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میشود .از اینرو ،تعقیب و رسیاگی قضایی در نظام بینالمللی به اقااما ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر اسات.
بهعالوه ،تیسیس دیوانی بینالمللی برای رسیاگی به موضوعا کیفری عام گسترش و خلع ساالح هساتهای
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جستارگشایی
وقوع سه حادره تروریستی از سال  1995تا ساال  2006حماال ائاوم شاینریکیاو 1در ساال

 1995در توکیو ،حمال تروریستی سال  2001در نیویورک و مسمومیت الکساانار والتاروویچ
لیتویننکااو( )1در لنااان بااا اسااتفاده از پلوتونیااوم 210-در سااال  )2006مؤیااا خطاار دسااتیابی
تروریست ها به ادوا  ،مواد یا سالحهای دارای قابلیت کشتارجمعی است .ایان حاوادن نشاانگر
دشواری مقابله با اقااما تروریستی بوده که با چنین سالحها یا ادواتی صور میپذیرنا.
البته معروف ترین نمونه حمله تروریستی با ساالح کشاتارجمعی در ساال  1995در توکیاو
اتفاب افتاد .در یک صبح اوایل مارس  ،1995ائوم شینریکیو حااقل در چهار قطار متارو از گااز
سارین استفاده کردناا (معظمای و نمامیاان25 -28 :1393 :؛ پورهاشامی ،نمامیاان و طیبای،
.)172-173 :1394
گسترش فزایناه اقااما تروریستی ،در قرن بیستم و بیستویکام )2(،جامعاه باینالمللای را
وادار ساخته تا اقااماتی برای حل این معضل جهانی صور دها .باهعاالوه ،لازوم باهکاارگیری
حااکثر تالش برای پیشگیری از وقوع چنین اقااماتی و باهمنظاور اتراا تمهیااا مزم بارای
تیمین امنیت بین المللی ،جامعه جهانی را بر ان نمود تا درصاد اترا «سیاست کیفری اصولی و
مبنا» در این زمینه برایا (رضویفرد و نمامیان.)40 :1394 ،
سازمانهای بینالمللی در این رابطه سکو اختیار نکرده و با همکاری دولتهاا ،معاهااا ،
قطعنامهها و نظریههای مشورتی گوناگونی را به تصویب رسااناهاناا؛ هرچناا باا گساترش ایان
اقااما  ،ضرور اترا تاابیر مؤرر و راهگشا به سهولت احساس میشاود .ازجملاه تاالشهاای
جامعه بین المللی در زمینه مواجهه با ابعاد و ظواهر گوناگون تروریسم ،تصویب کنوانسایونهاای
بینالمللی ضا تروریسم از سوی مجامع بینالمللی ،منطقهای و فرامنطقاهای اسات (معظمای و
نمامیان )1393 ،که مؤیا نگرانیهای ناشی از گسترش فزایناه اقااما تروریساتی ،باهویاژه باا
استفاده از سالحهای کشتارجمعی در سطوح گوناگون جهانی ،منطقهای و ملای اسات (کوشاا و
نمامیان«الف».)246 -248 :1387 ،
تروریسم هستهای از چالشبرانگیزترین اقااما تروریستی است که با استفاده از مارنترین
سالحهای کشتارجمعی انجام میپذیرد (نمامیان .)183 -185 :1391 ،از اینرو ،دبیرکال وقات
سازمان ملل متحا ضمن ایراد سرنرانی در اکتبر  )3(،2001اخارین گازارش خاویش را نیاز در
سال  2005راجع به اقااما تروریستی هستهای ارائاه و ان را چاالش و تهایاای جاای علیاه
نظام بینالمللی عنوان کرد .بهعالوه ،نگرانی فزایناهای که درخصوص ارتکاب اقااما تروریستی
1. Aum Sinrikyo
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هستهای وجود دارد ،توجه نظام بینالمللی را بهسوی امنیات ساالحهاای هساتهای ،پلوتونیاوم،
اورانیوم قابلاستفاده در سالحهاای هساتهای ،ماواد رادیواکتیاو باا غلظات پاایین و تیسیساا
هستهای معطوف ساخته است (نمامیان.)801-804 :1389 ،
دبیرکل سازمان ملل متحا بان کیمون در سال  2016نسبت به احتمال دستیابی گروههای
تروریستی و افراطی به سالحهای شیمیایی ،بیولوژیک ،رادیولوژیک و هساتهای هشااار داد .وی
طی سرنانی در کنفرانس «منع خشونتهای سرچشمه گرفته از افراطگاری» ضامن اشااره باه
اقااما تروریستی داعش و بوکو حرام و اینکه افراط گرایی ربطی به هیچ دین ،ملات ،منطقاه و
قومی ناارد اظهار داشت« :خطار تروریسام رو باه افازایش اسات و گاروههاای افراطای امکاان
دسترسی به سالحهای شیمیایی ،بیولوژیک ،رادیولوژیک و هستهای دارنا».
یوکیا امانو مایر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی طای ایاراد سارنانی در یاک کنفارانس
بینالمللی که هاف از برگزاری ان اترا تاابیر مزم از سوی کلیه دولتهاا بارای پیشاگیری از
سوءاستفاده از مواد رادیواکتیو و حمله به تیسیسا هستهای بود ،در اواخار ساال  2016تیکیاا
کرد« :تروریستهای هستهای میتواننا به هر جایی حمله کننا .تضمین امنیت هساتهای ماؤرر
برای کلیه دولتها مهم است ،از جمله دولتهایی که ماواد هساتهای یاا رادیواکتیاو انااکی در
اختیار دارنا .تروریستها و تبهکاران سعی خواهنا کرد تا از اسیبپذیری نظام امنیت هساتهای
جهانی سوءاستفاده کننا .هر دولتی در هر نقطهای از جهان ،بهطور محتمل مایتواناا باهمثاباه
یک نقطه ترانزیت مورد استفاده قرار گیرد و هر دولتی مایتواناا هااف حملاه قارار گیارد ».از
اینرو ،میتوان اشاره نمود اژانس بین المللی انرژی اتمی طی سال  2016ضامن ارائاه بایش از
سه هزار دستگاه و وسیله برای شناساایی و رهگیاری ماواد هساتهای باه دولاتهاای مرتلاف،
تجهیزاتی را نیز برای کمک به برزیل در زمان برگزاری «المپیک ریو» ارسال کرده بود.
بهعالوه ،دبیرکل وقت سازمان ملل متحا «بان کیمون» اقااما تروریستی هساتهای را باه
عنوان یکی از جایترین تهایاا قرن بیست و یکم معرفی کارد .رئایسجمهاور وقات امریکاا
باراک اوباما نیز اظهار داشت« :هیچ خطری برای امنیت جهاانی فااحشتار از تهایاا تروریسام
هستهای و هیچ تکلیفی برای جامعه بینالملل فوریتر از رسیاگی به این تهایا وجاود نااارد».
از اینرو ،نگرانی فزایناهای که در خصوص ارتکااب اقاااما تروریساتی هساتهای وجاود دارد،
مالحظا را به سوی امنیت سالحهای هستهای ،پلوتونیوم ،اورانیوم قابل استفاده در سالحهاای
هستهای ،مواد رادیواکتیو با غلظت بسیار اناک و تیسیسا هستهای معطوف ساخته است .ایان
در حالی است که متیسفانه این تهایا جهانی از سوی گروه تروریستی داعش در کسب ،تحصیل
و بهکارگیری مواد و سالحهای هستهای و شیمیایی وجود دارد (نمامیان«ب».)1395 ،
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حوادن تروریستی در دهههای اخیر ،ارتکااب جارایم ساازمانیافتاه و ساهولت دسترسای و
استعمال سالحهای کشتار جمعی و بهویژه سالحهای هسته ای ،ضرور اترا تاابیر و رویههای
حقوقی در چارچوب سیاست جنایی تقنینی و قضایی بین المللی در سطوح بینالمللی و ملای را
فراهم ساخته است .این در حالی است که در چناین شارایطی هایچ دولتای تواناایی مقابلاه باا
چالشها و تهایاهای ناشی از اینگ ونه اقااما در کلیه ابعاد ،اشکال و ظواهر ان بودن همکاری
بینالمللی با سایر دولتها و سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحا را ناارد؛ چرا که
بهطور اساسی اینگونه تهایاها بهگوناهای فراملای ارتکااب ماییابناا و ساازوکار مقابلاه باا ان
ضرور اترا تاابیری در چارچوب سیاست جنایی ملی و بینالمللای را بایش از پایش اشاکار
میسازد (نمامیان«ج» 1395 ،و نمامیان«د».)1395 ،
وجود نگرانیهای مذکور موجب شا تا جامعه بینالمللی بارای سارکوب جارایم تروریساتی
هستهای سیاستهایی را اترا کنا .البته ایاه معاهااتی راجع به سارکوب اقاااما تروریساتی
هستهای به سال  1990و پس از گسترش نگرانایهاا راجاع باه تهایااا تروریساتی ناشای از
بهکارگیری مواد هساتهای و پرتاوزا باازمیگاردد (نمامیاان «الاف» .)41-43 :1388 ،بناابراین
افزایش نگرانی پس از جنگ سارد در ماورد تروریسام ،باهویاژه تروریسامی کاه از ساالحهاای
هسته ای ،رادیولوژیک ،شیمیایی و بیولوژیک استفاده میکنا ،موجب شا تاا مجماع عماومی باا
صاور قطعنامه  210/51در دسامبر  1996برای سارکوب اقاااما تروریسام هساتهای کمیتاه
خاص را ایجاد کنا ).(Christensen, 2010: 52-75
در کنار کلیه اسناد و معاهاا بینالمللی مقابله با تروریسم ،مجماع عماومی ساازمان ملال
متحا در راستای رسالت خود «کنوانسیون باینالمللای راجاع باه سارکوب اقاااما تروریسام
هستهای» را در سال  2005به تصویب رسانا .از اینرو ،رویکرد جامع ایان کنوانسایون درصااد
است با توسعه و گسترش همکاریهای بینالمللی برای مقابله با اقاااما تروریساتی هساتهای،
چارچوبی برای اعمال راهبردهای ملی و منطقهای دولتها باشا (کوشا و نمامیاان «ب»:1387 ،
.)245-247
با اینحال ،امروزه ضرور تیسیس یک محکمه بینالمللی در رسیاگی به جنایاا ناشای از
ارتکاب و تهایااهای باهکاارگیری از ماواد و ساالحهاای هساته ای ،رادیولوژیاک ،شایمیایی و
بیولوژیک به سهولت احساس میشود؛ زیرا باازیگران غیردولتای (همچاون داعاش) باا حمایات
راهبردی غرب درصاد کسب و تحصیل مواد و سالحهای هسته ای هستنا .این در حاالی اسات
که داعش تاکنون از سالحهای شیمیایی ،ازجمله گاز خردل در ساوریه و عاراب اساتفاده کارده
است و تردیای نیست چنانچه به مواد و سالحهای هساتهای ،رادیولوژیاک و بیولوژیاک دسات

شماره هشتاد و دوم /سال بیست و ششم /بهار 1396

133

یابا ،از ان برای نیل به مقاصا خود برای ارتکاب جنایا ضابشری و نسلکشی استفاده خواهاا
کرد .پیشگیری و اترا سیاستهای کنشی برای عاام دسترسای داعاش باه ایانگوناه ماواد و
سالحها ،ضرورتی انکارناپذیر است )4(.عام ارائه تعریفی حقوقی و فراگیر ،نبود راهبرد و ساازوکار
حقوقی متناسب در مواجهه با تروریسم هستهای ،تمرکز کنشها و واکنشهاا در ساطوح ملای،
تناقض اقااما کنشی و واکنشی با حقوب اشراص ،مهمتارین مواناع در پیشاگیری و سارکوب
اقااما تروریستی هستهای است(( )5فروغی ،غنی و میرزایی.)87-90 :1395 ،
این مقاله با رویکرد راهبردی و با بهرهگیری از اموزههای حقوب کیفری و حقاوب باینالملال
کیفری ،درصاد است تا امکاانسانجی طارح پیشانهادی تیسایس دیاوان کیفاری باینالمللای
هستهای را در اجالس امنیت هستهای (اوریل  )2010شناسایی ،ارزیابی و مورد مااقه قرار دها.
از ایاانرو ،روش تحقیااق در ایاان مطالعااا  ،ازنظاار هاااف« ،اکتشااافی و توسااعهای» و از حیا
گرداوری دادهها« ،توصیفی ،کتابرانهای و پیمایشی» است.

.1مقابلهباجرایمتروریستیهستتهای؛تحتوت کیفترینظتا حقتو 
هستهای

بینالملل

تهدیدها،چالشها

.1-1
نگرانی روزافزون در مورد جرایم تروریستی هستهای ،توجها را باه سامت امنیات ساالحهاای
هستهای ،پلوتونیوم ،اورانیوم قابل کاربرد در سالحهای هستهای ،مواد رادیواکتیو با غلظت بسایار
پایین و تیسیسا هسته ای معطوف ساخته است .درگذشته تمرکز عماه بر استفاده غیرمجااز و
اتفاقی از سالحهای هستهای ،رهایی اتفاقی و مواجهه با پرتوافکنی و ایمنی نیروی انساانی باوده
که با مواد رادیواکتیو فعالیت میکردنا .باوجود این ،پس از وقاوع حاوادن  11ساپتامبر ،2001
موضوع مبارزه با جرایم تروریستی هستهای اهمیت قابلتوجهی یافته است.
البته اجالس سران امنیت هستهای در اوریل  2010که در واشنگتن برگزار شا توجه را باه
سمت تهایا نوین اقااما تروریستی هستهای و همینطور ضرور ایجااد امنیات بارای ماواد
هسته ای دارای مصرف تسلیحاتی سراسر دنیا جلب نمود .توساعه فنااوری گساترش ایاائولوژی
افراطگرایی ،و نیز مواد هسته ای موجب شاه است تا از اقااما تروریستی هستهای یاک اقااام
احتمالی نگران کنناهتر بسازنا .هر چناا ایان نشسات طای ساالهاای  2014 ،2012و 2016
پیرامون امنیت هستهای و چالشهای پیشروی برگزار شا (نمامیان«الف».)1395 ،
بنابراین ،ظهور چالشهای بام در عرصه نظاام باین المللای منجار باه تصاویب کنوانسایون
بینالمللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هستهای در اوریل  ،2005از سوی مجماع عماومی
سازمان ملل متحا شا که در این خصوص ماده  8کنوانسیون ماذکور ،باهمنظاور پیشاگیری از
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جرائم موضوع ماده  2این کنوانسیون ،دولتها را ملزم ساخته تا تاابیر متناسب بارای محافظات
از مواد هستهای با توجه به توصیهها و راهکارهای اژانس بینالمللی انرژی اتمی اترا کننا .این
تاابیر عبار است از «اقاام برای برهم زدن موقعیت و وضاعیت اساتفاده تروریساتهاا از ایان
مواد» و از اینرو ،پیشگیری غیرکیفری بهحساب میایا .همین تاابیر در قالاب همکااری میاان
دولتهای عضو کنوانسیون در بنا یک ماده  7پیشبینیشاه است (معظمی و نمامیاان:1393 ،
.)686 -688
مطابق بنا مذکور ،دولتهای عضو بایا تاابیر قابلاجرا برای پیشگیری و مقابله با تمهیااا
اقااما تروریستی هستهای از قبیال ممنوعیات فعالیاتهاای غیرقاانونی اشاراص ،گاروههاا و
سازمانها در تشویق یا تحریک یا سازماندهی برای ارتکاب جرائم موضوع ماده  2یاا کماک یاا
مساعا فنی اگاهانه برای ارتکاب انها در محاوده سرزمین یا خاارج از محااوده سارزمینی در
قالب همکاریهای بینالمللی را اترا کننا.
بهعالوه ،تروریسم هسته ای تهایای جای برای امنیت ملی محسوب میشود .باوجود اینکاه
از قبل درخصوص این تهایا در اوایل دهه  1990اگاهی وجود داشت ،اماا اهمیات اساسای ان
بهطور محسوس در  11سپتامبر  2001و زمانی که اعضاای ساازمان تروریساتی القاعااه چهاار
هواپیما را به سرقت برده و با سه فرونا از انها به مرکز تجار جهانی و پنتاگون حملاه کردناا،
به اربا رسیا؛ بنابراین پیشگیری از جرایم تروریستی هستهای نیازمنا راهبردهای هماهجانباه
است؛ راهبردی که از دسترسی تروریستها به سالحها و مواد هستهای از همان اغاز جلاوگیری
کنا ،انها را در مرز شناسایی و از مسیرهای احتمالی ارسال این سالحها مراقبت کناا و نیاز باه
انگیزهها و ابزارها (اعمال تروریستی) بپردازد.
بهعالوه پیشگیری وضعی از جرایم تروریساتی هساتهای ،باهطاور مشار

در کنوانسایون

حفاظت فیزیکی از مواد هساتهای ،در قالاب اتراا تااابیر ویاژه بارای پیشاگیری از دسترسای
تروریستها و اشراص غیرمجاز به مواد و وسایل هستهای مطرحشاه بود .حتای پایش از ان در
ماده  2معاهاه عام گسترش سالحهای هسته ای ،مصوب ژوئیه  ،1968تاابیر پیشاگیرانه بارای
ممانعت از دستیابی دولتهای فاقا تسلیحا هسته ای (و نه اشراص حقیقی) به این ساالحهاا
پیشبینیشاه بود.
از جمله اقااماتی که میتوان در راستای پیشگیری از جرایم تروریستی هستهای مانظر قرار
داد ،این است که دولتها تمامی سالحها و مواد هستهای قابالاساتفاده در سااخت ایان قبیال
سالحها را تحت حراست شایا قرار دهنا .نکته قابلتوجه اینکه دولتها و جامعاه باینالمللای
بایا تاابیر امنیتی را بهگونهای اترا نماینا تا اطمینان حاصال شاود کاه ضامن عاام تواناایی
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تروریستها در جهت تهایا علیه ایمنی تیسیسا هستهای ،بههیچوجه توانایی کسب و تحصیل
ان را اخذ نکننا ). (Barton, 2002: 325
دولتهای دارای سالحهای هستهای ،تاابیر شایای را برای امنیت سالحها و مواد هستهای
قابل کاربرد در انها اترا کردهانا .این تاابیر درخصاوص ماواد رادیواکتیاو غیرقابال کااربرد در
سالحهای هستهای که توسط مؤسسا غیرنظامی استفاده میشونا ،قابل اعمال نیساتنا

(Bunn

).and Steinhausler, 2001; Nukes, 2002
.۲-1رویکردهاوراهبردها
از زمانی که نرستین بمبهای هسته ای بر فراز شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جنگ جهانی
دوم به دستور هری ترومن 2،رئیسجمهاور وقات امریکاا در ژاپان فارو ریرتاه شاانا ،جامعاه
بین المللی با این نگرانی مواجه بوده است که به چه نحوی با اینگونه سالحهاا مقابلاه و انهاا را
مهار کنا تا از دسترسی تروریستها در امان باشا ).)Kosuge, 2007: 279-303
با توجه به اینکه سالها از ان حادره میگذرد و حاود ده سال پس از پایان جناگ جهاانی
دوم کشورهای شوروی ،فرانسه ،چین و انگلستان نیز به سالحهای هستهای دست یافتنا؛ با این
حال جامعه جهانی همواره باه دنباال اتراا اقاااماتی بارای پیشاگیری و مباارزه باا گساترش
سالحهای هستهای ،بهویژه کنترل و خلع سالح هستهای( )6بوده است.
خلع سالح و کنترل تسلیحا از زمانهای بسیار دور از ابزارهای ارزشامنا و کاراماا بارای
حفظ صلح و امنیت بینالمللی بوده است (رایت و ویر .)1394 ،از اینرو ،موضوع خلاع ساالح و
کنترل تسلیحا در اواخر قرن نوزدهم مایالدی و نیماه قارن بیساتم مایالدی پاس از کشاتار
میلیونی در جنگهای جهانی اول و دوم مورد توجه مجامع جهانی ،بهعنوان یکی از مباح مهم
تضمینکنناه صلح و امنیت بینالمللی قرار گرفت؛ بنابراین اغلاب تاالشهاا در ایان زمیناه ،از
سوی سازمان ملل متحا و دیگر سازمانهای بینالمللای (جامعاه ملال )1919 ،صاور گرفتاه
است (رستمیتبریزی.)19 :1388 ،
خلع سالح و کنترل تسلیحا  ،از حساسترین عرصههای بینالمللی است کاه در ان جااال
حاکمیت دولتها با یکایگر و اخیرا هم با رونا انسانیشان نظاام حقاوب باینالملال باهوضاوح
اشکار است .در این میان ،سیاست بینالمللای کاه انعکاسای از هماین حاکمیاتهاا اسات ،در
پیریزی قواعا ،شیوههای تفسیر و همچنین فراینا اجرای موازین خلع سالح ،نقشای اساسای و
بنیادین را ایفا میکنا .از اینرو ،فراینا مزبور دارای وضعیت مرت

به خود در مقایسه با ساایر

برشهای نظام حقوب بینالمللی است؛ چراکاه همچناان اصال حاکمیات دولاتهاا باهصاور
2. Harry S.Truman
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چشمگیر نمود داشته و بهطور اساسی دولتها نسبت به محاودشان یکطرفه حاکمیت و عاام
توازن در حقوب معاهاا  ،واکنشهای صریحی داشته و دارنا (ساعا.)133-150 :1388 ،
کنترل سالحهای هسته ای و عام گساترش ماواد و فنااوریهاای هساتهای در محااودیت
اقااما تروریستی هستهای اهمیت فزایناهای دارنا .کنترل مؤرر علیه اینگونه اقااما مستلزم
ان است که دولتها برای حفاظت از سالحهای هستهای ،مواد شکافتپذیر قابال کااربرد در ان
سالحها ،دیگر مواد رادیواکتیو و تیسیسا هستهای شیوههای مناسبی را بهکار بنانا .این تاابیر
شامل فناوری ،مااخله انسانی ،روشها ،بررسی منظم و روزامااکاردن ایان تااابیر و تجهیازا
است.
بهبیاندیگر ،توسل به اقاام تروریساتی هساتهای یاا تهایاا باه ان ،بسایاری از مالحظاا
راهبردی را تحت تیریر خود قرار میدها؛ زیرا هر اقاام تروریستی هستهای دارای تلفا جانی و
مالی ،خسارا فیزیکی و اقتصادی فراوان است ،از طرفی منجر به ارتقاای موقعیات اجتمااعی و
سیاسی ان گروه تروریستی میشود .از اینرو ،اقااما تروریستی هستهای از نظر کیفی با ساایر
اقااما تروریستی بسیار متفاو است و اترا راهبردهای بازدارناه میتوانا از توسل این قبیال
گروهها به ارتکاب اقااما تروریستی هستهای پیشگیری کنا .به عبار سادهتار ،اتراا برخای
راهبردها از سوی دولتها منجر بهدشواری و پرهزینهشان و در برخی موارد امکانناپاذیر باودن
توسل به اقااما تروریستی هستهای میشود .راهبردهای مزبور شامل موارد زیر است:
 اترا راهبردهای بازدارناه شامل ایجاد چالشهای اجرایی (همچون مسائل اخالقی ،تارساز تالفی و مقابلهباهمثال شاایا) و امکاناا باالقوه مزم بارای توسال باه اقاااما تروریساتی
هستهای؛

()7

 بهبود حفاظت فیزیکی تیسیسا هستهای و زرادخانههای مواد و سالحهای هستهای برایایجاد مانع یا دشواری دسترسی تروریستها به این مواد ،تجهیزا یا سالحهای هستهای؛
 اگاهیبرشی به عموم مردم درباره ارار و عواقب یک انفجار هستهای؛ اترا راهبرد رفتاری مطلوب در سطوح ملی و بینالمللی بارای کااهش تاوان گاروههاایتروریستی؛

()8

 بازنگری در تعریف منافع کشورها برای تشویق انها به همکاری و هماهنگی در پیشاگیریاز اقااما تروریستی هستهای؛
 توجه به کنترل مواد رادیواکتیو موجود در جهان ،بهویژه اورانیوم بسیار غنیشاه؛ -امادگی برای وقوع هرگونه اقاام تروریستی هستهای در سطح بینالمللی.
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مزم به کر است ،مبارزه موفقیتامیز با تروریسم نیازمنا گرداوری اطالعاا از دولاتهاا و
همکاری پلیس محلی است .با اینحال ،راهبرد غایی مبارزه جای با تروریسام هساتهای (یعنای
راهبرد مبتنی بر نفی سه امر :بمبهای هستهای رهاشاه ،بمبهای هستهای در دستسااخت و
دولتهای جایا دارای سالح هستهای) پیشگیری و سرکوب تروریستهاا از دسترسای باه ایان
جنگافزارها و عناصر سازناه انهاست؛ سرانجام ،مبارزه با سالحهای هستهای یا مباارزه باا ماواد
مورد نیاز برای ساخت سالحهای هستهای ،به معنی نابودی تروریسم هستهای است.
در نرستین برش این راهبرد (یعنی مبارزه با بمبهای هستهای ازادشاه) بایا باون تردیا
از همه سالحهای هستهای حفاظت کامل بشود یا مواد قابل بهرهگیری در سالحهای اتمای زیار
نظر یک «استاناارد امنیت بینالمللی» قرار گیرد تا تضمین مزم بارای پیشاگیری از دسترسای
تروریستها به این سالحها یا قطعا سازناه انها حاصل شود .امریکا و روسیه بایا باهم ،چناین
استانااردی را به دست دهنا و باون تردیا برای نگهااری از سالحها و مواد هستهای بهگوناهای
بسیار شفاف عمل کننا تا مطمئن شونا که زرادخانهها نمیتوانا مورد دستبرد تروریستها قرار
گیرد .پس از ان ،مسکو و واشنگتن بایا بهسرعت به دیگر دولتهای دارناه سالحهای هساتهای
روی اورنا و از انها برواهنا این استاناارد جایا را برای برقراری امنیت اتمی بپذیرناا و دیگار
اعضای باشگاه اتمی نیز از همکاری واشنگتن و مسکو در این زمینه اطمینان یابنا.
با اینحال ،عام امنیت در خصوص فعالیتهای هساتهای احتماال ورود ضارر و زیاانهاای
محتمل را در پی خواها داشت؛ در مقابل ،امنیت اینگونه فعالیتها امکان ممانعت و پیشاگیری
از ایجاد چنین خساراتی را محقق میسازد .بهعبار دیگر ،هراناازه امنیت فعالیتهای هساتهای
تیمین شود ،احتمال ورود خسار کاهش خواهاا یافات .البتاه منظاور از امنیات در ایانگوناه
فعالیتها اترا تاابیر و اقااما فنی و پلیسی بارای حفاظات و حراسات از ماواد و تیسیساا
هستهای در برابر مراطراتی همچاون سارقت ،خرابکااری و برداشات غیرمجااز ماواد هساتهای
مسلحانه است.
با اینوجود ،فقاان امنیت موجبا ایجاد تهایااتی را فراهم میکنا .ایان تهایااا شاامل
گسترش سالحهای هستهای از راه دسترسی غیرقانونی گروههای غیردولتی به مواد و تجهیازا
هستهای و نیز ایجاد خسار به افراد ،جامعه و محیطزیست است .از اینرو ،برقراری امنیات در
اینگونه فعالیتها میتوانا زمینه را برای کاهش یا رفع تهایاا ماذکور فاراهم کناا .بناابراین
برقراری امنیت در فعالیتهای هستهای ،نهتنها مانعی برای گساترش ساالحهاای هساتهای باه
شمار میایا ،بلکه در پیشگیری یا کاهش خسار ناشی از وجود اینگونه فعالیتهاا نیاز ماؤرر
واقع میشود.
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حساسیت بیش از حا دولتها نسبت به امنیت فعالیتهای هستهای خود موجب شااه کاه
این موضوع اساسا در زمره موضوعا ملی قلمااد شاه و بهسرتی تابع مقررا حقوب بینالمللی
واقع شود .دولتها سالها در مقابل توسعه قواعا حقوب بینالملل به مسائل و موضوعا امنیات
هستهای خود مقاومت کرده و ترجیح دادنا مسئولیت برقراری امنیت در فعالیتهاای هساتهای
خویش را خود برعهاه بگیرنا ،اما بهتاریج و با گذشت زمان و نیز درنتیجه بروز برخی تمهیاا
فرامرزی بالقوه علیه فعالیتهای هستهای دولتها ،همکاری بینالمللی میان دولتها باهواساطه
انعقاد اسناد بینالملل الزاماور ضروری و اجتنابناپذیر شاا (رضاایی پایشربااط-152 :1386 ،
.)150
افزایش خطر اقااما تروریستی هستهای با وجود حوادری همچون حادره  1986چرنوبیل و
 11سپتامبر  2001در نیویورک موجبا اهمیت بیشتر قواعاا حقاوب باینالملال در رابطاه باا
مسائل و موضوعا امنیات هساتهای کشاورها را فاراهم کارد و اتراا راهبردهاایی باهمنظاور
پیشگیری از وقوع حوادری از این دست به سهولت اشکار شا.
اقااما حقوقی در سطح بینالمللی پیش از حوادن تروریستی  11سپتامبر  2001صاور
پذیرفته است که بیشتر درخصوص عام گسترش سالحهاای هساتهای ،کنتارل و خلاع ساالح
هستهای ،حفاظت فیزیکی از مواد و تجهیزا و تیسیسا هستهای برای پیشگیری از سرقت یاا
استفاده غیرمجاز از انها ،ایجاد مناطق عاری از سالحهای هستهای (شااکر،)151-168 :1388 ،
منع ازمایشهای هستهای در فضای ماورای جو و زیر اب ،استفاده صلحامیاز از فضاای مااورای
جو ازجمله ماه و سایر اجرام سماوی و ممنوعیت استقرار سالحهای هستهای و سایر سالحهاای
کشتارجمعی در بستر و کف اقیانوس بوده است (نمامیان«الف».)586-593 :1395 ،
با وقوع حوادن  11سپتامبر  ،2001نهتنها دولتها ،بلکه جامعه بینالمللی مکلف به تشاایا
سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با تروریسم شانا که در این راستا اسناد متعااد و گونااگونی از
سوی کشورها در قالب حقوب داخلی و نیز جامعه بینالمللای در قابال معاهااا  ،قطعناماههاا،
اعالمیه و توصیهنامهها تصویب و منتشر شا.
حوادن مزبور و در مقابل ان جنگ علیاه تروریسام ،اگرچاه تایریری در ماذاکرا پیراماون
مسائل هستهای نااشت ،اما کلیه مسائل مربوط به سیاساتگاذاری هساتهای را دچاار تیییار و
تحول کرد؛ بهعنوان نمونه در این زمینه می توان به وضعیت موجود در معاهااه عاام گساترش
سالحهای هستهای اشاره کرد که مسائل جای و بسیار مهمای را درخصاوص مفهاوم و کاارایی
بازدارناگی هستهای در جهان مطرح کرد .این در حالی است که حوادن تروریستی  11سپتامبر
 2001هیچگونه تیریری بر نظریه کنترل تسالیحا هساتهای نااشات؛ چراکاه شارایط جایاا
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همکاری میان ایام متحاه امریکا و روسیه ،مسائل اختالفامیز دفاع موشکی را مرتفاع کارد و
موجب شا تا هر دو طرف در زمینه اصول کلی کاهش نیروها به توافقا خاصی دست یابناا .در
مقابل ،حوادن اخیر مهمترین ارر را نسبت به مسئله امنیت فیزیکی مواد و سالحهای هستهای و
نیز راههای حملونقل انها از مرزهاای باینالمللای در هنگاام صاادرا و واردا داشاته اسات
(ابیراتنه.)1394 ،
ارار حوادن تروریستی  11سپتامبر  2001نسبت به مسئله گسترش سالحهای هستهای باه
این صور بود که این واقعه موجبا توقف برخی از برنامههای هستهای را فراهم کرد ،چرا کاه
حوادن مذکور تهایاهای باالقوه گساترش ساالحهاای هساتهای را بایشازپایش اشاکار کارد
بهگونهای که پس از حوادن اخیر «جنگ علیه تروریسام» تاا حاای مباال باه «جناگ علیاه
گسترش سالحهای هستهای» شا.
حوادن تروریستی  11سپتامبر  2001حتی بر رقابتهای هستهای اررگذار باوده اسات .بار
این اساس ،رقابتها موجبا اترا راهبردهای مشاده کشورها را در زمینه مبارزه باا تروریسام
فراهم کرد؛ بهطوریکه واکنشهای روسیه پس از حوادن مزبور و کمک این کشور برای مباارزه
با تروریسم بینالمللی موجب شا تا دوره جنگ سرد با سرعت بیشتری باه پایاان رساا (کوشاا،
.)201-206 :1389
خلع سالح و کنترل تسلیحا  ،بهترین راهبرد مقابله با ارتکاب جرایم تروریساتی هساتهای
در چارچوب معاهاه عام گسترش سالحهای هستهای( )9است .از اینرو ،جامعه بینالمللی بایاا
به سمت امحای سالحهای هستهای و مواد شکافتپذیر حرکت کنا تاا خطار تهایاا ایانگوناه
جرایم را کاهش دهاا )10(.ایان راهبارد ارماانگرایاناه ،باهطاور محتمال قابال تحقاق نیسات.
درعینحال کنترل تسلیحا  ،بهویژه عام گسترش سالحهای هستهای میتوانا به کاهش تهایا
ناشی از ارتکاب جرایم مزبور کمک کنا .درصورتیکه مواد و فناوری هساتهای گساترش یابناا،
احتمال انکه تروریستها به انها و سالحها نیز دسترسی پیاا کننا ،بیشتر میشود.
بینالمللی
وقانونگذاری 

.3-1سیاستجنایی
مرکز پیشگیری از تروریسم دفتر مبارزه با مواد مرار و جرم سازمان ملل متحا 3از ساال 2006
بهطور روزافزون به مسئله تروریسم هستهای ،شایمیایی و بیولوژیاک باهمنزلاه برشای از ارائاه
همکاری فنی جاری خود درخصوص مسائل حقوقی ضاتروریسم و امور ظرفیتساازی مربوطاه
توجه کرده است.

3. The United Nations Office on Drugs and Crime
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اقااما ترصصی و راهبردی دفتر مبارزه با جرم و مواد مرار ملل متحا ،بر اساس قطعنامه
( 19)2005شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحا و قطعنامههاای  62/172 ،62/70و
 62/175مجمع عمومی سازماندهی شاهانا که نقش این شعبه را در همکااری باا کشاورها در
جهت عضویت در کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب اقاااما تروریسام هساتهای و ساایر
اسناد قانونی اخیر ،جمله اصالحیه  2005کنوانسیون حفاظت فیزیکای از ماواد هساتهای ساال
 ،1979پروتکل  2005کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضا ایمنی کشاتیرانی دریاایی و
پروتکل  2005پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضا ایمنی سکوهای رابت مساتقر در فاال
قاره و اجرای انها به رسمیت شناختنا.
عالوهبر این ،راهبرد ضاتروریسم جهانی سال  2006سازمان ملل متحا (قطعناماه 272/62
و  288/60مجمع عمومی) ،از این سازمان میخواها تا هماهنگسازی در طراحی یاک واکانش
به حمله تروریستی با استفاده سالح یا مواد هستهای ،شیمیایی و بیولوژیاک را افازایش دهاا و
دفتر پیشگیری از تروریسم دفتر مبارزه با مواد مراار و جارم ساازمان ملال متحاا را تشاویق
میکنا تا ارائه همکاری فنی خود به کشورها را برای تسهیل اجرای کنوانسیونهای بینالمللی و
پروتکلهای مربوط به پیشگیری و مبارزه با تروریسم و قطعنامههای یربط سازمان ملل متحا
را تقویت کنا.
فعالیتهاای همکااری فنای شاعبه در زمیناه اقاااما تروریساتی هساته ای ،شایمیایی و
بیولوژیک در چارچوب طرح جهانی «تقویت برنامه حقوقی ضاتروریسم» 4به اجارا درمایایناا.
این شعبه از زمان راهاناازی پروژه جهانی در ژانویه سال  2003همکااری ترصصای در تصاویب
اجرای اسناد قانونی جهانی علیه تروریسم را از طریق همکاری مستقیم مرت

باه کشاور یاا از

راه ساماناهی کارگاههای زیرمنطقهای به  164کشور عضو ارائه کرده است .این فعالیتهاا طای
هماهنگسازی دقیق با کمیته ضاتروریسم و دبیرخانه اجرایی ضاتروریسام 5ان ،تقبال شااه و
بهطور مشترک با سایر سازمانهای بینالمللی و منطقهای با محاودیت ادغام کارشناسای دفتار
مبارزه با مواد مرار و جرم سازمان ملل متحا با صاالحیتهاای ساایر عاامالن در زمیناههاای
موضوعی و جیرافیایی خاص به اجرا دراماهانا .فعالیت دفتر موجب افزایش برجستهای در اماار
تصویب اسناد قانونی جهانی ضاتروریسم ،شرح و تفصیل قاانونگاذاری ضاتروریسام جایاا یاا
اصالح ان و همین طور اگاهی و اموزش چنا هزار تن از مسئومن عاالت کیفری در کشاورهای
کمکگرفته درخصوص تمهیاا و کاربرد عملی اسناد جهانی ضاتروریسم شاه است.
4. Strengthening the Legal Regime against Terrorism
)5. Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED
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تعاادی از نشستهای منطقهای با محاودیت موضوعی که تا به حاال سااماناهی شااهاناا،
عبارتنا از:

نشست منطقهای بارای کشاورهایی از مرکاز و جناوب شارب اروپاا درخصاوص همکااریبینالمللی علیه تروریسم( 6بوداپست ،مجارساتان 12-13 ،ناوامبر  ،2008باا ساازمان امنیات و
همکاری اروپا) :این نشست  40کارشناس ضاتروریسم نقاط کانونی برای همکاری بینالمللای و
کارشناسان کالباسنجی از کشورهای اروپای مرکزی و جنوب شرقی و همینطور ساازمانهاای
بینالمللی مربوطه را برای بح و گفتگو در مورد بهترین شیوهها و ابزارهای قاانونی در مباارزه
با تروریسم ،بهویژه اقااما تروریستی هستهای ،گردهم جمع کرد.

 نشست منطقهای برای کشورهای عضو شورای خلیجفارس درخصوص اقااما تروریساتیهستهای( 7دوحه ،قطر 29-30،اوریل  ،2008با همکاری شورای خلیجفاارس) :ایان نشسات بار
کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هستهای ،مبارزه با اقاااما تروریساتی
هستهای در بافت و راهبرد جهانی ضاتروریسم سازمان ملل متحا ،نقاش کمیتاه  ،1540نقاش
سایر نهادهای بینالمللی یربط همچون اژانس بینالمللی انرژی اتمی متمرکز بود.

 نشستی برای کشورهای عضو فارال کشورهای مساتقل و عضاو ساازمان معاهااه امنیاتجهانی درخصوص پیشگیری از اقااما تروریستی هستهای ،شیمیایی ،بیولوژیاک و شابکهای و
سایر تهایاا و چالشهای جهانی در پرتو کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللی ضاتروریسام
سازمان ملل متحا( 8مینسک ،باروس 16-18 ،ژانویه  ،2008تحت حمایتهاای ماالی مشاترک
سازمان همکاری و امنیت اروپا و با شرکت کمیته  1540شورای امنیت ،اژانس بینالمللی انرژی
اتمی و دانشکاه حقوب بینالملل هستهای) :این نشست توسط کمیته اجرایی کشورهای مستقل
فارال هماهنگ شا و به نمایناگان نامبرده سازمانهای امنیتی و وزار دادگستری کشاورهای
عضو فارال کشورهای مستقل (بهاستثنای گرجستان ،اکراین و ترکمنستان) خطاب گردیا.

 نشست منطقهای دفتر مبارزه باا ماواد مراار و جارم ساازمان ملال و ساازمان امنیات وهمکاری اروپا بارای کشاورهای اسایای مرکازی و افیانساتان درخصاوص مباارزه باا اقاااما

6. Sub-regional workshop for states from Central and Southeast Europe on
international cooperation against terrorism
7. Sub-regional workshop for the Member States of the Gulf Council on nuclear
terrorism
8. Workshop for Member States of the Commonwealth of Independent States and of
the Collective Security Treaty Organization on the prevention of nuclear, chemical,
biological and cyber terrorism and other global threats and challenges in the light of
the UN Conventions and Protocols
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تروریستی هسته ای( 9تاشکنا ،ازبکستان 12-13 ،اوریل  ،2007با شارکت اژاناس باینالمللای
انرژی اتمی و دانشکاه حقوب بینالملل هستهای) :این نشست بهطور مشترک با سازمان امنیات
و همکاری اروپا برگزار شا و دولت ازبکستان میزبان ان بود .هاف اشنایی کارشناساان حقاوقی
ارشا از کشورهای اسیای مرکزی و افیانستان با اسناد حقوب بینالملل ضا اقااما تروریساتی
هسته ای بود .این کارگاه محلی مناسب برای بح و تبادلنظر در مورد قاانون ملای موجاود در
این زمینه بود.
این شعبه عالوهبر این نشستهای منطقهای به ساماناهی چنا فعالیت ترصصای در ساطح
ملی نیز پرداخته است:

 نشست کارشناسی پیشنویس حقوقی راجع به ابعااد حقاوب کیفاری چهاارچوب قاانونیجهانی علیه اقااما تروریستی هسته ای( 10ایروان ،ارمنستان 18-19 ،فوریه  :)2009هاف این
نشست تقویت قانونگذاری کشوری و همکاری بینالمللی علیه اقااما تروریستی هستهای بود.
نتیجه این کارگاه یک طرح عملیاتی برای اصالح قانون مجازا ارمنستان توساط اساناد قاانونی
جهانی ضاتروریسم و طرح عملیاتی برای اموزش پیگیری در مباارزه باا تروریسام بیولوژیاک و
شیمیایی بود.

 نشست ملی در خصوص ابعاد حقاوب کیفاری مباارزه باا اقاااما تروریساتی هساتهای،شیمیایی و بیولوژیک در پرتو اسناد جهانی مربوطه( 11عشاقابااد ،ترکمنساتان 24-27 ،ناوامبر
 ،2008ساماناهی توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا و اژانس بینالمللی انرژی اتمی) :هاف
این نشست اشنایی حقوقاانان برجسته ترکمنستان با اسناد حقوب بینالمللی مرتبط با اقااما
تروریستی هسته ای ،شیمیایی و بیولوژیک و ارائه همکاری علمی در تقویت قانونگذاری کیفری
کشور در این زمینه بود.

 نشستی درخصوص اجرای قانونی اسناد ضاتروریسم جهانی  2005در رابطاه باا حفاظاتفیزیکی از مواد هستهای و امنیت کشتیرانی( 12داکا ،بنگالدش :)2008– 6-7 ،در ایان نشسات

9. UNODC/OSCE Regional workshop for the Central Asia countries and
Afghanistan on the suppression of acts of nuclear terrorism.
10. Legislative drafting expert workshop on the criminal law aspects of the universal
legal framework against nuclear terrorism.
11. National workshop on the criminal law aspects of countering the nuclear,
chemical and biological terrorism in the light of the relevant universal instruments
12. Workshop on the legislative implementation of the 2005 universal counterterrorism instruments concerning the physical protection of nuclear material and the
security of maritime navigation
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درخصوص همکاری برای ارزیابی مضامین حقوقی مقرر در اسناد مصوب توسط بنگالدش شامل
طرح مقررا مال تحت پوشش تعهاا حقوب کیفری مقرر در اسناد ارائه شا.

 نشست کارشناسی پیشنویس حقوقی در خصوص ابعاد حقوب کیفاری چاارچوب حقاوبجهانی علیه اقااما تروریستی هستهای( 13کیف ،اوکراین 10-14 ،مارس  ،2008هماهنگشاه
توسط وزار امور خارجه ایام متحاه امریکا و مرکز ضاتروریست اوکراین) :این نشست بهطور
مشترک با ابتکار عمل دسترسی به قاچاب هستهای وزار خارجه امریکا و طی همکاری با مرکز
سازمان امنیت تروریسم اوکراین تشکیل شا .هااف ان تقویات قاانونگاذاری ملای اوکاراین و
همکاری حقوقی بینالمللی علیه قاچاب و تروریسم هستهای بود.

 نشست کارشناسی پیشنویس قانونی راجع به ابعاد حقوب کیفری چارچوب حقوب جهانیعلیه اقااما تروریستی هستهای( 14بلگراد ،صربستان 19-20 ،فوریه  ،2008با شارکت اژاناس
بینالمللی انرژی اتمی و سازمان امنیت و همکاری اروپا) :هااف نشسات تقویات قاانونگاذاری
کشوری و همکاری حقوب بینالملل ضاتروریستی هستهای بود.
این شعبه از راه توسعه نشریا و ابزارهای همکاری فنی به کارشناسان حقوقی مترص

در

مبارزه با تروریسم نیز کمک کرده است .اجالس گروه کارشناسای درخصاوص اجارای مقاررا
کیفری ضمیمه در چارچوب حقوب جهانی علیه اقااما تروریستی هستهای که در  6-7دسامبر
 2007در وین تشکیل شا ،فرصت مناسبی را برای کارشناسان کشورها و سازمانهاای مرتلاف
برای بح و گفتگو در مورد این مقررا کیفری و همچنین مسائل مهم در رابطه با پاسارگویی
اشراص حقوقی به صورتیکه توسط اسناد مربوطه مقررشاه بود ،فراهم کرد .شرکت نمایناگانی
از اژانس بینالمللی انرژی اتمی ،سازمان بینالمللی دریانوردی و اینترپل ،امکاان تباادلنظار در
مورد همکاری فنی میان این سازمانها را ایجاد کرد .بر اساس نتیجاه ایان اجاالس ،یاک ابازار
همکاری فنی ترصصای اباااع شاا کاه درج مقاررا راجاع باه اساناد قاانونی باینالمللای در
قانونگذاری ملی را میسر ساخت.
بهعالوه ،این شعبه کارشناسی حقوقی را درخصوص چنا فعالیات سااماناهی شااه توساط
سایر سازمانهای بینالمللی و منطقهای ارائه کرده است:
 سمپوزیوم امنیت بینالمللی هساتهای( 15ویان ،اتاریش 30 ،ماارس تاا  3اوریال ،2009بهطور مشترک با اژانس بینالمللی انرژی اتمی هماهنگ شا)؛
13. Legislative drafting expert workshop on the Criminal Law Aspects of the
Universal Legal Framework against Nuclear Terrorism.
14. Legislative drafting expert workshop
15. International Nuclear Security Symposium.
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اجالسهایی درخصوص یک سنا پیشنهاد امنیت هستهای در مورد موضوع کشف و واکنش
به اعمال جنایی و غیرقانونی مشتمل بر ماده هستهای یا رادیواکتیو خارج از کنترل سرپرستی
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(ویاان ،اتااریش 17-21 ،نااوامبر  2008و  23-27مااارس  ،2009بااا ریاساات مشااترک اژانااس
بینالمللی انرژی اتمی)؛

 کارگاه منطقهای اژانس در خصوص اجرای قانون در رابطه با امنیت هساتهای کشاورهایافریقایی( 17وین ،اتریش 8-10 ،اکتبر )2008؛
 اجاالس درخصاوص حمایات حقاوقی باینالمللای از محاکماه قاچااب ماواد ساالحهااایکشتارجمعی و اقااما تروریستی هسته ای( 18گارمیش -پاارتن کارفن ،الماان 4-5 ،ساپتامبر
 ،2008ساماناهی شاه توسط ابتکار عمل جهانی علیه اقااما تروریستی هستهای)؛

 برگزاری جلسا سرنرانی در مورد چارچوب حقاوقی جهاانی علیاه اقاااما تروریساتیهستهای در دانشکاه حقوب بینالملل هستهای( 19مونت پلیه ،فرانسه 29 ،اگوست )2008؛
 برگزاری کنفرانس بینالمللی درخصوص پیشگیری از بیوتروریسام( 20برارسات ،روماانی، 7-9اکتبر  ،2007ساماناهیشااه توساط کاارگروه پیشاگیری از بیوتروریسام روماانی ،وزار
اموزش و تحقیق رومانی و کنسرسیوم قانون و امنیت راهبردی)؛

 برگزاری جلسا سرنرانی در مورد چارچوب حقاوقی جهاانی علیاه اقاااما تروریساتیهستهای در دانشکاه حقوب بینالملل هستهای( 21مونت پلیه ،فرانسه 7 ،سپتامبر )2007؛
 کارگاه جامعه کشورهای جنوب شرقی اسیا در مورد پیشگیری از بیوتروریسم( 22جاکارتاا،اناونزی 12-13 ،جومی )2007؛

16. Meetings on a Nuclear Security Recommendation document on the issue of the
detection and response to criminal and unauthorized acts involving nuclear and other
radioactive material out of regulatory control.
17. IAEA Regional Workshop on Implementing Legislation in Nuclear Security for
African.
18. Meeting on the International Legal Underpinning for Prosecution of Illicit
Transfer of WMD Materials and Nuclear Terrorism
19. Lecture on the Universal Legal Framework against Nuclear Terrorism at the
International School of Nuclear Law.
20. International Conference on Bio-terrorism Prevention
21. Lecture on the Universal Legal Framework against Nuclear Terrorism at the
International School of Nuclear Law
22. ASEAN Workshop on Preventing Bio-terrorism.
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 برگزاری جلسا در قالب میزگرد راجع به اقااما تروریستی هستهای :پیشگیری ،امنیتو چارچوب حقوقی علیه تروریسم( 23نیویورک 18 ،ژوئن  ،2007سازماناهیشاه توسط اژاناس
بینالمللی انرژی اتمی).
طرحموضوع:دیدگاههاورویکردها

.4-1سابقه
پنج قار هستهای جهان (شامل ایام متحاه امریکا ،روسایه ،چاین ،انگلایس و فرانساه) باه
همراه دولتهای عضو گروه هشت(( )11شامل روسیه ،امریکاا ،انگلایس ،کاناادا ،فرانساه ،الماان،
ایتالیا و ژاپن) و نیز کشورهای استرالیا ،چین ،قزاقستان ،ترکیه و مراکش با شارکت در نشساتی
دو روزه که در مراکش برگزار شا )12(،طرح جایای را برای بازدارنااگی هساتهای و ممانعات از
دستیابی گروههای تروریستی به سالحهای هستهای اغاز کردنا.

()13

در میان نگرانی بینالمللی راجع به ازمایشهای هساتهای کاره شامالی ،نماینااگانی از سایزده
دولت جهان با شرکت در این نشست مشترک بر اولویت پیشگیری از جرایم تروریستی هستهای
تیکیا کردنا )14(.پنج قار هستهای ،هسته مرکزی ابتکاار جهاانی ماذکور را در قباال جارایم
مزبور ایجاد کردنا که در این راستا نیز کشورهای دیگر همچاون ایتالیاا ،ژاپان ،کاناادا ،ترکیاه،
قزاقستان ،استرالیا و مراکش توافقنامههای اصلی طرح فوب الذکر را در مورد اصول ماورد توافاق
امضا کردنا (نمامیان «ب».)109-112 :1388 ،
هاف از این طرح ،ارائه اصول و توصیهناماه هاایی بارای ردیاابی ماواد رادیواکتیاو ،حصاول
اطمینان از امنیت تیسیسا هسته ای و ارتقای انهاا و نیاز مباارزه باا تجاار غیرقاانونی ماواد
هستهای بود( )15که ممکن است در اختیار تروریستها قرار گیرنا .این طرح دارای نقاط مثبتای
شامل حضور برشهای متعاد و چناگانه ،مشارکت در ارائه اطالعا و نیل بهساوی ساازوکاری
راهبردی برای تعامل با کلیه اعضا است .در این نشست سرگئی کیسلیاک معااون وزیار خارجاه
روسیه طی اظهاراتی تصریح کرد« :هاف ما برانگیرتن انگیزه مقابله باا یکای از خطرنااکتارین
تهایاهایی است که جهان با ان مواجه است .ما قطعا در مورد بسیاری از مسائل توافق داریام و
در برخی موارد هم اختالفنظرهایی وجود دارد» (نمامیان.)113 :1388 ،
میتوان دستور کار واکنشی هستهای بینالمللی معاصر را یک مرحله گذر تاریری محساوب
کرد؛ زیرا سال  2009-2010شاها جمع کثیری از رویاادها و کنفرانسهایی بود کاه از حادراه
چرنوبیل به بعا رخ نااده بودنا و مضامین مهم ان برای ساختار حقاوب باینالملال هساتهای را

23. Panel discussion on “Nuclear terrorism: Prevention, Security and the CounterTerrorism Legal Framework”.
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نظاره کرد که امنیت هستهای و امادگی وضع اضطراری را وارد نظام هستهای کردناا

(Ibrahim,

).2010: 19-32
طی سالهاای  2009-10گاذار تااریری کاه باا نطاق بااراک اوباماا رئایسجمهاور وقات
ایام متحاه امریکا در پراگ در اوریال  2009اغااز شاا باا پاذیرش قطعناماه  1887شاورای
امنیت( )16که نرستین اقاام فراگیر از اواسط دهه  1990درخصوص مسائل هساتهای محساوب
میشود ،امضای استار بین امریکا و روسیه که نرستین معاهااه کااهش تسالیحا هساتهای
بود ،نزدیک به دو دهه را تنظیم کارد و اخیارا در اوریال  2010کاه نرساتین اجاالس امنیات
هستهای از نوع خود با هاایت ابتکار عمل اوباما که نیاز به یک نظام امنیت هستهای جامعتر در
ازمایشی برای رفع نواق

ساختاری حقوب بینالملل هستهای را مورد رسیاگی قرارداد ،دنباال

شا ).(Meeus, 2010: 258
حقوب بینالملل هستهای برای رسیان به هااف غاایی خاود کاه هماان خلاع ساالحهاای
هستهای است به رفع نواق

یا به عبارتی رفع شکافهایش نیاز دارد .این نواق

اصوم با ماوارد

زیر مرتبط است :امنیت هستهای ،قاچاب و تجار غیرقاانونی هساتهای )17(،فقااان کنوانسایون
جرایم هستهای یا مبنای حقوقی و ایاه تیسایس دیاوان کیفاری باینالمللای هساتهای کاه ان
شکافها را مرتفع کنا؛ چراکه این دیوان پذیرش این اساناد و ساازوکارهای حقاوقی را الزامای
خواها کرد.
طرح پیشنهادی سارکوزی رئیسجمهور پیشین فرانسه و ژان پیتر بالکننا نرستوزیر وقات
هلنا در اجالس امنیت هساتهای اوریال  2010بارای بررسای و تیسایس یاک دیاوان کیفاری
بینالمللی هستهای مطرح شا که بتوانا تضمین کناا مرتکباان اقاااما نااقض اصاول حقاوب
بینالمللی هساتهای و ساران دولاتهاایی کاه عامااناه و عالماناه ماواد و فنااوری هساتهای را
حملونقل میکننا که میتوانا ایمنی و امنیت بینالمللی را متایرر ساازد ،باا محاکماه در یاک
مرجع قضایی بینالمللی سازمان ملل متحا مواجه خواهنا شا (اچ.اف بکر.)306-312 :1381 ،
بنابراین طرحهای گوناگونی برای چنین دیوانی قابل ارائه است؛ بهعنوانمثاال ساارکوزی در
مورد این دیوان بیان داشت« :باا اصاالح اساسانامه دیاوان کیفاری باینالمللای بارای افازایش
اختیارا ان یا با تشکیل یک دیوان موردی برای رفاع شاکاف موجاود در حقاوب باینالمللای
میتوان ان را محقق ساخت» .اوباما از مسئومنی که پیش از اجالس ،اقااما مقاماتی همچون
تنظیم پیشنویس طرح را تاوین میکردنا ،خواست در رابطه با این ابتکار باا دبیرکال ساازمان
ملل متحا همکاری کننا .این ایاه بح بسیار برجستهای را ایجاد کارد کاه پاس از ان ساران
دولتها به توافق رسیانا .این یکی از مساائلی اسات کاه کارشناساان امار در جلساا قبال از
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اجالس بعای سران دولتها راجع به ان مذاکرا مفصلی داشتنا .کره جنوبی هم موافقت خود
را برای میزبانی اجالس سران دولتها در ساال  2012اعاالم کارد

(Charnysh & Horner, 2010:

).159
طرح پیشنهادی درخصوص دیوان کیفری نوینی بر این فار

اساتوار اسات کاه نهادهاای

موجود نمیتواننا بهطور شایسته به ترلفا از معاهاا راجع به حقاوب باینالمللای هساتهای
رسیاگی کننا و طباق نظار گاروئن اسالویتر )اساتاد حقاوب باینالملال کیفاری در دانشاگاه
امستردام) معیاری زائا هستنا ).(Sluiter, 2010: 147
بهطورکلی چارچوب جهانی حقوب مبارزه باا جارایم تروریساتی هساتهای از قطعناماههاای
 )2004( 1540 )18(،)2001( 1373و  )2006( 11/35شااورای امنیاات و مجموعااه معیناای از
شانزده معاهاه جهانی تشکیل شاه که بایا به روشی مطابق با تعهاا حقوب بینالملال بشاری
اجرا شونا .اصوم معاهاا مزبور و قطعنامه  ،1373اسناد حقوب بینالمللی کیفری هساتنا .در
این چارچوب ،حقوب جهانی ضاتروریساتی هساتهای از قطعناماه  1540کنوانسایون حفاظات
فیزیکی از ماده هستهای که در سال  1987اجرایای شاا و کنوانسایون باینالمللای راجاع باه
سرکوب بمبگذاریهای تروریستی که از سال  2001اجرایی شا ،تشکیل شاه است .ایان ساه
سنا حقوقی زمانی تکمیل خواهنا شا که کنوانسیون بینالمللای راجاع باه سارکوب اقاااما
تروریسم هستهای که اصالحیه کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هستهای است و دو پروتکال
اصالحیه کنوانسیون سرکوب اعماال غیرقاانونی بار ضاا ایمنای کشاتیرانی دریاایی و پروتکال
سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضا ایمنی سکوهای رابت مستقر در فال قاره که همگای در ساال
 2005پذیرفته شانا ،به قو قانونی برسنا (تروس.)35-38 :1391 ،
واقعیت این است که کنوانسیونها و قطعنامههای ضاتروریستی بام بهطور مؤرر هنجارهاای
حقوقی جرمانگاری اقااما تروریستی هستهای و تعیین معیارهای استرداد ،تعقیاب و مجاازا
مجرمین را ایجاد کردهانا .در اینجا هام مثال حقاوب باینالملال در کال ،ماانع اصالی اجارای
ناهماهنگ و سهلانگارانه است .از طرف دیگر ،یک خأل حقوقی در این عرصاه وجاود دارد؛ زیارا
دیوان کیفری بینالمللی در این زمینه ،چنین موقعیتی را پوشش نمیدها.
با وجود این ،سکو اساسنامه دیوان کیفاری باینالمللای در ماورد ساالحهاای هساتهای،
تروریسم و جرائم هستهای و با درک صالحیت دیوان دادگستری باینالمللای در ایان موضاوع،
شرکتها و افرادی که از بمب هستهای در موضع عقیاتی و سیاسای خاود اساتفاده کنناا ازاد
هستنا و با هیچ مجازاتی روبهرو نمیشونا و قابل جرمانگاری نمیباشنا .در حیطه نظاام حاضار
نمیتوان جرائم هستهای را در هیچیک از محاکم بینالمللی به محاکمه کشانا.
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بهعالوه ،فراخوان دیگری از سوی کمیسیون بینالمللی عام گسترش و خلع سالح هستهای
برای تیسیس یک سازمان بینالمللی جایا بهمنظور ارزیابی اقاام کشورهای مرتلاف در رابطاه
با عام گسترش و خلع سالح هستهای دادهشاه است .دستور کار ایان ساازمان فراتار از اجارای
مقررا معاهاه عام گسترش هستهای است؛ چراکه هیئتی برای هویتی بالقوه بهمنظاور کماک
به تنظیم یک معاهاه جایا فراخوان داده و در نظار دارد باهموجاب ایان معاهااه ،ساالحهاای
هستهای را ممنوع کنا .این هیئت ،شهر وین در اتریش یا ژنو در سوئیس را بهعنوان مکانهایی
بالقوه برای این سازمان در نظر گرفته است .عالوهبر ایان ،کمیسایون اظهاار داشات کشاورهای
دارای تسلیحا هستهای خارج از معاهاه عام گسترش بایا متقاعا شونا به معاهاه ممنوعیات
جامع ازمایش هستهای و پیمان اتی تولیا ماده شکافتپذیر( )19ملحق شونا.
نظام عام گسترش هسته ای به اقاام جایا در راستای مشاروعیتبرشای باه پادماانهاای
اژانااس بااینالمللاای اناارژی اتماای ،مااخلااه و بازدیاااهای ان ضاامن مقابلااه بااا کشااورهای
جرمانگاریشاه به علت گسترش سالحهای هستهای نیاز دارد و این مفهومی است که در نظاام
جاری وجود ناارد و در صور عام مااخله شورای امنیت محقق نرواها شا.

هستهای:ازنظریهتاعمل

بینالمللی
.۲دیوانکیفری 
تیییر و تحوم ژئوپلیتیکی دنیای امروز از جنبه فروپاشی حکومتها یا رژیمها ،عامل تروریسم،
جرائم سازمانیافته و دسترسی اسان به اطالعا دغاغه نیاز نظام حقوقی به امنیت هساتهای را
در جامعه بینالملل ایجاد کردهانا که مفهومی ناپیاا در رژیم فعلی حقوب باینالملال هساتهای
است .هرچنا کنوانسیونها یا معاهاا

یربط متفاوتی پذیرفتهشاهاناا ،اماا باا در نظارگارفتن

عامل امنیت هستهای (همچون ،معاهاه عام گساترش ،کنوانسایون حفاظات فیزیکای از مااده
هسته ای ،کنوانسیون ایمنی هسته ای )20(،کنوانسیون باین المللای راجاع باه سارکوب اقاااما
تروریسم هستهای) هیچ کنوانسیون واحای وجود ناارد که صرفا متمرکاز بار امنیات هساتهای
باشا یا برای ان نامگذاری شاه باشا و عالوهبر ان این نظر هم وجود دارد که ابزارهاای ناامبرده
فاصله زیادی با مفهوم جهانشمولی دارنا و از طرفی اجرای این کنوانسیونها یا معاهااا باعا
ایجاد شکاف در حقوب بینالملل هستهای جامع خواها شا.
در ضمن ،چارچوب فعلی معاهاه عام گسترش بر پایه سه ستون عام گسترش ،خلع ساالح
و حق استفاده صلحامیز از فناوری هستهای استوار شاه است .مسئله مهم ان است کاه امنیات
هستهای بایا برش جااییناپذیری از چارچوب هستهای جهاانی و ساتون چهاارم دساتور کاار
جامع عام گسترش بشود.
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مسئله اصلی در حقوب بینالملال هساتهای و نظاام عاام گساترش هساتهای ،حفاظات از
انسانها و محیطزیست در برابر ارار خطرناک مصرف صلحامیز و غیرصالحامیاز ماواد هساتهای
است و هر دو هرگونه فعل تهایاکنناه صلح و امنیت بینالمللی را جرمانگااری مایکنناا .ایان
مفاهیم بر اساس همان محسنا حقوب کیفری هستهای لحاظ میشونا که بهعنوان مجموعهای
از قواعا بهکار گرفتهشاه در سطح ملی ،منطقهای یا بینالمللی شناختهشاهانا کاه شایوههاای
مرتبط با انرژی هستهای یا رادیواکتیو را جرمانگاری کرده یا جرمانگاری انها توساط کشاورها را
الزامی نمودهانا و میتوان انها را از سایر مقررا مرتبط با شیوههای مشاابه بار اسااس ماهیات
اتی فوبالعاده خطرناک انرژی هستهای یا رادیواکتیو متمایز کرد ).(Ferro, 2008: 120-140
قواعا فعلی حقوب کیفری هستهای در سطح بینالمللای (کنوانسایون حفاظات فیزیکای از
ماده هستهای ،کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب اقاااما تروریسام هساتهای و قطعناماه
 )2004( 1540شورای امنیت) همگی برای حفاظت از انسانهاا و محایطزیسات در برابار اراار
مررب انرژی هستهای در طیف گستردهای منظور شاهانا که بهعنوان حقوب کیفاری شاناخته
میشونا.
مروری کلی بر ساختار حقوب بین الملل هستهای مؤیا فقاان هرگونه توافقنامه باینالمللای
در رابطه با حقوبشناسی معامله ،دادوستا یا نقلوانتقال غیرقانونی هستهای است .عالوهبار ایان
واقعیت که تنها راه استحصال یا بهبود سالحهای هستهای دادوستا هستهای غیرقاانونی اسات،
فقاان شیوههای روشمنا جهانی برای شناسایی نقلوانتقال هستهای مهمتارین نقا

در نظاام

جاری است ).(Albright, Brannan & Stricker, 2010: 85-106
در حقیقت اینطور به نظر میایا که معضل تجار غیرقانونی ماواد هساتهای باا گساترش
فناوریها و توانمنایها روزبهروز وخیمتر میشود .باا گساترش جهاانی فنااوری و رشاا ساریع
دادوستا بینالمللی ،سهولت پیگیری این تجار خطرناک برای شبکههای قاچاب اشاکار اسات.
در حال حاضر و در مقایسه با ده سال قبل استحصال مواد ،تجهیزا و دانش عملی تولیا سالح
هستهای سادهتر است و بهمراتب این امر در ده سال ایناه از این هم سادهتر خواها بود.
اگر جامعه بینالمللی بپذیرد که این دادوستا توقفناپذیر است ،انگااه باهطاور غیرمساتقیم
پذیرفته که تعااد بیشتری از کشورها و گروهها به سالحهای هساتهای دسات خواهناا یافات و
زمانی از انها استفاده خواهناا کارد ( .)Albright, Brannan & Stricher: 107از ایانجهات قاچااب
هستهای عامل دیگری است که بایا مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکاه هایچ کنوانسایون ویاژه یاا
قانونگذاری بینالمللی در رابطه با ان وجود ناارد ،باوجود اینکه در ساایر اساناد مارتبط (مثال
کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هستهای ،پادمانهای معاهاه عاام گساترش و کنوانسایون
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بینالمللی راجع به سرکوب اقااما تروریسم هستهای) لحاظ شاه باشا .در این خصوص طارح
پیشنهادی مصر در اجالس امنیت هستهای که خواستار قانونگذاری جایاا بارای جارمانگااری
قاچاب مواد هستهای بود ،اهمیت پیاا میکنا ).(Hanley, 2010: 263
تنظیم یک چارچوب حقوقی برای دادوساتا غیرقاانونی و قاچااب هساتهای ،گاامی اساسای
بهسوی تشکیل یک نظام امنیت هساتهای قارتمناا ،ضااتروریساتی هساتهای و جارمانگااری
سوداگران خواها بود .کنوانسیونی مبتنی بر پیشنهادها قطعنامه  1540شاورای امنیات ساتون
اصلی این عامل گسترش را تشکیل خواها داد.
پیش از تیسیس دیوان کیفری بینالمللی هستهای ،خواه باصاالحیت محااود باه مرتکباان،
امنیت و تروریسم هستهای ،خواه دارای طیف گستردهای از عام گسترش مزم است نکا مهام
زیر و مبانی حقوقی را بررسی کنیم:
 اصالح اساسنامه دیوان کیفری بینالمللای (یاافتن ساازوکارهای حقاوب کیفاری) برپایاهصالحیت رسیاگی به جرایم تروریستی هستهای مقرر در کنوانسیون 2005؛
 تصویب کنوانسیون جرایم هستهای؛ یافتن توافقنامههای بینالمللی مرتبط با حقوبشناسی تجار غیرقانونی هستهای؛ پذیرش کنوانسیون ایمنی هستهای.هرچنا تمام این اصالحا حقوب باینالملال برجساته هساتنا ،اماا مسائله دارای اولویات
نرست برای تضمین یک چارچوب حقوقی مستحکم ضاتروریستی هستهای ،اختیاارا بیشاتر
اژانس بینالمللی انرژی اتمی است که با اقااما تحت هاایت شورای امنیت افزایش یابا .پاس
از اجراییشان کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب اقااما تروریسم هساتهای ،هنجارهاای
حقوقی مزم برای طبقهبنای اقااما تروریسم هستهای و جرمانگاری انها تعریف شانا.
جرایم تروریستی هستهای برخالف جرایم تروریستی متعارف ،بهوضوح بهعناوان یاک جارم
بینالمللی تعریف میشود که قانون و صاالحیت بار مجرماان ماتهم را هافمناا و بااون ابهاام
میسازد .سپس هنگامیکه کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب اقااما تروریسم هستهای با
قطعنامه  1540شورای امنیت منطبق شود ،هنجارهای باینالمللای درخاور و مزماه مباارزه باا
اقااما تروریستی هستهای را ارائه میکنا .با وجود ویژگی مزمامجارای قطعناماه  ،1540ایان
هنجارها هنوز بهطور مناسب به اجرا درنمیاینا .ورود یک دیوان کیفری باینالمللای هساتهای
بهعنوان هیئت قضایی اصلی موجب مشروعیت اختیارا اژانس برای اجارای مقاررا قطعناماه
 1540و معیارهای مرتبط با ماده هستهای در کنوانسیونهای ضاتروریسم خواها شا.
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مزم است پیشنهادهای اژانس درخصوص امنیت تیسیسا هستهای برای دولتهاای عضاو
الزامی شونا و اژانس یک برنامه تیییای دقیاقتار را بارای پادماانهاا و اساتانااردهای امنیتای
مناسب طراحی کنا .این برنامه بایا شامل بازدیااهای فشارده ،ابزارهاای شناساایی از راه دور و
تصویربرداری ماهوارهای برای تیییا پیروی باشا .این برنامه بایا یاک اداره اژاناس باا محوریات
شناسایی جهانی فعالیت هستهای و هماهنگسازی اقااما کشورهای مرتلف برای نظاار بار
جابهجایی ماده هستهای را نیز دربربگیرد ) .(Joyner & Parkhouse, 2009: 238بایا اژانس توساط
یک سازمان قضایی بینالمللی تقویت شود تا دیوان کیفاری باینالمللای هساتهای در ان معناا
باها .چنین دیوانی بهعنوان دیوان اختصاصی اژانس ،صحن حقوقی و ابزار پشتیبانی از اژاناس
را حمایت و تقویت خواها کرد .اگر جامعه بینالمللی تصمیمگیری یا گزارشی حاصل از اژاناس
و دیوان کیفری بینالمللی هستهای را مبنای کار قرار دها ،نتیجه نهایی مورد احترام بوده و باه
اجرا درخواها اما.
اژانس میتوانا برای افزایش تیریر بازدیا از سایتها و تقویت بازنگریهای موازی درخصوص
امنیت هستهای برنامهای را دایر کنا که در ان دولتها از کارشناساان کشاورهایی کاه باا انهاا
روابط حسنه دارنا برای بازدیا از تیسیساتشان دعو به عمل اورنا .بهاینترتیاب مساائل مهام
امنیت ملی از طریق گروههای بازدیا بینالمللی متشکل از مقامااتی از کشاورهای متراصام باه
خطر نمیافتاا .شاورای امنیات بایاا از طریاق کمیسایون  1540خاود از پااداش و تشاویق و
همینطور تحریم و جریمه نقای برای الزامیکردن بهکارگیری مقررههای کنوانسایون حفاظات
فیزیکی و کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب اقااما تروریسم هستهای و جرمانگاری کلیه
اشکال متنوع اقااما تروریستی هستهای توسط کشورها استفاده کنا.
دولتهای عضو تعها دارنا ان را طبق قطعنامه  1540به اجرا دراورناا و اطمیناان حاصال
کننا مجرمان متهم به ارتکاب اقااما تروریستی هساتهای توساط هار کشاوری قابالتعقیاب
هستنا .این امر مجرم را مشمول صالحیت جهانی خواها کرد و بهعنوان یک مجرم باینالمللای
تصایق و تحت تعقیب قرار خواها داد که همگی هااف و مقصاود دیاوان کیفاری باینالمللای
هستهای پیشنهادی خواهنا بود .باوجود اینکه اژانس بینالمللای انارژی اتمای وظیفاه اتای و
قانونی مقرر در اساسنامه را بهطور مؤرر و مکفی انجام میدها ،اما نظام معاهااه عاام گساترش
کمک بزرگی به طیف گسترده خلع سالح هستهای کارده اسات؛ بناابراین تیسایس محکماهای
موسوم به دیوان کیفری بینالمللی هساتهای بارای تعقیاب و رسایاگی باه جارائم ارتکاابی در
عرصههای متنوع هستهای به این نظام با هرگوناه روش و ساازوکار گساترش هساتهای مقابلاه
خواها کرد.
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این دیوان میتوانا باه کلیاه ابعااد حقاوب کیفاری هساتهای( )21رسایاگی کناا و حقاوب
بینالملل هستهای را در اساسنامه خود پوشش دهاا و مشاروعیت اقاااما و ساازوکار بازدیاا
اژانس را تقویت کنا (نمامیان .)125 :1394 ،در نهایت ،تیسیس یک دیوان کیفری باینالمللای
هستهای شکافهای موجود در ساختار حقوب کیفری هستهای را مرتفاع و شارایط اینااه را در
مواجهه با نوع مالحظا تهایاامیز و چالشهای بینالمللی توسعه خواها داد.

فرجا 
امروزه ،راهحل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای ،اترا و اعمال راهبردهاای پیشاگیرانه و
سرکوبگرانه در تحصیل هرگونه وسایل هستهای یا مواد شکافتپذیر توساط تروریساتهاا بارای
ساخت یک سالح هستهای باومی زیرزمینای اسات« .هایچکاس نمایداناا چگوناه گاروههاای
تروریستی و دولت ها با یکایگر رابطه دارنا و نگرانی راجع به همکاری انها باا یکاایگر صارفا در
ارتباط با کشورهایی که نامشان در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار دارد مطارح نیسات،
بلکه این مسئله درخصوص دیگر کشورهایی که میخواهناا باه یاک قاار دارای ساالحهاای
هستهای مبال شونا ،نیز مصااب دارد» ).(MacAskill & Traynor, 2005: 58
افزون بر این ،ضمن اینکه مطلوبترین راه مقابله با جرایم تروریستی هستهای ،خلع سالح و
کنترل دقیق تسلیحا است ،اما بهترین راه مقابله با ان ،کوششهای جامعه جهانی است که در
چارچوب دیوانی با نظار دقیق سازمان ملل متحا بهمنظور کنترل و نظار بر حملونقل مواد
هستهای و سالحهای گوناگون صور میگیرد (سواری.)425-428 :1392 ،
با وجود این ،مرحله هستهای گذار تاریری  2009 -10بایا راه نفو کاملی داشته باشاا و از
طریق این روزنه فرصتها از طرح پیشنهادی درخصاوص تیسایس دیاوان کیفاری باینالمللای
هستهای بهرهمنا شود که البته نیازمنا مطالعه و بررسی جامع است؛ چراکاه ایان دیاوان ابازار
مهمی برای از میانبرداشتن کامل سالحهای هستهای خواها باود و راهبردهاا و سیاساتهاای
عام گسترش هستهای را تقویت خواها کرد.
رونا هستهای قرن بیستویکم میل به افزایش امنیت و مبارزه با جرایم تروریستی هساتهای
دارد ،اما نظام حاضر فاقا مبنای حقوقی و سازوکارهای زیر است:
الف -عام توانایی در پیشگیری از فعالیتهای اشراص و شرکتها در گساترش ساالحهاای
هستهای در چارچوب صالحیت دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری؛
ب -چارچوب حقوقی امنیات هساتهای باهطاور پراکنااهای در بسایاری از توافقناماههاای
بین المللی معرفیشاه و کنوانسیون ایمنی هستهای همگاون نیازمناا کاار و تالشای هماهناگ
است.
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ج -چارچوب حقوقی اصلی که ترلفا هستهای گوناگون را جرمانگاری میکنا در بسایاری
از اسناد حقوب بینالملل (مزمامجرا و غیرالزامی) به صور پراکناه معرفی شاه است .از اینرو،
تصویب معاهاه ای جامع در چارچوب جرائم هستهای ارتکابی میتوانا ضمن پارداختن باه ایان
موضوع یک مرجع هماهنگ هم باشا (بح در مورد دیوان کیفری بینالمللی هساتهای فضاا را
برای شروع به یافتن تعریفی برای جرم هستهای اماده کرد)؛
د -تنظیم و تثبیت توافقنامههای بینالمللی مرتبط با حقاوبشناسای معاملاه و جاباهجاایی
غیرقانونی هستهای ،یک گام بحرانی در نظام عام گسترش هستهای است؛
ه -دیوان کیفری بینالمللی هستهای به طیف گسترده خلاع ساالح هساتهای در چاارچوب
اژانس و بهعنوان هیئت قضایی اصلی و ستون حقوقی ان بهعنوان بازیگران اصلی عام گساترش
کمک خواها کرد.
وجود دیوان کیفری بینالمللی هستهای با روشهای مبارزه با گسترش سالحهای هساتهای
ارتباط دارنا .معاهاه ممنوعیت جامع ازمایش هساتهای یکای از ابزارهاای ایجااد ان باه شامار
میرود که جرمانگاری انجام ازمایش هستهای توسط یک کشور بر اساس ان صور مایگیارد.
مطالعه و پیشرفت بیشتر در انتساب هستهای بارای ردیاابی و مجرایاابی مناابع مااده هساتهای
ضروری میباشنا .اطالعا منابع ازاد و تصویربرداری ماهوارهای از اینجهت ارزش زیادی پیااا
میکننا .دیوان کیفری بینالمللی هستهای یک ارزش افزوده برای نظام معاهااتی عام گسترش
خواها بود و روشهای علمی و عملیاتی امنیت هستهای را تقویت و مشروع خواها ساخت.
ایجاد دیوان موجب تحول در علم انتساب و پزشکی قانونی هستهای و پادماانهاای معاهااه
عام گسترش خواها شا .چناین دیاوانی باهمثاباه دیاوان اختصاصای ،مبناای حقاوقی و ابازار
پشتیبانی اژانس بینالمللی انارژی اتمای ان را تقویات خواهاا کارد .اگار جامعاه باینالمللای
تصمیمگیری یا گزارش تنظیمشاه توسط اژانس و دیوان کیفری بینالمللی هساتهای را مبناای
اقااما مقرر قرار دها ،نتیجه نهایی ان بهطورقطع قابل توجه و مورد احترام جامعه جهانی قرار
خواها گرفت.
نوشتها:


پی
( )1الکسانار والتروویچ لیتویننکو ) (Alexander Litvinenkoافسر سابق «سرویس امنیت فارال روسایه» و «اداره اطالعاا و
امنیت اتحاد جماهیر شوروی سابق» بود که تا قائممقامی برش هفتم در ان سرویس ترفیع یافات .وی پاس از حضاور در
یک نشست مطبوعاتی در سال  1998از سرویس اخراج شا؛ چراکه به همراه چناا تان از مایموران ساازمان امنیات ملای
روسیه متهم به صاور فرمان قتل و ربودن تعاادی از شرصیتهای عالیرتبه شاه بود .همچنین در مارس همان ساال باه
اتهام تجاوز از اختیارا کاری ،دستگیر و در نوامبر سال  1999تبرئه گردیاا ،اماا قبال از برائات از اتهاماا وارده دوبااره
دستگیر شا .در همین حال در پی اغاز تحقیقا  ،به همراه همسرش به انگلستان متواری و در انجا پناهناه سیاسی شا و
پس از تکمیل تحقیقا در سال  2002بهطور غیابی به سه سال و شش ماه حبس محکوم گردیاا .باا ایانحاال در طاول
اقامت در لنان کتابهای متعادی را تیلیف کرد که در ان سازمان اطالعاتی روسیه را متهم به بمابگاذاری در اپارتماان
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روسی و دیگر اعمال تروریستی برای به قار رسیان ومدیمیر پوتین کرد .در اول نوامبر  2006وی بهطور ناگهانی بیمار و
در بیمارستان بستری شا که سه هفته بعا در ارر مسمومیت با پلوتونیوم 210-جان خود را از دست داد .از اینرو باهزعام
پزشکان مترص قتل لتویننکو ،نقطه عطف در اغاز عصر تروریسم هستهای است.
( )2انچه در جرائم بین المللی بیشتر از همه ارر ترریبی بر امنیت و صلح بینالمللای داشاته اسات ،ارتکااب اقاااما انتحااری
تروریستی بوده که متیسفانه محاود به زمان و مکان خاصی بهطورقطع نیست؛ چراکه حامیان بهظاهر مبارزه باا تروریسام،
امروزه خود درگیر در جبران خسارا ناشی از وقوع حوادن تروریستی هستنا که منشی ان را بایا در اترا سیاساتهاای
دوگانه در مقابله با تروریسم به دلیل عام اجماع دولتها در اجرای صحیح قواعا حقوب باینالملال و اررگاذاری مرارب و
غلبه سیاستهای بینالمللی بر ان جستجو کرد؛ بنابراین وقوع حوادن تروریستی در مراکز مهم شاهری و پرررتاردد همانناا
 11سپتامبر  2001در نیویورک 12 ،اکتبر  2002در بالی 11 ،مارس  2004در قطار مادریا 7 ،جاومی  2005در لناان،
 27نوامبر  2009در مسکو 29 ،مارس  2010در قطار مساکو ا سانت پترزباورگ 20 ،ژوئیاه  2015در منطقاه ساوروچ،
استان شانلیاورفه ترکیه 22 ،ژوئیه  2011در اسلو 7 ،ژانویه  2015در محل دفتر هفتهنامه مجله شارلی اباو در پااریس،
 10اکتبر  2015مقابل ایستگاه مرکزی راهاهن انکارا 12 ،نوامبر  2015در منطقه ضااحیه در جناوب بیارو  13 ،و 18
نوامبر  2015در مناطق یکم ،دهم و یازدهم پاریس و حوالی ورزشگاه استاد دو فرانس و سن-دنی شمال پاریس و ایل
دو فرانس 12 ،ژانویه  2016در منطقه تاریری میاان سلطان احما استانبول و در نزدیکای مساجا کباود 19 ،ماارس
 2016در حوالی میاان تقسیم استانبول 22 ،مارس  2016در فرودگاه و متاروی بروکسال 14 ،ژوئیاه  2016در جشان
ملی فرانسه در شهر نیس ،خود مؤیا نقض فاحش و روزافزون قواعا و اصول بنیادین حقوب بینالمللای هساتنا .از ایانرو،
میتوان حوادن و اقااما مزبور را بهمثابه ظهور شاخهای جایا از تروریسم ،موسوم به «تروریسم صادراتی» (Exporting
) Terrorismتلقی کرد .نمونه این نوع تروریسم را می توان در ایجاد گروه داعش یافت که متیسفانه دولاتهاای غربای باا
حمایت های نامشروع و غیرقانونی خود از جنایتهای ضابشری ان ،زمینه ایجاد نقض صلح و امنیت باینالمللای را فاراهم
کردهانا(ر.ک :سبزوارینژاد و نمامیان18-22 :1393 ،؛ معظمای و نمامیاان«الاف» 287-288 :1394 ،و نمامیاان«الاف»،
.)135-138 :1394
( )3کوفی عنان دبیر کل وقت ملل متحا ،در اول اکتبر  2001در سرنرانی خود در مجمع عمومی با تیکیا بر حرکت درازما
از سوی جامعه بینالمللی برای مبارزه با تروریسم بینالمللی بیان داشت« :یک حمله با سالحهای هستهای یاا میکروبای
میتوانا میلیونها نفر را بکشا .جهان نتوانست جلوی حمال  11سپتامبر را بگیرد ،اما میتاوان کماک کارد تاا جلاوی
حمال تروریستی با تسلیحا کشتارجمعی در ایناه گرفته شود .بزرگترین خطر این است که یک گروه تروریستی یاا
حتی یک فرد بتوانا سالح هستهای را کسب و استفاده کنا».
Annan, Cofi, Secretary General Addressing terrorism, 11 October 2001, www.un.org

( )4با وجود این ،اربا جرائم ارتکابی توسط گروه داعش ،موضوع چناان پیچیاهای نیست که یک کمیتۀ حقیقتیاب نتوانا در
مقام بررسی ابعاد گوناگون موضوع و تحقیقا مزم باشا .اساسنامه رررم بهصراحت جرائم ارتکابی را پیشبینی کرده اسات و
مؤررترین راهبرد برای تعقیب کیفری این جرائم مطابق اساسنامه ،ان است که شاورای امنیات ساازمان ملال متحاا ایان
موضوع را درخواست کنا تا با این درخواست ،کشورهایی که معاونت و مشارکت کردهانا ،تحت تعقیب کیفری قرار گیرناا.
در همین زمینه بسیار بهجا خواها بود که مصادیقی از جنایا تروریستی در کنفرانس کشورهای عضو اساسنامه رررم که در
سال  2017تشکیل خواها شا ،مورد جرمانگاری قرار گیرنا .عالوه بر این ،تیسیس یک محکمۀ کیفری مرتلط در ساوریه
میتوانا بسترساز مقابله با بیکیفری و اجرای عاالت در فقاان محاکمه در دادگااههاای داخلای ساوریه و دیاوان کیفاری
بینالمللی باشا (اقاییجنتمکان و قریشی1004 :1392 ،؛ ر.ک :معظمی و نمامیان«ب».)25-29 :1394 ،
( )5جامعه بینالمللی با اگاهی از این عام جامعیت تاابیر و توجه به این مطلب که ارار جرایم تروریستی هستهای ناظر به یک
یا چنا دولت خاص نبوده و حاکمیت و موجودیت سیاسی دولتها و شهروناان انها را باا مرااطره مواجاه مایساازد باا
تیسیس نهادهایی بینالمللی ماننا اژانس بینالمللی انارژی اتمای ،ساعی در افازایش تعاامال باینالمللای در راساتای
پیشگیری و مبارزه با این جرم از طریق تعمیم و اموزش تاابیر نوین و فنی به سایر دولتها و جامعیات تااابیر در ابعااد
بینالمللی را دارد (فروغی ،غنی و میرزایی.)109-110 :1395 ،
( )6دولت های عضو معاهاه در کنفرانس بازنگری  1995بایا تصمیم میگرفتنا که ایا معاهاه عام گسترش را بهطور نامحااود
تمایا کرده و توسعه دهنا یا اجازه دهنا معاهاه منقضی شود (بنا  2ماده  10معاهاه عام گسترش) .کشاورهای طارف
معاهاه بهمنظور نیل به توافق کلی در خصوص تمایا نامحاود معاهاه عام گسترش مذاکراتی را صور دادنا که شاامل
 .1تصمیمگیری راجع به تقویت رونا پنجساله بازنگری از طریق نشستهای کمیته مقااماتی کاه پیشانهادهاایی را بارای
کنترل بازنگری بعای ارائه میکرد؛  .2تصمیمگیری در خصوص بهکاربستن «اصول و اهااف خلع ساالح و عاام گساترش
هستهای» که وضعیت را برای حرکت در راستای پیشگیری از گسترش هستهای و پیشرفت در خلع سالح هساتهای ارائاه
میکرد؛  .3صاور قطعنامهای که کشورهای خاورمیانه را ملزم کنا تا یک منطقه فاقا سالحهای کشتارجمعی قابلتیییا در
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خاورمیانه را تعیین کننا .کنفرانس بازنگری سال  2000با عواقب نامطلوب سیاسی حاصل از اجرای ازمایش هستهای هنا
و پاکستان در سال  1998و نیز حاصل از فعالیتهاای هساتهای فراگیار شابکه عبااالقادرخان در پاکساتان مواجاه شاا.
کنفرانس بازنگری سال  2000از میان کلیه امور ،سیزده اقاام عملیاتی را برای اجرایینمودن تعهااا مناارج در مااده 6
معاهاه عام گسترش در مورد خلع سالح را به کاربست و رأی کنفرانس بازنگری  1995درخصوص ضوابط و اهاااف عاام
گسترش و خلع سالح هستهای را پذیرفت .مع الوصف سیزده اقاام شامل اجرای زودهنگام معاهاه منع جامع ازمایشهاای
هستهای؛ مذاکره پیرامون یک معاهاه غیرتبعیضامیز و همهجانبه که در سطح بینالمللی و بهطور کاراما قابل تیییا باشا
و تولیا ماده شکافتپذیر برای سالحهای هساتهای یاا ادوا هساتهای قابالانفجاار دیگار را ممناوع کناا و خلاع ساالح
بیبازگشت توسط کشورهای هستهای میباشنا (تابیسی و لیهی .)175 -177 :1388 ،باوجود این ،مزم به کر اسات در
کنفرانسهای بازنگری رژیم عام گسترش (ان.پی.تی) در سالهای  2000و  ،2010سیاستهایی بهمنظور تعیین گامهاای
عملیاتی خلع سالح هستهای و همچنین برنامه عمل باین منظور با موافقت قار های هساتهای اتراا و اسانادی بااون
الزام حقوقی مصوب شا .با همه این تفاصیل ،تاکنون خلع سالح هستهای در مرحله نظریه مانااه و تقابال و جااال میاان
دارناگان این سالح با دولتهای غیرهستهای عضو معاهااه و حتای جااال میاان خاود قاار هاای هساتهای باهمنظاور
پیشقامکردن قار های صاحب زرادخانههای بزرگ ،همچنان باقی است .کمیتاه مقااماتی  2013کنفارانس باازنگری،
مجالی برای تبلور این جاالها و تقابل ها بوده است .در این زمینه ،نقطه نظارا متفااو و مقابال دولاتهاا را مایتاوان
مالحظه کرد .مسئله مهم ،شکلگیری نوعی پشتوانه ماانی و افکاار عماومی بارای پیشابرد خلاع ساالح هساتهای اسات
بهطوریکه قارتی هستهای نظیر امریکا نیز باون انکه خود را در مقابل این جریان قرار دها ،ماام از سهیمباودن در ایان
رونا و پیشروبودن در برخی عرصههای ان سرن راناه است (ساعا.)124 :1392 ،
( )7منظور از امکانا بالقوه مزم برای توسل به جرایم تروریستی هستهای بهوسیله گروههای تروریستی ،ساهولت دسترسای باه
مواد ،تجهیزا یا سالحهای هستهای مورد نیاز؛ داشتن مکانی امن برای طرح ریزی ،ساخت یا انجام اماوزشهاای اعضاای
گروه باون نگرانی از ردیابی شان بهوسیله نیروهای اطالعاتی؛ حمایت نظامی ،مالی و فنی کشوری خاص؛ داشاتن عوامال
نفو ی در بین محافظان مراکز هستهای برای کمک به انها؛ داشتن ارتباط با سایر جنایتکاران ساازمانیافتاه بارای تایمین
منابع مالی مورد نیاز؛ همکاری با سایر گروههای تروریستی برای سهولت دسترسی انها به ماواد ،تیسیساا و ساالحهاای
هستهای مورد نیاز و دستیابی به منابع مالی و فنی مورد نیاز است که مستلزم داشتن هااف واحاا اسات (کوشاا:1389 ،
.)71-77
( )8اترا راهبرد مزبور برای کاهش توان گروههای تروریستی در توسل باه اقاااما تروریساتی هساتهای ،باهصاور تحمیال
تحریمهای مناسب برای کشورهای حامی گروههای تروریستی است؛ زیرا در مسائل بینالمللی ،تحریمها ابزارهایی هساتنا
که میان دیپلماسی و استفاده از نیروهای نظامی قرار میگیرد .به عبارتی تحریمها ،نوعی اقااما تالفیجویانه بینالمللای
هستنا که شامل محاودیتهای تجاری یا مالی میشونا .البته برای ارربرشی مطلوب در اترا راهبردهاای رفتااری بایاا
درک مناسبی از تفاو های اساسی گروههای تروریستی وجود داشته باشا که در این رابطه بایا اقااماتی همچون ارزیاابی
گروههای تروریستی با هاف شناسایی عناصر رهبریت انها و ارزیاب طبقا تصمیمگیرناه در گروههای تروریستی باهااف
شناسایی راهبرد خاص مبارزه با نوع خاصی از تروریسم ،صور پذیرد .از طرفی بایا بین معیارهاای اصاالحی و بازدارنااه
ارتباط برقرار شود تا اینکه راهبرهای اترا ی ارر بیشتری داشته باشنا (کوشا.)83 -84 :1389 ،
( )9جامعه بینالمللی در ابتاای دهه  1990برای کنتارل ساالحهاای هساتهای باا دوچاالش جاای ازجملاه پیشارفت عاراب
درخصوص دستیابی به سالحهای هستهای در سال  1991باوجود امضای معاهاه عاام گساترش و عاام پاذیرش هیئات
بازرسان اژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی کره شمالی و تهایا باه خاروج از معاهااه عاام گساترش در ساال 1993
مواجه شا .در همین ارتباط شورای حکام اژانس در صاد ان براما تا سیاستهاایی را در راساتای تقویات نظاام نظاارتی
معاهاه مزبور اترا کنا .از اینرو ،در سال  1994طرحی را با عناوان «پروتکال الحااقی» باهمنظاور تهیاه پیشانهادی در
خصوص تقویت مؤرر در سیستم نظارتی مذکور به ما دو سال اغاز کرد .طرح مذکور به علات انکاه بایاا پاس از اتماام
ما زمان مورد نظر ،نتایج ان تحقق مییافت و به اتمام میرسیا »93+2« ،نام گرفت (ساعا.)90 -94 :1384 ،
(10) See: The Inter-Parliamentary Union, Supporting Nuclear Non-Proliferation and
Disarmament, Handbook for Parliamentarians, France, No.19, 2012.
( )11سران کشورهای گروه هشت طی اجالس سال  2002در «کاناناسکیس» ،به ایجاد مشارکت جهانی علیه گسترش سالح و
ابزار کشتارجمعی ه مت گماردنا و باین منظور برای کاهش و ممانعت از گسترش سالحهای هستهای شوروی سابق ،مواد
و ابزار مربوطه و سیستمهای انتقال ان 20 ،میلیون دمر اختصاص دادنا که بهطور دهساله در اختیار قرار گیرد و نیمای از
این مبلغ را ایام متحاه تیمین میکنا .به این ترتیب ،مشارکت جهانی به تیمین منابع برای اهااف مشترک بارای مباارزه
علیه تروریسم و گسترش سالحهای کشتارجمعی در سراسر جهان ازجمله تعها مبتنای بار مباارزه باا جارایم تروریساتی
هستهای ،مطابق طرح ابتکاری جهانی و قطعنامۀ  1540شورای امنیت خواها پرداخت؛ ر.ک:
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( )12مزم به کر است این نشست که تشکیل ان به ابتکار جرج بوش و ومدیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایام متحاه امریکا و
روسیه با نشست گروه  8در سنت پترزبورگ بازمیگردد ،به موضوع تروریسم هسته ای ،راهبردهای مبارزه و تالش مشترک
در قبال اقااما تروریستی هستهای اختصاص داشت .همچنین نمایناگانی از اژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در نشست
حضور داشتنا .شرکتکنناگان در این نشست پس از بررسی موضوع تروریسم هستهای و راههای مبارزه با ان طرحی را با
عنوان «طرح جهانی مباارزه باا تروریسام هساتهای» در قالاب یاک اعالمیاه باه تصاویب رساانانا .از ایانرو کشاورهای
شرکت کنناه ،از طریق ایجاد توانمنای در کشورهای عضو در زمینه های حمایت فیزیکای ،کشاف و شناساایی ،تفتایش و
ضبط ،جلوگیری از پناهگاه امن ،اجرای قانون ،واکنش و تحقیقا  ،به مقابله با اقااما تروریستی هستهای متعهاا شاانا.
همچنین در اجالس بعای در مادریا اسپانیا کشورهای شرکتکنناه راجع به اهتمام همااهنگی چنااین بررعاا از اقاااما
برای مقابله با تروریسم هستهای توافق کردنا؛ این اقااما عبارتنا از قابلیتهای حمایت ،کشف و شناسایی ،اجرای قانون،
تفتیش و ضبط ،واکنش و تحقیقا  .بهعالوه ،انها به ادغام اقااما ضاا گساترش ساالحهاای هساتهای و ضاتروریساتی
متعها شانا.
( )13در راستای تاابیر اترا شاه در قبال پیشگیری و سرکوب اقااما تروریستی هساتهای ،موسساه باینالمللای موساوم باه
«مؤسسه جهانی امنیت هستهای» با هاف تقویت امنیت هستهای در سطح جهان و جلوگیری از دسترسی تروریستها باه
سالحهای هسته ای در وین ایجاد گردیا .این در حالی است که اعضای ان شامل مترصصان امنیت هساتهای ،نماینااگان
صنایع هستهای و سازمانهای بینالمللی بوده و اطالعا مربوط به راهبردهاای امنیتای هساتهای پاس از جماعاوری باه
کشورهای عضو ارائه میگردد تا موجبا پیشگیری از دستیابی تروریستها به مواد هستهای مراطرهامیاز فاراهم ایاا .در
ضمن اژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایجاد این مؤسسه استقبال کرد و راهبردهای ان را تحت حمایت قرار داد.
( )14در همین راستا نیز ،اژانس بین المللی انرژی اتمی در کنفرانس مبارزه با اقااما تروریستی هستهای کاه در مهاه برگازار
شا ،طرحی جایا را تصویب کرد که طی ان برنامه پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای اجرا مایشاود .بار اسااس ایان
طرح ،کشورهای همکاریکنناه با اژانس و عضو معاهاه منع گسترش سالحهای هستهای بایاا ایان برناماه را در راساتای
اغاز اجرای ان ،طی چهار سال ایناه حمایت مالی کننا .از اینرو بهموجب ان ،کمیتهای از کارشناسان و بازرساان اژاناس
به شناسایی و تعیین مراکزی که در ان از مواد خام هستهای استفاده می شاود ،خواهناا پرداخات و نیاز بار مقاادیر ماواد
هسته ای وارداتی و صادراتی و حمایت از تیسیسا هستهای و تیمین امنیتی این تیسیسا و نیز بر زبالههای هستهای کاه
می توان از ان بمب کثیف ساخت ،نظار خواهنا داشت .بر مبنای طرح مزباور ،بایاا از دساتیابی تروریساتهاا باه ماواد
هسته ای از طریق نظار و برنامه اجرایی پیشگیرانه ممانعت به عمل ایا .این طرح هامچناین شاامل برناماه نظاارتی بار
اطالعا هسته ای از طریق اینترنت و کنترل سازمان هایی است که درخصوص همکاری با سازمانهای هستهای مورد ظان
و گمان هستنا.
( .)15تجار غیرقانونی مواد هستهای ،نقلوانتقال درون یا برونمرزی مواد هساتهای کاه از نقطاه رژیام عاام گساترش دارای
حساسیت هستنا (ایُ .اُرلف .)139 :1386 ،مع الک ،عماه دمیال ظهاور و تشاایا تجاار غیرقاانونی ماواد هساتهای و
تروریسم هستهای شامل پرش عماهای از مواد هستهای با کاربرد نظاامی در نتیجاه فرایناا جهاانی کااهش ساالحهاای
هستهای ،شرایط سرت دستیابی به مواد هستهای برای دولتهای فاقا سالحهای هستهای کاه باه دنباال توساعه برناماه
هستهای نظامی خویش هستنا بر ارر تقویت سیستم بینالمللی کنترلهای صادراتی ،تیریر و تعااد روزافزون و قابلیتهاای
مالی فزایناه بازیگران غیردولتی در روابط بینالمللی همچون گروههای تروریستی ،گروههای مجرمانه سازمانیافته فراملی،
جنبشهای جاایی طلباناه ناژادی و فرقاههاای ماذهبی ،مایباشانا (نمامیاان «ج» .)143 :1388 ،شاایان توجاه اسات
نشستهایی در سطح بین المللی برای مقابله با قاچاب و تجار غیرقانونی مواد هساتهای برگازار گردیاا کاه در پای انهاا
اعالمیههایی موساوم باه «اعالمیاه امنیات و ایمنای هساتهای مساکو( Moscow Nuclear Safety and Security
 » )Declarationو «اعالمیه دنور( »)Denver Declarationبا توافق اعضای گروه هشت کشور صنعتی صادر شا.
( )16به همت شورای امنیت نشست ششصا و نوزدهم با عنوان «عام گسترش و خلع سالح هستهای» با حضور سران دولتهاا
در  24سپتامبر سال  2009برگزار شا .این نرستین نشست ویژه ساران شاورای امنیات دربااره موضاوع عاام گساترش
سالح های هستهای و خلع سالح هستهای و پنجمین نشست سران در تاریخ شورای امنیت میباشا .یکی از دساتاوردهای
مهم این نشست ،تصویب قطعنامه  1887در سال  2009به پیشنهاد ایام متحاه امریکا بوده است کاه بار ایان اسااس از
کشورهای مرتلف درخواست شا به عام گسترش سالحهای هسته ای و خلع ساالح هساتهای کشاورها و فاراهمسااختن
زمینه برای عاریساختن همهجانبه جهان از این سالحها کمک کننا.
( )17تجار غیرقانونی مواد هستهای عبار است از «حرکت درون و برونمرزی مواد هستهای حساس از نقطهنظر رژیام عاام
گسترش» .از ارتکاب این اقااما اهااف متعادی ازجمله هاف تجاری (فروش مجاد این مواد به اشراص رال باهمنظاور
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کسب سود شرصی) و هاف تروریستی (استفاده شرورانه از مواد هستهای سرقتشاه بارای ارتکااب رفتاار مرااطرهامیاز
تروریستی یا اخا ی) پیشگیری میشود (ایُ.ارلف139 :1386 ،و نمامیان«ج».)98-99 :1388 ،
( )18با بررسی و تاقیق در قطعنامه  1373میتوان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را استنتاج کرد؛ نرسات
اینکه شورای امنیت طی بنا سوم قطعنامه هر نوع اقاام تروریستی را تهایای بر ضا صلح و امنیات باینالمللای توصایف
میکنا .نتیجه حقوب این توصیف ان است که در صور لزوم شورای امنیت میتوانا اقااما دستهجمعی مقارر در ماواد
 25و  48منشور ملل متحا را به مورد اجرا گذارد .دوم اینکه اقاااما دساتهجمعای کاه شاورای امنیات در واکانش باه
تروریسم تجویز میکنا ،مستلزم اقاام کشورها علیه اشراص ،گروهها ،سازمانها و دارایی انهاست .با ایانوجاود ،قطعناماه
مذکور عالوه بر دو جنبه یادشاه ،وصف شبه قانونگذاری دارد .بهاینترتیب که اگرچه این قطعنامه در واکنش باه حاوادن
تروریستی  11سپتامبر  2001صادر شاه بود ،اما مفاد ان بههیچوجه به تعیین و به کیفررسانان مرتکبان ادعایی حماال
مزبور محاود نشا )طبیبیفرد« ،مبارزه 265 -266 :1384؛ نمامیان و عباسی.)169 -173 :1391 ،
( )19فرهنگنامه ترصصی اژانس بینالمللی انرژی اتمی «مواد شکافتپذیر» را باین شرح تعریف کرده است« :بهطورکلی ماواد
شکافت پذیر به یک یا ترکیبی از ایزوتوپها اطالب میشود که توان شکافت هستهای را دارد .این در حالی است که برخای
از این مواد توانایی شکافت را صرفا از طریق نوترون های سریع دارنا .بهعالوه ،ایزوتوپهایی که از طریاق ناوترون شاکافته
میشونا ،بهطورمعمول بهعنوان مواد شکافتپذیر یا ایزوتاوپهاای شاکافت پاذیر ماورد اشااره قارار مایگیرناا»(رضاایی
پیشرباط.)89 :1388 ،
(« )20کنوانسیون ایمنی هستهای» نرستین سنا حقوقی است کاه باهطاور مساتقیم باه مساائل ایمنای تیسیساا هساتهای
می پردازد .کنوانسیون مزبور در  17ژوئن  1994به تصویب رسیا و در  20سپتامبر همان سال در وین برای امضاا مفتاوح
شا (ماده  .)30از اینرو ،شرط مزمامجرا شان کنوانسیون منوط به تصویب بیست و دو کشور بوده که حااقل هفاه کشور
ان دارای یک تیسیسا هستهای باشنا (ماده  .) 31البته در رابطاه باا تودیاع اساناد تصاویب و الحااب ،ماایرکل اژاناس
بینالمللی انرژی اتمی بهعنوان امین خواها بود (ماده )34؛ بنابراین مبنای تصویب کنوانسیون ،اهمیت جامعه باینالمللای
برای حصول اطمینان ،ایمنی و ضابطهمنای صحیح و مناسب با محیط زیست از کاربرد انرژی هستهای؛ لزوم ادامه توساعه
سطح بامی ایمنی هسته ای در جهان؛ عهاهداربودن مسئولیت ایمنی هسته ای برای کشورهای دارای تیسیسا هساتهای؛
درنظرگرفتن کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هستهای ( ،)1979کنوانسیون اعالم به موقع حوادن هساتهای ( )1986و
کنوانسیون کمک رسانی در هنگام وقوع حادره هستهای یا فوریت پرتوشناسی ()1986؛ اهمیت همکاری بینالمللای بارای
ارتقای ایمنی هستهای از طریق اعمال سازوکارهای موجود دوجانبه و چناجانبه؛ ضرور اغاز فاوری تااوین کنوانسایون
بین المللی راجع به مایریت ایمنی پسمانا پرتوزا و تصایق سودمنای اقااما فنی در رابطه با براشهاای دیگار چرخاه
سوخت هستهای ،بود.
( )21حقوب کیفری هستهای )« (Criminal Nuclear Lawبه مجموعهای از قواعا الازاماور در ساطوح ملای ،منطقاهای و
بینالمللی اشاره دارد که ضمن جرمانگاری کلیه شیوه های مرتبط با انرژی هستهای یا مواد رادیواکتیو و پرتوزا ،دولتهاا را
ملزم به جرمانگاری انها میکنا».
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مجموعهمقات همایشملیچشمانتدازخلتعستالحو
راهبردهای ایام متحاه امریکا»        ،
کنترلتسلیحا  ،کرسی حقوب بشر ،صلح و دموکراسی دانشگاه شهیا بهشتی و دانشگاه صانعتی
مالک اشتر ،تهران :دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
نمامیان ،پیمان «ج» (« ،)1388مقابله با چالش تجار غیرقانونی مواد هساتهای» ،پیا قانون ،شاماره
.37
نمامیان ،پیمان (« ،)1389چارچوب جهانی نظاام حقاوب باینالملال کیفاری در مواجهاه باا تروریسام
سیاستخارجی ،شماره .3
هستهای»        ،
نمامیان ،پیماان ( ،)1391حقو بینالمللکیفری:چالشها،هنجارهاوراهبردهتایمبتارزهبتا
تروریسم ،تهران :مجا.
نمامیان ،پیمان و صما عباسی (« ،)1391تیملی در قطعنامه  1373شاورای امنیات :تیییار ماهیات در
پلیس ،شماره .9
ی   
الملل 
ن 
مطالعا بی 
تعهاا و الزاما حقوقی مبارزه با تروریسم»  ،
نمامیان ،پیمان «الف» (« ،)1394ارزیابی سیاست کیفری بینالمللی در رسیاگی باه جنایاا داعاش»،
راهبردی ،شماره .67
مطالعا      
 
نمامیان ،پیمان «ب» (« ،)1394از حقوب بینالملل هستهای تا حقوب باینالملال کیفاری هساتهای در
ای ،ترجمه پیماان نمامیاان،
المللهسته 
بین     
حقو  
عصر جهانیشان جرم»[مقامه مترجم] ،در  :
تهران :مرکز مطالعا ملی جهانیشان ریاستجمهوری.

 راهبردها و دستاوردها، امکانسنجی تیسیس دیوان کیفری بینالمللی هستهای؛ چالشها160
رهیافتتهتای
   : در،» «حفاظت زیستمحیطی بر پایه حقوب هستهای،)1395( » پیمان«الف،نمامیان
. خرسنای: تهران، بهاهتمام سبحان طیبی،زیست
   محیط
   الملل
  بین
   حقو
  پرتو
   در
  نوین
  
گت ارش،» «تروریسام هساتهای؛ چاالش و تهایاا قارن بیسات و یکام،)1395( » پیمان«ب،نمامیان
. سیزدهم بهمنماه، تحلیلی مطالعا تروریسم بنیاد هابیلیان، پایگاه خبری،راهبردی
 گت ارش،» « طرح و تبیاین الگاوی ملای مقابلاه باا تروریسام هساتهای،)1395( » پیمان«ج،نمامیان
. بیستونهم دیماه، تحلیلی مطالعا تروریسم بنیاد هابیلیان، پایگاه خبری،راهبردی
 گت ارش،» «جهانی شان فناوری هسته ای در ارتکاب اقااما تروریساتی،)1395( » پیمان«د،نمامیان
. یازدهم اسفناماه، تحلیلی مطالعا تروریسم بنیاد هابیلیان، پایگاه خبری،راهبردی
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