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 چکیده
 گذاري تشکیل اي نهاد دولتی است که در چارچوب قانون مصوب مجالس قانونتنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هستهازمان س

اي در هاي هستهگردد. مسئولیت اصلی این نهاد، تدوین، تصویب و اعمال مقررات و ضوابط مربوط به ایمنی، امنیت و پادمان فعالیتمی
اي در هاي هستهنظارت بر اجراي این مقررات و ضوابط است. امروزه استقرار ایمنی و امنیت در فعالیتچارچوب قوانین اصلی و باال دستی و 

 ها قرار سیس یک نهاد دولتی در صالحیت حاکمیتی دولتأدر گرو وجود چنین نهادي است. هر چند که ت المللی، اساساًسطح ملی و بین
 اي درهاي هستهالمللی، اجراي مقررات مربوط به ایمنی، امنیت و پادمان فعالیتاملی و بیناما نظر به حساسیت، اهمیت و ضرورت فر گیرد،می

سیس و ضرورت برخورداري آن از أالمللی انرژي اتمی الزاماتی را در خصوص ضرورت تالمللی و آژانس بینسطح ملی و جهانی، جامعه بین
اي از طریق تدوین، هاي هستهآوردن ایمنی، امنیت و پادمان فعالیتولیت به نظم درکه مسئ چنین کارکردهاي این سازمان،ر و همؤثاستقالل م

ها به لحاظ منطقی، فنی و یا حقوقی ملزم به رعایت که حسب مورد دولت اندبینی نمودهآوردن ضوابط و مقررات دارد، پیشتصویب و به اجرا در
و تنظیم سویی ساختار کنونی سازمان میزان هم ،ازمان، مبانی حقوقی الزامات مذکورباشند. مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم این سها میآن

 .اي کشور با آن الزمات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده استهستهبر اجراي مقررات نظارت 
 

 المللی انرژي اتمی، سازمان انرژي اتمی ایراناي، آژانس بینهاي هستهفعالیت اي،ازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هستهس :هااژهکلیدو
 

 
International requirements of nuclear regulatory body 

 
S. Rezaei Pish Robat* 

Physics and Accelerators Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran-Iran 
 
 
Abstract 
Nuclear Regulatory Body is a state-run institution which is created by act of parliaments. The main 
responsibility of this body is to formulate, approve and enforce regulations and rules regarding safety, 
security and safeguarding nuclear activities within the framework of the main and upstream laws, and to 
monitor the implementation of these regulations and rules. Nowadays, the establishment of safety and 
security in nuclear activities, both in national and international levels is essentially dependent on the 
existence of such an institution. Although the establishment of a state institution lies under the sovereign 
jurisdiction of states, in terms of significance and sensitivity of nuclear regulatory bodies in regulating of 
nuclear activities, in both national and international levels, the international community and International 
Atomic Energy Agency have provided certain requirements concerning the necessity of creation and 
effective independence of these regulatory bodies, which states logically and legally have to comply with 
them. After explaining the concept of this organization, the present article examines and evaluates the 
legal bases of the mentioned requirements and the degree of alignment of the current structure of the 
country's regulations and nuclear supervision with those requirements. 
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 مقدمه  .1
، همانند بسیار دیگري از علوم و فنون، ايعلوم و فناوري هسته

آمیز و از سوي از یک سوي متضمن کاربردهاي مفید و صلح
]. علوم و 1باشد [آمیز و مضر میهاي غیر صلحدیگر استفاده

تواند از یک طرف در اهداف نظامی و اي میوري هستهافن
ها انسان را در معرض کار گرفته شده و حیات میلیونجنگی به

تولید انرژي و برق،  تهدید قرار دهد، و از طرف دیگر در جهت
ها، از بین بردن آفات کشاورزي و... تشخیص و درمان بیماري

رها، نجات بیماران کار بسته شده و به توسعه و پیشرفت کشوبه
و ارتقاي کمی و کیفی محصوالت کشاورزي کمک نماید. 

و پیشگیري از اي هاي هستهسازي فعالیتسازي و امنایمن
منطقی استفاده از چنین فناوري محسوب انحراف آن الزمه 

اي که فاقد ایمنی و امنیت گردد. نیروگاه یا تأسیسات هستهمی
تواند باشد که هر آن میاي میتهاست بالقوه به مثابه بمب هس

سازي مواد پرتوزا جان هزاران انسان را در نتیجه انفجار و آزاد
در معرض خطر و نابودي قرار دهد. خطر بالقوه انحراف فناوري 

طور خطر بروز اي به اهداف نظامی و تسلیحاتی و همینهسته
اي موجب شده است عدههاي هستهزیان از تأسیسات و فعالیت
ها) با ايهستهنظران (موسوم به ضداي از متخصصان و صاحب

اصل و کلّیت این فناوري به مخالفت برخاسته و خواستار 
]. 2اي شوند [هاي هستهتعطیلی تمامی تأسیسات و فعالیت

 و انحرافات ناشی از المللی در برخورد با خطراتجامعه بین
نهایتاً به این  هاي زیادپس از بحث و بررسی ،ايفناوري هسته

فناوري باید حفظ  نتیجه و راهبرد رسید که اصل و کلّیت این
آمیز آن توسعه داده شود، و در عین هاي صلحشده و کاربرد

حال تدبیري اندیشیده شود که از انحراف آن به اهداف نظامی و 
هاي مربوط و امنیت فعالیت و ایمنیتسلیحاتی جلوگیري شده 

المللی انرژي آژانس بین 1956مین گردد. در سال أبه آن ت
اتمی با هدف محقق ساختن چنین راهبردي تأسیس گردید 

اي، بنابر هاي داراي فعالیت هسته]. در سطح ملی نیز، دولت3[
ی را تحت عنوان سازمان ضرورت فنی و منطقی، نهادهاي دولت

ایجاد کرده و  1ايتنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هسته
سازي و مسئولیت نظامندسازي پیشگیري از انحراف و ایمن

اند. سوالی که ها واگذار نمودهها را به آنسازي این فعالیتامن

                                                           
1. Regulatory Body  

و  شود این است، آیا در تأسیسدر این خصوص مطرح می
صرفاً تصمیم  دهاي سازمانی این سازمانتعیین ساختار و کارکر

المللی که الزامات بیندید ملی دولت نقش دارد یا اینو صالح
ها در این زمینه را تحت تأثیر نیز وجود دارد که تصمیم دولت

 دهد؟ قرار می
در  بررسی و ارزیابی پاسخ این سؤال نوشتار حاضر به

پرداخته است. در  المللی موجودچارچوب قواعد و ضوابط بین
شود که تاکنون خصوص سابقه پژوهشی این موضوع متذکر می

تحقیق مستقلی با این عنوان در کشور تهیه و منتشر نشده 
اي با این نام تهیه و بار است که مقالهاست و براي نخستین

هاي مرتبط با الي کتابشود. هرچند که در البهنگارش می
اي آژانس ه حقوق هسته، از جمله کتابچايحقوق هسته

که در این نوشتار از  2003المللی انرژي اتمی، (انتشار سال بین
به سازمان تنظیم و نظارت آن استفاده شده است) مطالبی راجع

اي بیان گردیده است. در آثار منتشره بر اجراي مقررات هسته
اي تحت به زبان خارجی نیز نگارنده تحقیق مستقل منتشر شده

 محتواي مقاله حاضر مشاهده ننموده است.عنوان و 
  

ها، هدف و شمول سازمان تنظیم . مفهوم، مسئولیت2
 اي مقررات و نظارت هسته

از جمله  ايسازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هسته
اي اصطالحات شناخته شده در ادبیات مربوط به حقوق هسته

رگوالتوري بادي آید. این سازمان معادل فارسی شمار میبه
کار المللی انرژي اتمی به کرات بهاست که در اسناد آژانس بین

  3و رگوالتوري ایجنسی 2رفته است. رگوالتوري اوتوریتی
اي جات حقوق هستههاي دیگري هستند که در نوشتهعبارت

نامه علوم و فناوري اند. فرهنگمورد استفاده قرار گرفته
اي را هسته ارت بر اجراي مقرراتنظو اي، سازمان تنظیم هسته

 گونه تعریف کرده است:این
وسیله یک هاي ملی که بهیک مقام یا سیستمی از مقام"

دولت تعیین گردیده و توسط نهادهاي فنی یا مشورتی 
پشتیبانی شود و داراي اقتدار قانونی براي انجام فرایند 

، سازيمنددهی، صدور مجوز و به موجب آن، قانوناجازه

                                                           
2. Regulatory Authority 
3. Regulatory Agency 
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برداري، تعطیلی و از کاراندازي اندازي، بهرهطراحی، ساخت، راه
 ].4[ "باشدها اي یا موارد خاص مربوط به آنتأسیسات هسته
ربط نیز تعاریف دیگر از مفهوم این المللی ذياسناد بین

. کنیماره میها اشاند که به بعضی از آنسازمان ارایه داده
اي تعریف ذیل را از به ایمنی هستهکنوانسیون وین راجع
 اي ارایه داده است:رگوالتوري بادي هسته

ها نهاد یا نهادهایی که دولت عضو کنوانسیون به آن یا آن"
یابی، طراحی، مندسازي مکاناقتدار قانونی صدور مجوز و قانون

 اندازي تأسیساتربرداري یا از کااندازي بهرهساخت، راه
 ].  5[ "اي را اعطا نموده استهسته

به ایمنی مدیریت سوخت در کنوانسیون مشترك راجع
تعریف مشابهی از رگوالتوري  مصرف شده و پسماند پرتوزا نیز

 ارایه شده است: بادي به شرح ذیل
نهادهایی که داراي اقتدار قانونی از سوي هر نوع نهاد یا "

سازي جوانب ایمنی مندمنظور قانوندولت عضو کنوانسیون به
مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا از جمله صدور 

 ].6[ "باشدمجوز می
به راجع المللی انرژي اتمینهایتاً در رفتارنامه آژانس بین

هاي پرتوزا سازمان تنظیم و نظارت بر ایمنی و امنیت چشمه
 گونه تعریف شده است:اي ایناجراي مقررات هسته

ها واحد یا سازمان یا سیستمی از واحدها یا سازمان"
منصوب از طرف دولت که داراي اقتدار قانونی براي اعمال 

صدور مجوز هاي پرتوزا، از جمله کنترل قانونی نسبت به چشمه
یک یا چند جنبه ایمنی یا امنیت  مندسازيمنظور نظامبه

 ].7[ "هاي پرتوزا باشدچشمه
در تعاریف مذکور، عبارت سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي 

مشخص  و هدف سند مربوطحسب موضوع اي برمقررات هسته
هاي این سازمان شده مسئولیتو تعریف شده که این امر موجب

به نسبت هدف، موضوع و قلمرو اعمال اسناد مذکور تا حدودي 
تمامی تعاریف مذکور حسب  متفاوت باشد. در هر صورت،

رسند. موضوع و محتوي سند مربوطه در اصل صحیح به نظر می
با لحاظ تعاریف مذکور، سازمان تنظیم نظارت و  نوشتار حاضر

نهاد دولتی مستقل با «اي را ررات هستهنظارت بر اجراي مق
کند که با هاي قانونی مشخص تعریف میاختیارات و مسئولیت

اي نمودن ایمنی، امنیت و پادمان فعالیت هستهمندهدف نظام

از طرق مقتضی، از جمله تدوین و تصویب ضوابط و مقررات، 
 .»صدور مجوز و نظارت و بازرسی، تأسیس شده است

فارسی، واژه رگوالتور یا  -انگلیسیلغت هاي در فرهنگ
نظم درآوردن از طریق قانون و رگوالتوري در معناي تنظیم و به

اي نامه علوم فناوري هستهفرهنگ]. 8[ مقررات آمده است
 ترجمه نموده است» اينظام ایمنی هسته« رگوالتوري بادي را

نامه ] و سازمان انرژي اتمی ایران نیز به تبعیت از فرهنگ9[
مرکز نظام "مذکور، در ساختار تشکیالتی از همین عنوان 

]. عبارت 10[ استفاده نموده است "اي کشورایمنی هسته
به متون قانونی هم راه یافته و در  "ايایمنی هستهمرکز نظام "

قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تصریح قرار گرفته مقررات 
 مرکز نظام ایمنی "]. به نظر نگارنده، عبارت 11[ است

تواند معادل فارسی دقیق و مناسبی براي نمی "ايهسته
اي محسوب گردد. زیرا، حسب تعاریف تهرگوالتوري بادي هس

الذکر، موضوع و مسئولیت رگوالتوري شده در اسناد فوقارایه
اي محدود نشده و موارد اي، به امور ایمنی هستههسته بادي

طور، لفظ گردد. همیندیگر (پادمانی و امنیتی) را نیز شامل می
ل بر یک ساختار یا سازمان دولتی مستق "رگوالتوري بادي"

کننده آن باشد. تواند منعکس، نمی"مرکز"داللت دارد که واژه 
ها و اساس ضوابط مربوط به ساختار سازمانی وزارتخانهزیرا بر
، یک مرکز از 1381هاي مستقل دولتی مصوب سال سازمان

هاي دولتی مستقل وزارتخانه یا سازمانها یا توابع مجموعهزیر
لذا واژه مرکز، و باشد نمی و خود ساختار مستقلتلقی شده 

عنوان با مسمایی براي سازمان تنظیم و نظارت بر تواند نمی
 .  گردداي محسوب اجراي مقررات هسته

گذار معادل فارسی دیگري است که قانون "واحد قانونی"
جاي به 1368ایران در قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

کار برده است اي بهعبارت خارجی رگوالتوري بادي هسته
عبارت نیز معادل فارسی مناسب و  دقیقی   این ]، که البته12[

یک مفهوم کلی و فاقد  "واحد قانونی"رسد. زیرا  اوالً نظر نمیبه
تواند به کلیه نهادهایی که اي است و لذا میوصف یا قید هسته

شوند، اطالق شود و از این عبارت اد میاساس قانون ایجبر
اي استنباط طور مشخص، کارکردهاي رگوالتوري بادي هستهبه

شود. ثانیاً براساس ضوابط مربوط به ساختار سازمانی نمی
، 1381هاي مستقل دولتی مصوب سال ها و سازمانوزارتخانه

ماهیت وابسته و  "واحد قانونی"در ساختار سازمانی دولتی 
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  نعکس ساختار سازمانی مستقل دولتیداشته و متابعه 
که حسب مقررات و ضوابط این در حالی است  باشد.نمی

در کشورها اي المللی، رگوالتوري بادي هستهشده بینشناخته
 .دنرخوردار باشبایست از ساختار سازمانی مستقل بالزاماً می

رگوالتوري لحاظ مفهوم لغوي با نگارنده، نظر به اشکاالت فوق، 
 به نسبت چنین کارکردها و اهداف آن،اي، و همبادي هسته

 معادلرا  "ايسازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هسته"
تشخیص داده و اي براي رگوالتوري بادي هسته یفارسی مناسب

 کار برده است. در این نوشتار به
م و سازمان تنظیهاي المللی، مسئولیتاساس ضوابط بینبر

توان در چهار محور اي را مینظارت بر اجراي مقررات هسته
 ذیل خالصه کرد: 

 
 اي هاي هستهصدور مجوز براي انجام فعالیت 1. 2

هایی که بر عهده سازمان تنظیم و نظارت بر از جمله مسئولیت
اي گذاشته شده، صدور مجوز براي اجراي مقررات هسته

هاي خطرات و زیاناي است. به جهت هاي هستهفعالیت
آمیز در بر دارند، انجام اي صلحهاي هستهاي که فعالیتبالقوه

این فعالیت مستلزم نظارت و کنترل از طریق صدور مجوز 
خاص از جانب سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات 

هاي مذکور اي است. ضوابط آژانس و مقررات کنوانسیونهسته
]. در این خصوص اصل جواز یا 13در این زمینه صراحت دارند [

گونه نیست که اشخاص بتوانند به اباحه حاکم نبوده و این
استناد این اصل حقوقی که هر چیزي که ممنوع نشده است، 
انجام آن مجاز و مباح است، بدون اخذ پروانه یا مجوز به انجام 

د. امروزه لزوم اخذ جواز براي هایی مبادرت نماینچنین فعالیت
اصل اي از جمله اصول شناخته شده (هاي هستهانجام فعالیت

گردد. صدور مجوز اي محسوب می) حقوق هسته1لزوم مجوز
این توانایی و صالحیت را به سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي 

اي در هاي هستهدهد که فعالیتها میدولتاي مقررات هسته
 تحت حاکمیت و صالحیت را نظارت و کنترل نماید.قلمرو 

 
 تدوین و تصویب مقررات و ضوابط 2.2

بایست بر عهده سازمان ها میدومین مسئولیتی که دولت
اي مقرر نمایند، تدوین تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هسته

                                                           
1. Permission Principle  

]. این سازمان با تدوین و 14و تصویب ضوابط و مقررات است [
هاي مقررات و ضوابطی ایمنی، امنیت و پادمان فعالیتتصویب 

کند. این سازمان در انجام این مند میاي را تنظیم و نظامهسته
مسئولیت خود ملزم به رعایت قوانین و مقررات اصلی و باال 

 باشد. دستی می
 
 نظارت و بازرسی  2.3

ئولیت دیگر سازمان تنظیم و نظارت بر نظارت و بازرسی، مس
]. قوانین مصوب 15گردد [اي محسوب میاجراي مقررات هسته

ها باید در ضمن مقررات خود، چنین مسئولیتی پارلمان کشور
را براي این سازمان مقرر نمایند. این سازمان از طریق دریافت 

برداران مدارك الزم از گردانندگان یا بهرهاطالعات و اسناد و 
منظور حصول هاي الزم بهاي و انجام بازرسیهاي هستهفعالیت

اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط مربوط به ایمنی، امنیت و 
و پادمان در  ، امنیتبه استقرار و ارتقاي ایمنی ايپادمان هسته

و خطرات  ناي کمک نموده و بروز زیاهاي هستهفعالیت
ها را پیشگیري نموده یا کاهش احتمالی ناشی از این فعالیت

 دهد.می
 
 تضمین اجراي مقررات 2.4

توانند گاه میاجراي مقررات و ضوابط مصوب سازمان آن
ها تضمین گردد که ضمانت اجراهایی براي تخلف از آن

لذا این نهاد براي انجام وظایف خود  بینی شده باشد. پیش
 ]. لغو16[ ایست ضمانت اجراهایی را در اختیار داشته باشدبمی

اي و تعطیلی مراکز و تأسیسات از یا تعلیق مجوز فعالیت هسته
 شود. جمله ضمانت اجراهاي در اختیار سازمان محسوب می

هدف از تأسیس یا استقرار سازمان تنظیم و نظارت بر 
هاي سازي فعالیتمنداي کنترل و قانونمقررات هستهاجراي 

اي از طریق رعایت ضوابط و مقررات ایمنی، پادمان و هسته
 منظور پیشگیري از خطرات یا کاهش خطرات و امنیت به

هاي هاست. فعالیتاحتمالی ناشی از این فعالیتهاي زیان
شریت شماري که براي بآمیز، در کنار مزایاي بیاي صلحهسته

باشد. فناوري دارد، متضمن خطرات و مضرات مختلفی نیز می
اي این امکان را دارد که به مصارف و اهداف نظامی هسته

اي مورد استفاده انحراف پیدا کرده و در ساخت تسلیحات هسته
طور این امکان وجود دارد که به جهت عدم قرار گیرد. همین
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کاري حوادث یا خرابرعایت ضوابط و مقررات ایمنی و امنیتی 
اي رخ داده و جان و مال هاي هستهدر تأسیسات و یا فعالیت

هزاران انسان در معرض نابودي قرار گیرد. سازمان تنظیم و 
سازي و منداي کشورها با قانوننظارت بر اجراي مقررات هسته

هاي به پیشگیري یا کاهش این نظارت بر رعایت مقررات
کند. این سازمان، رابط یا حلقه ها کمک میخطرات و زیان

اي ملی و نهادهاي رگوالتوري برداران هستهواسط بهره
المللی انرژي اتمی) نیز محسوب آژانس بینربط (المللی ذيبین
 گردد.می

)، براساس مقررات 1399در وضعیت فعلی (بهار سال 
المللی، ضرورت تأسیس سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي بین

مورد اي در سه حوزه (ایمنی، امنیت و پادمان) ستهمقررات ه
 1994قرار گرفته است. کنوانسون المللی تصریح و تأکید بین

کنوانسیون حفاظت  2005اي، اصالحیه راجع به ایمنی هسته
اي و سند هسته] در زمینه امنیت 17اي [هسته فیزیکی از مواد

راجع به اجراي  المللی انرژي اتمیآژانس بین 2012راهنماي 
المللی ]، از اسناد بین18[ پادمان جامع و پروتکل الحاقی

ضرورت ایجاد و اعمال مقررات این سازمان ترتیب هستند که به
اي مورد تأکید و هستهرا در سه حوزه ایمنی، امنیت و پادمان 

 اند.تصریح قرار داده
 

الزام به تأسیس سازمان تنظیم مقررات و نظارت . 3
 ايهسته

، تأسیس سازمان تنظیم و نظارت بر پیش از این اشاره شد
اي ي دارنده فعالیت هستهاي در کشورهاهسته اجراي مقررات

علمی عنوان یک ضرورت المللی انرژي اتمی بهتوسط آژانس بین
که آیا این ضرورت مورد تأکید قرار گرفته است. اما این و فنی

المللی نیز تبدیل شده است یا بینعلمی و فنی به الزام حقوقی 
خیر، سوالی است که این قسمت از نوشتار پاسخ آن را بررسی و 
ارزیابی نموده است. این نوشتار پاسخ سوال را از منظر سه 

الملل عام، حقوق قواعد حقوق بینالمللی (دسته قواعد بین
اي آژانس بینضوابط و مقررات توصیه و الملل قرارداديبین

 المللی انرژي اتمی) بررسی و تحلیل کرده است. 
 
 

الزام کشورها به ایجاد سازمان در چارچوب قواعد عام حقوق  3.1
 الملل بین

حقوقی ، مجموعه قواعد المللمنظور از قواعد عام حقوق بین
المللی ملزم به رعایت ها و سایر تابعان بیناست که تمامی دولت

هاي و زیان با هدف دفع خطراتالملل، باشند. حقوق بینآن می
هاي اقتصادي و صنعتی قانونی، از جمله ناشی از فعالیت

ها را متعهد و ملزم کرده آمیز، دولتاي صلحهاي هستهفعالیت
ی و اقتصادي در قلمرو تحت هاي صنعتاست که فعالیت

اي انجام داده و مدیریت نمایند که گونهحاکمیت خود را به
نشود. در این زیست موجب زیان جانی و مالی به افراد و محیط

زیست به محیطاستکهلم راجع 1972اعالمیه  21زمینه ماده 
اساس منشور ملل ها، بردولت"ها اشعار داشته است: انسان

برداري از منابع الملل نسبت به بهرهل حقوق بینمتحد و اصو
شان حق حاکمیتی محیطیهاي زیستخود به موجب سیاست

ها در داشته و مسئولیت دارند حصول اطمینان کنند که فعالیت
ها زیست سایر دولتشان به محیطچارچوب صالحیت یا کنترل

  "یا مناطق فراتر از حدود صالحیت ملی خسارت وارد نکند.
ریودوژانیرو راجع  1992اعالمیه  2سال بعد، اصل  20

اعالمیه  21زیست و توسعه، مقررات مندرج در اصل محیط
مجدد قرار داده و مقرر داشت: مورد تأیید و تأکید استکهلم را 

، المللیبین قوانین متحد و اصولملل بنابر منشور سازمان"
خود در  از منابع برداريبهره براي حاکمیت کشورها از حق

برخوردارند،  خود زیستیو محیط ايتوسعه هايسیاست راستاي
ها که فعالیت گونهنمایند که این حاصل اند اطمینانو مسئول

گیرد، می ها صورتآنکنترل  تحت هايدر قلمرو یا در سرزمین
از  خارج سایر کشورها یا مناطق زیستمحیط به صدمه باعث

آمیز اي صلحهاي هستهفعالیت "شود.نمی شانقلمرو ملی
آید که مشمول شمار میهاي قانونی بهها از جمله فعالیتدولت

قاعده مذکور شده و ضرورت پیشگیري یا کاهش بروز زیان از 
باشد. قاعده هاي فوق میها به دیگران مورد تأکید اعالمیهآن

المللی نیز  و قضایی بینمذکور به کرات در آراي محاکم حقوقی 
دانان تأیید شده است و امروزه به اعتقاد اکثریت حقوق

المللی عام تبدیل شده و بر المللی این قاعده به عرف بینبین
]. نخستین بار دادگاه داوري 19است [آور ها الزامتمامی دولت

ذوب (اختالف ایاالت متحده امریکا و کانادا، در قضیه کارخانه 
 "گونه مورد تأیید قرار داد:) قاعده حقوقی فوق را این1939
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هیچ دولتی حق ندارد به نحوي از سرزمین خود استفاده نموده 
یا اجازه استفاده آن به دیگري را صادر نماید که موجب زیان به 

]. به همین 20[ "سرزمین، اموال و اشخاص دولت دیگر گردد
المللی داوري در قضیه دریاچه النو (اختالف منوال، دادگاه بین

بین اسپانیا و فرانسه)، پس از اشاره به رأي دادگاه داوري در 
 قضیه کارخانه ذوب اظهار داشت: 

تواند فرانسه مستحق اعمال حقوق خود است. آن نمی«
ا نادیده بگیرد. اسپانیا حق دارد احترام و رعایت منافع اسپانیا ر

 ].21» [حقوق خود را خواستار شود
المللی دادگستري در قضیه مشروعیت و نهایتاً دیوان بین

ها در اعمال حقوق اي، محدودیت دولتهاي هستهکاربرد سالح
زیست را ران و محیطقانونی خود و پیشگیري از زیان به دیگ
 این چنین مورد تأیید و تصریح قرار داد:

که ها مبنی بر تضمین ایندر حال حاضر تعهد دولت"
شان، ها در چارچوب صالحیت و کنترلهاي آنفعالیت
ها و مناطق فراتر از کنترل ملی را زیست دیگر دولتمحیط

مورد احترام قرار دهد بخشی از مجموعه مربوط به حقوق 
 ].22[ "دهدزیست را تشکیل میالملل محیطنبی

هاي هآراي دادگا و مفاد هايهر چند که مقررات اعالمیه
ها را به ایجاد سازمان دولت طور مشخص و مستقیمبه شدهیاد

اند، اما اي ملزم ننمودهتنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هسته
ها، ضرورت ایجاد اقتضاي اجراي تعهد مذکور از جانب دولت

سازي و نظارت بر مندمنظور قانونچنین سازمانی را به
عبارت سازد. بهناپذیر میاي را الزم و اجتنابهاي هستهفعالیت

اي، هاي هستهدیگر، الزمه پیشگیري زیان ناشی از فعالیت
پیشگیري با  تأسیس چنین سازمانی است و بدون آن انجام

المللی انرژي اتمی در شود. آژانس بیناشکال جدي مواجه می
اسناد خود راجع به سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات  

اي (که تفصیل آن در مباحث بعدي خواهد آمد)، صراحتاً هسته
ضرورت اي و هاي هستهرابطه بین پیشگیري زیان از فعالیت

 است. ها را مورد تصریح قرار دادهتأسیس این سازمان در کشور
 

ها به تأسیس سازمان در پرتو مقررات الزام دولت 3.2

  المللیهاي بینکنوانسیون
و نظارت بر هاي اخیر ضرورت ایجاد سازمان تنظیم در دهه

اي هاي هستهاي در برخی از کنوانسیوناجراي مقررات هسته

قراردادي براي طرفین نیز گنجانده شده و به یک الزام حقوقی 
 1994اي، سال ها تبدیل شده است. کنوانسیون ایمنی هستهآن
] و کنوانسیون مشترك ایمنی مدیریت سوخت مصرف 23[

] و اصالحیه کنوانسیون 24[ 1997شده و پسماند پرتوزا، سال 
]، از 25اي [ات هستهحفاظت فیزیکی از مواد و تأسیس

هاي آوري هستند که دولتالمللی الزامهاي بینکنوانسیون
هاي متعاهد را به تأسیس و یا استقرار چنین سازمانی در زمینه

هاي اي و تأسیسات و فعالیتهاي هستهایمنی و امنیت نیروگاه
هاي مصرفی و پسمان پرتوزا ملزم یریت سوختمربوط به مد

اي ایمنی هسته کنوانسیون 8اند. در این خصوص ماده نموده
متعاهد باید سازمان  هايدولت هر یک از"اشعار داشته است: 

اي را با هدف اجراي تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هسته
 7گذاري و رگوالتوري مذکور در ماده هاي قانونچارچوب

أسیس یا تعیین نمایند و براي آن اختیارات، صالحیت و منابع ت
هاي خود فراهم آورد. منظور انجام مسئولیتمالی و انسانی را به

هریک از " کنوانسیون مشترك نیز مقرر نموده است: 20ماده "
هاي متعاهد باید سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي دولت

ت و اختیار اجراي اي را که داراي صالحیمقررات هسته
 19گذاري و رگوالتوري مذکور در ماده هاي قانونچارچوب

باشد تأسیس یا تعیین نمایند و براي آن اختیارات، صالحیت و 
هاي منظور انجام مسئولیتمنابع مالی و انسانی کافی به

در این زمینه در نهایت مقررات بند  "فراهم نماید.را  شدهتعیین
کنوانسیون اصالحی حفاظت فیزیکی از مواد و  الف 2ماده  3

هر دولت عضو باید ... " اي مقرر داشته است:تأسیسات هسته
صالح مسئولی را براي اجراي (ب) نهاد یا نهادهاي ذي

 "ایجاد یا تعیین نماید. هاي قانونی و رگوالتوريچارچوب
هاي مذکور طوري که پیداست در مقررات کنوانسیونبه

اي به زمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هستهایجاد سا
هاي عضو تلقی شده است. صراحت از جمله تکالیف دولت

آید، باید در هاي در میدولتی که به عضویت این کنوانسیون
سیس نمایند و ها چنین سازمانی را تأچارچوب موضوع آن

تواند امتناع از این تکلیف نقض تعهد محسوب شده و می
 المللی دولت ناقض را فراهم آورد.مسئولیت بینموجبات 
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المللی اي آژانس بینتأسیس سازمان در اسناد توصیه لزوم 3.3
 انرژي اتمی 

ترین سازمان جهانی المللی انرژي اتمی، مهمآژانس بین
گردد و مطابق اي محسوب میصالح در زمینه فناوري هستهذي

پیشگیري از  آناساسنامه خود، اهداف و مسئولیت اصلی 
طور  و همین اي به اهداف نظامیانحراف مواد و تجهیزات هسته

هاي هاي ناشی از فعالیتپیشگیري و یا کاهش خطرات و زیان
]. آژانس 26ها تعیین گردیده است [آمیز دولتاي صلحهسته

خود ضوابط و  براي حصول به این هدف و انجام مسئولیت
 ها را بهمقرراتی را تدوین و تصویب نموده و رعایت آن

به سند آژانس راجعهاي عضو توصیه نموده است. دولت
از  ")2010( چارچوب دولتی، قانونی و رگوالتوري براي ایمنی"

گردد که در خصوص لزوم ایجاد اسناد محسوب می جمله این
مقرر داشته اي ررات هستهمق سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي

دولت از طریق سیستم حقوقی خود باید سازمان تنظیم "است: 
اي را تأسیس و حفظ نماید و و نظارت بر اجراي مقررات هسته

براي آن اختیارات قانونی و صالحیت و منابع الزم جهت انجام 
هاي قانونی خود در زمینه کنترل قانونی تأسیسات و مسئولیت

 طور سند]. همین27[ "اي] را فراهم آورد[هستههاي فعالیت
)، 2013مصوب ( "اي دولتام امنیت هستهظاهداف و عناصر ن"

صالح، از جمله تأسیس مراجع ذي" ها را متعهد بهدولت
با اختیارات اي سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هسته

هایشان در ارتباط با امنیت قانونی کافی براي انجام مسئولیت
آژانس راجع  2012]. سند راهنماي 28[ "اي نموده استهسته

به ها به اجراي پادمان جامع و پروتکل الحاقی نیز تکلیف دولت
ورد تأکید و اي مچنین سازمانی را در زمینه پادمان هستهایجاد 

 ].29تصریح قرار داده است [
اي الذکر آژانس اساساً ماهیت توصیههر چند که اسناد فوق

]، 30کند [ها ایجاد نمیداشته و الزام حقوقی قطعی براي دولت
چنان ها همالمللی آنو آثار فنی و بیناما اهمیت و اعتبار 
توانند این اهمیت و اعتبار و هاي عضو نمیمحفوظ بوده و دولت

آثار را نادیده بگیرند. نظر به چنین واقعیتی بوده است که تقریباً 
که بدون این( هاي عضو در عمل ضوابط آژانس راتمامی دولت

اي تحت هاي هستهفعالیت نسبت به الزام حقوقی داشته باشند)
برخی از  اند. در این زمینهصالحیت خود اعمال نموده

اي آژانس اند که مقررات توصیهدانان حتی اظهار داشتهحقوق

آور داشته و به اندازه حقوق نرم الزام "1حقوق نرم"ماهیت 
 ].31باشد [می

ها براساس حقوق فعلی دولت نتیجه این که در وضعیت
منظور الملل عام متعهد و ملزم به اتخاذ تدابیري بهبین

اي هاي هستهپیشگیري از خسارات و خطرات ناشی از فعالیت
باشند که یکی از در قلمرو تحت حاکمیت و صالحیت خود می

سازمان تنظیم و نظارت بر  لوازم اصلی اجراي این تعهد، ایجاد
باشد. این در شرایطی است که اي میتهاجراي مقررات هس

طور صریح و المللی انرژي اتمی بهاي آژانس بینضوابط توصیه
منظور نظارت بر مشخص بر لزوم تأسیس چنین سازمانی به

هاي آن اي و پیشگیري از خطرات و زیانهاي هستهفعالیت
ربط نیز تعهد المللی ذيهاي بینو کنوانسیون تأکید نموده

هاي متعاهد مبنی بر ایجاد و حفظ این قراردادي دولت حقوقی
ها را مورد تصریح قرار سازمان در چارچوب موضوع و اهداف آن

 رو با وجود چنین قواعد و ضوابطی، امروزهاند. از اینداده
ها در تأسیس سازمان مدعی شد که دولت توانسختی میبه

س اصل حاکمیت  اسااي صرفاً برتنظیم مقررات و نظارت هسته
المللی دید ملی خود عمل کرده و از الزامات حقوقی بینو صالح

 . باشندنمیمتأثر 
 

. استقالل مؤثر سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي 4
 اي مقررات هسته

الملل، به غیر از ضرورت و لزوم تأسیس سازمان حقوق بین
ل اي، ضروت استقالو نظارت بر اجراي مقررات هستهتنظیم 

المللی مورد توجه و تأکید عنوان یک الزام بینمؤثر آن را نیز  به
قرار داده است. منظور از استقالل مؤثر آن است که این سازمان 

تدوین و تصویب ضوابط هاي خود از قبیل براي انجام مسئولیت
برداري، نظارت بر اجراي و مقررات، صدور مجوز تأسیس و بهره

ل قانون، از ساختاري با استقالل مؤثر ضوابط و مقررات و اعما
برخوردار گردیده و تحت تأثیر و یا فشار نارواي نهادهاي دیگر، 

بردار واقع نشود. این استقالل الزمه خصوص نهادهاي بهرهبه
انجام مسئولیت این سازمان است و بدون چنین استقاللی آن از 

ن و ایفاي وظایف و اختیارات و حصول به اهداف خود که ایم
اي و پیشگیري یا کاهش خطرات و هاي هستهسازي فعالیتامن

                                                           
1. Soft Law  
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هاست باز خواهد ماند. اسناد و خسارات ناشی از این فعالیت
المللی انرژي اتمی و مقررات اي آژانس بینضوابط توصیه

طور مشخص ضرورت و لزوم چنین ربط بههاي ذيکنوانسیون
این خصوص، سند  اند. درمورد تصریح قرار داده استقاللی را

اشعار  "چارچوب دولتی، قانونی و رگوالتوري براي ایمنی"
سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات "داشته است 

اي انجام دهد که استقالل گونهوظایف خود را باید به ايهسته
طور، سند اهداف و همین "مؤثر آن در معرض خطر قرار نگیرد.

نیز تأکید و تصریح نموده  ايهعناصر اساسی نظام امنیت هست
[دولت] باید اطمینان حاصل نماید که سازمان "است که 

اي در حوزه امنیت مقررات هسته تنظیم و نظارت بر اجراي
هاي خود از استقالل مناسب برخوردار گیرياي در تصمیمهسته

آژانس راجع به  2012ند راهنماي ]، و نهایتاً س32باشد [می
اجراي پادمان جامع و پروتکل الحاقی اشعار داشته است که 

سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات نهادهاي نظارتی (
بردار باشند اي) باید مجزا و مستقل از نهادهاي بهرههسته

]33                                           .[ 
سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي  تأکید بر برخورداري

هاي مؤثر در مقررات کنوانسیون اي از استقاللهستهمقررات 
اي شود. کنوانسیون ایمنی هستهنیز مشاهده میالمللی بین

أکید قرار داده گونه مورد تلزوم استقالل مؤثر این سازمان را این
هر دولت متعاهد باید اقدامات مقتضی را اتخاذ کند تا "است 

اطمینان حاصل نماید که بین وظایف سازمان تنظیم و نظارت 
ها در ها و سازماناي و وظایف سایر نهادبر اجراي مقررات هسته
اي، تفکیک برداري از انرژي هستهزمینه توسعه و بهره

طور، ]. همین34[ "دیده است(استقالل) مؤثر ایجاد گر
هاي هریک از دولت"اشعار داشته است که  کنوانسیون مشترك

متعاهد باید در چارچوب قانونی و رگوالتوري خود تدابیر 
عمل آورند تا از استقالل مؤثر وظایف رگوالتوري از مقتضی را به
هاي دخیل در مدیریت سوخت مصرف که سازمان سایر وظایفی

 "شده و پسمان پرتوزا بر عهده دارند اطمینان حاصل نمایند
]. نهایتاً کنوانسیون اصالحی حفاظت فیزیکی از مواد و 35[

گونه مقرر اي، لزوم چنین استقاللی را اینتأسیسات هسته
دولت باید اقداماتی را اتخاذ نماید تا از استقالل "ت: نموده اس

در صالح دولتی و نهادهاي دخیل مؤثر بین وظایف نهاد ذي

 "اي اطمینان حاصل نمایدبرداري از انرژي هستهتوسعه و بهره
]36                               .[                                                                                                        

استقالل مؤثر الزمه کارایی سازمان  از منظر اسناد فوق
اي است و این سازمان مقررات هستهتنظیم و نظارت بر اجراي 

در صورتی  و نظارت، عنوان مرجع تدوین و تصویب ضوابطبه
انجام دهد که تابع و یا تحت  خوبیتواند وظیفه خود را بهمی

ها اعمال تأثیر تصمیمات نهادهایی نشود که بر فعالیت آن
شود این میکند. اما سوالی که در این ارتباط مطرح نظارت می

است که منظور از استقالل یا تفکیک مؤثر چیست و چنین 
مؤثر  باشد؟ مفهوم استقاللمی هاییاستقاللی داراي چه شاخص

هاي مذکور تعریف و یا مشخص نشده است. در کنوانسیون
المللی انرژي اتمی نیز بین آژانس طور ضوابط و مقرراتهمین

اند، لیکن ارایه ننموده "استقالل مؤثر"تعریف صریحی از عبارت 
هتر تواند تا حدودي در فهم بمی اند کهمعیارهایی را ارایه کرده

 ها عبارتند از:مفهوم آن مفید و مؤثر واقع شود. این معیار
 

  1انجام وظایف بدون محدودیت یا فشار ناروا 1. 1. 4

مؤثر برخوردار شود که  تواند از استقاللسازمان در صورتی می
که متحمل هاي خود را بدون اینبتواند وظایف و مسئولیت

دهد. منظور از محدودیت یا فشارهاي ناروا بشود، انجام 
ها و فشارهاي ناروا اعمال نفوذها و فشارهاي است که محدودیت

در نتیجه آن اراده آزاد و اختیار عمل مقامات و کارشناسان 
هاي خود به گیري و انجام مسئولیتبادي در تصمیمرگوالتوري

 ].37طور جزیی یا کلی از بین برود [
 
 و منابع مالی کافی 2در اختیار داشتن اقتدار، نیروي انسانی 1.2. 4

اي در صورتی مقررات هستهسازمان تنظیم و نظارت بر اجراي 
تواند از استقالل مؤثر براي ایفاي وظایف محوله برخوردار می

، نیروي انسانی و پرسنل و بودجه و باشد که اقتدارات قانونی
را در اختیار داشته باشد. فقدان هرکدام از  منابع مالی کافی

تواند استقالل مؤثر این سازمان را تحت تأثیر قرار دهد ها میآن
]. کارکنان و نیروي انسانی این سازمان باید از دانش علمی، 38[

فع مستقیم هاي کافی برخوردار باشد و نباید نتجربه و آموزش
هایی که تحت رگوالتوري مستقیم در تأسیسات یا فعالیتیا غیر
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است داشته باشند. در زمینه اقتدار قانونی، این سازمان سازمان 
باید از توانایی قانونی کافی براي الزام اشخاص حقیقی و حقوقی 
داراي مجوز براي اعمال و اجراي مقررات و مصوبات خود را 

بایست از اظ منابع مالی نیز، سازمان میداشته باشد. به لح
هاي قانونی منابع مالی و بودجه مستقل براي ایفاي مسئولیت

 خود برخوردار باشد.
 
 بردارتفکیک ساختار سازمان از ساختار نهادها و اشخاص بهره 4.1.3

ترین شاخص استقالل مؤثر سازمان، لزوم سومین و مهم
ها و یا اختار سازماناز ساین سازمان  استقالل ساختاري

برداري از فناوري و هاي بهرهکه به فعالیتاست  یاشخاص
]. این شاخص در مورد 39[ پردازنداي میصنعت هسته
 شود و در خصوص مطرح می برداري دولتینهادهاي بهره

برداران  خصوصی یا غیر دولتی، که ساختار سازمانی و بهره
مالی آن اساساً از ساختار سازمانی و مالی سازمان تنظیم 

، که نهاد دولتی ايهسته بر اجراي مقرراتمقررات و نظارت 
کند. استقالل مالی و موضوعیت پیدا نمیباشد، است، مجزا می

 ورتی محقق بردار در صسازمانی این نهادها یا اشخاص بهره
و منابع مالی آن دو مستقل از شود که مدیریت، بودجه می
زمان با ها یا نهادهاي دولتی، که همدیگر باشد. در سازمانیک

برداري، به اعمال وظایف رگوالتوري نیز هاي بهرهانجام فعالیت
کند. کنند، چنین تفکیک و استقاللی مفهوم پیدا نمیاقدام می

نیز باید یادآور شد که استقالل مؤثر سازمان  البته این نکته را
اي به این معنا نیست تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هسته

و  سازمانکه نباید هیچ رابطه و سلسله مراتب سازمانی بین 
سایر نهادهاي دولتی و حاکمیتی وجود داشته باشد چرا که 

و تحقق آن در عمل نیز ممکن  چنین امري ضرورت نداشته
 ]. 40[ باشدینم

هاي الزم براي استقالل مؤثر هاي مذکور، حداقلشاخص
محسوب اي و نظارت بر اجراي مقررات هستهسازمان تنظیم 

سیاسی،  اساس ساختارهايگردد و ممکن است هر دولتی برمی
بینی یز پیشهاي دیگري را نحقوقی و اداري خود شاخص

بین سطح نماید. در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که 
اي و اسقالل مؤثر سازمان هاي هستهایمنی و امنیت فعالیت

اي رابطه مستقیم و نظارت بر اجراي مقررات هستهتنظیم 
وجود دارد. بدین مفهوم که استقالل مؤثر این سازمان در یک 

ایمنی و امنیت  به نوعی اشد،اي که ب، هر اندازهکشور

نیز به همان میزان تأمین و محقق  اي در آنهاي هستهفعالیت
المللی، بعد از که جامعه بین خواهد شد. نهایتاً باید متذکر شد

 ، ارتقاء استقالل مؤثر 2011حادثه نیروگاه فوکوشیما ژاپن در 
ر اي را دهاي تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هستهسازمان

جمله: ایاالت  ها ازدستور کار خود قرار داده و برخی دولت
منظور متحده امریکا، ژاپن، انگلستان و هند نیز اقداماتی را به

 ].41[ اندعمل آوردهبه این سازمانارتقاء استقالل مؤثر 
   

 وحدت یا تعدد سازمان  .5
اي کشورها سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات هستهآیا 

تأسیس بیش از یک سازمان نیز  کهالزاماً باید واحد باشد یا این
هاي باشد؟ ضوابط آژانس و مقررات کنوانسیونبال اشکال می

ها معیاري یا ربط در خصوص وحدت یا تعدد این سازمانذي
تصمیم در این زمینه را به  اند و در ظاهراي را ارایه ندادهضابطه

اند، اند. لیکن، تأکید و تصریح نمودهها واگذار نمودهخود دولت
، شدهبینیدر مواردي که در کشوري بیش از یک سازمان پیش

ها را به قانون آن کشور باید وظایف و اختیارات هر کدام از آن
از ها را مقرر نماید تا هاي الزم بین آندقت تعیین و هماهنگی

ضروري و تحمیل الزامات دوگانه هاي دوگانه و غیراعمال وظایف
 ].42[ به عمل آید بردار یا دارنده پروانه جلوگیريبر بهره

ها از هر دو روش (وحدت یا تعدد) استفاده در عمل، دولت
را براي رگوالتوري ها، یک سازمان از دولت اند. برخیکرده

اي تحت حاکمیت و صالحیت خود ایجاد هاي هستهفعالیت
هایی است که براي اند. امارت متحده عربی از جمله دولتنموده

مقام فدرال اي خود یک سازمان (هاي هستهرگوالتوري فعالیت
ده است که رگوالتوري در ] ایجاد نمو43اي) [رگوالسیون هسته

اي را پوشش هر سه حوزه ایمنی، امنیت و پادمان هسته
دهد. ارمنستان نیز از روش وحدت سازمان تبعیت نموده و می

اي ارمنستان را تأسیس مقام رگوالتوري هسته 1993در سال 
ز روش رگوالتوري طور، دولت روسیه اهمین ]44نموده است [

واحد پیروي نموده و نهادي تحت عنوان سرویس فدرال براي 
اي را براي رگوالتوري نظارت اکولوژیکی، صنعتی و هسته

گونه که اي ایجاد نموده است که البته، همانهاي هستهفعالیت
هاي از عنوان آن پیداست، حوزه مسئولیت این سرویس فعالیت

]. اما برخی دیگر از 45شود [یاي را نیز شامل مهستهغیر
و بیش از یک  کشورها روش تعدد رگوالتوري را اتخاذ کرده
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اند. استرالیا از جمله این کشورهاست. نموده بینیرگوالتور پیش
در این کشور دو سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي مقررات 

ه و دو وزارتخانه مسئولیت رگوالتوري را بر ایجاد شد ايهسته
اي نخست، دفتر پادمان و منع اشاعه هسته عهده دارند. سازمان

است که بخشی از تشکیالت وزارت امور خارجه استرالیا بوده و 
مسئولیت رگوالتوري پادمان، عدم اشاعه و حفاظت فیزیکی 

ر برابر اي را بر عهده دارد. سازمان دوم، آژانس حفاظت دهسته
اي استرالیا نام دارد که بخشی از وزارتخانه اشعه و ایمنی هسته

اي بهداشت محسوب شده و مسئولیت رگوالتوري ایمنی هسته
]. در 46[ و حفاظت در برابر اشعه بر عهده گرفته است

هاي ري فعالیتانگلستان نیز بیش از یک سازمان براي رگوالتو
اي ایجاد شده است. در این کشور صالحیت و مسئولیت هسته

تنظیم و اجراي مقررات مربوط به تولید و صادرات و واردات 
اي و پرتوزا با وزیر تجارت و صنعت، تدوین، تصویب مواد هسته

 اجرا گذاشتن مقررات راجع به امنیت تأسیسات و  و به
اي پادمان و عدم اشاعه هسته طوراي و همینهاي هستهفعالیت

با وزیر امور خارجه، و تدوین و اجراي مقررات مربوط به امور 
صورت مشترك بر عهده وزراي زیست بهپزشکی و محیط

که پیش از گونه]. همان46باشد [زیست و بهداشت میمحیط
ایی که بیش از یک سازمان این نیز اشاره شد، در کشوره

باید ها رگوالتوري وجود دارد، وظایف و اختیارات هر کدام از آن
 هاي دوگانه و اعمال وظایف گونه تعیین گردد که ازبه

بردار یا دارنده ضروري و تحمیل الزامات دوگانه بر بهرهغیر
 پروانه پیشگیري به عمل آید.

 
اي در قررات هسته. سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي م6

 ایران
اي در آن به نحو قانونی انجام در هر کشوري که فعالیت هسته

هاي جا سازمانی براي رگوالتوري فعالیتگیرد، الزاماً در آنمی
اي وجود آمده است، زیرا رگوالتوري فعالیت هستهاي بههسته

اساس قانون و ضوابط است. اي بردر واقع، انجام فعالیت هسته
اي در ایران هاي هستهبه این امر، سابقه رگوالتوري فعالیت نظر
اي در طور کلی باید از زمانی جستجو کرد که فعالیت هستهرا به

اي آن مطابق قانون صورت گرفته است. سابقه فعالیت هسته
گردد. اولین می بازشمسی  1330 رسمی در ایران به دهه

) برداشته 1957( 1335ي در سال هاي جدي در این زمینهگام

ي نامه) موافقت1957مارس  5( 1335اسفند  14شد و در 
همکاري بین دولت ایاالت متحده امریکا و دولت ایران راجع به 

]. به 47هاي غیرنظامی از انرژي اتمی امضاء گردید [استفاده
اي فناوري هسته نامه امریکا متعهد به انتقالموجب این موافقت

نامه موافقت هاي مشخص به ایران گردید. ایندر برخی زمینه
اي هاي هستهیک سلسله تدابیر رگوالتوري را براي فعالیت

بینی و ایران را متعهد ایران پیش نامه دراجراي موافقت ناشی از
عمل آورد تا اطمینان حاصل احتیاطات الزم را به"نمود که 

اي مخصوص را که از کمیسیون دریافت شود که مواد هسته
نامه نماید، منحصراً براي مقاصدي که طبق این موافقتمی

 طور مطمئن محفوظ نگاهکار برد و آن را بهتوافق شده است به
اي عمل آورد تا هیچ مادهطور، احتیاطات الزم را بهدارد. همین

به دولت  نامهاز جمله تجهیزات و ادواتی که متعاقب این موافقت
ایران یا به اشخاص مجاز تحت اختیار قانونی آن از طریق اجاره 

یابد، براي سالح اتمی یا فروش یا به نحو دیگر انتقال مییا 
تحقیق درباره بسط و توسعه سالح اتمی یا هر گونه مقاصد 

از این مواد از جمله تجهیزات  یککار نرود و هیچنظامی دیگر به
مجاز یا خارج از حوزه اختیارات اشخاص غیرو آالت و ادوات به 

.  با عضویت ")9و  8قانونی دولت ایران انتقال داده نشود (مواد 
ایران  1338المللی انرژي اتمی در سال ایران در آژانس بین

اي که در قالب پروژه از متعهد گردید، مواد و تجهیزات هسته
ن کند را به طرق مقتضی تحت پادماآژانس دریافت می

(رگوالتوري) قرار دهد تا از انحراف آن مواد و تجهزات به اهداف 
 نظامی پیشگیري نماید.

هاي ترین نهاد رگوالتوري فعالیت، مهم1353پیش از سال 
اي در کشور، مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران بود. این هسته

به پیشنهاد دانشگاه تهران تأسیس گردید  1337مرکز در سال 
یک رآکتور اتمی به پیشنهاد آن در دستور کار دولت و ساخت 

طرح خود  قرار گرفته و تصویب شد. امریکا، در راستاي تبلیغ
، ساخت این رآکتور اتمی را "اتم براي صلح"تحت عنوان 

رآکتور دانشگاه متقبل گردید. عملیات ساختمانی این رآکتور (
ي آماده 1346آغاز و در آبان ماه سال  1340تهران) در سال 

مگاوات بود که  5برداري قرار گرفت. ظرفیت این رآکتور بهره
شده کیلوگرم اورانیم بسیار غنی 584/5سوخت آن به میزان 

. از طرف امریکا تأمین گردیده بود 1357درصد) تا سال  93(
کند و در ) نیز فعالیت می1399اکنون (بهار این رآکتور هم

در کشور نقش اساسی دارد. ایجاد رآکتور داروها تولید رادیو
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هاي اتمی دانشگاه تهران نقطه آغاز مهمی در زمینه فعالیت
شد و نقش آن در انتقال و توسعه اي ایران محسوب میهسته

اي کشور قابل مالحظه بوده است. در کنار این دانش هسته
نیز را  هاي داغاقدام، دولت امریکا تجهیزات مربوط به سلول

 ].48جهت جداسازي پلوتونیم در اختیار ایران قرار داد [
اي دانشگاه تهران، سازمان به غیر از مرکز تحقیقات هسته
] و نیز وزرات کار و امور 49برنامه و بودجه، وزارت آب و برق [

ها و ] متولی برنامه50وزه کار با اشعه) [اجتماعی (در ح
اي در کشور بوده و در مواردي رگوالتوري هاي هستهفعالیت

ها را بر عهده داشتند. با تصویب قانون تأسیس این فعالیت
، مسئولیت اجراي 1353سازمان انرژي اتمی ایران در سال 

بر  هاو نظارت بر آن اي در کشورهاي هستهرحها و طفعالیت
که از جمله عهده این سازمان گذاشته شد. این قانون با بیان این

ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به "وظایف سازمان 
وسیله سایر مؤسسات اعم از علوم و فنون اتمی در کشور که به

شود و انجام میغیردولتی دولتی و یا وابسته به دولت و یا 
هاي مربوط و پیشنهاد آن نامهتنظیم مقررات و ضوابط و آیین

]، سازمان را 51است [ "صالح قانونی براي تصویببه مراجع ذي
 1368اي کشور اعالم نمود. در سال تلویحاً رگوالتور هسته

جلو برداشت و صراحتاً  قانون حفاظت در برابر اشعه، یک گام به
واحد  ،طور مشخص، سازمان را در چارچوب موضوع قانونو به

رو، در وضعیت فعلی ]. از این52قانونی (رگوالتور) تعیین کرد [
سازمان تنظیم و  تریناصلیسازمان انرژي اتمی ایران را باید 

اي قلمداد نمود. البته در قانون قررات هستهمنظارت بر اجراي 
هایی از جنس سازمان، به شوراي انرژي اتمی نیز مسئولیت

هاي رگوالتور اعطا شده است. این قانون، از جمله مسئولیت
وظایف این شورا، که متشکل از وزراي امور اقتصاد و دارایی، 

ساي ؤعلوم فناوري تحقیقات، نیرو،کشاورزي، بهداشت، ر
زیست بوده و ریاست آن با و بودجه و محیط مان برنامهساز

 هايتصویب مقررات و صدور دستورالعمل"را جمهور است، رئیس
الزم براي حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتمی در 

تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در برابر کشور، 
اشعه و تعیین طرز نظارت در این زمینه، صدور اجازه ایجاد 
تأسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور، با توجه به ضوابط و 

] و 53مقرر کرده است [ "شرایط ایمنی تأسیسات مزبور
گونه که پیداست این وظایف جنس و ماهیت وظایفی که همان

دهد را اي انجام میهسته سازمان تنظیم مقررات و نظارت
 دارند.

جهت استقرار یک سازمان هایی در هر چند که گام در ایران
ها در ت و تالشاستقالل مؤثر برداشته شده اسرگوالتوري با 

چنان ادامه این زمینه براي محقق ساختن استقالل مؤثر آن هم
در  ايدارد، لیکن استقالل مؤثر سازمان فعلی رگوالتوري هسته

هاي هاي استقالل مؤثر مقرر شده در نرمکشور با شاخص
المللی توضیح داده شده در باال، فاصله دارد. هنوز در ایران بین

زمان دو مسئولیت رگوالتوري و ی، همسازمان انرژي اتم
اي را بر عهده دارد و این هاي هستهعمده فعالیت يبرداربهره

 دارد مدیریت و منابع مالی سازمان تنظیمبا اصلی که مقرر می
اي باید از مدیریت و منابع و نظارت بر اجراي مقررات هسته

ه این بردار مجزا و مستقل باشد، فاصله دارد. البتمالی بهره
دولتی اي خصوصی یا غیربرداران هستهدر ارتباط با بهرهاشکال 

 ساختار اداري، مدیریتی و مالی ، زیرا شودمطرح نمی
سازمان انرژي اتمی ایران  برداران خصوصی اساساً از ساختاربهره

گذاري عنوان رگوالتور مجزا و مستقل بوده و موضوع تأثیربه
 رگوالتور منتفی است. هاگیريها بر تصمیمآن

 

 گیرينتیجه. 7
کند که کشوري که فعالیت ایجاب میمنطق فنی و علمی 

کارهاي قانونی و سازمانی براي ودهد، سازانجام می ايهسته
ها را داشته باشد. سازي این فعالیتمند و ایمن و امننظام

فواید کارهایی امکان استفاده از مزایا و وتقریباً بدون چنین ساز
اي و پیشگیري و یا کاهش خطرات ناشی علوم و فناوري هسته

باشد. ایجاد سازمان تنظیم و نظارت بر اجراي از آن ناممکن می
وکارهایی اي از جمله ارکان مهم چنین سازمقررات هسته

گردد. امروزه تأسیس چنین سازمانی در کشورها محسوب می
ده و الزامات صرفاً از مالحظات فنی و منطقی متأثر نش

ها براي ایجاد آن نقش داشته است. المللی نیز در تصمیم آنبین
ها دیگر یک امر صرفاً طور، امروزه تأسیس این سازمانهمین

المللی نیز ها محسوب نشده و الزامات بیندولت ملی یا داخلی
ها مؤثر بوده است. الزامات مذکور از سه گیري آندر تصمیم

المللی و هاي بینالملل، کنوانسیونقوق بینمنبع قواعد عام ح
المللی انرژي اتمی نشأت گرفته ضوابط و مقررات آژانس بین

اي است که به تفصیل توضیح داده شد. حادثه هسته
ها و نهادهاي عزم دولت 2011فوکوشیماي ژاپن در سال 

المللی را به استقرار سازمان تنظیم و نظارت بر تخصصی بین
تر تر در کشورها را جدياي قوي و مستقلرات هستهمقر اجراي
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ساخته است. دورنماي تحوالت، تقویت و  و بیش از پیش
هاي المللی در زمینه رگوالتوري فعالیتتحکیم الزامات بین

المللی به دهد. اکنون جامعه بیناي در آینده را نشان میهسته
، این نتیجه رسیده است که پیشگیري و یا کاهش حوداث

اي در دنیا در هاي هستههاي ناشی از فعالیتو زیان خطرات
هاي رگوالتوري با اسقالل مؤثر در کشورها گرو استقرار سازمان

ها در کشورها از اقتدار قانونی و . هر اندازه که این سازماناست
استقالل مؤثر برخوردار باشند، به همان اندازه از وقوع خطرات، 

 ري و یا کاسته خواهد شد.یاي پیشگههاي هستحواث و زیان
سازمان که اي است قریب به چند دهه در ایران، هرچند که

اي در هاي هستهانرژي اتمی ایران مسئولیت رگوالتور فعالیت
هایی نیز در جهت استقالل کشور بر عهده گرفته است و گام

برداشته است، اما هنوز استقالل مؤثر اي رگوالتور هسته
المللی گونه که در اسناد بین، آناي در ایرانر هستهرگوالتو

محقق نشده است. به طور کامل الذکر الزم شناخته شده، فوق
اسناد مذکور از جمله لوازم تحقق استقالل مؤثر سازمان تنظیم 

تفکیک بین  اي را انجامو نظارت بر اجراي مقررات هسته
 ها یا اشخاصیزمانها با ساساختار سازمانی و مالی این سازمان

اي هستند، اعالم کرده برداري از فعالیت هستهکه متولی بهره
است. اگر ساختار سازمانی و منابع مالی سازمان رگوالتور با 

 بردارساختار سازمانی و منابع مالی سازمان یا اشخاص بهره
یکسان باشد و هر دو در قالب مدیریت واحد اداره شوند، 

جایی ان رگوالتور تحقق نخواهد یافت. از آناستقالل مؤثر سازم
زمان به هر دو فعالیت که هنوز سازمان انرژي اتمی ایران هم

پردازد، لذا استقالل مؤثر این برداري و رگوالتوري میبهره
اي با اشکال مواجه است. عنوان رگوالتور هستهسازمان به

ل تواند با اصتردیدي نیست که چنین مسئولیت مشترکی نمی
و ساختار و وظایف بردار تفکیک بین ساختار و وظایف بهره

رگوالتوري بادي، که از جمله ابزار حصول به استقالل مؤثر 
استمرار این  است، سازگاري داشته باشد. بدیهی است که

المللی جدیدي را براي تواند چالش بینوضعیت در بلندمدت می
اي آن المللی هستههاي بینکشور در پی داشته باشد و همکاري

هاي رو ضروري است گاما با محدویت مواجه نماید. از اینر
استقالل مؤثر کامل تحقق  قانونی و اجرایی بعدي در جهت

اي در کشور برداشته شود تا شرایط سازمان رگوالتوري هسته
اي برداي ایمن و امن از صنعت هستهبهرهارتقاي الزم براي 

بیش از بایست نهادهاي متولی می هفراهم گردد. در این زمین
کوشش نمایند تا سازمانی متناسب با گستره فعلی و آتی پیش 

 هااي کشور جهت رگوالتوري این فعالیتهاي هستهفعالیت
 .گردد ایجاد
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