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چکیده

با وجود مزایای صلحآمیز فناوری هستهای در ابعاد گوناگون زندگگ برد س ءدو اءدتااد از اند ی
مذکور در راءتای فعالیّد هدای ندا ص صدلح و امنید بدی المللد س یید از متمتد ی دهگهدههدا و
نگ ان های جامعه جتان را از زمان کرف اند ی هسدتهای تداکنون تردییم مد دهدگ یید از اید
نگ ان ها م بوط به اخاذی هستهای اء که ط آن تتگیگ به اءتااد از ءالح هستهای یا ءدای وءدایم
اناجاری هستهای و یا تتگیگ به انترار مواد هستهای بده منودور اجد ا و بیردم د ماالمداا ادد ا

در

دءتور کار ار م گی د .در ای بار س کنرگ ان ءامانه حقوق بی الملدم تدا مدم از ءدا 7102س ا دگام
متناءب و ءنجیگ در راءتای مقابله با چنی اعمال انجام نگادنگ بگی ءانس هیچکدگام از مندابح حقدوق
بی الملم از جمله اءنادی چون منرور ملم متحگ و معاهگاا موجگ مناطق عداری از ءدالح هسدتهایس
به ممنوعی ص یح تتگیگ و اخاذی هستهای رأی نگادنگ .با ای وجودس انردای کنوانسدیون مندح ءدالح
هستهای در ءا م وم و در ب آنس ممنوعانگاری مالق تتگیگ به اءتااد از ءالح هستهای و یدا ءدای
وءایم اناجاری هستهای به عنوان نقاه عاا در راءتای مقابله با اخاذی هستهای به دمار مد آیدگ .بدا
ای اوصافس در مقاله حاض تالش ب آن اء تا با ب رءد حیدا اخداذی هسدتهای در نودام حقدوق
بی الملمس تحوالا اخی نیز کنیاش و ارزیاب دونگ تا ءد انجام مرد گ گد دد کده واکدنع جامعده
جتان در ما اخاذی هستهای از چه نارءای های ب خوردار اء .

 وا گان کلیگی

تهدید هستهای ،سالح هستهای ،وسایل انفجاری هستهای ،انتشار مواد هستهای و اخاذی هستهای.

مقدمه
کشف انرژی هستهای به عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر 1،در زمره مهمترین دستتاوردهای
بشر در سده بیستم میالدی به حساب میآید؛ در این مسیر ،از همان آغاز کشف انرژی هستتهای کته
تاریخ آن به  2دسامبر  1492یعنی زمانی که انریکو فرمی 2،موفق به ساخت زنجیره واکنشی در اتتم
3
اورانیوم در دانشگاه شیکاگو شد ،برمیگردد ،دولتتهتا متوجهته دو کتارکرد ستازندگی و تگریبگتری
انرژی مذکور شدند(Moorthy, 2006 : 1) .
اگرچه با کشف انرژی هسته ای ،انتظارها بر آن بود که در وهله اول ،بهترهبترداری از مزایتای
صلحآمیز فناوری هستهای در حوزه های مگتلف زندگی بشر پیگیری و عملیتاتی شتود ولتی بته
جای آن ،مصارف غیر صلحآمیز انرژی مذکور با انداختن بمب اتتم در اننتای جنته جهتانی دوم
ظهور و نمود پیدا کرد .با این وجود ،موارد ستو استتفاده از فنتاوری هستتهای صترفا منتوط بته
ساخت جنهافزارهای هستهای و استفاده از آنها نشد بلکه بتدریج ،تهدید به استتفاده از ستال
هستهای جهت اجرا و پیشبرد یک رشته سیاستهای معین نیز از سوی برخی از تابعتان جامعته
بینالملل یعنی آمریکا و شوروی دنبال شد.
بر این اساس ،اخاذی هستهای که تهدید به استفاده از سال هستهای یتا ستایر وستایل انفجتاری
هستهای و یا انتشار مواد هستهای را در پی دارد وارد گفتمان جهانی شد؛ در راستای مقابله با اختاذی
هستهای ،کنشگران نظام حقوق بینالملل تا سال  ، 2112اقدام شتفافی را متورد اتگتاذ قترار ندادنتد.
اگرچه از یکسو ،منشور ملل متحد در بند  9ماده  2به ممنوعیت کلّی تهدید به استفاده از زور علیته
دولتها رأی داده است و از ناحیه دیگر ،معاهدات موجد مناطق عاری هستهای بته طتور نتمنی بته
منع تهدید به استفاده از سال هستهای اهتمام نمودهاند ولی هیچکدام از منابع حقوق بتینالملتل بته
طرز روشنی به ممنوعیت مطلق تهدید به استفاده از سال هستهای یا وسایل انفجاری هستتهای و یتا
انتشار مواد هستهای حکم ندادند.
با این مراتب ،سیاستگذاران نظام حقوق بینالملل در سال  2112معاهده منع سال هستتهای را
تصویب نمودند؛ در این خصوص ،ماده  1معاهده مزبور که به احصا و تبیین اعمتال ممنوعته مترتب
با سال هستهای پرداخته است ،تهدید به استتفاده از ستال هستتهای و یتا ستایر وستایل انفجتاری
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. Renewable energy.
. Enrico Fermi.
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. Destructive and constructive function.
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هستهای را نیز ممنوعانگاری نموده است .این مونوع به عنتوان نقطته عطفتی در راستتای مقابلته بتا
اخاذی هستهای در نظام حقوق بینالملل به شمار متیآیتد؛ زیترا ستند پتی گفتته ،یگانته معاهتده
بینالمللی به حساب میآید که به طور خاص و البته مطلق ،تهدید به استفاده از سال هستتهای و بقیته
وسایل انفجاری هستهای را ممنوع اعالم نموده است .اگرچه عنتوان اختاذی هستتهای در معاهتده منتع
سال هستهای نیز به طور خاص مورد توجهه قرار نگرفتته استت ولتی همتین کته بگشتی از رفتارهتای
تشکیلدهنده اخاذی هستهای مشمول ممنوعیت قرار گرفته است ،اقدامی مثبت ارزیابی میگیرد.
پرسشی که در اینجا فراروی مگاطب قرار میگیرد آن است که راهبرد مناسب به منظور مقابلته بتا
اخاذی هستهای در حقوق بینالملل دائر بر چه ابعادی است؟ در مقام پاسخ این فرنیه مطر متیشتود،
ممنوعانگاری و جرمانگاری مطلق و روشن تمامی اقسام تهدید هستهای از جملته تهدیتد بته استتفاده از
سال هستهای یا سایر وسایل انفجاری هستهای و یا انتشتار متواد هستتهای همگتام بتا برقتراری نظتام
صالحیت جهانی جهت رسیدگی به چنین اعمالی ،ابعاد راهبرد سنجیده در راستای مقابله بتا اختاذی
هستهای را در نظام حقوق بینالملل تشکیل میدهند.
با توجهه به مطالب یادشده گفتنی است ،در این مقاله قصد و تالش بر آن استت تتا در وهلته
نگست ،تعریف جامع و شفافی از اخاذی هستهای و قلمتروی مونتوعی آن صتورت پتذیرد و در
مرحله بعد ،همگام با بررسی و واکاوی حکم اخاذی هستهای در نظام حقوق بینالملل ،تحتوتت
معاهده منع ستال هستته ای نیتز تبیتین و تحلیتل شتوند تتا سترانجام از رهگتذر مطالعتات و
بررسی های صورت پذیرفته مشگّص گردد که نظتام حقتوق بتینالملتل از چته آستیبهتایی در
راستای مقابله با اخاذی هستهای برخوردار است.
 -1مفهومشناسی
در راستتتای الگتتوبرداری از ستتاختار حتتاکم بتتر یتتک نوشتتتار علمتتی و منستتجم ،ابتتتدا بتته
مفهومشناسی پرداخته می شود؛ در این خصوص ،سعی بر آن است تا هریک از مفاهیم اصلی بته
طرز ساده و شفافی تعریف شوند.
مواد هستهای :بنا به یک تعریف کلّی ،مواد هستهای عبارت است از هر نوع ستنه معتدن،
مواد اولیه (اورانیتوم دربردارنتده ایزوتتو هتای مگصتوص) و متواد ختاص شتکافت هستتهای.
()Koelzer, 2005, 100
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. Nuclear fission.
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با نگاهی به بند  aاز متاده  1کنوانستیون حفاظتت فیزیکتی از متواد هستتهای  ،1491متواد
هستهای چنین تعریف شده است« :مواد هستهای عبارت است از پلوتونیوم 1بته جتز در متوردی
که ایزوتو های غلیظشده متجاوز از  91درصد در پلوتونیوم  239باشد؛ اورانیوم 239؛ 2اورانیوم
233؛ اورانیوم غنیشده در ایزوتو های  232و 239؛ اورانیوم حاوی ترکیبی از ایزوتو هایی که
در طبیعت واقع شدهاند به جز در اَشکال سنه معدن و بتاقیمانتده آن و یتا هتر متاده دیگتری
حاوی یک یا چند قسمت از موارد فوق».
سالح هسته ای و انواع آن :ستال هستتهای 3از انترژی حاصتلشتده در اننتای شتکافت
اورانیوم  232و یا پلوتونیوم  234جهت قدرت انفجاری خود بهره میبرد)Koelzer, 2005: 6( .
در این زمینه تزم به تونیح است ،تمام سال های هستهای از فرآینتد شتکافت هستتهای پدیتد
میآیند؛ در فرآیند مزبور ،هسته سنگین به دو هسته سبکتر و همچنین دو تتا چهتار نتوترون
آزاد تقسیم میشود که البته همراه با آزادسازی انرژی نیز است .به ختاطر ایتنکته هتر شتکافت
هستهای ،آزادسازی نوترون را بته همتراه دارد کته آن نیتز متیتوانتد موجبتات شتکافت بیشتتر
هستهای را فراهم آورد ،اگر مواد هستهای کافی در یک پیکربندی مناسب وجود داشتته باشتند،
این امکان مهیا است تا یک واکن زنجیرهای ایجاد شود( .آزادسازی نوترون ،شکافت هستتهای،
آزادسازی انرژی) ()Bunn & Wier, 2006: 134
به دیگر سگن ،سال اتمی عبارت است از نتوعی وستیله انفجتاری کته قتدرت تگریبگتر ختود را از
مجموعته واکتتن هتای شتتکافت هستتهای و یتتا ترکیتب شتتکافت و همجوشتی هستتتهای 9متیگیتترد.
( )Nystuen, Casey-Maslen, & Bersagel, 2014: 2تعریتف اخیتر بتدان ختاطر کته تولیتد ستال
هستهای را منحصر در فرآیند شکافت هستهای قرار نداده است ،مناسبتر ارزیابی میگردد.
پس از آنکه راجع به مفهوم سال هسته ای شناخت تزم کسب شد نوبت آن است تتا انتواع
سال های مذکور معرفی و تشریح شوند؛ بدینسان ،هریک از اقسام این سال ها به ترتیتب ذیتل
تعریف میشوند:
الف) بمب اتمی 2:آن دسته از سال های هسته ای کته قتدرت انفجتاری ختود را منحصترا از
شکافت هستهای به دست میآورد به عنوان بمب اتمی شناسایی میشوند؛
1

. Plutonium.
. Uranium.
. Nuclear weapon.
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. Nuclear fusion.
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ب) بمب هیدروژنی 1:آن قِسم از سال های هسته ای که بیشتر انرژی خود را از طریق
همجوشی هستته ای کستب متی کننتد بته عنتوان بمتب هیتدروژنی شتناخته متی شتوند؛
( )Nystuen, Casey-Maslen, & Bersagel, 2014: 2
) بمب نوترونی یا سال پرتوزای ارتقا یافته 2:نوعی از سال های هیدروژنی قلمداد میگردد کته از
قدرت انفجاری کمتری نسبت به سایر اقسام سال های هستهای برخوردار است .اگرچه انفجتار ناشتی از
سال مذکور تنها چند صد یارد 3را مورد تأنیر قرار متیدهتد لتیکن مقتادیر زیتادی از پرتوهتای گامتا و
نوترون را آزاد میسازد )Corporation, 2003: 1554) .همچنین تزم به ذکر استت از ستال یادشتده
تحت عنوان قاتل بیصدا 9نیز یاد شده است)Maher, 1998: 865( .
اخاذی هسته ای و قلمروی موضوعی آن :اگرچه اخاذی هستتهای تتابعی از رفتتار کلّتی
اخاذی به شمار میآید و عنوان یادشده نیز در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا متورد توصتیف قترار
گرفته است لیکن تبیین مفهوم اخاذی هستهای به این لحاظ که گونه نوینی از رفتتار اختاذی را
تداعی مینماید ،نرورتی انکارناپذیر جلوه میکند.
به این مناسبت ،جهت آشنایی با مفهوم اخاذی هستتهای تعریتف پتی رو متورد ارائته قترار
میگیرد؛ اخاذی هستهای عبارت است از توسل به تهدید هستهای 2به منظور کسب منافع متالی
و یا اجرایی نمودن سایر مطالبتات تهدیدکننتده .در ارتبتاط بتا تعریتف پتی گفتته نکتات ذیتل
برخوردار از اهمیهت جلوه میکند:
الف) مونوع تهدید ،بکارگیری قدرت تگریبگر انرژی هستهای میباشد؛ به این مناستبت ،تهدیتد
به انتشار مواد رادیواکتیو از جمله 6زباله هستهای 2و حتی در یک نمای وسیعتر ،تهدید به استتفاده از
سال هستهای را نیز پوش میدهد؛ زیرا آنچه در همته متوارد پتی گفتته کتم و بتی مالحظته
میگردد ،انرژی هستهای و قدرت تگریبی آن میباشد.
در حقیقت ،مطابق با آن چه در اظهارات آقای البرادعی به عنوان رئیس سابق آژانتس انترژی
اتمی 9مورد نظر واقع شده است ،اخاذی هستهای از طریق ارعاب هستهای 4ارتکاب پیدا میکند.
()ElBaradei, 2003: 2
1

. Hydrogen bombs.
. Neutron bomb or Enhanced radiation weapon.
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). Yard. (This is an English unit of length
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ب) مرتکب غالبا با توسل به تهدید مطالبهای را مطر میکند که این درخواست میتوانتد
جهت کسب منافع مالی و یا هر نوع تقانای دیگری باشد که برای مرتکب ارزشمند است.
بتتا ایتتن مراتتتب ،در یکتتی از معتتدود تعتتاریف صتتورتپذیرفتتته از اختتاذی هستتتهای ،یکتتی از
نویسندگان ) (Bretton, 1986 : 347رویکرد موسعی را اتگاذ نموده است؛ بنا بته نظتر ایشتان،
1
اخاذی هستهای عبارت است از توسل یک قدرت به تهدید هستهای و یا عالمتدهی هستتهای.
به این مناسبت ،ایشان طر درخواست غیر مجاز را از طریق تهدید هستهای برای تحقق اخاذی
هستهای تزم ندانستهاند.
مطابق با آن چه در تعریف اخاذی هسته ای صورت پذیرفت ،مونتوع رفتتار متذکور دائتر بتر
تهدید هستهای است؛ اینکه مقصود از تهدیتد هستتهای چیستت و چته مونتوعاتی را در ذیتل
دامنه خود قرار میدهد از قرار ذیل مورد تبیین و احصا قرار میگیرند:
الف) تهدید به استفاده از سال هسته ای :در این ارتبتاط ،مرتکتب بتا توستل بته تهدیتد بته
استفاده از سال هستهای مبادرت به ایجاد تقانایی نیز مینماید؛
ب) تهدید به استفاده از سایر وسایل انفجاری هستهای :در این خصوص ،مرتکب با تهدید بته
استفاده از وسایل انفجاری هستهای (به جز سال هستهای) تقانایی را مطر مینماید.
) تهدید به انتشار مواد هستهای :در این ارتباط ،مرتکب با تهدید به انتشار متواد هستتهای
اعم از پسماندهای هستهای و غیره درخواست خود را مطر میکند.
تهدید هستهای در صورت اجراییشدن آنتار تگریبتی گستتردهای را در مقیاستی وستیع بته
دنبال دارد؛ برخی از این آنار عبارتند از:
 .1ورود آسیب شدید به سالمت افراد از جمله معلولیت جسمی (مغز استتگوان ،سیستتم
عصبی مرکزی و اندام هتای تناستلی) و البتته ژنتیتک (ناهنجتاری هتای کرومتوزومی و
تغییرات ژنی)؛
 .2ایجاد تغییرات منفی بر تنّوع زیستی گیاهی و جانوری( .گوندلینه و همکاران )191 :1394
درنمن باید متذکر شد ،انفجار هسته ای عالوه بر تأنیرات پرتوزایی ،به دلیل حترارت بتات و
تأنیرات مکانیکی که در پی دارد ،آنار تگریبی وسیعی 2را از چند صد متتر تتا چنتدین کیلتومتر
توزیع مینماید)Ghosh, 2008: 33( .

. Nuclear signaling.
. Mass destruction.

1
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 -2تاریخچه اخاذی هستهای
اخاذی هستهای همزمان با آغاز عصر اتم و کشف و دستیابی به قابلیتهای انترژی هستتهای
ظهور و بروز پیدا نمود؛ در ایتنبتاره ،انترژی هستتهای بترای اولتینبتار در ستال  1439توست
فیزیکدان شهیر ایتالیایی ،انریکو فرمی کشف شد؛ در حقیقت ،دانشمند متذکور در ستال 1439
این مونوع را کشف کرد که چگونه می توان با بمباران نوتورونی هستههای اتم ،مقادیر زیادی از
انرژی و گرما تولید کرد .از این رو ،انجام تحقیقات بیشتر بر روش مذکور کته موجتب دسترستی
به منبع انرژی شده و به عنوان شتکافت هستتهای نیتز متورد شناستایی قترار گرفتت ،از ناحیته
دولتهایی انجام شد که خواهان استفاده از انرژی یادشده در امر ساخت تسلیحات نظامی بودند.
()Lusted, 2013: 17
با این مراتب ،برای نگستینبار آمریکا از اخاذی هستتهای استتفاده نمتود؛ در ایتن مستیر ،کشتور
مذکور به منظور اجبارنمودن کره و چین به خاتمه جنه ،از تهدید به استفاده از سال اتمی استتفاده
نمود؛ در آن برهه زمانی ،جان فاستر دالس 1که وزیر امور خارجه وقت ایاتت متحده بتود نستبت بته
اتگاذ سیاست نابودی هستهای جهت اجبار طرف مقابل به تندادن به راهحل متذاکره در جنته کتره
در ژوئیه  1423بحث مینمود .به هر روی ،سرانجام این مونوع به انبات رسید که تهدید به اقتدامات
تالفیجویانه گسترده میتواند زمینه اجبار طرف دیگر را به منظور قبول هتر قِستم مطالبتاتی فتراهم
آورد)Friedman, 1975: 75( .
2
با این وجود ،ارتکاب اخاذی هستهای صرفا محدود به آمریکا نشد؛ شوروی نیز در بحران ستوئز از
اخاذی هستهای استفاده نمود؛ در این خصوص ،اخاذی هستهای علیته کشتورهای فرانسته ،بریتانیتا و
همچنین چین در سال  1464به کارگرفته شد .البته به خاطر آنکه این رفتار علیه دولتهتای بستیار
نعیفتر انجام شد تا علیه یک قدرت هستهای همچون آمریکا ،به عنوان خطر بتا درجته پتایینی [در
مقایسه با تهدیدات هستهای آمریکا] مورد نظر واقع شد .از سوی دیگر نیز باید انافه نمود ،اطالعتات
قابل اعتمادی مبنی بر تصمیمات کرملین [در ارتباط با قدرت اجرایینمودن تهدید هستتهای] وجتود
نداشت)Betts, 2010: 22( .
به هر شکل برحسب آنچه از نظر گذشت ،اگرچه اخاذی هستهای تقریبا از نیمه قرن بیستم
میالدی وجود عینی به خود گرفته است ولی روند تحقق آن تاکنون متوقف نشده است بلکته بتا
شیوع استفاده از فناوری هستهای در دنیا و ورود دولتهای بیشتر به صف بهرهبرداران از فناوری
هستهای ،از پتانسیل بیشتری برای تحقق نیز برخوردار شده است.
. John Foster Dulles.
. Suez crisis.
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 -3پیامدهای اخاذی هستهای
جهت آشنایی بیشتر با مفهوم اخاذی هستهای تزم است تا آنار و پیامدهایی که ایتن رفتتار موجتب
آفرین آنها میشود ،به طرز صریح و سادهای مورد تبیین و توصیف قرار گیرد.
با این ترتیب ،مهمترین تبعات مربوط به رفتار اخاذی هستهای به صورت ذیل احصا و بررسی میشود:
به خطرافتادن صلح و امنیّت بینالمللی :بیگمان در زمره مهمترین آنتار اختاذی هستتهای بته
خطرافتادن صلح و امنیهت بینالمللی 1میباشد؛ در حقیقت ،حفظ صلح و امنیت جهانی در زمتره اهتداف
واتی تابعان جامعه بینالملل از گذشته تاکنون به شمار میآید .اخاذی هستهای بدان خاطر کته تهدیتد
به استفاده از قدرت تگریبگر انرژی هستهای را به دنبال دارد میتواند صلح و امنیت جامعه بتینالملتل را
با خطر جدی مواجه سازد.
شیوع تولید سالحهای هستهای در نتیجه اِعمال سیاست بازدارندگی هستتهای :یکتی از
پیامدهای اخاذی هستهای شیوع تولیتد ستال هتای هستتهای در نتیجته اعمتال سیاستت بازدارنتدگی
هستهای میباشد؛ منظور از سیاست بازدارندگی هستهای 2،تهدید به تهاجم هستتهای جهتت بازداشتتن
از وقوع یک درگیری است(Wilson, 2008: 422) .
ارتکاب اخاذی هستهای توس یکی از تابعان جامعه بینالملل باعتث ترغیتب بقیته اعدتا در
جهت اعمال سیاست بازدارندگی هستهای میشود که در نتیجه ،اجرای راهبرد مذکور نیز منتتج
به شکست راهبرد منع اشاعه سال های هستهای در دنیا میشود.
به عبارتی روشنتر ،زمانی یک دولت با استفاده از توان نظتامی هستتهای کته از آن برختوردار استت
متوسل به اخاذی هستهای شود ،بقیه دولتها نیز برای حفظ مصالح ملّی و جلوگیری و مبارزه با چنتین
تهدیداتی ،فرآیند تولید و دستیابی به سال های هستهای را به منظور راهبترد بازدارنتدگی هستتهای در
دستور کار قرار میدهند .در این اوناع و احوال ،شیوع تولید سال های هستهای در عرصه بینالملتل بته
صورت امری اجتنابناپذیر درخواهد آمد.
نقض حقوق بشردوستانه در هنگام جنگ  :تهدیتد هستتهای کته مونتوع رفتتار اختاذی
هستهای را تشکیل میدهد به عنوان یکی از مجموعه اعمالی به شمار متیآیتد کته موجتب نقت
حقوق بشردوستانه در هنگام جنه 3میشتود )Weeramantry, 1999: 414( .زیترا اتگتاذ چنتین
رفتاری پتانسیل استفاده از سال های غیر متعارف 9را بی از پی تقویت میکند.
1

. Risk of international peace and security.
. Nuclear deterrence.
3
. Contravention of humanitarian laws of war.
2

 .9سال های بیولوژیک ،شیمیایی و هستهای خارج از قلمروی سال های متعارف قرار دارند( .میرعباسی و عزیزی )43 :1394
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نقض امنیت هسته ای :اخاذی هسته ای در زمره اعمالی قلمداد می گردد که نق

امنیت

هستهای 1را در پی دارد؛ در این ارتباط گفتنی است ،امنیت هستته ای دائتر بتر بته کتارگیری
تدابیری است که در جهت پیشگیری از اشاعه سال های هسته ای مونوعیت پیدا متی کننتد.
(  )de Guttry, Gestri, & Venturini, 2012: 87زیترا مطتر شتدن تهدیتد هستتهای کته
مونوع اخاذی هسته ای را تشکیل می گردد موجب می گردد تا دولت ها برای مقابله بتا چنتین
تهدیدی به ساخت سال هسته ای روی آورند (حبیب اللهی  )21 :1393و بدین شتکل امنیهتت
هسته ای مورد هجمه قرار گیرد.
 -4اخاذی هستهای در نظام حقوق بینالملل
بررسی حکم اخاذی هستهای در حقوق بینالملل رسالت این فراز از جستار حانر را تشکیل
میدهد؛ با این وجود ،از آن جا که تصویب کنوانسیون منع سال هستتهای در ستال  2112بته
عنوان نقطه عطفی در مسیر مقابله با اخاذی هستهای به شمار میآید ،ابتتدا بته بررستی منتابع
کلّی حقوق بین الملل در مواجهه با اختاذی هستته ای پرداختته و متعاقتب بتر آن ،بته تحتوتت
کنوانسیون منع سال هستهای در قبال اخاذی هستهای پرداخته میشود.
قبل از تصویب معاهده منع سالح هستهای 2112
در اینجا به بررسی این مونوع پرداخته میشود که کنشگران نظام حقوق بینالملل تا قبتل
از انشا و تصویب کنوانسیون منع سال هستهای در سال  2112چه واکنشی را در قبال اخاذی
هستهای معمول داشته بودند.
اسناد بینالمللی :اگرچته تتا قبتل از کنوانستیون منتع ستال هستتهای در ستال ،2112
ممنوعانگاری اخاذی هستهای به طور خاص مورد توجهه اسناد بینالمللتی قترار نگرفتته بتود امتا
برخی از اسناد به لحاظ اطالقی که در برداشتند کم و بتی متیتوانستتند در رابطته بتا اعمتال
مذکور مونوعیت پیدا کنند؛ با این وجود ،هریتک از استناد متذکور بته ترتیتب ذیتل معرفتی و
بررسی میشوند.
منشور ملل متحد :در منشور ملل متحد منع توسل به استفاده از زور و یا تهدید به استتفاده از
زور به عنوان یک تکلیف همگانی فراروی اعدای سازمان ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته است.
. Contravention of nuclear security.
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بنابراین ،اگرچه حکم اخاذی هستهای به صراحت در متن منشور ملل متحد 1منعکس نشتده
است ولی در بند  9ماده  2آن سند به منع استفاده از زور یتا تهدیتد بته آن از ناحیته دولتتهتا
نسبت به یکدیگر تأکید شده است .بر طبق ماده مرقوم« :تمامی اعدا در رواب بینالمللی خود
از تهدید به زور و یا استفاده از آن علیه تمامیت ارنی یا استقالل سیاسی هر کشوری یتا از هتر
روش دیگری که با مقاصد ملل متحد در تنافی باشد ،اجتناب خواهند کرد».
مطابق با آنچه در بنتد  9متاده  2منشتور ملتل متحتد مالحظته متیگتردد ،نویستندگان ستند
پی گفته هم تهدید به اعمال زور و هم توسل به زور را متورد ممنوعیتت قترار دادهانتد؛ در حقیقتت،
طبق ماده مورد بحث ،هیچ تفاوتی میان تهدید به اعمال زور و یا توستل بته آن متدنظر قترار نگرفتته
است و هر دو به یک میزان از منظر حقوقی مورد توجهه واقع شده است)Grimal, 2013: 6( .
به دیگر سگن ،نویسندگان منشور با ممنوعانگتاری صترف تهدیتد بته استتفاده از زور ،ورای
استفاده بالفعل از زور را مورد ممنوعیت قرار دادهاند آن هم فارغ از اینکه تهدید مذکور منتج به
درگیری شود یا خیر(Dinstein, 2011: 88) .
اگرچه استفاده به زور و یا تهدید به استفاده از زوربته طتور محکمتی متورد ممنوعیتت قترار
گرفته است ولی تبیین دقیقی از واژه تهدید در منشتور ملتل متحتد صتورت نپذیرفتته استت.
)(Black-Branch, 2015 : 347

با این اوصاف باید بررسی نمود که مونوع اخاذی هستهای یعنی تهدید به استفاده از ستال
هستهای یا سایر وسایل انفجاری هسته ای و یتا تهدیتد بته انتشتار متواد هستتهای در قلمتروی
ممنوعیت موجود در بند  9ماده  2منشور ملل متحد قرار میگیرد یا خیر .با التفات بته ایتنکته
واژه ت هدید در منشور ملل متحد مورد تعریف و دامنه آن تبیتین نشتده استت بنتابراین در ایتن
خصوص نمیتوان نظر قاطعی را ابراز نمود.
درنمن باید متذکر شد در ارتباط با این مونوع که آیا تهدید به استفاده از وسایل انفجتاری
هستهای (به استثنای سال هستهای) و یا تهدید به انتشار مواد هستهای در ذیل حکتم موجتود
در بند  9ماده  2منشور ملل متحد یعنی منع استفاده از زور یا تهدیتد بته استتفاده از زور قترار
میگیرد یا خیر ،دیوان هنوز رأیی را صادر ننموده است.
با این مراتب ،قطعنامه شماره  499شتورای امنیتت ستازمان ملتل متحتد 2ستال  1442بته
3
تدمین امنیت دولتهای فاقد سال هستهای [که عدو معاهتده منتع اشتاعه ستال هستتهای
1

. http://www.un.org/en/charter-united-nations/.
. The Security Council resolution 984.
3
. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
2
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میباشند] در مقابل استفاده و یا تهدید به استفاده از سال هستتهای تصتریح نمتوده استت؛ در
ماده  3قطعنامه مذکور 1آمده است که در راستای مقابله با هرگونه استفاده یا تهدید استتفاده از
سال هستهای نسبت به دولتهای فاقد سال هستهای کته عدتو معاهتده منتع اشتاعه ستال
هستهای هستند ،هر دولتی میتواند توجهه شورای امنیت سازمان ملل متحتد را نستبت بته ایتن
مونوع جلب کند تا اقدامات اجرایی فوری به منظور مساعدت به دولت تهدیدشونده یتا قربتانی
استفاده از سال هستهای مطابق با مفاد منشور انجام شود.
معاهدات موجد مناطق عاری از سالح هستهای :معاهدات موجد مناطق عاری از سال
هستهای 2در زمره اسنادی به شمار می آیند که از جهتاتی بتا ممنوعیتت اختاذی هستتهای نیتز
ارتباط پیدا کنند؛ در این رابطه ،معاهدات یادشده 3به شر ذیل احصا و تبیین میشوند:
9
الف) معاهده موجد منطقه عاری از سال هستهای در آمریکای تتین و کارائیب مصوب 1462؛
2
ب) معاهده موجد منطقه عاری از سال هستهای در اقیانوس آرام جنوبی مصوب 1492؛
6
) معاهده موجد منطقه عاری از سال هستهای در آسیای جنوبشرقی مصوب 1442؛
2
ت) معاهده موجد منطقه عاری از سال هستهای در آفریقا مصوب 1446؛
9
ث) معاهده موجد منطقه عاری از سال هستهای در آسیای میانه مصوب . 2116
با مالحظه متن موجود در معاهدات بات به استثنای معاهده موجد منطقه عتاری از ستال هستتهای
در آسیای میانه 4مشاهده میگردد که نویسندگان این اسناد به صراحت ممنوعیت تهدید بته استتفاده از
سال هستهای را در دستور کار قرار ندادهاند؛ بتا ایتن وجتود ،از آنجتا کته مونتوع معاهتدات متذکور،
پیدای مناطقی عاری از سال هستهای است بنابراین میتوان استنباط نمود که ممنوعیتت تهدیتد بته
استفاده از سال هستهای نیز در توافق نمنی طرفین معاهدات پی گفته قرار داشته است.

1

. http://unscr.com/en/resolutions/984.
. Nuclear-Weapon-Free Zones Treaties.
3
.https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz.
4
. Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean.
//disarmament.un.org/treaties/t/tlatelolco/text.
5
. South Pacific Nuclear Free Zone Treaty. http://disarmament.un.org/treaties/t/rarotonga/text.
6
. Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. http://disarmament.un.org/treaties/t/bangkok/text.
7
. African Nuclear Weapon Free Zone Treaty. http://disarmament.un.org/treaties/t/pelindaba/text.
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 .4در فراز مقدماتی از معاهده موجد منطقه عاری از سال هستهای در آسیای میانته چنتین آمتده استت« :بتا بته رستمیهت شتناختن ایتن
مونوع که تعدادی از مناطق دنیا از جمله آمریکای تتین و کارائیب ،اقیانوس آرام جنوبی ،جنتوب شترق آستیا و آفریقتا ،منتاطق عتاری از
سال های هستهای را ایجاد کردهاند که در آن دراختیارداشتن سال های هستهای ،توستعه ،تولیتد ،معرفتی و استتقرار آنهتا و همچنتین
استفاده یا تهدید به استفاده از آن ممنوع اعالم گشته است و تالش فراوان برای گسترش چنین رژیمی در سراسر جهان.»...
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با این مراتب ،اگرچه منشور ملل متحد و معاهدات موجد مناطق عاری از سال هستهای هرکتدام
به ترتیب ممنوعیت تهدید به استفاده از زور و ایجاد مناطق عاری از سال هستهای را در دستور کتار
قرار دادهاند ولی بدان خاطر که به صراحت به ممنوعیت تهدید به استفاده از ستال یتا ستایر وستایل
انفجاری هستهای و یا انتشار مواد هستهای حکم ننمودهاند ،بنابراین نمیتوان آنها را به عنتوان یکتی
از مستندات حقوق بینالملل در جهت ممنوعیت اخاذی هستهای به حساب آورد.
عرف بینالملل :در حال حانر ،قاعده عرفی بین المللی که حکمتی را در خصتوص اختاذی
هسته ای تبیین نماید ،وجود ندارد؛ افزون بر آن ،همانطور که پیشتر نیتز بتدان پرداختته استت،
عرف بین الملل در ارتباط با تهدید به استفاده از سال هستهای نیتز بته موجتب آنچته در رأی
مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در مورخ  9جوتی  1446آمده است ،دربردارنتده حکمتی
اعم از قانونیبودن و یا ممنوعیت آن نیست.
با این مراتب باید خاطرنشان نمود ،تهدید به استفاده از قدرت تگریبگر هستهای بته وستیله
تهدید به استفاده از سال هستهای یا سایر وسایل انفجتاری هستتهای و سترانجام انتشتار متواد
هستهای ،از منظر عرف بینالملل ممنوعانگاری نشده است.
آرای دیوان بینالمللی دادگستری :دیوان بینالمللی دادگستری 1تاکنون در خصوص بتا
عنوان اخاذی هسته ای اقدام به اصدار رأی ننموده است؛ با این وجود ،در مورخ  9جوتی 1446
رأی مشورتی مهمی در ارتباط با مونوع اخاذی هستهای یعنی تهدیتد هستتهای از ستوی نهتاد
یادشده به منصه صدور درآمده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طر پرسشی با این مدمون که آیا کاربرد سال هستته
ای مشروع و منطبق با حقوق بین الملل عمومی است یا خیر ،از دیوان بتینالمللتی دادگستتری
تقانای اصدار رأی مشورتی میکند؛ دیوان بینالمللی دادگستری قریب به یکسال و نتیم زمتان
صرف مینماید تا به این سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد پاسخ دهد ،.صترف ایتن زمتان
طوتنی (که معموت در مواردی که مجمع از دیوان مبادرت به تقانتای رأی مشتورتی متیکنتد،
سابقه ندارد) ،مبیهن آن است که مسئله بسیار بحث انگیز بوده است و برای اعدای دیوان ،هیئت
قدات دیوان بین المللی دادگستری ،جوابدهی کار بسیار دشواری بوده است( .ممتتاز )4 :1322
در حقیقت ،دیوان بین المللی دادگستری برای اولینبار به بررسی مونوعی پرداخت کته حتدود
نیمقرن ،بشریت را مورد تهدید قرار داده است( .شافع )124 :1322
). International Court of Justice. (ICJ
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بر این اساس و طبق نظریه مشورتی که دیوان بین المللتی دادگستتری در متورخ  9جتوتی
 1446در حوزه قانونمندبودن تهدید و یا استفاده از سال هستهای 1اعالم نمتود ،حکتم روشتنی
در قبال تهدید و یا استفاده از سال های هستهای در دسترس جامعه جهانی قرار نگرفت.
به عبارتی خالصه ،دیوان به طور یقینآوری نتوانست در خصتوص ایتن مهتم کته تهدیتد یتا
استفاده از سال هستهای ،رفتاری قانونی مورد احتساب قرار میگیترد یتا خیتر ،اتگتاذ تصتمیم
نماید .به این مناسبت ،دیوان اشعار داشت که هیچ قاعده عرفی بینالمللتی و همچنتین معاهتده
بین المللی وجود ندارد که به ممنوعیت کامل و جهانی تهدید و یتا استتفاده از ستال هستتهای
پرداخته باشد .بنتابراین بایتد خاطرنشتان نمتود ،در آرای صتادره از ناحیته دیتوان بتینالمللتی
دادگستری ،در ارتباط با مقوله تهدید به استفاده از سال هستته ای کته مونتوع رفتتار اختاذی
هستهای را تشکیل میدهد ،حکمی تاکنون مورد صدور قرار نگرفته است.
معاهده منع سالح هستهای  2112و تحوالت آن :با تصویب معاهده منع سال هستتهای
هستهای در سال  2،2112مقابله با اخاذی هستهای در نظام حقوق بینالملل وارد فاز نوینی شد؛
شد؛ به همین روی ،مهمترین تحوتت معاهده یادشده در راستای مقابله با اخاذی هستتهای بته
صورت جداگانه از قرار ذیل تبیین و تحلیل میشود.
ممنوعانگاری تهدید به استفاده از سالح هستتهای و یتا ستایر وستایل انفجتاری
هستهای :یکی از مهمترین اقداماتی که جامعه بینالمللی از آغاز قرن بیست و یکتم تتاکنون در
ارتباط با ممنوعیت سال های هستهای انجام داده است ،ونع کنوانسیون منتع ستال هستتهای
در تاریخ  2جوتی  2112است.
معاهده منع سال هستهای به عنوان نگستین سند بینالمللی به حساب میآید که استفاده،
داشتن ،گسترش و مستقرنمودن سال هستهای را برای همته دولتتهتای عدتو معاهتده متورد
ممنوعیت قرار می دهد .نکته مهمی که در این معاهده به چشم میآید همانا به چتال کشتیدن
قانونمندی سیاست بازدارندگی هستهای است .به هر تقدیر ،سند بتینالمللتی موصتوف از تتاریخ
 21سپتامبر  2112در نیویورک ،مقرّ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای امدای دولتهتای
مگتلف مورد گشای قرار گرفته است)Mukhatzhanova 2017: 12( .
در مقدمه این معاهده به صراحت به بند  9ماده  2منشتور ملتل متحتد نیتز اعتنتا صتورت
پذیرفته و در این زمینه چنین مقرّر شده است « :با یادآوری اینکه ،مطابق با نظامات موجود در
. Legality of the threat or use of nuclear weapons.
. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. http://undocs.org/A/CONF.229/2017/8.
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منشور ملل متحد ،دولتها موظف هستند که از تهدیتد بته استتفاده از زور و یتا استتفاده از زور
علیه تمامیت ارنی و استقالل سیاسی هریک از دولتها و یا به هر طریق دیگری کته در تنتافی
با اهداف سازمان ملل متحد است ،خودداری ورزند .»...
در اننای برگزاری کنفرانسی که خروجی آن به تصویب معاهده منع ستال هستتهای منجتر
شد ،دو دیدگاه در قبال تهدید به استفاده از سال هستهای و یا سایر وسایل انفجتاری هستتهای
وجود داشت؛ هریک از این دیدگاهها به قرار ذیل تبیین میشوند:
الف) نیازی به ذکر تهدید به استفاده از سال هستهای و یا سایر وستایل انفجتاری هستتهای
در اعمال ممنوعه موجود در ماده  1معاهده منع سال هستهای دیده نمیشود :به طور اجمتالی،
برخی از اعدای معدود حانر در کنفرانس از جمله سوئیس ،سوئد و مکزیک بر این اعتقاد بودند
که با وجود درج بند  9ماده  2منشور ملل متحد ،نرورتی وجود ندارد تا تهدیتد بته استتفاده از
سال هستهای و یا سایر وسایل انفجاری هستهای در معاهده مزبور ذکر شود.
به بیانی روشنتر ،ایشان اشعار می داشتند که نه تنها گنجاندن تهدید بته استتفاده از ستال
هسته ای و یا سایر وسایل انفجاری هستهای در معاهده تزم نیست بلکه اقدام بته چنتین کتاری
موجب خطر به تحلیلرفتن اصل ممنوعیت عمومی تهدید به استفاده از زور به شر منتدرج در
منشور ملل متحد نیز خواهد شد.
ب) تهدید به استفاده از سال هستهای و یا سایر وسایل انفجاری هستتهای بایتد در متاده 1
معاهده به عنوان اعمال ممنوعه ذکر شود :به نظر میرستد ،تفتاوت کلیتدی در تفستیر ماهیتت
تهدید است که باید ممنوع اعالم شود .منشور ملل متحد در قبال تهدیدات فوریتتر نستبت بته
استفاده از سال هستهای علیه یک یا چند دولت تحت شرای خاص مونوعیت پیتدا متیکنتد.
افتترادی کتته معتقتتد بتته گنجانتتدن تهدیتتد بتته استتتفاده از ستتال هستتتهای در معاهتتده بودنتتد،
سیاستهای بازدارنده سال هستهای را بسیار وسیعتر مورد هدف قرار دادنتد؛ بتدین شتکل کته
تهدید کلّی به استفاده از سال هسته ای در مقام تالفی ،در مرکز راهبترد بازدارنتدگی هستتهای
جای میگیرد )Mukhatzhanova 2017: 17( .به هر روی ،سرانجام تهدید به استفاده از ستال
هستهای در بند  dماده  1معاهده منع سال هسته ای که بته احصتا و تبیتین اعمتال ممنوعته
اهتمام نموده است ،تصریح گردید .مطابق با ماده مزبتور« :هریتک از دولتتهتای عدتو معاهتده
مکلف است تا هرگز تحت هیچ شرایطی:
 .dمبادرت به استفاده و یا تهدید به استفاده از سال هستهای و یا سایر وسایل انفجاری هستهای ننماید».
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مطابق با آنچه از نظر گذشت ،نویسندگان معاهده به ممنتوعانگتاری تهدیتد بته استتفاده از
سال هسته ای و یا سایر وسایل انفجاری هستهای پرداختند .نقطته قتوت ایتن معاهتده نیتز در
همین مونوع است که مونوع تهدید تنها منحصر به سال هستهای نشده بلکه هر نوع وستیله
انفجاری هستهای را در سیطره خود قرار میدهد.
یکی از مهمترین نارسایی های ناظر بر کنوانستیون منتع ستال هستتهای در حتوزه اختاذی
هستهای ،عدم تعریف سال هستهای و وسایل انفجاری هستهای 1استت .ایتن کاستتی در متورد
مفهوم تهدید نیز مونوعیت پیدا می نماید .به هر شتکل ،نتروری استت تتا نویستندگان استناد
بینالمللی تا آنجا که توافق اراده ایشان بدان ها اجازه میدهد به ترستیم واژگتان و اصتالحات
تگصهصی مبادرت ورزند تا از این حیث ،جلوی ابهامات و نارساییهای مذکور را بگیرند.
ترسیم ضمانت اجرای کیفری در قبال اخاذی هستهای :در عداد اقدامات مثبتتی کته از
ناحیه کنشگران نظام حقوق بینالملل در راستای انشای معاهده منع سال هستهای مورد اتگاذ
قرار گرفته است ،تکلیف به دولت های عدو جهت برقتراری نتمانت اجراهتای کیفتری در متورد
اعمال ممنوعه مصرّ در معاهده پی گفته از جمله اخاذی هستهای است.
در واقع ،از آنجا که طبق بند  dماده  1معاهده منع سال هستهای ،تهدیتد بته استتفاده از
سال هسته ای ممنوع اعالم شده است بنابراین دولتهای عدو معاهده مورد بحث ،طبق بنتد 2
ماده  2آن سند بینالمللی ،موظف انگاشته شدهاند تا بته ترستیم نتمانتاجراهتای کیفتری 2در
جهت پیشگیری و مبارزه با اعمال ممنوعه مدنظر معاهده اقدام ورزنتد .در ایتن ارتبتاط متاده 2
معاهده یادشده چنین اشعار داشته است:
« .1هریک از دولت های عدو معاهده تدابیر تزم را در جهت اجرای تعهدات ختود بته شتر
مندرج در معاهده به عهده خواهند گرفت؛
 .2هریک از دولت های عدو معاهده ،اقدامات قانونی ،اداری و سایر تتدابیر مناستب از جملته
مقرّرنمودن نمانت اجراهای کیفری در راستای پیشگیری و سرکوب هر نتوع رفتتار ممنوعته بته
شر مقررات این معاهده که به وسیله اشگاص یا در قلمروی صتالحیت و یتا کنتترل هریتک از
دولتهای عدو صورت پذیرفته است را مورد اتگاذ قرار خواهد داد».

. Nuclear explosive devices.
. The imposition of penal sanctions.
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مطابق با آنچه در بند  2ماده  2معاهده منع سال هستهای مورد تصریح قترار گرفتته استت
مشگّص میگردد که دولتهای عدو معاهده باید نسبت بته برقتراری نتمانتاجراهتای جزایتی
نسبت به هر رفتار ممنوعه در کنوانسیون از جمله اخاذی هستهای اقدام نمایند.
احتساب صالحیت سرزمینی و جهانی به صورت توأمان :به موجب قسمت اخیر بنتد 2
ماده  2معاهده منع سال هستهای 1در راستای رستیدگی بته اعمتال ممنوعته مصترّ از جملته
اخاذی هستهای صالحیت سرزمینی و جهانی به صورت توأمان در کانون توجهه قرار گرفته است؛
در این خصوص ،با التفات بته واژه «یتا» میتان عبتارات «بته وستیله اشتگاص» و «در قلمتروی
صالحیت و یا کنترل هریک از دولتهای عدو» 2باید قائل بر آن شتد کته دولتتهتای عدتو در
مقام اجرای مجازات ،صالحیت سرزمینی 3و صالحیت جهانی 9را توأمان باید مدنظر قرار دهنتد؛
بدین سان ،از یک طرف ،با عنایت به اصل صالحیت سرزمینی ،اجترای مجتازات علیته مرتکبتان
رفتارهای ممنوعه در معاهده منع سال هستته ای از جملته اختاذی هستتهای کته در قلمتروی
صالحیت و یا کنترل هریک از دولتهای عدو صورت پذیرفته است ،اعمال خواهد شد .از طترف
دیگر ،اگر رفتارهای ممنوعه مصرّ در قلمروی سرزمینی دولتهای عدو انجام نشده است ولتی
مرتکب یا مرتکبان چنین اعمالی در قلمروی هریک از دولتهای عدو یافت شود ،محاکم دولتت
مزبور این صالحیت را دارد تا چنین مرتکبانی را مورد پیگرد و محاکمه قرار دهد هرچند کته در
قلمروی صالحیت و یا کنترل آن دولت ،چنین رفتاری انجام نشده است.
در واقع ،از آنجایی که ارتکاب برخی از رفتارها نظم بینالمللی را مورد هجمه قرار متیدهتد
بنابراین صالحیت جهانی در رسیدگی به آن اعمال لحاظ میشتود( .فروغتی  )39 :1399از ایتن
رو ،در پیگرد قانونی و مجازات اعمال ممنوعه موجود در معاهده منع سال هستهای نیتز چنتین
صالحیتی مورد نظر قرار گرفته است.
شرایط آسان برای الزماالجرا شدن :در ارتباط با این مونتوع کته معاهتده منتع ستال
هسته ای در چه تاریگی قدرت اجرایی پیدا میکند ،ماده  12سند مزبور تعیتین تکلیتف نمتوده
است؛ وفق ماده یادشده:

1

. "Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures, including the
imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this
"Treaty undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.
2
. Undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.
3
. Territorial Jurisdiction.
4
. Universal jurisdiction.
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« .1این معاهده  41روز متعاقب بر تودیع پنجاهمین سند تصویب ،قبولی ،تأیید و یتا الحتاق
تزماتجرا خواهد شد؛
 .2برای هریک از دولتهایی که سند تصویب ،قبولی ،تأیید و یا الحاق خود به معاهده را بعد
از تودیع پنجاهمین سند تصویب ،قبولی ،تأیید و یا الحاق ،نزد مراجع ذیرب ستپردهانتد ،تتاریخ
تزماتجرا شدن معاهده  41روز پس از تاریخ سپردن سند تصتویب ،قبتولی ،تأییتد و یتا الحتاق
توس هریک از آنها خواهد بود».
مطابق با آنچه مالحظه میشود ،شرای سگت و پیچیدهای جهت تزماتجتراشتدن معاهتده
منع سال هسته ای مورد نظر قرار نگرفته است؛ با این ترتیب 41 ،روز پس از آنکته  21دولتت
التزام خود را به آن معاهده به وسیله هریک از ابزارهای تصویب ،قبول ،تأییتد و یتا الحتاق ابتراز
نمایند ،معاهده یادشده قدرت اجرایی پیدا مینماید.
در واقع ،زمانی که برخی از معاهدات بین المللی مثل معاهده منع جتامع آزمتای هستتهای
( 1)CTBTمالحظه میشوند ،مشگّص میگردد که نویسندگان ستند منتع ستال هستتهای در
سال  2112شرای پیچیده و نزدیک به محال را برای اجرایتیشتدن معاهتده موصتوف تصتریح
نکردهاند؛ در این خصوص باید متذکر شد ،طبق ماده  19معاهده منع جتامع آزمتای هستتهای
مصوب  ،1446شرط تزماتجراییشدن آن امدای حدود  99کشور خاص است که نام آنهتا در
نمیمه دو معاهده پی گفته ذکر است که در بینآنها نام تمام قدرتهتای هستتهای از جملته
کره شمالی ،پاکستان ،اسرائیل نیز دیده می شوند .با لحاظ شرای حاکم بر جامعته بتینالمللتی،
بعید به نظر میرسد که کنوانسیون منع جامع آزمای های هستهای قدرت اجرایی پیدا کند.
نتیجه گیری
با توجهه به بررسیهای مقاله حانر ،استنباط میگردد که کنشگران نظام حقوق بینالملل در
راستای مقابله با اخاذی هسته ای رویکرد ناقصی را مورد اتگاذ قرار دادهاند؛ بدینسان ،بته جتای
ممنوعانگاری تمامی اَشکال رفتار اخاذی هستهای تنها برخی از مصداقهتای آن ممنتوعانگتاری
شده است .در حقیقت ،تا پی از ونع معاهده منع سال هستهای در ستال  ،2112هیچکتدام
از منابع حقوق بینالملل از جمله معاهدات و عرف بینالملل در ارتباط با تهدیتد بته استتفاده از
سال هستهای یا سایر وسایل انفجاری هستتهای و یتا انتشتار متواد هستتهای حکمتی را اعتالم
. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). https://www.ctbto.org/fileadmin/content/treaty/treaty_text.pdf.

1
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ننموده بودند .البته با وجود آن که منشور ملل متحد ،به طور کلّی ،تهدیتد بته استتفاده از زور را
ممنوعانگاری نموده است ولی به دلیل ابهامهایی که در ارتباط با تفسیر کلمته «تهدیتد» وجتود
دارد ،نتوانسته است تهدید به استفاده از سال هستهای یا سایر وسایل انفجاری هستهای و یتا انتشتار
مواد هستهای را در ذیل قلمروی خود قرار دهد .در این ارتبتاط ،دیتوان بتینالمللتی دادگستتری نیتز
هنوز رأی روشنی را در خصوص ممنوعیت تهدید بته استتفاده از ستال هستتهای یتا ستایر وستایل
انفجاری و یا انتشار مواد هستهای بنا به مقررات منشور ملل متحد صادر ننموده است.
با این اوصاف ،معاهده منع سال هستهای به عنوان نقطه عطفی در راستای مقابله با اختاذی
هستهای به شمار میآید؛ زیرا سند پی گفته ،برای نگستتینبتار تهدیتد بته استتفاده از ستال
هستهای یا سایر وسایل انفجاری هستهای را ممنوعانگاری نمود .در حقیقت ،معاهده منع ستال
هسته ای با ترسیم شرای آسان برای تزماتجرا شدن ،تکلیف به اتگاذ تدابیر پیشگیرانه ،اِعمتال
تدابیر صالحیتی گسترده و توصیه به انشای نمانت اجراهای کیفری و سرانجام ممنوعیت مطلق
تهدید به استفاده از سال هستتهای و یتا ستایر وستایل انفجتاری هستتهای ،مقابلته بتا اختاذی
هستهای را وارد فاز نوینی کرد .با این وجود ،عدم تعریف و تبیین قلمروی مفاهیم تهدید ،ستال
هستهای و وسایل انفجاری هستهای در زمره کاستیهایی مهمی بته شتمار متیآینتد کته در آن
سند بینالمللی مالحظه میشود.
از سوی دیگر باید متذکر شد ،اخاذی هسته ای تنها منوط بته تهدیتد بته استتفاده از ستال
هستهای و یا سایر وسایل انفجار هستهای نمیشود بلکه در یک نمای کلّیتر ،تهدیتد بته انتشتار
مواد هستهای را نیز در ذیل قلمروی خود قرار میدهد .در این خصوص ،نویسندگان کنوانستیون
منع سال هسته ای رویکرد پویایی را اتگاذ ننموده اند و در نتیجه تهدید به انتشار مواد هستهای
را ممنوعانگاری نکردهاند .بدینسان ،این مونوع نیز به عنوان یکی دیگر از نارساییهای معاهتده
منع سال هسته ای در راستای مقابله با اخاذی هستهای به شمار متی آیتد.انتظار متیرود تتا در
آیندهای نزدیک ،کنشگران سامانه حقوق بینالملل در مستیر انشتای راهبترد مقابلته بتا اختاذی
هستهای چنان عمل کنند که تمامی رفتارهای ناق صلح و امنیت بینالمللتی از جملته تهدیتد
به انتشار مواد هسته ای را نیز در کانون توجهه قرار داده و نسبت به ممنوعانگاری صریح آن اقدام
کنند .از سوی دیگر ،توصیه میشود تا تهدید به شکل روشتنی تعریتف شتود و قلمتروی اعمتال
تشکیل دهنده آن نیز به طور دقیقی تبیین شود تا از وقوع هرگونه سو استفاده در مسیر اجترای
موازین بینالمللی به خاطر ابهام در تطبیق مصداق بر حکم خودداری صورت پذیرد.
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