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چکیده
شـدن بـوده و   جهـانی در قـرن حاضـر ناشـی از فراینـد    شکل جـرائم تحول در ماهیت و

از.انـد المللـی شـده  شـده، داراي ابعـاد فراملـی و بـین    م نیز به فراخور تغییـرات حـادث  ئجرا
یـافتگی و اسـتفاده   که معموالً وقوع آن همراه با سازماناستترین این جرائم تروریسممهم

بـه صـعوبت امـر مبـارزه و پیشـگیري از آن      هـا ژگـی باشد و ایـن وی هاي نوین میاز فنّاوري
درخصـوص بـه ترین انواع تروریسم اسـت کـه  اي از خطرناكتروریسم هسته. افزوده است

مـواد مفقودیـت یـا سـرقت احتمالوشورويجماهیراتحادیهفروپاشیبابیستمقرناواخر
موردتوجه حقوقـدانان  و به دلیل وسیع بودن تهدیدات مادي و معنوي ناشی از آن،ايهسته

خصـوص در مرحلـه پیشـگیري،    اتخاذ تدابیر مؤثر بهشده است، لذاالمللی واقعو مجامع بین
المللی اقدامات پیشگیرانه خـود را  ناپذیر بوده و الزم است نهادهاي ملی و بینامري اجتناب

شگیرانه بـا  هدف اصلی این تحقیق تبیین اقدامات وضعی پی. با تمام امکانات، مدیریت کنند
پیشـگیري  بر این اسـاس .مؤثر در پیشگیري استعنوان ابزاريالمللی بهنگاهی به اسناد بین

اي بـوده  ی از اقدامات مؤثر در امر کـاهش و کنتـرل تروریسـم هسـته    کیمابانه،وضعی و فن
ورزد و مـی و حمایـت از آمـاج آن تأکیـد   جـرم ارتکـاب موقعیـت وفرصتکاهشکه بر

.فراملی استوملیابعاددرآن نیازمند تعامل و نظارت همه نهادهااجراي تدابیر

.فنی، نظارتي وضعی، پیشگیريریشگیپاي،تروریسم هسته: هاکلیدواژه
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مقدمه
اي در گردد، ولی واقعیت آن است که چنین پدیـده اگرچه پیشینه تروریسم به قرون قبل برمی

تـوان در عوامـل متعـددي    چنـین وضـعیتی را مـی   علـت . اي یافتـه اسـت  قرن بیستم رشـد فزاینـده  
ــات و       ــعه ارتباط ــاك، توس ــدرت خطرن ــلیحات داراي ق ــاخت تس ــوژي س ــد تکنول ــون رش همچ

الملـل گرچـه تـاکنون موفـق بـه ارائـه تعریفـی        در نتیجه آن، جامعه بین. شدن جستجو کردجهانی
تــر در تمـام رچـه جـامع از تروریسـم نشـده، ولـی بسـیاري از مصــادیق و اشـکال آن را بـا دقـت ه        

.المللی جرم انگاري نموده استهاي بینکنوانسیون
تحـت مـوج جدیـد    آنشده و اشکال مدرنهاي اخیر تروریسم از حالت سنتی خارجدر سال

بـارترین شـکل و   اي جدیدترین و فاجعـه تروریسم هسته. در حال گسترش است» تروریسم نوین«
تـرین مصـداق آن، اسـتفاده    نـوز سـایه شـوم مهـم    رغـم اینکـه ه  مصداق تروریسم نوین است و بـه 

هـا سـنگینی   هـا و دولـت  صورت جدي بر سر انساناي، بههاي هستههاي تروریستی از سالحگروه
.المللی شده استکند؛ اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه بیننمی

هـاي  بـه نیروگـاه  توانـد بـا هواپیماربـایی،    سپتامبر آشکار ساخت که القاعده مـی 11تهدیدات 
ضـمن اینکـه قـرائن    . ناپذیري بـه جامعـه ملـل وارد کنـد    هاي جبراناي حمله نموده و آسیبهسته

تروریستی و القاعـده بـه دنبـال بـه دسـت آوردن مـواد       هايحاکی از این موضوع است که گروه
سـی جـوینر   (اسـت  اي پذیر و دانش علمی موردنیـاز بـراي سـاخت سـالح هسـته     اي شکافهسته

در سـخنرانی خـود در   2001دبیر کل وقت ملل متحد، کوفی عنـان، در اول اکتبـر   ). 286: 1387
المللی بـراي مبـارزه بـا تروریسـم     مجمع عمومی با تأکید بر حرکت درازمدت از سوي جامعه بین

هـا نفـر را   توانـد میلیـون  اي یـا میکروبـی مـی   هاي هسـته یک حمله با سالح«المللی بیان داشت بین
توان کمـک کـرد تـا جلـوي     سپتامبر را بگیرد، ولی می11هان نتوانست جلوي حمالت ج. بکشد

تـرین خطـر ایـن اسـت     بزرگ. حمالت تروریستی با تسلیحات کشتارجمعی در آینده گرفته شود
وي 1.»اي را کسـب و اسـتفاده کنـد   که یک گروه تروریستی یا حتی یک فرد بتواند سالح هسـته 

اي را تهدیـدي جهـانی و چـالش آینـده جامعـه      ز تروریسم هسـته در آخرین گزارش مهم خود نی
ــین ــل و تصــویب    ب ــأخیر در تکمی ــدون ت ــل دانســت و از تمــام کشــورها درخواســت کــرد ب المل

2.اي مشارکت کنندالمللی براي سرکوب تروریسم هستهکنوانسیون بین

1. Annan, Cofi, Secretary General Addressing terrorism, 11 October 2001, www.un.org
2. In larger Freedom: towards Development, Security and Human Rights for all, 21
March 2005, para. 32, “it is vital that we deny terrorists access to Nuclear material. This
means consolidating, securing and, when possible, eliminating hazardous materials.”
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المللـی  بـین المللی یکی از اهداف مهم جامعـه هاي عملی در سطح بینبسط و تعمیم همکاري
هـاي جامعـه   المللی است، اما بایستی بیان داشت که فعالیـت هاي فراگیر بیناز تصویب کنوانسیون

دیگر اعمال غیرقانونی نسبت بـه مـواد   عبارتاي یا بهجهانی براي مبارزه با اعمال تروریستی هسته
ز مــواد و راجــع بــه حفاظــت فیزیکــی ا225و صــدور ســند 1970اي بــه دهــه و تأسیســات هســته

و تصـویب کنوانسـیون حفاظـت    1المللـی انـرژي اتمـی   اي از سـوي آژانـس بـین   تأسیسـات هسـته  
.گردداي توسط سازمان ملل متحد برمیفیزیکی از مواد هسته

با توجه به آثار مخرب مادي و معنوي این نوع تروریسم، مبارزه و بخصوص پیشگیري از آن 
هـا را  دولـت 2004مصـوب  1540امنیـت در قطعنامـه   شوراي.المللی استموردتوجه مجامع بین

اي و جلـوگیري از  ملزم نمـود تـا بـا اتخـاذ تـدابیري در جهـت کنتـرل و حفاظـت از مـواد هسـته          
امـا فعالیـت جامعـه جهـانی در     ؛ اي پیشگیري کننداي، از تروریسم هستهگسترش تسلیحات هسته

المللی سرکوب اعمال تروریسـم  بیناي با تصویبجهت رویارویی و پیشگیري از تروریسم هسته
.به اوج خود رسید2005در سال 

المللـی ضـد تروریسـم سـازمان ملـل متحــد      ایـن کنوانسـیون کـه سـیزدهمین کنوانسـیون بــین     
المللـی بـراي   هـاي بـین  شود با رویکردي جامع درصدد است بـا گسـترش همکـاري   محسوب می

. ها باشـد اي دولتاقدامات ملی و منطقهاي، چارچوبی براي پیشگیري و سرکوب تروریسم هسته
، مباحـث پیشـگیري از ایـن پدیـده خطرنـاك      2007االجرا شدن ایـن کنوانسـیون در سـال    با الزم

ایـران، بـا توجــه بـه موقعیـت ژئـوپلیتیکی سیاسـی کـه در منطقــه دارد،        . موردتوجـه قـرار گرفـت   
کنـد  زهاي خود احساس میهاي تروریستی ازجمله داعش را در مرتهدیداتی از رشد سریع گروه

اي همراه بوده است، لـذا توجـه   آوري هستههاي کشور در عرصه فنپیشرفتکه این تهدیدات با
هاي خطرنـاك کـه متأسـفانه    به حفاظت از تأسیسات و پیشگیري از حمالت تروریستی این گروه

اي و حات هسـته یافته و درصدد دستیابی به تسلیتسلیحات مخرب دستهاي اخیر به انواعدر سال
در این نوشته به اهم تدابیر وضعی پیشـگیرانه  .ناپذیر استشیمیایی نیز است، امري مهم و اجتناب

.شودتوان به کار برد اشاره میاي میالمللی که در برابر تروریسم هستهبین

هاشناسی و محدودیتمفهوم-1
مفاهیم-1-1

جامع از تروریسم که بیانگر تمامی اشـکال آن  در توافق درباره ارائه تعریفیالمللیجامعه بین

1. International Atomic Energy Agency(IAFA)
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هرچنـد تمـام   . اي نیز مصـداق دارد چنین مشکلی در مورد تروریسم هسته. باشد ناتوان بوده است
اي، حملـه و  اي کـه تـاکنون اتفـاق افتـاده، قاچـاق و سـرقت مـواد هسـته        اعمال تروریسـتی هسـته  

فهــوم مضــیق آن یعنــی اســتفاده از اي در ماي بــوده و تروریســم هســتهتخریــب تأسیســات هســته
هــاي تروریســتی تــاکنون ســابقه نداشــته اســت، ولــی اغلــب  اي توســط گــروههــاي هســتهســالح

کارگیري ابزار خشن براي نیل به حقوقدانان، کامالً تحت تأثیر مفهوم سنتی تروریسم که همانا به
دیـد بـه اسـتفاده از    اي را صـرفاً منحصـر بـه اسـتفاده یـا ته     اهداف سیاسی اسـت، تروریسـم هسـته   

المللـی،  که امـروزه در پرتـو اسـناد بـین    اند، درحالیها دانستهاي توسط تروریستهاي هستهسالح
درواقـع  . شـود ازاین اقدام نیـز اطـالق مـی   اي مفهوم موسعی دارد و به مراحل پیشتروریسم هسته
طبیعتـی فراملـی و  شـود کـه   اي به موجی نوین از اقـدامات تروریسـتی اطـالق مـی    تروریسم هسته

گرایـی مـذهبی بـوده و داراي قربانیـان تصـادفی و      یافته داشـته و مبتنـی بـر الهـام و افـراط     سازمان
).824: 1385پورسعید (گردد هاي کشتارجمعی متظاهر میصورت سالححداکثري و به

خسـت  ن. تر استاي از دو جنبه در مقایسه با سایر اقسام و اشکال تروریسم عامتروریسم هسته
اي، هـاي مـرتبط بـا تولیـد و سـاخت مـواد هسـته       ازلحاظ مراحل ارتکاب که شامل همـه فعالیـت  

دوم ازلحــاظ دایــره مصــادیق کــه . شــودهــا مــیهــا و بــاالخره اســتعمال آنســرقت یــا قاچــاق آن
ارتکـاب اقـدامات تروریسـتی قـرار     عنوان وسـیله اي بهباوجوداینکه مواد پرتوزا و تسلیحات هسته

انـد  اي، هم وسیله ارتکاب جـرم اي در تروریسم هستهلذا مواد پرتوزا و تسلیحات هسته. دگیرنمی
).587: 1384عالی پور (هم موضوع ارتکاب آن

در ذیل براي نمونه به چند تعریف در مفهوم مضیق که مـورد تأکیـد اکثـر حقوقـدانان اسـت      
:شوداشاره می

اي یـا تهدیـد بـه    پرتـوزا، مـواد انفجـاري هسـته    اي عبارت اسـت از اسـتعمال مـواد   تروریسم هسته
منظـور ایجـاد وحشـت و انجـام     هـاي خـارج از کنتـرل دولـت، بـه     استفاده از آن توسط افراد یـا گـروه  

کرامـر، مـدیر جنـایی سـابق    تـر یپ1.ايعلیـه تأسیسـات هسـته   اقدامات تروریستی یا تهدید بـه انجـام آن  
ط به قاچاق مـواد رادیواکتیـو و سـالح شـیمیایی را     که بخش مربوسرویس فدرال پلیس قضایی آلمان

اي هـاي هسـته  کـاربرد ابـزار و سـالح   کارگیري یا تهدید بهاي را در بهنئوتروریسم هسته،کردمیاداره
).139: 1377کرامر (داندبراي دستیابی به اهداف غیرقانونی می) هاعالوه بر دولت(توسط اشخاص 

اي مصـوب  المللی سرکوب اعمال تروریستی هسـته بیننسیونبرخالف اکثر حقوقدانان، کنوا

1.Anett, Bernard, Nuclear Terrorism: the ultimate form of terrorism, spiez laboratory, ch
– 3700 spiez. www.vlos,Aduni.ch/15.
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پـردازد، در تعریـف   اي مـی طـور خـاص بـه تروریسـم هسـته     المللی که بهسند بین، نخستین2005
تـرین دسـتاورد ایـن کنوانسـیون،     مهـم .اسـت اي چنین رویکردي را اتخاذ نمـوده تروریسم هسته

الملـل بـر اسـاس معیـار عینـی اسـت      حقـوق بـین  عنوان جرمی نـو در  اي بهتعریف تروریسم هسته
(Joyner 2007: 234) . شخص مرتکـب یکـی از جـرایم منـدرج در ایـن      «بر اساس این کنوانسیون

مـواد رادیواکتیـو در اختیـار داشـته     ) طور غیرقانونی و عمـدي الـف  شود، اگر او بهکنوانسیون می
ایـراد جراحـت شـدید جسـمانی یـا     قصـد کشـتن یـا    اي را ساخته یا تصرف کنـد بـه  باشد یا وسیله

از مواد رادیواکتیو استفاده نماید یـا  ) بایزیست؛قصد ورود صدمات اساسی به اموال یا محیطبه
که سبب پخش یا خطر پخش مـواد رادیواکتیـو   نحوياي خسارت وارد آورد بهبه تأسیسات هسته

ر شخص حقیقی یا حقوقی یـا  قصد اجباقصد کشتن یا ایراد جراحت شدید جسمانی؛ یا بهبه.شود
.1»المللی یا دولت براي انجام یا خودداري از انجام عملسازمان بین

ايهستهتروریسمازپیشگیريموانعوهامحدودیت-2-1
وجهـانی واکـنش یـک مبـارزه بـا آن بـه   کهاستشدهتبدیلجهانیتهدیدیکبهتروریسم

یک پدیده پیچیده اسـت  درواقع این موضوع). 1390:27نمامیان(داردنیازپیشگیريبرمتمرکز
طور دائمی در حال تغییر بوده و این تغییرات بـر پیچیـدگی انتخـاب یـک راهبـرد کارآمـد       که به

بسـیار هـا آنرفعدرتالشوهامحدودیتایندر این راستا شناخت. افزایدبراي مبارزه با آن می
:زاند اها عبارتاهمیت دارد که برخی از آن

تروریسمبرايفراگیرتعریفوجودعدم-
عنـوان فراملـی بـه  جـرائم تعریـف محـدوده خصـوص درهـا دولتوکارشناساننظراختالف

:1388زنـدي (اسـت شـده جـرائم ایـن بـراي جامعتعریفپذیرشمانعجديواساسیمشکلی
تعریفپیچیدگی درعلتبهکهالمللی استبینعرصهدرمبهمهايواژهازتروریسم یکی.)62

کـه استواژگانیازجملهتروریسمواژه.هستیممواجه»معنابحران«با نوعی آنقلمروتحدیدو
هرکــدامامــاکننــد،مــیاز آن اســتفادهمکــررطــوربــهو غیردولتــیدولتــیهــايســازمانوافــراد

اسـت و ایـن   دیگـران برداشتازمتفاوتمواردبسیاريدرکهدارندراخودهاي خاصبرداشت

بهمحدودصرفاًکهاستمفهومیياهستهتروریسمیی،کایآمربنامحقوقدان،)Fergusen, Charles(فرگوسن چارلزنظربه.1
سرقت- 1: گرددیمذیلاعمالشاملوسیعمفهومدربلکهگرددینمياهستهانفجاريوسایلازتروریستیهاي¬سازماناستفاده
رهاسازيجهتدرياهستهساتیتأستخریبوحمله- 2. گرددیمياهستهسالحساختبهمنجرکهپلوتونیومیاشدهیغناورانیوم

.»کثیفبمبیارادیولوژیکانتشاروسایلساختبرايرادیواکتیوموادغیرمجازتحصیل- 3رادیواکتیو
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.شودهاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک ناشی میاز آمیختگی تروریسم با قرائت
صـورت اي بـه هستهتروریسمواعمنحوبهفراملیجرائمزمینهدرکشورهاچالشنخستیندرواقع

بـه کشـورها حساسـیت ازنیـز موضـوع ایـن کـه اسـت پدیدهایندقیقتعریفوشناختعدمخاص،
وگسـتردگی قلمـرو  ووسـعت . شـود مـی ناشـی هـا حکومـت وهـا فرهنگتفاوتوحاکمیتیاصول

دیگر فنـی بـودن ایـن نـوع     عبارتاي و بههستهجرائم تروریسمارتکابدرمدرنهايروشازاستفاده
به ایـن پیچیـدگی افـزوده    جغرافیاییوکیفیازلحاظهمچنینومصداقیوکمیازلحاظاز تروریسم،

بـا توجـه بـه آثـار و نتـایج مخربـی کـه در سـطح گسـترده از          ايجرائم تروریسم هسـته مرتکبان. است
بـرداري  توانند ایجاد نمایند بیشتر متمایل به بهـره استفاده از این نوع تروریسم در ابعاد روانی و مادي می

نیـز دهـی اسـخ پوپیشگیريهايروشکهکندمیایجابنیزگستردگیووسعتاین. باشنداز آن می
.باشدبرخوردارجرائمگستردگیبهتوجهبافراوانتنوعاز

تروریسمبامبارزهدرخاصاستراتژيوجودعدم-
ایـن کـه بـه    آنچه در مباحث مربوط به تروریسم بـیش از سـایر مـوارد کمیـاب و نـادر اسـت      

ایـن موضـوع   .)Liddellhart 1987: 335(عنوان یک استراتژي توجه شده اسـت تروریسم کمتر به
. شـود کننده محدوده و قلمرو این جـرم باشـد ناشـی مـی    از عدم وجود تعریف مشخص که تعیین

. اي اسـتراتژي بـراي رسـیدن بـه اهـداف سیاسـی خـاص برشـمرد        درواقع باید تروریسـم را گونـه  
یـزي  راي نظامی و مسلحانه با کنترل سیاسی و مدیریتی حسـابگرانه کـه بـا اسـتفاده از برنامـه     شیوه

نخسـتین گـام در مبـارزه بـا تروریسـم      نیبنابرا؛شودها طراحی میجهت نیل به اهداف تروریست
ضــمن شــناخت اســتراتژي تروریســم، تعیــین راهبــرد مشــخص ضــد تروریســم و در قالــب         

هاي تروریستی بسـیار مشـکل   ها و روشهاي روشن و دقیق است که به دلیل تغییر شیوهاستراتژي
انعطاف کافی در انطباق بـا تحـوالت بـه وجـود آمـده در شـکل و ماهیـت        است و بایستی داراي

هـاي مـدرن   دیگر تروریسم نوین در چهارچوب اهداف و قالـب عبارتبه. جرائم تروریستی باشد
هـاي غیـر مـدرن و    گنجد و اهداف و قالـب گرایی نمیجویی و ملیطلبی، منفعتهمچون قدرت

.دن براي توضیح آن الزم استشفرا مدرن همچون مذهب، هویت و جهانی

فراملیجرائمبرخیدرپیشگیريازحاصلمعکوسنتایج-
وخـاص اقـدامات کـارگیري بـه لـزوم جـرائم، نـوع ایـن بـر حـاکم خاصهايویژگیبهتوجهبا

بـه مخـتص رفتـاري هـاي ویژگیبهتوجهبادرواقع. استضروريامريامورتمامدرهاآنبامتناسب
ازتنهـا نـه االوشـود انتخـاب مقتضـی هـاي پاسـخ ومتناسـب هايشیوهبایستمیبزهکارهايسازمان
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حاصـل هـا آنوقـوع مسـیر یـا جـرائم جاییجابهمانندمعکوسینتایجبلکهایم،نکردهپیشگیريجرائم
واجتمـاعی وفرهنگـی سیاسـی، مسـائل باتروریستیجرائمآمیختگیبهتوجهضمن اینکه با.شودمی
هـا آنارتکـاب بـه نسـبت جامعـه منفـی نگـاه تنهـا نـه عـادي جـرائم ارتکـاب برخالفئولوژیکی،اید

.داشـت خواهـد دنبـال بـه ارتکـاب برايراعاديمردمتحسیناوقاتگاهیبلکهشود،نمیبرانگیخته
منـافع ازمقـداري انددهینامقرنجنایتکارنیترخشنرااوياعدهکهکلمبیائیاسکوبارپابلومثالبراي

نفـع بـه هـا آناحساسـات ازبتوانـد لـزوم مواقـع درتـا کـرده شـهر فقرايصرفرامخدرموادقاچاق
کند و همین موضوع نیز با کشته شدن وي با حضـور گسـترده   استفادهخودکاربزهسازمانيهاتیفعال

سیاسـی راتیتـأث کـه اسـت ایـن خصـوص ایـن درمهـم نکتـه . تدفین او متجلـی شـد  مردم در مراسم
انجـام راخـود مجرمانـه اقـدامات هـا آنکـه نیستياگونهبهیعنینیستمنفعالنهبزهکارهايسازمان

خـود کـه آنبـدون باشدداشتهدنبالبهراسیاسیمنفیآثاراینایشانمجرمانهيهاتیفعالبعدودهند
هـا آنيهـا تیـ فعالازخشـی بدراگـر فـرض ایـن . باشـند اهـدافی چنیندنبالبهچندانهاسازماناین

بسـیار رونـد سیاسـی يهـا يرگـذار یتأثدرهـا آنبلکـه نیسـت، گونـه نیـ امـوارد غالبدرکندصدق
راخـود فعاالنـه نقـش کننـد میتالشبزهکارهايگروهنیزکشورهابرخیدر. کنندمیطیيافعاالنه

جنـائی هـاي سـازمان برخینیزلتعهمینبه.کنندایفاواسطيهاسمیمکانطریقازسیاستعرصهدر
زننـد یمـ تروریسـم طریقازسیاسیخشونتبهدستکههستندییهاسازمانبانزدیکیدنبالبهجهان

.استترافزونقدرتینوعبهدستیابیعملاینازهمهاآنهدفو

هاپاسخبودنمحلی-
وجه به آثار مخـرب فراملـی و   به دلیل عدم وجود هماهنگی در برابر اقدامات تروریستی و با ت

اي، از لـوازم ضـروري در مبـارزه بـا     تروریسـم هسـته  خصـوص بـه المللی جرائم تروریسـتی و  بین
ومتقاعـد . تروریسم ایجاد هماهنگی و همکاري جامعه جهانی در برابر این پدیده خطرناك است

امـر ایـن ولـی ت،استرآسانعاديجرائمازپیشگیريبرايهمکاريدرشهروندانکردنبسیج
مراجـع وظیفـه هـا آنبـا مبـارزه شودمیتصورالمللی کهو بینفراملیابعادباجرائمخصوصدر

تمـام درکـه شـود مـی ناشینجایازادیگرمشکل. بودخواهددشوارتراست،دولتیواختصاصی
اندیشیده شـود يتدابیربایدلذا. استنهفتههاپاسخبودنمحلیفرضیهپیشگیريتدابیرومفاهیم

ازجلـوگیري کـه دریافتـه المللـی بـین جامعـه 1.یابـد گسـترش فراملـی سطحدرمحلیتدابیرکه
1. Obergfell-Fuches The reaction of civil population and the potential of community
crime prevention in the frame work of fighting organized crime (summury) toward a
European criminal law against organized crime V. Millitello and Huber, Freiburg 2000
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فعـال همکـاري نیازمنـد رادیواکتیـو وايهسـته مـواد بـه هـا تروریسـت وغیرمجازافراددسترسی
هرحـال بـه امـا بـوده، مربوطـه يهـا دولتعهدهبرامرایناصلیتیمسئولاگرچه. استهادولت
بـه ضروريبخشدنظمراهادولتيهامشارکتوهايهمکارکهمتناسبیالمللیبینسندتدوین

گسـترش عـدم معاهـده بـازنگري کنفـرانس اعالمیهمثلاسناددرضرورتکه ایندیرسیمنظر
آژانـس عمـومی کنفـرانس GC/XII/Res/328قطعنامه،1975سالدر) NPT(ايهستههايسالح

ســندبــهموســومآژانــسايهســتهمــوادازفیزیکــیحفاظــتســندواتمــیانــرژيلــیالملبــین
INFCIRC/225 ابــزاروطـرق کـه شـده خواسـته هــادولـت ازواسـت شـده مـنعکس 1975سـال

ازفیزیکـی حفاظـت مشـکالت ومسائلبابرخورددرالمللیبینيهايهمکارتسریعوگسترش
.دهندقرارمالحظهوموردتوجهراايهستهتأسیساتومواد

موانعسایر-
کـه مـوانعی یااشخاصوآمدرفتهايمحدودیتمثلبشريحقوقهايمحدودیتوموانع

هـاي پاسخکاربرددرمانعی،آوردیمواردلطمهاشخاصاطالعاتیوخصوصیخلوتحریمبه
مرتکـب اشـخاص خـود بهنیزدیگرمانع. بودخواهدفراملیجرائمازپیشگیريمنظوربهمناسب

بـوده جرمارتکاببهمصممشوندیمجرائمنوعاینمرتکبکهاشخاصاکثرزیراگردد؛یبرم
هـا آنتیباشخصـ متناسـب بایـد کـه هاپاسختنوعضمنلذاباشند،می»بزهکارابر«اصطالحبهو

.شدخواهندناکارآمدعلتهمینبهنیزهاپاسخبیشترشودانتخاب

ايهستهتروریسمازشی پیشگیرياقدامات کُن-2
ضرورت و اقسام پیشگیري-1-2

آنرويبـر ها و ملتکشورهااکثرکهاستموضوعاتیمعدودازتروریسمبامقابلهموضوع
راهبــرد) 1390:6افتخــاري(اســت اجمــالیوکلــینظــراجمــاعایــنالبتــه. دارنــدنظــراجمــاع

هـاي کنوانسـیون يریگشکلاساس ومبناکهاستموجودراهبردهاينیتریمیاز قد1پیشگیرانه
پیشـگیري از تروریسـم   .اسـت مـیالدي 90دهـه اوایـل تـا ملـل سـازمان يهـا قطعنامـه وگانه13

از هر راهبـرد ضـد تروریسـم    ریناپذییجداي و جزئی امقابلهي هابرنامهاي نیز یکی از اقسام هسته
وري اسـالمی ایـران اسـت کـه بـه ایـن       در کشـوري مثـل جمهـ   ژهیـ وبـه شـود،  نوین محسوب می

یی اسـت کـه   هـا اقدامي پیشگیرانه، هاپاسخمنظور از ) 849: 1385پورسعید (افتهیدستآوري فن
1. Prevention Approach
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ي هـا بحـران ي جامعه یا بـراي رفـع   سازسالمیا در مقام زیقهرآمریغجنبه کنشی داشته و با ماهیتی 
).560: 1383نجفی(شوندري اتخاذ میماقبل بزهکاواحوالاوضاعو یا براي به هم زدن زاجرم

ي کالسـیک و رایـج بـه پیشـگیري اجتمـاعی و      بنـد دسـته ي را در یـک  فـر یکریـ غپیشگیري 
ايهسـته تسـلیحات وتأسیسـات اي،هستهمواداینکهبهبا توجه . اندپیشگیري وضعی تقسیم کرده

رسـد مـی نظـر بـه آن،ارتکـاب موضـوع هـم وانـد جرمارتکابوسیلههمايهستهتروریسمدر
ايهسـته تروریسـتی اعمـال وقـوع مـانع مطلوبینحوبهتواندمیفنیووضعیپیشگیرانهاقدامات

بـه  «هاي فنی و تکنیکی، مرتبط با نوشـتار حاضـر اسـت    پیشگیري وضعی که ازلحاظ روش.شود
طـور سـاده بـر    یک روش خاص اشاره دارد که هدف آن متعالی کـردن جامعـه نیسـت، بلکـه بـه     

در این روش ). 1380:291صفاري(» ورزداهش فرصت ارتکاب جرم و موقعیت آن تأکید میک
ي هـا فرصـت از طرق فنی و تکنیکی با تغییر محیط فیزیکی و کاهش سعی بر پیشگیري از جرائم

اي و انبارهاي نگهداري مـواد هسـته  هاروگاهینوقوع جرم است، براي مثال با افزایش سطح ایمنی 
.میکنیمها پیشگیرياز سرقت آن

کنـد  مـی ها و جامعه مـدنی را مکلـف  دولتشوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد،
هاي نظارتی سازگار با حریم خصوصـی افـراد،  که از طریق اصالح طراحی محیطی، اعمال روش

مـه  کردن آماج جرم، بدون لطترسختکاالهاي مصرفی در برابر جرم و ترمقاومطراحی قیتشو
ي هـا برنامـه ي عمـومی، از توسـعه   فضـاها به کیفیت محیط یـا محـدود کـردن حـق دسترسـی بـه      

توان گفـت در پیشـگیري وضـعی دو راهبـرد     درواقع می1.پیشگیري وضعی از جرم حمایت کنند
ي منجـر بـه جـرم،    هاتیوضعي ما قبل جنایی و تقلیل هاتیوضعوجود دارد؛ نخست، مداخله در 

ي محیطـی  هـا یطراحـ ه از امکانات الکترونیکـی ماننـد دوربـین یـا اسـتفاده از      براي مثال با استفاد
و کاهش منافع حاصله براي مجرمـان شـده و   هانهیهزباعث افزایش خطر کشف جرم یا باال رفتن 

ي اهـداف جـرم یعنـی اقـداماتی کـه از بـزه       سـاز مـن یادوم؛ واحتمال وقوع جرم را کاهش دهیم
جـرائم  و اهـداف باعث سخت کردن دسترسی مجرمان به آماج دیدگی افراد جلوگیري کرده و

.مخرب جرم را در پی خواهد داشتراتیتأثشده و حفاظت بزه دیدگان بالقوه از 

تدابیر پیشگیري وضعی در ابعاد فراملی-2-2
اي، مستلزم شـناخت تهدیـدها و سـپس    نحوه و ابزارهاي مبارزه و پیشگیري از تروریسم هسته

4اي شـامل  ترین تهدیدات ناشی از تروریسم هسـته مهم. اساس نوع تهدید استي برگذارهدف
1. economic and social council resolution 2002/13, annex
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و راهبردهـاي  هـا يزیـ ربرنامـه ها بیشتر احسـاس شـده و بایـد    سناریوي محتمل است که وقوع آن
اي هسـته هـاي اند از سرقت سـالح پیشگیرانه، با توجه به نوع این تهدیدات سامان یابند که عبارت

ایجاد آلـودگی رادیولوژیـک؛ خریـد یـا سـرقت مـواد       باهدفاي سیسات هستهآماده؛ حمله به تأ
با توجه به ایـن نـوع   . منظور ساخت بمب کثیفاي؛ استفاده از مواد رادیولوژیک بهشکافت هسته

:توان اهم تدابیر وضعی پیشگیرانه را به شرح ذیل برشمرداز تهدیدات می

ايحفاظت فیزیکی از مواد هسته-1-2-2
اي و مـی در عـدم گسـترش تسـلیحات هسـته     هاي نقش بسیار مت فیزیکی از مواد هستهحفاظ

اي براي تقویت حفاظـت فیزیکـی از مـواد    کند، تمایل فزایندهاي ایفا میمبارزه با تروریستم هسته
1.المللی وجود دارداي در جامعه بینو تأسیسات هسته

در سـند  2000اي در سـال  هـاي هسـته  حبراي مثال کنفرانس بازنگري معاهده منـع گسـترش سـال   
اي مطلـع اسـت   کنفرانس از اهمیت اساسی حفاظت فیزیکی از تمامی مواد هسته«نهایی اعالم نمود که 

هـا تقاضـا دارد کـه در جهـت اعمـال بـاالترین اسـتانداردها و معیارهـاي حفاظـت          و لذا از همه دولـت 
اي اقـدامات  ده، حفاظـت فیزیکـی از مـواد هسـته    در تعریفـی سـا  . 2»اي اقدام کنندفیزیکی از مواد هسته

.(Carmon 2006: 31)فنی، حقوقی و اداري در حفاظت فیزیکی از این مواد است 
اي اتخاذ یک سلسله تدابیر فنی، پلیسی و امنیتی توسـط بنابراین حفاظت فیزیکی از مواد هسته

ــه مصــارف غايپیشــگیري از انحــراف مــواد هســته باهــدفدولــت مربوطــه ــر ب ــآمصــلحی و زی
در سطح ملی و فراملی و نیـز اتخـاذ   هاگروهتوسط اشخاص و آنرمجازیغکاربردهاي ممنوع یا 

یــا ســرقتتحصــیل،رمجــازیغاي کــه بــه نحــو جهــت بازیــابی و برگــردان مــواد هســتهتــدابیري
.)193: 1391رضایی پیش رباط (است مفقودشده

اي بـر  یزیکـی از مـواد و تأسیسـات هسـته    هرچند مسئولیت اصلی براي اتخاذ رژیم حفاظـت ف 
، اما باید متذکر شد که کارآمدي چنین سیستمی منوط به اتخـاذ تـدابیر مـؤثر    هاستدولتعهده 

فیزیکـی از مـواد   حفاظـت .اسـت ي موجـود نیـز   اسـتانداردها ي دیگر بر اسـاس هادولتاز سوي 
احتمـال خـروج غیرمجـاز    شرایطی کـه ایجادرا تضمین کند؛باهماي باید دو هدف مرتبط هسته

هـاي فنـی در اتخـاذ   اي را بـه حـداقل برسـاند و همچنـین ارائـه اطالعـات و مسـاعدت       مواد هسته

1. Gov/Inf/2005/10-G(49)/Inf/66-Sep 2005; Amendment to the Convention on the
Physical Protection of Nuclear Material, Report by the Director General, Preamble, para.
10.
2. Stanford Institute for International studies, Preventing Nuclear Proliferation and
Nuclear Terrorism, March 2005 p. 6
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مـأموران و همکـاري بـا   مفقودشـده اي ي مـواد هسـته  ریـ گبـازپس اقدامات فوري براي ردیابی و 
تـدابیر  و اقـدامات .ايتروریسـتی هسـته  امنیتی در کـاهش عواقـب و نتـایج رادیولـوژیکی حملـه     

هـاي کنتـرل و ورود و   امنیتـی، سیسـتم  مـأموران اي، هـا، موانـع جـاده   انـد از نـرده  حفاظتی عبارت
.هاي ویدئویی و الکترونیکی براي کشف ردیابی و ارزیابی ورود افراد غیرمجازسیستم

هـاي حفاظـت فیزیکـی، سیسـتم کنتـرل از راه دور سـه عنصـري        دربـاره سیسـتم  شدهانجاممطالعه 
هــا و ي دادهســازرهیــذخ، مجــاري ارتبــاطی و مشــاهدهقابــلنســورهاي ســنجش مقــادیر مــواد سشــامل
هـدف  . و بررسـی قـرار داده اسـت   موردبحـث اي هاي تحلیلی را براي تعریف امنیت مواد هستهسیستم

اي یـا خـارج سـاختن آن از    این سیستم، غیرممکن ساختن دسترسی اشخاص غیرمجـاز بـه مـواد هسـته    
هـا  بر کنترل ویدئویی و سنسورهاي ردیاب، تمامی اشخاص و بسـته افزون.ي استاهستهریذخاانبار و 

اجـازه داد فـردي بـا    مورد کنتـرل و بررسـی قـرار گیرنـد و نبایـد     کاالبایستی به هنگام ورود و خروج 
دسترسی بـه انبارهـاي بسـیار مهـم و     . تردد کندالعادهفوقلوازم شخصی در مناطق داراي اهمیت امنیتی 

نیز بایستی محدود به تعداد محدودي از اشخاص باشـد کـه صـداقت و وفـاداري آنـان کـامالً       حساس
.Askari 2003: 35)(کند ها ورود ایشان را به آن منطقه ایجاب میو ویژگی شغلی آناحرازشده

اي در پیشـگیري از  حفاظـت فیزیکـی از مـواد هسـته    العـاده فـوق بـه نقـش و اهمیـت    با توجه
المللـی در جهـت تحکـیم و تقویـت     اي، اقـدامات متعـددي از سـوي جامعـه بـین     سـته تروریسم ه

اقـدام  1975المللی انرژي اتمی در سـال  آژانس بین. سیستم حفاظت فیزیکی صورت گرفته است
ها و رهنمودهایی در زمینه حفاظـت فیزیکـی از مـواد    نمود که حاوي توصیه225به تصویب سند 

2المللی مشورتی حفاظت فیزیکی آژانـس سرویس بین1995ر سال د1.استاي و تأسیسات هسته

هـاي عضـو در جهـت تقویـت کارآمـدي سیسـتم حفاظـت        هایی به دولـت شد که توصیهسیتأس
هـا، نماینـدگانی بـراي ارزیـابی سیسـتم      دهد و در صورت درخواست دولتشان ارائه میفیزیکی

.(Maman 2002: 14)کند عزام میالمللی احفاظتی در مقایسه آن با استانداردهاي بین
اي تحـت عنـوان   برنامهسپتامبر کنفرانس عمومی آژانس،11و بعد از حمالت 2001در سال 

اي تصـویب کـرد و   منظور افزایش امنیت مواد هستهبه» اهداف و اصول بنیادین حفاظت فیزیکی«
اظـت فیزیکـی   اهـداف حف مطـابق ایـن سـند،   3.هـاي عضـو توصـیه نمـود    رعایت آن را به دولـت 

، تضـمین  ونقـل حمـل اي در حـال اسـتفاده، انبـار و    حفاظت در برابر تحصیل غیرمجاز مواد هسـته 
اي مفقود یـا  یابی و بازیابی مواد هستهمنظور مکانها بهاجراي تدابیر سریع و جامع از سوي دولت

1. INFCIRC/225/Rev.4, the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.
2. International Physical Protection Advisory Service(IPPAS)
3. GC(15) Inf/ 14, 14 Sep 2001, “Measures to Improve Security of Nuclear Material.
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ر برابـر  اي و حفاظـت د سرقت شده، کاهش و تقلیل اثرات رادیولوژیکی تخریب تأسیسات هسته
.استونقلحمل، در حال انبار یا مورداستفادهاي اي و مواد هستهتخریب تأسیسات هسته

ها در حفاظت فیزیکـی، مسـئولیت   ي شامل اصل مسئولیت دولتاگانهدوازدهاین سند اصول 
ي و قانونمندسازي، ایجـاد نهـاد ملـی    گذارقانوناي، المللی مواد هستهدولت در جریان انتقال بین

ي امنیـت،  سـاز فرهنـگ اي، صالح براي اجـراي قـوانین، مسـئولیت دارنـده پروانـه فعالیـت هسـته       
هاي علمی در حفاظت فیزیکـی، اصـل دفـاع در عمـق،    رعایت پیشرفتضرورت رفع تهدیدات،

هاي اضطراري و لزوم حفظ ویژگی محرمانگی بـر سیسـتم حفاظـت    تدوین برنامهکنترل کیفیت،
ایـن اهـداف و اصـول در کنوانسـیون اصـالحی حفاظـت فیزیکـی از        .فیزیکی حاکم نموده است

کتابچه راجع به حفاظـت  «2002عالوه بر این آژانس در مارس . استشدهدرجاي نیز مواد هسته
کنـد تـا اقـدامات    ها مساعدت مـی منتشر نمود که به دولت1»ايفیزیکی از مواد و تأسیسات هسته

2.واد اتخاذ کنندضروري در جهت طراحی سیستم حفاظتی م

شوراي امنیت در چارچوب فصل هفتم منشـور ملـل متحـد مـواد و تجهیـزات      2004در سال 
کنوانسـیون  3.ی نمـود نـ یبشیپـ هـا  و وظایف جدیدي بـراي دولـت  دادقراراي را موردتوجه هسته

نمایـد کـه اقـدامات    ي عضـو را ملـزم مـی   هـا دولتاي المللی سرکوب اعمال تروریستی هستهبین
هـاي آژانـس   اي با در نظر گرفتن توصـیه سبی در جهت تضمین حفاظت فیزیکی از مواد هستهمنا

طـور خـاص بـه مسـئله حفاظـت      تـرین سـندي کـه بـه    مهماما4.المللی انرژي اتمی اتخاذ کنندبین
اسـت کـه   1980اي پردازد کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسـته اي میفیزیکی از مواد هسته

.اصالح شـد 2005ی و گسترش دامنه شمول آن در سال کیزیفسیستم حفاظت در جهت تقویت
اند کـه اقـدامات الزم و ضـروري را در    ي عضو متعهد شدههادولتکنوانسیون مذکور موجببه

اي در جریـان  شان اتخاذ کنند تا تضمین شـود کـه مـواد هسـته    المللیقوانین داخلی و تعهدات بین
ی حفاظـت  خـوب بـه اي درون قلمروشـان طبـق ضـوابط آژانـس     د هسـته المللی و موابینونقلحمل

تقسـیم کـرده و   طبقهسهاهمیت به برحسباي و رادیواکتیو را کنوانسیون مواد هستهاین.شودمی
ونقـل حمـل ی نمـوده کـه رعایـت آن در    نـ یبشیپـ اي براي هریـک مقـررات و ضـوابط جداگانـه    

5.لزامی استها ااي از سوي دولتالمللی مواد هستهبین

1. Handbook on the Physical Protection of Nuclear material and facilities
2. Gov/Inf/2002/11-GC(46)1, Nuclear security progress on Measures to protect Against
Nuclear Terrorism, Attachment 1, p. 1.
3. S.C.Res.1540, 28 April 2004.
4. Convention on Nuclear terrorism, 2005 Art. 8
5. CPPNM, Annex 1, Levels of Physical Protection to be Applied in International
transport of Nuclear Material
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ي آنریپذبیآساي و ارزیابی قابلیت امنیت تأسیسات هسته-2-2-2
تنهـا در زمـان صـلح کـه تهدیـدات محـدود بـه خطـرات         باید اذعان داشت که ایـن مـورد نـه   

زیـرا اگـر حمایـت از    ؛ ابـد ییمـ حمالت تروریستی است، بلکه در زمان جنگ اهمیت مضـاعفی  
ي خرابکارانـه و تروریسـتی اسـت در زمـان     هاتیفعالبه اي در زمان صلح محدودتأسیسات هسته

از مشـروعیت جنـگ بـه وجـود     نظـر صرفچراکهشود؛ میدوچندانجنگ لزوم چنین حمایتی 
عبـداللهی  (کنـد آمده، حقوق بشردوستانه نیز در همه شرایط حمله به ایـن تأسیسـات را منـع نمـی    

هـاي تروریسـتی   حملـه از سـوي گـروه   اي در برابـر هرچند اکثر راکتورهـاي هسـته  ). 266: 1382
توانـد  اي مـی و ترس از این اسـت کـه یـک حملـه تروریسـتی علیـه نیروگـاه هسـته        رندیپذبیآس
مـواد رادیواکتیـو   زیـ آمفاجعهي ایمنی دیگري را منهدم و باعث صدمات جدي و انتشار هاستمیس

تـوان  کارهـایی کـه مـی   تـرین راه ترین و اساسی، لیکن یکی از مهم)288: 1387سی جونز (شود
اي و ي تأسیسـات هسـته  سـاز مـن یااي پیشـگیري کـرد،   آن از حمـالت تروریسـتی هسـته   لهیوسبه

بعضـی از ایـن   در.ي آن در برابـر تهدیـدات تروریسـتی اسـت    ریپـذ بیآسـ ارزیابی منظم قابلیت 
شـرایط خاصـی  تحـت ،دشـده یتولاي یا انـرژي  گسترده سوخت هستهریمقاداي، تأسیسات هسته

ویواکتیرادمواد کنترلرقابلیغهمچون حمالت تروریستی ممکن است منجر به انتشار گسترده و 
ی، سـات یتأسبنـابراین چنـین   ؛ ي افراد در معرض تشعشع شدید را ایجـاد کنـد  ریقرارگشود و خطر 

هـاي  اي و کارخانـه اي و تأسیسات فراوري مجدد مـواد هسـته  هستهبرقدیتولراکتورهاي ژهیوبه
سیستم).108: 1388استوبیر(ي سوخت اتمی بایستی موردحفاظت شدید امنیتی قرار گیردفراور

اي با جلـوگیري، کشـف و ردیـابی مـانع دسترسـی اشـخاص غیرمجـاز بـه         امنیتی تأسیسات هسته
تـر کیـ نزدهـا و تأسیسـات   هرچه اشـخاص غیرمجـاز بـه سـاختمان    جیتدربهشود و تأسیسات می

تواند شـامل حصـارهاي پیرامـونی مسـتحکم، موانـع،      این ترتیبات می.شودشوند، شدیدتر میمی
.شوند، باشد، نیروهاي امنیتی که با نیروهاي پشتیبانی تقویت میهابلوك

اي نگرانــی در مــورد امنیــت تأسیســات هســته2001ســپتامبر 11پــس از حــوادث کــهازآنجــا
دهیـ دآمـوزش مجـرب و  کارکنـان و هـا روشي مـدرن،  آورفـن احتماالً ترکیبی از ،افتهیشیافزا

بنـابراین بایـد بـه تجهیـزات امنیتـی،      ؛هـا ضـروري اسـت   براي تقویت محیط پیرامـونی سـاختمان  
کارکنـان شـواهدي   ها و تجهیزات موجود در مناطق حساس توجه خـاص شـده و چنانچـه   سیستم

1.ت گیـرد مشاهده کنند بالفاصله باید گـزارش دهنـد تـا اقـدامات الزم صـور     دال بر خرابکاري

1. INFCIRC/225/Rev, Section 1, “Requirement for physical protection against sabotage
of nuclear facilities and nuclear material during use and storge”.
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و اي منطقـه پروازممنـوع قلمـداد شـده    افزون بر این باید فضـاي جـوي پیرامـون تأسیسـات هسـته     
در موارد اضطراري یا تهدیدات احتمالی، یک سپر ضد هـوایی  . شدیداً تحت نظارت قرار گیرند

نکتـه .و ضد موشکی براي حفاظت از این تأسیسات در برابر حمله هـوایی احتمـالی نصـب شـود    
اي نیـز تـابع یـک    اي و رادیواکتیو ایمنی، تأسیسات هستهاین است که همانند مواد هستهذکرقابل

.استاي توصیهو برخی مقررات) اي و جهانیاعم از منطقه(آورالزامالمللی سلسله مقررات بین
1963اي، آژانـس در اکتبـر   ناشی از حوادث در تأسیسات هستهانیو زمنظور کاهش ضرر به

ی بـه هنگـام   رسـان کمـک المللـی بـا دانمـارك، نـروژ، فنالنـد و سـوئد جهـت        اي بیننامهموافقت
1.اي امضا کردحوادث هسته

اي در آژانس اقـداماتی جهـت تـدوین مقـررات و اسـتانداردهاي توصـیه      1970در اوایل دهه 
در 225اي به عمل آورد که حاصل این اقدامات انتشار سـند  زمینه حفاظت فیزیکی از مواد هسته

اي را موردتوجـه قـرار نـداد و    این سند حفاظت فیزیکی و امنیت تأسیسات هسـته .بود1975سال 
ی کـرد، امـا در   نـ یبشیپـ اي را اي در موردحفاظـت فیزیکـی از مـواد هسـته    صرفاً مقررات توصـیه 

کنوانسـیون .2اي در مقـررات آن گنجانـده شـد   ، حفاظـت تأسیسـات هسـته   1993بازنگري سـال  
اي را موردتوجـه قـرار نـداد و    حفاظـت تأسیسـات هسـته   1980اي یکی از مواد هستهحفاظت فیز

در زمـان تـدوین ایـن کنوانسـیون     . اي محـدود نمـود  قلمرو اعمال خود را به حفاظت مـواد هسـته  
اي ارائـه کـه درنهایـت امـر تصـویب      یی مبنی بر توسعه مقررات آن به تأسیسـات هسـته  هاشنهادیپ

.نشدند
اي حساسـیت  مقررات کنوانسـیون بـه حفاظـت فیزیکـی از تأسیسـات هسـته      دلیل عدم تسري 

ی حاضر نشدند امنیت تأسیسـات  آسانبهها ها نسبت به امنیت تأسیسات بوده است؛ آنبیشتر دولت
سال پس از انعقـاد  26حدود .نمایندآورالزامالمللی اي خود را تابع یک سلسله مقررات بینهسته

اي هاي عضـو کنوانسـیون طـی اصـالحیه    تا حدودي مرتفع شد و دولتکنوانسیون این حساسیت 
در جهــت 3.تســري مقــررات کنوانســیون بــه تأسیســات همکــاري را پذیرفتنــد2005در جــوالي 

کنوانسـیون حفاظـت   «اي نام کنوانسـیون بـه   اي و شمول آن به تأسیسات هستهتقویت امنیت هسته
العـاده فـوق یافت که این امر گویاي اهمیـت  تغییر4»اياي و تأسیسات هستهفیزیکی از مواد هسته
.اي استاي در پیشگیري از تروریسم هستهامنیت تأسیسات هسته

1. Handbook on Nuclear Law (2003), p. 63.
2. The Physical Protection of Nuclear Materials, INFCIRC – 225-Rev-3, 1993, p. 1.
3. Gov/INF/2005/10- G(49)/INF/6, 6 Sep 2005; Amendment to the Convention on the
Physical Protection of Nuclear Material – Report by the Director General.
4. Convention on the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.
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المللی انرژي اتمـی در گـزارش   اي که مدیرکل آژانس بینبه اینکه یکی از سه حوزهبا توجه
اظـت  حفدر خصـوص خود جهت اصالح کنوانسیون حفاظت فیزیکی ذکر نمود فقدان مقررات 

کنوانسـیون  ).Bunn 2002: 152(بـود اي در برابر اعمالی مثل تخریب و آسـیب  از تأسیسات هسته
هاي عضو را به ایجاد، اجرا و حفـظ یـک نظـام حفاظـت فیزیکـی مقتضـی بـراي        اصالحی دولت

.اي خود ملزم کرده استو تأسیسات هسته) مواد(
، بـه دنبـال صـدور قطعنامـه شـماره      ايي تأسیسات هسـته ریپذبیآسهمچنین در مورد قابلیت 

برگـزار  هایی به مدیرکل از سوي کنفرانس عمومی آژانس، کنفرانسی جهت ارائه توصیه14/45
1.و رهنمودهایی حاوي اصول ارزیابی این تأسیسات ارائه شدشد

درامنیتـی هـاي مراقبـت حـداکثر رعایتنیازمنداي،اي مانند تأسیسات هستههستهيهاسالح
تـا اسـت هیـ چندالامنیتـی سیسـتم یـک مسـتلزم امـر ایـن .استغیرمجازاستفادهیاسوختبرابر

امنیتـی هـاي مکانیسـم دیگـر شـود، واقـع مـؤثر نتواندیابکندکاریخوببههیالکیکهیدرصورت
.شوندغیرمجازاستفادهیاسرقتبراياقداممانعبتواند

منــاطقبــهدسترســیازکننــده ســقوطعموانــوماشــینیهــايتلــههــا،نــردههمچــونمــوانعی
وجـود امنیتـی، نیروهـاي حضـور . کنـد میجلوگیريايهستههايسالحانبارهايويسازرهیذخ

همچنـین .سـازد مـی مسـتحکم راتـدابیر ایناشخاصشناساییهايسیستمونظارتیيهانیدورب
.باشدمعینیاشخاصبهمحدودبایستیالعاده فوقامنیتیاهمیتدارايمناطقبرخیبهورود

درنیـز هـا  سـالح ایندارندهکشورهايدرمدرنوامنیتیفرد منحصربهيهاستمیسازاستفاده
امریکـا متحـده االتیامثالبراي.باشدمؤثرتواندمیها سالحاینغیرقانونیکاربردازجلوگیري

. اسـت بسـته کاربهايهستههايسالحغیرمجازکردنمسلحازجلوگیريبرايراPALsسیستم
آنکننـد سـرقت راايهسـته سـالح یـک هـا ستیتروراگرحتیکهکندمیتضمینسیستماین

کـردن جـدا صـورت بـه ايهسـته هـاي سـالح انبـار مدیریتدیگرگزینه.کندعملنتواندسالح
دسـت بـه کامـل عملیـاتی سـالح یکاینکهشانساستراتژياین. استیکدیگرازهاآنقطعات

-فرمـان سیسـتم یـک بـه همچنـین ايهسـته يهاسالحامنیت. بردمیبینازرابیفتدهاستیترور
هـاي سـالح بـه احتمـالی تهدیـدات تمـامی بـر غلبـه بـراي سیسـتم ایـن . داردنیازمؤثرC3کنترل
ومـؤثر ) C3(سیسـتم یـک .شـود مـی طراحیهاآنازاتفاقییاغیرمسلحانهاستفادهنظیرايهسته

ايهسـته سـالحهاي امنیـت وایمنـی درمهمـی نقـش ارتباطاتوصریحفرامینهمراهبهمطمئن
.داشتخواهد

1. Gov/ Inf/2002/11=GC(46)/4, 12 August 2002, Attachment 1, p. 2.
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ايمواد هستهونقلحملرعایت ضوابط و استانداردهاي حاکم بر -3-2-2
اي اي بـه تأسیسـات هسـته   از یـک تأسیسـات و انبـار هسـته    وانتقالنقلاي به هنگام مواد هسته

هــا بایســتی در جریــان قــرار دارد، لــذا دولـت رمجــازیغیــا خـروج  دیگـر در معــرض خرابکــاري 
ونقـل  برقراري ایمنی در زمان حمل. اي را به کاربندندالعادهاین مواد تدابیر امنیتی فوقونقلحمل

هـاي ناشـی از   تواند در پیشگیري یـا کـاهش ضـرر و زیـان    اي مییا جابجایی فرامرزي مواد هسته
.میز مؤثر واقع شودآاي صلحهاي هستهفعالیت

ونقـل، یعنـی انتخـاب مسـیر شـیوه حمـل، کیفیـت        هـاي حمـل  در این راستا باید به تمام جنبـه 
جابجــایی و . هـاي فـوري، توجــه کـافی شـود    کانتینرهـاي حامـل مــواد، ترتیبـات امنیتـی و پاســخ    

آهـن  اهاي از طرق مختلف همچون دریا، جاده، هوا، رالمللی و فرامرزي مواد هستهونقل بینحمل
طورکلی تابع یک سلسـله قواعـد ایمنـی عـام     هرچند جابجایی ایمن این مواد به. گیردصورت می

هایی بـاهم داشـته و در مـواردي از قواعـد خـاص      ها تفاوتهاي ایمنی آنوجود روشباایناست
1.کنندتبعیت می

بـه حقـوق دریاهـا    اي از طریق دریا، کنوانسیون ملل متحد راجع در زمینه جابجایی مواد هسته
ــرار داده اســت  حمــل1982مصــوب  کنوانســیون ایــن.ونقــل ایمنــی ایــن مــواد را موردتوجــه ق

ضـرر از دریـاي سـرزمینی کشـورها ملـزم بـه       اي را به هنگام عبور بیهاي حامل مواد هستهکشتی
همراه داشتن اسناد و مدارك مربوط بـه جابجـایی ایمـن ایـن مـواد و رعایـت تـدابیر احتیـاطی و         

2.اندهایی مقرر نمودهالمللی خاص براي چنین کشتیهاي بیننامهاي کرده است که موافقتیژهو

شود که البتـه  اي محسوب میونقل مواد هستهاستفاده از هواپیما روش دیگر جابجایی و حمل
المللی هواپیمایی موسوم بـه سازمان بین. در مقایسه با جابجایی از طریق کشتی کمتر متداول است

هـایی صـادر   ونقل هوایی دستورالعملایمنی مواد رادیواکتیو در جریان حملنیتأمجهت 3ایکائو
اي ی تعـدیل تکـرار مقـررات توصـیه    بـاکم هـا درواقـع   کرده است که مقررات ایـن دسـتورالعمل  

انتقـال مـواد رادیواکتیـو از طریـق     در خصوص4.آژانس در زمینه جابجایی مواد رادیواکتیو است
.جهانی شکل نگرفته استآورالزامآهن مقررات اهجاده و ر

هـاي  هـاي عضـو گـام   دولت1980ايهستهموادازفیزیکیکنوانسیون حفاظت3مطابق ماده 
تا جایی که عملـی باشـد، اتخـاذ    المللمتناسبی در چارچوب حقوق داخلی و بر اساس حقوق بین

1. IAEA Safety Standard Series: Regulation for the safe transport of Radioactive
Material, 1996, published by IAEA, Viena, 2000.
2. UN Convention on Law of Sea, 1982, Art. 23
3. International Civil Aviation Organization (I C A O)
4. Safety of transport of Radioactive Material, 60 GOV/1998/17 Report by Secretariat of
IAEA.
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المللـی آن طبـق   ونقـل بـین  جریان حملاي درخواهند نمود تا اطمینان حاصل شود که مواد هسته
عـالوه بـر ایـن    . قـرار خواهنـد گرفـت   تیموردحمااول کنوانسیون مهیضمدر شدهنییتعضوابط 

اي المللـی مـواد هسـته   ونقـل بـین  نحوه حمـل در خصوص4کنوانسیون حفاظت فیزیکی در ماده 
:داشته است، ازجملههاي عضو مقرري متعددي در این زمینه براي دولتهاتیمسئولتعهدات و 

اي را نخواهـد داد مگـر اینکـه تضـمیناتی     ورود مواد هستهایصدور هر دولت عضو مجوز -
اي بـر اسـاس   المللـی مـواد هسـته   ونقـل بـین  دریافت کرده باشد که چنین موادي در جریان حمـل 

.در ضمیمه اول حفاظت خواهد شدشدهفیتوصضوابط 
هایی که عضو این کنوانسـیون نیسـتند   اي میان دولتستههر دولت عضو اجازه عبور مواد ه-

را از قلمروهاي زمینی، دریایی و هوایی خود نخواهد داد، مگر اینکه تـا جـاي ممکـن تضـمیناتی     
شـده فیتوصـ المللی بر اساس ضـوابط  ونقل بیندریافت کرده باشد که این مواد در جریان حمل

.در ضمیمه اول حفاظت خواهند شد
اي مطـابق ضـوابط مقـرر در ضـمیمه     دریافت تضمیناتی که مواد هسـته مسئولدولت عضو-

اي بایسـتی از طریـق قلمـرو آن    یی کـه مـواد هسـته   هـا دولتاول حفاظت خواهند شد در بدو امر 
.عبور نماید را مشخص و آگاه نماید

ايحسابرسی و کنترل مواد هسته-4-2-2
وانتقـال نقـل اي و ، کیفیت و کمیت مـواد هسـته  اي مؤثرسیستم حسابرسی و کنترل مواد هسته

هرگونـه خـروج غیرمجـاز ایـن مـواد از      کـه یدرصـورت دهد تـا  ها را موردتوجه قرار میمجاز آن
المللی انـرژي  ي عضو آژانس بینهادولت. ها را ردیابی کنداي رخ دهد بتواند آنتأسیسات هسته

عنوان استراتژي مطمئن و ایمن ایـن مـواد   ي بهااتمی ملزم هستند از کنترل و حسابرسی مواد هسته
.(Basrur 2003: 34)استفاده کنند

دارد1»ايهاي دولتی براي کنترل و حسابرسی مواد هسـته سیستم«هایی با عنوان آژانس برنامه
2.کننداي و مبارزه با قاچاق این مواد ایفا میکه نقش مهم و حیاتی در امنیت مواد هسته

ارهاي آموزشــی ایــن برنامــه تــاکنون در کشــورهاي مختلفــی مثــل الجزایــر، هــا و ســمیندوره
آرژانتین، امریکا و ژاپن برگزار شده که هدف این برنامه اطمینان از اجـراي تعهـداتی اسـت کـه     

آژانـس، کنوانسـیون حفاظـت فیزیکـی و معاهـدات      پارلمـان هـاي  توافقنامـه موجـب بـه هـا  دولت
.(Berdennikev 2000: 5)دارندبر عهدهچندجانبه

1. State System for Nuclear Accountancy and Control (SSAC).
2. Gov/Inf/2002/11-GC(46)/14.
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اي منـوط بـه تأییـد آژانـس     وجود حسابرسی واقعی یعنی حسابداري و انبـار مـواد هسـته   بااین
امـا ممکـن اسـت دولتـی آژانـس را از فراینـد حسابرسـی        ؛ گیردها صورت میتوسط خود دولت

ت اي تحـ المللی تضمین دهـد مـواد هسـته   مطلع کند یا براي حسابرسی مؤثر و اینکه به جامعه بین
هـاي  ها صورت نگرفته اسـت از توصـیه  کنترل نهادهاي آن بوده و هیچ انحرافی در استفاده از آن

اي قابـل کـاربرد در تسـلیحات    هـاي داراي مـواد هسـته   عالوه بر این دولت. مند شودآژانس بهره
اي خــود را اي بایــد صــحت و کارآمــدي سیســتم دولتــی حسابرســی و کنتــرل مــواد هســتههســته

گونـه  ي قرار دهد و در صورت لزوم نسبت به تقویـت آن اقـدام کنـد؛ چراکـه همـان     موردبازنگر
آژانـس برقرارشـده باشـد نقـش بسـیار      که مطابق بـا اسـتانداردهاي  بیان شد این سیستم درصورتی

اي ویـژه کارمنـدان تأسیسـات هسـته    مهمی در پیشگیري و کشف اعمال غیرقانونی توسط افراد به
.کندایفا می

ها ملزم به ایجاد یک سیسـتم حسابرسـی و   دولتايهستهتسلیحاتاشاعهنظام عدمموجب به
اند و آژانس مسئولیت بازرسی و نظـارت ایـن سیسـتم را    اي در کشور خود شدهکنترل مواد هسته

نظـام عـدم اشـاعه جهـت تـأمین امنیـت ایـن مـواد در جریـان          . (Bunn 2001: 10)بـر عهـده دارد   
. ها را به اتخاذ یک سلسله اقدامات خاص متعهد کرده اسـت لمللی دولتاصادرات و واردات بین

اي خـود  اند اطالعات مربوط به صادرات و واردات و مفقود شدن مـواد هسـته  ها ملزم شدهدولت
وسـقم ایـن اطالعـات را بررسـی خواهـد کـرد       را در اختیار آژانس قرار دهند و آژانس صـحت 

(Rockwood 2007: 30).

ايهاي هستهحاي پسماندام-5-2-2
هـاي  کننـد کـه بـه نسـبت    اي یک سري فضوالت و پسماند ایجاد میهاي انرژي هستهفعالیت

هـاي تروریسـتی قـرار    توانـد هـدف احتمـالی گـروه    مختلف داراي عناصر رادیواکتیو است و می
سـالمت  اي دفـع و دفـن شـوند کـه تهدیـدي بـراي      گونـه ها بایستی بـه بنابراین، این پسماند. گیرد

هاي رادیواکتیو یا فروریختن غیـر ایمـن   غیر ایمن پسماندفن.زیست ایجاد نکنندانسانی و محیط
تواند باعث آلـوده شـدن چرخـه حیـات شـده و سـالمت       ها در دریاها یا سایر مناطق جهان میآن

1.ها را تهدید کندانسان

پایین، سطح متوسط و سـطح  صورت پسماند به سطح اي ازنظر رادیواکتیو بهپسماندهاي هسته
شوند و با توجه به اینکه پسماندها از چه نوع جامد، مایع و گاز، هستند و چه مقـدار  باال تقسیم می

1. IAEA Safety glossary, p. 14, in www.iaei.org.
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مواد رادیواکتیو دارند پس از انجام مراحل مقدماتی در انبارها نگهداري یا در محیط رهـا و دفـن   
تـوان  آسـانی مـی  ایینی هسـتند و بـه  پسماندهاي نوع نخست، محتوي رادیواکتیو بسیار پـ .شوندمی
اندازه کافی مواد رادیواکتیو دارنـد کـه موجـب ایجـاد     هاي نوع دوم، بهپسمان. ها را دفع کردآن

بنـابراین بایسـتی تضـمینات ضـروري بکـار      . زیست شوندمشکالتی براي سالمت انسانی و محیط
.گرفته شود
هـاي کثیـف   توانـد در سـاخت بمـب   مـی هاي با سطح باال و متوسط مـواد رادیواکتیـو   پسماند

هـا را  اي انبار کرد و سـپس آن توان در خود تأسیسات هستهها را نخست میپسماند. استفاده شود
هـا  هاي رادیواکتیو که با دفـن آن امحاي بلندمدت پسماند.ها انتقال دادبه محل دائمی امحاي آن

خـوبی و  هـا بایسـتی بـه   ایـن محـل  . گیـرد اي دوردست صورت مـی در محافظ مطمئن و در منطقه
هـاي  گونه نشت رادیواکتیویتـه از پسـماند  طور دقیق کنترل شود و اطمینان حاصل شود که هیچبه

ترتیبات امنیتی به کار گرفته شـود کـه اشـخاص غیرمجـاز بـه منطقـه       وشده صورت نگیردذخیره
ملکـرد در مـورد   آیـین ع «آژانـس یـک   1990در سـال  . هـا وارد نشـود  دفن و نگهـداري پسـمان  

را استآورو غیرالزامايتوصیهسنديکه» ايهاي هستهالمللی پسماندهاي فرامرزي بینحرکت
1.به شرح ذیل وضع کرد

هـا بایـد اقـدامات مناسـب را جهـت تضـمین مـدیریت و دفـن امـن پسـمان           هریک از دولت
نمایـد تـا از حفاظـت    رادیواکتیو در سرزمین یا در مناطق تحت صالحیت یا نظارت خـود اتخـاذ  

باید اقدامات مناسب ضمناً. ها در قبال این مواد اطمینان حاصل کندزیست و سالمت انسانمحیط
را در جهــت کــاهش میـــزان پســمان رادیواکتیـــو بــا در نظــر گـــرفتن مالحظــات اجتمـــاعی       

.ی، فنی و اقتصادي اتخاذ نمایندطیمحستیز
کنوانسیون مشترك راجع به ایمنی «لی تحت عنوان الملبینآورالزاماولین سند 1997در سال 

.االجــرا شــدژوئــن الزم18منعقــد و در 2»و پســمان رادیواکتیــوشــدهمصــرفمــدیریت ســوخت 

ی بـه سـطح   ابیدسـت ،نخسـت اسـت؛ منعقدشـده مشترك در راستاي تعقیب سه هـدف  ونیکنوانس
پسـماند رادیواکتیـو و   وشـده مصـرف باالیی از ایمنی در سراسر جهان در زمینه مدیریت سوخت 

المللـی، دوم تضـمین اینکـه در جریـان     هاي بـین حفظ آن از طریق افزایش تدابیر ملی و همکاري
هـاي دفـاعی مـؤثري در    شده و پسماند رادیواکتیـو سیسـتم  تمام مراحل مدیریت سوخت مصرف

1. IAEA Code of Practice on the International transboundary Movement of Radioactive
wast, INFCIRC-386, 1990.
2. Joint convention on the safety of Spent fuel management and on the safety of
Radioactive waste.
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ز آثـار  زیسـت را ا کـه اشـخاص، جامعـه و محـیط    نحـوي وجود داشته باشد بهبالقوهبرابر خطرات 
حــوادث متضــمن آثــار ازي ریشــگیپتیــدرنهاکنــد و محافظــتســازونیــتشعشــعاتبــار زیــان

از مـدیریت  مرحلـه در صـورت وقـوع حادثـه در جریـان هـر      آن رادیولوژیکی و کاهش اثـرات  
و تضـمین ایمنـی   نیتأمبنابراین این کنوانسیون در پی ؛ شده و پسماند رادیواکتیوسوخت مصرف

شده و پسـماندهاي رادیواکتیـو   ي مصرفهاسوختهفع و تقلیل خطرات ناشی از اي از گذر رهسته
).255: 1391رضایی پیش رباط (است 

ايهستهسالحهايدرکاربردقابلايهستهموادتولیدمنع-6-2-2
دهـد  اي را کـاهش مـی  خطـر اعمـال تروریسـتی هسـته    مـؤثر طـور  هـایی کـه بـه   یکی از شیوه

اي اسـت؛ چراکـه وقتـی چنـین     هـاي هسـته  اي قابـل کـاربرد در سـالح   تهممنوعیت تولید مواد هس
اي و موادي تولید نشود آنگاه اعمالی همچون سـرقت، قاچـاق و تجـارت غیرقـانونی مـواد هسـته      

. هـاي تروریسـتی بـه وقـوع نخواهـد پیوسـت      اي توسط گـروه هاي هستهساخت و استعمال سالح
.کنندم مانع عمل میجرمثابهبهدرواقع جرم انگاري این اعمال 

اي، حسابرسـی  اي مثل حفاظت فیزیکـی از مـواد هسـته   همچنین ضرورتی به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
. اي نخواهـد بـود  اي و کشف و مصادره آن براي پیشگیري از وقوع تروریسم هستهو کنترل مواد هسته

ي عضـو بایـد بـا حسـن نیـت      هـا مقرر داشته که دولت1ايهاي هستهمعاهده منع گسترش سالح6ماده 
اي منظور متوقف ساختن هرچه زودتر مسابقه تسـلیحات هسـته  کامل مذاکرات درباره اقدامات مؤثر به

.اي و انعقاد پیمان آن را دنبال کنندو مذاکرات درباره خلع سالح هسته
اي اعالم نمود کـه مـذاکرات در جهـت    مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه1993در سال 

اي قابــل کــاربرد در منــع تولیــد مــواد هســتهدر خصــوصي آورالــزامچندجانبــهن معاهــده تــدوی
ایـن مـذاکرات بـه دلیـل پافشـاري برخـی       . اي و سایر ادوات انفجاري آغـاز شـد  هاي هستهسالح

کشورها بر ارتباط این مسئله با سایر مسائل همچـون موضـوع پیشـگیري از نظـامی شـدن فضـاي       
از این شروط عدول شد و امکان ادامـه  2003ه شده بود تا اینکه در سال ماوراي جو با مانع مواج

ترتیبـات بازرسـی و نظـارتی در ایـن معاهـده      2.مذاکرات براي تدوین این معاهده فـراهم گردیـد  
اگرچـه اورانیـوم   . اي باشـد هاي هستههاي فاقد سالحو کارهاي حاکم بر دولتسازهیشبتواند می
هاي آژانـس  االجرا شدن این معاهده، مشمول بازرسیقبل از الزمدشدهیلتوو پلوتونیوم شدهیغن

1. Nuclear Non-Proliferation Treaty(NPT)
ارتباط میان ایجاد گروهی براي خلع سالح عمومی و در خصوصچین و روسیه از موضع خود ،2003اوتدر اوایل .2

.ی نمودندنینشعقبآورالزاممذاکرات پیشگیري از مسابقه تسلیحاتی در فضاي ماوراي جو و امکان انعقاد سندي حقوقی 
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هـاي  اي قابـل کـاربرد در سـالح   المللی انرژي اتمی نخواهد شد، معاهده منع تولید مواد هسـته بین
برگشـت رقابـل یغي باشـد کـه چـارچوبی بـراي کـاهش      تـر بزرگتواند منشأ معاهده اي میهسته

.اي باشدهاي هستهي دارنده سالحهااي دولتذخایر مواد هسته

1ايوضعیت تولید مواد هسته: 1جدول شماره 

پلوتونیوم با کاربرد شدهیغناورانیوم کشور
نظامی

پلوتونیوم با کاربرد 
غیرنظامی

درحال تفکیک)1991(توقف )1987(توقف چین
-- درحال تولیدفعالکره شمالی

درحال تفکیک)1994(مه خات)1996(خاتمه داده است فرانسه
-- درحال تولید- اسرائیل

داراي برنامه-- -- ژاپن
-- درحال تولیددرحال تولیدپاکستان

درحال تفکیکدرحال تولیددرحال تولیدهندوستان
درحال تفکیک)1996(خاتمه )1963(خاتمه بریتانیا

ت خاتمه داده اس)1992(خاتمه )1992(خاتمه ایاالت متحده
)1972(

درحال تفکیکدرحال تفکیک)1987(خاتمه داده است روسیه

ايعدم گسترش و کنترل تسلیحات هسته-7-2-2
اي موانـع متعـددي همچـون فقـدان مهـارت و دانـش فنـی، عـدم         هاي هسـته حدر ساخت سال

.اردهاي تروریستی قرار داي و عدم وجود سیستم شلیک پیش روي گروهدسترسی به مواد هسته
اي توسـط  هاي هستهاحتمال تحصیل سالح2001سپتامبر11در پی وقوع حوادث تروریستی 

هـا  المللی تبدیل شد و در پرتو افـزایش انگیـزه  ي تروریستی به کابوسی براي جامعه بینهاسازمان
هاي فوق رویکرد سنتی خلع سالح و عدم اشاعه و کنترل تسلیحات بـار دیگـر   براي کسب سالح

بـه  تیدرنهاشود که خلع سالح در معناي دقیق آن به فرایندي اطالق می. جه قرار گرفتموردتو
انجامد و کنترل تسلیحات در معناي مضـیق و  امحاي کامل تمام یا یک دسته خاص تسلیحات می

1. Stanford Institute for International studies, op.cit. p. 25
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ایـن دو واژگـانی قـدیمی در    . استسنتی آن ناظر بر تحدید کمی یا کیفی برخی انواع تسلیحات 
منظـور  الملل هستند که در کل به مذاکره پیرامون تسلیحات نظـامی بـه  روابط بینادبیات حقوق و 

ي اقـدام  هـا روشها تا حد صفر یا حداقل در سطوح پایین یا انهدام، تحدید یا کـاهش  کاهش آن
).4-1383:3ساعد (شودها به جنگ اطالق میدولت

معاهـده منـع گسـترش    هـا بایسـتی بـه تعهـدات خـود در      براي حصول به ایـن اهـداف دولـت   
المللی انرژي اتمی باید وظایف نظارتی خـود مبنـی بـر    اي عمل کنند، آژانس بینسالحهاي هسته

ها به سمت تولید سالح را انجام دهد و عالوه بر ایـن بـه   اي دولتهاي هستهعدم انحراف فعالیت
اي بـا  ي هسـته هـا کشورها نبایستی اجازه داد تا در صورت خروج از معاهده منع گسـترش سـالح  

اي هـاي هسـته  انـد مبـادرت بـه سـاخت و تولیـد سـالح      اي که تحصیل نمـوده وسایل و مواد هسته
.نمایند

المللـی بسـیار مهمـی اسـت کـه      اي قرارداد بـین هاي هستهمعاهده یا پیمان منع گسترش سالح
اي بــراي مصــارف نظــامی، افــزایش هــا و تکنولــوژي هســتهجلــوگیري از توســعه ســالحباهــدف

اي و آمیـز و خلـع سـالح هسـته    المللی در زمینه انـرژي اتمـی بـراي مصـارف صـلح     همکاري بین
اي مذاکره میـان دول دارنـده سـالح هسـته    هامدتخلع سالح کامل و عمومی، پس از تیدرنها

.االجرا شدالزم1970مارس 5به امضا و از 1968نهایتاً در تاریخ اول ژوئیه 
انـد کـه از   اي متعهـد شـده  هـاي دارنـده سـالح هسـته    کور، دولـت معاهده مذ1موجب ماده به

اي یـا کنتـرل بـر    اي یا سایر ادوات انفجاري هستهواگذاري مستقیم یا غیرمستقیم سالحهاي هسته
هرچنـد ایـن   . خودداري کننـد ) ايبه هر انتقال گیرنده(یا ادوات انفجاري به دیگري هاسالحاین 

اي اسـت، امـا متأسـفانه هـیچ روشـی بـراي       احب سـالح هسـته  هاي صترین تعهد دولتتعهد مهم
.نظارت بر رعایت این تعهد مقرر نشده است

قبـول مسـتقیم یـا    «انـد از  اي نیـز متعهـد شـده   هـاي فاقـد سـالح هسـته    ، دولت2بر اساس ماده 
ر از هـ هـا سـالح نیبر ااي یا کنترل اي یا سایر ادوات انفجاري هستهغیرمستقیم انتقال سالح هسته

اي یـا سـایر ادوات   هـاي هسـته  ي خودداري نمایند و به هـیچ نحـوي از انحـاء سـالح    ادهندهانتقال
اي یـا سـایر ادوات انفجـاري    اي نسازند و تحصیل ننمایند و براي یافتن سالح هستهانفجاري هسته

.»ندیایبرناي در جستجو یا قبول کمک هسته

مللی انرژي اتمیالي نظارتی توسط آژانس بینسازوکارهااعمال -2-2- 8
المللـی همـواره رعایـت تعهـدات و     الملل مؤید آن است کـه بـازیگران بـین   تاریخ حقوق بین
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هـاي  در حوزه عدم گسـترش سـالح  . اندندانستهسازگارخودموازین حقوقی را با مصالح و منافع 
ده این وظیفـه نظـارتی بـر عهـ    . ها صادق استاي نیز نظارت بر حسن اجراي تعهدات دولتهسته

.المللی انرژي اتمی استآژانس بین
هــا در ادبیـات خلـع سـالح و کنتــرل    اي دولـت هـاي هسـته  آیـین نظـارت آژانـس بـر فعالیــت    

بوده، لذا آژانس وظایف نظارتی خود را بر اساس اساسنامه خـود و  موسوم1»پادمان«تسلیحات به 
یی کـه آژانـس بـا کشـورها     هـا نامـه و به همین دلیـل موافقـت  همچنین معاهده منع گسترش انجام 

هـاي پادمـانی   نامـه هاي پادمانی ناشی از اساسنامه آژانس و موافقـت نامهنماید به موافقتمنعقد می
).72: 1384ساعد (شودناشی از معاهده عدم گسترش تقسیم می

اي هــاي هســتهمعاهــده منــع گســترش، نظــارت آژانــس شــامل کلیــه فعالیــت 3مطــابق مــاده 
هـدف ایـن نظـارت جلـوگیري از انحـراف      . شـود اي عضـو مـی  هاي غیرهسـته دولتانهیجوصلح

اي یـا  ي مصارف نظامی یعنی تولید سالحهاي هسـته سوبهانهیجوصلحاي از مصارف انرژي هسته
.استاي سایر ادوات انفجاري هسته

شود، خواه این مـواد و  پذیر مخصوص اعمال میاین نظارت بر کلیه مواد خام و مواد شکافت
کـار بـرده شـده باشـند،     شده یـا بـه  آوردهعملاي اصلی تولید یا ها داخل تأسیسات هستهرآوردهف

هـاي  هـاي دولـت  خواه در خارج از این قبیل تأسیسات؛ بنابراین این نظـارت فقـط شـامل فعالیـت    
ها ملزم به قبـول  اي از این نظارت مبري هستند و این دولتهاي هستهشود و دولتاي میغیرهسته

صورت محدود و حتی نمـادین  هاي اختیاري بهنامهظارت آژانس نیستند و صرفاً با انعقاد موافقتن
انـد، بازدیـدهایی   ی کـرده نـ یبشیپیی که خود آنان هامکاندهند که از برخی به آژانس اجازه می

یـد کـه   نمااش منعقـد مـی  هایی را نیز با کشورها بر اساس اساسنامهنامهآژانس موافقت. انجام دهد
هاي مشخصی کـه  هایی است که این سازمان در مورد پروژهاین فقط شامل اجرا و اعمال تضمین

کـه معاهـده منـع گسـترش، اجـراي      درحالی. ها مشارکت نموده استهایش در آنخود با کمک
ی نـ یبشیپـ هـاي متعاهـد   هـاي دولـت  اي در تمـامی سـرزمین  تضمینات اجبـاري و بسـیار گسـترده   

).285: 1374زاده بیگ(نمایدمی
اي بـراي نظـارت بـر    ي گستردهسازوکارهاالمللی انرژي اتمی داراي بر این اساس آژانس بین

هـا در عـدم گسـترش و خلـع کامـل      تواند از طریـق آن که میاستها اي دولتهاي هستهفعالیت
. کنـد اي نقـش بسـیار مهمـی را ایفـا    پیشگیري از تروریسـم هسـته  تیدرنهااي و هاي هستهسالح

طورکلی اجراي مـؤثر  ها و بازدیدهاي دقیق و بهبدیهی است حصول به این هدف نیازمند بازرسی

1. Safeguard
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.استالمللی انرژي اتمی اي توسط آژانس بینهاي هستهتضمین

ايهاي هستهکشف، ردیابی، ضبط و مصادره مواد و سالح-9-2-2
متحـد بایسـتی هرگونـه    موجـب فصـل هفـتم منشـور ملـل      شـوراي امنیـت بـه   ازلحاظ سیاسی

ها و اقداماتی را براي حفـظ یـا اعـاده صـلح و     تهدیدي علیه صلح و نقض صلح را احراز و توصیه
این شورا از آغاز فعالیت خود تاکنون تمایلی فزاینـده بـراي   . المللی ارائه یا اتخاذ نمایدامنیت بین

لی داشته و از این طریق دامنـه  الملیا ناقض صلح و امنیت بیندکنندهیتهدگسترش قلمرو و موارد 
از موارد توسعه قلمرو، عملیات تروریستی است که تاکنون . صالحیت خود را افزایش داده است

المللـی یـاد نمـوده    تهدیدي علیه صلح و امنیت بـین عنوانهاي متعددي از آن بهشورا طی قطعنامه
ات تروریسـتی بـا توسـل بـه     طور خاص بـا تصـویب دو قطعنامـه بـه عملیـ     شوراي امنیت به1.است

.پردازداي میتسلیحات کشتارجمعی ازجمله اعمال تروریستی هسته
ــه در  ــال1373قطعنام ــم     2001س ــا تروریس ــه ب ــراي مقابل ــت ب ــوراي امنی ــازه ش ــرد ت ، رویک

هـا  کند که دولـت است؛ زیرا قطعنامه مزبور ترتیباتی احصا و ابزارهایی شناسایی میشدهمشخص
موجـب ایـن قطعنامـه،    بـه . در مواجهه بـا وقـایع تروریسـتی از آن اسـتفاده کننـد     پسنیازابایستی 
هـاي تروریسـتی از   اند اقداماتی در جهت پیشگیري از دستیابی و استفاده گروهها ملزم شدهدولت

در ایـن قطعنامـه، شـوراي    . اتخاذ نمایند) اي، شیمیایی و بیولوژیکیهسته(تسلیحات کشتارجمعی 
یی بـراي ازدیـاد و تسـریع تبـادل اطالعـات کـاربردي،       هاراهها را براي یافتن تامنیت تمامی دول

هاي تروریستی، اسناد مسـافرتی  اطالعات مربوط به اقدامات یا تحرکات اشخاص یا شبکهژهیوبه
مجعول و ساختگی، قاچاق سالح، مواد منفجره یا حساس، اسـتفاده از فنـاوري ارتباطـات توسـط     

هــاي تهدیــد ناشــی از تملــک تســلیحات کشــتارجمعی توســط گــروه هــاي تروریســتی وگــروه
2...خواندفراتروریستی، 

ی تروریسم بـا توسـل بـه    طورکلبه(اي طور خاص به تروریسم هستهاي که بهقطعنامهنیترمهم
هـا  موجـب آن دولـت  است کـه بـه  2004سال 1540پردازد، قطعنامه می) تسلیحات کشتارجمعی

اي و کید بر ممانعت بازیگران غیردولتی از دستیابی و اسـتفاده، تسـلیحات هسـته   اند با تأملزم شده
اي و جلـوگیري از اشـاعه و گسـترش    اتخاذ اقداماتی در جهت کنتـرل و حفاظـت از مـواد هسـته    

ایـن قطعنامـه تالشـی    . (Ware 2005: 1)اي پیشگیري نمایند اي، از تروریسم هستهتسلیحات هسته

شتاب بیشتري به 1373و 1369، 1368هاي با صدور قطعنامه2001سپتامبر 11این روند به دنبال وقوع حوادث تروریستی .1
.است1373کمیته ضد تروریسم طبق قطعنامه سیتأسخود گرفته است که اوج این اقدامات 

2. SC/Res/1373 (2001)
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ها به برخورد بـا  امنیت به اتخاذ تدابیر و اقدامات عملی براي اجبار دولتشورايتوجهجلببراي 
هـاي مـرتبط بـا تسـلیحات کشـتارجمعی توسـط       تهدید ناشی از تحصیل و قاچاق مواد و فنـاوري 

.(Shaker 2006: 114)هاي تروریستی استی و گروهردولتیغبازیگران 
تسلیحات صرفاً ناظر بـه عـدم گسـترش ایـن     المللی راجع بهدرواقع تمام معاهدات و اسناد بین

بـه  افتـه یانتقـال ها است و ازنظر حقوقی موضـوع تسـلیحات کشـتارجمعی    تسلیحات توسط دولت
خـأل دهد، لـذا ایـن قطعنامـه سـعی بـر آن دارد کـه ایـن        هاي تروریستی را خطاب قرار نمیگروه

اي امنیـت بـا تأییـد ایـن امـر کـه       در این قطعنامـه شـور  . الملل را از بین ببردموجود در حقوق بین
تهدیـدي  ) ابـزار پرتـاب آن  (اي، شیمیایی و بیولوژیکی و وسایل شلیک گسترش تسلیحات هسته

اتخاذ هرگونه اقـدامات مـؤثر   کهنیاشود، با یادآوري المللی محسوب میعلیه صلح و امنیت بین
یسـتی بـر اسـاس    توسـط گسـترش تسـلیحات کشـتارجمعی با    جادشـده یاو مناسب علیه تهدیدات 

اي کـه هـدف آن محـو یـا     منشور ملل متحـد باشـد، بـا حمایـت کامـل از معاهـدات چنـد جانبـه        
پیشـگیري از گسـترش   کـه نیـ اپیشگیري از گسترش تسلیحات مـذکور اسـت، بـا امعـان نظـر بـه       

هـا  المللی در خصوص مواد، تجهیزات و فناوريهاي بیناي نبایستی مانع همکاريتسلیحات هسته
آمیز شود، با توجه به تهدید قاچاق تسـلیحات کشـتارجمعی و وسـایل شـلیک     هداف صلحبراي ا

ها که دامنه گسترش چنین تسـلیحاتی را افـزوده اسـت نگرانـی عمیـق خـود در مـورد تهدیـد         آن
اي، بیولـوژیکی و  هسـته هاي تروریستی و امکان دستیابی بازیگران غیردولتـی بـه تسـلیحات   گروه

هـاي  مسـاعدت بـه گـروه   ها بایستی در جهت تضمین عدم دولتکهیقداماتاشیمیایی را اعالم و 
.تروریستی در دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی اتخاذ نمایند تعیین نمود

راامکـان ایـن رادیواکتیـو مـواد وايهسـته سـالحهاي ردیابیبرايمدرنفناوريازاستفاده
درسـالحهاي ایـن قاچـاق وغیرقـانونی انتقـال ازتـا کنـد میفراهممرزيوامنیتیمأموران براي

باید گفت ازلحاظ . شوندالمللیبینمرزهايازهاآنخروجمانعوکردهجلوگیريکشورداخل
هـا سـت یتروررود کـه  انتظـار مـی  : نخست.فنی هر سیستم ردیابی با سه مشکل عمده مواجه است

ونقل یک سـالح رادیولوژیـک و بـراي    حملهم از تدابیر مشابهی استفاده کنند، نظیر اینکه براي 
بایسـتی توجـه   : دوم.ی ممکن نباشـد از سـپرهاي حفـاظتی اسـتفاده کننـد     راحتبهآنکه ردیابی آن 

حال اگر یک منبع مقـاوم  . داشت که همیشه یک سابقه از تشعشعات مواد رادیواکتیو وجود دارد
سابقه است در آن صـورت ایـن   در برابر تشعشعات مانع از خروج تشعشعاتی شود که بیش از آن

نظارت دقیق براي ردیـابی مـواد رادیواکتیـو ممکـن اسـت حرکـت       : سوم.ی نیستابیردقابلمنبع 
اي در مبادي ورودي شهرهاي بزرگ یـا  کاالها و اشخاص را کُند نماید، اگر هر مجموعه و بسته
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.خواهد آمدبه وجودمورد جستجو قرار گیرند در آن صورت مشکالت جدي دقتبهبنادر 
وانتقـال نقـل اي و نیاز به باید میان الزامات مربوط به تدابیر امنیتی علیه تروریسم هستهرونیازا

بایستی توجه داشت که صرف کشـف و ردیـابی مـواد و    . آن کاالها و اشخاص تعادل ایجاد شود
مـا بـدون   اي مـؤثر باشـد، ا  توانـد در پیشـگیري از تروریسـم هسـته    اي هرچند مـی سالحهاي هسته

بـا توجـه بـه    . توان به این هدف نائـل شـد  ها نمیمدیریت قوي در ضبط، نگهداري و مصادره آن
اي مقرراتـی را دربـاره   المللـی سـرکوب اعمـال تروریسـتی هسـته     اهمیت این امر، کنوانسیون بین

اي تحصـیل شـده در   ها در صورت کشف، ضبط و مصادره مواد هسـته وظایف و تعهدات دولت
1.ی کرده استنیبشیپاي اب جرایم تروریستی هستهحین ارتک

،2اي مقرر در مـاده  موجب این کنوانسیون، چنانچه پس از ارتکاب جرایم تروریستی هستهبه
:ها قرار گیرد بایستی اقدامات ذیل را اتخاذ نماینداي در تصرف دولتو تجهیزات هستهمواد

اي اتخـاذ  تیـو، وسـایل یـا تأسیسـات هسـته     ساختن مـواد رادیواک ضرریباقداماتی در جهت -
خواهند نمود؛

المللـی  آژانس بینآورالزامهاي اي مطابق پادماناطمینان خواهند داد که هرگونه مواد هسته-
.انرژي اتمی قرار خواهد گرفت

یـا در صـورت   2عالوه بر این در زمـان تکمیـل تحقیقـات مربـوط بـه جـرایم مقـرر در مـاده         
اي پـس از مشـورت بـا    ، هرگونه مواد رادیواکتیو، وسایل یـا تأسیسـات هسـته   ضرورت قبل از آن

ها تعلق دارد یا به دولـت عضـوي کـه    هایی که این موارد به آنهاي عضو مربوطه به دولتدولت
اي تبعه یـا مقـیم   شخص حقیقی یا حقوقی مالک چنین مواد رادیواکتیو، وسایل یا تأسیسات هسته

ي که از قلمروي سرزمینی آن به سرقت رفته یـا بـه هـر نحـو دیگـري      آن است، یا به دولت عضو
2.طور غیرقانونی تحصیل شده است مسترد خواهد شدبه

المللی از اسـترداد یـا پـذیرش    یی که دولت عضوي توسط حقوق داخلی یا بیندرجاهمچنین 
دولـت  هـاي عضـو مربوطـه چنـین توافـق کننـد،       چنین مواردي منع شده باشد یا جایی که دولـت 

در پـاراگراف  شـده فیتوصـ عضوي که این موارد را در اختیار و تصـرف دارد بـه اتخـاذ تـدابیر     
قـرار  مورداسـتفاده انهیجوصلحصرفاً براي اهداف درهرصورتیک این ماده ادامه خواهد داد و 

3.خواهد گرفت

1. Cenvention on Nuclear terrorism, Article. 18.
2. Ibid, Article 18(2).
3. Ibid, Article 18(3) (a).



109 المللیتأکید بر تدابیر نظارتی بینباايهستهتروریسمپیشگیري وضعی از 

گیرينتیجه
همـواره موردتوجـه   عنوان یک راهبرد مؤثر در کاهش و کنترل جـرائم پیشگیري از جرائم به

نکتـه مهـم در مـورد اتخـاذ تـدابیر پیشـگیرانه       . کنشگران عرصه مبارزه با جرائم قرار داشته اسـت 
شـده نیـز   هاي جرم است که بر این اساس نیز تدابیر به کـار گرفتـه  توجه و دقت در نوع و ویژگی

در خصوص جـرائم  . شودهاي آن جرم بوده تا بتواند در این راستا مؤثر واقعباید متناسب با مؤلفه
فراملی یا جرائم با صبغه تروریستی کـه ازلحـاظ آثـار مخـرب در ابعـاد مختلـف داراي شـدت و        

ناپذیر بوده و گاهـاً بـه  باشند تناسب تدابیر پیشگیرانه با این جرائم امري اجتنابقدرت بیشتري می
ننـد اصـل برائـت    متنـاقض بـا اصـول اولیـه حقـوقی ما     کشورهاملیامنیتمصالحارجحیتدلیل
توجـه تـوان بـا  که میاستتروریسمشکلترینخطرناكوجدیدترینايهستهتروریسم. است

المللـی بـین جامعـه آینـده چـالش وجهانیتهدیديبدون شک آن راايهستهدانشگسترشبه
نفـی وجمـع اصالتهمچونتروریسم،اختصاصیهايمؤلفهواصولبرعالوهاین جرم. دانست

ــهوابســته،ماهیــتتشــکیالتی،ســاختاررایــی،فردگ وغــافلگیريوهــدفتوســطوســیلهتوجی
مفهـوم اعمـال عـدم وبودنبارفاجعهمثلخاصیوبارزهايویژگیبرخیدارايمبهمتهدیدات
هـا را امـري ضـروري    اسـت کـه تناسـب تـدابیر پیشـگیرانه بـا ایـن مؤلفـه        آنبردولتیتروریستی

تـدابیر پیشـگیرانه وضـعی و    اي،از جـرایم تروریسـتی هسـته   گانه پیشگیريسهاز انواع .نمایاندمی
فنی مؤثرترین قسم پیشگیري است؛ زیرا با تأکید بـر حفاظـت از آمـاج یعنـی تأسیسـات، مـواد و       

ها واقع شود و کـاهش فرصـت  داشت تروریستتواند مورد چشمکارکنان و سایر اهدافی که می
از آثار شدید و مخرب وقـوع ایـن جـرائم جلـوگیري کنـد، ضـمن       تواند ارتکاب این جرائم، می

اي، تــأثیر و عــدم دسترســی همگــان بــه اســتفاده از امکانــات هســتهاینکــه فنــی، تخصصــی بــودن
بـا  . کنـد کارگیري تدابیر پیشگیري اجتماعی و کیفري نسبت به پیشگیري وضـعی را کمتـر مـی   به

بـراي جـامع راهبردهـاي وراهکارهـا فاقـد هـا دولـت ايهستهتروریسمناشناختهماهیتبهتوجه
وهـا سـالح دارندهکشورهايتوسطپذیرفتهصورتملیاقداماتبررسیباشند؛میآنبامبارزه

قبـل تـا کـه دهدمینشانآلمانوچینانگلیس،امریکا،متحدهایاالتنظیرايهستههايفناوري
تروریسـم ازپیشگیريرا جهتالزمارهايراهکهادولتسپتامبر11تروریستیحوادثوقوعاز

تروریسـم خطـر متوجـه جهـانی جامعـه کهاستبعدبهتاریخایناز. اندننمودهبینیپیشايهسته
جامعـه .کاربسـت بـه احتمـالی پدیـده ایـن سـرکوب وپیشـگیري جهـت اقداماتیوشدايهسته

ايهسـته تروریسـم آثـار کـه مطلـب نایبهتوجهوجامعیت تدابیرعدماینازآگاهیباالمللبین
شـهروندان وهـا دولـت سیاسـی موجودیـت وحاکمیتونبودهخاصکشورچندیایکبهناظر
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سـعی اي،هسـته المللـی بـین آژانسمانندالمللیبیننهادهاییتأسیسبااندازدمیخطربهراهاآن
وتعمـیم طریـق ازجـرم ایـن ابـ مبـارزه وپیشـگیري راسـتاي درالمللـی بـین تعامالتافزایشدر

در .داردالمللـی را و جامع نمودن تدابیر در ابعاد بـین کشورهاسایربهفنیونوینتدابیرآموزش
المللـی و  هاي بیننامهاز اسناد و توافقتوان به تدابیر ذیل که برگرفتهراستاي پیشگیري وضعی می

هـا  سـازي آن ها در ابعاد ملی و بـومی آنتجارب دیگر کشورهاست توجه نمود تا از طریق اتخاذ 
:نسبت به پیشگیري مؤثر از این جرم خطرناك اقدام نمود

موانـع فیزیکـی،  ازشـامل اسـتفاده  ايهسـته هـا و تأسیسـات  مـواد، سـالح  ازفیزیکیحفاظت
هـاي خـروج، سیسـتم  وورودکنتـرل هـاي سیسـتم اعتمـاد، دیـده و قابـل  امنیتـی آمـوزش  مأموران
.الکترونیکیوویدئویی

ــی ــرلوحسابرس ــوادکنت ــتهم ــرايهس ــف، اي ب ــهیل در کش ــابیتس ــابیوردی ــتارزی قابلی
مــوادونقــلحمــلبــرحــاکماســتانداردهايوضــوابطرعایــت. ايهســتهتأسیســاتپــذیريآســیب

گسـترش منـع معاهـده جهـانی اجـراي طریـق ازايهستهتسلیحاتکنترلوگسترشعدم.ايهسته
ممانعـت واتمـی انـرژي المللیبینآژانستوسطنظارتیسازوکارهايو اعمالياهستههايسالح

تولیـد گسـترش و منـع معاهدهازهاآنخروجازپسهادولتتوسطايهاي هستهسالحساختاز
...اي وهستههايپسماندامحاياي،هستهسالحهايدرکاربردقابلايهستهمواد

الملـل  ها و جامعه بـین یر خواهد بود که در سایه همکاري دولتاین اقدامات زمانی داراي تأث
.المللی صورت پذیرداي بر صلح و امنیت بینو با درك خطرات واقعی تروریسم هسته
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