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  چکیده

که بسیاری از کشورها  روندشمار میبههای مدرن های بالستیک و انواع آن از فناوریموشک

های فناوری برخوردار نیستند. کاربرد موشککنند و بسیاری دیگر از چنین ها را تولید میآن

اگرچه  است. خلع سالح المللحقوق بین ۀبرانگیز در حوزبالستیک کماکان از موضوعات بحث

های دیگر به همراه برخی کنند، دولتگونه تسلیحات را تولید یا صادر میها اینبسیاری از دولت

رسد که حقوق و نظر نمیهب هرحالبهدانند. یالمللی این تسلیحات را نامشروع مهای بینسازمان

آوری داشته باشد. این طور کلی قدرت الزامهها بالمللی حاکم بر کاربرد این موشکمقررات بین

حوزه متشکل از اسناد چندجانبه با ماهیت حقوق نرم، به همراه تعداد معدودی از توافقات 

کرده آور حقوقی ایجاد ر مواردی قدرت الزامهای شورای امنیت ددوجانبه است. اگرچه قطعنامه

آن نداشته است.  ۀها هم دستاورد چندانی در کنترل این تسلیحات یا عدم اشاعقطعنامه است، این

ای سعی در شفافیت بخشی به این موضوع اهمیت دارد. این مقاله با روش کتابخانهرو ازاین

الملل در این زمینه دارد. پس حقوق بینترین اسناد های بالستیک و تحلیل مهمتوصیف موشک

 ۀالمللی و نمونبین ۀهای شورای امنیت، سازکارهای چندجانبقطعنامهبررسی  و شناسیاز مفهوم
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الملل در کنترل است که عملکرد حقوق بین دست آمدهبهنهایتاً این نتیجه ، توافقات دوجانبه

د حقوقی موضوع مطالعه از حیث دیپلماسی نتیجه نبوده است. اسناهای بالستیک کامالً بیموشک

طور هب .الملل در این زمینه از اهمیت برخوردار استحقوق بین ۀمترقیان ۀعدم اشاعه و توسع

های دهی به تالشلی برای شکلئااید ۀنمون امریکا ۀو ایاالت متحد روسیهخاص، توافقات میان 

 .رودشمار میبهتسلیحات  المللی در مذاکرات خلع سالح یا کنترلبین ۀداوطلبان

 امریکا ۀ، ایاالت متحدروسیههای بالستیک، شورای امنیت، موشکمعاهدات،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 شدخوانده می 1«حقوق جنگ و صلح»گذاری این عنوان، پیش از نامالملل، حقوق بین
(Grotius, 1925 .)تبع آن تسلیحات و جنگ و به ۀاین اصطالح حکایت از اهمیت مقول

تسلیحات و خلع سالح همواره  ۀمقولرو ازاین  الملل دارد.ها در بنیان حقوق بینکاربرد آن
الهه که از اولین  1907و  1899های ندر کانون توجهات بوده است. در کنوانسیو

ای محوری بوده و لهئتسلیحات مس ۀشود، مقولالمللی شناخته میبین ۀمعاهدات چندجانب
الملل معاهدات در پرداختن به این موضوع است. طوالنی حقوق بین ۀاین حاکی از تجرب

: 1945متحد، )منشور ملل  خلع سالح تصریح شده است ئلۀدر منشور ملل متحد نیز به مس
اول مجمع عمومی سازمان ملل  ۀ، کمیتمسئلههمین اهمیت علت (. شاید به 47و  11مواد 

 2گذاری شده است.المللی نامعنوان خلع سالح و امنیت بینبا 
،که تولید، رودشمار میبهالملل های حقوق بینیکی از شاخه 3امروزه خلع سالح

سازد. تعریف دقیقی از عبارت خلع مند میقاعدهانباشت و انتقال تسلیحات را ممنوع یا 
بردن یا طور کلی کاهش، ازبینتوان آن را بهمیاما الملل وجود ندارد سالح در حقوق بین

حقوق  ۀها دانست. در حوزکردن برخی از تسلیحات دولتاز اختیار نیروهای مسلح خارج
که تولید، اشاره دارد اتی ه معاهدات و اقدامح بحقوق خلع سال 4الملل تسلیحات،بین

 Weapons Law)سازد انباشت و انتقال تسلیحات را ممنوع یا محدود می

                                                      
1. De jure belli ac pacis libri tres 

2. Disarmament and International Security (First Committee). 

3. Disarmament 

4. International Weapons Law 
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Encyclopedia, 2013.) ای از مباحث الملل به طیف گستردهاین شاخه از حقوق بین
های بالستیک و همچنین مالحظات حقوق چون تسلیحات کشتار جمعی، موشک

 پردازد. بشردوستانه می
نوع  منزلۀهای بالستیک بهموشک ویژهبهتسلیحات و  ۀبه اهمیت مقولبا توجه 

 ۀالمللی معاصر، ارائهای سیاسی و حقوقی بینیندابرانگیز تسلیحات، در جریان فرمناقشه
المللی که مستقیمًا تعریفی دقیق از این تسلیحات و همچنین شناخت اسناد حقوقی بین

ممکن است بسیاری  یابد؛ زیرامیناظر بر کاربرد یا ساخت این تسلیحات است اهمیت 
ای و عرفی حقوق از مقررات ذیل اسناد حقوق بشری یا مشخصاً مقررات معاهده

گونه داری یا کاربرد اینبشردوستانه را مستقیم و غیر مستقیم حاکم بر ساخت، نگه
المللی که مستقیماً ناظر بر این مقوله است شناخت اسناد بینا امتسلیحات دانست، 

را در جهت مشارکت دولت  مدارانن و سیاستدرکی مسئوالضرورت دارد. چنین 
های حقوقی و گیری و پیشبرد همکاریها برای شکلجمهوری اسالمی و دیگر دولت

الملل تسلیحات بینمندسازی این موضوعات حقوق المللی در کنترل و قاعدهسیاسی بین
های بالستیک باید به موشکدخیل در امر مذاکرات راجع مسئوالن خواهد کرد؛ زیرایاری 

 دربارۀالمللی بین ۀهای حقوقی جامعضرورتاً شناخت کلی از تاریخچه و چارچوب تالش
های های غربی همواره آزمایش موشککه دولتاین موضوع داشته باشند؛ خصوصاً این

توان به که از آن جمله می انداز آن انتقاد کردهتوسط ایران را محکوم کرده یا بالستیک 
های ، در مذمت آزمایش موشک2021بریتانیا در دسامبر سال  ۀوزارت امور خارج ۀبیانی

شورای امنیت  2231 ۀبالستیک از سوی ایران اشاره داشت که آن را در مغایرت با قطعنام
 (.Foreign, Commonwealth & Development Office, 2021دانسته است )

پاسخ  ۀتحلیلی به دنبال ارائ ـ توصیفی ۀای و به شیورو با روش کتابخانهپیش ۀمقال
المللی ناظر بر این های بالستیک چیست و مقررات بینال است که موشکؤبه این س

های نظری موشکشناسی و جایگاه مفهوم ۀپس از ارائ ،تسلیحات کدام است؟ در این مقاله
 ۀالمللی در سه دستبندی اسناد و مقررات بینبالستیک، تحلیل موضوع بر اساس دسته

 ۀالمللی و سازکارهای دوجانببین ۀهای شورای امنیت، سازکارهای چندجانبقطعنامه
است که تا کنون کارآمدی  دست آمدهبهالمللی ارائه شده است. در نهایت این نتیجه بین
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داری و مندسازی تولید، نگاهالمللی در کنترل و قاعدهبین ۀو و چندجانبسازکارهای د
دیگر،  های شورای امنیت بوده است. لذا دولهای بالستیک بیش از قطعنامهکاربرد موشک

المللی چندجانبه، یا جمهوری اسالمی نیز ممکن است امضای سازکارهای بینازجمله 
و  سنجیدوجانبه را از حیث حقوقی و سیاسی امکانمذاکره و تدوین احتمالی اسناد 

 .کنند فرآوری

 شناسیمفهوم
که در  استای پرنده ۀیلوسراکت  ها دانست.ها را از انواع راکتتوان موشکاساساً می

کنترلی بر روی آن گونه هیچد و پس از شلیک شوروی میابتدا به سوی یک هدف نشانه
فقط یک سیستم جلوبرنده است. در قیاس راکت با موشک توجه  آنو موتور  ردوجود ندا

ها در تمامی یا قسمتی از مسیر حرکت خود به به این نکته ضروری است که موشک
 ،برماهواره :شوندیم میتقس ۀ کلیدست سه به هاموشک. نداهای مختلف قابل کنترلصورت

های ماهواره برای حمل ماهواره و محموله ۀکنندهای حملموشک .یجنگ و یقاتیتحق
 برای یقاتیهای تحقموشک .درونیکار مهها در مدارات مختلف بو قراردادن آن ییفضا

های موشک .دارند کاربرد یشناسنیزم ای یهواشناس مانند یقاتیهای تحقتیمورأم انجام
با بردهای  که کیهای بالست. موشک1: شوندیم میتقس یکل ۀپنج دست به خود یجنگ

گذاری نام علت. اندشده یطراح مایپهای قارهتا موشک های برد کوتاهمختلف از موشک
 ؛دکننطی می ایپرتابه کیمکان قالب در و یمنحن صورتبه که است رییها مسموشک نیا

ها و نیروهای آیرودینامیکی برای کنترل وضعیت خود که از باله های کروزموشک .2
های . موشک5 ؛های ضد زرهموشک. 4 ؛ییهای پدافند هواموشک. 3 ؛دکنناستفاده می

شونده به زیر سطح دریا یا از داخل آب( )خادم حسینیه، های شلیکدوزیست )موشک
 (.108-106 ، ص1386

سیر پروازی منحنی را برای ارسال کالهک جنگی به هدف از  های بالستیکموشک
در فقط  ،های کروزبرخالف موشک ،هااین موشککنند. خود طی می ۀشدپیش تعیین

مسیر را بدون  ۀشوند و قسمت عمدطول مدت زمان نسبتاً کوتاهی از پرواز هدایت می
ها از کنند. برخی از این موشکزمین طی می ۀنیروی رانش و با استفاده از قدرت جاذب

زمین  ر، در داخل جوّتهای بالستیک با برد کوتاهموشک لیشوند وزمین نیز خارج می جوّ



 ...الملل بررسی دستاوردهای حقوق بین موسی عاکفی قاضیانی و محمد عاکفی قاضیانی                               

256 

که را بود. این موشک  (A-4) آ چهار اولین موشک بالستیک موشک کنند.حرکت می
آلمان نازی  1940و 1930 ۀشود در دهشناخته می (V2) وی دو نام موشکه ب معموالً

انجام شد  1942. اولین شلیک موفق این موشک در سوم اکتبر طراحی کرد و توسعه داد
 ،کار گرفته شد. دو روز بعدهصورت عملیاتی علیه پاریس بهب 1944 ششم سپتامبر و در

از این موشک در حمله علیه لندن استفاده شد و تا پایان جنگ جهانی دوم در ماه مه 
 (. Britannica, 2021)شد شلیک وی دو   موشک سه هزاربالغ بر  1945

اغلب بر مبنای بردشان  ند واهای بالستیک از لحاظ برد و کاربرد بسیار متفاوتموشک
کلی تقسیم  ۀبندی رایج، موشک بالستیک به پنج دستدر یک تقسیم .دشونبندی میتقسیم

موشک بالستیک . 2 1؛کیلومتر 1000برد کمتر از  با موشک بالستیک برد کوتاه. 1 :شودمی
بین با برد برد های بالستیک میانموشک. 3 2؛رکیلومت 2500تا 1000بین  با بردط برد متوس

 ؛کیلومتر 5500با برد بیشتر از  4پیماهای بالستیک قارهموشک. 4 3؛کیلومتر 5500 ات 2500
 5.تیک زیردریاییهای بالسموشک. 5

های گوناگون کنترل، محدودیت و منع استفاده، تولید یا جنبه درخصوصامروزه 
های مجمع عمومی های از قطعنامهالمللی شاهد گستربین ۀها، در عرصانباشت موشک

های شورای امنیت غالباً ناظر به رفتارهای سازمان ملل و شورای امنیت هستیم. قطعنامه
شمالی و ایران در این خصوص بوده است. چندین قطعنامه در  ۀکشورهایی چون کر

 ۀمجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به تصویب رسیده که مستقیم یا غیرمستقیم به مقول
(. از طرفی United Nations, 2021) کنترل تسلیحات پرداخته استها یا موشک

ه عمدتاً ماهیت -*گرفته است کها شکلای از سازکارهای چندجانبه میان دولتمجموعه
ها را به همراه آورده است. همچنین و البته پایبندی بسیاری از دولتدارد داوطلبانه 

شوروی از بارزترین الگوهای حقوقی  و امریکا ۀمعاهدات دوجانبه میان ایاالت متحد
. رودشمار میبههای بالستیک الملل حاکم بر موشکدهی به حقوق بینسخت در شکل

 ای از این اسناد بررسی خواهد شد.های برجستهدر ادامه نمونه

                                                      
1. Short-Range Ballistic Missiles (SRBM) 

2. Medium- Range Ballistic Missiles (MRBM). 
3. Intermediate-Range Ballistic Missiles (IRBM). 

4. Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM). 
5. Submarine-Launched Ballistic Missiles (SLBM). 
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 های شورای امنیتقطعنامه. 1

شمالی صادر  ۀقطعنامه علیه کر ای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون بیش از بیستشور
های از این میان قریب به نه قطعنامه با ماهیت تحریمی و علیه فعالیتکرده است که 

چهار (. Arms Control Association, 2022)ست ای و موشکی این کشور بوده اهسته
های بالستیک آزمایش موشکی ازجمله موشک درخصوصها مشخصاً مورد از این قطعنامه

های موشک حقوق کنترل ۀمنابع مطرح در حوز ها ازاین قطعنامهصادر شده است. مسلماً 
 (. Security Council Report, 2021) روندشمار میبهبالستیک 

ایران  درخصوصپانزده قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل قریب به  تاکنون
ل ایران از ای و همچنین اشغاهسته ۀمسئل دربارۀها این قطعنامه ۀصادر شده است. عمد

ازجمله  ،قطعنامه . هفتاستاز جنگ جهانی دوم پس های سوی شوروی در سال
های تحریم ۀهایی در حوزمحدودیت ،1929و  1803، 1747، 1737 ۀشمار هایقطعنامه

های های مرتبط با برنامهتجهیزات نظامی و نسبت به انتقال و صادرات قطعات یا فناوری
های منع کشورمان از اعمال فعالیت مرتبط با موشک موشکی به کشورمان و همچنین

(. البته در United Nations Security Council, 2021بالستیک مقرر داشته است )
نیز از کشورمان خواسته شده است که  2231 ۀدوم قطعنام ۀضمیم سومپاراگراف 

ازجمله  ،رندای داکه قابلیت حمل کالهک هسته های بالستیکهای مرتبط با موشکفعالیت
ذیل پاراگراف چهارم همین  ،متوقف کند. همچنین را های با چنین قابلیتیپرتاب موشک

موظف شده است که فناوری و تسهیالت مزبور در این پاراگراف را برای ایران  ،ضمیمه
 United Nations Securityای به کار نبرد)های هستههای حمل سالحسیستم ۀتوسع

Council, 2015 های مذکور تا هشت سال پس از موجب همین مقررات، محدودیته(. ب
جامع  ۀای گزارشی که نتیجانرژی هسته یالمللکه آژانس بینپذیرش برجام یا تا زمانی

(. Gladstone, 2017پابرجا خواهد بود) ـ تر باشدهرکدام، نزدیک کند ـدیگری را تأیید 
قواعد حاکم بر  دربارۀالمللی بیناین مصوبات نیز قطعاً بخشی از مقررات حقوقی 

این قطعنامه محور بسیاری از مسائل حقوقی و  1های بالستیک را تشکیل می دهد.موشک

                                                      
1. Under the Security Council resolution )2231( which endorsed the Iran nuclear deal, Iran is called upon 

“not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear 
weapons, including launches using such ballistic missile technology.” 
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عمومی اجالس رژیم کنترل فناوری  ۀدر بیانی ،برای مثالاست؛ المللی بوده سیاسی بین
های خود در کنندگان نگرانیدر سوچی نیز شرکت 2021در سال  1(MTCRموشکی )

 2231 ۀالمللی به اجرای مفاد قطعنامبین ۀتعهد جامع ۀاین خصوص را ابراز داشتند و ادام
 (.Murphy, 2021, p. 10) را یادآور شدند

 المللیبین ۀسازکارهای چندجانب. 2
 ( MTCR) رژیم کنترل فناوری موشکی. 2-1

 که است حاتیتسل کنترل ۀچندجانب یهامیرژ از یکی یموشک یفناور کنترل میرژ
 یهاستمیس میرژ نیا موضوع. شد جادیا هفت گروه یکشورها یسو از 1987 سال در

 و است آن با مرتبط یهایفناور و پهپاد و موشک از اعم یجمع کشتار یهاسالح پرتاب
 عدم منظوربه مرتبط زاتیتجه و یاتم کروز، ک،یبالست یهاموشک صدور منع آن هدف
 آوررالزامیغ ،یررسمیغ میرژ نیا. است آن به مربوط یهایفناور و یموشک عیصنا ۀاشاع

 آن تیعضو به ییکایامر و ییاروپا عمدتاً کشور 35 حدود اکنون که است داوطلبانه و
 نیا. اندکرده اعالم را سازکار نیا از داوطلبانه یرویپ زین هادولت یبرخ البته. انددرآمده

 تیقابل با نیسرنش بدون یهاپرنده یفناور و هاموشک ۀاشاع از یریجلوگ در یسع میرژ
 Nuclear Threat) دارد لومتریک صدیس از شیب مسافت یبرا لوگرمیک پانصد از شیب حمل

Initiative, 2021.) 
هایی نیز داشته است و بر این اساس بودن، موفقیتداوطلبانهبا وجود  ،این رژیم

فریقای جنوبی، تمام یا بخشی از اها اعم از آرژانتین، عراق، مصر، برزیل و برخی دولت
 همچون کشورها یبرخ .کردندهای موشکی و فضایی خود را کنار گذاشته یا تعلیق برنامه
 مقررات از میرژ نیا در نداشتنتیعضو وجود با که اندکرده اعالم زین یاسلواک و یرومان

 دستورالعمل که آورده بار به کنون تا یمهم یدستاوردها میرژ نیا. کرد خواهند یرویپ آن
 نیا به زین یاگسترده انتقادات یطرف از. است موارد نیا از یکی الهه یموشک یرفتار
 و م،یرژ درون ینظارت ستمیس فقدان آن، بودن آوررالزامیغ ،مثال یبرا ؛است وارد نظام
 انتقادات نیا ۀزمر در میرژ موضوع یهاپرنده و هاموشک از یرتخصصیغ یهافیتعر

 ،یعباس و یپورآخوند) است امدهین در میرژ نیا تیعضو به کنون تا رانیا البته .است
                                                      

1. Missile Technology Control Regime (MTCR). 
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 کردیرو با که است موشک ۀاشاع با مقابله میرژ نیا یکل کردیرو(. 173-166 ص ،1396
 . است شده لیتکم الهه دستورالعمل قالب در یاعتمادساز و یسازشفاف

  1های بالستیکموشک ۀدستورالعمل رفتاری الهه علیه اشاع .2-2
المللی برای بین یالمللی برای ایجاد هنجاردستورالعمل رفتاری الهه اولین تالش بین

 ،ستین معاهدهدستورالعمل  نیبود. ا دیجد طیموشک، متناسب با شرا ۀمقابله با اشاع
موشک است. البته  ۀاشاع با مقابله منظوربه یهمکار چارچوب و یرفتار هنجار فقطبلکه 

 Arms Control) ندارد کیبالست یهاساخت موشک تیسند الزام به ممنوع نیا

Association, 2021 .)عمدتاً  که موشک یفناور کنترل میرژ یریگشکل دنبال به 
 چالش با مقابله یبرا یترابزار جامع یشروع به بررس میرژ یاعضا ،بود محورعرضه

 منجر 2002دستورالعمل الهه در سال  نیتدو بهموشک از منظر تقاضا پرداختند که  ۀاشاع
 و اندکشور آن را امضا کرده 140(. امروزه 170 ص ،1396 ،یعباس و یآخوند)پور شد

کرده است.  صادردستورالعمل  نیا دییتأدر  ییهاقطعنامه زین ملل سازمان یعموم مجمع
. شودیم شناخته آن نیگزیجا نه و یموشک یفناور کنترل میرژ مکملدستورالعمل  نیا

 U. S. Department) نکرده است امضا تاکنون را دستورالعمل نیا البته رانیا کشورمان

of Stats, 2021.) 
 شیعدم اشاعه را پ یپلماسید تیهدا یبرا یهنجارساز کردیدستورالعمل رو نیا 

که تملک و  یبه نحو ،است ریمس قواعد و یاخالق هنجار جادیا صدد در و ردیگیم
در  یدستورالعمل رفتار نیا نی. همچنشود رشیپذ رقابلیغ کیاستفاده از موشک بالست

حمل  تیبا قابل کیموشک بالست ۀاشاع از یریجلوگ یبرا یهنجار قو جادیصدد ا
را  کیموشک بالست که شود جادیا یهنجار قیطر نیاست تا از ا یکشتار جمع یهاسالح

 یبرا هادولت و است یاعتمادساز و تیشفاف بر دستورالعمل تمرکز. کند یتلق تابو
شامل  ییفضا ۀنامموافقت از. 1: کهنیا جملهاز ؛دهند انجام یدیکل اقدامات دیبا تیعضو

 ییفضا یایاش بر وارد خسارات یالمللنیب تیمسئول ۀمعاهد ،جوّ یماورا یفضا ۀمعاهد
 یهاموشک ۀاشاع از. 2. شوندبه آن ملحق  ایکنند  دییرا تأ ییفضا یایثبت اش ۀمعاهد و

بر  تی. حداکثر محدود3کنند.  یریجلوگ یکشتار جمع یهاسالح پرتابقابل کیبالست

                                                      
1 .International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferationn (HCOC). 
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 اعمال یجمع کشتار سالح پرتاب به قادر کیبالست یهاموشکو استقرار  شیتوسعه، آزما
. 5. آورند عمل به کشورها ییپرتاب فضا ۀبرنام به نسبت را یاریهوش حداکثر. 4. کنند

 اعالم ساالنهرا  یپرتاب موشک یهااستیس. 6. کنندرا اعالم  یموشک ۀساالن یهااستیس
  .بپردازند یموشک شیآزما ای ییفضا پرتاب از قبل اطالعات تبادل به نیهمچن و کنند

موضوع موجب  نیو داوطلبانه دارد که هم آوررالزامیغ تیماه زین دستورالعمل نیا
 (. 173-166 ص ،1396 ،یعباس و یآخوند)پور است شده انتقادات یبرخ

 یالمللنیب ۀدوجانب یسازکارها. 3
 روابط قالب در عمدتاً کیالستب یهاموشک کنترل در دوجانبه یسازکارها بارز قیمصاد
 سرد، جنگ انیجر دراست.  افتهی یمتحده تجل االتیا ( باهی)و سپس روس سابق یشورو

 ینظام حاتیتسل و هاروین نشانیمتحد و متحده االتیا و یشورو ریجماه اتحاد کشور دو
 ۀمسابق بهروند  نی. ادادندیم توسعه تیکمّ و تیفیک ثیح از ،یرقابت شکل به را خود
روند و  نیا ۀادام با(. Mahnken, 2016, p.135-136) شد منجر یالمللنیب یحاتیتسل

 االتیا هاو در رأس آن 1پاسبان چهار ها،رقابت نیا گزاف یهانهیاز تبعات و هز یآگاه
 یاریکه بس کردندو خلع سالح  یحاتیتسل رقابتکنترل  یبرا ییهاتالش یشورو و متحده
 حاتیتسل یمحدودساز یراهبرد یهاگووگفت تاً ینها. شد روهروب شکست با هااز آن

 و هانامهموافقت از یچند نیتدو و هیته به منجر مذاکرات نیا 2.شد آغاز کشور دو انیم
 توافق. 3 2،(ABM Treaty) کیبالست ضد یهاموشک مانیپ. 1: ازجمله دوجانبه ناداس

 ۀمعاهد. 4 3،(SALT I) یراهبرد یتهاجم حاتیبر تسل هاتیدودمح یبرخاعمال  موقت
 .شدو  6وستوک یوالد توافق. 4 و 5(SALT II) یراهبرد یتهاجم حاتیتسل تیمحدود

                                                      
1. The Four Policemenn. 

2. Strategic Arms Limitation Talks (SALT). SALT I (November 1969 to January 1972), and SALT II 

(September 1972 to January 1979). 

3 . Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the 

Limitation of Anti-Ballistic Missiles Systems (ABM Treaty) (1972-2002). 

4. Interim Agreement Between The United States Of America And The Union Soviet Socialist Republics 

On Certain Measures With Respect To The Limitation Of Strategic Offensive Arms (SALT I) (signed 26 
May 1972). 

5 . Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the 

Limitation of Strategic Offensive Arms (SALT II) (signed 18 June 1979). 

6. Vladivostok Agreement (signed 24 November 1974). 
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 ABM) یو شورو کایامر ۀمتحد االتیا نیب کیبالست ضد یهاموشک مانیپ. 3-1

Treaty)  

 یهاموشک و کیبالست یهاموشک ۀنیزم در یالمللنیب معاهدات معدود از مانیپ نیا
سابق منعقد  یو شورو کایامرمتحده  التیا نیب 1972است که در سال  کیضد بالست

دو کشور را کاهش  انیم یحاتیتسل ۀدرآمد که مسابق امضا به هدف نیا با مانیپ نیا. شد
منجر خواهد شد  یدفاع یهاستمیس یسازبودند که محدود یمدع نیدهد. در واقع طرف

 دیاز مواقع تول یاریدر بس رایزاحساس شود؛  حاتیبه ساخت تسل یکمتر ازیکه ن
اساس  نیدشمن است. بر ا یضدموشک یهاستمیس بر آمدنفائق لزوم علتبه  حاتیتسل
 ستمیس صد فقطبا  یثابت دفاع موشک ینیزم تیمتعهد شدند که حداکثر دو سا نیطرف
 معاهده، نیا یامضا از پس سال چند فقط ،متحده االتیا البته. باشند داشته یریرهگ

 معاهده نیکرد. ا لیتعط یاقتصاد لیموضوع معاهده را به دال کیضد بالست یهاستمیس
 یاز شورو افتهیچهار کشور استقالل انیم ،آن از پس و سابق یشورو انیم سال یس حدود

 Arms Control) شد خارج آن از متحده االتیا که 2002 سال تا ماند برجاپا کایامرو 

Association, 2020.) شده بود،  فیتعر ینامحدود یزمان ۀباز یبرا معاهده نیا اگرچه
 ماندنیباق که یزمان و یراهبرد مواضع رییتغ موارد در را معاهده از خروج یاریاختحق 

 1.کردیم اعطا نیطرف از کیهر به کنندمنافع خود قلمداد  برخالف را تعهدات نیا بر
 ,.Croddy et al) بود اساس نیهم بر زین معاهده نیا از متحده االتیا خروجاست  یگفتن

2005, p. 346). 
 (SALT I) یراهبرد یتهاجم حاتیتسل بر هاتیمحدود یبرخ اعمال موقت توافق .3-2

 امضا به کیبالست ضد یهاموشک مانیدر کنار پ و مدت پنج سال بود یبرا توافق نیا
 شیافزا کیبالست یهاموشک پرتاب یراهبرد یهاستمیس تعداد دیبا آن موجببه .دیرس

که به همان  بودمجاز  یزمان فقط ییایردریز کیبالست یهاموشک تعداد شیافزا زین و ابدین
 شده خارج رده از مایپقاره کیبالست یهاموشک و ییایردریز یهااز تعداد موشک زانیم

                                                      
1. ABM Treaty, art XV. 
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 پرتاب تیقابل با فعال یهاییایردریز تعداد حداکثر که شد مقرر نیهمچن 1.باشد
 کشورها نیا و باشد عدد پنجاهناتو محدود به  یعضاا یتمام یبرا کیبالست یهاموشک

 یهاهیانی)ب باشند داشته ییایردریز کیبالست یهاموشک پرتاب ستمیس هشتصدمجموعًا 
 .2(9721 ،یراهبرد یتهاجم حاتیبر تسل هاتیمحدود یبرخ اعمال موقت توافق بهراجع
 تیموفق یشورو یمایپقاره یهاموشک تعداد کاهش در توافق نیا که است شده ادعا البته

 US National Missile Defense Policy)است شده روهروب شکست با واقع در و نداشته

And The Anti-Ballistic Missile Treaty, 2001: 163.)  
 (SALT II) یراهبرد یتهاجم حاتیتسل تیمحدود ۀمعاهد .3-3

 نیهمچن .ساختیم محدود را دیجد یموشک یهابرنامه ۀتوسع معاهده نیا
 یتهاجم حاتیتسل 1981 سال هیژانو اول از که شدندیم متعهد نیطرف آن موجببه

 ،مایپقاره کیبالست یهاموشک ۀکنندپرتاب یهاستمیخود اعم از س یراهبرد
 را نیزم به هوا کیبالست یهاموشک و ییایردریز کیبالست یهاموشک یهاکنندهپرتاب

 دهیرس نیطرف یمعاهده به امضا نیا اگرچه 3.دهند کاهش عدد 2250 حداکثر به مجموعاً
 یدر افعانستان خوددار یآن در واکنش به جنگ شورو بیمتحده از تصو االتیبود، ا

 خاتمه 1985 سال در معاهده نیا تاًینها. نکرد بیتصو را آن زین یشورو مقابل در و کرد
 انیم یدتریتوافقات جد یریگشکلنشد،  دیتمد گرید اگرچه سالت. معاهدات افتی

 ،مشخص طورهب. کرد دیمرتبط را تمه یحاتیتسل یهاو حوزه نهیزم نیدر ا هیو روس کایامر
 یهاکالهک تیکه ناظر بر محدود  4یراهبرد یتهاجم حاتیمعاهدات کاهش تسل

  (.Dhingra & Kataria, 2022, 5-9) بود کیبالست یهاموشک انواع و یاهسته
 5واشنگتن بردانیم یاهسته یهامنع موشک ۀمعاهد .3-4

                                                      
1. SALT I, 1972: art III 

2 Agreed Statements, Common Understandings, And Unilateral Statements Regarding The Interim 

Agreement Between The United States Of America And The Union Soviet Socialist Republics On Certain 

Measures With Respect To The Limitation Of Strategic Offensive Arms (signed 26 May 1972)  

3. SALT II, 1979:  art. III 

4. Treaty Between The United States Of America And The Union Of Socialist Soviet Republics On Further 

Reduction And Limitation Of Strategic Offensive Arms (START I) (1994-2009). Treaty between the 
United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on Strategic Offensive Reductions 

(START II) (2000-2002). Treaty between the United States of America and the Russian Federation on 

Strategic Offensive Reductions (SORT) (2003-2011). 

5. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), 1987.  
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 یتمام ینابود ۀدربارتوافق واشنگتن  د،یرس امضا به نیطرف انیم که یگرید توافق
 هاآن یهاکنندهپرتاب و لومتریک 5500 تا 500 مسافت با یاهسته و یمعمول یهاموشک

 فردبهمنحصر مانیپ نیبرده شد. ا نیموشک از ب 2692حدود  ،مانیپ نیا موجببه. بود
 زین کیبالست یهاموشک از نوع دو که ،یاهسته یهاکالهک تنهانه که شودیم شناخته

 یسازیخنث به 1991 سال در فقط مانیپ نیا چهاگر ؛اندهشدآن از رده خارج  موجببه
 معاهده نیا از رسماً 2019 سال آگوست در متحده االتیا تاًینها و دیانجام هاموشک
 ۀنیدر زم ،توانیم رامعاهده  نیا اما .(Arms Control Association, 2019) شد خارج

و  یجهت همکار در هادولت یبرا یفردبهمنحصر یاسیو س یحقوق یخلع سالح، الگو
 .دانست کمیوستیقرن ب در یسازاعتماد

 NEW) یراهبرد یتهاجم حاتیتسل تیو محدود مضاعفکاهش  ۀمعاهد .3-5

START)1 

 است حاتیتسل یمحدودساز یراهبرد یهاگووگفت مجموعه از ثمرات معاهده نیا
معاهدات  نیتدو به و دو، کیپس از معاهدات سالت  و شد آغاز 1972 سال از که

 یاهسته حاتیتسل تیکنترل و محدود توافقتنها  نی. اکنون، اشد منجر و دو کیاستارت 
 ک،یبالست یهاو به کنترل موشک است هیالرعاالزم هیمتحده و روس االتیا انیاست که م

جمله به  از ،معاهده نیا. پردازدیم یاهسته یهاکالهک ۀمقول پرتو در بلکه مستقل، هنه 
 شدن فرصت داده است که حداکثر االجراالزم خیهفت سال از تار تا ،نیمتعاهد
 یهاکالهک و ییایردریز ما،یپقاره کیبالست یهاموشک بر مستقر یاهسته یهاکالهک

 نیکالهک کاهش دهند. همچن 1550را به  2نیسنگ یهاافکنبمب ۀاستفاد یبرا آماده
 یهاموشک ،مایپقاره کیبالست موشک 700 حداکثر به را خود یهازرادخانه یهاموشک

 آماده یاهسته حاتیتسل به مجهز نیسنگ یهاافکنمستقر و بمب  ییایردریز کیبالست
 کیبالست یهاموشک ۀکنندپرتاب یهاستمیمجموع س ،معاهده نیا موجببه. دهند لیتقل

 نیا 3.باشد فروند 800 از فراتر دینبا زین نیسنگ یهاافکنو بمب ییایردریز و مایپقاره

                                                      
1. Treaty between The United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further 

Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (New START) (signed 08 April 2010, entered into 

force 05 February 2011). 

2. Heavy Bombers. 

3. NEW START, 2010: art II 
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 ینیبشیپ نیطرف انیلزوم تبادل اطالعات م ۀدربار را یمقررات متعدد نیمعاهده همچن
 1.است کرده

 افتندیدست  معاهده نیا اهداف به 2018 ۀیفور در متعاهد دولذکر است که  انیشا
 نیا .(Sables, 2021) هستند هاتیمحدود نیا تیرعا به موظف آنزمان اختتام  تا زیو ن

 موافقتبا  و کایامر شنهادیبه پ ،2021و در سال  بود سالهاعتبار ده یمعاهده دارا
 Congressional) شد دیتمد گریپنج سال د یبرا ن،یپوت ریمیوالد ،هیروس جمهورسیرئ

Research Service, 2022, p. 1 .)تعهد دول  التزام و از یموفق یالگو یهمکار سند نیا
 نیا .دهدیارائه م کیبالست یهاموشک و حاتیتسل کاهش و کنترل روند در متمدن

 یبرخ از متحده االتیا ولتکه د است بوده موفق یابه اندازه نیشیپ یمعاهده و سازکارها
 و هیروس انیم حاتیتسل کنترل مذاکرات انیجر در مشارکت یبرا زین کشورها از گرید
 (Congressional Research Service, 2022, p. 56) کند دعوت متحده االتیا

 شنهادیپو  یریگجهینت

 کیالستب یهاانتقال و استفاده از موشک د،یتول ۀمقول بر حاکم یالمللنیب یحقوق مقررات
 ۀعمد قتیحق در. است یقرارداد و یحقوق خأل یدارا هاحوزه از گرید یاریبس همچون

 شکل حوزه نیا در المللنیحقوق ب ۀبا هدف توسع مذکور یهامیرژ و هادستورالعمل
 به توسل متعدد موارد در رونیازا .نددار آورالزام ریغ و نرم تیماه عمدتاً اما ،است گرفته

 البته. است نموده یضرور ملل سازمان تیامن یشورا قیاز طر آورالزام و یتیامن سازکار
عرصه گام برداشته  نیا یمندسازقاعده در یالمللنیب باتیترت شیبه سمت افزا یجهان ۀجامع

. دینمایم یضرور یالمللنیب قیدق نظارت با چندجانبه و دو معاهدات گسترش امااست؛ 
 ییهادولت یمش به توانیم کیبالست یهامختصر معاهدات مربوط به موشک ۀمطالع با

 یدو دولت که برا نیا قتیبرد. در حق یمحور پ نیدر مذاکره حول ا هیو روس کایامرچون 
 حاتیکنترل تسل ۀدربارگذشته، مذاکره  ۀده نیچند از ،اندیالمللنیب یرقبا یمتماد انیسال

در  یمعاهدات بیو تصو هیته بهکه البته  ی. رونداندنموده یتلق خود یالمللنیرا رسالت ب
دو کشور  گاهیبا توجه به جا ،مذاکرات نیا است یگفتناست.  هشد منجر زیخصوص ن نیا

 شرق بلوک دو رهبران نیهمچن و تیامن یشورا دائم یاعضا نوانبه  یالمللنیب ۀدر عرص
                                                      

1. NEW START, 2010: arts VII-IX 
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 انیمذاکرات و توافقات م یژگیو نیاست. البته ا داوطلبانه داشته تیماه عتاًیطب غرب، و
 توسعه درحال یهاحق دولت و اریاخت ینف یمعنا به لزوماًمتحده  االتیسابق و ا یشورو
 .ستین مشابه یمذاکرات ندیافر به دورو عدم به نسبت ن،رایا چون

 یو شورو کایامر ۀدوجانب معاهدات درخصوص تیاهم حائز و توجه انیشا ۀنکت
 زین یشورو یو پس از فروپاش ادامه داشته 21قرن  لیتا اوا معاهدات نیاست که ا نیا

 از نشان نیا. است بوده ملتزم هاو به آن رفتهیرا پذ یتعهدات دولت شورو هیدولت روس
 یاریدر بس رایز ؛دارد خصوص نیا در هیروس دولت یخارج استیس بر حاکم تینحسن

 تعهدات به التزام از و دارند یاختالفات ینیجانش ۀمقول درخصوص هااز موارد دولت
 . زنندیمخود سرباز  نیشیدولت پ یالمللنیب

 دول اریاخت و کیبالست ضد یهاموشک ۀمعاهد یشورو-ییکایامرتوجه به مدل  با
 احراز منظوربه یامعاهده یهاسازکار جادیا خود، دیدصالح بهمتعاهد در خروج از آن 

 زین یالبته شرط داور .دینمایم مطلوب معاهده از خروج یبرااستدالل  تیمشروع
در  متعاهد یهادولت ،ییسازکارها نیبا درج چن رایزباشد؛  دیمف زانیبه همان م تواندیم

 تیبا محدود یمعاهدات نیچن خروج از یبرا یرضروریغ ایخودسرانه  ماتیاتخاذ تصم
 یحقوق ۀویش نی. اداشت خواهند ازین یترکنندهقانع لیو به دال شد خواهند روهروب شتریب

 یحد تا را حاتیتسل کنترل معاهدات گونهنیا آورالزام ریغ و نرم تیماه توانست خواهد
 .سازدو سخت  آورالزام

 یسازکارها .ددار آورالزام ریغ تیماه یفعل ۀچندجانب یسازکارها عمده ،حال هر به
تاکنون  زیعرصه ن نیعمدتاً داوطلبانه و محدود به توافقات متقابل است و در ا زیدوجانبه ن
 یهاموشک کنترل و کاهش یالمللنیب روند در را سبقت یگو که اندبوده هاابرقدرت

 صلح و تیامن یمدع یهادولت یبرا یحقوق یفرصت نیا یوانگه .اندربوده کیبالست
 سینوشیپ یهاطرح نهیزم نیدر ا خود، یهافارغ از حجم زرادخانه که است یالمللنیب

 یبررس زین رانیا یسخت ارائه دهند. برا یحقوق تیبا ماه یالمللنیب ۀچندجانب معاهدات
 ک،یبالست یهاموشک ۀاشاع هیعل الهه یرفتار دستورالعمل خصوصاً  و یالمللنیاسناد ب

 خواهدبرخوردار  یشتریب تیاز اهم اند،دولت آن را امضا کرده 140 به بیقر امروزه که
 .بود
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Abstract 

The use of ballistic missiles remains a controversial issue in international 

disarmament law. Although many States are producing and exporting such 

weapons, others, along with the international organisations, claim these 

weapons to be illegitimate. However, the international law and regulations 

governing the use of ballistic missiles generally do not appear to have binding 

force. In fact, there are various soft law international multilateral instruments 

accompanied by a few bilateral agreements. Although the Security Council 

resolutions have provided some binding force in this regard, they have not yet 

yielded the expected results regarding disarmament or non-proliferation of 

ballistic missiles. Therefore it is essential to clarify this issue from an 

international law perspective. This article conducts qualitative research to 

describe ballistic missiles and to analyse the significant international law 

instruments in this regard. Hence, a conceptology, the Security Council 

resolutions, the international multilateral arrangements, and the exemplary 

bilateral agreements are briefly discussed after an introduction. It concludes 

that these instruments are significant in non-proliferation diplomacy and the 

progressive development of international law in this field. Particularly the 

bilateral agreements concluded between Russia and the USA illustrate 

exemplary patterns in this field and future international efforts in disarmament 

and arms control negotiations. 

Keywords: Treaties, Ballistic missiles, Security Council, Russia, USA. 
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