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 2امیری قصاب پور علی ،1آبادی صالح حامد

 ایزاى داهغاى، داهغاى، ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ ،الولل تیي حقَق ارضذ کارضٌاسی 7

 ایزاى داهغاى، داهغاى، ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ استادیار، 3

 

 چکیده

 کِ اسالهی تیذاری ٍیضُ تِ حَادث ایي ی هجوَػِ. است تَدُ چطوگیزی تحَالت ضاّذ اخیز ی دِّ در ٍیضُ تِ الولل تیي ًظام

 آى در غزب ٍ اهزیکا دیگز کِ است گیزی ضکل حال در جذیذی دٍراى کِ است آى تیاًگز است گزدیذُ آغاس خاٍرهیاًِ در اخیزاً

آًکِ ٌَّس سایِ  رغن تِضکل تزٍریسن است ٍ  تزیي خطزًاکٍ  جذیذتزیي ایِ ّست. تزٍریسن داضت ًخَاٌّذ را پیطیي جایگاُ

، اها احتوال ٍقَع آى هَجة جْاًی ضذُ است. اقذاهات تزٍریستی کٌذ ًویسٌگیٌی  ّا دٍلتٍ  ّا اًساىضَم آى تز سزم 

 غیزقاًًَی رفتارّاییٌکِ هتضوي اًجام ست ٍ یا اّا دٍلتػلیِ افزاد یا  ای ّستِیا ًاظز تِ استفادُ اس هَاد ٍ تسلیحات  ای ّستِ

، یا هَضَع جزم ای ّستِ تأسیسات، هَاد رادیَاکتیَ یا تسلیحات ٍ درّزصَرتٍ  تاضذ هی ای ّستِ تأسیساتػلیِ هَاد ٍ 

 یا ّستِصزفاً ارتکاب خطًَت  ای ّستِی، هٌظَر اس تزٍریسن الولل تیيّستٌذ ٍ یا ٍسیلِ ارتکاب جزم. تِ ّویي دلیل در اسٌاد 

یا افزاد ًیست ٍ تِ هزاحل پیص اس ایي اقذام، یؼٌی تْیِ، تصاحة، خزیذ ٍ فزٍش، قاچاق ٍ استفادُ  ّا دٍلتیا تْذیذ تِ آى ػلیِ 

جزم اًگاری ایي  ٍاسطِ تًِیش اضارُ دارد. تز ایي اساط،  ّا آىکزدى  درخَاستٍ حتی  ای ّستِاس هَاد رادیَاکتیَ ٍ تسلیحات 

تا تزٍریست اس  ضَد هیسِ تا اقذاهات تزٍریستی هتضوي خطًَت جاًی ٍ هالی، یا تْذیذ تِ آى، تالش اػوال هقذهاتی در هقای

 اًزصی تحج کِ تذاًین تایذ هاهخذٍش ًگزدد.  ای ّستًِاکام هاًذُ ٍ اهٌیت  ای ّستِدستیاتی تِ هَاد رادیَاکتیَ ٍ تسلیحات 

 تزای دیگزی ّای پزٍصُ تزدارد دست خَد ای ّستِ ّای فؼالیت متوا اس ایزاى اگز ٍ است تْاًِ یک فؼلی هقطغ در ای ّستِ

 گزدیذُ ػولیاتی جذی طَر تِ ضَم هثلج ایي ضلغ یک تٌْا حاضز حال در چٌاًکِ ؛دارد ٍجَد اسالهی جوَْری ًوَدى هحذٍد

 در گْگاّی ًیِتیا قالة در فقط تزٍریسن اس حوایت ٍ تطز حقَق ًقض دلیل تِ ایزاى ًوَدى هحکَم یؼٌی دیگز ضلغ دٍ ٍ

 تزٍریسن ٍ تطز حقَق هَضَع تگذرین ای ّستِ تحج اس اگز لذا گزدد هی هطزح تشرگ ّای قذرت حوایت تا یالولل تیي هجاهغ

 تَد. خَاّذ اهٌیت ضَرای کاًال اس ٍ ضذُ ّذایت صَرت تِ یالولل تیي فطار تزای دیگزی هَضَػات

 

، کٌَاًسیَى ای ّستِ، اهٌیت ای ّستِ تأسیسات، هَاد رادیَاکتیَ، ای ّستِاقذاهات تزٍریستی، تزٍریسن  :های كلیدی واژه

 ای ّستِهثارسُ تا تزٍریسن 
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