
 

 

  

  

  
تأمالت : يا هسته يها از سالح يجهانی عار

 يها از سالح يد در مورد منطقه عاریجد

  انهیدر خاورم يا هسته
  نیا امیرحسین زمانی

  هاشمی فاطمه

  چکیده

سـت و سـابقه آن بـه    ین يدیـ ر جدکـ انـه ف یدر خاورم يا هسـته  يهـا  از سالح يعار يا جاد منطقهیده ایا

ان تحلیلگـر انه امروز اغلب یخاورم یتیانداز امن با وجود این، چشم. رددگ یمیالدي باز م 70دهه  يها سال

 یحاتیاز نظر اغلب آنهـا، مسـابقه تسـل   . ندازندیر و مفهوم بکن فیاي به ا ه نگاه تازهکرا بر آن داشته است 

. نـد افک ین منطقه را به مخاطره میثبات و توازن بلندمدت قدرت در ا ياندازها انه، چشمیبالقوه در خاورم

کننده در میزان موفقیت یا شکست این نوع  ران و مصر از جمله بازیگران اصلی و تعیینی، ااسرائیلظاهراً 

 یالملل نیب يدهایو ترد اسرائیلدر مناقشه اعراب و  یشرفت واقعیعدم پ. تفکر طی چهل سال آتی هستند

ران، یـ ا يا لل به برنامه هسـته ز توجه شوراي امنیت سازمان مین جبهه و نیدر ا کینسبت به هرگونه تحر

 يبـرا  ین است فرصتکشود، مم یار فرض مکخود همچنان گناه یگناه یران تا زمان اثبات بیه در آن اک

اي در منطقـه   هسـته  يهـا  از سـالح  يده ایجاد منطقـه عـار  یشبرد ایبا هدف پ يزیر ر خالق و برنامهکتف

  .ندکانه را فراهم یخاورم

  يدیلگان کواژ

    االت متحدهیانه، ای، خاورماسرائیلران، ی، ايا هسته هاي سالح از يمنطقه عار

                                       
  استراتژیک تحقیقاتالمللی مرکز  هاي بین معاون پژوهشکاندیداي دکتري حقوق جزا، دانشگاه نیویورك و  

Email: azamani@csr.ir  
  بجنوتهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد استادیار                                             Email: wsa_iran@hotmail.com 

  15/10/90: تاریخ پذیرش        15/04/90: تاریخ ارسال

 7- 26صص /  1391 بهار/  62شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

 يها سالح(ه معاهده منع اشاعه ک یزمان

مـدت   يبـرا  1995، در سال NPT )يا هسته

عضو  يها د شد، دولتینامحدودي تمد یزمان

اصول و اهداف عدم اشاعه و «اي از  با مجموعه

 ییکه کردند کموافقت » يا خلع سالح هسته

قــاطع   يریــگیپ«: از آنهــا عبــارت بــود از  

اهش کـ  يگام بـرا  به ممند و گا نظام يها تالش

 يها در سـطح جهـان از سـو    ن سالحیزان ایم

، با هدف يا هسته يها دارنده سالح يشورهاک

 يریـ گیهـاي مـذکور و پ   سـالح  ينابود یینها

نتـرل  کامـل براسـاس   کو  یخلع سالح عموم

. »ها مام دولتتوسط ت یالملل نیب مؤثردقیق و 

ل به ینون در نکه تاک یشرفتیزان پیهرچند م

ننـده بـوده   ک وسین هدف حاصل شـده، مـأ  یا

  )1(.است

ح مختصـر چـارچوب   ین مقاله به تشـر یا

، يا امـل هسـته  کو  یخلع سالح عموم یقانون

تازه برآمده از رویکرد  يدهای، امیخیموانع تار

ــیس ــه     رئ ــبت ب ــا نس ــد امریک ــور جدی جمه

یاالت متحده ه اک یشروییپ سالح و نقش خلع

نه امحـا و نـابودي   ید در زمیه بایمریکا و روسا

. پـردازد  یننـد، مـ  کفـا  یا يا هسـته  يها سالح

ه ایجـاد منـاطق   کـ ن اسـت  یشنهاد مقاله ایپ

نـه تنهـا بـراي     يا هسـته  يهـا  از سالح يعار

 ،شود سازنده تلقی می یتحقق عدم اشاعه گام

بـه   ه در صورت تحقق آنکاست  یه اقدامکبل

صورت جمعی، شرایطی را به لحـاظ سیاسـی   

در سطح جهـان ایجـاد خواهـد کـرد کـه در      

 يهـــا ســـالح يدارا يشـــورهاکنتیجـــه آن 

ه از نظـر  ک یشوند خطرات متوجه می يا هسته

 يرونـده بـرا   شیآنها بر اقدامات منسـجم و پـ  

ــان  ــه جه ــار یدســتیابی ب ــا از ســالح يع  يه

ت خواهـد  یریمترتب است، قابل مـد  يا هسته

  .دبو

بر منـاطق   یوتاهکن ضمن مرور یهمچن

ن یـ موجـود، بـه ا   يا هسته يها از سالح يعار

 يدارا يشــورهاکه کــشـود   یتـه اشــاره مــ کن

 یافکـ ت نایـ د در حمایـ با يا هسته يها سالح

ـ ا. ننـد ک تجدیـد نظـر  ن منـاطق  یخود از ا ن ی

ران بـا  یـ ا يا مقاله با اشـاره بـه برنامـه هسـته    

منطقـه  شـنهاد ایجـاد   یشتري بـه پ یل بیتفص

انـه  یدر خاورم يا هسـته  يهـا  از سـالح  يعار

ه در حال حاضر کشود  یر مکپردازد و متذ یم

ن اسـت  کرغم کلیه احتماالت موجود، مم و به

ن ینه ایشرفت در زمیپ يبرا یهمچنان فرصت

ــته باشــد  ــود داش ــث . موضــوع وج آنچــه باع

تر به نظر برسـد،   یشنهاد منطقین پیشود ا یم

 یسـوم نیـز طـ    یاتته مقدمیمکه کن است یا

ش یه پـ ک 2009مارس  15تا  4مورخ    جلسه

در سال تی الحاقی  پی ان ينفرانس بازنگرکاز 

ن بـار بـا بـازبینی    یاول يبرگزار شد، برا 2010
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تـی   پی ان يد و بازنگرینفرانس تمدکقطعنامه 

در خصــوص موضــوع ایجــاد  1995در ســال 

ــار  ــه ع ــالح يمنطق ــا از س ــته يه در  يا هس

  .ردکفقت انه موایخاورم

  يا خلع سالح هستهـ 1

تعداد کمی از کارشناسان جـدي امنیـت   

راهبردي جهان به نیت اوبامـا شـک و تردیـد    

ه شهر پراگ ک یکردند، زمانی که او در هنگام

ا براي تالش یکمرتعهد ا"ل از یآور 5خ یدر تار

ت از طریـق ایجـاد   یـ جهت تحقق صـلح و امن 

سـخن   "يا هسـته  يهـا  از سالح يعار یجهان

 يه وکرد کد کیالبته اوباما به سرعت تأ. فتگ

ه خلـع سـالح   کـ دانـد   یسـت و مـ  یزودبـاور ن 

ازمنـد  یه نکـ اسـت   یند طـوالن یفرآ يا هسته

ن یـ ته مهـم ا کن. ار خواهد بودکو پشت يبردبار

 يهـا  اهش نقـش سـالح  کـ ه اوبامـا از  کاست 

یاالت متحده ا یت ملیدر راهبرد امن يا هسته

از  یوم انجام اقداماتمریکا و از باور خود به لزا

ل بـه جهـانی   یـ االت متحـده جهـت ن  یسوي ا

. نیز سخن گفـت  يا هسته يها از سالح يعار

ننـده دربـاره   یدوارکن اظهـارات ام یـ دن ایشن

ا، یکـ مرییس جمهور امورد نظر ر يها استیس

اسـت  یروز اول دوره ر 100 یبه خصـوص طـ  

ــرايو يجمهــور ــه داراي یشــورهاک ي، ب ی ک

بـه   ،یـا فاقـد آن بودنـد   و  يا هسته يها سالح

با توجه بـه گذشـت   . ت داشتیاندازه اهم یک

ــک ســال از انتخــاب اوبامــا بــه عنــوان      ی

گـر  یجمهـور، وي حـداقل سـه سـال د     رئیس

ــا پ ــت دارد ت ــقدم یفرص ــودش ــدامات  ش و اق

دستیابی به جهانی  يبرا ییکپارچه و منسجم

  .به عمل آورد يا هسته يها از سالح يعار

ــع ســالح   يا هســته بحــث در مــورد خل

م بـه قـدمت خـود معاهـده     کدست  يا سابقه

معاهده از نظر این رغم نقص  به. دارد تی پی ان

ن یدوگانه در مورد کشورها، ا يارهایاعمال مع

هم خلـع سـالح    يمعاهده همچنان سنگ بنا

اي  هاي هسته سالح يدارا يشورهاک يا هسته

فاقـد   يشـورها کو نیز عـدم اشـاعه از سـوي    

بـرخالف  . شود یحسوب می میها چنین سالح

غـرب   يا رسـانه  یان اصـل یـ ه جرکـ  یاطالعات

شـتر در  یب تـی  پـی  انآن است، معاهـده  ّغ  مبل

توسط  يا هسته يها از اشاعه سالح يریشگیپ

ره، کـ نظـر از مـورد    شور عضـو، صـرف  ک 186

 يشـورها کموفق بوده اسـت تـا خلـع سـالح     

دوگانـه   يارهـا یمع. يا هسته يها سالح يدارا

ــی انموجــود در  ــی پ ــ ت ــ ک ــاور برخ ــه ب  یه ب

ن معاهده به ابـزاري  یل ایتبد يان براتحلیلگر

از  يارآمــد جهــت تحقـــق جهــانی عـــار   ک

د بـر آنهـا فـائق آمـد،     یبا يا هسته يها سالح

ل سابق آژانـس  کری، مدیتوسط محمد البرادع

ــ ــ نیب ــرژ یالملل ــته يان در  يدوره و(، يا هس

ن ی، بـه بهتـر  )دیان رسـ یـ بـه پا  2009نوامبر 
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اگـر  «: يبـه نوشـته و  . شده اسـت  انیل بکش

ت آنهـا  یـ برتر جهان معتقدنـد امن  هاي قدرت

ه کـ اسـت   ییها از سالح يمنوط به برخوردار

اره ما هستند، و اگـر  یامل سک يقادر به نابود

ــه روز    ــدرن و ب ــه م ــان ب ــا همچن ــآنه ردن ک

قـات  یتحق یخود و حت يا هسته يها زرادخانه

ادامـه  از آنهـا   ینه استفاده واقعیشتر در زمیب

ه کـ تـوان انتظـار داشـت     یدهند، چگونه م یم

بـه  –هـا   ن سالحیبه ا یابیها از دست سایر ملت

اجتنــاب  – یالمللــ نیت بــیــبهانــه حفــظ امن

ن یـ ورزند؟ پاسخ سـاده بـه چنـین پرسشـی ا    

 »ن انتظـاري داشـت  یتـوان چنـ   یه نمکاست 

)2009 ElBaradei,( .د بــر کیــبــا تأ یالبرادعــ

ــدم ام ــع ــورد ک ــتمرار برخ ــا   ان اس ــابرابر ب ن

 يا هسـته  يها دارنده و فاقد سالح يشورهاک

ل بـه خلـع سـالح    یـ در بلندمدت و با هدف ن

مـا  «: نمایـد  ین گونه استدالل مـ ی، ايا هسته

 يه تـالش بـرا  کـ  یرعملـ یر غکـ ن فید از ایبا

توسـط   یشتار جمعـ ک يها به سالح یابیدست

امـا   ،ندیناخوشا یشورها از نظر اخالقک یبرخ

ن تسلیحات به منظور یبر ا هکیدر عین حال ت

شـورها  کدیگـر از   یبرخ يت را برایحفظ امن

ــی  ــاز مـ ــپندار مجـ ــرداریم نـ ــت بـ  »د، دسـ

(ElBaradei, 2008).  

ــن  ــتور 1998در ژوئ ــتالف دس ــ ، ائ ار ک

ــجد (NAC)1د ی
ــامل  1 ــورهاکش ــبرز يش ل، ی

 يقــای، زالنــد نــو، آفریــکزکرلنــد، میمصــر، ا

، و سوئد رسماً ایجاد شد و توجه عموم یجنوب

و لــزوم  يا ت خلــع ســالح هســتهیــا بـه فور ر

ت یـ امن يبـرا  یدستیابی به طرح يتالش برا

 يهـا  سـالح  يبـرا  ییه در آن جاک یالملل نیب

ن ائتالف معمـار  یا. ردکنباشد، جلب  يا هسته

نفـرانس  که در کبود  یاقدام معروف 13 یاصل

مورد توافـق   2000در سال  تی پی ان يبازنگر

 يشـورها ک، نفـرانس ایـن ک  یطـ . قرار گرفت

براساس ماده شش  يا هسته يها سالح يدارا

در  يارکـ هم يت خود را برای، مسئولتی پی ان

ــه یزم ــد«نـ ــفاف يتعهـ ــذف  » شـ ــه حـ بـ

  .د قرار دادندییمورد تأ يا هسته يها زرادخانه

 2007ه یـ در شماره ژانو يا مطالعه مقاله

ت ژورنـال بـه قلـم جـورج     یروزنامه وال استر

و سـام   يام پـر یـ لینجر، ویسکی يشولتز، هنر

ــار   ــراي کن ــان و اســتدالل قدرتمنــد آنهــا ب ن

 يا تازه يدهای، اميا هسته يها گذاشتن سالح

حات و ینتـرل تسـل  کان کارشناسـان  یرا در م

ــالح ا ــع س ــاد یخل ــج ــ. ردک ــت ویشخص ژه ی

 یه بـه گفتـه برخـ   کـ ن مقالـه  یسندگان اینو

ان، کسانی هستند که بـه تـازگی بـه    تحلیلگر

 کمـ کانـد،   ن آوردهایمـا  يا خلع سالح هسته

                                       
1. New Agenda Coalition (NAC) 



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
و 

 دو
●  

ل 
سا

م
یک

 و
ت

س
بی

 
●  

ار
به

 
13

91
  

   

 

11  

بـراي جلـب توجـه عمـوم مـردم بـه        یانیشـا 

شـده توسـط    یی مانند اقدامات انجـام ها تالش

NAC یـاالت متحـده   ، به خصوص در داخـل ا

نـه  یدر زم یار عمـوم کـ ج افیبسـ . مریکا بـود ا

تهدیدکننده حیات کره زمـین   یخطرات واقع

 9اي موجـود در   هـاي هسـته   از جانب سـالح 

ار هـر یـک   کدستور د در رأسیکشور جهان با

از کارشناسان و نهادهاي خلع سالح به عنوان 

شـرفت معنـادار در امتـداد    یپ يشرط الزم برا

ــ ــوالنیمس ــن یر ط ــان ی ــه جه ــار یل ب از  يع

  .قرار داشته باشد يا هسته يها سالح

هرچند شـمار انـدکی از افـراد در مـورد     

د دارند، ولـی  یترد يا منطق خلع سالح هسته

دانند  یان نمتحلیلگراکثر اما  ،اگر نگوییم همه

ل یـ دل. ن هدف چگونه محقـق خواهـد شـد   یا

: اسـت  یهیسـاده و بـد   يا خلع سـالح هسـته  

تعهـد   يا هسـته  يهـا  سالح يدارا يشورهاک

اهش کــ يبــرا يجــد یه اقــداماتکــانــد  داده

 يخود با هـدف نـابود   يا هسته يها زرادخانه

شـور  ک 186آنها به عمل آورنـد و در مقابـل،   

د یـ انـد اقـدام بـه تول    د شـده ز متعهـ یـ دیگر ن

 يرومندین يها نند؛ مشوقکها ن گونه سالح ینا

فاقــد  يشــورهاکنــه عــدم اشــاعه بــه یدر زم

از  تـر  مهـم ارائه دهنـد؛ و   يا هسته يها سالح

شـتار  کن و یامـل زمـ  کهمه، مانع از نـابودي  

ه کـ نیبـا فـرض ا  . فوري تمام نسل بشر شـوند 

ــوق دل ــموضــوع ف ــوبی ــرا یل خ ــابود يب  ين

ن یـ باشد، پرسش بـزرگ ا  يا هسته ياه سالح

د انجـام پـذیرد؟   یـ ار چگونه باکن یه اکاست 

نخست چه کسی و نخسـت کـدام گـام بایـد     

د یـ ه باک يبعد يها ب گامیبرداشته شود؟ ترت

و  يا هسته يها سالح يدارا يشورهاکتوسط 

ها برداشـته   گونه سالح ینفاقد ا يشورهاکز ین

ســالح  يشــور داراکدام کــســت؟ یچ ،شــوند

دام گام را نخسـت برداشـته و   کد یبا يا هسته

به دنبال آن کدام کشـور چـه اقـدامی اتخـاذ     

تـه  کن نیـ کند؟ اوباما حق داشت در پراگ به ا

مریکا به عنـوان  یاالت متحده اه اکند کاشاره 

ه کـ  - يا هسـته  يهـا  سالح يشور داراکتنها 

 -رده اسـت  کـ ن سـالح اسـتفاده   ینون از اکتا

ــئول« يدارا ــیمس ــرا یت اخالق ــدام يب و » اق

امـل  کند خلـع سـالح   یشقدم شدن در فرآیپ

یـاالت متحـده   قـت، ا یدر حق. اسـت  يا هسته

 95شور دارنده که به عنوان دو یمریکا و روسا

جهان بایـد بـا    يا هسته يها ل سالحکدرصد 

ننـد تـا بـه سـایر     کهمکاري یکـدیگر تـالش   

کشــورهاي جهــان در خصــوص آغــاز واقعــی 

ر رفـتن آن و نیـز   ند خلـع سـالح و فراتـ   یفرآ

در  يا هســته يهــا اهش صــرف ســالح کــ

شـورها اطمینـان جـدي    کن یـ ا يها زرادخانه

در رابطـه   یشنهاداتیر شامل پیموارد ز. دهند

یــاالت ه اکــاســت » یاقــدامات منســجم«بــا 
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چنـد سـال    ید طـ یه بایمریکا و روسمتحده ا

ن یــدر ا یشــگامینــده بــه منظــور آغــاز و پیآ

  :ند به عمل آورندیفرآ

جاد و ارتقـاي فعـال حـس    یبه ا کمـ ک

ــفور ــی ــالح   یت اخالق ــع س ــا خل ــه ب در رابط

 ؛يا هسته

 يجاد و ارتقاي فعـال فضـا  یبه ا کمـ ک

در جهان با التزام شفاف بـه عـدم    یدبخشیام

استفاده از حق وتو در شوراي امنیت سـازمان  

ملــل، در صــورتی کــه هــر یــک از دو کشــور 

 .مناقشه باشند يها مذکور از طرف

در  يا هسته يها از نقش سالحاستن ـ ک

 خود؛ یت ملیامن يراهبردها

 يهـا  اهش قابل توجـه تعـداد سـالح   ـ ک

 يهـا  تمام سـالح  يشده و نابود ي فعالا هسته

 نشده؛ ي فعالا هسته

سـتم  یس یاتیت عملیدر وضع يبازنگرـ 

 یکاجتنـاب از شـل   يبـرا  يا هسته يها سالح

 آنها؛ یتصادف

 يا تههس يها از توسعه سالح يخوددارـ 

ف یـ تعر يهـا  مانند سالح ،شده ید و به روزجد

 يهـا  و سـالح  یت ملیوضع يبازنگر«شده در 

2»ن قابـل اعتمـاد  یگزیجـا 
ن اسـت  کـ ه ممکـ  2

در  ينـه اعتمادسـاز  ینقض غرض در زم ینوع

                                       
2. National Posture Review and Reliable 

Replacement Weapons 

 یتلقـ  يا امـل هسـته  کرابطه با خلـع سـالح   

 .شوند

  »ردنکن یدست شیپ«است یالتزام به سـ 

چ یبدون هـ  يا ستهه يها در استفاده از سالح

 ؛ید و شرطیق

ردن بحـث و توسـعه طـرح    کـ متوقـف  ـ 

بـه منظـور حفاظـت از اروپـا و      کیدفاع موش

 هـاي  موشـک مریکا در مقابـل  یاالت متحده اا

 انه؛یشده از خاورم یکشل

ــ  ــرا یاســتیاعــالم سـ ــه  يشــفاف ب ارائ

 يشـورها کبه کلیه  یتیمنفی امن هاي تضمین

 ؛يا هسته يها فاقد سالح

م چرخـه  یـ ارتقـاي فعـال رژ   و یطراحـ 

دارا و فاقـــد  يشــورها که بـــا کــ  یســوخت 

داشـته   یسـان یکبرخـورد   يا هسته يها سالح

 .باشد

ره کنـد مـذا  یفرآ یـک ت از آغـاز  یـ حماـ 

 يآور بـرا  الزام ين سندیه به تدوکچندجانبه 

و استفاده از هر نوع  يساز رهیمنع توسعه، ذخ

 .منجر شود يا سالح هسته

ل از ایجـاد منطقـه   ت فعـا یارتقا و حماـ 

در نقاط مختلـف   يا هسته يها از سالح يعار

ت از شـروط  یـ انه و تبعیجهان از جمله خاورم

 .آن
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ه در کـ اسـت   یته آخر همان موضـوع کن

شـتر بـه آن پرداختـه    یل بین مقاله با تفصـ یا

  .شده است

از  يدر مورد مناطق عـار  یمطالب فراوان

ات و یدر جهـان؛ خصوصـ   يا هسته يها سالح

از همـه،   تر مهمب، و یا و معایآنها، مزا ساختار

ار عـدم اشـاعه   کرد آنها به عنـوان سـازو  کعمل

به رشته تحریر درآمـده و   يا هسته يها سالح

فهرسـت  . در مورد آن سخن گفته شده اسـت 

ر شامل عنوان معاهـدات مـرتبط بـا ایجـاد     یز

  :است يا هسته يها از سالح يمناطق عار

  :يا هسته يها از سالح يمناطق عار

ــده تالتلو. 1 ــمعاه 3وک
ــال  : 3 ــده س معاه

ي در ا هسته يها منع ایجاد سالح يبرا 1967

 ب؛ئیاراکن و منطقه یالت يایکمرا

ــا . 2 ــده راراتونگ 4معاه
4

ــال  :   ــده س معاه

 يهـا  از سالح يایجاد منطقه عار يبرا 1985

 ؛یانوس آرام جنوبیدر اق يا هسته

5كوکمعاهده بان. 3
 1995معاهده سال : 5

ــرا ــ يب ــارایج ــه ع ــالح ياد منطق ــا از س  يه

 ا؛یآس یدر جنوب شرق يا هسته

6ندابایمعاهده پل. 4

 1995معاهده سال : 6

ــرا ــار  يب ــه ع ــاد منطق ــالح يایج ــا از س  يه

 قا؛یدر آفر يا هسته

                                       
3. Latin America and the Caribbean (Treaty of 
Tlateloco, 1967) 
4. The South Pacific (Treaty of Raratonga, 1985) 
5. Southeast Asia (Bangkok Treaty, 1995) 
6. Africa (Pelindaba Treaty, 1995) 

 يهـا  از سـالح  يمعاهده منطقـه عـار  . 5

معاهـده سـال     :يزکـ مر يایدر آسـ  يا هسـته 

 يهـا  از سالح يایجاد منطقه عار يبرا 2006

 .يزکمر يایدر آس يا هسته

ــع ــاریوض ــالح  يت ع ــودن از س ــا ب  يه

  :يا هسته

 يها از سالح يت عاریمغولستان وضع. 6

رد و کـ اعالم  1992خود را در سال  يا هسته

ت یبـه رسـم   یالملل نیت در سطح بین وضعیا

 .شناخته شد

 يهـا  از سـالح  يعـار  ییایمناطق جغراف

  :يا هسته

معاهده قـاره قطـب جنـوب در سـال     . 7

منعقد شـد کـه براسـاس آن هرگونـه      1959

ــا ماه ش یشــامل آزمــا یت نظــامیــاقــدامی ب

در قـاره قطـب جنـوب     يا هسـته  يهـا  سالح

 .ممنوع شده است

نـه اصـول   یدر زم 1967معاهده سال . 8

قـات و  یها در تحق دولت هاي فعالیتم بر کحا

شـامل مـاه و    مـاوراي جـو   ياستفاده از فضـا 

 ياهـ  ه ایجـاد سـالح  کـ  ير اجـرام سـماو  یسا

ش یا آزمـا ین، نصب یدر مدار دور زم يا هسته

ر اجـرام  یمـاه و سـا   يها بر رو ن گونه سالحیا

ل کها به هـر شـ   ن سالحیز ایجاد ایو ن يسماو

 ند؛ک ین را منع میخارج از زم يگر در فضاید
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جلوگیري از  يبرا 1971معاهده سال . 9

 يها ر سالحیو سا يا هسته يها استقرار سالح

انوس یـ ا و بستر اقیطح دردر س یشتار جمعک

 .ربستر مربوط به آنیو ز

معاهـده از نظـر    9ن یـ ، ا2008تا سـال  

ز از نظـر  یـ ب و اجـرا و ن یت امضا، تصـو یوضع

ه کــمربوطــه  يهــا لکــب پروتیامضــا و تصــو

 يشورهاک ياز سو هایی تضمینخواهان ارائه 

در مراحـل   ،اند شده يا هسته يها سالح يدارا

  )2(.اند قرار داشته یمختلف

ــار   ــاطق ع ــاد من ــالح يایج ــا از س  يه

ــان موجــب   يا هســته ــف جه ــاط مختل در نق

 یالمللـ  نیت بیبه امن کمکو  تی پی انت یتقو

ــت ــده اس ــار. ش ــاطق ع ــا از ســالح يمن  يه

 یبه ارتقاي گفتگو در مـورد چگـونگ   يا هسته

 یاز فرضـ یبدون ن یتیالت امنکبرخورد با مش

ن یـ ا يان اعضـا یدر م يا هسته یبه بازدارندگ

  .اند ردهک کمکهده معا

شده از سـوي   ي اعالمها استیبرخالف س

و  يا هســته يهــا ســالح يدارا يشــورهاک

 يهـا  هـا و روش  اسـت یاز س یبرداشت عمـوم 

 يبرا یشورها در گذشته اقدام عملکن یآنها، ا

 يمعاهدات مرتبط با ایجاد مناطق عار يامضا

بـه عنـوان   . اند انجام نداده يا هسته يها سالح

 يها سالح يدارا يشورهاکاز  کیچ یمثال، ه

ن یـ را بـه ا  كوکل معاهده بـان کپروت يا هسته

 يا وهین است به شکه متن معاهده ممکبهانه 

آزاد در تزاحم باشد،  يه با ناوبرکتفسیر شود 

مریکا، انگلستان یاالت متحده اا. اند ردهکامضا ن

از مواد معاهده سال  یو فرانسه فعاالنه به برخ

 يهـا  از سالح يمنطقه عارایجاد  يبرا 2006

 یول ،ردندکانه اعتراض یم يایدر آس يا هسته

ن اعتراضات یرغم ا انه، بهیم يایآس يشورهاک

یــاالت ا. ن منطقــه زدنـد یـ دسـت بـه ایجــاد ا  

س معاهده ینو شیدر پ يمریکا به بندمتحده ا

ه یهمسـا  يشـورها که بـه  کـ اعتراض داشـت  

ن معاهده را یوستن به ایان پکانه امیم يایآس

ن بود یمریکا اااالت متحده یاستدالل ا. داد یم

ف شـده  یـ د تعریـ اربرد معاهـده با که حوزه ک

ــاز رهــا نشــود   یبرخــ. باشــد و بــه صــورت ب

ن اسـت  کـ مریکـا مم ااالت متحده یمعتقدند ا

وسـتن بـه   یپ يران برایا ینگران درخواست آت

شور که یانه به عنوان همسایم يایمعاهده آس

ده شـدن  یـ چیه باعـث پ کـ منستان باشـد  کتر

 يا ا براي مهار برنامـه هسـته  یکمري اها تالش

  .),Parish and Potter 2006(ران خواهد شد یا

 يهـا  از سـالح  يمنطقه عار -2

  انهیدر خاورم يا هسته

اعتقاد بر ایـن اسـت کـه ایجـاد منـاطق      

اي در نقاط مختلـف   هاي هسته عاري از سالح

جهان به دو دلیل سبب افزایش امنیت جهـان  

گونـه منـاطق موجـب     ، ایـن نخسـت  .شود می
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ها و تقویت نظام عـدم   اعتمادسازي بین دولت

دوم آنکه منـاطق عـاري از   . اشاعه خواهد بود

اي بر حسب تعریف، با هدف  هاي هسته سالح

محـــدود کـــردن کشـــورهاي داراي ســـالح 

ــته ــانی    هس ــاد پنه ــا ایج ــال ی ــراي انتق اي ب

اي خود در  هاي هسته شناورهاي حاوي سالح

هـا ایجـاد    اري از ایـن گونـه سـالح   مناطق عـ 

تشـویق  شوند و هدف دیگر آنهـا توجـه و    می

هــا بـه تعهــداتی اســت کــه   گونــه دولــت ایـن 

در جهـت  ) NPT(منع اشاعه  هبراساس معاهد

اي تدریجی، عمومی و کامل  خلع سالح هسته

به این ترتیب، ایجاد مناطق عاري  .اند پذیرفته

اي اســت کــه  اي خــون تــازه از ســالح هســته

، به ویژه ارکان اساسی تی پی انحیات معاهده 

اي و منـع اشـاعه    آن یعنی خلع سالح هسـته 

  .بدان وابسته و نیازمند است

شـد،   تـی  پـی  انمنطقی که باعث تدوین 

معتبـر بـوده و    1968سال  ههمچنان به انداز

تولیـد و اسـتفاده از   . به قوت خود باقی اسـت 

ار بارزي از رفتـ   هاي کشتارجمعی نشانه سالح

نابخردانه و به دور از تمدن انسان است و نیاز 

بیش از پیش وي را به رشد اخالقی و معنوي 

هـاي جهـانی    امـروزه بـا چـالش   . کند بیان می

ــه رو هســتیم کــه ایــدز، فقــر،   مختلفــی رو ب

ــتار و تروریســم   مناقشــه صــرفاً  ،هــا و کش

چـالش  . رود هـایی از آن بـه شـمار مـی     نمونه

کــه بخــش  اي ســالح هســته 36000وجــود 

مریکـا و روسـیه قـرار دارد، بـا     اآنها در  هعمد

هایی که امروزه با آنهـا مـواجهیم،    سایر چالش

به لحاظ کیفی کامالً متفاوت است و بـا هـیچ   

از آنجـا کـه   . یک از آنها قابل مقایسـه نیسـت  

توانند حیات انسـانی و سـایر    ها می این سالح

اي کـه روي آن   اشکال حیات را در تنهـا کـره  

ــدگ ــیزن ــیم ی م ــراي   ،کن ــک لحظــه و ب در ی

 ،و از این حیث ؛چندین بار متوالی نابود کنند

اي بـا   هاي هسـته  چالش ناشی از وجود سالح

از قـول  . هـا تفـاوت کیفـی دارد    سایر چـالش 

آلبرت اینشتین نقل شده است که اگر جنـگ  

جهانی چهارمی باشد، احتماالً سنگ و چـوب  

رض را بر البته او ف. هاي آن خواهند بود سالح

گذارد که بعد از جنگ جهـانی سـوم،    این می

اي اســتفاده  هــاي هســته کــه در آن از ســالح

هایی بر روي زمـین   خواهد شد، باز هم انسان

مانند که در جنگ چهارم جهـانی بـا    باقی می

  . سنگ و چوب با یکدیگر مبارزه کنند

، عضــو ),Krieger 2010(دیویــد کریگــر 

اي، گفتـه   هصـلح در عصـر هسـت    هبنیاد پـروژ 

ــدارد اینشــتین را بســیار خوشــبینانه مــی  . پن

 يها موجود در زرادخانه يا هسته هاي کالهک

نـابود   يه بـرا یمریکـا و روسـ  ااالت متحـده  یا

ل جهان به دفعـات متعـدد و نسـل    کساختن 

ــر هــم زدن  یــکانســان در  ــفاکچشــم ب ت ی



ح
ال

 س
 از

ي
ار

 ع
ی

هان
ج

 
ته

س
 ه

ي
ها

 
ي

ا
 ...

  

 

 

16  

ناخواسته  یکدر عین حال خطر شل. نندک یم

 هـاي  کالهـک ل حامـ  هاي موشک یا اشتباهی

ــز وجــود دارد يا هســته ــابرا. نی ن، عمــوم یبن

 ي، نهادهــایجامعــه مــدن يهــا مــردم، گــروه

ــت ياســتگذاریس ازمنــد آمــوزش یهــا ن و دول

 يو اقــدامات خالقانــه بــرا يادآوریــمســتمر، 

بـه   يسـاز جامعـه بشـر    یاز سرنوشتارتقاي ن

. و عـدم اشـاعه هسـتند    يا خلع سالح هسـته 

 يمنـاطق عـار  شبرد عدم اشاعه و گسترش یپ

در نقاط مختلف جهـان   يا هسته يها از سالح

 ین هـدف تلقـ  یـ ل بـه ا ین يبرا يگام استوار

  .شود یم

ــه،    ــوع خاورمیانـ ــرح موضـ ــام طـ هنگـ

هاي مسـئله و میـزان تـالش بـراي      پیچیدگی

اي در ایـن   عاري از سالح هسته هایجاد منطق

اي آشکار است که مضحک به  منطقه به اندازه

دار باشـد   ن ایده چه خندهولی ای. رسد نظر می

هـاي   عـاري از سـالح   هچه نباشد، ایجاد منطق

 هکشتارجمعی در هیچ کجـاي دنیـا بـه انـداز    

المللـی   خاورمیانه به نفع صلح و امنیـت بـین  

با اینکه در ظاهر از ایجاد چنـین  . نخواهد بود

ــه ــی    منطق ــت فراوان ــه حمای اي در خاورمیان

ولـی پیشـرفت عملــی در    ،گیـرد  صـورت مـی  

ــیچ روي   جهــت  ــه ه ــدف ب ــن ه ــه ای ــل ب نی

  .امیدوارکننده نبوده است

تنهــا پیشــرفت جالــب توجــه در مســیر 

دســتیابی بــه هــدف ایجــاد منطقــه عــاري از 

اي در خاورمیانـه، دسـتاورد    هاي هسـته  سالح

در سـال   تی پی انکنفرانس تمدید و بازنگري 

است که طی آن کشورهاي عضـو ایـن    1995

یانی کنفرانس را سند پا ،معاهده با اکثریت آرا

مربـوط بـه ایجـاد     هتصویب کردند و قطعنامـ 

هـاي کشـتارجمعی در    عاري از سـالح  همنطق

ایـن  . خاورمیانه جزء الینفکی از آن سند بـود 

سال تالش در مجمـع   21واقعه اوج پیشرفت 

عمومی سازمان ملل بـود کـه ایـران از سـال     

آن را آغاز و سپس همـراه بـا مصـر در     1974

  .مان ملل پیگیري کردمجمع عمومی ساز

 همربوط به ایجاد منطقـ  هتصویب قطعنام

هاي کشتارجمعی در خاورمیانه  عاري از سالح

 تـی  پـی  انکه طی کنفرانس تمدید و بازنگري 

اتفاق افتـاد، پیشـرفت مهمـی     1995در سال 

هرچند ظاهراً  ؛رفت در این زمینه به شمار می

به اعمال بیشترین فشار نه تنها بر ایـن طـرح   

منجـر شـده    تی پی انکه بر تمدید نامحدود بل

 هبه عالوه، آن دسـته از اعضـاي اتحادیـ   . است

و  1995هـاي   کشورهاي عرب که بـین سـال  

ــ2000 ــد و   ه، و در نتیجـ ــرانس تمدیـ کنفـ

و بـه خصــوص  1995در ســال NPTبـازنگري  

ـ  هبعد از تصویب قطعنامـ  عـاري از   هخاورمیان

جمعی آن به پیمان مـذکور   هاي کشتار سالح
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ــه در    پی ــد ک ــن باورن ــر ای ــون ب ــتند، اکن وس

سـال   در تی پی انکنفرانس بازنگري و تمدید 

هـاي   ف اند، چراکه سایر طر گمراه شده 1995

هاي خود عمل کردند و نه  نه به وعده ،معاهده

  )3(.اند اساساً چنین نیتی داشته

 تی پی ان، کشورهاي عضو 1995در سال 

 توافق کردند که ایـن معاهـده را بـه صـورت    

اي شـامل سـه تصـمیم و     نامحدود طی بسـته 

سـه تصـمیم   ایـن  . یک قطعنامه تمدید کنند

، تـی  پـی  انتعهد بـه تقویـت   : عبارت بودند از

شمول کردن آن و تبیین اهداف، اصـول   جهان

مـذکور   هقطعنام. هاي اجرایی معاهده و شیوه

هـاي   عاري از سالح هنیز در مورد ایجاد منطق

د و اکنـون بـا   کشتارجمعی در خاورمیانـه بـو  

کنفـرانس،  ایـن  سـال از   13گذشت بـیش از  

بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از جمله 

کلیه کشورهاي عربی و ایران معتقدند کـه در  

این مورد هیچ اقدام واقعی صـورت نگرفتـه و   

ها  هیچ گونه عزم یا طرح اجرایی براي تصمیم

ــه  ــه خاورمیان ــا قطعنام ــال  ی ــرانس س اي کنف

شورهایی که امکـان اجـراي   از سوي ک 1995

  .آن را دارند، وجود نداشته است

هاي مذکور و  اتحادیه عرب، بنابر دیدگاه

ــ ــارچوب قطعنام ــ هدر چ ــاري از  هخاورمیان ع

، قـانونی  1995هاي کشتارجمعی سـال   سالح

را مورد تردیـد   تی پی انبودن تمدید نامحدود 

همین ترتیب، کشورهاي  به )4(.داده استقرار 

اي به دلیل عـدم پایبنـدي    سالح هسته داراي

ــ   ــود در زمین ــدات خ ــه تعه ــالح   هب ــع س خل

ــی پــی اناي در چــارچوب  هســته ، از ســوي ت

بسـیاري از کشـورها و توسـط وزراي خارجـه     

 »کـار جدیـد   ائتالف دستور«کشورهاي عضو 

عنـوان مثـال در    به. اند مورد انتقاد قرار گرفته

ائتالف «وزراي خارجه کشورهاي  2005سال 

به صورت بی پرده و مکرر » کار جدید ستورد

 تـی  پـی  انتأکید کردند که نسبت بـه اجـراي   

اي و  توســط کشــورهاي داراي ســالح هســته 

طـی  «. تحقق خلع سالح کامل نگران هستند

کنفــرانس بــازنگري پــنج ســال گذشــته،     

قید  طور بی اي به کشورهاي داراي سالح هسته

هــاي  و شـرط متعهــد شـدند کلیــه زرادخانـه   

در حقیقـت،  .... اي خود را از بین ببرنـد  ههست

اي باید بپذیرنـد   کشورهاي داراي سالح هسته

ــه     ــاعه از جمل ــدم اش ــالح و ع ــع س ــه خل ک

ــزوم   ــه الزم و ملـ ــتند کـ ــدهایی هسـ فرآینـ

 ،چیـزي کـه وجـود نداشـته باشـد     : یکدیگرند

ــت    ــد داشـ ــز نخواهـ ــاعه نیـ ــان اشـ » امکـ

)International Herald Tribune, 2005( . با

 مباحـث و اسـناد کنفـرانس بـازنگري    بررسی 

توان منطق حاکم  می 2005در سال  تی پی ان

در نتیجـه  . هـا را ارزیـابی کـرد    بر این دیدگاه

کشورهاي  ههاي زورمداران ها و مقاومت دیدگاه
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ــازنگري  داراي ســالح هســته ــرانس ب اي، کنف

موفـق بـه تصـویب     2005در سـال   تـی  پی ان

  )5(.سند نهایی نشد

غالب در جهان عـرب ایـن   ن، نظر یبنابرا

در سـال  تـی   پـی  اناست که تمدید نامحـدود  

داراي اشــکاالتی اســت کــه در زمینــه  1995

ــه  ــی منطق ــانی باعــث  مســائل امنیت اي و جه

اعتمادي به کشورهاي داراي سالح  افزایش بی

اي و غرب به طور اعم، و ایاالت متحـده   هسته

 .یل به طور اخـص، شـده اسـت   امریکا و اسرائ

 هقدند همان گونه که موضـع اتحادیـ  آنها معت

عرب در مباحث مربوط بـه اجـالس بـازنگري    

هـاي   قـدرت  )6(دهـد،  نشـان مـی   2005سـال  

مریکا و سایر بزرگ به خصوص ایاالت متحده ا

اي کـه بـر روي    کشورهاي داراي سالح هسته

ــد، در و اســرائیل ــوذ دارن ــا تصــویب نف اقــع ب

هـاي   عـاري از سـالح   ایجـاد منطقـه   هقطعنام

رجمعی در خاورمیانـه موجبـات فریــب   کشـتا 

نـد تـا بـا    دجمعی این کشـورها را فـراهم آور  

تمدید نامحدود معاهده موافقت نماینـد و آن  

 1995دسته از کشورهاي عربی را که تا سال 

نپیوسته بودند، مجاب به انجام آن  تی پی انبه 

ــاالت  . نماینــد ــد ای کشــورهاي عربــی معتقدن

قدرتمنـد  مریکـا و سـایر کشـورهاي    ا همتحد

فشــار  هرگــز قصــد یــا طرحــی بــراي اعمــال

یل جهـت نـابودي زرادخانـه    معنادار بر اسـرائ 

و قـرار   تی پی اناي این کشور، الحاق به  هسته

ــته  ــات هس ــت   دادن تأسیس ــرائیل تح اي اس

المللـی   نظارت سیسـتم پادمـان آژانـس بـین    

 ياز اعضـا  ياریبس. اند اي نداشته انرژي هسته

 يشـورها کجملـه   گر جنبش عدم تعهد، ازید

، بـا  يو مالز يران، اندونزیر عرب همچون ایغ

خـود را   يهـا  ین نوع تفکر نگرانـ یت از ایحما

ــازنگرک یجلســات مشــورت یطــ ي نفــرانس ب

ان یـ بـه صـراحت ب   2005در سـال   تـی  پی ان

  .ردندک

ـ  هدر نتیجه قطعنامـ  عـاري از   هخاورمیان

شـده   ي کشتارجمعی و تعهدات اعالمها سالح

در  تـی  پـی  اننگري و تمدیـد  در کنفرانس باز

، سایر اعضاي اتحادیـه عـرب کـه    1995سال 

بـه   2000را نپذیرفته بودند، تا سال  تی پی ان

  بـه ایـن ترتیـب،   . ملحـق شـدند   این معاهده

یل تنهــا کشــور خاورمیانــه اســت کــه  اســرائ

 ملحق نشده و همچنان به تی پی انتاکنون به 

ــه ــین اراده جامع ــی  ب ــ(الملل ــه در قطعنام  هک

 1995اي کنفرانس بـازنگري سـال    اورمیانهخ

مجمع  هقطعنام 26و نیز ) منعکس شده است

شوراي امنیت  687شماره  هعمومی و قطعنام

اي  سازمان ملـل کـه خواسـتار ایجـاد منطقـه     

یانه هاي کشتارجمعی در خاورم عاري از سالح

یل بـا  اسـرائ . کنـد  اعتنـایی مـی   شده است، بی

رچیـدن  گستاخی به هـر درخواسـتی بـراي ب   
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ــه هســته ــات  زرادخان ــرار دادن تأسیس اي و ق

اي خود تحت نظـارت سیسـتم پادمـان     هسته

اي پاسـخ رد   المللی انـرژي هسـته   آژانس بین

هـاي   جالب توجه است که قطعنامـه  .دهد می

 همجمع عمـومی سـازمان ملـل دربـار     هسالیان

هاي کشتارجمعی  عاري از سالح هایجاد منطق

ا اکثریت آرا بـه  هاست که ب در خاورمیانه سال

بــه عبــارت دیگــر، ایــن . رســند تصــویب مــی

هـاي   قطعنامه مشابه بسیاري دیگر از قطعنامه

مجمع عمومی در مورد خاورمیانه نیست کـه  

راي منفـی یـا ممتنـع    اغلب اوقـات تنهـا بـا آ   

یل بـه تصـویب   ایاالت متحده امریکـا و اسـرائ  

هنگامی که ایران براي اولین بار در . رسند می

هـاي   ایجاد منطقه عاري از سالح 1974سال 

کشــتارجمعی در خاورمیانـــه را بــه شـــکل   

اي به مجمـع عمـومی سـازمان ملـل      قطعنامه

  .یل به آن رأي ممتنع دادد، اسرائارائه کر

هـاي   از آنجا که قطعنامه مزبور طی سال

زمان ملـل بـه   متمادي در مجمع عمومی سـا 

 ،یل از نظـر تـاکتیکی  رسید، اسـرائ  تصویب می

یا حداقل عدم مخالفت با آن را   ز آنحمایت ا

مفید ارزیابی کرد و متعاقباً به آن رأي مثبـت  

ام در خاورمیانـه ایـن اسـت کـه     تصور عـ . داد

احتماالً سـایر   مریکا واسرائیل، ایاالت متحده ا

ــین  ــازیگران ب ــورهاي    ب ــی کش ــی و حت الملل

هــاي مربــوط بــه ایجــاد  خیرخــواه، قطعنامــه

تارجمعی در هـاي کشـ   عاري از سـالح  همنطق

بـراي کسـب   اي  طعمـه عنوان خاورمیانه را به 

یل ـ کـاالیی کـه    مشروعیت و شناسایی اسرائ

اسرائیل بدان نیاز مبـرم دارد ـ در خاورمیانـه    

هـا و برخـی    یلیاز نظر اسرائ. کنند ارزیابی می

کشورها، با استفاده از جـذابیت مسـئله خلـع    

اي نامعلوم و  اي اسرائیل در آینده سالح هسته

اي در  اي عـاري از سـالح هسـته    ایجاد منطقه

ــه ــی ،خاورمیان ــه و   م ــذاکرات دوجانب ــوان م ت

ــ ــورهاي اســـرائ میـــان هچندجانبـ یل و کشـ

براساس ایـن طـرح،   . برگزار کردرا خاورمیانه 

شـود،   منـد مـی   یل از آن بهرهمنافعی که اسرائ

ها همراهی، مذاکره و شـراکت تـدریجی    سال

هد بود کـه  با برخی کشورهاي خاورمیانه خوا

یل بـه شناسـایی آن و دائمـی    زعـم اسـرائ   به

شـود کـه    هـایی منجـر    شدن اشغال سرزمین

اعراب در هر حالـت دیگـر آن را غیرقـانونی و    

از  کیاحتماالً شـمار انـد  . دانستند ظالمانه می

گذاران کشورهاي غربی این تحلیل را  سیاست

برخی حتی ممکـن اسـت    .دانند قابل دفاع می

گیـري سیاسـی    وجه بـه جهـت  بگویند که با ت

ت از غـرب، احتمـاالً   یـ ایرانِ زمان شاه در تبع

ساز اولین قطعنامه ایجـاد منطقـه    تفکر زمینه

اي در خاورمیانـه کـه در    عاري از سالح هسته

از سوي ایران در مجمـع عمـومی    1974سال 

سازمان ملل مطرح شد نیز چیزي جز تـالش  
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یل اسرائ در جهت تطهیر و مشروعیت دادن به

  .در خاورمیانه نبوده است

ز تفکـر اولیـه   نظـر ا  با وجود ایـن، صـرف  

یل یـا هـر   ایران، ایاالت متحده امریکـا، اسـرائ  

کشور دیگر، معقول آن است که اکنـون پـس   

از گذشت نزدیک به چهار دهه از ارائه اولـین  

ــ   عـــاري از  هقطعنامــه، ایـــده ایجــاد منطقـ

ــالح ــه را   س ــتارجمعی در خاورمیان ــاي کش ه

ه و داراي منطـق و پشـتوانه فکـري    یافتـ  قوام

بـر اسـاس نظـر برخـی     . خاص خود بپنـداریم 

-Baumgart and Muller, 2004) انتحلیلگر

05, P.57)، عــاري از  هفرآینــد ایجــاد منطقــ

جمعـی در خاورمیانـه بـه     هـاي کشـتار   سالح

تواند موجب تسـهیل نـوعی    صورت بالقوه می

ترتیبات امنیتی شود که به دستیابی به صـلح  

النـــه و پایـــدار بـــراي پایـــان دادن بـــه عاد

 .یل نیز کمک کندهاي اعراب و اسرائ درگیري

 200تـا   100یل بین شود اسرائ گفته می

ایـن  . اي در زرادخانـه خـود دارد   سالح هسته

ـ نـوعی اعتماد  موضوع موجـب ایجـاد   نفـس   هب

ــا در پرتــو آن بــراي اســرائکــاذب  یل شــده ت

جسارت رد کردن هر گونه طرح صلح عادالنه 

از . را بدون هیچ گونه تردیدي در خـود بیابـد  

عــاري از   هدیــدگاه نظــري، ایجــاد منطقــ   

اي در خاورمیانـه موجـب از    هاي هسـته  سالح

یل بینـی اسـرائ   ن رفتن غـرور و خـودبزرگ  بی

شود و او را آمـاده پـذیرش فرآینـد صـلح      می

ایــن اســتدالل . نمایــد واقعــی و عادالنــه مــی

این کشـور   اي هاي هسته ها که سالح یلیاسرائ

نهایی در مقابل اعراب و  هنوعی عامل بازدارند

ــی  ــان محســوب م ــوش   ایرانی ــد گ ــود، نبای ش

ــدرت    ــوازن ق ــه ت ــد، چراک ــدا کن شــنوایی پی

هـاي پیشـین    متعارف، همچنان که در جنـگ 

یل بـوده  ائنیز به اثبات رسـیده، بـه نفـع اسـر    

ت هـر دو  یاست مورد حمایبه عالوه، س. است

مریکا، به عنوان ه احزب غالب در ایاالت متحد

کشـوري کـه خـود را تنهـا ابرقـدرت کنـونی       

ین برتــري نظــامی و کنــد، تضـم  قلمـداد مــی 

بـه  . یل در خاورمیانـه اسـت  استراتژیک اسـرائ 

توان تصور کرد که ایـاالت متحـده    سختی می

مریکا بدون برخورداري اسـرائیل از زرادخانـه   ا

ضمین این حاشـیه امنیتـی   اي قادر به ت هسته

 هبنـابراین ایجـاد منطقـ   . یل نباشـد ئبراي اسرا

هاي کشتارجمعی در خاورمیانه  عاري از سالح

ــان    ــه در جریـ ــلح عادالنـ ــد صـ ــر فرآینـ بـ

یل تـأثیر مسـتقیم   هاي اعراب و اسرائ درگیري

ــالقوه مــی ق توانــد مشــو دارد و بــه صــورت ب

یل بـراي دسـت برداشـتن از لجاجـت و     اسرائ

  .پذیرش بیشتر این فرآیند باشد

  فرجام

 ایجـاد  کـه  قبول دارنـد  انحلیلگرت اغلب

ــ ــاري همنطق ــاي ســالح از ع ــا  هســته ه اي ی
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 کاري بس دشـوار  خاورمیانه در کشتارجمعی

موضوع نیازمند رویکرد تـدریجی و   این. است

 باورهـا،  هـا و  تغییـر دیـدگاه   گـام و نیـز   به گام

 بـراي  اي متهورانه اراده و ساز اطمینان اقدامات

 بـه  -نـگ  ج بالیـاي  از بعدي هاي نسل نجات

 -آمـده   ملـل  سـازمان  منشور در اي که گونه

مندان به ایـن موضـوع، فهرسـتی     هعالق .است

ه حـاوي اقـداماتی مـرتبط و    کـ کنند  ارائه می

کننده  الزم و ملزوم یکدیگر است و نیز تسهیل

اي در  ي هسـته ها عاري از سالح هایجاد منطق

  :باشد خاورمیانه می

  :اقدامات کلی

و  رتقـاي احتـرام بـه   اقداماتی با هدف اـ 

 آن؛ ياجرا

 اقداماتی براي تقویت نظام عدم اشاعه؛ـ 

اقــداماتی بــراي تقویــت خلــع ســالح ـــ 

اي و پایبندي کشـورهاي داراي سـالح    هسته

 .اي به تعهدات خود هسته

  اقدامات ویژه

بایـد توجــه داشـت کــه پیشــرفت در   . 1

ــ ــه ایجــاد منطق ــاري از ســالح هزمین ــاي  ع ه

، زمانی محتمـل اسـت   اي در خاورمیانه هسته

که بتوان بـه امکـان برقـراري صـلحی پایـدار      

 .امیدوار بود

در طراحی اقدامات اعتمادساز مربوط . 2

بـــه مســـائل امنیتـــی خاورمیانـــه، بایـــد از 

بلندپروازي پرهیـز نمـود و از خالقیـت بهـره     

ج ید ابتدا در منطقـه خلـ  ین اقدام بایا .جست

 اذانه اتخیر نقاط خاورمیفارس و سپس در سا

 .شود

اي از جلســات در  برگــزاري مجموعــه. 3

براي بحـث و تـالش    یارشناسان دولتکسطح 

در جهت دستیابی به توافق در مورد الزامـات  

سیاسی و امنیتیِ مکانی و زمانی در آینده که 

در آن موقعیت و زمـان مـذاکرات مربـوط بـه     

ــ ــالح  همنطق ــاري از س ــته  ع ــاي هس اي در  ه

 .شدخاورمیانه بتواند سازنده با

ار سیاسـی در جلسـات   کد دستوراایج. 4

ه شامل بحث در مـورد الزامـات   ککارشناسان 

ــوع ــاز ینـ ــ و سـ ــارت کـ ــاري نظـ و  یار همکـ

جویانه به عنوان اقـدام اعتمادسـاز    غیرمداخله

ــالح   ــاري از س ــه ع ــاد منطق ــراي ایج ــا ب  يه

در چــارچوب ترتیبــات امنیتــی     يا هســته

ــه ــد  منطق ــه باش ــاه. اي در خاورمیان م و یمف

از  ير مناطق عاریگرفته در سا صورت ماتاقدا

گونـه   یـن تحـت پوشـش ا   يا هسته يها سالح

ار کـ  و ارها قـرار گرفتـه و هـر نـوع سـاز     ک و ساز

ــ ــد راهنمــا یدوجانبــه نیــز م جلســات  يتوان

ــورت ــک یمش ــان دولت ــا  یارشناس ــه ب در رابط

گونه جلسات گروه  وظیفه این. انه باشدیخاورم

 سترسـی توان تالش جهت د کارشناسی را می

آزمـایی   شده براي راسـتی  به نوعی متن توافق
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ــه  غیــر ــراي ایجــاد احتمــالی  مداخل جویانــه ب

ــ ــالح  همنطق ــاري از س ــته  ع ــاي هس اي در  ه

ن کـ ن ممیآنهـا همچنـ  . خاورمیانه تعیین کرد

ط ین شــرایـی تع يهـایی بـرا   اسـت بـه تـالش   

 ییهـا  ن منطقه، همچنین دولتیت در ایعضو

 یـی ل از اجراوستن به منطقه را قبـ ید پیه باک

ب مجالس خود برسـانند، و  یشدن آن به تصو

 يز فنـاور یـ آم اربرد صلحکطه ینیز وسعت و ح

 یالمللــ نیدر چــارچوب مناقشــه بــ يا هســته

چرخـه   يهـا و فنـاور   نه برنامـه یدر زم يجار

این فرآینـد صـرفاً بـه    . سوخت مبادرت ورزند

ــدگی   ــکالت و پیچی ــور درك مش ــاي  منظ ه

ان مـذاکره تلقـی   موضوع خواهد بود و به عنو

با وجود این، مباحث این جلسـات و  . شود نمی

آزمـایی   سند نهایی اجماعی مربوط به راسـتی 

عـاري از   هجویانه براي ایجاد منطق غیرمداخله

ــالح ــته  س ــاي هس ــاً یاي در خاورم ه ــه قطع   ان

ه در آن کــنــده یدر آ یتوانــد بــراي زمــان مــی

ــاالً پ ــی در زم یاحتم ــرفت عین ــاد  یش ــه ایج ن

ــار  ــه ع ــالح يمنطق ــا از س ــته يه در  يا هس

  .د باشدیانه محتمل به نظر برسد، مفیخاورم

ارشناسان خلـع  کاز  ياریده بسیبه عق. 5

یل، به عنـوان تنهـا کشـور داراي    اسرائسالح، 

 کمـ کد براي یاي در خاورمیانه با سالح هسته

. نـد اقـداماتی را آغـاز کنـد    ین فرآیبه شروع ا

شـده  براي نمونه، در این چارچوب اسـتدالل  

 یلــید احتمــال تعطیــبا اســرائیل«ه کــاســت 

سات مربوط به یمونا و تأسید يا تور هستهکرآ

شـور را  کن یـ ا يا ه قلب برنامه هسـته کآن را 

 اسـرائیل . نظر قرار دهد دهند، مد یل مکیتش

در حــال حاضــر نیــز از مقــادیر زیــادي مــواد 

شـور  کن یـ ه بـه ا کـ برخوردار اسـت   يا هسته

 »بدهـــد يریچشـــمگ یقـــدرت بازدارنـــدگ

)Baumgart and Muller, 2004-05, p.57(. 

ز اشاره شد، غرب، بـه  یه پیشتر نکگونه  همان

ـ  یخصـوص س  االت متحـده  یـ ا یاسـت دو حزب

 اسـرائیل  یتـ یه امنین حاشیتضم يمریکا براا

تــالش در جهــت  يد راهنمــایــدر منطقــه، با

ــو ــرائیلق یتش ــه   اس ــدن ب ــادرت ورزی در مب

بــه  کمـ ک يمعنـادار بـرا   ياقـدامات راهبـرد  

 . ند باشدین فرآیشروع ا

ــد . 6 ــران، ارجـــاع پرونـ  هدر داخـــل ایـ

اي این کشور به شوراي امنیت سـازمان   هسته

 30از  یه ناشـ کـ مریکا، ه زورآزمایی املل ادام

کشـور و از نظـر   ن دو یسال روابط متالطم بـ 

شـور بـه عنـوان تنهـا     کن یا دون شأن ایکمرا

در . شــود یمــ یابرقــدرت جهــان اســت، تلقــ

چنـد سـال گذشـته بـا      یران نیز طـ ی، امقابل

ا یکمرابه انتقاد از  يا انهیجو همان لحن مبارزه

ت یــثرکه معمـوالً توسـط ا  کـ پرداختـه اسـت   

 يشورهاکه یجنبش عدم تعهد، اتحاد ياعضا

بـاً  ید در تقریـ ار جدکـ   عرب، و ائتالف دستور
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ــه اجــالس ــا کلی ــه   يه ــوط ب ــه مرب چندجانب

 یلشـور اصـ  ک، خطـاب بـه هـر پـنج     تی پی ان

ار گرفته شده کبه  يا هسته يها دارنده سالح

بــه  یرانــیبــه عنــوان مثــال، مقامــات ا. اسـت 

، و در زمان دولت بوش با شـدت  یصورت علن

اند بـه   مریکا خواستهااالت متحده یشتر، از ایب

اش عمل کند؛ تالش  ها و مواضع اعالمی گفته

توقـف اشـاعه بایـد     يمریکا برایاالت متحده اا

آمیز باشـد کـه    اي غیرتبعیض هدر عمل به گون

گونه  سایر کشورها نیز سیاست امریکا را همان

تلقی کنند؛ تهدید کشوري مثل ایران کـه در  

بـه اعمـال    ،کنـد  عمل مـی  تی پی انچارچوب 

اقـدام نظـامی،   المللی یا حتی  هاي بین تحریم

مریکـا بـه تعهـدات خلـع     در حالی که خـود ا 

بنـد  پای تـی  پـی  اناي مبتنـی بـر    سالح هسته

هـاي   نیست، یا اغماض نسبت به اشاعه سـالح 

اي توسط برخی کشورها یا حتی کمک  هسته

اي را  به برخی کشورها در اشاعه سالح هسـته 

تــوان سیاســت زورمدارانــه و عــدم  فقــط مــی

تمایل ایـن کشـور بـه عـدم اشـاعه دانسـت؛       

االت متحده امریکـا صـرفاً   معیارهاي دوگانه ای

ز یـ و مورد هند نشوند  ییل نممحدود به اسرائ

مثال دیگري از ارائه پاداش به کشوري اسـت  

و سـالح   امتنـاع  تـی  پـی  انکه از امضا کـردن  

  .اي تولید کرده است هسته

ــ ــات ا یول ــل، مقام ــیدر عم ــع یران  یس

اند، به منظور نگه داشـتن اختالفـات در    ردهک

بردارنـد   یهـاي قـاطع   نترل، گامکسطح قابل 

ــهکــ  يارکــهم: نــد ازا آن عبــارت يهــا ه نمون

 يانـرژ  یالمللـ  نیشتر با آژانس بـ یمستمر و ب

در  2009تبر کا اولرات مورخ ک، مذايا هسته

و مقامـات گـروه    یرانین مقامات ارشد ایژنو ب

وم غنــاي یــشــنهاد مبادلــه اورانی، ارائــه پ1+5

 يوم غناي باال بـرا یران با سوخت اورانیپایین ا

تهــران، و اجــازه  یقــاتیتحق کوچــکتــور کرآ

ســات فــردو در   یودهنگــام از تأس د زیــ بازد

 5+1عضـو گـروه    يشورهاک. شهر قم یکینزد

نند تـا ایـران گناهکـار    ک يارکاند  ردهک یسع

گناهی خود را  واند بیه بتکنیمگر ا ،فرض شود

  .اثبات کند

 ییعملگرا ين چارچوب و در راستایدر ا

ن اسـت اتخـاذ   کـ ها، ایـران مم  یرانیشاخص ا

عاري  هد منطقتر در فرآیند ایجا موضعی فعال

اي تلـویحی   اي را شـیوه  هـاي هسـته   از سالح

آمیـز بـودن برنامـه انـرژي      براي اثبـات صـلح  

ــداد   اي هســته ــود قلم ــدکخ ــابراین، در . ن بن

اي ایـران بـه    هسـته  هشرایط کنونی که برنامـ 

المللـی تبـدیل    برانگیـز بـین   موضوعی مناقشه

شده و پیشرفت معناداري در رونـد منازعـات   

طین حاصـل نگردیـده، بـراي    اسرائیل و فلسـ 

بـه ظـاهر غیرعملـی و آرمـانی      هپیشبرد ایـد 
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اي، فرصتی  ایجاد منطقه عاري از سالح هسته

ـ ا. جدید به وجود آمـده اسـت   ن موضـوع در  ی

بـه   زیرا ،رسد یتر به نظر م یحال حاضر منطق

تـه  یمکن جلسـه  یسـوم  یت نسبیل موفقیدل

در سـال   تی پی ان ينفرانس بازنگرک یمقدمات

در شهر  2009 هم 4-15خ یه در تارک ،2010

 ين است بـا تقاضـا  کبرگزار شد، مم كوریوین

ــدت ا ــبلندم ــای ــورهاکر یران و س داراي  يش

 ينهـاد «هاي مشـابه موافقـت شـود و     دیدگاه

به مسئله ایجاد منطقه  یدگیرس يبرا» یفرع

انـه  یدر خاورم يا هسـته  يهـا  از سـالح  يعار

 2010در سـال   تی پی ان ياجالس بازنگر یط

خ یو در تار كوریویه قرار است در شهر نک  -

 س گرددیبرگزار شود، تأس - 2010 هم 28-2

(Johnson, 2009).  

حات، ینترل تسلکد اوباما به یرد جدیکرو

ن کـ چندجانبـه مم  یپلماسـ یخلع سـالح و د 

در  یالمللـ  نیو بـ  یاست بر روند مباحثات مل

بخش اعظـم  . رگذار باشدین مسائل تأثیمورد ا

ــدماتیمکن جلســه یســومت یــموفق  یتــه مق

بـه   ،2010در سـال   تی پی ان ياجالس بازنگر

نـدگان دولـت اوبامـا در    یتـر نما  رد مثبتیکرو

 )7(.نسـبت داده شـده اسـت    یته مقـدمات یمک

از تـی   پـی  انر جلسات مربوط به یبرخالف سا

تـه  یمکن جلسـه  ینون، سـوم کتا 2002سال 

ار مثبـت و سـازنده   یبسـ  ییدر فضـا  یمقدمات

ــزار ــ  برگ ــد و ط ــتور یش ــه کآن دس ار و کلی

نفـرانس  کمهم مربـوط بـه    يا هیمات رویتصم

مـال  ک، بـا  2010در سـال   تـی  پی ان يبازنگر

نــون احتمــال کا. دیب رســیتعجــب بــه تصــو

اجـالس   یژه طـ یو» ینهاد فرع« یکل کیتش

ژه بـر  یـ ز وکـ تمر ي، بـرا 2010سال  يبازنگر

ــال   ــه س ــرانس تمدک 1995قطعنام ــنف د و ی

  در رابطـه بـا ایجـاد منطقـه    ی ت پی ان يبازنگر

انـه  یدر خاورم يا هسـته  يهـا  از سـالح  يعار

ــ ــار زیبس ــتی ــا. اد اس ــر، اتحادی ــران، مص ه ی

عضـو   يهـا  ت دولـت یـ ثرکعرب و ا يها دولت

تـه  یمکجنبش عدم تعهد در کلیـه جلسـات   

 1995از سـال   ينفرانس بـازنگر کو  یمقدمات

نهـاد  «ن یـ س ایجه بـر تأسـ  ینون، بدون نتکتا

ه کـ  یاگر فضاي مثبت. اند ر داشتهاصرا» یفرع

حـاکم   یتـه مقـدمات  یمکن یبر جلسات سـوم 

نـد و بـه جلسـه    کدا یـ بود، همچنـان ادامـه پ  

 2010در سـال  تـی   پـی  ان ينفرانس بازنگرک

ــن ــد و یز گســترش ی ــاد فرعــ«اب ــرا» ینه  يب

ل شود، کیانه تشیبه قطعنامه خاورم یدگیرس

 ینـه چگـونگ  یدر زم یرسـم  يهـا  آنگاه بحث

ــاي خا ــه یورمارتق ــه منطق ــه ب ــار يا ان از  يع

د ید دیبا. آغاز خواهد شد يا هسته يها سالح

ن که ممکانه یخاورم» ینهاد فرع«رد یکا رویآ

در سال  تی پی ان ينفرانس بازنگرک یاست ط

 يس شود، به مسئله منطقـه عـار  یتأس 2010
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داد یـ رو یـک به عنـوان   يا هسته يها از سالح

اتخـاذ  در صـورت  . نـد یفرآ یـک ا یخواهد بود 

رد دوم، شـش مـورد اقـدام فـوق نکـاتی      یکرو

توان بـه آنهـا توجـه بیشـتري      هستند که می

  . کرد
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