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چکیده
در مقالۀ پیشرو با طرح این پرسش که «رژیم کنترل تکنولوژی موشکی چگونه بر امنیت
جمهوری اسالمی ایران تأثیر میگذارد؟» به معرفی و بررسی رژیم کنترل تکنولوژی
موشکی از ابتدای شکلگیری آن میپردازیم و در ارتباط با آن الزامات امنیتی ایران
را بررسی میکنیم .هدف از نوشتار فرارو آن است که چگونگی تأثیر رژیم کنترل
تکنولوژی موشکی را بر امنیت ملی ایران و نیز چالشهای ایران در ارتباط با رژیم
یاد شده آشکار نماییم .در سال  1987در پی اوجگیری نگرانیهای بینالمللی دربارۀ
اﺷﺎﻋۀ تسلیحات ﻣﻮﺷکی به دعوت ایاالتمتحده امریکا ،هفتکشور صنعتی جهان رژیم
کنترل تکنولوژی موشکی (ام تی سی آر) را ایجاد میکنند .این رژیم از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
تشکیل شده اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﺷـﺎعه نیافتن ﻣﻮﺷـک ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و درک سیاسی مشترک
دارﻧﺪ .روش این نگاشته توصیفی– تحلیلی میباشد و نتایج پژوهش حاکی از آن است
که رژیم کنترل تکنولوژی موشکی با ماهیتی سیاسی در پی تأثیرگذاری جهانی است.
این رژیم امنیتی بر امنیت جمهوری اسالمی ایران تأثیر گذاشته و بازدارندگی موشکی
ایران را ،که تکیهگاه اصلی امنیت ملی کشور است ،میتواند با مشکل مواجه سازد.
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تحول تکنولوژی بهکاربرده شده در عرصۀ نظامی تغییرات گستردهای در عرصۀ جنگ
و امنیت کشورها داشته است و پیوسته بهعنوان عامل مؤثری برای تحمیل دیدگاههای
کشورهای قدرتمند و ابرقدرتها به دیگر کشورها عمل کرده است .با گسترش تکنولوژی
و قدرت نظامی ،تسلیحات بسیار مخرب شد و افزایش جنگها ،باقدرت انهدام کشتار
گسترده ،بنیانهای اجتماعی و تمدن بشر را تهدید کرد .با ورود تکنولوژیهای جدید
جنگها بسیار پرهزینه و غیرعقالنی گردید .ازسویدیگر ،کنترل و انحصار قدرت و
تکنولوژی نظامی از دست قدرتهای برتر خارج شد و دیگر کنشگران نیز توان بهکارگیری
ابزار پیشرفته را برای تقویت قدرت نظامی خود و ایجاد بازدارندگی بهکار بردند.
در طول دهههای اخیر تالشهای گستردهای شده است تا با وضع قوانین و
توافقنامهها در عرصههای مختلف ،نوعی اصول و قواعد رفتاری الزماالجرا در صحنۀ
بینالمللی غالب گردد تا استخدام و بهکارگیری تکنولوژی و تسلیحات را کنترل کند.
تالش قدرتها آن بود تا رژیمهایی الزماالجرا برای کشورها ایجاد شود و تخلف از
آنها با تبعات گستردهای روبهرو گردد.
کشورهای قدرتمند از این راه کوشیدند انحصار و برتری خود را تضمین کنند .رژیم
حاکم بر فناوری و تسلیحات هستهای نمونۀ مشخصی از نهادینه شدن این تبعیض به
شمار میرود .امروزه ،برای جبران نابرابریها و تضمین بازدارندگی و توان ایفای نقش
مؤثر و مستقل ،موشکها به ابزار مؤثری برای کشورهایی همانند ایران تبدیل شده
است .به موازات این پیشرفت قانون یا رژیم قدرتمندی در این عرصه مستقر نشده
است؛ بههمیندلیل ،تالشهای گستردهای از طرف قدرتهای بینالمللی برای کنترل
گسترش توان موشکی و به کارگیری آن در جریان است .آنها میکوشند با تصویب
قوانین الزامآور و استقرار رژیمی قدرتمند ،تالشها در عرصۀ موشکی را تحت کنترل
خود قرار دهند .در این نوشتار در تالشیم تا ابعاد یکی از مهمترین این تالشها را
بررسی کنیم.
کشورها با توسل به شیوههای گوناگون ،ازجمله افزایش مکانیسمهای همکاری در
غالب نهادهای بینالمللی ،گسترش مناسبات سیاسی ،اقتصادی ،تکنولوژیک یا ورود به
پیمانهای امنیتی ،ازیکسو ،و تقویت توان دفاعی و اقتصادی ،ازسویدیگر ،میکوشند
به ارتقای امنیت خود در نظام بینالملل مبادرت ورزند .دستیابی کشورها به تکنولوژی
پیشرفته غالباً موردتوجه جامعۀ بینالملل بوده؛ بهطوریکه ،در باب کشورهای

1 .Disarmament and Control Arms
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توسعهیافته دستیابی به سطح باالی تکنولوژی ،به ویژه تکنولوژی نظامی ،باعث نگرانی
کشورهای رقیب و رقابتی شدن عرصۀ امنیت و در باب کشورهای درحالتوسعه باعث
ایجاد مسابقۀ تسلیحاتی و نگرانی کشورهای توسعهیافته شده است.
در دهههای پایانی قرن بیستم ،جهان شاهد شکلگیری شمار زیادی از توافقات
دربارۀ سازوکارها و موافقتنامههای ملی دوجانبه و گروهی در زمینۀ اشاعه ندادن
و کنترل صادرات برای جلوگیری از انتقال مواد ،تجهیزات و تکنولوژی شیمیایی–
میکروبی و هستهای ،سالحهای متعارف و اقالم موشکی بود که رژیم کنترل تکنولوژی
موشکی یکی از این رژیمهاست .تعیین سازوکاری مناسب برای جلوگیری از اشاعۀ
موشکهایی باقابلیت حمل کالهکهای شیمیایی ،میکروبی و هستهای به دلیل
اهمیت آنها پیوسته موردتوجه بوده است؛ بهطوریکه ،اگر این مهم را در نظر بگیریم
که سالحهای هستهای متشکل از دو عنصر مواد انفجاری هستهای و تجهیزات پرتابی
آن میباشند ،میتوانیم به اهمیت کنترل موشکی برای جلوگیری از اشاعۀ سالحهای
هستهای و جایگاه آن در خلع سالح و کنترل تسلیحات 1و در حفظ امنیت پی ببریم
(بعیدینژاد.)65 :1384 ،
جمهوری اسالمی ایران باتوجهبه تجربههای گرانبها در هشت سال دفاع مقدس تالش
خود را بر استقرار نظام دفاعی-امنیتی مستقل و اتکاپذیر قرار داده است .برایناساس،
ل پیشرفت و صنعتی شدن یکی
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یک کشور مستقل و در حا 
از اهداف اصلی خود را ارتقای امنیت کشور باتوجهبه مؤلفۀ تکنولوژی در نظام بینالملل
تعیین کرده است؛ بهطوریکه ،ارتقای دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران درزمینۀ
تکنولوژی ،بهویژه تکنولوژی موشکی ،از اهداف راهبردی کشور برای بازدارندگی و حفظ
امنیت آن است و ایران نیز بهعنوان یکی از اعضای جامعۀ بینالمللی ،همانند دیگر کشورها،
برای رشد و ارتقای سطح تکنولوژی و دانش موشکی و برای حفظ موجودیت و امنیت خود
در مقابل تهدیدات نیاز به ارتباط با دیگر کشورها و بهنوعی نیاز به تحرک تکنولوژی موشکی
دارد .این امر بهناچار ایران را در مقابل رژیم کنترل تکنولوژی موشکی یا ام تی سی آر
قرار میدهد .رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بهعنوان یکی از مهمترین ترتیبات سیاسی
بینالمللی موجود در زمینۀ موشکی و با هدف کنترل انتقاالت بینالمللی دراینزمینه به
امنیت کشورهای جهان ،به ویژه ایران ،ارتباط پیدا میکند .حال این پرسش مطرح میشود
که رژیم کنترل تکنولوژی موشکی چگونه بر امنیت جمهوری اسالمی ایران تأثیر میگذارد؟
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چهارچوب نظری :نظریۀ رژیمهای بینالمللی

44

1

نظریۀ رژیمهای بینالمللی از نیمۀ دهۀ  1970از سمت دانشکدههای شرق امریکا
و کانادا سر برافراشت .درواقع ،رژیمهای بینالمللی ادامۀ بحث نهادگرایی لیبرال و
نولیبرال میباشند .ریشۀ این تحلیلها در همگرایی ،وابستگی متقابل و کارکردگرایی
است .نظریۀ رژیمها نظریهای در روابط بینالملل است که از سنت لیبرالی در روابط
بینالملل مشتق شده و استدالل میکند که نهادهای بینالمللی یا رژیمها بر رفتار
دولتها تأثیرگذارند .نهادهای بینالمللی بیشتر برای ایجاد ثبات و نظم در سطح
منطقهای و بینالمللی به وجود میآیند .این نهادها اوالً ،به دست صاحبان قدرت ایجاد
میشوند ،ولی بهمرورزمان ،برای خود ایجاد رویه کرده و خود نیز در کنار دولتها
بهعنوان بازیگر مطرح میشوند؛ ثانیاً ،بهعنوان مکانیسمهای همکاری بین دولتها ایجاد
اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بینالملل کمک میکنند؛ ثالثاً ،رژیمها با عوامل
مختلف ،که مهمترین آنها قدرت است ،تغییر میکنند (عسگر خانی.)171:1381،
درواقع ،ثبات نظام بینالمللی و تغییراتی که در آن اتفاق میافتد مرکز اصلی نظریۀ
رژیمها را تشکیل میدهد.
براساس تعریف کراسنر رژیمهای بینالمللی مجموعهای از اصول ،قواعد صریح یا
تلویحی ،هنجارها و رویههای تصمیمگیری است که بهواسطۀ آنها توقعات بازیگران
دربارۀ حوزۀ مفروضی از روابط بینالملل به هم میگراید و خواستهای بازیگران
برآورده میشود (کیوان حسینی .)231:1389 ،درهمینزمینه ،دربارۀ حوزۀ مفروض
در روابط بینالمللی رژیمهای بینالمللی از نظر موضوع ،حیطه و قلمروی که به آن
میپردازند به انواع مختلف رژیمهای محیطزیست ،رژیمهای ارتباطی ،اقتصادی و
امنیتی تقسیم میشوند که بااهمیتترین نوع آنها رژیمهای امنیتی است .یک رژیم
امنیتی زمانی محقق میشود که عدهای از دولتها برای کاهش زمینههای بروز جنگ
به سازوکارهایی برای از بین بردن دفع بحران رویآورند .رژیم بینالمللی امنیتی
مجموعهای از اصول قواعد و هنجارهایی است که اجازه میدهد کشورها در رفتار با
بازیگران خویشتندار باشند (قربانی و صالحیان.)40:1392 ،
ازیکسو ،در باب رژیمهای امنیتی میتوان گفت که رژیمها الگوی اصلی تأمین و
توسعۀ امنیت میباشند و بهصورت متغیر مستقل و با نقش همکاری ظاهر خواهند
شد .این رژیمها در الگوهای سهگانۀ موازنۀ قوا ،اجتماع امنیتی یا هژمونی میتوانند
1 . International Regime
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وجود داشته باشند که دربارۀ رژیم کنترل تکنولوژی موشکی میتوان به نقش
هژمونیک امریکا در ایجاد و شکلگیری آن اشاره داشت .رژیمهای امنیتی مختصات و
کارکردهایی دارند ،از این قبیل که میپذیرند بر نظام بینالملل هرجومرج حاکم است
و دولتها ظرفیت اقدام در چهارچوب سود مطلق را دارند؛ فریب و اغوا بزرگترین
عامل ناامنی میباشد؛ آنها هزینۀ رویگردانی را افزایش میدهند؛ سطح اجتماعی
کردن بین دولتها را باال میبرند؛ اصولی برای ایجاد مسئولیت به شمار میروند؛ بازی
با حاصل جمع متغیر را تقویت میکنند و درنهایت ،با هژمونی آرام توسعه مییابند
(عبدالهخانی .)420:1389 ،رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بهعنوان رژیمی امنیتی
سعی در ایجاد نرمها و هنجارهایی در سطح جهانی دارد و از ابتدای شکلگیری
مسئولیت ،انتقال تکنولوژی موشکی را برعهدۀ کشورهای عضو قرار داده و فشارهای
سیاسی را نسبت به کشورهای خاطی اعمال میکند .این رژیم با مقررات داخلی،
دستورالعملها و اعالمیهها هزینۀ انتقال تکنولوژی به کشورهای غیر عضو را افزایش
داده و سعی در ایجاد رویۀ بینالمللی در زمینۀ موشک دارد.
ازسویدیگر ،رژیمهای امنيتي وقتي شكل میگیرند كه گروهي از كشورها براي حل
اختالفها و جلوگيري از جنگ با يكديگر همكاري میکنند تا تنگناي امنيتي ناشي
از اقدامات آنها و دربارۀ رفتارهاي ديگران برطرف شود .از مهمترین رژیمهای امنيتي
میتوان به کردار نامۀ الهه در مقابل اشاعۀ موشکهای بالستیک 1،معاهدۀ منع جامع
آزمایشهای هستهای 2،معاهدۀ منع گسترش سالحهای هستهای3 ،كنوانسيون منع
سالحهای بيولوژيك 4و شيميايي 5اشاره کرد .موافقتنامههای كنترل تسليحاتي نيز
وجود داشته است كه به نظر میرسد رژیمهای امنيتي شکنندهای را ايجاد کردهاند،
مانند موافقتنامه منع آزمايش محدود 6،موافقتنامه منع گسترش تسليحات هستهای
و ( ...کریمی .)159:1378 ،دراینبین ،رژیم کنترل تکنولوژی موشکی که برای کنترل
تکثیر موشکی سالحهای کشتارجمعی ،هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات و
فناوریهای همراه آن،که وزن باالتر از پانصد کیلوگرم و برد بيش از سیصد كيلومتر
)1 . Hague Code Of Conduct (against ballistic missile proliferation)(HCOC
)2 . The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT
)3 . Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT
)4 . Biological Weapons Convention (BWC
)5 . The Chemical Weapons Convention (CWC
)6 . Partial test ban treaty (PTBT
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دارد ،فعالیت میکند .این رژیم در سال  1987بهصورت غیررسمی و داوطلبانه نوعی
از موافقتنامههای چندجانبۀ کنترل صادرات را نشان میدهد که طی نگرانیهای
امنیتی امریکا و دیگر کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفتۀ موشکی برای مقابله با
انتقال تکنولوژی موشک به کشورهای جهان سوم تشکیلشده است و میکوشد با
ایجاد اعتماد و همکاری درزمینۀ تکنولوژی موشکی و انتقاالت بینالمللی موشک به
ثبات بینالمللی دراینزمینه کمک کند و میتوان گفت عامل اصلی در اعمال و تغییر
آن تصمیمات کشورهایی مانند امریکاست ).(Ramachandra,2016:27
در کل میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نظریۀ رژیمها به دلیل تصریح بر ماهیت
رژیمهای بینالمللی میتواند بهترین نظریه برای بررسی رژیم کنترل تکنولوژی
موشکی باشد .این نظریه میتواند در شناخت ابعاد مختلف ام تی سی آر و ماهیت
آن راهگشا باشد .به طور تقریبی ،تمام عوامل مؤثر در تشکیل رژیمها را میتوان در
1
رژیم کنترل تکنولوژی موشکی -که عواملی مانند نفع شخصی هفتکشور صنعتی
که با قدرت سیاسی و دانش تکنولوژی خود ترتیبات و اصول ام تی سی آر را به
وجود آوردند -مشاهده کرد .در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر رژیم کنترل
تکنولوژی موشکی بر امنیت جمهوری اسالمی ایران به نمایش گذاشته شود .یکی از
مهمترین مفروضات نظریۀ رژیم این است که ثابت کند رژیمهای بینالمللی بر رفتار
کشورها تأثیر میگذارند و قرابت بسیاری با فرضیۀ مقالۀ پیشرو دارد.
رژیم کنترل تکنولوژی موشکی

رژیم کنترل تکنولوژی موشکی یک مجمع سیاسی غیررسمی است که وظیفۀ کنترل
تکثیر سالحهای موشکی ،حاملهای سالح هوایی بدون سرنشین کشتارجمعی
و تجهیزات و فناوریهای همراه آن را برعهده دارد .در سال  1987هفت کشور
ایاالتمتحده ،کانادا ،آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،ژاپن و ایتالیا این رژیم را تشکیل دادند.
سرانجام ،در ژوئن  1998تعداد اعضای آن به  29کشور افزایش یافت و هماکنون 35
عضو دارد كه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان قطعات مهم موشكي هستند .کشورهای
عضو عبارتانداز :آرژانتین ،استرالیا ،اتریش ،بلژیک ،بلغارستان ،برزیل ،کانادا ،جمهوری
چک ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایسلند ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن،
لوکزامبورگ ،هلند ،هند ،نیوزلند ،نروژ ،لهستان ،پرتغال ،جمهوری کره ،فدراسیون
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روسیه ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،ترکیه ،اوکراین ،انگلستان ،ایاال 
ت
متحدۀ امریکا) . (Ozga,1994:68هرچند زمینههای شکلگیری رژیم کنترل تکنولوژی
موشکی به اواخر دهۀ شصت و مقارن با توازن وحشت (از بعد قابلیتهای موشکی)
میان دو بلوک بازمیگردد؛ ولی حوادث دهۀ هشتاد از زاویۀ گسترش توانمندیهای
موشکی راهبردی در اروپای شرقی ،منطقۀ غرب آسیا و آسیای جنوب غربی ،امریکا و
متحدان آن را بهسوی تأسیس این رژیم سوق داد .خطوط راهنمای این نهاد بر مبنای
رویارویی با گسترش یا اشاعۀ موشکهای بالستیک و تکنولوژیهای مربوط ساماندهی
شده بود ،چراکه این نوع توانمندی ،بهطور ذاتی ،امری بیثبات کننده در عرصۀ امنیت
بینالملل تلقی میشد .افزونبرآن ،تعهد دولتهای غربی به اصل تجارت آزاد و حمایت
از توسعۀ اقتصادی و فنی کشورهای جهان سوم ،در برابر ضرورت پاسداری از نظم
بینالملل ،امری ثانوی محسوب میشد (احمدی و شریفی .)3:1386 ،هدف اوليۀ اين
رژيم امنيتي جلوگيري از تكثير موشکهای راهبردي با قابلیت حمل کالهکهای
اتمي باالتر از وزن پانصد کیلوگرم و برد بيش از سیصد كيلومتر بود که در سال 1992
به موشکهای با قابلیت حمل کالهکهای بيولوژيكي و شيميايي نيز تعميم داده شد.
از لحاظ برد نيز شرط داشتن سیصد كيلومتر از بين رفت ).(Oznobishev,5
رژیم کنترل تکنولوژی موشکی ،از لحاظ حقوقی ،هیچ تعهد الزامآوری برای اعضا
ایجاد نمیکند .ازآنجاکه مبنای تأسیس این رژیم یک معاهدۀ حقوق بینالملل نیست،
کشورها میتوانند بدون پیوستن به رژیم دستورالعملهای آن را در قوانین ملی خود
اجرا کنند .درواقع ،رژیم بهصورت غیررسمی سعی در ایجاد رویهها و نرمهای بینالمللی
درزمینۀ کنترل تکنولوژی موشکی دارد؛ بهطوریکه ،قوانین و دستورالعملهای آن
موردتوجه شورای امنیت (برای مثال در قطعنامۀ  )1540است ،ولی این رژیم هیچ
ارتباط و پیوستگی رسمی با سازمان ملل متحد ندارد (بشری .)1394 ،موارد کنترلی
رژیم شامل راکتها و حاملهای هوایی بدون سرنشین ،مانند موشکهای بالستیک،
تجهیزات پرتاب راکتهای صوتی ،موشکهای کروز و تجهیزاتی از این قبیل میباشد
(ساعد .)47:1386 ،براساس اين رژيم امنيتي ،اعضا بايد زیرساختهای تقنینی،
اجرايي ،نظارتي و فني الزم براي كنترل مؤثر بر صادرات مواد ،وسايل و فناوریهای
به كار گرفته شده در موشکهای بالستيك ،موشکهای كروز« ،هواپيماهاي بدون
سرنشين»« ،هواپيماهاي كنترل از راه دور» ،قطعات پرتاب ماهواره« ،موشکهای
صوتي» و همچنين ،مواد اشارهشده در طبقهبندیهای الف و ب پيوست ام تی سی آر
را به وجود آورند). (Henshaw,1993:26-27
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اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪای ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺷﮏ ﻧﯿﺰ دارد .ام تی سی آر
ﻫﻢ از نظر اﻋﻀﺎ و ﻫـﻢ از نظر ﻓﻬﺮﺳﺖ دارای محدودیتها در حال ﮔﺴﺘﺮش است
و جنبههای ﻓﻨﯽ رژﯾﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺴـﯿﺎر ﮔﺴـﺘﺮده میباشد .اﻗـﻼم و
فناوریهای ﻣﺤﺪودﺷﺪه در دو طبقهﺑﻨﺪي ﻓﻬﺮﺳﺖ شدهاند ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل هرکدام ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ سیستمهای ﻣﻮﺷﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ 1،سوختهای ﺟﺎﻣـﺪ
و ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي ﻣﻮﺷـﮏ ،ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺣﺮارﺗـﯽ ورود ﻣﺠـﺪد ،سیستمهای ﻫـﺪاﯾﺖ،
کنترلهای ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﭘﺮﺗﺎبﺑﺮداري 2،ﺳـﺎزوﮐﺎرﻫﺎي سوار کردن ﮐﻼﻫـﮏ و ﺷـﻠﯿﮏ و
سیستمهای ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ میباشد ﮐـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﯾـﺎ ﺻـﺎدرات آنها ﺑـﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ بسیاری روبهروست ).(US,2015:i-ii
ﺑﺨﺶ دوم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ،نرمافزار و فناوریهایی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ بیان ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑه ﺗﻮﺳـﻌۀ سیستمهای ﻣﻮﺷـﮑﯽ ﻣﺮﺑـﻮط
اﺳـﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎي دﯾﮕـﺮي ﻧﯿـﺰ دارﻧـﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﺎدرات اﻗﻼم ﺑﺨﺶ
دوم ﻓﻬﺮﺳﺖ بهسختی ﻣﺤـﺪودﯾﺖ اﻗـﻼم ﺑﺨـﺶ ﻧﺨﺴﺖ نیست .این طبقه شامل اقالم
متشکل از تجهیزات و تکنولوژیهای حساس میباشد که کشورهای واردکننده را بالقوه
قادر میسازد که توانمندیهای موشکی خود برای پرتاب سالحهای کشتارجمعی را
افزایش دهند ) .( Singhal ,2016:14باتوجهبه اینکه اقالم این طبقه نسبت به طبقۀ
نخست خطر کمتری دارند ،اعضای گروه3هنگام صدور تجهیزات و تکنولوژیهای
مندرج در این طبقه و با هدف اساسی جلوگیری از توسعۀ برنامههای سالحهای
کشتارجمعی متعهد به بررسی و اعمال کنترلهای مورد به مورد هستند (ظریف و
زهرانی.)167:1384،
تجهیزات و فناوریهای سند رژیم کنترل تکنولوژی موشکی به دو زیرمجموعه
تقسیم میشود :زیرمجموعۀ اول شامل دستگاههای راکت و تجهیزات هوایی بدون
سرنشین ،زیرسیستمهای اصلی و فناوریهای مربوط است که توانایی حمل محمولهای
به وزن حداقل پانصد کیلوگرم را در حداقل سیصد کیلومتر داشته باشد .فصلهای
زیرمجموعۀ دوم شامل زیرسیستمهای پیشرانش ،تجهیزات کمکی پرتاب و فرود و اجزا
و فناوریهای موشکی مختلف دیگر میباشد ).(Walker,2016:10
1 . Complete Rocket Systems
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 .1هدف از تنظیم این سند ،کاهش خطر تکثیر سالحهای کشتارجمعی از قبیل
سالحهای اتمی ،شیمیایی و بیولوژیکی توسط کنترل انتقال دستگاههای سهیم در
سالحهای یادشده ،بهغیراز هواپیماهای باسرنشین ،میباشد .این راهنما برای محدود
کردن برنامههای ملی و بینالمللی فضایی غیر مرتبط با سالحهای کشتارجمعی
طراحی نشده است ،بلکه هدف آن کنترل انواع دستگاهها و نیز تجهیزات و موشکهای
با برد و مشخصات ویژه است .محدودیتها در همۀ موارد بیان شده در پیوست و نیز
در انتقال موارد حساس اعمال خواهد شد و دولتها این راهبردها را در راستای قوانین
مصوب ملی اجرا خواهند کرد ).( McIntyre, Wes ,2016-17:22
 .2سند ام تی سی آر شامل دو زیرمجموعه بوده که شامل بیست فصل میشود
که در پیوست شمارۀ هفت تشریح شده است .زیرمجموعه یک خود به دو بخش
تجهیزات و فناوری تقسیم شده و شامل فصول یک تا دو میشود .زیرمجموعۀ دوم
شامل هجده فصل است .فصلهای زیرمجموعۀ اول بیشترین اهمیت را دارند .اگر
یکی از بخشهای یادشده در دستگاهی به کار رود ،آن سیستم نیز بهعنوان قسمتی
از زیرمجموعۀ یک در نظر گرفته خواهد شد ،مگر اینکه جداسازی ،تکثیر و جابهجایی
آن از سیستم امکانپذیر نباشد .صرفنظر از کاربرد ،محدودیتهای خاصی روی انتقال
موارد زیرمجموعۀ یک اعمال میشود و با احتمال زیاد از انتقال آن جلوگیری میشود.
همچنین ،اگر دولتها براساس اطالعات متقاعدکننده تشخیص دهند که هرکدام
از موارد ،چه در پیوست باشد یا نباشد ،در مسیر ساخت سالحهای کشتارجمعی
استفاده خواهد شد ،محدودیتهای خاصی بر روی انتقال آن اعمال خواهد کرد و به
احتمال فراوان از انتقال آن جلوگیری میشود .تا زمان انتشار اطالعات بیشتر ،صادرات
تجهیزات تولید موارد زیرمجموعۀ یک غیرمجاز است .صادرات دیگر موارد فقط در
موارد نادر زیر امکانپذیر است ).(US,MTCR Annex Handbook,2009:i,ii
الف .امضای قرارداد الزامآور دوجانبه بین دولتها و کسب اطمینان از دولت
دریافتکننده که در بند پنج این راهبرد بیان شده است؛
ب .دولتها خود مسئولیت انجام تمام مراحل موردنیاز برای کسب اطمینان از
کاربرد صحیح موارد یاد شده را برعهده بگیرند؛
ج .تصمیم گیری دربارۀ صدور یا عدم صدور این موارد ،بهطور مستقل ،برعهدۀ
دولتها باشد.
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 .3در ارزیابی درخواست انتقال برای موارد بیان شده در پیوست ،عوامل زیر در نظر
گرفته خواهند شد:
الف .نگرانی پیرامون تکثیر سالحهای کشتارجمعی؛
ب .توانایی و اهداف برنامۀ موشکی و فضایی کشور دریافتکننده؛
ج .مفهوم انتقال در رابطه با توسعۀ بالقوۀ دستگاههای حمل سالحهای کشتارجمعی
(غیر از هواپیماهای سرنشین دار)؛
د .ارزیابی کاربرد نهایی موارد انتقالیافته ،شامل اطمینان از کشور دریافتکنندۀ
بازگشت دادهشده به بند (الف )5-و (ب )5-در همین متن؛
ه.اجراشدنی بودن توافقهای دوجانبه.
 .4انتقال فناوری تولید و طراحی و نیز تجهیزات مرتبط با هریک از موارد پیوستی،
در محدودۀ قوانین مصوب ملی کام ً
ال موشکافی و کنترل خواهد شد.
 .5اگر مورد انتقالیافته قابلیت کاربردی در دستگاههای حامل سالح را داشته باشد،
دولتها فقط در قبال اخذ پیمان اطمینانبخش از کشور دریافتکننده مجوز صادرات
این اقالم را به شرح زیر خواهند داد:
الف .موارد تحویل دادهشده فقط در کاربردهای مورد توافق دو طرف به کار برده
خواهد شد و اینکه این موارد یا کاربردها بدون رضایت کشور صادرکننده اصالح یا
کپیبرداری نخواهد شد؛
ب .صدور موارد تحویلی ،کپی و مشتقات آن توسط دولت دریافتکننده ،بدون
رضایت دولت صادرکننده ،امکانپذیر نخواهد بود.
 .6بهمنظور بهرهبرداری مؤثرتر از ام تی سی آر دولتها میتوانند در صورت نیاز به
تبادل اطالعات با دیگر دولتهایی که راهبردهای مشابهی را اعمال میکنند ،بپردازند.
 .7از پیوستن همۀ کشورها به این راهبردها ،بهمنظور گسترش صلح و امنیت
بینالمللی ،استقبال شود.
 .8دیگر موارد:
الف .انتقال فناوری تولید و طراحی و نیز تجهیزات مرتبط با هریک از موارد
بیان شده در سند در محدودۀ قوانین مصوب ملی کام ً
ال موشکافی و کنترل خواهد
شد .صدور مجوز صادرات برای هر مورد به معنای مجاز بودن انتقال حداقل فناوری
موردنیاز برای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات است؛
ب .دولتها در بررسی درخواست انتقال سیستم کامل راکت و سیستم هواپیمای

مفهوم بازدارندگی 1و جایگاه آن در امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اسالمی ایران موقعیت راهبردی و امنیتی ویژهای دارد .مجموعهای از عوامل
در کنار یکدیگر این وضعیت منحصربهفرد را ایجاد کرده است .جهانبینی ،فرهنگ ،نوع
نظام سیاسی ،موقعیت جغرافیای سیاسی ،شعارهای انقالب مبنی بر استقالل و تاریخ،
به ویژه تجربۀ هشت سال دفاع مقدس ،نداشتن متحد استراتژیک ،تنوع دشمنان و
رقبای محلی ،منطقهای و بینالمللی و  ...هرکدام در شکل گیری فرهنگ دفاعی و
امنیتی ویژۀ ایران تأثیر گذاشتهاند.
اﻧﺪﻳﺸیدن دربارۀ نگرانیهای اﻣﻨﻴﺘﻲ منطقهای از اوﻟﻮﻳﺖهای اصلی سیاستگذاری
اﻣﻨﻴﺘﻲ و دﻓﺎﻋﻲ اﻳﺮان است ،اﻣﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺮان اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﻌﺪ منطقهای ،اﺑﻌﺎدي
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ سیاستگذاران اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ است ﻛﻪ در رهنامۀ
(دﻛﺘـﺮﻳﻦ) دﻓـﺎﻋﻲ ﺧـﻮد ،هم منطقهای و ﻫﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ.
در این محیط راهبرد ویژۀ بازدارندگی عنصر کلیدی امنیتی و دفاعی ایران بوده
است و موفقیت و کارآمدی این رویکرد در طول  38سال گذشته توانسته امنیت ایران
را در فضای غبارآلود و پرتنش منطقه حفظ کند .تهدیدات مدام دشمنان متنوع و
بسیج توانمندی های آنها و تالش برای به کارگیری گزینۀ نظامی علیه ایران و نابودی
1 . Deterrence
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بدون سرنشینی که در فصلهای یک و نوزده تشریح میشود و نیز تجهیزات و
فناوریهای بیان شده در پیوست فنی که توانایی بالقوه کاربرد در چنین دستگاههایی
را داشته باشند ،و ظرفیت حمل بار و برد آنها را در نظرخواهند گرفت .فناوریهای
حوزۀ عمومی و تحقیقات علمی بنیادی در حیطۀ کنترل قرار نمیگیرد؛
ج .مالحظههای کلی نرمافزار.
این سند ،نرمافزارهای موجود به شکل ذیل را کنترل نمیکند .1:نرمافزارهایی که از
روشهای زیر در اختیار عموم قرار دارد:
أ .خریداری بهصورت خردهفروشی بدون محدودیت ،به مفهوم معامالت پایاپای،
سفارشهای پستی و سفارشهای تلفنی
ب .طراحیشده برای نصب توسط مصرفکننده بدون اطالعات اساسی دیگر توسط
تولیدکننده
 .2نرمافزارهای فراگیر و جهانشمول )(US,MTCR Annex Handbook,2009:iii,iv,v
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ایران یا تأثیر بر تغییر رفتار ایران به دلیل منطق ،قدرت ،تأثیرگذاری و موفقیت
راهبردهای بازدارندگی به نتیجه نرسیده است.
راهبردهای اﻟﮕﻮي ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ منصرف کردن
دﺷﻤﻦ از ﺣﻤﻠۀ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،به انواع مختلفی تقسیم میشود که مهمترین آنها
عبارتانداز :راهبرد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و تدافعی .در راهبرد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ بازیهای راهبردی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﻞ خواهند گرفت؛ اما در راهبرد ﺗﺪاﻓﻌﯽ ،ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ منطقهای است؛ بهگونهایﮐﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ ،بقای آن ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮔﺮدد و دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻫﻨﻤﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر
ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ تسلیم کردن آن ﻧﯿﺴﺖ و درنهایت ،حمله هزینۀ بیشتری نسبت به
دستاوردها دارد (قاسمی .)320:1390 ،تجربۀ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ نیز ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ
در تأکید بر ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده است .سیاستمداران ایران ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮاق وقتی
به اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ کرد ﮐﻪ هرجومرج ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،پاکسازی ﻧﯿﺮوﻫﺎي
ﻣﺴﻠﺢ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ قدرتهای ﺑﺰرگ از اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ
را در ذﻫﻦ رﻫﺒﺮان ﻋﺮاق اﯾﺠﺎد ﮐﺮد که ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ایران بهشدت
کاهشیافته اﺳﺖ .بنابراین ،غلبه ﺑﺮ اﯾﺮان را ﺣﺘﻤﯽ میدانستند .در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ و پساز
آن ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﻣﺠﺪد ﺑﻪ جنگافزارهای ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮد که ﯾﮑﯽ از مهمترین اﯾﻦ جنگافزارها موشکها
میباشند (طارمی .)180:1382،بنابراین ،در طول دهههای اخیر راهبرد امنیتی ایران
بر مبنای بازدارندگی شکل گرفت و موشکها نقش تعیین کنندهای در این رهیافت
و در نتیجه ،تأمین امنیت ایران برعهده گرفتند.
درواقع ،اﺗﺨﺎذ اﻟﮕﻮي ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ تهدیدات منطقهای و بینالمللی،
ظرفیتهای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان را در مسیر اﺗﺨﺎذ راهبرد ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،تأمین امنیت
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ میکند .درواقع ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺮان در زمینههای ﻧﻈﺎﻣﯽ و موشکی،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ داد و میتواند تأمینکنندۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺣﻮزه شود و موشک ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ این هدف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر میرود (عباسی و دیگران.)74:1395 ،

جایگاه ﻓﻨﺎوري موشکی در امنیت جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اسالمی ایران و رژیم کنترل تکنولوژی موشکی

پس از كشمكشهاي فراوان و فشار كشورهاي غربي ،ازجمله ایاالتمتحده امريكا،
انگليس ،فرانسه و آلمان ،قطعنامۀ شوراي امنيت علیه فعاليتهاي صلحآميز هستهاي
جمهوري اسالمي ايران در  23دسامبر  2006در شوراي امنيت و بهاتفاق آرا (پانزده
كشور عضو) به تصويب رسيد.
در بندهای سه و چهار این قطعنامه ،تمام كشورها از عرضه و فروش تمام اقالم،
مواد ،تجهيزات ،كاالها و فناوريهاي سيستمهاي پرتاب سالح هستهاي به جمهوري
اسالمي ايران منع شدهاند .همچنين ،براساس بند هفت قطعنامه ،جمهوري اسالمي
ايران از صادرات اين موارد به دیگر كشورها منع شده است .و بهضمیمۀ S/2006/815
اشاره شده است .اين ضميمه شامل معيارهاي كنترل صادرات اقالم ،مواد ،تجهيزات و
فناوري مرتبط با موشك ميباشد که عيناً ضميمۀ رژيم كنترل فناوري موشكی بوده
است .اين ضميمه شامل بیست رده بوده كه هريك از ردهها به سيستمهاي كامل
يا مجموعههاي مختلف موشك ،ازجمله مجموعههاي سوخت و پيشرانش ،تجهيزات
پرتاب و پشتيباني زميني ،دیگر مجموعههاي مختلف مرتبط با موشك و فناوري
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دستیابی به قدرت موشکی در راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژهای
دارد .جنگ عراق علیه ایران و جنگ اول خلیجفارس نشان داد که محدودیتهای
موجود در معاهدات بینالمللی در زمینۀ استفاده از سالحهای کشتارجمعی و منع
استفاده از ابزارهای نظامی علیه شهروندان غیرنظامی مانع از استفادۀ عراق از این
سالحها نشده و جامعۀ بینالمللی نیز اقدامی جدی دراین زمینه انجام نداده است.
افزونبراین ،جنگها نقش بسیار باالی موشک ها را در نبردهای آینده نشان دادند
(پوراخوندی.)170:1392 ،
شرایط منطقهای ایران بعد از فروپاشی شوروی و حضور گستردۀ امریکا در
خلیجفارس و کشورهای همسایۀ ایران و تهدیدات رژیم صهیونیستی اتخاذ رویکرد
خوداتکایی دفاعی را در مقابل تهدیدات خارجی برای کشور گزینۀ اجتنابناپذیر کرد.
این امر با بومیسازی تکنولوژی موشکی تحقق یافت و باتوجهبه انتخاب بازدارندگی
بهعنوان راهبرد دفاعی اصلی ایران در فرایند نوسازی و مدرنسازی صنایع نظامی ،بر
کسب و ارتقای تکنولوژی موشکی بسیار تأکید شد). (Biswas,2016:23
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مرتبط با آنها اختصاص داشته است که ایران خواهناخواه ،براساس قطعنامههای
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،موضوع رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بوده است؛
بنابراین ،میتوان بهوضوح این مطلب را ابراز داشت که تأثیر این رژیم بر امنیت ایران
امری ضروری است .عنوان پژوهش پیشرو نیز داللت بر این امر دارد و درنتیجه،
رویکردی که جمهوری اسالمی ایران نسبت به رژیم یادشده داشته و دارد ،یکی از
مهمترین تصمیمات امنیتی آن است.
ایران بهعنوان کشوری که جزو ترتیبات رژیم کنترل تکنولوژی موشکی نیست،
تابهحال از پذیرش آن ممانعت داشته و تالشهای بسیاری برای خنثیسازی کارکرد
آن در نظام بینالملل انجام داده است؛ بهطوریکه ،بهطور چشمگیری از اهمیت این
رژیم کاسته شده و توانسته است جدا از این رژیم به پیشرفتهای قابلمالحظه
درزمینۀ تکنولوژی موشکی ،موشکهای بالستیک ،موشکهای کروز و پهبادها دست
یابد .این امر باتوجهبه موقعیت ژئواستراتژیکی ایران ،برای امنیت ملی آن اهمیت
بسیاری دارد .این رویکرد ایران ،باتوجهبه خواست ایاالتمتحده برای استفادۀ ابزاري از
اين رژيم امنيتي ،در مسیر ایجاد محدودیتهایی براي توسعۀ دفاعي و عدم پیشرفت
تکنولوژیکی جمهوري اسالمي ايران در صنعت موشکی ،بهویژه در حوزۀ صنايع هوا-
فضا ،و اعمال تحریمهای دوجانبه و چندجانبه خارج از این رژیم در راستای منافع و
امنیت ملی ایران ارزیابی میشود .بنابراین ،ایران بارها در مجامع بینالمللی به مخالفت
صریح با این رژیم برخواسته و کوشیده است ترتیبات بینالمللی عادالنهتری را در
زمینۀ موشکی ارائه دهد ).(Christie,2016:9
ابعاد تأثیرگذاری رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بر امنیت جمهوری اسالمی ایران

باتوجهبه ارزیابیهای پیشگفته در ارتباط با رژیم کنترل تکنولوژی موشکی و
بررسیهای صورت گرفته در ارتباط با امنیت جمهوری اسالمی ایران ،میتوان برخی
از ابعاد مهم تأثیر رژیم کنترل تکنولوژی موشکی را بر امنیت جمهوری اسالمی ایران
در موارد زیر خالصه کرد:
الف .ابعاد تکنولوژیک
54

باتوجهبه پیشرفت فناوری و کاربرد آن در تأمین امنیت ملی برای کشورهایی که
میخواهند در صحنۀ رقابت جهانی حضور داشته باشند ،نمیتوان تأثیر عدم دسترسی

).(momtaznews.com,1395

ازطرفدیگر ،رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بهعنوان ترتیباتی که هدفش جلوگیری
از دستیابی دیگر کشورها به تکنولوژی حمل سالحهای کشتارجمعی با موشک است،
سازوکارهایی برای کنترل صادرات موشک ایجاد کرده است تا کشورهایی در حال
پیشرفت نتوانند به تکنولوژی پیشرفتۀ موشکهای بالستیک ،هواپیماهای بدون
سرنشین موشکهای کروز و وسایل حمل آنها دست پیدا کنند .کشورهای عضو این
رژیم با تکیهبر کنترل بعد تکنولوژیک موشکها ،که از عنوان آنهم بهخوبی برداشت
میشود ،میکوشند تکنولوژی پیشرفتۀ موشکی را به دالیل نظامی-امنیتی در دست
خود نگ ه دارند و با نظارت بر کنترل صادرات آن به کشورهای هدف بتوانند امنیت
فناوری کشورهای یادشده را به خطر بیندازند؛ بهطوریکه ،از عملکرد تبعیضآمیز
رژیم هم میتوان استنباط کرد که جمهوری اسالمی ایران تاکنون هدف اصلی رژیم
برای منع دستیابی به تکنولوژی موشکی بوده است و رژیم نتوانسته مانع فعالیتهای
موشکی ایران بشود ،ولی هزینههای دستیابی کشور را به تکنولوژی موشکی بسیار
باالبرده است (م ،خ.)1395،
باتوجهبه اینکه تکنولوژی موشکی جایگاه ویژهای در امنیت ملی ایران دارد؛
بهطوریکه ،نقطۀ اتکای مهمی از توانایی ایران در مقابله با تهدیدهای منطقهای و
فرامنطقهای را تشکیل میدهد .در کل ،رژیم کنترل تکنولوژی موشکی با ماهیتی که
در کنترل تکنولوژی و جلوگیری از دستیابی کشورهای جهان سوم به فناوریهای
پیشرفته موشکی دارد ،میتواند بر امنیت جمهوری تأثیر منفی بگذارد و ایران هرچه
بیشتر موضوع ایران رژیم قرار بگیرد ،برای دستیابی و ارتقای تکنولوژی موشکی خود
باید هزینۀ بیشتری بپردازد و امنیت آن بیشتر در مخاطره قرار میگیرد.
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به فناوری را بر امنیت نادیده گرفت .تالش برای افزایش توانمندی نظامی و دفاعی
کشور ،بیشک یکی از مهمترین محورهای راهبرد نظامی هرکشور مستقلی از جمله
جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با تهدیدات است که بهطور کامل ،پیشتر بررسی
شد .بدینمنظور ،پس از انقالب اسالمی تاکنون ،تالشهایمهمی ،ازجمله تالش برای
افزایش توان دفاعی و آمادگی نیروها ،طراحی برنامههایکالن برای ساخت تسلیحات
در داخل باتوجهبه اعمال تحریمهایگسترده و کسب آموزشهایحرفهای و پیشرفته
انجام شد که دراینزمینه ،برنامهریزی برای دستیابی به فناوری موشکهایپیشرفته
مهمترین محور تالشهای ایران در زمینۀ افزایش ضریب امنیت دفاعی بوده است
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ب .ابعاد تکثیر موشکی

باتوجه به اهمیت موشک در راهبرد نظامی-دفاعی کشورهای در حال پیشرفت ،پس از
دستیابی کشورهایی مانند عراق به موشکهای بالستیک توجه جامعۀ کنترل تسلیحات
و توجه جهانی به موضوع تکثیر موشکی -که قابلیت حمل سالحهای هستهای ،میکروبی
و شیمیایی را میتواند داشته باشد -جلب شد و موشک بهعنوان یک سالح کشتارجمعی
در دستور کار خلع سالح و کنترل تسلیحات جهانی قرار گرفت؛ بهطوریکه ،هدف اصلي
رژيم کنترل تکنولوژی موشکی همكاري برای محدود كردن انتقاالت تكنولوژيكي در
مسیر تكثير موشكي بود .هدف در ابتدا اصوالً توقف اشاعۀ افقي تكنولوژي موشكي به
مناطقي همچون منطقۀ غرب آسیا بوده است ،زیرا موشکهای اسكاد-ب  11در منطقه
در حال گسترش بود .موشکهای با قابلیت انتقال هستهای به تكنولوژي پیشرفتهتری
نيازمند بود .اين انتقال فناوری بين برنامههای پرتاب فضا در جنوب امريكا و دولتهای
منطقۀ غرب آسیا در حال شکلگیری بود .بنابراين ،رژيم اصوالً بهعنوان يك ضميمه
به ان پی تی تصور گردید (عال و حجتزاده.)18:1382،
طی دهههای گذشته دیدگاههای گوناگونی دربارۀ موضوع تکثیر موشکی مطرح
شده است .نخست ،اینکه تهدید گسترش موشکی بهمنزلۀ تهدید جنوب علیه شمال
در محافل راهبردی و سیاسی غرب ،بهطورکلی ،به تصویر کشیده شد .این دیدگاه
امنیت در جهان سوم را مدنظر قرار نداده و با تهدید خواندن موشکهای جهان
سوم آن را بیثبات کنندۀ نظم و امنیت بینالملل میداند؛ درحالیکه ،باید نسبت
به تهدیداتی که متوجه کشورهای در حال پیشرفت و جهان سوم است ،با دیدگاه
واقعبینانه نگریست .بسیاری از این کشورها برای مقابله با تهدیدات ملموسی که
از جانب کشورهای قدرتمند احساس میکنند ،گزینۀ توانایی موشکی را گزینهای
گریزناپذیر میدانند؛ دوم ،اینکه ازآنجاکه منازعۀ گسترش موشکی بیشتر تکبعدی و
از دیدگاه گروه معدودی از کشورها ارائهشده است ،این امر عامل موشکی را از فحوای
منطقهای و ماهیتی آن جدا میکند و مالحظۀ توان موشکی یک کشور جدای از جایگاه
آن کشور بررسی میشود .تحول بنیادی در راهبردهای نظامی بر ظهور دکترینهای
نوین بازدارندگی متعارف مبتنی بر مفاهیمی همچون حملۀ عمیق و جنگ از دور
آغاز شد .افزونبرآن ،جنگافزارهایی با امکان هدایت دقیق موشکهایی که قابلیت
هدفگیری و هدایت از فضا را داشتند ،بخش جداییناپذیر این مفاهیم میباشند (عال
و حجتزاده.)207:1382،
1 . B1

ج .ابعاد دفاعی

مسئلۀ گسترش سالحهای موشکی موردتوجهام تی سی آر پیوندهای فحوایی عمدهای
با دیگر موارد کنترل تسلیحات و امنیت دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت .یک
پیوند عمده گسترش موشک را به دفاع موشکی بالستیک ،که از سوی تعدادی از
کشورها پیشنهاد شده است ،مرتبط میکند .البته ،دفاع موشکی بالستیک تاریخی
طوالنی دارد .بیش از این با موازنۀ راهبردی موشکی میان قدرتهای بزرگ همراه بود،
ولی در وضعیت کنونی به تمرکز بر قدرتهای کوچکتری ،که اخیرا ً به توان موشکی
دستیافته یا آن را تولید کردهاند ،تمایل دارد (احمدی و شریفی.)1383،
جمهوری اسالمی ایران ازجمله کشورهایی است که در پی حفظ امنیت داخلی و
منطقهای ،برنامۀ موشک بالستیک خود را از دوران دفاع مقدس و جنگ هشتساله میان
ایران و عراق ،زمانیکه برتری هوایی عراق ،ایران را در حمالتی با برد بیش از  150کیلومتر
محدود کرده بود ،آغاز کرده است .در اواخر دهۀ  1980میالدی تهران به توسعۀ برنامۀ
موشکی بومی پرداخت و طی دو دهه این ظرفیت را بهخوبی افزیش داد .البته ،ایران
هم از جانب رژیم کنترل تکنولوژی موشکی است و هم در معرض تالشهای بینالمللی
برای محدود کردن گسترش تکنولوژی موشکی با کاربرد دوگانه قرار گرفته است .باوجود
این تالشهای کنترلی ،تهران ،با کمک متحدان خود ،به گسترش زیرساختهای تولید
موشک ادامه داده و تا به امروز ،پنج موشک بالستیک سوخت مایع (شهاب  1و  2و ،3
قدر  1و قیام) ،ماهوارهبر سفیر و موشک سوخت جامد سجیل و نیز موشک عماد را با
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درمجموع ،جلوگیری از تکثیر موشکی ،که یکی از اهداف ام تی سی آر است،
نمیتواند دغدغههای امنیتی کشورها را در زمینۀ بازدارندگی پاسخگو باشد .همانطور
که در فصل قبل توضیح داده شد ،هدف ایران از دستیابی به موشکهای بیشتر با
قابلیتهای باال ،تنها دفاع و بازدارندگی از قلمرو خود است و باتوجهبه تهدیداتی
که متوجه آن است ،و برای امنیت آن اقدامی منطقی و ضروری به شمار میرود.
کاهش توانایی موشکی جمهوری اسالمی ایران در شرایطی که بیشتر کشورهای
منطقه و دشمنان آن دارای موشکهایی با تکنولوژی پیشرفته هستند ،نادیده گرفتن
واقعیتهای سرزمینی ایران است .دکترین بازدارندگی ایران ،که بر مفاهیمی مانند
بازدارندگی نامتقارن متمرکز میباشد ،بخش جداییناپذیر از امنیت ایران است که
موشکهای بالستیک و دوربرد نقش اصلی را در اعمال این راهبرد ایفا میکنند.
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موفقیت آزمایش کرده است .همچنین ،موشکهای اسکاد را با بومیسازی به موشکهای
شهاب تبدیل کرده است (.)www.bartarinha.ir,1395
درواقع ،حرکت بهسوی خودکفایی درزمینۀ دفاعی حرکتی است که باانگیزۀ حفظ
استقالل سیاسی در برخی کشورها من جمله جمهوری اسالمی ایران دنبال شده که
علی رغم برخی هزینهها آثار فوق العاده مثبتی در حفظ امنیت و استقالل را نیز در پی
داشته است .هرچند که تحمیل تحریمها و رژیمهای کنترل صادرات امنیت ملی برخی
کشورها را با مشکالتی در مسیر حرکت دفاعی روبرو کرده است ،اما برای تامین امنیت
و تحقق هدف خودکفایی و استقالل سیاسی ،امریاجتناب ناپذیر است.
د .ابعاد سیاسی

ﻣﺸﮑﻞ کشورهای در حال پیشرفت تنها ﻣﻮاﻧﻊ و محدودیتهای ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ سالحهای دﻓﺎﻋـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺳﯿﺎﺳـﯽ هم دراینزمینه نقش
عمدهای دارند .درواقع ،ﺑﺮﺧﻼف کشورهای پیشرفته ،کشورهای درحالتوسعه ﺣﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮ ﺳـﻼﺣﯽ را ﮐـﻪ میخواهند ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻫﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
دﻟﺨﻮاه ﺗﺸـﺨﯿﺺدهند ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ،چراکه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت بینالمللی ﯾﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻬﺎن پیشرفته را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
درواقع ،درحالیکه از نظر بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت ﻣﺸـﮑﻞ اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از تکنولوژیها دور از دﺳـﺘﺮس و صعبالوصول ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،از نظر غربیها
ﻣﺸـﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ تکنولوژیها ،بیش از اندازه ﺑﺮای جهانسومیها سهلالوصول
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدلیل ،ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ و رژیمهای ﮐﻨﺘﺮل بینالمللی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ کشورهای درحالتوسعه ﺑـﻪ ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
اﯾﺠﺎد میشود ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رژیم کنترل تکنولوژی موشکی ،معاهدۀ منع گسترش سالحهای
هستهای و کمیتۀ هماهنگکنندۀ کنترلهای صادراتی چندجانبه .اﻗﻼم ﻣﻤﻨﻮع در
اینگونه رژیمها ﮔﺎه اﻗﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ سالحهای اساسی و بازدارنده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر میروند،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻦ ،ﻣﻮﺷﮏ؛ ﯾﻌﻨﯽ سالحهای ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗﺄﺛـﯿﺮات ﻧﻈﺎﻣـﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﺻـﺤﻨﮥ درﮔـﯿﺮی ﺑﯿﻦ جهانسومی و ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ،ﭼـﻪ ازنظر ﺳـﻄﺢ ﺗﮑـﻨﻮﻟﻮژی
و ﭼـﻪ ازنظر دسترسیپذیری ﺑﻪ آن ،ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺻـﺮﻓﻪ را دارند .اﯾﻦ ممنوعیتها از دو
ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛـﯿﺮ میگذارد :ﺟﻨـﺒﮥ نخست ،ﻣﺤـﺪود
ﮐـﺮدن دﺳﺘﺮﺳـﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫا به ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت و تکنولوژیهای ﻣﻮردﻧﻈـﺮ و ﺟﻨﺒﮥ دوم،
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ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم پس از دستیابی به آنهاست .سیاستگذاران
جهانسومی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ همزمان دربارۀ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ تصمیمگیری ﮐﻨﻨﺪ :نخست،
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻓﮑـﺮ ﮐـﻪ ﭼﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﻣﻘـﺮرات ﮐﻨـﺘﺮل ﺣﺎل ﯾﺎ آﯾﻨﺪه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
تولید آن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧــﻨﺪ ﺗﮑــﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺷــﮏ زﻣﯿــﻦ ﺑــﻪ زﻣﯿــﻦ؛
دوم ،اﯾــﻨﮑﻪ سرمایهگذاری روی اﯾﻦ سالحها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن واﮐﻨﺶ بینالمللی
روﺑهﺮو شود ﮐـﻪ ﻫﺰﯾـﻨﮥ سیاﺳـﯽ ﺑﻌﺪی از ﻓﺎﯾﺪۀ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺳﻼح و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .میتوان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺗﺼـﻤﯿﻢ،
ﯾﮑـﯽ از مشکلترین تصمیمگیریها در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻓﺎﻋﯽ جهانسومیهاست.
(حسینی.)42:1376 ،
برای جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان کشوری در حالپیشرفت ،سیاست دستیابی
به تکنولوژی دفاعی برای حفظ و تامین امنیت ملی ضروری بوده و لذا آن را مدنظر
قرار داده است .بنابراین ،رژیمهایی مانند رژیم کنترل تکنولوژی موشکی هزینۀ
دستیابی و ارتقای تکنولوژی موشکی را برای ایران مشکل میکند .هرچند به لحاظ
هزینه -فایده با دستیابی ایران به تکنولوژی موشکی در ابعاد مختلف باعث افزایش
ضریب امنیت ملی ایران شده است .اما دستیابی ایران به موشکهای شهاب  1و 2
و  3با واکنش بینالمللی همراه بود که در ضمیمۀ قطعنامههای شورای امنیت علیه
ایران ،ضمیمۀ رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بهکاررفته بود .پس از توافق در برنامۀ
هستهای جمهوری اسالمی ایران و اجرایی شدن برجام نیز شورای امنیت به الحاق
قطعنامهای که منظم به ترتیبات ام تی سی آر میباشد ،سعی در کنترل و از بین بردن
فعالیتهای موشکی ایران دارد.
ه .ابعاد استراتژیک

با ظهور سالحهای هستهای بهعنوان سالح راهبردی در عرصۀ رقابتهای نظامی،
تالش برای ساخت وسایل حملکنندۀ آن جایگاه مهمی در صنایع نظامی یافت.
اگرچه بمبافکنهای سنگین نیروی هوایی امریکا نخستین وسایل پرندهای بودند که
بمبهای اتمی را بر شهرهای ژاپن فروریخت ،ولی این وسایل برای رسیدن به اهداف
خود با موانع زیادی ،ازجمله شرایط جوی و بعد مسافت پدافند ضد هوایی کشور هدف
روبهرو بوده و هستند .ازاینرو ،از همان نخستین دهۀ  ،1950دو ابرقدرت برآمده از
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جنگ جهانی دوم موشک را بهعنوان بهترین وسیلۀ حمل سالح هستهای برگزیدند و
تالش خویش را معطوف توسعۀ آن کردند .ظهور موشک ،بهویژه موشکهای بالستیک
دوربرد ،بهعنوان سالحیمهارناشدنی امریکا و شوروی و سپس ،دیگر کشورهای دارندۀ
سالح هستهای را وادار به اندیشیدن به دفاع در برابر این پدیده کرد که حاصل آن
توسعۀ سامانههای دفاع موشکی بود .این فرایند تاکنون با افتوخیز فراوان ادامه یافته
است .توسعۀ کمی و کیفی موشک ،توسعۀ دفاع موشکی را در پی داشته است؛ بنابراین،
میتوان به این نتیجه رسید که تا زمانیکه سالح هستهای و موشک وجود دارد ،مسئلۀ
دفاع موشکی نیز مطرح خواهد بود (بشری.)89:1394 ،
باتوجهبه موقعیت سرزمینی ایران ،داشتن موشک شاید تنها ابزار راهبردی در جنگهای
منطقهای باشد که کارکرد خود را در جنگهای دهههای اخیر منطقۀ غرب آسیا بهوضوح
نشان داده است؛ چنانکه در جنگ ایران و عراق ،در مرحلهای که از آن بهعنوان جنگ
شهرها یاد میکنند ،از موشکهای بالستیک نوع اسکاد بسیار استفاده شد و درنهایت،
به دنبال تخریب و ویراني بسیاري که در این مرحله به بار آمد ،جنگ پایان یافت و
این امر اثر تعیینکنندۀ موشکها در جنگ را نشان داد).(Cordesman, 2002: 126
بنابراین ،جمهوری اسالمی دفاع موشکی را بهعنوان گزینهای گریزناپذیر در مقابل تهدیدات
منطقهای و فرامنطقهای خود میداند.
نتیجه گیری

ایران در منطقه ای بسیار خطرناک واقع شده است .دشمنان و رقبای مختلفی در
این منطقه به توسعۀ اغراض خود مشغول هستند و پیوسته ایران را تهدید میکنند.
این کشورها در عرصۀ نظامی میلیاردها دالر سرمایهگذاری کردهاند و از پیشرفتهترین
تکنولوژیهای موجود بهرهبرداری میکنند .تنها بودجۀ نظامی یکی از این کشورها
1
بیش از پانزده برابر ایران است.
بیشترین میزان صادرات تجهیزات نظامی به منطقۀ غرب آسیا صورت میگیرد و
ایران تنها یک درصد واردات نظامی منطقه را به خود اختصاص داده است 2.همچنین،
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 80میلیارد دالر و ایران حدود  5میلیارد دالر اعالن شده است.
www.janes.com/article/.../saudi-arabia-reveals-6-6-defence-spending-risefor-2017
 . 2عربستان با خرید حدود  80میلیارد دالر در سال  2016دومین وارد کننده تسلیحات دنیا به شمار می
رودhttps://sipri.org/databases/armstransfers.
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تجربۀ هشت سال دفاع مقدس ،به عنوان یک تجربۀ اتکاپذیر ،برای ایران این درس
سرنوشتساز را داشته است که برای دفاع و امنیت خود نمیتواند به هیچ قدرت ،قاعده
و اصل یا نهادی خارج از توانایی خود اتکا کند و این خوداتکایی امنیتی بخش تعیین
کنندۀ فرهنگ دفاعی ایران شده است .ایران در این محیط خطرناک و باتوجهبه فرهنگ
دفاعی ،امنیت خود را بر مبنای بازدارندگی قرار داده است .ویژگیهای تکنولوژیک
موشکها نیز نقش اصلی را در رویکرد بازدارندۀ ایران برعهده دارند .هرگونه تالش و
اقدام بالفعل و باالقوه برای صدمه به توان موشکی یا کنترل آن به معنای خلع سالح
کردن ایران و درنتیجه ،تسلیم در مقابل تهدیدات متنوع به شمار میرود .که اثرات
غیر قابل جبرانی به همراه دارد .که می بایست مد نظر مسئولین سیاسی -دفاعی
قرار گیرد.
رژیم کنترل تکنولوژی موشکی ،که براساس ادعاهای مؤسسین خود برای مقابله با
تکثیر موشکی و کنترل صادرات موشکها تشکیلشده ،از مهمترین ترتیبات بینالمللی
درزمینۀ موشک میباشد که از طریق یک ترتیبات سیاسی در پی اهداف اعالمی خود
است .این رژیم دراینزمینه در مقابل کشورهای درحال توسعهای قرار میگیرد که
با پیگری اهداف دفاعی و برای حفظ امنیت خود در پی کسب و ارتقای تکنولوژی
موشکی میباشند .دراینبین ،موقعیت ایران بسیار حائز اهمیت است.
جمهوری اسالمی ایران پیوسته بهعنوان یکی از مخالفان اصلی ام تی سی آر در
جهان میباشد که وضعیت آن نسبت به این رژیم معضل امنیتی قوی را برای طرفین
ایجاد کرده است .ایران با دغدغههای ویژۀ امنیتی خود و با اینکه عضو رژیم کنترل
تکنولوژی موشکی نمیباشد ،بارها موضوع ترتیبات این رژیم قرار گرفته است .ایران
ازجمله کشورهایی است که برای مقابله با تهدیدات ملموس و دشمنان خود ،راهبرد
بازدارندگی و ارتقای فناوری نظامی را اتخاذ کرده و تاکنون توانسته است با مدد این
دکترین ،امنیت خود را در منطقۀ آشوبزدۀ غرب آسیا حفظ و ارتقا دهد.
جمهوری اسالمی ایران تاکنون از اعضای اصلی تمام رژیمهای عدم اشاعه میباشد
و این مقررات جهانشمول را با عضویت در ترتیبات بینالمللی مانند ان پی تی ،سی
دبیلو سی ،بی دبلیو سی و  ...ثابت کرده است .حال این کشور خود را در صحنۀ
بینالمللی با ترتیبات کنترل صادراتی رویارو میبیند که به بهانۀ تکمیل رژیمهای عدم
اشاعه ،انجمنهایی را تشکیل دادهاند تا جریان صدور کاالهای اساسی و تکنولوژیهای
حساس را به کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته کنترل کرده یا از بین ببرند.
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این در حالی است که ایران دستیابی به بسیاری از موارد تحت کنترل رژیمهای کنترل
صادرات را حق خود و برای حفظ امنیت منطقهای و بینالمللی خود الزم میداند.
ایران ازجمله کشورهایی است که دستیابی به تکنولوژیهای حساس را بومی کرده و
با اتکا به نیروی داخلی خود در پی ارتقای فناوری در کشور میباشد و موفقیتهای
چشم گیری دراینزمینه به دست آورده است .بعد از گذشت  29سال از تشکیل این
رژیم ،ایران به قدرتی موشکی در منطقۀ غرب آسیا تبدیلشده است و حال باتوجهبه
موقعیت راهبردی خود در منطقه و خلیجفارس و ناکامی قدرتهای رقیب و همسایگان
آن از تکنولوژی موشکی همسطح با آن ،میتواند اسباب تغییر رویکرد ایران ،همگام با
منافع ملی خود را ،فراهم کند.
ایران اصول و منافع مهمی در منطقه دارد که برای دفاع از این منافع در مواردی
اقدام به ارسال تجهیزات موشکی برای اهداف سیاست خارجی خود کرده است.
بهگمان ،کشورهای عضو این رژیم ،ازجمله امریکا ،با اهداف ام تی سی آر در تضاد
قرار دارد و همکاری آن را با این رژیم با مشکل روبهرو میکند .این در حالی است
که انتقاالت موشکی ایران به خارج در سطح باالی تکنولوژیک نیست که در تعارض
آشکار با رژیم کنترل تکنولوژی موشکی قرار بگیرد و درعینحال ،ایران نیز باتوجهبه
مستندات ،خواهان انتقال فناوری و تکنولوژی موشکی خود به دیگر کشورها نیست.
ازسویدیگر ،انتقال تکنولوژی موشکی به کشورهای همسایۀ ایران ،بهویژه عربستان و
کشورهای حاشیۀ خلیجفارس ،میتواند امنیت ملی ایران را تحتالشعاع قرار دهد و با
وقوع معمای امنیتی و مسابقۀ تسلیحاتی در منطقه ،موازنۀ قدرت درزمینۀ موشکی را
علیه ایران تغییر دهد که این امر طبیعتاً مطلوب ایران نمیباشد .این در حالی است که
ایاالتمتحده ،که داعیهدار اهداف رژیم میباشد ،منبع اصلی تأمین تسلیحات موشکی
در منطقه بوده و اهداف رژیم کنترل تکنولوژی موشکی را با ارسال تسلیحات موشکی
در باالترین سطح خود به کشورهای عربی حاشیۀ خلیجفارس به چالش کشیده است و
جمهوری اسالمی را ،برای حفظ منافع راهبردی و امنیت ملی خود ،به انتخاب راهبرد
بازدارندگی از راه ارتقای توانایی موشکی مجبور کرده است.
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 یوسفی قهی ،حسین« ،رژیمهای بینالمللی و رژیمهای امنیت» ،پایاننامۀ کارشناسیارشد ،دانشکدۀ روابط بینالملل وزارت امور خارجه.1376،
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