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واژگان کلیدی

رژیمهای چند جانبه کنترل صاررت  ،تحنیت حلو ،رژیم کنترل فنا ری ح شکو

مقدمه
رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات 1که مبتن ی ب ر اجم او و ترتیب ات داوطلبان ه
کشورهای سازنده و دارنده فناوریهای تولید سالحهای انه دا انب وه 2و ی ا س الحه ای
متعارف هستند ،با هدف محدود کردن تجارت این تسلیحات یا فناوریها و جل و یری از
دستیابی سایر دولتها در درجه اول و تروریستها در مرحله بعد مخصوصا پس از وق ای
یازده سپتامبر به این سالحها و فناوریها ایجاد ردیده و تنه ا راه بهب ود لملک رد ای ن
رژیمها بهبود تبادل اطاللات بین کشورهای لضو رژیم ،پیاده سازی تغیی رات م داو در
زمینه کنترل صادرات و ایجاد اصالحات س ازمانی در فراین د اج رای رژی مه ا م یباش د
).(United States General Accounting Office(GAO),2002:1
رژیمهای کنترل صادرات با توافق و اجماو قدرتهای ب رر

در زمین ه تس لیحات

برتر شکل می یرد .بدین معنی که کشورهایی ک ه فن اوری برت ر در زمین ه س الحه ای
انهدا انبوه و انتقال و سیستمهای حمل آنها همچ ون موش

ه ا و پهپاده ا دارن د ،ب ه

دنبال محدود کردن دس تیابی س ایر کش ورها و مخصوص اک کش ورهای ی اغی و ه دف از
دستیابی به این ابرارها از طریق صادرات و بازارهای سیاه اسلحه فروشی هستند .به نظ ر
این کشورها تنها راه دستیابی کشورهای هدف به سالحها و فناوریهای پیش رفته خری د
این ونه ابرارها از طریق صادرات و سپس کپ ی ب رداری از روی آنه ا اس ت و ب ه ت وان
داخلی کشورها بدون کم

خارجی و نمونه مشابه صادراتی التق ادی ندارن د در نتیج ه

تنها راه کنترل دستیابی سایر کشورهای غیر همس و ب ا خ ود مخصوص اک جه ان س و را
محدودیت و ممنولیت صادرات برخی کاالها و فناوریهای پیشرفته میدانند.

)Multilateral Export Control Regime (MECR

1.

)Weapons of Mass Destruction (WMD

2.
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بنابر این با این پیش فرض رژیمهای کنترل صادرات پا به لرصه وج ود ااش ته و
تشکیل یافتند .از رژیم کوکو که جرء اولین رژیمهای کنترل صادرات در نوو خود ب وده
تا رژیم کد (کردارنامه) الهه که یکی از جدیدترین رژیمهای کنت رل ص ادرات محس و
می شوند توسط قدرت ه ای ب رر

در زمین ه کنت رل ص ادرات س الحه ای ممنول ه و

فناوریهای مرتبط با آن ایجاد شدند .البته موفقیت یا لد موفقیت این ونه رژی مه ا و
نیر تحوالت نظا بینالملل از نظا دو قطبی جنگ سرد ب ه نظ ا ت

چن د قطب ی ،از

جمله لوامل موفقیت ،ضعف یا تغییر و به روز رسانی برخی از این ونه رژیمها ب ودهان د.
به لنوان مثال ،رژیم کنترل صادراتی کوکو ک ه در س اله ای آغ ازین جن گ س رد در
 1949-1948ایجاد ردید ،بعد از تحوالت نظا بینالملل و فروپاشی شوروی و نظا دو
قطبی ،موضولیت خود را از دست داد زیرا این رژیم تنها ی

هدف را در سر میپروران د:

«حفظ برتری بلوک غر و جلو یری از دستیابی بل وک ش رو و متح دان ش وروی ب ه
تسلیحات حساس» ( .)-,1979:153در نتیجه ،در سال  1994با رژی م ترتیب ات واس نار
جایگرین ردید (شیشه چی ها.)1376:28 ،

رژیمهای کنترل صادرات برای کشورهایی همچون ایاالت متحده به لن وان اب راری
برای دستیابی به اهداف استراتژی

است .البته از ی

نگاه بدبینانه میت وان رژی مه ای

چندجانبه کنترل ص ادرات را از جمل ه ابراره ایی دانس ت ک ه ب ه منظ ور حف ظ تف وو
تکنولوژی

و به بهانه جلو یری از سترش س الحه ای انه دا انب وه ،ط ی ش ش ده ه

اشته توسط کشورهای توس عه یافت ه غرب ی مورد استفاده قرار رفت هان د (دهق انی و
هاشمی .)1392:102 ،ا ر چه یکی از اه داف اص لی چن ین رژی مه ایی حف ظ برت ری
استراتژی

از نظر تسلیحاتی و فناورانه است اما همین امر بالث شده در برخی زمینهه ا

موفقیتهایی نیر به دست آید و خطرات سترش سالحهای حساس تا حدی کمتر شود.
الضای این ونه رژیمها از اس تانداردهای دو ان ه اس تفاده ک رده و م رز خ ودی و غی ر
خ ودی قائ ل ش ده و کش ور ه دف تعی ین م یکنن د و هم ین ام ر در برخ ی م وارد
محدودیتهای نالادالنه و غیر منصفانه را برای تحقیقات للمی ی

کشور ایجاد میکن د
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به لنوان مثال ،ایجاد محدودیتهایی برای تحقیقات هستهای ایران با هدف جلو یری از
دستیابی ایران به سالحهای هستهای.

از دید کشورهای جهان سو و در حال توسعه رژیمهای کنترل صادرات با تعه دات
دولت های لضو تحت رژیمهای بینالمللی لد اشاله مغایرت دارد و رژی مه ای کنت رل
صادرات رژیمی غیر قانونی بوده و لامل تأخیر در توسعه کشورهای جهان سو است ،ام ا
زمانی که بحث کارایی در میان باشد متوجه میش ویم ک ه ای ن رژی مه ا در بس یاری از
زمینه ها موفقیته ایی کس ب نم وده ان د از جمل ه در بل وک ش رو ب ا رژی م کوک و و
فعالیتهای موشکی برخی کشورها همچون برزیل ،آرژانتین ،لراو و آفریقای جن وبی ب ا
رژیم کنترل فناوری موشکی که نشان از دستیابی به اهداف مورد نظر توس ط ای ن ون ه
رژیمها است .کشورهای دارای قدرت برتر فناوری ،توانستهاند که بر اساس موارد ادل ایی
خود کشورهای هدف را از دستیابی به سالحه ای انه دا انب وه و تجهی رات دو منظ وره
بازداشته و در مواردی حتی به لقب برانند ،مثال بارز در این زمینه نابود ک ردن فن اوری
تولید موش های بالستی

توسط لهستان برای لضویت در رژیم کنترل فناوری موشکی

میباشد ).(Fact Sheet, 2004
قدرتهای برر

از ابرارهای مختلفی در جهت کنترل تسلیحات در جهان اس تفاده

میکنند ،از تدوین معاهدات الرا آور لد اشالهای همچون  NPTو  ،CWCتا فشارهایی
در قالب شورای امنیت مثل اقدا به تحریم هند و پاکستان به دالیل اشاله هس تهای در
قالب قطعنامه  172شورای امنیت اما بهترین راه حلی که به ذهن چنین قدرته ایی از
جمله روه هفت و پانرده کشوری که در هر چند رژیم کنت رل ص ادرات مه م لض ویت
دارند متبادر شده است ،رژیمه ای سیاس ی ،اختی اری و غی ر ال را آور کنت رل ص ادرات
میباشد تا به وسیله آن تمامی کشورها مخصوص اک کش ورهای ه دف حت ی از نظ ر آنه ا
«یاغی» ،با ترس کمتری در جهت همکاری با چنین رژی مه ایی ا برداش ته و حت ی
ممکن است به لضویت آن در آیند.
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در نتیجه چنین فرایندی ،قدرتهای برر

حتی در قرن  21از ت دوین رژی مه ای

چندجانبه کنترل صادرات لقب نشینی نک رده بلک ه ب ه ت دوین چن د رژی م چندجانب ه
کنترل صادرات مهم نیر دست زدهاند ،از جمله مهمترین آنها ک د اله ه و رژی م کنت رل
صادرات دو منظوره اتحادیه اروپا است که نش ان دهن ده موفقی ت چن ین رژی مه ایی از
سوی قدرتهای تدوین کننده میباشد .زیرا هدفی که قدرتهای برر

در جهت تدوین

این رژیم ها ا برداشتند ،جلو یری از دستیابی سایر کشورها به سالحهای انهدا انب وه
و دو منظوره بوده است و داش تن رویک رد مثب ت ب ه چن ین رژی مه ایی از س وی ای ن
قدرتها ،بیانگر توفیق رژی مه ای کنت رل ص ادراتی در جل ب نظ ر مواف ق ق درته ای
بنیانگاار است .هنوز نمیتوان توفیق این چنین رژیمهایی را به طور کامل ارزی ابی ک رد.
به لنوان مثال ،پس از جنگ سرد ما شاهد اف رایش نا ه انی تع داد الض ای رژی مه ای
چندجانبه کنترل صادرات از جمله در رژیم کنت رل فن اوری موش کی هس تیم ام ا ای ن
افرایش از نظر برخی به معنای موفقیت بیشتر این رژیمها نیس ت .ب رای نمون ه ،پ س از
جنگ سرد کشورهای روسیه ،اوکراین و قراقستان ب ه ای ن رژی مه ای کنت رل ص ادراتی
پیوستند اما به دلیل ضعف اقتصادی و نیاز مبر به درامدهای اقتصادی ،در کنار این ک ه
لضو چنین رژیمه ایی بودن د ب ه ص ادرات هم ان م وارد ممنول ه در رژی م م اکور ب ه
کشورهایی چون چین ،هند و البته ایران از طریق کشف نقاط ضعف در رژیمهای کنت رل
صادرات پرداختند ) .(Beck & Gahlaut, 2016:2از سوی دیگ ر ،ای ن رژی مه ا بال ث
میشوند قدرتهای برر

به چنین رژیمهای امنیتی ب ینالملل ی احت را

ااش ته و در

جهت تقویت آن بر آیند .به لنوان مثال ،ا ر پنج قدرت شورای امنیت نتوانن د در قال ب
ملل متحد بحثهای کنترل صادراتی خود را از طری ق قطعنام هه ای ال را آور پیگی ری
کنند ،میتوانند از طریق این رژیمهای امنیتی که توسط خود آنها تدوین شده است ،ب ه
المال فشار بر کشورهای درحال توسعه روی آورده و به نتیجه دلخواه خود برسند.

یکی دیگر از دالیلی که قدرتهای برر

در پی کنترل صادرات فناوری و ابراره ا و

تجهیرات نظامی و دو منظوره هس تند وج ود ت نشه ای مختل ف در من اطق ون ا ون
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میباشد .بدین معنی که چنین قدرتهایی در پ ی ک اهش روی ارویی مس تقیم خ ود ب ا
رقبای برر

خود بوده و از تنش ریرانند .در نتیجه ب رای ک اهش س طت ت نشه ا ب ه

کنترل ورود تسلیحات به ای ن من اطق روی آورده ت ا بتوانن د از بح ران آفرین ی برخ ی
کشورها (که به وسیله خرید و صادرات بس یار زی اد تس لیحات و افت ادن در دا مس ابقه
تسلیحاتی در یر میشوند) جلو یری کنند ( ونگ و سگال .)1388:9 ،ا رچه درون این
استدالل تناقضی به وضوح قابل مشاهده است و آن این است که برخی کشورها همچ ون
روسیه بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی به دنبال افرایش صادرات تس لیحات و
تجارت تسلیحاتی خود به کشورهای شرو آسیا مخصوصاک چین ب ودهان د در ص ورتی ک ه
ادلا می شود به دنبال کاهش ص ادرات تس لیحات و تجهی رات نظ امی و دو منظ وره در
منطقه شرو آسیا ناشی از رقابت تسلیحاتی چین و ژاپن هستند .ب ا ای ن وج ود ،بع د از
لضویت روسیه به رژیم کنترل فناوری موشکی سطت صادرات کاالها و تجهیرات ممنوله
در این رژیم کاهش یافته است .به لبارت دیگر ،چنین کشورهایی ب ا ه دف ایج اد ی
«قرنطینه فناورانه» للیه کشورهای هدف از جمله ایران ،به دنبال المال ض رباتی تعی ین
کننده به بنیه استراتژی

ایران از طریق محرو ساختن این کش ور از س طوح ون ا ون

فناوری های دفالی هستند (کیوان حسینی .)1377:3 ،زیرا استدالل چنین کشورها ای ن
است که چون کشورهای جهان سومی حتی با امکانات محدود صنعتی و فناوری قادر ب ه
تولید سالحهای انهدا انبوه هستند پس هدف قدرتهای برر

پس از جن گ س رد ن ه

روسیه که کشورهای از نظر آنها بیثبات کننده بود ،بنابر این در پی محدود کردن صدور
سالحهایی به این مناطق خاص از جمله خاورمیانه بر آمده و رژیمهای کنترل صادرات را
در این جهت یری جدید قرار دادند.
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چارچوب نظری :نظریه رژیمهای بینالمللی
موضوو رژیمهای بینالمللی 1از جمله موضولاتی است که در دوره نوین هم در لرصه
واحدهای تشکیل دهنده و هم در لرصه کنشهای متقابل ،یعنی همکاری و تعارضات مورد
توجه دانشمندان لرصه روابط بینالملل قرار رفتهاند و پارادایمه ای مختل ف موج ود ،ه ر
کدا بر اساس اصول ،قوالد ،و ارزشهای جامعه للمی خود به تبی ین آن اق دا ک ردهان د
(قاسمی .)17:1384 ،از جهتی به دلیل آن که ثبات نظا بینالمللی و تغییر آن نظا هسته
اصلی نظریه رژیمهای بینالمللی را تشکیل میدهد (لس گرخانی )179:1383 ،بن ابر ای ن
میتوان این نظریه را به لنوان چارچوبی مفید در خدمت تحلیل موضوو قرار داد.
در این مقاله با توجه به اینکه رژیمهای چند جانبه کنترل صادرات بخش مهم ی از
مبانی نظریه رژیمهای بینالمللی را در خود جای داده و امکان تحلی ل مناس بت ری در
چارچو این نظریه فراهم نموده است برای درک و تحلیل این رابطه از نظریه رژیمهای
بینالمللی استفاده شده است .به لبارت دیگر ،نظریه رژی مه ای ب ینالملل ی چ ارچوبی
مفید در زمینه تحلیل رژیمهای چند جانبه کنترل صادرات به لنوان متغیر مستقل ارائ ه
میدهد و میتوان با استفاده از این نظریه به بررسی موضوو مورد بحث پرداخت.
بر این اساس ،نظریه رژیمها [رژیمهای بینالمللی] که ی

نظریه در ب ا س ازمانه ای

بینالمللی است دارای این فرض میباشد که دولتها میتوانند حت ی ب ر اس اس ای ن ف رض
رئالیستی که دولتها به دنبال انگیرههای فردی هستند نیر همکاری کنند .بنابراین در بیش تر
مواق کشورها لالقه به همک اری دارن د ( Encyclopaedic Dictionary of International

 .)Law, 2009:511شکل یری مفهو رژیمهای بینالمللی به دهه  80میالدی باز م ی ردد
و برای بیش از ی

دهه تمرکر اصلی در حوزه رواب ط ب ینالمل ل را ب ه خ ود اختص اص داده

است که در سه مکتب فکری واق رایی ،نوواق رایی و شناختی مورد بحث واق ش ده اس ت
( .)Hasenclever et.AL 2, 2006:introductionباید به این نکته توج ه داش ت ک ه رژی م
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ی

اصطالح است که نه تنها مورد استفاده فراوان قرار رفته ،بلکه محل من اررات ف راوان در

ادبیات روابط بینالملل نیر بوده است ،ا رچه هنوز ی

تعریف واحد جهانی برای آن پایرفت ه

نشده است (.)Rowlands,1992:24
رژیمهای بینالمللی که یکی از رشتههای اصلی مطالع ات مسسس ات [س ازمانه ای]
بینالمللی است ،ی

هدف را دنبال میکند و آن این است که با ایجاد انتظ ارات مش ترک

همراه با رفتار مناسب و به روز رسانی شفافیت در موضولات منطقهای ،به کش ورها و س ایر
کن د

بازیگران که به دلیل ترس از دستاوردهای مش ترک امک ان همک اری ندارن د ،کم

( .)Hasenclever et.AL 1, 2000:3نظریه رژیمهای بینالمللی روابط میان کشورها را ب ر
اساس تلفیق و تطابق نظریههای مختلف روابط بینالملل مورد مطالعه قرار میدهد.
ا ر چه مفهو رژیمهای بینالمللی به مانند سایر مفاهیم للو اجتم الی ،مفه ومی
پیچیده و مبهم برای تعریف میباشد و در مورد اینکه چه کسی اول بار این واژه را به کار
برده است اختالف نظر وجود دارد ،1اما همگی بر این اتفاو هستند ک ه در ب ین تع اریف
ارائه شده از رژیم در روابط بینالملل ،تعریف "کراسنر "2دقیقترین تعریف است.
کراسنر رژیم را« :مجمولهای از اصول ،قوالد صریت یا تلویحی ،هنجارها و رویههای
تصمیم یری میداند که به واسطه آنها توقعات بازیگران پیرامون موضولات خاص با ه م
تالقی نموده و خواستههای بازیگران برآورده میشوند» .همان ون ه ک ه در تعری ف نی ر
مشخص است ،بدین ترتیب چهار رکن و یا ارکان چهار انه رژیم از نظر کراس نر اص ول،
قوالد ،هنجارها و رویههای تصمیم یری میباشند.
بر اساس این تعریف سه نکته مشخص میشود :نکت ه اول ،پای هه ای اص لی رژی م
اصول و هنجارهای ی

رژیم است .بدین معنا که تغییر در اص ول و هنجاره ا منج ر ب ه

 .1به لنوان مثال ،برخی بر این لقیدهاند که اول بار این واژه توسط ول دای ( )Goldiب ه ک ار رفت ه ش ده اس ت.
(لسگرخانی )15-4 :1375،و برخی دیگر رو ی ( )Ruggieرا پیشتاز در طرح و بکار یری اولیه واژه رژیم میدانند.
()Yoshimatsu,1998:5
Krasner

2.
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تغییر کلی رژیم خواهد شد و قوالد و روی هه ا ام ری اس ت ق انونی و درون رژیم ی ک ه
تغییرات فاحش را در رژی م ایج اد نم یکن د (حی دری )106:1383 ،نکت ه دو اینک ه
مشخص میشود آنچه در روابط بینالملل تحت لنوان رژیم به کار میرود ابتدا مربوط به
بازیگران حوزه روابط بینالملل بوده و ثانیاک در پی نردی

ک ردن اه داف بعض اک مختل ف

بازیگران و ایجاد الگوی خاص تصمیم یری میباشد و نهایتاک نکته سو  ،تمی ر و تفکی
ی

رژیم بینالمللی از همکاریهای بینالمللی و سازمانها و نهادهای بینالملل ی اس ت.

بدین معنی که رژیم بینالمللی ی

الگوی مشخص از همکاری بینالمللی ارائه میده د.

بر این اساس ،رژیمهای چند جانبه کنترل صادرات برای ایجاد ممنولیت و محدودیت در
صادرات و اشاله موش ها و پهپادها و تجهیرات و فناوریهای مربوطه ،در پی این اس ت
که با ایجاد التماد بر آمده از رژیمه ای ب ینالملل ی (از جمل ه اه داف اولی ه رژی مه ای
بینالمللی را ایجاد و افرایش التم اد در جه ت هم اهنگی م یدانن د) ،در زمین ه م وارد
ممنوله در رژیمها و نقل و انتقاالت بینالمللی آنها همکاری کنن د .در نتیج ه ،در ای ن
زمینه نظریه رژیمهای بینالمللی میتوان د راهگش ای مفی دی ب رای ش ناخت و تحلی ل
رژیمهای چند جانبه کنترل صادرات باشد.
رژیمهای چند جانبه کنترل صادرات
اولین تالشها برای کنترل اسلحه و فناوریهای م رتبط ب ا آن ب ه ق رن ش انردهم
میالدی برمی ردد .با این حال اولین تالش مدرن برای کنترل صادرات با تشکیل کمیته
هماهنگی چندجانبه کنترل صادرات یا کوکو در دهه پنجاه میالدی ک ه توس ط ای االت
متح ده و متح دان آن ب رای ی
محصوالت استراتژی

اق دا هماهن گ در جه ت مح دودیت در ص ادرات

به بلوک ش وروی تأس یس ش د ،نش ات رفت ه اس ت ( Lipson,

 .)2001:22شاید بتوان یکی از اولین رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات را کوکو  1ن ا

)Coordinating Committee for Multilateral Export Controls(CoCom

1.
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برد ،که در آغاز جنگ سرد و پایان جنگ جهانی دو ایجاد ردید .ا رچه ت اریخ دقیق ی
برای شروو به کار این رژیم نمیتوان یافت و از  1949تا  1952را ب ه لن وان س اله ای
آغاز آن نا میبرند ( .)Lipson, 2001:3اما پس از این رژیم ،رژیمهای کنت رل ص ادرات
دیگری همچون کمیته زنگر ،)1971(1تأمین کنند ان هس تهای (کل و لن دن،)19752
روه استرالیا ( ،)1985رژیم کنترل فناوری موشکی ( ،)1987ترتیبات واسنار ( )1995و
نهایتاک کد الهه یا کردارنامه الهه ( )2002و رژیم کنترل صادرات فناوریهای دو منظ وره
اتحادیه اروپا )Bauer & Bromley, 2016:1( )20094(3همگی با هدف کنترل صادرات
ی

یا چند نوو از سالحهای انهدا انبوه و فناوریهای دو منظوره ایجاد ردید.
از سوی دیگر ،با وجود کاستیها و مشکالتی که رژیمه ای کنت رل ص ادرات ب ا آن

روبرو است اما یکی از نشانههای افرایش درک خطر تکثیر سالحهای انهدا انبوه و توج ه
به این نکته از سوی کشورهای دارنده چنین س الح ه ایی ،رش د و اف رایش لض ویت در
رژیمهای موجود است5 .البته انگیره کشورها از پیوس تن ب ه چن ین رژی مه ای کنت رل
صادرات میتواند از دو لامل که ریشه تاریخی داشته نشات یرد :کسب پاداش از طری ق
دسترسی به بازارها و فناوری موجود در داخل رژیم و بین الضا و دو  ،انگیرههای هویتی
به دلیل کسب مشرولیت ب ین الملل ی و ای ن ک ه ب ه لن وان الض ای مش روو از جامع ه

Zangger Committee

1.

 .2از انجا که جلسات  NSGدر لندن بر رار میشد ،روه تأمین کنند ان هستهای به روه یا کلو لن دن مع روف
شده است.
European Union Community Regime for Dual-Use Export Controls

3.

 .4البته تأسیس اولیه این رژیم توسط الضای اتحادیه اروپا به سال  1994بر می ردد (.)Lipson, 2001:31
 .5هدف اولیه کشورهایی که چنین رژیمهایی را ایجاد و به آن میپیوندن د جل و یری از دس تیابی دیگ ر کش ورها و ب ه
لبارتی رقبای خود و ایجاد محدودیت در توان و رشد فناوری کشورهای ه دف اس ت و ای ن در برخ ی م وارد ب ا م تن
معاهدات که جرء حقوو سخت محسو شده و قدرت الرامی بیشتری از رژیمهای کنترل صادرات دارن د مث ل معاه ده
لد اشاله هستهای ( )NPTدر تضاد و تناقض است اما همین اقداماتی که از جنبهای رالمانه و غیر لادالنه است بالث
ایجاد رویهها و سپس تنظیم اسناد الرا اوری در زمینه جلو یری از تکثیر سالحهای انهدا انبوه (که جرء سیاسته ای
جمهوری اسالمی ایران است) و به تب آن امکان تحقق صلت و امنیت بینالمللی میشود.
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بین المللی محسو شوند که مالک دو در مورد جمهوریهای مستقل از شوروی س ابق
مصداو دارد (.)Lipson, 2001:12
نکته جالب توجه در رژیمه ای کنت رل ص ادرات از جمل ه روه اس ترالیا ،نگران ی
کشورهای در حال توسعه و لد تعهد است که پس از به اجرا در آم دن کنوانس یونی ب ا
موضولات رژیم صادراتی باید رژیم الغا شود .به لنوان مثال ،کشورهای در حال توسعه بر
این لقیده بودند که پس از به اجرا در آمدن کنوانسیون س الحه ای ش یمیایی ()CWC
وجود رژیم کنت رل ص ادراتی اس ترالیا لام ل تض عیف تعه دات من درد در کنوانس یون
میشود .طبق ماده یازدهم کنوانسیون سالح های شیمیایی ،این رژیم با هدف جل و یری
از تداخل توسعه اقتصادی و فناورانه با بحث های خل سالح شیمیایی بوده است .ا ر چه
درخواست این کشورها با مخالفت الضای روه استرالیا همراه شد و به جایی نرس ید ام ا
نشان دهنده وجود تعارض دی د اه ب ین کش ورهای جه ان س و ک ه ب ه دنب ال وج ود
رژیمهای با حقوو سخت میباشند و کشورهای قدرتمند ک ه کمت رین ال را حق وقی را
خواستار هستند ،است .البته نباید در مورد رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات با اغ راو
سخن فته و توفیقات آنها را بسیار دانست زیرا مثل هر رژیم بینالمللی دیگ ر همچ ون
رژیمهای کنترل تسلیحاتی ،این رژیمها خالی از اشکال نیستند .متخصص ان نق دهایی را
بر این رژیمها وارد کرده اند که از بین آنها سه نقد از اهمی ت بیش تری برخ وردار اس ت:
اولین نقد آن است که دارای ویژ ی ل د ش فافیت در ارائ ه اطالل ات ص ادراتی و ل د
اشتراک این اطاللات بین الضای خود هستند که این با ماهیت این نوو رژیمه ا ک ه در
جهت محدودیت دسترسی سایر کشورهای غیر لضو به سالح و تجهی رات خ اص اس ت
مغایرت دارد.
نقد دیگر بر اصلی است که در ضمن بحث حقوو نر به آن اش اره رف ت و آن غی ر
رسمی بودن ،خود کنترلی یا شرمنده کردن و اجمالی بودن تصمیمات است .ا رچه ای ن
اصل در رژیمهای کنترل تسلیحات و لد اشاله نیر تا حدی شبیه به همین مورد وج ود
دارد و این خود بالث افرایش مشرولیت رژیم کنترل ص ادراتی م یش ود ام ا از س ویی
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اجمالی بودن تصمیمات خود به کندی در تصمیم یری و شکست مااکرات میانجام د و
از سوی دیگر لد الرا آوری این ونه رژیمها بالث میشود برخی از الضا بدون ت رس از
مجازات و یا به دلیل قابل تحمل و پایین بودن س طت مج ازات ه ا ب ا ق وانین تخلف ی و
همچنین بدون هیچ احساس شرمی از نقض تعهدات خود ،برخی قوانین مندرد در رژی م
را زیر پا ااشته و نادیده بگیرند .به لنوان مثال ،کشوری همچون روسیه که لضو رژی م
تأمین کنند ان هستهای است محمولههای سوخت هستهای را در ژانویه  2001به هن د
میدهد که این در تضاد با تعهدات رژیم  NSGمیباشد (.)Beck & Gahlaut, 2016:3
نقد سو نیر بر وجود ررفیت اجرای این رژیمها میباشد .به لبارت دیگ ر ،الض ای
جدیدی که پس از فروپاشی شوروی به این رژیمهای کنترل صادراتی پیوستند به دلی ل
این که فاقد ررفیت نهادی و مناب برای اجرای کامل رژیم کنترل ص ادراتی هس تند ب ا
مشکالتی روبرو شده و اهی خود رژیم کنترلی را با مشکل مواجه میسازند .ب ه هم ین
جهت ،ایاالت متحده ی

برنامه کم های فعال و مسثر برای رژیمه ای کنت رل ص ادرات

ایجاد کرده که در قالب آن بسیاری از کشورهایی که جدیداک لض و ش دهان د را در جه ت
اجرای بهتر رژیم کم

و همیاری میکند (.)Beck & Gahlaut, 2016:4

نکته دیگری که در زمینه چنین رژیم ه ایی وج ود دارد ای ن اس ت ک ه در زمین ه
موش  ،برغم استفاده و سترش وسی تسلیحات موشکی در سطت جهان ،قوالد جه ان
شمول و معاهدات الرا آور حقوقی در زمینه کنترل یا مه ار و ک اربرد آن وج ود ن دارد و
این به دلیل همان بحثهای سیاست للیا و حاکمیتی است که کشورهای خواهان ایج اد
محدودیت در این چنین سالح ها مخصوصاک غر را مجبور به تدوین رژیمه ایی ب ر پای ه
حقوو نر که الرا حقوقی نداشته یا الرا کمتری در آن به چشم میخورد نموده است.
از جمله این رژیمها ،رژیمهای دوجانبه موشکی همچون س الت و اس تارت ،و رژی مه ای
چندجانبه کنترل صادرات همچون رژیم کنترل فناوری موش کی و ک د اله ه م یباش د.
میتوان اقدامات صورت رفته در زمین ه رژی مه ای کنت رل ص ادرات را در س ه زمین ه
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هسته ای ،شیمیایی و متعارف تقسیم بندی کرد که مهمترین اقدامات ص ورت رفت ه در
هر دسته شامل ی

یا دو رژیم چندجانبه کنترل صادرات مهم در لرصه جهانی است.

گروه تأمین کنندگان هستهای(1کلوپ لندن)
اولین ا در توسعه ی

زمینه در جهت کنترل فن اوری فرات ر از کوک و اس تقرار

آژانس بین المللی انرژی اتمی 2در سال  1956و معاهده من اشاله هس تهای 3در 1968
بود که روی هم رفته ی

رژیم من

سترش هستهای بین المللی را تش کیل دادن د .ام ا

ناتوانی این رژیم برای مقابله با سترش سالحهای هستهای توسط کشورهای غی ر لض و
منجر به ترتیبات کنترل صادرات چندجانبه مدرن برای مقابل ه ب ا س ترش س الحه ای
هسته ای در قالب کمیته زنگر و روه تأمین کنند ان هستهای شد .الضای «لد اش اله
هستهای» ( )NPTدر سال  1971کمیته صادرات هستهای 4را تشکیل دادند که به اس م
کلود زنگر ،5کمیته زنگر نامگااری ش د .ای ن کمیت ه در س ال  1974ق وانین ح اکم ب ر
صادرات فناوری هسته ای را که مورد توافق الضا بود به تصویب رساند اما ب ه دلی ل ای ن
که فرانسه هنوز به معاهده  NPTنپیوسته بود ،کمیته با ی

شکاف اساسی روبرو شد در

نتیجه در سال  1975روه تأمین کنند ان هستهای برای جبران این نقیصه تشکیل شد
(.)Lipson, 2001:24
روه تأمین کنند ان هسته ای ی

انجمن برای بح ث و هم اهنگی سیاس ته ای

کنترل صادرات برای جل و یری از دس تیابی کش ورهای غی ر هس تهای ب ه س الحه ای
هستهای ( )Anthony et. AL,1997:4در  1974با هدف جلو یری از صادرات و انتقال

)The Nuclear Suppliers Group(NSG

1.

)International Atomic Energy Agency(IAEA

2.

)Nuclear Nonproliferation Treaty(NPT

3.

Nuclear Exports Committee

4.

Claude Zangger

5.
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دوباره 1مواد و فناوری هستهای با مقاصد صلت آمیر برای مقابله با س وء اس تفاده از آن از
جمله توسعه سالحهای هستهای تأسیس ک رده اس ت ک ه دارای دو مجمول ه س ند ب ه
نا های «دستورالعمل انتقال فن اوری »2و «فهرس ت مح دودیت ب رای م واد دومنظ وره
هستهای »3میباشد ( )Zhao, 2013: 9و اکنون دارای  48لضو است و رئیس کنونی آن
سانگ یانگ 4از کره جن وبی م یباش د ک ه ریاس ت دورهای ای ن رژی م را برله ده دارد
( )http://www.nuclearsuppliersgroup.org, 2017نکته جالب آنکه رئ یس دورهای
رژیم کنترل فناوری موشکی برای سال  2017نیر از کره جن وبی و آق ای «ه ا س انگ
ووک» 5است.
یکی دیگر از للل شکل یری این رژیم جدا از آنچه در باال بدان اشاره ش د ،انفج ار
هستهای هند در سال  1974بود که کشورهای غربی به رهبری ایاالت متح ده در ص دد
اتخاذ رهیاف ت ن وینی در زمین ه کنت رل ص ادرات هس تهای برآمدن د ای ن اق دا هن د
نارساییهای رژیمهای کنترل صادرات و رژیم لد اشاله هستهای از جمله زنگر را نش ان
داد .زیرا در حالی که فهرست زنگر در ابتدا تنها شامل مواد هستهای و اجرائی بود که ب ه
طور مستقیم در توسعه سالح استفاده میشد ،کلو لندن کنترل صادرات محدودتری را
تصویب کرد که دستورالعمل ه ا ش امل برخ ی م واد دومنظ وره ب ا کاربرده ای دو ان ه
میشود.)Nikitin et. AL, 2012:18( .
نکته جالب در این رژیم کنترل صادراتی این است که بر لکس کوکو ک ه رژیم ی
للیه بلوک شرو و مخصوصاک شوروی بود ،رژیم تأمین کنند ان هستهای با لض ویت ای ن
دولت و در مقابل جهان سو و کشورهای در حال توس عه ب ود ک ه الض ای اولی ه آن را
آمریکا ،شوروی ،فرانسه ،کانادا ،آلمان غربی ،ژاپن و بریتانیا تشکیل میدادند و دقیق اک ب ه
Re-transfer

1.

Nuclear Transfer Guidelines

2.

Nuclear Dual-use Material Trigger List

3.

SONG Young

4.

HAM Sang-wook

5.

 / 56فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31زمستان  ،1396شماره 4

همین دلیل است که از روه تأمین کنند ان هستهای به لنوان «آپارتاید فناوری» 1ی اد
میشود به این دلیل که این رژیم با متن صریت معاهده لد اشاله در دستیابی کشورها
به انرژی صلت آمیر هستهای در تضاد اس ت .در ح الی ک ه رژی مه ای کنت رل ص ادرات
هسته ای شامل زنگر و تأمین کنند ان هسته ای هر دو مشرولیت خود را از متن معاهده
 NPTدریافت میکنند.
این نهاد که در پی تنظیم تجارت مواد ،تجهیرات و فناوریهایی است ک ه ب ه ط ور
بالقوه برای تسلیحات هستهای ک اربرد دارن د ،س مت ی ری اص لی خ ود را کش ورهایی
ااشته که به معاهده لد اشاله هستهای NPTنپیوسته ان د .ای ن رژی م ض من تعی ین
ممنولیت اقال صادراتی دو منظوره ،نقطه تماس خود را وین ق رار داده اس ت و اداره آن
به وسیله ژاپن بوده و الضای اولیه این رژیم ایاالت متحده ،ش وروی ،انگلس تان ،فرانس ه،
آلمان غربی ،کانادا و ژاپن بودند.
مقررات رژیم مربور به طور خالصه شامل این موارد م یش ود :ک اربرد ص ادرات م واد و
تجهیرات هستهای نبایستی منجر به ساخت هر ونه ابرار انفجاری هستهای ش ود مح دودیت
در انتقال تجهیرات و فناوریهای مورد استفاده برای بازفراورش ،غنی سازی اورانی و و تولی د
آ سنگین ،حفارت فیریکی از تجهیرات و مواد هستهای کنترل اقال صادر شده و پ ایرش
لیست محدودیت کمیته زنگر (لیست ماشه.)Nikitin et. AL, 2012:18( )2
این رژیم همچون سایر رژیمهای کنترل صادراتی بر اساس اجماو فعالی ت م یکن د.
جلسات لمومی این رژیم به طور سالیانه و ریاست آن به صورت چرخشی میباشد .ور ایف
اجالس لمومی معموالک بازنگری در دستورالعملها و به روز رسانی آنها ،به اش تراک ااری
اطاللات و فعالیتهای الضا به طور شفاف و همچنین کم

ه ای ام دادی ب ه کش ورهای

لالقمند به منظور تقویت پایبندی به دستورالعملها میباشد که دارای دو بازو برای اجرای

Technological Apartheid

1.

Trigger List

2.
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این ورایف است :روه مشورتی 1و نشست تبادل اطاللات .2هیئت دائمی ژاپن در س ازمان
بینالمللی در وین اقدا به بر راری نقطه تماس کرده و لملی اته ای پش تیبانی را انج ا
میدهد .نکته جالبی که در این رژیم میتوان مشاهده نمود و در س ایر رژی مه ای کنت رل
صادراتی مشابهی برای آن یافت نمیشود آن است که این رژی م ب ه ص ورت تروئیک ا 3اداره
میشود بدین معنی که اداره این رژیم در طول ی

سال ب ر له ده رئ یس قبل ی ،فعل ی و

آینده میباشد که ویژ ی ذکر شده این رژیم را از سایر رژیمه ا اس تثنا ک رده اس ت .روه
تأمین کنند ان هستهای با دو دستورالعمل که شامل صادرات هستهای و فناوریهایه ای
وابسته است ،آن چنان که ادلا میکند در پی اصل لد اشاله هستهای است این اص ل در
سال  1994به تصویب رسید که به کشور صادر کننده اجازه انتقال در زمانی م یده د ک ه
لالوه بر رلایت مقررات مندرد در دستورالعملهای این رژیم ،اصل لد اشاله را نیر م ورد
توجه قرار دهد .از سوی دیگر ،این رژیم خود را ساز ار و مکمل با انواو ابرارهای ق انونی در
زمینه لد اشاله هستهای م یدان د ک ه لبارتن د از :معاه ده من

س ترش س الحه ای

هستهای ( )NPTو معاه دات منطق های هس تهای ش امل :معاه ده منطق های تالتلولک و،4
پیم ان راروتونگ ا ،5پیم ان پلین دابا ،6پیم ان ب انکوک 7و پیم ان سمیپاالتینس

8

(.)http://www.nuclearsuppliersgroup.org, 2017
مهمترین تحوالتی که این رژی م از زم ان تأس یس در  1978پش ت س ر ااش ته
لبارتند از :انتشار دستورالعمل روه به لنوان ی

سند توسط آژانس ب ینالملل ی ان رژی

)Consultative Group (CG

1.

)Information Exchange Meeting (IEM

2.

NSG Troika

3.

سترش سالح در آمریکای التین Treaty of Tlatelolco

4.

معاهده من
معاهده منطقه آزاد هستهای در جنو اقیانوس آرا Treaty of Rarotonga
پیمان خل سالح هستهای آفریقا 6. Treaty of Pelindaba
پیمان منطقه آزاد هستهای جنو شرو آسیا 7. Treaty of Bangkok
پیمان منطقه لاری از سالح هستهای آسیای مرکری 8. Treaty of Semipalatinsk
5.
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اتمی در  ،1978تدوین ی
 ،1992انتشار ی

دستورالعمل ب رای انتق ال تجهی رات ب ا ک اربرد دو ان ه در

رارش از مجموله فعالیت های این رژیم در کنفرانس بررس ی 2000

تحت لنوان روه تأمین کنند ان هستهای :ریشهها ،نقشها و فعالیتها در سال ،2000
بر راری اجالس فووالعاده در وین برای تدوین ی

راهکار در زمینه همک اری هس تهای

غیر نظامی با هند در  2008و تصمیم به ایجاد ی

روه فنی برای بررسی هر دو لیس ت

و ب ه روز ک ردن ب ا تح والت فن اوری ای ن

روه ک اری ( )1DMTEدر س ال 2010

(.)http://www.nuclearsuppliersgroup.org, 2017
گروه استرالیا

2

ا مهم بعدی در زمینه کنترل چندجانبه صادرات پس از بحث هستهای ،اس تقرار
رژیم ه ای کنت رل ص ادرات ب رای رس ید ی ب ه س الح ه ای ش یمیایی و بیولوژی
فناوریهای موش های کروز و بالستی

،و

بود که در این زمین ه ب ا ایج اد دو رژی م مه م

روه استرالیا در زمینه شیمیایی و بیولوژی  ،و رژیم کنترل فن اوری موش کی در زمین ه
بحثهای موشکی ،رژیمهای کنترل صادرات مفهو مضیق خود را از دس ت داده و فرات ر
از بحثهای کنترلی در زمینه هستهای شد .روه استرالیا ی

رژیم و فرو غیر رس می و

بدون هیچ ونه منشور مربوط به محدودیت سالحهای شیمیایی و بیولوژی

است ک ه از

طریق هماهنگ سازی کنترل صادرات ،به دنبال حصول اطمینان از این م ورد اس ت ک ه
صادرات به توسعه سالح های شیمیایی و بیولوژی

کم

نمیکن د .هم اهنگی اق دامات

مربوط به کنترل صادرات مل ی تعه دات خ ود را تح ت لن وان کنوانس یون س الحه ای
ش یمیایی 3و کنوانس یون س الحه ای بیولوژی

و س می 1ب ه ح د کم ال م یرس اند

(.)http://www.australiagroup.net, 2017
)Dedicated Meeting of Technical Experts (DMTE

1.

)The Australia Group(AG

2.

)Chemical Weapons Convention(CWC

3.
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ریشه تشکیل این رژیم صادراتی به جنگ لراو للیه ای ران و اس تفاده ای ن کش ور از
سالحهای شیمیایی برمی ردد که بالث شد کشور استرالیا ابتکار لمل ایجاد ی

نظا برای

کنترل مواد شیمیایی قابل استفاده در تولید سالحهای شیمیایی را مط رح ک رده و توس ط
پانرده کشور بین سالهای  1984-1985این رژیم بنا شود و هم اکن ون پش تیبانی از ای ن
رژیم توسط وزارت خارجه استرالیا و نقطه تم اس نی ر س فارت اس ترالیا در کش ور فرانس ه
میباشد ( .)Lipson, 2001:26هدف ،اطمینان از این است که صنای کشورهای لضو لمداک
یا سهواک به دنبال دستیابی به سالحه ای ش یمیایی و بیولوژی

نباش ند ( United States

 .)General Accounting Office(GAO), 2002:5این رژیم که تحت رهب ری و ه دایت
استرالیا و توسط بیست کشور صاحب و دارای فناوری شیمیایی راهاندازی ش د ،اکن ون ب ه
لنوان بخشی از کنفرانس خل سالح است ( )-, 1991:71و ساالنه در مورد راههای افرایش
اثر بخشی اقدامات ملی در زمینه صدور مجوزهای صادراتی برنامهریریهایی انجا میدهند
ضمن این که شرکت کنند ان در روه استرالیا هیچ تعهد الرا آور حقوقی نمیدهند و اث ر
بخشی این رژیم تنها در همکاری و ی

تعهد مشترک به اهداف لد اشالهای است .تع داد

الضای آن اکنون شامل  41کشور بعالوه لضویت اتحادیه اروپا میباشد و آخ رین کش وری
ک ه ب ه لض ویت آن در آم ده مکری

در س ال  2013اس ت (

2017,

 .)http://www.australiagroup.netنقدی که به این رژیم از س وی کش ورهای در ح ال
توسعه صورت می یرد دقیق کا شبیه ب ه نق د مرب وط ب ه رژی م ص ادراتی ت أمین کنن د ان
هستهای است که این نقد پس از به اجرا در آمدن کنوانسیون سالحهای ش یمیایی ش دت
بیشتری یافته و این رژیم را لامل تضعیف ماده یازدهم کنوانس یون در م ورد جل و یری از
تداخل این بحث با توسعه اقتصادی و فناورانه میدانند.

Biological and Toxin Weapons Convention

1.
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رژیم کنترل فناوری موشکی

1

با تکامل و سترش موش

از نوو کروز و بالستی

آن ،در میان کش ورهای جه ان

س و در ش رایط نب ود بح ثه ای نظ ارتی ق وی از نظ ر ق درته ای ص احب چن ین
فناوریهایی ،بحثی در میان این چنین کشورها که حتی از نظر ایدئولوژی نیر ب ا ه م در
تعارض بودند ( همچون شوروی و ایاالت متح ده) در رف ت ک ه ب ا توج ه ب ه ای ن ک ه
موش های بالستی

توانایی پرتا سالحهای هستهای دارند ،داشتن توانایی برای تولی د

چنین موش هایی حتی برای کشورهای فاقد فناوری و نی ر س الح هس تهای خطرن اک
بوده و در نتیجه باید انتقال موش

به جهان سو به هر شکلی از جمله از طریق ت دوین

رژیمهای چندجانبه کنترل صادراتی مبتنی بر توافق سیاسی مح دود ردد در نتیج ه،
این امر منجر به برداشتن امی شد که در ادامه به تدوین رژیم کنترل فن اوری موش کی
انجامید (حیدری .)151 :1383 ،هدف این رژی م در ابت دای ک ار در ده ه  80م یالدی
محدود کردن سترش موش ها و تکنولوژیهای مرتبط برای سیستمهایی که ق ادر ب ه
حم ل محمول های ح داقل  500کیل و ر در فاص له  300کیل ومتر (ق ادر ب ه حم ل
کاله های هستهای) بود که در دهه  90وس ایل نقلی ه ه وایی (پهپاده ا) و همچن ین
موش های شیمیایی و بیولوژی

نیر به لیست محدودیت های این رژی م اف روده ش ت

( )Zhao, 2013:10ای ن رژی م همچ ون برخ ی دیگ ر از مهمت رین رژی مه ای کنت رل
صادراتی ،دارای ترتیبات داوطلبانه و غیر رسمی است که کشورهای لالقمند ب ه مح دود
کردن سترش کاالها و فناوری های خاص به تبادل اطاللات و هم اهنگی فعالی ته ای
ملی خود دست میزنند (.)Anthony et. AL, 1997:4
توجه به این نکته ضروری است که رژیم کنترل فناوری موش کی ب ه ص ورت ی
قدرت تصمیم یری لمل نمیکند بلکه هر ی

از الضا مسئول اجرای تصمیمات روه از

)Missile Technology Control Regime (MTCR

1.
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طریق قوانین و مقررات ملی میباشد ( .)Anthony et. AL,1997:4این دقیق اک ب ه ای ن
دلیل است که این رژیم از سایر رژیمه ای کنت رل ص ادراتی در ن وو خ ود بیش تر غی ر
رسمی 1است که فاقد ی
مرتبط با موش

نهاد اجرایی بین المللی برای نظارت بر ص ادرات فن اوریه ای

است .ضمن اینکه هیچ سازوکاری ندارد با این ح ال ،ب ه موفقی ته ای

قابل توجهی دست یافته است .از جمله لغو پروژه موش کی کن در  22اس ت .البت ه رژی م
دارای اجالس لمومی ساالنه و ماهانه در پاریس است و نقط ه تم اس 3نی ر وزارت ام ور
خارجه فرانسه است و تصمیم یری با اجماو است (.)Lipson, 2001:28
پیشنهاد تشکیل این رژیم از سوی ایالت متحده در سال  1982و برای رسیدن ب ه
ی

اقدا مشترک در زمینه کنترل اشاله موش

شروو شد .للت طرح ای ن ن وو رژی م
و

کنترل ی در ده ه  80م یالدی ،نگران ی پ س از جن گ ش یمیایی و اش اله موش

فناوریه ای موش کی در کش ورهای در ح ال توس عه و من اطق آس یب پ ایر از جمل ه
خاورمیانه بود که طبق استدالل طراحان این رژیم چن ین کش ورهایی م یتوانس تند ب ه
راحتی موش های بالستی

خود را تبدیل به وسایل حمل سالحهای انهدا انبوه کنند.

در نتیجه در سال  1985و بعد از حمله موشکی لیبی در س اله ای 1985-1986
به پایگاه نظامی آمریکا در ایتالی ا ب ه تالف ی بمب اران ش هرهای لیب ی توس ط آمریک ا و
آزمایش موشکی لیبی در همین سال ( ،)Ozga,1994:66چند کشور همک اری خ ود در
زمینه کنترل فناوری موشکی را آغاز کردند تا این که سرانجا در سال  1987کشورهای
روه هفت 4رژیم کنترل صادراتی موش

را ایجاد نمودند .در ابتدا رژیم کنت رل فن اوری

موشکی تنها بر موش هایی متمرکر شده بود که قادر به حمل محمولههای هس تهای ب ا

More Informal

1.

The Joint Argentinian-Egyptian-Iraqi Condor II Missile Project

2.

Point of Contact

3.

 .4هفت کشوری که در تدوین این رژیم پیش قد بودند لبارتند از :ایاالت متحده ،کانادا ،انگلستان ،فرانس ه ،آلم ان
غربی ،ایتالیا و ژاپن.

 / 62فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31زمستان  ،1396شماره 4

ب رد و وزن م اکور بودن د ام ا در س اله ای  1992و  1993موش

ه ای بیولوژی

و

شیمیایی و پهپادها هم به موضوو اضافه شد (.)Lipson, 2001:27
الضای رژیم کنترل فناوری موشکی به طور پیوسته رشد کرده و اکنون با لضویت هن د
تعداد کشورهای لضو  35کشور شده است .کشورهایی که به لضویت این رژی م در آم دهان د
ش امل :آرژانت ین ( ،)1993اس ترالیا ( ،)1990ات ریش ( ،)1991بلژی
( ،)2004برزیل ( ،)1995کانادا ( ،)1987جمهوری چ

( ،)1990بلغارس تان

( ،)1998دانمارک ( ،)1990فنالن د

( ،)1991فرانس ه ( ،)1987آلم ان ( ،)1987یون ان ( ،)1992مجارس تان ( ،)1993ایس لند
( ،)1993ایرلن د ( ،)1992ایتالی ا ( ،)1987ژاپ ن ( ،)1987لو رامب ور ( ،)1990هلن د
( ،)1990نیوزلند ( ،)1991ن روژ ( ،)1990لهس تان ( ،)1998پرتغ ال ( ،)1992ک ره جن وبی
( ،)2001فدراس یون روس یه ( )1995آفریق ای جن وبی ( ،)1995اس پانیا ( ،)1990س وئد
( ،)1991س وئیس ( ،)1992ترکی ه ( ،)1997اوک راین ( ،)1998بریتانی ا ( ،)1987ای االت
متحده ( )1987و آخرین آن هند ( )2016م یباش ند .البت ه چن د کش ور از جمل ه چ ین و
اسرائیل نیر پایبندی خود را به این رژیم الال داش تهان د هرچن د ب ه لض ویت کام ل آن در
نیامدهاند .در این بین چین در سال  1994الال داش ت ک ه تنه ا خ ود را مل ر ب ه رلای ت
دستورالعمل  1987میداند و نه دستورالعمل اصالح ش ده در س ال  .1993از جمل ه اه داف
این رژیم جا و تشویق کشورهای غیر لضو برای پیوستن به این رژی م اس ت .نکت ه دیگ ر
آنکه ،ریاست رژیم به صورت دورهای است و بعد از ریاس ت هلن د و لو رامب ور ب ه ص ورت
مشترک که با وزارت خارجه هلند و "کلرک" بود ،اکن ون ریاس ت آن ب رای س ال  2017ب ر
لهده «ها سانگ ووک» از کره جنوبی است که در اکتبر  2016آغاز به کار نموده است.
این رژی م ب ا ه دف جل و یری از اش اله موش

و پهپ اد (وس ایل پرت ابی ب دون

سرنشین) ،به دنبال هماهنگی نظا های کنترل ملی خود بر مبنای اجازه ص ادرات اس ت
که موجب جلو یری از اشاله این موش

م ی ردد .البت ه ای ن رژی م چن دین ب ار در

دستورالعمل و ضمیمههای خ ود تغییرات ی ایج اد و اص الحاتی انج ا داده ک ه آخ رین
اصالحیه آ ن مربوط به اجالس کارشناسان فنی در نشست بوسان در کره جنوبی بوده که
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مربوط به به روز رسانی ضمیمه این رژی م در ت اریخ  28اکتب ر  2016م یباش د ک ه در
هشت مورد تغییرات ی ص ورت رفت ه اس ت ) .(http://mtcr.info, 2017رژی م کنت رل
فناوری موشکی ی

معاهده نیست بلکه ی

رژیم غیر رسمی و ی

توافق سیاسی می ان

تعدادی از کشورها بر مبنای درک سیاسی متقابل است .این کشورها توافق کردهان د ک ه
سیاست مشترک صادراتی بر مبنای اصول راهنمای (دستورالعمل )1تدوین ش ده در ای ن
توافق در صادرات خود المال کنند .الضا این مقررات راهنما یا دستورالعمل تواف ق را در
قالب قوانین و قانون ااری ملی اجرا میکنند تا انتقاالت تجهیرات فهرس ت ش ده تح ت
کنترل لملی در آید (حیدری.)153 :1383 ،
دستورالعمل رژیم ،انتقاالت موش

و فناوریهای مربوط ه ب ه لن وان وس یله پرت ابی

سالح های انهدا انبوه مثل پهپادها را محدود میکند .در نتیج ه ،تمرک ر ب ر مه ار انتق ال
موش هایی است که دارای توانایی پرتا مهمات با حداقل ررفیت  500کیلو ر تا فاصله
 300کیلومتر از مبدأ پرتا (حیدری )154 :1383 ،میباشد که جرء دسته ی

 2در نظ ر

رفته میشود .موارد تحت کنترل رژیم طبق ضمائم آن به دو بخش قابل تقسیم است:
 .1دسته ی

( :)Category Iسیستم کامل موش

ساخت راکت ،موتور ،سیستم هدایت و خودرو و پرتا

و زیر سیستمها :شامل مراحل
صادرات ای ن تجهی رات ب ه غی ر

الضا ممنوو است .مسثر بودن این مقررات منوط به رلای ت ممنولی ت ص ادرات اس ت و
انتقال تأسیسات تولید روه ی

مطلقاک ممنوو میباشد.

 .2دسته دو ( :)Category IIسایر موارد مرتبط با فناوری موش

مج وز ص ادراتی

دارد به شرط آن که بررسی پنج لامل مصرحه در بند  3دستورالعمل ،نشان دهد که این
تجهیرات با هدف نهایی کم
خدمت توسعه موش

به پرتا سالحهای انهدا انبوه و ی ا در بیش تر م وارد در

طبق دسته ی

با برد و میران خرد مهمات مجاز نباش د .قض اوت

در مورد صادرات مجاز روه دو که قصد تولید سالح انهدا انبوه نباشد ،بر لهده کش ور
MTCR Guideline

1.

Category I-MTCR

2.

 / 64فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31زمستان  ،1396شماره 4

لضو است .ولی بیش از همه تأکید م ی ردد ک ه سیاس ت اساس ی در اج رای بن د دو
«سیاست انکار »1باشد (.)-, 1991:71
رژیم کنترل فناوری موشکی ضمن اینکه تنها رژیمی است که بیش ترین نگران ی را
در مورد ابرارهای تحویل سالح(2منظور موش ها است) دارد ،در ط ول جلس ات س الیانه
خود چندین بار مورد بازبینیهایی قرار رفته است که از جمله مهمت رین اج السه ای
آن مربوط به سال  1993که به اضافه نمودن پهپادها در لیست ای ن رژی م اق دا ش د و
اجالس  2002که دوباره ای ن رژی م س ترش یافت ه و ش امل جل و یری از دس تیابی و
دسترس ی تروریس ته ا ب ه موش

ه ا و فن اوریه ای موش کی اس ت ( resolution

 ،)2325,2016میباشد.
ترتیبات واسنار

3

رژیم کنترل صادراتی کوکو  ،رژیمی مربوط به دوران جن گ س رد و ت اب مق ررات
حاکم در آن زمان بود ،بنابر این پس از فروپاشی ش وروی و پای ان جن گ س رد نی از ب ه
داشتن ی

رژیم کنترل صادراتی در زمینه تسلیحات متعارف و دومنظوره 4هماهن گ ب ا

نیازهای زمان بیشتر احس اس ش د .در نتیج ه ،کوک و در س ال  1994منح ل و رژی م
ترتیبات واسنار به لن وان ج ایگرینی ب رای کوک و در نظ ر رفت ه ش ده و در س الهای
 1995-1996تشکیل یافت .ترتیب ات واس نار مرب وط ب ه کنت رل ص ادرات س الحه ای
متعارف و ابرارها و فناوریهای دو منظوره 5ب ه ط ور رس می در وی ن در ج والی 1996
تأسیس شد و به دنبال جلو یری از تجم بی ثبات کننده تس لیحات متع ارف از طری ق
Denial Policy

1.

The only Export Control Regime Concerning Delivery Means since 1987, HAM SANG-

2

WOOK, Chair, Missile Technology Control Regime,2016
)3. Wassenaar Arrangement(WA
Conventional Arms and Dual-use Technologies

4.

Dual-use Goods

5.
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ت رویج ش فافیت و مس ئولیتپ ایری بیش تر در قب ال انتق ال تس لیحات متع ارف
( )www.wassenaar.org, 2017و استفاده از فناوریهای دو منظوره خاص و درنتیج ه
تأمین امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی بودند .در چارچو ای ن ترتیب ات ،الض ا ب ه
تبادل اطاللات و رویکردهای سیاسی 1میپردازند .ب ا ای ن ح ال واس نار ق درت تص میم
جمعی ندارد و همه تصمیمات توسط کش ورهای لض و ب ه ص ورت مس تقل و از طری ق
روشهای ملی اجرا میشود (.)Anthony et. AL, 1997:2
تصمیم یری در رژیم تازه تأسیس بر اساس اجماو یا «اختیار ملی »2و فاقد حق وت و
می باشد .در نتیجه کشورها به دنبال آن هس تند ک ه از طری ق سیاس ته ای مل ی خ ود،
اطمینان حاصل کنند که موارد و اهداف رژیم به درستی رلای ت م یش ود .تع داد الض ای
کنونی این رژیم  41کشور است و تنظیم مالقاتها با وین و نقطه تماس ( )VPOCمیباشد
و شاید این تنها رژیم کنترل صادراتی است که دارای ی

دبیرخانه کوچ

میباشد.

ضمن اینکه این رژیم دارای «رهنمودها و دستورالعملهایی »3است که یکی مربوط به
زمان تأسیس و آن «لناصر اولیه »4است و دیگ ر لیس ته ا ش امل :لیس ته ای کنت رل،
روشهای تبادل اطاللات در موارد لمومی ،روشه ای تب ادل اطالل ات در م ورد اس لحه،
روش های تبادل اطاللات در مورد ابرار و فناوریهای با کاربرد دو انه ،شکل جلسات ،نحوه
مشارکت و نهایتاک موارد محرمانه میشود (.)www.wassenaar.org, 2017

Policy Approaches

1.

National Discretion

2.

Guidelines and Procedures

3.

Initial Elements

4.
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کد (کردارنامه) الهه

1

کد یا کردارنامه الهه نا رژیمی چندجانبه در زمین ه کنت رل ص ادرات موش
بالستی

ه ای

به طور خاص میباشد که اکنون با بیش از  130لضو از کشورهای مختلف جهان،

شاید اولین و تنها رژیم کنترل صادراتی باشد که الضای آن به بیش از  50لضو م یرس د.
برخی ،للل تشکیل این رژیم را ل د ک ارایی و موفقی ت رژی م کنت رل فن اوری موش کی
میدانند که این به دلیل موفقیت این رژیم در از کار ان داختن برنام ه تولی د موش
بالستی

ه ای

توسط دو دسته از کشورها و همچنین جا کشورهای مطرح در این حوزه و نیر

اشتیاو به لضویت در این رژیم حتی در سالهای کنونی دلیل موجهی شناخته نم یش ود.
ا رچه میتوان این رژیم را مقدمهای بر تشکیل رژیم الهه در نظر رفت.
تشکیل این رژیم نیر به جلسات و مشاورهها در قالب رژیم کنترل فن اوری موش کی
برمی ردد جایی که بر اساس توافق الضا پیش نویس اولیه کد اله ه در جلس ه لم ومی
رژیم کنترل فناوری موشکی در هلسینکی در سال  2000ارائه شد و پس از بحث و نق د
پیرامون آن توسط الضای رژیم کنترل فناوری موشکی ،قرار شد نظرات سایر کش ورهای
صاحب فناوری و غیر لضو نیر در نظر رفته شود .بدین منظور در سال  2001در ورش و
این جلسه و با حضور ایران بر رار ش د .در س ال  2002در کنف رانس پ اریس مق ررات
کردارنامه 2را تعیین کردند .در همان سال در کنفرانس دو روزهای در الهه رس میت ای ن
رژیم را الال نمودند که از آن به بعد ،به التبار مک انی آن ک د اله ه (کردارنام ه اله ه)
خوانده میشود (حیدری.)180 :1383 ،

)The Hague Code of Conduct for prevention of Ballistic Missile proliferation (HCOC

1.

ICOC

2.
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نتیجهگیری
رژیمهای چند جانبه کنترل صادرات به صورت های مختلفی م یتوان د ب ر امنی ت
ملی کشورها و از جمله جمهوری اسالمی ایران تأثیر اار باشد و برای رسیدن به اه داف
خود در پی محدود کردن توانایی ایران در دستیابی به سالحهای دفالی چون موش ه ا
با فناوری های پیشرفته است و برای این منظور شاید بتوان تأثیر ااری این رژی مه ا ب ر
امنیت ملی ایران را در قالب قطعنامههای شورای امنیت نشان داد .نباید ادل ا نم ود ک ه
این چنین رژیمها توانایی تأثیر ااری نداشته و ی ا اینک ه اثر ااری ای ن رژی مه ا تنه ا
موفقیتهای چشمگیرشان مربوط به دهه اول ایجاد رژیمها بوده است و پس از آن دیگ ر
توانایی تأثیر ااری ندارد و اال چرا باید در فکر ایجاد ی

رژیم جایگرین و یا پیش رفتهت ر

بود زیرا ا ر این ادلا صحیت باشد پس نباید در دوران کنونی با استناد به رژیمهای چن د
جانبه کنترل صادرات قطعنامهای در شورای امنیت ملل متحد صادر ردد .از جمله ای ن
موارد قطعنامه  1540است که س ازوکار اجرای ی و دس تورالعمل ای ن رژی م ب ه لن وان
راهنمای لمل اجرای این قطعنامه پایرفته شده است.
اما قطعنامههای مختلفی ضمن اشاره به رژیمهای کنترل صادرات ص ادر ش ده ک ه
مثال آن قطعنامه صادره در شورای امنیت با استناد به رژیم کنترل فناوری موشکی برای
الم ال تح ریم ص ادرات موش

ه ای ک روز ب ه ک ره ش مالی در س ال 2014

) (http://www.nti.org,2017است شاید مهمتر از آن قطعنامههای متفاوتی باش د ک ه
هنگا تصویب و در متن قطعنامه به رژیمهای چند جانبه کنترل صادرات و از آن جمل ه
رژیم کنترل فناوری موشکی استناد کردهاند .از جمله آنها قطعنامه  2325شورای امنیت
در سال  2016است که حتی رئیس رژیم کنترل فناوری موشکی امکان سخنرانی داشته
و یکی از موارد اشاره در قطعنامه همین رژیم ب وده اس ت (.)resolution, 2325, 2016
کشورهای غربی میکوشند با فشار س ترده و الم ال اس تانداردهای دو ان ه ب ر ق درت
نظامی و بازدارند ی سایر کشورها تأثیر اارن د و آن را ب ه کنت رل در آورن د .ش ناخت
دقیق و درک تأثیر فرآیندهای تأثیر اار برای کشوری همانند ایران که سیاس ت دف الی
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 آنها میکوشند ابعاد غیرالرا آور رژی مه ای کنت رل.مستقلی را دنبال میکند ضروریست
صادرات را از طریق مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل حت ی ب رای کش ورهای غی ر
.لضو به صورت اجباری درآورند
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