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مقدمه

بسیاری  برد هسته ای،  میان  منع موشک های  پیمان  از  و روسیه  آمریکا  از خروج  پس 

از تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده هستند که این تحرکات می تواند موجب آغاز رقابت 

تسلیحاتی میان دو کشور شود که آثار و پیامدهای آن فراتر از روابط دوجانبه، چشم انداز پیش 

روی رژیم های خلع سالح و کنترل تسلیحات را متأثر خواهد کرد. به احتمال فراوان، خروج 

ایاالت متحده از این پیمان با ساخت موشک های زمین پرتاب جدیدی از جانب این کشور و 

استقرار آن ها در اروپا و آسیا برای مقابله با تهدیدات روسیه همراه خواهد شد. 

1-کارکرد رژیم های خلع سالح و کنترل تسلیحات

خلع سالح هم یک فرایند است و هم وضعیت پایانی. خلع سالح به عنوان یک فرایند 

به معنای کاهش، برچیدن یا حذف نظام های تسلیحاتی مشخص است؛ و به عنوان یک وضعیت 

اما  از تسلیح مجدد است.  از سالح و متعاقب آن جلوگیری  ایجاد جهان عاری  پایانی متضمن 

یکی از مهم ترین مفروضات کنترل تسلیحات آن است که تسلیحات یکی از ویژگی های پایدار 

و پا برجای روابط بین الملل است و سیاست های مربوط به بازدارندگی، ابزار ارزشمند و مثبتی 

برای دیپلماسی قهرآمیز هستند. به لحاظ نظری طرفداران خلع سالح که به جهانی عاری از سالح 

می اندیشند با طرفداران کنترل تسلیحات که آن را جزو الینفک نظام بین الملل می دانند اختالف نظر 

وجود دارند اما هر دو گروه و اصوالً هر دو رژیم در پی محدودسازی مسابقات تسلیحاتی و مهار 

رشد افسارگسیخته تسلیحات جنگی هستند. بنابراین، فرایند خلع سالح در بسیاری از موارد با 

کنترل تسلیحات درآمیخته می شود و تمایل سیاستمداران و دیپلمات ها به اینکه دو گزاره فوق را 
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در هم آمیزند، به سردرگمی بالقوه موجود در این زمینه می افزاید.]۱[

اگرچه امروزه دیگر نمی توان به حاکمیت مطلق دولت ها در روابط بین المللی اندیشید اما 

هنوز هم جایگاه آن به عنوان سنگ بنای جامعه بین المللی کنونی محفوظ است و بشریت نتوانسته 

دولت محوری نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی را به صورت اساسی دگرگون کند. بااین حال، 

پیوند فرایند خلع سالح و کنترل تسلیحات با صلح و امنیت بین المللی سبب شده که اِعمال برخی 

اصول ناظر بر حقوق معاهدات به ویژه آزادی ورود به معاهدات خلع سالحی یا سهولت خروج از 

آن ها با موانع عملی و چالش های نظری مواجه گردد. در این راستا است که نه تنها فرایند بین المللی 

خلع سالح و کنترل تسلیحات سبب شده که ماهیتًا اصل حاکمیت دولت ها محدود گردد و آزادی 

عمل آن ها در حوزه تسلیحات، تعدیِل تدریجی یابد بلکه ازنظر شکل و صورت هم رنگ و بوی 

حاکمیت دولت یا دولت محوری در حقوق بین الملل خلع سالح و کنترل تسلیحات را دگرگون 

کرده است.]۲[

البته باید توجه داشت که خلع سالح به شکلی خودبه خود نمی تواند باعث کاهش تنش ها 

شود. انگیزه های قوی ای برای فریب طرف مقابل در طول فرایند وجود دارد. درواقع روند خلع 

سالح و کنترل تسلیحات هرچقدر پیش برود، این انگیزه ها زیادتر می شود. بااین وجود، دولت ها 

در مواردی برای نیل به آنچه مزایای نسبی )Side Benefits( نامیده می شود، وارد مذاکرات 

خلع سالح می شوند. این مزایا در بسیاری موارد عبارت اند از تمایل به فهم نقطه نظر طرف مقابل. 

اما می توان گهگاه انگیزه های بدبینانه تری را نیز تشخیص داد. دولت ها وارد گفتگو در مورد خلع 

سالح می شوند تا با قرار دادن مخالفان در موضعی که به نظر می رسد درباره ی آن موضوع سرسخت 

و ناصادق اند، به امتیاز تبلیغاتی دست یابند.]۳[
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2-نقــش رژیم هــای خلــع ســالح و کنتــرل تســلیحات در سیاســت 
اســتکباری کشــورهای 

سال هاست که تدوین مقررات کنترل صادرات و واردات و تبادل بین المللی اطالعات، 

دانش و فناوری مرتبط با امور نظامی به ویژه تسلیحاتی، در دستور کار کشورهای غربی به ویژه 

ایاالت متحده قرار دارد. شکل گیری انواع گروه های کنترلی نظیر گروه استرالیا )در عرصه فناوری 

و مواد شیمیایی و بیولوژیک(، کمیته »زانگر« و عرضه کنندگان هسته ای و رژیم کنترل فناوری 

موشکی از مهم ترین آن هاست. این رژیم با تمرکز بر توانمندی موشکی، درصدد مراقبت از عدم 

گسترش موشک و فناوری موشکی در سایر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. 

اِعمال فشار بر کشورمان ایران برای انصراف از توسعه برنامه موشکی شهاب نیز از مهم ترین قرائن 

تعقیب برنامه های تصویب شده در خالل رژیم کنترل فناوری موشکی متشکل از چند کشور 

پیشرفته موشکی محدود است.]۴[

رژیم کنترل فناوری موشکی )MTCR( زاییده ابتکار آمریکا برای جلوگیری از دستیابی 

برخی کشورهای موردنظر به موشک های بالستیک است و با مسئله  ایجاد مناطق عاری از موشک 

تفاوت بسیاری دارد. پس از دهه ۱۹7۰ میالدی، نگرانی آمریکا از فعالیت های موشکی لیبی و 

عراق از یک سو و اقدام دولت هند به آغاز برنامه ای در خصوص تجهیزات فضایی در سال ۱۹8۰، 

موجب شد با همکاری شش کشور دیگر، MTCR نهایتًا در سال ۱۹87 به منظور کنترل تبادل 

فناوری و تجهیزات قابل استفاده در تولید موشک های بالستیک با قابلیت حمل کالهک هسته ای، 

ایجاد شود.]5[

مذاکره  اندیشه  دوربرد،  و  برد  میان  موشک های  به ویژه  موشک  تولید  از  پس  مدت ها 
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پیرامون محدودیت هایی برابر و غیر تبعیض آمیز در خصوص تولید و توسعه موشک در عرصه 

بین المللی ایجاد شد و با پیدایش تدابیر اعتماد ساز نظیر تبادل اطالعات، چشم اندازهایی از وفاق در 

ضرورت ایجاد مناطق عاری از موشک پدیدار گشت.

به آن،  پیوستن  به هنگام  اختیاری هستند زیرا دولت ها  به ظاهر  رژیم های خلع سالحی 

رضایت خود را ابراز می دارند بنابراین چنین پذیرشی به نظر داوطلبانه می آید و ظاهراً هیچ عاملی 

برای الزامی کردن آن وجود ندارد. ولی واقعیت های حاکم بر روابط بین الملل نشان می دهد که 

فشارهای ناشی از تبلیغات گسترده کشورهای بزرگ در خصوص مشروع جلوه دادن رژیم های 

خلع سالح و جا انداختن آن به عنوان »تنها راه حل« جلوگیری از خطرات سامانه های تسلیحاتی 

و موشکی بالستیک، چنان است که عدم پذیرش مفاد آن از سوی برخی کشورها را در دیدگاه 

افکار عمومی جهانی مترادف با ایجاد تهدید برای صلح و امنیت بین المللی می نمایاند. واقعیت این 

است که رژیم های خلع سالح و کنترل تسلیحات، عدم گسترش افقی و ممانعت از گسترش تعداد 

کشورهای برخوردار از موشک های با برد متوسط و قاره پیما است. این رژیم ها هرگز اعضای 

خود را به نحو مؤثری از توسعه عمودی منع نمی سازد، بلکه صرفًا آن ها را متعهد می سازد تا از 

انتقال مواد و تجهیزات موشکی به کشورهای در حال توسعه خودداری کنند، اگرچه این امر به 

قیمت محروم کردن هرچه بیشتر این کشورها از کاربردهای صلح آمیز صنایع موشکی باشد.]6[
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ــان  ــع موشــک های می ــکا و روســیه از پیمــان من 3-دالیــل خــروج آمری
بــرد

 The Intermediate-Range( هسته ای  برد  میان  موشک های  منع  پیمان 

نامیده می شود، در سال ۱۹87   INF به صورت مخفف Nuclear Forces Treaty( که 

میالدی و با هدف تنش زدایی در دوران جنگ سرد میان میخائیل گورباچف و رونالد ریگان 

روسای جمهور وقت روسیه و آمریکا امضا شد. دالیل امضای این پیمان توسط دو قدرت شرق و 

غرب بسیار مهم است. در آن زمان فروپاشی شوروی صورت گرفته بود و دنیا شاهد ادامه مسابقه 

تسلیحاتی میان دو قدرت بود و به نوعی می توان گفت که این رقابت تسلیحاتی به اوج خود رسیده 

بود. پیمان منع موشک های میان برد هسته ای هر دو کشور را ملزم به از بین بردن موشک های 

کروز و بالستیک زمینی با برد حدود ۳۰۰ تا ۳۴۰۰ )حدود 5۰۰ تا 5۴7۲ کیلومتر( مایل می کرد. 

بر اساس این پیمان، هیچ یک از دو کشور حق تولید و ذخیره سازی موشک های میان بردِ زمین 

پرتاب را نداشتند و پس از آن بود که سالح های در نظر گرفته شده در سطح اروپا برای استفاده در 

موج اول حمله به اهدافی در خاک شوروی سابق جمع آوری شدند. به جای آن، نیروهای آمریکایی 

به موشک های کروزی که از روی کشتی ها، زیردریایی ها و هواپیماها پرتاب می شود و امکان 

بقای آن ها بسیار بیشتر از خودروها و النچرهای ثابت زمینی است متکی بوده اند.

در این پیمان همچنین برای متحدان اروپایی واشنگتن یک پوشش محافظتی پیشنهاد شد و 

توافق میان دو کشور در بحبوحه رقابت تسلیحاتی دو طرف در طول جنگ سرد بود. با فروپاشی 

اتحاد جماهیر شوروی، روسیه این معاهده را پذیرفت و تضمین داد که به مفاد آن وفادار و متعهد 

بماند. اما دولت “دونالد ترامپ” اخیراً ادعا کرده که روسیه مفاد این معاهده را نادیده گرفته و با 

 ،۲6-RS و دیگری موشک بالستیک M7299 آزمایش دو سالح جدید، یکی موشک کروز
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عماًل این معاهده را زیر پا گذاشته است.

خطر موشک هایی از این دست به ویژه از آن رو اهمیت دارد که این موشک ها تنها ظرف 

چند دقیقه از زمان شلیک شدن به هدف خود می رسند و در صورت بروز خطا فرصتی برای 

تصمیم گیری در قبال بحران باقی نمی گذارند. اگرچه این پیمان به منظور حل تمامی مشکالت با 

شوروی سابق امضاء نشد، اما در نوع خود اقدام مؤثری برای ایجاد ثبات استراتژیک در قاره اروپا 

به حساب می آمد.

برای اولین بار، در سال ۲۰۱۴ سی ان ان )CNN( با اشاره به آزمایش های موشکی کروز 

روسیه در سال ۲۰۰8، گزارش داد که دولت آمریکا روسیه را به تخطی از این پیمان متهم کرده 

است. بنابراین گزارش، آمریکا در آن زمان اعضای ناتو و متحدان خود را در جریان این موضوع 

قرار داده بود. بااین حال، تا همین اواخر ناتو نقض این پیمان از سوی روسیه را به طور رسمی تائید 

نکرد.]7[

در گزارش وضعیت هسته ای جدیدی که توسط وزارت دفاع آمریکا در ماه فوریه منتشر 

شد نیز به عدم پایبندی مسکو به این پیمان پرداخته شد و ادعا شد روسیه همچنان به نقض تعهدات 

و پیمان های کنترل تسلیحاتی خود ادامه می دهد. ترامپ بارها اعالم کرده است که روسیه این 

پیمان را نقض کرده و به اظهارات مقامات دولت باراک اوباما در خصوص نقص پیمان از سوی 

مسکو استناد کرده است. وی همچنین ادعا کرده است: »روسیه این پیمان را نقض کرده است. 

آن ها سال هاست این پیمان را نقض می کنند. نمی دانم چرا اوباما مذاکره نکرد یا از آن خارج نشد! 

ما نمی خواهیم به آن ها اجازه دهیم پیمان هسته ای را نقض کنند.« به نظر می رسد یکی از مقاصد 

ترامپ برای خروج از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، امتیاز گیری از روسیه و چین برای 
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محدود کردن فعالیت های موشکی آن ها یا بهانه تراشی برای رفع محدودیت ها از برنامه موشکی 

آمریکا برای عقب نماندن از پیشرفت های موشکی روسیه و چین است.

سال هاست که دولت آمریکا استراتژی مدرنیزه کردن زرادخانه هسته ای کاماًل تهاجمی 

خود را پیگیری می کند و در ابتدا آن را مطابق با پیمان منع موشک های هسته ای میان برد می نامید. 

بااین حال به نظر می رسد این کشور به دنبال بهانه ای برای خروج از پیمان تسلیحات هسته ای با 

روسیه برای دنبال کردن این استراتژی بوده است. چون به انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا 

نزدیک می شویم، ترامپ به جوسازی در داخل نیاز دارد تا روس ها را به دخالت در انتخابات متهم 

کند یا کوتاهی ها را به گردن دموکرات ها بیندازد. همان طور که ترامپ در سخنرانی خود پیرامون 

خروج از این پیمان اشاره کرد، اوباما هیچ عکس العملی را در مقابل این پیمان نشان نداد. بنابراین، 

ترامپ به دنبال بهره برداری های داخلی از این موضوع است. بااین حال اگر بخواهیم به این اقدام 

)خروج از معاهده( وزن بدهیم، احتماالً وزن تهاجم خارجی در مقابل چین و تحوالت شرق آسیا، 

بیشتر است.]8[

دولت روسیه معتقد است آمریکا با استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا، که می تواند برای 

پرتاب موشک های کروز از آن ها بهره بگیرد، این پیمان را ابتداً نقض کرده است. روسیه همچنین 

در خصوص آزمایش موشک های بالستیک در سامانه های ضد موشکی آمریکا، به عنوان بخش 

دیگری از نقض این پیمان توسط واشنگتن، نگرانی هایی دارد. هواپیماهای بدون سرنشین نیز 

بخشی دیگر از نقض پیمان منع موشک های هسته ای میان برد توسط آمریکا محسوب می شوند.

درهرحال، پس ازآنکه آمریکا و روسیه نتوانستند اختالفات خود را پیرامون پیمان منع 

تولید موشک های میان برد هسته ای حل وفصل کنند، “مایک پمپئو”، وزیر امور خارجه آمریکا در 
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یک نشست خبری در واشنگتن رسمًا اعالم کرد که کشورش به دلیل اتمام مدت در نظر گرفته 

شده برای انجام تعهدات از جانب روسیه، از پیمان موشک های هسته ای میان برد )INF( خارج 

می شود. “والدیمیر پوتین” نیز در واکنش به این اقدام آمریکا، اعالم کرد که روسیه نیز پیمان 

ممنوعیت تولید موشک های هسته ای میان برد را تعلیق کرده است. به گزارش اسپوتنیک، روسیه 

از این پس به تولید موشک هایی خواهد پرداخت که به موجب پیمان INF تولید آن ها ممنوع 

بوده است. به عالوه، پوتین از وزرای روسیه درخواست کرده است که هیچ مذاکرات جدیدی را 

پیرامون INF با آمریکا آغاز نکنند.]۹[

بر اساس اعالمیه یکجانبه  ای که مایک پمپوئو صادر کرده است، ایاالت متحده آمریکا 

“دونالد  است. همچنین،  آغاز کرده  را  معاهده  از  روند خروج  مزبور  پیمان  ماده ۱5  با  مطابق 

ترامپ”، رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا در بیانیه ای که روز جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹7 منتشر 

شد در این زمینه تصریح کرد: »آمریکا فردا )شنبه ۱۳ بهمن( تعهدات خود در چهارچوب پیمان 

INF را به حال تعلیق درآورده و روند خروج از آن را آغاز می کند.« در بیانیه همچنین آمده است 

که این روند »تا شش ماه به طول خواهد انجامید، مگر آن که روسیه با نابود کردن همه موشک ها، 

پرتابگرها و تجهیزاتی که ناقض متن پیمان هستند، به تعهداتش عمل کند.« ترامپ همچنین، بیان 

کرده است که هم پیمانان آمریکا در ناتو به طور کامل از تصمیم این کشور در خروج از پیمان 

منع موشک های میان برد حمایت می کنند.

تولید و  یادآوری کرد که »آزمایش،  بیانیه ی جداگانه ای  نیز در  ناتو  در همین راستا، 

استفاده مخفیانه روسیه از سامانه موشکی M7299 برای امنیت اروپا و اقیانوس اطلس خطرناک 

است.« ایاالت متحده در ماه دسامبر گذشته نیز با صدور یک ضرب االجل رسمی به روسیه 6۰ 

روز مهلت داده بود تا موضع خود را درباره این پیمان روشن کند. آمریکا مدعی است که روسیه 
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پیمان منع موشک های میان برد را »نقض« کرده است. روسیه اوایل بهمن ماه ۱۳۹7 با رونمایی 

از یک موشک میان برد تازه، درخواست آمریکا برای نابودسازی موشک های کروز این کشور 

را »نپذیرفتنی« خوانده بود. روسیه همچنین گفته بود از طریق کانال های دیپلماتیک خود اطالع 

یافته که تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان INF قطعی و تغییرناپذیر است. ازنظر روسیه تا 

زمانی که آمریکا به پیمان منع موشک های هسته ای میان برد پایبند باشد، این کشور به پیمان 

متعهد باقی خواهد ماند. به همین دلیل “والدیمیر پوتین” واکنش کشورش به اقدام آمریکا را اقدام 

متقابل اعالم کرده است.

 )INF( برد پیمان منع موشک های میان  بهانه نقض  به  ایاالت متحده آمریکا در حالی 

توسط روسیه از این معاهده دوجانبه مرتبط با کنترل تسلیحات خارج شد که به نظر می رسد دالیل 

دیگری در پس این اقدام وجود داشته باشد. پاسخ روسیه در خروج متقابل از پیمان INF عالوه 

بر اینکه سایر رژیم های چندجانبه خلع سالح و کنترل تسلیحات بین المللی را تحت تأثیرات منفی 

قرار می دهد، این سؤال را مطرح می کند که آیا موفقیت فرایند کنترل تسلیحات و خلع سالح 

بین المللی با چالش مواجه شده است؟ یا اینکه با توجه به عدم پایبندی قدرت های اصلی برخوردار 

از تسلیحات کشتارجمعی به معاهدات خلع سالح و کنترل تسلیحات، وضعیت به گونه ای نشده 

است که تنها کشورهای غیر برخوردار از تسلیحات پیشرفته در دستیابی به ابزار دفاعی الزم از 

خود محدودشده اند؟
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4-آثــار و پیامدهــای خــروج آمریــکا و روســیه در حــوزه خلــع ســالح و 
ــلیحات کنترل تس

اقدام دولت آمریکا برای از میان بردن یک معاهده کنترل تسلیحات که چندین دهه مؤثر 

واقع شده بود مشابه خروج این دولت از توافق برجام و دیگر پیمان های بین المللی نظیر معاهده 

پاریس و نفتا است. درواقع چنین اقدامی در ادامه سیاست های یک جانبه گرایی و مؤید رویکرد 

خاص آمریکای دوران ترامپ است. فارغ از همه ی جاروجنجال ها، رویکرد جدید دولت آمریکا 

برای مبارزه با تمامی ساختارها و رژیم های چندجانبه جدی است و اغلب این اقدامات درست در 

زمان حضور جان بولتون در کاخ سفید روی داده است. جان بولتون درباره تنفر خود از معاهدات 

کنترل تسلیحات آشکارا عمل کرده است. سال ۲۰۰7 نیز او در سازمان ملل ده ها صفحه را صرف 

انتقاد علیه آنچه »فّناوری کنترل تسلیحات« نامیده بود و »با مشقت فراوان در دوران جنگ سرد 

ایجاد شده بود« کرد.

بنابراین؛ خروج رئیس جمهوری آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد آخرین 

اقدام او در خصوص مواجهه با قراردادهای بین المللی نیست و اگر طرفین اقدام ناسنجیده انجام 

دهند، تبعات آن پر هزینه خواهد بود. خروج آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 

می تواند به یک رقابت تسلیحاتی در سراسر اروپا، مشابه آنچه در دهه ۱۹8۰ در این قاره رخ داد، 

دامن بزند اما نخستین و مهم ترین پیامد این خروج، تأثیر قابل توجه بر شکست سیستم بازدارندگی 

هسته ای خواهد بود و در نتیجه پیمان ادامه کاهش تسلیحات راهبردی »استارت-۳« که اعتبار آن 

در سال ۲۰۲۱ به اتمام می رسد، تحت شعاع قرار خواهد گرفت.

این که چگونه آمریکا می تواند با واکنش متقابل روسیه و نیز رقابت تسلیحاتی پیش رو 
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مقابله کند یا مانع از به کارگیری آن ها در اروپا شود، مسائلی هستند که باید مشخص شوند. این 

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم “سرگئی ریابُکف”، معاون وزیر امور خارجه 

روسیه، اعالم کرده است خروج یک جانبه آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، 

اقدامات تالفی جویانه مسکو از جمله »اقدام نظامی« را در پی خواهد داشت!

با توجه به وجود پایگاه های نظامی گسترده آمریکا در کشورهای هم جوار و نزدیک به 

روسیه، منع تولید موشک های میان برد در مقام تهدیدی جدید برای مسکو قلمداد خواهد شد؛ زیرا 

آن ها در موقعیت کنونی نمی توانند با موشک های میان برد خاک آمریکا را مورد هدف قرار دهند. 

در مقابل، واشنگتن می تواند به آسانی تمام خاک روسیه را مورد هدف قرار دهد. این امر به معنای 

بر هم خورد موازنه تهدید تسلیحاتی و امنیتی به نفع آمریکا و به ضرر روسیه خواهد بود.]۱۰[

در حال حاضر کشورهای اروپایی بیش از همه نگران هستند زیرا خاطره ی استفاده از این 

موشک ها در دهه هشتاد میالدی و در میانه جنگ سرد را برای شان تداعی می کند. روس ها احتمااًل 

سیاست تهاجمی را در قبال کشورهای اروپایی اتخاذ خواهند کرد و تالش برای توسعه سالح های 

هسته ای علی الخصوص زیردریایی های هسته ای، با هدف تهدید محدوده ی سرزمینی آمریکا را 

توسعه خواهند بخشید. روسیه همچنین تهدید کرده است اگر ایاالت متحده پس از خروج از این 

پیمان چنین موشک هایی را به اروپا منتقل کند آنگاه کشورهای میزبان این موشک ها )کشورهای 

اروپایی( را هدف قرار خواهد داد. شاید به همین دلیل است که “میخائیل رِمیزوف”، رئیس موسسه 

 ،INF استراتژی ملی در یک مصاحبه تحلیلی اظهار داشته: »خطر عمده خروج آمریکا از پیمان

افزایش سطح تنش در شرق آسیا و اروپا است. در اروپا این اتفاق به دلیل تهدید به استفاده از 

موشک های میان برد و کوتاه برد از طرف آمریکا و روسیه وجود خواهد داشت؛ بر این اساس، در 

طول جنگ سرد بحران های بین المللی زیادی وجود داشت که آخرین آن ها در سال های دهه ی 8۰ 
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و پیش از انعقاد پیمان INF بود. در شرق آسیا، مسئله ی تشکیل زیرساخت های آمریکایی برای 

مهار چین با کمک این دسته از سالح ها، در دستور کار خواهد بود که به طور طبیعی، بر زمینه ی 

کلی روابط هم تأثیر خواهد گذاشت.«]۱۱[

“سرگئی شویگو” وزیر دفاع روسیه نیز در این باره چنین گفته است: »تصمیم آمریکا 

برای خروج از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، دارای تبعات سنگین است و در وهله 

اول این تبعات به طور ویژه متوجه اروپا است. بنابراین الزم است در چارچوب ناتو و اتحادیه 

اروپا راجع به این موضوع بحث و مذاکره شود.« در همین رابطه “فدریکا موگرینی” مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شکست مذاکرات روسیه و آمریکا در خصوص پیمان منع تولید 

موشک های میان برد هسته ای واکنش نشان داده و گفته است: »اروپا نمی خواهد یک بار دیگر 

صحنه رقابت ابرقدرت ها شود.«

پیامد خروج این دو کشور از پیمان INF فراتر از تأثیرات امنیتی بر حوزه اروپا، چشم انداز 

موفقیت رژیم ها و توافقات حوزه ی خلع سالح و کنترل تسلیحات را با خطر مواجه می کند. خروج 

از پیمان موشکی مزبور، عالوه بر اجازه دادن به روسیه برای تولید تعداد نامحدودی موشک های 

میان برد که به طور بالقوه با سالح های هسته ای سازگاری دارند، می تواند انتقادها درباره از میان 

بردن این توافق و هرگونه آغاز رقابت تسلیحاتی را به سمت آمریکا معطوف کند. به عالوه؛ 

درحالی که ناتو با انتشار بیانیه ای از خروج آمریکا از این پیمان حمایت می کند خود را برای ایجاد 

شکاف در اتحاد میان اعضا آماده می کند و چنین مسئله ای در طول زمان وضعیت بدتری پیدا 

خواهد کرد. تحلیل گزارشگران بین المللی از جمله پایگاه خبری “ووکس” نیز بر این نکته تأکید 

دارد که مرحله بعد از خروج آمریکا از این پیمان، آغاز یک رقابت تسلیحاتی خواهد بود. بنابراین، 

واکنش اروپا به تصمیم آمریکا و تبعات استقرار موشک های میان برد خود در قلمرو کشورهای 
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اروپایی حائز اهمیت است. به نظر می رسد که اروپا تبعات شدید و سنگین چنین تصمیمی را درک 

نمی کند، چراکه تصمیم آمریـکا به خروج از معاهده منـع موشک های هسته ای میان برد، قبل از 

هر چیز و به طور دقیق تر، اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد.

و  مسکو  تسلیحاتی  مسابقه ی  در  جدید  خون  تزریق  تحلیلگران،  از  دیگر  یکی  ازنظر 

واشنگتن به راحتی می تواند طرفین را مجدداً به سمت تقابل با یکدیگر پیش ببرد و اگر حمله ای 

از سوی هر طرف )ولو به اشتباه( صورت بگیرد، پاسخ آن کره زمین را در بر خواهد گرفت. 

درست است که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی بحران موشکی کوبا را اوج خطر و تهدید 

هسته ای دنیا می دانند اما واقعیت این است که اگر تنش فعلی بیش از حد افزایش پیدا کند بدون 

تردید اهمیت بحران کوبا به پایین ترین سطح تقلیل پیدا می کند. واقعیت این است که از گذشته 

تا امروز قراردادهای متعددی در مورد موضوع منع موشک های هسته ای میان برد توسط آمریکا و 

روسیه به امضاء رسیده، اما توان موشکی دو طرف در این خصوص کم نشده است. درست است 

که “گورباچف” و “ریگان” این پیمان را به امضاء رساندند اما باید توجه داشت که درواقع از تعداد 

تسلیحات کاسته شده و بر کیفیت آن افزوده شده است. به عنوان مثال اگر یکی از طرفین ۱5 هزار 

موشک خود را به هفت هزار موشک تقلیل داده، دلیل نمی شود که کیفیت آن ها همانند گذشته 

باشد؛ بلکه موشک های جدید دقیق تر، قوی تر و قدرت تخریب آن ها هم چندین برابر شده است. 

لذا باز هم به خانه اول برگشته ایم. یکی از بازیگرانی که در تنش موشکی روسیه و آمریکا نباید از 

قلم بیفتد، »چین« است. پکن بی سر و صدا در حال تولید موشک هایی است که به جرئت می توان 

گفت دقیق تر و قوی تر از موشک های روسیه و آمریکا به شمار می رود. یکی از سیاست هایی 

که چین در این خصوص در دستور کار قرار داده، بحث پنهان کاری در اعالم سیاست های نظامی 

است. چین همانند ایران بُرد موشک هایش را اعالم نمی کند و بی سر و صدا کارش را پیش می برد 
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و همین راهبرد باعث شده تا آمریکا به صورت دقیق نتواند برآورد خود را ارائه دهد. از سوی دیگر 

باید دقت داشت که اگر پکن و مسکو در موضوع مسائل موشکی و هسته ای با یکدیگر متحد 

شوند می توانند آمریکا را تحت فشار بگذارند و همین موضوع است که ترامپ را به تکاپو انداخته 

است. دقیقًا به همین دلیل است که مقامات آمریکایی بر این باورند که پیمان منع موشک های 

میان برد هسته ای یک زیان برای آن ها محسوب می شود، زیرا چین هیچ گونه محدودیتی برای 

گسترش موشک های هسته ای میان برد خود در اقیانوس آرام ندارد اما این پیمان آن ها را از توسعه 

سالح های جدید منع می کند.]۱۲[ به همین جهت “ترامپ” در سخنرانی خود اعالم کرد: »مگر 

اینکه چین و روسیه پیش ما بیایند و بگویند که هیچ یک از ما این نوع سالح ها را توسعه ندهیم. اما 

اگر روسیه و چین به توسعه تسلیحاتی خود مشغول باشند و ما به پیمان منع موشکی پایبند باشیم، 

این موضوع اصاًل قابل قبول نیست.«

با توجه این واقعیت که برای خود ایاالت متحده، خروج از این پیمان عماًل هیچ ریسکی 

ندارد، یکی دیگر از پیامدهای خروج ایاالت متحده از آن، تحریک گسترش فّناوری های موشکی 

هسته ای در کشورهای غیر عضو هسته ای و کشورهای غیر رسمی هسته ای است که در تالش 

برای دستیابی به سالح های هسته ای هستند. واقعیت این است که پیمان منع گسترش سالح های 

هسته ای )NPT( قدرت های هسته ای را ملزم به تعهدات عمومی برای خلع سالح تدریجی کرده 

است که جلوگیری از این فرآیند عاملی برای عقب افتادن آن خواهد بود. ایاالت متحده در آن 

سوی اقیانوس هاست و این دسته از تسلیحات نظامی برای آن ها تهدیدی به حساب نمی آید. اما اگر 

به پایگاه های ایاالت متحده در کره جنوبی و ژاپن، و زیرساخت های نظامی آمریکا در آن منطقه 

بنگریم، باید اشاره کرد که چین نیز از این تجهیزات برخوردار است. به همین دلیل، از دیدگاه 

ایاالت متحده، این راه حل کاماًل منطقی بوده و برای آن ها سودمند است.
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امتداد  در  اضافی  بودجه  دادن  قرار  برای  را  راه   INF معاهده  از  خروج  آمریکا  ازنظر 

مرزهای روسیه و چین باز می کند که به طور چشمگیری زمان پرواز و امکان تصمیم گیری در 

مورد ضد حمله را کاهش می دهد و به این ترتیب تمایل به خودکار سازی سامانه هایی را که ضد 

حمالت را کنترل می کنند، تقویت می کند و دیگر اینکه، خروج از این پیمان موضع استراتژیک 

ایاالت متحده را بیش از پیش تقویت می کند.

از سوی دیگر روسیه دیدگاه مخصوص به خود را درباره ناقض اصلی این پیمان دارد. 

“الکسی پوشکوف”، سناتور روس اعالم کرد آمریکا با این اقدام جهان را به دوران جنگ سرد 

برمی گرداند. دیگر مقامات روسی از جمله “گورباچف” )امضاکننده این پیمان( نیز عواقب ناشی 

از اقدام آمریکا را فاجعه بار خوانده اند.

مورد  در  مذاکرات  انداختن  تعویق  به  با  مسکو  نیز  بین المللی  تحلیل گران  برخی  ازنظر 

توافقنامه ای که استقرار سالح های این کالس را محدود می کند، عجله ای در توسعه آن ها نخواهد 

کرد. به نظر می رسد که در مرحله نخست، پاسخ در درجه اول در فضای توسعه ای قرار خواهد 

گرفت. از جمله تعدادی از چالش های فنی-نظامی، مربوط به تطبیق مطالعات پیشرفته در سامانه های 

هایپرسونیک روی زمینی به وجود خواهد آمد. این تکنولوژیکی بسیار پیچیده ای است، زیرا در 

مورد موشک های هایپرسونیک هوابرد، مزیت دیگر این است که آن ها از یک هواپیما پرتاب 

می شوند. در مورد سامانه های روی زمینی، برای اطمینان از سرعت مناسب هایپرسونیک، نیاز به 

راه حل های فنی بیشتری خواهد بود.]۱۳[

یکی از موشک هایی که ساخت و استفاده از آن در این معاهده منع شده و با خارج شدن 

ایاالت متحده از آن باز خواهد گشت موشک کروز 109G Gryphon-BGM است. این 
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موشک کروز درواقع یک موشک تاماهاک )Tomahawk( زمین پرتاب است که توسط 

نیروی هوایی ایاالت متحده مورد استفاده قرار گرفته و در سراسر اروپای غربی وجود داشت. 

موشک کروز Gryphon برد بیشتری نسبت به دیگر گونه های موشک تاماهاک داشت )بیش 

از 1٫۵00 مایل معادل 2٫۴1۴ کیلومتر( و البته به کالهک هسته ای نیز مجهز بود. اگرچه تمامی 

خودروهای مجهز به النچر این موشک کروز در سال ۱۹۹۱ معدوم شدند اما خود موشک بالستیک 

میان برد تاماهاک هنوز نیز تولید می شود. ساخت یک موشک Gryphon جدید متعارف و یا 

مجهز به کالهک هسته ای بسیار ساده خواهد بود اما این که چنین موشکی بتواند از سامانه های 

دفاع موشکی مدرن و آینده نزدیک دشمن عبور کند جای سؤال دارد.

سالح دیگری که بار دیگر در نسخه زمین پرتاب در نقاطی خاص مستقر خواهد شد 

 JASSM سطح  به  هوا  ایستای  دور  کروز  موشک  است.   JASSM-XR کروز  موشک 

در آوریل  است   »Joint Air-to-Surface Standoff Missile« عبارت مخفف  که 

۲۰۱8 توسط هواپیماهای ناتو برای حمله به نقاطی در سوریه مورد استفاده قرار گرفت. موشک 

JASSM-XR یک موشک بالستیک میان برد هوا پرتاب است که کالهک هسته ای از مواد 

منفجره 2٫000 پوندی )۹۰۰ کیلوگرم( با قدرت انفجار باال سود می برد. این موشک با ارتفاع 

پروازی پایین و امکان دیده شدن بسیار کم، شانس بسیار بیشتری نسبت به موشک قبلی برای عبور 

از سامانه های دفاع موشکی دشمن دارد. اگرچه ساخت یک نسخه هسته ای نیز ممکن است اما به 

نظر می رسد که مقامات آمریکایی برای جلوگیری از جنجال به همان نسخه متعارف از موشک 

JASSM اکتفا کنند.
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مشکل اصلی این است که استقرار این موشک ها در خاک اروپا می توانند مانند دهه ۱۹8۰ 

با جنجال و اعتراضاتی در میان مردم منطقه همراه شود. در اروپا تمایل بسیار کمی به استقرار چنین 

موشک های میان بردی وجود دارد. در آسیا نیز تنها پایگاه مطمئن ایاالت متحده برای استقرار این 

موشک ها جزیره گوام است که دو هزار مایل با پکن فاصله دارد و ایاالت متحده برای استقرار این 

موشک بالستیک میان برد در فاصله ای نزدیک تر به چین، باید کشورهای ژاپن، کره جنوبی و یا 

فیلیپین را متقاعد سازد.]۱۴[
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ــع  ــای خل ــو رژیم ه ــران در پرت ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــت مل 5-امنی
ــلیحات ــرل تس ــالح و کنت س

ایران در منطقه ای قرار گرفته است که امنیت ژئوپلتیک آن برای همگان آشکار است. 

اتحاد سیاسی – نظامی کشورهای منطقه با قدرت های غربی و تنش سیاسی برخی کشورهای 

غربی با جمهوری اسالمی، ضرورت تقویت توانمندی های نظامی را بیش از پیش برجسته می سازد. 

وجود ۱۲ کشور توانمند موشکی دارای موشک های با برد ۱5۰ تا 5۰۰۰ کیلومتر در جوار ایران، 

ضرورت تقویت بنیه نظامی کشور را کاماًل نمایان می سازد. بنابراین از چند جهت ارتقای توان 

موشکی در کشورمان ضروری است: تضمین امنیت منطقه ای، امنیت داخلی و تمامیت سرزمینی و 

نهایتًا ابتکار فعالیت های توسعه فضایی.

باید متذکر شد که به جز 5 کشور دارای سالح های هسته ای که همزمان دارای موشک های 

دوربرد نیز هستند، ۳۳ کشور دیگر در جهان از موشک های بالستیک برخوردارند. از این میزان، 

۲7 کشور دارای موشک های کوتاه برد و درواقع با برد ۳۰۰ کیلومتر یا کمتر و 6 بازیگر )رژیم 

صهیونیستی، عربستان، هند، پاکستان، کره شمالی و ایران( از موشک های میان برد )۱۰۰۰ تا 

۳۰۰۰ کیلومتر( برخوردار هستند. چین تنها کشوری است که با داشتن حدود ۲۰ فروند موشک 

DF-۴ از موشک های با برد ۳۰۰۰ تا 5۰۰۰ کیلومتر برخوردار است. بنابراین، تا زمانی که ُفرمی 

جهانی در منع توسعه و تولید موشک وجود نداشته باشد، نمی توان کشورها را از این امر بازداشت. 

به همین دلیل هیچ گونه ترتیبات بین المللی اعم از سیاسی یا حقوقی نمی تواند دولت ها را از داشتن 

و تعقیب برنامه های موشکی به منظور دفاع محروم نماید. مادامی که تضمین امنیت ملی بر پایه 

حق ذاتی دفاعی دولت ها استوار است و امنیت دسته جمعی واقعی وجود ندارد، دولت ها مختارند 

دکترین های دفاعی خود را با در نظر قرار دادن تهدیدات امنیتی منطقه ای و جهانی شکل دهند. 
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منوط به آنکه ساختار دکترین های دفاعی شان به نقض قواعد عام الشمول حقوق بین الملل و اصول 

حقوق بشردوستانه نینجامد. در این راستا، جمهوری اسالمی ایران نیز مانند سایر کشورها حق دارد 

برنامه موشکی خود را مناسب با ضریب امنیت منطقه ای دنبال نماید و از افزایش برد موشکی برای 

توسعه برنامه های صلح آمیز فضایی استفاده کند.]۱5[
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جمع بندی

لغو پیمان نامه منع موشک های هسته ای میان برد را می توان مرگ توافقی ۳۰ ساله میان 

آمریکا و روسیه تلقی کرد؛ پیمانی که تا ماه مه ۱۹۹۱ میالدی کاماًل اجرا شد و تا آن زمان اتحاد 

جماهیر شوروی ۱75۲ موشک بالستیک و بالدار زمین پرتاب را نابود کرد و آمریکا نیز 85۹ 

موشک از این نوع را از بین برد. اگرچه طرح لغو این موافقت نامه پیش تر و به شکل جدی در زمان 

ریاست جمهوری باراک اوباما مطرح شد اما در آن زمان به دلیل مخالفت شدید آلمان، واشنگتن از 

این اقدام منصرف شد؛ اما دونالد ترامپ که طی دو سال گذشته نشان داده اعتنایی به پروتکل های 

بین المللی و حتی دیدگاه متحدان خود ندارد، بدون توجه به خواست و اراده بین المللی مسیر خروج 

از این توافق را در پیش گرفت.

پیمان مزبور از ابتدا هم کاستی های قابل توجهی داشت؛ به طور مثال موشک های دریایی 

را تحت پوشش خود قرار نمی داد درحالی که واشنگتن پیشرفت های استراتژیک قابل توجهی در 

این بخش داشته است. مورد دیگر از کاستی های پیمان این است که دیگر قدرت های هسته ای 

دنیا از جمله فرانسه و انگلیس، متحدان اصلی واشنگتن، عضو این پیمان نیستند. مسئله ی دیگر 

مربوط به نگرانی روسیه از تفسیر آمریکا از معاهده مذکور است. مسکو نیز در خصوص تعریف 

آمریکا از این پیمان نگرانی های خاصی داشت. اما مهم تر از همه اینکه در طی چندین دهه گذشته، 

چین که هیچ نقشی در این معاهده نداشته و طبیعتًا به مفاد آن نیز وفادار نبود، زرادخانه خود را 

از موشک های میان برد متنوعی برای حمله به اهدافی در کشورهای همسایه انباشته کرده است 

و این در حالی است که نیروهای آمریکایی مستقر در تایوان به دلیل پیمان منع موشک های 

هسته ای میان برد اجازه پاسخ دادن با سالح های مشابه را ندارد. مجموعه این دالیل منجر به خروج 

دو کشور از پیمان مزبور شد که نه تنها آثار کوتاه و میان مدت آن در امنیت منطقه اروپا درخور 
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توجه است، بلکه آینده مذاکرات خلع سالح و چشم انداز پیش روی رژیم های کنترل تسلیحات را 

دچار خطر خواهد کرد.



اندیشکده راهربدی تبیین

۲7

منابع
]۱[ گراهام ایوانز و جفری نونام، »فرهنگ روابط بین الملل«، ترجمه حمیرا مشیرزاده و 

حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۱، ص ۲۰6 تا 20۸٫
]۲[ نادر ساعد، »حقوق خلع سالح و حاکمیت دولت«، انتشارات خسروی، تهران، ۱۳۹۴، ص 

7٫
]۳[ گراهام ایوانز و… جفری نونام، »فرهنگ روابط بین الملل«، ترجمه حمیرا مشیرزاده و 

حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۱، ص ۲۰6 تا 20۸٫
]۴[ نادر ساعد، »حقوق بین الملل معاصر )نظریه ها و رویه ها(«، انتشارات خسروی، تهران، 

۱۳۹5، ص ۳91٫
[۵] Josef Goldblat, »Arms Control, a Guide to Negotiations and Agreement«, 
(London, SAGE pub., 1996), p. 89.

[۶] Alexander Pikayev, »Global Control System: To Comprehensive? «, 
Proliferation project, p. 7-8.

[۷] Elise Labott and Michelle Kosinski, CNN, “U.S.: Russia violated missile 
treaty”, July 29, 2014.

https://edition.cnn.com/2014/07/28/politics/us-russia-missile-treaty/index.html.

]8[ گفتگو با فریدون عباسی، »پیامدهای خروج آمریکا از پیمان منع تولید و آزمایش 
موشک های هسته ای با روسیه چیست؟«، سایت سرپوش، سرویس بین الملل، ۳۰ مهر 

1۳97٫

[۹] https://sptnkne.ws/j5NW

]۱۰[ یادداشت پایان ۳۰ سال توافق هسته ای میان آمریکا و روسیه، »اهداف و پیامدهای 

خروج آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد« وب سایت الوقت، ۳۰ مهر 1۳97٫

http://alwaght.com/fa/News/143743  /اهداف-و-پیامدهای-خروج-آمریکا-از-

 ۸C%۸0%E2%۸ ای-میانC%۸0%E2%۸ های-هستهC%8۰%E2%پیمان-منع-موشک
برد]۱۱[ 

www.vestnikkavkaza.net/news/U-S-withdrawal-from-INF-Treaty-to-open-



خروج آمریکا و روسیه از پیامن منع موشک های میان برد هسته ای؛ آثار و پیامدها

۲8

Pandora-box-NYT.html
]۱۲[ خبرگزاری کار ایران )ایلنا(، »آثار خروج آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای/ 

پیامدهای اتحاد هسته ای چین و روسیه برای ترامپ«، گفتگو با علی خرم.
]۱۳[ خبرگزاری تسنیم، عواقب خروج ایاالت متحده از پیمان منع موشک های هسته ای میان 

برد، ۱۳ بهمن ۱۳۹7، قابل دسترسی در آدرس:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/13/1937099/

عواقب-خروج-ایاالت-متحده-از-پیمان-منع-موشک-های-هسته-ای-میان-برد

]۱۴[ »عواقب خارج شدن ایاالت متحده از »پیمان منع موشک های هسته ای میان برد« چه 
خواهد بود؟«، حسین علی پناهی، وب سایت روزیاتو، 8 آبان 1۳97٫

]۱5[ نادر ساعد، حقوق بین الملل معاصر )نظریه ها و رویه ها(، انتشارات خسروی، تهران، 
۱۳۹5، ص ۴0۸٫






