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:چكيده
هاي مربوط به گسترش استدالل ها بحث برانگيز ترين از  كـه اسـت نظريـه ايني هسته اي، سالح
اي"مي تواند بهتر باشد شتريب" رئاليـسم( نظريه پـرداز نئورئاليـسم كنت والتز، بوسيلهكه؛ نظريه

شد 1980در اوايل دهه) ساختاري كه. مطرح ؛تي متفاوت را به دنبال داشـيواكنش ها اين نظريه
تدريجي تسليحات هسته اي به ساير كشورها نبايـد) افقي(نظريه اي است كه بر اساس آن، گسترش

و ترس باشد  هدف اصلي اين مقالـه نقـد نظـري ايـن.دكر بلكه بايد از آن استقبال؛موجب نگراني
ا  و جهـاني و امنيـت يـا نـاامني منطقـه اي و تبيين نوع ارتباط ميان اشاعه هـسته اي . سـت ديدگاه

و تبيين آن است كه آيا اشاعه تسليحات هسته اي در اينمسئله اي كه اين مقاله درصدد پاسخگويي
و امنيت  و جهاني به ثبات و بي ثبـاتي منجر سطح منطقه اي خواهد شد يا برعكس، موجبات ناامني

ه هـسته اي استدالل بر اين است كه كه هر افزايشي در تعداد اعضاي باشگا. را فراهم خواهد آورد؟ 
و پايدار بدنبال نخواهـد داشـت و بين المللي را به طور دائم و ثبات منطقه اي  بلكـه؛نه تنها امنيت

و تشديد خواهد و جنگ هسته اي را افزايش در اين نوشـتار، نخـست جهـت.دكرخطر رويارويي
و پس از تبيين مفهوم بازدا  ، فهم موضوع، ابتدا به تاريخچه گسترش هسته اي اشاره رندگي هسته اي

و همچنـين نقـد نظـري  و نيات هسته اي شدن و نقـد نظريـه انگيزه ها  نئورئاليـسم، بـه واكـاوي
و مخالفان گسترش هسته اي مي پردازيم ديدگاه در نهايت راهكارهايي جهـت حفـظ. هاي موافقان

و بين المللي ارائه خواهد  و امنيت منطقه اي .دشصلح

: واژگان كليدي

 بازيگران غير دولتي، امنيت جهانيسترش هسته اي، بازدارندگي هسته ي، نئورئاليسم،گ
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.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه
و1945از سال ي معماي گسترش تسليحات هسته اي بـه شـدتها ويژگي تاكنون ماهيت

 اياالت متحده آمريكا تنهـا كـشور داراي،در پايان جنگ جهاني دوم. دچار دگرگوني شده است

به بعد، فنـاوري سـاخت ايـن نـوع.ي هسته اي بود ها سالحتوانمندي ساخت اما از آن تاريخ

و قابل مالحظهيتسليحات به نحو  ايـن موضـوع بـه خـصوص بـا. گسترش يافته است اشاعه

و حادثه  به موضوع اصـلي دسـتور كـار2001 سپتامبر11توجه به تحوالت پس از جنگ سرد ،

ت. جهاني تبديل شده است بهي هستههاسالح كثيراگرچه در پيمان منع تنهـا N.P.T اي موسوم

و ايـاالت متحـده)اتحاد جمـاهير شـوروي سـابق( چين، فرانسه، روسيهپنج كشور  ، انگلـستان
ها عضو رسمي باشگاه امريكا  ولي چنـد كـشور ديگـر نيـز؛ي هسته اي شناخته شده اند سالح

و پرتاب آنها با وسايل پيشرفته ايـن. را دارند) صورت لزومدر( توانايي ساخت بمب هسته اي

مه  س 1998وضعيت در و پاكستان با انجام يك و آزمـايش لـسلهكه هندوستان هـاي هـسته اي

به نمايش گذاشتند، مورد تأييـد قـراره،بعدها پرتاب موشك بالستيك پيشرفت   توانمندي خود را

.گرفت

و عـدم گـسترش 1990از دهه وي هـسته اي سـالح هـا توجه بيشتر بـه گـسترش  شـده

به پازل اين و ابعاد"معما"مالحظات قلمروهاي ديگر همچنـين،. تازه افزوده اسـتي قطعات

كه ابعاد تحليل  و مهـم اسـت در حالي  تعيـين؛هاي سنتي گـسترش هـسته اي همچنـان معتبـر

و انگيزه اهداف، توانمندي ، اين موضوع احتمـاال بنابر اين. هاي هسته اي زياد مشخص نيست ها

و.ي آينده مورد توجه روز افزون قرار خواهد گرفت ها سالدر آگاهي دربـاره اثـرات مخـرب

ي هسته اي نسبت به جمعيت انساني، از زمان بمباران اتمي شهرهاي هيروشـيما سالح ها عظيم 

اي.و ناكازاكي در ژاپن مورد توجه قرار گرفته است همچنين، انفجاري كـه در نيروگـاه هـسته

اثـرات ويرانگـر؛ روي داد 1986در سـال) سـابق( اتحاد جماهير شوري غيرنظامي چرنويل در 

و آثار  وقتـي بـه وسـيله( بالقوه زيانبار دراز مدت آن بـر فراسـوي مرزهـا تشعشعات هسته اي

مي شود .را آشكار كرد) نيروي باد تشعشعات انتقال داده

 گـسترش حولتازهي نيز مسائل1990تحوالت ناشي از تجزيه اتحاد شوروي در اوايل دهه

ن.ي هسته اي بوجود آورده استسالح ها  داراي سـالحي موردي است كـه كـشور خستيناين

و ارضي شده است ازيدركـ انـدك تا قبـل از ايـن حادثـه،. هسته اي دچار فروپاشي سياسي

و آشفتگي وجود داشت بي نظمي كه الاقل از دهه.پيامدهاي هسته اي ناشي از اين نوع بحثي

ها به بعد 1980 ي متفاوت را برانگيخته، نظريه اي اسـت كـه بـر اسـاس آن، گـسترشيواكنش

به ساير كـشورها نبايـد موجـب تـرس باشـدهاسالحتدريجي آن؛ي هسته اي  بلكـه بايـد از

در. استقبال كرد كه بازدارنـدگي هـسته اي اين نظريه بر اين فرضيه استوار است كه همان گونه
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و غرب شـدي جنگ سرد سال ها طول  مـي توانـد بـر سـاير؛ موجب برقراري ثبات بين شرق

اين ديدگاه منطق تسليحات هـسته اي را تنهـا بازدارنـدگي.ي منازعه نيز موثر باشد موقعيت ها
كه زير بناي اين نظريه است با مخالفت كساني كه معتقدند گسترش.مي داند  سـالح فرضيه اي

ن ها و مي كند اقـداماتبه نظـر مخـالفين،.ه بهتر، مواجه شده استي هسته اي شرايط را بدتر

مي باشد ، بهترين شيوه پيش رو  , Sagan(معطوف به جلوگيري از گسترش تسليحات هسته اي

Waltz and Betts, 2007:135-150(.

، موجـب سالح هـا تالش براي جلوگيري از گسترش،بر مبناي رويكرد اخير ي هـسته اي

و جهاني شده است پيدايش انواع اقدامات يكجا مجموعه اين اقـدامات. نبه، دوجانبه، منطقه اي

طرفـداران ايـن رژيـم.ي هـسته اي مـي نامنـد سالح هـا را معموال رژيم جهاني منع گسترش 

و كنترل تسليحات مثل پيمان منع گـسترش شامل پيمان(معتقدند اين اقدامات  هاي خلع سالح

ها  بين المللي كنترل، موافقتنامه هاي مربـوط بـه هايي هسته اي، كنترل صادرات، روش سالح

و ساير ترتيبات براي تدوين مقـررات  و عرضه مواد هسته اي ي سـالح هـا گـسترش) تجارت

 منتقدين اين رژيم معتقدند،از طرف ديگر.به بعد محدود كرده است 1960هسته اي را از دهه

هاكه رژيم عدم گسترش  زيرا اجازه مي دهد پنج؛ي هسته اي رژيمي تبعيض آميز است سالح

 ولي ساير كشورها بايد با امضاي پيمان منع تكثيـر؛كشور همچنان سالح هسته اي داشته باشند

به اين قابليت چشم پوشي كنند سالح ها در.ي هسته اي از رسيدن اين موضـوع بـه خـصوص

ايرهابرد موجب شكل گيري مباحثي 1990دهه   علت محروم كـردن كـشورهاي غيـر هـسته

و.ي هـسته اي شـد سـالح هـا سـاير كـشورهاي داراي بوسيله همچنـين بـه نقـش هنجارهـا

.اين مسئله نيز توجه شده است] تابوها[محرمات

ايروند رو به گسترش فعاليت  هاي هسته
و نظامي ي به بعد1945 از سال فناوري هسته اي براي مقاصد غير نظامي  در گستره

ي اوليه پس از جنگ جهاني دوم، فقط اياالت متحده توانهاسالدر. جهاني انتشار يافته است

ها، چهار كشور ديگر نيز آستانه توليد 1964در سال. ساخت بمب هسته اي را داشت ي سالح

كه قبال عنوان. هسته اي را پشت سر گذاشتند د اين كشورها عبارت بودند از اتحادشهمانطور

فر)1952(، انگلستان)1949(جماهير شوروي در).1964(و چين) 1960(انسه، اين پنج كشور

هاپيمان منع تكثير  هاكشورهاي دارنده«ي هسته اي سالح ايسالح . دانسته شده اند»ي هسته

يك سالح هسته اي يا ساير وسايل انفجاري هسته اي را قبل از اول ژانويه"اين كشورها

.(Waltz, 1981:30)" آزمايش كرده اند1967
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ه بـاره ثبـات يـا بـي ثبـاتي ايـندررا سروصـداي پـريهااي بحث ستهگسترش تسليحات

ـ 1964از زمان انفجار هسته اي چين درسـال. تسليحات بوجود آورده است  ه هـيچ كـشوري ب

به باشـگاه هـسته اي  امـا ايـن واقعيتـي.نپيوسـته اسـت)Nuclear Club( صورت علني ورسمي

به احتمال قوي دار. گمراه كننده است و؛اي تسليحات هسته اي است اسرائيل  در حاليكـه هنـد

بوده در صورت احـساس نيـاز بـه داراي تسليحات هسته اي)Defacto(پاكستان بصورت عملي

ب هست قادراستفاده از آنها   ,Turner)(ننـدكرا آمـاده رزم سريع نيروهاي هـسته اي خـود طور ند

1987: 38.( 

و نظامي 1980از اواخر دهه و غرب را دچـار دگرگـوني،كه تحوالت سياسي روابط شرق

و بنيادي  فكر درباره خطرات گسترش تسليحات هسته اي نيـز بعـد از فروپاشـيت؛دكراساسي

دشـ پـس از اينكـه مـشخص 1991در جنگ دوم خليج فارس در سـال. شوروي شدت يافت 

به توليد تسليحات هسته اي نزديك هس؛ده استشعراق ته بار ديگر مسئله گسترش تسليحات

 تسليحات هـسته اي بـيش از هـر.(Navias,1995:1-78) اي در كانون توجه كشورها قرار گرفت

و نامتعارف ديگر خـط مـشي و پيامـدهاي منطقـه اي راهبـرد هـا، نوع تسليحات متعارف  هـا

و اختالف رويارويي كه در آنها خطر گسترش تسليحات هـسته. ها را تغيير داده است ها مناطقي

از اي وجود دارد  و شمال شرقي آسيا خاورميانه، خليج فارس،: عبارتند كشورهاي . جنوب آسيا

و بسيج نيروهاي علمي در داخل كشور در  تواننـد بـهي آينـده مـي سال ها اين مناطق با تجمع

"اي احتمـاالي جديـد داراي تـسليحات هـسته دولت هـا. تسليحات هسته اي دست پيدا كنند 
و تاسيسات هسته اسرائيل را براي استقرار الگوي را هسته اي در پيش خواهند گرفت اي خـود

و ابهام با  كه شرايطكراما بايد توجه. مخفي نگه خواهند داشت راهبردي پنهانكاري هسته اي د

بي ثباتي و و اين كشورها با فشار بين المللي هاي منطقه اي مواجه بين المللي تغيير يافته است

. خواهند شد

كه اسرائيل داراي تسليحات هسته اي استدر منطقه خاورمي . انه اين اعتقاد وجود دارد

تسليحات هسته اي پاسخ نهايي. شكل گرفت1950برنامه تسليحات هسته اي اسرائيل از دهه

اسرائيل به تغييرات موازنه قدرت در منطقه است يا اينكه اگر در جنگي اسرائيل شكست 

ا به خود راه نخواهد دادبخورد در استفاده از تسليحات هسته و درنگ .ي لحظه اي ترديد

و نامشخص است و. تصميمات اسرائيل درباره تسليحات هسته اي نامعلوم اما مخفي كاري ها

و نداشتن زرادخانه هسته اي يعني ابهام  در)Strategic ambiguity(راهبرديسياست داشتن

ر كه هم از ويارويي سياسي با اياالت متحده برنامه هسته اي به آن كشور كمك كرده است

ب و هم صورت انحصاري تسليحات هسته اي خود را بوسيله انحراف فشارهاه جلوگيري شود

و ديگر كشورهاي عرب همسايه حفظ   . (Gates, 1992:A6)ندكروي مصر، ايران
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 موقتاً بـه پايـان1991پيگيري تسليحات هسته اي عراق با آغاز جنگ خليج فارس در سال

را.يدرس پيگيري موفقيت آميز تسليحات هسته اي عراق، وضعيت موجود هسته اي خاورميانـه

مي كرد  و هدفگيري تسليحات اسـرائيلودچار دگرگوني به يقين مورد حمله به احتمال قريب

نمـايش برتـري: چرا كه اسرائيل براي اين اقدام دالئل متعدد داشـت از جملـه؛رفتگقرار مي

اي براي توانائي بقاء، اطمينان بخـشي مجـدد بـه افكـار ل، افزايش نيروي هسته هسته اي اسرائي 

به  و هشدار و تماشاچي دولت ها عمومي داخلي اسرائيل با.ي عربي ناظر در عين حال اسرائيل

مي توانست تسليحات گرما هسته اي خود را مورد آزمايش قرار دهد . اين اقدام

مي رسد در صورت شكست فرآين سـوريه بـدنبال دسـتيابي بـهد صلح خاورميانـه،به نظر

سـوريه بـه دنبـال. نـدكتسليحات هسته اي خواهد بود تا موازنه با اسرائيل در منطقه را حفـظ 

و روابط نظامي محكـم بـا ايـن كـشورها  و كره شمالي است خريد تسليحات هسته اي از چين

كه نتيجه  ت كـه مـي توانـد تاسيـسات هـاي بالـستيك اسـ گرفتن تعداد زيادي موشك آن، دارد

.هسته اي اسرائيل را مورد تهاجم قرار دهد
، انگيزه هاي گسترش تسليحات هسته دستيابي،در اين ميان اي ايران به تسليحات هسته اي

و ديگــر كــشورهاي خاورميانــه را افــزايش خواهــد داد . در تركيــه، عربــستان ســعودي، مــصر

و ، رقابت هاي سنتي و اختالفات اقتصادي و اجبار انگيـزه هـايي بـراي توليـد  ترس از تهديد

به تسليحات هسته اي و پاكـستان.دهستندستيابي چشم انداز تغيير رقابت هسته اي بـين هنـد

ن  و خط مشي رسمي اين كشور ها هنوز اعالم در.ه استشدنامطمئن است افزايش احـساسات

به استقرار تسليحات هست  و اسالم آباد تمايل و خـارج.ه اي دارد دهلي نو حاميان در دو كشور

مي دانند كـه بـا افـزايش توانـايي  از آن دو، بازدارندگي هسته اي را وضعيتي با ثبات در منطقه

.تسليحات هسته اي هر كشور رابطه مستقيم دارد

و جنـوبي(گسترش تسليحات هسته اي در شبه جزيـره كـره عمـده، بـدون شـك)شـمالي

و اسـتفاده بعد سياست سنتي تسليحاتي ژاپن در دربارهرا هاي سياسي بحث خودداري از توليد

كه نتـايج آن غيـر قابـل پـيش بينـي اسـت   بـه نظـر. از تسليحات هسته اي بوجود آورده است

و تشديد بـي و اعتمـادي ژاپنـيمي رسد افزايش ناامني در منطقه هـا در درازمـدت، خـصومت

تجايكره دشمني با  و به بازنگري و حتـي جهـاني ژاپـني منطقه سياست ها ديد نظر در ها اي

شوجهت ايجاد بازدارندگي هسته اي  .دمنتهي

 مفهوم بازدارندگي هسته اي
شود كه به معنـاي التين آغاز ميDeterre)("دتره" با Deterrence)(بررسي واژه بازدارندگي

و رماندن است  به وحشت انداختن هـاي انجـام شـده فعاليـتايبازدارندگي هـسته.گريزاندن،
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يي سياسـت هـا از تعقيـب دولت هـا براي بازداشتن ساير دولت ها بوسيله دولت يا گروهي از

اي شـكلي از اجبـار بازدارنـدگي هـسته.ي بازدارنده نيـست دولت ها است كه دلخواه دولت يا

نو مبتني بر نوعي توانمندي است جهت منـصرف كـردن دشـم)Strategic Coercion(راهبردي

به طرف مقابل از اينكه هزينه) رقيب( هاي از استفاده از تسليحات هسته اي با اطمينان بخشيدن

آن استفاده از .(Powel,1990:7)ستااين گونه تسليحات بسيار بيشتر از منافع بالقوه

و يـا متقاعـد كـردن راهبرد به اعمـال آن و تهديد  بازدارندگي مستلزم طرح ريزي مجازات

و بهايي كه از بابت عملشان ديگران است به پيشدستي در حمله بزنند هزينه به اينكه اگر دست

كه.)237: 1379،پستا( سنگين تر ازدستاوردشان خواهد بود،خواهند پرداخت  بـا دولت هـا وسايلي

ازي بازدارندگي را تعقيـب مـي سياست ها توسل به آنها هـايييافـزايش توانـا: كننـد عبارتنـد

و تهديـدي پيشرفته داراي قدرت انهدام وسيع، سالح ها تكامل عمومي نظامي،  تشكيل اتحادها

مي.به تالفي  كه به منظور بازدارندگي صورت  بـراي طرفهـاي مـورد تهديـددگيرد باي تهديدي

و باوركردني باشد تا موثر واقع كامالً .دشو قابل قبول

و هم رويكرد امنيت جمعي براي حفظ صـلح ا هم نظام توازن قدرت ط بـا مفهـومابـرت در

مي آيند كه ممكن است به طور بالقوه ايجادكننده جنگ باشد با اقدام. بازدارندگي بوجود طرفي

و با اقدام جمعي پليس بـين تالفي الملـل روبـه جويانه بلوك نظامي رقيب در نظام توازن قدرت

مي شود  و تهديد و پراكنـده دو كليد بازدارندگي متقابل، درسيـستم هـاي پرتـاب نيرو.رو منـد

و مـي هايي تالفـي را امكـان پـذير مـي زيرا وجود چنين سيستم.طرف نهفته است  توانـد كنـد

به طور نخستين ضربه غافلگيركننده طرف ديگر را از  و  وسيع براي تالفي به كاريسر بگذراند

ي. افتد ك از آنهـا نيرو هاي بازدارنده با وضع دو تا عقرب در يك بطري مقايسه شده، چون هر

به او نيش بزند كه براي كشتن ديگري  اما يقين دارد كه خودش هم با نيش؛توانايي اين را دارد

 نظام باردارندگي متقابل ممكن اسـت دسـتخوش تغييـر،با اين حال. مهلك او نابود خواهد شد

و اين در صورتي است كه ي تهاجمي يا تدافعي جديد بوسـيله يكـي از طـرفين سالح ها شود

 پيش آيد Accidental War)( جنگ تصادفي ختراع شود يا بر اثر اشتباه انساني يا نقص تكنيكي،ا

.كه ممكن است ثبات ذاتي نظام بازدارندگي را همراه با شركت كنندگان در آن نابود كند

 هـايي اسـت كـه بـيش از سـاير اي از جملـه نظريـه بازدارندگي هـسته نظريهدر اين ميان

و صـبغه عملـي؛جود در روابط بين الملل هاي مو نظريه و نظر باقي نماند  فقط در مرحله نوشته

به حمـالت هـسته،با اين حال.به خود گرفت اي بازدارندگي هسته اي عبارت است از تهديد

به وسـيله كـشورمتخاصم و جلوگيري از استفاده از ابزار خشونت آميز به مثل به منظور مقابله

ي   كـشور-1: بازدارندگي موثر هسته اي بايد سه شرط داشته باشـد.ك كشور عليه منافع حياتي



و نقد نظري آن جهانشمولي هسته 65 اي

 كـشور متخاصـم داراي-2؛ متخاصم در مقابل بازدارندگي آسيب پذيري از خـود نـشان دهـد

. تهديد هسته اي واقعيت داشته باشد-3؛منافع حياتي باشد

به طور كلي بر دو قسم است به مفهوم بازدارندگي كلي-1: بازدارندگي هسته اي كه و آني

هابه دست آوردن ا سالح ي سـالح هـا تمام دارنـدگان.ستي هسته اي براي ايجاد ضربه اول

كه مـستلزم توانـايي داشـتني بازدارندگي حداقل-2. هسته اي در آرزوي رسيدن به آن هستند

ا و قدرت ها ابر.ستضربه دوم ي درجـه دوم بـه بازدارنـدگي قـدرت هـابه بازدارندگي كلـي

و گروه دوم انگلـيس،. داقلي اعتقاد دارندح و آمريكا  چـين، گروه اول شامل كشورهاي روسيه

ش مي و پاكستان .ندوفرانسه، هند

و بـه دنبـال ناكارآمـدي به لحاظ تاريخي پس از جنـگ جهـاني دوم بازدارندگي هسته اي

برخي از انديـشمندان بوسيله؛ بود20 تا اواسط قرن19هاي قرن نظريه موازنه قوا كه از نظريه

بازدارنـدگي. در جنـگ سـرد تـدوين شـد قدرت هـا روابط بين الملل جهت بررسي روابط ابر 

به شرح ذيل پشت سر گذاشته استهسته و دوره را :)65: 1386قهرمان پور،(اي تاكنون چند مرحله

در ايــن مرحلــه آمريكــا انحــصار ): 1945-1949(مرحلــه اول، بازدارنــدگي يكجانبــه�

دابازدار  شت؛ندگي هسته اي را در اختيار

اين دوره زمـاني اسـت كـه شـوروي ): 1949-1990(بازدارندگي متقابل مرحله دوم،�

مي شود) سابق( و كيفـي. صاحب بمب اتم ، سـالح هـا با توجه به افزايش كمـي ي هـسته اي

، تـوازن هبـردياري سـالح هـا ميالدي با گفتگو در خـصوص محـدوديت70آمريكا در دهه

ب راهبرد و بدين ترتيب از اوايل دههي  بازدارنـدگي يكجانبـه بـه كلـي70ا شوروي را پذيرفت

و بازدارندگي متقابل جاي آن را گرفـت اسـاس ايـن بازدارنـدگي. اعتبار خود را از دست داد

و ادامه حيات بعد از ضربه اول هسته اي اسـت كـه  توانايي هر دو كشور براي زدن ضربه دوم

معـروف Mutual Assured Destruction)(به نابودي قطعي متقابـل راهبرديت اصطالحا در ادبيا

و- ابزاري براي ممانعت از جنـگ راهبرديي هسته اي سالح ها در نتيجه اين امر،.شده است 

و شـوروي( هـيچ يـك از دو طـرف،در ايـن زمـان. بودند-نه ابزاري براي جنگيدن ) آمريكـا

و هـر كـدام؛اشتندتوانايي صرف زدن ضربه دوم را ند  بلكه هر دو به اين توانايي دسـت يافتـه

هاي حياتي طرف ديگر را در صورت استفاده از ضربه اول مورد تهديد قرارمي توانستند ارزش

به اقدام تالفي جويانه بزنند و دست .1داده

و هسته اي به كشورهاي مخالف آمريكا،روسيه هم اكنون اين توانايي را دارد كه با اعطاي كمكهاي تسل-1 سياست يحاتي
و كنترل تسليحاتي را با چالشهاي بسيار جدي مواجه ها رهبران مسكو با آگاهي از اين امر انتظار دارند.دكني منع اشاعه

وتآمريكا در تصميما و خالف آن كاري انجام ندهدراهبردي حساس . جهاني منافع روسيه را لحاظ كرده
ب براي) Surprise Nuclear First Attack( نخستين ضربه يا حمله غافلگيرانه هسته اي نظريهه ذكر است كه الزم

نابودي يا تضعيف قاطع توانايي دشمن براي تالفي، بر اين باوراست كه يك طرف ممكن است چنان ضربه هسته اي فلج 
ب و نابود كننده سهمگين وارد آورد كه پيش از آنكه دشمن . تواند از آن ضربه به خود آيد جنگ را به نفع خود تمام كندكننده
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و): تا كنون1990از(مرحله سوم، بازدارندگي چند جانبه� با فروپاشي نظـام دو قطبـي

به تال هاش كشورهاي ديگر براي دستيابي .ي هسته اي شـكل بازدارنـدگي را تغييـر داد سالح

 جنگ سـردهي هسته اي پس از شكسته شدن فضاي دو قطبي دور سالح ها كشورهاي صاحب

كه بازدارندگي متقابل جـاي خـود و همين امر باعث شد از آزادي عمل بيشتر برخوردار شدند

به بازدارندگي چند جانب .ه بدهدرا

 سـپتامبر،11با توجه به تحوالت پس از فروپاشي نظام دو قطبي بـه ويـژه پـس از حادثـه

درنآمريكا تغييرات بنيادي در شـرايط جديـد.دكـر بازدارندگي هسته اي خود ايجاد راهبرد را

مي كرد كه آمريكا باي   را رهـا"دكترين انهـدام حتمـي متقابـل"دتهديدات، دولت بوش تصور

و؛كند  زيرا اين دكترين از آمريكا در مقابـل تهديـد اتحـاد جمـاهير شـوروي دفـاع مـي كـرد

و بـالقوه مقابلـه كنـد اي توانست با پهنه نمي  لـذا نيروهـاي. وسيع از تهديدات قريـب الوقـوع

سه جانبه دور هسته و بمـب هـاي بالـستيك، موشـك موشك( جنگ سردهاي هـاي زيردريـايي

سه جانبه جديد) اي هاي مسلح هسته افكن و( با نيروهاي نيروهاي هوايي تهـاجمي هـسته اي

و زير بناهاي دفاعي  در. جايگزين شـدند) غير هسته اي، سيستم دفاعي موشكي ايـن تغييـرات

و بازدارندگي متعارف را از بين برد . واقع تفكيك بين بازدارندگي هسته اي

و نيات هسته اي شدن  انگيزه ها
و بـين دولتـي حول هاي سنتي تحليل و نيات هسته اي شدن بـر سـطوح دولتـي  انگيزه ها

و تحليل انگيزه هاي تحـصيل سـالح هـسته اي بـر منطـق هـاي. متمركز بود در نتيجه، تجزيه

كه موجب مي شد كشورها دنبـال سـالح هـسته اي باشـند، راهبردي و اعتبار ، سياسي، شهرت

ي هـسته اي در جنـگ سـالح هـا كـه استوار بـود انگيزه استراتژيك بر نقشي. تمركز پيدا كرد

به گونه اي كه نتايج فوري آن سبب شد اين  را ابزار جنـگ يـا سالح ها جهاني دوم ايفا كردند

به شمار آورند به نقـشي. عامل پيروزي در جنگ ي هـا سـالح شـد كـه معطـوف بعد ها، توجه

و به شكل گيري اين فرض هاي منجر شد كه يكي از انگيزههسته اي در بازدارندگي ايفا كردند

 
و سيستم هاي پرتاب آن كشور بستگي دارد اما وارد آوردن ضربه اول از طرف يك كشور به زرادخانه كالهك هاي هسته اي

م در عصر.ي شودامكان استفاده يك كشور از ضربه اول به دليل احتمال حمله بعدي دشمن يا توانايي تالفي دشمن محدود
و قابليت نيروي تالفي كننده آن بستگي دارد تا بتواند به حريف اطمينانيهسته اي، مصون ماندن كشور  از حمله، به توانايي

و به اين وسيله حريف را از وارد آوردن ضربه اول باز دارد و قابليت. دهد كه داراي قدرت تالفي وسيع است اگر توانايي
با اين حال. سنگين هسته اي باور نشود ممكن است آن كشور در موقعيت آسيب پذير خطرناك قرار گيردكشوري براي تالفي 

و يقين برسد كه يك سيستم دفاعي كارآمد دارد ممكن است تشويق شود كه دست به آن  اگر هر يك از طرفين به اين باور
و ضربه اول را وارد كند  به اين اعتقاد برسد كه ديگري در حال طرح ريزي يك از طرف ديگر اگر يكي از آنها. حمله بزند

ن،حمله قريب الوقوع است مع ذالك، ايجاد سيستم دقيق دفاعي در برابر. حمله پيشگيرانه دست بزندخستين ممكن است كه به
م–تمام سيستم هاي پرتاب كننده  و كارشناسان نظامي اگر غير ممكن نباشد، بعيد -ي نمايد كه از نظر اغلب دانشمندان

و خطر جنگ را افزايش دهد) Balance of Terror( مي تواند توازن وحشت .را بر هم بزند
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همچنين منافع سياسـي. اصلي قدرت هسته اي شدن، بازداشتن ديگر كشورهاي هسته اي است

هاو اعتباري كه  يهاسالح. نيز حائز اهميت است،ي هسته اي به آن كشورها مي بخشد سالح

به دليـل تـوان و دارندگان آن، مي شود  خـود، در وريفنـا هسته اي، مدرن ترين سالح دانسته

به طور خودكار، جايگاه كه توان چانـه؛دكر مهم را كسب خواهنديامور بين المللي به طوري

و حتي باج گيري هسته اي  آن كشور را در عرصه سياست بين الملل)Nuclear Blackmail(زني

. به طور فزاينده ارتقاء خواهد داد

. يد بر يك متغير دشوار تر شده است امروزه تشريح چگونگي روند گسترش هسته اي با تاك

 كه ممكن است بـر هـسته اي شـدن تـاثير بايد در نظر گرفته شوند تحليلگران معتقدند عواملي

و مجموعه اي از و شامل عوامل سنتي تكنولوژيك، موجود بودن فناوري هسته اي داشته باشند

امي شود دانشمندان آموزش ديده هسته اي  به تحقق فرآيند هسته ي شدن كمك مـي كننـد كه

)، و اسـميت و نيازهـاي حـزب: ساير عوامل عبارتند از.)1383:946بايليس سياست داخلي، اقتضائات

ي هسته اي سوق سالح ها سياسي يا وضعيت سياسي داخلي كه ممكن است كشور را به سوي 

اري يـا چانـه بودن توانمندي هسته اي مي تواند براي تاثيرگذ دارا(: چانه زني ديپلماتيك1.دهد

و عــدم) زنــي سياســي يــا اقتــصادي بــا متحــدان، دوســتان يــا دشــمنان بــه كــار گرفتــه شــود

مي تواند مانع دخالت ساير كشورها در امور داخلي كـشور دارنـده(مداخله توانمندي هسته اي

.نيز از عوامل گرايش به قدرت هسته اي شدن است) سالح هسته اي شود

كه اين نوع تسليحات كشتار جمعـي بـه دسـتزپيچيدگي اين موضوع زماني آغا مي شود

و بازيگران غير دولتيگروه و نيـات بـازيگران؛ بيفتدNon-State Actors)(ها  چرا كـه انگيـزه هـا

مي تواند متفاوت از انگيزه هاي بازيگران دولتي باشد ، فقط. غيردولتي در اكثر تحليلهاي سنتي

و منابع ماليهادولت مي آمدند داراي امكانات به شمار به تواناي هسته اي . الزم براي دستيابي

و اين كه وارد پيمان دولت ها تجارت هسته اي بر مبناي دولت با دولت انجام شده هـاي بودند

و خلع سالح شده اند   ديگر تنهـا بـازيگران ايـن دولت ها امروزه،. بين المللي كنترل تسليحاتي

دو؛عرصه نيستند و جهـاني شـدن( لتي زيرا بازيگران غير ) تحت تاثير فضاي پس از جنگ سرد

. هم در سطحي گسترده وارد عرصه روابط بين المللي شده اند

كه در دهه هاي شد1980و1970مطالعاتي  نشان داد اين؛ درباره تروريسم هسته اي انجام

و تهديـد كننـد به تجهيزات هسته اي دست يابند  كـه بـه خطر وجود دارد كه برخي از گروهها

 گـروه كـاري«در مطالعـه اي كـه.دكـر تاسيسات هسته اي نظامي يا غير نظامي حمله خواهند

 International Task Force on Prevention of(»بين المللي براي جلوگيري از تروريسم هـسته اي

و ناهمگني-1 يكي از اهداف اصلي صدام حسين از هسته اي شدن كشور خود، مي توانست ضعف هويت ملي

.باشد) National Identity Weakness and Social heterogeneity(اجتماعي 
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Nuclear Terrorism.(بهي انجام داد چنين نتيجه گيري شده بود كه اگر گروه مقـدار تروريستي

و مواد شيميايي انفجاري بسيار قوي  الزم به مواد شكافت پذير قابل استفاده در سالح هسته اي

هنگام انديشيدن درباره. كه وسيله هسته اي ابتدايي توليد كند وجود دارد امكان اين؛دست يابد 

مي شد چنين گروه  كه احساس تي هاي تروريـس خطرات تروريسم هسته اي، نكته مهم اين بود

بي نظمي اجتماعي ايجاد كنند نـه اينكـه و بيشتر عالقه دارند با ايجاد تهديد قابل باور، وحشت

و كشتار گسترده اي شوند و سبب تخريب به كار گيرند  . (Scheinman,1987:250) عمال آن را

و اين احتمال كـه نيز مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت عالوه بر اين عوامل، قاچاق هسته اي

ف سياسي يا نظـامياهداهاي قومي درگير در منازعات داخلي ممكن است براي پيش برد گروه

از زمان مشخص شدن اين نكته آزار دهنده كـه مـواد الزم. خود به دنبال گزينه هسته اي باشند

هاي مختلف به طور قاچاق انتقـالي هسته اي ممكن است بوسيله گروه سالح ها براي ساخت 

هس؛داده شود  ايـن تـرس كـه. المللي قرار گرفته اسـتته اي مورد توجه رسانه هاي بين قاچاق

به تهديد هـسته اي متوسـل شـوند نيـز گروه هاي قومي درگير در منازعات داخلي ممكن است

ه، نگراني اصلي اين عرصدر اين. بخشي از مباحثات امنيتي دوران پس از جنگ سرد شده است 

كه در آن اين نو  كه وضعيت هايي به شدت غير قابل است ع تهديدات ممكن است عملي شود

كه رهبران اين گروه. پيش بيني است مي توان تعيين كرد هايي كـه ها، در وضعيت بسيار مشكل

و بـه صـورت قابـل پـيش بينـي عمـل  بي ثبات شده باشد، مـسئوالنه و نظامي شرايط سياسي

 هـسته اي ممكـن اسـت بـه دليـلبه عالوه، دارا بودن يك يا چند سالح. خواهند كرد يا خير 

به دليل اتخاذ هاي پيشگيرانه، سبب تـشويق اسـتفاده از آنهـا راهبردترس از كشف شدن آنها يا

.شود

و نقد نظري آن  نئورئاليسم
هاي از جمله نظريه)Neorealism or Structural Realism(نئورئاليسم يا رئاليسم ساختاري

آروابط بين كه خطوط كلي  كنت والتز در كتاب نظريه سياست بين المللبوسيلهن الملل است

به رويكرد سيستميك. ترسيم شده است) 1979( و Systemic Approach)(والتز معتقد  بوده

والتز در اين. ساختار نظام بين الملل را محدوديتي بر رفتار دولت ها تلقي مي كند"اساسا

كه در واقع توضيحي ساختاري يا كتاب نظريه واقع گراي ساختاري خود را ارائه مي  كند

به مانند شكل كالسيك آن . (Waltz,1979) الملل استسيستميك از سياست بين نئورئاليسم

مي داند اين نظريه، ضمن تاكيد بر فقدان. همچنان دولت را بازيگر اصلي صحنه بين الملل

و معتقد   است كه ساختار نظام اقتدار مركزي، سطح تحليل را نظام بين الملل قرار مي دهد

و قواعد بازي را مشخص مي كند هاآنچه در درون. بين الملل نوع مي گذرد اهميت دولت
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وندا و رژيم حاكم تاكيد داشترد  سياست خارجي،بر اين اساس. نمي توان بر ايدئولوژي

هاهمه و مانند توپهاي بيليارد از همان دولت قواعد تحت عنوان عوامل سيستميك قرار دارند

مي كنند و فيزيك سياسي تبعيت .)1380:361قوام،(هندسه

هااز نظر نئورئاليست ها در فرآيند جهاني شدن تغييري در بازيگري  حاصل نخواهد دولت

و پيوند بيشتر نظام. شد به معناي وابستگي هازيرا پيوند روزافزون ميان اقتصاد جوامع  دولت

در جهاني،هادر حاليكه ليبرال. نيست سياست خارجي شدن را محصول دگرگوني طوالني

طي آن مي كنند كه ها،تلقي نيدولت  بلكه هزاران بازيگر؛دستن مانند گذشته بازيگري محوري

و اقتصادي باعث برقراري. غير دولتي جانشين آنها خواهند شد ضمناً تحوالت تكنولوژيك

ميودهشپيوند بيشتر ميان جوامع  به گذشتهيشوند تا الگوسبب ي بسيار متفاوت تر نسبت

را. ظهور پيدا كند كه نئورئاليسم واحد سطح تحليل و ساختاردر شرايطي  در نظر دولت

و گروهگيرد، نئوليبراليسم سطح تحليل را مي مي دهدفرد .)1380:372قوام،( قرار
كه والتز نگاهي مادي گرايانه به روابط بين،به طور كلي و الملل دارد مورد نقد سازه انگاران

و قواعد مهم.ستا(Ruggie,1998)و راگي(Wendtm,1992)به خصوص ونت براي او هنجارها

و آنچه اهميت دارد توزيع توانمنديهاي مادي است  از. نيستند عوامل مادي را نمـي تـوان جـدا

مي  كه از طريق آن معنادار ت. شوندساختارهاي اجتماعي تحليل كرد غييرات فرهنگي كه والتز به

تـوان بـدون تعريـف توجه نمي كند، افـراد را نمـي،به شكل گيري نظام نوين دولتي منجر شد 

به عنوان واحد هاي اتمي پايه در نظر گرفت  كه اكثر. اجتماعي آنها و دولت هـا مي توان گفت

مي كنند و اما به نظريه اي در اين مورد نياز هـست كـه بگويـد؛دولتمردان عقالني عمل  منـافع

مي گيرند)و نيز عقالنيت(هاهمچنين هويت ،( چگونه شكل .)120: 1384مشيرزاده

 نوواقع گرايـان تـرجيح مـي دهنـد بـا معرفـت شناسـي،(Adler,1997:319-63)به بيان آدلر

به نيروهاي فيزيكي توضيح دهند پاسخبا اثباتگراي خود، روابط بين الملل را صرفاً هاي رفتاري

بي  كه دسـلر. رون بر ابژه هاي مادي تاثير مي گذارندكه از  تاكيـد (Desseler,1989:3) همان گونه

هاو اينكه)Socialization("جامعه پذيري"والتز با طرح مفهوم: دارد  در رونـد تعـامالت دولت

مي گيرند«خود و هنجارها را بپـذيرد چگونه رفتار كنند، عمالً»ياد ؛ مجبور است اهميت قواعد

كه معرفت شناسي اثبات گـرا بـه او تحميـل مـي كنـد اما ؛به دليل هستي شناسي مادي گرايانه

.تواند آن را جذب چارچوب نظري خود كندنمي

ايبررسي ديدگاه و مخالفان گسترش هسته  هاي موافقان
هايكي از بحث برانگيزترين به گسترش استدالل نظريه ايني هسته اي،هاسالحي مربوط

كه  مي"است  نظريـه نظريـه پـرداز بوسـيله 1980 كـه در اوايـل دهـه"تواند بهتـر باشـد بيشتر



 1391بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 70

شد) رئاليسم ساختاري( نئورئاليسم ، طرفـدار اشـاعه والتز. كنت والتز مطرح  در تحليـل خـود

(Spread) و تكثير- هسته اي نه افزايش و نظريـه خـود را بـر اسـاس)Proliferation(و  اسـت

مي دهدهفرضيات نئورئاليست  ايـن نظريـه بـر داليـل سـاختاري در دارا شـدن سـالح.ا قرار

در نظام بين الملـل هـيچ راهـي) يا كشورها( بر اساس اين نظريه، واحدها. اي تاكيد دارد هسته

نتيجـه ايـن خواهـد شـد كـه. ندارند جز اينكه به دنبال اقداماتي براي تامين امنيت خود باشند 

خ به دنبال سـالح هـسته اي باشـند كشورها براي افزايش امنيت و بازداشتن دشمنان بالقوه،  ود
(Waltz,1979:150).

؛اگر چه والتز با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از پايان جنگ سرد نظريه خود را تغيير داد

بهرابه عالوه، اين عقيده. ولي استدالل مبنايي او تغيير نكرده است كه انتشار سالح هسته اي

ميكشورهاي دي به ثبات بيشتر بيانجامدگر و حمايت؛تواند اي مورد پشتيباني گرفته قرار عده

و پاكستان در ساخت برخي تحليلگران استدالل كرده"مثال. است كه توانمندي هند  اند

و نوعي ثبات جديد در روند تصميم احتياطاي عاملِي هستههاسالح گيري پديدار كرده

كراهبردي  دردرمرشايمر نيز. شور همسايه ايجاد كرده استبين اين دو برابر پايان جنگ سرد

نظر وي گسترش مديريتاز. مشابه اتخاذ كردياي در برخي شرايط، رويكردانتشار هسته

و ثبات  به صلح مي تواند شوشده هسته اي  (Mersheimer,1990:38)دمنجر
 را خود ) Deterrent( بازدارندهوالتز معتقد است تسليحات هسته اي مي توانند وظيفه

كه ساير كشورها چه كار مي و اهميتي ندارد كه شكست.كنندانجام دهند از نظر وي اين ايده

)( يا نابودي متقابلNational suicide)( بازدارندگي به انتحار ملي Mutual annihilation خواهد 

و واقعيت؛شد -waltz,1990:732) هاي هسته اي است نشان دهنده برداشت غلط از رفتار سياسي

و ثبات(3  the spread of nuclear weapons(| در واقع والتز رابطه بين اشاعه تسليحات هسته اي

and stability(مي گيرد و رهبران آن در نظر به مشخصه هاي رژيم  ,Waltz) را بدون توجه

1990:731-745).

كه ابر هاوي استدالل مي كند وبه واسـطه قدرت  تـسليحاتي كـه دارنـد همـديگر را مهـار

دككنترل مي و همچنين اذعان و كـره شـمالي ارد؛نند  اهميتي ندارد كه كشورهايي چون عـراق

و يا آنها را توسعه چـرا كـه بازدارنـدگي. دهند) گسترش( داراي تسليحات كشتارجمعي باشند

ات ادعاي خود اشاعه مـستمر والتز جهت اثب. هسته اي مانع استفاده از آن تسليحات خواهد شد 

ج و هانيجنگ تسليحات هسته اي از زمان مي كند فقدان دوم .هرگونه منازعه واقعي را مطرح

 تسليحات هسته اي تنها شكل موثر جلوگيري از جنگ تمام عيار در جهـان تلقـي،از نظر والتز

گي تـسليحات بازدارندگي تسليحات متعارف غالبا شكست خورده انـد امـا بازدارنـد.مي شود

از نظر وي از آنجا كه هرگونه اسـتفاده از تـسليحات كـشتار. هسته اي هميشه موفق بوده است 
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به خاطر حفظ؛مي شود منجرهاي داراي رهبران سركش جمعي به پايان رژيم  لذا اين بازيگران

و موجوديــت خــود حتــي فكــر چنــين اقــدامي را نخواهنــد كــرد  :Waltz,2003) بقــا

http://www.columbia.edu/cu/news/03/03/kennethWaltz.html) . 

د،در اين راستا هاكه همه ارد جان مرشايمر نيز اذعان و رهبرانشان وقتـي بـه تـسليحات دولت

به طور و صـدام حـسين نيـز از ايـن قاعـده مـستثني نخواهـد بـود هسته اي دست يافتند  عقالني عمـل مـي كننـد

(Mersheimer and walt,2003: www.antiwar.com/archives/viewpoints97.html).

مي تواند بدتر باشد"اين نوع ديدگاه مورد مخالفت هواداران در. قرار گرفتـه اسـت"بيشتر

و اسكات دي كه بين والتز و. مناظره اي ساگان جريان داشت، ساگان اسـتدالل كـرد كـه والتـز

اس. هستند»هاي گسترش هسته اي خوشبين«مرشايمر  كه بـه نظـر سـاگان اين ديدگاهي بـه"ت
دو: روشني از منطق نظريه بازدارندگي نـشات مـي گيـرد  دارا بـودن سـالح هـسته اي بوسـيله

كه هزينه هاي جنگ را بـسيار  مي تواند به اين علت احتمال بروز جنگ را كاهش دهد قدرت،

.(sagan and  waltz,1995:120)"باال مي برد

، به خوشبين هاي گسترش هسته اي راي وضعيت ساگان كـه ريـشه در ارائه مـي كنـد ديگر

دريوضعيت مورد نظر ساگان، به نظر. دارد)(Organization theory"نظريه سازمان"  بدبينانه تر

و دورنماي ثبات آينـده منتهـي مـي شـود سـاگان معتقـد اسـت اگـر. مورد گسترش هسته اي

اح داراي سالح هستهيكشورهاي بيشتر  اي تمال بالقوه بروز جنگ هستهاي شوند به علت اينكه

و تصادفات جدي، بيشتر خواهد شـد بـي ثبـاتي در جهـان رخ خواهـد داد  بنـابراين. بازدارنده

كه انتظار داشته باشـيم ترتيبـات بازدارنـدگي خردمندانـه دربـاره هـر كـشور   خوشبينانه است

به نحوي هسته و ديگران اظهـار مـي دارنـد عمل كند اي جديد گان معتقـد اسـت سـا.كه والتز

به ويـژه پيمـان عـدم تكثيـر  كه در پيش رو قرار دارد تشويق ترتيبات ديگر مناسب ترين راهي

ها  كه تقاضاي سالح هاي هسته اي است و رژيم جهـاني سالح مي دهد ي هسته اي را كاهش

هاعدم گسترش مي كندسالح .(Sagan,1997:54-86)ي هسته اي را تقويت

خ و بدبينوشبيننكات اصلي مورد توجه اها به شرح ذيل :ستهاي گسترش هسته اي

اي« استدالل والتز• »خوشبيني نسبت به گسترش هسته

ها-1 زيـرا.ي هسته اي، بيش از اينكه گسترش يافته باشند، افزايش پيدا كـرده انـد سالح

به صورت عمودي سالح ها اين  و فقط كـشورهاي فتهافزايش يا ) Vertically( تنها  اند

س ، زرادخانه هاي خود را غني تر كرده اندداراي ؛الح هسته اي

 به ساير كشورها آهـسته بـوده)Horizontally(گسترش سالح هاي هسته اي به طور افقي-2

كه بايد گفت اين آهستگي گامها. است  موهبتي است زيرا تغييرات سـريع در شـرايط،هر چند

مي تواند سبب بي ثباتي شود ؛بين المللي
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هاجي اشاعه تدري-2 و جلوگيري از پخشسالح ؛ بهتر است،ي هسته اي از پخش سريع

ي سـالح هـا كـه حـس خواهنـد كـرد هايي را كشورهاي هسته اي جديد، محدوديت-3

و اين مسئله در دارندگان آن هسته مي كند هااي تحميل و سالح ، احـساس مـسئوليت

مي آورد به وجود ؛عنصر نيرومند احتياط در استفاده از آنها

كه با افزايش توانمندي هما-4 و بازدارندگي احتمال بروز جنگ كـاهش نگونه هاي دفاعي

ها اگر؛مي يابد  به طور مسئوالنه در اختيار قرار گيرند سالح  شروع جنگ؛ي هسته اي

مي كنند .را مشكل

اي«استدالل ساگان• به گسترش هسته »بدبيني نسبت
به علت تعصبات راي-1 و منـافع سازمانهاي حرفه اي نظامي ج، روشـهاي بـدون انعطـاف

 موجـب بـي اثـر شـدن"كه احتماال از خود نشان خواهد داد كوته بينانه، رفتار سازماني خاص 

 شود؛بازدارندگي، جنگ عمدي يا تصادفي مي

به سالح هسته اي مجهز خواهند شد احتمـاال بـه وسـيله-2 كه در آينده  چون كشورهايي

هادونظاميان اداره خواهند شد يا  فاقد سازو كارهـاي؛ي غير نظامي ضعيف خواهند داشت لت

و محدود كننده خواهند بود كه تعصبات نظامي ممكـن اسـت. كنترل غيرنظامي مثبت در حالي

به كارگيري سالح هاي هسته اي شود .در زمان بحران، سبب تشويق

بر نظريه گسترش اي) جهانشمولي(نقدي  هسته
و ادب كه بيشتر متون هنوز مبتني بـر» معماي گسترش«يات مكتوب درباره موضوع در حالي

كه بر اساس آن  و دولت ها عقايد نظري رئاليسم سياسي است  در محيط بين المللـي پـر هـرج

به دنبال و بقاي خود و؛ي هسته اي هستند سالح ها مرج، براي تقويت امنيت - ساير نظريه هـا
د سال ها ها در ديدگاه منجر شـده اين امر به سئواالتي.ست داده اندي اخير جذابيت خود را از

چـه» سطح متناسب تحليـل«ي هسته اي،هاسالحاينكه در مطالعه گسترش خصوص در است 

آيا بايد بر فرد، سازمان، گروه فرهنگي، دولت، نظام بين المللي يا مجموعه اي از اين. بايد باشد 

ه تقويـت گفتگوهـاي منـع گـسترش بـار موارد تاكيد كرد؟ همچنين برخـي از تحليلگـران، در 

و بـين تاكيد كرده اندي هسته اي، بر اهميت نقشيهاسالح كـه مولفـه هـاي هويـت فرهنگـي

.(Krause,1999:75) فرهنگي دارند

كه سال ها نويسندگاني چون برنارد برادي در ي اوليه بعد از جنگ جهاني دوم معتقد بودند

ن درطي ساليان، . (Brodie,1946:55) كردن از آن است سودمندي سالح هسته اي فقط در استفاده
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از. مفهوم بازدارندگي هسته اي بر فرضيه عدم استفاده استوار بود يعني كشورها بـه ايـن علـت

هاكاربرد  به مثل طرف ديگر بودندسالح كه نگران مقابله 1.ي هسته اي بازداشته شده اند

وهي هستهاسالحاز» عدم استفاده«هاي در بيان علت اي، عـده اي بـر ماهيـت ايـن سـالح

 نينـا تاننوالـد بـا"مـثال. داردNormative judgment)(كه بر عقيده هنجاريتاكيد كرده اند اثري 

اي« كندوكاو دربـاره سـاير جنبـه هـاي غيرمـادي ماننـد تـاثير محـدود كننـده ؛»تـابوي هـسته

راهااستدالل و تحليل منطقي هزينـه كه بر اساس تج مورد چالش قرار داده است يي  فايـده-زيه

)Cost-Benefit(ا قدرت، توانمندي بعددر و منافع بـراي . (Tannenwald,1999:433-68)ستها

و اريـك هرينـگ آن را  ممنوعيـت اسـتراتژيك فرهنگـي"مشخص كردن اين تابو، باري بوزان

فرتعريف كرده اند...ي هسته اي سالح ها درباره استفاده از  ي سـالح هـاض كـه بر اساس اين

 Buzan and)."فايـده، مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد-هسته اي نبايد جز با محاسبه اگاهانـه هزينـه
Herring, 1998:320) 

كه چـرا حائز اهميت مسئله پـي ممكـن اسـت در دولـت هـا از نظر هدلي بول اين است

به  ، ذهن سياسـتگذا سالح ها دستيابي و پيامدهاي آن اقدام و تحليلگـراني هسته اي باشند ران

در. را بـه خـود مـشغول كـرده اسـت راهبردي  ، اغلـب ، گـسترش هـسته اي در ايـن زمـان

ب) Nth power problem(» امnمسئله قدرت«قالب كه آنودر نظر گرفته مي شد را چنين بيانل

مسئله جلوگيري از توسعه باشگاه هسته اي يـا انجـام تغييراتـي در آن، موضـوعي":كرده است 

كه در برابر كل جامعه بين المللي قراردارد واضافه شدن هـر كـشور بـه اعـضاي باشـگاه اس ت

.")امn قدرت(مشكل را افزايش مي دهد
كه هر كشور و ديگـران را داشتن بول معتقد بود نكته اصلي اين است سالح هسته اي خود

و)مـي كنـد يـا نـه سالح هسته اي ديگران را تهديد تلقي داشتن يعني اينكه(چگونه مي نگرد 

"اين نكتـه دقيقـا . (Bull,1961:200) دولتي كه دارنده سالح هسته اي است چه نوع دولتي است
و اينكه بعضي از به احساس تهديد و كشورها ممكن است ديگر اشاره دارد  كـشورها را يـاغي

.نندكمتمرد تلقي

و موثرپارادو-1 كه هستكس برودي ناشي از اين كنايه است كه تسليحات هسته اي به قدري از لحاظ تخريب، كارآمد ند
در. شروع جنگ دو قدرت هسته اي در حكم خودكشي ملي واقعي براي هر دو گروه است در نتيجه همانطور كه برودي

ها نتيجه گيري كرد، جنگي كه تبادل دو جانبه 1940اواخر دهه  حداقل از لحاظ مفهوم كالسيك-ي اتمي را در بردارد سالح
كه،در واقع. جنگ نيست"اصال-جنگ به"جنگ ادامه سياست است با ابزاري ديگر" وقتي برودي قول معروف كالوزويتز را ،

ا"جنگ اتمي ربط داد، سريعا گمان برد كه اصال ي وجود هيچ هدف سياسي منطقي الزم براي توجيه انهدام عظيم جنگ هسته
به تسليحات هاي مجهز بعالوه، حتي جنگ هسته اي محدود بين قدرت..مقياس گسترده جهاني هدايت مي شود ندارد كه در

و به طور كنترل نشدني مي تواند دامنه اش به جنگ حرارتيچندان هسته اي   هسته اي جهاني- كارايي ندارد زيرا به آساني
به. گسترش يابد انتشارات:مشهد. ترجمه احمد واحديان غفاري.تروريسم شكل جديد جنگ. هنل.ج.ريچارد:رجوع كنيد
.117-1383:18سخن گستر، 
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و پژوهـشگر" تقريبا،حالبه هر ان روابـط بـين الملـل اكثريت قريب به اتفـاق تحليلگـران

و احتمـالي–هرگونه اشـاعه تـسليحات هـسته اي را   صـرف نظـر از مولفـه هـاي مـوقعيتي

Contextual or Contingent factors)(-و امنيت نظام بين الملل تلقـي به ثبات و ضربه اي  شوك

.مي كنند

و اساسي در به برخي ازانتقادات مهم ميرهابردذيل :پردازيم معماي گسترش هسته اي

مي تواند-1 و هسته اي در كشورهاي مختلف و آهسته تسليحات انفجاري استقرار آرام

ـ  و استقرار اين تـسليحات را ب صـورت هنجـاره به مسابقه تسليحاتي ميان كشورها دامن بزند

و شرايط جنگ ميان كشورها را در زمان بحران  عنـوان مثـال، اگـر كـرههبـ.دكنها مهيا درآورد

 ژاپن از كره جنوبي در برابر؛هاي خارجي در كره جنوبي را مورد حمله قرار دهد يگاهشمالي، پا 

و پشتيباني خواهد كرد (Roshandel and Lotfian,1993: 221). هر حمله دفاع

به موضوع گسترشي نقش بالقوه بازيگران غيردولتي، بعد-2 ي هـسته اي سالح هـا تازه

ت بعدهدر دور و پس از خطر افتـادن. جزيه اتحاد جماهير شوروي بخشيده است از جنگ سرد

چه پيچيده تر شـدن رژيـم جهـاني  تسليحات هسته اي در دست بازيگران غيردولتي باعث هر

 . (Michel,2005:74-83) منع گسترش سالح هاي هسته اي شده است

كه صالح يت رژيم هايي چون رژيم بعث صدام حسين در عراق، رژيم طالبان در افغانستان

به  و مسلح كه مجهز هاعضويت در جامعه بين المللي را نداشتند در صورتي ايي هـسته سالح

و درنـگ بـه خـود راهدر در آخرين لحظه" قطعا؛بودند  استفاده از اين نوع تسليحات ترديـد

و بقـاي رژيـم را تـضمين. دادندنمي  نـد الاقـلكچون اگر اين نوع تـسليحات نتواننـد امنيـت

و مخاطره قرار دهندتومي و بقاي ديگران را مورد تهديد .انند امنيت

به دليل تصادف،-4  هر افزايشي در تعداد اعضاي باشگاه هسته اي خطر جنگ هسته اي را

درك نادرست از تهديـدات، اشـتباه در محاسـبات، قـرار گـرفتن چنـين تـسليحاتي در دسـت

دو) Irrational Actors( بازيگران غير خردمند و ياغي را افزايش خواهـدچه چه غيردولتي و لتي

در. داد و يا تسليحات هسته اي كه معاهـده منـع بيفتد دست كشورهايي در صورتي كه فناوري

به جامع آزمايش و سـالح هـا، معاهده منع تكثيـر C.T.B.T هاي هسته اي موسوم ي هـسته اي

مي كندي موضوع ابعاد؛ را امضاء نكرده اند)Additional Protocol(پروتكل الحاقي . تازه پيدا

كه ممكن است بـه علـت اتفاقـات ناشـي از خطـاي-5  جنگ تصادفي در عصر هسته اي

 به اين احتمـال بـستگي دارد كـه؛هاي الكترونيك يا مكانيكي روي دهد انساني يا نقص دستگاه

و محاسبه نادرست مقاصد ديگران يا بر اثر پرتاب تصاد في يك سـالح ممكن است بر اثر تعبير

.ي هـسته اي در ميـان كـشورها آغـاز شـود سالح هـا داراي قدرت انهدام وسيع، مبادله وسيع 

مي تواند موجب جنگ كه  انهدام غير عمدي يك مركز بـزرگ،مثالرايب. بزرگ شوديحوادثي
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به اين باور و رسيدن مي شود كه روي صفحه رادارديده جمعيتي، قضاوت اشتباه در مورد آنچه

و يا عمل يك فرمانده نظامي ديوانهكه حم  و( له اي در حال وقوع است دچار مشكالت روانـي

آن بزرگايحملهفرمانو صدور) جسماني مي شوند از .محسوب

به علت تكنولوژي سيستم هاي پرتاب و دست يـافتن Delivery System)( آنچه مسلم است

اي يـا كالهـك سـالح هـا كشورهاي بيشتر به ، خطـر جنـگ Nuclear Warheads)(هـاي هـسته

بـه عنـوان مثـال،.ي هسته اي افزايش يافتـه اسـت سالح ها ميان كشورهاي داراي تصادفي در

هاي هسته اي، خطر انهدام تـصادفي يـك شـهر هاي بين قاره اي داراي كالهك پيدايش موشك 

و عواقب ناشي از آن را بسيار افزايش داده است  هاگسترش. بزرگ در ميـاني هسته اي سالح

كشورهايي غيراز كشورهاي اصلي هسته اي ممكن است اين خطرات را بيش از درجـه تعيـين 

و قابل پيش بيني افزايش دهد  به باشـگاه هـسته اي ماننـد؛شده ي قـدرت هـا زيرا تازه واردها

و كارآمد برخـوردار نيـستند تـا) سنتي( قديمي هسته اي از تجارب يا سيستم هاي امنيتي دقيق

.مكانيكي را بگيرند) نقص( جلو اشتباه انساني يا قصور" دقيقابتوانند

مي-6 و نامنظم تسليحات هسته اي مي تواند هماننـد رشـدبه نظر رسد گسترش ناموزون

و نابودي ارگانيـسم ناموزون سلول  به سرطان كه و در نهايـتو بـه شـود منجـر ها بـي ثبـاتي

و .بيانجامدفروپاشي نظام بين الملل اضمحالل

و)Limited War( جنگهاي هسته اي محدود-7 كه با اين فرض هااحتمال ي بـزرگ قدرت

 نظـامي اسـتفاده خواهنـد كـرد،"ي اتمـي تـاكتيكي عليـه هـدفهاي مشخـصا سالح ها فقط از

به يك جنگ تمام عيارمي . نظامي بكشاند)Total War(تواند گستره جنگ را

-معطـوف بـه تغييـر رژيـم-)Decapitation first strike( ترس از گردن زدن ضربه اول-8

به بي تجربگي استراتژيكشاندولت ها استفاده از آن يـا«با معمايي هسته اي جديد را با توجه

 بيـشترتمايل بـه،بنـابراين. مواجه خواهد كـرد Dilemma of use it or lose it)(»از دست دادن آن

اي اســتفاده از ا-توانمنــدي هــسته  بحرانــي خواهنــدي در وضــعيت-)نابهنگــام(ز موقــعپــيش

.(O’neil, 2005: 344)داشت

و بـين المللـي در جهـان امـروز-9 يكي از مقوله هاي مهم در حوزه امنيت ملي  تروريسم

ده بـه كـر اين پديده نفرت انگيز به علت پيوندهايي كه با تكنولوژي هـاي نـوين پيـدا. باشدمي

وش راهبردي تبديليمعضل و پيچيـده را بـه گروهاست توانسته ده هاي كوچك اما تـشكيالتي

و تاثيرگذار در عرصه بين   تـرس از سـرقت مـواد،بنـابراين.نـدكالمللـي تبـديل بازيگران مهم

پذير از سايت هاي ناامن در سراسر جهان يـا دريافـت مـواد مـورد اسـتفاده تـسليحات شكاف
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و ناراضيدولاز)Weapons grade material(ايهسته و(ت هاي سركش را...) كـره شـمالي

.1توان ناديده انگاشتنمي

هر"اساسا-10 و مي باشد و مسئله ساز  موضوع بازدارندگي هسته اي بسيار مشكل آفرين

، وقوع آخرالزمان .كردرا جلوه گر خواهد)Armageddon(گونه شكستي در اين نوع بازدارندگي

را مورتون كاپالن شش نوع نظام-11 و غير تـاريخي شامل نظام( بين المللي ) هاي تاريخي

نظام بين المللي موازنه قدرت، نظام بين المللي دو قطبي منعطـف، نظـام:دكناز هم متمايز مي
، نظام بين المللي سلـسله  و متصلب، نظام بين المللي جهانشمول بين المللي دوقطبي نامنعطف

و  و مراتبي  از نظر وي در نظام حق وتوي واحدها هر يـك.احدهانظام بين المللي حق وتوي

و ظرفيت نابود كردن ساير واحدها در نتيجه، همه از حق وتـو. برخوردارند از واحدها از توان

و متزلـزل. برخوردارند  تـرين نـوع واحـدها در نظـر كاپالن اين نوع نظـام را بـي ثبـات تـرين

به توان هسته اين موضوع . (Kaplan,1969:120) گيردمي هااي تمام با توجه اعم از دولتي( دولت

ا)و غيردولتي و ارزيابي .ستقابل بررسي

و انگيزه تهديدات جديد امنيتـي متـاثر از ظهـور هويتهـاي در واقع از آنجا-12 كه ماهيت

آور نيـست كـه فلذا شـگفت. جديد فرامليتي متفاوت شده است، ديگر قابل بازدارندگي نيستند

و وقتـي كـارگزار بازدارنـدگي وقتي  و مخاطـب Deterrer)(اهداف مي توانند عقاليي عمل كنند

 بازدارنـدگي بـه؛ننـدكدر قالب چهارچوب هنجاري مشترك اقـدام مـي ) Deterred(بازدارندگي

مي. كندبهترين وجه عمل مي كه بازدارندگي مبتني بر مدل تـصميم گيـري بنابراين به نظر  رسد

.)1386:17،فريدمن( است»بازيگران عقاليي«

ها داليل متعدد وجود دارد كه عقالنيت دايمي-13 چـه.دهدمي را مورد ترديد قراردولت

به اينكه  مي توان« رسد ب دولت ها تا چه ميزان  زيرا مورد دوم.»دكرصورت يكپارچه تلقيه را

و. نيز زير سئوال رفته بود د عقالنيت در معنا و رايج آن و» تفكر گروهـي«ر برابر كاربرد جديد

هر چـه . (Janis,1991:247-278) از آن آسيب پذير بود» برداشت غلط«و» سياست بوروكراتيك«

و هـر چـه نگـاه  به روان شناختي اجتماعي بيشتر مورد بررسي قرار مـي گرفـت ادبيات مربوط

به تهديدات از منظـر  د بـه اعتمـاد؛شـ مـي نيـز بيـشتر)Target(»مخاطـب« يـا» هـدف« كردن

مي يافت  انباشته شدن شواهد تجربي حاصـل از تحقيقـات آزمايـشگاهي": بازدارندگي كاهش

 دهد كه تصميم گيرندگان همواره بـرخالف انتظـارت رفتـار خـشك عقالنيـت عمـل نشان مي

 (Berejikian, 2002:165)."كنندمي

1On the possibilities of state – sponsored and state- assisted nuclear terrorism، see: 
(Allison,2004:61-86) 
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در بازيگران مختلف، ديدگاه-14 بـراي. دارنـد مبناي رفتار عقاليي خصوص هاي مختلف

طـرف را در راستاي تامين منافع هر دوB بازيگرد بايAبازيگر؛اينكه بازدارندگي نتيجه بدهد 

حتـي اگـر. عمل كندB بر اساس اصول عقالنيت، ولي در عين حال؛)B،A يعني(متقاعد سازد

زي بـا باز هم ممكن است اين متقاعـد سـا؛ مبناي عقالنيت يكسان داشته باشندBوA بالفرض

و اگر همA عالئمي را كهB زيرا ممكن است؛شكست مواجه شود  مي فرستد بد برداشت كند

به درستي بفهمد، ممكن است متقاعد نشود كه  همه تهديدات را بـه اجـرا درخواهـدAآنها را

و اگر هم فرض كنيم، كه زيانشو متقاعدBآورد هاي د، ممكن است همچنان بر اين باور باشد

خ  مي چربندAواسته هاي تامين  نتوانـد منظـورAاز طرفي ممكن اسـت. بر سودهاي احتمالي

مي شودBخود را برساند، در اين صورت .)54-1386:55،فريدمن( گيج

و عقالنيـت متكي راهبرديبه طور كلي نظريه هاي-15  Intelligence and( بـه اطالعـات

Rationality(مو. نامعقول هستند ديگران رگان بـه ارزش معقـول انگـاري مخالفـت بـا پاتريك

و با اين كار، تالشي شجاعانه در جهت سست كردن ايـنكرتوجه» بازيگران عقاليي«مفهوم  ده

كه نظريه انتخـاب عقاليـي بي بهره است اين استدالل از آن انسجام تحليلي. استدالل انجام داد 

مي دهد را هـاي اما مي تواند به ما كمك كنـد تـا روش؛ارايه كـه مـورد بررسـي قـرار دهـيمي

مي گيرد"ها واقعا انتخاب بـسياري از اقتـصاددانان نيـز در حـال حاضـر. از طريق آنها صورت

كه عقالنيت موجود، عقالنيت محصور به شرايط يا Bounded Rationality)( اذعان دارند و  بوده

.(Morgan,1977:127)ترجيحات تك تك بازيگران بستگي دارد

نظر مي رسد بازدارندگي بخصوص بازدارندگي هسته اي زماني بـه بهتـرين شـكلبه-16

مي  كه اهداف عمل و كارگزار بازدارنـدگي) مخاطبين(كند به نحو عقاليي رفتار كنند قادر باشند

در اين چهـارچوب.و مخاطب بازدارندگي در چهارچوب هنجاري كامال مشترك عمل نمايند 

 امكـان پـذير مـيو رفتار متناسب در وضعيت هاي مـشخص هنجاري مشترك، القاي برداشت 

و باشد و تلقي مجازات منصفانه راكه آميزه اي از فشارهاي اجتماعي مي تواند آن تقويت موثر

 بر مبناي چهارچوب فهم خود مي توانـد عقاليـي باشـد حتـي اگـر آنB بازيگر،بنابراين. كند

اين نـوع عقالنيـت مـي توانـد از جـنس.د بسيار متفاوت باشAچهارچوب با چهارچوب فهم

و يا معنوي باشد .مادي

 نتيجه
مي،از آنچه گفته شد كه گسترش يا افزايش تسليحات هـسته اي هيچكـدام،شو مشخص د

و بين المللي را بـدنبال و ثبات منطقه اي و يا به طور جداگانه نمي توانند صلح في نفسه با هم

ا. داشته باشند كه بر  در برابـر) دفـاع موشـكي بالـستيك(ستفاده از اقدامات دفاعي دفاع جمعي
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د تهديدات هسته ايي هـستههاسالحگسترش هر چند ممكن است در برابرارد؛اي بالقوه تاكيد

و در واقـع هم محدوديت راهبرد الزم باشد اما اين نوع  نـوعي نگـاه،هاي خـاص خـود رادارد

گ ) Reductionism( تقليل گرايانه مي تواند بخـشي از راه حـل. سترش دارد به معماي از اين رو

مي. باشد كه رويكرد جامعبه نظر ي هـا سـالح تر، تقويت بيشتر رژيم جهاني عدم گسترش رسد

و نمـود آن را  شـدن سـالح در اقـداماتي چـون جلـوگيري از دارا هسته اي است كـه تجـسم

سـهاسالحاي، عدم استفاده از اين هسته و امحـاء كامـل ايـنو در نهايـت خلـع الح، نـابودي

و ميـسور.دكر در سطح جهاني مشاهدههاسالح بديهي اسـت دسـتيابي بـه ايـن مهـم، ممكـن

و ايجـاد اعتمـاد در سـطح دو جانبـه،:از طريق نخواهد بود مگر   تالش بـراي حـل اختالفـات

و جهاني و امنيت آفـرين مجموعه( منطقه اي يـت هنجارهـاي تقو؛)اي از اقدامات اعتمادآفرين

و ابتكار در عرصه؛المللي در اين بين و عرصه نوآوري هـايي ماننـد نظـارت بـر اجـراي پيمـان

 مشاركت كشورهاي غير عضو پيمـان؛ از بين بردن مواد شكاف پذير؛راهكارهاي تائيد اين اجرا 

آنهاسالحمنع گسترش و پايبندي مداوم تمام امضاء كننـدگان پيمـان بـه اهـداف .ي هسته اي

مي« و هدايت اين جريان را بي طرفانه بر عهده بگيردسازمان ملل متحد و بايد رهبري .»تواند
نه تسليح هسته كه نه خلع سالح هسته ناگفته نماند و في نفسه نمـي اي تواننـد اي هيچكدام

را  و ثبات مي.براي بشريت به ارمغان بياورند امنيت ي رواداروخويـشتنداري رسد اما به نظر
)(Self-restraint and Toleranceبه هر د نسبت تواننـد الملـل مـي در حوزه روابط بينگري بازيگر

و سرنوشت ساز باشديآغاز . خوب براي اين حركت جهاني

و پـيش تسليحات هسته"يقينا به خاطر غير قابل تحمل بودن هزينه هاي شكست، بيش اي

وهادولتاز تسليحات متعارف،   چطـور امـا بـه راسـتي؛دارد منازعه برحذر مـي را از درگيري
ي هـا دولـت اين سئوالي است كه؟ داشته باشيم توانيم صلحي ابدي بدون حل مسئله جنگ مي

و هسته و گريـزي هـم از ايـنداي باي داراي تسليحات كشتار جمعي  همواره بدان پاسخ دهنـد

.پاسخگويي نيست

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

جا.1 و اسميت، استيوبايليس، و ديگران.جهاني شدن سياست،)1383.(ن مؤسسه فرهنگي: تهران.ترجمه ابوالقاسم راه چمني

و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران .مطالعات

.فرهنگ معاصر: تهران.فرهنگ روابط بين الملل،)1379.(پستا، حسن.2

قه. بازدارندگي،)1386.(فريدمن، الرنس.3 و روح اهللا طالبيترجمه عسگر .پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران.رمان پور

و سياست بين الملل،)1380.(قوام، سيد عبدالعلي.4 .انتشارت سمت: تهران.اصول سياست خارجي

. سال دوم.شماره هفدهم. نيمه شهريور. همشهري ديپلماتيك.»وراي بازدارندگي«،)1386.( قهرمان پور، رحمن.5

.انتشارات سمت: تهران.تحول در نظريه هاي روابط بين الملل،)1384.( حميرامشيرزاده،.6
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