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Abstract 

The present article, the analytical research conducted in an analytical-descriptive manner, 

seeks to answer the question of Conformity of The Proliferation Security Initiative (PSI) 

with the Treaty law and customary international law. As one of the most important 

restrictive arrangements for the rights of developing countries in the field of advanced 

technologies, critics of the PSI believe that the intention of the members of the PSI to seize 

ships in the high sea and territorial waters violates the principle of freedom of the high seas 

and the right of innocent passage in territorial waters. In addition, the practices conducted 

in the framework of this initiative violate the right to self-defense and Security Council 

resolutions such as 1718 and 1540. On the other hand, the nature and manner of joining the 

initial operations and statistics about the success of its operations are vague and distorted. 

The finding of this article is that regardless of the justifications and support formed by this 

initiative, such an arrangement cannot be considered in conformity with treaty law and 

customary international law as well as the Security Council resolutions. The Proliferation 

Security Initiative is an illegal arrangement worthy of persistent objection, non-recognition 

and tries to prevent it from becoming the customary rule of international law. 

Keywords: Security Council, Self-defense, Proliferation Security Initiative, Convention 

1982. 
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
949–9911،929،بهمندهمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةیازنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 الملل بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین انطباق قواعد حاکمبررسی 

*مهدیحاتمی

 چکیده
یی تحلیلیی انمیاد شید       شییوۀ توییی ی   که به ،منظور پژوهشی تحلیلی به همقالنگارندۀ این 

میزان مطیاب  بیا وقیو      درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه ،است
وقیو    ۀترین ترتیبیا  محدودکننید   یکی از مهم منزلۀ عرفی است. بهای و  الملل معاهد  بین

ن ایین ابتکیار   اهای پیشرفته منتقید  های مربوط به فناوری توسعه در عریه کشورهای دروال
هیای   و آب آزاد یهیا در درییا   ف کشیتی یبر توق ابتکار مبنی یدارند که قصد اعضا اعالد می
 اسیت. سیرزمینی   هیای  آب ازضیرر   ر بیی وی  عبیو  ها و ناقض ایل آزادی دریا سرزمینی

هیای شیورای امنییت     نامیه  های ابتکار ناقض و  دفیا  مشیرو  و قطی     برآن، فعالیت افزون
 ماهیت و چگیونگی عضیویت در   ،دیگر . ازسویاست 7451و  7171های  نامه چون قط  هم

نگارند  ۀ . یافتاستهای آن مخدوش و مبهم  ابتکار و آمار موجود درمورد موفقیت عملیا 
تیوان   گرفته از این ابتکار نمی های شکل ها و ومایت این مقاله آن است که فارغ از توجیه در

هیای شیورای    نامیه  ای و عرفی و نییز قطی    الملل معاهد  منطب  با وقو  بین چنین نهادی را
عیدد   مسیتمر،  غیرقانونی شیایان اعتیرا    ینهاد منزلۀ به . ابتکار امنیت اشاعهامنیت دانست

 است. الملل وقو  بین عرفی ۀشدن آن به قاعد و تالش برای جلوگیری از بدل ،اساییشن

 .7811 شورای امنیت، دفا  مشرو ، ابتکار امنیت اشاعه، کنوانسیون :ها هکلیدواژ
 

 مقدمه. 1

و کشیورها   دارد بیر  دروقو  و تعهیداتی بیرای کشیورهای عضیو      ای المللی بین ۀهر معاهد
منی    ۀکننید. معاهید   گیری میی  در آن تصمیم شدن یا نشدنعضو دربارۀبه مصالح خود  باتوجه
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ای نیز از این قاعد  مستثنی نیست. در این معاهد  کشورهای فاقید   های هسته گسترش سالح
هیا   اند که از قبول مستقیم یا غیرمستقیم انتقال سیالح  متعهد شد  1 ۀبرد  در ماد های ناد سالح

ای  ر ادوا  ان میاری هسیته  گی یدها یا  یا کنترل بر این سالح ای ر ادوا  ان ماری هستهگیدیا 
 و زندای را نسیا  ها یا ادوا  ان ماری هسته و به هیچ طریقی سالح کنندبه دیگری خودداری 

ر ادوا  گی ید ها یا جو یا دریافت کمک برای ساخت این سالحو و در جست دست نیاورند به
هیای   تعهدا  ازجانب کشورهای فاقید سیالح   این یای برنیایند. پذیرش تمام ان ماری هسته

ای منیدر  در   آمیز از انرژی هسیته  یلح ۀها از و  است اد مندی آن بهر فقط با هدف ای  هسته
ییک از میواد ایین معاهید       هییچ »موجیب ایین میاد      است. به «من  گسترش ۀمعاهد» 5 ۀماد
منظیور   اعضیای آن بیه  انکیار هرییک از    نحوی ت سیر نخواهد گردید که به وقو  غیرقابیل  به

جویانه بیدون   ای در جهت اهداف یلح برداری از انرژی هسته و بهر  ،تحقیقا ، تولید ۀتوسع
همیین میاد     ۀ. در ادامی «این معاهد  خللی وارد نمایید  1و  7هر نو  تبعیض و براساس مواد 

و  ،تیر تمهییزا ، میواد، دانیش     تبیادل هرچیه وسیی    »اند که  معاهد  متعهد شد  یاعضا ۀهم
ای تسهیل نمود  و و  شیرکت در   آمیز انرژی هسته اطالعا  فنی را درجهت مصارف یلح

ای در  هیای هسیته   پس از عضویت کشیورهای فاقید سیالح    ،. متأس انه«این مبادال  را دارند
ای و  هییا موانیی  و ترتیبییا  معاهیید  سییالحاییین منیی  گسییترش کشییورهای دارای  ۀمعاهیید

ایمیاد  ای  آمیز از انرژی هسیته  یلح ۀدن و  است ادکردمحدو با هدفای جدیدی  غیرمعاهد 
ابتکیار  »عنیوان   را بیا ای  د  یکی از ترتیبا  غیرمعاهد کر. در این نوشتار نگارند  سعی کردند

ن مبیی   فقط وجود نیامد  و المللی به بین ۀ. این ترتیب براساس معاهدررسی کندب «امنیت اشاعه
 ای است. آمیز از انرژی هسته یلح ۀو  است اد دنکرتعدادی از کشورها در محدود ۀاراد

تیوان در بازرسیی    ابتکیار را میی  ایین  آمریکا برای ایماد  ۀآغاز تالش دولت ایاال  متحد
ظن ومل گاز موسیتارد   به (Yinhi)ینهی ناموفقی دانست که در زمان کلینتون از کشتی چینی 

ییک از میواد ادعیایی     ی هیچعمل آمد. پس از توقیف و بازرسی کشت بهو گاز اعصاب سارین 
کشف نشد و دولت چین تقاضای عذرخواهی و جبران خسار  ناشی از تغییر مسیر کشیتی  

ییک کشیتی تمیاری    ی نیروهای اسپانیای ،1111. در دسامبر (Tempest 1993: 10) دکرخود را 
شیمالی بیه مقصید     ۀشد در وال ترک کیر  که ادعا می ،(Sosan)به ناد سوسان را بدون پرچم 

از  ییافتن  اطمینیان  منظیور  بیه مقامیا  آمریکیایی    ۀبیه توییی   ،نامعلومی در خاورمیانیه اسیت  
دنید. درپیی تیالش    کربازرسیی   و کاالهای غیرقانونی در دریای مدیترانه متوقف نکردن ومل

به داخیل کشیتی    ییبردن کاالهای روی عرشه نیروهای اسپانیا ازبین برایکشتی سوسان  ۀاولی
کننید  را کشیف    کالهیک و سیوخت اکسییدیز    پیانزد    و فروند موشک پانزد شدند و  وارد
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سیازی اورانییود و    غنیی  ۀشمالی در تکمیل برنام ۀتالش کر (Ricks and Slevin 2002).کردند 
پیذیر بیرای سیاخت سیالح اتمیی کیه مسیتلزد دریافیت ایین اقیالد از            تأمین میواد شیکاف  

هیا بیه مقصید     آمریکا را در توقیف و بازرسی محمولیه  ۀکنندگان خارجی بود نیز انگیز عرضه
 1179در جیوالی   . (The Washington Quarterly 2005: 130- 131)ایین کشیور افیزایش داد   

 ۀکه پرچم کیر کرد  (Chong Chon Gan)دولت پاناما اقداد به بازرسی کشتی چونک چون گان 
های غیرقانونی و مغایر بیا رژییم    شمالی را برافراشته بود. این بازرسی با ادعای ومل محموله

هیای راداری بیرای    های شورای امنیت ازجمله سیستم نامه شد  ازجانب قط  های وض  تحریم
 .پرتاپ موشک و برخی اقالد نظامی انماد شد

 

 ساختار و اهداف ابتکار امنیت اشاعه. 2

مطیرح شید     1119ایول توقییف مصیوب    ۀای ابتکار امنیت اشاعه در بیانیاهداف کارکرده
ارچوب تشیریک مسیاعی و   هی ای چ آور و غیرمعاهید   سندی غیرالزاد منزلۀ است. این بیانیه به

تیوان آن را   نیوعی میی   های مایل به همکاری با ابتکار را تعبییه کیرد  اسیت و بیه     دولت ۀروی
ارچوبی وقیوقی  هدانست. این بیانیه چهار امر ذیل را که چظاهر وقوقی برای ابتکار  همبنایی ب
اهیداف ابتکیار امنییت اشیاعه در نظیر       منزلیۀ  به استهای ابتکار  برد و تحق  رسالت در پیش

 گرفته است.
و هیر   ،یابی، انتقیال  ثر فردی یا جمعی برای جلوگیری از توسعه، دستؤاتخاذ تدابیر م .7

هیا بیه مبیدا ییا      و میواد میرتبط بیا آن    ،سیستم پرتابی های کشتار جمعی، قسم از تبادل سالح
 ؛مقصد کشورها و بازیگران غیردولتی

ثر بیرای تبیادل اطالعیاتی و عملییاتی نیاظر بیه هرگونیه        ؤها و تشکیال  م اتخاذ آیین .1
 ؛و بازرسی ،عملیا  تعقیب، توقیف

تقویت سازکارها و نهادهای ملی برای نیل بیه اهیداف ابتکیار و تقوییت آن مبیانی بیا        .9
 ؛الملل گیری از مقررا  وقو  بین بهر 

و بازرسیی   ،گیری سیاست عدد انتقال مواد ممنوعه در سطح ملی و تعقیب، توقیف پی .5
 .ها و هواپیماهای مشکوک به انتقال این مواد کشتی

  ممموعیه ییک  المللیی بیا ایمیاد     یک سازمان بیین  کردنجای ایماد ابتکار امنیت اشاعه به
ها شامل کیارگرو  کارشناسیان    دهد. این کارگرو  المللی رسالت خود را انماد می کارگرو  بین

و کارگرو  وقوقی است که گرو  اخییر درمیورد اقیداماتی کیه      ،عملیاتی، کارگرو  اطالعاتی
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تواننید انمیاد دهنید فعیال اسیت       خیود میی   اعضای ابتکار در خیار  از مرزهیای سیرزمینی   
(Mcclinchey 2004: 10). گیرنید  و سیازکار    ابتکار دبیرخانه ندارد و فاقد هرگونه رکن تصمیم

ای از  . هییدف بلندمیید  ابتکییار ایمییاد شییبکه(Belcher 2011: 11)انتشییار اطالعییا  اسییت 
کیه   طیوری  بیه  ،سیت های کشتار جمعی ا مبارز  با گسترش سالح منظور بهن    کشورهای ذی

هیای   ها درراستای اهداف خیود بیرای گسیترش سیالح     سالحاین  ۀدهند کشورهای گسترش
ابتکیار   .(Squassoni 2006: 3)د نرو شیو  هکشتار جمعی و تکنولوژی موشکی بیا مشیکل روبی   

د. ابتکیار نیه   کنی و زمینی محق   ،دنبال آن است که اهداف خود را از طری  دریایی، هوایی به
 ؛رسی بیه آن محیدود باشید    المللی است و نه یک کلوپ انحصاری که دست بینیک سازمان 

شیود   ییید کننید اسیتقبال میی    أهیایی کیه تماییل داشیته باشیند ابتکیار را ت       از دولت ،بنابراین
تیوان   ای میی  سییس معاهید   أیک ت منزلۀ که این ترتیب را نه به (. نهایت آن719 :7911 )شاکر

تر از شیناخت   به این فعالیت مقبول «ترتیبا »ال  عنوان اط ،پس ؛شناخت و نه نهادی رسمی
مین میالی  أبینی خاییی بیرای تی    نظر مالی نیز پیش یک نهاد یا سازمان است. از درجایگا آن 

ول تیأمین  ئمسی  سیا  اهای اجراشد  درقالب ابتکار انماد نشد  است و هر دولت عضیو ر  برنامه
نیو  اجالسییه    دواهداف ابتکار انماد داد  است. ابتکار  برایهایی است که خود  مالی فعالیت

ییور  نیامنظم    دارد: نشست اعضای ابتکار و نشست کارشناسان عملیاتی. نشست اعضا بیه 
 پذیرد. ولی نشست کارشناسان هر سال چهار بار یور  می ،شود برگزار می

 
 ابتکار امنیت اشاعه ۀکنند شناخت مبانی توجیه. 3

 د شی که هم در مبانی ابتکیار طیرح    را داران ابتکار امنیت اشاعه جیهی طرفدالیل تو درادامه،
 .کنیم بررسی می و هم در تداود ویا  آن نقش خواهد داشت است

 

شورایامنيت9441ۀنامقطع9.9
ییابی   جلیوگیری از دسیت   بیرای شیورای امنییت تیالش     7451 ۀنام ارچوب وقوقی قط هچ

 با هیدف  ای نامه کمیته کشتار جمعی است. براساس این قط های  بازیگران غیردولتی به سالح
بیا   دها بای نامه ایماد شد  است. این گزارش ها درمورد اجرای قط  های دولت بررسی گزارش
تقویت قوانین داخلیی   منظراز ۀنام ها در اجرای قط  دولت ۀگرفت های یور  محوریت تالش

براسیاس ایین   .  (Valencia 2006)جمعیی باشید  های کشتار  سالح ۀانگاری اشاع جرد منظور به
ای از الزاما  قانونی بر محور کنترل یادرا  تسیلیحا  کشیتار جمعیی و     نامه ممموعه قط 
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.  (Fischer 2005: 49)شیود  اقالد مربوط و سازکارهای انتقال بر تمیامی کشیورها تحمییل میی    

نامه سیندی   دارند که این قط  می نامه اعالد داران ابتکار امنیت اشاعه با اشار  به این قط  طرف
گیری ابتکیار   های یادرشد  پس از شکل نامه یید مشروعیت ابتکار است. تعدادی از قط أدر ت

 ییید ماهییت عملکیرد آن اسیت    أسییس و ت أن اقبال شورای امنیت به ایین ت ید ابتکار و مبی ؤم
(Dunne 2013: 23).  ۀنامی  رئیس اجالس به مطابقت ابتکیار بیا قطی     نیز ابتکار 1115در اجالس 

. (The First Anniversary of Proliferation Security Initiative Meeting 2004) دکراشار   7451
نامیه و اجیرای م یاد آن دربیاب      نیز به این قطی   هشتگرو   1177و  1171های  در اجالس

مشیارکت ایین    ۀیکی از چهار ویوز  زلۀمن ههای کشتار جمعی ب سالح ۀترتیبا  مبارز  با اشاع
 .(Grip 2012: 12)گرو  اشار  شد  است 

 

شورایامنيت9191ۀنامقطع2.9
شورای امنیت بیرای پیذیرش    7171 ۀنام پیش از یدور قط الملل  در وقو  بینباور آرون،  به

ایین  . (Dunne, Op. cit: 3) وجیود نداشیت  مبنایی موجیه  ارچوب ابتکار هتدابیر اتخاذی در چ
ای،  هیای هسیته   انتقال سالح ،که با ات ا  آرای اعضای شورا به تصویب رسید  است ،نامه قط 

شیمالی   ۀهیا را بیه مقصید کیر     و مواد مرتبط با آن ،های بالستیک شیمیایی، بیولوژیک، موشک
 ممنو  کرد  است.

 

سرکوباعمالغيرقانونی9111بهکنوانسيون2114پروتکلالحاقیسال9.9
امنيتدریانوردیعليه

آمییز   های گسترد  را درخصوص اَعمال خشیونت  ای از محدودیت ممموعه 7811کنوانسیون 
المللیی   ها و ایمنی دریانوردی در نظر گرفته است. با علم به تحیول در نظیاد بیین    علیه کشتی

، در سیال  7811مقررا  مندر  در کنوانسییون   نبودن کافیمن  اشاعه و تهدیدهای نوظهور و 
پروتکل سرکوب اقیداما  غیرقیانونی   »پروتکل دود الحاقی به این کنوانسیون با عنوان  1114

هیای   د. یکی از ویژگیگردیاالجرا  الزد 1171تصویب شد و در سال  «علیه امنیت دریانوردی
تأثیر قیرار   بله با تروریسم را تحترژیم وقوقی مقا یتنها تمام بارز این پروتکل آن است که نه

هیای   و تولیید سیالح   ،دهد، بلکه مبارز  با تروریسم را به رژیم خل  سالح، من  گسیترش  می
 ۀپروتکل بسیار فراتر از موضو  و هیدف اولیی  این ترتیب  دهد و بدین کشتار جمعی پیوند می

 (.7914ز یعنی تأمین ایمنی دریانوردی ورکت کرد  است )ممتا ،7811کنوانسیون 
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شیورای امنییت اشیار      7451و  ،7919، 7901های  نامه پروتکل به قط این  ۀدر مقدم
 7811بیه کنوانسییون    «مکرر 9 ۀماد»عنوان  باجدیدی را  ۀماد 1114شد  است. پروتکل 

د که قلمرو شمول کنوانسیون را به مواردی فراتر از ایمنی درییانوردی مصیرح   کراضافه 
المللیی درییانوردی    ارچوب وظایف و اختیارا  سازمان بیین هو چ 7811در کنوانسیون 

یور  غیرقیانونی و عامدانیه یکیی از     اگر فردی به» ،دهد. طب  م اد این ماد  تسری می
مکرر را مرتکب شود و هدف از ارتکیاب آن نییز ارعیاب     9 ۀشد  در ماد اعمال فهرست

یا ترک فعلیی باشید، فیرد     المللی به فعل مردد یا ممبورساختن یک دولت یا سازمان بین
مکیرر کنوانسییون    9 ۀ. ذییل میاد  «شیود  مزبور طب  مقررا  این پروتکل ممرد تلقی می

ای روی کشتی با علم به ومل  ومل هرگونه سالح بیولوژیکی، شیمیایی، یا هسته 7811
تمهییزا  ییا    ،پیذیر خیاص   ها و نیز ومل هرگونه میواد اولییه، شیکافت    گونه سالح این

پیذیر خیاص    یا تولید میواد شیکافت   ،منظور فرآوری، است اد  طور خاص به موادی که به
هیای ان میاری    اند با علم به قصد است اد  از این میواد در فعالییت   طراوی یا تدارک شد 

االطیراف   هیای جیام    ارچوب پادمیان هی ای دیگر خار  از چ ای یا هر فعالیت هسته هسته
و  ،هیای بازرسیی، تعقییب    ه مشمول آیینک استای  های ممنوعه ازجمله فعالیت ،آژانس

توان استنباط کرد که ومل کاالهای با کاربرد دوگانه نیز  توقیف قرار خواهد گرفت و می
طیرح اسیت کیه     گیرند. این سؤال اساسیی قابیل   ممرمانه قرار می های نامشمول این عنو

گونیه   هچی ای و جیز آن   های ان میاری هسیته   مواد از فعالیتاین اوراز قصد است اد  در 
کنند  از  دید کامل کشور است اد  ذهنی که یالح یپذیرد؟ آیا است اد  از معیار مییور  

 معیار را به دنبال خواهد داشت، یحیح است؟
هایی غییر از دولیت ییاوب     ها و اختیارا  دولت طور کلی یالویت مکرر به 1 ۀدر ماد

بررسی قرار گرفته است. بیر ایین   های دروال تردد در دریای آزاد مورد  پرچم درمورد کشتی
عمال تروریستی رخ داد  ییا کشیتی   هرگا  دولتی متوجه شود که در کشتی متبوعش اَ ،اساس
هیا تقاضیای    ر دولیت گیدتواند از  تروریستی قرار گیرد، می ۀممکن است هدف ومل یادشد 

بعییت  ییید تا أتوانید از دول دیگیر در رابطیه بیا ت     ند. دولت عضو کنوانسییون میی  کهمکاری 
دولیت   ،ییور   های موضو  این ماد  درخواست انماد اقداما  الزد را کند و درایین  کشتی

بازرسیی و ت تییش کشیتی مظنیون، محمولیه و       ۀتواند به دولیت خواهیان اجیاز    مخاطب می
و درییور    ،جیرائم موضیو  ایین کنوانسییون     رۀسرنشینان آن کشتی، تحقی  از افراد دربیا 

کشیتی و خدمیه و    را درمیورد اقیداما  الزد   یادشید  ب جیرائم  ای دال بیر ارتکیا   یافتن ادله
شیوند  در   دهد. دریور  عدد ویول پاسخ ازسوی دولیت درخواسیت  انماد سرنشینان آن 
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 یادشید   ر اقداما گیدتواند به بازرسی و ت تیش و  ترین زمان ممکن دولت خواهان می سری 
که دولیت ییاوب    ساس، دریورتیشود. بر این ا ند که شامل توسل به زور نیز میکمبادر  

پرچم ظرف چهار ساعت از دریافت درخواست پاسخ ندهد، رضیایت بیه درخواسیت ورود    
کیه  (. البته بایید گ یت   951: 7981به کشتی مظنون م رو  است )لویی بی سون و دیگران 

تیرین   کشور یاوب پیرچم در سیری    نبودنگو استناد پاسخ کشتی بهاین ت تیش و بازرسی از 
 ؛وقیو  دریاهیا در تعیار  کامیل اسیت     7811مکن با مقررا  مربوط به کنوانسیون زمان م

بازدید از کشیتی خیارجی    ۀکه اجاز را وقو  دریاها مواردی 7811کنوانسیون  771 ۀزیرا ماد
ند از: دزدی درییایی، تمیار  بیرد ، اقیداد بیه پخیش       ا د  است که عبار اوصا کراعطاشد  

کیه کشیتی    و نیز دریورتی ،ربط، فقدان تابعیت کشتی ذیهای غیرمماز ازسوی کشتی  برنامه
برافراشتن پرچم کشور دیگر یا خودداری از برافراشتن پرچم دارای تابعییت   باوجودربط  ذی

 1114میورد منیدر  در پروتکیل     ،باشد. در این خصوص (کشتی بازدیدکنند )کشتی جنگی 
 قرار ندارد. یادشد در شمول مواد 

 

دفاعمشروع4.9
آمریکیا در امیور کنتیرل تسیلیحا  و امنییت       ۀخارجی  بولتون، معاون وقت وزیر امیور جان 
ها در دریای آزاد به ایول عمومی دفیا  مشیرو  اسیتناد     المللی برای توجیه ت تیش کشتی بین
موضی   ایین  مواضعی شبیه  7801و  7841های  فرانسه نیز در دهه. (Bolton 2003) د  استکر

های مظنون به ومیل   کشتی منشور ملل متحد 47 ۀه با استناد به مادرا اتخاذ کرد  است. فرانس
مثیال دیگیر مربیوط بیه     . (Fidler 2003) کرد مییف قو تو ،تعقیب، بازرسی المزایر رابه  سالح

ایین  یل اسیت.  ئدر دریای سرخ توسط مقاما  رژییم اسیرا   (Karin A)ت تیش کشتی کارین آ 
ایین  داشیت کیه    متعارف بیود. ایین رژییم اظهیار میی     توجهی سالح  کشتی وامل مقدار قابل

الوقیو  اقیداد بیه دفیا       فلسطینیان است و در پاسخ به تهدییدی قرییب   ۀاست اد برایمحموله 
 .(Byers 2004: 533) است کرد و توقیف کشتی  دستانه مشرو  پیش

 وزیر دفا  وقت آمریکا نیز اقداما  این دولت و متحدانش را در اجرای عملیا  توقییف 
های شیورای امنییت برمبنیای وی  ذاتیی       نامه بر تمویز قط  درقالب ابتکار امنیت اشاعه عالو 

 .(Panetta 2012) کند دفا  مشرو  توجیه می

منشیور ملیل متحید درمیورد      47 ۀها در مخال ت یریح با ماد این استدالل که باید گ ت
 ،منشور ملل متحد 47 ۀ. براساس ماداستواکم بر دفا  مشرو   وضعیت
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مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد یور  پذیرد، تا زمانی کیه   ۀکه ومل دریورتی
ییک   المللی انماد دهد، هییچ  شورای امنیت اقداما  الزد جهت و ظ یلح و امنیت بین

از فردی یا جمعیی لطمیه    از مقررا  مندر  در این منشور به و  ذاتی دفا  مشرو  اعم
 نخواهد زد.

ییک کشیور در مقابیل     «مسیلحانه  ۀومل»در مقابل  ددفا  مشرو  وتما  بای ،بر این اساس
توجیه ابتکار امنیت اشاعه با توسل به مقررا  دفیا  مشیرو     که کشور دیگر باشد. باید گ ت

. اسیت هیا در درییای آزاد    توقییف و ت تییش کشیتی    برایای دیگر  ن فقدان مبانی معاهد مبی 
ارچوب ایین م هیود از   هی ان ابتکار برای توجییه اقیداما  خیود در چ   یور ، وامی درغیراین

 بودند. نیاز بیای دفا  مشرو   استناد به م هود معاهد 
 

ابتکارةیيدکنندأتالمللیبينیعرفةگيریقاعدشکل4.9
ر کشورها توقیف گیدآمریکا و  ۀدوجانبه میان ایاال  متحد یاه برخی معتقدند که تواف 

 معتقدنید  ای نییز  ند. عد ک الملل عرفی مماز می موجب وقو  بین را به های مظنون کشتی
سیرکوب و مبیارز  بیا ناوگیان      بیا هیدف   کیه  ایین  الملیل عرفیی   که براساس وقو  بین

از وقیو  متخاییمان و   چون ابتکار متوسل شیوند   رسان به القاعد  به ترتیباتی هم یاری
ترتیب هم متعاقب پذیرش و اقبیال   و خود اینآمریکا خواهد بود  ۀازجمله ایاال  متحد

ایید توجیه   . ب (Johnson 2010: 25- 26)آمید  خواهید یور  عرفی فراگییر در  ها به دولت
 اسیت دوجانبه منطب  با ایول واکم بر ابتکار امنیت اشاعه  یاه داشت که موضو  تواف 

هیای کشیتار جمعیی، ادوا      های مظنیون بیه ومیل سیالح     که بازرسی و توقیف کشتی
بیه رضیایت کشیور ییاوب      هیا  ند. در این تواف ک تر می ربط را سهل و مواد ذی ،پرتاب

 هیا در درییای آزاد توجیه شید      های آن کشور و بازرسیی آن  پرچم برای ورود به کشتی
ن و اتوان به این استدالل داد نظرا  مخال  بهترین پاسخی که می. (Valencia 2007) است
بیاور  عنصر معنوی عرف ) نگرفتن شکل ۀدهند نشاناست که ن ابتکار امنیت اشاعه امنتقد

ها به ایین   و همین امر و مممو  اعترا  استعرفی(  ۀمقرر دربارۀ تابعان راسخ وقوقی
درییور    .ابتکیار اسیت   ییید أتعرفیی در   ۀعید ال قیشیک ت مان  ازای  ترتیب غیرمعاهد 

ییید کنید   أرا تمحض  ۀرویسازی  ارزش قاعد که  ای باور وقوقی ثرؤاعترا  فراگیر یا م
به رضیایت کشیور ییاوب پیرچم     (. ارجا  18 :7981دست نخواهد آمد )شهسواری  به

آمد   عمل هب ۀهای دوجانب در تواف  ها آناز های آن کشور و بازرسی  برای ورود به کشتی
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بیه ت تییش و بازرسیی از     الملل عرفی راجی   ید بقای عنصر رضایت در وقو  بینؤنیز م
 آن.هاست و نه زوال  کشتی

 

 ابتکار امنیت اشاعه ۀکنند های حقوقی توجیه ارچوبهو چ نقد مبانی .4

بخش ابتکار تلقی شد  است بیه   کنند  و مشروعیت ایول توقیف مبانی توجیه ۀچه در بیانی آن
کنوانسییون  شید  در   بینیی  ارچوب وقوقی پییش هتوجه در تضاد و مغایر  با چ مقیاسی قابل

 .استد اساسی نظاد وقو  دریانوردی سن درجایگا وقو  دریاها  7811
 

اصولتوقيفۀبيانيضررتوسطمقرراتناظربرعبوربینقض9.4
کشورهای عضو ابتکار امنیت اشاعه رعاییت   دتعهدا  خایی را که بای «ایول توقیف» ۀبیانی
 اییول توقییف   ۀبیانیی  5 ۀ)ب( و ) ( از میاد  براسیاس بنیدهای  ند مدنظر قرار داد  است. کن

ربیط در   هیای ذی  کشیتی  استقرار نظراز موقعیت و مکان یرف بایدکشورهای یاوب پرچم 
ننید.  کر کشیورها اعیالد   گی یدهایشان رضایت خود را به  کشتی به ورود و ت تیش برایجهان 
هایی را که در دریای آزاد پرچم کشیور خاییی    کشتی 7811کنوانسیون  81 ۀماد ،وال درعین

توانید از   داند، اما کشور یاوب پرچم میی  ربط می یالویت کشور ذیاند تحت  را برافراشته
مقیررا    ،رضیایت ابرازشید  اعیرا  نمایید. بنیابراین      ۀواسیط  یالویت انحصاری خود به

 منطب  است. مغیایر  میدنظر   7811با کنوانسیون  ایول توقیف تا این موض  ۀبیانی ۀگ ت پیش
کیه  خواهید   از اعضیا میی   . ایین مقیرر   گردد میبر 5 مادۀ «د»ایول توقیف به پاراگراف  ۀبیانی
هایی که مشکوک به ومل چنین  ف یا ت تیش کشتییتوق برایاتخاذ اقداما  مناسب  منظور به

هیای   ها و بازیگران غیردولتی مرتبط با گسیترش سیالح   هایی به مبدا یا مقصد دولت محموله
را توقییف کننید. ایین    ها  هایی آن دریور  کشف چنین محمولهنیز کشتار جمعی هستند و 

 .مماور یور  خواهد پذیرفت ۀهای داخلی دریای سرزمینی یا منطق اقداما  در آب
ا  ناظر بیر وی    مقررنقض  موردهایی جدی را در نگرانی ایول توقیف ۀبند از بیانیاین 
ضیرر را در   عبیور بیی   7811کنوانسیون  .آورد وجود می به 7811کنوانسیون  در ضرر عبور بی
المللیی   های مورداسیت اد  بیرای درییانوردی بیین     سرزمینی و عبور ترانزیتی را در تنگهدریای 

کنوانسییون تعرییف شید  اسیت. کشیور      ایین   78 ۀضرر در میاد  عبور بی داند. عمال میاِ قابل
عبیور بیه   ایین  کیه   مگیر آن  ،دریای سرزمینی خود را خواهد داد عبور از طری  ۀساولی اجاز

 78 ۀمیاد درادامیه، در  ای وارد آورد.  ییت کشیور سیاولی ییدمه    ییا امن  ،یلح، نظم عمیومی 
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آمید    باشید نظم عمومی یا امنییت کشیور سیاولی     مُخلکه ممکن است  اموریفهرستی از 
بریم که ومیل   ند پی میک ضرر را مطرح می که استثنائا  عبور بی 78 ۀدر ماد تدقی . با است
ها استثنایی که ممکن است براسیاس  فهرست وجود ندارد. تناین های کشتار جمعی در  سالح

 ها را در دریای سرزمینی به ابتکار امنییت اشیاعه بدهید عبیار      مموز توقیف کشتی 78 ۀماد
. ممکین اسیت اسیتدالل    «هرگونه تهدید یا است اد  از زور علیه دولیت سیاولی  » قید ست ازا

سیرزمینی  های کشیتار جمعیی از درییای     سالح ساخت های مربوط به شود که عبور محموله
منشیور ملیل    1 ۀماد 5تواند تهدید یا است اد  از زور علیه دولت ساولی یا وتی ناقض بند  می

 متحد درخصوص من  توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقالل سیاسی تلقی شیود و بیر  
 .(Johnson, Op. cit, 16)آمیز خیود خیار  کنید     و یلحضرر  بی را از ماهیت این اساس عبور

اقالد مربیوط بیه    ومل رفیِ ند کهککشور ساولی اثبا   ن امر مستلزد آن است کهاثبا  ای
امیری   .اسیت  به کاربرد آنتهدید مصداقی از توسل به زور یا های کشتار جمعی  سالح تولید

رسید   نظر میی  دشوار به و کاربری عمدتا  غیرنظامی آن مواد مربوط ۀبه کاربرد دوگان که باتوجه
.(Beck 2004) ییا   های کشیتار جمعیی   که انتقال سالح کند ثابت کشور ساولی باید ن،چنی هم

و اسیتقالل سیاسیی ییا     ،خطرافتادن واکمیت، تمامییت ارضیی   باعث به ربط ذی ۀمواد ممنوع
 امیر الملل مندر  در منشور ملل متحد شد  است. اثبا  این  نقض برخی از ایول وقو  بین

خطرافتیادن   ذا  باعیث بیه   بیه هایی  محموله ومل چنین که توان پذیرفت دشوار است و نمی
بلکیه اسیت اد  ییا تهدیید بیه اسیت اد  از ایین         ؛شیود واکمیت و تمامیت ارضی یک دولیت  

 گ ته را به دنبال دارد. هاست که خطر پیش سالح

ضیرر مطیرح شید      اسباب دیگری که در توجیه ابتکار در پرتو قواعد واکم بر عبیور بیی  
دولیت  آن بیاور   و  دولت ساولی در تعلی  عبور و مرور ناوگانی است کیه بیه   رۀاست دربا

اقیداما  ضیروری را در درییای    اتخیاذ   7811کنوانسیون  14 ۀشود. ماد ضرر انگاشته نمی بی
کشیور   ،بیر ایین اسیاس    .مُضر به رسمیت شناخته است جلوگیری از عبورِ منظور بهسرزمینی 

 خیود  آن در تأسیسیا  بنیدری   داخلی یا توقیف  های ساولی دریور  ورود کشتی به آب
هیای   ها به آب کشتیاین جلوگیری از نقض شرایط پذیرش  منظور را بهو  اتخاذ تدابیر الزد 

در میوارد   ،بیرآن  و افیزون  دربیط دار  هیای ذی  توقف کشتی درمورد وضعیتیداخلی یا تس ری 
خواهید داشیت.    هیای سیرزمینی خیود    از آبرا ضیرر   وی  تعلیی  موقیت عبیور بیی     ویژ  

رسانی پیشین به تمامی کشورها به طری  مقتضیی و اتکیای بیر     بر اطال  که افزون آن به مشروط
هیا   کشیتی  یتمامو بدون اخذِ سیمایی دائمی  آمیز باشد تبعیضهای مشرو  امنیتی غیر نگرانی
میرو  توانید قل  میی  مناط  خایی از درییای سیرزمینی  . نیز ها را نه برخی از آن ،گیرد بر را در
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نه تمامی دریای سیرزمینی. توجییه کارکردهیای ابتکیار در پرتیو       ،عمال این و ِ دولت باشداِ
 امیا  ،میل باشید  أت توانید قابیل   میی  7811کنوانسیون  14 ۀضرر در پرتو ماد و  تعلی  عبور بی

ای است کیه ایین امکیان     گونه های تعقیبی و ت تیشی ابتکار به موریتأدرعمل کی یت اجرای م
کییه  وییالیدر ؛آمیییز و گزینشییی باشیید تعلییی  باییید فاقیید مبنییای تبعیییض. دکنیی میییرا ممتنیی  

شمالی، لیبی( و بیازیگران غیردولتیی را    ۀبرخی کشورها )کر فقط مدنظر ابتکار های موریتأم
و ایین   و در ظرفیی مشیخا از زمیان قیرار گییرد      موقتی باشد دتعلی  باینیز گیرد.  می بر در

هیا را برمبنیای دائمیی انمیاد      ابتکار امنییت اشیاعه توقییف کشیتی     یدروالی است که اعضا
 ۀهیای اجراکننید   ابتکیار روشین اسیت و دولیت     ۀعمیال کیارویژ  و پیوسیتگی در اَ  دهنید  می

رفی   ییور  کامیل    بیه شان درمورد یک کشیور   تا زمانی که نگرانی گ ته های پیش موریتأم
تعلیی   چنیین،   همند. نک میور های تحت یالویت آن کش نشد  است، اقداد به توقیف کشتی

امییا در اجییرای  ،گیییرد بییر منییاط  دریییای سییرزمینی را در ای مشییخا از باییید محییدود 
 .اسیت توقییف  اجیرای عملییا  ت تییش و     ی قلمرومناط  دریای یتمام های ابتکار موریتأم

عمیال  اِ ۀواسط ضرر به توان نتیمه گرفت که و  عبور بی می یادشد  به تمزیه و تحلیل باتوجه
عمیال توقییف در درییای سیرزمینی     شود و بنیابراین اِ  توقیف براساس قواعد ابتکار نقض می

ضیرر در کنوانسییون وقیو      براساس مقررا  ابتکار برخالف قواعد واکم بر و  عبور بیی 
 است.الملل عرفی  و نیز وقو  بیندریاها 
 

اصولتوقيفۀبيانيمقرراتناظربرعبورترانزیتیتوسطنقض2.4
مُعید  هیای   تنگیه ها از و  عبور ترانزیتی از  کنوانسیون وقو  دریاها کشتی 91 ۀموجب ماد به

عنیوان   بیا  عبیور ترانزیتیی را   کنوانسییون  91 ۀالمللی برخوردارنید. میاد   برای دریانوردی بین
درییای آزاد ییا    دو ۀکننید  متصیل های  عبور سری  و پیوسته از تنگه «عمال آزادی دریانوردیاِ»

 ۀمنطقیی ودریییای آزاد  میییاندر هییای واقیی   یییا تنگییهاقتصییادی یییی  انحصییاری ۀقییمنطدو 
هیا   کشتی تعهدا »عنوان  باکنوانسیون نیز  98 ۀماد د  است.کراقتصادی تعریف  یی انحصاری

زور علییه   توسیل بیه  هیا را از هرگونیه تهدیید ییا      کشیتی  «و هواپیماها وین عبور ترانزیتیی 
و استقالل سیاسی کشورهای اطراف تنگه یا هر روش دیگری کیه   ،واکمیت، تمامیت ارضی

بیه   کنید. باتوجیه   الملل مندر  در منشور ملیل متحید باشید منی  میی      بینوقو  نقض ایول 
های اطیراف   ، دولتضرر عبور بی موردکنوانسیون در 78 ۀبا ماد 98 ۀاز ماد مقرر شباهت این 

هیا و ناوگیان درییایی     ان ییرف عبیور کشیتی   تو و نمی دکنناثبا   باید وجود تهدید را تنگه
 د.کرساخت تسلیحا  کشتار جمعی چنین تهدیدی را استنباط  ۀوامل سالح یا مواد اولی
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رمناطقدریاییگیددرتقابلبانظامحاکمبراصولتوقيفۀبياني9.4
مقیررا   بیا  را مقررا  واکم بر ابتکیار امنییت اشیاعه     نداشتن یا انطبا  داشتن انطبا درادامه، 

بررسیی  و درییای آزاد   ،اقتصیادی ییی   کنوانسیون وقو  دریاها در مناط  مماور، انحصیاری 
 .کرد خواهیم

 مجاور )نظارت( ۀمنطق 4.3.1
مماور بدون رضیایت کشیور ییاوب پیرچم      ۀهای خارجی در منطق هرگونه توقیف کشتی

درییایی   ۀنطقی عمال آزادی درییانوردی درخصیوص ایین م   له اِئدلیل این مس. غیرقانونی است
 ۀممیاور در میاد   ۀتنها محدودیت آزادی دریانوردی در منطق. (Myron et al. 2003: 267) است

ممکین اسیت کشیور سیاولی کنتیرل       ،بر این اساساعالد شد  است.  7811کنوانسیون  99
نقیض   و نییز کی ردهیی   جلیوگیری  ا هیدف باید ب این امرند. کمماور اعالد  ۀخود را بر منطق

دولیت سیاولی   یا دریای سرزمینی  سرزمینو گمرکی در  ،شتی، مهاجرتی، مالیبهدا مقررا 
مماور کشور ساولی درویال عبیور اسیت     ۀرا که در منطق ای کشتی خارجیتوان  نمی باشد.

هیای کشیتار جمعیی در     ومیل سیالح   .دکیر های کشتار جمعی متوقیف   ومل سالح رفیِ
و  ،نقض قواعد بهداشتی، مهیاجرتی، میالی   یعنی ،99 ۀموارد مصرّح در ماداز یک  شمول هیچ

 گمرکی قرار ندارد.

 اقتصادیــ  انحصاری ۀمنطق 4.3.1
بیر منیاب  زنید  و     اقتصیادی  ۀواکم و اقتصادی از وقیی  انحصاری ۀکشور ساولی در منطق

طبیعی برخوردار است و ممکن است یالویت خود را درمیورد جزاییر مصینوعی،     ۀغیرزند
داری از محییط زیسیت    و اظت و نگهنیز و  ،تحقیقا  علمی دریایی ،تأسیسا  و ساختارها

ازجملیه  ر کشیورها  گی یدبا اوتراد به وقو  و تعهیدا   وقوقی که باید  عمال نماید.دریایی اِ
هرگونه توجیهی درخصوص و  دولیت سیاولی بیرای    شود. عمال و  آزادی دریانوردی اِ

ییی   انحصیاری  ۀر جمعی در منطقهای کشتا های خارجی مظنون به ومل سالح توقیف کشتی
و ظ محیط زیسیت  »عنوان  ذیل رسد. کشور ساولی ممکن است نظر می اقتصادی متزلزل به

 را هیای خیارجی   توانید کشیتی   امیا نمیی   ،نداتخاذ کتدابیری  «و جلوگیری از آلودگی دریایی
کنوانسیون وقیو  دریاهیا وی      177 ۀند. مادتوقیف کهای کشتار جمعی  ومل سالح رفیِ

اقتصیادی را  ییی   انحصاری ۀآلودگی در منطق رابطه باگذاری در  چون قانون اتخاذ تدابیری هم
منطقیه فقیط   ایین  توقیف و ورود به کشتی خیارجی در   و د  استکربه کشور ساولی اعطا 
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ی ییا  دریورتی ممکن است که نقض قواعد مربوط به آلودگی باعث ایمیاد آلیودگی درییای   
در این منطقه نیز و  توقییف محیدود بیه میوارد      ،بنابراین .تهدید محیط زیست دریایی شود

رسد مقررا  ابتکار امنیت اشاعه باعث نقیض نظامیا  ویاکم بیر      نظر می خایی است که به
 این منطقه خواهد بود.

 دریای آزاد 3.3.1
 کشیور  به آن های متعل  یبا کشترا فرد کشور یاوب پرچم  ارتباط منحصربهالملل  وقو  بین

 ۀالمللیی در قضیی   دیوان دائمی دادگسیتری بیین   است. داد در دریای آزاد مورد شناسایی قرار 
ها در دریای آزاد تحیت ییالویت کشیور ییاوب پیرچم       مقرر داشت که کشتی «لوتوس»

 81 ۀاییل را در میاد  ایین  نییز   7811کنوانسیون  .(P.C.I.J, Ser. A, No. 9, p. 25) خود هستند
توانید از   کشیور ییاوب پیرچم میی    . د  اسیت کیر تدوین ای عرفی  قاعد  منزلۀ کنوانسیون به

ابتکیار امنییت    بیا ابیزار  ها  تسری  در توقیف برخی کشتی منظور بهیالویت انحصاری خود 
 771 ۀند. دریور  فقدان تواف  میان ابتکار و کشور ییاوب پیرچم میاد   کنظر  اشاعه یرف

ها را در دریای آزاد ممنو  اعالد کرد  اسیت. البتیه    و ورود به کشتیتوقیف  ۀکنوانسیون اجاز
نید از اشیتغال کشیتی بیه دزدی     ا چند استثنا درخصوص این ممنوعیت وجود دارد که عبار 

کیه ومیل    به این باتوجه .رادیویی و تلویزیونی و پخش اموا  غیرمماز ،دریایی، تمار  برد 
ورود و  ۀتوان اجیاز  گنمد، نمی نمی شد  برد  ارد نادیک از مو های کشتار جمعی در هیچ سالح

 د.کرها را به کشورهای عضو ابتکار اعطا  سالحاین توقیف کشتی وامل 
 

 ابتکار امنیت اشاعها به مبنا و سازکار اجرای کارکردهای هر انتقادگید .5

فقدانمبانیحقوقیقاطع9.4
 :کردکید أت 7451 ۀنام جان بولتون روز پیش از یدور قط 

کنید و   برای اجرای اهداف آمریکا در این ووز  ک ایت نمی 7451 ۀنام تصویب قط 
ر کشیورها  گی یدکمیک بیه    ۀآمیاد  دمزبور تصویب شد، بایی  ۀنام که قط  محض آن به
 ای باشییم  های هسیته  تصویب قوانین داخلی درراستای من  گسترش سالح منظور به
(Hawkins W, 2005, p. 4). 

ن دادن ایین ابتکیار مبیی     جلیو   مشیرو   منظور بهمقاد برای یافتن مبانی وقوقی این  ۀدغدغ
را  بیود   که اظهارا  بولتون با این امید هم فقدان مبنای وقوقی برای این نهاد است. جالب آن
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اما بیا مخال یت چیین بیا      ؛نامه به تصویب شورای امنیت برسد قط این نویس ابتدایی  که پیش
نه واوی نامی از ابتکار امنیت اشاعه بود و نیه بیه    7451 ۀنام آمریکا قط  ۀشد نویس ارائه پیش

 .(Valencia 45/376, 2005: 48) دکربازیگران غیردولتی توجه 
 

هایابتکاراطالعاتصحيحدرموردعملياتنکردنارائه2.4
شید   می که به لیبی ارسالرا ای از سانتری یوژ  محمولهابتکار اعالد شد که  1119در دسامبر 

نظرکیردن   ییرف  بیرای  اشار  شد که این اقداد در تصمیم لیبی ،. درادامه  استدکرتوقیف 
ای نقش مهمی داشت. پس از میدتی و بعید از اظهیارا  جیان      های هسته سالح نساختاز 

توقییف را  این ای که  های هسته ولف، معاون وزیر امورخارجه در امور من  گسترش سالح
 دنی پیس گرفت  راادعای قبلیی  مدیران ابتکار امنیت اشاعه ندانست  های ابتکار جزو عملیا 

(Kumar A. V, 2008, p. 20).        شاهد مثال دیگر در ایین زمینیه بیه اظهیارا  کانیدولیزا راییس
کننیدگان در   شیرکت  1118ه ما  ابتیدایی سیال   د  بود که در نُکرو ادعا اشود.  مربوط می

 معیاون وزییر امیور    ،که رابر  جوزف دروالی ،اند عملیا  موف  انماد داد  یازد ابتکار 
عملییا  موفی     99زمیانی   ۀهای موفی  ابتکیار را در همیان بیاز     خارجه، میزان عملیا 

به اختالف در اعداد و ارقاد ابرازشید  ازجانیب مقامیا  اییاال       . باتوجه(.ibid) دانست
جلیوگیری   رایب، مقاما  این دولت است ن نوعی تبلیغا  گسترد آمریکا که مبی  ۀمتحد

 رای. بی کننید  ارائیه میی  از وساسیت افکار عمومی درقبال آمارهای فاقد یحت آمار کلی 
هیای   گرد تشکیل ابتکار است ان هادلی اظهار داشت کیه توقییف   طی پنممین سال ،نمونه

هیای   آمییز بیود  اسیت و بسییاری از محمولیه      ابتکار در سراسر دنیا موفقیت ۀآمد عمل به
و ایران دروال ورکیت   ،شمالی، سوریه ۀسوی کر ای که به س هستهمربوط به مواد وسا
 .(.ibid) اند بودند توقیف شد 

 

نبودنکشورهایمظنونمشخص9.4
عمیال میدنظر ابتکیار مشیخا     ایول توقیف بازیگران ییا کشیورهای مظنیون بیه اَ     ۀدر بیانی
 ۀچیون اییران و کیر    های علمی تمرکز بیر کشیورهایی هیم    ها و نوشتار اما در گزار  ،اند نشد 

دییدی موسی  در    و ییالح  ایین موضیو  باعیث اعطیای ییالویت گسیترد        شمالی است.
ثباتی در روابیط   شود که موجب بی به کشورهای عضو ابتکار می تشخیا تهدیدهای ادعایی

 ها خواهد شد. دولت
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منعگسترشةمغایرتموازینابتکاربامعاهد4.4
چنیین   هیای کشیتار جمعیی و هیم     های ویاوی سیالح   با عنایت به توجه ابتکار به محموله

در نوعی سلب و  از کشورهای مختلیف   تواند به کاالهای دارای کاربرد دوگانه این امر می
 ۀمنی  گسیترش وی  اسیت اد     ۀمعاهید  5 ۀدر میاد  ،نمونیه  رای. بی باشید فناورانه  ۀتوسع را 

رسیی بیه    دسیت ای مطرح شد  است که یکی از لوازد ایین وی     انرژی هسته ازآمیز  یلح
کیار رونید و    های ب های هسته توانند در ساخت سالح تمهیزا  و کاالهایی است که هم می

 کاالهیا  اینایول توقیف ابتکار  ۀآمیز. وال اگر کشوری به استناد بیانی هم در مصارف یلح
الملیل دانسیت؟    توان ایین اقیداد را منطبی  بیا میوازین وقیو  بیین        د، آیا میتوقیف کن را

هیای کشیتار جمعیی     اجزا و ترکیبیا  سیالح   %84اشار  کردیم، پیش از این که  هگون همان
اجیزا را از کشیورهای   ایین  رسیی بیه    راوتی و  دست توان به ند و نمیدار کاربرد دوگانه
د. نبود تعری ی موردوفا  از اهداف ادعیایی در ابتکیار   کرمن  گسترش سلب  ۀعضو معاهد

هیای کشیتار جمعیی،     سیالح »اییول توقییف    ۀبیانیی زند.  گ ته دامن می معضل پیشبه نیز 
ها را به مبدا یا مقصید کشیورها و بیازیگران غیردولتیی      و مواد مرتبط با آن ،سیستم پرتابی

دانید.   موضو  عملیا  توقیف و بازرسی میی  «ای های هسته مرتبط با بحث گسترش سالح
و اهداف  ها از این عبار المللی هیچ تعری ی  های ملل متحد و دیگر نهادهای بین اما گزار 

همیین امیر مسییر را بیر عملکردهیای       . (Choong 2012: 7)دهید  دست نمی ادعایی ابتکار به
 د.کن آمیز و گزینشی بازمی تبعیض

 

شورایامنيت9441ۀناممغایرتموازینحاکمبرابتکارباقطع4.4
هیای کشیتار جمعیی و     کنترل داخلیی بیر سیاخت و تصیاوب سیالح      7451نامۀ  محور قط 

هیا و   ها به تروریست گونه سالح ها و تمهیزا  ومل و پرتاب این سالحاین ممنوعیت انتقال 
آمریکیا در   ۀاییاال  متحید   .(UNSC, Resolution 1540, 2004)است  ر بازیگران غیردولتیگید

ای توقییف  نامه بود کیه مرجعیی بیر    دنبال گنماندن این امر در قط  نامه به قط این زمان تنظیم 
نهاد ازجانب چیین میورداعترا  قیرار گرفیت و      این پیش .های مظنون مشخا شود کشتی

کیه   شیود  مطرح میی ال ؤمنظور رسیدن به وفا  عاد کنار گذاشته شد. وال این س به ،درنهایت
؟ در پاسخ به این پرسش باید توجیه داشیت کیه    است 7451 ۀنام آیا ابتکار مزبور مطاب  قط 

نامیه   تصریح اظهار شد  است که همکاری کشورها برای تحق  اهداف قط  به نامه قط این در 
دهید   خوبی نشان می پردازی به این عبار  الملل باشد. ها و وقو  بین ن آنیانوقبا مطاب   دبای
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الملیل و   نامه قصد ایماد یک مرج  یا ساختار جدید را که برخالف وقیو  بیین   قط این که 
ربیط بیه بیازیگران غیردولتیی      ذی ۀنام قط  ،براین نداشته است. عالو ند کقواعد موجود اقداد 

چون ابتکار امنییت اشیاعه    ارچوبی همهها در چ دنبال ایماد تعهد برای دولت توجه داشته و به
 نبود  است.

 

ابهامدرماهيتعضویتدرابتکار5.4
کننیدگان آن از   شیارکت دند که تعداد مکرگرد تشکیل ابتکار مدیران آن اعالد  در پنممین سال

واشینگتن در ایین    ۀرسید  است. اعالمی 1118کشور در سال  87به  1111کشور در سال  10
انید. آمیار    ییید قیرار داد   أاییول توقییف را موردت   ۀکشیور بیانیی   87دارد کیه   مورد اشعار می

 شیمارد  کشور برمیی  714کنندگان در ابتکار را تا  تعداد مشارکت 1174شد  تا نهم ژوئن  اعالد
.(http://www.m.state.gov/mc27732.htm) مشارکت در ابتکار بیه دو طریی     که رسد نظر می به

ایول توقیف توسط یک یادداشت دیپلماتیک و اظهیار   ۀممکن است: در نخستین روش بیانی
 ورود بیه کشیتی   ۀنام امضای تواف   گیرد. دومین شیو کید قرار میأومایت آشکار از آن موردت

امیا   ،انید  د کیر ییید  أکشور ایول واکم بر ابتکار را ت بیست. درمورد اولین شیو  تاکنون است
شیامل  انید کیه    نامه را امضا کرد  تواف این تعداد محدودی از کشورها فقط دود  ۀدرمورد شیو

سیت  و پاناما ،مغولسیتان، جزاییر مارشیال    هشت کشور مالت، لیبریا، برزیل، قبرس، کرواسی،
(Kumar, Op. cit, p. 3).  کیه دولیت آمریکیا ادعیا      چنیان  کشور دیگر آن 714از  ای بخش عمد

. یادشید  نیسیتند   ۀانید و جیزو دو دسیت    د کرومایت خود را از ابتکار اعالد  فقطد  است کر
 شیود  گیویی محسیوب میی    واشنگتن در اعالد اعضای ابتکیار نیوعی مبالغیه    ۀاعالمی ،بنابراین

(ibid.: 4). 
 

بخشیبهابتکاردرراستایمشروعيت9191ۀناماستنادبهقطعبطالن1.4
در نقید ایین    یکی از نقاط اتکای وامیان ابتکار اسیت. شورای امنیت  7171 ۀنام استناد به قط 

 ؛منشور یادر شید  اسیت   57 ۀنامه طب  ماد گونه اظهار داشت که این قط  توان این استناد می
که دول عضیو ابتکیار امکیان     دروالی ،دهد ها را نمی مموز توسل به زور علیه کشتی ،درنتیمه

زییر دفیا    و .(Valencia 2007) شیوند  هایی دارند که متوقف نمیی  توسل به زور را علیه کشتی
خصیوص   درایین  نامه را مبنایی برای توجیه اقیداما  ابتکیار   قط این ایاال  متحد  نیز وقت 
 .(Daniel 2004: 7- 9)ه است ندانست

http://www.m.state.gov/mc27732.htm


 291   (مهدی حاتمی) الملل  يناشاعه با حقوق ب يتانطباق قواعد حاکم بر ابتکار امن یبررس

حمایتضعيفازابتکاردرآسيا1.4
امیا تماییل کشیورهای آسییایی بیه ایین ترتیبیا          ،هرچند تمرکز ایلی ابتکار بیر آسیاسیت  

و پاکسیتان خیار  از   ، چون چین، اندونزی بسیار ضعیف است. کشورهایی همای  غیرمعاهد 
 :اظهار داشت 1115چین در دسامبر  ۀخارج رارچوب ابتکارند. وزیر اموهچ

هیای کشیتار    کنند  در ابتکیار را درخصیوص سیالح    های کشورهای شرکت چین نگرانی
 ۀهیای زییادی در جامعی    نگرانیی  ،هرویال  کند. به ها درک می جمعی و سیستم پرتابی آن

ابتکار و آثیار ناشیی    ۀآمد عمل های به ثیرگذاری توقیفأالمللی درمورد مشروعیت و ت بین
ای در  هیای هسیته   از آن وجود دارد. چین معتقید اسیت کیه مسیائل مربیوط بیه سیالح       

وفصیل شیوند و    الملل و از طری  سیاسی و دیپلماتییک ویل   های وقو  بین ارچوبهچ
ارتقیای ثبیا ،    بیا هیدف  های کشتار جمعیی   سالح ۀاشاعهرگونه اقداد مربوط من   دبای

 Ministry of Foreign Affairs of the) شیود المللیی انمیاد    بیین  ای و و یلح منطقه ،امنیت

People’s Republic of China 2004)  

درخصوص ابتکیار   را چین نگرانی خود ۀخارج گوی وزار  امور سخن ،1115در اکتبر 
هیای نظیامی را    توقیف کشیتی  ۀممکن است ابتکار اجاز»د که کرگونه اعالد  امنیت اشاعه این

الملیل   هیای وقیو  بیین    گیرفتن محیدودیت   نیوعی نادیید    له بیه ئکه ایین مسی   به خود بدهد
چنیین   رانیی خیود ایین    چیین در سیخن   ۀوزییر امورخارجی   1111در ه تم مه .  (.ibid)«است
 :دکر اظهار

هیای کشیتار جمعیی و ادوا  پرتیابی      طیور قاطعانیه مخیالف گسیترش سیالح      چین به
از طریی  ابزارهیای سیاسیی و    هیا   سیالح  ایین  و برای تحقی  منی  گسیترش    ستها آن

شیود درمیورد    المللی که شامل چین نیز می بین ۀجامع ،هروال ند. بهک دیپلماتیک اقداد می
 اسیت  الملیل شیود نگیران    های توقی ی ابتکیار باعیث نقیض وقیو  بیین      که فعالیت این

(Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China 2007). 

 

 گیری نتیجه. 6

تمیار  اقیالد    7885به وقو  دریاها در سیال   االجراشدن کنوانسیون ملل متحد راج  با الزد
هیای   ای تاود زیادی تحت آییین  موجب مقررا  معاهد  غیرقانونی و مُخرب از طری  دریا به
از الزامیا    ای و توقییف قیرار گرفیت. بخیش عمید       ،مربوط به نظار ، تعقییب، بازرسیی  

بیر   7811بر اطیراف کنوانسییون    نحن فیه واجد ماهیت عرفی بودند و افزونای در ما  معاهد 
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دیدنید از ممیرای    ای نمیی  ها نیز که خیود را در قیید الزامیا  معاهید      برخی دیگر از دولت
سازشیی   سیو،  ازییک  تیوان  االجرا بیود  اسیت. ایین الزامیا  را میی      ماهیت عرفی قاعد  الزد

هیایی کیه پیرچم     ت ملی از طری  نظار  بر کشتیبخش میان مصالح مربوط به واکمی تعادل
مصیالح مربیوط بیه و یظ ییلح و امنییت       دیگر،  ازسویاند و  واقعی یک کشور را برافراشته

دسیته کیه    ولیو آن  ،که هیچ دولتیی  ای گونه المللی هنگاد تردد و تمار  دریایی دانست. به بین
خیود را فیارغ و معیاف از    الملیل دارنید    میلی سرکش به تخطی پیوسته از قواعد وقو  بیین 

 ۀعملکردشان در مناط  دریایی نداند. تحیوال  نیوین در عریی    ۀوکومت قواعد تحدیدکنند
تیر از گذشیته امکیان     و فناوری این امکان را فراهم آورد  اسیت کیه سیهل    ،علمی، اقتصادی

هیای کشیتار    موردنییاز بیرای سیاخت سیالح     ۀدراختیارنهادن و دراختیارگرفتن اقالد ممنوعی 
های تروریستی فراهم آید. تقوییت   ها و بازیگران غیردولتی ازجمله گرو  ی توسط دولتجمع

 کیه  کنید  های کشتار جمعی ایماب میی  سالح ۀای و نیز نظاد من  اشاع هسته ۀرژیم عدد اشاع
الملل عرفیی ایین تهدیید     و نیز وقو  بین 7811شد  در کنوانسیون  ارچوب نظاد تعبیههدر چ

گ تیه ک اییت ایین     و سرکوب شود و با کنکاش در الزاما  پییش  ،ترلروزافزون مدیریت، کن
انتقیاد بیا    دولت آمریکا در عملکردی قابیل  1119از سال  ،فهم است. باوجوداین مقررا  قابل

ای نقیض   بر تالش در اییالح روییه   ت سیری بسیار موس  از قواعد وقوقی موجود که افزون
رسیی هرچیه    درپی تمهیید امکیانی بیرای دسیت     ،را نیز در پی داشته است 7811کنوانسیون 

ییا بیه مقصید     اییا از مبید   انید  زعم ایین دولیت مشیکوک    به است که ییها تر به محموله بیش
کننیدگان   های کشتار جمعیی ییا نقیض    سالح ۀایطالح مظنون به تولید و توسع های به دولت

 معیادل فرد خیود کیه    منحصربهبه ماهیت  ابتکار امنیت اشاعه باتوجه. اند آمد رژیم عدد اشاعه 
المللی دیگری نیسیت، میورد انتقیادا  اساسیی قیرار       بین نهادالمللی و هیچ  هیچ سازمان بین

مخال یت آن بیا    ارچوبی وقیوقی هی با تمرکز بر چ فقطهای نهاد و  فارغ از انگیز  گرفته است.
ای  د معاهید  توان به مغایر  بیا قواعی   مبرهن است. ازجمله می قواعد واکم بر وقو  دریاها

 ۀالمللی و نیز تعبیی  های بین ضرر از دریای سرزمینی و عبور ترانزیتی از تنگه واکم بر عبور بی
هیای آزاد اشیار  کیرد.     نظار  و آب ۀها در منطق استثنایی جدید در تعقیب و بازرسی کشتی

ا  نقیض مقیرر   ،ای آن قواعید  بر ماهیت معاهید   گ ته افزون نظر به سیمای عرفی قواعد پیش
المللیی   های بیین  الملل عرفی واکم بر آزادی تردد از دریای سرزمینی عبور از تنگه وقو  بین

های ت تیشی ابتکیار امنییت اشیاعه روشین اسیت.       راثر اعمال کارویژ بر مناط  دریایی گیدو 
تطبیی  داد. شیورای امنییت در    های شورای امنییت   نامه با م اد قط توان  سختی می ابتکار را به
در و یظ   ای کند و هیر اقیداد ضیروری    های دولتی با وساسیت عمل می یید رویهأتمویز و ت
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الملیل تمیویز    المللی را با ارجا  آن اقداد به مقررا  موجیود وقیو  بیین    یلح و امنیت بین
توان از تعبیه و تمویز استثنایی جدیید بیر آزادی درییانوردی در     موضو  نمیاین کند. در  می

هیای موردادعیای وامییان ابتکیار بیا       نامیه  بلکه قط  ،رای امنیت سخت گ تهای شو نامه قط 
منی    ۀمعاهید و  7811الملل و ازجمله قواعید کنوانسییون    ارجا  به قواعد موجود وقو  بین

الملل عرفی مسیر ت سیر خودسیرانه و اییالح    و نیز وقو  بین ای های هسته گسترش سالح
انیید و  ای موجییود را مسییدود کییرد  معاهیید ای معاهییدا  و قییبض و بسییط الزامییا   رویییه
هیای   های مورداشار  یراوت و گا  ظهور در این معنا دارد که رف  هرگونیه دغدغیه   نامه قط 

از طریی  اتخیاذ اقیداما  مشیرو  و ضیروری در       فقیط  ولو درقالب نظاد عدد اشاعه ،امنیتی
ابتکیار و  ماهیت  ابهاد درارچوب قواعد موجود ممکن است و نه شکستن این ساختارها. هچ

، وماییت  ارچوب آن و نیز کی یت التیزاد بیه آن تیدابیر   هجایگا  وقوقی تدابیر اتخاذی در چ
توسیعه و نییز    های درویال  ویژ  میان دولت به ،المللی در سطح بین ابتکاراز  و شکنند  ضعیف
مل به ابتکار امنییت اشیاعه   أت قابل یاهای از دیگر انتقاد ینای  هسته ۀهای مترید توسع دولت
فاقد هرگونیه مبنیای منطبی      شد  برد  مستدل ناد یاهبه انتقاد ابتکار امنیت اشاعه باتوجهاست. 

هیای مشیرو  درییانوردی     محیدودیتی خزنید  بیر آزادی    منزلۀ است و بهالملل  با وقو  بین
فردی و هیم  یور   بههم  باید های رسمی و دیپلماتیک است؛ اعتراضی که مستلزد اعترا 

ها ابراز شیود. اثیر    ای و نیز سازکارها و ائتالف المللی و منطقه های بین جمعی درقالب سازمان
درویال   ۀو قصد واضح بر انکار قاعد ،بودن بودن، آگاهانه شرط پیوستگی علنی این اعترا  به

 ۀگییری قاعید   عنصیر روانیی شیکل    منزلۀ تکوین آن است که با زدودن قصد راسخ وقوقی به
دنبیال   تواند جلوگیری از تثبیت ابتکار امنییت اشیاعه را بیه    موجود می ۀرفی و تضعیف رویع

 داشته باشد.
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