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 چکيده
 ژنتیکی، ضایعات مانند آن مدت دراز و فوری آثار به توجه با اتمی سالحهای از استفاده

 عرفی تعهدات الملل بین حقوق اینکه رغم علی.نماید می نقض را دوستانه بشر الملل بین حقوق اصول

 کرده مقرر  ای هسته های فعالیت از ناشی های زیان  پیشگیری زمینه در ها دولت برای را قراردادی و

 و موثر پیشگیری از عمل در آنها محکم غیر ماهیت و تعهدات این  نبودن این،جامع است،باوجود

 و اهـداف به انحراف خطر اینکه بر ای،عالوه هسته فناوری و علوم. است  شده مانع ها زیان این کافی

. دارد همراه به نیز محیطی زیست مخرب های نزیا و  بردارد،خطرات  در  تسلیحاتی و نظامی مـصارف

 و الزم، غیر خسارت کردن وارد آن، به مربوط معاهدات مفاد طبق نیز و عرفی مقررات اساس بر

 چهارگانه کنوانسیونهای. است ممنوع مستقیم غیر و مستقیم طور به زیست محیط به اجتناب قابل

 991 و 35 ،53 مواد در دارند، ویتعض آن در کشورها کلیه تقریبا که 9191 سال در ژنو

 .اند پرداخته زیست محیط از حمایت به خود، چهارم کنوانسیون

 آنها  ای هسته های فعالیت  که را هایی دولت مسئولیت طرح جامع غیر و محکم غیر تعهدات وجود

 فناوری افق.سازد می مواجه هایی محدودیت و ها دشواری با است شده فرامرزی های زیان موجب

 آن،به مختلف کاربردهای سمت به ها دولت افزایش  به رو تمایل بیانگر که جهان در ای هسته

 زمینه در حقوقی های نارسایی و خالءها سریع رفع  است،لزوم انرژی تولید زمینه در خصوص

 و گیری شکل. نماید می ضروری را آمیز صلح ای هسته  های فعالیت از ناشی های زیان پیشگیری

 از حفاظت  به بیشتری هرچه توجه تا شده موجب محیطی زیست جهانی های حرانب گسترش

 از زیست،استفاده محیط از حفاظت برای حساسیت همین بنابر شود معطوف جهانی زیست محیط

 .باشد می قانونی غیر را ها دولت توسط ای هسته سالح

  حق  جمله از  خود قانونی حقوق اعـمال در ها دولت حق که موضوع این بررسی ضمن حاضر مقاله

 از  ناشی  های زیان  پیشگیری  در  آنها  نبوده،مسئولیت  نامحدود اتـم از آمیز صـلح و قـانونی استفاده

 قرار ارزیابی و مالحظه مورد را مسئولیت این نارسایی و خالءها و آمیز صـلح ای هـسته های فعالیت

 تولید در ویژه به  ای هسته  فناوری از تر گسترده ادهاسـتف بـه ها دولت تمایل افق لحاظ با و داده

 . است کرده تاکید ها نـارسایی و خـالءها چـنین رفع بـر انـرژی

 زیست الملل،محیط بین حقوق ای، هسته های زیان  ،پیشگیری ای هسته های فعالیت: کليدی واژگان
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 مقدمه
 احتمالی های زیان و  بردارد،خطرات  را در  تسلیحاتی و نظامی مصارف و اهداف سمت به  انحراف خطر اینکه بر ای،عالوه هسته فناوری و علوم

 اقدامات یا طبیعی بالیای  نتیجه  در  ای هسته نیروگاه یک انفجار مثال، عنوان به.شود می شامل نیز از جمله صدمه به محیط زیست را دیگری

 .نماید تحمیل زیـست محیط و افراد بر  را  مالحظه قابل  زیانی تواند بردارمی بهره صحیح حافظت عدم و انگاری سهل یـا تروریستی و مـسلحانه

 و اقتصادی پیشرفت و  توسعه رفاه،  جهت در آمیز صلح طور هسته ایی به فنون و علوم از که اند شده برخوردار حق این از ها دولت  تمامی

 و قید بدون را حق الملل،این بین حقوق.نـمایند  هـمکاری آن جهانی و  المللی نبی انتشار و انتقال تسهیل کرده،در استفاده خود اجتماعی

 و ساخت درجهت ای هسته فناوری و  دانش بکارگیری برای تالش از  که  است  کرده متعهد را آنها مقابل  در و  نکرده اعطاء ها دولت به شرط

 قرار المللی بین های بازرسی و  نظارت  تحت  را خود آمیز صلح ای هـسته های الیتتضمین،فع  عنوان بـه و ورزیده امتناع اتمی های سالح تولید

دهند و با توجه به تعهدات ایجاد شده بر اساس کنوانسیون های مختلف در امحای اصولی پسماند های اتمی خود دقت نموده تا خطرات 

 .ناشی از حوادث اتمی با عث از بین بردن طبیعت و محیط زیست نشود

  تأسیس اتمی انرژی المللی بین آژانس 9131 سال در که بود تعهدی چنین  اجرای و حق چنین از ها دولت عملی  ساختن  برخوردار هدف با

 و نظامی اهداف به ها دولت آمیز صلح ای هـسته های فـعالیت  انـحراف از پیشگیری بر مبنی خود خـطیر مـسئولیت بـه طرف یک  از  شد تا

 و  انتشار  جـهان در را آمیز  صلح ای هسته فنون و علوم شمار بی منافع و  مزایا  دیگر  طرف از و نماید عمل اتمی افزارهای  جنگ تولید و ساخت

 .دهد تـوسعه

  به  را بشر سالمت و زیـست  مـحیط  تواند مـی فضا در هسته ماهواره یک انفجار  یا  دریا در اتمی تجاری کشتی یک شدن غرق طور همین

 از ای هسته  های ماهواره و اتـمی سـوخت با کننده حرکت  های کشتی  از استفاده یا و ای هسته نیروگاه  یک  اندازی راه و  ساخت.اندازد مخاطره

 رشما به ها دولت  شده  شـناخته و مـسلم حـقوق  شد،از اشاره که همانطور و شود می محسوب  ای هسته   کاربردهای یا ها فعالیت مصادیق

  مورد  را جهان سراسر هایی در فـعالیت چـنین توسعه نشده،بلکه قائل هایی فعالیت چنین انجام برای  منعی تنها  الملل،نه بین حقوق.آید می

و قوانینی که دارای ابهام و دوگانگی می باشند را برای حمایت محیط زیست درمقابل حوادث اتمی وضع نموده .است داده قرار تاکید

  مـطرح که سوالی  وضعیتی و  شرایط  چنین در.قوانین به طور کامل حافظ محیط زیست در مقابل خطرات انرژی هستی نمی باشنداین .است

 چـه  ای هـسته  فـنون و علوم از آمیز صلح استفاده به ها دولت  تمامی حق شناختن رسمیت به کنار در  الملل بین  حقوق که است ایـن  شود مـی

 کرده کاربردها می رسد مقرر  این  از  ناشی  زیست محیط و زیان هایی که به نسل  انسان  پیشگیری  در آنها برای هایی لیتمسئو و تعهدات

  های فعالیت از ناشی های زیان بروز  از  عمل در توانند می میزان چه تا و بوده حدودی و ماهیت  چه دارای ها مسئولیت و تـعهدات  این.اسـت

 نمایند؟ جبران را  دیدگان  زیان به وارده  خـسارات و  کـرده  جلوگیری  میزآ صلح ای هسته

 اتـم از آمیز صـلح و قـانونی استفاده  حق  جمله از  خود قانونی حقوق اعـمال در ها دولتـ حق که موضوع این بررسی ضمن حاضر مقاله

 ارزیابی و مالحظه مورد بر محیط زیست را آمیز صـلح ای هـسته های فعالیت از  ناشی  های زیان  پیشگیری  در  آنها  نبوده،مسئولیت  نامحدود

 و خـالءها چـنین رفع بـر انـرژی تولید در ویژه به  ای هسته  فناوری از تر گسترده اسـتفاده بـه ها دولت تمایل افق لحاظ با و داده قرار

 .احتمالی بر محیط زیست را بررسی می نماید است و تعهدات دولت را برای کاهش خطرات کرده تاکید ها نـارسایی

 زیان های زیستی حوادث اتمی از پيشگيری زمينه در ها دولت مسئوليت: اول مبحث

 در. است گرفته قرار توجه مورد ها فعالیت ان سازی وامن سازی ایمن ابزار دو طریق از اساساً اتمی ازحوادث پیشگیری الملل، بین حقوق در

 دو غیراز به البته. میشوند محسوب مهم و اساسی دوابزار امنیت و ایمنی ای، هسته های فعالیت از ناشی  زیان و ضرر پیگشیری در حقیقت

 زیانهای از پیشگیری جهت در را اقداماتی اعمال، از برخی کامل ویا محدود کردن ممنوع یا مواقع ای پاره در الملل بین حقوق مذکور، ابزار

 در اتمی حوادث وقوع از پیشگیری های روش انواع و ها دولت تعهدات بررسی به ذیل در که است داده انجام ها فعالیت قبیل این احتمالی

 .پرداخت خواهیم زمینه این

 آميز صلح ای هسته انفجارات انجام ممنوعيت و ها محدودیت: اول گفتار
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 ساخت بزرگ های وکانال تونل حفر نظیر اهدافی برای که اشدب ایمی هسته انفجارات ای، هسته فنون و علوم آمیز صلح کاربردهای جمله از

 تأیید انفجارات قبیل این مشروعیت المللی، بین اسناد از برخی در. شوند می گرفته کار به نفت بازیافت تحریک عظیم انبارهای و مخازن

 این دادن قرار مدنظر با الملل بین حقوق. کند اردو انسانها سالمت و زیست محیط به را زیانهایی است ممکن انفجارات، این لیکن. است شده

 سود، یک از هایی ممنوعیت و محدودیتها چنین اعمال از ر حقوق هدف.است کرده بینی پیش را ها ممنوعیت و محدودیتها برخی زیانها،

 .است اتمی یها سالح اشاعه از جلوگیری دیگر، سوی از و انسانهاست و زیست محیط از حمایت و زیان و ضرر پیشگیری

 ضرر پیشگیری مسئله بار نخستین شد، گرفته کار به ای هسته های سالح ساخت و نظامی درابعاد ابتدا ای هسته فنون و علوم که آنجایی از

 انجام با آمریکا متحده ایاالت 9139 سال در. شد مطرح هستهای تسلیحات و نظامی انفجارات مورد در ای هسته انفجارات از ناشی زیان و

 اتباع برخیاز به جانی و مالی وزیان ضرر آمدن وارد و ژاپنی جزایر از برخی شدن آلوده موجب آرام، اقیانوس در ای هسته تسلیحات آزمایشات

 حادثه، این به واکنش در و شد جلب ای هسته آزمایشات منع ضرورت به المللی بین جامعه توجه حادثه، این وقوع اثر در. شد کشور آن

 ای هسته تسلیحات آزمایش توقف خصوص در ای معاهده انعقاد سخنرانی،خواهان طی 9139 آوریل2 در هند، وزیر نخست نهرو، لعل جواهر

 زیان و ضرر از پیشگیری ضرورت صنعتی امور در آمیز صلح ای هسته انفجارات شدن مطرح و آمیز صلح کاربردهای توسعه با لیکن. شد

 9. شد مطرح نیز انفجارات این از ناشی

 در آمیز صلح غیر و آمیز صلح ای هسته انفجار نوع هر انجام آن در که بود 9131 جنوبگان قطب معاهده خصوص دراین اقدام نخستین

 و شد منعقد زیرآب و فضا جو، در ای هسته تسلیحات آزمایش منع معاهده 9195 سال در معاهده متعاقب.  شد ممنوع جنوب قطب منطقه

 در انفجارات انجام زمین اعماق در مناطق درسایر و شد منع مذکور گانه سه مناطق در ای، هسته انفجارهای یتمام انجام آن براساس

 از ناشی زیان و ضرر از پیشگیری در اساساً معاهده این. نشود رادیواکتیو زیان و ضرر و آلودگی به منجر که است شده شناخته مجاز صورتی

 معاهده، این اعضای که هرچند است، نداشته چندانی نقش ای هسته تسلیحات اشاعه عدم خصوص رد و داشته کارایی ای هسته انفجارات

 ادامه مناطق سایر در خود ای هسته تسلیحات انفجار و آزمایش به و کرده داری خود زیرآب و فضا جو، مناطق در انفجارها ازانجام تنها

 2. دادند

 دارنده گروه دو به ها دولت معاهده این براساس. شد منعقد ای هسته های سالح گسترش منع معاهده 9191 سال در مذکور، معاهده از پس

 لیکن. است شده ممنوع ای هسته انفجاری ادوات به ای هسته سالحهای فاقد های دولت ودستیابی شدند تقسیم ای هسته سالح فاقد و

 .است داده اجازه شرایطی رعایت با را ای هسته ادوات این منافع از ها دولت این آمیز صلح برخورداری

 هسته انفجارات خصوص در شوروی و آمریکا بین جانبه دو معاهده آمیز صلح ای هسته انفجارهای در ممنوعیت ایجاد جهت در بعدی اقدام

 کیلو 931 از فراتر اتانفجار قبیل این انجام از که گردیدند متعهد آن در طرفین و یافت انعقاد 9119 سال در که بود آمیز صلح زیرزمینی ای

 5. شد االجرا الزم 9111 سال در معاهده این. شوند خود صالحیت تحت قلمرو در آنها انجام مانع و کنند خودداری قدرت تن

 شد منعقد ای هسته آزمایشات جامع منع معاهده 9119 سال در المللی، بین جامعه در تحوالت بروز و شوروی جماهیر اتحاد پاشی فرو با

 در آمیز صلح ای هسته انفجارات ممنوعیت رفع احتمال اما شد، ممنوع جهان نقاط کلیه در مطلق طور به ای هسته انفجارات هرگونه نآ ودر

 محسوب ای هسته های سالح خلع زمینه در معاهدات ترین مهم از یکی معاهده این. است ندانسته منتفی معاهده اصالح طریق از را آینده

. کرد خواهد ایفا آمیز صلح ای هسته انفجارات از ناشی زیانهای پیشگیری در مؤثری نقش درآید، اجرا مرحله به که صورتی در و شود می

 تسلیحات اشاعه از جلوگیری و سالح خلع آن، اصلی هدف و شده تدوین متحد ملل سازمان سالح خلع کنفرانس توسط معاهده این متن

 .است ای هسته

 سالح خلع زمینه در المللی بین جامعه حقوق دستاورد آخرین.است شده شناخته مجاز انفجاری غیر مایشاتآز فقط معاهده این موجب به 

 انفجارات از ناشی زیانهای پیشگیری راه ترین مطمن که یافتند دست نتیجه این به معاهده این امضا با ها دولت حقیقت در. است ای¬هسته

 متوقف باید شود احتمالی زیان و ضرر باعث که فعالیتی معاهده این مفاد براساس یگر،د عبارت به. است آن مطلق ممنوعیت ای، هسته

 99 ماده اوالً که الزم علت این به است، نشده االجرا الزم تاکنون اما اند، کرده تصویب و امضا را معاهده این کشورها اغلب تقریباً. گردد

                                                           
1.  Praful Bidwai and Achin Vanaik, Testing Times: The Global Stake in a Nuclear Test Ban, Dag Hammar Sky Old 

Foundation, 1996, p. 34. 
2.  Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in outer Space and Under Water (Partial Test Ban Treaty, 1963 

3. Treaty between the USA and USSR on Underground Nuclear Explosion for Peaceful Purposes 
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. آورند می فراهم را معاهده این اجرای تأخیر موجبات خود تصویب عدم با دولت 99 تصویب به منوط را معاهده شدن االجرا الزم معاهده

 بیشتر آمریکا استرتژی بعد به زمان این از یافت، تغییر آمریکا ای هسته استراتژی -آمریکا سابق جمهور رئیس– بوش کارآمدن روی ثانیاًبا

 به ولی شده تشکیل معاهده این اجرای در تسهیل جهت المللی بین کنفرانس 9 تاکنون. است بوده سالح خلع معاهدات پذیرش از پرهیز

 9. است نرسیده مطلوب نتیجه

 قوانين حفاظت محيط زیست در مقابل حوادث اتمی: دوم گفتار

 آن تشعشعات که هستند عناصری دارای[ شود می ایجاد آمیز صلح ای هسته های فعالیت اثر در که] رادیواکتیو های زباله و پسماندها

 در که شود می گفته موادی به رادیواکتیو پسماند» حقیقت در. شود درانسان ها بیماری برخی بروز و زیست محیط آلودگی موجب میتواند

 ای هسته سوخت که هنگامی. است گاز و جامد مایع، حالت 5 دارای پسماندها این« .آید می دست به رادیواکتیو مواد کارگیری به نتیجه

 . شود می ایجاد شده مصرف سوخت نام به ای ماده آن بازخورد در سوزد، می ای ستهه های درنیروگاه

 برداری بهره مورد رآکتورها در مجدد سوخت عنوان به و شده پلوتونیوم به تبدیل فرآوری باز از پس شده مصرف سوخت از بخشی سپس

 موجود رادیواکتیو مواد. شود می خارج سوخت چرخه از و بوده دهاستفا قابل غیر که شود می نامیده پسماند دیگر بخش لیکن. گیرد می قرار

 فرو و دفن. شود نگهداری خاص مکانهای در و دسترس از دور باید می و بوده مضر زیست محیط و انسان سالمتی برای پسماندها این در

 را انسانها سالمتی و شده اکوسیستم شدن آلوده باعث تواند می جهان مناطق سایر یا دریاها در پسماندها این غیرایمن و غیراصولی ریختن

 در. شود جلوگیری بیماری و آلودگی بروز از تا شوند دفن خاص استانداردهای و کار و ساز با مواد این است الزم بنابراین. اندازد مخاطره به

 :است نموده ارائه راهکار دو الملل بین حقوق خصوص، این

 این دفن و دفع ممنوعیت دوم راهکار. است خاص فنی و علمی استانداردهای اعمال طریق از ماندهاپس سازی ایمن مدیریت نخست راهکار

 .است جهان از خاصی مناطق در پسماندها

 راجع ژنو کنوانسیون 9113 سال در خصوص این در. کرد ایجاد ها اقیانوس و دریاها حوزه در را ها ممنوعیت این الملل بین حقوق ابتدا در

 پسماندهای ریختن فرو واسطه به آزاد دریای آلودگی از مانع اوالً: مکلفند عضو های دولت که شد مقرر آن در و یافت آزادانعقاد یدریاها به

 این. کنند گیری جلو رادیواکتیو مواد وسیله به آزاد دریاهای مافوق فضای آلودگی از المللی بین سازمانهای باهمکاری ثانیاً شوند، رادیواکتیو

 مدتی برای ها دولت از بسیاری علت همین وبه است نکرده منع را آزادی دریای بستر زیر و بستر در رادیواکتیو پسماند دفن سیون،کنوان

 .میکردند دفن مناطق این در را خود رادیواکتیو پسماندهای

 به صرفاً معاهده این لیکن. کرد اعالم نوعمم جنوب قطب در را اکتیو رادیو پسماندهای دفن ،3 جنوبگان قاره مذکور،معاهده معاهده از پس

 .است کرده سکوت آنها دفع خصوص در و پرداخته قاره دراین پسماند مواد دفن ممنوعیت

 به موسوم کنوانسیونی 9112 سال در دریانوردی المللی بین سازمان تالش با مذکور، دفن و دفع وسیله به دریاها شده آلوده پی در

. گردی االجرا الزم 9119 سال در کنوانسیون این. شد منعقد مواد دیگر و پسماندها دفع طریق از دریایی دگیآلو  پیشگیری کنوانسیون

 از دریایی مناطق تمامی آلودگی پیشگیری به اقدام که شود می تلقی شمول جهان المللی بین آور الزام سند نخستین مذکور کنوانسیون

 به ملزم را متعاهد های دولت و کرده اکتیویته موادرادیو باالی میزان با رادیواکتیو پسماندهای و مواد جمله از پسماندها دفع ممنوعیت طریق

 مفهوم دارای دفع، واژه کنوانسیون دراین. است کرده دریایی مناطق در اکتیو رادیو مواد سایر همجنین و رادیواکتیو پسماندهای دفن منع

 .شود می نیز آنها دفن شامل و بوده موسع

 زیان و ضرر پیشگیری مسئله کنوانسیون این. شد منعقد دریا حقوق به راجع متحد ملل کنوانسیون 9112 سال در مزبور، کنوانسیون از پس

 به ولی کرده تدوین خصوص این در هم مقرراتی و داده قرار توجه مورد کلی طور به را دریاها در آمیز صلح ای هسته های فعالیت ناشیاز

 .است نکرده بینی پیش را موازینی رادیواکتیو پسماندهای جمله از پسماندها دفن و دفع درخصوص مشخص طور

                                                           
 دفتر نشریه حقوقی، مجله دادگستری، المللی بین دیوان آورده: زیست محیط از حمایت و ای هسته سالح به توسل جمشید، ممتاز،.  9

 21،ص9511المللی،-بین حقوقی خدمات
5. Antarctic Treaty, 1959, Art V(1). 



 531-511، ص 5935بهار جلد چهارم ، ،  5، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 رابا آنها دفن و دفع مواردی، در الملل بین حقوق جهان، از درمناطقی رادیواکتیو مواد سایر و پسماندها دفن و دفع ممنوعیت وجود رغم علی

 ورود از جلوگیری حق نظیر کشورها، به اختیاراتی و حقوق اعطای با الملل بین حقوق. است دانسته مجاز استانداردهایی و شرایط رعایت

 به شده مصرف ای هسته سوخت بازفرآوری از ناشی رادیواکتیو پسماند بازگرداندن حق صالحیت، تحت قلمرو به رادیواکتیو پسماندهای

 در خود ای هسته های فعالیت از ناشی پسماندهای دفن به ها دولت تعهد قبیل از تهعداتی تعیین طور همین و سوخت این مالک دولت

 شود هایی ملت و کشورها به پسماندها این از ناشی زیانهای ناروای تحمیل از مانع تا کرده تالش خود، صالحیت و حاکمیت تحت سرزمین

 قبال در محرمانه، جانبه دو های نامه وافقتم انعقاد با صنعتی،اغلب یافته توسعه های دولت آن، وجود با. اند نداشته نقشی آنها درتولید که

. کنند می اقدام آنها دفن و دفع به آنجا در و داده انتقال توسعه درحال کشورهای به را خود رادیواکتیو مواد و پسماندها مبلغی، پرداخت

 .شود می کشورها هگون این برای بهداشتی و محیطی زیست مشکالت بروز دورباعث چندان نه ای آینده در مسئله این لیکن

 جمله از صنعتی، پسماندهای قانونی غیر انتقال موضوع بررسی به خود نشست ویکمین پنجاه در بشر حقوق کمیسیون خصوص، دراین

 دراین گزارش ارائه و بیشتر تحقیق برای را ای ویژه مخبر و پرداخت توسعه درحال کشورهای به صنعتی کشورهای از رادیواکتیو پسماندهای

 9. کرد منصوب هزمین

 ای هسته تاسيسات به تخاصم و حمله حالت ممنوعيت: سوم گفتار

. شود می ناپذیری جبران زیان و ضرر و آلودگی بروز سبب مسلحانه، و نظامی حمالت طریق از آمیز صلح ای هسته تأسیسات در انفجار وقوع

 به 9139 سال در سرخ صلیب المللی بین کمیته. گرفت قرار لمللا بین حقوق موردتوجه 9131 دهه اواسط در بار نخستین برای موضوع این

 پیش این در را ای ماده «جنگ زمان در غیرنظامی جمعیت بر وارده خطرات محدودسازی به راجع مقرراتی نویس پیش» تدوین هنگام

( آمیز صلح هستهای تأسیسات مثل) هستند خطرناک نیروهای دارای که تآسیساتی برای بود شده مقرر آن، براساس که داد قرار نویس

 ، آن پی در. نگرفت قرار دولتها موافقت مورد 9112 و 9119 های کنفرانس در فوق نویس پیش لیکن. شود لحاظ خاصی  های حمایت

 از را هاآن 9111 سال در نهایت در و کرد منعقد ژنو چهارگانه های کنوانسیون به الحاق های پروتکل عنوان تحت را دیگری مقررات کمیته

 . رساند ها دولت تأیید به دیپلماتیک کنفرانس یک طریق

 جهت در که تأسیساتی به حمله همچنین و( نیروگاهاتمی) ای هسته برق تولید های ایستگاه به  نظامی حمله 9111 های پروتکل براساس

 در اند شده واقع تأسیسات این مجاورت در که نظامی اهداف سایر به حمله همچنین. است شده ممنوع کنند می فعالیت نظامی غیر  اهداف

 . بود خواهد ممنوع شود، غیرنظامی جمعیت میان در بعدی شدید زیان و ضرر و خطرناک نیروهای شدن رها به منجر مه صورتی

 بینی پیش آن لبس امکان مواقع از پاره در و نبوده مطلق طور به ای هسته های نیروگاه ناپذیری تعرض و مصونیت که است ذکر به الزم

 و گیرد قرار برداری بهره مورد نظامی های عملیات در اساسی و منظم پشتیبانی منظور به ای هسته ازنیروگاه که است صورتی در آن و شده

 . باشد آنها به حمله پشتیبانی این به دادن پایان راه تنها

 بین حقوق که را های ویژ های حمایت تأسیسات این به حمله زمان در البته. شد خواهد متوقف نیروگاهی چنین مصونیت حالت، دراین

 باید ها نیروگاه این به حمله صورت در ها دولت که توضیح بدین. داد قرار مدنظر باید را است شده قائل نظامی غیر جمعیت برای الملل

 . آورند عمل به جلوگیری حمله، از ناشی تشعشعات شدن رها از تا کنند اتخاذ را الزم احتیاطی تدابیر

 به حمله ممنوعیت طریق از آمیز صلح ای هسته های فعالیت ناشیاز زیان و ضرر از پیشگیری زمینه حدودی تا مذکور های پروتکل تدوین با

 ای هسته حمالت برابر در را ای هسته های نیروگاه فقط و نبوده جامع مقررات این اما. شد فراهم جنگ زمان در ای هسته های نیروگاه

 حوادث آنها به حمله صورت در که دارد وجود نیز دیگری ای هسته تأسیسات اتمی، های نیروگاه از غیر به که حالی در اند کرده صونم

 اتمی راکتورهای ای، هسته سوخت چرخه مربوط تأسیسات: نظیر تأسیساتی. پیوست خواهد وقوع به ناپذیری جبران ضررهای و ای هسته

 1...   و رادیواکتیو پسماندهای به مربوط تدسیسات تحقیقاتی،

                                                           
 حقوق دانشکده دکتری، دوره رساله آمیز صلح ای هسته های فعالیت از ناشی ها دولت المللی بین صالح،مسئولیت رباط، پیش رضائی.  9

 11،ص9519بهشتی، شهید دانشگاه
 919ین،صپیش رباط،پیش رضایی.  1
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 آن و شده مطرح المللی بین مسلحانه مخاصمات زمان در آمیز صلح ای هسته تأسیسات به مسلحانه حمله موضوع مورد یک در تاکنون

 و کرد استناد اول کلپروت 39 ماده به ایران حادثه، دراین. است بوده عراق و ایران ساله 1 جنگ زمان در بوشهر اتمی نیروگاه به عراق حمله

 .نیافت دست ای نتیجه به اما کرد، پیگیری اتمی انرژی الملل بین آژانس الخصوص علی المللی، بین نهادهای طریق رااز موضوع

 آنرا و محکوم را حمله این ای قطعنامه صدور با متحد ملل سازمان امنیت شورای و داده نشان واکنش المللی بین محافل خصوص این در

 مذکور حمالت وقوع با نهایتاً. شد غرامت پرداخت خواستار و دانست اتمی انرژی الملل بین آژانس علیه جدّی تهدیدی و متحد ملل رمنشو

 کرد مقرر ،9111 سال عمومی کنفرانس قطعنامه در و داد قرار خود کار دستور در را ای هسته تأسیسات به حمله ممنوعیت مسئله آژانس

 موضوع9111 دهه از پس. باشد می ممنوع ساخت، حال در و کار حال در ای هسته تأسیسات از اعم ای، هسته تأسیسات به حمله که

 جانبه دو های نامه موافقت همچنین ئ ای منطقه المللی بین معاهدات برخی در دوباره آمیز صلح ای هسته تأسیسات به حمله ممنوعیت

 . است نشده منعقد زمینه دراین شمولی جهان  لمللیا بین معاهده تاکنون لیکن گرفت، قرار توجه مورد

 در را هایی محدودیت زیست، محیط تخریب منع و زور به توسل ممنوعیت قبیل از الملل، بین حقوق اصول و قواعد از برخی که چند هر

 آور الزام ای معاهده است الزم د،دار وجود حادثه نوع دراین که مخاطراتی به توجه با اند،اما کرده مقرر مذکور تأسیسات به حمله خصوص

 .شود منع آن در[ جنگ زمان در هم و صلح زمان در هم] ای هسته تأسیسات تمام به حمله هرگونه تا شود تصویب

 وانت می دولتها، بر عالوه. کنند ایجاد ای هسته های فعالیت برای المللی بین استانداردهای معاهده، انعقاد با توانند می ها دولت بنابراین

 کند، عدول استانداردها ازاین شخص چنانچه صورت، این در. کرد مسئولیت ایجاد نیز خصوصی حقوق موضوع واشخاص سازمانها برای

 در باید که است اولیه فکر یک صرفاً و ندارد وجود سازد برآورده را مهم این که خاصی کنوانسیون هنوز لیکن. شد خواهد شناخته مسئول

 .گردد معمول یشتریب تحقیقات آن خصوص

 اتمی های فعاليت از ناشی زیانهای محيطی از پيشگيری زمينه در ها دولت المللی بين تعهدات  تحقق شرایط: چهارم گفتار

 موجب....  و رسانی اطالع به تعهد مانند آمیز صلح اتمی های فعالیت ناشیاز زیانهای پیشگیری به مربوط تعهدات  نقض کلی طور به

 المللی بین مسئولیت به راجع مواد نویس پیش نظر از. شود می شده وارد خسارات جبران به آن تعهد و ناقض دولت المللی بین مسئولیت

 به فقط نویس پیش این»  که توضیح بدین 1.است بالمانع موضوعی چنین طرح( 2119) المللی بین متخلفانه اعمال از ناشی ها دولت

 متعهد دولتها آن در که باشد داشته وجود مواردی است ممکن این وجود با. شود می محسوب تخلف مللیال بین لحاظ به که پرداخته اعمالی

 طور همین...  باشد شده شناخته مجاز الملل بین حقوق توسط است ممکن وحتی است نشده منع که باشند رفتاری خسارت جبران به

 آنها از قصور باشدکه می اولیه تعهدات متضمن( سابق وضع به یااعاده جبران به امالز)  الزامات گونه این. باشد داشته وجود مواردی میتواند

 1« ..شود می کننده نقض دولت برای المللی بین مسئولیت موجب

 طرح نشده، منع های فعالیت از ناشی فرامرزی زیان و ضرر پیشگیری به راجع الملل بین حقوق کمیسیون 2119 نویس پیش 91 ماده طبق

 .است شده دانسته بالمانع نشده منع های فعالیت از ناشی زیان و ضرر قبال در ها دولت المللی بین مسئولیت

 آن به عرفی الملل بین حقوق قواعد یا معاهدات موجب به دولتها که تعهداتی به نویس پیش دراین مندرج مقررات مذکور ماده براساس 

 زیان و ضرر تخصیص به مربوط اصول نویس پیش] کمیسیون طرح دوم بخش طبق ن،برای عالوه. کند نمی وارد ای لطمه باشند می متعهد

 فعالیت از ناشی خسارات جبران بر مبنی ها دولت المللی بین مسئولیت طرح([ 2119)خطرناک های فعالیت ناشیاز فرامرزی زیان موارد در

 به است شده دانسته بالمانع ها دولت مسئولیت الملل بین حقوق مقررات موجب به آمیز صلح اتمی های فعالیت جمله از نشده، منع های

 2119 نویس پیش موجب به فرامرزی وزیان ضرر پیشگیری بر مبنی خود تعهد به دولتی چنانچه سند، این مقررات طبق دیگر بیان

 المللی بین معاهدات طرفی از.  باشد می طرح قابل آن المللی بین مسئولیت نکند عمل فرامرزی زیان و ضرر پیشگیری به راجع کمیسیون

 مربوط تعهدات نقض از ناشی ها دولت المللی بین مسئولیت طرح برای ممنوعیتی اند شده منعقد ای هسته انرژی و دریا فضا، زمینه در که

 .اند نشده قائل نشده منع های فعالیت به

                                                           
 .51جمشید،پیشین،ص ممتاز،.  1

8.  Commentaries to Draft Articles on Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts, Adopted by International 

law Commission, 2001, p. 62. 
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 ها دولت المللی بین مسئولیت که است آورده فراهم را قوقیح امکان این نظری لحاظ به و کلی طور به ها، دولت مسئولیت حقوق بنابراین 

 مطرح را زیان و ضرر جبران به آنها الزام و امیز صلح ای هسته فعالیتهای ازجمله نشده منع های فعالیت به مربوط تعهدات نقض از ناشی

 های فعالیت از ناشی وزیان ضرر پیشگیری هب راجع الملل بین حقوق کمیسیون طرح نخست بخش که کنونی جایگاه به توجه با اما. سازد

 طور همین و جهانی جامعه اکثریت صریح موافقت کسب عدم همچنین و المللی بین اور الزام سند به آن تبدیل عدم و دارد نشده منع

 که معنا این به. است مواجه عملی های محدودیت با تعهدات، این نقض جهت به المللی بین مسئولیت طرح نویس، پیش ومحتوای ماهیت

 به مربوط مقررات نقض اثبات همچنین و شده تبدیل الملل بین حقوق عام قواعد به کمیسیون پیشنویس طرح نخست بخش مقررات اثبات

 آسانی کار آنها المللی بین مسئولیت طرح برای ها دولت به نقض این انتساب و نشده منع های فعالیت از ناشی زیان و ضرر پیشگیری

 تعهدات نقض همانند نیز، آمیز صلح ای¬هسته های فعالیت از ناشی زیانهای پیشگیری به مربوط دادی قرار تعهدات نقض .نمیباشد

 جبران به آن تعهدات و دولت آن مسئولیت دولت،موجب به نقض موجب عمل انتساب صورت در نشده منع های فعالیت از زیان پیشگیری

 از فیزیکی حفاظت کنوانسیون یا ای هسته ایمنی کنوانسیون در که خود تعهدات به دولتی چنانچه نمونه عنوان به. شد خواهد وارده خسارت

 طرح قابل احتمالی شده وارد خسارت جبران به آن تعهد و المللی بین مسئولیت نکند، عمل شده بینی پیش ای هسته تأسیسات و مواد

 .بود خواهد

 زیست محيط بر ای هسته آزمایشات مخرب ازآثار جلوگيری:دوم مبحث

 کشتی واقعه است، آمده پیش زمینه این در که مهم حوادث جمله از. شد آغاز ای هسته آزمایشات آزاد دریاهای در 9199 ژوئیه اول از

 اهپنج و دویست در ،9139 مارس اول در امریکا هیدروژنی بمب آزمایش انجام هنگام به کشتی این. است فوکوریامارو بنام ژاپنی ماهیگیری

 بمب انفجار از ناشی اکتیو رادیو خاکسترهای بواسطه شدیداً ملوان 22 این وجود با. داشت قرار توک و انی ممنوعه منطقه کیلومتری

 . نمود خسارت جبران مطالبه آمریکا از 9139 ژوئن در ژاپن دولت سوختند، هیدروژن

 منع نیز شوروی و هند و کردند تقاضا را اتمی آزمایشهای شرط و قید بی منع قیمومت، شورای از مارشال جزایر اهالی زمان همان در

 هند، جانب از که آزمایشات اینگونه به بخشیدن نسق و نظم نتیجه در شدند؛ خواستار را کبیر اقیانوس در اتمی بمبهای جدید آزمایشهای

 حقوقی صورت به را آزمایشها به مربوط بحث ل،المل بین حقوق علمای 9133 سال در سرانجام. شد رد بود، شده مطرح بلژیک و فرانسه

 -2 آزاد؛ دریای در آزادی حق -9: دانستند قانونی غیر زیر، قواعد اساس بر را آزاد؛ دریای در اتمی آزمایشات آنها بیشتر و کردند مطرح

 بودن قانونی غیر -5 رساند؛ یم ضرر دیگر دولت به که اعمالی ارتکاب بر مبنی خود، حاکمیت قلمرو در دولت هر المللی بین تکلیف

 زیست محیط آلودگی منع قراردادهای( 2. اتمی سالحهای

 اول معاهده این. شد اعالم ممنوع ای هسته انفجارهای انجام آن در که است ای معاهده اولین معاهده این: آنتارکتيک معاهده - الف

 انفجار گونه هر: 9بند: است آمده معاهده این پنج ماده در. شد الجراا الزم 9199 ژوئن 25 در و رسید امضا به واشنگتن در 9131 دسامبر

 آینده در که دیگری معاهده هر است آمده نیز ماده این دوم بند در. است ممنوع آن در رادیواکتیو زاید مواد دفع و جنوب قطب در ای هسته

 نیز جنوب قطب منطقه بر شوند، ملحق آن به متعاهد دولتهای ههم و برسد امضا به ای هسته های زباله دفع و ای هسته انفجارهای به راجع

 91. بود خواهد حاکم

 امریکا، میان مسکو در 9195 اوت 3 در معاهده این: آب زیر و جو ماورای جو، در ای هسته سالحهای آزمایش منع معاهده - ب

 انواع پیمان طرفین معاهده این موجب به. شد االجرا الزم لسا همان اکتبر دهم در و رسید امضا به سابق شوروی و شمالی ایرلند بریتانیا،

 این طرفین از یک هر: است آمده چنین معاهده این یک ماده در. کردند اعالم ممنوع را زیرزمینی آزمایشهای جز به ای هسته آزمایشهای

 خود کنترل یا صالحیت تحت محل هر در را گردی ای هسته انفجار هر یا ای هسته سالح انفجار آزمایش گونه هر که کند می تعهد معاهده

 : از عبارتند محلها این. آورد عمل به جلوگیری آن از و کند ممنوع

  آزاد؛ دریاهای یا سرزمینی آبهای جمله از آب، زیر یا جو ماورای شامل آن حدود ماورای و جو، در -9

 .شود ایجاد دولتی کنترل تحت منطقه از خارج در انفجار از حاصل اکتیو رادیو ذرات که دیگری محل هر در -2

                                                           
9.  Convention on the prevention of Martine pollution by Dumping of wastes and other Matter, 11 International 
legal Materials,1972. 
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 آسمانی اجرام و ماه شامل خارجی جو از استفاده و اکتشاف در دولت های فعالیت بر حاکم اصول به راجع معاهده -5

 هیچ که کردند تعهد دولتها معاهده این موجب به. شد االجرا الزم سال همان اکتبر 91 در و منعقد 9191ژانویه 21 تاریخ در معاهده این 

 جو ماورای یا کرات این در نیز را سالحی هیچ و ندهند قرار جو ماورای یا آسمانی اجرام سایر و ماه در باشد، اتمی سالح حامل که را چیزی

 تن کیلو 931 از بیش سالح آزمایش هر در که گرفت صورت شوروی و امریکا بین دیگری توافق نیز 9119 سال در( 9 ماده. )نکنند آزمایش

 ای بهانه عنوان به آنچه. است آمده عمل به آزمایشات، قطع بر مبنی ای هسته قدرتهای بین ضمنی توافق نیز اخیر سالهای در. نشود نفجرم

 چنین از ابتدا در آنچه زیرا است؛ زیرزمینی آزمایشهای اثبات نبودن ممکن شده، نقل ای هسته آزمایشهای جانبه همه نکردن ممنوع برای

 از پس آزمایشهایی چنین که تفاوت این با. باشد گرفته صورت طبیعی طور به تواند می که است زلزله پک. شود می ناشی آزمایشهایی

 .است متمایز طبیعی های زلزله آثار از که کنند می ایجاد زمین سطح در مشخصی اثرات چندی

 سپتامبر 29 و است مندرج A/50/1027 سند در که را پیمانی متحد ملل سازمان عمومی مجمع:  ای هسته آزمایشات جامع منع معاهده

 جهانی تصدیق و تأیید مورد مؤثر بطور و است ای هسته آزمایش جامع منع آن هدف که. نمود اتخاذ بود، باز امضا جهت نیویورک در 9119

 99. است آنها لکنتر و صالحیت محدوده در ای هسته انفجارهای از جلوگیری معاهده این در کشورها ملی وظیفه. است

 یک ماده اساس بر. خواند می فرا ممکن زمان کوتاهترین در آن به پیوستن و عهدنامه این امضای به را کشورها همه ملل سازمان کل دبیر

 ونهگ هر از و ندهد انجام دیگر ای هسته انفجار یا ای هسته سالح آزمایش انفجار نوع هیچ که است ملزم پیمان تحت کشور هر معاهده، این

 یا شدن، مشوق و مسبب از نماید می تعهد عضو، کشور هر این بر عالوه. نماید جلوگیری خود کنترل تحت محدوده در نیز ای هسته انفجار

 و المللی بین های نامه موافقت عضو کشورهای که است شده ذکر معاهده این مقدمه در. نماید اجتناب ای هسته انفجار در مشارکت نوع هر

 اجرای اهمیت بر و پذیرند می را ای هسته سالحهای مهمات در کاهش جمله از سالح خلع های جنبه همه اخیر، سالهای در بتمث تدابیر

 خلع سمت به بیشتر حاضر، المللی بین موقعیت که اند پذیرفته نیز عضو کشورهای همچنین. کنند می تأکید تدابیری چنین کامل و سریع

 جهانی کاهش برای سیستماتیک و شده ریزی برنامه کوششهای ادامه بر و کند تالش ها زمینه همه در آن گسترش مقابل در اتمی سالح

 می تأیید را آن نیز المللی بین صلح افزایش دیگر سوی از کنند؛ می تأکید آنها کامل جدی خلع و سالحها این محو تا اتمی های سالح

 و معاهده اجابت المللی بین تأیید مقررات، اجرای تضمین یعنی معاهده هدف به نرسید برای( 2 ماده تحت) معاهده طرف کشورهای. نماید

 .اند کرده تأسیس را اتمی آزمایش جامع منع سازمان المللی، بین همکاری و مشورت جهت اجتماع محل یک ایجاد

 عضو کشور هر معاهده این طبق. نمایند یهمکار وظایفش اجرای در آن با و باشند نیز سازمان این عضو باید معاهده عضو کشورهای همه و 

 آن اجرای تسهیل در معاهده طرف دیگر کشورهای و سازمان با معاهده گیری پی برای شده تعیین ملی مقام طرف از که شود می متعهد

 آن اتباع حقیقی و قیحقو اشخاص فعالیت منع جهت در کنترل و الزم تدابیر اتخاذ به را عضو کشور هر معاهده این 5 ماده. نماید همکاری

 با همکاری به را عضو کشور هر نیز و کند می ملزم اوست کنترل و صالحیت تحت که مکانی هر و عضو کشور خاک جای هر در کشور

 اتخاذ تدابیر از را سازمان باید عضو کشور هر. نماید می وادار الزامات، اجرای تسهیل جهت مناسب قانونی کمک اعطای و دیگر کشورهای

 92. نماید معرفی را معاهده اجرای مسؤول ملی، مقام و نماید مطلع ماده این گیری پی برای هشد

 :نتيجه گيری

 از استفاده به ها دولت حق  شناختن  رسمیت  به کنار در الملل بین حقوق که است شده  رهنمون  نتیجه  این به را ما نوشته ایـن های بررسی

 این در.است داده قرار تایید و توجه  مـورد  نیز  را حقی چنین اعمال از ناشی های زیان پیشگیری در هاآن ای،مسئولیت هسته فناوری و علوم

و   دیگران زیان موجب که نمایند اعمال نحوی به را خود حقوق که است کرده ملزم را ها دولت کلی طور به  عام الملل بین حقوق خصوص

 اعمال از ناشی های زیان  جمله  ها،از زیان تمامی شامل و است عرفی کـلی تعهد  یـک تعهد ینشد،ا گفته  که  طوری همان.محیط زیست نشوند

 نظر که باشد می هایی نارسایی و نواقص متضمن نظام ایـن فـعلی شـرایط در  اما.شود می ای،نیز هسته فناوری و علوم از آمیز صلح  استفاده حق

 .نماید می ضروری و الزم آنها رفع درجهان  آمیز صلح  ای هسته  های فعالیت روزافزون  تـوسعه بـه

                                                           
 9519 نخست، چاپ نی، نشر: تهران بشیریه، حسین برگردان دولت، های¬ نظریه اندرو، وینسنت.  99
 رأی استدرخو قضیه ای، هسته سالحهای از استفاده و تهدید ممنوعیت سعید، ، میرزایی و جمشید ممتاز، و جواد محمد ظریف،.  92

 .11،ص9513متحد، ملل سازمان مطالعات فصلنامه دادگستری، المللی بین دیوان از مشورتی
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 از مختلفی های حوزه در جهانیان و جهان برای شماری بی مزایای و فواید متضمن که حال عین در فناوری، و علوم آمیز صلح هایکاربرد

 تولید ای هسته نیروگاه یک انفجار مثال، ببا من.باشد نمی احتمالی زیان و خطر از عاری است صنعتی و پزشکی کشاورزی، برق، تولید قبیل

 افراد بر را ای  مالحظه قابل زیان تواند می بردار  بهره صحیح حفاظت عدم و انگاری سهل یا تروریستی اقدامات یا طبیعی بالیای نتیجه در برق

 .نماید تحمیل زیست محیط و

 وجود. اندازد  مخاطره به را بشر وسالمت زیست محیط تواند می ای  تههس ماهواره یک انفجار یا دریا در اتمی کشتی یک شدن طورغرق همین

 پیشگیری به مختلف حقوقی کارهای و ساز و اقدامات طریق از که است داشته آن بر را المللی بین جامعه احتمالی زیانهای و خطرات چنین

 ناشی احتمالی خسارات جبران برای را خاصی مقررات و عدقوا همینطور و نمایند مبادرت هایی زیان و خطرات چنین ورود و وقوع کاهش یا

 به ای مالحظه قابل حد تا اقدامات این  ای هسته مجموعه. نمایند بینی پیش نمایند تصویب و تدوین ای هسته آمیز صلح فعالیتهای از

 است نموده کمک آمیز صلح فناوری و علوم ایمن کاربردهای شدن فراهم

 استقرار به تعهد ای، هسته انفجارات و آزمایشات بر محدودیت یا ممنوعیت اعمال طریق از خصوص این در خاص قراردادی الملل بین حقوق

 حداقل به یا و داده کاهش را ها فعالیت این از ناشی های زیان و خطرات است نموده تالش ایهسته آمیز صلح فعالیتهای امنیت و ایمنی

 .برساند ممکن

 چنین جبران در آنها مسئولیت آمیر صلح ای  هسته های فعالیت از ناشی های زیان پیشگیری در ها دولت ولیتمـسئ خـالهای و نارسایی

 برعهده هایی زیان  چنین پیشگیری زمینه در الملل بین حقوق که تعهداتی طور،ماهیت همین.دهد مـی قـرار تاثیر تحت نیز را هایی زیان

 مـواجه مـحدودیت و موانع با را ها دولت سـوی از آنـها نقض اثبات کـه باشد مـی نـحوی  هب  موارد اغلب است،در گـذاشته ها دولتـ

  حادثه از  دیده  زیان  های دولت کـه است بوده ای هسته های زیان پیشگیری در ها دولت تعهدات نارسایی و خالها وجود جهت به شاید.سازد می

 الزام و خود  زیست مـحیط و شهروندان به خسارات ایراد در را سـابق شـوروی دولت لمللیا بـین مسئولیت آسـانی بـه نتوانستند چرنوبیل

 .نمایند مطرح را خساراتی چنین جبران به ان حقوقی
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