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 ۴ـ خطرات وابسته به عامل ھا و نيروھای مستقل از دولت ھا
در پاﯾان سالھای دھه  ،١٩۶٠نيروھای غير دولتی و سر خود ،عاملی در راه گسترش سالح ھای ھسته ای
و در امور امنيت جھانی به شمار می رفتند .در آن ھنگام ،کاردانان به خوبی میدانستند که با توجه به
اطالعات و دانستنی ھاﯾی که در دسترس مردم و ھمگان قرار دارند ،ساخت بمب ھای ھسته ای ساده و
ابتداﯾی ممکن است .در سال  ،١٩٧۵ﯾک مطالعه سازمان سيا بيان می داشت:
امکان دستيابی ترورﯾست ھا به سالح ھای ھسته ای ،بزرگترﯾن مانع برای تالش ھای سياسی که کنترل
گسترش سالح ھای ھسته ای را در مد نظر دارند ،تشکيل می دھد .ھم چنين،اﯾن امکان افراطی ترﯾن جنبه
در ميان انواع عامل ھای فعال ھسته ای نيز است.
میتوان انتظار داشت که افزاﯾش امکان گسترش ابزار ،مواد و فناوری ھسته ای به کشورھاﯾی که در حال
توسعه مواد منفجره ھسته ای ھستند،اجازه دھند تا به آن دست پيدا کنند و اﯾن کشورھا ھم ،دﯾر ﯾا زود،
آنھا را در دسترس گروهھای ترورﯾستی قرار دھند .ترورﯾست ھای ھسته ای که در حقيقت در بيرون از
چارچوب کارھای رسمی دولت ھا کار می کنند ،عمال ً از کنترل ھای سياست بين المللی ،کامال ً در امان
ھستند .مقررات تضمينی آژانس بينالمللی انرژی اتمی ،ھيچ بندی به عنوان نمونه عليه دزدی مواد ھسته
ای در مجموعه ھای تاسيساتی راکتورھای اتمی به دست ترورﯾست ھا ندارد.
اﯾن نگرانی از زمان از بين رفتن اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بيش از پيش جنبه ھمگانی پيدا کرده
است .در برابر تشکيالت زﯾربناﯾی عظيم ھسته ای ،وحشت از وجود خطرھای بسيار فراوان گسترش سالح
ھای ھسته ای زﯾادتر شده است.
با توجه به اﯾنکه اتحاد جماھير شوروی مقتدر ،مواد ھسته ای ،دانشوری و تکنيسين ھای شھرھای بسته را
با محدودﯾتھای شدﯾد رفت و آمدھا و مراقبت ھای ارتش و » کا گ ب « شدﯾدا کنترل میکرد ،بعيد به نظر
میرسيد که چنين اقداماتی پس از آب شدن اﯾن کشور آثار خود را از دست بدھند ﯾا توسط کشورھای نو
خاسته از آن حفظ نشوند .از سال  ،١٩٩٧سطح توجھاتی که به خطرھای مربوط به تصادفات و حوادث ھسته
ای مبذول می شود ،خيلی بيشتر از توجه به مواد ھسته ای است ،حتی بيشتر از آنکه فناوری ھای
کالھک ھای ھسته ای کامل ،به دست ترورﯾست ھا و ﯾا گروهھای ترورﯾستی بيافتند.

 ۴.١سالح ھای ھسته ای در دستان ترورﯾست ھا

در تئوری ،ترورﯾست ھا خواھند توانست سالح ھای ھسته ای ھم تھيه کنند .برای آنان کافی است ﯾا آنھا
را بسازند ،ﯾا خرﯾداری کنند ،ﯾا بدزدند ﯾا ھم به عنوان ھدﯾه درﯾافت کنند .اگر ھدف آنان داشتن ﯾک سالح
باشد ،آن وقت آنرا توليد خواھند کرد ،ﯾا خواھند خرﯾد ﯾا وساﯾل الزم را خواھند دزدﯾد .آنان در توليد مواد ھسته
ای به وسيله خودشان ،دچار ھمان مشکلی خواھند شد که ﯾک کشور به دنبال کسب قدرت اتمی با آن
روبرو است .عالوه بر آن ،چون عاملين ترورﯾست و غير دولتی دارای کشور و سرزمينی متعلق به خود
نيستند ،بنابراﯾن به ﯾک دولت نياز دارند تا آنان را در خاک خود جای دھد و خواستهھای زﯾر بناﯾی را براﯾشان
فراھم سازد .اﯾن کارھا ﯾا از راه تفاھم ،مشاورت و ھمکاری مشترک با دولت ميزبان ترورﯾست ھا ھمراه
خواھد بود ﯾا در سرزمين ھاﯾی که دولت ھای مرکزی بر آنجا ھا تسلط ندارند و خارج از حيطه کنترل آنھا
است ،صورت خواھند گرفت.
ساخت ﯾک بمب ھسته ای ،مسير ی دشوار و پر از موانع را طی میکند .حتی اگر ﯾک گروه ترورﯾستی
موفق شوند تا مواد شکافتنی و منفجره الزم در راکتورھای اتمی را از راه خرﯾد ﯾا دزدی به دست آورند ،آنان
ھنوز به شناخت از سالح ھا ،موشک ھای دقيق و سالم و نيز به تھيه ترکيبات پيچيده و مشکل دﯾگری ھم
نياز خواھند داشت .احتمال آن وجود دارد که ترورﯾست ھا سرﯾعاً به تمام اﯾن مشکالت با ھمه پيچيدگی ھای
گوناگون برتری ﯾابند .امکان اﯾنکه ترورﯾست ھا با موادی که خودشان توليد می کنند ،ﯾک بمب اتمی بسازند،
در حال حاضر چشم اندازی دور دارد .بيشترﯾن شانس موفقيت آنان در ھمکاری با ﯾک دولت دارنده سالح ﯾا
مواد ھسته ای و نظامی ﯾا با سروﯾس ھای مخفی آن دولت است .نفوذ در دانشوری و ھمکاری پرسنل ھای
کاردان و کامال ً آگاه نيز اﯾن کارھا را آسان تر میکند .با اﯾن وجود ،اگر دﯾده شود که ﯾک قدرت ھسته ای حاضر
به ھمکاری تنگاتنگ با ﯾک سازمان ترورﯾستی است ،باﯾد از خود پرسيد :چرا اﯾن دولت مستقيماً به اﯾن گروه
سالح کامل نمی دھد؟
] از محتوی نوشتهھای کارشناسان ھسته ای پيشرفته چنين برمی آﯾد که اگر دولتی مواد اوليه ،دانشوری و
فناوری ھسته ای را در اختيار ترورﯾست ھا قرار دھد ،ھزﯾنه و خطراتش براﯾش کمتر از آن است که به آنھا
ﯾک سالح ھسته ای بدھد .زﯾرا تجربه ھسته ای ﯾاری میکند تا به آسانی فھميده شود که سالح استفاده
شده ترورﯾست ھا در کدام نيروگاه ھسته ای ساخته و ﯾا پرداخته شده است .زﯾر نوﯾس خود نوﯾسنده[
ترورﯾست ھا با داشتن ﯾک سالح ھسته ای خطر بزرگی را خواھند داشت .بنا بر اﯾن ،کارشناسان موافق
ھستند بگوﯾند احتمال اﯾنکه ترورﯾست ھا ﯾک سالح قابل استفاده داشته باشند ﯾا بتوانند بخرند ،بسيار
ضعيف است.

 ۴.٢ـ بمب ھای کثيف در دستان ترورﯾست ھا
امکان سنارﯾوی ساخت و استفاده از ﯾک بمب اتمی کثيف به وسيله ترورﯾست ھا ﯾا گروهھای سازمان ﯾافته
تبھکاران خيلی دور به نظر میرسد .ﯾک بمب پليد دارای مواد رادﯾو اکتيوی است که با ﯾک دستگاه منفجره
کالسيک غيرھسته ای در فضا پاشيده میشود .اﯾن کار ،ﯾک واکنش زنجيره ای غير قابل کنترلی اﯾجاد نمی
کند .میتوان اتوموبيلی را با سالح ھای منفجره غير اتمی با جا سازی دهھا ﯾا صدھا گرم مواد رادﯾواکتيو،
بمب گذاری کرد .ﯾقينناً انفجار ،زخمی ھا و مرده ھاﯾی را بر جای خواھد گذاشت و مناطق پيرامونی را به
مواد رادﯾواکتيو آلوده خواھد کرد .اثر اصلی ﯾک بمب کثيف ،پيش از ھر چيز ،اثر روانی آن است .برای مطالعه

آثار و واکنش ﯾک بمب پليد با  ٢٠٠تن مواد منفجره در مرکز شھر واشنگتن ،ﯾک آزماﯾش شبيه سازی انجام
گرفت  .معلوم شد که ساکنين ﯾک منطقه به طور کامل ،خسارات جدی و شاﯾد داﯾم خواھند دﯾد .آزماﯾش
صحنه سازی دﯾگری نشان داد که آسيب ھای وارده به خيلی از محله ھا و حتی به بخش مھمی از شھر
خواھد رسيد.
با اﯾن حال ،ﯾک مانع بزرگ در ساخت اﯾن سالح ھا ،پيچيدگی کارھای ترکيبی و بار آوری مواد رادﯾواکتيو
است .با آگاھی به اﯾنکه تأثير ضربه چنين سالحی ـ به استثنای اثر فوری مواد منفجره ـ اساساً به ميزان
رادﯾواکتيوﯾته و سمی بودن مواد به کار برده شده بستگی دارد ،مواد رادﯾواکتيو ﯾک بمب ،خطر بسيار بزرگی
برای خود توليدکنندگان آن و کسانی که آن را سر ھم بندی ﯾا استفاده می کنند ،ھم ھست .درجه
خطرناکی برای ترورﯾست ھا متناسب با تأثير رادﯾواکتيوﯾته ﯾا سمی بودن سالحی است که میخواھند
بسازند .شاﯾد دليل اصلی عدم استفاده از ھرگونه سالح اتمی کثيف تا به امروز ھمين باشد.
احتمال خيلی کم دارد که ترورﯾست ھا برای ساخت اﯾن نوع بمب ھا ،از مواد رادﯾواکتيو نيروگاه ھاﯾی
استفاده کنند که متعلق به چرخه سوختی انرژی ھسته ای صلح آميز باشند .تھيه مواد ھميشه کار ساده
ای نيست؛ کار کردن با آنھا اغلب بسيار سخت و در بيشتر اوقات خطرناک است .بسيار مواد دﯾگری وجود
دارند که تھيه آنان خيلی آسان است و ھمان کاربردھاﯾی را دارند که از ﯾک بمب کثيف انتظار می رود ،حتی
بھتر از اورانيوم غنی شده ضعيف ،اورانيوم غنی شده شدﯾد ﯾا پلوتونيوم راکتورھا عمل میکنند .مواد
رادﯾواکتيوی مانند سزﯾم  ،١٣٧کبالت  ،۶٠استرونتيوم  ،٩٠کرﯾپتون  ٨۵ﯾا آمرسيوم  ٢۴١خيلی آسانتر قابل
دسترسی و مورد تصاحب ھستند ،زﯾرا به حد وفور در کادرھای صلح آميز و غير نظامی مثال ً در بيمارستان ھا،
صناﯾع ،در آزماﯾش ھا بر روی مواد ،عاﯾق بندی ھا در ساختمان سازی ھا ﯾا پيش گيری از حوادث آتش سوزی
اھا به کار میروند.

 ۴.٣ـ قاچاق مواد ھسته ای
پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی ،مقدار زﯾادی از مواد ھسته ای ،در سطحی معادل با کار قاچاق،
بارھا ناپدﯾد و پيدا شدند .جانيان با سابقه ،اعضای جناﯾت ھای سازمان ﯾافته ،ترورﯾست ھا و حتی نيروھای
امنيتی و سر کردگان پليس ھا و نيز رسانهھای ھمگانی عالقه وافر خود را به اﯾن امر نشان دادهاند.
بنابراﯾن به نظر می رسد که تشخيص بين قاچاقچيان واقعی و مرتکبان کارھای ممنوعه ،عمليات تقلبی و گول
زننده ،با افراد نفوذی باندھای جعلی در درون دولت ھا کار سختی است
تجزﯾه و تحليل مدارک مطبوعاتی ،چيز زﯾادی را در باره تأثير واقعی باندھای قاچاق در گسترش سالح ھای
ھسته ای به ما نشان نمیدھند .ﯾک منبع مورد موثق برای برآورد تجارت غيرقانونی ھسته ای ،بانک
اطالعاتی در باره قاچاق غير مجاز ارائه شده توسط آژانس بينالمللی انرژی اتمی در سال  ١٩٩۵است.
بيش از  ۶۵٠حادثه در بين سالھای  ١٩٩٣تا  ٢٠٠۴از سوی آژانس رسما تأﯾيد شده است .بيش از  ٪۶٠اﯾن
حوادث مربوط به مواد رادﯾواکتيو غير حاصل از مواد شکافته در راکتورھای اتمی مانند سزﯾم  ،١٣٧استرونتيوم
 ،٩٠کبالت  ۶٠ﯾا آمرﯾسيوم  ٢۴١بوده اند .بيشتر اﯾن مواد به دليل به کار آمدن در عمليات ترورﯾستی ﯾا
آدمکشی ،سبب رشد نگرانیھا میشوند .زﯾرا آنھا میتوانند در سيستم پخش و پال کردن مواد رادﯾواکتيو
موجود در بمب ھای کثيف ،مورد استفاده قرار گيرند .در حدود  ٪٣٠کل اﯾن عمليات ،شامل مواد
ھسته ای مانند اورانيوم طبيعی ،اورانيوم ضعيف شده ،تورﯾوم و اورانيوم غنی شده ضعيف بودهاند .در ١٨

مورد اﯾن حوادث ،مواد
ھسته ای با کاربرد ھای نظامی دخيل بودهاند .به عبارتی ،از مھمترﯾن موارد گسترش سالح ھای ھسته ای
بودهاند .در  ٧سانحه وجود پلوتونيوم نقش داشت که  ۶مورد آنھا دارای موادی کمتر از ﯾک گرم تا ده گرم به
ھمراه داشتند .ھفتمين مورد دارای  ٣۶٣،۴گرم پلوتونيوم بود که در فرودگاه مونيخ در اوت  ١٩٩۴روی داد.
دولتمردان روسی و پليس اطالعات و ماموران امنيتی آلمان در آن دست داشتند .ﯾازده مورد دﯾگر با اورانيوم به
شدت غنی شده به مقدار ھاﯾی از ﯾک گرم گرفته تا بيش از  ٢،۵کيلوگرم بود .به نظر میرسد که بيشتر اﯾن
اتفاقاتی که روی داده اند ،ھم چون » مشتی نمونه از خروارھا « بودهاند .در پاﯾان  ،٢٠٠٨تعداد موارد تصاحب
قاچاقی ،خرابی ﯾا دزدی و دﯾگر اتفاقات غير قانونی که به مواد ھسته ای ربط داشتند و از سوی مراجع
رسمی تأﯾيد شده بودند ،از  ١۵۶٢مورد می گذشت ١۵ .مورد از اﯾن سوانح با پلوتونيوم ﯾا با اورانيوم به شدت
غنی شده بودند که بخش بزرگی از آنھا ،دارای مقدار کمی از مواد مذکور ،اما بعضیھا بيش از کيلوھا
داشتند .دﯾگر آژانس بينالمللی انرژی اتمی گزارشی در باره جزئيات اﯾن کارھا نداد ،ولی پذﯾرفت که اکثرﯾت
معروفترﯾن آنھا » عرضه ھاﯾی« بودند که تقاضا و خرﯾداری نداشتند .باﯾد مسلماً احتمال مواردی را ھم در
نظر گرفت که در آنھا باندھای مواد ھسته ای موفق شدهاند ﯾا قاچاق ھا و کارھای غيرقانونی ھر گز کشف
و اعالم نشدهاند.

 ۴.۴ـ عوامل غير دولتی و امنيت چرخه سوختی
ترورﯾست ھا میتوانند ﯾک خطر جدی برای تاسيسات ھسته ای صلح آميز باشند .با اﯾن وجود ،ﯾک مطالعه
رسمی با قاعده ای در باره خطرات مذکور وجود ندارد .نورھاﯾی به ظاھر ھای تارﯾک چندی از اﯾن قبيل
مساﯾل ،تابانده شدهاند .در سالھای  ١٩٩٠اﯾاالت متحده  ٧۵آزماﯾش شبيه سازی در باره حمالتی به چندﯾن
راکتور کشور انجام داد .نتاﯾج به دست آمده ،شکست فاحش پيشبينی ھای امنيتی را نشان میداد .در ٢٧
مورد ،حمالت می توانستند تا قلب راکتورھا رسيده و به آنھا آسيب برسانند و رادﯾواکتيو را پخش کنند .در
سال  ،٢٠٠٣گرﯾن پيس بدون اﯾنکه با مقاومتی روبرو شود ،موفق شد وارد نيروگاه »ساﯾزول« در انگلستان
شد .راکتورھای پژوھشی دانشگاھی که با اورانيوم به شدت غنی شده کار می کنند ،به طور جدی
مشکالت وﯾژه ای را دارند و در بيشتر اوقات تعداد زﯾادی از افراد به آنجاھا تردد میکنند و سيستمھای
امنيتی نسبتاً ناچيز و محدودند.

در زمانی که مشکالت امنيتی جدی در کشورھای صنعتی با توان سرماﯾهگذاری در بخش امنيتی تشکيالت
ھای حساس و دارای وساﯾل الزم در اﯾن مورد پيدا می شوند ،میتوان تصور کرد که در کشورھای با امکانات
مالی خيلی کم و وضع اقتصادی محدود ،خطر مفقود شدن مواد ھسته ای در راکتورھا ،آزماﯾشگاهھا و در
تأسيسات ھسته ای بسيار زﯾاد است.

در باره خطر حمله ترورﯾست ھا به اﯾن نوع از تأسيسات ھم نباﯾد سھل انگاری شود .در صورت پيروزی
ترورﯾست ھا ،حتی بدون مواد انفجار ھسته ای ،مقدار بسيار زﯾادی از مواد رادﯾواکتيو پخش خواھد شد .باﯾد
احتمال ﯾک حمله ترورﯾستی به تأسيسات ھسته ای غيرنظامی را مھمتر و باال تر از افتادن ﯾک بمب در
دست آدمکشان و بی شک حتی خيلی بيشتر از خطر استفاده ﯾک بمب پليد دﯾد .وجود بحث و گفتگوھاﯾی

در باره حفاظت از نيروگاه ھا در برابر حمالت ھواﯾی ،در سالھای اخير نشان میدھد که اﯾن مسأله دارد
خيلی جدی گرفته میشود.

 ۴.۵ـ خطرات دﯾگر گسترش سالح ھای ھسته ای
در سال  ،١٩٧٧معلوم شد که وزارت انرژی آمرﯾکا در سال  ١٩۶٢ﯾک آزماﯾش زﯾر زمينی را با
سالح ھای اتمی ساخت راکتورھاﯾی که با پلوتونيوم کار می کنند ،با موفقيت انجام داده است.
از آن تارﯾخ به بعد مسلم شد که اصوال ً ساختن سالح ھاﯾی با پلوتونيوم »صلح آميز« ،ﯾعنی
پلوتونيوم در راکتور اتمی ،ممکن است .ﯾک پژوھش در آزماﯾشگاه ملی »لوس آل موس« در
سال  ١٩٩٠نتيجه میگيرد ،گروهھای ترورﯾستی ﯾا دولت ھا ﯾی که تالش می کنند ﯾک سالح با
پلوتونيوم حاصل از راکتورھا بسازند ،از لحاظ درجه قابليت تأثير گذاری و نه از نظر مرغوبيت ،با
ھمان مشکالتی که گروهھا برای ساخت سالح خود با استفاده از پلوتونيوم نظامی خواھند
داشت ،روبرو نخواھند شد.
جنگ عليه عراق در سال  ،٢٠٠٣خطر تازهای را در زمينه گسترش چشمگير سالح ھای ھسته ای
آشکار ساخت :در ھنگامی که نيروھای آمرﯾکائی کشور را به آشغال خود درآوردند ،به اندازه
کافی از مھمترﯾن مرکز پژوھش ھای ھسته ای کشور در برابر چپاولگری نگھداری نکردند.
مھرھای الک و موم شده آژانس بينالمللی انرژی اتمی در تأسيسات شکسته و مواد ھسته ای
ناپدﯾد و ھمه مدارک ربوده شده بودند .آژانس بينالمللی انرژی اتمی توانست خطرات موادی را
که پيدا کرده بود،بهموقع برطرف کند.
تجزﯾه اتحاد شوروی نشان داد که » دولت ھای ورشکسته « میتوانند برای جامعه جھانی ﯾک
خطر برای گسترش سالح ھای ھسته ای باشند .نمیتوان تضمين داشت که ھمه کشورھای
دارنده راکتورھای پژوھشی ﯾا راکتورھای ھسته ای صلح آميز ،روزی به ﯾک کشور بی ثبات
تبدﯾل نشوند ﯾا ھر گز از ھم پاشيده نشوند ـ که بدﯾن مناسبت کنترل موقتی ﯾا دائم نيروگاه ھا و
مواد ھسته ای خود را از دست می دھند .از اﯾنکه » کشورھای ورشکسته « برای امنيت
عمومی مشکل ساز ھستند ،ﯾک امر کامال ً شناخته شده ای است ،اما اﯾنکه بتوانند خطرات بزرگ
گسترش سالح ھای ھسته ای را از دﯾده ھا پنھان کنند ،احتمالش کم است .برای نمونه میتوان
گفت که از ھم پاشيدگی پاکستان که ﯾک قدرت ھسته ای است ،مشکل ھای جدی خواھد
آفرﯾد.
پاکستان و » فروشگاه ھای بزرگ ھسته ای « ،شبکه عبدل خان ،از جمله مالزی مسلم
میسازند که تعداد رو به افزاﯾش کشورھای رو به توسعه ،از اﯾن پس در فکر کسب فناوری
موجود برای انرژیھای ھسته ای و سالح ھای ھسته ای ھستند.

