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  سهراب صالحي

  )ع( دانشگاه جامع امام حسين حقوقدانشكدة  يشناس جرمحقوق كيفري و استاديار   
  )4/8/1398:   تاريخ تصويب-  16/2/1397: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

 بلكه متناسب با ،آيد  نه تنها تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني به شمار مي،اي  هستهشيآزما     
 .آورد محيطي را نيز پديد مي  زيستيآلودگي از هاي مختلف شود، درجه كه انجام ميروشي 
هاي قطب جنوب، منع  الملل با انشاي معاهده منظور، اگرچه كنشگران نظام حقوق بين بدين

 1996، 1963، 1959هاي  اي به ترتيب در سال اي و منع سالح هسته موقتي، جامع آزمايش هسته
ما اسناد مذكور ا ،ور كار قرار دادنداي را در دست هاي هسته  آزمايشيانگار ممنوع، 2017و 

اي را در   راهبرد حقوقي شايستهاند نتوانسته كه هنوز هستندهايي  ها و ابهام چنان نارساييداراي 
هاي معاهدات يادشده را   آسيبنيتر مهم، رواين از . اي به وجود آورند هاي هسته آزمايشبرابر 
و تعيين قلمرو آن، غفلت از تبيين مسئوليت اي   عدم تعريف آزمايش و انفجار هستهمورد حسب

براي دشوار اي، ايجاد شرايط  هاي هسته جبران خسارت ناشي از آزمايشسازوكار مدني و 
المللِ  هاي حقوق بين افزون بر نارسايي. دهند االجراشدن و امكان شرط انصراف تشكيل مي الزم

بر ممنوعيت آزمايش مبني صريحي الملل نيز حكم  قراردادي، در ميان ساير منابع حقوق بين
تا با تبيين نظام حقوقي يم آن برپيش رو، با اين اوصاف، در جستار . شود نميديده اي  هسته

انشا و را هاي آن  آسيب نيتر مهمالملل،  اي در حقوق بين هاي هسته حاكم بر ممنوعيت آزمايش
  .يم ارائه كنها آنهايي براي راهكار

  واژگان كليدي
  .اي هاي هسته منع گسترش سالحخلع سالح، اي،  سالح هستهاي،  اي، انفجار هسته ش هستهآزماي      
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  مقدمه
 چهل قرن بيستم ميالدي، آنچه پيش از هر موضوع ةاي در ده زمان با كشف انرژي هسته هم

 ةحوزجهاني را به خود مشغول ساخت، استفاده از انرژي يادشده در  ةجامعديگري ذهن 
در اين مسير،  .ندهستتخريب شديدي برخوردار  توانهايي بود كه از  حسال ةتوسعساخت و 

 1945آمريكا در سال  ةمتحداي نگذشته بود كه اياالت  هنوز چند سالي از كشف انرژي هسته
-Nystuen, Casey(اقدام كرد اي در ايالت نيومكزيكو  آزمايش سالح هستهين نخستبه انجام 

Maslen, & Bersagel, 2014: 4-5( . قطب  ةمعاهد با وضع 1959الملل در سال  بين ةجامعتابعان
با . اي را در دستور كار قرار دادند هاي هسته بار، ممنوعيت انجام آزمايش  براي اولين1جنوب
داد،  اي را پوشش مي هاي هسته محدودي از آزمايش ةدامناين، سند مرقوم به خاطر آنكه وجود 

الملل به  ، كنشگران نظام حقوق بين1963امه و در سال در اد.  نداشتچندان مهميدستاورد 
 پرداختند كه اگرچه آن سند به طور خاص به 2اي هاي هسته منع نسبي آزمايش ةمعاهدترسيم 
هاي  اي پرداخته بود ولي به جهت دربرنگرفتن آزمايش هاي هسته انگاري انجام آزمايش ممنوع
، گفته شيپالمللي  وضع سند بين به دنبال. د نياورداي زيرزميني، بازدارندگي مناسبي را پدي هسته

انجام اي  هاي هسته جهاني در قبال ممنوعيت انجام آزمايش ةجامعآخرين تالشي كه توسط 
گردد؛ سند  ميباز 3اي هاي هسته منع كامل انجام آزمايش ةمعاهد و وضع 1996 به سال شد،

انگاري  ، گام مثبتي در ممنوع1963سال  ةمعاهدهاي  از نارسايي يا پارهبرطرف كردن مزبور با 
منع  ةمعاهدمزاياي موجود در  با وجودالبته . درو  ميبه شماراي  تمامي اَشكال آزمايش هسته

 به ويژه در ،هاي آن ها و آسيب توان از برخي كاستي اي، نمي  هستهيها شيآزماكامل انجام 
 بيشتر. پوشيد  اي چشم ستههاي ه نمودن آزمايش جبران خسارت ناشي از عملياتي ةحوز

بيني سازوكار جبران خسارت براي  پيش نبودشود به  مي ديدههايي كه در اسناد مذكور  نارسايي
اي ديگر از موارد  اي و پاره اي، ابهام در تعاريف آزمايش و انفجار هسته قربانيان آزمايش هسته

  .گردد ميباز

                                                            
1. The Antarctic Treaty. In order to see this treaty, refer to the following link: 
https://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_e.pdf (Last visit: 
Febuary 15, 2019) 
2. The Partial Nuclear Test Ban Treaty (PTBT). To see this treaty, refer to the following link: 
https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002801313d9 (Last visit: Febuary 
15, 2019) 
3. The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). In order to see this treaty, refer to 
the following link: 
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/ (Last visit: Febuary 15, 2019) 
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انگاري استفاده از سالح   ممنوع كه به20171اي در سال  كنوانسيون منع سالح هسته
، دليلبه اين . ه استنكرداي نيز سكوت  هاي هسته اي اختصاص يافته، در قبال آزمايش هسته

اي توأم با ترسيم نظام حمايتي ملّي و  اي و ساير وسايل انفجاري هسته منع انجام آزمايش هسته
اي را به موجب سند  سته آزمايش هدالمللي براي قربانيان مربوط، مختصات راهبرد ض بين
.  استنيافتهالبته ناگفته نماند كه سند مزبور نيز هنوز قدرت اجرايي . دهند گفته تشكيل مي پيش

اي كه  هاي هسته شده در خصوص ممنوعيت انجام آزمايش المللي وضع افزون بر اسناد بين
هاي  گاري آزمايشان الملل، ممنوع يك از قواعد ديگر حقوق بين  بدان اشاره شد، هيچتر شيپ

  . اي را مورد شناسايي قرار نداده است هسته
هاي حقوق   آسيبنيتر مهمگيرد آن است كه  پرسشي كه اكنون فراروي مخاطب قرار مي

بايد اي دائر بر چه مواردي است؟ در پاسخ  انگاري آزمايش هسته الملل در قبال ممنوع بين
اسناد چندي را تاكنون اي،   آزمايش هستهانگاري جهاني در قبال ممنوع ةجامع اگرچه :گفت

هاي موجود، هنوز تدابير مزبور به بار  ها و ابهام  منتها به جهت وجود نارسايي،ده استكروضع 
 از جمله در ،هاي مهمي ، اسناد مذكور از آسيببيترت نيبد. مانده است ناتمامننشسته و 
، غفلت از مسئوليت مدني و اي و تبيين قلمرو آن  تعريف آزمايش و انفجار هستهخصوص
اي، امكان انصراف و شرايط سخت  جبران خسارت در مورد قربانيان آزمايش هسته سازوكار

المللي  ن، با كنكاش در آراي ديوان بينايافزون بر . ندهست برخوردار االجراشدن الزمبراي 
 ،شمالي ةكرر اي اخي هاي هسته هاي اخير سازمان ملل در قبال آزمايش دادگستري و قطعنامه

  .انگاري نشده است الملل ممنوع اي در ديگر منابع حقوق بين شود كه آزمايش هسته مالحظه مي
، كنفرانس 2020به مطالب اخير گفتني است، از آنجايي كه قرار است در سال  توجهبا 

اي برگزار شود، ضروري است تا  هاي هسته منع گسترش سالح ةمعاهدبازنگري در خصوص 
اي در حقوق  هاي هسته هاي ناظر بر ممنوعيت انجام آزمايش  اول، كمبودها و نارساييةلمرحدر 
بر اين . ها مورد انشا قرار گيرد  راهكارهاي مناسبي براي رفع آنواكاوي شود؛ سپسالملل  بين

شناسي  به مفهوم نخستاساس، در راستاي الگوبرداري از ساختار ناظر بر يك نگارش علمي، 
 .شود مي اقدام

 
 
  

                                                            
1. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), or the Nuclear Weapon Ban 
Treaty. To see this treaty, refer to the following link:  
https://undocs.org/A/CONF.229/2017/8 (Last visit: Febuary 15, 2019) 

 : به نقل از. اند هرا امضا كرد 2017اي   كنوانسيون منع سالح هسته، دولتهفتاد، تا زمان نگارش اين سطور

http://disarmament.un.org/treaties/t/tpnw (Last visit: Febuary 15, 2019) 
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  اي  تعريف آزمايش هسته. 1
دليل كه در به اين است؛ نشده المللي تعريف  يك از اسناد بين اي تاكنون در هيچ آزمايش هسته

 آن، به دنبالشود و  ي باعث انتشار اطالعات حساس ميناول، به كاربردن اصطالحات ف مرحلة
 ,Dahlman, Mackby( سيار استبر و البته توأم با تالش ب اجماع جهاني بر سر تعريف آن، زمان

Mykkeltveit, & Haak, 2011: 21( . اي عبارت   روشن، آزمايش هستهي تعريفراين و بنا بوجود با
 يادآوربايد  بارهدر اين . اي جهت ارزيابي ميزان اثربخشي آن يند انفجار سالح هستهااست از فر

اي انجام  اي، آزمايش هسته هستههاي  سالح ة برنامةتوسعطور نيست كه براي  شد، لزوماً اين
آمريكا در هيروشيما  ةمتحداي كه اياالت  نمونه، بمب هستهراي ؛ در اين خصوص و بشود

در حقيقت، بمب مزبور از لحاظ مواد . بودنشده آزمايش  هرگزد، پيش از آن كرمنفجر 
 تفاوته بود، دكر آزمايش آن رادهنده و طراحي، با بمبي كه پيش از آن، اياالت متحده  تشكيل
، تحديد گفتتعريف اخير بايد مورد در . )Dahlman, Mykkeltveit, & Haak, 2009: 9( داشت

 بلكه نزديك به ،رسد اي چندان مناسب به نظر نمي اي به سالح هسته قلمرو آزمايش هسته
كه  فارغ از آن؛اي قرار داد  آزمايش هستهرا در شماراي  هر نوع انفجار هسته كهصواب آن است 

 .باشد يا خيرانجام شده اي  چنين آزمايشي جهت ارزيابي ميزان اثربخشي سالح هسته

  
  اي المللي ناظر بر آزمايش هسته رژيم حقوقي بين. 2

الملل  حقوق بين ةعرصاي در  هاي هسته به بررسي نظام حقوقي حاكم بر آزمايش بخش،در اين 
 .شوند المللي مرتبط كنكاش مي  بين معاهدات،اول ةلمرحسان، در  بدين. شود پرداخته مي

  
  المللي   معاهدات بين.2. 1

كه در مسير  ميپرداز يمالمللي   به معرفي آن دسته از اسناد بين،يند پژوهشااز فر بخشدر اين 
 .اند اي وضع شده ممنوعيت آزمايش هسته

  
  19591قطب جنوب  ةمعاهد .2. 1. 1

پنجاه قرن بيستم ميالدي  ةدهاي در اواخر  هسته برخي مناطق از سالح داشتن نگهخالي  ةانديش
المللي كه به ممنوعيت انجام  ترتيب، نخستين سند بين  بدين.)202: 1381ساعد، (شكل گرفت 
معاهده كه در سال اين  .است 1959قطب جنوب در سال  ةمعاهداي پرداخت،  آزمايش هسته

 چند سال ،كا به تصويب رسيدآمري ةمتحدكشور از جمله اياالت  دوازده و با امضاي 1959

                                                            
1.  Antarctic Treaty. In order to see the treaty text, refer to the following link:  
https://www.state.gov/t/avc/trty/193967.htm#treaty.(Last visited: 6/8/2017) 
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كنون، بسياري ديگر از  تازمان البته از آن . اجرايي شد مرحلة وارد 1961 يعني در سال ،بعد
  1.اند هكردرا امضا و تصويب  گفته شيپ ةمعاهدكشورها نيز 

اي را تنها براي قطب جنوب   قطب جنوب، ممنوعيت انجام آزمايش هستهةاگرچه معاهد
بار در تاريخ معاهدات  ولي اين براي نخستين) 49: 1395محمدي و محمودي، ( ده استكربيني  پيش
 به طور نسبي ممنوع اعالم ، هرچنداي كه به صراحت انجام آزمايش هسته استالمللي  بين
انگاري  ممنوع ةدامن 2،»اي انفجار هسته«يادشده با تصريح به  ةمعاهدنويسندگان . شد مي

اي  ترتيب، تنها آزمايش مربوط به سالح هسته بدين. ند دادگسترشاي را  هاي هسته آزمايش
 خواه در مورد سالح يا غيرِ آن، وصف ،اي  بلكه هر نوع انفجار هسته،ممنوع اعالم نشد

 تنها قطب جنوب را ،يادشده ةمعاهداين، از آنجا كه قلمرو وجود با . ممنوعيت به خود گرفت
با انجام  برخوردكار مناسب جهاني را در تواند سازو گيرد، بديهي است كه نمي دربرمي
 .اي پديد آورد هاي هسته آزمايش

  
  19633اي  منع جزئي آزمايش هسته ةمعاهد .2. 1. 2

 يعني ،اي  توسط سه قدرت هسته1963 آگوست پنجماي در   منع جزئي آزمايش هستهةمعاهد
اي به امضا  غيرهستهاي ديگر از كشورهاي   آمريكا، شوروي و بريتانيا و پارهةاياالت متحد

اي و يا  يادشده، هرگونه آزمايش هسته ةمعاهد 1 ة ماداولاز قسمت » الف« طبق بند .رسيد
با اين حال، . اي در فضاي جو و خارج از آن و همچنين زير دريا ممنوع است انفجار هسته

حسب بند البته بر. )Schwelb, 1964: 642( ه بودشدزمين ممنوع اعالم ن انجام آزمايش در زير
هاي   سند مذكور، اين موضوع بدان معنا نيست كه انجام آزمايش1 ة ماداولاز قسمت » ب«

اي كه در زير  هاي هسته  بلكه آن دسته از آزمايشخواهد بود، آزاد مطلقاً، زمين اي در زير هسته
 سرزميني و يا تحت ةمنطقو موجب شوند كه آثار مواد راديواكتيو در خارج از  انجامزمين 

 ،ين رواز ا. )Hansen, 2006: 6( كننده پديدار گردد، ممنوع اعالم شده است كنترل دولت آزمايش
آمريكا در صحراي نوادا بدون آنكه تعهدات موجود در  ةمتحدزمان، انگليس و اياالت  هماندر 

اي  هاي هسته اي در مورد آزمايش  به همكاري گسترده،مورد بحث را نقض كنند ةمعاهد
اي به لحاظ  منع جزئي آزمايش هسته ةمعاهد .)85 -  84: 1383آبادي،  غريب(دند اقدام كر زيرزميني

توانند به  ها به راحتي مي اي برخوردار است؛ چراكه دولت مقررات اجرايي از ضعف عمده

                                                            
1. For getting further information about this matter, refer to the following link: 
http://www.ats.aq/e/ats.html. (Last visited: 6/8/2017)  
2. Nuclear explosion. 
3. The Partial Test Ban Treaty (PTBT or the Moscow Treaty). In order to see this treaty, refer 
to the following link: http://www.nuclearfiles.org/menu/library/treaties/partial-test- ban/trty_ 
partial-test-ban_1963-10-10.html. (Last visited: 6/8/2017) 



  
      1398، بهار و تابستان 1، شمارة 5مطالعات حقوق انرژي، دورة                                                 180 

شرط «؛ در اين خصوص و برحسب آنچه در قسمت ندكن اقداممزبور  ةمعاهدانصراف از 
رويدادهاي غيرمعمول مرتبط با كه چنانچه دولتي تصميم بگيرد : شده است گفته 1»انصراف

اندازد، حق دارد با اعمال حاكميت  ميخطر  را به شموضوع اين معاهده، منافع عالي كشور
د كن ميهاي معيني را وضع   محدوديت،اگرچه اين شرط. نصراف دهدمذكور ا ةمعاهد از ،ملّي

 ,Rietiker( دهد وسيعي را پوشش مي ةدامننيز ولي زبان مبهمي داشته و ضوابط اجرايي آن 

2017: 2(. 

  
  19952اي  هاي هسته منع گسترش سالح ةمعاهد .2. 1. 3

ده است، كراي اشاره  هاي هسته آزمايش وضوعميكي از معاهداتي كه به صورت ضمني به 
 ةمعاهد، سه ركن موجود در زمينهدر اين  .اي است هاي هسته منع گسترش سالح ةمعاهد

 دهد ل مياي تشكي آميز از انرژي هسته صلح ةاستفادكور را منع اشاعه، خلع سالح و حق مذ
)Davis, 2016: 83(.  اي، هريك از طرفين  هاي هسته منع گسترش سالح ةمعاهد 6 ةمادبر اساس

نيت جهت اتخاذ تدابير مؤثر در   مذاكره توأم با حسنةمعاهده متعهد هستند تا نسبت به ادام
، اگرچه عنوان ممنوعيت رواين  از .ندكناي اقدام  تسليحات هسته مسابقةدادن به  انراستاي پاي

 معاهده هاي عضو نشده است ولي دولت بيانيادشده  ةماداي در  هاي هسته انجام آزمايش
سان،  بدين. ندكناي، مذاكرات را دنبال  هاي هسته به سالحدادن  پايان ةزمينظف هستند تا در وم

اي  هاي هسته اي را ارزيابي ميزان اثربخشي سالح هاي هسته م بيشتر آزمايشاز آنجا كه حج
اي از سوي  تسليحات هسته ةمسابقدادن به  پايانيند افردهد، بنابراين زماني كه  تشكيل مي

اي نيز  هاي هسته به انجام آزمايشدادن  پايان يعني ، آنةشود، مقدم هاي عضو دنبال مي دولت
هاي  منع گسترش سالح ةمعاهد 2 ةماداز سوي ديگر، مطابق با . گيردبايد مورد نظر قرار 

 مؤظف هستند تا از دريافت سالح 3اي، سالح هسته ةدارندهاي غير  اي، هريك از دولت هسته
هاي  ، دولتافزون بر اين. ندكناي ديگري خودداري  اي يا هرگونه وسايل انفجاري هسته هسته

اي و يا ساير وسايل انفجاري   هستهسالحساخت يا تحصيل تا از هرگونه ند هستمزبور متعهد 
 يا وجو جستتا از ند هستها متعهد  دولتهمچنين اين . ندبپرهيز ، هر طريقياز ،اي هسته

. ندكناي يا ساير وسايل انفجاري خودداري  دريافت هرگونه كمك براي ساخت سالح هسته
بر پيشگيري از  مبنينوعي تدابيري را يادشده به  ةمعاهد 2 ةمادتوان گفت،  ترتيب مي بدين

اي گذارده است؛ به اين  سالح هسته ةدارندهاي غير  دولت ةعهداي به  انجام آزمايش هسته
                                                            

1. Withdrawal clause. 
2. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). In order to see this treaty, 
refer to the following link: https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/. (Last visited: 
6/8/2017) 
3. Non-nuclear-weapon  State. 
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اي  ه، چنانچه به آزمايش هستهفترا پذير گفته شيپ ةمعاهدهاي مذكور كه  ، هريك از دولتدليل
 .  استكردههاي را نقض  منع گسترش سالح ةمعاهد 2 ةمادند، اقدام ك

  
  1 1996اي  منع كامل آزمايش هسته ةمعاهد .2. 1. 4

ممنوعيت آزمايش  ةحوزاي تصميم گرفتند تا در  جنگ سرد، پنج قدرت هسته پايانبعد از 
اين مذاكرات كه در شهر ژنو سوييس و در اثناي كنفرانس خلع . اي وارد مذاكره شوند هسته

منع كامل آزمايش  ةمعاهد با انشاي 1996سال ، سرانجام در انجام شدسالح سازمان ملل متحد 
جهاني  ةجامعاقدامات مثبت  ازمذكور  ةمعاهد. )Hansen, 2006: 10( اي به ثمر نشست هسته
 را به طور كامل ممنوع اعالم اي هاي انفجار هسته كه اگرچه تمامي آزمايشد شو  ميشمرده
 با يا معاهدهادشده در لواي سند ي. ه ولي هنوز از قدرت اجرايي برخوردار نشده استكرد

مزبور تمامي  ةمعاهد كه معناست  مورد احتساب قرار گرفته است؛ اين بدان2بازدهي صفر
اي مورد  آميز فناوري هسته كه در مسير اهداف صلحرا  آن قسم ، هرچنداي هاي هسته آزمايش

 ,Council, Studies, Commission on Geosciences( ده استكر ممنوع اعالم ،گيرند اجرا قرار مي

& Monitoring, 1997: 9(.  اي،  منع كامل آزمايش هسته ةمعاهد تدابير موجود در نيتر مهميكي از
گفته،  پيش ةمعاهد 2 ة است؛ در اين زمينه، طبق ماد3اي تأسيس سازمان منع جامع آزمايش هسته

اجراي مقررات آن  از نانياطمهدف از تأسيس سازمان مذكور، دستيابي به اهداف معاهده و 
  4.دانسته شده است

اي، به  هاي هسته اي به موازات منع جملگي اَشكال آزمايش منع كامل آزمايش هسته ةمعاهد
اي در سراسر   به منظور شناسايي عالئم مربوط به آزمايش هسته5نظارت جهاني نظامبيني  پيش

اي، شرط  امل آزمايش هسته منع كةهاي معاهد يكي ديگر از ويژگي. ده است اقدام كردنيا نيز
در واقع، نويسندگان . )113: 1378 و 79ساعد، ( تصويب تعداد معين و مصرّح برخي از كشورهاست

اي در نظام حقوق  كه تاكنون سابقه اند كردهشدن آن ترسيم  معاهده، شرايطي را براي اجرايي
االجرا  د مذكور زماني الزم بر اين اساس، سن.)188: 1394رجبي و ترازي، (الملل نداشته است  بين

                                                            
1. The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). In order to see this treaty, refer to 
the following link: http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/comprehensive-nuclear-test-
ban-treaty-ctbt/. (Last visit: February 24, 2019) 

هاي حاضر در كنفرانس خلع سالح، در   دولتةاي با وجود مخالفت هند، تقريباً به اتفاق هم  منع كامل آزمايش هستهةمعاهد
 .)68: 1390 ،ممتاز( تصويب و به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم شد 1996 سپتامبر 11

2. A zero-yield treaty 
3. Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization 
4. The Comprehensive Nuclear-Test-Ban  Treaty  Organization  Preparatory  Commission  
(CTBTO  PrepCom). 
5. International monitoring system. (IMS) 



  
      1398، بهار و تابستان 1، شمارة 5مطالعات حقوق انرژي، دورة                                                 182 

 به تصويب آن ،شده است بياندو آن سند  پيوستكه اسامي ايشان در  1 كشور44گردد كه  مي
 كشور يادشده، هشت 44تا زمان انشاي اين سطور، از ميان . )Medalia, 2010: 1-2( ندكناقدام 

 ةمتحدي مصر، اياالت سان، كشورها  بدين.اند نكرده اقداممزبور  ةمعاهدكشور هنوز به تصويب 
ند كه هستشمالي، هند و ايران در شمار كشورهايي  ةكريل، چين، ئآمريكا، پاكستان، اسرا

  Fukui, 2017: 185(.2( اند نكردهمذكور را تصويب  ةمعاهد

اي، راهبرد مقابله با سالح  منع كامل آزمايش هسته ةمعاهد بايد توجه داشت كه ،با اين همه
، تمام يادشده ةمعاهدد؛ چراكه بعد از حدود دو دهه از وضع كن نمياي را پيگيري  هسته
اي  هاي هسته آمريكا كه آزمايش ةمتحد از جمله كشورهايي مثل اياالت ،اي هاي هسته دولت

هاي  چون پاكستان كه آزمايشهمبزرگي را در طول تاريخ انجام دادند و حتي كشورهايي 
هاي  سالح ةتوسعتوانند به طراحي و  هستند كه مياند، بر اين باور  دهكرمحدودي را اجرا 

 ةمعاهددر صورتي كه اين دسته از كشورها با  ؛نداقدام كنها  كردن آن اي بدون آزمايش هسته
 . )Mian, 2016: 310( اند دهكرگفته موافقت  پيش

  
    20173اي   منع سالح هستهة معاهد.2. 1. 5

 ةجامع تصويب به 2017اي در سال  اي هستهه كه در راستاي ممنوعيت سالح جديدي ةمعاهد
يادشده  ةمعاهد. استاي نيز برخوردار   آزمايش هستهزمينة، از مقررات مناسبي در رسيدجهاني 

كند و راهي مطمئن براي از  اي را غيرقانوني اعالم مي  هستهيها سالحبدون هرگونه قيدوبندي، 
 ةجامعهاي عميق   پاسخي به نگرانياين معاهده .آورد ها به وجود مي بين بردن كامل آن

 را باعث آسيب يا هسته يها سالحآيد كه طي آن، هرگونه استفاده از  المللي به شمار مي بين
  .)Denis, 2018 : 64( داند ما مي ةسيارمدت به مردم و بلندبار، گسترده و  فاجعه

داراي سالح اي، كشورهاي  منع سالح هسته ةمعاهديند مذاكرات و تصويب ااگرچه در فر
به امضاي اين  نيزهاي آينده  و اين احتمال مطرح است كه در سال اي حضور نداشتند هسته

در . شود اي نمي منع سالح هسته ةمعاهدنكنند اما اين موضوع باعث انتفاي ارزش  اقداممعاهده 
ح منع سال ةمعاهدمذاكرات مربوط به  ايدةاي به  سالح هسته ةدارندهاي  واقع، پاسخ دولت

 ,Fihn( است كرده پريشانها را  اي، آن دهد كه ممنوعيت قانوني سالح هسته اي نشان مي هسته

2017: 45(.   

                                                            
1. To see these countries, refer to the following link: https://www.ctbto.org/the-treaty/status-
of-signature-and-ratification/. (Last visited: 6/8/2017) 
2. To see the current status of this treaty, refer to the following link: https://www.un.org/ 
disarmament/wmd/nuclear/ctbt/ (Last visit: February 24, 2019) 
3. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon (TPNW). To see this treaty, refer to the 
following link: https://www.un.org/disarmament/ptnw/(Last visit: February 23, 2019) 
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ده، منع اقدام كراعمال ممنوعه  ةدامنيادشده كه به احصاي  ةمعاهد 1 ةماددر اين زمينه، 
از بند » فال« قسمت بر اساس، گونه بدين. اي را نيز مورد اهتمام قرار داده است آزمايش هسته

شود تا هرگز و تحت  هاي عضو متعهد مي ، هريك از دولتگفته شيپ ةمعاهد 1 ةماد 1
  .اي اقدام نكنند اي و يا ساير وسايل انفجاري هسته شرايطي به آزمايش سالح هسته هيچ

اي  اي به طور اختصاصي در راستاي منع آزمايش هسته  منع سالح هستهةاگرچه معاهد
اي برخوردار است؛  هاي هسته  تدابير مناسبي در قبال ممنوعيت آزمايشوضع نشده است اما از

  :زير استگفته از قرار  صورت، تدابير پيش بدين
 4برحسب بند (اي  اي يا ساير وسايل انفجاري هسته حمايت از قربانيان آزمايش هسته) الف

  ؛) مذكورة معاهد7 ةماد
  ؛)گفته شيپ ةمعاهد 6 ةماد 2 بند(محيطي  تدابير الزم جهت رفع آلودگي زيست) ب
 .)يادشده ةمعاهد 15 ةماد 1بند ( شدناالجرا الزمشرايط نه چندان پيچيده براي ) پ

  
  الملل عرف بين. 2.2

المللي دادگستري، عرف  ديوان بين ةاساسنام 38 ةمادالملل وفق  يكي ديگر از منابع حقوق بين
آزمايش  زمينةحكمي در  ةارنددربردالملل   اين مهم كه آيا عرف بينخصوصدر  .است
بودن تهديد يا  قانوني«بر  مبنيالمللي دادگستري  يا خير، رأي مشورتي ديوان بينست هاي  هسته

بنا به رأي مزبور، حكم  . قابل اشاره است19962 در سال 1»اي هاي هسته استفاده از سالح
  . لمللي درنيامده استا  عرفي بينةقاعديك اي هنوز در لواي  ممنوعيت انجام آزمايش هسته

ها بر اساس  كه امروزه، دولتد كر بيان 1995، ديوان در رأي مشورتي سال  اينبا وجود
كه ند ياببايد اطمينان  است،الملل مربوط به محيط زيست   عام كه بخشي از حقوق بينيتعهد

ا يا بر محيط زيست ديگر كشوره آسيبيكنترل ايشان،  ةحوزهاي داخل در قلمرو يا  فعاليت
 نامبردار 3»تريل اسملتر«مذكور كه به اصل  ةقاعد. آورد ها وارد نمي مناطق خارج از قلمرو آن

ي، دحسيني آزاد و محم( نيز مورد تصريح قرار گرفت 19925 و ريو 19724لم هاستك ةاعالميدر  شد،
هاي  آموزه، برخي از نويسندگان بر اين باور هستند كه مطابق با باره در اين .)76 -  75: 1393

                                                            
1. "Legality of the Threat or Use of  Nuclear Weapons". 
2. In order to see this advisory opinion, refer to the following link: 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf (Last visit: 
February 20, 2019) 
3. Trail Smelter Principle. 

ز ا هيچ كشوري حق ندارد :دارد  اشعار مي، دادگاه داوري تريل اسملتر است1941اصل يادشده كه برگرفته از رأي سال 
رساندن به قلمرو كشور ديگري شود  ن را بدهد كه باعث آسيب از آ استفادهةاي استفاده كند يا اجاز گونهسرزمين خود به 

 .)207: 1392پورهاشمي و ازغند، (

4. Stockholm Declaration 
5. Rio Declaration 
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هاي  آزمايش مورددر  كم دستبر حفاظت از محيط زيست،  مبنيالملل مدرن  حقوق بين
اي به  اي جوي، بيرون از جو و زير آب، اين امكان وجود دارد كه منع آزمايش هسته هسته

 1 در اين زمينه، جورج بون.)Rietiker 2017: 3( المللي درآمده باشد عرفي بين ةقاعدعنوان يك 
اي در  مقالهانتشار  با 2آمريكا ةمتحدمشاور حقوقي آژانس كنترل و خلع سالح اياالت ن ينخست
ها عليه  يك الزام سياسي در ميان دولت كم دستالمللي يا  بين ةقاعدد يك كر اعالم 1999سال 

منع جامع  ةمعاهداالجراشدن   منصرف از الزم،اين موضوع. اي وجود دارد آزمايش هسته
و دانشمندان حقوق  نظران صاحببرخي ديگر از ر اساس ديدگاه ب. استاي  ههاي هست آزمايش

عرفي  ةقاعداي در جو زمين در قالب يك  الملل، امروزه ممنوعيت انجام آزمايش هسته بين
  .)Nystuen, Casey-Maslen, & Bersagel, 2014:316( المللي قرار گرفته است بين

محيطي ناشي از اََشكال متعدد  زيستهاي  تر، با احتساب خسارت روشن بيانبه 
د كرتوان اين استدالل را تقويت  هاي جوي و دريايي، مي آزمايش ويژه به ،اي هاي هسته آزمايش
هاي  بر ممنوعيت انجام آزمايش مبنيالملل  عرفي حقوق بين ةقاعدكنوني،  مرحلةكه در 
هاي يادشده به  آزمايشمحيطي  هاي زيست ترتيب، چنانچه خسارت بدين. اي وجود دارد هسته

انگاري چنين  د، امكان استفاده از قواعد عرفي براي ممنوعشوطور روشني تبيين  و كارشناسي 
با [اي   انجام آزمايش هسته كهدهد يم نشان ها يبررس ،اينوجود با . هايي وجود دارد آزمايش

 .درنيامده استالمللي  عرفي بين ةقاعد هنوز به عنوان يك ]محيطي هاي زيست وجود خسارت
در كه  3 شوراي امنيت سازمان ملل متحد2310 ة شمارةقطعنام به توان يمدر توجيه اين ادعا، 

اي  هاي هسته منع كامل آزمايش ةمعاهد به مناسبت بيستمين سالگرد تصويب 2016 سپتامبر 23
ه را هاي يادشد ، انجام آزمايشتامني؛ در اين قطعنامه اگرچه شوراي كرداشاره  صادر شد،

 به شمار 4الملل آن را نقض حقوق بين كند، ميالمللي معرفي   بينتتهديدي عليه صلح و امني
 آگوست 5 شوراي امنيت مورخ 2371 ةقطعنامد، به موجب  افزوهمچنين بايد. آورد ينم

 الملل اعالم نشده است  نقض حقوق بين، شماليةاي كر هاي هسته  انجام آزمايش2017،5
)Rietiker, 2017: 3( . 

 
 
 

                                                            
1. George Bunn  
2. The U.S. Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) 
3. In order to see this resolution, refre to the following link:  
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2310 (Last visit: February 19, 
2019) 
4. In violation of international law. 
5. To see this resolution, refre to the following link: http://unscr.com/en/resolutions/2371   
 (Last visit: February 19, 2019) 
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  المللي دادگستري  آراي ديوان بين.2. 3
اي تاكنون چند رأي مشورتي   آزمايش هستهزمينة موضوع در 1المللي دادگستري ديوان بين

اي كه تاكنون  هاي مرتبط با انجام آزمايش هسته  پروندهنيتر مهمسان،  ده است؛ بدينكرصادر 
 :شود يم واكاويمعرفي و  رزي به ترتيب ،استشده در نهاد قضايي مذكور بررسي 

  
   نيوزلند عليه فرانسهة پروند.2. 3. 1

 فرانسه در جنوب اقيانوس يا هستههاي   به خاطر انجام آزمايش1973 مي 9نيوزلند در تاريخ 
 دولت نيوزلند .داقدام كرالمللي دادگستري  آرام، به طرح شكايت عليه آن كشور در ديوان بين

 اقيانوس آرام ةها در منطق د و اعالم داشت كه انجام آزمايشاز ديوان درخواست قضاوت نمو
 حقوق ، بر اساسشود دولت فرانسه كه موجب بارش مواد راديواكتيو مي ةوسيلجنوبي به 

هاي بعدي از اين نوع، اين حقوق را   و آزمايشاست متضمن نقض حقوق نيوزلند الملل بين
 ششرأي در مقابل  نُهاي با  هاي هسته ايشآزم ةقضي در 2ديوان در رأي خود. دكرنقض خواهد 

لزومي ندارد ديوان در  در نتيجه،د كه دعواي نيوزلند ديگر موضوعيتي نداشته و كررأي احراز 
دارد، از آنجا كه فرانسه تعهدي   ميردر اين خصوص، ديوان مقر.  آن قضيه حكمي صادر كند

 بنابراين ،اقيانوس آرام، پذيرفته استاي در جو  هاي هسته را مبني بر عدم انجام بعدي آزمايش
ماند كه ديوان به آن رسيدگي كند  شده و ديگر اختالفي باقي نمي برآورده نيوزلند ةخواست

 .)299 و 169: 1387ضيايي و همكاران، (

  
  استراليا عليه فرانسه ةپروند .2. 3. 2

 اقيانوس آرام در اي فرانسه در جنوب هاي هسته  انجام آزمايشزمينةديگري كه در  ةپروند
پرونده كه در اين  .است 3المللي دادگستري اقامه شد، دعواي استراليا عليه فرانسه ديوان بين

استراليا عليه  سوياز ] دعواي نيوزلند عليه فرانسه ةاقامدر همان تاريخ [ 1973 مي 9تاريخ 
زلند عليه فرانسه به سرنوشتي شبيه دعواي نيوشد، الملل دادگستري طرح  فرانسه در ديوان بين

 ةاعالمي 21 اصل بودن دوشرطيق، استراليا با تأكيد ديوان بر بدون بارهدر اين . گرفتار شد
ها،  و قواعد مسئوليت دولت همسايگيسن ح ةوظيفكه فرانسه با توجه به  كند يماستكلهم ادعا 

 حاكميت بر در واقع، بر اساس حق ذاتي، استراليا حق .ده استكرحاكميت استراليا را نقض 
مواد  ةذخيرگونه نشت، ريزش و   هيچ نبايد،اين كشورداشته و بدون رضايت را قلمرو خود 

                                                            
1. International court of justice (ICJ) 
2. Nuclear test case (New zealand v. France). In order to see the text of the case, refer to the 
following link: http://www.icj-cij.org/en/case/59. (Last visit: 6/8/2017) 
3. Nuclear test case (Australia v. France). In order to see the text of this case, refer to the 
following link: http://www.icj-cij.org/en/case/58. (Last visit: 6/8/2017) 
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دادن اظهارات رسمي مقامات  سرانجام، ديوان با مدنظر قرار. راديواكتيو در قلمرو آن انجام شود
ر زمان شدن موضوع اختالف د و البته منتفي يادشدههاي   آزمايشادامه ندادنبر  مبنيفرانسه 

رسيدگي آن  تا ديوان نسبت به وجود نداردكنوني، اختالفي  زمان در كرداستماع دعوا، اعالم 
ها در  مسئوليت دولت ةتوسع اگرچه فرصت ؛، ديوان وارد ماهيت قضيه نشدنهشوربختا. دكن

  .)206 -  203: 1392پورهاشمي و ازغند، (محيطي را نيافت  زيستهاي  آسيبقبال 
المللي دادگستري، به طور كلي حكمي را در مورد   ديوان بين كهديآ يرمب ،آنچه گذشتاز 

 بلكه تنها به ،ده استكرالمللي تبيين ن اي برحسب موازين بين ممنوعيت انجام آزمايش هسته
دادن  ننسبت به ادامه) فرانسه(عليه  مورد دعوي و به دنبال آن، تعهدات مدعيدادن  پايان

  .كند يماي اشاره  هاي هسته آزمايش
هاي  دارد كه به جهت توقف سالح المللي دادگستري اشعار مي ديگر، ديوان بينسخن به 
اي و  هاي هسته بر توقف اين شكل از آزمايش مبنياظهارات فرانسه [فرانسه  ةوسيلاي به  هسته

شده از ديوان به  ، موضوع درخواست]ها تنها به شكل زيرزميني از آن به بعد، انجام آزمايش
المللي دادگستري  ديوان بين«به عبارتي، .  شده استوفصل حلخواهان،  ةخواستتحقق  ةوسيل

 Franck, 1975: 612-613(.1( »تصميم گرفت تا تصميمي اتخاذ نكند

  
  اي  دعواي جزاير مارشال عليه تمام كشورهاي صاحب سالح هسته.2. 3. 3

اي  آزمايش هسته بيست بيش از، 1958 تا 1946هاي  زماني بين سال ةبازبا توجه به اينكه در 
اي را عليه تمامي  ، پرونده2014، دولت جزاير مارشال در سال انجام شد 2در جزاير مارشال

ها را به پيگيري   تا آنكردالمللي دادگستري  اي تقديم ديوان بين كشورهاي صاحب سالح هسته
نيت، ترغيب  سناي بر اساس اصل ح خلع سالح هسته راستايدر خصوص معاهدات خود در 

در دعواي جزاير مارشال عليه بريتانيا كه صالحيت اجباري ديوان را نيز پذيرفته است، . دكن
 و يا هسته ةاشاعمنع  ةمعاهدد بريتانيا تعهدات خود به شرح مندرج در كرجزاير مارشال اعالم 

 جهت تين حسنكردن مذاكرات توأم با  قصور در دنبال ةوسيلبه «الملل عرفي را  حقوق بين
اتخاذ تدابيري در  ةوسيلبه «و » ابعاد آن ةهماي در  بر خلع سالح هسته مبنيايجاد مذاكرات 

اي  اي خود براي حفظ و استقرار آن در آينده هاي هسته جهت بهبود كيفي سيستم سالح
ر سرانجام ديوان اشعار داشت كه رفتا. )Alvarez-Jimenez, 2017: 2( ده استكرنقض  »نامعلوم

دهد و مبنايي براي تحقق اختالف ميان دو دولت فراهم نيامده  بريتانيا تضاد نظرات را نشان نمي
ر  بتبه خاطر صالحينيز در دعواي جزاير مارشال عليه پاكستان و هند افزون بر اين، . است

                                                            
1. "The Court decided not to decide". 
2. Marshall Islands 
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از اين . )Unal et al 2017: 9-19(  صادر شدآراي مشابهيها   اختالف ميان دولتنبودمبناي 
 ةمتحد يعني اياالت ،اي سالح هسته دارندة جزاير مارشال عليه ساير كشورهاي ة، پروندذشتهگ

 به دليل عدم قبول صالحيت ديوان از ، شمالي و چينةآمريكا، اسرائيل، روسيه، فرانسه، كر
مبناي  نبودشش كشور يادشده به خاطر  ةپروندديگر، سخن به . ماند جهينت يبها  سوي آن

  .)20: 1395ممتاز و ديگران، ( از سوي ديوان رد شد ،تيِ آشكاررضاييتي صالح
 جزاير مارشال ةهاي نيوزلند و استراليا عليه فرانسه، در پروند با اين اوصاف، بعد از پرونده

سان،  برنداشت؛ بدينگامي الملل  حقوق بين ةتوسعاي نيز ديوان در راستاي  كشور هسته نُهعليه 
محيطي   زيستيها خسارتاي و  هاي هسته با آزمايش برخوردر ديوان رويكرد پويايي را د

 .در پيش نگرفتناشي از آن 

  
اي در  انگاري آزمايش هسته  ممنوعدر زمينةراهكار  ةارائ و يشناس بيآس. 3

  پرتو تحوالت اخير
انگاري   ممنوعزمينةالملل در  هاي موجود در نظام حقوق بين  آسيبنيتر مهم، بخشدر اين 
 . شود ميارائه يي هااي معرفي و راهكار ي هستهها آزمايش

  
  اي  در تعريف و قلمرو آزمايش و انفجار هستهابهام .3. 1

اي، هنوز  هاي هسته ممنوعيت انجام آزمايش زمينةالمللي متعدد در  با وجود انشاي اسناد بين
رفت،  در اين زمينه، اگرچه انتظار مي . تبيين نشده استها شيآزمااين  ةتعريف و دامن

اي به چنين ابهامي پايان  ، با تعريف آزمايش هسته2017اي  منع سالح هسته ةمعاهدنويسندگان 
 منع آزمايش مربوط به، در معاهدات افزون بر اين. پابرجاستان همچن چالش مذكور ،دهند
 .استنشده اي نيز تعريف  ، انفجار هسته2017اي   كنوانسيون منع سالح هستهبه ويژه ،اي هسته

اي چنين مورد اشعار قرار گرفته  منع كامل آزمايش هسته ةمعاهد 1 ةماد، اگرچه در هبارر اين د
ند ولي خودداري كناي  هاي عضو متعهد هستند كه از انجام هرگونه انفجار هسته است كه دولت

باعث شده است نتوان كه اين امر نشده ارائه اي  در اين زمينه، هيچ تعريفي از انفجار هسته
 به لحاظ علمي اين امكان ،در حقيقت .دكراي را به طرز مناسبي مديريت  دارندگي هستهباز

 به شكلي انجام شوند كه جز از طريق تدابير 1اي وجود دارد تا انفجارهاي كوچك هسته
  . )Medalia, 2008: 20(  قابل تشخيص نباشند2جويانه همكاري

                                                            
1. Tiny nuclear explosions. 
2. Cooperative measures. 
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 ،اي، بازدارندگي ايجاد شود اي هستهه ، اگر قرار است نسبت به انجام آزمايشحالبه هر 
 زمينه وگرنه نخست، موضوع تعهد براي طرفين معاهده روشن شود؛ ةلمرحنياز است تا در 

 . شود مي فراهمبراي نقض اهداف اصلي معاهده 

  
هاي  جبران خسارت ناشي از آزمايش سازوكارغفلت از مسئوليت مدني و . 3. 2

  اي هسته
جبران  سازوكار نداشتناي،  با آزمايش هسته برخوردالملل در   بينهاي حقوق  آسيبنيتر مهماز 

 و روش پرداخت خسارت ناشي از انجام 1بر اين اساس، مسئوليت مدني .خسارت است
 نشده است؛ البته در صاي مشخ هاي مربوط به منع آزمايش هسته اي در معاهده آزمايش هسته

 عنوان 2اي، هاي هسته اظر بر خسارت مسئوليت مدني نچوناينجا ممكن است گفته شود، 
سازوكار  بنابراين نيازي به انشاي ،دهد  را تشكيل مي3المللي هاي بين مستقلي از كنوانسيون

 :در پاسخ بايد گفت. اي وجود ندارد هاي منع آزمايش هسته جبران خسارت مستقل در معاهده
اند،  دهكراي را امضا  ي هستهها هاي منع آزمايش هايي كه معاهده از آنجا كه ممكن است دولت

 بنابراين ،اي را تصويب نكرده باشند هاي هسته هاي مسئوليت مدني ناظر بر خسارت كنوانسيون
اي با رويكرد كامل به انشا  هاي هسته انگاري آزمايش ست تا معاهدات راجع به ممنوعبجا

اي را در همان سند  هاي هسته جبران خسارت مربوط به آزمايش سازوكاردرآمده و در نتيجه، 
 .ندكنترسيم 

  
   االاجراشدن الزم دشوارشرايط . 3.3

ده، هنوز كرانگاري  اي را ممنوع اي كه به طور فني، تمام اَشكال انجام آزمايش هسته تنها معاهده
براي  دشواري اين موضوع نيز بدان خاطر است كه شرايط .االجرا نشده است الزم
اي با  منع كامل آزمايش هسته ةمعاهد، بارهدر اين . ستالجراشدن آن، تعيين شده اا الزم

                                                            
1. Civil liability. 
2. Civil Liability for Nuclear Damages. 

 زيرهاي  اي موضوع كنوانسيون هاي هسته  كنوني، مسئوليت مدني ناظر بر خسارتروزگار در  كه شديادآورباره بايد  در اين. 3
 : دهد را تشكيل مي

 Paris( 1963 و پروتكل تكميلي بروكسل 1960اي   انرژي هستهةيت شخص ثالث در زمينكنوانسيون پاريس ناظر بر مسئول

Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy( كنوانسيون وين ناظر بر مسئوليت ،
 for Nuclear (Vienna Convention on Civil Liability) 1963اي سال  هاي هسته مدني مربوط به خسارت

Damage) 1997اي   هستهيها خسارت، كنوانسيون وين ناظر بر جبران خسارت تكميلي در قبال )Convention on 

Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC(، پروتكل اصالحي پاريس و پروتكل اصالحي 
 Protocol to Amend the Paris Convention on Nuclear Third Party Liability( 2004بروكسل 

protocol to the PC() 170: 1393زاده انصاري،  تقي(.  
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در نظر االجرا نشده است؛ البته با  ، بعد از دو دهه هنوز الزمدشواردربرداشتن شرايط اجرايي 
رود؛ زيرا  يادشده نمي ةمعاهدبه اجراي هم الملل، اميدي   بينةشرايط روز جامع گرفتن
اي نزديك با  ي معين كه بعيد است در آيندهيها  به تصويب دولت استشدن آن منوط اجرايي

اي بر هم  هاي هسته اي خود را به نفع ديگر دولت پيوستن به چنين سندي، توازن قدرت هسته
اي تصريح  انگاري آزمايش هسته ممنوعبر اي كه  منع سالح هسته ةمعاهداين، وجود با . بزنند
 اگرچه اين موضوع . ننموده استانشاشدن آن االجرا را براي الزم دشواري، شرايط كرده

 ،اي منع كامل آزمايش هسته ةمعاهد نيز اشاره شد، تر شيپكه چنان هم، درس ميبه نظر سنجيده 
 بلكه براي پيشگيري و اقدام نكرده،اي  تنها به ممنوعيت تمام اَشكال انجام آزمايش هسته

سان، راهبرد مناسب  بدين.  را نيز در كانون توجه قرار داده استيهاي فن شناسايي آن، اقدام
منع كامل آزمايش  ةمعاهدكند تا معاهداتي مثل  اي ايجاب مي مقابله با آزمايش هسته براي
اي برخوردارند، شرايط  هاي هسته اي كه از تدابير مناسبي در جهت مقابله با آزمايش هسته
 منع ةرخالف معاهداي ب منع كامل آزمايش هسته ةمعاهدافزون بر آن، . ندبياب را شدن يياجرا

 بهه است، شداي امضا ن يك از كشورهاي داراي سالح هسته اي كه توسط هيچ سالح هسته
 بر اين اساس، اگر قرار است معاهدات 1.ه استرسيدتصويب برخي از كشورهاي يادشده 

در الملل با   ضروري است كنشگران حقوق بين،نگردد رو روبهالمللي در مقام اجرا با مانع  بين
 شدناالجرا الزم برايالملل، شرايط ممكن و آساني را  بين ةجامعشرايط حاكم بر  ر گرفتننظ
  .ند كنها انشا آن
  
  آسان امكان انصراف  .3 .4

اي و   يعني منع كامل آزمايش هسته،اي  معاهدات مقابله با آزمايش هستهنيتر مهمبا نگاهي به 
هاي عضو معاهده  ه سادگي براي دولتكه اين امكان ب ديآ يم به دست ،اي منع سالح هسته

هاي يادشده   قراردادي از معاهده2مورد شناسايي قرار گرفته است تا با توسل به شرط انصراف
اي، شرط انصراف  منع كامل آزمايش هسته ةمعاهد 9 ةماددر اين راستا، به موجب . خارج شوند

 ةعالياين معاهده، منافع رويدادهاي غيرمعمول مرتبط با موضوع «ناظر بر موردي است كه 
منع  ةمعاهد 17 ةماد، افزون بر اين .)Goldblat, 2002: 64( » انداخته باشد3دولت عضو را به خطر

                                                            
 كشورهاي داراي فناوري به تصويباي   منع جامع آزمايش هستهة اين سطور، معاهدنگارش تا زمان :بايد گفت بارهدر اين . 1

   :زبه نقل ا.  استرسيده ،چون ژاپن، فرانسه، بريتانيا، آلمان و روسيههماي  هسته
To see the current status of this treaty, refer to the following link: https://www.un.org/ 
disarmament/wmd/nuclear/ctbt/ (Last visit: February 24, 2019) 
2. Withdrawal clause 
3."Extraordinary events related to the subjectmatter of this Treaty have jeopardized its 
supreme interests". 
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همين شرايط را براي انصراف از معاهده مورد شناسايي قرار داده  درستاي نيز  سالح هسته
اي را در مقابله   بازدارندهتواند راهبرد ، انشاي شرط انصراف با اين مضمون، نميبنابراين. است

است تا با مبنا قراردادن حفظ و حراست از بج ،سان  بدين1؛كنداي ايجاد  هاي هسته با آزمايش
شوند  دشوار حذف يا اجراي آن ،هايي المللي، شرط انصراف از چنين معاهده صلح و امنيت بين

ا انصراف از معاهده، از ب سادگيهاي عضو معاهده نتوانند به  شود كه دولت فراهمتا ترتيبي 
اجراي تعهدات قراردادي خود استنكاف ورزيده و در مسير نقض اهداف معاهدات انشايي گام 

 .بردارند

  
الملل در تسري به  محيطي عرفي حقوق بين قواعد زيست  نارسايي.3. 5

  اي  هاي هسته آزمايش
 يها شيآزمااز انجام  ناشي 2 نيز اشاره شد، آلودگي راديواكتيويتهتر شيپبر اساس آنچه 

اي، آثار و پيامدهاي منفي را نسبت به سالمت موجودات زنده و محيط زيست فراهم  هسته
ها را به عدم ايراد خسارت  الملل كه دولت ، قواعد عرفي حقوق بين اينبا وجود. آورد مي

وانسته ، هنوز نتدساز متعهد ميها  محيطي به ساير كشورها يا مناطق خارج از قلمرو آن زيست
المللي  باره با بررسي آراي ديوان بين  خود قرار دهد؛ در اينةسيطر زيراي را  هاي هسته آزمايش

اي و  ه كشور هستهاستراليا و نيوزلند عليه فرانسه و جزاير مارشال عليه نُ ةپرونددادگستري در 
 ةكرر اي اخي هاي هسته هاي سازمان ملل متحد در راستاي نقض آزمايش همچنين قطعنامه

الملل  قواعد عرفي حقوق بين قلمرواي هنوز در  شد كه ممنوعيت آزمايش هسته روشنشمالي، 
اي بر   آزمايش هستهيطيمح ستيزهاي  ، اگرچه امروزه خسارتبيترت نيبد .نگرفته است جاي

قواعد  قلمرواي در   براي آنكه در عمل، ممنوعيت انجام آزمايش هسته،كسي پوشيده نيست
 داشتن محيط بهالمللي  بين ةجامعاست نيازهاي روز  الزم ،گيردجاي الملل  بينعرفي حقوق 

الملل   مورد توجه كنشگران نظام حقوق بين،هاي آينده از آن براي نسلپاسداري زيست سالم و 
 .و باور همگاني قرار گيرد

  
  نتيجه

مقابله با  راه الملل در نظام حقوق بينكه  ديآ يبرم ،شده انجام هاي  مطالعات و بررسياز
سان، اگرچه انتظار بر آن بود تا   بدين.نشده استآماده اي  اي به طور شايسته هاي هسته آزمايش

                                                            
 در معاهداتي كه بر اساس الگوي خلع ]Withdrawal clause[باره گفته شده است، از نظر منطقي درج اين قيد  در اين. 1

 چنين قيودي را با هدف و مقصود آن معاهدات سازگار دانست نتوان مشكالت زيادي دارد؛ زيرا شايد ،اند سالح استوار شده
  .)3: 1382ساعد، (

2. Radioactive contamination. 
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 به ترسيم مختصات جامعي از يك ،نود قرن بيستم ميالدي ةدهبرآمد كنفرانس خلع سالح در 
آنچه ، دبينجامي ا هاي هسته انگاري انجام تمامي اَشكال آزمايش المللي در قبال ممنوع سند بين

در واقع، . هاي جامعه بشري داشت و دغدغه ها خواستهزيادي با  ةفاصلدر عمل اتفاق افتاد، 
هاي   با هدف كاستن از كمبودها و نارسايي1996اي كه در سال   هستهشيآزمامنع كامل  ةمعاهد
، سيدرالملل  بين ةجامعتصويب برخي از تابعان به  ،اي آزمايش هستهي ئجزمنع  ةمعاهد

 بعد از گذشت دو دهه ،1996سال  ةمعاهد، از اين رو .نتوانست اهداف خود را عملياتي كند
به هم جهاني، اميدي  ةجامع البته با توجه به وضعيت روز .هنوز به قدرت اجرايي نرسيده است

با اين . است شده االجراشدن آن انشا براي الزم دشواريرود؛ زيرا شرايط  شدن آن نمي اجرايي
اي  الملل در وضع كنوانسيون منع سالح هسته ، اقدام اخير كنشگران نظام حقوق بينوضيحاتت

اي و ساير وسايل انفجاري   ممنوعيت آزمايش سالح هسته، و به دنبال آن2017در سال 
نشده برخوردار مزبور هنوز از قدرت اجرايي  ةمعاهد با اينكه .دشو مياي مثبت ارزيابي  هسته
 االجراشدن الزماي، از شرايط آساني براي  منع كامل آزمايش هسته ةمعاهدا  در سنجش ب،است

 راهبرد مناسبي ،اي هاي هسته اهتمام به ايجاد تدابير حمايتي از قربانيانِ آزمايش. برخوردار است
اي در  البته بايد گفت كنوانسيون منع سالح هسته. كه در كانون توجه قرار گرفته است است
در و ده كراي تمركز   بر ممنوعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سالح هسته بيشتر2017سال 
 فرعي مدنظر قرار گرفته يا مسئلهاي به عنوان  هاي هسته انگاري انجام آزمايش ممنوع نتيجه،
اي به صورت مستقل و فني، ضمن آنكه  هاي هسته  منع كامل آزمايشةمعاهد؛ در حالي كه است

ده، تدابيري را در خصوص كراي را ممنوع اعالم  اي آزمايش هستهه انجام تمامي صورت
  .هايي نيز در دستور كار قرار داده است پيشگيري و شناسايي چنين آزمايش

اي در  هاي هسته الملل نيز حكمي در راستاي منع انجام آزمايش  قواعد عرفي بينزمينةدر 
هاي  ناشي از انجام آزمايشمحيطي  هاي زيست ، اگرچه خسارتباره نيا در .دست نيست

 است و از اين منظر، اين ناپذيرهاي جوي و زير آبي، موضوعي انكار آزمايش ويژه به ،اي هسته
محيطي  بر عدم ايراد خسارت زيستمبني الملل  عرفي حقوق بين ةقاعداحتمال مطرح است كه 

خود قرار  ة سيطرزيراي را نيز در  هاي هسته به كشورها و مناطق خارج از تحت كنترل، آزمايش
هاي مربوط  از قطعنامه يا پارهالمللي دادگستري و   آنچه از طريق بررسي آراي ديوان بين،دهد

انگاري انجام  بر ممنوع مبنيدر مقطع كنوني، حكم صريحي ص شد  مشخ،به دست آمد
  . الملل وجود ندارد اي در بين قواعد عرفي حقوق بين آزمايش هسته
با  برخوردالملل در  هاي نظام حقوق بين ها و آسيب  كاستينيتر مهم گفت بايد ،بنابراين

جبران خسارت  سازوكارعدم انشاي مسئوليت مدني و :  ازاند عبارتاي  هاي هسته آزمايش
اي و تعيين  تعريف شفاف از آزمايش و انفجار هسته نبوداي،  هاي هسته ناشي از انجام آزمايش
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انگاري آزمايش  شدن معاهدات مربوط به ممنوع اجرايي براي دشواربيني شرايط  قلمرو آن، پيش
الملل در  محيطي عرفي حقوق بين اي، امكان انصراف از معاهده و نارسايي قواعد زيست هسته

  . اي هاي هسته تسري نسبت به آزمايش
بر اين اساس، از آنجا كه تا برگزاري كنفرانس مربوط به بازنگري پيمان منع گسترش 

شود كنشگران نظام   پيشنهاد مي، استباقي فرصت اندكي ،2020اي در سال  ستههاي ه سالح
هاي مربوط به كنوانسيون منع  شناسي و تمركز بر كمبودها و نارسايي الملل با آسيب حقوق بين

انگاري انجام تمامي اَشكال  ارچوب مناسبي را براي ممنوعهاي، چ جامع آزمايش هسته
  . شا قرار دهنداي مورد ان هاي هسته آزمايش
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