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Abstract
Nuclear terrorist crimes is at the core of the newest and most danger-

ous form of horrific terrorist crimes, and although it does not yet weigh on 
the body of human society as well as governments, the possibility of its oc-
currence has caused concern in the international community. However, the 
need to make every effort to prevent such crimes and to take the necessary 
measures to ensure international security prompted the international commu-
nity to pursue a “principled criminal policy” in this area. The international 
community’s aggressive response to nuclear crime culminated in the ratifica-
tion of the International Convention for the Suppression of Nuclear Terror-
ism on 13 April 2005. The Convention’s comprehensive approach seeks to 
provide a framework for the implementation of national and regional actions 
by States by developing and expanding international cooperation on nuclear 
terrorist crimes. The convention, while adopting a global approach set out in 
the former counterterrorism treaties, considers a preventive strategy against 
any nuclear terrorist offenses and criminalizes the act committed under it. 
Today, the main solution to prevent a nuclear catastrophe is to adopt preven-
tive and repressive strategies in the acquisition of any nuclear equipment 
or fissile material by criminal groups to build an indigenous underground 
nuclear weapon. At the same time, the international community, with its con-
vergence and consensus in the implementation of UN legal policies with a 
focus on common values and approaches to nuclear terrorism, will succeed 
in preventing and suppressing all aspects of this issue.

Keywods:Terrorist Crimes, Nuclear Terrorist Crimes, Counter-
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شناخت و تبیین تحوالت تقنینی کیفری بین المللی
در قبال جرایم تروریستی هسته ای

)نوع مقاله: علمی پژوهشی(

پیمان نمامیان1
چکیده

جرایم تروریستی هسته اي جدیدترین و خطرناك ترین شكل جرایم تروریستی بوده و به رغم 
آنكه هنوز سایه شــوم آن بر پيكره جامعه انساني و هم چنين دولت ها سنگيني نمي كند، اما احتمال 
وقوع آن موجب نگراني جامعه جهاني شــده است. با این حال، لزوم به كارگيري حداكثر تالش جهت 
پيشــگيری از وقوع چنين جرایمی و به منظور اتخاذ تمهيــدات الزم براي تأمين امنيت بين المللی، 
جامعــه جهانــي را بر آن نمود تــا در صدد اتخاذ »سياســت جنایی اصولي و مبنــا« در این زمينه 
برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریســتی هســته اي، با تصویب »كنوانسيون 
بين المللی راجع به ســركوب اقدام های تروریسم هسته اي« در ســيزدهم آوریل 2005 به اوج خود 
رسيد. رویكرد جامع این كنوانســيون درصدد است با توسعه و گسترش همكاری های بين المللی در 
قبال جرایم تروریســتی هسته اي، چارچوبی براي اجراي اقدامات ملی و منطقه اي دولت ها باشد. این 
كنوانسيون ضمن اتخاذ رویكردي جهاني مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پيش گيرانه در 
قبال هرگونه جرایم تروریســتی هسته اي مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتكابی را، جرم انگاري 
نمود. امروزه راه حل اصلی پيشــگيری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پيشگيرانه 
و سركوب گرانه در تحصيل هرگونه وسایل هســته ای یا مواد شكافت پذیر توسط بازیگران غيردولتی  
برای ســاخت یک سالح هسته ای بومی زیرزمينی اســت. این در حالی است كه جامعه بين المللی با 
هم گرایی و اجماع در اجرای سياســت گذاری های حقوقی ســازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و 
رهيافت های مشــترك در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفيق پيشگيری و سركوب همه جانبه را 

در این محور خواهند یافت.
واژگان کلیــدی: جرایم تروریستی، جرایم تروریستی هسته ای، معاهدات ضدتروریسم، 

كنوانسيون سركوب اقدام های تروریسم هسته اي.
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درآمد
جرایم تروریســتی یكی از مقوله های مهم در حوزه امنيت ملی و بين المللی در 
جهان امروز اســت. این دســته از جرایم، در ادبيات سياسی بسياری از كشورها همواره 
به عنوان یک مســأله و یا موضوع امنيتی مهم مطرح بوده اســت، اما پس از حادثه 11 
ســپتامبر 2001 به یكی از مهم ترین مســائل امنيت بين المللی تبدیل شد. این پدیده 
به علت پيوندی كه با فّناوری های نوین پيدا كرده قابليت تبدیل شــدن به یک معضل 
راهبردی نوین بــرای امنيت بين الملل را دارد. نحوه ارتكاب جرایم تروریســتی )نظير 
هواپيماربایی، گروگانگيری، خرابكاری1، بمب گذاری، سرقت از بانک و آدم ربایی سياسی، 
قتــل و غيره( و تنوع آن ها، همواره ایــن هراس را به همراه دارد كه بازیگران غيردولتی 
در راستای اهداف خود به سالح های خطرناك تر و از جمله مواد رادیواكتيو و تسليحات 

هسته ای مجهز شوند.
به رغم ســطح روبه رشد تهدیدهای ناشــی از ارتكاب جرایم تروریستی، دامنه 
بين المللی آن و امكان اســتفاده و كاربرد این گونه جرایم تروریســتی از ســالح های 
غيرمتعارف، تبيين و شناســایی تحوالت پيرامونــی آن در آینده در عرصه بين المللی 
برای مقابله با آن ضروری است)مبينی كشــه و اميدی، 1398: 239(. از اینرو، با توجه 
به تحوالت نوین امنيت بين المللی از جمله تحوالت پس از 2011 و تشدید روندهای 
جرایم تروریستی در منطقه خاورميانه برای یک مرتبه دیگر، ضرورت اتخاذ مالحظاتی 
راهبردی به پدیده جرایم تروریستی به ویژه جرایم تروریستی هسته ای را فراهم آورده 
اســت)نژندی منش، مطلبی و حيدرقلــی زاده، 1396: 144(. تفاوت این مقطع زمانی، 
حدود یک دهه قبل و در زمان وقوع حادثه 11 ســپتامبر 2001 این است كه در آن 
مقطــع غرب خود را قربانی اول جرایم تروریســتی معرفی می كرد و امروز غرب 
تنها قربانی جرایم تروریستی نيست و این پدیده فراگيری بيشتری پيدا كرده و

1. »خرابكاری« بر رفتارهای مخرب اســت كه در نهادها، بنگاه های دلتــی، عمومی و خصوصی با قصد اختالل صورت 
می پذیرد)فرید، 1385: 38(؛ البته در این بين »خرابكاری هســته ای« وفق تعریف آژانس بين المللی اتمی طی ســال 
1999، عبارت اســت از » ارتكاب هرگونه رفتار عمدی عليه تأسيســات هسته ای، وســایل حمل ونقل هسته ای یا مواد 
هسته ای و محصوالت راجع به شكافت هسته ای كه به گونه ای مستقيم یا غيرمستقيم موجبات به مخاطره افكندن سالمت 

و ایمنی كاركنان، مردم و محيط زیست را با انتشار اشعه فراهم می كند«)ر.ك: مشكات و همكاران 1395: 62(.
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محتمل است در قالب جرایم تروریستی هسته ای به عنوان یكی از چالش های راهبردی 
امنيت بين الملل آینده مطرح شود)رستمی، 1395: 66(.

با وجود طيف گســترده ای از تحوالت مترقی طی نيم قرن گذشته، تهدیدات 
هســته ای همچنان یكی از بزرگترین چالش های امنيت نظامی و انســانی اســت. با 
گذشــت زمان، تمركز فعاليت های مقابله با منع گســترش سالح های افقی كه مانع 
از توليد ســالح های كشــورهای غيرهسته ای است و گســترش سالح های عمودی، 
ذخيره سازی سالح های هســته ای در كشورهای موجود سالح هسته ای، شامل غير 
دولتی نيز می شــود. دسترســی بازیگران بين المللی و مؤكداً بازیگران غيردولتی به 
فناوری های نوین در حوزه  هســته ای به دليل عدم وجــود مدیریت كنترل و نظارت 
دقيق و مســتمر، متأســفانه چالش ها و تهدیدهایی را برای صلــح و امنيت طی ادوار 
گذشــته و حتی آینده جامعه بين المللی ایجاد كرده اســت. چنين وضعيتی، چالش 
جهانی در مورد امنيت هســته ای را افزایش داده است كه منجر به تحوالت زیادی در 
سطح ملی، منطقه ای و بين المللی می شود. این در حالی است كه در چنين شرایطی 
هيچ دولتی توانایی مقابله با چالش ها و تهدیدهای ناشی از ارتكاب جرایم سازمان یافته 
و سهولت دسترسی و استعمال سالح های كشتار جمعی و به ویژه سالح های هسته ای 
در ارتكاب»جرایم تروریســتی هســته ای«1 ]كه عبارت است از »استفاده یا تهدید به 
اســتفاده از مواد پرتوزا یا مواد انفجاری هســته اي توســط افراد یا گروه های خارج از 
كنترل دولت، به منظور ایجاد وحشــت و انجام جرایم تروریستی یا تهدید به انجام آن 
عليه تأسيسات هســته اي«[ بدون همكاری بين المللی با سایر دولت ها و سازمان های 
بين المللی هم چون ســازمان ملل متحد را ندارد؛ چرا كه به طور اساسی این گونه 
تهدیدها به گونه ای فراملی ارتكاب می یابند و سازوكار مقابله با آن ضرورت اتخاذ 
تدابيری در چارچوب سياست جنایی ملی و بين  المللی را بيش از پيش آشكار

1. الزم به ذكر اســت كه تهدید هسته ای به منظور كســب منافع مالی و یا اجرایی نمودن سایر مطالبه های تهدیدكننده 
به عنوان »اخاذی هســته ای« تعبير می شود. در واقع، موضوع تهدید، اســتعمال قدرت مخرب انرژی هسته ای است. از 
اینرو، تهدید به انتشار مواد رادیواكتيو نظير پسماند هسته ای، تهدید به استعمال از سالح هسته ای را نيز تحت پوشش 

قرار می دهد)مشكات و عسگرخانی، 1398: 6(.
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 می سازد.1 از اینرو، ضمن الزام در جهانی شدن ابزارهای حقوقی نظير كنوانسيون حفاظت 
فيزیكی از مواد هســته ای و كنوانسيون بين المللی سركوب اقدام های تروریسم هسته اي، 
باید ســازوكارهای موجود برای منع گسترش سالح های هسته ای هم چون »طرح جهانی 

مبارزه با تروریسم هسته ای«2 تقویت و شفاف سازی شوند.
با این همه، پرسشــی كه نگارنده در پی آن خواهد بود این كه »تحوالت تقنينی 
بين المللی تا چه حدودی در شناســایی و تبيين موازین و قواعد پيشــگيرانه از ارتكاب 
جرایم تروریســتی هسته ای، مؤثر اســت؟« برای پاسخ به این پرسش باید سازوكارهای 
متنوعی كه در ســاختار مفادی اســناد بين المللی طی دهه های اخير در پيشــگيری و 
ســركوب ارتكاب جرایم تروریستی هسته ای از ســوی جامعه بين المللی وضع شده اند، 
مورد ســنجش حقوقی قرار گيرند. البته در این راســتا می توان اذعان نمود مادامی كه 
دولت ها با سازمان  ملل متحد و دیگر سازمان های بين المللی در قلمرو حاكميت دولت ها، 
به نحوی مؤثر و متناســب با جرایم ارتكابی، اجمــاع نمایند، این فرایند می توان ضمن 
اثرگذاری، موجبات پيشــگيری و سركوب آن ها را فراهم نماید. از اینرو، نگارنده درصدد 
اســت تا ضمن شناســایی فرآیند مقابله با چنين جرایمی در بســتر حقوق بين المللی 
كيفری و مطالعه تحوالت كيفری و اجرایی ســازمان ملل متحد، سياســت گذاری های 

حقوقی و حمایتی حاكم بر مقابله با این گونه جرایم را مورد سنجش قرار دهد.
پژوهش حاضراز حيث هدف، كاربردی و به روش سنجش محتوای اسنادی 
صورت پذیرفته است. در تقریر پژوهش پيش روی، با بهره گيری از منابع كتابخانه ای 
و منابع اینترنتی، مبادرت به ارزیابی و ســنجش اطالعات جمع آوری شده به صورت 
كيفــی و مبتنی بر اســتنتاج محقق از منابع و متون بوده اســت. ابزار جمع آوری 
اطالعات، فيش برداری بوده كه محققان ســعی بر آن داشته اند تا ضمن مطالعه در 
كليه مقرره های قانونی در امور كيفری و منابع كتابخانه ای درخصوص تحوالت نظم

1. وقوع ســه حادثه تروریســتی دهشتناك از سال 1995 تا ســال 2006)از جمله حمالت »آئوم شين ریكيو« در سال 
1995 در توكيو، حمالت تروریستی سال 2001 در نيویورك و مسموميت »الكساندر والتروویچ ليتویننكو« در لندن با 
اســتفاده از پلوتونيوم-210 در سال 2006( مؤید خطر دستيابی بازیگران غيردولتی گروه های جنایی به ادوات، مواد، یا 

سالح های دارای قابليت كشتار جمعی می باشند.
2. Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT); See: http://www.gicnt.org
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قانون گذاری در قلمرو نظام بين المللی راجع  به جرایم تروریســتی هســته ای، نسبت به 
سنجش و ارزیابی اطالعات جمع آوری شــده مبادرت نمایند. البته الزم به ذكر است كه 
داده های ایــن پژوهش به طور عمده بر مقرره های بين المللی ابتناء داشــته و اطالعات 
جمع آوری شــده به واسطه سنجش كتابخانه ای و اســنادی گردآوری شده است. با این 
همه، اذعان می گردد كه روش شناسی پژوهش در این مقاله از از نظر هدف، كاربردی و 

از حيـث ابـزار تحقيق، اسنادی و كتابخانهای است.

1. چالش ها و تحوالت کیفری تقنیني بین المللی
ســازمان های بين المللی با همكاری دولت ها در این رابطه سكوت اختيار نكرده و 
معاهدات، قطعنامه ها و نظریه های مشــورتی گوناگونی را به تصویب رسانده اند؛ هرچند با 
گســترش این اقدامات، ضرورت اتخاذ تدابير مؤثر و راهگشا به سهولت احساس مي گردد. 
بر همين اســاس از جمله تالش های جامعــه بين المللی در زمينه مواجهه با ابعاد و ظواهر 
گوناگون جرایم تروریستی، تصویب كنوانسيون های بين المللی ضدتروریسم از سوی مجامع 
بين المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای می باشــند. كه مؤید نگرانی های ناشــی از گســترش 
فزاینده جرایم تروریستی به ویژه با استفاده از سالح های كشتار جمعی در سطوح گوناگون 

.(Downes and Hobbs, 2017: 218-219)جهانی، منطقه ای و ملی است
طی ســال 2006 مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد »راهبرد جامع ضد 
تروریســم«1 را با هدف توســعه چارچوب های حقوقی و اجرایی برای همكاری در 
ظرفيت ســازی برای سركوب شــبكه های تروریســتی و كنترل مواد تأمين كننده 
سالح های كشتار جمعی تصویب كرد.2 به عالوه، راهبرد مزبور در سال 2012 دائر به 

1. UN Doc A/RES/60/288 (20 September 2006).
2. »راهبرد جهانی ضد تروریسم« از یک برنامه اقدام تشكيل شده كه مشتمل بر چهار ركن اصلی است: الف- رسيدگی 
به شــرایط مناسب برای گسترش جرایم تروریســتی، ب- اقدامات پيشگيری و مبارزه با جرایم تروریستی، ج- اقدامات 
برای ایجاد ظرفيت دولت ها در پيشــگيری و مبارزه با جرایم تروریســتی و تقویت نقش نظام مند سازمان ملل متحد در 
این رابطه، د- اقدامات برای اطمينان از احترام به حقوق بشر برای همه و حاكميت قانون به عنوان پایه اساسی در قبال 
جرایم تروریستی؛ با وجود این، اگرچه چنين طرحی به جرایم تروریستی هسته ای متمركز نيست، اما به یک باره برخی 
از مســائل و چاش های راجع به امنيت را كه در ارتباط با بازیگران غيردولتی و جرایم تروریســتی است را مورد كنكاش 

قرار می دهد.
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ایــن امر كــه همكاری بين المللــی و اقدامات انجام شــده از ســوی دولت های عضو 
برای پيشــگيری و مقابله با جرایم تروریســتی باید به طور كامل به تعهدات خود وفق 
موازین بين المللی نظير منشــور ملل متحد به ویژه اهداف و اصول آن و كنوانســيون ها 
و پروتكل هــای بين المللی مرتبط، در چارچوب حقــوق پناهندگی و حقوق بين المللی 
بشردوستانه انطباق داشته باشد، به طور مجدد تكرار شد.1 این در حالی است كه پدیده 
»جرایم تروریســتی هسته ای« به  مثابه یكی از چالش  برانگيزترین جرایم تروریستی در 
قرن حاضر با استعمال مدرن ترین سالح های كشتار جمعی، موجب شد تا دبيركل وقت 
ســازمان ملل متحد ضمن ایراد سخنرانی در اكتبر 2001، آخرین گزارش خویش را در 
سال 2005 راجع به جرایم تروریستی هسته ای ارائه و آن را چالش و تهدیدی جدی عليه 
نظام بين المللی عنوان نمود. به عــالوه، نگراني فزاینده اي كه درخصوص ارتكاب جرایم 
تروریســتی هســته اي وجود دارد، توجه نظام بين المللی را به سوي امنيت سالح هاي 
هســته اي، پلوتونيوم، اورانيوم قابل استفاده در سالح هاي هســته اي، مواد رادیواكتيو 
با غلظت پائين و تأسيســات هسته اي معطوف ســاخته است. وجود چنين نگرانی هایی 
موجب شد تا جامعه بين المللی جهت سركوب تروریسم هسته اي سياست هایی را اتخاذ 
نماید. البته ایده معاهداتي راجع به سركوب اقدامات تروریستی هسته اي به سال1990 
و پس از گســترش نگراني ها راجع به تهدیدات تروریستي ناشــي از به كارگيري مواد 
هسته اي و پرتوزا باز مي گردد. بنابراین به طور كلی افزایش نگراني پس از جنگ سرد در 
مورد تروریسم و به ویژه تروریسمي كه از سالح هاي هسته اي، رادیولوژیک، شيميایي و 
بيولوژیک اســتفاده مي كند موجب گردید تا مجمع عمومي با صدور قطعنامه 210/51 
در دسامبر 1996 برای سركوب اقدامات تروریسم هسته اي كميته خاص را ایجاد نماید.

در كنار كليه اسناد و معاهدات بين المللی مقابله با تروریسم، مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در راستای رسالت خود كنوانسيون بين المللی راجع به سركوب 
اقدام های تروریسم هســته ای را در سال 2005 به تصویب رساند. از اینرو، رویكرد 
جامع این كنوانسيون درصدد است با توســعه و گسترش همكاری های بين المللی 
برای مقابله با جرایم تروریستی هسته اي، چارچوبی جهت اعمال راهبردهای ملی و

1. UN Doc A/RES/66/282 (12 July 2012).
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منطقه اي دولت ها باشــد. در مقابل، با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، نه تنها كشورها، 
بلكه جامعه بين المللی مكلف به تشدید سازوكارهای پيشگيری و مبارزه با جرایم تروریستی 
شــدند كه در این راستا اسناد متعدد و گوناگونی از سوی كشورها در قالب حقوق داخلی 
و نيز جامعه بيــن المللی در قابل معاهدات، قطعنامه ها، اعالميه و توصيه نامه ها تصویب و 
منتشــر شــد. حوادث مزبور و در مقابل آن جنگ عليه جرایم تروریستی، علی رغم عدم 
تأثير در مذاكرات پيرامون مســائل هســته ای، اما كليه مسائل مربوط به سياست گذاری 
هســته ای را دچار تغيير و تحول كرد؛ در این زمينه به عنوان نمونه می توان به وضعيت 
موجود در معاهده عدم گسترش سالح های هسته ای اشاره نمود كه مسائل جدی و بسيار 
مهمی را در خصوص مفهوم و كارایی بازدارندگی هســته ای در جهان مطرح كرد)قياسی، 

.)81 :1388

2. راهبردی هاي تهاجمي در قبال جرایم تروریستی هسته ای
2-1. نقش سازمان های بین المللی در تقویت همکاری های کیفری بین المللی

از زمان تأســيس ســازمان های بين المللی تاكنون با هرنوع مشكلی كه امنيت 
جهانی را نقض كرده اســت برخورد كرده اند و در این زمينه راهبردهای گوناگونی ارائه 
كرده اند، یكی از موارد تهدیدآميز صلح به خصوص در عصر كنونی جامعه جهانی، پدیده 
جرایم تروریســتی اســت كه در این زمينه بيشتر ســازمان های بين المللی، به خصوص 
ســازمان ملل متحد قطع نامه های بسياری در این زمينه صادر كرده اند. در واقع موضوع 
جرم تروریستی یک تهدید جهانی است(Korstanje, 2019: 34). جرایم تروریستی نظير 
قتل، گروگانگيری، هواپيماربایی  و تخریب اموال و اماكن، حقوق بشر و آزادی های اساسی 
را نقض كرده و روابط بين الملل  را تحت تأثير قرار داده اســت. ماهيت جهانی این مسأله، 
جامعه بين المللی را وادار به انجام  اقداماتی در قبال جرایم تروریستی كرده است؛ گرچه 
اقدامات متعددی اعم  از یكجانبه، دوجانبه و یا منطقه ای برای كنترل جرایم تروریســتی 
صورت گرفته، اما در نگاه رویكرد نهادگرایی نئوليبرال)ر.ك: دهقانی فيروزآبادی، 1377: 
571-569(، اقدامات همه  جانبه و مشــاركت تمامی دولت ها در قبال جرایم تروریستی 
امری اجتناب ناپذیر است و مناسب ترین  مكان برای حل این مشكل جهانی، سازمان ملل 

متحد است.
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ســازمان ملل متحد در قلمرو حفظ صلح و امنيت بين المللی نقش فعالی در 
سياســت جنایی مبارزه با جرایم تروریستی بين المللی دارد و در همه مراحل مختلف 
سياست جنایی مبارزه با جرایم تروریستی بين المللی ایفای نقش می كند؛ اما این تنها 
بخشی از كاركردهای ســازمان ملل متحد در ارتباط با جرایم تروریستی بين المللی 
اســت كه از دیدگاه توجه به مســأله صلح و امنيت بين المللی صــورت می گيرد. با 
تبيين نقش این ســازمان در حوزه حقوق بشــر، جایگاه سياســت جنایی مبارزه با 
جرایم تروریستی بين المللی در این سازمان بيش تر مشخص و برجسته تر خواهد بود. 
البته با افزایش جرایم تروریســتی، دولت ها به اهميت ســازمان های جهانی در قبال 
جرایم تروریستی پی برده اند. عمده ترین نتيجه پاسخ حقوقی جامعه بين المللی، انعقاد 
كنوانســيون هایی است كه درصدد تنظيم یا توسعه صالحيت كيفری دولت های عضو 
نســبت  به جرایم تروریستی گوناگون جنایی و در نهایت مجازات متهمين به ارتكاب 
چنيــن به عنوان مهم ترین دليل تهدید امنيت و صلح جهانی مطرح شــد، و جامعه 
جهانی تنها از طریق فعاليت های جمعی ســازمان ها توانست از ميزان این تهدیدات 
بكاهد و به منظور پيشــگيری از وقوع حوادث دیگر شبيه به این موضوع، اقداماتی را 
انجام دهد. در واقع فعاليت های ســازمان ملل متحد و سایر سازمان های غير رسمی 
مدافع صلح، در آماده كردن افكار جامعه جهانی به منظور مبارزه با جرایم تروریستی 
 Colangeloa and) بســيار تاثيرگزار بوده است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

.(Hayes, 2019: 232-234
ســازمان های بين المللی نقش با ارزشــی را در همــكاری و ارائه كمک به 
دولتها برای اجرای مفاد قطعنامه 1373 ایفاء می نمایند. كميته ضدتروریسم برای 
بررسی چگونگی همكاری این سازمان ها در چارچوب اقدام عليه جرایم تروریستی 
از ســال 2001 جلساتی ویژه با سازمان های بين المللی، منطقه ای و ملی را برگزار 
نموده است. در این راستا نخستين جلسه در 6 مارس 2003 با حضور 57 سازمان 
بين المللی برگزار شــد كه به تبادل اطالعات در خصوص كدها، قواعد و رویه های 
مناسب در تخصص خود و سازمان های منطقه ای و ملی به تهيه و تدوین سازوكارها 
برای تسهيل كمک و همكاری ميان دولت های همسایه منجر شد. در راستای این 
همكاری، هر سازمان زمينه تخصصی خود را در اولویت قرار داد و بر این اساس از
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اتــالف هزینه و تداخل فعاليت جلوگيری به عمل آمد. به عالوه در ســال های 2003، 
2004 و 2005 به ترتيب جلســاتی در واشنگتن توسط سازمان كشورهای آمریكایی و 
»كميته بين آمریكایی مبارزه با تروریســم«1، در وین از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر 
و جرم سازمان ملل متحد و سازمان امنيت و همكاری اروپا و در آلماتی توسط »جامعه 

دولت های مستقل« برگزار شد.

2-2. سنجش عملکرد و رویه دبیرکل سازمان ملل متحد
اهم اقداماتی را كه ســازمان ملل متحد بر پایه حقوق كيفری هسته ای در قبال 
جرایم تروریســتی هسته ای صورت داده است شامل تصویب اسناد و رژیم هایی در ابعاد 
متنوع می باشــند. اســناد و رژیم های مورد نظر شامل كنوانســيون های مصوب مجمع 
عمومی، اسناد الزام آور و ارشادی و قطعنامه های آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای 
حكام، دیوان كيفری بين المللی، رژیم عدم گسترش سالح های هسته ای و ابتكار امنيت 

.(Bersagel, 2014: 238-240)گسترش می باشند
»بان كی مون« هشــتمين دبيركل ســازمان ملل متحد بود كه كار خود را 
به طور رســمی از اول ژانویه سال 2007 آغاز كرد. وی درخصوص مدیریت جامعه 
جهانی، اعتقاد دارد كه اركان ســه گانه اساسی سازمان ملل متحد یعنی، »صلح و 
امنيت«، »توسعه« و »حقوق بشر« مؤلفه های رفع كليه چالش های موجود در این 
نظام بوده كه بدون توســعه و تأمين رفاه هماهنگ نمی توان انتظار برقراری صلح، 
امنيت و رعایت حقوق بشــر را داشت. آنچه در باب این اعتقاد و یا نظریه می توان 
اذعان نمود این كه تناقض و ناهمگونی در كالم و دیدگاه در مقایســه با عملكرد و 
رفتار وی به  طرز كاماًل برجسته ای مشهود و محرز است. مؤید این امر وجود ناامنی، 
خشــونت و نقض صلح، در اقصی نقاط جهــان به ویژه در منطقه خاورميانه بوده كه 
نظام جهانی را در قرن بيســت و یک با چالش كم  نظير مواجه ساخته است. پيش 
از حضور بان كی مون به عنوان دبيركل در ســازمان ملل متحد، ســاختار اساسی 
سازمان با چالش ها و تعارضاتی در اتخاذ سياست ها و راهبردهای تقنينی و اجرایی 
مواجه بود كه نقطه اوج آن را می توان در عدم رسيدگی حقوقی و قضایی به حادثه

1. Committee Inter-American Counter Terrorism
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دهشتناك 11 ســپتامبر 2001 بر پایه موازین بين المللی جستجو كرد. این حادثه به گونه ای 
واضح شــكاف عميق ميان ارتباط متقابل ســازمان ملل متحد با دولت های عضو در چارچوب 

قواعد و حقوق بين المللی را آشكار ساخت.
تا پيش از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، جرایم تروریستی پدیده ای داخلی 
به شــمار می رفت، اما پــس از آن به پدیده ای جهانی مبدل شــد. از اینرو، با بروز این 
حوادث، حقوق بين الملل سنتی به حاشيه رانده شد؛ چرا كه توانایی واكنش به حمالت 
تروریســتی مزبور را نداشت و بر این اساس عاجز از تعيين ماهيت حقوقی آن بود و این 
امر موجب شــد تا حقوق بين الملل نوینی آشكار گردد. البته در مقابل اسناد بين المللی 
موجود ســازوكارهایی را بــرای این امر مقرر نمودند كه به مثابه واكنشــی در تقابل با 

شرایط جدید می توانند به گونه ای مناسب تفسير و اجرا شوند.
یكی از اهداف مبارزه با جرایم تروریستی دفع حمله دشمن و امحای آن است و اگر 
حوادث 11 سپتامبر 2001 و اقدامات مشابه بعدی در هر جای جهان در چارچوب حقوق 
بين الملل تفسير شود نه  تنها موجبات مقابله ثمربخش فراهم می گردد، بلكه موجب تقویت، 
توســعه و تكامل نظام بين المللی خواهد شد، اما متأسفانه با وجود ساختاری نامتوازن در 
گستره سازمان ملل متحد، نه  تنها این هدف حاصل نشد، بلكه با اتخاذ سياست های دوگانه 
از سوی دولت های به ظاهر حامی مبارزه با جرایم تروریستی موجبات رشد و توسعه فزاینده 
جرایم تروریســتی را فراهم كرد. در این رابطه می توان به وجود و وقوع حوادث تروریستی 
گوناگون و پی در پی در منطقه خاورميانه به واسطه ایجاد گروه داعش با حمایت دولت های 

.(Weiss and Hassan, 2016: 23) 1غربی اشاره نمود
در حال حاضر، رفتارهای جنایی دهشتناك]یا به تعبيری »جرایم تروریستی«[ 
به عنوان یكی از مهم ترین تهدیدهای فراروی صلح جهانی، مقابله با آن به خودی خود 
تعييــن كننده نظام ُكنش و واكنش نيســت. مقابله با چنيــن جرایمی باید از نظمی 
منطقــی تبعيت كند؛ نظمی كه در مقابل همه پدیدارهای ضد صلح تعریف شــده و 
در ارزش های فطری، الهی و انســانی نهفته اســت. نظام بين المللی فاقد یک راهبرد 
روشــن و جامع در مواجهه با تهدید و نقض صلح است. از این رو، سازوكارها و تدابير 
ضد جرایم تروریستی مقرر در اسناد بين المللی موجود، گاه جهت و مجرائی را در

1. می توان به نمونه اخير این گونه حوادث در ابتدای سال 2017 در استانبول تركيه كه  منجر به كشته شدن دست كم 
ســی و پنج تن و زخمی شــدن چهل وشش تن شد، اشــاره نمود. این در حالی كه تنها این كشور طی سال 2016 شاهد 
ســی حمله تروریســتی بود كه در نتيجه آنها بيش از چهارصد و پنجاه نفر كشته و هزاران نفر زخمی شدند؛ بيشتر این 

حمالت در قلب اقتصادی و سياسی تركيه یعنی در دو شهر استانبول و آنكارا واقع شده اند.
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پيش گرفته اند كه الزاماً با تدابيری كه در خصوص ســایر مقوله های صلح جهانی ایجاد 
شــده اند، سازگاری ندارند، بلكه تناقض و ناسازگاری های آنها در عمل به وضوح نمایان 
می شود. نمونه آن، نقش جرایم تروریستی و ضد آن در نقض حقوق بشر و حقوق اساسی 

ملت ها است.
عملكرد دبيركل طی یک دهه مســئوليت در ســازمان ملل متحد، متأسفانه آن 
 چنان در برخورد)اعم از پيشــگيری و ســركوب( با جرایم تروریســتی اثرگذار نبود. در 
اواخر عمر مســئوليت و مدیریت وی با دریافت حمایت مالی از رژیم آل سعود در حذف 
نام این كشــور از ليست ســياه به علت دخالت در كشتار كودكان یمن، كارنامه ضعيف 
خــود را به طور كامل تضعيف و محو ســاخت. بان كی مون البتــه خود اعتراف كرد كه 
خروج عربستان سعودی از فهرست ناقضان حقوق كودكان سازمان ملل متحد تصميمی 
دشــوار و دردناك بود كه مجبور به انجام آن شــد. وی در این رابطه اذعان نمود: »من 
رئيس اداری این ســازمان هستم و مجبورم كه بحران های بسياری كه هم زمان در حال 
وقوع هســتند را در نظر بگيرم. خروج عربستان سعودی از فهرست سياه دردناك است، 
اما مجبور بودم این تصميم را بگيرم تا اقدامات ســازمان ملل متحد را )به ویژه در حوزه 

بشردوستانه جاری( حفظ كنم.«1 
این ها اســتدالل و منطق دبيرُكلی اســت كه وارث نظم، صلح، امنيت، توسعه 
و حقوق بشــر در جهان چالش زای قرن حاضر اســت. »آیا می توان با چنين استدالل، 
ساختار و سياست هایی در چارچوب سازمان ملل متحد صلح و امنيت را در جهان استوار 
ساخت؟« به راستی جهان كنونی با پرسشی سخت و دشوار مواجه است. چرا كه منطق 
پيرامونی و عقيدتی دبيركل اذهان جهانی را با پاسخی منفی و ُشک آور مواجه می سازد. 
به عــالوه، اقداماتی كه طی یک دهه عملكرد و اتخاذ سياســتی ناهمگون و بدون ایجاد 
همگرایی ميان دولت ها با ســازمان ملل متحد در مواجهه با جرایم تروریســتی صورت 
گرفته است، نه تنها در پيشگيری و سركوب آن اثری نداشته، بلكه متأسفانه شاهد رشد

 1. دبيركل سازمان ملل متحد در 15 می 2020 ، ائتالف نظامی به رهبری عربستان سعودی را از فهرست سياه سازمان
 ملل متحد حذف كرد؛ از اینرو، دبيركل سازمان ملل متحد، در حالی نام ائتالف سعودی را از فهرست كودك ُكشان حذف
 كرده اســت كه به اعتراف ســازمان های بين المللی، جمع زیادی از كودكان و نوجوانان یمنی در فجایعی نظير بمباران
 اتوبوس حامل دانش آموزان، بمباران هوایی منازل مســكونی و مدارس و بيمارســتان ها جان خود را از دســت داده اند؛
http://mail.irdiplomacy.ir/fa/news
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و گسترش روزافزون نيز هستيم؛ مؤید این امر ارتكاب جرایم تروریستی، خشونت آميز و 
افراطی متعدد از ســوی گروه داعش كه با حمایت های همه جانبه برخی دولت ها و عدم 

نظارت ُكنشی و واكنشی صحيح سازمان ملل متحد می باشد.
بــا این همه، »آنتونيو گوتِِرش«1 با كســب بيشــترین نظر مســاعد از ســوی 
مجمع عمومی در ميان ســيزده كاندیدای دیگر، به عنوان دبيركل جدید با ادای سوگند 
در مجمع عمومی به طور رســمی در اول ژانویه 2017 ریاســت سازمان ملل متحد را بر 
عهده گرفت و صحن مجمع عمومی اظهار داشت: »بی ثباتی روزافزون است. مردم برخی 
كشــورها در مقياسی بی سابقه، به فرار از كاشانه خود مجبور شده اند. جرایم تروریستی، 
مشكل اصلی امروز است.« آنچه در سخنان وی همچون دبيركل پيشين مشهود و آشكار 
بوده مقابله جدی و اتخاذ سياست های ُكنشی و واكنشی در مواجهه با جرایم تروریستی 
اســت، اما نكته قابل تأمل وجود ســاختاری ناعادالنه، ناهمگون و متعارض در ساختار 
ســازمان ملل متحد است كه دبيركل جدید در راســتای مقابله با جرایم تروریستی و 
هرگونه جنایت بين المللی و حتی برقراری صلح و امنيت، باید پيش از اتخاذ هر سياست 
و راهبردی، درصدد اصالح ســاختار دوقطبی مســتقر در سازمان ملل متحد برآید. هر 
چند دبيركل جدید فعاليت خود را طی پنج ســال آینده به عنوان دبيركل در ســازمان 
ملل متحد با رویارویی با ســوریه، یمن، سودان جنوبی، ليبی2 و سایر بحران های جهانی 
هم چون جرایم تروریســتی و تغييرات آب و هوایی آغاز كرده اســت، اما حمایت ایاالت 

متحده آمریكا از این سازمان بين المللی هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به نظر می رســد كه وضعيت و جایگاه كنونی ســازمان ملــل متحد از حيث 
اتخاذ سياســت ها و راهبردهای ضد جرایم تروریســتی به گونه ای نيست كه توانایی 
پيشــگيری، مقابل و سركوب را داشته باشد كه این امر به چالش های دبيركل جدید 
می افزاید. بنابراین وی باید بستری مناسب و فارغ از هرگونه تنش سياسی را در باب

1. António Guterres 
2. در ليبی، خطر افزایش ارتكاب جرایم تروریســتی بيش از گذشــته بوده و مبارزان از سوریه به ليبی متواری شده تا  

به گروه داعش ملحق شوند؛
https://www.irna.ir/news/83820156
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مدیریت جهانی در قبال جرایم تروریستی فراهم كند تا شاید اندكی در زمان اتمام دوره 
پنج ساله دبيرُكلی وی در سازمان ملل متحد آثاری مطلوب و قابل دفاع به جای گذارد.

3. سیاست گذاري هاي حقوقی، اجرایی و امنیتی
نخســتين كوشــش های جامعه بين المللی به عنوان سياست  هاي حقوقی و 
قانونــی برای انعقاد یک ســند حقوقی بين المللی برای مقابله با جرایم تروریســتی 
در تمامی اشــكال و مظاهر آن به دوره جامعه ملل باز می گردد. پس از ترور برخی 
مقامات بلند پایه دولت ها، جامعه ملل از طریق یک كميته كارشناسی طی سال های 
1934 تا 1937 تالش كرد تا اســناد بين المللی مناســبی جهــت مقابله با جرایم 
تروریســتی از طریق تهيه پيش نویس»كنوانسيون پيشگيری و مجازات تروریسم« و 
طــرح پيش نویس یک دادگاه كيفری بين المللی تدوین كند. با این وجود هيچ  یک 

از این دو سند، الزم االجرا نشد.
در دهه هفتــاد ميالدی با »كنوانســيون جلوگيری و مجــازات جنایت بر ضد 
اشخاص تحت حمایت بين المللی از جمله نمایندگان دیپلماتيک« این موضوع به صورت 
مجدد در دســتور كار مراجع بين المللی قرار گرفت. به رغم اینكه سند مذكور كه دامنه 
شمول محدودی داشت، اما »كنوانسيون اروپایی سركوب تروریسم« دایره شمول وسيعی 
داشت. هدف از این دو سند كه نتوانستند پذیرش عمومی بيابند، هماهنگ سازی قوانين 
داخلی دولتهای عضو در زمينه كنوانســيون بود. در عيــن حال به آنها اجازه می داد كه 
بر كنوانســيون شروطی را بدین مضمون كه در ارتباط با اعمال خشونت هایی كه دارای 
انگيزه های سياسی هســتند قانون ملی آنها اولویت دارد، وارد نمایند. این ادعا علی رغم 
اینكه ميان جرایم تروریستی در سال 1937 و وضعيت جهانی در ابتدای قرن بيستم، چه 
از نظر سياق بين المللی، ریشه ها و عواقب احتمالی حمالت تروریستی و چه از نظر عدم 
شناخت، كيفيت و شدت همكاری ميان دولت هایی كه به دنبال برخورد با این پدیده اند 
یا بين محدودیت هایی كه مانع جامعه ملل شده بود، وجود ندارد. برخی مسائل با اتخاذ 
اسنادی خاص مرتفع شده است به عنوان مثال مرتكب جرمی كه مشمول یک سند ضد 
جرایم تروریســتی است، نمی تواند به دالیل و انگيزه های سياسی برای گریز از تعقيب یا 

استرداد، استناد كند.
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تاكنون تعداد قابل توجهی از معاهدات راجع به مقابله با جرایم تروریســتی در 
بخش های خاص منعقد شــده اند، اما طرح انعقاد یک سند جامع كه به ویژه حاوی یک 
تعریف حقوقی از تروریســم باشــد تا كنون به نتيجه ای نرسيده است. در سال 1994، 
مجمع عمومی ملل متحد1 به بررســی تمامــی تدابيری پرداخت كه دولتها برای مقابله 
با جرایم تروریســتی تشــویق به اتخاذ آنها شده بودند و اســناد حقوقی موجود كه به 
ابعــاد گوناگون معضل جرایم تروریســتی می پرداختند را بر شــمرد. برای تحقق این 
امر كه اتخاذ كنوانســيون بين المللی راجع به ســركوب جرایم تروریستی هسته ای این 
مشكل مرتفع شــود، اتخاذ اقداماتی مناســب در خصوص یک متن جامع عليه جرایم 
تروریســتی باید بدون تأخير ادامه یابد. حقيقت آن است كه بحث حقوقی در مورد این 
موضوع همچنان در جریان است و تضادهای سياسی ظریف و مستمری را ميان موافقان 
انعقاد یک كنوانسيون جامع ضد جرایم تروریستی و حاميان رویكرد موضوعی یا بخشی 
كه انعقاد كنوانســيون هایی با دامنه شــمول محدود را ترجيح مــی دهند، بر انگيخته 

.(Black-Branch, 2017: 208–211)است
در راســتای سياست هاي اجرایي و امنيتی با اذعان داشت كه در واقع در سراسر 
فعاليت های مقدماتی كنوانسيون، بســياری از هيأت های نمایندگی، به كرات بر اهميت 
نيل درخصوص یک تعریف حقوقی دقيق و صریح از جرایم تروریســتی در چارچوب یک 
سند جامع تأكيد داشتند.2 با این وجود و علی رغم اینكه فعاليت درخصوص كنوانسيون 
جامع به جایی نرســيد، متن كنوانسيون بين المللی راجع به سركوب اقدام های تروریسم 
هســته ای تدوین و تصویب شــد. البته در این بين مي توان اذعان داشت كه سابقه طرح 
مســاله ضرورت پيشگيري از رفتار جرایم تروریســتی هسته اي در عرصه بين المللي به 
ســال هاي پایاني دهه 1960 بر مي گردد. در ســال 1967 فرمانده نظامي استان »سين 
كيانگ« چين، در پي وقوع اختالف سياســي با دولــت مركزي چين، تهدید مي كند كه 

پایگاه هسته اي در آن استان را اشغال و نابود خواهد كرد.

1. A/RES/49/60, 17 February 1995, Measures to eliminate international terrorism.
2. A/60/37 Supplement No. 37, I April 2005, Paragraph 19, Page 19, Report of the Ad 
Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 
1996.
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در مارس ســال 1973 نيز یک گروه تروریستي مسلح نيروگاه هسته اي »آتوشا«1 
در آرژانتين را مورد حمله قرار داده و اشــغال مي كنند و این حوادث و حوادث مشــابه آن 
نظر دولت ها و محافل بين المللي را به خود جلب كرده و ضرورت پيشــگيري و برخورد با 
جرایم تروریســتی هسته اي را مطرح ســاخت. در پي چنين وقایعی، برخي از محافل بين 
المللــي، از جمله »آژانس بين المللي انرژي اتمي« ضرورت پيشــگيري و مبارزه با جرایم 
تروریســتی هســته اي را در دســتور كار خود قرار داد و متعاقباً یک سلســله مقررات و 
دســتورالعمل ها را تهيه و تدوین كرد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز، هر چند كه 
مساله ضرورت پيشگيري و مبارزه با جرایم تروریستی هسته اي را به طور مستقيم و مستقل 
در دســتور كار خود قرار نداد. اســناد و پيش نویس قطعنامه هایی كه برای اجالس سران 
دولت ها در مقر ملل متحد )14 الی 16 ســپتامبر سال 2005( تهيه شد موجب گردید تا 
دولت ها هر چه زودتر اســناد موضوعی را با یک كنوانســيون جامع در خصوص تروریسم 

بين المللی كامل كنند.2 
اولين اقدام بين المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای وفق موازین »حقوق 
كيفری هسته ای«3، تصویب »كنوانسيون حفاظت فيزیكی از مواد هسته ای« در تاریخ 
سوم مارس سال 1980 در وین است كه در سال 1987 الزم االجرا گردید. مذاكرات 
اوليه كنوانسيون در اكتبر سال 1979 صورت گرفته بود. مواد هسته ای كه در این

1. Atousha
2. A/59/L.70.13 September 2005, Paragraph 83, Draft Resolution Presented by the 
President of the General Assembly, Draft final document of the High- Level Plenary 
Meeting of the General Assembly of September 2005.

2. شناسایی هنجارهای حقوقی از طریق قانون گذاری انرژی هسته ای، به مثابه بخشی از نظام عام حقوقی ملی، ضرورت 
دارد. از اینرو، وضع مقرره های حاكم بر انرژی هسته ای در این فرآیند، موجب حفاظت از اشخاص، اموال و محيط زیست 
را با ایجاد چارچوب حقوقی برای هدایت اقدامات و فعاليت های مرتبط با انرژی هســته ای، می شــود. بنابراین می توان 
حقوق هســته ای را به مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی كه جهت قاعده ســازی عملكرد اشخاص)اعم از حقيقی 
و حقوقی( در فعاليت های مرتبط با مواد شــكافت پذیر و قرارگيری در معرض منابع آن، اطالق كرد)كارلتون اســتوبير و 
دیگران، 1388: 25-24(. به عالوه، در راستای شناسایی رابطه ميان حقوق هسته ای و حقوق كيفری و پيوند و آميختگی 
 )Criminal Nuclear Law(»ميان آن ها، می توان به تأسيس شــاخه ای جدید موسوم به »حقوق كيفری هسته ای
اشــاره داشت كه مشــتمل بر مجموعه ای از قواعد الزام آور در سطوح گوناگون)اعم از ملی، منطقه ای و بين المللی( است 
تا ضمن جرم انگاری كليه شيوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا مواد رادیواكتيو و پرتوزا، دولت ها را ملزم به جرم انگاری 

آنها نماید)نماميان و آقامحمدی، 1399: 157(.
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كنوانســيون مــورد حمایت واقع شــده عبارتنــد از: پلوتونيــوم، اورانيوم-235، 
اورانيوم-233 و ســوخت پرتو افكن. بر پایه ســاختار حقوق كيفری هسته ای و در 
چارچوب كنوانســيون مذكور، كليه دولت های عضــو باید اقدامات مقرر در ماده 7 
را جرم انگاری و نســبت به تعيين مجازات بر اساس قانون داخلی اقدام نمایند. در 
جوالی ســال 2004، مدیر كل آژانس بين المللی انرژی اتمی، گزارشــی مبنی بر 
اصالح برخی از مواد كنوانسيون مورد بحث بر اساس بند یک ماده 20 منتشر نمود 
تا چنانچه اكثر اعضای امضاء كننده كنوانســيون موافق باشند، با حضور كليه اعضاء 
كنفرانسی برای اصالح كنوانسيون در راستای پيشگيری بهتر از »جرایم تروریستی 

هسته ای« تشكيل یابد.
گــزارش گــروه كاری سياســت گذاری در مورد ســازمان ملل متحد و 
تروریســم كه در سال 2002 تنظيم و منتشر شــد، در بند 36 خود مقرر می 
دارد كــه: »مدیر كل آژانس بين المللی انرژی اتمی اظهار داشــته كه ســرقت 
ســالح هســته ای و مالكيت بازیگران غيردولتی بر آنها و قابليت توليد و انفجار 
مواد قابل انفجار هسته ای، نســبتاً بعيد است.« قطعنامه 1540 شورای امنيت 
مصوب آوریل ســال 2004، با تأكيد بر ممنوعيت گسترش تسليحات هسته ای، 
شيميایی و بيولوژیک، نگرانی شدید خود را از قاچاق غير قانونی این تسليحات 
ابراز داشــته و تدابيری را برای پيشگيری از دسترســی بازیگران غيردولتی به 
تســليحات مذكور مقرر داشــته كه برخی از آن ها عبارتند از امتناع دولت ها از 
حمایت نقش آفرینان غيردولتی كه به دنبال توســعه، كســب، توليد، مالكيت، 
انتقال یا اســتفاده از تسليحات هسته ای، شيميایی یا بيولوژیک و وسایل پرتاب 
آن ها هســتند؛ تصویب قوانين مؤثر و مناســب از ســوی دولت ها در مقابله با 
گروه هایی كه به دنبال توليد، تحصيل، تملک، انتقال یا اســتفاده از تســليحات 
هسته ای، شيميایی یا بيولوژیک و وسایل پرتاب آنها به ویژه برای اهداف جنایی 
 Prelas, 2010: 80-86; Loue and Coupland, 2007:) دهشتناك هستند؛

.(329-341
قطعنامه های 1373 در ســال 2001، قطعنامه 1540 ســال 2004 و نيز 
قطعنامه 1735 ســال 2006 شورای امنيت و كنوانســيون های بين المللی ضد 
جرایم تروریستی، چارچوبی حقوقی را در مواجهه با جرایم تروریستی تشكيل داده
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 كه باید به گونه ای مطابق با تعهدات بين المللی مقرر در اســناد حقوق بشــری به 
اجرا درآیند. اســناد مزبور به واسطه وجود كنوانسيون بين المللی راجع به مبارزه با 
تروریسم هسته ای، كنوانسيون اصالحی حفاظت فيزیكی از مواد هسته ای و پروتكل 
مبارزه با اعمال غيرقانونی بر ضد ایمنی سكوهای ثابت مستقر در فالت قاره )الحاقی 
به كنوانسيون ســركوب اعمال غيرقانونی بر ضد ایمنی كشتی رانی دریایی( تكميل 
می شــوند كه با تصویب آن ها در ســال 2005 همگی الزم االجرا شده اند كه وجود 
آن ها مؤید تأسيســی نوین در نظام حقوق هســته ای و در پرتو موازین كيفری آن 

موسوم به حقوق كيفری هسته ای است.
افزون بر اقدامات فوق، شعبه پيشگيری از تروریسم دفتر مقابله با مواد مخدر و 
جرم ملل متحد به كشورهای نيازمند همكاری حقوقی و قانونی برای تهيه پيش نویس 
قوانين ضد جرایم تروریســتی مناسب كه به طور شایسته تعهدات مقدمه در قطعنامه 
1373، تحریم های ســازمان ملل متحد عليــه القاعده و طالبان و همين طور تعهدات 
مندرج در كنوانســيون های بين المللی ضد جرایم تروریســتی از جمله كنوانســيون 
حفاظت فيزیكی از مواد هســته ای و كنوانسيون بين المللی راجع به سركوب اقدام های 
تروریســم هســته ای را مدنظر قرار دهند، كمک می كند. این شــعبه نيز در راستای 
سياســت های مجمع عمومی ســازمان ملل متحد مبادرت به تقویت ســاز و كارهای 
همكاری بين المللی در امور كيفری مرتبط با جرایم تروریستی، از طریق ظرفيت سازی 
ملی می نماید. در 13 آوریل 2005 مجمع عمومی ســازمان ملل متحد »كنوانســيون 
بين المللی سركوب اقدام های تروریسم هسته ای« را تصویب نمود. البته در آخرین اقدام 
بين المللی پيرامون مقابله با جرایم تروریســتی هســته ای، نشست امنيت هسته ای كه 
مورد حمایت شــورای امنيت در قطعنامه 1887 مورخ 24 سپتامبر 2009 قرار گرفته 
بود، در 13 آوریل 2010 در واشنگتن با حضور نمایندگان چهل و هفت دولت، اتحادیه 
اروپا، سازمان ملل متحد و آژانس بين المللی انرژی اتمی برگزار شد. اوباما در افتتاحيه 
این نشســت، اعضا را به گذار از حرف و وعده، بلكه اتخاذ اقدامات عملياتي برای تأمين 
امنيت جهان در قبال جرایم تروریستی هسته ای فراخواند. به عقيده وی، »برای نجات 

از خطر سالح هسته ای، به روش جدید تفكر و اقدام نيازمندیم«)عالیي، 1389(.
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تالش بين المللي برای جرم انگاري اقدام های تروریستی هسته اي تنها به دهه های 
پيشــين باز مي گردد. در اجالس نخست كميته خاص مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
كه در دســامبر سال 1996 به موجب قطعنامه 210/51 مجمع عمومی ایجاد شده بود، 
پيش نویس كنوانســيونی در خصوص جرایم تروریستی هســته ای تسليم مجمع شد.1 
در آن زمان پيشــرفت قابل توجهی در فعاليت صــورت گرفت و در نهایت به ترتيب در 
ســال های 1997 و 1999 به تصویب كنوانســيون بين المللی راجع به ســركوب بمب 
گذاری های تروریســتی و كنوانسيون بين المللی راجع به سركوب تأمين مالی تروریسم 
انجاميد.2 در ســپتامبر 1998 كميته ششم مجمع عمومي چنين كار گروهي را ایجاد و 
فيليــپ كرچ از كانادا را به عنوان رئيس آن تعيين كرد.3 این كميته ویژه دومين جلســه 
خود را از 17 لغایت 27 فوریه 1998 براي مطالعه و بررســي پيش نویس كنوانســيون 
تروریسم هسته اي تشكيل داد كه چندي پيش از آن از طریق دولت روسيه ارائه گردیده 
بود. در پنجمين اجالس این كميته ویژه در ســال 1998، هيأت روســيه به طور رسمی 
متن پيش نویس خود از كنوانسيون تروریسم هسته اي را ارائه كرد.4 محرك اقدام روسيه 
احساس نياز جدي این دولت براي مواجهه با تهدیدات بالقوه جرایم تروریستی هسته اي 
شامل به كارگيري بمب هاي هسته اي و نياز به اتخاذ اقدامات متقابل مؤثر بين المللي عليه 
این تهدیدات بود. روســيه بر این باور بود كه اسناد چند جانبه فعلي براي پاسخگویي به 
تهدیدات مستتر در جرایم تروریستی هسته اي كافي نيستند. آنها استدالل مي كردند كه 
كنوانسيون جدید خالء قانوني بجا مانده از سایر معاهدات، به ویژه كنوانسيون 1980 در 

خصوص حفاظت فيزیكي از مواد هسته اي را مرتفع خواهد كرد.5 

1. A/AC.252/L.3 of 28 January 1998, Convention on the Suppression of Acts of Nucle-
ar Terrorism; Draft submitted by the Russian Federation.
2. A/RES/52/164 of he General Assembly and Resolution A/54/109.
3. Measures to Eliminate International Terrorism: Report of the working Group, un GA 
DOCA/C.6/53/L.4 53 rd sess, 22 oct 1998, at2.
4. See draft text of the convention on the suppression of acts of’ nuclear terrorism 
submitted by the Russian Federation, UN Doc A/AC.252/L.3 and Corr.l and Corr.2, in 
‘Report of the Ad Hoc committee established by General Assembly Resolution 51/210 
of 17 December 1996’, UN GAOR 53 rd sess., Suppl No. 37, A/53/37, 23July1998; 
Annex I (hereinafter Russian draft text).
5. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 3 Mar 1980, TIAS No. 
11080, 1456UNTS 101, here in after Convention on Nuclear Materials.
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قطعنامــه 210/51 )1997( در ارتبــاط بــا اتخاذ تدابيری بــرای برخورد با 
جرایم تروریســتی نيز این اقدام را تشــویق كرد، زیرا كه زبان دقيقی را به كار برد و به 
كميته خاصــی كه ایجاد كرده بود اختياراتی واگذار نمــود. مجمع عمومی در مقدمه 
ایــن قطعنامه اعالم می كند كه دولتها بایســتی امكان تدوین كنوانســيون های جامع 
در مــورد رفتــار جرایم تروریســتی بين المللی در آینده را مد نظر داشــته و ضرورت 
افزایش همكاری بين المللی برای پيشــگيری از استفاده از مواد هسته ای جهت اهداف 
مجرمانه خشــونت آميز و تدوین یک ســند حقوقی مناســب را بپذیرند. كميته خاص 
در نخســتين اجالس خود در سال 1997، بررســی پيش نویس كنوانسيون بين المللی 
راجع به ســركوب اقدام های تروریسم هسته ای را كه از سوی فدارسيون روسيه تسليم 
شــده بود در دستور كار خویش قرار داد.1 در اجالس دوم كميته، جمهوری فدراسيون 
روسيه یک سند الحاقی را كه توضيحات2 و تفسيراتی را كه در مورد متن پيش نویس 
ارائه می داد به كميته تســليم نمود. به هنگام تســليم پيش نویس، نماینده روسيه بر 
ضرورت تقویت پيشگيری و پوشش خالءهای سيستم حقوقی بين المللی موجود برای 
مقابله با جرایم تروریستی به ویژه در خطرناكترین اشكال آن تأكيد كرد. به اعتقاد وی 
كنوانسيون 1980 حفاظت فيزیكی از تأسيسات هسته ای دچار خالءهای جدی است.

از آنجایي كه كنوانســيون حفاظت فيزیكي ميان جرایم تروریستی هسته اي 
و دیگر اقدامات مجرمانه كه در آن از مواد هســته اي استفاده مي شود تفكيكي قائل 
نمي شود، این سند جدید این امكان را فراهم مي سازد كه تروریسم هسته اي به طور 
شفاف تر تعریف شــده و به عنوان یک جرایم تروریســتی متمایز شود. پيش نویس 
پيشنهادي روسيه همچنين شامل مقرراتي در خصوص اقدامات متقابل براي مبارزه 
با جرایم تروریســتی بود، از جمله رویه هایي كه مي بایست پس از یک بحران اتخاذ 
كرد نظير مسترد كردن هر نوع مواد رادیو اكتيو و تجهيزات به كار رفته در یک جرم 

.(Brill and Bernhard, 2015) به مالكان واقعي آن

1.Previously Cited document, A/AC.252/L.3 28 January 1997, Convention on the Sup-
pression of Acts of Nuclear Terrorism Presented by the Russian Federation.
2. A/AC.252/L.3/Add. 1 of 14 january 1998, Explanatory note on the draft Convention 
on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism presented by the Russian Federation.
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هيأت نمایندگی روســيه قویاً بر این مطلب تأكيد نمود كه اســناد موجود در جامعه 
بين المللی دامنه شمول وســيعی ندارد و نمی تواند كليه جرایم تروریستی را پوشش 
دهد و عالوه بر این به اقدامات پيشــگيرانه و مقابله ای اشــاره نمی كند. كنوانسيون 
حفاظت فيزیكی از مواد هســته ای تنها سند موجود حقوق هسته ای محدود به حمل 
و نقل بين المللی مواد هسته ای است كه برای اهداف صلح آميز به كار می روند و مواد 
هسته ای دارای منشأ نظامی درون سایت های نگاهداری در كشورهایی كه می توانند 
هــدف جرایم تروریســتی قرار گيرند را در بر نمی گيرد، به عالوه، اینكه كنوانســيون 
1980 هم چنين تمایزی ميان جرایم تروریســتی هســته ای و دیگر اعمال مجرمانه 

قائل نمی شود.

4. رویه ها و مالحظات حمایتی
خلع ســالح و كنترل تســليحات، از حســاس ترین عرصه های بين المللی است كه 
در آن جــدال حاكميت دولت ها بــا یكدیگر و اخيراً هم با روند انسانی شــدن نظام حقوق 
بين الملل به وضوح آشــكار اســت. در این ميان، سياست بين المللی كه انعكاسی از همين 
حاكميت ها اســت، در پی ریزی قواعد، شيوه های تفســير و هم چنين فرایند اجرای موازین 
خلع سالح، نقشی اساسی و بنيادین را ایفا می كند. از اینرو، فرایند مزبور كه دارای وضعيت 
مختص به خود در مقایســه با سایر بخش های نظام حقوق بين المللی است، هم چنان اصل 
حاكميت دولت ها به صورت چشــمگير نمود داشــته و به طور اساســی دولت ها نســبت به 
تحدید یک طرفه حاكميت و عدم توازن در حقوق معاهدات، واكنش های صریحی داشــته و 

.(McConaghy, 2017: 104-107)دارند
كنترل ســالح های هسته ای و عدم گســترش مواد و فناوری های هسته ای در 
محدودیت جرایم تروریســتی هســته ای اهميت فزآینده ای دارند. كنترل مؤثر عليه 
جرایم تروریستی هسته ای مستلزم آن می باشد كه دولت ها برای حفاظت از سالح های 
هســته ای، مواد شــكافت پذیر قابل كاربرد در آن ســالح ها، دیگر مواد رادیواكتيو و 
تأسيسات هسته ای شيوه های مناسبی را به كار بندند. این تدابير مشتمل بر فن آوری، 
مداخله انسانی، متدها و روش ها، بررسی منظم و روز آمد كردن این تدابير و تجهيزات 
است(Biro, 2017: 2687-2693). از اینرو، مبارزه موفقيت آميز با جرایم تروریستی
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نيازمنــد گردآوری اطالعــات از دولت ها و همكاری پليس محلی اســت. با این حال، 
راهبرد غایی مبارزه جدی با جرایم تروریســتی هسته ای )یعنی راهبرد مبتنی بر نفی 
ســه امر بمب های هسته ای رهاشده، بمب های هسته ای در دست ساخت و دولت های 
جدید دارای سالح هسته ای( پيشگيری و سركوب بازیگران غيردولتی از دسترسی به 
این جنگ افزارها و عناصر ســازنده آنهاست؛ و سرانجام مبارزه با سالح های هسته ای 
یا مبارزه با مواد مورد نياز برای ساخت سالح های هسته ای، به مفهوم نابودی جرایم 

.(Gale and Armitage, 2018: 1246-1245)تروریستی هسته ای است
در نخستين بخش این راهبرد )یعنی مبارزه با بمب های هسته ای آزادشده( باید 
بدون تردید از همه سالح های هســته ای حفاظت كامل بشود، یا مواد قابل بهره گيری 
در ســالح های اتمی زیر یک »استاندارد امنيت بين المللی« قرار گيرد تا تضمين الزم 
برای پيشــگيری از دسترسی بازیگران غيردولتی به این سالح ها یا قطعات سازنده آنها 
حاصل گردد. آمریكا و روســيه باید با هم چنين استانداردی را به دست دهند و بدون 
تردید برای نگهداری از ســالح ها و مواد هســته ای به گونه ای بسيار شفاف وارد عمل 
شــوند تا مطمئن شــوند كه زرادخانه ها نمی تواند مورد دســتبرد بازیگران غيردولتی 
قرار گيرد(Allison, 2017: 4). پس از آن، مســكو و واشنگتن باید به سرعت به دیگر 
دولت های دارنده ســالح های هســته ای روی آورند و از آن ها بخواهند این استاندارد 
جدید را برای برقراری امنيت اتمی بپذیرند و دیگر اعضای باشگاه اتمی نيز از همكاری 

واشنگتن و مسكو در این زمينه اطمينان یابند.1
اقدامات حقوقی در سطح بين المللی پيش از حوادث 11 سپتامبر 2001 
صورت پذیرفته است كه بيشتر در خصوص عدم گسترش سالح های هسته ای،

1. الزم به ذكر است كه »ابتكار جهانی برای مبارزه با تروریسم هسته ای« به عنوان یک مشاركت بين المللی است كه به 
ریاست مشترك ایاالت متحده و روسيه  با مشاركت 86 كشور و پنج ناظر رسمی با هدف بهبود ظرفيت بين المللی در 
رابطه با جرایم تروریســتی هسته ای انجام می شود. برای این منظور، شركای ابتكار جهانی مجموعه ای از اصول اصلی 
امنيت هسته ای را در سراسر طيف كامل از اهداف بازدارندگی، پيشگيری، كشف و واكنش به جرایم تروریستی هسته 
ای تأیيد كرده اند كه اهداف اصلی آن شــامل «معماری جهانی برای مبارزه با جرایم ترورستی هسته ای«، »گردآوری 
تجارب و تخصص از شاخه های عدم اشاعه، منع اشاعه و ضد تروریسم« و» فراهم آوردن فرصتی برای دولت ها برای به 

اشتراك گذاشتن اطالعات و تخصص در چارچوبی داوطلبانه و غيرالزام آور«، است؛
 For a full text of the GICNT Statement of Principles, see: www.gicnt.org
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حفاظت فيزیكی از مواد و تجهيزات و تأسيسات هسته ای برای پيشگيری از سرقت یا 
استفاده غيرمجاز از آنها، ایجاد مناطق عاری از سالح های هسته ای، منع آزمایش های 
هســته ای در فضای ماورای جو و زیرآب، اســتفاده صلح آميز از فضای ماورای جو از 
جمله ماه و ســایر اجرای سماوی و ممنوعيت استقرار ســالح های هسته ای و سایر 
ســالح های كشتارجمعی در بســتر و كف اقيانوس، بوده است. طی سال 2006 دفتر 
پيشــگيری از تروریســم دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به طور 
روز افزون به مسأله جرایم تروریستی هسته ای، شيميایی و بيولوژیک به منزله بخشی 
از ارائه همكاری فنی جاری خود در خصوص مســائل حقوقی ضد جرایم تروریستی و 
امور ظرفيت سازی مربوطه توجه كرده است. فعاليت های تخصصی دفتر مبارزه با مواد 
مخدر و جرم، بر اســاس قطعنامه )2005(19 شــورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملــل متحد و قطعنامه های مجمع عمومی )همچــون 62/70، 62/172 و 62/175( 
ســازماندهی شده اند كه نقش این شعبه را در همكاری با كشورها در جهت عضویت 
در كنوانسيون بين المللی راجع به سركوب اقدام های تروریسم هسته ای و سایر اسناد 
قانونی اخير جمله اصالحيه 2005 كنوانسيون حفاظت فيزیكی از مواد هسته ای سال 
1979، پروتكل 2005 كنوانسيون سركوب اعمال غيرقانونی بر ضد ایمنی كشتيرانی 
دریایی و پروتكل 2005 پروتكل ســركوب اعمال غير قانونی بر ضد ایمنی سكوهای 

ثابت مستقر در فالت قاره و اجرای آن ها به رسميت شناختند.
راهبرد ضدتروریسم جهانی سال 2006 سازمان ملل متحد )قطعنامه 272/62 
و 288/60 مجمع عمومی(، در ميان سایر موارد، از سازمان ملل دعوت به عمل می آورد 
تا هماهنگ ســازی در طراحی یک واكنش به حمله با استفاده سالح یا مواد هسته ای، 
شــيميایی و بيولوژیک را افزایش دهد و دفتر پيشگيری از تروریسم دفتر مبارزه با مواد 
مخدر و جرم سازمان ملل متحد را تشویق می كند تا ارائه همكاری فنی خود به كشورها 
را جهت تســهيل اجرای كنوانسيون های بين المللی و پروتكل های مربوط به پيشگيری 
و مبارزه با جرایم تروریستی و قطعنامه های ذی ربط سازمان ملل متحد را تقویت كند. 
فعاليت های همكاری فنی شعبه پيشگيری از تروریسم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 
ملل متحد درزمينه جرایم تروریستی هسته ای، شيميایی و بيولوژیک در چارچوب
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 پــروژه جهانی »تقویت رژیم حقوقی ضدتروریســم«1 به اجرا در می آیند. این شــعبه 
از زمان راه اندازی پروژه جهانی در ژانویه ســال 2003 همكاری تخصصی در تصویب 
اجرای اســناد قانونی جهانی عليه جرایم تروریســتی را یا از طریق همكاری مستقيم 
مختص به كشــور یا از طریق ساماندهی كارگاه های منطقه ای به دولت های عضو ارائه 
كرده است. این فعاليت ها طی هماهنگ سازی دقيق با كميته ضدتروریسم و دبيرخانه 
اجرایی ضد تروریســم2 آن تقبل و به طور مشــترك با سایر سازمان های بين المللی و 
منطقه ای با محدودیت ادغام كارشناسی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
متحد با صالحيت های ســایر عامالن در زمينه هــای موضوعی و جغرافيایی خاص به 
اجرا در آمده اند. فعاليت دفتر موجب افزایش چشمگيری در آمار تصویب اسناد قانونی 
جهانی عليه جرایم تروریستی، شرح و تفضيل قانون گذاری ضد جرایم تروریستی جدید 
یا اصالح شــده توسط كشورهای كمک گرفته و همين طور آگاهی و آموزش چند هزار 
تن از مســئوالن عدالت كيفری در كشــورهای كمک گرفتــه در خصوص تمهيدات و 

كاربرد عملی اسناد جهانی ضدتروریسم شده است)كاظميان، 1383: 23-26(.

1. Strengthening the Legal Regime against Terrorism
2. Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)
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برآمد
با مطالعات صورت گرفته و یافته های پژوهش، امروزه راه حل اصلی پيشگيری 
از یک فاجعه هســته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پيشــگيرانه و ســركوب گرانه در 
تحصيل هرگونه وســایل هسته ای یا مواد شكافت پذیر توسط بازیگران غيردولتی برای 
ساخت یک سالح هسته ای بومی زیرزمينی است. افزون بر این، مطلوب ترین راه مقابله 
با جرایم تروریستی هســته اي در نظام حقوق كيفری هسته ای، خلع سالح و كنترل 
دقيق تسليحات است؛ هرچند كه این دیدگاه به سهولت قابل رد بوده، اما تنها ناظر به 
كاهش تهدیدات ناشي از ارتكاب جرایم تروریستی هسته اي است. بنابراین در صورتي 
كه مواد و فّناوري هســته اي روند روبه گســترش داشته باشد، محتمل خواهد بود كه 
تروریست ها به آن مواد دســت یافته و در جهت نيل به اهداف خویش از آن استفاده 

خواهند كرد.
با این همه، روند هســته ای قرن بيســت و یكم ضمن تمایل به توســعه امنيت، 
امكان مقابله با جرایم تروریســتی هسته ای را دارد، اما نظام حاضر فاقد مبنای حقوقی و 

سازوكارهای زیر است:
الف- در پيشــگيری از فعاليت های اشخاص و شركت ها در گسترش سالح های 
هسته ای در چارچوب صالحيت دیوان كيفری بين المللی و دیوان بين المللی دادگستری، 

توانایی الزم و مكفی وجود ندارد.
ب- چارچــوب حقوقی امنيت هســته ای به نحو گســترده ای در بســياری از 
توافقنامه های بين المللی موجود و كنوانســيون ایمنی هســته ای، نيازمند ســازوكاری 

هماهنگ است.
ج- چارچوب حقوقی اصلی كه تخلفات هسته ای گوناگون را جرم انگاری می كند 
در بسياری از اسناد حقوق بين الملل )الزم االجرا و غيرالزامی( معرفی شده است، اما به 
نحوی پراكنده. از اینرو، تصویب معاهده ای جامع در جرم انگاری اقدام های تروریســتی 
هسته ای ارتكابی می تواند در ضمن پرداختن به این موضوع، به مثابه یک مرجع هماهنگ 

اطالق شود.
د- تنظيــم و تثبيــت توافقنامه های بين المللی و منطقه ای مرتبط با حقوق شناســی 
معامله و نقل وانتقال غيرقانونی هسته ای یک گام بحرانی در رژیم عدم گسترش هسته ای است.
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از این رو، به نظر می رســد كه نظام عدم گســترش و حتی پادمان های موجود 
در چارچــوب آژانس بين المللی در قبال چنين جرایمی بایــد راهبردهای نوینی را در 
پيشگيری و سركوب وضع و به مرحله اجرا گذارند تا امكان مواجهه همه جانبه با جرایم 
تروریستی هسته ای در سطوح گوناگون اعم قلمرو داخلی دولت های و جامعه بين المللی 
فراهم شود. از اینرو، پيشــنهادهای كاربردی ذیل برای بهبود وضع و اجرای رژیم عدم 

گسترش در قبال جرایم تروریستی هسته ای ارائه می شوند:
الف- طراحی ســازوكاری برای بررسی همكاری در فرآیندهای اجرا شده توسط 

دولت ها و نهادهای خصوصی برای اطمينان از امنيت هسته ای؛
ب- بهبود روابط ميان دولت ها در انعكاس اطالعات و اسناد مرتبط با اقدام های 

تروریستی؛
ج- ارتقای سطح همكاری بين المللی در ایمنی و امنيت مواد هسته ای؛

د- ایجاد نظام كنترل بين المللی بر ایمنی هسته ای با پشتيبانی آژانس بين المللی 
انرژی هسته ای در انجام مسئوليت های امنيتی هسته ای آن ها؛

هـ- جهانی شدن كنوانسيون بين المللی سركوب اقدام های تروریسم هسته ای؛
ر- تقویت و شــافيت سازوكارهای مقرر در رژیم منع گسترش سالح های هسته ای 

نظير ابتكار جهانی برای مبارزه با تروریسم هسته ای؛
ز- پای بندی دولت ها برای تقویت علت منع گســترش سالح های هسته ای، تقویت 
امنيت هســته ای و كاهش خطر ناشی از جرایم تروریســتی هسته ای وفق تعهدات مقرر در 

قطعنامه های )2004(1540 و )2016(2325 شورای امنيت سازمان ملل متحد.
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