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  چكيده
، به عنوان تحـولي كليـدي در شـرق    1377اي هند و پاكستان در سال  هاي هسته آزمايش

ايران، اين منطقه را با مالحظات جديد استراتژيك مواجه ساخت. اين تحـول در كنـار تـداوم    
مريكا با هنـد و پاكسـتان در سـايه    آتنش در روابط دو كشور هند و پاكستان و تغيير مناسبات 

اي هنـد و   ي ايران، بررسـي پيامـدهاي برنامـه هسـته    اي در همسايگ هاي نظامي هسته آزمايش
ؤال پاسـخ خواهـد داد كـه    ايـن پـژوهش بـه ايـن سـ      كند. ضروري ميايران  ايبررا پاكستان 

امنيـت ملـي جمهـوري اسـالمي ايـران       اياي هند و پاكستان بـر  هاي هسته مدهاي آزمايشپيا
اي  هاي هسـته  آزمايش دادخواهد  نشانچگونه قابل تجزيه و تحليل است؟ در پاسخ، پژوهش 

تر  تر كرده است، ثانياً اين منطقه ناامن المللي هند و پاكستان، اوالً محيط امنيتي شرق ايران را بين
 اي را افزايش داده است.   هاي هسته المللي بر ايران در زمينه برنامه هاي بينو ثالثاً فشارشده 

  

  اي، امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران. هستهشدن، هند، پاكستان، سياست  اي : هستهها كليدواژه

                                                                                                            
   الملل دانشيار دانشكده روابط بين *

  دانشجوي دكتري رشته مسائل ايران دانشگاه تهران** 
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  مقدمه
منطقـه شـرقي ايـران را وارد     ،)1377( 1998اي هند و پاكستان در سال  هاي هسته آزمايش

اين دو كشـور،   اي هستهي ها  عصر جديدي از محاسبات و مالحظات استراتژيك نمود. آزمايش
بـراي امنيـت   ي عمـده  هـا   يكي از چـالش  ،و همچنين اي منطقهنقطه عطفي در تحوالت امنيت 

تواند از تحـوالت امنيتـي ايـن     ميقاره بوده و ن همسايه شبه ،گردد. ايران ميالمللي محسوب  بين
هند و پاكستان تأثير نپذيرد. با توجه به  اي هستههاي  شدن برنامه منطقه از جمله پيامدهاي نظامي

تغييـر  بين هند و پاكستان و  ها  يافتن تنش گذشت بيش از يك دهه از نقطه عطف مزبور و عمق
از يـك سـو و فقـدان نوشـتار جـدي و       ،با اين دو كشورآمريكا  تدريجي مناسبات استراتژيك

ضمن  مقالهبر ايران، اين  قاره شبهدر  اي هستهي ها  هاي آزمايشپيامددرخور توجه در خصوص 
و  اي هسـته ي نظـامي  هـا   از آزمايشي پس ها  ارزيابي شرايط امنيتي بين هند و پاكستان در سال

دهاي امـ پيال است كه ؤدر پي پاسخ به اين س ،اين دو كشور اي هستهي امنيتي و ها  تعميق تنش
امنيت ملي جمهـوري اسـالمي ايـران چگونـه قابـل       ايهند و پاكستان بر اي هستهي ها  آزمايش

 هـا ال را طرح و براي آنؤ؟ براي پاسخ به پرسش مزبور، بايد حداقل سه ستجزيه و تحليل است
هنـد و پاكسـتان از چـه زمينـه و مـاهيتي       اي هسـته برنامـه   ،آنكـه  جواب مناسب پيدا كرد: اول

هند و پاكسـتان   اي هستهي ها  آزمايش ،دوم اند. برخوردار بوده و چرا و چگونه تحول پيدا كرده
چگونـه قابـل ارزيـابي اسـت و چـه       اي هسـته ي هـا   ي مربوط به توسعه سالحها  از منظر نظريه

ي هـا   هاي آزمـايش پيامـد  ،به طور مشخص و معين ،اند و سوم آنكه رداشتهپيامدهاي عملي در ب
ملـي  آن، چگونـه امنيـت    المللـي  بـين و  اي منطقـه ي دوجانبه، ها  هند و پاكستان و اليه اي هسته

ي هـا   ترتيب به پاسخ پرسش جمهوري اسالمي ايران را متأثر كرده است. سه بهره اين نوشتار به
ي هـا   روشن خواهد شد كـه آزمـايش   ها  گويي به پرسش پردازند. در روند پاسخ ميگانه فوق  سه

را  شـرق ايـران   منطقـه  شرق ايران را متشـنج سـاخته و    امنيتيمحيط  ،پاكستانهند و  اي هسته
 گشـته اسـت.   تـر  المللـي  بينو  تر محيط امنيتي ايران ناامن ،به بيان بهتر .است كرده تر المللي بين

  .شده پاسخ داده شود ال مطرحسه سؤالزم است به  فرضيهاين  تأييدبراي 
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  هند و پاكستان اي هستهماهيت برنامه الف. 
اين  اي هستهبه تاريخ تحوالت هند و پاكستان با نگاهي گذرا  اي هستهبررسي ماهيت برنامه 

و پـس از آن   1945در سـال  آمريكـا   ، اياالت متحدهبراي اولين بار .پذير است كشور امكان دو
و  . با فاصله زماني كوتاه، انگليس، فرانسهنددست يافت اي هستهبه سالح  1949شوروي در سال 

با تشكيل باشگاه د. صاحب بمب اتم گشتن 1964و 1952،1960ي ها  به ترتيب در سال نيز چين
 شـد تـالش  ، اي هسـته ي هـا   و به رسميت شناختن اين پنج كشـور بـه عنـوان قـدرت     اي هسته

آزمايش  پنجادعا كرد  1998مه  در نو دهلياما  ،كشورهاي ديگر به سراغ كسب بمب اتم نروند
در  اي هستهآزمايش  پنج همين سال مه 28در نيز آباد  اسالم .زيرزميني انجام داده است اي هسته

 .)Ganguly and Hagerty, 2005: 124-125( انجـام داد  1ي چگـاي هـا   ايالت بلوچستان در تپـه 
 .)Kerr and Nikitin, 2008: 2( داد انجام  ديگر در همين منطقه مه يك آزمايش 30در پاكستان 

در پاسـخ بـه   را هنـد و يكـي   آزمايش اخيـر   پنج هبرا در پاسخ  آزمايش پنج پاكستان ادعا كرد
 :Sagan and Waltz, 2003( انجـام داده اسـت   1974 هند در سـال  اي هستهآميز  آزمايش صلح

  دهيم. ميهند و پاكستان را مد نظر قرار  اي هستهسير برنامه  در ادامه، .)88
  

    هند اي هستهسير تحول برنامه  .1
 مركز بر اساسآغاز شد. اين   3ومبايتر در 2اهند در مركز تحقيقات اتمي باب اي هستهبرنامه 

د بو 5راكتور تحقيقاتي آسپارا ،شكل گرفت. نخستين راكتور هند 4براي صلح طرح آمريكايي اتم
راكتور مدرن آب سـنگين   كهند ينيز اخته شد. سال بعد س 1955كه با كمك انگليس در سال 

ـ آمريكا  كرد كه وارد را از كانادا در آمريكـا   چنـين، عهـده گرفـت. هم   رتهيه آب سنگين آن را ب
تـا   .)Chanysh (A), 2009: 1(كمـك كـرد   به هند  6گيري راكتورهاي تاراپور ساخت و سوخت

شدن چين،  اي هستهسه عامل اما  ،بود اي هستهآميز  طرفدار انرژي صلحتنها هند  ،60اواسط دهه 
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اختالفات هند و پاكستان و كسب پرستيژ و جايگاه جهـاني، هنـد را بـراي كسـب سـالح اتمـي       
شـدن چـين در    و اتمـي  1962ترغيب كرد. شكست هند از چين در جنگ ميان دو كشور در سال 

شدن سوق داد. رد تقاضاي هنـد از   اي هستهين عاملي است كه هند را به سوي تر مهم ،1964سال 
موجـب شـد هنـد در مقابـل سـه       نيز و شوروي براي تضمين امنيتي در مقابل چينآمريكا  سوي

 :Shinichi and Marie, 2003(و شوروي احساس محدوديت كنـد  آمريكا  چين، اي هستهقدرت 

بـه  ، 1947از زمان استقالل هند و جدايي پاكستان از هند در سـال  اختالفات هند و پاكستان . )61
 ،و همچنـين  1971و  1961، 1948ي هـا   ويژه در مورد ايالت جـامو و كشـمير و جنـگ در سـال    

عامل دومي است كه انگيزه هند  ،1987بحران براستكس در سال و  1983- 1984ي ها  بحران سال
ضـمن اينكـه هنـد از     .)Shinichi and Marie, 2003: 62( شـدن افـزايش داد   اي هستهرا به منظور 

نيـز احسـاس نگرانـي     اي هسـته ي چين به پاكستان در انتقال فناوري، مـواد و تسـليحات   ها  كمك
سومين عامل تالش براي تثبيت جايگاه خود به عنوان  .)Shinichi and Marie, 2003: 63(كرد  مي

باشـد.   ميو استقالل در تصميم گيري در صحنه جهاني  المللي بين، افزايش پرستيژ اي منطقهقدرت 
يكي از ملزومات براي عضويت دائم در شوراي امنيـت بـه    ،توسط هند اي هستهكسب تسليحات 

 Chanysh(، اين رويكرد دنبال شد 1980در دهه  گراها در هند با روي كارآمدن مليرود.  ميشمار 

(A), 2009: 2(.      ي در ا در حالي كه در مورد پاكستان، تـوازن در برابـر هنـد و بازدارنـدگي هسـته
  .)Kerr and Nikitin, 2008: 1( است بوده اي هستهعامل دستيابي به سالح  ،مقابل اين كشور

 اي هسـته خود را انجـام داد كـه آن را آزمـايش     اي هستهاولين آزمايش  ،1974هند در سال 
بـه هنـد    اي هسـته يي در زمينه مـواد و فنـاوري   ها  محدوديتآمريكا  ،آميز ناميد. بعد از آن صلح

 ا گانـدي ربا روي كار آمدن ايندي هند را رها نمود. اي هستهتحميل كرد و كانادا كمك به برنامه 
ي هـا   به توسـعه برنامـه   ابتدا . هندشتاب بيشتري گرفت هند اي هستهي ها  برنامه ،1980 در سال

گـرفتن بـر   سـاخت كـه قابليـت قرار    اي هستهكالهك  ،1996تا سال  موشكي خود پرداخت و
  .)Chanysh (A), 2009: 2( را داشت 11-موشك پريتوي

  

                                                                                                            
1. Prithvi-1  
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  پاكستان اي هستهسير تحول برنامه . 2
 مريكايي اتمآ با مشاركت در طرح نيز اي هستهآميز  كستان براي دستيابي به انرژي صلحتالش پا

نفر تشكيل داد كه  12با عضويت كميته انرژي اتمي  ،1955 سال براي صلح آغاز گرديد. پاكستان در
توصيه آمريكا  با اي هستهاد توافق همكاري و انعق اي هستهآميز انرژي  ححكومت براي كسب صلبه 

ميـان هنـد و    1965ان هنـد و پاكسـتان، جنـگ    ميـ  ها اما اختالف ،)Chanysh (B), 2009: 1( نمود
پاكستان را براي  ،1974سال  آميز هند در پاكستان و آزمايش صلحو شكست بر سر كشمير پاكستان 

، وزير وقت پاكستان نخست ،1972سال در  .)Chanysh (B), 2009: 1( ماده ساختآكسب بمب اتم 
گـرد هـم آورد و دسـتور     1پاكستان را در شهر مولتـان  اي هستهدانشمندان ارشد ، ذوالفقار علي بوتو

از هلنـد بـه    2با بازگشـت عبدالقـديرخان   .)1387پوراقدم،  (دالور ساخت بمب اتمي را به آنان داد
 گسـترش يافـت.   پاكسـتان  اي هسـته برنامـه  اي هنـد،   ي توسـعه ها  و در واكنش به سياست پاكستان

براي يـك پيمانكـار كنسرسـيوم     1970پاكستان، در اوايل دهه  اي هستهبه عنوان پدر عبدالقديرخان 
بـه   1976كرد و با درخواست علي بوتو در سـال   ميدر هلند كار  3اروپايي به نام يورنكوسازي  غني

اطالعات ي ساخت سانتريفوژ را سرقت و ها  طرحوي  .)Cronin etal, 2005: 12( پاكستان بازگشت
 .)Chanysh (B), 2009: 1(و دانــش ســاخت بمــب اتــم را از غــرب بــه پاكســتان منتقــل كــرد  

توليـد   پذيرفت كه پاكستان توانـايي  نگار هندي با روزنامهدر مصاحبه  1987در سال عبدالقديرخان 
هند در مـه   اي هستهبعد از آزمايش  بنابراين، .)Chanysh (B), 2009: 2( را دارد اي هستهتسليحات 

نمود و دو كشور هند و پاكستان  اي هسته، پاكستان نيز در ماه مه همين سال اقدام به آزمايش 1998
 به جمع دارندگان بمب اتم پيوستند.

خـود تـداوم بخشـيدند.     اي هسـته ي هـا   ، هند و پاكستان به توسعه برنامه1998پس از سال 
ي استراتژيك هند و ها  شان داد برنامهن 20014 وزارت دفاع هند در سال نشريه تهديدهاي اشاعه

توسـعه   از تشـديد  اي در دوره ي يكديگر تداوم دارد و دو كشـور ها  تالش توجه بهبا  ،انپاكست
 ناميـد  »اي هسـته  كند رقابت«را  نتوان آ ميبه طوري كه  ؛هستند اي هستهموشكي و تسليحات 
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)Feickert and Kronstadt, 2003: 7(.  يب تصـو  1999هنـد نيـز كـه در اوت     اي هستهدكترين
، به كارگيري جنگ متعارف محدود را حفـظ كـرده   حداقلي مطمئن شد، ضمن بيان بازدارندگي

باشد و از اين  ميمفهوم پويايي است كه وابسته به محيط امنيتي  يزيرا بازدارندگي حداقل ،است
آزمـايش   .)Shinichi and Marie, 2003: 68( بـاقي اسـت   اي هسـته امكان توسـعه برنامـه    ،رو

 Shinichi and( حاكي از اين پويـايي اسـت   ،2003و  1999ي ها  ي بالستيك در سالها  موشك

Marie, 2003: 7(. نخسـتين  ، 2009ژوئيـه   27 نـد در تا جايي ادامه داشت كه ه ها  اين پيشرفت
پاكسـتان سياسـت    .)Chanysh (A), 2009: 5( با قـدرت اتمـي را بـه آب انـداخت     زيردريايي

اين كشور براي حفـظ   .)Sokolski, 2009: 27-28( استفاده نخست را براي خود برگزيده است
خـود را در   اي هسـته اسـت برنامـه   ، الزم كشورها به خصوص هندديگر اين سياست در برابر 

 معتقدندآمريكا  كارشناسان مركز تحقيقات كنگره،  2و كرونستد 1فيكرتروند توسعه قرار دهد. 
 Feickert and( دارد اي هسـته سـالح   48تـا   24پاكستان بـين   و اي هستهسالح  35تا  30هند 

Kronstadt, 2003: 11-12(.  
بـه بمـب اتـم دسـت     كشـور ديگـري    شـد  ميتصور  ،و ان پي تي اي هستهبا ايجاد باشگاه 

الملـل   و پاكستان تحول مهمي در منطقه و نظـام بـين  هند  اي هستهتسليحات اما  ،نخواهد يافت
سـير   را ضـروري سـاخت.   اي هسـته پردازي با توجه به ابعاد جديد مسـئله   نظريهايجاد كرد كه 

در مقابـل يكـديگر     آنهـا گرچـه  روشن كرد كه هند و پاكستان  اي هسته هاي برنامهشدن  نظامي
 المللـي  بيناستراتژيك  مناسبات چارچوب در ها  برنامهاين  به دليل جايگاهولي  ،اند تعريف شده

  فراتر از روابط دوجانبه اين دو كشور بوده است.  شانمدهايا، پيقاره و حساسيت ويژه منطقه شبه
  
  هند و پاكستان اي هستهي ها  ي آزمايشها  مداتحليل پي ب.

ال ابتدا ؤچگونه قابل تحليل است؟ در پاسخ به اين سهند و پاكستان  اي هستهي ها  آزمايش
و سـپس،   سنجيده خواهد شد اي هستهتوسعه سالح  اط بي مرتبها  كفه نظريه در ها  اين آزمايش

  .گيرد آنها مورد ارزيابي قرار مي ي عمليها  مداپي

                                                                                                            
1. Feickert 
2. Kronstadt 
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    اي هستهبرخورداري از تسليحات نظري ي ها  مداپي. 1
 اي هسـته ي هـا   هند و پاكستان، اولين آزمايش اي هستهي ها  آزمايش ،كهدر نظر گرفتن اين با

را به واكنش  المللي بينازان مسائل استراتژيك دپر بود، نظريه اي هسته عضو پنج هخارج از باشگا
و شـوروي در دوران  آمريكـا   ميـان  اي هستهنظر داشت حدود نيم قرن تعادل  رواداشت. بايد د

يي در خصـوص  هـا   و ديدگاه ها  نرورش ادبيات، گفتماپيدايش و پبه  ،قبل و بعد از جنگ سرد
ديـد  تر هند و پاكستان، بي اي هستهي ها  آزمايش ،د و در اين ميانانجاميده بو اي هستهي ها  سالح

پردازي استراتژيك ايجاد كرد كه به نوبه خود قابل توجه بـوده و   شوكي مفهومي در حلقه نظريه
اشد. ب ميمهم  ،انداز استراتژيك هند و پاكستان در سطح كالن و چشم اي هستهمدهاي ادر فهم پي

 اي هسـته تبيين مسئله با  اي هستهارندگي تسليحات دال بر بازد 1كنت والتز نظريه ،به اين منظور
 مطـرح  اي هسـته مبني بر خطرآفريني تسليحات  2در مقابل نظريه اسكات سيگنهند و پاكستان 

مـاهير شـوروي بـه تسـليحات     و اتحـاد ج آمريكـا   دستيابي اياالت متحـده  ،بار نخستين گرديد.
را بـه عنـوان يكـي از     اي هسـته پـردازان را واداشـت تـأثير تسـليحات      نظريـه  بود كـه  اي هسته

الملـل بررسـي    و تحوالت نظـام بـين   ها  گذاري دولت ي بشر بر سياستها  ين ساختهتر خطرناك
  بينانه و بدبينانه قرار گرفتند. به طور كلي در چارچوب نظريات خوش ،اين نظريات نمايند.

غرب غلبه داشت، كنـت والتـز در   - و زماني كه هنوز روابط استراتژيك شرق 1980دهه در اوايل 
بـا   بينانـه  در قالب نظريات خـوش  براي اولين بار نظريه بازدارندگي را ،1981رساله خود در سال 

پـرداز   بـه عنـوان نظريـه   والتـز   و )Sridharan, 2007: 240( جزئيات و به طـور مسـتدل ارائـه داد   
كشـورها   ،د. بر اساس ايـن نظريـه  كرتأكيد  اي هستهر داليل ساختاري داراشدن سالح گرا ب نوواقع

الملل براي تأمين امنيت خود و بازداشـتن دشـمنان بـالقوه     در نظام بينبازيگران عقالني هستند كه 
(بيلـيس و اسـميت،    ر تحليل خود طرفدار اشاعه اسـت باشند. والتز د اي هستهبايد به دنبال سالح 

    شود. مي و صلح و ثبات موجب تقويت بازدارندگي اي هستهتسليحات  هاشاع .)948- 949: 1388
در چارچوب نظريات بدبينانه  ،»3اي هستهي ها  خطرآفريني گسترش سالح«نظريه  ،در مقابل

اسكات . شود ميثباتي جهان  باعث بي ،در دست كشورها اي هستهي ها  معتقد است وجود سالح
                                                                                                            
1. Kenneth Waltz 
2. Scott Sagan 
3. Dangerous of  Nuclear Weapons Proliferation 
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نه تنها ثبـات بـه    اي هستهي ها  بيشتر سالح اشاعهن كه گيسبه عقيده واضع اين نظريه است.  گنيس
: 1381عسـگرخاني،  ( انداختبلكه ثبات جهاني موجود را نيز به مخاطره خواهد  ،آورد ميارمغان ن

 اي نظامي، به علت تعصـبات  ي حرفهها  زمانسا«: توان چنين ذكر كرد ميگن را ياهم نظريه س .)119
موجـب   خاصـي كـه احتمـاالً    بينانـه، رفتـار سـازمان    ي بدون انعطاف و منافع كوتـاه ها  رايج، روش

كشورهايي كه  .داد از خود نشان خواهند ،گردد مياثرشدن بازدارندگي، جنگ عمدي يا تصادفي  بي
 بـه وسـيله نظاميـان اداره خواهنـد شـد يـا       مجهز خواهند شد، احتمـاالً  اي هستهدر آينده به سالح 

فاقـد سـازوكارهاي كنتـرل غيرنظـامي مثبـت و       و ي غيرنظـامي ضـعيفي خواهنـد داشـت    ها  دولت
 اي هسـته خطـر تسـليحات    ،بنـابراين  .)950: 1388(بيلـيس و اسـميت،    »محدودكننده خواهند بود

نيز معتقد است تركيبي از نارضايتي از وضعيت مرزهاي سرزميني، ضعف  1پل كاپور يابد. ميافزايش 
 :Ganguly and Kapur, 2010( كنـد  ميثباتي ايجاد  بي ،اي هستهقدرت متعارف نظامي و تسليحات 

ديگري كه بعـد از   نظريه شدن هند و پاكستان مطرح شده است. اي هستهاين نظريه بعد از  .)31-32
 اسـت  3گلن اسنيدر »2بي ثباتي - پارادوكس ثبات« ،تقويت شدهند و پاكستان  اي هستهي ها  آزمايش

در سطح استراتژيك، امكان توسل به زور و  اي هسته، بازدارندگي متقابل تسليحات آنكه بر اساس 
ي متعـارف محـدود و   ها  امكان وقوع جنگ ،بنابراينشود.  ميموجب  تر ثباتي را در سطوح پايين بي

  .)Ganguly and Kapur, 2010: 135(ي نيابتي وجود دارد ها  جنگ

نظـامي هنـد و    اي هسـته برنامـه   مذكور به تنهايي گوياي تمـام ابعـاد   هيچ كدام از نظريات
بـا ايـن نقـص     ،ثبـاتي  بي -. زيرا هم نظريات بازدارندگي و هم پارادوكس ثباتندپاكستان نيست

و امكـان   كه چنين نيسـت  يدانند، در حال ميرا قطعي روبروست كه ثبات در سطح استراتژيك 
چهـار حالـت بـراي    وجـود دارد.  به صورت عمدي يا تصـادفي   ،اي هستهاستفاده از تسليحات 

در  اي هستهي ها  استفاده از سالح يا غيرعمدي استفاده .1 وجود دارد: اي هستهاستفاده از سالح 
 اي هسـته استفاده تسـليحات   يا ناروا جاز واستفاده غيرم .2 فشار در طول بحران و جنگ؛ نتيجه

 شدن گم .4؛ اي هستهحوادث  .3به وسيله فرماندهان نظامي بدون مشروعيت از رهبران سياسي؛ 
   .)Sridharan, 2007: 268( ها  و استفاده آن توسط تروريست اي هستهدزديدن سالح  يا

                                                                                                            
1. Paul Kapur 
2. Stability-Instability Paradox 
3. Glen Snyder 
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در پاكستان به دليل حضور قدرتمند نظاميـان امكـان بـه كـارگيري      ،بر اساس نظريه سيگن
بـازيگران   نقـش  ،كه نظريـات بازدارنـدگي  ضمن اين است. تر به مراتب بيش اي هستهتسليحات 

نظريـه اسـكات    داننـد.  ميگان بمب اتم دنرا دار ها  ا دولتاند و تنه ناديده گرفتهرا  حكومتيغير
را عامـل خطرآفـرين دانسـته، مـورد تأييـد اسـت.        اي هسـته اين جنبه كه سـالح   از سيگن نيز

زيـرا بـر اسـاس ايـن      ،ي نظامي مورد اشـكال اسـت  ها  محدوددانستن خطر اين سالح به دولت
ي نظــامي و نفــوذ نظاميــان در دوره هــا  بــه دليــل حكومــت پاكســتان اي هســتهســالح  ،نظريــه

نظريـه   هنـد ترديـد وجـود دارد.   ، اما در مـورد  تواند خطرناك باشد ي غيرنظامي ميها  حكومت
كاپور نيز در صورت عدم نارضايتي سرزميني و برخورداري از قـدرت متعـارف نظـامي ابطـال     

زا بوده و دستيابي هر كشـور بـه ايـن     ي خود تنشبه خود اي هستهسالح  در حالي كه ،شود مي
رغـم  بـه   ،شـد گونه كه مشاهده خواهد  دهد. همان ميزايش را افآن امدهاي خطرناك پي ،سالح

ايـن نظريـه    والتز، اي هستهرويكرد غالب مبني بر صحت نظريه بازدارندگي گسترش تسليحات 
نگاهي به نتايج حاصـل   هند و  پاكستان باشد. اي هستهدهنده پيامد تسليحات  تواند توضيح مين

 روشنگر اين گفته خواهد بود.كسب بمب اتم توسط هند و پاكستان، از 

  

  هند و پاكستان   اي هستهتسليحات  هاي عمليمداپي .2
رده بوده و سطوح مختلفي از گست ان از بمب اتم،هند و پاكستي ها  اثرات برخورداري دولت

الملـل را متـأثر سـاخته اسـت. تبعـات       ظـام بـين  ابط دوجانبه هند و پاكسـتان تـا منطقـه و ن   رو
نظامي دانست. چـه بسـا در   توان تنها ناشي از وجود دولت  ميشدن هند و پاكستان را ن اي هسته
اختالفات سرزميني هند و پاكستان و  ،رنگ است. همچنين حضور نظاميان در حكومت كم ،هند

شـدن دو كشـور را افـزايش     اي هسـته برتري هند در تسليحات متعارف امكان تقابل و خطرات 
خـود  ات در ذ اي هسـته بلكـه سـالح    ،نيست اي هستهتسليحات  ،اما عامل خطرآفريني ،دهد مي

  در چهار مورد خالصه كرد:توان  ميرا  اي هستهتأثير تسليحات  آفرين است. زا و مشكل تنش
شـدن روابـط    بـه چـالش كشـيده    .2پيشبرد اهداف در مسئله كشمير با راه حل نظـامي،   .1 

رقابت فزاينده هند و پاكستان در افغانستان و  .3افغانستان،  -افغانستان و پاكستان -دوجانبه هند
طقه با حمايـت  ي نيابتي در منها  استمرار جنگ .4كردن وضعيت اين كشور و  ، بحرانيدر نتيجه
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اين موارد در سياست اعالمـي و   ي هند و پاكستان.ها  ي همسو با دولتي غيرحكومتها  از گروه
  شود: ميپرداخته  به آن ادامهه در ك هند و پاكستان نيز نمود دارد اي هستهدكترين 
را به عنوان سياست رسمي خود  مطمئن حداقليبازدارندگي  ،اي هستههند و پاكستان  .اول

زدن به دشمن در صورت حمله  بازدارندگي با توان ضربه ،اند. بر اساس اين سياست اتخاذ كرده
ي هـا   مقابـل دولـت  هنـد ادعـا كـرده اسـت كـه در       .)Sridharan, 2007: 213(شود  ميحاصل 

 اي هسـته از تسليحات  ،اند همكاري نكرده اي هستهيي ها  ي كه با قدرتيها  يا دولت اي هستهغير
نيـز نخواهـد    خـود  اي هستهي ها  به استفاده از سالح را تهديد هاخود استفاده نخواهد كرد و آن

بـا   يندكتـر ايـن  در دكتـرين هنـد روشـن نيسـت و      يحـداقل  يبازدارندگ ،با اين وجود نمود.
هايي  بيانيهو در هيچ يك از  )Rajain, 2008: 228-230( داردبيشتري بازدارندگي سنتي مطابقت 

 ,Sridharan(داده نشده است اين اصطالح توضيح ، دهش ادرصاين كشور  توسطكنون  كه تا هم

وي  ،از وزيـر امـور خارجـه هنـد     1(مجلس اعال) راجيا ساباال ؤسجريان در تنها  .)129 :2007
بلكه سياستي است كـه   ،شود ميشرايط ثابت تعريف ن درهند  يبيان كرد كه بازدارندگي حداقل

مسائل مرتبط  همچنين اعالم كرده است كه ،حكومت. شود ميدر شرايط محيط امنيتي ما تعيين 
 ،بنابراين .)Rajain, 2008: 230( تابع مذاكره نيستند ودارند كاركرد حاكميتي با وضعيت دفاعي 

يك، الزامـات  ژبـه محـيط اسـترات    كـه وابسـته  مفهوم پويايي است حداقلي مطمئن  بازدارندگي«
هنـد امكـان    ،ضـمن اينكـه   .)Rajain, 2008: 230( »باشد مي تكنولوژيك و نيازهاي امنيت ملي

پـس از كسـب تسـليحات     شدن براي خود حفظ كرده اسـت.  اي هستهجنگ محدود را پس از 
درگيـري كامـل نظـامي رخ    در آنهـا  اقدام به منازعـاتي نمودنـد كـه     2هندنيروهاي ويژه  ،اتمي

تر از جنگ متعارف قـرار دارد.   در سطحي پايين ،دهد و به لحاظ شدت و به كارگيري نيرو مين
آن به جنگ  تبديلناميده كه امكان  اي هستهرا جنگ محدود تحت شرايط  ها  جنگهند اين نوع 
 اي هستهعنوان قدرت پاكستان به  ،بنابراين .)Sridharan, 2007: 193( مل وجود داردمتعارف كا
تواند هدف حمالت هند باشد و همچنين جنگ محدود بـا ايـن كشـور     مي اي هسته در دكترين

  تواند صورت بگيرد. مي
                                                                                                            
1. Rajya Sabha   

  نظامي حضور دارند. اند و در ارتش، نيروي هوايي، دريايي و شبه هاي ويژه آموزش ديده واحدهاي نظامي هستند كه براي عمليات .2
http://weapons.technology.youngester.com/2011/01/indian-special-force-finally-getting.html(23 February 2011) 
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ريزي عمليات  رئيس برنامه 1اما ژنرال خالد كيدواي ،مدوني ندارد اي هستهپاكستان دكترين 
 اي هسـته براي استفاده از تسـليحات  هاي پاكستان را مزخط قر ،2پاكستان اي هستهستاد مشترك 

هند  ؛را تصرف كند آن سرزمين ازداند: هند به پاكستان حمله كند و بخش بزرگي  مياين موارد 
قـرار   محاصره ؛ پاكستان موردبخش بزرگي از سرزمين يا نيروي هوايي پاكستان را تخريب كند

كشـور اثـر    جنگـي و بـر تـوان   پـذير نباشـد    امكان حمل و نقل مواد حياتيبه طوري كه  ،گيرد
 ,Liebl(د كشانثباتي سياسي يا خرابكاري داخلي گسترده ب به سمت بي را پاكستان ،هند ؛بگذارد

: هنـد از  اسـت  پاكستان بيان شـده  نظاميانبه طور غيررسمي توسط هم و مورد د .)157 :2009
بـه تأسيسـات   هنـد  كنترل كشمير پاكستان را تهديد كند يـا  طوري كه ه ب ،خط كنترل عبور كند

سياست استفاده نخسـت   پاكستان ،همچنين .)Liebl, 2009: 157( دنمايپاكستان حمله  اي هسته
در پـي  نتايجي  سياست استفاده نخست«گويد:  مي 3ون اي ميلرياست. را براي خود پذيرفته است

كنـد، پـادزهري بـراي جنـگ متعـارف       ميگيرانه را فراهم  پيشو دستانه  دارد: امكان حمله پيش
امكـان   و دسـاز  مـي  را ميسـر سـالح شـيميايي يـا بيولوژيـك      ازاست، تالفي در مقابل استفاده 

 .)Sridharan, 2007: 155( »كنـد  مـي زني در جنگ را فراهم  درگيري براي اعالم بحران يا چانه
، سياسـت  يمحور: هنـد باشـد  مـي شامل ايـن مـوارد   پاكستان  اي هستهعناصر سياست  ،نابراينب

  .)Liebl, 2009: 157( اي هستههدف قراردادن معادل  بل،استفاده نخست، تالفي متقا
اقـدامات   در شـرايط خـاص،   اي هسـته حفظ امكان جنگ متعارف در هر شرايط و جنـگ  

ي هـا   ويژگـي  ،و هدف قراردادن رقيب از سوي دو طرف (يعني هنـد و پاكسـتان)  جويانه  تالفي
 اي هسـته پس از كسـب تسـليحات    ،به عبارت ديگرد. نباش ميهند و پاكستان  اي هستهدكترين 

ي نظامي رها نشده و سالح ها  هند و پاكستان، تالش براي حفظ منافع هند و پاكستان با راه حل
شـود كـه    مـي مشـاهده  پيامدهاي امنيتي آن را بـه شـكل بـارزي افـزايش داده اسـت.       اي هسته

در صورت اقدام رقيب با سياست بازدارندگي  اي هستهامكان جنگ متعارف و حمله  ماندن اقيب
 ،به عبارت ديگـر  و بازدارندگي تنها در تئوري مطرح شده است. هند و پاكستان در تضاد است

  بازدارندگي از نظر مفهومي با چالش روبروست.

                                                                                                            
1. Lieutenant General Khalid Kidwai 
2. Director Plan Division of the Pakistani Nuclear Command Structure 
3. Steven E.Miller 
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انـد.   يكديگر را هـدف قـرار داده   ي و اعمالي، هند و پاكستانصالحا در عمل نيز در دو بعد
بـه بعـد    1998از سـال   ديگـري، به مداخلـه در امـور    كردن يكديگر و متهم هجوميديپلماسي 

مـان  ، 2008بعد از حمله بـه بمبئـي در سـال     است.و شدت گرفته همانند گذشته تداوم داشته 
 ايـن  دهـد  مينشان  عمليات مهارت و دقت نظامي« اظهار كردوزير هند  نخست ،1موهان سينگ

اعـالم  وي   .)Rabasa etal, 2009:15( »برخوردار است نهادهاي دولتيمله از حمايت برخي ح
انـد و ايـن حـوادث توسـط گروهـي       نيروهاي خارجي در اين حادثه حضور داشته مسلماً«كرد 
ريزي شده بود كه اساس آن در خارج از هند است. اگر ثابت شود اين حمالت به كشور  برنامه

 ديپلماسي .)1389 تاشپينار،( »ي آن را بپردازدها  همسايه مرتبط است، كشور همسايه بايد هزينه
ي بحران نيست، بلكه در زمـان آرامـش نيـز تـداوم     ها  هند و پاكستان محدود به دوران تهاجمي

هند را  ،كند و پاكستان ميي تروريستي ها  داشته است. هند، پاكستان را متهم به حمايت از گروه
يكديگر را تهديـد بـه    عالوه بر اين، آنهاداند.  مي ها  طلبي مانند بلوچ ي جداييها  محرك حركت
گيرانـه،   كنند. ديپلماسي تهاجمي، تهديـد بـه حمـالت پـيش     ميجويانه و تنبيهي  حمالت تالفي

تان بـه  از ابتداي دستيابي هند و پاكس ،كردن مقامات دو كشور به ايجاد ناآرامي و خشونت متهم
  ي بيانات و ادعاهاي مقامات دولتي دو كشور است.ها  از ويژگي ،اي هستهتسليحات 
بعد از بيش از پيش روابط هند و پاكستان را مختل ساخته است.  ،، تحركات نظاميدر واقع

را به طور  خود نيروهاي 2002ماه تا اكتبر  10حدود ، هند 2001در سال  مله به پارلمان هندح
ي زميني كاشت، سنگر ساخت و تانك و توپخانـه  ها  ارتش هند در كشمير مين كامل بسيج كرد.

كننده تجهيزات هوايي،  گزارش داد نيروي ويژه دريايي حملپست  خود را مستقر كرد. واشنگتن
 Dossani and(انـد   با فاصـله از بنـدر كراچـي قـرار گرفتـه      ،هند شش كشتي و دو زيردريايي

Rowen, 2005: 307(.   كشـورها بـا   سـاير  اتفـاق افتـاد.    2002شرايطي نزديك به جنگ در مـه
 را فراخواندنـد  خـود  يها  كارمندان سفارت ،نوبيني جنگ تمام عيار در اسالم آباد و دهلي  پيش

)Sridharan, 2007: 254(. در نتيجـه ادعـاي پشـتيباني و     2001-2002بحران  ،به عبارت ديگر
دو كشور  ي حمايتيها  مشاركت پاكستان در حادثه پارلمان هند به وقوع پيوست. وجود سياست

كشور گشته، بلكه در  نه تنها مانع بهبود روابط دو ،و منازعات محدود تيي غيرحكومها  از گروه

                                                                                                            
1. Manmohan Singh 
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ـ   2001ان هنـد در سـال   مقاطع زماني مانند دوران بعد از حمله به پارلمـ  ط ، موجـب قطـع رواب
هند و پاكستان كشـورها را بـراي ايجـاد     اي هستهتسليحات  ،دوجانبه شده است. به اين ترتيب

   جسور ساخته است. حتي در منطقه ،بحران و منازعه
اهدافي براي خـود تعريـف    ،شدن، در ايالت جامو و كشمير اي هستههند و پاكستان پيش از 

رغـم اكثريـت    به، 1947در سال  هند قاره هند و جدايي پاكستان از استقالل شبهبا زيرا  ،كردند
الحـاق  بـود،   1يك مهاراجه هندو به نام گـالب سـينگ  كه حكمران آن مسلمانان در اين ايالت، 

 ند و پاكستان بر سـر ايـن ايالـت شـد    سرآغاز اختالف هم اعالم كرد. اين اقدارا كشمير به هند 
اين ايالـت   حاكميتتالش دو كشور براي به دست گيري  .)20-23: 1377(بورك و زايرينگ، 

اين ايالت مورد مناقشـه بـاقي    ،با اين وجود گرديد. 1965و  1948ي ها  منجر به جنگ در سال
  بحران كارگيل به وقوع پيوست.  ،اي هستهي ها  به طوري كه با فاصله كوتاهي از آزمايش ،ماند

در كشـمير   در منطقه كارگيـل  2روستاي گارخونبه تان سنظامي پاك هجومبحران كارگيل با 
اين بحران از خـط   درپاكستان  .)Ganguly and Hagerty, 2005: 143( آغاز شد 1999در سال 

ي پـيش رفـت   كيلـومتر  12تـا   8تـا عمـق    وكنترل در ناحيه كارگيل جامو و كشمير عبور كرد 
)Kapur, 2005: 138(.  ظ اامـا ايـن منازعـه بـه لحـ      ،جنگ صورت نگرفتاگرچه اعالم رسمي

 در ايـن بحـران،   اولين بـار براي  ،1971بود. هند بعد از جنگ  قابل مالحظهو تجهيزات  نفرات
 .)Ganguly and Hagerty, 2005: 143( نيروي هوايي خود را عليـه پاكسـتان بـه كـار گرفـت     

بـه ايـن معنـي اسـت كـه       . اسـتقرار موشـك  اقدام به استقرار موشـك نمـود   همچنين، پاكستان
 ،جنـگ ايـن  در  .)Feickert and Kronstadt, 2003: 13( هسـتند  بـه كـارگيري   هآماد ها  موشك
گزارش كميته بـازنگري كارگيـل آشـكار كـرد كـه سـخنگويان        و شتوجود دا اي هستهعنصر 

انتقـال  به سران هند تلويحي را  اي هستهكردند تهديدات  ميرسمي و غيررسمي پاكستان تالش 
 ،هند و پاكستان در طي هفت هفته در طول جنگ كارگيل. )Sridharan, 2007: 191-192( دهند

  .)Dudley and Jenkins, 2003: 38( دندتهديد كر اي هستهبه جنگ  رابار يكديگر  13

                                                                                                            
1. Gulab Singh 
2. Garkhun 



 54شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 240

و امكـان بـه كـارگيري سـالح      ي نيابتيها  ات محدود متعارف، جنگوقوع منازع ،بنابراين 
و ايـن نگـرش كـه هـر خرابكـاري و       دادهافزايش  را ميان هند و پاكستاناعتمادي  بي ،اي هسته

  قوت گرفته است.  ،آشوب در حوزه منافع هند و پاكستان با حمايت دولت مقابل شكل گرفته
توسـط   هـا يري آنهنـد و پاكسـتان، امكـان بـه كـارگ      اي هستهيكي از پيامدهاي تسليحات  .دوم
در اين كشـورها و منطقـه آسـياي جنـوبي      خطرناك افراطيي ها  است. گروه ي افراطيها  گروه

طبـق بـر اعتقـادات طالبـان و     كفر و برقراري حكومت اسـالمي من  نيروهاينابودي مأمن دارند. 
جـز   ،هـا آن بـر اسـاس تعريـف    آسياسـت. در جنـوب  ي افراطـي  هـا   دف نهايي گروهه القاعده،
ين در گـروه كفـار قـرار گرفتـه و سـزاوار      ساير ،)ها  (طالبان، القاعده و وهابي ي افراطيها  گروه

هنـدو و  -يهودي-ياين گروه هند را به عنوان بخشي از محور مسيحهستند.  ها  بدترين مجازات
ي افراطـي نظيـر   ها  ي گروهها  اعتقادات و ديدگاه .)Rabasa etal, 2009:1( ندبي ميدشمن اسالم 

توانـد   ميآفرين و نابودگر  ي وحشتها  استراتژياي است كه ابزارها و  به گونه ،القاعده و طالبان
راه رسـيدن بـه    ،نابودي دشمن به هر شكل ممكن ،را به اهدافشان برساند. به عبارت ديگر هاآن

نيست، بلكه به دليل انطبـاق   هامانعي بر سر راه اقدام آن اي هستهسالح  ،ست. بنابراينهاآرمان آن
را براي ايجاد خشـونت و نـاامني افـزايش     شان هاراده و انگيز ،هاماهيت اين سالح با تفكرات آن

نگران  ،ندكن مينعمل در چارچوب مرزهاي مشخصي  ها  اين گروه در عين حال، چوندهد.  مي
اند و  اقدامات خود را تداوم بخشيده نيستند. از اين رو،عليه خود  اي هستهسليحات استفاده از ت

و موجب  را فراهم كنند اي هستهد به سالح امكان دستيابي خو ،ثباتي توانند با ايجاد بي ميحتي 
  شوند. اي هستهتروريسم 

، تروريسـم  1اي هسـته ي تروريسـم  هـا   جلوگيري از فعاليـت  المللي بينبر اساس كنوانسيون 
و  اي هسـته و ابزارهـا و ادوات   اي هسـته استفاده يا تهديـد بـه اسـتفاده از تأسيسـات      اي هسته

زدن به افراد، اموال و محيط طبيعي يـا مجبـوركردن افـراد،     به منظور كشتن يا صدمه ،راديواكتيو
باشـد. دسـتيابي    مـي دادن يـا عـدم انجـام اقـدامي      براي انجام المللي بيني ها  و سازمان ها  دولت

انتقـال   يواكتيو و ادوات انفجـاري و ، راداي هستهغيرمجاز و از راه فريب، دزدي و تصرف مواد 
  .)United Nation, 2005: 3-4( شود ميگفته  اي هستهتروريسم  نيز ديچنين موا

                                                                                                            
1. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 
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كشتار جمعي را كسب تسليحات  مسلمانان وظيفه دارندبن الدن اعالم كرد  ،1998در سال 
ز كـه اسـتفاده ا   كـرد  كسـب  1دهتي عربستان ناصر الفيك فتوا از مف 2003القاعده در مه . نمايند

   .)Larssen, 2008( كرد ميرا توجيه  اي هستهتسليحات 
لشـكر  ، 2تحريـك طالبـان پاكسـتان   ي تروريستي ازبـك منطقـه،   ها  گروهبا  ها  سالي ط ،القاعده

اعتقـادات و   ،بنـابراين  .)Jan, 2011( پيوند برقرار كرده است 5و شبكه حقاني 4، لشكر طيبه3نگويج
مدتي پـيش  ي مستقلي هستند. ها  اگرچه گروه كند؛ ميالگوي كلي القاعده پيروي  از هاي آنها  عاليتف

وي را به عنوان رهبر  ر طالبان خورده بودنيز بن الدن سوگند وفاداري به مالعمر رهب سپتامبر 11از 
اگرچه اكنون بن الدن وجود ندارد، امـا پيـروان و    ،بنابراين .)Bergen, 2011: 9( مذهبي شناخته بود

 كنند. ميي او را دنبال ها  ديدگاهحاميان وي در مناطق مختلف حضور دارند و 

ثباتي  بي ،و راديواكتيو موجب اي هستهبراي دستيابي به تسليحات و مواد  ها  تالش اين گروه
اسـتاد دانشـگاه برادفـورد بريتانيـا معتقـد اسـت        ،6ريون گريگداخلي كشورها شده است. شاو

 ,Chanysh (B)( اند. پاكستان حمله كرده اي هستهسه بار به تأسيسات  2007نظاميان از سال  شبه

تواند روابط دوجانبه كشورها را به شدت وخيم سـازد،   مينه تنها  اي هستهتروريسم  .)6 :2009
در منطقه آسياي جنـوبي ماننـد افغانسـتان و     ها  زيرا اين گروه كند، ميمنطقه را نيز متشنج بلكه 

گيـرد.   مـي الملـل را فـرا    محدود نيست و تمام نظام بين هادامنه فعاليت آنكشمير فعال هستند و 
از آن استفاده نكنند، چند نتيجه بـه   ،اي هستهيابي به سالح  به رغم دست ها  يستحتي اگر ترور

از سـالح   افراطـي  و بـازيگران غيرحكـومتي   هـا   ي تروريسـت برخوردار ،دنبال دارد. اول اينكه
بـراي مقابلـه بـا خطـر      هـا دهد و آن مي، ترس و نگراني ميان ساير بازيگران را افزايش اي هسته

هنوز راهي بـراي مواجهـه    ،پردازند. نظر به اينكه ميي نظامي خود ها  احتمالي به تقويت قابليت
در را خود  يتا برتر به هر اقدامي متوسل خواهند شد ها  يافته نشده، دولت اي هستهبا تروريسم 

  حفظ كنند.  عرصه اين 

                                                                                                            
1. Nasir al-Fahd 
2. Tehrik-e-Taliban 
3. Lashkar-e-Jhangvi 
4. Lashkar-e-Taiba 

 است.اي پاكستان  نظامي طالبان در مناطق قبيله شبكه حقاني گروه شبه .5

6. Shaun Gregory 
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 الملـل را تغييـر   اختار نظـام بـين  د سنتوان مي اي هستهصاحب سالح  ي افراطيها  گروه ،دوم
چـون داراي   ،الملل هستند بازيگران اصلي نظام بين ها  دولت ،ها  د. بر اساس نظريه رئاليستنده

 بـازيگران  هـا   معتقدند امـروز ديگـر دولـت    ها  اما ليبرال باشند، ميبه ويژه قدرت نظامي  ،قدرت
ي فرامليتـي نيـز در   هـا   و شـركت  المللي بيني ها  ، سازماناصلي نيستند و بازيگران غيرحكومتي

كـه   توان گفت بازيگران غيرحكـومتي  مي ،يهاند. با توجه به اين دو نظر قرار گرفته ها  كنار دولت
د. كننـ  مـي الملـل نقـش ايفـا     داراي قدرت نظامي باشند، به عنوان بازيگران مهـم در نظـام بـين   

محـور   ، سـاختار دولـت  و مواد راديواكتيـو  اي هستهبا در اختيار داشتن سالح  ي افراطيها  گروه
شـود،   اي هسـته زماني كه شبكه تروريستي صاحب سالح  در واقع،دهند.  ميرا تغيير  المللي بين
 ،وجود دارند. به عبارت ديگـر  اي هستهي ها  ه منزله آن است كه به تعداد اعضاي آن تروريستب

شـبكه  هـر   ،الملـل تـأثير خواهـد گذاشـت. در ايـن حالـت       در نظام بين ،هر بازيگر تروريستي
ثر را ايجـاد خواهـد كـرد كـه در مقابـل      مـؤ  المللـي  بينمجموعه گسترده بازيگران  ،تروريستي

بگيرند  اي هستهتصميم به استفاده از تسليحات  ها  در شرايطي كه تروريست ايستند. مي ها  دولت
 غير قابل تصور خواهد بود.پيامدهاي فاجعه بار آن نيز 

سـالح  . گرفتنـد الملـل را نيـز بـه چـالش      نظام بـين  ،هند و پاكستان با اقدامات خود سوم.
رژيـم   ،اسـت: اول اينكـه   داشـته دو پيامد اصـلي   ،المللي بينهند و پاكستان در عرصه  اي هسته
را به آن كاهش داده است.  ها  عدم اشاعه و معاهدات آن تضعيف شده و اعتماد دولت المللي بين

اشـاعه   ،يابد. دوم ميكاهش  اي هستهبراي مقابله با تسليحات  ها  همكاري ميان دولت ،در نتيجه
گسترش آن در جهـان شـده و روز بـه روز    ، موجب اي هستهو تجارت تسليحات و تكنولوژي 

  كند.  ميبخش بيشتري از جهان را درگير خطرات آن 
كـدام عضـو    هـيچ  انجـام دادنـد،   اي هستهآزمايش  1998زماني كه هند و پاكستان در سال 

معتقدنـد هـيچ پيمـان     ،بنـابراين  .نبودنـد  تـي)  .پـي  .(ان اي هسـته اشاعه تسـليحات  پيمان منع 
خـود را   در واقع هند و پاكستان اقـدامات  ،با اين ادعا .)Meier: 8(اند  را نقض نكرده المللي بين

ارزش گشته و  ، اما بيي توسط اين دو كشور نقض نشدهت .پي .پيمان ان دانند. اگرچه ميبر حق 
هـيچ  هند و پاكستان با عدم عضويت در اين پيمـان،   وجود يا عدم آن حياتي تلقي نشده است.

از وضـعيت آسـتانه    هـا ولـي حركـت آن   ،نكرده بودند ضالملل را نق الزامات حقوق بيناز كدام 
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نه تنها تعريف پيمان  ،اي هستهمندي  به آشكارساختن توان اي هستهي ها  دستيابي به سوي سالح
را مورد ترديد قرار داد، بلكه اين پرسش را مطـرح   اي هستهمنع گسترش از كشور داراي سالح 

را دنبال كنند. اگر  هاآن اي هستهكرد كه آيا كشورهاي ديگري نيز وجود دارند كه بخواهند مسير 
زيـرا   ،شـود  مـي  با بزرگترين چـالش روبـرو   اي هستهي ها  آينده منع گسترش سالح ،چنين شود

 از آن خارج شوند ،اكنون عضو پيمان هستند كه هم اي هستهفاقد سالح ي ممكن است كشورها
قابل ذكر است نقض پيماني با اين اهميت و تـأثير بـر امنيـت     .)929: 1388(بيليس و اسميت، 

آينده چنـين  تواند در پي داشته باشد و  ميرا نيز  المللي بينجهان، نقض و تضعيف ساير قوانين 
مـدافعان جهـان   خـود از  كه از كشوري همچون هند  ،ضمن اينكه هرج و مرج است. ،وضعيتي

سـي  ( اي هسـته ي ها  آزمايش جامع معاهده منعپيشنهادكنندگان پيمان و از  اي هستهبدون سالح 
بوده و در مذاكرات ان پي تي شركت داشته، اگرچه عضـويت در آن را نپـذيرفت،    )1تي بي تي

كشـورها بـراي كسـب    ديگـر  هـم از   ،امـا هنـد   ود حداقل به مفاد آن پايبنـد باشـد،  ر ميانتظار 
گـر را در ايـن امـر يـاري     و هـم كشـورهاي دي   و توسعه آن كمك گرفت اي هستهي ها  قابليت

هنـد از كشـورهاي   گيـري   كمك پاكستان نيز چنين وضعيتي را دنبال كرده است. رسانده است.
  قابل توجه است.اين حيطه كمك چين به پاكستان در و آمريكا  اروپايي و اياالت متحده

بـه ايـن كشـور    پاكسـتان   اي هسـته در ساختن تسليحات  شمالي ن و كرهچيمعتقد است  هند
چـين   خبـر داد  سـازمان جاسوسـي سـيا   ، 1996در آوريـل   .)Rajain, 2008: 306( اند كمك كرده

پاكسـتان   ،همـين سـال   اوتتكنيك و تجهيزات كارخانه توليد پلوتونيوم را به پاكسـتان داده و در  
كه بـراي   يي با برد متوسط با كمك چين احداث نمودها  اي پنهاني در جهت توليد موشك كارخانه

قـرارداد صـادرات دو راكتـور اتمـي بـه       .)Javaid, 2006: 307(اي الزم است  حمل كالهك هسته
 ،2008يس جمهوري اين كشور به پكن در سـال  ئر ،، در جريان سفر آصف علي زرداريپاكستان

پاكستان از معدود كشورهايي اسـت كـه    .)1390(ايرنا، ي دو كشور امضا شده بود ها  سوي مقام از
يـك   ،مريكـا آي اطالعاتي ها  آژانس ،2001 ژوئيه كند. در مي نيز اي هستهاقدام به اشاعه تكنولوژي 

 ه بـود يـك كالهـك را بـار گرفتـ    كـه  محموله هواپيماي پاكستان به كره شمالي را دنبـال كردنـد   
)Rajain, 2008: 303(. عبدالقـدير خـان و    نشـان داد  2004در فوريـه  آمريكا  تحقيقات ،همچنين

                                                                                                            
1. CTBT 
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سازي اورانيوم را بـه كشـورهاي ديگـر     و صنعت غني اي هستهتكنولوژي  ،سازمان ديگر 7حداقل 
   .)Ali and Khalid, 2006: 78-79( اند مانند كره شمالي، ايران و ليبي انتقال داده

به طـوري كـه ايـن تصـور      ،توان يافت ميمدارك و اسناد اندكي درباره اشاعه افقي توسط هند 
كنون به هيچ عنوان در موارد اشاعه افقي درگيـر نبـوده اسـت. از مـوارد      وجود دارد كه هند تا

و دكتـر واي.اس.آر   1ي دكتر سي.سـورندار ها  به نامتوان به تحريم دو دانشمند هندي  ميمعدود 
 را انتقـال دادنـد   اي هسـته تكنولـوژي   كـه  اشـاره كـرد  آمريكـا   توسـط  2004در سـال   2پراساد

)Squassoni, 2006: 6(.  بسـته  اي هستهاد همكاري قرارد 2008هند با فرانسه و روسيه در سال  
گسترش يافت تا فرانسه براي ساخت راكتور و روسيه براي  2009در سال  . اين قراردادهاستا

بـراي انتقـال    ،2010فوريـه   11ايجاد تأسيسات به هنـد كمـك كنـد. هنـد و انگلـيس نيـز در       
  .)Kerr, 2010: 4-5(به هند توافق كردند  اي هستهتكنولوژي و تجهيزات 

داد ايـاالت متحـده نبايـد از     مينشان آمريكا  در 3كارنگي اشلي تليس گزارش ،در اين زمان
نگران باشد، بلكـه بايـد از هنـد بـراي تحقيقـات بـر روي راكتورهـاي        هند  اي هستهتحقيقات 
بـه منظـور حفاظـت از    آمريكـا   كـرد كـه   مـي دعوت نمايد. اين گزارش بيـان   اي هستهپيشرفته 

 ه راكتور اتمي تاراپورصادر كند و ب اي هستهراكتورهاي اتمي هند به اين كشور تجهيزات ايمني 
مبنـاي  تبـار تهيـه شـده،     مريكاي هنديآكه توسط يك اين گزارش  سوخت اتمي عرضه نمايد.

ــات  ــتهتوافق ــد و آ اي هس ــتامريكهن امضــاي  و )Feickert and Kronstadt, 2003: 6( س
تكميـل   2005كـه در سـال    بود 2004گام جديد در مشاركت استراتژيك در سال  ،نامه موافقت

باشد. اين توافق  ميهند  اي هستهنسبت به دولت آمريكا  تحولي بزرگ در اعمال سياست و شد
و توسعه  در راستاي تضعيف نظام عدم اشاعهآمريكا  ين اقدامتر آشكار ،»123توافق «موسوم به 
عليه صادرات تكنولوژي به هند را در پي  ها  لغو بسياري از محدوديتبود و  اي هستهتسليحات 

ي هـا   رغم مغـايرت بـا معاهـده منـع گسـترش سـالح       به مريكا،آهند و  اي هستهتوافق داشت. 
آمريكـا   توانـد از  مـي هنـد   ،به امضا رسيد. بر اسـاس ايـن توافـق    2005 ژوئيه 18در  ،اي هسته

را دارد  اي هسـته اجازه ايجاد ذخاير استراتژيك سـوخت   و بخرد اي هستهسوخت و تكنولوژي 
  .)Mirza & Sadiq, 2008: 3(از آن استفاده كند  ،تا در صورت اختالل در تأمين سوخت

                                                                                                            
1. C.Surendar 
2. Y.S.R Prasad 
3. Ashely Tellis Carengie Report 
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راكتور خود را به عنوان راكتورهـاي غيرنظـامي    14، هند 2005قواعد پيمان سال  بر اساس
و اعضـاي  آمريكا  از هاتواند براي آن ميانرژي اتمي قرار داده و  المللي بينتحت نظارت آژانس 

سوخت بخرد و سوخت داخلي خود را در حوزه نظامي بـه كـارگيرد. يـك مقـام      1اس جيان 
 اي هسـته كالهـك   50دست هند را براي ساختن  ،اطالعاتي هندي تأكيد كرده اين توافقسابق 

كند. اگرچه در اين پيمان تأسيسات غيرنظامي مورد توجه قرار گرفته، اما ديويـد   ميدر سال باز 
نظامي و غيرنظامي هند با يكديگر مـرتبط   اي هستهادعا كرد برنامه  ،2005اكتبر  26در  2آلبرايت

 :Mirza & Sadiq, 2008( هم اهداف نظامي و هم غيرنظامي دارنـد  ،هستند و برخي تأسيسات

اعـالم   2003در مارس  ،در امور آسياي جنوبيآمريكا  خارجه دستيار وزير ،3كريستينا روكا. )3
 اتخـاذ كـرده اسـت    گـرا  رويكردي عمل ،در هند و پاكستان اشاعه  4مهاربه منظور آمريكا  كرد

)Feickert and Kronstadt, 2003: 7(.     تژيك و پاكسـتان  چنانكه هند بـه عنـوان همكـار اسـترا
  چند پيامد به دنبال داشته است:  اين توافق .)Hussain: 6(متحد بزرگ غير ناتو شناخته شد 

و بعـد از   1999در سـال  آمريكـا   مريكـا: آعـدم اشـاعه از سـوي     المللـي  بينتضعيف رژيم  .1
آن را رد كـرد  آمريكـا   هند و پاكستان، با سي تي بي تي مخالفت و كنگره اي هستهي ها  آزمايش

)Carranza, 2006: 490(. تـي تضـعيف    .پـي  .ي انهـا   باعث شد اصول و پايهآمريكا  ،همچنين
 ،كارآيي آن كـاهش يافتـه اسـت    در عملشود. اگرچه ان پي تي تغيير نيافته و منحل نشده، اما 

در زمينه تسليحات  ها  نبايد به ساير دولت اي هستهي ها  زيرا بر اساس ماده يك ان پي تي، دولت
شـده   اورانيوم غنيبه ارائه آمريكا  كهاست در حالي اين كمك كنند.  اي هستهو ابزارهاي انفجار 

ي عضـو متعهـد   ها  دولتاز هر يك نيز  شش ان پي تي است. بر اساس ماده متعهد شدهبه هند 
را  اي هسـته جدي مسابقات تسليحاتي و مسئله خلع سالح  قفشوند مذاكرات مربوط به تو مي

 اما اين پيمان بـه جـاي آنكـه در راسـتاي عـدم      ،)180: 1389 كوشا،( دنبا حسن نيت دنبال كن
  كند. ميي بيشتر را فراهم ها  اشاعه و خلع سالح باشد، زمينه رقابت

                                                                                                            
اصولي را  ،هستند كه به منظور كمك به عدم تكثير اي هستهكننده  گروهي از كشورهاي عرضه ،اي هستهكنندگان  گروه تأمين .1

 كنند. و مسائل مرتبط با آن اجرا مي اي هستهدر رابطه با صادرات 
< http://www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/default.htm.> (10 February 2010). 
2. David Albright 
3.  Christina Rocca 
4. Restraint 



 54شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 246

 .، نقـض ان اي هسـته تي از جانب سايرين: كشورهاي ديگر براي انجام آزمايش  .پي .تضعيف ان .2
ين هدف ان پي تي جلـوگيري  تر مهم است كهدر حالي اين اند.  تي يا خروج از آن ترغيب شده .پي

  .)Carranza, 2006: 489( است اي هستهي فاقد تسليحات ها  به دولت اي هستهاز گسترش سالح 
چـين بـه پاكسـتان و سـاير كشـورهاي       اي هسـته ي هـا   اشاعه افقي توسط رقبا: زمينه كمـك  .3

مريكا، تأمين امنيت خـود  آزيرا كشورهايي مانند چين در مقابل قدرت  ،شود ميغيرعضو فراهم 
خـود بـه    اي هسـته ي ها  چين به كمك ،بينند. بنابراين ميرا در گرو كمك به كشورهاي دوست 

موجب شده ساير كشورها، به ويـژه  آمريكا  پاكستان تداوم بخشيده است. اقدام خارج از قانون
  باز ببينند.  ،خود اي هستهبا كمك به دوستان آمريكا  راه را براي مقابله به مثل با ،مريكاآرقباي 

تصميم گرفتـه اسـت بـه جـاي     آمريكا  ه جاي نابودي آن:تالش براي مديريت نظام اشاعه ب. 4
محـدوديت   ،در ابتـدا  .)Desal, 2000: 40(آن را مـديريت كنـد    ،اي هسته نظام اشاعهواژگوني 

اي اختصاص داشت، اما  به كاالهاي ويژه اي هستهدر حوزه تسليحات  المللي بينقوانين تجارت 
گسـترش يافـت.    اي هسـته اين محدوديت به تكنولوژي و تمام كاالها و ادوات مرتبط با برنامه 

 اي هسـته هند بايد يا برنامه  ،محدود شد. در چنين شرايطي اي هسته المللي بينتجارت  ،بنابراين
خود نياز به  اي هستهامه زيرا براي توسعه برن ،كرد ميرا رها  المللي بين اي هستهخود يا تجارت 

را  اي هسـته  المللـي  بينهند راه دوم را انتخاب كرد و تجارت  ،كمك ديگران داشت. از اين رو
دســت يافــت  المللــي بــينايــن كشـور بــه تجــارت   ،مريكــاآ -كنـار گذاشــت. بــا پيمــان هنــد 

)Rajagopalan, 2008: 3(.  5.6در بخش )a،تالش براي دستيابي هند بـه بـازار   آمريكا  ) توافق
 -مبادله هند .)Mirza & Sadiq, 2008: 3(در ملل ديگر را تضمين كرده است  اي هستهسوخت 
اجـازه تجـارت    پـذير  تتوليد مـواد شـكاف   قفبدون نياز به امضاي سي تي بي تي يا توآمريكا 

 65تـا   ايـن پيمـان  با هنـد معتقدنـد    اي هستهن تجارت ا. طرفدارغيرنظامي را به هند داده است
درصـد برنامـه سـالح     65اما تـا   ،هدد ميهند را تحت مراقبت قرار  اي هستهدرصد راكتورهاي 

  .)Green and Sara Franzoni: 6( لكه آن را تسهيل كردب ،نكرد را محدود هند اي هسته
 يها  متقابل ميان سياستنوعي رابطه مريكا: جهاني به بهاي تأمين منافع دولت آكاهش امنيت  .5

براي پيشبرد اهداف سياسي و ديپلماتيك خود، آمريكا  هند وجود دارد. اي هستهو بحث آمريكا 
در صـورت همراهـي هنـد بـا      ،كند و در مقابـل  مياستفاده  اي هستهاز فشار قراردادهاي كمك 
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آمريكـا   فشـار  آن،دهد. مثـال آشـكار    ميآن پاسخ مثبت  اي هستهمريكا، به تقاضاي آي ها  خواسته
است. با رأي مثبت هند بـه قطعنامـه شـوراي     اي هستهي هند عليه ايران در موضوع برنامه أبراي ر

بـه اليحـه   آمريكـا   ، كنگره2006در سال  حكام عليه ايران و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت
 بوش اين پيمان را به قـانون تبـديل كـرد    ،روز پس از آن 10داد. مثبت ي أبا هند ر اي هستهپيمان 

ي سياست خارجي، اقداماتي ها  براي تأمين منافع خود و پيشبرد اولويتآمريكا  .)1386 توحيدي،(
 اي هسـته گسترش تسليحات  به بيان ديگر، موجبانجام داده كه موجب ناامني جهاني شده است. 

يي از اعتقـاد بـه   هـا   برقراري چنـين پيمـان   ،است. ضمن آنكه شدهو تشديد رقابت ميان بازيگران 
از  ،گيـري  كه عدم قطعيت و غافـل است در حالي اين شود.  ميناشي آمريكا  1بازدارندگي متناسب

تضعيف رژيم عدم اشـاعه و گسـترش خطـرات     ،نيبنابراالملل كنوني است.  ي نظام بينها  ويژگي
را به عنـوان همسـايه منطقـه آسـياي     ايران ، هند و پاكستان اي هستهناشي از دستيابي به تسليحات 

  .  ه استساختمتأثر  ،المللي بينجنوبي و با خصوصيات ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك 
  

  ايران ايشدن هند و پاكستان بر اي هسته هايمداپي ج.
شدن دو كشور به گروه كشورهاي برخـوردار   هند و پاكستان و اضافه اي هستهي ها  آزمايش

برخـي  در عـين حـال،   اجه ساخته است. مو جهان را با تبعات اين پديده، اي هستهاز تسليحات 
ند. موقعيـت  ايـن پديـده شـو    شورهاي خاصـي بـيش از ديگـران درگيـر    عوامل موجب شده ك

بـودن موقعيـت    المللـي  بـين و ميزان  اي هستهي ها  ز نظر سطح قابليتاجغرافيايي، شرايط كشور 
هنـد و پاكسـتان    اي هستهي ها  مي ايران بعد از آزمايشامنيت جمهوري اسالباعث شده  ،كشور

خطـر  شدن شرق ايران ، گسـترش   شدن و ناامن را در سه مورد اتمي متحول شود. اين تحوالت
 آنبـه   ادامـه در كـه   توان برشمرد ميبر ايران  المللي بينو افزايش فشارهاي  اي هستهتروريسم 
  شود. ميپرداخته 

                                                                                                            
بازدارندگي را اعالم كرد كه بر اساس آن بايد استراتژي بازدارندگي را از استراتژي مناسب براي همه به بازدارندگي  ينوع ،كابينه جرج دبليو بوش .1

  رديف اصالح نمود. براي اين منظور بايد به قصد و نيت رقبا پي برد.  هاي تروريستي و رقباي هم هاي ياغي، شبكه متناسب براي قدرت
Amy F. Woolf, Nuclear Weapons in U.S. National Security Policy: Past, Present, and Prospects, 
(Congressional Research Service, 29 October 2007, pp.4-5.) (18 March 2011). 
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    شدن شرق ايران اتمي. 1
ي از شـمال داراي  ش از فروپاشي شوروپيهمسايه اتمي ايران بود كه تنها  روسيه، 1998تا سال 

تنها مرز آبي با ايـران دارد.   ،1990روي در سال ا ايران بود و بعد از فروپاشي شومرز آبي و خاكي ب
 اي هسـته ن است، داراي دو كشور به بعد، منطقه آسياي جنوبي كه همسايه شرقي ايرا 1998از سال 

  . يران به منطقه اتمي تبديل گشتشرق ا بنابراين، ي اتمي ايران افزايش يافت.ها  شد و همسايه
، از عوامـل تأثيرگـذار بـر    در درجه دوم ،مناطق همجوارو  در درجه اول ،كشور هرهمسايگان 

سياسـت  محيط شدن هند و پاكستان،  با اتمي . بنابراين،گيري سياست خارجي كشورها هستند شكل
در  برانگيـزي را  موضـوع جديـد و چـالش    به اين صورت كـه  خارجي ايران در منطقه تغيير يافت.

محـيط   بود و ايران درباره آن گذاري وارد نمود كه نيازمند سياستپاكستان و ايران  ائل ميان هند،مس
، هنـد  اي هستهبا آزمايش شد.  المللي بين داراي ابعادمتشنج و  بيش از گذشته ،امنيتي ايران در شرق

 رئيس جمهور وقـت ايـران   خاتميمحمد نگراني خود را اعالم كرد و  ،پاكستان ي باهمراه ايران در
هنـد احسـاس نگرانـي     اي هسـته ي هـا   متأسفيم و از آزمايش ،اتفاقي افتاده ما از اينكه چنين« :گفت
را به طـور جـدي در   ما امنيت شما «اضافه كرد  خطاب به پاكستان و) Alam, 2004: 534(» كنيم مي

فهميم. امنيت پاكستان به عنـوان   ميملت پاكستان را  ،عيت شما و وضعيت برادرماننظر داريم و وض
دولت دوست، برادر و همسايه براي ما حياتي است. ما مسئله شما را به شدت مهم تلقي كرده و بـا  

هنــد موقعيــت  اي هســتهايــران معتقــد اســت آزمــايش  .)Alam, 2004: 534(» ايســتيم مــيشــما 
 اي هسـته آزمـايش  از ايـران   ،از اين روبه هم زده است. در منطقه توازن قدرت را  ژئواستراتژيك و
از پاكسـتان   )1376(خـرداد  1998 در اول ژوئـن وزير خارجه وقـت  د. خرازي كرپاكستان استقبال 

ـ  مـي زيرا يك دولت مسـلمان   ،اند اكنون مسلمانان اعتماد به نفس پيدا كرده«ديدن كرد و گفت  د دان
اعتمـادي   با توجه به بيسياست جانبداري از يك طرف  .)Alam, 2004: 534( »چگونه بمب بسازد

دليل اين امر آن است د. كش ميفزاينده ميان هند و پاكستان، روابط ايران با اين كشورها را به چالش 
گيري شده و ديپلماسي تهاجمي و  جهتهند و پاكستان به سمت يكديگر  اي هستهي ها  سياست كه

   .است بوده شدن اي هستهبعد از  هاشيوه رفتار آن ،اقدامات نظامي عليه يكديگر
ي متعـدد از جملـه بحـران    هـا   به بعـد، بـا بحـران    1998منطقه آسياي جنوبي از سال  ،همچنين

هتل بمبئي حمله به و ي هند و پاكستان يو رويارو 2001در سال كارگيل، حمله به پارلمان هند 
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ه شـد نـاامن و متشـنج    ايـران در شـرق   يمحيط امنيت ،بنابراينمواجه بوده است.  2008در سال 
امـا   ،)Bhumitra, 2009: 216( كشمير را نقطه اشتعال اتمي ناميـد  1999كلينتون در سال  است.
شدن  اي هستهعالوه بر اين، دانست.  »منطقه اشتعال اتمي«توان منطقه آسياي جنوبي را  مياكنون 

را در منطقه تقويت كرده است. به اين معنا كـه بـا تقويـت    امنيت  -دفاع هند و پاكستان معماي
ي هـا   قابليـت  ود بـه توسـعه  فزايش امنيت خاساير كشورها براي  قدرت نظامي هند و پاكستان،

ضـمن   سـازد.  ميامنيتي پيش را بيش از  محيط پيراموني ايران ،ن رونديپردازند. چني مي نظامي
مه بازيگران اسـت. از  است و موجب نگراني ه المللي بينداراي ابعاد  اي هستهتسليحات  ،اينكه

  را در منطقه افزايش داده است.آمريكا  بازيگران مانندساير مداخله  ،اين رو
ناامني به كشور و روابط دوجانبه ايـران بـا    زيره مانع سرايران تالش كرد ،چنين شرايطيدر 

ي خود نسبت به هند و پاكسـتان  ها  بخشي به سياست توازن ،به اين منظور هند و پاكستان گردد.
يكجانبـه از   اعالمـي حمايـت  سياسـت   ،از ايـن رو  دنبـال شـده اسـت.    هاو كنترل اختالفات آن

از ايـران از نظـر هـر كـدام      ،با اين وجود. رها شده است ،اي هستهدر مورد تسليحات  پاكستان
  كشورها متهم به حمايت از ديگري بوده است.

  

  اي هستهي ها  ي ضد ايراني به مواد و سالحها  امكان دسترسي گروه. 2
 هـا نابودي شيعيان است. بـه اعتقـاد آن   ،مانند القاعده و طالبان ي افراطيها  يكي از اهداف گروه

ايـران نيـز بـا برخـورداري از      .)23: 1390مجلسي، (بعد از نابودي غرب، شيعيان بايد نابود شوند 
 اي هسـته بـه تسـليحات    ي افراطـي هـا   دستيابي گروهدر صورت  انخستين هدف آنه اكثريت شيعه

ي هـا   به عنـوان مـأمن گـروه    ،غانستانپاكستان و اف ،ي هندها  خواهد بود. با توجه همجواري دولت
ايران در معرض تهديد مسـتقيم قـرار    ،در اين كشورها اي هستهبا ايران و وجود تأسيسات  افراطي

و  اي هسـته براي دستيابي به مواد و تسليحات  ي افراطيها  اقدامات گروه ،ضمن اينكهگرفته است. 
نيز ايران را حتي اگر هدف مستقيم نباشد، متأثر خواهـد   اي هستهوقوع حوادث عمدي يا تصادفي 

  ايران است.   به طور مستقيم عامل تهديدكننده ،از اين جنبه اي هستهتروريسم  ،بنابراين ساخت.
ايـران را كـاهش داده    يامنيتضريب يم به طور غيرمستق اي هستهيسم ترور ،اي ديگر از جنبه

ي افراطي معرفي ها  القاعده و گروه اي هستهمريكا، ايران را حامي تروريسم آزيرا غرب و  است،
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بن الدن در مصاحبه با روزنامه پاكستاني اند.  بر ايران را افزايش داده يالملل كرده و فشارهاي بين
كار گيـرد، او   به تسليحات خود را عليه گروه و همكاران ويآمريكا  اگربود عالم كرده ا 1داون

  .)Bokhari, 2006: 31( حمله خواهد كردآمريكا  و بيولوژيك به اي هستهبا تسليحات شيميايي، 
طلبي غرب به عنوان يك اصـل دنبـال    مبارزه با قدرت ،وري اسالمي ايراندر گفتمان جمه 

بـه   ،غـرب  خـواهي و فشـار   كه همواره در مقابل زياده استشده و ايران از معدود كشورهايي 
تـالش كـرده ايـران را نيـز هـوادار      آمريكـا   اسـت. از ايـن رو،   مقاومت كردهآمريكا  خصوص

ويج شود سعي شده اين ديدگاه تر ،بنابراين قرار دهد. اي هستهي تروريستي و تروريسم ها  گروه
به ايـن   ي افراطي مانند القاعده و طالبان است.ها  توسط گروه اي هستهحامي تروريسم  كه ايران
  ي در محيط خود مواجه شده است. تر ي بيشها  ايران با محدوديت ،ترتيب
  

    تضعيف نظام عدم اشاعه و افزايش فشار به ايران  . 1
به چند طريق ايـران را   ،اقدام هند و پاكستان به منظور كسب بمب اتم با تضعيف رژيم عدم اشاعه

در  شـبكه عبدالقـديرخان  وجود تي،  .پي .پاكستان در اندر تنگنا قرار داده است. عدم عضويت هند و 
امنيت ايـران را كـاهش    ،با كاهش كارآمدي رژيم عدم اشاعهآمريكا  ميان هند و 123و توافق  پاكستان

كارآمدي  وتضعيف  اي هستههند و پاكستان، پيمان منع گسترش تسليحات  شدن اي هستهبا داده است. 
كنند. به ايـن   ميطراحان آن با سوءظن و ترديد اصول و قواعد آن را دنبال  فت. از اين رو،آن كاهش يا

كـاهش  هسـتند،   اي هستهدر پي دستيابي به انرژي صلح آميز  تنهامعنا كه اعتماد به ساير كشورهايي كه 
ايران نه تنها الگوي هنـد  دهد  ميتوسط ايران، نشان  اي هستهنگاهي به روند كسب فناوري  يافته است.

  همكاري كرده است.  المللي بينتي با نظام  .پي .فراتر از ان كرده، بلكهنستان را دنبال كپاو 
و انعقـاد قـراردادي   آمريكـا   با همكاري 1957سال  تالش ايران براي كسب انرژي اتمي در

انادا، انگلسـتان  ك ، هند،آلمان، فرانسهقبل از انقالب اسالمي ايران، آغاز شد. آمريكا  بين ايران و
تـالش   .)36-44: 1387آبـادي،   غريـب (كمك كردنـد   به ايران اي هستهو استراليا نيز در حوزه 

اصـفهان   اي هسـته آغاز شـد. مركـز تحقيقـات     1984و دوباره در سال متوقف  ايران با انقالب
 .)Ruth de Boer , 2009: 133( آماده تكميل نيروگاه بوشهر گرديـد  و روسيه شروع به كار كرد

                                                                                                            
1. Dawn 
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داوطلبانـه   وبوده  تي) .پي .(ان اي هسته ايران عضو پيمان منع گسترش تسليحات به رغم اينكه
شده بـر آن فراتـر از    تحميل يها  ، اما محدوديتپيروي نموده )93+2پروتكل الحاقي ( از اصول

تي مانع تالش  .پي .اند كه ان كشورها به اين نتيجه رسيده ،به عبارت ديگراست.  قوانين موجود
همـان طـور كـه بيـان     شدن نيست و بايد اقداماتي فراتر از آن انجام داد.  اي هستهكشورها براي 

اما البرادعـي اولـين    ،آغاز شد 1950ان براي كسب انرژي اتمي از دهه ي ايرها  اولين تالش ،شد
ايران به تهران آمد و اولين قطعنامه عليه  اي هستهبراي بازديدي از تأسيسات  2000بار در سال 

بـا   ،از ايـن رو  .)1387(دالورپور اقـدم،   تصويب شد 2003سال در  اي هستهايران در موضوع 
ايران،  اي هستهي ها  آميزبودن فعاليت ي متعدد آژانس انرژي اتمي مبني بر صلحها  وجود گزارش

وئـن  در گزارش ژ ،المللي بينانرژي اتمي  مديركل آژانسچنان اين كشور تحت فشار است.  هم
هيچ اطالعاتي را راجع به طراحي عملي يا ساخت اجزاي مـواد   خود تصريح كرد آژانس 2008
از جمله چاشـني از سـوي ايـران در اختيـار نـدارد       ،يك سالح يا ديگر اجزاي كليدي اي هسته

اي تحـت   پاكستان، مسـئله  شدن هند و اي هسته ،با اين وجود .)125-126: 1387آبادي،  غريب(
  پنهان را ايجاد كرده و فشار بر ايران را افزايش داده است.  اي هستهاليت عنوان فع

بـه سـاير    اي هستهو نگراني از گسترش تسليحات  در پاكستان خانوجود شبكه عبدالقدير
ايـران  بـر  آمريكا  ويژهبه  المللي، بينفشارهاي مسئله ديگري است كه موجب افزايش كشورها، 
هنـد اعـالم    ،2006در سـال   ايران به شوراي امنيت اي هستهدر زمان ارجاع پرونده  .شده است

موافق است كه نقش پاكستان در آن در با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت كرد در صورتي 
  امكان بازجويي از عبدالقديرخان خارج از پاكستان باشد.  ،نظر گرفته شود. همچنين

و نـواز  بوتو نظير  آغاز شد و در زمان بي 1980پاكستان به ايران از دهه  اي هستهي ها  كمك
 اي هسـته يـك توافـق    1986ايران و پاكستان در سال  .)Alam, 2004: 540( يافتشريف ادامه 

و فنـاوري   اي هسـته علوم  سساتؤايراني در م 6حداقل  ،امضا كردند كه بر اساس آنآميز  صلح
نيـز برخـي    80 در اواخـر دهـه   .آمـوزش ببيننـد   2اي هسـته سسه مطالعـات  ؤو م 1آباد اسالم در

 ,A.Q. Khan Nuclear Chronology) ( صادر شده اسـت به ايران  اي هستهتجهيزات مرتبط با 

                                                                                                            
1. Institute of Nuclear Science and Technology in Islamabad 
2. Nuclear Studies Institute  
xx- B.S.A Tahir 
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و كشـورهاي  آمريكـا   ها باعث شده هم ايران و هم پاكسـتان از جانـب   اين همكاري. 4 :2005
هـا و   زمينه صـدور قطعنامـه   ،گيرند و حتي اين اتهامات غربي در معرض اتهامات بسياري قرار

آميز اتمي ايران را فراهم كـرده   اتمي عليه برنامه صلح انرژيالمللي  هايي توسط آژانس بين بيانيه
جر سـريالنكايي و  تـا  بـي.اس.اي طـاهر   كـه ادعـا شـده    هاسـت  است. بر اساس همـين اتهـام  

 خريـد  ميليـون دالر بـراي   3است ايران حـدود  خان به پليس مالزي گفته قديررئيس عبدال نايب
 .)A.Q. Khan Nuclear Chronology, 2005: 4( اجـزاي سـانتريفوژها پرداخـت كـرده اسـت     

بـه انتقـال    2004در سـال  اي خـود   هصفح 11مكتوب عبدالقديرخان در شود  ادعا مي ،همچنين
ايران  ،از اين رو .)Alam, 2004: 541( ايران اعتراف كرده است تكنولوژي و طراحي ساخت به

   از اين بابت نيز تحت فشار مضاعف قرار گرفته است.
ايـران را متـأثر سـاخته    امنيـت   ،اي هستهدر موضوع آمريكا  همكاري هند و ،از طرف ديگر

باشد. توسـعه برنامـه    ميآمريكا  همكاري با خواهان اي هستهد با چند هدف در حوزه هناست. 
و عضـويت   1998ي سال ها  ي وارد بر اين كشور پس از آزمايشها  ، رفع تحريماي هسته نظامي

تـالش هنـد منجـر بـه توافـق       ،از اين موارد است. از اين رو ،دائم در شوراي امنيت ملل متحد
ـ   اين توافـق از دو ناحيـه  گرديد.  2005در سال آمريكا  -هند اي هستهاستراتژيك   -رانرابطـه اي

براي موافقـت بـا ايـن پيمـان بـراي هنـد       آمريكا  ،اينكهاول  است. را تحت تأثير قرار دادههند 
دوم فشار بر ايران و مخالفت با مواضع آن است.  ،هاين آنتر شروطي معين كرده كه يكي از مهم

  .)Pant, 2011: 62( سازد ميرا متضرر  ايران ،ن پيمانآنكه مواد اي
عليه  رأي هند كه عليه ايران است. م دادهاقداماتي انجا هند براي كسب منافع خود ،در مورد اول
از  ،ايران در مورد حقوق بشر مخالف جبههاز هند حمايت انرژي اتمي و المللي  بينايران در آژانس 
 به هنگام تصويب قـرارداد همكـاري اسـتراتژيك بـا هنـد از دولـت      آمريكا  كنگرهاين موارد است. 

 اطمينان الزم را كسب كند. المللي بيناز رأي هند عليه ايران در آژانس انرژي اتمي  خواستآمريكا 
منجر به ارجاع  2006رأي داده كه رأي دوم در سال  اي هستهبار عليه ايران در مورد موضوع  3هند 

عليـه ايـران در    هند بـه قطعنامـه   ،همچنين .)Squassoin, 2006: 121( پرونده به شوراي امنيت شد
 ،بـه عـالوه   .)Anoymous, 2010( نيـز رأي ممتنـع داده اسـت    2010حقوق بشر در نوامبر  شوراي
تا از همكاري با ايـران  ي هندي را تحت فشار قرار داده ها  شركت ،در روابط مبتني بر انرژيآمريكا 
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را  1خط لوله صلحگيري هند از  كنارهفشار براي  ،در اين راستا .)Dadwal, 2010: 9( دداري كنندخو
نمايد،  مي. خط لوله صلح كه امكان انتقال گاز از ايران به پاكستان و هند را فراهم توان نام برد مينيز 

منافع حياتي هنـد و پاكسـتان از    ،اين خط لوله .)Mullick: 4( مطرح شده است 1980از اوايل دهه 
تواند زمينه همكاري ايـن سـه كشـور مهـم در منطقـه       مين و ميأيك سو و ايران از سوي ديگر را ت

ايـران و   اي هسـته آن را كمك به بودجه برنامـه  چون آمريكا جنوب و غرب آسيا را فراهم كند، اما 
، هند را تحـت فشـار قـرار داده تـا از ايـن طـرح       كند ميي تروريستي قلمداد ها  حمايت از فعاليت

   .)Kronstadt, 2007: 15( گيري كند كناره
: تأكيـد كـرد  همچنـين،   در مجلـس سـنا  آمريكـا   ، وزير امور خارجه وقت2كاندوليزا رايس

بـه   ،كننده اسـت. همچنـين   همانده كه روابطش با ايران نگراناياالت متحده به وضوح به هند ف«
ايم عقد قرارداد با ايران در زمينه ساخت خط لولـه مـا را نگـران     وضوح به مقامات هندي گفته

مـا بـه   «گويـد:   مـي نيز  3نيكالس برنز .)205: 1387ثقفي عامري،  ( »پذيريم ميكند و آن را ن مي
به  .الملل باشد عه بينبه موضوع ايران همگام با جام نسبت بايدهند ايم كه  توصيه كرده ها  هندي
باشد. ما بسيار اميدواريم كه هند در مورد نفت  اي هستهايران نبايد يك كشور با سالح  ،عبارتي

  .)Burns, 2007(» رسدن و گاز به توافق بلندمدت با ايران

قـانون  بـر اسـاس    امل برخـي مفـاد عليـه ايـران اسـت.     كا شمريآ - ، پيمان هنداز طرف ديگر
هند بايد ايـران را از فعاليـت    ،4يدها  مريكا معروف به قانونآ - آميز هند همكاري انرژي اتمي صلح

از تـالش بـراي    نـد يـا  ايـران را تحـريم ك   ،و حتي اگر الزم بود بازدارد يا منصرف نمايد اي هسته
شـده، پروسـه    اورانيـوم غنـي  توليد ، قابليت اي هستهشامل قابليت  ،كسب تسليحات كشتار جمعي

بـه علـت   هرچنـد  . دبـازدار  و ابزارهاي به كارگيري سالح كشـتار جمعـي   اي هستهت سوخ توليد
، اما با نگـاهي بـه   اين بخش از قانون مشورتي است در هند، ها  مانند چپ ها  مخالفت برخي گروه

مجـامع   هاي گذشته و نيز با عنايت به مواضع هنـد در قبـال ايـران در    روابط هند و ايران طي سال
توان ديد كه تمامي مفاد اين قرارداد از جانب هنـد در   به وضوح مي ،هاي اخير المللي طي سال بين

مقابل ايران به كار گرفته شده است. دولت هند پـس از امضـاي قـرارداد همكـاري انـرژي اتمـي       

                                                                                                            
1. IPI (India-Pakistan-Iran) 
2. Kandoliza Rice 
3. Nicholas Burns 
4. Hyde Act 
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در روابط خود با ايران بسيار محتاطانه عمل كرده و بيش از آنكه به فكر تأمين  ،آمريكا آميز با صلح
نظـر قـرار داده اسـت. ابهـام در      را مـد آمريكـا   شده از سوي ن شرايط تعيينمنافع خود باشد، تأمي

طرفانـه يـا حتـي خصـمانه عليـه ايـران در مجـامع         مواضع بـي  ،مشاركت هند در خط لوله صلح
المللي و نيز تالش براي جايگزيني منابع نفت و گاز جديد از ميـان كشـورهاي عربـي حـوزه      بين

همگـي   ،انـد  وسط دولت هند در قبال ايران به كار گرفته شـده هاي اخير ت خليج فارس كه در سال
ايـن   ،آمريكـا  اي و به تبع آن توافقات دوجانبه با حكايت از اين دارند كه ورود هند به بازي هسته

در قبـال ايـران سـوق داده     رويارويي ،طرفي و حتي در برخي موارد كشور را به عدم همكاري، بي
مانع پيشرفت آن  ،با به كارگيري ديپلماسي سنجيده بايست مياست؛ مسيري كه جمهوري اسالمي 

  .)Pant, 2011: 62( ممكن بكاهد تا حد ،شود و از پيامدهاي منفي و تهديدآميز آن
  

  گيري نتيجه
به  الملل را متأثر ساخت، ، منطقه و نظام بين1998هند و پاكستان در سال  اي هستهي ها  آزمايش

 ،منطقـه در ي تهاجمي خود را ها  اعتمادي به يكديگر، سياست تداوم بي هند و پاكستان باكه اي  گونه
، 1999به ويژه ايالت جامو و كشمير و افغانستان دنبال كردند. برخورد نظامي ميان هند و پاكستان در 

باشـد.   مـي حـاكي از تـنش در منطقـه     ،2008 هاي در سال هاو قطع روابط دوجانبه آن 2001- 2002
ناامني را افزايش  ،مانند القاعده، لشكر طيبه، جيش محمد و طالبان افراطيوجود بازيگران  ،نهمچني

گر خود  آميز و تخريب ي خشونتها  به فعاليت اي هستهداده است. اين بازيگران با وجود تسليحات 
 اي هسته . چنانكه چند بار به تأسيساتدست پيدا كنند اي هستهادامه داده و در تالشند به تسليحات 

مانند ي يها  اعتنايي به رژيم عدم اشاعه و پيمان بيهند و پاكستان با  ،همچنيناند.  پاكستان حمله كرده
، اشاعه افقـي  اي هستهبه بمب اتم دست يافتند و پس از آن با تجارت  ،تي و سي تي بي تي .پي .ان
مانع پيشرفت رژيـم عـدم اشـاعه و خلـع      ،كشورهاديگر و كسب آن از  اي هستهاد و تكنولوژي مو

و اقــدامات شــبكه  2005در ســال آمريكــا  هنــد و اي هســتهتوافــق اســتراتژيك انــد.  ســالح شــده
  از اين موارد است.  ،عبدالقديرخان در اشاعه افقي

جمهوري اسالمي ايران نيز اثرگـذار بـوده   ملي هند و پاكستان بر امنيت  اي هستهتسليحات 
زيـرا هـم    برانگيـز اسـت،   چالشاي شرقي ايران، محيط امنيتي متشنج در مرزهدر فضاي است. 
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گيري سياست خارجي ايران نسـبت   جهتتعيين كند و هم  ميي منطقه به ايران سرايت ها  ناامني
بـا   ،ثبات و خصومت تشديدشده ميـان هنـد و پاكسـتان    با توجه به محيط بيبه هند و پاكستان 

شـدن هنـد و پاكسـتان، كشـورهاي      اي هسـته در پـي   ،اينكـه  ضمنتري روبروست.  موانع بيش
انـد كـه    ي نظامي و دفـاعي خـود برآمـده   ها  تري در پيرامون ايران، به دنبال تقويت قابليت بيش

  دهد. ميافزايش درگيري و كشمكش در محيط امنيتي ايران را احتمال 
 شـود،  ميكه شامل غرب و شيعيان براي نابودي دشمنان خود  هاو انگيزه آن وجود بازيگران افراطي

بـار قـرار داده اسـت.     ايران را بيش از گذشته در آستانه خطرات فاجعـه  ،اي هستهبا همراهي تسليحات 
نزديكي جغرافيايي نيز احتمال اين خطر را تقويت كرده است. اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه در 

گروهـي از كشـورها    ،باشد، از طـرف ديگـر   مي يا هستههدف تروريسم  ،حالي كه ايران از يك طرف
  سعي در تخريب وجهه ايران دارند.  ،اند و با اين بهانه پيمان تروريسم دانسته ايران را هم

رغم ادعاهاي اوليه مبني بـر دسـتيابي    به ،شدن هند و پاكستان اي هستهعالوه بر اين موارد، 
اعتمـادي   موجب شده فضايي از بـي  ،اشاعهبا تضعيف رژيم عدم و  اي هستهآميز  به انرژي صلح

را دارنـد، شـكل گرفتـه و تشـديد      اي هستهكه قصد دستيابي به انرژي  نسبت به ساير كشورها
 هـا   محدوديتي خود، ها  آميزبودن فعاليت رغم تالش ايران براي اثبات صلحبه  ،از اين روشود. 

نيـز هنـد و    1998پـس از سـال    حتـي شده بر ايران، تداوم داشـته اسـت.    ي تحميلها  و تحريم
انـد كـه ايـران را متضـرر سـاخته       خود اقداماتي انجام داده اي هستهپاكستان براي توسعه برنامه 

بـوده اسـت.   آمريكـا   خواسته هند براي انعقاد توافق اسـتراتژيك بـا   ،اين مواردجمله است. از 
ايران بوده است. رأي هند عليه ايران در  با اي تنزل سطح روابطستيابي هند به اين توافق به بهد

ي هـا   كردن خط لوله صلح و عـدم پرداخـت بـدهي    ، عدم تمايل براي عملياتياي هستهموضوع 
  از اين موارد است.  ،نفتي هند به ايران
، خطرآفريني اين اي هستهبعد از دستيابي هند و پاكستان به تسليحات  توان گفت در مجموع، مي

 مـدها . ايـران نيـز از ايـن پيا   بيش از پيش برجسته شده اسـت  يالملل و بيناي  منطقهسطح سالح در 
هنـد و پاكسـتان   شدن  اي هسته ،امنيت ايران دستخوش پيامدهاي، 1998مصون نبوده و بعد از سال 

از  ،ساير كشـورهاي منطقـه  به طوري كه تنش و بحران در رابطه دوجانبه ايران با  قرار گرفته است،
  الملل به وجود آمده است.  و نظام بين جمله اعراب حاشيه جنوبي خليج فارس
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