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Abstract 
Testing nuclear weapons can be a cause of environmental pollution in the outer 

space and consequently the Earth. Article 9 of the 1967 Outer Space Treaty 

stipulates that the environment of the Earth should not be polluted resulting from the 

introduction of extraterrestrial matter but Article 4 of this treaty only prohibits the 

deployment of weapons of mass destruction in space and has no rules for banning 

nuclear weapons testing. Despite the prohibition of nuclear weapons testing in outer 

space by the 1963 Nuclear Test-Ban Treaty, it lacks verification mechanisms. The 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty prohibits nuclear testing and nuclear 

explosions in all environments, but has not yet entered into force. This article by 

using a descriptive-analytical method analyzes outer space, environmental and 

nuclear instruments to establish the obligations of states when testing nuclear 

weapons in the outer space. Given the diverse interests of states capable of 

conducting these tests, modifying current legal instruments on the outer space is 

unattainable. Therefore, it seems that the method adopted in the 1959 Antarctic 

Treaty can be used and an Additional Protocol including environmental behavioral 

guidelines can be annexed to the Outer Space Treaty . 
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 یناش یطیمحستیز یاز آلودگ یریجلوگ یحقوق یهاچالش
 جو یماورا یدر فضا یاهسته یهاسالح شیاز آزما

 
 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 2فرامرز زارع آرند، *1سهیال کوشا

 چکیده
ی در فضاای مااارای  او ا    طیمحستیزی در فضا از علل ایجاد آلودگی اهستهی هاسالحآزمایش 

( بار  لاوگیری از آلاودگی    1967عهدنامۀ فضاای مااارای  او      9کرۀ زمین است. مادۀ  آن تبعبه
این عهدنامه فقاط   4زمین از طریق اراد مواد فرازمینی تصریح کرده است، لکن مادۀ  ستیزطیمح

ی هاا ساالح ی دربارۀ مناع آزماایش   اقاعدهی در فضا را منع کرده ا کشتار  معی هاسالحاستقرار 
ی را اهساته (، آزمایش هر گونه سالح 1963  هاشیآزما. البته عهدنامۀ منع محداد ی ندارداهسته

مناع  اامع    آزماایی اسات. عهدناماۀ   فاقد هرگونه مقرراتی برای راستی در فضا منع کرده است، اما
بینای  هاا را یایش  ای در همۀ محیطای هم ممنوعیت آزمایش انفجارهای هستههای هستهآزمایش

تحلیلی مبادرت  -ی از راش توصیفیمندبهره. این مقاله با اال را نشده استون الزمکرده، الی تاکن
ای هنگام انجام آزمایش سالح زیستی ا هستهها طبق اسناد فضایی، محیطبه بررسی تعهدات دالت

کند. با تو ه به منافع متفاات ا متنوع کشورهای دارای توانمندی انجاام ایان   ای در فضا میهسته
تاوان از  رساد، مای  می نظربه را نیهم از، اصالح اسناد فضایی مو ود قابل تصور نیست. هاشیآزما

ی در قالاب  طا یمحسات یزشیوۀ اتخاذی در عهدنامۀ قطب  نوب بهره برد ا دستورالعمل رفتااری  
 را تداین ا به عهدنامۀ فضای ماارای  و ضمیمه کرد. اال راالزمیراتکل الحاقی 
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 مقدمه

، مرهاون ییشارفت   الملال نیبا ی  دید حقوق هاشاخهعنوان یکی از فضایی به المللنیبحقوق 
هاای  فعالیتی یس از نیمۀ دام سدۀ بیستم است. تفاات عرصۀ هوایی با هاسالعلوم فضایی در 

ا  شاود یما محساوب   هاا دالات  زا قلمرا کشورها ا تحت حاکمیات  فضایی این است که هوا، 
ساختار خاصی برای آن ایجاد شده، اما طبق اسناد فضایی مو اود، حاکمیات در فضاا یذیرفتاه     

ی مفااهیم  نا ، صالح ا امنیات را دگرگاون      اهساته ی هاسالحی ییدایش از طرفنشده است. 
ی، آبااد بیا غری ثبات شاده باود     اهستهانفجار  از ینجاهبیش  19۵3دسامبر    31ساخت ا تا 
صۀ نظامی ا امکان تسری تسلیحات اتمی به فضاا،  عری  دید در هاشرفتیی(. 108-83 :1383

(. اگرچه آزادی 183: 1390را بیشتر کرده است  نواده تویچی، در فضاضرارت کنترل تسلیحات 
آلاودگی    لاوگیری از بارای   هاا تیمحاداد ی از فضا یذیرفته شاده، برخای   برداربهرهاکتشاف ا 

عهدناماۀ فضاای مااارای  او      9ماادۀ   را نیهما زمین الزم است. از  ستیزطیمحمحیط فضا ا 
فضا ا مشورت یایش از انجاام    انباریزخواستار اتخاذ اقداماتی برای  لوگیری از هر گونه آلودگی 

ناان  ی اطمیطا یمحسات یزهر فعالیت فضایی است تا از ایمن بودن آن فعالیات فضاایی از نظار    
دربارۀ محیط زیست ا توساعه هام خواساتار    ( 1992  اعالمیۀ ریو 19ا  18حاصل شود. اصول 
ی فضاایی  هاا تیا فعالی ییش از هر فعالیت اقتصادی یا تجاری  نظیر طیمحستیزانجام مشاارۀ 
عهدنامۀ  9نوعی در مادۀ یردازد که بهآن به ضرارت اتخاذ اقدامات احتیاطی می 1۵است ا اصل 
ایان   3اشااره شاده اسات. ماادۀ     « اتخاذ اقدامات مقتضای »ارای  و در قالب اصطالح فضای ما

کاه باه   اسات  سات یزطیمحا  المللنیبعهدنامه هم خواستار رعایت آن دسته از مقررات حقوق 
 .انددرآمدهصورت عام 

آزماایش  هاای مجاری   این مقاله درصدد یاسخگویی به این یرسش است که تعهدات دالات 
ی باا تو اه باه اینکاه     از طرفاند؟ کدام ستیزطیمحبرای حفاظت از ی در فضا اهستهی هاسالح
ی فضایی خود مسئول هستند، حاداد ایان مسائولیت در قباال     هاتیفعالها در قبال همۀ دالت

به سطح زمین، هوا ا فضا چگونه اسات؟ در  ی اهستهی هاسالحآزمایش خسارات اارده ناشی از 
ۀ شاد یعرفا ، مقاررات  سات یزطیمح المللنیب، اصول کلی حقوق هاراستای یاسخ به این یرسش

ی هاا شیآزماا عهدنامۀ فضای ماارای  و، کنوانسیون مسئولیت ا اسناد ناظر بر مناع ا تحدیاد   
زیساتی مو اود   اسناد فضایی ا محایط  رسد درنظر میبهی مورد مداقه قرار گرفته است. اهسته

ا بااخخ    هاا شیآزماا ردن ا  لاوگیری از ایان   کا  مندراهکارهای حقوقی مناسبی برای قاعده
طباق اساناد فضاایی     هادالتی حق طور کلبه ا ود ندارد.فضا ا زمین  ستیزطیمححفاظت از 
از: الف( فضا متعلاق باه هماه     اندعبارتنقض شود،  تواندیمدر فضا  هاشیآزمااین مو ود که با 
ه حقوق همگانی است  قسمت اال بند آن به معنی تعدی ب ا غارتسوءاستفاده  گونه هراست ا 
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 رینایاذ  برانعهدنامۀ فضای ماارای  و(؛ ب( ضرارت  لوگیری از ایراد خسارات زیاد ا بعضاً  1
المللی فراگیری ایجاد شود ا همگان ملزم باه رعایات آنهاا شاوند؛  (     که باید قوانین ملی ا بین

ن غیردالتای طباق مقاررات حقاوق     بازیگرا توسط هاشیآزمااین شدن انجام  مندقاعدهضرارت 
ی ا خصوصا گذاری عماومی  ( تا امنیت سرمایه3متحد  مادۀ  منشور مللالملل عام از  مله بین

فضاا ماهیات    سات یزطیمحا تضمین شود. نکتۀ حاازز اهمیات ایان اسات کاه آلاودگی        در فضا
 هادالت، لمللانیبا برابر با اصول حقوق  ملل متحدمطابق منشور  را نیهم ازدارد. « فرامرزی»
ی از منابع طبیعی نظیر فضا اگرچه حاق حاکماناه دارناد، بایاد مراقبات کنناد تاا        برداربهرهدر 
ها یا به منااطق مااارای   سایر دالت ستیزطیمحانجام آنها به  در حالگرفته یا انجامی هاتیفعال

ی المللا نیبا ی مسائولیت  از طرفا آسیبی نرساند  یرانادۀ تریال اساملتر(.     شانینیسرزمقلمرا 
یاا   مناع کاردن  یرداخت غرامات،  »ها، سبب ایجاد تعهد به  بران خسارت کامل از طریق دالت

 .دشویم« توقف آن فعالیت
ی نظر مشاورتی دیاوان   ا بررسنقد »در خصوص ییشینۀ یژاهش شایان ذکر است که مقالۀ 

ی( ا ارکا یالبرز  مسعود« یاهستهی هاسالحتوسل به  ای دیتهدی دادگستری را ع به المللنیب
 نیا نسار  عبداله ر بی « ی ا اثر آن بر ایراناهستها رای موقت عهدنامۀ منع  امع آزمایش »

ۀ توساع هاا در تحقاق   دالات مبادرت به بررسی تعهادات   . اما مقالۀ حاضراندشدهترازی( تداین 
فنای  اصاول راهنماایی    بااخخ  ی فضایی با بررسای اساناد فضاایی مو اود ا     هاتیفعالیایدار 

 .یردازدیم( 2009ی  اهستهچارچوب ایمنی 
 

 ی در فضا  اهستهی هاسالحی آزمایش طیمحستیزمفهوم وآثارتخریبی و 
 2013تاا   194۵ی هاا ساال ی زیادی در اتمسفر ا زیرزمین در طاول  اهستهی هاسالح شیآزما

آلودگی محیط که سبب  اندشدهی( انجام کره شمالتوسط  هگرفتانجامی اهسته آخرین آزمایش 
ی هاا ساالح تولیاد   گساترش  آزمایش اشده است. برخی از دالیل  ویواکتیرادی هازبالهزیست با 
ی ژزواساتراتژی  ا تثبیات اضاعیت    امنطقاه ی، تثبیات  المللنیبایجاد اعتبار »، شامل یاهسته
ین  انتشاار مقاادیر زیاادی از رادیونوکلوییادها در   او زما      . دشویم« ی یا  هانیامنطقهقدرت 

ی نظیار حادثاۀ   اهساته ی حاواد   طا یمحستیز، از  مله ییامدهای  131Iا  137مانند سزیم 
 االتیا ا(. Pravalie, 2014: 730-731( هساتند   2011( ا فوکوشایما دایچای    1986چرنوبیل  
ی در طاول  شامال ی کاا یآمری را در خاا   اهستهی هاسالح شیآزماهم بیشترین تعداد  متحده
انجام داده است کاه یکای از دالیال اصالی افازایش رخاداد سارطان         1963تا  19۵1ی هاسال

 بود.  131Iتیرازید در ایاالت متحده رادیونوکلویید

دلیل قدرت تخریبی زیاد، در زمرۀ تسالیحات نامتعاارف ا   ی بهاهستهی هاسالحکلی  طوربه
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 19۵4ۀ ناما موافقات ی طباق  اهساته ی هاا ساالح . البته شوندیمی تلقی کشتار  معتسلیحات 
ی رادیواکتیاو باشاد،   هازاتوپیای یا اهستهکه حاای سوخت  دشویمیاریس  شامل هر سالحی 

یی طراحی شده باشاند  هازاتوپیاچنین سوخت یا  قرار دادنیا برای دارا شدن یا مورد استفاده 
ی هاا پزاتاو یای یاا ماواد رادیواکتیاو،    اهستهمهارشدنی از سوخت  یاهستها با انفجار یا تغییر 

 رادیواکتیو تهیه شده باشند.  
(، در خصوص مشراعیت تهدید یاا  1996ی دادگستری هم در نظر مشورتی  المللنیبدیوان 
یمصورت ابزارآالت قابل انفجاری تعریف ی، این نوع تسلیحات را بهاهستهی هاسالحاستفاده از 

 آارناد یما دسات  ستۀ اتام باه  ی ه وشهمکه قابلیت احتراق ا انفجار خود را از شکافت یا  کند
در فضاا   هاسالحی ناشی از آزمایش این طیمحستیزی هاینگران(. 11۵-116: 1391زاده،  امین
ا ایجاد مسمومیت یا آلاودگی اسایع ناشای از تولیاد      مهل قابلیت انهدام اسیع، آثار »دلیل به

به .است« اد رادیواکتیویرقدرت با طول عمر زیاد از مو تشعشعاتمقادیر زیادی حرارت ا انرژی، 
نابودکنندگی، قابلیت ایجاد درد » فردمنحصربهی دارای سه خصوصیت اهستهی هاسالحعبارتی 

خاطر ایجاد سرطان ا اختالالت ی آینده بههانسلبه  صدمه زدنتوانایی  باخخ ا رنج بیهوده ا 
 (.8۵-87: 1383هستند  البرزی ارکی، « ژنتیکی

( خاود در ماورد   2 1987( ا 1 1984ی هاا ساال ی هاگزارشم در سازمان بهداشت  هانی ه
ی خاود را درباارۀ آثاار    هاا ینگرانا ی بر سالمت ا خادمات بهداشاتی، هماواره    اهسته  ن اثرات 
ایجاد رنج بیهوده، تلفات ا آسیب اسیع برای انسان ا محیط زیسات ا حتای   »آنها از نظر  بارفا عه

انفجاار، ماو    »ی سبب تولیاد  اهسته. چون هر انفجار ه استاعالم کرد «ییاهواایجاد تغییرات آب
 عمار ماه ینباا  90 -استرانسایوم  ژهیابه، تریطوالنیی با عمر هازاتوپیوایرادی ا الحظهگرما ا تابش 

ی طا یمحسات یزآثاار تخریبای ا   از . برخای  دشاو یم« ساله 30 عمرمهینبا  137-سال ا سزیم 29
، تخریاب ا فرایاشاای  از حاد الاف( ایجااد فشااار بایش    : »از اناد عبااارتای آزماایش ساالح هساته   

ی ا اخاتالل در  سا یالکترامغناطی؛ ب( تولیاد یاالس   ساوز آتشۀ تولید گرما ا ااسطبه هاساختمان
در معار  تاابش    قرار گارفتن ی الکترانیکی مورد نیاز  برای ارازۀ خدمات بهداشتی؛  ( هادستگاه
ی هاا نقا  »نظیار   هاا یماار یبسندرام تابش ا اناواع   ادجیا ا( هاا نوترانی  یرتوهای گاما الحظه

؛ د( ایجاد آثار تخریبی بر محصوالت ا زنجیرۀ غاذایی، آلاودگی   «مرگ احتماالًژنتیکی ا سرطان ا 
ی در ساطح  طا یمحسات یزی گوشتی؛ ها( ایجاد تغییارات آب اهاوایی ا   هافرااردهگیاهان، شیر ا 

 .(World Health Organization :1993 , 5-2  « هان ا کمبود شدید ا یایدار مواد خوراکی
 

 زیستحفاظت از محیط

 یهاا تیا فعالمحیط فضا، ابزار مهمی برای نظارت ا مدیریت ا باخخ  توسعۀ یایدار  حفاظت از



 1031ی...   طیمحستیز یاز آلودگ یریجلوگ یحقوق یهاچالش

 

اصل حاکمیت بر مناابع  »زیست باخخ  الملل محیطفضایی است. تقریباً همۀ اصول حقوق بین
محیطای، اصال   رسانی ا کم  در مواقع اضطراری زیسات طبیعی، اصل تعهد به همکاری، اطالع

کنناادۀ زیساات، اصاال الاازام بااه یرداخاات غراماات توسااط آلااودهحمایاات ا حفاظاات از محاایط
ایاژه  برداری یایدار از فضا ا باه در کااش ا بهره« زیست، اصل ییشگیری ا اصل احتیاطیمحیط
های بعادی  این اصول در قسمت ی در فضا باید رعایت شوند. برخی ازاهستهی هاسالحآزمایش 

 بررسی خواهند شد.

 

 اصل توسعۀ پایدار .1
زیسات ا  در گزارش برادلنت کمیسیون  هانی محایط   1987این اصل برای االین بار در سال 

های بشر مفهوم که فعالیتمطرح شد. بدین« آیندۀ مشتر  ما»تحت عنوان  WCED)1توسعه  
هاای آیناده بارای    بار نیااز نسال کناونی، بتواناد نیااز نسال       اهای انجام گیرد که عالگونهباید به
در  1992مندی از همان منابع طبیعی را برآارده کناد. امارازه بیشاتر مفااد اعالمیاۀ ریاو       بهره

 ,XUالمللی ا ملی اارد شده ا ماورد تیییاد گساترده قارار گرفتاه اسات        بسیاری از اسناد بین

کلای اسات    ه از  محیط زیست با داشتن ی  سیاستکردن استفاد (. نکتۀ مهم عقالنی5 :2020
 های خودش برای طبیعت را شناسایی کناد اکنون ییامدهای زیانبار فعالیتتا انسان بتواند از هم

(. چون باید منابع طبیعی را براساس اصل بقای مااده  167-168: 139۵همکاران،   یورهاشمی ا
ا به آنها داده شده ا مانع تبدیل شادن آنهاا  باه    برداری قرار داد تا فرصت احیا انرژی مورد بهره
تواند انجام گیارد کاه   یمی در فضا در صورتی اهستهی هاسالحرا آزمایش  زباله شود. از همین

های نسل آیناده برطارف   دار کردن تواناییالمللی را بدان خدشهبتواند نیازهای فعلی  امعۀ بین
ها برای طبیعت مشخ  باشد ا تیثیر زیانبااری  آزمایشاکنون ییامدهای زیانبار این کند ا از هم

 بر اصل بقای ماده ا انرژی نداشته باشد.
 

  کمک در مواقع اضطراری رسانی واصول همکاری، اطالع. 2
اسات تاا    یات حسن نهمکاری با زیست فضا، ها برای حفاظت از محیط ترین تعهدات دالتاز مهم

کشاورها را از ا اود خطرهاای احتماالی آگااه       ساایر  محیطای، بتوان ییش از اقوع حواد  زیست
ای در فضاا  کاهش آثار مخارب آزماایش ساالح هساته     ساخت ا اقدامات الزم را برای  لوگیری ا

تعهد باه همکااری از طریاق    ی طور کلبهخطر نیز کم  کرد.  ی در معر هادالتاتخاذ کرد ا به 
زشی تا تبادل اطالعات، مشاورت ا کما  در   های آموتیمین منابع ا فنااری الزم ا برگزاری داره»

-170: 139۵همکااران،   شاود  یورهاشامی ا  محقاق مای  « محیطیهنگام موارد اضطراری زیست

                                                           
1. World Commission on Environment and Development 
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از بیانیۀ ریاو متضامن اصال همکااری      19ا18،14،9اصول  بیانیۀ استکهلم ا 24ا22(. اصول 169
المللی اطالع به  امعۀ بین ای در فضاهستند. بنابراین باید مخاطرات هر گونه آزمایش سالح هسته

هاا بارای  باران خساارت اارده     داده شود ا در صورت براز حواد  غیرمترقبه همان تعهد دالات 
هاا بارای   ای ا را شود. چون تعهد دالات طبق اسناد فضایی ا اسناد حاکم بر آزمایش سالح هسته

ای در ش سالح هساته زیست فضا ا محدادیت یا منع هر گونه آزمایهمکاری در حفاظت از محیط 
عهدنامۀ فضای ماارای  او   11ا  9رسانی مذکور در مواد فضا با تو ه به تعهد به همکاری ا اطالع

تعهد به مشااره ا مذاکره ا باخخ  ضرارت انعقاد قراردادهای دا یا چند انباه باا مجاری    »شامل 
شود کاه  یم«  در فضاهای تازه ها یا رخدادها برای مبادلۀ اطالعات را ع به این فعالیتاین آزمایش

 ند.ازیست فضا ا یا زمین خطرنا هاست ا برای محیطدالتخار  از محدادۀ صالحیتی 

 

 اصول پیشگیری و احتیاط .3
بارداری  ها در استیفای حقاوق خودشاان بارای  کاااش ا بهاره     براساس اصل  ییشگیری، دالت

ی هاا ساالح رای  او( مانناد آزماایش    عهدنامه فضای مااا  4آمیز از فضا  قسمت دام مادۀ صلح
 ا در راساتای تحقاق نظام   « عمال منصافانه  »تا بر مبناای  « باید سعی کنند»ی در فضا اهسته

هاای بخاش   فعالیات  را نیهما  از(. 1۵۵-1۵8: 1994عمومی اقادام کنناد  کایس ا شالتون،     
نظارت این عهدنامۀ تحت  6ی در فضا باید طبق مادۀ اهستهی هاسالحخصوصی مجری آزمایش 

کلی تحقاق ایان    طورزیست نداشته باشد. بهآاری رای محیط ا کنترلشان باشد ا تیثیرات زیان
اعالمیاۀ ریاو هام     1۵(. اصال  136: 1389اصل در گرا اتخاذ اقدامات ییشگیرانه است  دادیاار،  

هاا  زیست است. بناابراین تعهاد دالات    خواستار اتخاذ اقداماتی احتیاطی برای حفاظت از محیط
ضرارت رعایت ضاوابط ا  »ای در فضا با تو ه به این دا اصل  شامل نگام آزمایش سالح هستهه

هاا ا مساازل ا مشاکالت    محیطای ایان آزماایش   معیارهای ییشگیرانه، بررسی خطرهای زیسات 
تو یه یرهزینه بودن رعایت  را نیهم از(. 8: 1386آبادی،  رمضانی قوام دشویم «آنهاناشناختۀ 

 ی توسط مجری آن یذیرفته نیست. اهستهی هاسالحمحیطی هنگام آزمایش تملزامات زیس
 

  سازها. اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده4
کنندۀ آن یرداخت شود تاا حاق دیگاران در    آلودگی باید توسط آلوده طبق این اصل هزینۀ رفع
هاای  سوی سازمان همکااری بار از زیست سالم رعایت شود. این اصل االینبرخورداری از محیط 

المللی ا رایاۀ  اقتصادی ا توسعه مطرح شد. امرازه این اصل در معاهدات ا سایر اسناد مهم بین
المللی تبدیل شده است. دیاوان دااری در یرانادۀ   قضایی مورد استناد قرار گرفته ا به عرف بین

خواساته تاا در    هاا الات نیاز از د  21کاار   دساتور  20اعالمیۀ ریو ا فصل  16اسملتر، اصل تریل
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های خطرنا  به ایان اصال تو اه کنناد     ایژه در خصوص زبالههای داخلی خودشان بهسیاست
ای در فضاا  های ناشی از آزمایش ساالح هساته  ( که شامل زباله101: 1379همکاران،   کیس ا
ای المللی ا ا ار ملل هم در راستای حفظ صلح ا امنیت بین شود. شورای امنیت سازمانهم می

زیسات کویات ا   فارس، عراق را بابت خسارات ااردشده به محیط این اصل، در  ن  دام خلیج
ی همسایه، از  مله  مهاوری اساالمی ایاران مسائول یرداخات غرامات دانسات        هادالتسایر 

عهدنامۀ فضای ماارای  او   8(. بنابراین با استناد به همین اصل ا مادۀ 83-86: 1392 مرادی، 
ای در فضا یا دالت متبوع نهادهای خصوصی که با لت مجری آزمایش سالح هستهتوان از دامی

عهدنامه فضاای مااارای  او( مباادرت باه ایان        6کسب مجوز از دالت متبوع خود  طبق مادۀ 
محیطی ا ساایر خساارات اارده باه محایط فضاا ا      اند، خواست تا خسارات زیستآزمایش کرده

  بران کنند. ها راهای فضایی سایر دالتفعالیت
 

  الملل فضاییحقوق بین
فعالیت فضایی از  ملاه آزماایش    های فضایی که باید در هرترین اسناد حاکم بر فعالیتشناخته

های مصوب سازمان ملال متحاد هساتند. کمیتاه     ای در فضا رعایت شوند، عهدنامهسالح هسته
ین ایان  ا تادا یی در تهیاه  یز از فضای ماارای  و  کپوس(، اگرچاه نقاش بسازا   آمصلحاستفادۀ 

ی ییشارا در  هاا دالات گیری با ا ماع در آن سبب شده است تاا  یمتصماسناد دارد، لکن فرایند 
تاری  یینیادنبال حفظ منافع خودشان با تصویب اسنادی با استاندارد فقط به ی فضاییهاتیفعال

بر ا رای اسناد مذکور  در نتیجه عدم نظارت المللی فضایی اطرفی فقدان سازمان بین باشند. از
 است.را کرده تحقق اهداف آنها را با چالش  دی رابه

 

 1967عهدنامۀ فضای ماورای جو  .1
شدۀ عهدنامۀ فضای ماارای  و که بایاد بارای حفاظات از    ترین اصول بنیادین ا مقررات عرفیمهم

  اند از:شوند، عبارتتوانند نقض ای در فضا میزیست رعایت شوند ا با آزمایش سالح هستهمحیط 
(؛ ب( 1هاا  مقدماه ا ماادۀ    آمیز از فضا ا تو ه به منافع عمومی همۀ دالتالف( استفادۀ صلح

(، 3ا ماادۀ   1ماادۀ   2ملل  بند  الملل باخخ  منشور سازمانضرارت رعایت قواعد عام حقوق بین
الملال  عام حقوق بین ای در فضا باید طبق مقرراتقانون نیست ا آزمایش سالح هستهیس فضا بی

 brownlie,2003:5-124اصول بنیادین منشور انجام گیارد، چاون هادف ساازمان ملال       ایژه( ا به
هاا  مقدماۀ   هاا از رناج  نا    منشور( ا نجات انسان 1مادۀ  1المللی  بند حفظ صلح ا امنیت بین

ر( ا همکااری  منشاو  1ماادۀ   2منشور( است که از طریق تیکید بر توساعۀ رااباط داساتانه  بناد     
قلمارا  »ایان عهدناماه، فضاا را     1را مادۀ  تواند محقق شود. از همین( می1مادۀ  3المللی  بند بین
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کند اکتشافات فضایی باید تشویق شود که به نفاع ا ساود   دانسته ا تیکید می« حاکمیت تمام بشر
اصاول ماذکور در   »ت شوند که با رعایا آمیز تلقی میهای فضایی صلحها باشد؛  ( فعالیتهمۀ ملت

ای در فضاا ا  مجاری آزماایش ساالح هساته     دالات الملل عاام، قاوانین   این عهدنامه ا حقوق بین
از فضاا، مااه ا ساایر ا ارام     هاا  دالتآمیز سایر برداری صلحباخخ  عدم اختالل در کااش ا بهره

تماام بشاریت در   هاا ا انتفااع   ( انجام گیرد؛ د( ضرارت تو ه به منافع همۀ دالات 9آسمانی  مادۀ 
( که مبنای صدار اعالمیۀ بوگوتا توسط کشورهای اساتوایی باود   1مادۀ  1های فضایی  بند فعالیت

 jusentuliyana, 1999: 169-170      هاای فضاایی ا ضارارت    (. ایان اصال بار مضار نباودن فعالیات
فضاا   ای در(. آزماایش ساالح هساته   ۵رسانی دربارۀ هر یدیدۀ خطرناا  تیکیاد دارد  ماادۀ    اطالع
کاردن   ها از منافع فضا، ماه یاا ساایر ا ارام آسامانی باا آلاوده      مندی سایر دالتتواند مانع بهرهمی

شاده باه فضاا    ء یرتااب کنندۀ شای زیست فضا شود؛ ها( اصل صالحیت ا کنترل دالت ثبتمحیط
محیطای،  ها بایاد در صاورت باراز حادثاۀ زیسات     ترتیب دالت مجری این آزمایش(، بدین8 مادۀ 
ها باید از دالات  بادرت به  بران خسارت اارده کند. چون حتی اگر مجری خصوصی این آزمایشم

ای در متبوع خود مجوز الزم را کسب ا تحت کنترل ا نظارت مساتمر آن آزماایش ساالح هساته    
هاا در قباال   المللای دالات  رسامیت شاناختن مسائولیت باین     (؛ ا( باه 6فضا را انجام دهند  مادۀ 

 شیآزماا شان کاه بارای   های فضایی نهادهای دالتی یا غیردالتیایی ملی ا فعالیتهای فضفعالیت
بایسات تحات نظاارت مساتمر آنهاا صاورت       اند ا میمجوز صادر کرده آنهای در فضا اهسته سالح

، دالات صاادرکنندۀ مجاوز    7ترتیب طبق ماادۀ  ( بدینnesgos, 1994: 304-305 (. 6بگیرد  مادۀ 
المللای بارای   ش توسط نهادهای غیردالتی  خصوصی( شاان، مسائولیت باین   برای انجام این آزمای
محیطی اارده در قبال حواد  احتمالی رای زمین، در  و یا فضاا از  ملاه    بران خسارت زیست

هاای ثالای یاا اشاخاص حقیقای یاا حقاوقی آنهاا را دارد؛ ز(         ماه ا سایر ا رام آسمانی باه دالات  
زیسات فضاا ا مناع    مۀ فضای ماارای  و باا حفاظات از محایط   ترین قاعدۀ مذکور در عهدنامرتبط

هاای عضاو باه    فضا ا این مقاله ضرارت همکاری ا کم  متقابل دالت ای درآزمایش سالح هسته
هاا  است. چون تیکید بر تو ه به اتحاد علمی ا فنی دالت 9همدیگر ا حفاظت از محیط فضا، مادۀ 

مادی ا حفظ مناافع آنهاا دارد. مناافع متقابال هماۀ       ای در فضا از نظرهنگام آزمایش سالح هسته
زیست زماین باا اراد   زیست فضا ا محیط کند تا از هر گونه آلودگی محیط ها هم ایجاب میدالت

افصل اختالفاات از طریاق ماذاکره ا رایزنای یا       مواد فرازمینی  لوگیری کنند؛ ح( ضرارت حل
هاای  ای در فضا توسط دالتآزمایش سالح هستهالمللی در مواردی مهم است که این سازمان بین

آمیاز ساایر   در فعالیت فضایی صلح« طور بالقوه منجر به تداخل زیانباربه»عضو یا اتباع آنها در فضا 
(؛ ط( ضارارت اطاالع باه    13زیست فضا یاا زماین گاردد  ماادۀ     در فضا یا آلودگی محیط هادالت

ار عمومی تا بیشترین حد ممکان درباارۀ ماهیات،    ملل،  امعۀ علمی  هانی ا افک دبیرکل سازمان
 (.  11ای در فضا  مادۀ راند، موقعیت ا نتیجۀ آزمایش سالح هسته
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 زیستحفاظت از محیط .1. 1
عهدنامۀ فضای ماارای  و باید در صورت ا ود دلیلی مبنای بار اینکاه     9متعاهدین طبق مادۀ 

طاور باالقوه باه تاداخل     آنها در فضا، باه شده توسط خودشان یا اتباع فعالیت یا آزمایش طراحی
نظرهاای  هاا ا تباادل  شود، رایزنیمنجر می هادالتآمیز سایر های فضایی صلحدر فعالیت زیانبار
هاا  تواناد توساط خاود دالات    نظرها میها ا تبادلالمللی مقتضی را انجام دهند. این مشورتبین

التی باشد که ترس از چنین اختالالتای در  درخواست شود  رأساً ا دااطلبانه( یا به درخواست د
ای در مادار  هایش دارد. یکی از موضوعات مهم ا نگرانای درباارۀ آزماایش ساالح هساته     فعالیت

آمیاز در ایان منطقاه صاورت     های فضاایی صالح  یایینی زمین است. چون امرازه بیشتر فعالیت
نایاذیر ا  دمات فیزیکای  باران  ها یا به ایراد صا توانند تهدیدی برای حیات انسانگیرد ا میمی

 بسیار خطرناکی منجر شود. 
 

 جبران خسارت   .2. 1
ی هاا ساالح دلیال آزماایش   خصوص نحوۀ  بران خسارت اارده به محیط فضا یا زمین باه  در

الاف(  »این موارد را طبق عهدنامۀ فضای ماارای  او بیاان داشات:     توانیمی در فضا اهسته
ی خودشاان، نهادهاای دالتای یاا     اهساته ی هاا ساالح  شیاآزممتعاهدین برای » 6طبق مادۀ 

هاا  المللی دارند ا باید تضمین نمایند که ایان آزماایش  شان در فضا مسئولیت بینالدالتیبین
ب( «. ها انجاام شاود  مطابق  با مقررات این عهدنامه با کسب مجوز ا تحت نظارت مستمر آن

ی هاا ساالح  شیآزماا ا استفاده از تیسیسات اا کننده ا دالتی که از قلمرا اا یا بدالت یرتاب»
، در برابر خسارت اارده توساط  7ها( طبق مادۀ شده  دالت مجری این آزمایشی انجاماهسته

دهندۀ آن به سایر متعاهدین یا اشخاص حقیقای یاا حقاوقی    ها یا ا زای تشکیلاین آزمایش
رام آسمانی مسئولیت  قاراردادی(  ای بر رای زمین، در قلمرا هوایی اا یا فضا، ماه ا سایر ا 

، هار متعاهادی کاه     8(؛  ( طباق ماادۀ   19-20: 1394مانش،   نژنادی « المللای دارناد  بین
ای در فضا را ثبت کرده، بار قطعاات آن در فضاا، مااه ا     تجهیزات انجام آزمایش سالح هسته

ای در ستهسایر ا رام آسمانی صالحیت ا کنترل خواهد داشت.  بنابراین اگر آزمایش سالح ه
ایان عهدناماه هماان     6المللی انجام گیرد، طبق ماادۀ  دالتی بینهای بینفضا توسط سازمان

المللی برای  بران خسارت اارده را دارناد کاه عضاو آن    سازمان ا متعاهدینی مسئولیت بین
در صاورت باراز    را نیهم ازالمللی تضامنی ا انفرادی دارند(. سازمان هستند  مسئولیت بین

کننادۀ تجهیازات   ای در فضا، دالت ثبات دلیل آزمایش سالح هستهمحیطی بهارت زیستخس
شاود ا مسائولیت  باران خساارات     کنناده تلقای مای   هاا، دالات یرتااب   انجام این آزماایش 

 عهده دارد. محیطی را برزیست
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 1972کنوانسیون مسئولیت  .2
ۀ خطا یا مسائولیت ذهنای ا نظریاۀ    ها، نظریالمللی دالتطور کلی مبنا ا منشی مسئولیت بینبه

خطر یا مسئولیت عینی است. طبق نظریۀ خطر، هر گونه تخلف ا قصور نسابت باه یا  قاعادۀ     
ها گردد. طبق نظریۀ خطا، مسئولیت دالتها میالمللی سبب مسئولیت مطلق دالتحقوقی بین

کنوانسیون مسئولیت (. در 1۵1: 1372انگاری است  مقتدر، مبتنی بر تقصیر ا براز خطا یا سهل
ای محیطی ااردۀ  ناشی از آزمایش سالح هسته(، با تو ه به مکان ا نحوۀ خسارت زیست1972 

 از(. 104: 1381شناسد  خسرای، در فضا، مسئولیت مطلق یا مبتنی بر تقصیر را به رسمیت می
الح دالتی که خودش یا اشخاص تحت صالحیت ای مجری آزمایش س»، 2طبق مادۀ  را نیهم

محیطای خواهاد   ای در فضا هستند، دارای مسئولیت مطلق برای یرداخت خسارات زیستهسته
 طالیی، « حال یرااز اارد شده است بود که توسط این آزمایش در سطح زمین یا به هواییمای در

بیانگر این است کاه دالات    9۵4المللی ایجادشده یس از تصادم کاسموس(. رایۀ بین37: 1380
شدن ا تبدیل شدن به زبالۀ فضایی  ، حتی بعد از خرددر فضای اهستهی هاسالح شیآزمامجری 
نظر از اندازه ا ماهیت آن، مسئول باقی خواهد ماند. مسائولیت ناشای از تماامی خساارات     صرف

 ز ساطح زماین طباق     ایی، به ها  به ی  شیء فضایی دیگر در هرااردۀ ناشی از این آزمایش
 را نیهم از(. 39: 1380ن، از نوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است  طالیی، این کنوانسیو 3مادۀ 

دلیال  ها فقط در صورتی مسئول خواهد بود که خساارت ااردشاده باه   دالت مجری این آزمایش
تقصیر آن دالت یا تقصیر اشخاصی رخ داده باشد که این دالت از  انب آنها مسئول است. چون 

ای مقصر ا قربانی در این عرصه تقریباً یکسان بوده ا هر دا باا  هدر چنین حالتی، اضعیت دالت
 کنوانسیون باا  3ا2عبارتی مواد اند. بههای فضایی، خطرهای مو ود را یذیرفتهشرکت در فعالیت

قارار نگرفتاه، از ساوی     2معنا که آنچه تحات شامول ماادۀ    یکدیگر رابطۀ معکوس دارند. بدین
 (.31: 1397همکاران،  زاده ااست  امینمند  شده قاعده 3ترتیبات مادۀ 

شود که دا یا چناد دالات در یا  همکااری     بحی مسئولیت مشتر  در مواردی مطرح می
ای در فضااا باشااند کااه در صااورت بااراز خسااارت   مشااتر  مجااری آزمااایش سااالح هسااته 

همزماان مسائول    طاور همراه دالتی که با اا همکاری داشته، باه دالت مجری به ی،طیمحستیز
اهند بود. چون طبق ی  اصل کلی، اگر هر دالتی در اعمال متخلفانۀ دالت دیگری، از طریق خو

(. 21۵: 1382مساعدت، نظارت ا یا اکراه دخالت داشته باشد، مسئول تلقی خواهد شد  ااالس، 
بر مسئولیت مشتر ، هر کدام از آنهاا  این کنوانسیون، عالاه ۵مادۀ «  »ا « الف»طبق بندهای 

محیطای ااردۀ ناشای از   انفرادی ا  داگانه هم مسئولیت برای  بران خسارت زیسات  صورتبه
شده، اعماال اصال مسائولیت مشاتر  باه      ها را دارند. البته با تو ه به تعریف بیاناین آزمایش

 اناد ا نبایاد شاامل   هاا شارکت کارده   شود کاه فعاالناه در ایان آزماایش    محداد می هاییدالت
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ایان   4ماادۀ  « الاف »(. بند ۵مادۀ «  »اند  بند رت انفعالی سهیم بودهصوکه به شودهایی دالت
محیطی در  ایی غیر از سطح زمین باه شایء   دارد، اگر خسارت زیستکنوانسیون هم مقرر می
دلیال آزماایش ساالح    کننده یا به اشخاص یا به اماوال ااقاع در آن باه   فضایی ی  دالت یرتاب

ااسطۀ این امر خساراتی نیز به ی  دالات ثالای   ارد شود ا بهها اای در فضا به سایر دالتهسته
صاورت مشاتر  ا نیاز  داگاناه در     اش اارد شود، دا دالت اال بهیا به افراد حقیقی یا حقوقی

هاا ا  مقابل دالت ثالی، مسئول خواهند بود. بنابراین در صورت تصادم قطعااتی از ایان آزماایش   
توان مطرح کرد. اال مسئولیت مشتر  دا سئولیت را میایراد خسارت به دالت ثالی، دا نوع م

این کنوانسایون شناساایی شاده     4مادۀ « الف»دالت اال نسبت به دالت ثالی که براساس بند 
 2است. دام مسئولیت انفرادی دالتی که در تصادم دا شیء فضایی مقصر است ا براساس ماواد  

باا تو اه    4مادۀ « ب»ین مورد طبق بند این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است. در ا 3ا
محیطای، چنانچاه محال آن  اایی غیار از ساطح زماین باشاد،         به محل ایراد خسارت زیسات 

: 1396مسئولیت مشتر  آن دا دالت نسبت به دالت ثالی، براساس تقصیر خواهد بود  کوشا، 
ی را در محیطا ( یکی از ایرادات کنوانسیون مسئولیت این است کاه خساارات زیسات   632-631
دیده حق اقامۀ دعوا علیه عامل آلودگی عنوان زیانها بهگیرد. در این مورد باید همۀ دالتبرنمی

 مسئولیت بدان تقصیر باشد تا بلکه بتوان محیط را داشته باشند ا مسئولیت فاعل نیز مبتنی بر
اتااز  تاخات ایژه فضا تا حد ممکن از خطر آلودگی رازافزان ناشای از گساترش   زیست بشری به

 (. 108: 1397همکاران،  انسان در این عرصه مصون نگه داشت  امین زاده ا
 

 ی  اهستهی هاسالحاسناد مرتبط با آزمایش 
 (1963ای )های هسته. پیمان منع جزئی آزمایش1

 از زیار   هاا، باه  ای در تمام محایط های هستههای سالحاین ییمان خواستار ممنوعیت آزمایش
ای خود در  و، این عهدنامه های هستهدلیل آزمایش سالحچین به چه فرانسه ازمین است. اگر

هاای  کاردن ایزاتاوپ   را در آن زمان امضا نکرده بودند. اما این عهدنامه تیثیر ااقعای در محاداد  
(. این عهدنامه فاقاد  Pravalie, 2014: 729داشت   1963رادیواکتیو در  و ا کرۀ زمین از سال 

کارد  آزمایی بود ا بر ابزارهای ملی فنی در این زمیناه تیکیاد مای   ی برای راستیهر گونه مقررات
آزماایش  با استناد به مفاد این عهدناماه،   توانیم را نیهم از(. 2: 1398همکاران، ا  عسگریان 
 ی در فضا را ممنوع دانست.اهستهی هاسالح
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 1970 ایهای هستهگسترش سالح عهدنامۀ منع .2
ی در  و، فضاا ا زیار آب تیکیاد    اهستهی هاسالحن عهدنامه بر ممنوعیت آزمایش در مقدمۀ ای

، ادامۀ توقاف هار گوناه انفجارهاای آزمایشای      1963ا رای ییمان »شده است. سپس خواستار 
منظاور  ها ا ادامۀ مذاکرات الزم برای رسیدن به این هادف، باه  ای در تمام زمانتسلیحات هسته
ها  هت تساهیل در توقاف   المللی ا تقویت اعتماد متقابل بین دالتهای بینادامۀ کاهش تنش

ای ا هاای مو اود، حاذف تسالیحات هساته     ای، ناابودی کلیاۀ ذخیاره   ساخت تسلیحات هسته
هاای عضاو   تارین تعهادات دالات   شده است. مهم« های ملیابزارهای استفاده از آن در زرادخانه

 به شرح ذیل است: در فضای  اهستهی اهسالحآزمایش  خصوص طبق مفاد این عهدنامه در
شود تا از انتقاال هار گوناه    ای متعهد میدالت دارای تسلیحات هسته هر 1الف( طبق مادۀ 

ای یا دادن کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ایان  ای یا دیگر ابزارهای انفجار هستههای هستهسالح
ی  از ند ا به هیچ نحوی از انحا، هیچای به دیگران خودداری کها یا ابزارهای انفجار هستهسالح
های ای را یاری، تشویق ا ترغیب به ساخت یا دستیابی به سالحهای هستهفاقد سالح هایدالت
ها یا ابزارهاای انفجااری نکناد؛    ای یا کنترل چنین سالحای یا دیگر ابزارهای انفجار هستههسته

ای یاا  گونه ساالح هساته  د است تا هیچمتعه 2ای طبق مادۀ ب( هر دالت فاقد تسلیحات هسته
ها یا ابزارهایی را ای ا اعمال کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین سالحابزارهای انفجار هسته
دهنده یا به هر نحو دیگری، دریافت نکند؛ به ساخت یا تالش بارای دساتیابی   از هر منبع انتقال

هاای  ورزد ا درصدد کم  برای سااخت ساالح  ای مبادرت نها یا ابزارهای انفجار هستهبه سالح
هایی را دریافت نکناد؛  ( مفااد ایان    ای نباشد یا چنین کم ای یا ابزارهای انفجار هستههسته

ای تفسیر شود که بر حق مسلم متعاهدین در انجام تحقیقاات،  گونهباید به 4ییمان مطابق مادۀ 
نداشته باشد. تو اه باه حاق مشاارکت هماۀ      آمیز تیثیر ای صلحتولید ا استفاده از انرژی هسته

آمیاز ا تساهیل آن الزم   متعاهدین در تبادل تجهیزات، مواد ا اطالعات فنی برای مقاصاد صالح  
ای ا هاای هساته  منظور توقف مسابقۀ سالحبه  6دانسته است؛ د( آغاز سریع مذاکره طبق مادۀ 

ام با مقررات دقیاق ا مارثر ا باا    سالح کامل ا عای ا انعقاد ییمانی  هت خلع خلع سالح هسته
هر دالتی حق خرا  از این عهدناماه   10مطابق مادۀها( نیت ضراری دانسته شده است؛ حسن 

را در صورتی دارد که در راستای ا رای حاکمیت ملی خاود، احسااس کناد رعایات مفااد ایان       
بال، باه تماام    عهدنامه منافع حیاتی دالتش را به مخااطره انداختاه اسات ا بایاد از ساه مااه ق      

ای اطالع دهد کاه از نظار   العادهمتحد دربارۀ موارد فوق متعاهدین ا شورای امنیت سازمان ملل
 (.INFCIRC/140,N.P.T, 1970: 1-5اش را به مخاطره انداخته است  آن دالت منافع حیاتی

 1ق ماادۀ  ی در فضا منع شاده ا طبا  اهستهی هاسالحآزمایش  با تو ه به مفاد این عهدنامه انجام 
ی را باه دیگاران منتقال    ارافن، متعهد شدند تا این هااین آزمایشهای دارای توانمندی انجام دالت
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تا بارای دریافات آن تاالش نکنناد ا      ندی متعهدارافنهای فاقد این هم دالت 2نکنند، طبق مادۀ 
باا مقاررات    سالح کامال ا عاام   ییمانی  هت خلعهمۀ متعاهدین باید تالش کنند تا  6طبق مادۀ 

 دقیق ا مرثر منعقد ا ا را شود.
 

 . پروتکل الحاقی3
ی هاا ساالح تصویب ا به عهدنامۀ منع گسترش  1997می  1۵این یراتکل توسط شورای حکام در 

تکمیال   ناماۀ بازرسای ا نظاارت بارای تقویات ا     ( ملحق شد که ی  نوع موافقات NPTی  اهسته
آاری گساتردۀ  اتمی اسات. هادف ایان یراتکال  ماع      المللی انرژیآژانس بین های نظارتییادمان

ای ا دسترسای ا بازرسای   های هستههای فاقد سالحای دالتهای هستهاطالعات در زمینۀ فعالیت
ست تاا  هادالتنشده( این شده یا اعالمای  اعالمای ا غیرهستههای مختلف هستهگسترده از مکان

ای های هساته ها را کشف ا از دسترسی آنها به سالحای مخفیانۀ احتمالی دالتهای هستهفعالیت
رعایت مفااد ایان یراتکال     دشویمتوصیه  را نیهم از(. 170-171: 1389 لوگیری کند  کوشا، 

ی در فضا نیستند تاا  اهستهی هاسالحآزمایش ی ارافنی داراهایی الزامی شود که برای همۀ دالت
 یط فضا ا محیط زیست زمین کاسته شود.ها برای محمحیطی این آزمایشاز آثار زیست

 

 (1986ای )رسانی سریع هنگام وقوع حوادث هسته. کنوانسیون اطالع4

 1986اکتبار   27این کنوانسایون  یاس از حادثاۀ چرنوبیال ااکاراین  شاورای( تصاویب ا در        
دگی ی فوری در مواردی است که احتمال آلاو رساناطالعشد. این کنوانسیون خواستار  اال راالزم

عضاو ایان کنوانسایون، آنهاایی هساتند کاه از انارژی         هایدالتی ا ود دارد. اهستهفرامرزی 
یما ی احادثاه چون براز هار گوناه    1.کنندیمفضایی خودشان استفاده  یهاتیفعال ی دراهسته
بالقوه خطرهایی را ایجااد   طوربهبه  و زمین منجر شود که  ویواکتیرادبه اراد مجدد مواد  تواند
مااده   17. این کنوانسیون دارای ی  مقدماه ا  ردیگیمکند ا در حیطۀ این کنوانسیون قرار یم

 .  (2۵1-2۵۵: 1387 ساعد، است 
 

ای یا حالت اضططراری ناشطی از   کنوانسیون امداد در مواقع بروز حادثۀ هسته. 5
 (1987نشت مواد رادیواکتیو )

المللای انارژی اتمای    مدیگر ا باا آژاناس باین   اند تا با همتعاهدین طبق این کنوانسیون یذیرفته

                                                           
1. Convention  on  early  notification  of  a  nuclear  accident, Treaty  Doc. No. 100- 4, Hein’s  No  KAV  

2219 (1986), available  at: http://www.laea.org/publication/Documents/infcries/others/inf 335. html, 
visited  on7/ 6/ 2013 

http://www.laea.org/publication/Documents/infcries/others/inf%20335
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(IAEA)    ای یاا حالات اضاطراری    برای تسهیل ارازۀ کم  فوری در صورت براز حادثاۀ هساته
ناشی از نشت مواد رادیواکتیو با این هدف همکاری کنند که بتوانند مو بات کاهش ییامادهای  

 1کرده را فراهم کنند.تیو نشتقبال مواد رادیواک در«  ان، مال ا محیط زیست»آن ا حمایت از 
ای ا را شود کاه طای   تواند در صورت براز حادثهرسد مقررات این کنوانسیون نیز مینظر میبه

ای در فضا، به  و زمین رسیده اسات. چاون   های هستهای ناشی از آزمایش سالحآن مواد هسته
از طریاق تقویات    ایهدف اصلی این کنوانسیون حفظ سالمتی ا کاهش عواقب حاواد  هساته  

ایمن باا تو اه باه     طورای بهالمللی با هدف توسعه ا بهبود استفاده از انرژی هستههمکاری بین
(. این امر مستلزم یاری رساندن فاوری  266-268: 1387 ساعد،  احتیا ات  امعۀ  هانی است

در فضا باا   ایهای هستهای ناشی از آزمایش سالحطور متقابل در صورت براز حواد  هستها به
 ای است.المللی انرژی هستهکم  ا هدایت آژانس بین

 

 ایکنوانسیون ایمنی هسته .6
ای در فضاا داشاته   های هستهتواند چندان کاربردی در موارد آزمایش سالحاین کنوانسیون نمی

دهی یا بررسای معیارهاای ایمنای چناین     باشد. چون هنوز هیچ قاعده ا مقرراتی دربارۀ گزارش
های فضایی ندارد. اما با تو ه به ضرارت رعایت ایمنی ا تعهدات ایمنای خاصای کاه در    یتفعال

تواند تا حادادی اصاول راهنماای مفیادی را     رسد مینظر میاین کنوانسیون ذکر شده است، به
 ها ارازه کند.برای دالت مجری این آزمایش

 

 ایکنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته .7
ی در فضا دارد، چون مرتبط با حفاظت اهستهی هاسالحی با آزمایش ابالقوهارتباط  این کنوانسیون

 هاا شیآزماییش از انجام این  تواندیمی است که المللنیب انقلحملی در اهستها حراست از مواد 
(. تعهادات  146-143: 1389ی به کره زمین مدنظر قرار گیارد  کوشاا،   اهستهیا یس از اراد مواد 

 .دشویمفضایی نیز  یهاتیفعالی شامل این نوع اهستهکنوانسیون برای حفاظت از مواد این 
 

 ایهای هسته. عهدنامۀ منع جامع آزمایش8

ای آغااز شاد ا ساازمان    های هستهمرحلۀ  دیدی در توقف تمامی انواع آزمایش 1996در سال 
 :Pravalie, 2014کارد   را تصاویب   (CTBT)ای متحد عهدنامۀ منع  امع آزمایش هساته  ملل

افزایی ژزویلیتیا   نا  سارد ا فقادان     دلیل هم(. چون یس از یایان  ن   هانی دام به730

                                                           
1. Convention on Assistance in the case of   nuclear accident or radiological emergency, art 1,s treaty, 

doc. No. 100-4, Hein’s  No KAV, 2218, 1986 
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ایان   1ای آغااز شاده باود.   هاای هساته  المللی، مساابقۀ ساالح  سالح بینهای مرثر خلع سیاست
خااص  ااسطۀ شارایط  دالت تصویب شده، اما به 168دالت امضا ا  184عهدنامه تاکنون توسط 
چون این  (.2: 1398همکاران،  اال را نشده است  عسگریان اآن هنوز الزم 2مذکور در ضمیمۀ 
تصویب شود که تاا زماان ماذاکره در     هاییدالتدارد، این عهدنامه باید توسط ضمیمه مقرر می
المللی انرژی اتمای دارای تاوان   ( طبق فهرست آژانس بین1993اات  10سالح  کنفرانس خلع 

ای کاه بایاد ایان    ای بودند. از هشت دالت دارای توان هساته ای یا مراکز تحقیقاتی هستههسته
عهدنامه را تصویب کنند، ینج دالات   . ا. ایاران، مصار، چاین، آمریکاا ا رژیام صهیونیساتی(        

کره شامالی( نیاز باه     ا سه دالت  یاکستان، هند ا عهدنامه را امضا، الی تاکنون تصویب نکرده
(. برخی معتقدند این عهدنامه ناق  اسات   4: 1398اند  عسگریان ا همکاران، یوستهعهدنامه نپ

های بالستی  قادر به نقض راح  این عهدناماه  ا ایاالت متحده با ادامۀ تحقیقاتش دربارۀ موش 
تارین معاهادات   تارین ا فنای  (. ایان عهدناماه از ییچیاده   193: 1393است  ر بای ا تارازی،   

ای ا ی است ا تعهد اصلی متعاهدین، خاودداری از اقادام باه انفجاار هساته     المللچند انبۀ بین
هاا در قلمارا   ی توسط سایر دالات اهستهی هاسالحضرارت منع ا  لوگیری کردن از آزمایش 

(. با تو ه به اینکه 190: 1393ست  ر بی ا ترازی، آنهاهای تحت نظارت حاکمیتی ا سرزمین
ا مشکل این عهدناماه، کمیسایون مقادماتی توساط اماین      شرایط ا رایی شدن بسیار طوالنی 

طاور موقات ایجااد    ای، بهبا صدار قطعنامه 1996نوامبر  19ملل( در  عهدنامه  دبیرکل سازمان
 محقاق 14مادۀ  1(. میموریت این کمیسیون طبق بند 18۵ا  20۵: 1393شد  ر بی ا ترازی، 

هاای  ار  نخستین  لسۀ کنفرانس دالتکردن مقدمات الزم برای ا رای مرثر این عهدنامه، تد
آزمایی آن  نظارت بر توسعه، تدار ، آزمایش فنی، شدن نظام راستی عضو ا اطمینان از ا رایی

اال را شادن آن  المللی( تا الزمالمللی ا نظام یایش بینهای بینا رای موقتی آن ا بر مرکز داده
آزمایی ندارد، باید آماادگی عملای نظاام    یاست. اگرچه این کمیسیون عمالً میموریتی برای راست

 ای افزایش دهد که قادر به ا رای آن باشد.گونهالمللی را بهنظارتی بین
آزمایی براساس است که خواستار راستی آن 4ترین مادۀ این عهدنامه، مادۀ ترین ا مهماصلی

عضو  هایدالتیت محداد به موضوع عهدنامه، براساس احترام کامل به حاکم« اطالعات عینی»
های عضو عهدنامه هم باید حداقلی است. دالت«  ویانههای مداخلهشیوه»ا استفادۀ احتمالی از 

های الزم بارای نظاارت بار ا ارای     از طریق مرا ع ملی خود، مبادرت به همکاری ا ارازۀ کم 

                                                           
 - 1964های یکا، اتحاد  ماهیر شورای، بریتانیا، فرانسه ا سپس چین طی سالآمر ۀمتحد در ابتدا ایاالت. 1

آب  ای را در  و، زیر زمین ا زیرای، تعداد زیادی آزمایش هستههای هستهبه قدرت شدنیل برای تبد 194۵
زمایش  آ توسط آمریکا در  زایر مارشال 19۵4ای بمب هیدراژنی در سال االین انفجار هسته .انجام دادند

های اارال الجزایر نوایا زملیا، شمال کوهدر مجمع 1961ا شورای هم در سال  گرفتکاستل برااا( انجام 
 محیطی  وی شد.ایراد آسیب شدید زیست سبب هایش آزمایش تزار( را انجام داد. این آزما
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ایی عهدناماه باا   آزما عهدنامه با سازمان ا سایر اعضا کنند ا نباید مانع کار عناصر رژیام راساتی  
تواند اقداماتی را برای حفاظت از تیسیسات حسااس  ابزارهای فنی شوند. البته هر دالت عضو می
ای  لوگیری کند که به این عهدنامه ارتباطی ندارد. خود انجام دهد ا از افشای اطالعات محرمانه

دی ا فناااری  نحاوی ا ارا شاود کاه ماانع ییشارفت اقتصاا       ، باید به13آزمایی طبق بند راستی
 طاور باه آمیز نشاود.  ای برای مقاصد صلحهای عضو برای توسعۀ بیشتر کاربرد انرژی هستهدالت
المللی، مشورت سامانۀ نظارت بین»آزمایی عهدنامه متشکل از چهار رکن شامل رژیم راستیی کل

(. 4: 1398همکااران،    عساگریان ا  گاردد یم« ا توضیح، بازرسی از محل ا اقدامات اعتماد ساز
ای باه  این عهدنامه مقبولیتی  هانی یافته ا ممنوعیت ا قبح اقدام به انفجارهاای هساته  امرازه 

(. با این حال 194: 1393المللی مبدل شده است  ر بی ا ترازی، یکی از هنجارهای  امعۀ بین
در  ایهای فضایی ا آزمایش سالح هساته همچنان دارای خأل  دی در ا را ا نظارت بر فعالیت

ی داراهاایی کاه   برای همۀ دالات  عهدنامهرعایت مفاد این  دشویمتوصیه  را نیهم از فضاست.
ها بارای  محیطی این آزمایشی در فضا هستند تا از آثار زیستاهستهی هاسالحآزمایش ی ارافن

 الزامی گردد.زیست زمین کاسته شود، محیط فضا ا محیط
 

 مجمع عمومی  1992. قطعنامۀ 9
در مورد اصول مرباوط باه    68/47قطعنامۀ  1992عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر مجمع 

ای در فضا را به تصویب رساند. البته اصطالحات ماذکور در ایان   استفاده از منابع سوخت هسته
بینی، در ۀ باالی اطمیناان، شایوۀ متعاارف ا هرچاه     احوال قابل ییش ااضاع ا»قطعنامه مانند 
 (.264-266: 1397ند  محمودی، اا قابل تفسیر متفاات، مبهم «ممکن است

ای مقارر  های فضاایی باا ساوخت هساته    این قطعنامه نکاتی را دربارۀ ارتقای ایمنی فعالیت 
اناد  ای در فضا  رعایت شود، این موارد عبارتهای هستهکند که باید در موارد آزمایش سالحمی
الملل از  مله منشور ا عهدنامۀ فضای ماارای  او  الف( تیکید بر رعایت مقررات حقوق بین»از: 

کند که بایاد در هنگاام انجاام آزماایش     ای در فضا میدر هنگام  استفاده از منابع سوخت هسته
تواناد بار   ، دالتای مای  2(؛ ب( طبق اصال  1ای در فضا هم رعایت گردند  اصل های هستهسالح

کنترل خودش را اعمال کند کاه   حیت اای در فضا صالهای هستهشیء فضایی ا آزمایش سالح
دارد که طراحی ا اساتفاده از شایء فضاایی    مقرر می  3اصل  1آن را یرتاب کرده است؛  ( بند 

های زیاد ای باشد تا از نشت مواد رادیواکتیو  ا ایجاد آلودگیگونهای باید بهدارای سوخت هسته
باال تایثیرات منفای مناابع ساوخت      در فضا  لوگیری کند ا از محیط زیست زمین ا فضا در ق

تواند مجاز باشاد کاه   ای در فضا میهای هستهترتیب آزمایش سالحای حفاظت کند. بدینهسته
کنناده بارای   هم بیاانگر تعهاد دالات یرتااب     4باعی نشت زیاد مواد رادیواکتیو نگردد؛ د( اصل 
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اسات   3ن شرایط اصال  ای ا تضمین داشتارزیابی ایمنی شیء فضایی دارای منابع انرژی هسته
ها از  مله سکوی یرتاب ا ابزار کنترل این که شامل ارزیابی همۀ مراحل میموریت، همۀ سیستم

رسانی دربارۀ تشعشعات ا آلودگی رادیواکتیو خواستار اطالع ۵گردد؛ ها( اصل هم می هاآزمایش
هاا باه دبیرکال    آزمایشای در فضا از  مله این ناشی از هر فعالیت فضایی با منابع انرژی هسته

، تیکیاد بار مشاااره ا ارازاۀ  اطالعاات اضاافی درباارۀ ایان ناوع          6سازمان ملل اسات؛ ز( اصال   
عهدناماۀ فضاای مااارای  او      6ها را طبق مفاد مادۀ مسئولیت دالت 8هاست؛ ح( اصل آزمایش

هاای  حدارد مسئولیت رعایت عهدنامۀ فضای ماارای  و در صورت آزمایش ساال تییید ا بیان می
های عضاو آن اسات.   عهدۀ آن سازمان ا دالت المللی برای در فضا توسط ی  سازمان بینهسته
ای خودشان ا نهادهای دالتی یا نهادهای های هستهعبارتی متعاهدین در قبال آزمایش سالحبه

بایست تضامین کنناد کاه    المللی دارند ا میها هم مسئولیت بینغیردالتی مجری این آزمایش
، مسائولیت  باران   9های آنها در فضا مطابق مفاد ایان عهدناماه باشاد؛ ط( اصال     ن آزمایشای

را متعاهادین  کناد. از هماین   عهدنامۀ فضای ماارای  و مقرر می 7خسارت اارده را طبق مادۀ 
ها، یا هر متعاهدی کاه از قلمارا ای باا    کنندۀ زمینۀ این آزمایشها یا فراهممجری این آزمایش

گرفتاه، در قباال خساارات ااردۀ ناشای از ایان      هاا انجاام   از تجهیزات ای این آزمایشاستفاده 
دهندۀ آنها رای زمین، در  و یا فضاا، از  ملاه مااه ا ساایر ا ارام      ها یا قطعات تشکیلآزمایش

المللای  دیاده مسائولیت باین   آسمانی در قبال سایر متعاهدین یا افراد حقیقی یا حقوقی صادمه 
الملل ا اصول عادالت ا  باید طبق اصول حقوق بین 2قابل یرداخت هم طبق بند غرامت «. دارند

 3دیده محقق شود. این غرامات طباق بناد    انصاف تعیین شود تا اعادۀ اضع به حالت سابق زیان
 10گاردد؛ ی( اصال   زیسات هام مای   ا و، بازیافت ا یاکسازی محایط  های  ستشامل هزینه
 ( است. 33یق مذاکرات ا مطابق با منشور  مادۀ افصل اختالفات از طرخواستار حل

 

 1(2009) ای در فضاالمللی ایمنی استفاده از انرژی هستهچارچوب بین. 10

هاا ا  یا  ساند خودبسانده اسات کاه یاس از مشاورت        2009ای سال چارچوب ایمنی هسته
ی اتمای  از  المللای انارژ  های ییشرا فضایی ا آژانس بینمدت با همکاری دالتمذاکرات طوالنی

المللی تصویب شد که بیانگر ا ماع بین« کپوس»فنی -این به بعد آژانس( ا کمیتۀ فرعی علمی
ای تصاویب شاد.   های فضایی با سوخت هساته است. این قطعنامه با هدف افزایش ایمنی فعالیت

زیست زمین با های عامۀ مردم مربوط به آلودگی محیط زیست فضا ا محیطچون یکی از نگرانی
ای  از  ملاه آزماایش   های فضایی با ساوخت هساته  را در فعالیتمواد رادیواکتیو بود. از همین 

                                                           
1. The International Safety Framework for Nuclear Power Sources Application in outer space, No. 

A/AC.105/934.UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space scientific and technological 

subcommittee and IAEA (2009) 
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فردی در مقایسه با کااربرد زمینای   بایست مالحظات ایمنی منحصربهای در فضا میسالح هسته
 (.Summers & Stephens,  2011: 130ای رعایت شود  انرژی هسته

ای ا یرتااب آن ا بااخخ    دارای ساوخت هساته   طور کلی در ساخت ی  شایء فضاایی  به
هاای  سایز، اندازه، ازن ا سایر محادادیت »ای در فضا، باید تو ه خاصی به آزمایش سالح هسته

ای چنادان  های زمینی مارتبط باا انارژی هساته    شود که در بسیاری از فعالیت« محیط زیستی
تواناد ییامادهای   یما هاا  این آزمایش اهمیتی ندارد. چون هر گونه حادثۀ بالقوه یا احتمالی برای

ای داشته باشد. هدف ایان چاارچوب ایمنای ارازاۀ اصاول      محیطی یایدار ا بسیار گستردهزیست
ها، مدیران ا مسئوالن فنی است تا خطرهای مرتبط راهنمایی برای نهادهای مجری این آزمایش

راهنماا بایاد از مراحال االیاۀ      ی کاه ایان اصاول   اگونهبهها را به حداقل برسانند. با این آزمایش
را تیکیاد خاصای بار    هاایی رعایات شاود. از هماین     طراحی، توسعه ا انجاام چناین میموریات   

طرفی این اصاول راهنماا خواساتار     ای دارد. ازسازی تجهیزات فنی مرتبط با ایمنی هستهمقاام
است « یاطی الزمشناسایی، ارزیابی ا ا رای معیارهای مقررشده در خصوص اتخاذ اقدامات احت»

که با ارزیابی ا اعتبارسنجی اصول ایمنی مو ود ا با تو ه به تجربیات گذشته ا باخخ  انجاام  
اتحلیل آنها، تحلیل خطرهای مو ود با هدف دساتیابی باه   های الزم ا تجزیهها، آزمایشکنترل
هیاه ا  بایاد در ت   2009هاای ایمنای   شود. اصول مذکور چاارچوب های ایمن محقق میطراحی

 :Mac Pherson, 2006تداین اسناد  دید ا بازنگری اسناد فضایی مو ود مدنظر قارار گیرناد    

هاست. چاون رعایات مالحظاات ایمنای  اامع از ابتادای       (. اما مشکل اصلی افزایش هزینه1-2
هاای مختلاف   ای در فضا نیازمند همکاری فنی نزدی  باین بخاش  طراحی آزمایش سالح هسته

کاه  های فضایی ا مستلزم تبادل اطالعات گسترده ا غیرمتداال است، درحاالی تاین نوع میموری
ند، بلکه مرتبط با امنیت ملای نهااد   اتنها دارای ارزش تجاری ا محرمانهبرخی از این اطالعات نه

بایست ها است. نکات فنی مذکور در بخش ینجم این چارچوب ایمنی که میاین آزمایشمجری 
 شود:زیست رعایت شود، شامل موارد ذیل میا  لوگیری از آلودگی محیط برای افزایش ایمنی 

طراحای، آزماایش ا تحلیال    »الف( ضرارت رعایت ایجاد توانمنادی فنای الزم در مرحلاۀ    »
ای؛ ب( ا رای توانمندی ایجادشده هنگام صدار مجوز برای مرحلۀ طراحی، کساب  ایمنی هسته

ها ا حتای ضارارت رعایات مقاررات یاراازی یاس از       مهارت ا شرایط الزم ا انجام این آزمایش
زیسات، باه   یرتاب ا ارزیابی خطرهای ناشی از نشت مواد رادیواکتیو برای عامۀ ماردم ا محایط  

دلیل  براز هر گونه حادثۀ احتمالی ا تضمین اینکه خطرهای ایجادشده در حد قابال یاذیرش ا   
ا هادف مادیریت ا کااهش ییامادهای     حداقلی باشند؛  ( آمادگی بارای اتخااذ اقادامات الزم با    

 (.XU, 2020: 2-3«  احتمالی حواد  بالقوه
ها، بررسی اطالعات مو ود دربارۀ اسایل یرتااب ا حاواد    در راستای مدیریت این آزمایش

ساوزی ساوخت   انفجارات احتمالی در سکوهای یرتااب، آتاش  »محیطی احتمالی ناشی از زیست
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الزم دانسته « ورد با زمین ا یا اراد غیرمترقبه به  و زمینها، برخمایع یا  امد، برخورد ترکش
ای در فضاا شاامل ارزیاابی    را تحلیل خطرهای ی  آزمایش ساالح هساته  شده است. از همین 

شاده در شایء فضاایی،    کاار گرفتاه  ای باه دقیق خطرهای مرتبط با  خود سیستم انرژی هساته 
هایی ا رعایت مقررات یراازی یموریتساختار خود شیء فضایی، سیستم یرتاب طراحی چنین م

گرفتاه بایاد اساتخرا  شاود تاا ایمنای ایان        های صورتشود. سپس اطالعات الزم از تحلیلمی
شاده،  کاار گرفتاه  ای باه تواند دربارۀ منبع انرژی هساته ها افزایش یابد. این اطالعات میآزمایش
هاای  ا هماۀ شااخ    زیست مجاار آن، طراحی شیء فضاایی، طراحای سیساتم یرتااب    محیط 

ای شاود.  مرتبط با این میموریت فضایی از  مله مسیر حرکت شیء فضایی دارای سوخت هسته
 داشتن انتشار یرتوهای رادیواکتیو در صورت براز حادثه چندان میسر نیست.اگرچه حداقلی نگه

ی از ها ا تبادل اطالعات ناشا دسترسی به این موارد با همکاری فنی در طراحی این آزمایش
سازی شرایط ا حواد  احتمالی ا نشت مواد رادیواکتیو از طریق مشاورت باا متخصصاان    شبیه

مربوط به ایمنای   8شده توسط اصل طرفی اقدامات الزم دانسته تواند محقق شود. ازمربوطه می
المللای انارژی اتمای در    ای ا رعایت مقاررات آژاناس باین   بنیادین ا  لوگیری از حواد  هسته

« دفاع در عماق »ای در رای زمین است ا تو ه خاصی به اصطالح ربرد انرژی هستهخصوص کا
ای های ابتدایی ا االیۀ ییشگیری ا کاهش ییامدهای حواد  هستهدارد که خواستار اتخاذ راش

(. در همین زمینه چارچوب ایمنی IAEA, fundamental safety principles, 2006: SF1است  
درصدد دستیابی اهداف ایمنی از طریق ایجاد ی  طرح  امع ا توسعۀ  ( بیشتر2009ای  هسته

 :Bennett, 2008ای اسات   فعالیت فضایی با سوخت هسته فرایندهای الزم برای تضمین ایمنی

هاا بارای   محیطی ایان آزماایش  را بهترین راهکار برای کاهش آثار زیست(.  از همین 385-386
ها از اصول های مجری این آزمایشیکپارچۀ همۀ دالت زیست زمین، ییرایمحیط فضا ا محیط

ای اسات تاا بتاوان در راساتای ارتقاای ایمنای       راهنمای مذکور در این چارچوب ایمنی هساته 
تعریاف ییامادهای ناشای از     الف(  »شاود:  ای گام برداشت که شامل اتخاذ موارد زیر میهسته

ها ا ا ازای  ط فیزیکی که این آزمایششناسایی شرای ب ها؛ حواد  احتمالی برای این آزمایش
ارزیاابی ییامادهای احتماالی باراز      ج توانند در صورت براز حادثه با آن موا اه شاوند؛   آن می

 د زیسات زماین؛    ها ا در نتیجه برای انسان ا محیط فضاا یاا محایط   حادثه برای این آزمایش
هش خطرهاای حاواد    شناسایی ا شرایط دسترسی به ایمنی ذاتی ا مهندسیشده با هادف کاا  

 «.زیست زمینها ا محیط فضا ا یا محیط احتمالی برای انسان

 

 گیرینتیجه
 نیهما  ازیاباد.  یم« فرامرزی»،  نبۀ در فضای اهستهی هاسالحیط فضا با آزمایش محآلودگی 
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انجاام   در حاال گرفته یاا  های  انجامیتفعالها باید مراقبت کنند تا دالت مجری این آزمایش را
آسایبی   هاا دالات زیسات ساایر    یطمحا یا  زیآمصلحی فضایی هاتیفعال، به آنهاحت صالحیت ت

مربااوط بااه ییاماادهای هااا ایاان آزمااایشالمللاای دربااارۀ ینباانگراناای کنااونی  امعااۀ نرساااند. 
( 137ا 14خصاوص سازیم   های رادیواکتیو  باه یزاتوپامحیطی ناشی از آلودگی  وی با یستز

یری به محیط فضا ا محیط زیست کارۀ زماین اارد کناد.    نایذ بران تواند خساراتیماست که 
بودناد کاه    133Iا131Iۀ مربوط به آلودگی  وی با رادیونوکلوییادها شدگزارشسایر آثار منفی 

هاا همانناد ساایر    ی باید در این آزمایشکل طوربهتوانند با بارش باران به زمین منتقل شوند. یم
( 1967یی مو ود ا باخخ  مفاد عهدناماه فضاای مااارای  او      های فضایی، اسناد فضافعالیت

تواند مجاز باشد که مطابق مقررات ای در فضا میآزمایش سالح هسته را نیهم ازرعایت شوند. 
ی المللنیبها برای حفظ صلح ا امنیت دالتالملل از  مله منشور باشد ا مغایر تعهد حقوق بین
این عهدنامه خواستار  لوگیری از آلودگی  9. اگرچه مادۀ (3دۀ ی نباشند  ماالمللنیبا همکاری 

آن فقاط   4زیست زمین با اراد مواد فرازمینی است، اما ماادۀ  یط محزیست فضا ا حتی  یطمح
ی دربااره مناع آزماایش    اقاعاده کناد ا  ی در فضاا را مناع مای   کشاتار  معا  ی هاسالحاستقرار 
( هم اگرچه آزمایش 1963های محداد  یشآزمامنع  ی در فضا ندارد. عهدنامۀاهستهی هاسالح

آزمایی نادارد. عهدناماۀ   یراستی را در فضا منع کرده است، مقرراتی برای اهستههر گونه سالح 
ی هاا ساالح ی هم مقرراتی در خصوص مناع تحصایل ا انتقاال    اهستهی هاسالحمنع گسترش 

لحااقی آن نیاز ماانعی بارای انجاام ایان       دارد. یراتکل ا هاسالحی فاقد این هادالتی به اهسته
ۀ بازرسی ا نظارت اسات کاه بارای    نامموافقتکند. چون در ااقع ی  نوع ها  فراهم نمیآزمایش

المللی انرژی اتمی است ا هدف آن فقاط کساب   ینبی نظارتی آژانس هایادمانتقویت ا تکمیل 
هاای  یات فعالتاا ماانع     به هر محال در هار زماان اسات     ترگستردهاطالعات بیشتر ا دسترسی 

ی شاود. عهدناماۀ مناع  اامع     اهساته ی هاا ساالح باه   هاا دالات ی مخفیانه ا دسترسی اهسته
بینای کارده،   یشیا ی در فضاا را  اهستهی هم ممنوعیت آزمایش انفجارهای اهستههای یشآزما
 نشده است.. اال راالزمتاکنون  الی
اصال حاکمیات بار مناابع     »ایژه ت بهزیسالملل محیطرسد همۀ اصول حقوق بیننظر میبه

زیسات، اصال   رسانی، اصل حمایت ا حفاظت از محایط  طبیعی، اصل تعهد به همکاری ا اطالع
ای در فضاا نقاض   باا آزماایش ساالح هساته    « ییشگیری ا اصل احتیاطی ا اصل توسعۀ یایادار 

خسارات ااردۀ  (، متعاهدین در قبال1967عهدنامۀ فضای ماارای  و   6شوند. براساس مادۀ می
های خودشاان ا نهادهاای دالتای یاا نهادهاای غیردالتای هام مسائولیت         این آزمایشناشی از 

آنها مطابق مفاد این عهدنامه باشاد.   تضمین کنند که  این آزمایش ستیبایمی دارند ا المللنیب
ا یاا هار   ها ۀ زمینۀ ایان آزماایش  کنندفراهمیا  کنندهیرتابمتعاهدین : »کندیمهم مقرر  7مادۀ 

هاا محقاق شاده، در قباال     متعاهدی که از قلمرا ای با استفاده از تجهیازات ای ایان آزماایش   



 1047ی...   طیمحستیز یاز آلودگ یریجلوگ یحقوق یهاچالش

 

ها  بر رای زمین، در  و یا فضا، از  مله ماه ا ساایر ا ارام   خسارات اارده ناشی از این آزمایش
ی المللا نیبا مسائولیت   دهیا دصادمه آسمانی در قبال سایر متعاهدین یا افراد حقیقی یا حقوقی 

ای در فضاا ا دالات متباوع    اگر طرفین اخاتالف یعنای دالات مجاری آزماایش هساته      «. دارند
سبب کاه ساند مارخر اسات،     ( باشند، بدین1972دیده هر دا عضو کنوانسیون مسئولیت  زیان

آید ا اگر هر دا عضو عمل میها ا  بران خسارت طبق این کنوانسیون بهاحراز مسئولیت دالت
( باشد، طبق مفاد 1972( ا یکی عضو کنوانسیون مسئولیت  1967ای  و  عهدنامۀ فضای ماار

کدام از طرفین عضو ایان  ( باید  بران خسارت شود. اگر هیچ1967عهدنامۀ فضای ماارای  و  
شدۀ عهدنامۀ فضای ماارای  و ا طارح مسائولیت   های فضایی نباشند، طبق مفاد عرفیعهدنامه
 سارت اارده،  بران شود. باید خ 2001ها المللی دالتبین

ای ا فقدان رکان ساازمانی   های هستهالملل فضا، منافع قدرتکامل نبودن اسناد حقوق بین  امع ا
محیطای از طریاق   هاای  ادی  لاوگیری از آلاودگی زیسات     المللای فضاایی( از چاالش    سازمان باین 

ه نقش بسزایی در توساعۀ  اگرچ« کپوس»ای در فضاست. های هستههای  ناشی از آزمایش سالحآالینده
ی دارای هاا دالات گیاری باا ا مااع در آن سابب شاده تاا       یمتصمالملل فضایی دارد، فرایند ینبحقوق 

یی باا اساتاندارد   هاا قطعناماه ها فقط در یی حفظ منافع خودشان با تصویب توانمندی انجام این آزمایش
ی بهتارین راهکاار بارای کااهش     کل طوربهای در فضا نشوند. تری باشد تا مانع آزمایش سالح هستهیینیا
 زماین، ییارای یکپارچاۀ هماۀ     سات یز طیمحا بارای محایط فضاا ا     هاشیآزمای این طیمحستیزآثار 
( است تاا  2009ای  از اصول راهنمای مذکور در چارچوب ایمنی هسته هاشیآزمای مجری این هادالت

الاف( تعریاف   : »دشاو یمامل اتخاذ این موارد ی گام برداشت که شاهستهبتوان در راستای ارتقای ایمنی 
؛ ب( شناساایی شارایط فیزیکای کاه ایان      هاا شیآزماا ییامدهای ناشی از حاواد  احتماالی بارای ایان     

در صاورت باراز حادثاه باا آن موا اه شاوند؛  ( ارزیاابی ییامادهای          توانناد یما ا زای آن  هاشیآزما
 سات یز طیمحا ا محایط فضاا ا یاا     هاا انسانجه برای ا در نتی هاشیآزمااحتمالی براز حادثه برای این 

شده با هدف کاهش خطرهای حاواد   زمین؛ د( شناسایی ا شرایط دسترسی به ایمنی ذاتی ا مهندسی
   «.زمین ستیز طیمحا محیط فضا ا یا  هاانساناحتمالی برای 

هاا اصاالح   با تو ه به منافع متفاات ا متنوع کشورهای دارای توانمندی انجام این آزماایش 
تاوان از شایوۀ اتخااذی در عهدناماۀ     می را نیهم از رسد.می نظربهاسناد فضایی مو ود دشوار 
ی در قالاب یراتکال   طا یمحسات یزکه دستورالعمل رفتااری   بیترتنیبدقطب  نوب بهره برد. 

ی عضاو  هاا دالات تداین ا به عهدنامۀ فضای ماارای  و ضمیمه شود ا فقاط   اال راالزمالحاقی 
ی تجهیزات فنی مارتبط  سازمقاامبر  ی از طرفها شوند. ن یراتکل بتوانند مجری این آزمایشای

، ارزیاابی  هاا ایان آزماایش  طراحی ا توساعه ا انجاام   »کرد که باید در  دیتیکی اهستهبا ایمنی 
ا  ای هساته ی مذکور در این چارچوب ایمنی هاهیتوصطبق « خطرها ا کاهش حواد  احتمالی

 قرار گیرند. مدنظرتجربیات مو ود  با تو ه به
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