،كنند  ايفا مياي هستهمهمي در جلوگيري از گسترش تسليحات 

هاي آژانس است  آميز پادمان  عامل مهمي در تعيين اجراي موفقيتاتميالمللي انرژي  بين
)https://www.iaea.org/topics/safeguards-legal-framework( ميان صلح واقعي و پايدارزيرا ؛ 

تسليحات ايجاد عادالنة تواند تنها براساس توازن منافع و نيروهاي سياسي و تأمين  ها نمي ملت
تواند براساس اعتماد متقابل  صلح واقعي تنها مي. جنگ استنبود اين صرفاً به معناي . گردد

ور  جهاني و منشةكه اعالمي ديآ يمبه دست هاي اساسي  باشد كه از طريق تحقق ارزشاستوار 
 Human rights&human security, Bertrand(اند  شده ايجادها  مطابق آنسازمان ملل متحد 

RAMCHARAN( . 

  
  1اي  ايمني و امنيت هسته.4. 1

 پس از ،آمادگي و واكنش اضطراريزمينة هاي آن در  اي آژانس و فعاليت ايمني هستهبرنامة 
در . ),Zhang JIU/REP/2012/13/Rev :2( توسعه يافتند) چرنوبيل و فوكوشيما(اي  حوادث هسته

اي قوي و پايدار  ارچوب ايمني و امنيت هستهه، آژانس يك چاي هستهخصوص ايمني و امنيت 
 يستز محيطمحافظت از مردم، جامعه و راستاي كند كه در  را در كشورهاي عضو ترويج مي

. )https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-and-security(است  اي از اثرات مضر تابش يونيزه
ها، آژانس نظارت بر تأسيسات را براي تضمين  دوجانبه با دولتويژة  يها نامه توافقبراساس 

اي انجام  هاي هسته نظر عدم گسترش سالح عملياتي و هم ازمعيارهاي نظر   هم از،ايمني
لكه به تجارت غيرقانوني ها، ب تنها به دولت  نه،اي هاي هسته عدم گسترش سالحمسئلة . دهد مي

مربوط هاي تروريستي نيز  اي از دولتي به دولت ديگر و احتماالً به گروه هاي هسته مواد و سالح
اي از  ها نسبت به تأسيسات هسته  تهديد امنيتي تروريستكه نيابا توجه به  از اين رو،. شود يم

هاي مهم آژانس در   فعاليتبسياري ازاحتماالً ،  استدهش بسيار شديدتر ، به بعد2002سال 
اي و چه  چه در دفاع از حمله به تأسيسات هسته؛ اي تمركز خواهند كرد آينده بر امنيت هسته

اي در مقياس  نظر محافظت از تهديدات تروريستي براي ساخت و استفاده از انفجار هسته از
   .)Wälde, 2002: 186(كوچك عليه اهداف غيرنظامي 

                                                            
1. Safety & Security 
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اي تدوين و  پيشگيري از تروريسم هستهزمينة  را در 225ند  س،1975آژانس در سال 
 عضو يها دولتتمامي بر الحاق مبني  اي توصيه شوراي حكام نيز ،در اين راستا. دكرتصويب 
: 1392سرتيپي، (صادر كرد ها  المللي مربوط به مقابله با تروريسم و رعايت آن هاي بين نامه به توافق

، )2003 (1456قطعنامة  مقرر در 2003ژانوية بيستم بيانية كه مطابق  ين انكتة مهم؛ اما )543 و 541
ها  ند كه هر اقدامي براي مبارزه با تروريسم از تمام تعهدات آنيابها بايد اطمينان  دولت

ويژه  بهالملل،  اعمال حقوق بين الملل پيروي كرده و مطابق قواعد قابل موجب حقوق بين به
 12مادة . دانجام شوالمللي  بينبشردوستانة  حقوق  واهندگيقواعد حقوق بشر، حقوق پن

اي نيز بر لزوم برخورداري   به سركوب اعمال تروريسم هستهراجعالمللي  كنوانسيون بين
اعمال  برخورداري از تمامي حقوق و قواعد قابل. كند مجرمان متهم از رفتار عادالنه تأكيد مي

شده براي اين   ازجمله حقوق شناسايي،المللي بينالمللي شامل قواعد حقوق بشر  حقوق بين
اي آژانس حاكي از آن است كه آژانس  هاي امنيتي هسته  فعاليت).19: 1388نماميان، ( استافراد 

مقرر نكرده است كه اين احتماالً متأثر از را  آن ،توان آغاز انجام كارهايي را دارد كه اساسنامه
  گيري  اي، وقايع جهاني در شكل د پادمان و امنيت هستهويژه در مور به؛ تحوالت خارجي باشد

هاي آژانس بسيار مهم بوده است  فعاليتگسترش حوزة ها براي  سياسي دولتارادة 
)https://carnegieendowment.org/2017/11/06/why-does-iaea-do-what-it-does-pub-74689(. 

  
  اي هاي هسته  و آلودگيزيست  حق بر محيط.1. 4. 1

استفادة كه به دليل روند   ميشمار به بشري يستز محيطهاي  مواد راديواكتيو يكي از آالينده
ررات عرفي براساس مق. 1گرفته است توجه قرار روزافزون از مواد اتمي براي توليد انرژي مورد
  به محيطاجتناب كردن خسارت غيرالزم و قابل و نيز طبق مفاد معاهدات مربوط به آن، وارد

 1949ژنو در سال چهارگانة هاي  كنوانسيون. طور مستقيم و غيرمستقيم ممنوع است  بهزيست
 كشورها در آن عضويت دارند، در كنوانسيون چهارم خود، به حمايت از محيطتمامي كه تقريباً 

-https://www.iaea.org/about/overview/sustainable-development-goals(  است پرداختهزيست

sdgs( .محيطي و  المللي دادگستري در نظر گرفتن مالحظات زيست  ديوان بينكه اينوجود  با
هاي اتمي كشورها  رعايت شرايط ضرورت و تناسب را در مورد قانوني بودن استفاده از سالح

هاي اتمي با  استفاده از سالح اما، )111: 1381حسيني، ( دانسته است اشكال بيمشورتي  نظريةطي 
الملل   مانند ضايعات ژنتيكي، اصول حقوق بين،آنبلندمدت مدت و  توجه به آثار كوتاه

 اقداماتي در جهت ،مديريت پسماندهاي راديواكتيوبراي آژانس . دكن ميبشردوستانه را نقض 

                                                            
هاي  ، نيروگاهاي هسته، مانند دفع زائدات باشدژي اتمي آميز از انر آلودگي ناشي از اين مواد ممكن است در اثر استفادة صلح. 1

 .هاي اتمي ايجاد شود اي و بمب هاي هسته اي، يا در نتيجة جنگ هسته
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 و طاليي(قواعدي در اين زمينه انجام داده است مجموعة تصويب نيز و تصويب كنوانسيون 
المللي و  اساسي ايمني بينمعيارهاي ويژه   به،ايمني آژانسمعيارهاي  .)153 - 150: 1394حيدري، 

ها بيانگر اجماع معياراين . ندهستاي   دو نمونه از رويكرد بشرمحور قوانين هسته،ايمنينامة  واژه
شمرده زيست  طيمحمورد سطح بااليي از امنيت براي محافظت از مردم و المللي در  بين
 .)ISBN 978-92-64-99143-9: 151(ند شو مي

  
  چرنوبيل و فوكوشيماحادثة از پس زيستي آژانس  محيطاقدامات . 2. 4. 1

حادثة از پيش  به ،يستز محيطحمايت از  زمينةالمللي انرژي اتمي در  همكاري آژانس بين
 را با هدف ١» در شرايط عادييستيز محيطكنترل نامة  نظام «،آژانس. گردد وبيل برمياتمي چرن

 در شرايط عادي و در عملكرد طبيعي اي هستهكنترل اطراف تأسيسات براي تنظيم راهبردهايي 
نامة  نظام «، و به دنبال آنيستز محيط درگيري ميزان مواد راديواكتيو رهاشده  ها براي اندازه آن

 كنترل ،نامه در اين نظام.  را منتشر ساخت٢»هاي اضطراري  در وضعيتيستيز محيطكنترل 
محيطي درپي سنجش سطح راديواكتيو بيروني و ميزان آلودگي هوا، آب، مواد غذايي و غيره 

طور مستقيم يا غيرمستقيم در عمليات   ممكن است اشخاص به؛ زيرامورد تأكيد قرار گرفت
تأسيس آغاز  در .)122: 1395داداشي، (واد راديواكتيو قرار گيرند  در معرض م،طبيعي تأسيسات

اي مدنظر  احتمالي مواد هستهويرانگر بار و  آثار زيانبرابر  در زيست آژانس، حمايت از محيط
 و فرامرزي آن، آثار ويرانگر و 1986چرنوبيل در سال حادثة قرار نگرفته بود؛ اما به دليل وقوع 

اتمي يا حادثة كمك در مورد «و تصويب كنوانسيون » اتميحادثة فوري اعالم «دو كنوانسيون 
المللي و در   در سطح بينيستيز محيطمفهوم توسعة . را سبب گرديد» اضطرار راديولوژيكي

آور توسط آژانس  آور و غيرالزام اي، باعث تصويب اسناد الزام هستهحيطة هاي ناظر بر  برنامه
 ايمني و امنيت بوده كه زمينة آژانس نيز در 4آور اسناد غيرالزام. 3المللي انرژي اتمي گرديد بين

همچنين . روند  ميشمار بهاين اسناد ازجملة  ،ايمنيمعيارهاي ها و  نامه اصول راهبردي، آيين
مشتركي را گروه  ،فوكوشيماحادثة  پس از ،آژانس و سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد

مشترك، گروه اين .  ارتقاي سطح ايمني مواد غذايي تشكيل دادندبراي ارزيابي ميزان آلودگي و
در خصوص مسائل فني مربوط به ايمني مواد غذايي و اقدامات مشاوره و پشتيباني الزم را 

  .)273 - 272: 1395داداشي، (كردند ارائه  به مقامات ژاپنيمتقابل در مورد كشاورزي 

                                                            
1. Manual on Environmental Monitoring in Normal Operation 
2. Manual on Environmental Monitoring in Emergency Situation 
3. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (1986), Convention on Assistance 
in the case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (1986), Convention on the 
Nuclear Safety, Vienna, june 1994, Joint Convention on the Safety of spent Fuel Management 
and on the Safety of Radioactive Waste Management (1997). 
4. Soft law 
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  ي به نظام حقوق بشرالمللي انرژي اتم رويكرد عملي آژانس بين. 2
 از زمان تأسيس خود براي حل مشكالت نوظهور جهاني در المللي انرژي اتمي بينآژانس 

آژانس به . استبسيار كوشيده جهت بهبود سالمت، رفاه، صلح و امنيت در سراسر جهان 
 IAEA Annual(است كرده خود مساعدت شاياني توسعة كشورهاي عضو در دستيابي به اهداف 

Report 2016: 1.( اگرچه آژانس بخش مهمي از منابع مالي و انساني خود را به ترويج فناوري 
 ازجمله تغييرات ،هاي جهاني منظور مقابله با چالش اي به هستهزمينة اي و همكاري در  هسته
وهوايي، انرژي پاك، سالمت انسان، امنيت غذايي، كاهش فقر و مديريت منابع آب  آب

      كند ينمتوجه  اي، چندان جلب آميز از فناوري هسته صلحاستفادة ترويج دهد، اما  اختصاص مي
) 2:Zhang JIU/REP/2012/13/Rev,( تواند به دليل غفلت از ماهيت ذاتي حقوق بشر  كه اين مي

اصل برابري، اصل آزادي، اصل عدم همچون اصول كلي حقوقي . المللي باشد بينعرصة در 
هر الزمة  برابري، ،از طرفي. روند  ميشمار بهدست  اردي ازاين مو،اصل وفاي به عهد تبعيض

بشر از حيث حقوق، كرامت و افراد همة برداشتي از حقوق بشر و ناشي از تفكر يكي بودن 
مندي از توسعه  امكان بهره و ،عادالنه بودهجامعة هاست و مرتبط با اصول و انصاف و  فرصت

اي  مندي از انرژي هسته بهرهه منظور كشورها بهمة  نبايستي از هيچ فرد و ملتي دريغ شود و
 ةآژانس نيز بايستي طبق مفاد مادرو، اين از . داشته باشندفرصت برابر آميز  براي مصارف صلح

 دهكرعنوان واسطه عمل   خود، در صورت مراجعه و تقاضاي يكي از اعضاي خود بهة اساسنام2
جهيزات فني و يا تأسيسات الزم را در  از عضو ديگر خود بخواهد كه خدمات مواد، تو

اي باال و همچنين  توان هستهبا ا بدون كمك كشورهاي ر زي؛دسترس عضو متقاضي بگذارد
 ة كشورهايي كه خواهان استفادةهاي فني به توسع ها مبني بر كمك  به تعهد آنتوجهي يب

 ةر حالي كه در اعالميد؛ پذير نخواهد بود  اين مهم امكان،اي هستند آميز از انرژي هسته صلح
به رشد و رسيدن ها براي   ملتة به حق برخورداري از توسعه براي هم،جهاني حقوق بشر

اند در  هشدها نيز ملزم  دولت. استشده ماندگي تأكيد فراواني  پيشرفت و غلبه بر معضل عقب
 .اين راستا از هيچ تالشي فروگذار نكنند

  
   هزارهةس در قالب اهداف توسعحقوق بشر در اهداف ايجابي آژان. 1. 2

جذابيت سياسي آن تحت تأثير . خوبي جا نيفتاده است سازمان ملل بهنظام انرژي در 
تنها يكي از  انرژي نه. گرفته است محيطي و در حال حاضر حقوق بشر قرار هاي زيست فعاليت

پايدار و سعة توالمللي، بلكه عنصر اصلي  اقتصادي، تجارت بينتوسعة ترين مسائل كليدي  مهم
در اين موضوع كه انرژي براي رشد اقتصادي پايدار  .),Wälde 191 :2002( تغييرات اقليمي است

را ارزان اي دسترسي به انرژي پاك، مطمئن و  و بهبود رفاه انسان ضروري بوده و انرژي هسته
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، ترديدي وجود ندارد سازد ميمنفي تغييرات اقليمي فراهم آثار براي مقابله با 
)https://www.iaea.org/topics/energy( .رشد در مهمي نقش تواند اي مي هسته فناوري و علم 

، آژانس كشورهاي عضو را 2015طي سال  .كند ايفا ١پايدار توسعة از حمايت و اقتصادي
وفصل  خود و حلتوسعة يابي به اهداف اي براي دست تشويق كرد تا از علم و فناوري هسته

  از برطرف كردن نيازهاي انرژي در حال رشد و حفاظت از،هاي جهاني بسياري از چالش
 IAEA(اي پايدار استفاده كنند   به شيوه، تا بهبود امنيت غذايي و سالمت انسانيستز محيط

Annual Report 2015: 1(. عمدة هاي  ويژگي از ، بودن و وابستگي متقابلريناپذ كيتفك
 ،به بيان كوفي عنان. آيند  ميشمار بهالمللي  بينجامعة حقوق بشر توسط شدة  پذيرفتههنجارهاي 

دبير كل فقيد سازمان ملل متحد، بين رعايت حقوق بشر و برقراري صلح و ايجاد توسعه 
عضاي  حق بر صلح با همكاري و اعتماد بين ا،كه آنافزون بر .  وجود دارديارتباط مستقيم

طور مستقيم  ساير حقوق مندرج در نسل اول با توجه به اينكه به. آيد  ميپديدالمللي  بينجامعة 
 موجب عدم تحقق صلح واقعي و توسعه توجهي به اين نسل ما بييست، اتوجه آژانس ن مورد

 . نام ديگر صلح است،كه درواقع شود يم

  
  پايدار كشاورزي ترويج و غذايي امنيت به دستيابي گرسنگي، به دادن  پايان.1. 1. 2

عنوان حق بنيادين هر شخص، حق بر رهايي از گرسنگي و دسترسي پايدار به  حق بر غذا به
تحقق اين حق .  با كيفيت و كميتي است كه پاسخگوي نيازهاي غذايي و فرهنگي او باشد،غذا

خص را فراهم تحقق ساير حقوق بشري شزمينة با برآوردن نيازهاي اوليه و اساسي انسان، 
 همين بس كه نقض ،در اهميت اين حق. 2 با كرامت انساني مرتبط استجهت اين كند و از مي

بايد توجه  .)222 - 221: 1387، گل ابراهيم(گردد  المللي قلمداد مي آن، تهديدي عليه صلح و امنيت بين
به  ،نامناسب و چاقي در كنار همتغذية . مناسب اساس سالمتي استتغذية داشت كه 

تغذيه و كارشناسان ايزوتوپ پايدار،  هاي فناوريبا استفاده از . انجامند غيرواگير ميهاي  بيماري
اي را براي مبارزه با تمام انواع سوءتغذيه انجام دهند  توانند اقدامات تغذيه سالمت مي

)https://www.iaea.org/topics/nutrition( . متضمن بر فراهم بودن ،اصلي تعريف حق بر غذامفاد 
نيازهاي رژيم غذايي افراد، تأمين و دسترس بودن ميزان كافي غذا از منظر كمي و كيفي براي 

در دسترس . پذيرش بودن از منظر فرهنگ اجتماعي حاكم است قابلرهايي از مواد مضر و 
هاي حقوق بشري  ايدار باشد و در تقابل با تحقق ساير مؤلفهاي پ بودن مواد غذايي بايد به شيوه

                                                            
1. Sustainable Development Goals (SDG) 

 تضمين سازوكارهايعنوان يكي از حقوق زيرمجموعة حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از نظر ماهيت و  حق بر غذا به. 2
 .عي و فرهنگي استحق، مشابه حقوق مندرج در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتما
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از طريق آژانس و همكاري آن با سازمان خواربار و كشاورزي  .)121: 1392خواه،  طاليي و رزم(نباشد 
هاي  ، كشورهاي جهان در حال بهبود امنيت غذايي و كشاورزي با استفاده از فناوري1ملل متحد

هاي گياهي جديد  افظت گياهان از آفات حشرات و توليد گونهاي و ايزوتوپي براي مح هسته
اي براي محافظت از سالمت دام و  هاي هسته  از فناوري،برخي ديگر از كشورها. هستند

 تضمين توانند براي اي مي هسته هاي فناوري. كنند ها استفاده مي وري توليدمثل آن افزايش بهره
)Jawerth & Gaspar, 2016:4 ( شوند ذا استفادهغ افزايش ايمني و عمر مفيد برتر، كيفيت

نقض  .2
  .المللي بدل گردد به تهديدي عليه صلح و امنيت بينممكن است حق بر غذا 

 
  آب پايدار و مديريت همه و بهداشت براي رفاه ترويج و سالم زندگي تضمين. 2. 1. 2

 سالمت از برخورداري است و بشر حقوق نظام در اساسي اركان از يكي سالمت و بهداشت
رسيدگي به ه منظور  ب).139: 1394عباسي، (است  بشر افراد تمام حق اجتماعي  ورواني فيزيكي،

 مانند ،هاي غيرقابل پيشگيري ويژه بيماري نيازهاي مربوط به پيشگيري، تشخيص و درمان، به
كند  ميي ايفا نقش مهم اي  هستههاي فناوري عروقي، استفاده از -هاي قلبي سرطان و بيماري

)https://www.iaea.org/about/overview/sustainable-development-goals-sdgs( . حق بر آب نيز
 حق بر غذا، حق تعيين   ازجمله حق بر سالمت،،هاي حقوق بشري با بسياري از مؤلفه

، حق بر بهداشت، حق بر )كشاورزيزمينة در  ژهيو به (سرنوشت، حق بر آموزش، حق بر كار
 كمبود منابع آب از اين رو،.  در ارتباط است، حق بر توسعه و سالم، حق بر صلحستيز حيطم

ارتباط حق بر آب و حق .  آوردشمار بهتوسعه محدودكنندة ترين عوامل  را بايستي يكي از مهم
 از مباني حق ،ستيز تا آنجا كه حق بر صلح و حفاظت از محيطاست؛  امري بديهي ،بر توسعه

امنيت، در دسترس بودن، كيفيت، مديريت و حفاظت  .)48: 1395، بديساراحمدي و (ستند هبر توسعه 
ويژه در  محيطي و اقتصادي، به انساني و پايداري زيستتوسعة  حياتي در اي مسئله ،از آب

هاي مبتني بر  شناسي هيدرولوژي ايزوتوپ آژانس با روش. توجه به رشد جمعيت جهاني است
دسترسي به آب براي توليد غذاهاي پايدار و . كند مياين چالش كمك علم و آموزش فني به 

 ايزوتوپي هاي فناوري.  بسيار مهم استيستز محيطتوليد انرژي، صنعت و حفاظت از 
هاي  تمامي جنبه به ،اي  هستههاي فناوري انرژي اتمي از تطبيق المللي بين آژانس اي هسته

 هاي همچنين، فناوري. كند ميت آب استفاده ارزيابي منابع آب شيرين و مديريت و حفاظ
اطالعات  ،ها فناورياين . دهد مي ما به آب كيفيت و سن دربارةبيشتري  ايزوتوپي اطالعات

 كنند وهوا را فراهم مي كليدي در مورد منابع آب و تأثير انسان بر آب
                                                            

1. Food and Agricultural Organization (FAO) 
فرد را براي كمك به مبارزه با گرسنگي و سوءتغذيه، بهبود پايدار  هاي رقابتي و اغلب منحصربه حل اي، راه هاي هسته فناوري. 2
 .كنند  و اطمينان از امنيت غذايي فراهم مييط زيستمح
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)https://www.iaea.org/topics/water(.  كافي براي سالمتي دسترسي به آب، در مقادير و كيفيت
نظرية در (حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد كميتة . انسان بسيار حياتي است

 شرط استفاده از حق ،كند كه دسترسي به آب استدالل مي) 2002نويس  ، پيش15عمومي 
بهداشت و معيار با حق باالترين سطح جدانشدني طور  داشتن سطح زندگي مناسب است كه به

 مجمع عمومي سازمان ملل متحد 2010ژوئية  28در .  حقوق بشر مرتبط است،جهنتي در
حق انساني ضروري براي يك  ،تصريح كرد كه آب آشاميدني سالم و تميز و بهداشت

اعالمية  8مادة  همچنين .)Palmer, 2018: 1(مندي كامل از زندگي و ساير حقوق بشر است  بهره
 كه بايد فرصت برابر براي  است منابع اساسي برشمردهعنوان آب را بهتوسعة  حق بر ،1986

  .دسترسي به اين منبع براي توسعه فراهم گردد
 

  اقليمي تغييرات با مبارزه براي پايدار و اقدام انرژي به دسترسي  تضمين.3. 1. 2
شود، اما   توسعه و شكوفايي اقتصادي كشورها مي،هاي انرژي موجب رشد اگرچه فرآورده
امكانات و توسعة هاي فسيلي و غيرفسيلي و همچنين گسترش و  ستعمال سوختاستخراج و ا

امروزه . است جهاني ستيز حال چالشي براي محيط  تهديدي بزرگ و درعين،تجهيزات انرژي
هم، اند كه تفكيك آن دو از  خورده گرهبا يكديگر صورتي   و انرژي بهستيز حقوق محيط

 نيازمند ،زيست طيمحبراي ورود به ارتباط انرژي با . )85 -84: 1392ابراهيمي، (نمايد  محال مي
 استفاده از منابع انرژي ،پايدار هستيم تا در چهارچوب و راستاي آنمعيار توسعة بررسي 

در اين . )204: 1392  و پورسعيدطاليي(زيست نشود  طيمح به ريناپذ جبرانموجب ورود خسارات 
طور مؤثر و متناسب با   اتباع خود را به انرژي بهاند تا نيازهاي ها نيز موظف  دولت،خصوص

  بين انرژي و محيط،رو اين از. ندكندر جهت سالمت بشر تأمين سرانجام،  و ستيز محيط
بديهي است كه حق . )211: 1392 و پورسعيد، طاليي(شود پيوندي تنگاتنگ برقرار مي ستيز

پايدار خواهد بود كه توسعة ه حق ويژ  به،برخورداري از انرژي موقعي در راستاي حقوق بشر
 & UNDP, Environment, Enrgy(هاي تجديدپذير باشد   با حق برخورداري از منابع انرژيسو هم

UNDP, 2001: 1( .و حمايت از اقتصادي رشد در مهمي نقش تواند مي اي هسته و فناوري علم 
  .ايفا كند پايدار توسعة

هاي زميني و آبزي استفاده  سيستممطالعة  علم براي كارشناسان آژانس از ابزارهاي مبتني بر
 و سالمت انسان ارزيابي يستز محيطآلودگي و تغييرات اقليمي را بر بالقوة كنند و اثرات  مي
هاي  براي ارزيابي منابع آب شيرين، سيستم اي  هستههاي فناوريهاي پايدار و  ايزوتوپ. كنند مي

هاي كشاورزي  بهبود روشنيز هاي اقيانوسي و  ستماتمسفر و اكوسيفرايندهاي بيولوژيكي، 
ويژه اثر آلودگي  ، بهيستز محيطمحيطي بر  زيستآثار  به بررسي ،اين ابزارها. شود استفاده مي
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 زايي، بيابان .)https://www.iaea.org/topics/addressing-environmental-issues(كند ميطبيعي كمك 
 هاي فناوري .بيندازد به خطر را مردم معيشت و جان تواند مي خاك فرسايش و زمين تخريب
 ها ارزيابي اين .دهند ارائه مي را فرسايش داغ نقاط و خاك فرسايش ارزيابي دقيق ايزوتوپ

 تنوع از بين رفتن  توقف موجب،خاك بازگرداندن و زمين تخريب كاهش به ضمن كمك
Nicole Jawerth & Miklos Gaspar, 2016)5:1 ( شود مي زيستي

است،  آنچه امروز بيشتر مطرح .1
 گرمايش زمين،همچون  ،اي و معضالت ناشي از آن ميزان توليد و كنترل گازهاي گلخانه

مرحله رخ اين  از بعدشديد، هاي  كه فاجعه درحاليست؛ ها سالي ها و خشك ها، سيل طوفان
فقر و سرانجام  و يتيتابع يبهاي كالن، بيكاري،   آوارگي، مهاجرت،ها اين پديده .خواهد داد

 بر حقوق ييوهوا آبتأثير تغييرات . )UN Doc A/Res/60/1, 2005(ناامني را درپي خواهد داشت 
 بشر عموماً يادآور اين مصاديق مشخص از نسل اول و دوم حقوق بشر، همچون حق بر حيات

 اين پديده برويرانگر تواند نافي تأثير منفي و   اما اين موضوع نمياست،و حق بر سالمت 
 ستيز  ازجمله حق بر توسعه، حق بر صلح و حق بر محيط،مصاديق نسل سوم حقوق بشر

 هاي فناوري از  تاكند مي به كشورها كمك آژانس .)Ershadul Karim & et al. 2018: 1(باشد 
 آب خاك، منابع طريق مديريت از وهوايي آب تغييرات پيامدهاي كاهش و يقتطب براي اي هسته

  Jawerth & Gaspar, 2016).:5 (كنند  استفاده كشاورزي و

  
  انتقادات بر عملكرد آژانس. 2 .2

آميز انرژي  كاربرد صلحاشاعة ها به اهداف  بندي آن ارزيابي تحقق اهداف آژانس مستلزم تقسيم
به دستيابي اگرچه آژانس در . استفناوري نظامي و انحراف آن اشاعة  اي و جلوگيري از هسته

چنداني با موفقيت در عمل اي  رسد، اما خلع سالح هسته اول موفق به نظر ميدستة اهداف 
اي، به  هاي هسته سالحاشاعة  نبوده و سازوكار آژانس در اين زمينه و حتي پيمان منع همراه

هاي بزرگ، ممانعت از گسترش  ه خاطر نفوذ قدرتدليل فضاي حاكم بر جنگ سرد و ب
  . است ساختهرو روبهاي را با چالش بزرگي  هاي هسته سالح
هاي آژانس براي ترويج  كنند كه از اختالف اساسي ميان مأموريت منتقدان ادعا مي كه اين با

 اما ،اهنداي آگ اي و پيشبرد امنيت و عدم گسترش سالح هسته آميز از انرژي هسته صلحاستفادة 
 همواره با چالش جداسازي تبليغاتي از ،اي آژانس مانند هر كشور داراي قدرت هسته

-https://carnegieendowment.org/2017/11/06/why( روست روبههاي هنجاري و نظارتي  فعاليت

                                                            
، پيامدهاي ييوهوا آب شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، تأثيرات ناشي از تغييرات )2009 (10/4مطابق قطعنامة . 1

مندي مؤثر از حقوق بشر، ازجمله حق زندگي، حق داشتن غذاي مناسب، حق استفاده از  براي بهرهمستقيم و غيرمستقيمي 
 بشر در زمينة دسترسي به آب بهداشت، حق مسكن مناسب، حق خودمختاري و تعهدات حقوق. باالترين سطح زندگي دارد

 .آشاميدني سالم و بهداشتي دارد كه مردم در هيچ حالتي نبايد از وسايل معاش خود محروم شوند
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does-iaea-do-what-it-does-pub-74689(.آور  هاي آژانس بخشي از منابع حقوقي الزام  قطعنامه
 هاي كاستيداراي كنوني  المللي بين اما نظام تضميني ،دهد  را تشكيل ميالمللي بينن سازمان اي

در عمل به ، شده است آژانس گذاشتهعهدة  نظارت اصلي بر كه اينبا توجه به . ستازيادي 
  .دنگير اي تحت پوشش قرار مي آميزي، تنها كشورهاي غيرهسته نحو تبعيض

گزارش و تأمين دليل براي مراجع تهية ژانس صرفاً آوظيفة بايد توجه داشت كه 
است كه طبق اساسنامه، آژانس توجه سازمان ملل و شوراي امنيت در خصوص  دار صالحيت

 در صورتي تصميمات و. )77: 1376مواليي،  (دكر عضو را جلب خواهد هاي دولتنقض تعهدات 
 خواهد بود كه مطابق رااالج الزمارچوب مقررات ههاي فني و تخصصي آژانس در چ تالش

 ناديده گرفتن حقوق كشورها و برخورد ،در مقابل. المللي باشد بينشدة  شناختهموازين 
المللي در جهت  ابزاري از اين نهاد بيناستفادة تواند بيانگر  آميز با قضاياي مختلف، مي تبعيض

ني و تخصصي به پايبندي آژانس به اهداف بنيادين آن و توجه ف. منافع برخي كشورها باشد
اي از رفتار حقوقي و در مقابل انحراف از آن، دليلي بر رفتار و عملكرد  تواند نشانه قضايا، مي

 قطعنامه ازجمله صدور ،؛ اما آژانس در مواردي)44 -43: 1385عسگري، (سياسي سازمان تلقي گردد 
رات، حساسيت  با نوع انتخاب واژگان و عبا،اي برخي كشورها هاي هسته  فعاليتدر مورد

 براساس اعتماد و در تي پي اندر حالي كه كشورهاي عضو پيمان ؛ استبرانگيخته زيادي را 
  .اند اي را به آژانس سپرده هاي هسته طرف، نظارت و كنترل مستمر بر فعاليت  بييقامت نهاد
قصور . استبا طرح قصور پادماني ايران برخورد آميز آژانس در  ديگر رفتار تبعيضنكتة 

 و )GOV/2005/9, 14 February 2005, para: 22( ازجمله مصر ،پادماني برخي كشورهاي ديگر
زمان به شوراي حكام   نيز تقريباً هم)GOV/2004/84, 11 November 2004, para: 38( يجنوب كره

 امتناع يجنوب كرهدر خصوص كشورهاي مصر و از اقدام شوراي مزبور . شده بود گزارش
دهي طبق   بودن گزارشيديد صالحبايستي عملكرد آژانس مبتني بر  كه مي درحالي؛ ورزيد
ترين   غيرحقوقي،از طرفي .)232 -231: 1395، يدانيم سادات(بود  پادمان ايران و آژانس مينامة  موافقت

امضا لزام ايران به بازتاب يافته، اهاي صادره عليه ايران  بخش از عملكرد آژانس كه در قطعنامه
المللي  مبناي پذيرش تعهدات بين، »رضايت كشورها«كه اصل   درحالي؛پروتكل استو تصويب 

پروتكل  درنگ بيكه هايي رسماً از ايران خواسته است  شوراي حكام در قطعنامه. هاست آن
حقوقي  سازوكارهاي تاكنون .)56: 1385عسگري، (و به تصويب مجلس برساند كند الحاقي را امضا 

تعهدشان به با وجود  ،آميز  صلحاي هستهفناوري دارندة  اجبار كشورهاي و اجرايي مؤثري براي
 كشورهاي ،تي پي انمعاهدة در . ده استشبيني ن انتقال دانش مزبور به كشورهاي متقاضي، پيش

 به عدم دستيابي به اين اي غيرهسته و كشورهاي اي هسته به مذاكرات خلع سالح اي هسته
هاي جهان سوم به دليل  از زمان تصويب اين معاهده، دولتاند؛ اما  دهشها متعهد  سالح
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ها و با  اي به آن آميز هسته اي مبني بر عدم انتقال فناوري صلح هاي هسته شكني قدرت پيمان
 ،حمايت خود آميز به كشورهاي مورد هاي فني و انتقال مواد و فناوري غيرصلح كمكعرضة 

كه حق توسعه  آنجايي از. اند ن را زير پا گذاشته اين پيما،ازجمله اسرائيل و آفريقاي جنوبي
هاي جهان بر همكاري در   دولت،موجب آن يكي از حقوق بنيادين منشور ملل متحد بوده و به

؛ اند دهش، متعهد »توسعه«طوركلي  حل مسائل مربوط به امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا به
زيرا اين ؛ نداين حق شوبعيض تمال بدون توانند خواستار اع  كشورهاي مزبور ميبنابراين
تا است؛  تصور  تنها در قالب صلح واقعي و همچون شرطي الزم براي تحقق آن قابل،هدف

عملكرد آژانس در قبال حق بر . نام ديگر صلح است» توسعه «،توان باور داشت كه ميجا آن
ف نسل اول حقوق توسعه را شايد بتوان در بستر اين موضوع تحليل كرد كه اين حق برخال

 كشورهاي جهان دانان حقوق غربي بازتابي نداشته و بيشتر توسط دانان حقوقبشر در ديدگاه 
وجود حامياني نتوانسته به جايگاه   حق پيشرفت و توسعه، با،از طرفي. ده استشسوم دنبال 

 ،دسلبي ممانعت از رشوظيفة همچنان كه . آور برسد و صورت قانوني به خود بگيرد الزام
ايجابي كمك و مساعدت براي وظيفة كشورها داراي چنين نقصاني است، توسعة پيشرفت و 

آور به نظر  آور و حقوقي، غيرالزام معاهدات الزامنبود امر توسعه و پيشرفت كشورها نيز به دليل 
به شناسايي حق بر ، باوري اي  طبيعي است كه كشورهاي با توان هسته اين،وجود با. رسد مي

كه وقتي حقوق بشر و  درحالي؛  براي كشورهاي خواهان رشد و پيشرفت نداشته باشندتوسعه
 ،افرادهمة  ريانكارناپذالمللي بدانيم و حقوق مساوي و  توسعه را از مباني صلح بين

در آن صورت هدف اصلي آژانس ، اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان باشددهندة  تشكيل
  .دشو مي رو روبهبا چالش 
 نيز شاهد نقض اصل برابري يت يپ انورد نظارت آژانس بر كشورهاي غيرعضو پيمان در م
اند كه  اي متعهد شده افزارهاي هسته  كشورهاي فاقد جنگ،كه در اين معاهده يا گونه به؛ هستيم

صورت ضمني حق انحصاري چند قدرت  ها خودداري ورزيده و به از دستيابي به اين سالح
 بايستي به كشورهاي يت يپ اناند؛ اما تضمينات  ها به رسميت شناخته حاي را بر اين سال هسته
از ميان آن آميز  هاي تبعيض اي و كشورهاي خارج از پيمان مزبور نيز تعميم يابد تا جنبه هسته
  .برود

 تحقق نيافته نظريه بيان شده است،كه در  چنان  اصل برابري ميان كشورها هرگز آن،از طرفي
 از موارد عدم تناسب ميان ،و عدم رعايت آن در اجرانظريه برابري در فرضية كه و اگر بپذيريم 

 به ،، در آن صورت ايراد موردي ما در اين خصوصاستالملل و واقعيات امروزي  حقوق بين
هاي آژانس را  اي، نظارت  كشورهاي غيرهسته،ديگرسوي از . نظر معقول نخواهد رسيد

 ،بنابراين. شود ميموجب جاسوسي از اين كشورها ين باورند كه بر ا و  كردهغيردوستانه قلمداد
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 هاي بازرسان آژانس نيز بايستي اقدامات اساسي در خصوص اعتمادسازي نسبت به فعاليت
توسعه با آگاهي از ارتباط ميان صلح و  هاي درحال دولت .)89 - 88 :1383جاللي، (انجام گيرد 

المللي مربوط به توسعه، خود را براي  سائل بينتوسعه و منوط كردن استقرار صلح به حل م
محق اي   هستهكشورهاياي بدون نظارت  گيري از فناوري هسته توسعه با بهره پيشرفت و

  .دانند مي
  

  نتيجه
واكنشي خصيصة  از ،انرژيحوزة  مانند همزادهاي سازماني خود در ،تشكيل آژانسفلسفة 

هاي اتمي  مركز همكاري ،المللي انرژي اتمي بينآژانس . نبوده استمستثنا بودن مقوله انرژي 
گرچه ا. كند اي كار مي هاي هسته آميز از فناوري ايمن، امن و صلحاستفادة منظور   به،در جهان

جامعة  اما امروزه است،المللي انرژي اتمي صلح منفي  آژانس بيناساسنامة صلح مندرج در 
تحقق زيرا داند؛   و كرامت ذاتي بشري ميالمللي صلح مثبت را بيشتر در جهت حفظ ارزش بين

  .پذير نيست آميز، امكان ها و مصاديق حقوق بشري در محيط ناامن و غيرصلح مؤلفه
، اي در قبال حقوق بشر دارد يافته  رويكرد توسعه، آژانس به لحاظ هنجاريكه اين وجود با

قضاياي مختلف، در آميز با  هاي بزرگ، شاهد برخوردي تبعيض در عمل به دليل نفوذ قدرت
 در ؛المللي باشد ابزاري از اين نهاد بيناستفادة تواند بيانگر  موارد متعددي هستيم كه اين مي

 در »اصل برابري «آميز بوده و نظارتي خود تبعيضوظيفة حالي كه اقدامات آژانس در قالب 
و همچنين در اي  علوم و فناوري هستهزمينة  در »حق بر توسعه «كشورها ازهمة برخورداري 
اين رويكرد را ريشة گردد كه  هاي آن نقض مي هاي پادماني و صدور قطعنامه اعالم گزارش

و عمل در حقوق نظريه هماهنگي آن در نابايستي ناشي از عدم رعايت اصل مساوات و 
المللي در مورد سطح بااليي از  ايمني آژانس كه بيانگر اجماع بينمعيارهاي  .الملل دانست بين
اي  نيز از رويكرد بشرمحور قوانين هسته،  هستندستيز يت براي محافظت از مردم و محيطامن

استفادة هاي خود براي ترويج  وجود اختالف اساسي ميان مأموريت باآژانس . حكايت دارد
، هدف واحدي را اي اي و پيشبرد امنيت و عدم گسترش سالح هسته آميز از انرژي هسته صلح

زمينة اي و همكاري در  فناوري هستهتوسعة مهمي از منابع آژانس صرف بخش . كند ميدنبال 
وهوايي، انرژي پاك، سالمت   ازجمله تغييرات آب،هاي جهاني منظور مقابله با چالش اي به هسته

آژانس بر تحقق اهداف هرچند . گردد انسان، امنيت غذايي، كاهش فقر و مديريت منابع آب مي
توان شاهد ايجاد  نبايستي از اين نكته غافل شود كه زماني مي، دارداي  هزاره توجه ويژهتوسعة 

. گيردانجام ويژه حق بر توسعه، توأمان   به،حقوق انسانيتمامي صلح پايدار بود كه تحقق 
جهاني حقوق بشر نيز شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق مساوي و مقدمة اعالمية همچنان كه در 
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 ،از طرفي. دهد دي، صلح و عدالت در جهان را تشكيل ميافراد، اساس آزاهمة  ريانكارناپذ
. پردازند آميز انرژي اتمي مي صلحاستفادة  به تأييد عدم سوءاستفاده و عدم انحراف از ها پادمان

فقر و گرسنگي، شيوع تواند به   مي،بديهي است كه در صورت انحراف و كاربرد آن در جنگ
 ،طوركلي ده و بهانجامي يستيز هاي محيط يه، آلودگيرو هاي بي ، مهاجرتواگيردارهاي  بيماري

در . شودالمللي   به خطر افتادن صلح و امنيت بين،نتيجه موجب نقض حقوق بشر و در
 اقدامات مبتني بر اعتماد ،اي وارد هسته خصوص همكاري و مساعدت به كشورهاي تازه

هاي بنيادين  تقابل مبتني بر ارزش اعتماد مسازد؛ زيراتواند راه را براي اهداف آژانس هموار  مي
صلح واقعي خواهد سازندة ،  استدهشها استوار  ر آنجهاني حقوق بشر باعالمية كه منشور و 

 .بود
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