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جستارگشایی
در ساال   1ریکیاو  ائاوم شاین  حماال    2006تا ساال   1995از سال  وقوع سه حادره تروریستی

الکساانار والتاروویچ   در نیویورک و مسمومیت  2001در توکیو، حمال  تروریستی سال  1995

( مؤیااا خطاار دسااتیابی 2006در سااال  210-در لنااان بااا اسااتفاده از پلوتونیااوم (1)تویننکااویل

. ایان حاوادن نشاانگر    است یکشتارجمعقابلیت های دارای  ها به ادوا ، مواد یا سالح ریستترو

 پذیرنا. ها یا ادواتی صور  می تروریستی بوده که با چنین سالح اقااما دشواری مقابله با 

در توکیاو   1995در ساال   یکشاتارجمع ترین نمونه حمله تروریستی با ساالح   معروفالبته 

ریکیو حااقل در چهار قطار متارو از گااز    ، ائوم شین1995اتفاب افتاد. در یک صبح اوایل مارس 

؛ پورهاشامی، نمامیاان و طیبای،    25 -28: 1393و نمامیاان:   معظمای دناا ) کرسارین استفاده 

1394 :173-172). 

المللای را   جامعاه باین   (2)،یکام  و و بیست بیستم قرندر  ،اقااما  تروریستی فزایناه گسترش

 یریکاارگ  باه ، لازوم  عاالوه  باه تا اقااماتی برای حل این معضل جهانی صور  دها.  وادار ساخته

اتراا  تمهیااا  مزم بارای     منظاور  باه پیشگیری از وقوع چنین اقااماتی و  برایحااکثر تالش 

سیاست کیفری اصولی و »المللی، جامعه جهانی را بر ان نمود تا درصاد اترا   تیمین امنیت بین

 .(40: 1394و نمامیان،  فرد یرضوبرایا )ه در این زمین« مبنا

معاهااا ،   ،هاا  با همکاری دولتدر این رابطه سکو  اختیار نکرده و المللی  های بین سازمان

باا گساترش ایان     هرچناا اناا؛   رتی گوناگونی را به تصویب رسااناه های مشو ها و نظریه قطعنامه

هاای   تاالش  ازجملاه د. شاو  احساس می، ضرور  اترا  تاابیر مؤرر و راهگشا به سهولت اقااما 

هاای   المللی در زمینه مواجهه با ابعاد و ظواهر گوناگون تروریسم، تصویب کنوانسایون  جامعه بین

معظمای و  ) اسات ای  ای و فرامنطقاه  المللی، منطقه از سوی مجامع بین یسمضا ترورالمللی  بین

باا   یاژه و باه  ،اقااما  تروریساتی های ناشی از گسترش فزایناه  که مؤیا نگرانی (1393نمامیان، 

کوشاا و  اسات ) ای و ملای   در سطوح گوناگون جهانی، منطقه یکشتارجمعهای  استفاده از سالح

 .(246 -248: 1387، «الف»نمامیان

ترین  که با استفاده از مارناست اقااما  تروریستی  یزترینبرانگ چالشاز  یا هسته سمیترور

، دبیرکال وقات   رو ینااز  (.183 -185: 1391نمامیان، ) پذیرد میانجام  یکشتارجمعهای  سالح

در نیاز  اخارین گازارش خاویش را     (3)،2001سازمان ملل متحا ضمن ایراد سرنرانی در اکتبر 

تهایاای جاای علیاه     و چاالش ای ارائاه و ان را   راجع به اقااما  تروریستی هسته 2005سال 

تروریستی  اقااما خصوص ارتکاب که در ای یناهفزاعالوه، نگرانی  به د.کرالمللی عنوان  نظام بین

                                                                                                                                                       
1. Aum Sinrikyo  
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ای، پلوتونیاوم،   هاای هساته   امنیات ساالح   یسو بهرا  المللی توجه نظام بینای وجود دارد،  هسته

ین و تیسیساا   یاکتیاو باا غلظات پاا    یو، ماواد راد یا هساته  یهاا  سالحدر  استفاده قابلاورانیوم 

 .(801-804: 1389یان، نماماست )معطوف ساخته  یا هسته

های  نسبت به احتمال دستیابی گروه 2016در سال  مون بان کی دبیرکل سازمان ملل متحا

. وی ای هشااار داد  های شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هساته  تروریستی و افراطی به سالح

ضامن اشااره باه    « ریگا  های سرچشمه گرفته از افراط منع خشونت»طی سرنانی در کنفرانس 

اقااما  تروریستی داعش و بوکو حرام و اینکه افراط گرایی ربطی به هیچ دین، ملات، منطقاه و   

هاای افراطای امکاان     خطار تروریسام رو باه افازایش اسات و گاروه      »قومی ناارد اظهار داشت: 

 .«ای دارنا و هسته های شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک دسترسی به سالح

در یاک کنفارانس    طای ایاراد سارنانی   مایر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی  یوکیا امانو

از  پیشاگیری بارای   هاا  دولتاترا  تاابیر مزم از سوی کلیه  ان برگزاریکه هاف از  المللی بین

کیاا  یت 2016بود، در اواخار ساال    ای هسته سوءاستفاده از مواد رادیواکتیو و حمله به تیسیسا 

رر ؤای ما  تضمین امنیت هساته  .جایی حمله کننا تواننا به هر ای می هستههای  تروریست»کرد: 

در  انااکی ای یاا رادیواکتیاو    که ماواد هساته   هایی دولتمهم است، از جمله  ها دولت کلیهبرای 

ای  امنیت هساته  نظامپذیری  ها و تبهکاران سعی خواهنا کرد تا از اسیب تروریست. اختیار دارنا

مثاباه   تواناا باه   مای  طور محتمل بهای از جهان،  در هر نقطه دولتینا. هر استفاده کن جهانی سوء

از .« تواناا هااف حملاه قارار گیارد      مای  دولتییک نقطه ترانزیت مورد استفاده قرار گیرد و هر 

بایش از  ضامن ارائاه    2016طی سال اژانس بین المللی انرژی اتمی توان اشاره نمود  رو، می این

، مرتلاف  هاای  دولات  باه ای  برای شناساایی و رهگیاری ماواد هساته     دستگاه و وسیله سه هزار

 بود.ارسال کرده  «المپیک ریو»تجهیزاتی را نیز برای کمک به برزیل در زمان برگزاری 

ای را باه   هساته  اقااما  تروریستی« مون بان کی»عالوه، دبیرکل وقت سازمان ملل متحا  به

امریکاا  وقات  جمهاور   کارد. رئایس   ترین تهایاا  قرن بیست و یکم معرفی عنوان یکی از جای

تار از تهایاا تروریسام     هیچ خطری برای امنیت جهاانی فااحش  »نیز اظهار داشت:  باماواباراک 

« د.تر از رسیاگی به این تهایا وجاود نااار   الملل فوری ای و هیچ تکلیفی برای جامعه بین هسته

ای وجاود دارد،   هساته  تیه در خصوص ارتکااب اقاااما  تروریسا   ای ک رو، نگرانی فزایناه از این

هاای   ای، پلوتونیوم، اورانیوم قابل استفاده در سالح های هسته مالحظا  را به سوی امنیت سالح

 ایان  .ای معطوف ساخته است ای، مواد رادیواکتیو با غلظت بسیار اناک و تیسیسا  هسته هسته

در حالی است که متیسفانه این تهایا جهانی از سوی گروه تروریستی داعش در کسب، تحصیل 

 (.1395، «ب»)نمامیان ای و شیمیایی وجود دارد های هسته کارگیری مواد و سالح هو ب
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یافتاه و ساهولت دسترسای و     های اخیر، ارتکااب جارایم ساازمان    حوادن تروریستی در دهه

های  ای، ضرور  اترا  تاابیر و رویه های هسته ویژه سالح جمعی و بههای کشتار  استعمال سالح

المللی و ملای را   المللی در سطوح بین حقوقی در چارچوب سیاست جنایی تقنینی و قضایی بین

فراهم ساخته است. این در حالی است که در چناین شارایطی هایچ دولتای تواناایی مقابلاه باا        

ونه اقااما  در کلیه ابعاد، اشکال و ظواهر ان بودن همکاری گ ها و تهایاهای ناشی از این چالش

المللی همچون سازمان ملل متحا را ناارد؛ چرا که  های بین ها و سازمان المللی با سایر دولت بین

یابناا و ساازوکار مقابلاه باا ان      ای فراملای ارتکااب مای    گوناه  گونه تهایاها به طور اساسی این به

المللای را بایش از پایش اشاکار      چارچوب سیاست جنایی ملی و بینضرور  اترا  تاابیری در 

 (.1395، «د»مامیانو ن 1395، «ج»نمامیان) سازد می

 جارایم تروریساتی  سارکوب   بارای المللی  تا جامعه بین شاهای مذکور موجب  وجود نگرانی

 تیتروریسا  اقاااما  البته ایاه معاهااتی راجع به سارکوب   ا.کنهایی را اترا   ای سیاست هسته

تهایااا  تروریساتی ناشای از     راجاع باه  هاا   و پس از گسترش نگرانای  1990سال ای به  هسته

. بناابراین  (41-43: 1388، «الاف » یاان گاردد )نمام  یباازم و پرتاوزا   یا هساته مواد  یریکارگ به

هاای   تروریسامی کاه از ساالح    یاژه و باه  ،افزایش نگرانی پس از جنگ سارد در ماورد تروریسام   

ا تاا مجماع عماومی باا     شموجب  ،کنا ای، رادیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک استفاده می هسته

کمیتاه   یا هساته برای سارکوب اقاااما  تروریسام     1996در دسامبر  51/210صاور قطعنامه 

 .(Christensen, 2010: 52-75) اکنخاص را ایجاد 

مقابله با تروریسم، مجماع عماومی ساازمان ملال      المللی ینبدر کنار کلیه اسناد و معاهاا  

راجاع باه سارکوب اقاااما  تروریسام       المللای  ینبا کنوانسیون »متحا در راستای رسالت خود 

، رویکرد جامع ایان کنوانسایون درصااد    رو ینابه تصویب رسانا. از  2005را در سال « یا هسته

ای،  رای مقابله با اقاااما  تروریساتی هساته   المللی ب های بین است با توسعه و گسترش همکاری

: 1387، «ب» یاان نمامکوشا و باشا )ها  ای دولت اعمال راهبردهای ملی و منطقه برایچارچوبی 

247-245). 

المللی در رسیاگی به جنایاا  ناشای از    ، امروزه ضرور  تیسیس یک محکمه بینحال نیا با

ای، رادیولوژیاک، شایمیایی و    هاای هساته   ساالح از ماواد و   یریکاارگ  باه ارتکاب و تهایااهای  

همچاون داعاش( باا حمایات     ) یردولتا یغزیرا باازیگران  شود؛  به سهولت احساس می بیولوژیک

ای هستنا. این در حاالی اسات    های هسته راهبردی غرب درصاد کسب و تحصیل مواد و سالح

 دهکار عاراب اساتفاده    در ساوریه و  گاز خردل ازجملهشیمیایی،  های سالحداعش تاکنون از که 

دسات   و بیولوژیاک  ای، رادیولوژیاک  های هساته  سالحمواد و است و تردیای نیست چنانچه به 
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استفاده خواهاا   یکش نسلارتکاب جنایا  ضابشری و  برای خودنیل به مقاصا یابا، از ان برای 

و گوناه ماواد    عاام دسترسای داعاش باه ایان      های کنشی برای پیشگیری و اترا  سیاست کرد.

د راهبرد و ساازوکار  نبوعام ارائه تعریفی حقوقی و فراگیر،  (4)ها، ضرورتی انکارناپذیر است. سالح

هاا در ساطوح ملای،     ها و واکنش تمرکز کنش، ای تروریسم هستهحقوقی متناسب در مواجهه با 

پیشاگیری و سارکوب    تارین مواناع در   مهم ،تناقض اقااما  کنشی و واکنشی با حقوب اشراص

 (.87-90: 1395)فروغی، غنی و میرزایی،  (5)ای است هسته   تروریستیاقااما

        الملال         باین                         های حقوب کیفری و حقاوب        اموزه   از     گیری         با بهره  و                  با رویکرد راهبردی      مقاله    این 

المللای   طارح پیشانهادی تیسایس دیاوان کیفاری باین             سانجی           امکاان                     کیفری، درصاد است تا 

                                        شناسایی، ارزیابی و مورد مااقه قرار دها. ( 2010اوریل ) یا هستهدر اجالس امنیت   ای را هسته

و از حیاا  « ای اکتشااافی و توسااعه»هاااف،  ازنظاار، روش تحقیااق در ایاان مطالعااا ، رو یاانااز 

 است.« ای و پیمایشی توصیفی، کتابرانه»ها،  گرداوری داده

حقتو نظتا کیفتریتحتوت ای؛هستتهجرایمتروریستیمقابلهبا.1
ایهستهالمللبین

هاتهدیدها،چالش.1-1

هاای   توجها  را باه سامت امنیات ساالح     ،ای هسته جرایم تروریستیدر مورد  روزافزوننگرانی 

ای، مواد رادیواکتیو با غلظت بسایار   های هسته ای، پلوتونیوم، اورانیوم قابل کاربرد در سالح هسته

تمرکز عماه بر استفاده غیرمجااز و   درگذشتهای معطوف ساخته است.  ین و تیسیسا  هستهیپا

باوده   نیروی انساانی افکنی و ایمنی هایی اتفاقی و مواجهه با پرتوای، ر های هسته اتفاقی از سالح

، 2001ساپتامبر   11، پس از وقاوع حاوادن   این باوجودکردنا.  مواد رادیواکتیو فعالیت میکه با 

 یافته است. یتوجه قابلای اهمیت  هسته جرایم تروریستیموضوع مبارزه با 

که در واشنگتن برگزار شا توجه را باه   2010ای در اوریل  اجالس سران امنیت هستهالبته 

طور ضرور  ایجااد امنیات بارای ماواد      ای و همین هسته اقااما  تروریستی نوینسمت تهایا 

عه فنااوری گساترش ایاائولوژی    ای دارای مصرف تسلیحاتی سراسر دنیا جلب نمود. توسا  هسته

ای یاک اقااام    هسته اقااما  تروریستیای موجب شاه است تا از  گرایی، و نیز مواد هسته افراط

 2016و  2014، 2012هاای   ایان نشسات طای ساال     هر چناا تر بسازنا.  احتمالی نگران کنناه

 (.1395، «الف»)نمامیان اروی برگزار ش های پیش ای و چالش پیرامون امنیت هسته

المللای منجار باه تصاویب کنوانسایون       در عرصه نظاام باین   بامهای  ظهور چالش ،بنابراین

از سوی مجماع عماومی    ،2005اوریل  در یا هستهراجع به سرکوب اعمال تروریسم  یالملل نیب

پیشاگیری از   منظاور  باه کنوانسیون ماذکور،   8که در این خصوص ماده  اشسازمان ملل متحا 
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را ملزم ساخته تا تاابیر متناسب بارای محافظات    ها دولتون، این کنوانسی 2موضوع ماده  جرائم

نا. این کنالمللی انرژی اتمی اترا   و راهکارهای اژانس بین ها هیتوصای با توجه به  از مواد هسته

هاا از ایان    موقعیت و وضاعیت اساتفاده تروریسات    برهم زدناقاام برای »تاابیر عبار  است از 

. همین تاابیر در قالاب همکااری میاان    ایا یم حساب بهپیشگیری غیرکیفری  ،رو نیاو از « مواد

: 1393معظمی و نمامیاان،  است ) شاه ینیب شیپ 7عضو کنوانسیون در بنا یک ماده  یها دولت

688- 686). 

پیشگیری و مقابله با تمهیااا    برای اجرا قابلعضو بایا تاابیر  یها دولتمطابق بنا مذکور، 

و  هاا  گاروه هاای غیرقاانونی اشاراص،     ای از قبیال ممنوعیات فعالیات    اقااما  تروریستی هسته

یاا کماک یاا     2موضوع ماده  جرائمبرای ارتکاب  یده سازماندر تشویق یا تحریک یا  ها سازمان

حااوده سارزمینی در   سرزمین یا خاارج از م  همساعا  فنی اگاهانه برای ارتکاب انها در محاود

 نا.کناترا   را المللی بین یها یهمکارقالب 

شود. باوجود اینکاه   ای تهایای جای برای امنیت ملی محسوب می ، تروریسم هستهعالوه به

اگاهی وجود داشت، اماا اهمیات اساسای ان     1990از قبل درخصوص این تهایا در اوایل دهه 

اعضاای ساازمان تروریساتی القاعااه چهاار       که یزمانو  2001سپتامبر  11طور محسوس در  به

هواپیما را به سرقت برده و با سه فرونا از انها به مرکز تجار  جهانی و پنتاگون حملاه کردناا،   

 جانباه  هماه نیازمنا راهبردهای  یا هسته جرایم تروریستیبنابراین پیشگیری از ؛ به اربا  رسیا

همان اغاز جلاوگیری  از  یا هستهها و مواد  حها به سال دسترسی تروریستاز راهبردی که  ؛است

مراقبت کناا و نیاز باه     ها سالحکنا، انها را در مرز شناسایی و از مسیرهای احتمالی ارسال این 

 تروریستی( بپردازد. اعمالرها )و ابزا ها زهیانگ

مشار  در کنوانسایون    طاور  باه ای،  تروریساتی هساته   جرایمپیشگیری وضعی از  عالوه به

تااابیر ویاژه بارای پیشاگیری از دسترسای       ای، در قالاب اتراا    حفاظت فیزیکی از مواد هساته 

بود. حتای پایش از ان در    شاه مطرحای  به مواد و وسایل هسته رمجازیغو اشراص  ها ستیترور

بارای  ، تاابیر پیشاگیرانه  1968ای، مصوب ژوئیه  های هسته معاهاه عام گسترش سالح 2ماده 

 هاا  ساالح ای )و نه اشراص حقیقی( به این  فاقا تسلیحا  هسته یها دولتممانعت از دستیابی 

  .بود شاه ینیب شیپ

 قرار مانظرای  هسته جرایم تروریستیدر راستای پیشگیری از  توان یماقااماتی که  جمله از

در سااخت ایان قبیال     اساتفاده  قابال ای  و مواد هسته ها سالحتمامی  ها دولت که  ، این استداد

المللای   و جامعاه باین   ها دولت که نیا توجه قابلنکته . را تحت حراست شایا قرار دهنا ها سالح

ی ید کاه ضامن عاام تواناا    شاو اترا  نماینا تا اطمینان حاصال   یا گونه بهبایا تاابیر امنیتی را 
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ایی کسب و تحصیل توان وجه چیه بهای،  ایمنی تیسیسا  هسته هیعلها در جهت تهایا  تروریست

 .(Barton, 2002: 325)  ان را اخذ نکننا

ای  و مواد هسته ها سالحتاابیر شایای را برای امنیت  ،ای هسته یها سالحدارای  یها دولت

ین تاابیر درخصاوص ماواد رادیواکتیاو غیرقابال کااربرد در      اانا.  دهکرقابل کاربرد در انها اترا  

 Bunn)، قابل اعمال نیساتنا شونا یماستفاده  یرنظامیغ مؤسسا ای که توسط  های هسته سالح

and Steinhausler, 2001; Nukes, 2002). 

رویکردهاوراهبردها.1-۲

          جنگ جهانی    در  ازاکیکناای بر فراز شهرهای هیروشیما و  های هسته از زمانی که نرستین بمب

ژاپان فارو ریرتاه شاانا، جامعاه       در               وقات امریکاا          جمهاور       رئیس  2 ،         هری ترومن         به دستور     دوم

مقابلاه و انهاا را    هاا  سالح گونه نیاالمللی با این نگرانی مواجه بوده است که به چه نحوی با  بین

 .( (Kosuge, 2007: 279-303باشادر امان  ها ستیتروراز دسترسی  تامهار کنا 

و حاود ده سال پس از پایان جناگ جهاانی    گذرد یماز ان حادره  ها سال که نیابا توجه به 

با این  ؛دست یافتنا یا هسته یها سالحدوم کشورهای شوروی، فرانسه، چین و انگلستان نیز به 

حال جامعه جهانی همواره باه دنباال اتراا  اقاااماتی بارای پیشاگیری و مباارزه باا گساترش          

 بوده است. (6)یا هستهکنترل و خلع سالح  ژهیو به ،ای هسته یها سالح

بارای   کاراماا و  منابسیار دور از ابزارهای ارزشا  یها زمانخلع سالح و کنترل تسلیحا  از 

، موضوع خلاع ساالح و   رو نیا. از (1394رایت و ویر، است )بوده  یالملل نیبحفظ صلح و امنیت 

کنترل تسلیحا  در اواخر قرن نوزدهم مایالدی و نیماه قارن بیساتم مایالدی پاس از کشاتار        

یکی از مباح  مهم  عنوان بهتوجه مجامع جهانی، مورد های جهانی اول و دوم  میلیونی در جنگ

از  ،هاا در ایان زمیناه    تاالش اغلاب  بنابراین ؛ قرار گرفت یالملل نیبصلح و امنیت  کنناه نیتضم

صاور  گرفتاه   ( 1919 ،ملال جامعاه  )المللای   های بین سازماندیگر سوی سازمان ملل متحا و 

 .(19: 1388تبریزی،  رستمی) است

المللی است کاه در ان جااال    های بین ترین عرصه نترل تسلیحا ، از حساسخلع سالح و ک

 وضاوح  باه  الملال  نیبا نظاام حقاوب    شان یانسانهم با رونا     را کایگر و اخیبا ی ها دولتحاکمیت 

اسات، در   هاا  تیا حاکمکاه انعکاسای از هماین     یالمللا  نیباشکار است. در این میان، سیاست 

تفسیر و همچنین فراینا اجرای موازین خلع سالح، نقشای اساسای و    یها وهیشریزی قواعا،  پی

ت  به خود در مقایسه با ساایر  ، فراینا مزبور دارای وضعیت مررو نیا. از کنا یمبنیادین را ایفا 

 صاور   باه هاا   اصال حاکمیات دولات    همچناان  ؛ چراکاه است یالملل های نظام حقوب بین برش

                                                                                                                                                       
2. Harry S.Truman  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
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طرفه حاکمیت و عاام   شان یک نسبت به محاود ها دولتاساسی  طور بهچشمگیر نمود داشته و 

 .(133-150: 1388ساعا، دارنا )های صریحی داشته و  توازن در حقوب معاهاا ، واکنش

ای در محااودیت   هساته  یهاا  یفنااور ای و عام گساترش ماواد و    های هسته کنترل سالح

مستلزم  گونه اقااما  ایندارنا. کنترل مؤرر علیه  یا ناهیفزاای اهمیت  هسته اقااما  تروریستی

پذیر قابال کااربرد در ان    ای، مواد شکافت های هسته برای حفاظت از سالح ها دولتکه  استان 

کار بنانا. این تاابیر  مناسبی را به یها وهیشای  ها، دیگر مواد رادیواکتیو و تیسیسا  هسته سالح

کاردن ایان تااابیر و تجهیازا       ماا اروزها، بررسی منظم و  ، مااخله انسانی، روشیورنافشامل 

 است.

بسایاری از مالحظاا     ،یاا تهایاا باه ان    یا هساته  اقاام تروریساتی ، توسل به گرید انیب به

دارای تلفا  جانی و  یا هستهتروریستی  اقاامزیرا هر ؛ دها راهبردی را تحت تیریر خود قرار می

موقعیات اجتمااعی و    از طرفی منجر به ارتقاای  ،مالی، خسارا  فیزیکی و اقتصادی فراوان است

از نظر کیفی با ساایر   یا هسته اقااما  تروریستی، رو نیاد. از شو سیاسی ان گروه تروریستی می

توانا از توسل این قبیال   می اترا  راهبردهای بازدارناه و اقااما  تروریستی بسیار متفاو  است

اتراا  برخای   تار،   پیشگیری کنا. به عبار  ساده یا هسته ها به ارتکاب اقااما  تروریستی گروه

 باودن  ناپاذیر  شان و در برخی موارد امکان و پرهزینه یدشوار بهها منجر  راهبردها از سوی دولت

 :است زیرشامل موارد شود. راهبردهای مزبور  ای می هسته تروریستی اقااما سل به تو

مسائل اخالقی، تارس   همچون) ییاجراهای  اترا  راهبردهای بازدارناه شامل ایجاد چالش -

تروریساتی   اقاااما  شاایا( و امکاناا  باالقوه مزم بارای توسال باه        مثال  باه  مقابلهاز تالفی و 

 (7)؛ای هسته

ای برای  های هسته سالحهای مواد و  ای و زرادخانه بهبود حفاظت فیزیکی تیسیسا  هسته -

 ای؛ های هسته سالحها به این مواد، تجهیزا  یا  ایجاد مانع یا دشواری دسترسی تروریست

 ای؛ اره ارار و عواقب یک انفجار هستهبرشی به عموم مردم درب اگاهی -

هاای   المللی بارای کااهش تاوان گاروه     بین اترا  راهبرد رفتاری مطلوب در سطوح ملی و -

(8)تروریستی؛
 

بازنگری در تعریف منافع کشورها برای تشویق انها به همکاری و هماهنگی در پیشاگیری   -

 ؛ای تروریستی هسته از اقااما 

 شاه؛ اورانیوم بسیار غنی ژهیو به ،جهانتوجه به کنترل مواد رادیواکتیو موجود در  -

 .یالملل نیبای در سطح  تروریستی هسته اقااموقوع هرگونه  امادگی برای -



 137      1396 بهار/ ششم/ سال بیست و دوم و شماره هشتاد

و هاا   دولات اطالعاا  از   یگرداور ازمناین سمیبا ترور زیام تیمزم به  کر است، مبارزه موفق

 یعنا ی) یا هساته  سام یبا ترور یمبارزه جا راهبرد غایی ،حال نیاست. با ا یمحل سیپل یهمکار

و  سااخت  دستدر  یا هسته یها رهاشاه، بمب ای هسته یها سه امر: بمب یبر نف یراهبرد مبتن

 نیا باه ا از دسترسای  هاا   ستیترور پیشگیری و سرکوب( یا سالح هسته یدارا ایجا های دولت

مباارزه باا ماواد     ای یا هسته یها مبارزه با سالح ،و عناصر سازناه انهاست؛ سرانجام افزارها جنگ

 است. یا هسته سمیترور ینابود یبه معن ،یا هسته یها سالحساخت  یبرا ازیمورد ن

 ایباون ترد ایشاه( باازاد ای هسته یها بمبمبارزه با  یعنیراهبرد ) نیبرش ا نینرست در

 ریا ز یاتما  یها در سالح یریگ مواد قابل بهره ای حفاظت کامل بشود یا هسته یها از همه سالح

 یاز دسترسا  پیشاگیری  یمزم بارا  نیتا تضم ردیقرار گ «یالملل نیب تیاستاناارد امن» کینظر 

 نیچنا ، باهم ایبا هیو روس کاید. امرشوقطعا  سازناه انها حاصل  ایها  سالح نیبه ا ها ستیترور

 یا گوناه  به یا ها و مواد هسته از سالح ینگهاار یبرا ایرا به دست دهنا و باون ترد یاستاناارد

 رقرا ها ستیمورد دستبرد ترور توانا ینمها  نا تا مطمئن شونا که زرادخانهکن شفاف عمل اریبس

 یا هساته  یها دارناه سالح های دولت گریبه د سرعت به ایان، مسکو و واشنگتن با. پس از ردیگ

 گار یو د رناا یبپذ یاتم تیامن یبرقرار یرا برا ایاستاناارد جا نیاورنا و از انها برواهنا ا یرو

 .ابنای نانیاطم نهیزم نیواشنگتن و مسکو در ا یاز همکار زین یباشگاه اتم یاعضا

 یهاا  انیا زاحتماال ورود ضارر و    یا هساته  یها تیفعالدر خصوص  تیحال، عام امن نیا با

 یریشاگ یامکان ممانعت و پ ها تیفعال گونه نیا تیامن ،در مقابل؛ خواها داشت یدر پمحتمل را 

 یا هساته  یها تیفعال تیامن هراناازه ،گرید عبار  به. سازد یرا محقق م یخسارات نیچن جادیاز ا

 گوناه  نیا ادر  تیا . البتاه منظاور از امن  افات ید، احتمال ورود خسار  کاهش خواهاا  شون یتیم

 ساا  یماواد و تیس  از حفاظات و حراسات   بارای  یسیو پل یو اقااما  فن ریاترا  تااب ها تیفعال

 یا هساته ماواد   رمجااز یبرداشات غ  و یسارقت، خرابکاار   همچاون  مراطراتیدر برابر  یا هسته

 .استمسلحانه 

شاامل   اا یا تها نیا . ااکن یرا فراهم م یااتیتها جادیموجبا  ا تیفقاان امنوجود،  نیا با

 زا یا به مواد و تجه یردولتیغ یها گروه یرقانونیغ یدسترس راهاز  یا هسته یها گسترش سالح

در  تیا امن یبرقرار ،رو نیا. از است ستیز طیمحخسار  به افراد، جامعه و  جادیا زیو ن یا هسته

 نیبناابرا  .اکنا ماذکور فاراهم    اا یرفع تها ایکاهش  یرا برا نهیزم توانا یم ها تیفعال گونه نیا

باه   یا هساته  یهاا  ساالح گساترش   یبرا یمانع تنها نه ،یا هسته یها تیفعالدر  تیامن یبرقرار

ماؤرر   زیا ن هاا  تیفعال گونه نیااز وجود  یکاهش خسار  ناش ای یریشگیبلکه در پ ،ایا یمشمار 

 .دشو یم قعوا
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کاه   هخود موجب شاا  یا هسته یها تیفعال تینسبت به امن ها دولت حا از  شیب تیحساس

 یالملل نیبتابع مقررا  حقوب  یسرت بهقلمااد شاه و  ی                               موضوع اساسا  در زمره موضوعا  مل نیا

 تیا و موضوعا  امن مسائلبه  الملل نیها در مقابل توسعه قواعا حقوب ب ها سال واقع شود. دولت

 یا هساته  یهاا  تیدر فعال تیامن یبرقرار تیدادنا مسئول حیو ترج کرده قاومتخود م یا هسته

 اا یتمه یبروز برخ جهیدرنت زیزمان و ن  گذشت باو  جیتار بهاما  ،رنایبگ برعهاهرا خود  شیخو

واساطه   هها با  دولت انیم یالملل نیب یها، همکار دولت یا هسته یها تیفعال هیبالقوه عل یفرامرز

 -152: 1386، ربااط  شیپا  ییرضاا ) اشا  ریناپذ اجتنابو  یضرور اور الزام الملل نیبانعقاد اسناد 

150). 

و  لیچرنوب 1986چون حادره  هم یحوادر با وجود یا هسته اقااما  تروریستیخطر  شیافزا

در رابطاه باا    الملال  نیقواعاا حقاوب با    شتریب تیموجبا  اهم ورکیویدر ن 2001سپتامبر  11

 منظاور  باه  ییاتراا  راهبردهاا  و  دکار کشاورها را فاراهم    یا هساته  تیا و موضوعا  امن مسائل

 .شادست به سهولت اشکار  نیاز ا یاز وقوع حوادر یریشگیپ

صاور    2001سپتامبر  11 تروریستی پیش از حوادن یالملل نیباقااما  حقوقی در سطح 

، کنتارل و خلاع ساالح    یا هساته هاای   پذیرفته است که بیشتر درخصوص عام گسترش سالح

برای پیشگیری از سرقت یاا   یا هسته، حفاظت فیزیکی از مواد و تجهیزا  و تیسیسا  یا هسته

 (،151-168: 1388شااکر،  ) یا هسته یها سالحاستفاده غیرمجاز از انها، ایجاد مناطق عاری از 

ی امااور  یفضاا از  زیا ام صلحدر فضای ماورای جو و زیر اب، استفاده  یا هسته یها شیازمامنع 

 یهاا  سالحو سایر  یا هسته یها سالحسماوی و ممنوعیت استقرار  مماه و سایر اجرا ازجملهجو 

 .(586-593: 1395، «الف»نمامیاناست )در بستر و کف اقیانوس بوده  یکشتارجمع

مکلف به تشاایا   یالملل نیببلکه جامعه  ،ها دولت تنها نه، 2001سپتامبر  11با وقوع حوادن 

سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با تروریسم شانا که در این راستا اسناد متعااد و گونااگونی از   

هاا،   در قابال معاهااا ، قطعناماه    یالمللا  نیبسوی کشورها در قالب حقوب داخلی و نیز جامعه 

 ها تصویب و منتشر شا. نامه اعالمیه و توصیه

در ماذاکرا  پیراماون    یتایریر  اگرچاه لیاه تروریسام،   حوادن مزبور و در مقابل ان جنگ ع

را دچاار تیییار و    یا هساته گاذاری   ، اما کلیه مسائل مربوط به سیاسات نااشت یا هستهمسائل 

توان به وضعیت موجود در معاهااه عاام گساترش     میدر این زمینه نمونه  عنوان بهتحول کرد؛ 

مفهاوم و کاارایی    مهمای را درخصاوص  د که مسائل جای و بسیار کرای اشاره  های هسته سالح

سپتامبر  11 تروریستی ین در حالی است که حوادناای در جهان مطرح کرد.  بازدارناگی هسته

شارایط جایاا    چراکاه نااشات؛   یا هساته تیریری بر نظریه کنترل تسالیحا    گونه چیه 2001



 139      1396 بهار/ ششم/ سال بیست و دوم و شماره هشتاد

د و کار ی را مرتفاع  امیز دفاع موشک امریکا و روسیه، مسائل اختالف متحاه ام یاهمکاری میان 

ا. در نا اصول کلی کاهش نیروها به توافقا  خاصی دست یاب زمینه درموجب شا تا هر دو طرف 

ای و  های هسته امنیت فیزیکی مواد و سالح لهئمس ارر را نسبت به نیتر مهممقابل، حوادن اخیر 

اسات  در هنگاام صاادرا  و واردا  داشاته     یالمللا  نیبا انها از مرزهاای   ونقل حمل های راهنیز 

 .(1394ابیراتنه، )

باه   یا هسته یها سالحگسترش  مسئلهنسبت به  2001سپتامبر  11 تروریستی ارار حوادن

 کاه  چرا ،دکررا فراهم  یا هستههای  این صور  بود که این واقعه موجبا  توقف برخی از برنامه

اشاکار کارد    شیازپا  شیبا را  یا هساته  یهاا  ساالح حوادن مذکور تهایاهای باالقوه گساترش   

جناگ علیاه   »تاا حاای مباال باه     « جنگ علیه تروریسام »که پس از حوادن اخیر  یا گونه به

 شا.« یا هسته یها سالحگسترش 

ای اررگذار باوده اسات. بار     هسته یها رقابتحتی بر  2001امبر سپت 11 تروریستی حوادن

موجبا  اترا  راهبردهای مشاده کشورها را در زمینه مبارزه باا تروریسام    ها رقابت ،این اساس

روسیه پس از حوادن مزبور و کمک این کشور برای مباارزه   یها واکنش که یطور به؛ دکرفراهم 

کوشاا،  رساا ) ا تا دوره جنگ سرد با سرعت بیشتری باه پایاان   شموجب  یالملل نیببا تروریسم 

1389 :206-201). 

 ای هساته  ارتکاب جرایم تروریساتی بهترین راهبرد مقابله با  ،کنترل تسلیحا خلع سالح و 

 االمللی بایا  ، جامعه بینرو نیااست. از  (9)یا هسته یها معاهاه عام گسترش سالحدر چارچوب 

گوناه   ایان حرکت کنا تاا خطار تهایاا     پذیر ای و مواد شکافت های هسته به سمت امحای سالح

قابال تحقاق نیسات.     طاور محتمال   باه گرایاناه،   ایان راهبارد ارماان    (10)را کاهش دهاا.  جرایم

به کاهش تهایا  توانا یمای  های هسته عام گسترش سالح ژهیو به ،کنترل تسلیحا  حال نیدرع

ای گساترش یابناا،    مواد و فناوری هساته  که یدرصورتکمک کنا.  ارتکاب جرایم مزبورناشی از 

 .شود یمبیشتر  ،ها نیز دسترسی پیاا کننا ها به انها و سالح تاحتمال انکه تروریس

المللیبینگذاریوقانونجناییسیاست.1-3

 2006از ساال   3پیشگیری از تروریسم دفتر مبارزه با مواد مرار و جرم سازمان ملل متحا مرکز

برشای از ارائاه    منزلاه  باه شایمیایی و بیولوژیاک    ،یا هستهتروریسم  لهئمسافزون به روز طور به

مربوطاه   یسااز  تیظرفو امور  سمیضاترورهمکاری فنی جاری خود درخصوص مسائل حقوقی 

 توجه کرده است.

                                                                                                                                                       
3. The United Nations Office on Drugs and Crime   
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، بر اساس قطعنامه ملل متحامواد مرار جرم و دفتر مبارزه با  و راهبردی ترصصی اقااما 

و  172/62، 70/62 یهاا  قطعنامهشورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحا و  19(2005)

که نقش این شعبه را در همکااری باا کشاورها در     انا شاه یده سازمانمجمع عمومی  175/62

و ساایر   یا هساته تروریسام   اقاااما  راجع به سرکوب  یالملل نیبجهت عضویت در کنوانسیون 

ساال   یا هساته کنوانسیون حفاظت فیزیکای از ماواد    2005جمله اصالحیه  ،اسناد قانونی اخیر

بر ضا ایمنی کشاتیرانی دریاایی و    یرقانونیغکنوانسیون سرکوب اعمال  2005، پروتکل 1979

قانونی بر ضا ایمنی سکوهای رابت مساتقر در فاال    پروتکل سرکوب اعمال غیر 2005تکل پرو

 و اجرای انها به رسمیت شناختنا. قاره

 62/272سازمان ملل متحا )قطعناماه   2006جهانی سال  سمیضاترورراهبرد  ،بر این عالوه

سازی در طراحی یاک واکانش    تا هماهنگ خواها میسازمان این مجمع عمومی(، از  60/288و 

، شیمیایی و بیولوژیاک را افازایش دهاا و    یا هستهبه حمله تروریستی با استفاده سالح یا مواد 

راار و جارم ساازمان ملال متحاا را تشاویق       تروریسم دفتر مبارزه با مواد م دفتر پیشگیری از

المللی و  های بین وانسیونتسهیل اجرای کن برایتا ارائه همکاری فنی خود به کشورها را  کنا یم

 متحا ربط سازمان ملل  ی یها قطعنامههای مربوط به پیشگیری و مبارزه با تروریسم و  پروتکل

 را تقویت کنا.

، شایمیایی و  یا هساته  تیتروریسا اقاااما    زمیناه  درهمکااری فنای شاعبه     یهاا  تیفعال

. ناا یا یدرما به اجارا   4«تروریسمتقویت برنامه حقوقی ضا»جهانی  طرحبیولوژیک در چارچوب 

همکااری ترصصای در تصاویب     2003پروژه جهانی در ژانویه سال  یانااز راهاین شعبه از زمان 

اجرای اسناد قانونی جهانی علیه تروریسم را از طریق همکاری مستقیم مرت  باه کشاور یاا از    

طای   هاا  تیفعالکشور عضو ارائه کرده است. این  164ای به  های زیرمنطقه ساماناهی کارگاهراه 

و شااه  تقبال   ،ان 5و دبیرخانه اجرایی ضاتروریسام  دقیق با کمیته ضاتروریسم یساز هماهنگ

با محاودیت ادغام کارشناسای دفتار    یا منطقهو  یالملل نیب یها سازمانمشترک با سایر  طور به

 یهاا  ناه یزمساایر عاامالن در    یهاا  تیصاالح مبارزه با مواد مرار و جرم سازمان ملل متحا با 

در اماار   ای برجستهالیت دفتر موجب افزایش . فعانا دراماهموضوعی و جیرافیایی خاص به اجرا 

ضاتروریسام جایاا یاا     یگاذار  قاانون یل صتصویب اسناد قانونی جهانی ضاتروریسم، شرح و تف

طور اگاهی و اموزش چنا هزار تن از مسئومن عاالت کیفری در کشاورهای   همینو ان  اصالح

 ضاتروریسم شاه است.گرفته درخصوص تمهیاا  و کاربرد عملی اسناد جهانی  کمک

                                                                                                                                                       
4.  Strengthening the Legal Regime against Terrorism 
5.  Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED) 
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 ،اناا  شااه با محاودیت موضوعی که تا به حاال سااماناهی    یا منطقه های نشستتعاادی از 

 عبارتنا از:

بارای کشاورهایی از مرکاز و جناوب شارب اروپاا درخصاوص همکااری          یا منطقه نشست-

، باا ساازمان امنیات و    2008ناوامبر   12-13بوداپست، مجارساتان،  ) 6علیه تروریسم المللی ینب

و  المللای  ینبضاتروریسم نقاط کانونی برای همکاری کارشناس  40نشست همکاری اروپا(: این 

 یهاا  ساازمان  طور ینهماز کشورهای اروپای مرکزی و جنوب شرقی و  کالباسنجیکارشناسان 

و ابزارهای قاانونی در مباارزه    ها یوهشبح  و گفتگو در مورد بهترین  برایمربوطه را  المللی ینب

 ، گردهم جمع کرد.یا هسته اقااما  تروریستی یژهو بهبا تروریسم، 

 اقااما  تروریساتی درخصوص  فارس یجخلبرای کشورهای عضو شورای  یا منطقهنشست  -

بار  نشسات  ایان  (: فاارس  یجخل، با همکاری شورای 2008اوریل  29-30دوحه، قطر،) 7یا هسته

 اقاااما  تروریساتی  ، مبارزه با یا هستهراجع به سرکوب اعمال تروریسم  المللی ینبکنوانسیون 

، نقاش  1540تروریسم سازمان ملل متحا، نقاش کمیتاه   در بافت و راهبرد جهانی ضا یا هسته

 انرژی اتمی متمرکز بود. المللی ینبهمچون اژانس  ربط ی  المللی ینبسایر نهادهای 

مساتقل و عضاو ساازمان معاهااه امنیات       برای کشورهای عضو فارال کشورهاینشستی  -

و  یا شابکه ، شیمیایی، بیولوژیاک و  یا هسته اقااما  تروریستیجهانی درخصوص پیشگیری از 

ضاتروریسام   المللی ینب یها پروتکلو  ها یونکنوانسجهانی در پرتو  یها چالشسایر تهایاا  و 

هاای ماالی مشاترک     ، تحت حمایت2008ژانویه  16-18مینسک، باروس، ) 8سازمان ملل متحا

انرژی  المللی ینبشورای امنیت، اژانس  1540سازمان همکاری و امنیت اروپا و با شرکت کمیته 

توسط کمیته اجرایی کشورهای مستقل نشست این (: یا هسته الملل ینباتمی و دانشکاه حقوب 

امنیتی و وزار  دادگستری کشاورهای   یها سازمانفارال هماهنگ شا و به نمایناگان نامبرده 

 ، اکراین و ترکمنستان( خطاب گردیا.گرجستان یاستثنا بهعضو فارال کشورهای مستقل )

ن امنیات و  و ساازما  دفتر مبارزه باا ماواد مراار و جارم ساازمان ملال       یا منطقهنشست  -

درخصاوص مباارزه باا اقاااما      همکاری اروپا بارای کشاورهای اسایای مرکازی و افیانساتان      

                                                                                                                                                       
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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 المللای  ینبا ، با شارکت اژاناس   2007اوریل  12-13تاشکنا، ازبکستان، ) 9یا هسته تیتروریس

مشترک با سازمان امنیات   طور بهنشست این (: یا هسته الملل ینبانرژی اتمی و دانشکاه حقوب 

هاف اشنایی کارشناساان حقاوقی    .و همکاری اروپا برگزار شا و دولت ازبکستان میزبان ان بود

 اقااما  تروریساتی  ضا الملل ینبارشا از کشورهای اسیای مرکزی و افیانستان با اسناد حقوب 

نون ملای موجاود در   در مورد قاا  نظر تبادلای بود. این کارگاه محلی مناسب برای بح  و  هسته

 این زمینه بود.

به ساماناهی چنا فعالیت ترصصای در ساطح    یا منطقههای  نشستبر این  این شعبه عالوه

 ملی نیز پرداخته است:

حقوقی راجع به ابعااد حقاوب کیفاری چهاارچوب قاانونی       نویس یشپکارشناسی نشست  -

این (: هاف 2009فوریه  18-19ایروان، ارمنستان، ) 10یا هسته اقااما  تروریستیجهانی علیه 

بود.  ای هسته اقااما  تروریستی علیه المللی ینبکشوری و همکاری  یگذار قانونتقویت نشست 

ارمنستان توساط اساناد قاانونی     مجازا نتیجه این کارگاه یک طرح عملیاتی برای اصالح قانون 

ه باا تروریسام بیولوژیاک و    زجهانی ضاتروریسم و طرح عملیاتی برای اموزش پیگیری در مباار 

 شیمیایی بود.

، یا هساته  اقاااما  تروریساتی  ملی در خصوص ابعاد حقاوب کیفاری مباارزه باا     نشست  -

ناوامبر   24-27، ترکمنساتان،  ابااد  عشاق ) 11و بیولوژیک در پرتو اسناد جهانی مربوطه شیمیایی

انرژی اتمی(: هاف  المللی ینب، ساماناهی توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا و اژانس 2008

اقااما  مرتبط با  المللی ینب حقوباشنایی حقوقاانان برجسته ترکمنستان با اسناد نشست این 

گذاری کیفری  تقویت قانون، شیمیایی و بیولوژیک و ارائه همکاری علمی در یا هسته تروریستی

 کشور در این زمینه بود.

در رابطاه باا حفاظات     2005درخصوص اجرای قانونی اسناد ضاتروریسم جهانی نشستی  -

نشسات  (: در ایان  2008– 6-7داکا، بنگالدش، ) 12و امنیت کشتیرانی یا هسته وادفیزیکی از م

                                                                                                                                                       
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 counter-

terrorism instruments concerning the physical protection of nuclear material and the 

security of maritime navigation   
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ارزیابی مضامین حقوقی مقرر در اسناد مصوب توسط بنگالدش شامل  برایدرخصوص همکاری 

 ا.شطرح مقررا  مال تحت پوشش تعهاا  حقوب کیفری مقرر در اسناد ارائه 

حقوقی در خصوص ابعاد حقوب کیفاری چاارچوب حقاوب     نویس یشپکارشناسی نشست  -

شاه  ، هماهنگ2008مارس  10-14کراین، و)کیف، ا 13یا هسته اقااما  تروریستی علیه جهانی

 طور بهنشست این کراین(: وامریکا و مرکز ضاتروریست ا متحاه یام اتوسط وزار  امور خارجه 

وزار  خارجه امریکا و طی همکاری با مرکز  یا هستهمشترک با ابتکار عمل دسترسی به قاچاب 

راین و کا وملای ا  یگاذار  قاانون کراین تشکیل شا. هااف ان تقویات   وسازمان امنیت تروریسم ا

 بود. یا هستهقاچاب و تروریسم  علیه المللی ینبهمکاری حقوقی 

قانونی راجع به ابعاد حقوب کیفری چارچوب حقوب جهانی  نویس یشپکارشناسی نشست  -

، با شارکت اژاناس   2008فوریه  19-20، صربستان، بلگراد) 14یا هسته اقااما  تروریستیعلیه 

 یگاذار  قاانون تقویات  نشسات  انرژی اتمی و سازمان امنیت و همکاری اروپا(: هااف   المللی ینب

 بود. یا هسته ضاتروریستی الملل ینبکشوری و همکاری حقوب 

حقوقی مترص  در  سانتوسعه نشریا  و ابزارهای همکاری فنی به کارشنا راهاین شعبه از 

ص اجارای مقاررا    خصاو  کارشناسای در اجالس گروه زه با تروریسم نیز کمک کرده است. مبار

دسامبر  6-7که در  یا هسته اقااما  تروریستی علیه کیفری ضمیمه در چارچوب حقوب جهانی

مرتلاف  هاای   کارشناسان کشورها و سازمانبرای  را فرصت مناسبی ،در وین تشکیل شا 2007

رابطه با پاسارگویی  مسائل مهم در و همچنین مقررا  کیفری این بح  و گفتگو در مورد  برای

شرکت نمایناگانی  ، فراهم کرد.بود مقررشاهکه توسط اسناد مربوطه  اشراص حقوقی به صورتی

در  نظار  تباادل امکاان   ،دریانوردی و اینترپل یالملل نیبانرژی اتمی، سازمان  یالملل نیباز اژانس 

یاک ابازار    ،کرد. بر اساس نتیجاه ایان اجاالس    ایجادرا  ها سازماناین  میانمورد همکاری فنی 

در  یالمللا  نیبا همکاری فنی ترصصای اباااع شاا کاه درج مقاررا  راجاع باه اساناد قاانونی          

 .ساخترا میسر  ملی یگذار قانون

شااه توساط     خصوص چنا فعالیات سااماناهی   ، این شعبه کارشناسی حقوقی را درعالوه به

 ارائه کرده است: یا منطقهو  یالملل نیب یها سازمانسایر 

، 2009اوریال   3 تاا ماارس   30)ویان، اتاریش،    15یا هساته  المللی ینبسمپوزیوم امنیت  -

 انرژی اتمی هماهنگ شا(؛ المللی ینبمشترک با اژانس  طور به

                                                                                                                                                       
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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در مورد موضوع کشف و واکنش  یا هستهدرخصوص یک سنا پیشنهاد امنیت  ییها اجالس

 16خارج از کنترل سرپرستی یواکتیورادیا  یا هستهمشتمل بر ماده  یرقانونیغبه اعمال جنایی و 

، بااا ریاساات مشااترک اژانااس 2009مااارس  23-27و  2008نااوامبر  17-21)ویاان، اتااریش، 

 انرژی اتمی(؛ المللی ینب

کشاورهای   یا هساته اژانس در خصوص اجرای قانون در رابطه با امنیت  یا منطقهکارگاه  -

 (؛2008اکتبر  8-10)وین، اتریش،  17یقاییافر

هااای  قاچااب ماواد ساالح     از محاکماه  المللای  ینبا اجاالس درخصاوص حمایات حقاوقی      -

ساپتامبر   4-5پاارتن کارفن، الماان،     -)گارمیش 18ای هسته اقااما  تروریستیو  یکشتارجمع

 (؛یا هسته اقااما  تروریستیتوسط ابتکار عمل جهانی علیه  شاه یساماناه، 2008

 اقاااما  تروریساتی  برگزاری جلسا  سرنرانی در مورد چارچوب حقاوقی جهاانی علیاه     -

 (؛2008اگوست  29مونت پلیه، فرانسه، ) 19ای هسته الملل ینبدر دانشکاه حقوب  یا هسته

)برارسات، روماانی،    20درخصوص پیشگیری از بیوتروریسام  المللی ینببرگزاری کنفرانس  -

توساط کاارگروه پیشاگیری از بیوتروریسام روماانی، وزار       شااه   ، ساماناهی2007اکتبر  9-7

 و کنسرسیوم قانون و امنیت راهبردی(؛ اموزش و تحقیق رومانی

 اقاااما  تروریساتی  برگزاری جلسا  سرنرانی در مورد چارچوب حقاوقی جهاانی علیاه     -

 (؛2007سپتامبر  7مونت پلیه، فرانسه، ) 21ای هسته الملل ینبدر دانشکاه حقوب  یا هسته

)جاکارتاا،   22کارگاه جامعه کشورهای جنوب شرقی اسیا در مورد پیشگیری از بیوتروریسم -

 (؛2007جومی  12-13اناونزی، 

                                                                                                                                                       
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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: پیشگیری، امنیت یا هسته اقااما  تروریستیبرگزاری جلسا  در قالب میزگرد راجع به  -

توسط اژاناس   شاه یسازماناه، 2007ژوئن  18)نیویورک،  23و چارچوب حقوقی علیه تروریسم

 انرژی اتمی(. المللی ینب

هاورویکردهاطرحموضوع:دیدگاههسابق.1-4

                                                  امریکا، روسایه، چاین، انگلایس و فرانساه( باه             متحاه     ام  ی ا     شامل       جهان )   ای                پنج قار  هسته

                                                 امریکاا، انگلایس، کاناادا، فرانساه، الماان،                   )شامل روسیه،   (  11 )   هشت         عضو گروه      های      دولت      همراه 

                     با شارکت در نشساتی            و مراکش      ترکیه                 چین، قزاقستان،                        و نیز کشورهای استرالیا،   (      و ژاپن         ایتالیا

              و ممانعات از  ای  بازدارنااگی هساته                    طرح جایای را برای    (  12 )                              دو روزه که در مراکش برگزار شا،

  (  13 )    دنا.  کر     اغاز    ی ا      هسته    های                      های تروریستی به سالح              دستیابی گروه

         سایزده    از                                 ای کاره شامالی، نماینااگانی               های هساته            به ازمایش            المللی راجع                     در میان نگرانی بین

   ای       هسته                جرایم تروریستی   از          پیشگیری                                         جهان با شرکت در این نشست مشترک بر اولویت       دولت

                  در قباال جارایم                                          هسته مرکزی ابتکاار جهاانی ماذکور را       ،  ای               پنج قار  هسته  (14).           تیکیا کردنا

                                                        رهای دیگر همچاون ایتالیاا، ژاپان، کاناادا، ترکیاه،                                 دنا که در این راستا نیز کشو  کر      ایجاد        مزبور

                                     الذکر را در مورد اصول ماورد توافاق                     های اصلی طرح فوب                                      قزاقستان، استرالیا و مراکش توافقنامه

  . (   109-   112  :     1388  ،  « ب »    ان ی           کردنا )نمام     امضا 

                                                   هاایی بارای ردیاابی ماواد رادیواکتیاو، حصاول               ناماه                     ارائه اصول و توصیه   ،   طرح    این        هاف از 

                                                                    ای و ارتقای انهاا و نیاز مباارزه باا تجاار  غیرقاانونی ماواد                                       اطمینان از امنیت تیسیسا  هسته

                                          ها قرار گیرنا. این طرح دارای نقاط مثبتای                                 که ممکن است در اختیار تروریست   (  15 )   بود    ای      هسته

           ساازوکاری     ی    ساو     به             اطالعا  و نیل                              د و چناگانه، مشارکت در ارائه         های متعا               شامل حضور برش

                       معااون وزیار خارجاه                   سرگئی کیسلیاک     نشست     این      . در    است                                راهبردی برای تعامل با کلیه اعضا 

       تارین                                 مقابله باا یکای از خطرنااک                           هاف ما برانگیرتن انگیزه  »   د:   کر                        روسیه طی اظهاراتی تصریح 

                                        در مورد بسیاری از مسائل توافق داریام و          قطعا    ما .    است                                  تهایاهایی است که جهان با ان مواجه 

   (.   113  :     1388         نمامیان،  )   «                 نظرهایی وجود دارد                        در برخی موارد هم اختالف

معاصر را یک مرحله گذر تاریری محساوب   یالملل نیب یا هسته یواکنشدستور کار  توان یم

بود کاه از حادراه    ییها کنفرانسشاها جمع کثیری از رویاادها و  2009-2010زیرا سال  ؛کرد

را  یا هساته  الملال  نیبا چرنوبیل به بعا رخ نااده بودنا و مضامین مهم ان برای ساختار حقاوب  

                                                                                                                                                       
23. Panel discussion on “Nuclear terrorism: Prevention, Security and the Counter-

Terrorism Legal Framework”. 
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 ,Ibrahim)کردناا  یا هستهو امادگی وضع اضطراری را وارد نظام  یا هستهنظاره کرد که امنیت 

2010: 19-32). 

وقات   جمهاور  سیرئا  اوباماا ک باارا گاذار تااریری کاه باا نطاق       2009-10 هاای  طی سال

شاورای   1887اغااز شاا باا پاذیرش قطعناماه       2009در پراگ در اوریال  امریکا  متحاه ام یا

محساوب   یا هساته خصوص مسائل در 1990اام فراگیر از اواسط دهه ین اقنرستکه  (16)امنیت

 یا هساته ین معاهااه کااهش تسالیحا     نرستبین امریکا و روسیه که  استار امضای ، شود یم

ین اجاالس امنیات   نرسات کاه   2010                      و اخیارا  در اوریال    نزدیک به دو دهه را تنظیم کارد  بود،

در  تر جامع یا هستهکه نیاز به یک نظام امنیت باما اواز نوع خود با هاایت ابتکار عمل  یا هسته

دنباال   ،قراردادرا مورد رسیاگی  یا هسته الملل نیبازمایشی برای رفع نواق  ساختاری حقوب 

 .(Meeus, 2010: 258) شا

 یهاا  ساالح خلاع  برای رسیان به هااف غاایی خاود کاه هماان       یا هسته الملل نیبحقوب 

                                      نیاز دارد. این نواق  اصوم  با ماوارد   شیها شکاف رفعبه رفع نواق  یا به عبارتی  است یا هسته

فقااان کنوانسایون    (17)،یا هساته غیرقاانونی   تجار قاچاب و  ،یا هسته: امنیت استزیر مرتبط 

کاه ان   یا هساته  یالمللا  نیبا کیفاری  و ایاه تیسایس دیاوان    یا مبنای حقوقی یا هسته جرایم

کارهای حقاوقی را الزامای   ساناد و ساازو  این دیوان پذیرش این ا چراکه؛ کنا مرتفعرا  ها شکاف

 خواها کرد.

وقات   ریوز نرست ان پیتر بالکنناژفرانسه و پیشین  جمهور سیرئ سارکوزیطرح پیشنهادی 

 کیفاری  تیسایس یاک دیاوان   و بررسای   بارای  2010اوریال   یا هساته در اجالس امنیت  هلنا

حقاوب   مرتکباان اقاااما  نااقض اصاول    که بتوانا تضمین کناا  شا مطرح  یا هسته یالملل نیب

را  یا هساته  فنااوری ماواد و   عامااناه و عالماناه  کاه   هاایی  دولات و ساران   یا هساته  یالملل نیب

باا محاکماه در یاک     ،را متایرر ساازد   یالملل نیبایمنی و امنیت  توانا یمکه  کننا یم ونقل حمل

 . (   306-   312  :     1381   ر، بک  اچ.اف) مواجه خواهنا شا متحا سازمان ملل یالملل نیب مرجع قضایی

ساارکوزی در   مثاال  عنوان بهقابل ارائه است؛ برای چنین دیوانی  گوناگونی های طرح بنابراین

افازایش   بارای  یالمللا  نیبا  باا اصاالح اساسانامه دیاوان کیفاری     » :مورد این دیوان بیان داشت

 یالمللا  نیبا شاکاف موجاود در حقاوب     رفاع  برایموردی  دیوانتشکیل یک  اختیارا  ان یا با

 همچونمقاماتی  اقااما  ،از اجالس پیشکه  نیمسئوماز  باماو. ا«ان را محقق ساخت توان یم

ساازمان   کال ریدبخواست در رابطه با این ابتکار باا   ،کردنا یم تاوینرا  طرح سینو شیپتنظیم 

 ساران  ان از  پاس کاه   دکار ایجاد را  یا برجستههمکاری کننا. این ایاه بح  بسیار  متحا ملل

در جلساا  قبال از    امار  کاه کارشناساان   اسات  مساائلی این یکی از  .به توافق رسیانا ها دولت
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. کره جنوبی هم موافقت خود راجع به ان مذاکرا  مفصلی داشتنا ها دولت اجالس بعای سران

 :Charnysh & Horner, 2010)کارد  اعاالم  2012در ساال   ها دولت الس سرانرا برای میزبانی اج

159). 

بر این فار  اساتوار اسات کاه نهادهاای       نوینی کیفری خصوص دیوانطرح پیشنهادی در

 یا هساته  یالمللا  نیبا ب حقاو  معاهاا  راجع بهشایسته به ترلفا  از  طور به تواننا ینمموجود 

کیفاری در دانشاگاه    الملال  نیبا حقاوب   اساتاد ( گاروئن اسالویتر  و طباق نظار    رسیاگی کننا

 .(Sluiter, 2010: 147)هستنا زائا  یمعیار (امستردام

 یهاا  قطعناماه از  یا هساته  جارایم تروریساتی  مبارزه باا  حقوب جهانی چارچوب  یطورکل به

( شااورای امنیاات و مجموعااه معیناای از   2006) 35/11( و 2004) 1540 (18)(،2001) 1373

بشاری   الملال  نیبمعاهاه جهانی تشکیل شاه که بایا به روشی مطابق با تعهاا  حقوب  شانزده

کیفری هساتنا. در   یالملل نیباسناد حقوب  ،1373و قطعنامه  معاهاا  مزبور      اصوم   شونا.اجرا 

کنوانسایون حفاظات    1540از قطعناماه   یا هساته  تیتروریسا حقوب جهانی ضا ،این چارچوب

راجاع باه    المللای  ینبا کنوانسایون  اجرایای شاا و    1987که در سال  یا هستهفیزیکی از ماده 

است. ایان ساه    شاه  لیتشک ،اجرایی شا 2001که از سال های تروریستی  گذاری سرکوب بمب

راجاع باه سارکوب اقاااما       المللای  ینبکنوانسیون سنا حقوقی زمانی تکمیل خواهنا شا که 

و دو پروتکال   است یا هستهکه اصالحیه کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده  یا هستهتروریسم 

پروتکال  و  دریاایی قاانونی بار ضاا ایمنای کشاتیرانی      کنوانسیون سرکوب اعماال غیر اصالحیه 

که همگای در ساال    قانونی بر ضا ایمنی سکوهای رابت مستقر در فال  قارهسرکوب اعمال غیر

 . (  35-  38  :     1391      تروس، برسنا )به قو  قانونی  ،پذیرفته شانا 2005

مؤرر هنجارهاای   طور به بامضاتروریستی  یها قطعنامهو  ها ونیکنوانسواقعیت این است که 

و تعیین معیارهای استرداد، تعقیاب و مجاازا     یا هسته اقااما  تروریستیانگاری  حقوقی جرم

در کال، ماانع اصالی اجارای      الملال  نیبا . در اینجا هام مثال حقاوب    انا کردهمجرمین را ایجاد 

زیارا   ؛یک خأل حقوقی در این عرصاه وجاود دارد   ،از طرف دیگر انگارانه است. ناهماهنگ و سهل

 .دها ینمچنین موقعیتی را پوشش  ،زمینهین در ا یالملل نیبدیوان کیفری 

، یا هساته  یهاا  ساالح در ماورد   یالمللا  نیبا  سکو  اساسنامه دیوان کیفاری  ،با وجود این

 ،در ایان موضاوع   یالمللا  نیبا و با درک صالحیت دیوان دادگستری  یا هسته جرائمتروریسم و 

و سیاسای خاود اساتفاده کنناا ازاد      در موضع عقیاتی یا هستهبمب  و افرادی که از ها شرکت

. در حیطه نظاام حاضار   باشنا ینمانگاری  و قابل جرم شونا ینمرو  ههستنا و با هیچ مجازاتی روب

 ا.کشانمحاکمه  به یالملل نیب محاکماز  کی چیهرا در  یا هستهجرائم  توان ینم
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 یا هستهعام گسترش و خلع سالح  یالملل نیبدیگری از سوی کمیسیون فراخوان  ،عالوه هب

ارزیابی اقاام کشورهای مرتلاف در رابطاه    منظور بهجایا  یالملل نیبتیسیس یک سازمان  برای

است. دستور کار ایان ساازمان فراتار از اجارای      شاه داده یا هستهبا عام گسترش و خلع سالح 

کماک   منظاور  بهالقوه برای هویتی ب یئتیه چراکه ؛است یا هستهمعاهاه عام گسترش  ا مقرر

 یهاا  ساالح  ،ایان معاهااه   موجاب  باه در نظار دارد   و به تنظیم یک معاهاه جایا فراخوان داده

 ییها مکان عنوان بهرا  سیسوئوین در اتریش یا ژنو در  ، شهرئتیهرا ممنوع کنا. این  یا هسته

کمیسایون اظهاار داشات کشاورهای      ،بر ایان  بالقوه برای این سازمان در نظر گرفته است. عالوه

خارج از معاهاه عام گسترش بایا متقاعا شونا به معاهاه ممنوعیات   یا هستهدارای تسلیحا  

 ملحق شونا. (19)پذیر تولیا ماده شکافت و پیمان اتی یا هستهجامع ازمایش 

 هاای  پادماان  باه  برشای  استای مشاروعیت ردر  جایا اقاامبه  یا هستهنظام عام گسترش 

اناارژی اتماای، مااخلااه و بازدیاااهای ان ضاامن مقابلااه بااا کشااورهای     یالمللاا نیباااژانااس 

نیاز دارد و این مفهومی است که در نظاام   یا هسته یها سالحگسترش  علتشاه به  انگاری جرم

 جاری وجود ناارد و در صور  عام مااخله شورای امنیت محقق نرواها شا.

عملتانظریهای:ازهستهالمللیبینکیفریدیوان.۲
، عامل تروریسم، ها میرژیا  ها حکومتدنیای امروز از جنبه فروپاشی  یکیتیژئوپلتیییر و تحوم  

را  یا هساته و دسترسی اسان به اطالعا  دغاغه نیاز نظام حقوقی به امنیت  افتهی سازمان جرائم

 یا هساته  الملال  نیبا که مفهومی ناپیاا در رژیم فعلی حقوب  انا کردهایجاد  الملل نیبدر جامعه 

گارفتن   اماا باا در نظار    ،اناا  شاه رفتهیپذمتفاوتی  ربطی یا معاهاا   ها ونیکنوانس هرچنا. است

معاهاه عام گساترش، کنوانسایون حفاظات فیزیکای از مااده       ،همچون) یا هستهعامل امنیت 

راجاع باه سارکوب اقاااما       المللای  ینبا کنوانسیون  (20)،یا هسته ایمنی، کنوانسیون یا هسته

 یا هساته                                                                 ( هیچ کنوانسیون واحای وجود ناارد که صرفا  متمرکاز بار امنیات    یا هستهتروریسم 

بر ان این نظر هم وجود دارد که ابزارهاای ناامبرده    شاه باشا و عالوه یگذار نامباشا یا برای ان 

یا معاهااا  باعا     ها ونیکنوانسطرفی اجرای این دارنا و از  یجهانشمولفاصله زیادی با مفهوم 

 جامع خواها شا. یا هسته الملل نیبایجاد شکاف در حقوب 

چارچوب فعلی معاهاه عام گسترش بر پایه سه ستون عام گسترش، خلع ساالح   ،در ضمن

ان است کاه امنیات    مهم لهئمساستوار شاه است.  یا هسته فناوریاز  زیام صلحو حق استفاده 

تور کاار  جهاانی و ساتون چهاارم دسا     یا هستهاز چارچوب  یریناپذ ییجاابرش  بایا یا هسته

 جامع عام گسترش بشود.
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حفاظات از   ،یا هساته و نظاام عاام گساترش     یا هساته  الملال  نیباصلی در حقوب  لهئمس

 یا هساته  ماواد امیاز   صالح و غیر زیام صلحارار خطرناک مصرف در برابر  ستیز طیمحو  ها انسان

. ایان  کنناا  یما انگااری   را جرم یالملل نیبصلح و امنیت  اکنناهیتهافعل  هرگونهاست و هر دو 

 ای مجموعه عنوان بهکه  شونا یملحاظ  یا هستهمفاهیم بر اساس همان محسنا  حقوب کیفری 

 یهاا  وهیشا کاه   انا شاه شناخته یالملل نیبیا  یا منطقهدر سطح ملی،  شاه گرفتهکار  از قواعا به

انگاری انها توساط کشاورها را    انگاری کرده یا جرم را جرم یا رادیواکتیو یا هسته یانرژ با مرتبط

مشاابه بار اسااس ماهیات      یها وهیشمرتبط با  ا مقررانها را از سایر  توان یمو  انا نمودهالزامی 

 .(Ferro, 2008: 120-140) دکریا رادیواکتیو متمایز  یا هستهخطرناک انرژی  العاده فوب اتی 

کنوانسایون حفاظات فیزیکای از    ) یالمللا  نیبدر سطح  یا هستهقواعا فعلی حقوب کیفری 

و قطعناماه   یا هساته راجع به سرکوب اقاااما  تروریسام    المللی ینبکنوانسیون ، یا هستهماده 

اراار  در برابار   سات یز طیمحا و  هاا  انسانهمگی برای حفاظت از  (( شورای امنیت2004) 1540

حقوب کیفاری شاناخته    عنوان به که انا شاهمنظور  یا گستردهدر طیف  یا هستهانرژی  مررب

 .  شونا یم

 یالمللا  نیبا گونه توافقنامه فقاان هر مؤیا یا هسته الملل نیبمروری کلی بر ساختار حقوب 

بار ایان    . عالوهاست یا هستهغیرقانونی  وانتقال نقلستا یا معامله، دادو یشناس حقوبدر رابطه با 

 ،غیرقاانونی اسات   یا هسته دادوستا یا هسته یها سالحواقعیت که تنها راه استحصال یا بهبود 

نقا  در نظاام    نیتار  مهم یا هسته وانتقال نقلروشمنا جهانی برای شناسایی  یها وهیشفقاان 

 . (Albright, Brannan & Stricker, 2010: 85-106)تاسجاری 

باا گساترش    یا هساته  تجار  غیرقانونی ماواد که معضل  ایا یمبه نظر  طور نیادر حقیقت 

و رشاا ساریع    فنااوری . باا گساترش جهاانی    شود یم تر میوخ روز روزبه ها یتوانمناو  ها فناوری

. اشاکار اسات  قاچاب  یها شبکهاین تجار  خطرناک برای  سهولت پیگیری ،یالملل نیبستا دادو

سال قبل استحصال مواد، تجهیزا  و دانش عملی تولیا سالح  ده بادر حال حاضر و در مقایسه 

 خواها بود. تر سادهاه از این هم این امر در ده سال این مراتب بهاست و  تر ساده یا هسته

غیرمساتقیم   طاور  باه انگااه   ،ستا ریپذنا توقف دادوستابپذیرد که این  یالملل نیباگر جامعه 

دسات خواهناا یافات و     یا هساته  یها سالحها به  پذیرفته که تعااد بیشتری از کشورها و گروه

قاچااب   جهات  نیا ا از(. Albright, Brannan & Stricher: 107) از انها استفاده خواهناا کارد   زمانی

ویاژه یاا   هایچ کنوانسایون   ؛ چراکاه  بررسی قرار گیرد موردکه بایا عامل دیگری است  یا هسته

اینکه در ساایر اساناد مارتبط )مثال      باوجوددر رابطه با ان وجود ناارد،  یالملل نیبگذاری  قانون

کنوانسایون  و  معاهاه عاام گساترش   های پادمان، یا هستهکنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده 
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( لحاظ شاه باشا. در این خصوص طارح  یا هستهراجع به سرکوب اقااما  تروریسم  المللی ینب

انگااری   گذاری جایاا بارای جارم    خواستار قانونکه  یا هستهپیشنهادی مصر در اجالس امنیت 

 .(Hanley, 2010: 263) کنا یماهمیت پیاا  بود، یا هسته موادقاچاب 

اساسای   یگاام  ،یا هساته ساتا غیرقاانونی و قاچااب    برای دادو تنظیم یک چارچوب حقوقی

انگااری   و جارم  یا هساته  تیتروریسا  قارتمناا، ضاا   یا هساته تشکیل یک نظام امنیت  یسو به

ساتون   تشاورای امنیا   1540قطعنامه  ها شنهادیپسوداگران خواها بود. کنوانسیونی مبتنی بر 

 اصلی این عامل گسترش را تشکیل خواها داد.

، مرتکباان محااود باه    تیباصاالح ، خواه یا هسته یالملل نیبکیفری  از تیسیس دیوان پیش

  مهام  ااز عام گسترش مزم است نکای  اه دارای طیف گستردهخو ،ای امنیت و تروریسم هسته

 زیر و مبانی حقوقی را بررسی کنیم:

( برپایاه  یکارهای حقاوب کیفار  یاافتن ساازو  ) یالمللا  نیبکیفری  اسنامه دیواناصالح اس -

 ؛2005در کنوانسیون ای مقرر  صالحیت رسیاگی به جرایم تروریستی هسته

 ؛یا هسته میجراکنوانسیون  تصویب -

 ؛یا هستهغیرقانونی  تجار  یشناس حقوبمرتبط با  یالملل نیب یها توافقنامهیافتن  -

 .یا هسته ایمنیپذیرش کنوانسیون  -

دارای اولویات   لهئمسا ، اماا  برجساته هساتنا   الملال  نیبا تمام این اصالحا  حقوب  هرچنا

، اختیاارا  بیشاتر   یا هسته تیسیترور ضا مستحکمای تضمین یک چارچوب حقوقی بر نرست

انرژی اتمی است که با اقااما  تحت هاایت شورای امنیت افزایش یابا. پاس   یالملل نیباژانس 

هنجارهاای   ،یا هساته راجع به سرکوب اقااما  تروریسم  المللی ینبکنوانسیون شان  از اجرایی

 تعریف شانا. انهاانگاری  و جرم یا هستهتروریسم  اقااما  یبنا طبقه برایحقوقی مزم 

یاک جارم    عناوان  به وضوح به ،متعارف جرایم تروریستیبرخالف  یا هستهتی تروریسجرایم 

ابهاام   بااون ن ماتهم را هافمناا و   اکه قانون و صاالحیت بار مجرما    شود یمتعریف  یالملل نیب

با  یا هستهراجع به سرکوب اقااما  تروریسم  المللی ینبکنوانسیون  که یهنگام. سپس سازد یم

درخاور و مزماه مباارزه باا      یالمللا  نیبا هنجارهای  ،شورای امنیت منطبق شود 1540قطعنامه 

ایان   ،1540قطعناماه   یامجارا  مزمبا وجود ویژگی  .کنا یمرا ارائه  یا هسته اقااما  تروریستی

 یا هساته  یالمللا  نیبا فری یک . ورود یک دیواننایا یدرنممناسب به اجرا  طور بههنوز هنجارها 

قطعناماه   ا مقارر اجارای   برایمشروعیت اختیارا  اژانس  موجبقضایی اصلی  تئیه عنوان به

 تروریسم خواها شا.های ضا انسیوندر کنو یا هستهو معیارهای مرتبط با ماده  1540
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عضاو   هاای  دولتبرای  یا هستهخصوص امنیت تیسیسا   اژانس در یها شنهادیپمزم است 

و اساتانااردهای امنیتای    هاا  ادماان پرا بارای   تار  قیا دقالزامی شونا و اژانس یک برنامه تیییای 

مناسب طراحی کنا. این برنامه بایا شامل بازدیااهای فشارده، ابزارهاای شناساایی از راه دور و     

محوریات  این برنامه بایا یاک اداره اژاناس باا    تیییا پیروی باشا.  برای یا ماهوارهتصویربرداری 

نظاار  بار    برایاقااما  کشورهای مرتلف  یساز هماهنگو  یا هستهشناسایی جهانی فعالیت 

بایا اژانس توساط   . (Joyner & Parkhouse, 2009: 238)را نیز دربربگیرد یا هستهماده جایی  هجاب

در ان معناا   یا هساته  یالمللا  نیبا کیفاری  دیوان  تا شودتقویت  یالملل نیبیک سازمان قضایی 

 دیوان اختصاصی اژانس، صحن حقوقی و ابزار پشتیبانی از اژاناس  عنوان بهباها. چنین دیوانی 

یا گزارشی حاصل از اژاناس   یریگ میتصم یالملل نیبحمایت و تقویت خواها کرد. اگر جامعه  را

نتیجه نهایی مورد احترام بوده و باه   ،هارا مبنای کار قرار د یا هسته یالملل نیبکیفری  و دیوان

 اما. درخواهااجرا 

درخصوص  موازی یها یبازنگرو تقویت  ها تیساافزایش تیریر بازدیا از  برای توانا یماژانس 

از کارشناساان کشاورهایی کاه باا انهاا       ها دولترا دایر کنا که در ان  یا برنامه یا هستهامنیت 

مساائل مهام    بیا ترت نیا بهدعو  به عمل اورنا.  ساتشانیتیسبازدیا از  برایروابط حسنه دارنا 

متشکل از مقامااتی از کشاورهای متراصام باه      یالملل نیببازدیا  یها گروهامنیت ملی از طریق 

خاود از پااداش و تشاویق و     1540طریاق کمیسایون   . شاورای امنیات بایاا از    افتاا  ینمخطر 

کنوانسایون حفاظات    یها مقرره یریکارگ بهکردن  الزامی برایتحریم و جریمه نقای  طور نیهم

کلیه انگاری  و جرم یا هستهراجع به سرکوب اقااما  تروریسم  المللی ینبکنوانسیون فیزیکی و 

 توسط کشورها استفاده کنا. یا هسته تیتروریس اشکال متنوع اقااما 

اورناا و اطمیناان حاصال     به اجرا در 1540عضو تعها دارنا ان را طبق قطعنامه  های دولت

 بیا تعق قابال توساط هار کشاوری     یا هساته  اقااما  تروریستین متهم به ارتکاب اکننا مجرم

 یالمللا  نیبا  مجرمیک  عنوان بههستنا. این امر مجرم را مشمول صالحیت جهانی خواها کرد و 

 یالمللا  نیبا کیفاری   د که همگی هااف و مقصاود دیاوان   اتصایق و تحت تعقیب قرار خواها د

 اتای و  وظیفاه   المللای انارژی اتمای    بین اژانس اینکه اوجودبپیشنهادی خواهنا بود.  یا هسته

اما نظام معاهااه عاام گساترش     ،دها یممؤرر و مکفی انجام  طور بهرا  قانونی مقرر در اساسنامه

ای  بناابراین تیسایس محکماه   ؛ کارده اسات   یا هستهده خلع سالح کمک بزرگی به طیف گستر

ارتکاابی در   جارائم بارای تعقیاب و رسایاگی باه      یا هساته  یالملل نیبکیفری  اندیو موسوم به

مقابلاه   یا هساته گساترش  کار روش و ساازو  هرگوناه ه این نظام با ب ای های متنوع هسته عرصه

 .دکرخواها 
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رسایاگی کناا و حقاوب     (21)یا هساته حقاوب کیفاری    کلیاه ابعااد  باه   توانا یماین دیوان 

کار بازدیاا  ش دهاا و مشاروعیت اقاااما  و ساازو    را در اساسنامه خود پوش یا هسته الملل نیب

 یالمللا  نیبا  کیفری تیسیس یک دیوان ،تینها در. (125: 1394نمامیان، کنا )اژانس را تقویت 

در را  اینااه  شارایط و  مرتفاع ای را  هسته کیفریموجود در ساختار حقوب  یها شکافای  هسته

 توسعه خواها داد.المللی  بین یها چالشبا نوع مالحظا  تهایاامیز و  مواجهه

فرجا 
                                            ای، اترا  و اعمال راهبردهاای پیشاگیرانه و                                  اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته    حل     راه        امروزه، 

            هاا بارای                          پذیر توساط تروریسات                    ای یا مواد شکافت                                       سرکوبگرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته

      هاای                  چگوناه گاروه          داناا    ی    نما       کاس     یچ   ها  »                           ی باومی زیرزمینای اسات.     ا                  ساخت یک سالح هسته

                                                                               ها با یکایگر رابطه دارنا و نگرانی راجع به همکاری انها باا یکاایگر صارفا  در                     تروریستی و دولت

                                          های حامی تروریسم قرار دارد مطارح نیسات،                                               ارتباط با کشورهایی که نامشان در فهرست دولت

      هاای                                باه یاک قاار  دارای ساالح              خواهناا    ی م      یی که                   درخصوص دیگر کشورها       مسئله         بلکه این 

 . (MacAskill & Traynor, 2005: 58) «              نیز مصااب دارد   ،            ای مبال شونا      هسته

، خلع سالح و یا هسته جرایم تروریستیترین راه مقابله با  مطلوبضمن اینکه افزون بر این، 

جامعه جهانی است که در  یها کوششبهترین راه مقابله با ان، ، اما استکنترل دقیق تسلیحا  

مواد  ونقل حملکنترل و نظار  بر  منظور بهچارچوب دیوانی با نظار  دقیق سازمان ملل متحا 

 (.425-428: 1392سواری، ) یردگ یمگوناگون صور   یها سالحو  یا هسته

باشاا و از  کاملی داشته  نفو بایا راه  2009 -10گذار تاریری  یا هستهمرحله با وجود این، 

 یالمللا  نیبا  کیفاری  خصاوص تیسایس دیاوان   از طرح پیشنهادی در ها فرصتوزنه طریق این ر

ایان دیاوان ابازار     چراکاه  ؛استنیازمنا مطالعه و بررسی جامع  منا شود که البته بهره یا هسته

 یهاا  اسات یسهاا و  راهبردخواها باود و   یا هسته یها سالحکامل  برداشتن از میانمهمی برای 

 را تقویت خواها کرد. یا هستهعام گسترش 

 یا هساته  جرایم تروریستیمبارزه با  یکم میل به افزایش امنیت و و قرن بیست یا هستهرونا 

 :استکارهای زیر م حاضر فاقا مبنای حقوقی و سازونظادارد، اما 

 یهاا  ساالح گساترش  در  ها شرکتاشراص و  های فعالیت از در پیشگیریعام توانایی  -الف

 ؛دادگستری یالملل نیبدیوان  و یالملل نیبصالحیت دیوان کیفری  چارچوبدر  یا هسته

 یهاا  توافقناماه در بسایاری از   یا پراکنااه  ورطا  باه  یا هساته حقوقی امنیات  چارچوب  -ب

همگاون نیازمناا کاار و تالشای هماهناگ       یا هسته ایمنیو کنوانسیون  شاه یمعرف یالملل نیب

 است.
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در بسایاری   کنا یمانگاری  گوناگون را جرم یا هستهه ترلفا  چارچوب حقوقی اصلی ک -ج

 ،رو نیااز . است معرفی شاهپراکناه  صور به امجرا و غیرالزامی(  )مزم الملل نیباد حقوب از اسن

ضمن پارداختن باه ایان     توانا یم ارتکابی یا هسته جرائم چارچوبدر ای جامع  معاهاه تصویب

فضاا را   یا هساته  یالملل نیبکیفری  موضوع یک مرجع هماهنگ هم باشا )بح  در مورد دیوان

 ؛اماده کرد( یا هستهبرای شروع به یافتن تعریفی برای جرم 

جاایی   همعاملاه و جابا   یشناسا  حقاوب مرتبط با  یالملل نیب یها توافقنامهتنظیم و تثبیت  -د

 ؛است یا هستهیک گام بحرانی در نظام عام گسترش  ،یا هستهغیرقانونی 

 چاارچوب در  یا هساته خلاع ساالح    گستردهبه طیف  یا هسته یالملل نیب کیفری دیوان - ه

اصلی عام گساترش   گرانبازی عنوان بهقضایی اصلی و ستون حقوقی ان  تئیه عنوان بهاژانس و 

 کمک خواها کرد.

 یا هساته  یها سالحمبارزه با گسترش  یها روشبا  یا هسته یالملل نیبکیفری  دیوان وجود

باه شامار    ایجااد ان یکای از ابزارهاای    یا هساته معاهاه ممنوعیت جامع ازمایش  دارنا. ارتباط

. ردیا گ یما توسط یک کشور بر اساس ان صور   یا هستهانگاری انجام ازمایش  که جرم رود یم

 یا هساته بارای ردیاابی و مجرایاابی مناابع مااده       یا هستهمطالعه و پیشرفت بیشتر در انتساب 

جهت ارزش زیادی پیااا   از این یا ماهواره. اطالعا  منابع ازاد و تصویربرداری باشنا یمضروری 

افزوده برای نظام معاهااتی عام گسترش یک ارزش  یا هسته یالملل نیب کیفری . دیوانکننا یم

 را تقویت و مشروع خواها ساخت. یا ستههعلمی و عملیاتی امنیت  یها روشخواها بود و 

معاهااه   هاای  پادماان و  یا هستهعلم انتساب و پزشکی قانونی  تحول در موجبدیوان  ایجاد

حقاوقی و ابازار    مبناای دیاوان اختصاصای،    مثاباه  باه ا شا. چناین دیاوانی   عام گسترش خواه

 یالمللا  انارژی اتمای ان را تقویات خواهاا کارد. اگار جامعاه باین         یالملل نیبپشتیبانی اژانس 

را مبناای   یا هساته المللی  کیفری بین توسط اژانس و دیوان شاه میتنظیا گزارش  یریگ میتصم

قرار جامعه جهانی  مورد احترامو  توجه  قابل طورقطع بهان نتیجه نهایی  ،قرار دها اقااما  مقرر

 خواها گرفت.

:هانوشتپی
                 اداره اطالعاا  و   »  و    «       روسایه        فارال      امنیت        سرویس »     سابق       افسر  (Alexander Litvinenko)         تویننکو ی                    الکسانار والتروویچ ل  (  1 )

                                   ترفیع یافات. وی پاس از حضاور در           سرویس               برش هفتم در ان    ی    مقام      قائم          بود که تا   «     سابق                   اتحاد جماهیر شوروی      امنیت 
                                                        به همراه چناا تان از مایموران ساازمان امنیات ملای              چراکه          اخراج شا؛        سرویس   از       1998                        یک نشست مطبوعاتی در سال 

                                             رتبه شاه بود. همچنین در مارس همان ساال باه         عالی   ی  ها   ت ی   شرص               بودن تعاادی از                                 روسیه متهم به صاور فرمان قتل و ر
         دوبااره                                                           تبرئه گردیاا، اماا قبال از برائات از اتهاماا  وارده            1999                       دستگیر و در نوامبر سال    ،                            اتهام تجاوز از اختیارا  کاری

                                                                                                          دستگیر شا. در همین حال در پی اغاز تحقیقا ، به همراه همسرش به انگلستان متواری و در انجا پناهناه سیاسی شا و 
         در طاول         حاال    ن   یا  ا      باا                                             غیابی به سه سال و شش ماه حبس محکوم گردیاا.       طور    به      2002                           پس از تکمیل تحقیقا  در سال 

                      گاذاری در اپارتماان                                          سازمان اطالعاتی روسیه را متهم به بماب             د که در ان  کر                    های متعادی را تیلیف                     اقامت در لنان کتاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
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                ناگهانی بیمار و      طور    به   وی       2006                   کرد. در اول نوامبر                ومدیمیر پوتین      رسیان                                          روسی و دیگر اعمال تروریستی برای به قار 
       زعام       باه     رو   ن ی ا      د. از                     جان خود را از دست دا     210-                                                                در بیمارستان بستری شا که سه هفته بعا در ارر مسمومیت با پلوتونیوم
  .   است   ی ا      هسته                                                        پزشکان مترص  قتل لتویننکو، نقطه عطف در اغاز عصر تروریسم 

                             ارتکااب اقاااما  انتحااری       ،                      المللای داشاته اسات                                                      المللی بیشتر از همه ارر ترریبی بر امنیت و صلح بین     بین       جرائم          ( انچه در  2 )
                       مبارزه باا تروریسام،         ظاهر    به       حامیان        چراکه      نیست؛         طورقطع    به                                                    تروریستی بوده که متیسفانه محاود به زمان و مکان خاصی 

      هاای                                                                                                          امروزه خود درگیر در جبران خسارا  ناشی از وقوع حوادن تروریستی هستنا که منشی ان را بایا در اترا  سیاسات 
              ذاری مرارب و                  الملال و اررگا                                     ها در اجرای صحیح قواعا حقوب باین                                                     دوگانه در مقابله با تروریسم به دلیل عام اجماع دولت

                                         ر                   وقوع حوادن تروریستی در مراکز مهم شاهری و پررتاردد همانناا             بنابراین   ؛               ر ان جستجو کرد ب       المللی          های بین            غلبه سیاست
           در لناان،        2005       جاومی     7                در قطار مادریا،       2004     مارس     11         در بالی،       2002      اکتبر     12            در نیویورک،       2001        سپتامبر     11
  ،        ساوروچ         منطقاه      در      2015        ژوئیاه     20   ،                                  در قطار مساکو ا سانت پترزباورگ       0   201     مارس     29         در مسکو،       2009       نوامبر     27

  ،                                نامه مجله شارلی اباو در پااریس                   در محل دفتر هفته      2015       ژانویه   7  ،        در اسلو      2011      ژوئیه    22       ترکیه،       اورفه             استان شانلی
    18  و    13   ،       بیارو            در جناوب          ضااحیه       منطقه    در       2015       نوامبر    12        انکارا،      اهن                         مقابل ایستگاه مرکزی راه      2015      اکتبر    10

    ایل              شمال پاریس و      دنی-  سن  و                         ورزشگاه استاد دو فرانس       حوالی   و       پاریس                  یکم، دهم و یازدهم        مناطق    در      2015       نوامبر 
       ماارس     19  ،              مساجا کباود                و در نزدیکای           استانبول                              منطقه تاریری میاان سلطان احما     در      2016       ژانویه    12   ،        دو فرانس
         در جشان        2016        ژوئیاه      14          بروکسال،     ی                   در فرودگاه و متارو       2016      مارس   22   ،        استانبول             میاان تقسیم       حوالی   در       2016

  ،   رو   ن   یا  ا       نا. از      هسات             المللای                                                             خود مؤیا نقض فاحش و روزافزون قواعا و اصول بنیادین حقوب بین                        ملی فرانسه در شهر نیس،
 Exporting)   «               تروریسم صادراتی »                             ای جایا از تروریسم، موسوم به            ظهور شاخه       مثابه    به                قااما  مزبور را               توان حوادن و ا    می

Terrorism)  هاای غربای باا                                                     توان در ایجاد گروه داعش یافت که متیسفانه دولات        را می                       نمونه این نوع تروریسم  .         تلقی کرد                  
                    المللای را فاراهم                                          ان، زمینه ایجاد نقض صلح و امنیت باین            های ضابشری                                       های نامشروع و غیرقانونی خود از جنایت       حمایت
  ،  «     الاف  »         نمامیاان   و      287-   288  :     1394   ، «     الاف  »                   معظمای و نمامیاان    ؛   18-  22  :     1393            و نمامیان،      نژاد         سبزواری      )ر.ک:    انا      کرده
1394     :  138   -135   .)   

        درازما      حرکت   بر      تیکیا   با      عمومی     مجمع   در    خود        سرنرانی   در     2001      اکتبر    اول   در  ،     متحا    ملل    وقت   کل     دبیر     عنان      کوفی  (  3 )

          میکروبای      یاا   ی ا      هسته    های     سالح   با     حمله   یک »           بیان داشت:    ی     الملل   ن ی ب        تروریسم    با       مبارزه     برای       المللی     بین      جامعه    سوی   از

       جلاوی       تاا       کارد       کماک        تاوان     می    اما       بگیرد،   را        سپتامبر   11     حمال      جلوی        نتوانست     جهان      بکشا.   را    نفر   ها        میلیون      توانا   ی م
     یاا          تروریستی     گروه   یک       است که    این    خطر     ترین      بزرگ     شود.      گرفته      ایناه   در          کشتارجمعی        تسلیحا    با         تروریستی     حمال 
  . «   کنا        استفاده  و    کسب   را  ی ا      هسته    سالح       بتوانا    فرد   یک    حتی

Annan, Cofi, Secretary General Addressing terrorism, 11 October 2001, www.un.org 

          نتوانا در     یاب        حقیقت  ۀ                   ای نیست که یک کمیت                                                        اربا  جرائم ارتکابی توسط گروه داعش، موضوع چناان پیچیاه               ( با وجود این،  4 )
  و       اسات            بینی کرده                             صراحت جرائم ارتکابی را پیش    به   ر ررم         اساسنامه        باشا.                    موضوع و تحقیقا  مزم          گوناگون      ابعاد             مقام بررسی
      ایان          متحاا                                             ، ان است که شاورای امنیات ساازمان ملال                  مطابق اساسنامه                           برای تعقیب کیفری این جرائم         راهبرد          مؤررترین

  .             قرار گیرناا        کیفری                انا، تحت تعقیب                                                                          موضوع را درخواست کنا تا با این درخواست، کشورهایی که معاونت و مشارکت کرده
      که در                                                                            ر خواها بود که مصادیقی از جنایا  تروریستی در کنفرانس کشورهای عضو اساسنامه ررم    جا    به                    در همین زمینه بسیار 

   ه ی              مرتلط در ساور    ی  فر ی ک   ۀ    محکم   ک ی   س ی   تیس    ن، ی         عالوه بر ا                اری قرار گیرنا.    انگ                          تشکیل خواها شا، مورد جرم      2017    سال 
        کیفاری       وان   یا    و د   ه ی     ساور    ی      داخلا    ی    هاا                                    عاالت در فقاان محاکمه در دادگااه    ی      و اجرا   ی  فر ی ک   ی                   بسترساز مقابله با ب      توانا     می
  . (  25-  29  :     1394  ،  « ب »                      ؛ ر.ک: معظمی و نمامیان    1004   :    1392   ، ی ش ی    و قر      مکان     جنت    یی   اقا      باشا )        المللی     بین

   یک    به     ناظر   ی ا      هسته               جرایم تروریستی     ارار   که     مطلب    این   به     توجه  و       تاابیر           عام جامعیت    این   از      اگاهی   با       المللی             ( جامعه بین 5 )
     باا        ساازد                        مرااطره مواجاه مای        باا    را              شهروناان انها  و   ها      دولت      سیاسی                 حاکمیت و موجودیت  و          خاص نبوده     دولت    چنا   یا

         راساتای    در  ی       المللا    ن ی   با                   افازایش تعاامال            ساعی در                 انارژی اتمای،         المللی           اژانس بین      ماننا  ی     الملل   ن ی ب               تیسیس نهادهایی

        ابعااد    در         تااابیر      یات     جامع  و   ها      دولت     سایر   به    فنی       نوین و                     تعمیم و اموزش تاابیر     طریق   از    جرم    این   با       مبارزه  و        پیشگیری

   (.   109-   110  :     1395                      فروغی، غنی و میرزایی،       دارد )   را  ی     الملل   ن ی ب

          نامحااود       طور    به                                  گرفتنا که ایا معاهاه عام گسترش را                بایا تصمیم می      1995                                  های عضو معاهاه در کنفرانس بازنگری       دولت  (  6 )
                                   معاهاه عام گسترش(. کشاورهای طارف       10     ماده    2    بنا      شود )                                                   تمایا کرده و توسعه دهنا یا اجازه دهنا معاهاه منقضی 

          که شاامل                                                  امحاود معاهاه عام گسترش مذاکراتی را صور  دادنا                                نیل به توافق کلی در خصوص تمایا ن       منظور    به       معاهاه 
          را بارای      یی    هاا          شانهاد  ی پ                         های کمیته مقااماتی کاه                         بازنگری از طریق نشست      ساله     پنج                        گیری راجع به تقویت رونا          . تصمیم 1

                                       اصول و اهااف خلع ساالح و عاام گساترش     »     بستن      کار                 گیری در خصوص به         . تصمیم 2  ؛    کرد   ی م                         کنترل بازنگری بعای ارائه 
        ارائاه     ای                            و پیشرفت در خلع سالح هساته    ی ا      هسته                                                 که وضعیت را برای حرکت در راستای پیشگیری از گسترش   «   ای      هسته
   در    ا  یی  تی      قابل   ی        کشتارجمع    های                                                        که کشورهای خاورمیانه را ملزم کنا تا یک منطقه فاقا سالح   ی ا         قطعنامه       . صاور  3  ؛  د  کر   ی م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://quarterly.risstudies.org/?_action=article&au=21410&_au=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86++%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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    هنا    ی ا      هسته                                            با عواقب نامطلوب سیاسی حاصل از اجرای ازمایش       2000                    کنفرانس بازنگری سال   .   نا  کن              یانه را تعیین      خاورم
                                                             ای فراگیار شابکه عبااالقادرخان در پاکساتان مواجاه شاا.                     هاای هساته                        و نیز حاصل از فعالیت      1998                 و پاکستان در سال 

   6                                 نمودن تعهااا  مناارج در مااده       ی ی                      م عملیاتی را برای اجرا                             از میان کلیه امور، سیزده اقاا      2000                    کنفرانس بازنگری سال 
                             درخصوص ضوابط و اهاااف عاام         1995                      و رأی کنفرانس بازنگری         کاربست                                       معاهاه عام گسترش در مورد خلع سالح را به 

       هاای                                                               الوصف سیزده اقاام شامل اجرای زودهنگام معاهاه منع جامع ازمایش                  ای را پذیرفت. مع                      گسترش و خلع سالح هسته
        یا باشا   یی         ما قابل ت ا   کار     طور    به         المللی و                      جانبه که در سطح بین            امیز و همه                                       ای؛ مذاکره پیرامون یک معاهاه غیرتبعیض      هسته

                ا و خلاع ساالح       کنا                   دیگار را ممناوع             انفجاار         قابال    ای                       ای یاا ادوا  هساته              های هساته                پذیر برای سالح                    و تولیا ماده شکافت
   در                  مزم به  کر اسات     ،             (. باوجود این   175  -   177  :     1388    هی،              تابیسی و لی       باشنا )   ی م   ای                    توسط کشورهای هسته        بازگشت   ی ب

      هاای               تعیین گام       منظور    به      هایی       سیاست  ،     2010  و       2000    های      سال              ان.پی.تی( در       گسترش )                 بازنگری رژیم عام     های          کنفرانس
                          اتراا  و اسانادی بااون       ی ا        هساته     های                                                و همچنین برنامه عمل باین منظور با موافقت قار    ی ا      هسته                عملیاتی خلع سالح 

                و جااال میاان                                       در مرحله نظریه مانااه و تقابال     ی ا      هسته        خلع سالح         تاکنون                                        الزام حقوقی مصوب شا. با همه این تفاصیل، 
         منظاور       باه    ی ا        هساته       هاای                                                   عضو معاهااه و حتای جااال میاان خاود قاار          ای              های غیرهسته                          دارناگان این سالح با دولت

  ،          باازنگری           کنفارانس        2013                  کمیتاه مقااماتی     .                         های بزرگ، همچنان باقی است          زرادخانه         های صاحب          دن قار   کر     قام   ش ی پ
       تاوان           را مای       هاا         دولات                                                            ها بوده است. در این زمینه، نقطه نظارا  متفااو  و مقابال                ها و تقابل                           مجالی برای تبلور این جاال

      اسات     ی ا        هساته             خلاع ساالح                                                          نوعی پشتوانه ماانی و افکاار عماومی بارای پیشابرد        ی ر ی گ     شکل     مهم،        مسئله           مالحظه کرد. 
                باودن در ایان                                                                               نظیر امریکا نیز باون انکه خود را در مقابل این جریان قرار دها، ماام از سهیم   ی ا      هسته      قارتی     که   ی   طور    به

   (.   124  :     1392      ساعا،      است )             ان سرن راناه    ی  ها      عرصه             بودن در برخی               رونا و پیشرو
                                    های تروریستی، ساهولت دسترسای باه          گروه    له ی  وس    به   ای       هسته          تروریستی       جرایم                                         منظور از امکانا  بالقوه مزم برای توسل به    ( 7 )

              هاای اعضاای                                ریزی، ساخت یا انجام اماوزش                                      مورد نیاز؛ داشتن مکانی امن برای طرح   ی ا      هسته   ی  ها     سالح                 مواد، تجهیزا  یا 
                     خاص؛ داشاتن عوامال                                                  نیروهای اطالعاتی؛ حمایت نظامی، مالی و فنی کشوری     له ی  وس    به                               گروه باون نگرانی از ردیابی شان 
               بارای تایمین           افتاه  ی          ساازمان                                                   برای کمک به انها؛ داشتن ارتباط با سایر جنایتکاران    ی ا      هسته                           نفو ی در بین محافظان مراکز 

   ی    هاا        ساالح                                                        تروریستی برای سهولت دسترسی انها به ماواد، تیسیساا  و      ی  ها      گروه                                     منابع مالی مورد نیاز؛ همکاری با سایر 
  :     1389         )کوشاا،                                      که مستلزم داشتن هااف واحاا اسات       است                                   ابی به منابع مالی و فنی مورد نیاز                 مورد نیاز و دستی   ی ا      هسته
77  -71  .)   

        تحمیال          صاور        باه   ،  ی ا        هساته                       اقاااما  تروریساتی                        تروریستی در توسل باه     ی  ها      گروه                                  اترا  راهبرد مزبور برای کاهش توان    ( 8 )
                  ابزارهایی هساتنا      ها   م ی   تحر  ،  ی     الملل   ن ی ب              زیرا در مسائل   ؛             تروریستی است   ی  ها      گروه                        مناسب برای کشورهای حامی    ی  ها   م ی   تحر

         المللای              جویانه بین                     ، نوعی اقااما  تالفی  ها   م ی   تحر                گیرد. به عبارتی                                                      که میان دیپلماسی و استفاده از نیروهای نظامی قرار می
                   ای رفتااری بایاا                                                    شونا. البته برای ارربرشی مطلوب در اترا  راهبردها                   تجاری یا مالی می   ی  ها   ت ی     محاود              هستنا که شامل 
                                                                       تروریستی وجود داشته باشا که در این رابطه بایا اقااماتی همچون ارزیاابی     ی  ها      گروه      اساسی    ی  ها       تفاو               درک مناسبی از 

         باهااف          تروریستی    ی  ها      گروه   در       رناه ی گ   م ی   تصم                                                         تروریستی با هاف شناسایی عناصر رهبریت انها و ارزیاب طبقا     ی  ها      گروه
                                                                                                                   شناسایی راهبرد خاص مبارزه با نوع خاصی از تروریسم، صور  پذیرد. از طرفی بایا بین معیارهاای اصاالحی و بازدارنااه   

   (.  83  -  84  :     1389      کوشا،        باشنا )                                 راهبرهای اترا ی ارر بیشتری داشته     که   ن ی ا                     ارتباط برقرار شود تا 
                پیشارفت عاراب             ازجملاه                     باا دوچاالش جاای       ی ا        هساته    ی    هاا        ساالح              برای کنتارل        1990              در ابتاای دهه    ی     الملل   ن ی ب      جامعه    ( 9 )

      ئات  ی ه                                           امضای معاهاه عاام گساترش و عاام پاذیرش             باوجود      1991       در سال    ی ا      هسته   ی  ها     سالح                  درخصوص دستیابی به 
      1993                                                                                   انرژی اتمی از سوی کره شمالی و تهایا باه خاروج از معاهااه عاام گساترش در ساال          ی     الملل   ن ی ب      اژانس       رسان     باز

                                       را در راساتای تقویات نظاام نظاارتی         یی    هاا      است ی س                                                             مواجه شا. در همین ارتباط شورای حکام اژانس در صاد ان براما تا 
                     تهیاه پیشانهادی در            منظاور       باه   «   قی               پروتکال الحاا   »        عناوان      با        طرحی را       1994         ، در سال   رو   ن ی ا      ا. از   کن                   معاهاه مزبور اترا  
                پاس از اتماام      ا   یا   با                                                                          در سیستم نظارتی مذکور به ما  دو سال اغاز کرد. طرح مذکور به علات انکاه         مؤرر           خصوص تقویت 

   (.  90  -  94  :     1384      ساعا،       گرفت )    نام   «   93 + 2 »  ،  ا ی  رس   ی م           و به اتمام      افت ی   ی م      تحقق    ان                          ما  زمان مورد نظر، نتایج

(10) See: The Inter-Parliamentary Union, Supporting Nuclear Non-Proliferation and 

Disarmament, Handbook for Parliamentarians, France, No.19, 2012.  
                                         ، به ایجاد مشارکت جهانی علیه گسترش سالح و  «          کاناناسکیس »   در       2002            طی اجالس سال      هشت                  سران کشورهای گروه   (11)

                 شوروی سابق، مواد    ی ا      هسته   ی  ها     سالح                                                    مت گماردنا و باین منظور برای کاهش و ممانعت از گسترش  ه   ی        کشتارجمع      ابزار 
                                در اختیار قرار گیرد و نیمای از        ساله    ده     طور    به                           میلیون دمر اختصاص دادنا که     20           انتقال ان،    ی  ها     ستم ی س                 و ابزار مربوطه و 
                                                                             . به این ترتیب، مشارکت جهانی به تیمین منابع برای اهااف مشترک بارای مباارزه      کنا   ی م      تیمین        متحاه     ام  ی ا            این مبلغ را 

                    جارایم تروریساتی                                  تعها مبتنای بار مباارزه باا             ازجمله              در سراسر جهان    ی        کشتارجمع   ی  ها     سالح                     علیه تروریسم و گسترش 
                               شورای امنیت خواها پرداخت؛ ر.ک:      1540                                    ، مطابق طرح ابتکاری جهانی و قطعنامۀ  ی ا      هسته
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http://www.america.gov/st/peacesec-persian/2009/July/20090722105625emffen0.9690363.html 

         امریکا و        متحاه     ام  ی ا           سای جمهوری  ؤ ر               ومدیمیر پوتین  و          جرج بوش       ابتکار                                        مزم به  کر است این نشست که تشکیل ان به    (  12 )
                                 ای، راهبردهای مبارزه و تالش مشترک                        به موضوع تروریسم هسته   ،    گردد       بازمی              سنت پترزبورگ   در   8          نشست گروه     با      روسیه 
                              المللی انرژی اتمی نیز در نشست                                 همچنین نمایناگانی از اژانس بین      داشت.        اختصاصای  هسته اقااما  تروریستی        در قبال 

              ان طرحی را با    با            های مبارزه          ای و راه                                     نشست پس از بررسی موضوع تروریسم هسته   ن ی    در ا        کنناگان       شرکت             حضور داشتنا.
          کشاورهای      رو   ن   یا  ا                           باه تصاویب رساانانا. از                            در قالاب یاک اعالمیاه     «   ای                                مباارزه باا تروریسام هساته           جهانی    طرح  »      عنوان 
                                                 های حمایت فیزیکای، کشاف و شناساایی، تفتایش و                                                            کنناه، از طریق ایجاد توانمنای در کشورهای عضو در زمینه      شرکت

                   ای متعهاا شاانا.         هسته اقااما  تروریستی                                                                        ضبط، جلوگیری از پناهگاه امن، اجرای قانون، واکنش و تحقیقا ، به مقابله با 
                              ر                      راجع به اهتمام همااهنگی چنااین برعاا از اقاااما             کنناه      شرکت        کشورهای                                        همچنین در اجالس بعای در مادریا اسپانیا

                                       های حمایت، کشف و شناسایی، اجرای قانون،                                             توافق کردنا؛ این اقااما  عبارتنا از قابلیت   ی ا      هسته                       برای مقابله با تروریسم 
                  ای و ضاتروریساتی          هساته    ی    هاا        ساالح                                      ، انها به ادغام اقااما  ضاا گساترش       عالوه    به                              تفتیش و ضبط، واکنش و تحقیقا . 

            متعها شانا.
                      المللای موساوم باه                       ای، موسساه باین                                                   در قبال پیشگیری و سرکوب اقااما  تروریستی هساته           اترا شاه                 در راستای تاابیر    (  13 )

        ها باه                                           در سطح جهان و جلوگیری از دسترسی تروریست   ی ا      هسته                   با هاف تقویت امنیت   «   ای                      سسه جهانی امنیت هسته ؤ م »
، نماینااگان   ی ا        هساته                                                                       ای در وین ایجاد گردیا. این در حالی است که اعضای ان شامل مترصصان امنیت       هسته   ی  ها     سالح
اوری باه   پاس از جماع   یا هساته بوده و اطالعا  مربوط به راهبردهاای امنیتای    یالملل نیب یها سازمانو  یا هستهصنایع 

امیاز فاراهم ایاا. در     ای مراطره مواد هسته هها ب روریستگردد تا موجبا  پیشگیری از دستیابی ت کشورهای عضو ارائه می
 های ان را تحت حمایت قرار داد.دد و راهبرکرسسه استقبال ؤلمللی انرژی اتمی از ایجاد این ما ضمن اژانس بین

                          ای کاه در مهاه برگازار          هسته اقااما  تروریستی                                       المللی انرژی اتمی در کنفرانس مبارزه با            اژانس بین   ،                 در همین راستا نیز   (  14 )
                         شاود. بار اسااس ایان                   ای اجرا مای               تروریسم هسته                 پیشگیری وضعی از                                              شا، طرحی جایا را تصویب کرد که طی ان برنامه

                                     بایاا ایان برناماه را در راساتای         ای          های هسته                                           کنناه با اژانس و عضو معاهاه منع گسترش سالح            های همکاری           طرح، کشور
                                    ای از کارشناسان و بازرساان اژاناس              ان، کمیته      موجب    به    رو   ن ی ا                             ال ایناه حمایت مالی کننا. از                         اغاز اجرای ان، طی چهار س

                                                      شاود، خواهناا پرداخات و نیاز بار مقاادیر ماواد                       ای استفاده می                                                     به شناسایی و تعیین مراکزی که در ان از مواد خام هسته
        ای کاه            های هسته                و نیز بر زباله     سا  ی   تیس           امنیتی این    ن ی   تیم     ای و       هسته     سا  ی   تیس                                ای وارداتی و صادراتی و حمایت از       هسته
                 هاا باه ماواد                                                                                                      توان از ان بمب کثیف ساخت، نظار  خواهنا داشت. بر مبنای طرح مزباور، بایاا از دساتیابی تروریسات        می
     بار                           شاامل برناماه نظاارتی       ن ی    چنا       هام                                             اجرایی پیشگیرانه ممانعت به عمل ایا. این طرح                              ای از طریق نظار  و برنامه      هسته

             ای مورد ظان            های هسته                                     هایی است که درخصوص همکاری با سازمان                                   ای از طریق اینترنت و کنترل سازمان             اطالعا  هسته
              و گمان هستنا.

کاه از نقطاه رژیام عاام گساترش دارای       یا هساته مواد  یمرز بروندرون یا  وانتقال نقل، یا هستهمواد  یرقانونیغتجار    .  (  15 )
ای و  ماواد هساته   یرقاانون یغعماه دمیال ظهاور و تشاایا تجاار       ، الک . مع(139: 1386،      ُ   ای. اُرلفهستنا ) حساسیت

هاای   یناا جهاانی کااهش ساالح    ابا کاربرد نظاامی در نتیجاه فر   یا هستهای از مواد  ای شامل پرش عماه تروریسم هسته
کاه باه دنباال توساعه برناماه       یا هسته یها سالحهای فاقا  برای دولت یا هسته، شرایط سرت دستیابی به مواد یا هسته
هاای   های صادراتی، تیریر و تعااد روزافزون و قابلیت کنترل یالملل نیبنظامی خویش هستنا بر ارر تقویت سیستم  یا هسته
یافته فراملی،  های مجرمانه سازمان های تروریستی، گروه همچون گروه یالملل نیببازیگران غیردولتی در روابط  ناهیفزامالی 
 اسات شاایان توجاه    .(143: 1388، «ج» انیا باشانا )نمام  هاای ماذهبی، مای    ای جاایی طلباناه ناژادی و فرقاه   ه جنبش
ای برگازار گردیاا کاه در پای انهاا       المللی برای مقابله با قاچاب و تجار  غیرقانونی مواد هساته  هایی در سطح بین نشست
 Moscow Nuclear Safety and Security)مساکو  ای اعالمیاه امنیات و ایمنای هساته    »هایی موساوم باه    اعالمیه

Declaration) »  دنوراعالمیه »و(Denver Declaration»)   ا.شبا توافق اعضای گروه هشت کشور صنعتی صادر 

      هاا       دولت      سران         با حضور   «  ای                و خلع سالح هسته       گسترش    عام  »      عنوان     با         و نوزدهم       ششصا                  شورای امنیت نشست         ( به همت   16 )
         گساترش                                                                               برگزار شا. این نرستین نشست ویژه ساران شاورای امنیات دربااره موضاوع عاام             2009    سال          سپتامبر    24    در
                      . یکی از دساتاوردهای      باشا   ی م  ت   نی                                    و پنجمین نشست سران در تاریخ شورای ام   ی ا      هسته          و خلع سالح    ی ا      هسته   ی  ها     سالح

   از                                       ریکا بوده است کاه بار ایان اسااس      ام       متحاه     ام  ی ا           به پیشنهاد       2009       در سال       1887        قطعنامه                      مهم این نشست، تصویب
        سااختن                      کشاورها و فاراهم     ی ا        هساته                     هسته ای و خلع ساالح     ی  ها     سالح       گسترش                                کشورهای مرتلف درخواست شا به عام 

          کمک کننا.    ها     سالح            جهان از این        جانبه     همه       ساختن                 زمینه برای عاری

                 نظر رژیام عاام                    ای حساس از نقطه           مواد هسته   ی   مرز      برون            حرکت درون و  »                ای عبار  است از                            تجار  غیرقانونی مواد هسته  (   17 )
         منظاور       باه                                  فروش مجاد این مواد به اشراص رال   )   ی    تجار    هاف         ازجمله                                   از ارتکاب این اقااما  اهااف متعادی    . «     گسترش
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       امیاز                             ارتکااب رفتاار مرااطره           بارای     شاه          ای سرقت                                                            کسب سود شرصی( و هاف تروریستی )استفاده شرورانه از مواد هسته
 (.98-99: 1388  ، « ج »       نمامیانو 139: 1386،    رلف ُا    ای.     شود )                               تروریستی یا اخا ی( پیشگیری می

                                                                   دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را استنتاج کرد؛ نرسات        توان   ی م      1373                            با بررسی و تاقیق در قطعنامه   (   18 )
        توصایف     ی       المللا    ن ی   با                                                             قطعنامه هر نوع اقاام تروریستی را تهایای بر ضا صلح و امنیات       سوم                         اینکه شورای امنیت طی بنا 

                 مقارر در ماواد      ی   جمع      دسته        اقااما         توانا   ی م                                                          . نتیجه حقوب این توصیف ان است که در صور  لزوم شورای امنیت    کنا   ی م
                                شاورای امنیات در واکانش باه           کاه    ی     جمعا         دساته                                                           منشور ملل متحا را به مورد اجرا گذارد. دوم اینکه اقاااما       48  و     25

قطعناماه   ،وجاود  نیا ا باو دارایی انهاست.  ها سازمان، ها گروه، مستلزم اقاام کشورها علیه اشراص،    کنا   ی م              تروریسم تجویز 
 حاوادن این قطعنامه در واکنش باه   اگرچهکه  بیترت نیا بهدارد.  یگذار قانونشاه، وصف شبه  مذکور عالوه بر دو جنبه یاد

رسانان مرتکبان ادعایی حماال    به تعیین و به کیفر وجه چیه بهاما مفاد ان  ،صادر شاه بود 2001سپتامبر  11تروریستی 
   (.   169  -   173  :     1391   ،               نمامیان و عباسی  ؛    265  -   266:     1384       مبارزه  »     فرد،        طبیبی (اشمزبور محاود ن

ماواد   یطورکل به»ده است: کررا باین شرح تعریف   «    پذیر       شکافت     مواد  »                  المللی انرژی اتمی                       نامه ترصصی اژانس بین       فرهنگ  (   19 )
ای را دارد. این در حالی است که برخای   شود که توان شکافت هسته ها اطالب می پذیر به یک یا ترکیبی از ایزوتوپ شکافت

از طریاق ناوترون شاکافته     هایی که ، ایزوتوپعالوه بههای سریع دارنا.  از طریق نوترون      صرفا از این مواد توانایی شکافت را 
 ییرضاا )«گیرناا  پاذیر ماورد اشااره قارار مای      هاای شاکافت   پذیر یا ایزوتاوپ  مواد شکافت عنوان به طورمعمول بهشونا،  می
 (.89 :1388، رباط شیپ

ای  مساتقیم باه مساائل ایمنای تیسیساا  هساته       طاور  باه ین سنا حقوقی است کاه  نرست« ای کنوانسیون ایمنی هسته( »20)
سپتامبر همان سال در وین برای امضاا مفتاوح    20به تصویب رسیا و در  1994ژوئن  17پردازد. کنوانسیون مزبور در  می
امجرا شان کنوانسیون منوط به تصویب بیست و دو کشور بوده که حااقل هفاه کشور  ، شرط مزمرو نیا(. از 30ماده شا )

(. البته در رابطاه باا تودیاع اساناد تصاویب و الحااب، ماایرکل اژاناس         31ماده باشنا ) یا هستهان دارای یک تیسیسا  
 یالمللا  نیبا نای تصویب کنوانسیون، اهمیت جامعه بنابراین مب؛ (34ماده بود )امین خواها  عنوان بهالمللی انرژی اتمی  بین

؛ لزوم ادامه توساعه  یا هستهمنای صحیح و مناسب با محیط زیست از کاربرد انرژی  برای حصول اطمینان، ایمنی و ضابطه
ای؛  ای برای کشورهای دارای تیسیسا  هساته  بودن مسئولیت ایمنی هسته دار ای در جهان؛ عهاه سطح بامی ایمنی هسته

( و 1986) یا (، کنوانسیون اعالم به موقع حوادن هساته 1979) یا گرفتن کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته رنظرد
بارای   یالمللا  نیب(؛ اهمیت همکاری 1986) یپرتوشناسای یا فوریت  رسانی در هنگام وقوع حادره هسته کنوانسیون کمک
وجود دوجانبه و چناجانبه؛ ضرور  اغاز فاوری تااوین کنوانسایون    از طریق اعمال سازوکارهای م یا هستهارتقای ایمنی 

دیگار چرخاه    یهاا  براش المللی راجع به مایریت ایمنی پسمانا پرتوزا و تصایق سودمنای اقااما  فنی در رابطه با  بین
 ، بود.یا هستهسوخت 

ای و  در ساطوح ملای، منطقاه    اور از قواعا الازام  ای مجموعهبه » (Criminal Nuclear Law) یا هستهحقوب کیفری ( 21)
هاا را   پرتوزا، دولت ای یا مواد رادیواکتیو و های مرتبط با انرژی هسته انگاری کلیه شیوه که ضمن جرم داردالمللی اشاره  بین

 «کنا. میانگاری انها  ملزم به جرم
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حقوقی  ،  «      المللی                                           مبارزه با تیمین مالی تروریسم در اسناد بین »  ، (1384 )   ن ی   رحس ی  ام     فرد،        طبیبی              ، شاماره  
32  .  
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     ماه.         ونهم دی        ، بیستبنیاد هابیلیانپایگاه خبری، تحلیلی مطالعا  تروریسم ، راهبردی
گت ارش  ،  «                               ای در ارتکاب اقااما  تروریساتی                  شان فناوری هسته       جهانی »   (،     1395 )   « د »   مان ی پ         نمامیان، 

                   ، یازدهم اسفناماه.بنیاد هابیلیانپایگاه خبری، تحلیلی مطالعا  تروریسم ، راهبردی
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