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 هاي جنگ اتمي امريكا تحليل نقشه

و برآورد تهديد نظامي براي جمهوري اسالمي ايران

∗سعيده لطفيان

و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشيار  گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

)23/3/90: تاريخ تصويب–22/1/90:تاريخ دريافت(

: چكيده

نه،امريكا استاتمي جنگ هاي هدف اصلي اين پژوهش تحليل نقشه  كه از جنگ جهاني دوم

و ناتو برنامه تسليحات اتمي كشورهاي منجر شده، بلكه تنها به تحول در استراتژي كالن امريكا

و امنيت جهاني، سياستايدارنده توانايي هسته . است الشعاع قرار داده را تحتهاي دفاعي ناتو

ازپرسش و افتراق در نقشهوجوه اشت: هاي پژوهشي عبارتند هاي جنگ اتمي امريكا چيست؟ آيا راك

هاي عمده اطالعات معتبري در مورد نيروهاي اتمي امريكا به ويژه در خاورميانه وجود دارد؟ تفاوت

چه نقشه؟هاي پيشين امريكايي چيستاتمي دولت اوباما با دولتراهبرد در  هاي جنگ اتمي امريكا

و به ويژهكش امنيت ملي پيامدهايي براي داورهاي غير اتمي  نتيجه كلي رد؟جمهوري اسالمي ايران

درو نيروهايهاي جنگ تاريخي اين است، كه نقشه-اين بررسي تحليلي  اتمي امريكا با ايجاد تنش

و ساير كشورهاي سطح بين تاثير منفي داشته اي افزارهاي هستهفاقد جنگالمللي بر امنيت ملي ايران

.است

 : : يدييديواژگان كلواژگان كل
، امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران، تهديد نظامي،امريكا،ايهسته، اتمي، نقشه جنگ
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.اند به صفحه پاياني مقاله رجوع شودبراي اطالع از ديگر مقاالت نويسنده كه در اين مجله منتشر شده
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 مقدمه
 واحدينقشه"آن، همگام با تحوالت جهاني، نقشه جنگ اتمي يا به اصطالح نظامي

بارها از سوي Single Integrated Operational Plan (SIOP))ياپسي(" عملياتييهماهنگ شده

ها اهدافي در كشورهاي مختلف به در اين نقشه. ساي جمهور امريكا تغيير داده شده استرو

و رقيب امريكا براي پرتاب كالهك و هاي قارههاي اتمي موشكويژه كشورهاي دشمن پيما

و. اندهاي اتمي از پيش تعيين شدهساير بمب  اگرچه بسياري از اين اهداف شامل مراكز

مپايگاه و مراكز جمعيتي ديگر در صورت،شونديهاي نظامي  اما به دليل نزديكي آنها با شهرها

به طور مثال،. گناه جان خود را از دست خواهند دادوقوع هر نوع حمله اتمي ميليونها انسان بي

يكي از نقشه  موشك اتمي69هاي اتمي امريكا مركز رادار زميني پوشكينو در روسيه با در

سازي هاي امريكايي به دليل مقاوم، زيرا بر اساس برآورد استراتژيستمورد هدف قرار داشت

مي،اين مركز تخريب كامل آن اطمينان از توانستند تنها در صورت كاربرد اين ميزان موشك

در ايجاد گرد وغبار راديواكتيويته گسترده،هاي اتميپيامد انفجار اين كالهك. حاصل نمايند اي

و به مي مرگ ميليوناطراف مسكو بود، .شدها نفر منتهي

و نومحافظهيگرايانهاي بين سياست خارجي مداخلهرابطه  كاران در دولت بوش

مي. هاي نظامي امريكا وجود داشتاستراتژي كه با كمرنگانتظار تر شدن تهديدهاي رفت

به سياست جاستراتژيك براي امنيت ملي امريكا، نگ هاي خطرناك آمادگي هميشگي براي

و اوباما هاي راهبردي دولتاسناددر با اين حال،. اتمي دوران جنگ سرد پايان داده شود  بوش

كه جمهوري اسالمي ايران يكي. هاي اتمي تاكيد شده استباز هم بر كاربرد سالح از آنجايي

به عنوان هدف اصلي مشخص شده  كه در نقشه جنگ اتمي دولت بوش از هفت كشوري بود

د و در به عنوان تهديدي بزرگ معرفي شده است، آگاهي دقيق از اطالعات بود، ولت اوباما نيز

 براي برآورد تهديدهاي نظامي در سياستگذاري دفاعي كشور ما حياتي،موجود در اين زمينه

.است

 هاي جنگ اتمي امريكاگيران اصلي نقشهتصميم
به هاي هستهگيري براي استفاده از سالحقدرت تصميم »قتدار فرماندهي مليا«اي

و يا جانشينان ) National Command Authority()ا.سي.ان( متشكل از رئيس جمهور، وزير دفاع

به صدور فرمان حمله اتمي نيست؛ زيرا. آنها واگذار شده است به تنهايي قادر رئيس جمهور

و پرتاب تسليحات هسته ه دو نفرنظارتي كلي اي بر اساس قاعدهفرمان دادن براي استفاده،

و صدور كم دو نفر در تصميمدر هر شرايطي بايد دست. شوددر همه زمان انجام مي گيري

در آغاز چنين جنگي ايفا توانند نقش كليدي فرمان دخالت داشته باشند؛ اما روساي جمهور مي
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و تاكي. كنند چه فردي به اين امر كه د بر استراتژي بازدارندگي دراياالت متحده امريكا با توجه

و به كاخ سفيد راه يافته است، تغيير كرده است؛ چه حزبي ) دكترين(آموزه چندين از

و اجرا شده است تا كنون1945از استراتژيك وبه داليل متعددي، تفاوت. طرح هاي كيفي

ميبين آموزهآشكاري كمي  مي. شودهاي فردي مشاهده به دكترين اقدامات به عنوان مثال، توان

و دكترين پاسخ Massive Retaliation Doctrine)( جويانه گستردهتالفي  دولت آيزنهاور،

 هدف بيان شده از نيروهاي. دولت كندي اشاره كردFlexible Response Doctrine)( پذيرانعطاف

. هاي كشتار جمعي ذكر شده است، كمك به بازدارندگي از كاربرد سالحاي اياالت متحدههسته

مي سياستمداران كنند كه اين نيروها ضمن پشتيباني از متحدانو رهبران نظامي امريكايي ادعا

و دشمنان امريكا بايد. بسياري، امنيت آنان را تضمين كرده است  با اين حال، متحدان

چگسياست و  ونگي استفاده از تسليحات اتمي را درك كنند، زيرا اين هاي حاكم بر نوع

ميجنگ و زيست محيطي افزارها براي آنان توانند پيامدهاي جدي سياسي، اقتصادي، نظامي،

.  (Joint Chiefs of Staff, 1996, p. V) داشته باشند

شدهمان طور كه مياشاره و يا معاون او د اجازه توانن، فقط رئيس جمهور اياالت متحده

و نظارت بر نيروهاي هسته. اي را صادر كنندهاي هستهپرتاب سالح اي بايد بدون فرماندهي

به طور دقيق تعريف شده باشد و  اي،ي فرمان براي پرتاب تسليحات هستهزنجيره. اشتباه
به هدفي نظاميشود كه يك فرماندهزماني شروع مي  درخواست به كارگيري، براي رسيدن

ميي هستههاسالح ف.(Pike, 2011) كنداي را و كنترل عمليات هستهسلسله مراتب اي رماندهي

اي را بر اساس هاي هستهكه رئيس جمهور قدرت ابالغ فرمان پرتاب كالهك،به نحوي است

و متحدان هاي وزير دفاعتوصيه ، رئيس ستاد مشترك، فرماندهان مستقر در صحنه عمليات،

 در Bomb Power)(»قدرت بمب«ي در مورد نقش برجسته) 2010(ويلز گاري. امريكا دارد

و تفكيك قوا در دولت مي، اين كشورسياست امريكا از: كند با ديدي انتقادي چنين استدالل

و ساخت سالح كه اين بمبآغاز پروژه سري منهتن، براي توسعه ها قدرت هاي اتمي تا كنون

اگسترده به ارمغان آورده استاي را براي روساي جمهور نه تنها استفاده از اين مريكا ،

و پاسداري از امنيت،هاسالح  بلكه تمام عمليات مخفي مورد نياز در ارتباط با جنگ اتمي

و باج كه ممكن است از تهديد اي به نفع خود استفاده گيري هستهامريكا در برابر كشورهايي

در. استكنند، از اختيارات رهبر قوه مجري بوده اين مساله، تعادل قوا را به آن شكلي كه

وبه باور برخي از تاريخ. بيني شده، برهم زده استقانون اساسي اين كشور پيش نويسان

و ناكازاكي را بايد نقطه عطفي در سياست امريكا تحليل گران سياسي، بمباران اتمي هيروشيما

بع. بشمار آورد د، ديگر زمان الزم را براي مشاوره با اعضاي روساي جمهور امريكايي از آن به

هاي توانايي روز افزون براي استقرار سالح. كنگره جهت اعالم رسمي جنگ در اختيار ندارند
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اي در صحنه عمليات احتمالي همراه با پيشرفت سريع در فناوري پرتاب آنها، بدان معني هسته

و مكان با چنان سرعتي در حال دگرگون كه زمان و گذر از است ي است، كه مجال تامل كافي

به. آوردتمام مجاري رسمي را فراهم نمي از همه مهمتر، توانايي كشتار جمعي بايد همواره

و منزلت قدرت. آور جلوگيري شودي فاجعهدقت زير نظر باشد تا از بروز اشتباهات بالقوه

و به كه به حدي افزايش يافته است، ميديكتاتورانه رئيس جمهور دهد از شرط الزمي اجازه

چه در مورد جنگ و يا ساير مشورت با كنگره در مورد مسائل مهم نظامي و ويتنام، هاي كره

و گسترش دستگاه قدرتمند امنيت ملي. موارد سر باز زند به،نياز مبرمي براي ايجاد طوركه

باشد،ايت هستهموثر بتواند در خدمت رئيس جمهور در چنين دوران پرخطر گسترش تسليحا

به تضعيف دموكراسي. وجود داشته است و طويل امنيت ملي وجود چنين تشكيالت عريض

به نهادي با قدرتهانجاميد و قوه مجريه را و رياست جمهوري وه تبديل نموداقتدارگرايانه، ؛

   (Wills, 2010; Black, 2010: 8; Jervis, 1985).ي كنگره را خنثي كرده استكنندهتوانايي توازن

و عملياتي شدن نقشهبازدارندگي هسته  هاي جنگاي
و Schellingتوماس شلينگ، در عصر توازن استراتژيك نوپاي بين اياالت متحده امريكا

مي،اتحاد جماهير شوروي كه": كند بازدارندگي را چنين تعريف متقاعد كردن دشمني بالقوه

 با توجه به اين تعريف، بازدارندگي". خاصي بپرهيزدهايمنافع خود از فعاليتحفظ بايد براي 

به برخي كارها از منفعت آن بيشتر،موفق بود  زيرا دشمن را متقاعد ساخته بود كه هزينه اقدام

نه. بود و يا و باوركردني بودن،اين امر كه آيا دشمن متقاعد شده بود  بستگي به واقعي

به اين (Schelling, 1960, p. 9). تهديدهاي عليه او داشت و جدي بودن تهديد بستگي اعتبار

و عالقه به انجام آن را داشته باشد كه كشور تهديدگر توانايي انجام عمل تهديدكننده، به. دارد

به تنهايي به بازدارندگي منتهي نميطور يقين، توانمندي يك. شودهاي نظامي براي اين كه

به خطر افتادهد همراه با اطالعهاي نظامي بايتهديد موثر باشد، توانايي ، رساني در مورد منافع

شامل در اختيار"بازدارندگي.و چگونگي استفاده از قدرت نظامي براي حفظ آن منافع باشند

مي] دشمن[دشمن قرار دادن شواهدي است، كه رفتار ما بر مبناي رفتار او  "شودتعيين
(Snyder, 1961) .

.هاي جنگ اتمي امريكا موثر بوده است عملياتي شدن نقشهنظامي كردن فضا تاحدي در

به سالح بر. اي امريكا مستقر شده در قلمروي اروپا توجه داشتهاي هستهدر ضمن، بايد

در)61-بي( بمب200اساس آخرين برآوردها، اياالت متحده حدود در شش پايگاه نظامي

و هلند قرار داد از.ه استايتاليا، آلمان، تركيه، بلژيك، »بازبيني دفاعي چهارساالنه«در بخشي

)Quadrennial Defense Review(كه2010سال ي جديد ترتيبات طراحي شده" ذكر شده بود،
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كه)آر.پي.ان(در"ايبازدارندگي منطقه  كاهش نقش"دولت اوباما مطرح خواهند شد،

م) امريكا(اي در استراتژي امنيت ملي هاي هستهسالح مي".يسر خواهد ساخترا آيدبه نظر

اي امريكايي بر اثر فشارهاي مردمي افزارهاي هستهكه كشورهاي اروپايي غيراتمي ميزبان جنگ

كه اين تسليحات را از قلمروي خود بيرون برانند ، سخنگوي 2010 فوريه19در. مصمم باشند،

كه پنج كشور اروپايي ) يك، لوكزامبورگ، هلند، نروژآلمان، بلژ(نخست وزير بلژيك اعالم كرد

كه تسليحات هسته اي متعلق به ساير كشورهاي عضو ناتو در نظر دارند تا از ناتو تقاضا كنند

ي توجيه رهبران امريكايي براي ادامه.(Reif and O’Carroll, 2011) در خاك اروپا برچيده شوند

به اجراي سياست استقرار نيروهاي اتمي كشورشان در خارج پس از جنگ سرد، نيا ز

.و دفاع از متحدين خود بوده است»بازدارندگي گسترده«

 هاي جنگ اتمي امريكاتكاملي نقشه سير
كهبه گونه1950و1940هاي اي در اواخر دههريزي جنگ هستهبرنامه اي بود كه افرادي

و سازمان اطالعات مركزي  فعاليت داشتند،)اسي(در جامعه اطالعاتي، به ويژه در نيروي هوايي

ميبه دنبال هدف به كار در توسعه سالحهايي كه مشغول اي بودند هاي هستهگشتند؛ افرادي

مي( كه در كميسيون انرژي اتمي كار كوچكتر، در تالش براي)كردندبه طور مثال آن گروهي

و دقت رديابي(ها، بهبود عملكرد آنها اندازه كالهككردن  و)هدفاز جمله قدرت تخريب ،

هاي تعيين شده توسط گروه گامي با فهرست در حال رشد هدفافزايش شمار آنها جهت هم

مي. اول بودند كه عمليات نظامي را برنامهگروه سوم را افرادي تشكيل ميدادند، و،كردندريزي

و شامل؛هاي تعيين شده بودندهاي توليد شده با هدفدر جستجوي مطابقت دادن سالح

كه اكنون به نام فرماندهي استراتژيك(استراتژيك هوايي ريزان در فرماندهيو برنامهطراحان

و اقيانوس آرام، اقيانوس اطلسييو بعدها در فرماندهي اروپا) شوداياالت متحده خوانده مي

به محرمانه بودن اجزاء حاكم بر عناصر . (Tannenwald, 2008) شدندمي  ناگزير، با توجه

 هاي هدف. اي، پويايي خاصي بوجود آمدريزي جنگ هستهي روند برنامهشدهتفكيك

و استقرار سالحشدهتعيين بهي بيشتر، نياز به توليد ي خود نياز به نوبههاي بيشتر داشت، كه

در نتيجه، كار. افزايش دادرا) مانند هواپيما، موشك، زيردريايي(كننده هاي پرتابسيستم

اي يا نظريه هاي خاص استراتژي هستهان عمليات جنگي چندان به پيچيدگيي طراحروزمره

و كارآمد تسليحات.شدبازدارندگي مربوط نمي به استقرار موثر در عوض، اين امر مربوط

ي در مجموع، وظيفه آنان حل عملگرايانه. شده بودهاي تعيينموجود با در نظرگرفتن هدف

نظ. مشكالت بود بهريزي جنگ هستهام رسمي برنامهيك دهه گذشت تا طور كامل نهادينه اي

.شود
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شدهاي هستهكمبود اوليه كالهك  تنهااز اي اياالت متحدههستهي زرادخانه.اي برطرف

و 1951 در سال 500از به بيش 1945در سال كالهكدو ازبه،  1952 در سال 1000بيش

به، اين ابرقدرت نظا1955در سال. افزايش يافت و 2250مي كالهك اتمي مجهز شده بود؛

در كالهك پرتاب1755شامل  افزايش باورنكردني در تعداد. جت جنگنده بود1260شدني

و اي اياالت متحده، ناشي از عواملي مانند پيشرفتهاي هستهسالح هاي چشمگير تكنولوژيك

آن)1953-1950(دليل جنگ كره هاي نظامي توسط دولت ترومن به افزايش هزينه و پس از ،

و كاهش بودجه دفاعي به دليل تصميم آيزنهاور براي تاكيد بر نيروهاي استراتژيك هسته اي

به ساير نيروها بوداختصاص داده يك1954در ژانويه سال. شده ي سياست ساله، در پي بررسي

را"تقام گستردهان"دكترين Dulles،نظامي امريكا، وزير امور خارجه جان فاستر دالس-دفاعي

هاي گيري بحرانآمادگي دولت واشنگتن براي اتكا به تهديد اوجبه اين ترتيب،. اعالم كرد

و هسته اي، از جمله تشديد نبرد تا حد نابودي اتحاد جماهير شوروي، براي بازدارندگي

داهاي منطقهجلوگيري از جنگ و محلي الهام گرفته از كمونيسم به كمك مسكو، نشان ده اي

از. شد و ترس آيزنهاور و سرخوردگي ناشي از جنگ كره، اين سياست بر اثر شكست

شدپيامدهاي منفي افزايش هزينه  ,Kegley and Wittkopf).هاي دفاعي بر اقتصاد امريكا اتخاذ

1985; Tannenwald, 2008) 
را8000 حدود،»فرماندهي هوايي استراتژيك«ريزان، برنامه1960تا سال يك هدف براي

هاي در ضمن در آن دوره، موشك. شوروي شناسايي كرده بودندقلمروي حمله اتمي به 

بخشيدن در تالش براي نظم. نيروي دريايي با موفقيت آزمايش شده بودند Polaris پوالريس

و كشمكش بين نيروهاي مسلح يند برنامهآبه فر به رقابت و پايان دادن ريزي تعيين هدف

 Joint»ريزي هدف استراتژيكستاد مشترك برنامه«جمهور تصميم به ايجادسامريكايي، رئي
Strategic Target Planning Staff (JSTPS) ،واحدينقشه"و تدوين تهيه اصلي مسوولتاگرفت 

اياالت متحده Single Integrated Operational Plan (SIOP))سي ياپ("هماهنگ شده عملياتي

به طور رسمي سي ياپنخستين نقش. باشد كه در62-ه، به اجرا 1961 ژوئيه1 نام داشت،

.درآمد (Pringle and Arkin, 1983)به جاي سياست جديد اعالم شده بر تخريب نيروهاي نظامي،

به. مردم غيرنظامي دشمن تاكيد داشت شد Counterforce،"ضد نيرو"اين استراتژي .معروف

به، در مقايسه  دليل مورد هدف قرار دادن شهرهاي كشور دشمن در جنگي استراتژي پيشين

. (Burr, 2004; Rosenberg, 1983) نام گرفته بود Countervalue"ضد ارزش"،ايهسته

و ريچلسون با بررسي براي راهبرد)سي ياپ("نقشه واحد هماهنگ شده عملياتي"بال

كه از هسته كهبه اجرا درآم1985 تا 1960اي اياالت متحده به اين نتيجه رسيدند  ده بود؛

و نوع هدفبنديطبقه ها شامل اين هدف. ها به طرز چشمگيري يكسان بودندهاي كلي

و مراكز- شهريينيروهاي نظامي اتحاد جماهير شوروي، ساختارها صنعتي اين كشور،
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به دو نكته.شدرهبريش از جمله كرملين مي مياين دو پژوهشگر  تعداد-1:كنندي مهم اشاره

به سرعت از تاسيسات شناسايي به عنوان هدف بالقوه در4100شده به حدود1960 هدف ،

به تدريج در به اصطالح بسته اين هدف-2. افزايش يافت1985در هدف 50000 هاي بنديها

و ويژگيبزرگتر در اندازه هاي بيشتري را براي نبردهاي شدند، تا گزينههاي مختلفي تقسيمها

. (Ball and Richelsen, 1986) احتمالي گوناگون فراهم آورند

هاي جنگ امريكا، هاي شوروي، طراحان نقشهافكن هوايي بمبيبراي مقابله با حمله

. هاي دفاع هوايي را در دوران مياني جنگ سرد در نظر گرفته بودندي گسترده از سيستماستفاده

اس1950ي دولت امريكا در دهه به تقرار هزاران سالح دفاع هوايي اذعان كرد، اما با مخالفت،

يك. عموم مردم روبرو نشد كه تسليحات دفاع هوايي حدود پنجم براي نخستين بار افشا شد،

مي1961اي اياالت متحده را در افزارهاي موجود در زرادخانه هستهاز جنگ . دادند تشكيل

رادولت امريكا اين سالح  سال26 از رده خارج كرد، اما با گذشت 1986 در هاي دفاع هوايي

.نامشخص استهنوز تعداد آنها بودن اين اطالعات، سريبه دليل گذرد،كه از اين تصميم مي

مياننويستاريخيكي از كه در بحران موشكي كوبا امريكايي نشان ترين كه خطرناك،دهد

امبحران جنگ سرد معرفي شده است، مقامات عالي نيتي اين كشور تمايل داشتند كه رتبه

به حمله به كاربرد تسليحات متعارف كنندافكني بمبواكنش آن. هاي شوروي را محدود در

و تا چه حد برنامهزمان، كه چگونه و نقشه آنها اطالع نداشتند و استقرار نيروهاي ها هاي حمله

بوهاي هستهامريكايي تنها بر كاربرد سالح ي دقيق خود، برايت در مطالعه.داي متمركز شده

كه تسليحات دفاع هوايي، به دليل استقرار گستردهنتيجه مي و نقشهگيرد، و ترتيباتي آنها ها

اي بودند، هاي هستهترين سالحي خطرناكشده براي استفاده از آنها، در زمرهتعيين-پيش-از

 پژوهش برايت.(Bright, 2010) زيرا احتمال كاربرد غيرعمدي در زمان بحران وجود داشت

چه حد سالح كه تا اي جزء الينفك راهبرد نظامي امريكا هاي هستهيادآور اين واقعيت است

و دانشگاهي اين كشور، هنوز هم بحث. در جنگ سرد بودند جالب است كه در محافل سياسي

و ضرورت گسترش برنامه نظامي هسته پيپيرامون اهميت مياي با جديت از. شودگيري برخي

و گروهي سياستگذاران از جمله باراك اوباما خواهان نابودي سالح هاي اتمي در آينده هستند،

و توليد جنگديگر از لزوم سرمايه افزارهاي اتمي جديد سخن گذاري بيشتر در بخش توسعه

و صاحبنظران امريكايي در مورد ضرودر ضمن، اختالف. گويندمي رت نظر سياسي بين رهبران

.با روسيه آشكار شده است) استارت(ي جديد كنترل تسليحاتو مطلوبيت معاهده
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 نقشه جنگ اتمي امريكا
به- يكي از نهادهاي غيردولتي، مردم » شوراي دفاعي منابع طبيعي«محور امريكايي موسوم

هاي در اين پروژه براي افشاي واقعيت نقشه. سازي جنگ اتمي نمود اقدام به شبيه2001در

كه برنامه ميجنگ، به اختالف بين آنچه و طراحان جنگ اتمي كه آنها ريزان و آنچه دانند،

و غيرنظاميان امريكايي گفته شود، تاكيد شده است به مردم عادي براي نخستين. تمايل دارند

اند اي، ابزاري تحليلي را ايجاد كردهگيران هستهي كوچك تصميمبار، گروهي در بيرون از حلقه

اي هاي هسته، پيامدهاي استفاده از سالحشودسازي دهد تا جنگ اتمي شبيهكه اجازه مي

به طور مستقل از دستشودبرآورد  و و افزارهاي هسته در مورد جنگ،اندركاران دولتي، اي

اي از سازي جنگ هستهدر اين شبيه. شودريزي براي كاربرد آنها در جنگ نتيجه گيري برنامه

و دادههاي پرسرعت، نرمهرايان بههاي محرمانهافزار مخصوص، بندي سري تازگي از طبقهاي كه

ميمهمترين دستاوردهاي اين شبيه. اند، استفاده شده استخارج شده كهسازي آشكار : سازد

 ميليون12تا8بين) كالهك1300با حدود(اي روسيهي دقيق عليه نيروهاي هستهيك حمله

و ميليوننفر را خو و به نابودي بسياري از سالحاهد كشت، هاي ها نفر ديگر را زخمي كرده،

شدهسته و مراكز جمعيتي("ضد ارزش"ي در حمله. اي روسيه منجر خواهد يعني ضد شهرها

مي)ديگر با، اياالت متحده از( درصد از زرادخانه كنوني خود3تواند  7000شامل بيش

به)كاي استراتژيكالهك هسته و صدمه زدن  ميليون روس شود50 باعث كشته شدن،

(Natural Resources Defense Council, 2001) .

و روسيه هنوز حفظ سياست بيش از يك دهه پس از پايان جنگ سرد، اياالت متحده

 موشك بالستيك550امريكا داراي. اندادامه دادهرا اي خود هاي بزرگ هستهزرادخانه

كه) مقر پرتاب(شده در سيلوهايي يماي ذخيرهپقاره در سراسر نواحي غربي اين كشور است،

192اي اياالت متحده تا يك زيردريايي هسته. تواند در كمتر از نيم ساعت به مسكو برسندمي

ميكالهك هسته يكاي را حمل به كشتن يا مجروح كردن حدود كه قادر سوم از جمعيت كند،

. زيردريايي از اين نوع است18اياالت متحده داراي. ميليون نفر است50ود روسيه، يعني حد

 بار بيش از قدرت بمب هيروشيما 100000اي امريكا هاي هستهقدرت انفجاري كالهك

افزارها در حالت اي امريكا، بسياري از اين جنگدر نقشه جنگ هسته. تخمين زده شده است

 معين)آپسي(هاي جنگ زمان دولت آيزنهاور، نقشهاز. شوندهشدار آني نگه داشته مي

كه چگونه از نيروهاي هستهكرده شداند و. اي اياالت متحده در جنگ استفاده خواهد با نظارت

و ستاد مشترك، ستاد فرماندهي  راهنمايي گسترده از سوي رئيس جمهور، وزير دفاع،

مسوول U.S. Strategic Command (STRATCOM))كاماسترات(استراتژيك اياالت متحده 
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و حفظ فهرست هدفاسترات. تفسير جزئيات اين برنامه پيچيده است ها براي كام به تعيين

ميحمالت هسته 1.پردازداي

و متشكل از فهرستي از هدف1960نخستين نقشه، در به طراحي شد، فهرست«ها، موسوم

و سالح)ال.تي.اس.ان(يا National Strategic Target List (NSTL)»ملي استراتژيك هدف هايي،

به نحو گسترده)آپسي(اين نخستين.كه بايد بر ضد هر هدف بكار گرفته شود، بود از، اي

و به سي  62SIOP-62-آپسوي يك گروه مطالعاتي در مركز رند، مورد بازبيني قرار گرفت
كه برنامه هاي موجود در زرادخانه امريكا، عليهكبا تمام كالهرا اي بزرگي حملهتبديل شد،

و كشورهاي متحد شوروي تشريح مي  Sagan, 1987, GWU, 2004; and(كردشوروي، چين

David Shoup1961 .(

و تمام كشورهاي كمونيستي را در پذير نبود؛ هاي جنگ اتمي امريكا در ابتدا انعطافنقشه

مي)آپسي(به هر حال،. داديك گروه واحد قرار مي كه چگونه سالحمشخص هاي كرد

بكاهسته مياي در صورت وقوع جنگ اتمي در چارچوب ناتو، توافقي براي. شوندر گرفته

و امريكا وجود داشتهاي هستهاستفاده از سالح نق. اي با مشاركت انگلستان هاي جنگشهدر

افكن با برد، متشكل از بمب"گانهسه"اي هاي هستهشده تا هماهنگي بين توانايياتمي، تالش

و موشكيپيماهاي بالستيك قارهاي، موشكقاره- بين  هاي بالستيك مستقر در خشكي،

و؛ آپ، سندي بسيار محرمانه استسي. شونده از زيردريايي مستقر در دريا بوجود آيدپرتاب

و حساسيكي از سري به سياستترين هاي امنيت ملي اياالت متحده ترين مسائل مربوط

سينقشه. آيدبشمار مي به اجرا هاي كه در آن به نام سال مالي اين. انداند، خوانده شدهآمدهآپ

سيشيوه نام و پيش از آن براي نقشه93-آپگذاري براي نخستين بار با با آغاز شد؛  ها، نامي

سي. رفتدو حرف بكار مي ميهر ساله، يك دو. شودآپ جديد تصويب گرچه امروزه يك يا

سي CONPLAN)كانپلن(طرح احتياطي  سيآپ شده است، اما هنوز از واژه، جايگزين آپي

 براي جنگ عمومي8044كانپلن. شودبه طور گسترده در مباحث استراتژيك استفاده مي

و مشاور در زمينه علوم اي در پروژه كه يكي از دانشمندان هستهKistiakowsky، جورج كيستياكاسكي 1958در1  منهتن
اي هاي هستهدر دولت آيزنهاور بود، به رئيس جمهور پيشنهاد كرد، كه بازرسي از تاسيسات نظامي خارجي براي كنترل سالح

 Strategic Air Command)سك(» فرماندهي استراتژيك هوايي«آيزنهاور، كيستياكاسكي را به مقر. كافي نبود
)SAC(ن در همان زمان، رئيس ستاد مشترك،. در نبراسكا فرستاد Offutt Air Force Baseت يروي هوايي آفودر پايگاه

مك1959، يادداشتي را در اوت  Nathan Twiningژنرال نيتان توئينينگ  Neil الروي به وزير دفاع امريكا، نيل
cElroy Mو يك نقشههاي هستهسازي فهرست ملي هدف فرستاد، كه پيشنهاد كرد، مسووليت آماده ي واحد براي اي،

و. به طور رسمي سپرده شود)سك(اي به فرماندهي استراتژيك هوايي عمليات هسته تا پيش از آن، ارتش، نيروي دريايي،
هنيروي هوايي به طور جداگانه برنامه و تعيين هاي متعدد، اين امر به تعيين هدف. دف خود را انجام داده بودندريزي

و تكراري از سوي نيروهاي مسلح امريكايي منجر شده بودهماهنگ طور مثال، هدف نيروي دريايي بايد نابود كردنبه. نشده
و در مسير پرواز بمبتاسيسات دفاع هوايي دشمن واقع هوافكنشده در مناطق ساحلي، ايي امريكايي كه ماموريت هاي نيروي

به. انهدام هدفي در درون قلمروي دشمن باشد ش .Bright, 2010:ر
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هاي جنگ استراتژيك نقشهبراي توضيحات در مورد(.ين طرح احتياطي استاي در واقع جديدترهسته

ش به جداول امريكا ر ).2و1؛

اي شوروي در دوران جنگ سرد در اختيار عموم اسناد سري سيا در مورد توانايي هسته

و، رئيسTenet رئيس وقت سيا، جورج تنت. قرار گرفت جمهور پيشين امريكا، جورج بوش

و ساير نهادهاي امنيتي در تگراس با يكديگر مسئوالن  ديگري از سيا، شوراي امنيت ملي

به سقوط شوروي بپردازند به بررسي رويدادهاي منتهي شده يكي از اين.مالقات كردند، تا  در

مي1988اسناد مورخ اول دسامبر به، ادعا شود كه اتحاد جماهير شوروي داراي توانايي حمله

بر اساس اين برآوردهاي اطالعاتي. بودامريكاو مراكز كنترل پرتاب موشك تمام مقر موشكي 

به طور گسترده نوسازي 1990ي رفت، كه نيروهاي شوروي تا اواخر دههدر آن زمان انتظار مي

و به جاي موشك هاي متحرك با پيماي مستقر در مقر ثابت، به سيستمهاي بالستيك قارهشده،

ب مي.ه خاك امريكا برسند، تجهيز شوندتسليحاتي كه بتوانند شد، شمار اين تسليحات تصور

كه. افزايش يابد15000به10000بلندبرد در ظرف پنچ سال از  در اين اسناد بيان شده بود،

به سوي كسب نيرويي مركب از موشك پيماي هاي بالستيك قارهدولت مسكو در حال حركت

و بمبشوندههاي بالستيك پرتابمتحرك، موشك بر. افكن بود از زيردريايي در ضمن، گمان

در( نوع موشك جديد بالستيك5ها در حال توسعه اين بود كه روس دو موشك مستقر

سه موشك پرتاب و نتيجه گرفته شده بود كه شوروي داراي. بودند) شونده از درياخشكي،

سشمار كافي كالهك براي حمله جامع عليه تمام هدف اتحاد. راسر جهان است هاي ثابت در

و خطوط متروي مخفي، براي  به ساخت يك سيستم تونل زيرزميني جماهير شوروي اقدام

به مدت چهل سال، اين كشور. اي كرده بودحفاظت از رهبرانش در برابر جنگ هسته

ي بزرگي را جهت حصول اطمينان از بقاي رهبرانش در صورت وقوع جنگي كمونيستي برنامه

هاي زيرزميني عميق، گاهاي گسترده از پناهاين برنامه شامل ايجاد شبكه.م كرده بود اتمي تنظي

ميتونل و روستايي و خطوط متروي سري در مناطق شهري هاي جديدي وجود نشانه.شدها

. دارد، كه اكنون در روسيه فعاليت ساختماني بزرگي براي گسترش اين شبكه وجود دارد
)1379لطفيان،(

 دام دوجانبه قطعيانه
چه انهدام دوجانبه قطعي به عنوان تنها يك (Mutual Assured Destruction))مد(اگر اغلب

تر است زيرا اين دكترين استراتژيك اياالت متحده در نظر گرفته شده، اما واقعيت پيچيده

به عنوان راه حلي سياسي توسط راب رت مك دكترين در محافل نظامي مطرح نشده بود، بلكه

شدنامارا، وزير دفاع اياالت متحده در دولت و جانسون ارائه منطق اين دكترين. هاي كندي

و مزاياي يك حريف بالقوه استوار نيست،  استراتژيك بر پايه دفاع، با هدف جلوگيري از منافع
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به شكل نابودي قطعي هر دو طرف اتكا دارد، كه در آن توانايي حمله ي بلكه بر تهديد مجازات

ميتالفي . كندجويانه نقش مهمي ايفا (Schelling, 1966, p. 6) ،تضمين)مد(به اين ترتيب 

كه هيچ يك از طرفمي كنند، اي نميهاي هستههاي درگيري براي نخستين ضربه از سالحكند

و حمالت تالفي يعني نابودي متقابل(ي بعدي يكسان جويانهو اين كه پيامدهاي ضربه اول

مينظر از اين كه كدام طرف ضربه خواهند بود، صرف)اي در عملههست .كندي اول را وارد
(Hynek, 20`0, pp. 435-6) 

، جيمي كارتر رئيس جمهور دموكرات، با امضاي رهنمود رياست جمهوري1979در

(Presidential Directive 59) )دي و پيروزي در جنگ)59پي هاي، كشورش را به مبارزه

و طوالنيمحدود هسته در واقع، برخالف تصور عمومي كارتر روند. شده متعهد ساختاي

و انباشت بزرگ تسليحات  و ريگان در دهه توليد شايد اين. آن را ادامه داد1980را آغاز كرد،

و ساير رهبران حزب رقيب جمهوريخواه،  كه رونالد ريگان شبهه از آنجايي ايجاد شده بود،

و بي به ضعيف عمل كردن در برابر تهديد كمونيسم به افول قدرت نظامي كارتر را توجهي

كه در دهه منظور ريگان. امريكا متهم كرده بودند به اين واقعيت بود ، اياالت1970 بيشتر اشاره

دري اول هستهمتحده توانايي ضربه و توانايي خود را براي تهديد به نابود كردن شوروي اي،

با. اي را از دست داده بوديك جنگ تمام عيار هسته كه به كاخ سفيد راه يافت، ريگان زماني

شدچالش عمده مي. اي روبرو توانست مردم امريكا را متقاعد كند، كه بايد ميلياردها چگونه

به پيروزي رسيدن در دالر براي توليد هزاران سالح هسته و اي، براي كسب توانايي جنگيدن

-اي هزينه كنند؟ ريگان اميدوار بود كه با صرف ميلياردها دالر سرمايهيك جنگ جهاني هسته
و پيشرفتهگذاري براي جنگ و تهديد روسافزارهاي بيشتر به جنگ اتمي، دولت شوروي تر ها

اي خود هزينهي هستهمجبور شود تا براي عقب نماندن از رقيبش ميلياردها دالر براي زرادخانه

و مشاورانش بر اين باور بودند، كه اين هزينه. كند به ورشكستگي ريگان هاي نظامي كمرشكن

و فروپاشي شوروي منجر  ، ريگان تصميم به امضاي يك 1981در اواخر. شودمياقتصادي

را (National Security Decision Document)»گيري امنيت مليسند تصميم«  گرفت، كه امريكا

و پيروزي در جنگ مي. اي متعهد كردهاي جهاني هستهبراي مبارزه كرد كه دولت ريگان ادعا

ضاگراياالت متحده به برتري هسته و توانايي مي) حمله(ربه اي تواند برنظم اول دست يابد،

و در جنگ سرد پيروز شود  Kaku and) جهاني تسلط پيدا كند، شوروي را شكست دهد،
Axelrod, 1999) .

، كتابي را با عنوان»)مسابقه تسليحات اتمي(جنبش توقف«جاناتان شل در حمايت از

ب1982در» سرنوشت كره زمين«  ترين كتاب در كشوره پرفروش منتشر كرد، كه بالفاصله
و فرهنگي جهت(Schell, 1982) تبديل شد به بررسي پيامدهاي بيولوژيك گيري دولت شل

به جنگ هسته كه جنگ جهاني هستهواشنگتن و استدالل كرد اي باعث تخريب اي پرداخت؛
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و تمدن صنعتي جهاني مي بهمحيط زيست و در نهايت مشود، نجر زودي به انقراض نسل بشر

هاي تلخ، با واقعيت»روز بعد«ها امريكايي با تماشاي فيلم، ميليون1983در نوامبر. شودمي

در اين فيلم،.اي آشنا شدندزندگي در كشورشان در صورت بروز يك جنگ تمام عيار هسته

كه به به تصوير كشيده شده است، و پيمان ورشو سرعت به جنگي فرضي بين نيروهاي ناتو

ميي هسته گستردهيمبارزه و شوروي تبديل . شوداي بين امريكا

در(Strategic Defense Initiative) طرح دفاع استراتژيك ، به عنوان 1983رونالد ريگان

از آنجايي كه اين طرح. مطرح شده است)مد(نقطه عطفي در نقض عملي منطق بازدارندگي

ايدر كلياتش از لحاظ فني در آن زمان عملي نبود؛ نوز پابرجاه   (ABM Treaty)ام.بي.و پيمان

تصميم. فراتر از پايان جنگ سرد مطرح بود)مد(بود، از نظر قانوني هم عملي نبود؛ منطق 

ضد) پدر(بوش. دبليو. جورج اچ و توسعه يك ترتيبات جديد به پژوهش كه امريكا اين بود

به   (Global Protection)پالسجي(»ودحفاظت جهاني در برابر حمالت محد«بالستيك، موسوم
(Against Limited Strike (GPALS) شونده هاي هدايتشامل موشكطرح اين. ادامه دهد

و Ground-based Intercepters (GBIs)))پايههاي زمينگيرنده(ضد بالستيك   براي خارج از جو،

به سنگهمچنين يك سيستم جهاني فضا بود،  (Brilliant Pebbles)نهاي درخشاريزهپايه موسوم

بر اثر تجارب جنگ اول خليج فارس. ريگان بودكه منشاء آن در طرح دفاع استراتژيك

آن (Theatre Missile Defense (TMD))، دفاع موشكي صحنه عمليات)1991- 1990(  نيز بر

.افزوده شد

به كاهش بودجه براي برنام بههبيل كلينتون، پس از به قدرت رسيدن، اقدام هاي مربوط

و براي برنامه دفاع موشكي تاكتيكي براي محافظت از اياالت ابعاد فضايي دفاع موشكي  نمود،

و هم شدمتحده پايه كنار گذاشته شد، هاي زمينسيستم گيرنده. پيمانانش، اهميت بيشتري قائل

م سيست. گيري در مورد اين سيستم را به جانشين خود محول كردو كلينتون تصميم

شدريزهسنگ به طور كلي توسط كلينتون لغو به.هاي درخشان اصول«سندي موسوم

و از سوي فرماندهي استارتژيك»بازدارندگي پس از جنگ سرد كه در ابتدا محرمانه بود ،

كه استفاده از بازدارندگي فراتر از چارچوب وزارت دفاع امريكا تهيه شده بود؛ توصيه مي كرد

هاي به طور ويژه، با يك سري استراتژي. نبه با روسيه در نظر گرفته شودروابط دوجا

و رهبران آنها تعيين مي كه ماهيتشان بر مبناي شرايط خاص كشورها شود، بازدارندگي موازي

و فناوريهاي هستهاين سند، پاسخي به گسترش روزافزون سالح. تكميل شوند هاي اي

ا به صراحت و ز لزوم ابهام عمدي در مورد ماهيت اقدامات موشكي در جهان بود؛

و تالفي ميسفاهت جويانه . (Hyneck, 2010: 437) كردظاهري اياالت متحده طرفداري
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كميسيون ارزيابي تهديد موشك«گيريبه وضوح در نتيجه،شدهتحول سياسي آغاز

به كميسيون رامسفلد(» بالستيك براي اياالت متحده  با تصويب كنگره1998دركه) معروف

ت شدشاياالت متحده هاي گزارش نهايي اين كميسيون، استدالل. كيل شده بود، مشاهده

1995 سال (National Intelligence Estimate)»برآورد اطالعات ملي«شده در بينانه مطرحخوش

داي قديميهاي هستهرا كه هيچ كشوري غير از قدرت  سال15ر تر قادر نخواهند بود كه

به موشك كه تهديدي. پيما دست يابد، رد كردهاي بالستيك قارهآينده در عوض، ادعا كرد

مانند كره شمالي،» كشورهاي سركش«اي ممكن است در ظرف پنج تا ده سال از سوي هسته

و عراق بوجود آيد اين گزارش، نخستين سندي بود، كه بازبيني سياسي اهميت دفاع. ايران

با. نشان دادموشكي را  به اين برنامه كنگره امريكا تحت نظارت اكثريت جمهوريخواهان،

. واكنش نشان داد1999سال (National Missile Defense Act) تصويب قانون دفاع ملي موشكي

پي آزمايشنتيجه و پرتاب3-هاي موشك ميان برد شهاب گيري اين گزارش، در  توسط ايران،

آن. كره شمالي بر فراز ژاپن، توجيه بيشتري يافت1-انگموشك ميان برد تايپود از لحاظ تاثير

تفكر استراتژيك بايد بيان داشت، اين باور كه بازدارندگي ممكن است در مورد كشورهاي بر

. (Hyneck, 2010: 438) خودسر موثر نباشد، اهميت بسيار بيشتري به دست آورد

را2002تصميم سال آژانس دفاع موشكي«اندازي مسفلد براي راه وزير دفاع امريكا،

فرمان امنيت ملي رياست جمهوري«و (Missile Defense Agency (MDA)))ا.دي.ام(» امريكا

 2002 دسامبر23 مورخ- (National Security Presidential Directive (NSPD))»د.پي.اس.ان

و استقرار دفاع موشكي، به هاي بالستيك ويژه دفاع ضد موشكبراي سرعت بخشيدن به توسعه

ميبا استفاده از تمام ظرفيت توان اساس ايجاد ترتيبات دفاع موشكي آينده هاي موجود، را

و 2010در.برشمرد ، عالئم روشني از اجراي استراتژي بازدارندگي بين اياالت متحده امريكا

بر.شدروسيه هنوز ديده مي و اين بازدارندگي جديد، بر مبناي يك ابري استراتژيك تقريبي

و روسيه. پذيري متقابل آن استوار استبا اصل آسيب)مد(منطق  بازدارندگي تازه بين امريكا

در سالهاي پس از پايان جنگ سرد،از لحاظ سياسي داراي ماهيت غيررسمي در مقايسه با 

به شدت نهادينه شده است . (Hynek, 2010: 441) جنگ سرد است، اما هنوز هم

از، نام نقشه2003 مارس1در و (OPLAN 8022)،»8022لنآپ«به)آپسي(ي جنگ

شد (CONPLAN 8022)»8022كانپلن«سپس به اجرا 2004اين نقشه در ژوئيه. تغيير داده

و در ژوئيه شد2007درآمد، هاي غيررسمي، جايگزين آن ممكن است بنا بر گزارش. لغو

شامل (Global Strike)"ي جهانيحمله"هايي ديگري از نقشهوعهمجم. باشد» 8044كانپلن«

كه براي شرايطي غير از جنگ هستهشدهاي به طور مشترك هماهنگي هستهگزينه اي اي است،

و شايد با چين  آپ(عمومي عمدتا با روسيه، ، در نظر گرفته) فرض شده بود8022لن كه در
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 Kristensen, 2006 and)اند تدوين شده» 8044كانپلن«در"ي جهانيحمله"هاي برنامه. شودمي

2010. (

و نقشه  هاي جنگ اتمي امريكاايران
در دوران رياست Nuclear Posture Review (NPR))()آر.پي.ان(»ايبازبيني موقعيت هسته«

در، دومين بررسي چهار سال يكبار وزارت دفاع امريكا 2002در) پسر(جمهوري جورج بوش 

 در دولت كلينتون انجام 1994در)آر.پي.ان(نخستين. اي اين كشور بودمورد نيروهاي هسته

اي نقش مهمي در هاي هستهسالح": دولت بوش بيان شده بود2002در بررسي. شده بود

ميتوانايي و دوستانش ايفا از جمله ... نيروهاي نظامي امريكا... كنندهاي دفاعي امريكا، متحدان

و اي اكنون مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا دشمن را از اجراي برنامهوهاي هستهنير ها

كه مي و دوستانش را تهديد كنند، منصرف عمليات نظامي و يا متحدان تواند منافع امريكا

 اين بود،2002اي سال نكته مهم در بازبيني موقعيت هسته(Nuclear Posture, 2001: 9)".نمايند

ش به تدوين برنامهكه  اي عليه هاي هستههايي جهت استفاده از سالحامل بخشي مربوط

و سوريه(كم هفت كشور دست قانون الزم«.بود) روسيه، عراق، ايران، كره شمالي، چين، ليبي

به وزارت دفاع2008سال مالي (National Defense Authorization Act)»االجراي دفاع ملي

و سياستامريكا ماموري -5اي امريكا براي هاي هستهت داد، تا اقدام به بررسي جامع استراتژي

و قرار بود تا دسامبر 2009اين بازبيني در بهار. سال آينده بنمايد10 گزارشي2009 آغاز شد،

 (U.S. Nuclear, 2008).به تعويق افتاد2010به كنگره تقديم شود؛ اما ارسال اين گزارش تا بهار 

در»ايزبيني موقعيت هستهبا« از2010دولت باراك اوباما  كه سومين بررسي گسترده پس

كه انتظارات مردم براي تغيير در به اطالع عموم رسيد،  جنگ سرد است، در شرايطي

به علت سخنراني وي در پراگ در هاي هستهسياست در. باال رفته بود2009اي امريكا

به چشم و در نتيجه»ايهاي هستهجهاني بدون سالح«دازانجمهوري چك، اوباما  اشاره كرد؛

كه دولت واشنگتن به سمت اين هدف مشخص حركت طرفداران خلع سالح اميدوار بودند،

 2010آوردهاي ارزيابي بندي محرمانه داشتند، اما دست طبقه2002و 1994دو ارزيابي. كند

كه در گزارشي غير و آشكار نيز قرار بود، . ارائه شود سري (Reif and O’Carroll, 2011) در 

ي هاي نابودكنندهاي جديد مانند بمبهاي هسته، سياست توسعه وتوليد سالح2010)آر.پي.ان(

و براي نخستين بار پناهگاه هاي زيرزميني پيشنهاد شده از سوي دولت بوش كنار گذاشته شد؛

ميهاي هستهاي عليه كشورهاي فاقد سالحي هستهحمله به عنوان سياست امريكا رد -اي را
كه فعاليت »ايمعاهده عدم گسترش هسته«هاي اين كشورها مغاير با كند، البته تنها در صورتي

و كره شمالي از اين قاعده مستثني هستند. نباشند در. در واقع، ايران  از 2003كره شمالي
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در{)تي.پي.ان(معاهده ازخا} به امضا رسانده بود1985كه رج شد، تا بتواند ضمن انتقاد

به طور آشكار به آزمايشهاي امريكا در قبال شبهسياست هاي بمب اتمي خود جزيره كره،

به ادعاي اثبات نشده. بپردازد هاي طلبيي برخي از كشورهاي اتمي، داراي جاهايران نيز، بنا

مي. اي استهسته كه چرا پرسشي كه در اينجا مطرح بايد كشوري غيراتمي شود اين است

و نقشهمانند ايران، در برنامه پاسخ به اين پرسش. اي امريكا هدف قرار گيردهاي جنگ هستهها

و منطقه اي ناشي از پايان جنگ سرد بين دو ابرقدرت جهاني را بايد در تحوالت جهاني

. جستجو كرد

به زماني زيرمجموعه تحذير جهاني (Regional Dissuasion)ايتحذير منطقه و مربوط است؛

كه يك رقيب خاص مشخص شده استمي اين نوع تحذير در محيط امنيتي تك قطبي. شود

ميپس از جنگ سرد از رايج اي پنج ويژگي تحذير منطقه. آيدترين اشكال تحذير بشمار

هاي مشخص كردن فعاليت-2 شناسايي يك رقيب ژئوپلتيك فعلي يا بالقوه،-1: عبارتند از

ميالقوه رقيب كه خطرات يا چالشب -3آورد، هاي امنيتي فزاينده براي امريكا به ارمغان

و جلب همكاري متحدان منطقه و سياسي دارايي-4اي، انتخاب هاي نظامي استقرار جغرافيايي

و منطقه و نظامي متناسب با اي از سياست ايجاد مجموعه-5اي، هاي ديپلماتيك، اقتصادي،

هاي نظامي اي، اقدامات ممنوعه او، متحدان محلي، وضعيت دارايياي دشمن منطقههويژگي

و توانايي  ;Hagood, 2005: 174).استراتژيك جهاني) حمله(هاي ضربه مستقر در محل،
Stantchev, 2005) 

و اين تغيير هاي استراتژيك هستهپذيري بيشتري در نقشهانعطاف اي امريكا ايجاد شده،

 Steinberg, 2005; White).هاي اتمي استهدف امريكا در جنگفهرست رش شامل گست
House, 2002) دربر نه تنها2003فهرست اتمي اين كشور به نحوي كه به ناگهان افزوده شد،

و چين(دشمنان سنتي جنگ سرد امريكا ، بلكه كشورهاي كوچكتر تهديدكننده منافع)روسيه

كه در سالاسن. امريكايي را شامل گرديد هاي اخير از سوي فدراسيون دانشمندان ادي

به قرارندهامريكايي مستقر در واشنگتن بدست آمده است، نشان مي كه اياالت متحده اقدام د

هايو قدرت(Regional Proliferators)"اي،دهندگان منطقهگسترش"دادن نام به اصطالح

كه  كشبه دنبال دستيابي به سالحكوچكي در اند، تار جمعي از جمله تسليحات اتمي بودههاي

كننده به اعتقاد كارشناسان مسائل كنترل تسليحات، چنين عملي نگران. كرده استاين فهرست 

و مغاير با ادعاهاي ديپلماتيك رهبران فعلي امريكاييي صلح بينو تهديدكننده المللي است،

به كاهش نقش سالح هسته . (Kristensen, 2010) ست جهاني استسيااي در مبني بر تمايل

به ادعاي برخي از كارشناسان سياسي امريكايي، دولت اوباما هنوز ايران را به عنوان

ميتهديدي عمده براي امنيت ملي اياالت متحده .آوردبشمار (Katzman, 2011) پس

شدآور نيست كه از ايران در نقشهشگفت و ايتن هاي جنگ اتمي واشنگتن نام برده ه است؛
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كاران اين نگراني نومحافظه (Iran, 2010). عمل با اعتراض سياستمداران ايراني روبرو شده است

كه با كسببوده  و اسراييل تبديل ايران توانايي اتمي، است به رقيب خطرناكتري براي امريكا

 به بازيگران سركشايافزون بر احتمال انتقال مواد، فناوري يا دانش هستهبه باور آنها،.شود

ميمنطقه هماي، دولت ايران و يا سوريه پيمانانش حزبتواند چتر بازدارندگي براي اهللا لبنان

. (Davis and Pfaltzgraff, 2008) فراهم آورد، تا منافع خود را در خاورميانه تامين كند

 نتيجه
براي (Global Zero)»يصفر جهان«يا (Abolition 2000)"2000نابودي"ي ماننديهاطرح

اند، اما مورد حمايت اياالت انهدام كامل تسليحات اتمي از سوي نهادهاي غيردولتي ارائه شده

و ساير كشورهاي بزرگ اتمي قرار نگرفته و به براي موفقيت اين طرح. اندمتحده ها،

به امضاي قراردادهاي كنترل تسليحات بايد  توجه شود طوراصولي براي جلب موافقت كشورها

ميكه دولت و اقتصادي خود را به دقت محاسبه به دو گروه. كنندها منافع امنيتي در نتيجه، بايد

و منفي توجه كردانگيزه براي تشويق كشورهاي از لحاظ: هاي مثبتانگيزه) الف:هاي مثبت

به امضاي قراردادهاي كنترل تسليحات، جهانشمولي موافقتنامهنظامي ضعيف كنترل هاي تر

كه:هاي منفيانگيزه)ب. تسليحات چندجانبه مطلوب است؛ اما حياتي نيست   زماني

به انگيزههاي مثبت كافي نباشد، دولتانگيزه به زيانها هاي ناشي از هاي منفي كه مربوط

مينپيوستن به قراردادهاي كنترل تسليحات مي البته مورد برخي كشورها. شوندشود، متوسل

و پاكستانمانند  و هاي منفي هم براي توقف برنامه انگيزه كره شمالي، هند هاي هسته اي آنان

به معاهده  به الحاق دولت واشنگتن،. مؤثر واقع نشده است)تي.پي.ان(يا جلب موافقتشان

و ناديده گرفتن زرادخانه در سال هاي اخير با امضاي قرارداد همكاري اتمي با دولت دهلي نو،

و پاكستان سياست هسته و دو هواي«اي اسراييل به نمايش گذاشته است» يك بام . امريكايي را

و يا حتي در بلندمدت با ثبات نيست؛ بلكه تاكيد بر تسليحات بازدارندگي هسته اي مشروع

و از نظر اخالقي  به دنبال يك استراتژي باشد. نيستپذيرفتني اتمي خطرناك بوده دولت اوباما

. اي در جهان منجر شودهاي هستهرين سرعت ممكن به نابودي هميشگي سالحكه با بيشت
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 هاي جنگ پنتاگوننقشه
) 1945-1960(دستانه گسترده، تالفي شده، پيشگيري پيشانهدام تضمين: دوره اول

 زرادخانه طرح حمله تاريخ نام نقشه جنگ

 اتمي
 پيامد

JIC 321/1 رشه20 بمب بر روي30-20 1945دسامبر 2  حمله غافلگيرانه احتمالي
PINCHER ژوئن

1946 

9 شهر20 بمب بر روي 50 شوروي فلج شده، اروپا

شدمختل مي

BROILER مارس

1948 
حمله اول، در حين 35 شهر24 بمب بر روي 34

 بحران برلين
BUSHWACKER 1948 50 1952حمله فرضي در 
FROLIC 
(GRABBER) 

مه

1948 
 همان 50 شهر20 بمب بر روي 50

SIZZLE 
(FLEETWOOD, 
HALFMOON, 
DOUBLESTAR) 

 همان 150 شهر70 بمب بر روي 133 1948دسامبر

TROJAN ژانويه

1949 
 همان 150 شهر70 بمب بر روي 133

SHAKEDOWN 
(OFFTACKLE, 
CROSSPIECE) 

اكتبر

1949 
 همان 250 شهر104 بمب بر روي 220

DROPSHOT 1949 300 با 1957حمله فرضي در 250 شهر200روي بمب بر 

 احتمال پيروزي
SAC BASIC 
WAR PLAN 

پيروزي ممكن، تا حدي 450 هدف300 1950

 خسارت به امريكا

SAC BASIC 
WAR PLAN 

شوروي نابود شده، 1750 جنگنده براي حمله735 1954

شدامريكا فلج مي

SAC BASIC 
WAR PLAN 

 همان 3550 هدف2997 1956

SAC BASIC 
WAR PLAN 

 همان 5450 هدف3261 1957
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)1960-1970(شده دوجانبه انهدام تضمين: دوران دوم
 پيامد اتمي زرادخانه طرح حمله تاريخ نام نقشه جنگ
SIOP-

63 
دسامبر

1960 
 شوروي نابود شده، امريكا فلج 18500 هدف3423

شدمي

SIOP-
63 

1962 - نجنگيد 26500

)1974-1980(حمله يا ضربه اول: دوران سوم
نام نقشه

 جنگ

 زرادخانه طرح حمله تاريخ
 اتمي

 پيامد

SIOP-5 جنگيدن بر اساس 29000 25000 1974
NSDM242 

SIOP-5د  جنگيدن 25000 40000 1980

 هاي جنگ استراتژيك امريكاتكامل نام نقشه
سي-2002  (SIOP)ياپ آخرين
م-2003  جهاني) حمله(اموريت ضربه آغاز

هايي براي حمله اصالح سوم شامل انتخاب (OPLAN 8044) 8044 به اوپلن (SIOP)ياپسي-2004

به. اي تغيير يافتعليه كشورهاي منطقه .»تايي جديدسه«طرح انتقال

مي (CONPLAN 8022) 8022ي، كانپلن دستانه نقشه جنگ پيش-2004 .آيدبه طور موقت به اجرا در

مي8022 كانپلن-2004 .شود كنار گذاشته

و هسته 8022 كانپلن-2005  استراتژيك مفهوم عامل اي مجزا در بازدارندگيبه عنوان حمله جهاني

 (US DOD, 2010).شودمشترك،نسخه يكم معرفي مي

و جهاني-2005 )JFCC Space and Global Strike(» فرماندهي مشترك كاركرد تركيبي«حمله فضايي

.شودعملياتي مي

و همگرايي جهاني-2006  JFCC Global Strike and(» فرماندهي مشترك كاركرد تركيبي« حمله
Integration (مي و از فضا مجزا .شودتغيير نام يافت،

.SD JOC V.2در» تايي جديدسه« حمله جهاني مترادف با بخش تهاجمي-2006

جي-2008 مي) JFCC Global Strike(سي.سي.اف. نام حمله جهاني .شودتغيير داده

و بازدارندگي جهاني اوپلن-2008  ).OPLAN 8010-08( 8010-08 تغيير نام حمله

و بازدارندگي استراتژيك اوپلن-2008 ، تغيير اول در اين)OPLAN 8010-08( 8010-08 تغيير نام حمله

و تا يكم فوريه 2009اوپلن در يكم فوريه مي2010 داده شد؛ .رفت بكار

و رابطه بين بازدارندگي هسته و نقشه حملهنام  تاكنون تغيير داده شده است، تا 2002 جهاني بارها از اي

و اهداف جديد باشدكنندهمنعكس .اندامروزه، اين دو در يك نقشه ادغام شده.ي اصول راهنما
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