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چکیده
توسعه علم و تکنولوژی در عین آثار مثبت و صلحآمیز میتواند برای مقاصد نظامی و غیرصلحآمیز نیز مورد
استفاده قرار گرفته و صلح و امنیت بینالمللی ر ا به چالش بکشد .در کشمکش میان رویکردهای مختلف
برای تأمین امنیت ملی و تقویت امنیت بینالمللی ،رقابت بین خلع سالح و بازدارندگی همچنان ادامه دارد.
یکی از عوامل مؤثر در تداوم این امر ،پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی است که در عین کمک به توسعه
در ابعاد و سطوح مختلف ،مثل بسیاری دیگر از پدیدهها در گفتمانهای امنیت ملی به طور عام و در محافل
خلع سالح به طور خاص ،دیدگاههای موافق و مخالف را دامن زده است .مقاله حاضر سعی میکند آثار
کاربرد پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک از جمله هوش مصنوعی ،سایبر ،الکترومغناطیس ،هوا و فضا،
تکنولوژی مواد و باالخره عرصه شیمیایی و بیولوژیک را در تسلیحات و شیوههای جنگ از یک طرف و
دیدگاهها و مواضع مربوطه در قالب خلع سالح و کنترل تسلیحات را از سوی دیگر تببین نماید.
واژگان کلیدی :علم و تکنولوژی ،هوش مصنوعی ،امنیت سایبری ،امنیت فضایی ،شیوههای نوین جنگ،
خلع سالح و بازدارندگی.

 پژوهشگر حوزه امنیت بینالمللی؛ نویسنده تأکید میکند که نظرات مطروحه در این مقاله صرفاً بیانگر نظر شخصی بوده و
به نمایندگی از شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگر نمیباشد.
فصلنامه مطالعات راهبردی ⚫ سال بیستوپنجم ⚫ شماره اول ⚫ بهار  ⚫ 1401شماره مسلسل 95

188

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  95بهار 1401

مقدمه
در یک تعریف بسیار ساده امنیت ملی به معنی مصونیت از تهدید است .یکی از تهدی دات س نتی
باعث نگرانی برای امنیت ملی کشورها ،تهدیدات نظامی اس ت ک ه از جمل ه راهه ای رف ع ای ن
تهدیدات ،خلع سالح از طریق کاهش و نهایت ًا امحای تسلیحات است .مبتنی بر برخی از تئوریها
و رفتارها در روابط بینالملل ،نه خلع سالح بلکه افزایش تسلیحات و ایجاد بازدارندگی است ک ه
موجب میشود کشورهای دیگر از حمله به کشور دارنده تسلیحات خودداری کنند.
از آن جایی که منشور سازمان ملل هرگونه اس تفاده از زور را مح دود ک رده اس ت ،ش اید
چنین تصور شود که اعضای ملل متحد گرایشی برای تقویت توان نظامی خود نخواهند داشت.
با این حال در عمل گرایشات مختلفی به سوی تقویت هرچه بیشتر قدرت نظامی بین کش ورها
وجود داشته و رقابت بین خلع سالح و بازدارندگی همچنان ادامه دارد .یکی از عوامل مؤثر در
تداوم این امر ،پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی اس ت ک ه در خ دمت تقوی ت بنی ه نظ امی
کشورها قرار میگیرند و در عین حال ،مواضع و دیدگاههای کنترل این روند را به دنب ال خ ود
پدید میآورند .به عبارتی دیگر ،پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک در عین کمک به توس عه در
ابعاد و سطوح مختلف ،مثل بسیاری دیگر از پدیدهها در گفتمانهای امنیت ملی به طور ع ام و
در محافل خلع سالح به طور خاص ،دیدگاههای موافق و مخ الف را دام ن زده اس ت .ب دین
معنی که آیا این پیشرفتها باید در خدمت تقویت توان نظامی مورد استفاده قرار گیرند یا برای
کنترل و محدودسازی آن؟ سؤال این است که اصوالً این پیشرفتها در ساحت نظامی ب ه چ ه
صورت نمود پیدا کرده و کاربردهای آنها کدامند.
مقاله حاضر سعی میکند آثار کاربرد پیشرفتهای علمی و تکنولوژی ک را در تس لیحات و
شیوههای جنگ از یک طرف و دیدگاهها و مواض ع مربوط ه در قال ب خل ع س الح و کنت رل
تسلیحات را از سوی دیگر تببین نماید .نگاهی به ادبیات موجود نشان میدهد که ب روز عین ی
این آثار به خصوص در عرصههای دیجیتال ،هوا -فضا ،تس لیحات کش تار جمع ی و ب االخره
تکنولوژی مواد بیش از سایر حوزهها بوده است و لذا در این مقاله بر حوزههای مزب ور تمرک ز
بیشتری خواهد شد .در ادامه نیز تالش خواهد شد اقدامات سلبی یا ایجابی اتخاذش ده در ای ن
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زمینه مورد توجه قرار گیرد .بدیهی است که فهم و تحلیل درست مسائل ناشی از پیشرفت علم
و تکنولوژی در هر دو سطح در تأمین بهتر امنیت ملی و بینالمللی مؤثر خواهد بود.

الف) نتایج تحول علم و تکنولوژی در زمینه تسلیحات و شیوههای جنگ
 .1هوش مصنوعی و سیستمهای خودگردان
تعریف واحد و پذیرفتهشده جهانی از هوش مصنوعی وجود ندارد .این عبارت در مفهوم ع ام
به توان یادگیری ،پیشبینی ،تصمیمگیری و یافتن راهحل و اقدام توسط یک ماشین بر میگردد،
به نحوی که گویی از عقل و هوش انسانی برخوردار است .در عین حال ،ای ن مفه وم ب ه زی ر
شاخههای دیگری مثل تحلیل دادهها ،فراوری تصویری و زب انی ،ش بکههای عص بی ،رب ات و
یادگیری ماشینی (یادگیری توسط کامپیوتر بدون برنامه و دستور اقدام؛ البت ه دادهه ا بایس تی از
قبل بارگذاری شده و طراحی قبلی نیز صورت بگیرد) منشعب میشود .با توجه ب ه ثمربخش ی
کاربرد هوش مصنوعی در پروژههای اجتم اعی و اقتص ادی مختل ف ،ج ذابیت ک اربرد آن در
زمینههای سیاسی و امنیتی نیز روزبهروز اف زایش مییاب د( .

Boulanin, V., Brockmann, K.,

)and Richards, L., SIPRI: Stockholm, November 2020
بر این اساس ،توان اقدام خودکار و خودگردان تسلیحات و تجهیزات نظامی ب ا اس تفاده از
هوش مصنوعی ،تحول جذاب بزرگی برای فرماندهان نظامی است و موفقیت م ؤثر طرحه ا و
برنامههای آن را تقویت و همزمان ریسک و خطر جانی و حتی لزوم حضور پرسنل را ک اهش
میدهد .شایان ذکر است که کاربرد هوش نظامی در موضوعات نظامی صرفاً مح دود ب ه ام ور
تسلیحاتی -که بسیار گسترده هم هست -نب وده و حت ی فرات ر اس ت .ب ه عن وان مث ال ،ت وان
پشتیبانی و لجستیک با استفاده از هوش مصنوعی در حال حاضر در برخی از کشورها عملیاتی
شده است و بهکارگیری پهپادهای مختلف برای مقاصد آموزشی ،شناسایی و هدایت عملیاتها
تنها یک نمونه از این موارد میتواند باشد .مثالهای کاربرد در تس لیحات نی ز ف راوان اس ت و
سالحهای نصبشده بر روی کشتیهای جنگی با مهمات هدایتش ونده یک ی از سیس تمهای
خودگردان هستند که بدون نیاز به کاربر میتوانند به صورت خودکار مواضع دش من را ه دف
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قرار دهند .سالحهای خودگردان در بخش مهمی از ی ک عملی ات نظ امی اس تفاده میش وند.
جالب این که توان هدفگیری و عملکرد دقیق این سالحها از سالحهای معمولی مورداستفاده
توسط نیروهای نظامی بیشتر است ( .)CCW/GGE.1/2019/3مث اله ای قاب ل ط رح در س ایر
بخشها نیز بعداً مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
در حوزه خلع سالح و کنترل تس لیحات ای ن موض وت تح ت ش مول کنوانس یون من ع و
محدودسازی کاربرد سالحهای متعارف خاص میباشد و طبق تصمیم کنفرانس ب ازنگری ای ن
کنوانسیون از سال  2017گروه کارشناسان دولتی تکنولوژیهای نوظهور مربوط به س الحه ای
کشنده خودگردان تشکیل و توصیههای مشخصی مث ل ت داوم اعم ال و ل زوم رعای ت حق و
بینالمللی مربوطه و نیز حقو بشردوستانه ،مسئولیت انسان و نه ماشین ،لزوم توج ه ب ه ابع اد
ممنوعه کاربرد تسلیحات ،لزوم حفاظت فیزیکی و غیرفیزیکی از تسلیحات ،ارزی ابی و ک اهش
خطرات ،عدم شبیهسازی در بعد انسانی ،حق کاربردهای مسالمتآمیز تکنولوژیهای هوش مند
و رعای ت هم ه ای ن م وارد در چ ارچوب کنوانس یون ف و ال ذکر ،ارائ ه ک رده اس ت
(.)CCW/GGE.1/2018/3

• تکنولوژیهای دیجیتال
این تکنولوژیها در عین کاربردهای مثبت متنوت ،میتوانند برای اهداف غیرمسالمتآمیز م ورد
استفاده قرار گیرند که به نوبه خ ود طی ف وس یعی از اق دامات نادرس ت از اش اعه اطالع ات
نادرست و گمراهکننده یا حتی حمالت سایبری را شامل میشوند .تکنولوژیهای دیجیتال اع م
از سختافزار و نرمافزار ،در تمام این اقدامات و از جمله علیه شبکهها و سامانههای اطالع اتی
و ارتباطی کاربرد دارند و این بعد از کاربردهای تکنولوژیهای مزبور را میتوان یک چ الش و
تهدید امنیت ی تلق ی ک رد .در مقابل ه ب ا چن ین س و اس تفادهه ایی ،از س ال  2020نقش ه راه
همکاریهای دیجیتالی توسط دبیر کل سازمان ملل مطرح شده است ).(A/74/821
شایان ذکر است که در این رابطه تأسیس ات حس اس ب ه خص وص ب یش از س ایر م وارد
بایستی مورد حفاظت قرار بگیرند .دلیل این امر روشن است زیرا حمل ه ب ه چن ین تأسیس اتی
میتواند ضربه بیشتری علیه امنیت ملی کشورها وارد کن د .ب هع الوه ،در ح ال حاض ر لیس ت
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خاص مورد توافقی از چنین تأسیساتی وجود ندارد و در فراین دهای امنی ت س ایبری مربوط ه
شامل گروه کارشناسان دولتی ) (A/RES/58/32و گروه کاری باز امنیت اطالع ات و ارتباط ات
) (A/RES/73/27بحثهای مفصلی در خصوص تعریف و مصادیق تأسیسات حساس صورت
گرفته و برخی از کشورها پیشنهادهای معینی از تأسیسات درم انی و بهداش تی ت ا سیس تمهای
اطالعات و انتخابات را شامل میشوند .بدیهی است که در پی تکیه روزافزون نظام بینالملل بر
تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطات که امروز در همه عرصههای زندگی و حت ی سیس تمهای
تسلیحاتی و نظامی راه پیدا کردهاند ،اهمیت حفاظت تأسیسات حساس برای هر کشوری ج زو
اولویتهای امنیت ملی تلقی میشود.
نگاهی به سرعت فزاینده گسترش اینترنت در سطح جه ان نش ان میده د ک ه طب ق آم ار
موجود تا سال  2025انتظار میرود اینترنت اشیا بر بستری بیش از  30میلیارد دستگاه ارتب اطی
تکیه کند ( .)A/RES/73/27شکی نیست که امکان وقوت خطرات و حم الت مربوط ه نی ز ب ه
همین منوال آسان و بیشتر میشود .یک واقعیت مهم در این زمینه عبارت از آن است که بیش تر
کاربران این تجهی زات ،اولوی ت کمت ری ب رای امنی ت وس یله م ورد اس تفاده خ ود دارن د و
تولیدکنندگان آنها نیز خدمات امنیتی درازمدت به عنوان جزئی از دستگاه ارائه نمیدهند .بمان د
که اینترنت تاریک شیوههای مخفیسازی و ناشناسماندن مه اجمین و رمزک ردن جس تجوهای
انجامشده را نه تنها تسهیل کرده بلکه در آن بازار سیاهی برای چنین سو استفادههایی نیز فراهم
ش ده اس ت .در چن ین ش رایطی انج ام وظ ایف ض ابطین ق انونی دش وارتر ش ده اس ت.
سو استفادههای گروههای تروریستی و ارتکاب ج رائم س ازمانیافت ه در ش بکههای اجتم اعی
نمونهای از سختی کار پلیس و نهادهای قانونی در چنین شرایطی است.
اگر تأثیر کاربرد هوش مصنوعی و شیوههای کامپیوتری کوانتومی را نیز ب ه ای ن محاس بات
بیافزائیم ،پیچیدگی بیشتر چالشها و تهدیدات امنیتی مربوطه را بیشتر خواهیم دی د ،چراک ه ب ا
استفاده از هوش مصنوعی انتخاب هدف و انجام حمالت سایبری به مرات ب آس انت ر ش ده و
کامپیوتر کوانتومی نیز سرعت عملیات و ت وان ف ائقآم دن ب ر موان ع را ب ه نح و بس یار قاب ل
مالحظهای افزایش داده و در نتیجه امکان مقابله را کاهش میدهد .یکی از نتایج منطقی ترکیب
این شیوهها در حمالت اینترنتی ،امکان انجام عملیاتهای سایبری خودگردان با استفاده از ن رم
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افزارهای جاسوسی و پروتکلهای کشف رمز میباش د (

Fei Su, Dr Vincent Boulanin and

.)Johan Turell, SIPRI: Stockholm, September 2020
همانگونه که اشاره شد ،در چارچوب مکانیسمهای خلع سالحی ،تاکنون دو فراین د امنی ت
سایبری (گروه کارشناسان دولتی و گروه کاری باز امنیت و کاربرد تکنولوژیه ای اطالع ات و
ارتباطات) مستقل از هم ایجاد شده و امکان راهان دازی برخ ی فراین دهای دیگ ر ب ه ص ورت
مستقل یا در ادامه همان فرایندهای قبل ی محتم ل اس ت .گ روه کارشناس ان دولت ی تح والت
اطالعات و ارتباطات در چارچوب امنیت بینالمللی از سال  2004تا  2021شش دور تش کیل
شده است 1.این گروه متشکل از  25عضو بوده که بایستی بر اساس توزیع عادالن ه جغرافی ایی
از پنج گروه منطقهای جهان توسط دبیرکل سازمان ملل انتخاب ش وند .قاع ده ک ار ای ن گ روه
مبتنی بر اجمات بوده و نتیجه کار بایستی به ص ورت گ زارش ب ه مجم ع عم ومی ارائ ه ش ود.
کارکرد و وظایف اصلی گروه بررسی موارد زیر بوده اس ت :تهدی دات فعل ی و آت ی؛ قواع د،
نرمها و اصول؛ اعمال حقو بینالملل؛ اعتمادسازی و باالخره ظرفیتسازی.
از میان شش دور فو الذکر ،گروه تنه ا در س اله ای  2015 ،2013 ،2010و  2021توانس ته
است گزارش اجماعی حاوی توصیههایی داوطلبانه ارائه دهد و گ زارش دو دوره  2016ت ا 2019
نتوانستند با اجمات گروه و متعاقب ًا مجمع عمومی تصویب شوند .در این می ان ،نکت ه قاب ل توج ه
دیگر ،به چالش کشیدهشدن گزارشات و فعالیت گروه از سال  2016به بعد است زی را عض ویت
محدود در این گروه همراه با دست باز دبیرک ل در انتخ اب کارشناس ان ک ه امک ان تأثیرگ ذاری
ال با وجود این که کارشناسان ب ر
مالحظات سیاسی در انتخاب کارشناسان را افزایش میداد و عم ً
اساس ظرفیت شخصی انتخابشده و قاعدت ًا و بر اساس ظاهر حقوقی قضیه نباید به نماین دگی از
کشور متبوت خود عمل کنند و اما دقیق ًا بر اساس مواضع ملی متبوت خود عم ل میکردن د ،باع ث
انتقادات زیادی از گروه و عملکرد آن شد .مهمتر از این ،دیدگاه کشورها نس بت ب ه ه ر ک دام از
عناصر دستورکار گروه کارشناسان به صورت واگرایانه مانع حصول اجمات میش د .در ح الی ک ه

 . 1برای اطالت بیشتر ر .ک:.
2004/2005 (A/RES/58/32), 2009/2010 (A/RES/60/45), 2012/2013 (A/RES/66/24), 2014/2015
)(A/RES/68/243), 2016/2017 (A/RES/70/237), and 2019/2021 (A/RES/73/266
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موافقین گروه -کشورهای غربی و همسو  -با تأکید ب ر س ه گ زارش اجم اعی ت ا قب ل از 2016
محتوای آنها را مورد توافق جهان وانمود میکردند و همواره بر اجرای توص یههای گ روه توس ط
کشورها تأکید داشتند ،منتقدین گروه -روسیه و کشورهای همفکر -تصریح و تأکید داشتند ب ا ب ه
چالش کشیدهشدن گزارشات گروه دیگر اجماعی روی آنها حاصل نیست و در شرایطی ک ه ه ی
مانعی برای اجرای توصیههای گروه وجود نداشته ،تک رار و ت واتر حم الت س ایبری ناکارام دی
چنین توصیهه ایی را ب ه اثب ات میرس اند و اص و ًال داوطلبان هب ودن اج رای توص یههای گ روه
کارشناسان و نیز قطع نامههای مجمع عمومی یک ی از دالی ل ع دم ال زام دول ته ای عض و ب ر
اجراست و این نقیصه تنها با تصویب سند حقوقی الزامآور بر طرف میشود.
این انتقادات و مخالفتها ،روسیه و کشورهای همفکر را به ابتکار عمل دیگ ری در قال ب
قطعنامه مجمع عمومی  -(A/RES/73/27) -در سال  2018رهنمون شد تا ب ر مبن ای عملک رد
شفاف ،شمولگرا و دموکراتیک بتواند فرایند جدیدی را ب ا عن وان گ روه ک اری ب از امنی ت و
کاربرد تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات در چارچوب امنیت بینالمللی طرحریزی و هدایت
کند .در این گروه نیز که برای دومین بار تشکیل شده و ب ر مبن ای اجم ات ک ار میکن د ،هم ه
کشورهای عضو سازمان ملل میتوانند مشارکت کنند و محدوده زمانی گروه دوم به مدت پ نج
سال از  2021تا  2025تعیین شده است ) .(A/RES/75/240نتیجه کار این گروه نیز به ص ورت
گزارش بایستی به مجمع عمومی ارائه شود و سرفصلهای وظایف آن شامل پنج مورد مش ترک
با گروه کارشناسان دولتی شامل تهدیدات فعلی و آتی؛ قواعد ،نرمها و اص ول؛ اعم ال حق و
بینالملل؛ اعتمادسازی ،ظرفی تس ازی و ی ک م ورد خ اص و جدی د ب ا عن وان گفتگوه ای
نهادینهشده میباشد.
در مجموت میتوان گفت که هر چقدر کامپیوترها پیشرفتهت ر میش وند ،پیچی دگی مقابل ه ب ا
حمالت سایبری نیز افزونتر میشود .عالوه بر این ،برنامه و نرمافزارهای کامپیوتری که تنها چن د
سال پیش مکمل تجزیه و تحلیل و ارزیابیهای انسانها بودند ،اکنون ج ایگزین آنه ا ش دهان د و
تشخیص و تمایز میان اطالعات و اجرا بسیار دشوار گشته است .در نتیج ه ،متخصص ین ام ر ،ب ا
وجود نصب نرمافزارهای دفاعی و مقابله با حمالت سایبری نسبت به عواقب امنیت ی وخ یم ای ن
حمالت ترس بیشتری پیدا کردهاند .از سوی دیگر ،کاربرد روزافزون تکنولوژی ارتباطات و تکی ه
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بر عملیات شبکهای در برنامهریزیه ای نظ امی ن ه تنه ا ک امپیوتر و ش بکه را ب ه عن وان عام ل
تقویتکننده و مکمل نیروهای نظامی سنتی درآورده است ،بلکه این امر فینفس ه نش انگر ظه ور
عرصه جدیدی با عنوان جنگ سایبری در حوزه نبرد بوده و از نظر برخ ی از ص احبنظ ران ام ر
چنین تحولی پارادایم مسلط بر دستگاههای نظامی را نیز تغییر داده است.
نگاهی سریع به قوانین ملی و بینالمللی نشان میدهد که بهرغ م ی ک نی از عاج ل ،هن وز
مقررات جامع و مؤثری برای مبارزه با این گونه خطرات تدوین نشده است .در این میان ،تنه ا
برخی از کشورها بهطور یکجانبه برای محافظت از زیرساختهای خود اقدام کردهاند .یکی از
روشهای مهم مورد نظر کشورها اتخاذ بازدارندگی سایبری بوده است .به عبارت دیگ ر ،یک ی
از راهحلهای پیشنهادی استراتژیستها برای مقابله با خطرات مزبور ،تعمیم بازدارن دگی ب رای
مقابله با حمالت سایبری و با استفاده از شیوهها و ابزارهای مربوطه میباشد .در ای ن ص ورت،
طبیعی است که برخی عناصر و شیوههای بازدارندگی سنتی ،تغییر و به نفع شرایط جدی د و از
جمله تغییر سطح بازیگران و احتمال تأمین بازدارندگی در مقاب ل ب ازیگران غیردولت ی ک ه ب ه
آخرین پیشرفتهای تکنولوژیکی هم دسترسی دارند ،تعدیل شوند.

• عرصه شیمیایی و بیولوژیک
کاربرد سالحهای شیمیایی و بیولوژیک مدت مدیدی است که توسط نظ ام بینالملل ی من ع ش ده
است .با وجود این ،کاربردهای اخیر سالحهای شیمیایی و پیشرفتهای علمی حاصلشده در ه ر
دو حوزه ،خطری برای تضعیف نرم جهانی علیه این سالحها میباشند .در این میان ،پیشرفتهای
علمی و تکنولوژیک همگرایی دو حوزه را افزایش داده و امروز ت وان تولی د عوام ل ش یمیایی از
طریق بیولوژیک و برعکس امکانپذیر شده است)Anna Roessing, October 17, 2019( .
از جمله مثاله ای عین ی پیش رفته ای مزب ور میت وان ب ه شناس ایی و تغیی ر دیانای،
دستکاریهای بیولوژیک و باز امکان استفاده از هوش مص نوعی در ه ر ی ک از ای ن حوزهه ا
اشاره کرد که میتواند تولید و کاربرد عوامل مربوطه جدیدی را تسهیل نماید .برای دانش مندان
امر پذیرفتهای است که به همان میزان که فرموالسیون تولید واکسن میتوان د ب رای مب ارزه ب ا
عوامل میکروبی استفاده شود ،چنین دانشی در راستای اهداف غیرمسالمتآمیز نیز بهکار گرفت ه
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شود .به همین نحو ،پیشرفت دانش فرایندهای مولکولی و توان دستکاری در ای ن فراین دها در
عرصه شیمیایی نیز دارای آثار دوگانه است و محاسبات کامپیوتری نیز در اثرگذاری بیشتر ای ن
توانمندی مورد استفاده قرار میگیرد .این عوامل در کنار کاربردهای م واد ش یمیایی س می ب ه
عن وان اس لحه ش یمیایی همچن ان نگ رانکنن ده هس تند

(Brockmann, K., Bauer, S. and

.)Boulanin, V, SIPRI: Stockholm, March 2019
کنوانسیون سالحهای شیمیایی و سازمان من ع س الحه ای ش یمیایی تعه دات و مق ررات
اجرایی مقابله با کاربرد سالح شیمیایی را وضع و اجرای ی میکنن د .در ای ن زمین ه ،مص وبات
کنفرانسهای ساالنه و بازنگری این کنوانسیون و از جمل ه اف زودن م واد ش یمیایی جدی د ب ه
جداول مربوطه قابل توجه بوده است .شورای مشورتی علمی نیز گزارشاتی در این زمین ه تهی ه
و ارائه کرده است ،هرچند نظرات این شورا طی سالهای اخیر همراه با مالحظات سیاسی نی ز
بوده است.
با وجود این ،کنوانسیون سالحهای بیولوژیک فاقد چنین تنظیم ات و مق ررات پیش رفتهای
میباشد و مخالفت آمریکا مانع مهمی در تقویت بازنگری کنوانس یون ب وده اس ت .ب ه منظ ور
تأسیس نهاد علمی مشابه نیز کشورها پیشنهادهای مختلفی ارائه دادهاند و این امر در دستور کار
قرار گرفته و از سال  2018گروه کارشناسان تشکیل شده ک ه ب ا توج ه ب ه اهمی ت همگرای ی
شیمی و بیولوژی ،این موضوت را در دستور کار خود ق رار داده اس ت .ش ایان ذک ر اس ت ک ه
عالوه بر کنوانس یونهای ف و  ،قطعنام ه  1540ش ورای امنی ت (مص وب س ال) نی ز ح اوی
درخواستهایی از دولتها برای کنت رل و جل وگیری از اش اعه س الحه ای کش تار جمع ی و
ابزارهای پرتاب آنها و نیز منع دسترسی بازیگران غیردولتی به آنها میباشد.

• تکنولوژیهای هوا -فضا
تأثیر پیشرفت علم و ظهور تکنولوژیهای جدید در این زمین ه در دو بع د ه وا ب ا تمرک ز ب ر
موشک و فضا با تمرکز بر ماهوارهها قابل بحث و پیگیری است .با پیشرفت عل م و تکنول وژی
کارکردهای سامانههای موشکی از حیث نوت و کیفیت افزایش پیدا کرده است و این امر به نوبه
خود بر صلح و امنی ت بینالملل ی تأثیرگ ذار اس ت .بررس یهای مربوط ه نش ان میده د ک ه
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نوآوریهای جدیدی در موشک و سامانههای موشکی پدید آم ده ک ه ب ه دق ت ه دفگی ری
موشکها بسیار کمک میکنند .موشکه ای فراص وت ،ردی ابی زمین ی ،کنت رل ایرودینامی ک،
مانورهای جوی و ماورای جو ،موشکهای حامل سالحهای هستهای کوچک هدایتش ونده و
نیز موشکهای تاکتیکی قابل استفاده در خود میدان نبرد از جمله این نوآوریه ا میباش ند ک ه
بسیاری از آنها به صورت افقی نیز اشاعه پیدا کردهاند .در کنار کاربردهای سنتی موش ک ب رای
اهداف دوربرد ،این توانمندیها سلطه سنتی دارندگان محدود این سالحها را به چالش کش یده
است .در این میان ،عدم امکان تمایز دقیق میان توانمندیهای موشکی با راکتهای توپخان های
کالیبر بزرگ چالش دیگری است که رژیمهای مربوط به کنترل موشکی را میتوانند ب ا مش کل
مواجه کنند .جالب است که توان مانور کالهکهای موش کی امک ان خنث یس ازی س امانههای
ضدموشکی را فراهم میکنند و این بر جذابیت تکیه بر توان دفات موشکی خاص کمک میکند
( .)Anja Kaspersen and Andrew Hagan, 8 Sept. 2015
همانگونه که اشاره شد موشکهای فراصوتی با داشتن تمام مشخص ات و توانمن دیه ای
جدید مثل مانور در مقابل سامانههای دفاعی ،هدایتشوندگی ،ط ول ب رد زی اد و ت وان حم ل
کالهکهای متعارف یا غیرمتعارف و سرعت بسیار متمایز میتوانند سامانههای دفات موشکی و
رادارهای شناسایی را دور زده و به اهداف مشخص اصابت کنند .الزم ب ه ی ادآوری اس ت ک ه
هرچند این موشکها ،وسایل پرتابی خاصی هستند ،با نصب موتورهای ای ن موش که ا روی
موشکهای معمولی ،امکان تبدیل موشکهای اخیر به موشکه ای فراص وت را ف راهم آورده
است .امکان پرتاب ای ن موش که ا در ح ال حاض ر از زم ین ،ه وا و دری ا وج ود دارد (

A

 .)/76/182ناگفته نماند که در عین امکان حمالت پیشگیرانه برای از بینب ردن ای ن س الحه ا،
تالشهایی برای خنثیکردن آنها به خصوص در مراحل اولیه پرتاب و قبل از خ روا از ج و و
نیز حمله لیزری یا فیزیکی 1روی سالحهای پرتابشده آغاز شده است که هنوز با رسیدن ب ه
موفقیت کامل فاصله دارد .بدیهی است که حمله پیشگیرانه ،حمل ه ب ه ماهوارهه ای مس تقر در
مدارهای نزدیک کره زمین یا حمله به سیلوهای ذخیرهسازی سالحه ای کش تار جمع ی و ب ه

1. kinetic
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خصوص سالحهای هستهای آثار بیثباتکننده خاص خ ود را ب ه دنب ال خواه د داش ت و از
جمله مفاهیمی مثل بازدارندگی متقابل را میتوانند به چالش بکشند .آزمایش انوات این سالحها
گزارش شده است.
در بعد کنترلی ،موشک یکی از سالحهایی است که نرم و مق ررات جه انی محکم ی در
مورد آن تدوین و اجرایی نشده است .هرچند کمیته یک مجمع عم ومی ای ن موض وت را در
دستور کار خود دارد ولی از سال  2008به بعد قطعنامه محتوایی خاصی در این زمینه ص ادر
نشده اس ت (  .)A/RES/63/55ب ین س اله ای  2001ت ا  2008مجم ع عم ومی س ه گ روه
کارشناس ان دولت ی را م أمور رس یدگی ب ه مس ائل موش کی در تم ام ابع اد آن ک رده ب ود
(  .)A/57/229, A/61/168, A/63/178دیگر مکانیسمهای خلع سالحی مث ل کنف رانس خل ع
سالح نیز دستورالعمل خاصی در این زمینه ندارند .با وجود این ،نکته فو به معن ی فق دان
هرگونه سند و ابتکار بینالمللی نیست.
در حال حاضر ،دو رژیم بینالمللی بینالدولی برای کنترل موشک مبتنی ب ر اق دامات
داوطلبانه وجود دارد .رژیم کنترل تکنولوژی موشکی موسوم به امتیسیآر 1در س ال  1987ب ه
منظور محدودسازی اشاعه موشک بالستیک و دیگر ابزارهای پرتابی بیسرنشین قادر ب ه حم ل
کالهک کشتار جمعی تأسیس شده است که در حال حاضر  35عضو دارد .همچنین ،کردارنام ه
الهه برای مقابله با اشاعه موشکهای بالستیک در سال  2002تصویب شده که ش امل تعه دات
سیاسی الزامآور در جهت خویشتنداری حداکثری در تولید ،آزم ایش و ش لیک موش که ای
بالستیک و نیز شفافیت سیاستهای مربوطه و پرتابهای احتمالی این نوت موشکها و ماهواره
است .در حال حاضر ،این رژیم نیز مورد حمایت  143کشور میباشد .شایان ذکر است ک ه ب ه
توصیه برخی از نهادهای فرعی مربوط در سازمان ملل ،مطالعه سالحهای فراصوتی در دس تور
کار قرار داشته و در مذاکرات سران آمریکا و روسیه نیز این موضوت م ورد بح ث ق رار گرفت ه
است .موضوت سالحهای ضد ماهوارهای نیز در بخشه ای مختل ف س ازمان مل ل مرب وط ب ه
امنیت ماورای جو مطرح شده ولی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است.

1. Missile Technology Control Regime: MTCR
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در زمینه تکنولوژیهای فضایی نیز عمده توجه به ماهواره اس ت .ماهوارهه ا نی ز در ع ین
داشتن کاربردهای صلحآمیز متنوت ،در عرصه نظامی نیز بسیار مورد توجه و اس تفاده میباش ند.
برخی از کش ورها همچ ون آمریک ا در س اله ای اخی ر واح د نیروه ای فض ایی تأس یس و
بودجههای هنگفتی به آن اختصاص میدهند .امروزه ،نیروهای نظامی به طور فزاین دهای حت ی
برای انجام وظایف اصلی خود مثل سیستمهای هشدار ،جهتی ابی ،شناس ایی ،ه دفگی ری و
ارتباطات به تکنولوژیهای فضایی و ماهوارهها وابستهاند .البته کاربردهای جدید ماهوارهها مثل
استفاده از روباتهای ماهوارهای و فضایی نیز امکانپذیر شدهاند .با وجود ای ن ،ماهوارهه ا ب ه
شیوههای مختلف مثل حمالت سایبری ،تداخل الکترومغناطیسی ،حم الت لی زری در مع ر
حمالت متقابل قرار دارند .حتی ماهوارهها و تأسیسات فضایی م أمور دف ع زبال ههای فض ایی،
میتوانند برای اهداف غیرمسالمتآمیز مورد استفاده قرار گیرند .همچنین ،دستگاهه ای لی زری
مستقر در فضا میتوانند برای کورکردن موقت گیرندههای هدف به کار گرفته شوند .شایان ذکر
است که تحقیقات علمی در این زمینه همچنان ادامه دارد.
در بعد کنترلی تکنولوژیهای فضایی نیز ،حقو بینالملل موج ود م وارد زی ر را در
فضای ماورای جو ممنوت کرده است :استقرار سالحهای هستهای یا دیگ ر س الحه ای کش تار
جمعی  ،تأسیس پایگاهها و سایر تأسیسات نظامی ،آزمایش هرگونه سالح ی ا م انور نظ امی در
کرات دیگر ،آزمایش هرگونه سالح هستهای یا هر آزمایش هستهای دیگر.
از سال  1985نیز من ع مس ابقه تس لیحاتی در فض ای م اورای ج و در دس تور ک ار
کنفرانس خلع سالح قرار گرفته است .برای اولین بار ،گروه کارشناسان دولتی ش فافس ازی و
اعتمادسازی در رابطه با فعالیتهای ماورای جو ،در سال  2013توانست گزارش ی اجم اعی را
تصویب کند ) .(A/68/189بر اساس توصیههای همین گروه ،کمیسیون خلع سالح رس یدگی و
بحث در خصوص این موضوت را با هدف جلوگیری از مسابقه تس لیحاتی در فض ای م اورای
جو به دستور کار دور جدید خود اضافه کرده است ) .(A/68/189از سوی دیگر ،کمیته ک اربرد
صلحآمیز فضای ماورای جو 1در سال  2019تعداد  21دستورالعمل برای پایداری فعالی ته ای

1. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
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ماورای جو در درازمدت را تأیید و متعاقب آن گروه کاری مربوط ه را ب رای م دت پ نج س ال
مجدداً تشکیل داد .الزم به ذکر است که گروه کارشناسان دولتی جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی
در فضای ماورای جو که طبق قطعنامه مجمع عمومی تشکیل ش ده ب ود ( ،)A/RES/72/250ب ا
وجود تشکیل جلسات طی سالهای  2018و  2019نتوانست در مورد گزارش نهایی به تواف ق
برسد .اضافه میشود که در سال  2020با وجود انتقادات و نهایتاً رأی منفی برخی از کش ورها،
به پیشنهاد انگلیس قطعنامهای در خصوص ک اهش تهدی دات فض ایی در مجم ع عم ومی ب ه
تصویب رسید ( )A/RES/75/36و از دبیرکل خواسته ش د نظ رات کش ورها را در ای ن م ورد
جمعآوری و به مجمع ارائه کند (.)A/76/77

• تکنولوژیهای الکترومغناطیسی
اخی راً گ روه جدی دی از س الحه ا معرف ی ش دهان د ک ه ک ارایی آنه ا ب ا اس تفاده از ان رژی
الکترومغناطیسی طیف است و شامل س ه دس ته زی ر میباش ند :ت وان جن گ الکترونی ک ک ه
دسترسی دشمن به طیفهای الکترومغناطیسی را مانع شده یا از بین میبرند؛ س الح مبتن ی ب ر
انرژی هدایتشده -مثل سالحهای لیزری یا مایکروویو -که از ان رژی الکترومغناطیس ی ب رای
تخریب یا صدمه فیزیکی استفاده میکند؛ و سالح مبتنی بر پیشران الکترومغناطیسی -نوت بسیار
جدید سالحهای الکترومغناطیسی که در حال تکامل هستند -مثل توپ برقی 1یا سالح فن

ری2

که سرعت پرتابه جامد را بسیار افزایش میدهند.
سامانههای نظامی جدید اکثر ًا متکی بر گیرندهها ،سیستمها و ارتباطات هدایتش ونده هس تند
که از عالئم الکترومغناطیسی استفاده میکنند .در جنگهای الکترونیکی از این ویژگی برای ایج اد
اختالل ،جعل و هک عالئم مورد استفاده نیروهای دشمن یا برای مقابله با اقدامات مش ابه دش من
بهرهبرداری میشود و هم اینها در شیوههای رایج جنگ شامل جنگهای زمینی ،ه وایی ،دری ایی
و حتی ماورای جو امکانپذیر میباشند و بدیهی است ک ه تأسیس ات حس اس ش امل تأسیس ات
هشدار سریع در مقابل چنین شیوههای جنگی آسیبپذیر هستند .در این زمینه نیز مثل سایبر ،ح د
1. rail guns
2. coil guns
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آستانه جنگ چندان قطعی نبوده و به درک ،تفسیر و نهایت ًا تصمیم دولت مربوطه بس تگی خواه د
داشت (.)Report of the Secretary-General, A /76/182, 19 July 2021
گ روه کارشناس ان دولت ی جل وگیری از مس ابقه تس لیحاتی در م اورای ج و ،موض وت
توانمندیهای جنگ الکترونیکی را مورد بحث ق رار داده ( )A/74/77و دی دگاهه ای برخ ی از
دول عضو طبق قطع نامه  75/36در گزارش مربوطه دبیرکل سازمان مل ل ( )A/76/77م نعکس
شده است .البته این موضوت هن وز در مراح ل اولی ه ب وده و تص میم درب اره کنت رل ،من ع ی ا
محدودکردن آن نهایتاً به نظر دولتها بستگی دارد و در حال حاضر چشمانداز خاصی در ای ن
زمینه مشاهده نمیشود.

• تکنولوژی مواد
شیوههای جدید تولید مواد جدید باعث تغییراتی ظریف در مسائل نظامی و تسلیحاتی ش ده و در
عین داشتن آثار مثبت در تقویت توان دولتها برای مقابله با عوامل ناامنی ،سطح آستانه دسترس ی
به سالح را هم برای دولتها و هم بازیگران غیردولتی تسهیل کردهاند .امکان دسترسی آس ان ب ه
سالحهای شیمیایی و بیولوژیک یا مواد شکافتپذیر ،در عین مشکالت فنی موجود ،نمونه بارزی
از این امر است که به تواتر مورد توجه قرار گرفته است .جالب توجه است که در این زمین ه نی ز
هوش مصنوعی میتواند مورد استفاده قرار گیرد و تولی د خودک ار م واد ،ش بیهس ازی ی ا چ اپ
سهبعدی را تسهیل نماید ،بدون این که دولتها امکان نظ ارت آس ان ب ر چن ین فراین دی داش ته
باشند زیرا با امکان عدم تمرکز تولید ،استفاده از نانوتکنولوژی و تقویت کارایی عوامل شیمیایی و
بیولوژیک و نیز انتقال دانش فنی از طر مجازی ،مقررات دولتی به راحتی دور زده میشوند .آثار
چنین تغییرات و پیشرفتهایی در رابط ه ب ا انتق ال غیرق انونی س الحه ای کوچ ک و س بک و
بهخصوص امکان محوسازی عالمتگذاری روی سالحهای مزبور مورد توجه میباش د(

Report

.)of the Secretary-General, A /76/182, 19 July 2021
در حالی که در خصوص بعد مربوط به سالحهای کش تار جمع ی مق ررات بینالملل ی در
قالب کنوانسیونهای الزامآور یا قطعنامه الزامآور شورای امنیت تدوین و توسعه پیدا ک ردهان د،
در رابطه با موضوعات جدید دیگر هنوز مقررات بینالمللی مدون تنظیم نشدهاند .البته ای ن ب ه
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معنی عدم توجه به موضوت نیست و به عنوان مثال ،عالوه بر قطعنامه  1540شورای امنیت ،این
شورا در قطعنامه  2325شورای امنیت به کاربرد پیشرفتهای علمی و تکنولوژی ک و تج ارت
بینالمللی به قصد اشاعه توسط بازیگران غیردولتی توجه کرده است .در این قطعنامه ،ش ورا از
اعضای سازمان ملل میخواهد به امکان کنترل نامحسوس تکنولوژی و اطالعات قاب ل اس تفاده
در جهت سالحهای کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها توجه داشته باشند.
در زمینه سالحهای کوچک و سبک ،امکان سو اس تفاده از پیش رفته ای تکنولوژی ک در
مواردی مثل محو عالمتگذاری روی این تسلیحات در محافل مختلف از جمل ه برنام ه اق دام
سازمان ملل برای کنترل سالحهای کوچک و سبک و نیز قطعنامههای مجمع عمومی م د نظ ر
بوده است (.)Report of the Secretary-General, A /76/182, 19 July 2021

نتیجهگیری
توسعه علم و تکنول وژی در ع ین آث ار مثب ت و ص لحآمیز میتوان د ب رای مقاص د نظ امی و
غیرصلحآمیز نیز مورد استفاده قرار گرفته و صلح و امنیت بینالمللی ر ا به چالش بکشد .نمونه
بارز این تأثیرگذاری در حوزههای مختلف نظامی و تسلیحاتی تاکنون بررسی ش ده و ب ه نوب ه
خود در اسناد و مکانیسمهای خلع سالحی و به منظور مدیریت این آثار مذاکره و تصمیمگیری
شده است .البته با توجه به اختالف نظر دولتها از ی ک ط رف و اینک ه آث ار مثب ت و منف ی
تکنولوژیهای جدید هنوز به طور کام ل شناس ایی نش دهان د ،بررس ی آث ار ای ن تح والت و
راهحلهای احتمالی همچنان باید ادامه بیابد .با وجود این ،شکی نیست که این تحوالت رواب ط
قدرتهای بزرگ و حتی قدرتهای کوچک را تغییر داده و بر این اساس دولتهای کوچک و
بازیگران غیردولتی فرصتی برای عر

اندام پیدا کردهاند .در مجموت ،تحول عل م و پیش رفت

تکنولوژی در حوزههای امنیتی ،نظامی ،تسلیحاتی و جنگ نشان میدهد ک ه ق درت از کنت رل
سنتی توسط دولتها خارا و به دست بازیگران غیردولتی نیز رسیده است .بر این اس اس ،ب ه
همان میزان که نیروهای نظامی مستقر و زیر نظر دولتها میتوانن د از ه وش مص نوعی ب رای
تحقق اهداف خود استفاده کنند ،سهولت دسترسی به پیشرفتهای علمی باعث شده اس ت ک ه
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گروههای تروریستی و غیرقانونی هم به این امر روی آورند .این امر ،به چالشی امنیت ی منته ی
شده و مستلزم اقدام دولتهاست.
عالوه بر آثار مستقیم تکنولوژیهای جدید در بروز چ الشه ای امنیت ی و ک اربرد آنه ا در
نبرد ،از آثار غیرمستقیم توسعه آنها بر مسابقه تسلیحاتی و نیز خطر گرایش به س الح هس تهای
نباید غفلت کرد .گزاره اخیر به خصوص با توجه به سیاستها و دکترینه ای هس تهای اع الم
شده و کاهش آستانه توسل به سالح هستهای پر رنگتر میشود چراک ه ط ی س اله ای اخی ر
برخی از قدرتهای هستهای و بهخصوص آمریکا ،روسیه و انگلیس اعتقاد به تناسب به عن وان
یکی از عناصر الزمالرعایه در دفات مشروت را نادیده گرفته و دامنه توسل به س الح هس تهای را
به عوامل تهدیدکننده غیرهستهای نیز تسری دادهاند.
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