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چکیـده
کنترل تسلیحات خصوصاً در زمینه موشک در دوران جنگ سرد مبتنی بر روابط قدرت بین
دو ابر قدرت بود و دو ابر قدرت برمبنای مفهوم ثبات راهبردی تعامالت خود در حوزه موشک
را تنظیم میکردند .پایان جنگ سرد به منزله ظهور بازیگران جدید در عرصه بینالمللی و نقش
آفرینی آنها در تعامالت بینالمللی بود.در نتیجه ،رویکردهای کنترل تسلیحاتی نیز برای انطباا
با شرایط جدید تغییر کردند .از این رو ،این سوال مطرح میشود که با توجه به تغییار در نظاام
بینالملل و ظهور چالشهای جدید ،رویکردهای کنتارل تسالیحات در حاوزه موشاک باا چاه
تغییراتی مواجه شدهاند .این مقاله معتقد است رویکردهای کنترل تسالیحات در زمیناه موشاک
بعد از پایان جنگ سرد به منظور پاسخگویی به چاالشهاای جدیاد از حاوزه محادود دولات
محوری و روابط بین دو ابرقدرت به سمت جامعنگری حرکت کردند که در آن بار ساه اصال
اعتمادسازی ،شفافسازی و پادمانسازی تاکید میشود .این مقاله برای تبیین این موضوع ابتادا
به بررسی تحول نظری در رویکردهای کنترل تسلیحات میپردازد .در بخاش دوم چاالشهاای
ناشی از موشک مورد بررسی قرار مایگیارد و در نهایات روناد حرکات رویکردهاای کنتارل
تسلیحات در زمینه موشک مورد بررسی قرار میگیرد.
▪

واژگان کلیدی

رویکردهای کنترل تسلیحات؛ موشک؛ اعتمادسازی؛ شفافسازی؛ پادمانسازی

مقدمه
موشک بالستیک به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود مانندد حملده بده تأسیسدات
راهبردی در عمق کشور هدف ،مهمترین و پیشرفتهترین ابداار پرتداس سدال هدای کشدتار
جمعی محسوس میشود .با پایان جنگ سرد همامان بدا افداای

نگراندی در مدورد اشداعه

سال های کشتار جمعی ،موضوع اشاعه موشک نیا مورد توجه کشورها قرار گرفت .چرا کده
همامانی اشاعه سال کشتار جمعی و اشاعه موشدک بالسدتیک ،بازدارنددگی راهبدردی بده
عنوان یکی از مهمترین عامل ثبات بینالمللی را تضعیف مینمدود .عدالوه بدر ایدن ،اشداعه
موشک در مناطق بحرانی و احتمال استفاده از آن در مناقشات منطقهای عدالوه بدر تغییدر
موازنه منطقهای ،ثبات راهبردی بین قدرتهای بارگ را پیچیده نمود .اسدتقرار موشدک در
سطح منطقهای از یک سو امکان تأثیرگذاری کشدورها بدر مبدادمت منطقدهای را افداای
میداد و از سوی دیگر مانع عمدهای برای اقدامات منطقهای قددرتهدای بدارگ محسدوس
میشد و هر گونه اقدام قدرتهای بارگ برای مقابلده بدا ایدن چدال

منطقدهای بده طدور

ناخواسته بر بازدارندگی راهبردی بین قدرتهای بارگ را تحت تأثیر قدرار مدیداد .فرایندد
جهانی شدن و امکان دسترسی آسان به فناوری و مواد ساخت موشک از بازارهدای جهدانی
شده خصوصاً از سوی بازیگران غیردولتی نگرانی از اشاعه موشک را تشدید نمود .کشورها و
بازیگران غیردولتی با استفاده از کانالهای ارتباطی جهانی به راحتی میتوانند فناوری مورد
نیاز را از بازارهای سیاه یا شبکههای قاچاق مانند شبکه عبددالقادر خدان بده دسدت آورندد
(فناوری سالحهای کشتار جمعی را اشاعه می دهند نه موشک) .از این رو اشاعه موشک بده
عنوان نگرانی جدی علیه ثبات بینالمللی تلقی گردید و اقدامات بینالمللدی چده در سدطح
سازمانهای بینالمللی و چه به صورت موافقتنامههای دو یا چندد جانبده بدرای مقابلده بدا
اشاعه موشک آغاز گردید .مقاله حاضر در صدد بررسی مسدلله اشداعه موشدک بالسدتیک و
تحول رویکردهای کنترل تسلیحاتی برای مقابله با آن است .از این رو این سدوال را مطدر
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میکند که با توجه به تغییر ماهیت نظام بینالملل بعد از جنگ سدرد رویکردهدای کنتدرل
تسلیحات برای مقابله با اشاعه موشک بالستیک چه تغییری کرده است؟ ایدن مقالده نشدان
خواهد داد رویکردهای کنترل تسلیحاتی برای مقابله با موشک بعد از جنگ سرد از رویکرد
دولتمحوری و دو جانبه و تاکید بر موضوع خاص به سمت رویکرد جامع و مبتنی بدر سده
اصل شفافسازی ،پادمانسازی و اعتمادسازی حرکت کرده است .این مقاله ابتدا به بررسدی
تحول نظری در رویکردها در زمینه کنترل تسلیحات میپردازد و در بخ های بعدی ضمن
بررسی اهمیت موشک و تهدیدات اشاعه موشک تحول در رویکردها برای مقابله با موشدک
را مورد بررسی قرار میدهد.
 -1تحول نظری رویکردهای کنترل تسلیحات
کنترل تسلیحات یکی از رویکردهدای دسدتیابی بده امنیدت بدین المللدی از طریدق
راهبردهای نظامی است .ایده کنترل تسلیحات اگدر چده ریشده در قدرن  19دارد امدا در
شکل مدرن و جدید خود ،میراث دوران جندگ سدرد و محصدول رقابدت هسدتهای بدین
شوروی و آمریکا است .اگر چه دو مفهوم خلع سال و کنترل تسلیحات دارای اشتراکاتی
میباشند اما ایدن دو بدا هدم تفداوت داشدته و دارای مفروضدات و سدازوکارهای اجرایدی
متفاوت هستند .خلع سال مستلام حذف نوع خاصی سال از زرادخانه دولدتهدا اسدت.
مجمع عمومی سازمان ملل خلع سال را به صورت حذف همه انواع سدال هدای کشدتار
جمعی همراه با کاه

متوازن نیروهای مسلح و تسلیحات متعارف تعریدف مدیکندد بده

نحوی که امنیت طرفین تضعیف نگدردد ( .)Larsen, 2002:7در مقابدل ،هددف ،کنتدرل
تسلیحات تنظیم و همچنین تحدید تحصیل ،تولید ،اسدتقرار و اسدتفاده از سدال خداص
است .به طور اخص کنترل تسلیحات در صدد ممنوعیت نوع خاصی از سدال یدا سدامانه
تسلیحاتی و همچنین تحمیل محدودیتهایی در زمینه تعدداد ،سدایا و قددرت تخریبدی
سال ها است .کنترل تسلیحات سه هدف کاه
برای جنگ و کاه

خطر جنگ ،کاه

هاینه آمادهسدازی

صدمات در صورت جنگ را دنبال میکندد .در خدالل جندگ سدرد
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کنترل تسلیحات به عنوان مجموعه ای از قواعد مورد پذیرش دو ابر قدرت تلقی مدیشدد
که درگیر یک رقابت جهانی بودند .کنترل تسلیحات در این دوران ابعاد سیاسی و نظامی
داشت و به عنوان مبنایی برای ثبات راهبردی تلقی میشد( .)Grand,2001:6موضوعات
کنترل تسلیحاتی در این دوران به صورت محدود مورد بحث قرار میگرفتندد .از نظدر دو
ابر قدرت ،کنترل تسدلیحات ابدااری بدرای کداه

خطدر رقابدت بدین آنهدا و همچندین

پی بینیپذیر ساختن و کم هاینه ساختن این رقابت بوده است .از ایدن منظدر ،کنتدرل
تسلیحات هیچ گاه به معنی پایان رقابدت بدین دو ابدر قددرت نبدود بلکده هددف کنتدرل
تسلیحات ،پای  ،مدیریت و تنظیم رقابت بین آنها بود .از آنجا که دو ابر قدرت به هنگام
مذاکره در مورد مسائل خلع سالحی و کنترل تسلیحات هیچ نقشی برای سایر بدازیگران
قائل نبودند ،این نگرش وجود داشت که کنترل تسدلیحات ابدااری ایددآل بدرای تحدیدد
تسلیحات یا تعهدات حقوقی الاامآور است .از این رو از دوران جنگ سرد به عنوان عصدر
طالیی ابتکارات خلع سالحی و کنترل تسلیحات یاد میشود و بسیاری از ابتکارات خلدع
سالحی مانند معاهده عدم اشاعه هستهای ،معاهده سدال هدای شدیمیایی و میکروبدی و
همچنین معاهدات کنترل تسلیحاتی مانند سالت ،استارت و معاهدده موشدکهدای ضدد
بالستیک در این دوران منعقد شدند (.)See. Lever, 2014
اقدامات موجود در معاهدات کنترل تسلیحاتی در دوران جنگ سرد غیر شفاف بودند.
این معاهدات عمدتاً به نگرانی در مورد مبادمت بین دولتها میپرداختند و خواستار تغییدر
رفتار در فضای بین دولتی بودند .از این رو بر مفهوم موازنه قدرت تاکید میشد و خواسدتار
تغییر در توزیع توانمندی بین دو رقیب نبودند (  .)Schofleld, 2000:764در دوران جنگ
سرد مفهوم راستیآزمایی در چهدار چدوس موافقتنامده تسدلیحات هسدتهای بده تأسیسدات
هسته ای نظامی محددود بدود و بازرسدی از تسدلیحات متعدارف تنهدا بده نهادهدای دولتدی
اختصاص داشت .با پایان جنگ سرد نگرش نسبت به معاهدات کنترل تسلیحات تغییر کرد.
پایان جنگ سرد به مناله پایان نظام دو قطبی و ظهور مراکا متعدد قدرت و چند محدوری
شدن نظام بینالملل بود .ظهور مراکا قدرت جدید موجدب از بدین رفدتن اصدول جامدی و
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تحمیلی نظام دو قطبی و آزادی عمل بیشتر دولتهدا گردیدد .از ایدن رو دولدتهدا مجبدور
نبودند بر مبنای مالحظات روابط دو ابر قدرت عمل کنندد .ایدن تحدول تدأثیر خدود را بدر
راهبردهای خلع سالحی و کنترل تسدلیحات بدر جدای گذاشدت .در عصدر جدیدد ،کنتدرل
تسلیحات به معنی افاای
پای

آگاهی از توانمندی نظامی از طریدق راسدتیآزمدایی ،بازرسدی و

بود و در گستردهترین شکل در برگیرنده اشکال مختلف همکاری بدین دولدتهدا در

موضوعات نظامی به خصوص در زمینه تحدید ،حذف یا کاه

تسلیحات و راسدتیآزمدایی

موافقتامه های مربوطه است .عنصر اساسی در کنترل تسدلیحات در عصدر جدیدد شدفافیت
یعنی فهم و شناخت بهتر از حالت واقعی توانمندی نظامی در جهان و توزیدع آنهدا اسدت
( .)Rotfeld, 2001:5در شکل جدید رویکرد رسمی و ساختاری برای تحقدق موافقدتنامده
کنار گذاشته شد و رویکرد غیر رسمی مبتندی بدر همکداری و هنجارسدازی بسدط یافدت.
رویکرد هنجاری معیارهای رفتار مناسدب بدازیگران بدا هویدت مشدترا را تعیدین نمدود و
الگوهای منظمی از رفتار را ایجاد کرد .رویکرد جدید مبتندی بدر سده اقددام شدفافسدازی،
راستیآزمایی و اعتمادسازی اسدت ( .)see. Delpech, 2001شدفافسدازی بدرای افداای
پی بینیپذیرسازی ضروری است .پی بینیپذیرسازی برای بسط اعتمداد متقابدل حیداتی
میباشد و اعتماد متقابل برای کنترل تسلیحات و خلدع سدال مزم اسدت .در یدک کدالم،
شفافسازی مبنای فکری اقدامات اعتمادسازانه نظامی را تشدکیل مدیدهدد و چیدای کده
شفاف نباشد را نمیتوان راستی آزمائی کدرد .بددون راسدتی آزمدائی موافقدتنامده کنتدرل
تسلیحات و خلع سالحی قابل اتکا نیست .مساله اصدلی در زمینده شدفافسدازی تقلدب در
تعهدات الاامآور است .تقلب به معنی قصور ناخواسته یا اتفاقی در اجدرای موافقدتنامده یدا
تفاوت در تفسیر تعهدات موجود در موافقتنامهها نیست این مسایل در چهدارچوس فرایندد
خلع سال و بر مبنای حسن نیت قابل مدیریت هستند .تقلب بدین معنی اسدت کده یدک
دولت خود را ملام به اجرای یک رشته اقدامات بداند اما اصول آن موافقتنامه را نقض کند
( .)Rotfeld, 2001:5بر مبنای راستیآزمدایی ،سدازوکار پادمدانسدازی مدورد تاکیدد قدرار
میگیرد و مجموعهای از قواعد کنترل صادرات برای جلوگیری از اشاعه سال هدای کشدتار
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جمعی اباار پرتاس و فناوری مربوطه و همچنین سازوکاری بدرای تبدادل اطالعدات تددوین
میگردد .اقدامات اعتماد ساز اباار مهمی برای ثبات بحران در مناطق مختلف جهان هستند
و مناطق مختلف برای کاه

تن

در زمان بحران به اقدامات اعتمادساز نیاز دارند.

بر اساس این اصول ،سه دیدگاه نظری در زمینه کنترل تسدلیحات در عصدر جدیدد
وجود دارد .یک دیدگاه اسدتدمل مدی کندد کده تغییدر اساسدی در رویکردهدای کنتدرل
تسلیحات بدون تضمین در مدورد سداخت رویکردهدای جدیدد و جدایگاینسدازی آن بدا
رویکردهای قبلی خطرناا است و فرایندهای موجود را بده مخداطره مدیانددازد .از ایدن
منظر ،آینده کنترل تسلیحات منوط به اجرا ،تقویت و توسدعه بیشدتر موافقدتنامدههدا و
فرایندهای موجود است .گروه دوم ضمن پذیرش اهداف و دستور کار کنتدرل تسدلیحات
موجود استدمل میکنند کده ایدن اهدداف تحدت شدرایط کندونی از طریدق فراینددها و
موافقتنامه های موجود قابل تحقق نیستند .این گروه معتقد است کنترل تسلیحات برای
تحقق اهداف خود باید از طریق ابتکدارات سیاسدی ،اقتصدادی و نظدامی فرایندد کنتدرل
تسلیحات را تکمیل سازد .گ روه سدوم معتقدد اسدت کده اهدداف کندونی فرایندد کنتدرل
تسلیحات بسیار مضیق است و نمیتواند به چال

و مسدائل موجدود ناشدی از تهدیددات

موجود بپردازد .این گروه همچنین معتقد است که دستور کار خلع سدال موجدود بایدد
بسط داده شود و شامل انواع سال (سال کوچدک و سدبک) اندواع تجهیداات (فنداوری
پیشرفته اما با غیدر کشدنده مانندد سدال لیداری) موضدوعات بیشدتر (مسدائل بشدری،
موضوعات اقتصادی و مسائل حکومتداری) و بازیگران بیشتر (سازمانهای بینالمللدی ،و
سازمانهای غیر دولتی) شود( .)Selim,2013:11با توجه به دیدگاههای فوق در زمینده
روند کنترل تسلیحات میتوان این گونه استدمل کرد که دیدگاه سدوم بدر روندد کنتدرل
تسلیحات حاکم است .بر این اساس ،موضوعات کنترل تسلیحاتی بسط داده شدده اسدت.
بر مبنای این نگرش دیگر دولت ها بازیگران اصلی تددوین معاهددات کنتدرل تسدلیحاتی
نیستند بلکه بازیگران غیر دولتی و سازمانها و مجامع منطقهای و بینالمللدی در تددوین
معاهدات کنترل تسلیحاتی نق

ایفا میکنند .در ایدن رویکدرد جدیدد فهدم مشدترا از
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تهدید به عنوان عاملی برای اجماعسازی تلقی شد  .فهم مشترا از تهدید سبب گردیدد
که کشورها به صورت داوطلبانه و نه مالحظات قدرت وارد معاهددات کنتدرل تسدلیحاتی
شوند و رعایت این مقررات موجود در معاهده بر مبنای الاام و اجبار نیست بلکه دولتهدا
داوطلبانه مقدررات را رعایدت مدیکنندد و از طریدق رویدههدایی مانندد پادمدانسدازی و
شفافسازی رعایت این مقررات مورد پای

قرار میگیرد.

 .2چالشهای اشاعه موشک
تلقی از اشاعه موشک به عنوان تهدید به طور خاص متدأثر از گداارش رامسدفلد در
مورد موشک در سال  1998و پرتاس موشک سه مرحلهای از سوی کره شمالی بود .ایدن
کمیسیون به دستور کنگره آمریکا برای ارزیابی تهدیددات موشدک بالسدتیک بدر آمریکدا
ایجاد شد .این گاارش اظهار داشت که تهدید موشک بالسدتیک واقعدی و در حدال رشدد
است و تالشهای شماری از کشورها برای دستیابی به موشک به همراه سال های کشتار
جمعی تهدید آشکاری برای آمریکا و متحددان

اسدت .ایدن در حدالی بدود کده بدرآورد

اطالعات ملی آمریکا در سال  1995نشان میداد که طی  15سال آیندده هدیچ کشدوری
به غیر از پنج قدرت هستهای قادر به دستیابی بده موشدکی نیسدت کده بتواندد کاندادا و
ایامتمتحده را تهدید کند .کمیسیون رامسفلد سده عامدل اساسدی را بده عندوان عامدل
تهدید موشک بالستیک برشمرد:
 -1کشورهای در حدال توسدعه فنداوری موشدک ،اسدتانداردهای مزم بدرای دقدت،
سالمت و استانداردهای محیطی را رعایت نمدیکنندد در نتیجده برنامده موشدکی آنهدا
سریعتر رشد مییابد.
 -2کمکهای خارجی و فروش اجاا و حتی موشک کامل همدراه بدا کمدکهدای فندی
اساسی از سوی قدرتهای خارجی به پیشرفت برنامه موشکی این کشورها کمک میکند.
 -3مخفی کاری موجب گردید که جامعه اطالعاتی نتواند سرعت پیشرفت موشدکی
این کشورها را به درستی پی بینی کند (.)Chittaranjan,1999: 1959
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کمیسیون رامسفلد بر مبنای این مقدمات استدمل نمود که موشکهای مجهدا بده
کالهک های کشتار جمعی کشورهای روسیه ،چدین ،کدره شدمالی تهدیدد علیده آمریکدا
هستند .کشورهایی مانند کره شمالی با کسب فناوری موشک بالستیک میتوانند آمریکدا
را مورد حمله قرار دهند .همچنین ،اسدتدمل نمدود کده جامعده اطالعداتی آمریکدا فاقدد
توانمندی مزم برای اعالم هشدار در زمینه حمله کره شدمالی بده آمریکدا اسدت .پرتداس
موشک ماهواره بر سه مرحلهای از سوی کره شمالی در اگوست سال  1998و همچندین
آزمایشهای موشکی این کشور در سال  2017نتیجدهگیدری گداارش رامسدفلد را تأییدد
نمود .درحالیکه جامعه اطالعاتی آمریکا آزمدای

موشدک دو مرحلدهای تاپودوندگ  1را

پی بینی کرده بود .بر مبنای این گاارش افداای

کمیدت و کیفیدت موشدک ،افداای

شمار کشورهای دارای موشک و همچنین حرکت کشورها از موشک با سوخت مدایع بده
سمت موشک با سوخت جامد (این اقدام انعطافپذیری ،بقاپذیری ،اعتمادپذیری و دقدت
موشک را افاای

میدهد) روند اصلی تهدید اشاعه موشدک را تشدکیل مدیدهندد .ایدن

روندها پیامدهایی برای اشاعه موشک خصوصاً در مناطق دارند که عبارتند از:
 .1-2برهم خوردن ثبات راهبردی
ثبات راهبردی محصول دوران جنگ سرد و رقابدت بدین شدوروی و آمریکدا اسدت.
ثبات راهبردی یک پدیده پویا است که بر تعامالت و انگیداههدا تمرکدا مدیکندد .ثبدات
راهبردی هم احتمال جنگهای بارگ از جمله جنگهای هستهای را بدین قددرتهدای
برتر کاه

میدهد و هم بازدارندگی را تضمین میکند .به عبارت دیگر ثبات راهبدردی

به معنی شرایطی است که دو طرف متخاصم انگیاهای برای اسدتفاده از سدال هسدتهای
خود ندارند و آن را برای توجیه منافع حیاتی خود در شرایط خداص حفدم مدیکنندد.
( .)Colby,2013: 55ثبات راهبدردی مسدتلام "ثبدات در بحدران" و "ثبدات در کنتدرل
تسلیحات" است .ثبات در بحران زمانی است که رقبا از شروع ضربه پدی دسدتانه تدرس
داشته باشند .ثبات در کنترل تسلیحات زمانی است کده رقبدا از ایجداد سدال جدیدد در
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رقیب بیم داشته باشند ( .)Saalman, 2013:345ثبات راهبردی یکی از مفاهیم اساسدی
در بحثهای کنترل تسلیحات و خلع سال بین دو ابر قددرت را تشدکیل مدیداد و ایدن
نگرش وجود دارد که ثبات راهبردی پی شرط بازدارندگی است .هر گونده پیشدرفت در
زمینه خلع سال و کنترل تسلیحات بدون در نظدر گدرفتن ثبدات راهبدردی غیدرممکن
است .به عبارت دیگر ،ثبات راهبردی بدین قددرت هدای بدارگ مبندای امنیدت در نظدام
بینالملل را تشکیل میدهد .ثبات راهبردی در ارتبداط بدا موشدک از طریدق چهدارچوس
خلع سال به دست میآید که مبتنی بر مجموعهای از اهداف متقابل اسدت و در صدورت
فقدان موافقتنامه کنترل تسلیحات رشد نیروهای بالسدتیک ادامده مدییابدد .از ایدن رو،
معاهده موشک ضد بالستیک به عنوان یکی از اباارهای ثبات راهبردی تلقی میشد.
اشاعه موشک قواعد کارکردی امنیت بینالملل را مختدل مدیسدازد و پیشدرفتهدای
قدرتهای بارگ در زمینه خلع سال خصوصاً خلع سال هسدتهای را مختدل مدیسدازد و
حتی انگیاه مزم برای عقبنشینی از معاهدات قبلی را نیا فدراهم مدیآورد و شدان

بدرای

خلع سال را از بین میبرد .زیرا پیامدهای احتمالی اشاعه موشک آن چنان زیاد اسدت کده
بحث بیشتر برای شروع بررسی عدم قطعیدتهدای ایجادشدده توسدط موشدک را ضدروری
میسازد .بر همین اساس ،آمریکا در سال  2002در دوران بوش پسر به بهانه برنامه موشکی
ایران و کره شمالی اعالم کرد که از معاهده موشکهای ضد بالستیک خارج میشود.
اشاعه موشک از دو منظر بر ثبات راهبردی تأثیر میگذارد .نخست آن که تعامل بدین
قدرتهای برتر را پیچیده میسازد .در دوران جنگ سرد موازنه اصلی بدین دو قددرت برتدر
بود و آنها میتوانستند از طریق معاهدات دوجانبه مانند سالت و استارت توازن راهبردی را
بین خود حفم کنند .اما بعد از جنگ سرد قدرتهای دیگر مانند چین و هند نیا توانستند
به موشکهای هستهای قارهپیما دست یابند .این امر سبب گردیدد کده ثبدات راهبدردی از
حالت دو ضلعی به حالت سه یا چهارضلعی تبدیل گردد .در نتیجده ،روابدط راهبدردی بدین
چین ،روسیه ،آمریکا و هند دیگر صرفاً از طریق سیاستهای خود آنها با یکددیگر تعریدف
نمیشود بلکه نیازمند یک رویکرد کالن و جامعنگر است .این در حالی است برخی از اضالع
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جدید مانند هند درگیر رقابت موشکی منطقهای هستند و به سرعت در حال افاای
موشکی خود میباشند .افاای

تدوان

توان موشکی هند به طور ناخواسته بر تصمیمات راهبدردی

چین تأثیر خواهد گذاشت و چین به منظور مقابله با توان موشکی هند دست بده اقددامات
متقابل خواهد زد .این اقدام متقابالً بر رفتار روسیه و آمریکا با چین و روسیه با آمریکا تأثیر
خواهد گذاشت .از این رو ،روسیه بعد از ناکامی آمریکا و روسیه در تبدیل معاهده نیروهدای
هستهای میان برد ( )INFبه معاهده چندجانبه اعالم کرد که لغو آن را مدورد بررسدی قدرار
خواهد داد ( .)Arbatov, et al, 2010:40تأثیر دوم در زمینه دفاع موشدکی اسدت .اشداعه
موشک انگیاه مزم برای آمریکا و سایر قدرتها برای ایجاد دفاع موشکی را فراهم مدیآورد.
همانگونه که نیکسون اظهار داشت" :اگر شما سدپر داشدته باشدید راحدتتدر مدیتوانیدد از
شمشیر استفاده کنید" وجود دفاع موشدکی کارآمدد احسداس آسدیبناپدذیری را افداای
میدهد ،موقعیت بازدارندگی قدرت رقیب را تضعیف میکند و بیاعتمادی و اخدتالف بدین
رقبا را به شدت افاای

میدهد .این امر ،روابدط بدین قددرتهدا را مبتندی بدر بازدارنددگی

هستهای متقابل میسازد و موازنه تهدید بر روابط قدرتهای برتر حاکم میشود .در نتیجه،
امکان مذاکرات برای کاه

تسلیحات هستهای کاه

مییابد .برای مثال ،تاکید ریگان بر

دفاع موشکی یکی از دمیل شکست اجالس ریکجاویک بین گوربداچف و ریگدان در زمینده
مسائل خلع سالحی بود .گورباچف و ریگان هدفشان از اجالس ریکجاویک را حدذف سدال
هستهای و رعایت برابری و توازن اعالم کردند .گورباچف در اجالس ریکجاویک تأکید کدرد
تحقق این توافق منوط به آن است که ابتکار دفاع موشکی در حدد تحقیقدات آزمایشدگاهی
باقی ماند و به مدت ده سال مورد آزمای

قرار نگیرد .در نتیجه ،حرکت بده سدمت جهدان

عاری از سال هستهای به شکست انجامید (.)Lodgaard, 2011:51
 .2-2بر هم خوردن نظم منطقهای
سه عامل :ورود ایدئولوژی جدید ،تسلیحات جدید و صنایع پیشرفته موجب از بدین
رفتن نظم منطقهای می شود .موشک یکی از تسلیحاتی است که شدیداً نظم منطقهای را
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تحت تأثیر قرار میدهد .ورود موشک به دلیل مایتهای نظامی و بار روانی منحصربهفرد
آن موجب معمای امنیتی در سطح منطقدهای مدیگدردد ،دور باطدل اقددام و واکدن
ایجاد میکند و مسابقه تسدلیحاتی بدین کشدورهای منطقده را افداای

را

مدیدهد.منطقده

خاورمیانه نمونه عینی تأثیر موشک بر موازنه منطقهای میباشدد .دسدتیابی اسدرائیل بده
موشک در دهه  1960زمینه را برای دستیابی سایر کشورها از جمله مصر برای دستیابی
به موشک فراهم نمود .متعاقباً سایر کشورها از جمله عراق و سایر کشورهای منطقه نیدا
به سمت دستیابی به موشک حرکت کردند به نحوی کده  9کشدور از  18کشدور منطقده
دارای موشک هستند .انباشت موشک در سطح منطقهای احتمال استفاده از موشدک بده
عنوان سال متعارف را افاای

میدهد .برای مثال ،تقریبداً  91درصدد از  5025موشدک

کروز و بالستیک پرتداسشدده در صدحنه نبدرد از پایدان جندگ جهدانی دوم تداکنون در
خاورمیانه پرتاس شده است .استفاده عراق از موشک در جنگ موسوم بده جندگ شدهرها
نمونه عینی استفاده از موشک به عنوان سال متعارف است .عراق در این جنگ بدی

از

 600موشک به سمت شهرهای ایران پرتاس نمود .ظهور موشک در سدطح منطقدهای دو
پیامد دارد .نخست آن که مانع از مداخلده قددرتهدای بدارگ بدرای دخالدت در مسدائل
منطقهای میشود و آنهدا را متقاعدد مدیسدازد کده مداخلده بسدیار هایندهبدر مدیباشدد
( .)McCarthy, 2001, 15این در حالی است که قدرتهای بدارگ بعدد از جندگ سدرد
درگیر مناقشات منطقهای عمدتاً در خاورمیانه و شمال آسیا شدند .قددرتهدای برتدر بده
دلیل اقدام تالفیجویانه قدرتهای موشکی منطقدهای علیده سدرزمین اصدلی خدود و یدا
نیروهای نظامی خود در منطقه بحرانی از مداخله نظامی خدودداری مدیکنندد .ایدن امدر
سبب می شود که بحران منطقه ای به یک بحران بینالمللی تبدیل گردد و مدانع از مهدار
آن در سطح منطقه میشود .عالوه بر این تملک موشک به کشورهای منطقدهای تواندایی
افاای

قدرت در سطح منطقه به عنوان عامل اصلی بازدارندگی در مقابل قدرتهای فدرا

منطقهای را میدهد.
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دوم این که سایر دولتها را به اقدام مقابل وادار میسازد و آنها توانمندی موشدکی
خود را به منظور تالفی یا بازدارندگی افاای

میدهند .ایدن تقویدت یدا از طریدق خریدد

موشکهای جدید یا بهبود عمده در توانمندی موشکی خود در زمینه سر جنگی ،قابلیت
اعتماد و دقت است .این امر مسابقه تسلیحاتی را بین کشورهای منطقه افاای

میدهدد.

از سوی دیگر ،بازیگران منطقه ای به منظور مقابله ،شاید به سمت تاکید بیشتر بدر دفداع
موشکی و یا ائتالف با قدرت خارجی بده منظدور بازدارنددگی گسدترده یدا تضدمینهدای
امنیتی بروند .این امر مسلله اشاعه را بدتر میسازد .برای مثال ،پاکستان در سدال 1998
بمب هستهای خود را آزمای
یافت .هند بعد از آزمای

کرد در نتیجه رقابت موشکی بین هند و پاکستان افداای

هستهای پاکستان به منظور خنثیسدازی توانمنددی موشدکی

پاکستان در صدد دستیابی به سامانه دفاع موشکی صحنه ای از اسرائیل و روسدیه برآمدد
( .)Hussain, 2004: 275ورود سامانههای ضد موشکی جدید موجدب فشدار بیشدتر بدر
تولید قدرت موشکی بیشتر به عنوان اقددام متقابدل از سدوی پاکسدتان شدد .ایدن اقددام
پوی های منطقهای را بدتر نمود و موجب مداخله چین و همکاری بیشتر بدین چدین و
پاکستان در زمینه موشکی گردید و موجب معمای امنیتی در منطقه شد و تدالش بدرای
محدودیتهای رفتاری را از بین برد .تدالش بدرای کسدب موشدک در ایدن حالدت بدرای
کشورهایی که فاقد عمق راهبردی هستند بیشتر میباشد .چرا کده در ایدن حالدت همده
مراکا حساس این کشورها در دسترس ضربات موشکی یا هوایی قرار دارند.
 .3-2اشاعه سالحهای کشتار جمعی
رابطه بین موشدک و سدال کشدتار جمعدی دارای دو بعدد اسدت :نخسدت تملدک
سال های کشتار جمعی و دیگری تملک سامانههای پرتداس آنهدا .همدواره ایدن نگدرش
وجود داشت که کشورهای دارای سال کشتار جمعی برای پرتاس این سال هدا نیازمندد
موشکهای بالستیک میباشند .از سوی دیگر ،موشکهای بالستیک غیدر دقیدق تنهدا بدا
قابلیت حمل سال کشتار جمعی ارزش بامیی دارند .از این رو ،این فرض وجود دارد کده
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هر کجا موشک یا سال کشتار جمعی وجود داشته باشد دیر یا زود دیگری پیدا خواهدد
شد .این فرض مبتنی بر رابطه قوی بین اشاعه سال های کشتار جمعی و اشاعه موشدک
است .چرا که در بسیاری از کشورها مانند عراق ،هند و پاکسدتان برنامده موشدکی تحدت
کنترل نهادها و افرادی قرار دارد که برنامه هسدتهای را کنتدرل مدیکندد .از ایدن رو بده
محض این که این کشورها به توانمندی سداخت موشدک دسدت یافتندد پد
سمت سال های کشتار جمعدی حرکدت خواهندد کدرد و بدرعک

از آن ،بده

(.)Karp, 2000:108

برای مثال ،اسرائیل با حفم برنامه هستهای خود سال های میان برد تولید کدرده اسدت.
توانایی حمل سال کشتار جمعی بر رژیم عدم اشاعه تأثیر میگدذارد و موجدب تضدعیف
رژیم منع اشاعه هستهای ،میکربدی و شدیمیایی مدیگدردد .تضدعیف رژیدم عددم اشداعه
ساختارها و محدودیتهای بینالمللی در مدورد سدال هدای کشدتار جمعدی را بده خطدر
میاندازد .قصور در کنترل اشاعه موشک موجب فشار بیشتر بر رژیم سدال هدای کشدتار
جمعی خواهد شد .این امر سبب می شود که بسیاری از بازیگران منطقهای این رژیمها را
نادیده بگیرند .در نتیجه دولت های دارای موشک در صورت نقص رژیم کنترل سال های
کشتار جمعی به لحاظ امنیتی در شدرایط بهتدری قدرار دارندد .یکدی از پیامددهای ایدن
تضعیف رژیم عدم اشاعه گسترش حمالت پی دستانه است .از ایدن رو ،راهبدرد امنیدت
ملی آمریکا در سال  2002وجود برنامه موشکی و سال های کشتار جمعی در کشورها را
تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا میداند و خواسدتار حملده پدی دسدتانه آمریکدا بدرای
مقابله با این تهدید است ( .)NSS, 2002:4در نتیجه ،آمریکدا در سدال  2003بده بهانده
وجود موشک های بالستیک در عراق و تالش این کشور بدرای دسدتیابی بده سدال هدای
کشتار جمعی این کشور را مورد حمله قرار داد.
 .4-2دستیابی گروههای تروریستی به موشک
تهدیدات ناشی از دستیابی تروریستها بده موشدک از دو لحداظ مدورد بررسدی قدرار
میگیرد :نخست احتمال دستیابی گروههای تروریسدتی بده سدال هدای کشدتار جمعدی و
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استفاده از موشک برای پرتاس سال های کشتار جمعی است و دیگر استفاده از موشک برای
اقدامات تروریستی علیه اهداف غیرنظامی میباشد .از دید آمریکاییها تهدید اصلی از اشاعه
موشک ناشی از احتمال استفاده گروههای تروریستی از سدال هدای کشدتار جمعدی علیده
نیروهای آمریکا یا متحدان آمریکا است چرا که گمان میکند کشورهای دارای سال کشتار
جمعی همراه با موشک آن را در اختیار گروههای تروریستی قرار میدهند.
اما تهدید اصلی ناشی از استفاده گروههای تروریسدتی یدا شدبهنظامیدان از موشدک
علیه اهداف غیرنظامی اسدت .موشدکهدای مدورد عالقده تروریسدتهدا و شدبهنظامیدان
موشکهای زمین به هوا یا دوش پرتاسها است که معمومً علیه هواپیماهدای غیرنظدامی
مورد استفاده قرار میگیرند .برآوردها نشان می دهدد کده طدی چهدار دهده گذشدته 32
هواپیما مورد حمله موشکهای زمین به هوا یا منپدها قرار گرفتند که منجر بده سدقوط
 24هواپیما و مرگ بی

از  500نفر گردید (.)Schober, 2012:1

 .3رویکردهای مقابله با اشاعه موشک
بعد از جنگ سرد ،موضوع خلع سال و کنترل تسلیحات هم بسدط و هدم تعمیدق
پیدا کرد .بسط از این جهت که تعداد بازیگران دخیل در مقابله با اشداعه افداای

یافتده

است .تعمیق یعنی این که هم موضوعات متنوع و هم بازیگران دخیل در اشداعه افداای
یافته است و بدازیگران دولتدی و بدازیگران غیدر دولتدی را شدامل مدیشدود .در نتیجده،
رویکردهای مقابله با اشاعه موشک و شیوه های مقابله با موشک نیا تغییر پیدا مدیکندد.
بدین صورت که همامان با تغییر بازیگران دخیل در اشداعه از بدازیگران دولتدی بده غیدر
دولتی و از موشک بالستیک به سال های سبک (دوشپرتاس) شیوه مقابله نیا تغییر پیدا
میکند و از طریق رویکردهای دولتی با حضور تعداد محدود کشورها بده سدمت رویکدرد
جامع نگری حرکدت مدی کندد کده در آن بدر سده اصدل  ،اعتمادسدازی ،شدفافسدازی و
پادمانسازی با حضور همه بازیگران دخیل تاکید مدیگدردد .ایدن رویکدرد جدیدد از دو
ویژگی عمده انعطافپذیری و جهان شمولی بر خوردار است .انعطافپذیر از این جهت که
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تنها به تهدیدات دولتی نمیپردازد بلکه بازیگران غیر دولتدی عمددتاً تروریسدتهدا را بده
عنوان یک ماهیت مجاا و مستقل از دولتها تلقی میکند .از این رو ،مقابله با آن را تنهدا
به دولتها محدود نمیسازد بلکه همه بازیگران اعدم از دولتدی ،غیدر دولتدی و نهادهدای
بینالمللی و منطقهای را در این امر دخیل مدیداندد .جهدان شدمولی از ایدن جهدت کده
رویکردهای جدید تالش دارند بدا جدذس همده بدازیگران مدوثر بدینالمللدی و منطقدهای
هنجارهای رفتاری در سطح جهانی ایجاد کنند و از این طریق الگوی رفتاری مناسدب در
عرصه کنترل تسلیحاتی را ترویج و تبلیغ نمایند.
 .1-3پادمانسازی :رژیم کنترل فناوری موشک Missile Technology Control
)Regime (MTCR

رژیم کنترل فناوری موشک یکی از اباارهای باقی مانده از دوران جنگ سدرد اسدت
که تالش میکند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد .آمریکدا در دهده  1970-1980در
صدد کاه

سرعت اشاعه موشک برآمد اما هرگا در صدد ایجاد یک رژیدم بدینالمللدی

نبود و مسلله اشاعه موشک در مقابل تهدید شوروی ،تهدید ثانویه تلقی مدیشدد .از ایدن
رو آن ها فکر کردند که از طریق هماهنگی مقررات صدادراتی بدین چندد کشدور همفکدر
غربی می توانند با اشاعه موشک مقابله کنند .در نتیجده ،رژیدم کنتدرل فنداوری موشدک
مبتنی بر رژیم منع اشاعه هستهای نیست و بنیانگذاران آن در صدد جهان شمولسازی
رژیم نبودند بلکه بیشتر شبیه گروه عرضه کنندگان هستهای با تعداد محددودی عضدو و
تمرکا صرف روی کنترل صادرات است(.)Karp, 2000:108
رژیم کنترل فناوری موشک محصول تحومت اواخر دهه  1970و اوایل دهه 1980
از جمله آزمای

موشک بالستیک از سوی کره جنوبی و آزمدای

سوی هند بود .بعد از این تحومت ،آمریکا و متحدین

موشدک مداهوارهبدر از

در گروه  7در سال  1987شروع

به مذاکره در خصوص سازوکارهای کنترل موشک نمودند که سدرانجام منجدر بده رژیدم
کنترل فناوری موشک و خطمشدی آن شدد .هددف ایدن رژیدم تحدیدد خطدرات اشداعه
سال های کشتار جمعی از طریق کنترل سامانههای پرتاس سدال هدای کشدتار جمعدی،
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تسهیل تبادل اطالعات ،هماهنگسازی سیاستها و هایندهبدر سداختن قاچداق فنداوری
موشک است.
این رژیم داوطلبانه است و اعضا موافقت کردند که خط مشیها و پیوسدتهدای آن را
رعایت کنند .بخ

پیوست ،تجهیاات و فناوری را بده دو دسدته تقسدیم مدیکندد .بخد

نخست شامل موشک و راکت و سامانههای فرعی است .بخ
فناوری است که میتواند در تولید ،توسعه و آزمای
بر این ،بخ

دوم شدامل مدواد تجهیداات،

موشک مورد استفاده قرار گیرد .عالوه

نخست شامل موشکهای کروز ،موشک ماهواره بر و پهباد نیا میشود.

بر مبنای این رژیم از اعضای درخواست شد کده بده طدور جددی مدانع از صدادرات
مقوله اول شوند و از آنجا کده مقولده دوم دارای کاربردهدای غیدر نظدامی اسدت از اعضدا
خواسته شده احتیاط های مزم برای صدور این مقومت را در نظر بگیرند .همچنین ،اعضا
باید مقاصد و نیات کشورهای درخواست کننده خصوصاً در زمینه سال کشتار جمعدی را
مورد توجه قرار دهند.
این خطمشدی بده دو دلیدل توسدط اعضدای رژیدم پذیرفتده شدد :نخسدت آن کده
محدودیت موجود در رژیم در زمینه انتقال موشک و فناوری موشک بر اعضای رژیم قابل
اعمال نیست مانند ارسال موشک پومری

و ترایدنت به انگلی  .دوم ،این نگرانی وجدود

داشت که موشک بالستیک یا فناوری عرضه شده توسط گروه  7به سدایر کشدورها علیده
اعضای گروه  7مورد استفاده قرار گیرد.ابتدا تمرکا بر موشک به عنوان اباار پرتاس سدال
کشتار جمعی خصوصاً کالهک هستهای بود .از این رو ،بر بدرد  300کیلدومتر و وزن سدر
جنگی  500کیلو تاکید گردیدد .وزن  500کیلدو کالهدک جنگدی بدرای تحدیدد انتقدال
موشکی در نظر گرفته شد که میتواند کالهک هستهای ابتدایی را حمل کند .عدالوه بدر
این ،در آن زمان فناوری مربوط به موشک کروز تنها در اختیار قدرتهای بدارگ بدود از
این رو تصور میشد اشاعه آن غیر ممکن است .اما ایدن خدطمشدی در سدال  93مدورد
تجدید نظر قرار گرفت و شامل موشک کدروز و پهبداد نیدا گردیدد .ایدن رژیدم خواسدتار
کنترل صادرات بر همه سامانههای قادر به پرتاس سر جنگی تا  300کیلومتر شد.
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رژیم دو راهبرد را برای دستیابی به اهداف خود اتخاذ کرد :نخست از طریق هماهنگ
کردن سیاستها و رویه عرضه موشک ،اجاای آن بده کشدورهای غیدر عضدو و دوم تحدیدد
اشاعه سال های کشتار جمعی از طریق مهار سرعت اشاعه موشدک بالسدتیک قابدل حمدل
سال های کشتار جمعدی ( .)Mistry, 2013:23ایدن رژیدم در تعلیدق یدا لغدو تعددادی از
برنامههای موشکی مانند پروژه موشک ماهواره بر برزیل ،موشک کوندور آرژانتدین ،موشدک
آرنیستون آفریقای جنوبی ،موشک ماهواره بر کدره جندوبی و موشدک زنبدور سدبا و اسدب
آسمانی تایوان موثر بود.یکی از نگرانیهای عمده این رژیم عدم عضویت سه کشدور بدارگ
تولید کننده موشک یعنی روسیه ،چین و هند بدوده اسدت .اعضدای رژیدم در دهده 1990
تالش کردند که روسیه ،چین و هند را به عضویت این رژیم در آورند .روسیه برای عضدویت
در رژیم سه شرط را مطر کرد :نخست ،همه اختالف نظرها در زمینه صادرات موشک بده
صورت چندجانبه حل شود؛ دوم ،امکان عرضه اقالم مورد کنتدرل رژیدم ،بده اعضدای رژیدم
وجود داشته باشد و سرانجام روسیه در تنظیم مقررات رژیدم دارای حدق باشدد .روسدیه در
سال  1995به این رژیم ملحق شد .بسیاری از اعضای پیمدان ورشدو کده دارای توانمنددی
ساخت یا صدور موشک و فناوری آن بودند در اواخر دهه  1990و اوایل  2000عضدو ایدن
رژیم شدند .چین در سال  1992به صورت کتبی موافقت کرد که از این خط مشی پیدروی
کند مشروط بر این که آمریکا تحریمها علیه شرکتهای چینی را تعلیق کند .اما بعدد از آن
که خطمشیهای رژیم بسط یافت و همه موشکهای قابل حمل سال های کشتار جمعی و
نه فقط سال هستهای را در بر گرفت از پیروی از خطمشیهای تدوین شدده امتنداع کدرد
( .)Rybachenkov2, 2012:1هند عضو این رژیم نیست اما حمایت خود را از خدطمشدی
آن اعالم داشت .یکی از پی

شرطهای عضویت در رژیم عضویت در  NPTاست .در نتیجه،

اسرائیل نمیتواند به عضویت آن درآید .با این وجود ،اسرائیل از سدال  1991از ایدن رژیدم
پیروی میکند .اسرائیل در سال  1991تحت فشار آمریکدا از ارسدال موشدک بده آفریقدای
جنوبی خودداری کرد (.)Benn, 2002:21
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این رژیم علیرغم موفقیتهای اولیه نتوانسدت مدانع از اشداعه موشدک شدود .علدت
نخست این ناتوانی از ساختار این رژیم ناشی میگردد .این رژیم در اواخدر دوران جندگ
سرد تشکیل شد و مبتنی بدر تفکدرات آن دوران اسدت و اصدالحات صدورت گرفتده نیدا
نتوانست آن را با شرایط جدید هماهنگ سازد .یکدی از شدرایط جدیدد ،جهدانی شددن و
گسترش فناوری بود .در عصر جهانی شدن ،فناوری ساخت موشک دیگر در اختیدار یدک
کشور یا شماری از کشورها نیست بلکه بازار جهانی این امکان را به کشورها مدیدهدد از
کشورهای گوناگون فناوری مورد نیاز را تهیه کنند ( .)Yuan, 2000:10از سدوی دیگدر،
رژیم کنترل فناوری موشک به دنبال توقف اشداعه موشدک نبدود بلکده خواهدان کداه
سرعت اشاعه موشک بود .از این رو ،نتوانست یک رژیم جامع به وجدود آورد و تاکیدد بدر
عدم اشاعه از طریق کنترل صادرات سبب گردید که این رژیم تأثیر محدود بدر کشدوری
داشته باشد که عام خود را برای کسب موشک جام کدرده اسدت .همچندین ،ایدن رژیدم
امکان توسعه موشک بر مبنای دان

بومی را نادیده میگیرد .عدالوه بدر ایدن ،تاکیدد بدر

عدم اشاعه از طریق عدم عرضه مستلام شناسایی منافع مشترا از سوی اعضا و رعایدت
این منافع مشترا از سوی همه اعضا است .از نظر برخی کشورها رژیدم کنتدرل فنداوری
موشک حالت تبعیضآمیا دارد و برخی از آن به عنوان آپارتایدد موشدکی یداد کردندد .از
نظر بسیاری از کشورها این رژیم کارتلی مرکب از کشورهای توسعه یافته میباشد که در
صدد انحصار فناوری موشکی و فضایی هستند .این رژیم به اعضدای خداص امکدان اقددام
فراتر از خطمشی تعیین شده را میدهد .برای مثال ،به کره جنوبی اجازه داده شد که به
خاطر شرایط ویژه این کشور در مقابل کره شمالی به توسعه موشک و موشک ماهوارهبدر
فراتر از  300کیلومتر و محموله فراتر از  500کیلوگرم ادامه دهد .رژیم کنتدرل فنداوری
موشک بر خالف سایر رژیمها تنها جنبه عرضه را در برمیگیرد در حالی که سایر رژیمها
عالوه بر جنبه عرضه ،جنبه تقاضای موشک را نیا ممنوع میسازند.
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 .2-3رویکرد شفافسازی و اعتمادسازی :کرردار نامره ههره ( Huge Code of

)Conduct against Ballistic Missile Proliferation -HCoC
کردار نامه مهه اولین تالش برای ایجاد یک هنجار بینالمللی برای مقابله با اشداعه
موشک متناسب با شرایط جدید بود .از این رو در آن بر انعطافپذیر بودن و جامع بدودن
تاکید گردید .کردار نامه مهه یک معاهده بینالمللی نیست بلکه یدک هنجدار رفتداری و
چهار چوبی برای همکاری به منظور مقابله با اشداعه موشدک اسدت کده خواسدتار رفتدار
مسلومنه در زمینه موشدک اسدت .کدردار نامده در صددد ارتقدا شدفافسدازی از طریدق
اعتمادسازی است تا از این طریق عدم اعتماد را کاه

دهد.

خاسددتگاه کددردار نامدده مهدده بدده  1990برمددیگددردد در دهدده  1990بدده خدداطر
محدودیتهای موجود در رژیم کنترل فناوری موشک که عمدتاً عرضه محور بود اعضدای
رژیم شروع به بررسی اباار جامعتر برای مقابله با چال

اشداعه موشدک از منظدر تقاضدا

پرداختند که منجر به کردار مهه شد .کردار نامه مهه مبتنی بدر اصدول هنجداری بدرای
هدایت دیپلماسی عدم اشاعه است و در صدد ایجاد هنجار اخالقی و قواعدد مسدیر اسدت
به نحوی که تملک و استفاده از موشک بالستیک غیر قابدل پدذیرش گدردد .کدردار نامده
همچنین در صدد ایجاد هنجار قوی برای جلوگیری و مهار اشاعه موشک بالستیک قابدل
حمل سال های کشتار جمعی است تا از این طریق هنجداری ایجداد گدردد کده موشدک
بالستیک را به عنوان یک تابو تلقی کند .ابتکار کردار نامه متأثر از سه انگیاه بود:
 .1اگرچه شواهدی دال بر جلوگیری از اشاعه موشک به خصوص موشک بالستیک
بلند برد وجود داشت اما این کاه

ناشی از کنترل صادرات فناوری موشک نبود.

 .2عدم توازن در رژیم کنترل فناوری موشک که عمدتاً بدر کنتدرل عرضده تاکیدد
می کرد و بر حوزه تقاضا کنترلی اعمال نمیشد .به عبارت دیگدر ،رژیدم کنتدرل فنداوری
موشک به عنوان یک رژیم ناقص تلقی میشد.
 .3ضعف در مشروعیت رژیم فناوری موشک میباشد .با توجه به این که اعضای رژیم
خود دارای پیشرفتهترین تجهیاات و فناوری موشک بودند از این رو بسیاری از کشورها آن
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را به عنوان سازوکاری برای حفم انحصار فناوری تلقی میکردند (.)Smith, 2002:12کردار
نامه محصول هفت سال بحث و گفتگو میباشد و مبتنی بر بحثهای عمیق نمایندگان صد
کشور در اجالس مادرید و پاری

در سال  20002اسدت و در حدال حاضدر بدی

از 120

کشددور آن را امضددا کردنددد .تمرکددا آن بددر اقدددامات اعتمادسدداز و تددالش بددرای افدداای
شفافیتسازی است .دولتها برای عضویت باید اقددامات کلدی زیدر را انجدام دهندد )1( :از
موافقتنامه فضایی شامل معاهده فضای ماورای جو ،معاهده مسلولیت بینالمللی خسدارات
وارد بر اشیای فضایی و معاهده ثبت اشیای فضایی را تائید کنند یا به آن محلق گردند)2( .
از اشاعه موشکهای بالستیک قابل پرتاس سال های کشتار جمعدی جلدوگیری کنندد؛ ()3
حداکثر محدودیت بر توسعه ،آزمای

و استقرار موشک بالسدتیک قدادر بده پرتداس سدال

کشتار جمعی؛ ( )4به منظور جلوگیری از توسعه سامانههای قادر به پرتاس سال های کشتار
جمعی ،حداکثر هوشیاری را در زمینه کمک به برنامه پرتاس فضایی کشورها به عمل آورند.
عالوه بر این ،کردارنامه از دولتها میخواهد اقددامات شدفافسدازی زیدر را انجدام
دهند )1( :سیاستهای سامنه موشک بالستیک را اعالم کنند و بر مبنای سازوکار اطدالع
رسانی قبل از پرتاس ،تعداد و نوع (کالس) پرتاس موشدک بالسدتیک را اعدالم کنندد)2( .
سیاست های پرتاس فضایی را به طور سامنه اعالم کنند و بر مبنای سازوکار اطالعرسدانی
قبل از پرتاس تعداد و نوع پرتاس فضایی را اعالم کنندد )3( .بده تبدادل اطالعدات قبدل از
پرتاس در زمینه موشکهای بالستیک ،پرتاسهدای فضدایی و آزمدای

پدروازی بپردازندد.

( .)U.S Department of State, 2005:105همچنین ،کردار نامده از دولدتهدای عضدو
میخواهد که توسعه و استقرار موشک خود را محدود سازند و ناظران بدینالمللدی را بده
هنگام پرتاس اباار فضایی دعوت کنند و در صدد اقدامات شفافسازی در سطح دو جانبده
و منطقهای باشند .به طور کلدی کدردار نامده مهده خواسدتار ارتقدای اعتمادسدازی بدین
دولتها است .از این رو بر کوچکترین مخرج مشترا تاکید میکند در صدد پر نمدودن
خأل موجود در رژیم کنترل فناوری موشک یعنی تدوین اباار چندجانبه بدرای جلدوگیری
از اشاعه موشک بود .در نتیجه ،منع یا محدودیتی بر رفتار دولدتهدا اعمدال نمدیکندد و
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معتقد است بدون این محدودیتها میتوان از شدت بحران کاست ،ثبات را تقویت نمود
و خطر پرتاس غیر مجاز و تصادفی را کاه

داد.

جان بولتن نماینده وقت آمریکدا در اجدالس افتتاحیده کدردار نامده اظهدار داشدت:
"آمریکا از کردار نامه حمایت میکند .کردار نامه یکی از عناصر راهبردهای آمریکدا بدرای
مقابله با اشاعه موشک است و عنصر دیگر راهبرد آمریکا دفداع موشدکی اسدت و ایدن دو
مکمل یکدیگرند و یکدیگر را تقویت میکنند .برنامه آمریکا برای اعدالم پدی
مطابق با روسیه در اعالم پی

از پرتداس

از پرتاس است .این طر بخشی از ابتکار همکاری روسدیه

و آمریکا برای حفم ثبات راهبردی در سال  1988بوده است .آمریکا حق پرتاس موشدک
بالستیک و اباار فضدایی بددون اعدالم قبلدی در شدرایط جنگدی را بدرای خدود محفدوظ
میدارد").(Davis, 2002

ماهیت غیر رسمی و داوطلبانه بودن کردار نامده سدبب گردیدد کده بسدیاری آن را
ضعیف و محتاط بدانند .کردار نامه مهه اگر چه بدرای بررسدی موضدوع از منظدر تقاضدا
ایجاد شده است اما فاقد هنجارهای مشخص برای بررسی اشاعه موشک از جنبده تقاضدا
است .کردار نامده مهده صدرفاً از اعضدا مدیخواهدد کده حدداکثر محددودیت را در همده
موشکهای بالستیک اعمال کنند.
 .3-3رویکرد جامع
دولت محوری نقطه ضعف اساسی دو رویکرد قبلی بوده است .زیرا تصور بر این بدود
که تنها دولتها به دنبال موشک هستند .این دو رویکرد به تغییدرات اساسدی در محدیط
بین المللی توجه نداشته یدا توجده محددود داشدتند .در محدیط بدینالمللدی بعدد از 11
سپتامبر بازیگران جدید و غیر دولتی ظهور پیدا کردند کده در اسدتفاده از ندوع سدال و
اهداف مورد حمله مالحظات اخالقی را مورد رعایت قرار نمیدهند .این بدازیگران جدیدد
را میتوان به دو دسته تقسیم نمود :یکدی گدروههدای فدرو ملدی و دیگدری گدروههدای
تروریستی و شبکههای جنایی .همه این گروهها از فضای جهانی شدن برای جدا بجدایی،
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ارتباطات ،حمل و نقل و کسب اعتبار و شهرت استفاده میکنندد .اغلدب آنهدا بده عندوان
تاجر ،مصرفکننده و یا واسطه با سال در ارتباط هستند .این نگدرش ایجداد شدد کده از
طریق شیوههای کنترل تسلیحات یا خود محدودسازی نمیتوان با آنها مقابله نمود بلکده
مقابله با آنها مستلام تالش های حدداکثری بدرای عددم اشداعه همدراه بدا اقددامات ضدد
تروریسدتی و مقابلده بدا تروریسدم اسدت .از ایدن رو ابتکدارات جدیددی در قالددب "دوش
پرتاسها"" ،قطعنامه موشک" و "قطعنامه  "1540صورت گرفتده کده تدالش داشدت در
قالب یک راهبرد جامع همه مقومت را مورد توجه قرار دهد.
 .1-3-3دوش پرتابها

سازمان ملل موضوع دوش پرتاسها را در قالب قطعنامده دوش پرتداسهدا ،معاهدده
تجارت تسلیحات و برنامه اقدام در مورد سال کوچک و سبک مورد بررسی قرار داد کده
ناشی از تأثیر آن در حفم صلح بینالمللی است .موضوع دوش پرتاسها اگر چده از دهده
 1970مطر بودند اما استفاده القاعده از دوش پرتداس علیده هواپیمدای غیدر نظدامی در
کنیا مجدداً آن را مورد توجه قرار داد .در دوران جنگ سرد ،رقابدت بدین شدرق و غدرس
سبب گردید که هر دو طرف گروههدای مخدالف سیاسدتهدای رقیدب خدود را بده دوش
پرتاسها مجها سازند و ضمن اشاعه این سال ها مانع از اقدام بدینالمللدی و ایجداد یدک
هنجار جهانی برای مقابله بدا آنهدا گردندد ( .)Schober, 2012:4در دهده  1990اولدین
تالشهای بینالمللی برای مقابله با دوش پرتاسها شروع شد .بحث در اتحادیده اروپدا در
زمینه سال های کوچک و سبک در سال  1997منجر بده برنامدهای بدرای جلدوگیری و
مبارزه علیه قاچاق سال های متعارف گردید که دوش پرتاسها از اهمیت بدامیی در ایدن
برنامه برخدوردار بودندد .دولدت کلینتدون در سدال  1996بده دنبدال انفجدار هواپیمدای
مسافربری ،کمیسیون امنیت ناوبری و تروریسم را ایجاد کدرد کده بده بررسدی تهدیددات
دوش پرتاسها بر امنیت ناوبری میپرداخت.
ترتیبات واسنار ) (Wassenar Agreementدر دسامبر  2000عناصر کنتدرل صدادرات
دوش پرتاسها را تدوین نمود که نخستین موافقتنامه بینالمللی در مورد دوش پرتاسهدا بدود.
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این موافقتنامه مجموعهای از معیارها برای کنترل دوش پرتاسها تنظیم کرد که میتواندد بده
جلوگیری از صادرات دوش پرتاسها کمک کند .مهمترین بند ایدن توافدق ممنوعیدت ارسدال
این نوع سال به بازیگران غیر دولتی بود .همچنین ،این موافقتنامه خواستار کسدب مجدوز از
فروشنده برای صادرات مجدد و اطالع فوری به صادرکننده در مفقود شددن یدا سدرقت دوش
پرتاسها است .ترتیبات واسدنار خواسدتار اقددامات تدأمینی خداص از جملده جداسدازی انبدار
موشدک از پرتداسکنندده اسدت ( Australian Government Department Foreign

 .)Affaire and Trade, 2008:13تصویب برنامه اقدام بدرای جلدوگیری ،مقابلده و حدذف
تجارت غیر قانونی سال سبک در مجمع عمومی سازمان ملل مهمترین جنبه مقابلده بدا
دوش پرتاس ها بوده است .این برنامه اگرچه بده صدورت اختصاصدی بده دوش پرتداسهدا
نمیپردازد اما خواستار اقدامات جدی در زمینده کنتدرل ملدی ،منطقدهای و بدینالمللدی
سال های کوچک سبک بود که قابل اعمال بر دوش پرتاسها نیا میباشد.
از سال  2002اقدامات منطقهای و بینالمللدی و دو جانبده در زمینده انتقدال دوش
پرتاسها صورت میگیرد از جملده قطعنامده ثبدت تسدلیحات متعدارف کده شدامل دوش
پرتاسها نیا میگردد .اجالس همکاری اقتصدادی آسدیا -اقیانوسدیه و سدازمان امنیدت و
همکاری اروپا عناصر اصلی برای مقابله با دوش پرتاس را تصویب نمودند که شدامل مندع
استفاده از واسطهگران غیر دولتی ،مبادلده اطالعدات و تحمیدل مجدازات بدرای ناقضدین
قوانین کنترل صادرات بوده اسدت .عدالوه بدر ایدن ،آمریکدا در سدال  2000بده تخریدب
 29000موشک دوش پرتاس در  13کشور اقددام نمدود .نداتو در قالدب برنامده  12سداله
بخدد

عظیمددی از موشددکهددای دوش پرتدداس موجددود در اوکددراین را نددابود کددرد

(.)Schroeder,2007:11
 .2-3-3قطعنامه موشک

عدم وجود معاهده بینالملل در زمینه موشک و سوء استفاده از معاهددات موجدود،
برخی از کشورها از جمله ایران را ترغیب کرد بدا اسدتفاده از سدازمان ملدل قواعددی در
زمینه موشک و همه مسائل آن تدوین کنند .مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000

تحول رویکردهای کنترل تسلیحات و مسئله اشاعه موشک بالستیک 175 /

قطعنامه موشک را تصویب کرد .بر مبنای این قطعنامه ،مجمع عمدومی چندد متخصدص
دولتی تعیین نمود که به بحث در مورد روندهای موجود و همچنین بررسی واقعگرایانده
همه جنبههای موشک بپردازند .گداارش اول گدروه متخصصدان دولتدی در سدال 2002
منتشر شد این گاارش به بررسی زمینهها ،شرایط جاری در زمینه موشک و سایر مسائل
مربوط به موشک از قبیل گسدترش جغرافیدایی موشدک ،پیچیددگیهدای فندی و نقد
موشک در دکترین دفاعی کشورها میپردازد .پانل اول نتیجدهگیدری مدیکندد کده ایدن
مسائل نگرانی عمدهای برای صلح و امنیت بینالملل محسوس میشوند .این پانل روندد و
اقدام خاصی را مطر نمیسازد بلکه خواستار تداوم تدالشهدای بدینالملدل در داخدل و
خارج از چهار چوس سازمان ملل است .پانل سوم متخصصان دولتی در مدورد موشدک در
سال  2008برگاار شد .این پانل همانند پانل دوم در سال  2004نتوانست به اجماع نظر
در خصددوص مسددائل اساسددی موشددک برسددد و نتیجدده گرفددت کدده سددازمان ملددل بایددد
سازوکارهای مؤثرتری برای تداوم تفکر و اجماعسازی در مورد موشک اتخاذ کند.
 .3-3-3قطعنامه 1540

قطعنامه  1540یکی از اقدامات برای مقابله با تروریسم است و مبنایی بدرای نظدام
حکمرانی جهانی برای مقابله با اشاعه سال های کشتار جمعی مدیباشدد .ایدن قطعنامده
جایگاین فرایندهای سنتی کنترل تسلیحات نیست بلکه برعک
چال

این قطعنامهها بین سه

اصلی جامعه بینالمللی یعنی تروریسم بینالمللی و بازیگران غیدر دولتدی ،اشداعه

سال های کشتار جمعی و اشاعه موشک به عنوان اباار پرتاس سال هدای کشدتار جمعدی
پیوند بر قرار میسازد و شکافهای موجود در رویکردهای مختلف برای مقابله بدا مسدلله
اشاعه را بر طرف میسازد .در واقع ،این قطعنامه سدازوکاری بدرای تکمیدل رویکردهدای
سنتی است .قطعنامه  1540هنجارها ،تعهدات و الاامات حقوقی مندرج در سده معاهدده
اصلی مقابله با اشاعه یعنی معاهده منع اشاعه هستهای ،معاهده سال هدای بیولوژیدک و
معاهده سال های شیمیایی را تقویت میکند (.)Van Ham and Bosch, 2007:7
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این قطعنامه اگرچه بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده است اما
در آن از تهدیدات ،هشدارها و مجازاتهای موجود در سایر معاهدات اثری وجدود نددارد.
این قطعنامه دارای رویکرد غیر رسمی است و با تاکید همامان بر رویکرد پادمانسازی و
اعتمادسازی بین رویه داخلی کشورها و تحومت بدینالمللدی پیوندد بدر قدرار مدیسدازد.
قطعنامه  1540نه تنها همانند رژیدم کنتدرل فنداوری موشدک خواسدتار کنتدرل شددید
صادرات مواد و فناوری برای ساخت سال های کشتار جمعی و اباار پرتداس آن مدیباشدد
بلکه خواستار کنترل شدید این مواد ،تجهیاات و فناوری مربوط به سال کشدتار جمعدی
و اباار پرتاس آن در سطح داخل است و از دولتها می خواهد با پای

و نظارت دقیق بدر

آنها مانع از ورود این مواد و تجهیاات به بازارهای سیاه شدود و هرگونده اقددامات بدرای
اشاعه سال های کشتار جمعی را جرم تلقی نموده و به مقابله با آن بپردازد.
این رویه مغایر با رویکردهدای قبلدی اسدت .رویکردهدای قبلدی عمددتاً مبتندی بدر
مذاکرات طومنی برای توافق در زمینههای معیارها و ارزشهای مشترا بود .ایدن ناشدی
از ضرورت های محیط جدید برای مقابله با تروریسم است که قواعد و مقررات سهل تر را
ضروری می سازد به نحوی که نیاز چندانی به اجماعسازی نداشته باشد .قطعنامده 1540
مبتنی بدر رویکدرد چندجانبده گرایدی اسدت کده نمایدانگر ائدتالف اراده یدا اراده جامعده
بینالمللی برای مقابله با چال

بینالمللی است .در این ائتالف اراده ،نه ستادی ،نه دبیدر

کلی و مهمتر از همه تبعیضی بین اعضا وجود ندارد .تنها فهم مشترا از تهدیدد مبندای
اقدامات دولتها را تشکیل میدهد.
نتیجهگیری
با پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی ساختار قدرت در محیط بینالملدل دچدار
تغییر اساسی شده است .این تغییر قدرت موجب چال های جدیدی شدد کده مقابلده بدا آن
نیازمند سازوکارهای جدید با رویکردهای جدید بدوده اسدت .از ایدن رو ،انطبداق رویکردهدای
کنترل تسلیحات با شرایط جدید امری اجتناسناپذیر بود .رویکردهای قبلی کنترل تسدلیحات

تحول رویکردهای کنترل تسلیحات و مسئله اشاعه موشک بالستیک 177 /

مبتنی بر اصل توازن بین قدرتهای اصلی و به صورت رسمی و انعطافناپذیر بودند .در حدالی
که چال های جدید سیال بوده و مقابله با آن نیازمند بازیگران جدیدد و دسدتور کدار جدیدد
بود .بعد از جنگ سرد رویکردهای کنترل تسلیحات به تدریج از حالت رسدمی خدارج شدده و
به صورت غیر رسمی درآمدند که در آن همه کشدورها در قبدال مقابلده بدا تهدیددات جدیدد
وظیفه مشترا دارند .در این رویکرد جدید فهم مشدترا از تهدیدد ،جدایگاین بدازی قددرت
شده است .پیامد این نگرش ،هنجارسدازی و ابتکارسدازی بده جدای سداختار سدازمانی دوران
جنگ سرد در زمینه کنترل تسلیحاتی خصوصا در زمینه موشک است .ویژگدیهدای منحصدر
به فرد موشک و تاثیر آن بر ثبات منطقهای و بینالمللی کشورها مانع نیل به اجمداع نظدر در
خصوص تهدیدات ناشی از موشک می باشند .این در حالی است که ویژگی اصلی هنجارهدای
جدید از قبیل انعطافپذیری و جهان شمولی و تاکید بر حسن رفتار و سدازوکارهای سدنج
حسددن رفتددار ایددن امکددان را بددرای کشددورهای همفکددر فددراهم نمددود بددا ایجدداد هنجارهددای
خلعسالحی ،رفتار مناسب در عرصه بینالمللی را تعریف و تبلیدغ کنندد و بدا ایجداد قواعدد
تقریباً غیر تبعیضآمیا و غیر دستوری کشورهای بیشدتری را بده عضدویت در ایدن هنجارهدا
تشویق کنند.انعطافپذیری و جهدان شدمولی هنجارهدای کنتدرل تسدلیحاتی جدیدد سدبب
میگردد که قواعد رفتاری موجدود در ایدن هنجارهدا بده تددریج بده عندوان قواعدد عرفدی و
بینالمللی نهادینه شود و سایر کشورها بر مبنای ایدن هنجارهدا در عرصده بدینالمللدی مدورد
قضاوت قرار گیرند و رفتار نامناسب با این هنجارهدا موجدب انگشدت نمدا شددن کشدورها در
عرصه بینالمللی گردد.
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