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چکیده
ما در نوشتار پیشرو ،به واکاوی جایگاه اسقرار فراسرزمینی سالحهای هستهای ایاالت متحده در بستر منااف
گسترده این کشور در جهان پرداختهایم .ایاالت متحده آمریکا بهعنوان یگانه ابرقدرت برآمده از رقابت جنا
سرد ،همواره کوشیده است تا مناطق ژئوپلیتیکی گستردهای را زیر نگین رهبری خود داشته باشد .در هماین
راستا ،بر اساس تعریف فاراخی که از مناف پراکنده خود در پهنه گیتی داشته است ،به اساتقرار ساالحهاای
هستهای تاکتیکی خود در گوشه و کنار جهان اقدام کرده است .یکی از این مناطق که نقش غیرقابل انکااری
در روندهای امنیتی و سیاسی جهان ایفا میکند ،اتحادیه اروپا است .ایاالت متحده در زمان ریاست جمهوری
آیازنهاور تعداد متناباهی از سالحهای هستهای خود را تحت پوشاش سیاسات اشاترا گاااری هساتهای در
خا کشورهای اروپایی عضو ناتو مستقرکرد .از این رو ،ما در مقاله حاضار باه دنبااا پاسا باه ایان پرساش
بودهایم که مبانی استقرار فرا سرزمینی تسلیحات هستهای در ایاالت متحده آمریکاا ییساتف فرضایه مقالاه
حاضر بر این امر ابتناء یافته است که ایاالت متحده برای نگهداشت قابلیت تحر عملیاتی باال و اطمینان باه
متحدان در رابطه با «یتر هستهای» و تأمین امینت آنها در بارابر نیروی متعاار عظایم شاوروی اقادام باه
استقرار سالحهای ماکور در خا کشورهای عضو ناتو کرده است .روش ما برای بررسی ایان امار ،توصایفی-
تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانهای و اسنادی برای گردآوری اطالعات بهره بردهایم.
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جستارگشایی
اروپا پس از پایان جنا دوم جهاانی ،در سااا  1945باا شارایط ویا های روباهرو باود .جنا
ششساله این قاره را بهشدت فرسوده کرده و بخش اعظم ساختار و زیربناای قادرت کشاورهای
اروپایی منهدم شده بود .این فرسایش و انهدام ،باعث شد که اروپا پاس از حادود سی اد سااا
برتری در جهان ،قدرت خود را از دست بدهد و کشورهای تازه بهمیدانآمدهای همچون آمریکاا
و روسیه ،داعیه رهبری جهان را سر بدهند .اروپا حتی برای اداره وضاعیت خاود نیاز یشام باه
کمک آمریکا دوخت .جن به شیوهای پایان یافت کاه حتای دغدغاههاای امنیتای کشاورهای
اروپایی التیام نیافت و در دوره پس از جن  ،در کنار نگرانی سنتی قدرتگیاری مجادد آلماانی
که دو جنا خانماان ساوز را باه آنهاا تحمیال کارده باود ،قادرت توساعهطلا و هولناا و
تهدیدکننده دیگری را نیز در کنار مرزهای خود تحمل میکردند .اتحاد جماهیر شوروی این بار
با داعیههای ایدئولوژیک ،موفق شده بود نیمی از اروپا را به تسخیر درآورد و باهعناوان نتیجاه و
حاصل جن  ،حاکمیت اروپای شرقی را در اختیار بگیرد .نکته تعج برانگیز آن بود که اروپاایی
غربی] که برای نجات اروپای شرقی از دست نازیها به جن جهانی وارد شده بود ،ایناک آن را
دودستی به شوروی تقدیم کرد .اتحاد شوروی نیز عطش سیریناپایر خاود را باا حرکاتهاایی
پس از جن دوم جهانی به نمایش گااشت .بحران ایران ،یونان و کره بخشی از این نمایش بود.
اروپا خود را در برابر این دشمن قدرتمند ،ناتوان و تنها میدیاد .در ایان میاان ،آمریکاا نقاش و
مسئولیت حامی و رهبری آن بخش از جهان را بهعهده گرفت که زین پس جهان غرب خواناده
میشد (امینیان.)101 :1386 ،
در همااین راسااتا ،ایاااالت متحااده پااس از پایااان جن ا دوم جهااانی و بااا اتخااا سیاساات
«بازدارندگی گسترده» 1در دهه  1960و بهمنظور حمایات از متحادان اروپاایی خاود در قالا
سیاست «یتر هستهای» ،2اقدام به گستردن این تسلیحات در خارج از سرزمین خود و در خا
اروپا کرد .این اقدام آمریکا در پوشش سیاست «اشترا گااری هساتهای» 3نااتو انجاام شاد .از
سوی دیگر ،آمریکاییها یاکی دیگر از دالیاال ایان کاار را «تضامین امنیتای» 4باه متحادان و
مجابساختن آنها برای پیگیرینکردن برنامههای بومی ساخت و اکتسااب تسالیحات هساتهای
عنوان میکنند .در این نوشتار ما درصدد پاس به پرسشهایی برآمدهایم از جمله اینکاه :مباانی
استقرار فراسرزمینی تسلیحات هساتهای در ایااالت متحاده آمریکاا ییساتف یاه زماانی ایان
سیاستها در ایاالت متحده آمریکا مطرح شده است و این تسلیحات در کدام منااطق و باه یاه
میزان استقرار یافته استف پاس به پرسشهای باال از این رو مهم و ضروری به نظر میرسد کاه
1. Extended Deterrence
2. Nuclear Umbrella
3. Nuclear-Sharing
4. Security Assurances
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شناخت حوزههای نفو و حضور ایاالت متحاده آمریکاا در جهاان ،یکای از مهامتارین وااایف
دستگاه سیاست خارجی هر واحد سیاسی بهشمار میآید .واحدهای سیاسی در قرن بیستویکم
در سیستمی زیست میکنند که رونادهای آن باهصاورت فزاینادهای در حااا پیچیادهشادن و
کنشهای بازیگران آن بهصورت درهمتنیدهای بر دیگران تأثیر میگاارد .بهزعم نگارنده ،ایااالت
متحده مهمترین کنشگر جهان قرن بیستویک بهشمار میآید .سایر واحدها نیز از قدرت نفو و
تأثیرگااری برخوردار میباشند ،اما این حجم انباشتهشده قدرت برای ایاالت متحده باا دیگاران
قابل مقایسه نیست .این امر ایجاب میکند ،واحدهای دیگر در شناخت کانشهاای ایان کشاور
تردید به خرج ندهند .این ضرورت برای کشورهایی که در حوزههای کالن و منطقهای همسو باا
ایاالت متحده نیستند ،بهمرات بیش از دیگران است .شناخت مناف جهانشموا ایاالت متحده
و حوزههای نفو آن برای ایران یکی از بایاترینهای سیاست خاارجی باهحسااب مایآیاد .ایان
حوزهها طبیعتاً در یک نوشتار قابل تبیین و تحلیل نبوده و این نوشاتار نیاز یکای از هازاران را
مورد واکاوی قرار داده است .در این راستا ،مهمترین اهدا پ وهش حاضر عبارتناد از شاناخت
اهم سیاستهای هستهای دولت ایاالت متحده آمریکا ،شناسایی و تبیین پیشینه و روند استقرار
تسلیحات هستهای ایاالت متحده و شناخت دامنه پراکندگی و میزان تسلیحات هستهای مستقر
ایاالت متحده در خارج از مرزهای خود.

پیشینه و ادبیات پژوهش .نجیمه پوراسمعیلی در کتابی با عنوان «یتاری بارای امنیات
اروپا؛ ناتو یا ایاسدیپیف» که بهخوبی در رابطه با تالشهای کشورهای اروپای غربای در زماان
جن سرد برای تأمین امنیت خود پرداخته شده است ،به نقش سازمانهای امنیت دستهجمعی
ازجمله ناتو و برنامه سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی 5اشاره مف ل و جامعی شده است .در ایان
کتاب به آغاز پیدایش روندهای همگرایانِ برای دفاع جمعی اروپایی پرداخته شده و عنوان شاده
است که سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی ( )ESDPنهادی با کاروی ههای امنیتی خاص است کاه
در کنار ناتو در تأمین امنیت اعضای اتحادیه نقش ایفا میکند .در ایان کتااب باه نقاش ایااالت
متحده آمریکا در ناتو و تأثیر آن بر پیدایش سیاست دفاعی و امنیتی اروپاایی باهعناوان نهاادی
موازی با ناتو ،اما مستقل از ایاالت متحده آمریکا تأکید شده اسات .ایان کتااب بااوجاود اینکاه
حاوی مطال ارزنده و مفیدی در رابطه با نقش بسیار پررن ایااالت متحاده امریکاا در تاأمین
امنیت اروپا در برابر تهدیدهای پیرامونی در زمان جن سرد و پس از آن است ،اما در رابطاه باا
استقرار تسلیحات تاکتیکی هستهای ایاالت متحده آمریکا در اروپا و یرایی تاداوم اساتقرار ایان
سالحها پس از جن سرد اطالعاتی بهدست نمیدهد (پوراسمعیلی.)1390 ،

)5. European Security & Defense Policy (ESDP
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در کتابی با عنوان ناتو و سالحهای هستهای تااکتیکی 6باه قلام ویلیاام باورنز 7و جمعای از
نویسندگان ،به نقش استرات یک این تسلیحات در کشاکش جن سارد و پاس از پایاان جنا
دوم جهانی اشاره شده است .این کتاب حاصل همکاری گروهای توساط پ وهشاگران و اعضاای
مؤسسات وابسته به کاخ سفید و پنتاگون است .این کتاب ،اهمیت بیبدیلی برای این تسالیحات
قائ ل شده و تهدید شوروی را تنها عامل استقرار این تسلیحات در قاره اروپا و حوزه ناتو بهشامار
میآورد .واهمه غرب و ایاالت متحده نسبت به پایشروی اتحااد جمااهیر شاوروی و گساترش
حوزه عملیاتی پیمان ورشو ،8ناتو و ایاالت متحده را بر آن داشت تا با استفاده از این تسالیحات،
هم بتواند بهعنوان اهرم فشار و بازوی بازدارندهای در برابر شوروی از آن استفاده کارده و هام از
احتماا بروز یک جن تمام عیار هستهای بکاهد .در همین راستا ایاالت متحده ،یتار حمایات
هستهای خود را بر سر اروپای غربی گسترانید).(William F. Burns & Others
کتاب دیگری نیز در این رابطه با عنوان سالحهای تاکتیکی هستهای ایاالت متحده در اروپاا
بعد از نشست ناتو در لیسبون 9به قلم آقای تام سَوئر و بابفن در ون نگاشاته شاده اسات .ایان
کتاب به واکاوی میزان اهمیت و ساودمندی اساتقرار تسالیحات هساتهای تااکتیکی در خاا
اروپای غربی برای ایااالت متحده میپردازد و نشان میدهد که آمریکا یگونه در طاوا دو دهاه
از استقرار تسلیحات هستهای تاکتیکی خویش در خا اروپا کاسته است .کتاب سپس به ایاراد
دیدگاههای موافقان کاهش این تسلیحات در خا اروپا تا امحای کامل آنها میپاردازد؛ هریناد
دولت های اروپایی عضو ناتو عالقه یندانی باه کااهش تعاداد ایان تسالیحات در پوشاش یتار
هستهای ناتو ندارند ،البته اخیراً آلمان پیشنهادهایی را برای خارج کردن این تسلیحات از خاا
خود ارائه نموده است .مبحث قابلتوجه دیگر این کتاب ،تحلیل ابعاد سیاسی خاروج کامل ایان
تسلیحات از خا اروپای غربی اسات و اینکاه ایان امار تاا یاه حاد امکاانپاایر اسات .اهام
استدالاهای کتاب برای خروج این تسلیحات از خاا اروپاا باه ایان قارار اسات :خاروج ایان
تسلیحات کامالً با روح خل سالح همسان است ،توجیه نظامی متقاعدکننده اندکی برای مانادن
این تسلیحات در اروپا وجود دارد و نگهداری آنها خطر امنیتی باالیی داشاته و بسایار پرهزیناه
است.
این کتاب نیز همچون نمونههای پیشین دارای اطالعات ارزندهای است ،اما از آنجا کاه ایان
کتاب به شناسایی مناف ایاالت متحده پس از جن سرد نپرداخته است و نیز پراکندگی منااف

6. Tactical Nuclear Weapons & NATO
7. William F. Burns
8. Warsaw Pact
9. U.S. Tactical Nuclear Weapons in Europe after NATO’s Lisbon Summit: Why Their
Withdrawal Is Desirable & Feasible
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این کشور در اق ی نقاط عالم مورد بررسی قرار نگرفته است ،پرداختن باه ایان موضاوع را بایاا
ساخته است ).(Sauer, T
در مقالهای به قلم لوکاس کواسا با عنوان اروپای مرکازی و آیناده بازدارنادگی در آسایا و
خاورمیانه 10نیز به گسترش یتر هستهای ایاالت متحده آمریکا اشااره شاده اسات .وی در ایان
مقاله با اشاره به نسل نوین بازدارندگی با عنوان بازدارندگی تمدیادشاده از ساوی آمریکاا بارای
تأمین امنیت اروپا اشاره میکند و امکان گسترش نظام متحواشدهای از بازدارندگی ،باه سامت
بازدارندگی منطقهای را مورد توجه قرار میدهد .مناطق مورد اشاره وی برای تعمیم بازدارندگی
تمدیدشده ایاالت متحده آمریکا ،آسیای شرقی و خاورمیانه میباشند که به تعبیر ایشان هریاک
از آنها میتوانند بستر مناسبی برای رشد تروریسم باشند .از اینرو ،ایاالت متحاده در باازتعریف
راهبرد امنیتی خود و نیز برای تأمین امنیت اروپای غربی و اعضای ناتو ،میتواند یتر هساتهای
خود را حتی در آسیای شرقی و خاورمیانه بگستراند؛ ینانکه اخیراً مبااحیی پیراماون اساتقرار
تسلیحات هستهای تاکتیکی ایاالت متحده آمریکا در افغانساتان مطارح شاده اسات .در هماین
راستا کوا سا ترتیبات و تضامین امنیتی ایاالت متحده با اعضای ناتو را متفاوت از تعهدات ایان
کشور در برابر همپیمانان آسیایی خود ارزیابی کرده و جنس آنها را بارخال اتحااد اساترات یک
با ناتو که مبتنی بر یندجانبهگرایی است ،براساس تعهدات دوجانبه میداناد .همچناین در ایان
ترتیبات ،گروههای برنامهریاز مشاابهی در دو ساوی تعهاد وجاود ندارناد کاه پیراماون مساائل
هستهای فیمابین رایزنی کنند .در کنار ایان مساائل وی منااطق ماورد اشااره را مساتعد باروز
تعارض و بحران دانسته و با اینکه با اشاره به عدم استقرار این تسلیحات از سوی آمریکاا بعاد از
ساا  1991که تسلیحات تاکتیکی هستهای خود را از خا کره جناوبی خاارج سااخت اشااره
می کند ،اما استقرار این تسلیحات در آسیای شرقی و خاورمیاناه را محتمال مایداناد .در کناار
اطالعات مفید این مقاله ،نویسنده به ییستی مناف حیاتی ایاالت متحده برای استقرار و یرایی
نگهداشتن این سالحها در خا اروپا اشاره نکرده است (.)Kulesa & £ukasz: 2009

 .1مفهوم شناسی
 .1-1استقرار فراسرزمینی

11

استقرار سرزمینی به حالتی از احداث پایگاههای نظاامی یاک کشاور در کشاوری دیگار اطاال
میشود؛ حاا ممکن است در این پایگاه هم سالح متعار و هم تسلیحات کشتارجمعی ازجمله
تسلیحات هستهای مستقر و آماده بهکارگیری باشد.

10. Central Europeans & the Future of Deterrence in Asia & Middle East Extended
11. Forward Deployment
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 .2-1سالح هستهای تاکتیکی

12

سالحهای هستهای تاکتیکی را هم بهواسطه نقش تاکتیکی آنها در صحنه نبرد و هم باهواساطه
بردشان مورد شناسایی قرار میدهند .سالحهای تاکتیکی را از جهت برد باه ساه دساته فرعای
تقسیم میکنند و بهقرار زیر است:
سالح هستهای تااکتیکی دوربارد .این سالحها بااردشان بایش از هازار کیلاومتر اسات و
برخی تا  1500کیلومتر نیز برای آنها در نظر گرفتهاند.
سالح هستهای تاکتیکی میانبرد .این سالحها بیشینه بردشان بین  150تا  1000کیلومتر
است.
سالح هستهای تاکتیکی کوتاهبرد .اغل از این دساته از ساالحهاا باهعناوان «ساالحهاای
هستهای میدان نبرد» یاد میشود ،به این دلیل که بیشینه برد این سالحهاا زیار 150
13
کیلومتر است.
چارچوب نظری .نظریه بازدارندگی ،نگرشی پویشی در صحنه نظام بینالملل دارد .تادوین
نظریه بازدارندگی بیشاتر یاک ضارورت عملای باود تاا صارف ًا تأمال نظاری و عباارت اسات از
بهکارگیری تهدیدهای نظامی برای ترغی رقی به خویشتنداری و تار اهادا بلندپروازاناه
نظامی .از سوی دیگر ،برخی نظریه بازدارندگی را تدبیری مایدانناد کاه باا اساتفاده از وساایل
روانی ،بهجای ابزار فیزیکی ،از بروز جنا ممانعات کناد (کاالینز .)476 :1383 ،فارض نظریاه
بازدارندگی که بهخاطر نگرانی از جن هستهای تدوین شد ،این است که هر مهاجم احتمالی به
مقایسه فواید (خسارات متوجاه رقیا ) و عادم فایادهمنادی (خسااراتی کاه رقیا باه او وارد
میکند) ،نااشی از اقدام خود توجه میکناد؛ ینانچاه منااف و فوایاد حاصاله از خساارت وارده
افزون باشد ،او پیامد اقدام خود را مساعد فرض کرده و احتماا اقدام تهاجمی برای تأمین مناف
ملی خود را در نظر خواهد داشت .الکساندر جورج و ریچاارد اسامو دو تان از نظریاهپاردازان
بازدارندگی ،آن را بهعنوان سیاستی معرفی میکنند که هدفش مجابکردن حریاف نسابت باه
برتری خود و افزایش یشمگیر هزینهها نسبت به مناف حاصله از تهاجم است.
یقیناً میتوان بازدارندگی را مهمترین عامل پیشگیری از باروز جنا میاان دو ابرقادرت در
زمان جن سرد بهحساب آورد .سازمان پیمان آتالنتیک شمالی که برای صیانت از مناف بلو
غرب به سرکردگی ایاالت متحده شکل گرفتاه باود ،در برابار پیماان ورشاو باه رهباری اتحااد
جماهیر شوروی عمل میکرد .این در حالی بود که تاالش بارای نماایش برتاری و گساترانیدن
حوزه مناف ژئوپلیتیک همواره هر دو ابرقدرت را در برابر هم قارار مایداد .از هماینرو ،ایااالت
متحده برای دلگرمی متحدان اروپایی خویش و نیز ممانعات از پیگیاری برناماه باومی اکتسااب
)12. Tactical Nuclear Weapons (TND
13 .J. Michael Leggie
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سالحهای هسته ای برای دفاع از خود در برابر تهاجم احتمالی شوروی توسط متحدان ،اقدام باه
استقرار تعداد معتنابهی از این سالحها در خا اروپا کرد .با ایان وضاعیت ،ایااالت متحاده باه
رقی نظامی و ایدئولوژیک خود نشان میداد که در صورت تعرض به خا کشاورهای اروپاایی
عضو ناتو و بلو غرب ،ایاالت متحده از خا همان کشورها و با استفاده از پایگااههاای نظاامی
خود در برابر اتحاد جماهیر شوروی ایستاده و تعرض شوروی را پاس میدهد .در واقا  ،قادرت
بازدارندگی این سالحها و ضمانت اجرای حمایت از متحدان اروپاایی باا اساتفاده از ساالحهاای
هستهای از جان آمریکا ،اقدام این کشور در بمباران هستهای شهرهای ژاپن بود که اجازه ناداد
اتحاد جماهیر شوروی فکر تهاجم هستهای و حتی استفاده از نیاروی عظایم متعاار خاود در
برابر کشورهای ضعیف و آسی دیده اروپایی پس از جنا دوم را باه خاود راه دهاد .در واقا ،
خواسته ایاالت متحده عدم اقدام نظامی شوروی علیه کشورهای اروپایی بود ).(Downs, 1989
شایان توجه است که اگر بازدارندگی از راه سالحهای سنتی 14و غیرهساتهای انجاام گیارد،
آن را بازدارندگی متعار  15گویند؛ یعنی تهدید به رنج از طریق ساالحهاای متعاار  16صاورت
ماایگیاارد و عکااس آن ،اگاار تهدیااد بااه رنااج از راه ساااالحهااای هسااتهای انجااام گیاارد ،آن را
باازدارندگی هستهای 17گویند .از آنجا که درد و رنج سالحهای هستهای شدیدتر از ساالحهاای
متعار است ،لاا تهدیاد به آسی رسانی از طریق سالحهای هستهای آثار بازدارندگی بیشاتری
خواهد داشت (عسگرخانی.)105 :1383 ،
به بیان ساده ،بازدارندگی را میتوان راهی برای پیشگیری از بروز جنا و در صاورت باروز
آن ،داشتن توانایی الزم برای مقابله به میل که این خود بازدارنده است -دانست .ایان دو نکتاه،
یعنی تالفیجویی تضمینشده بهعنوان پایه و اساس بازدارندگی و اجتنااب از جنا باه شاکل
مسئلهای در مقابل پیروزی در جن بهعنوان پایه و اساس استرات ی معرفی میشوند (اسانایدر،
.)1384

 .2منافع ملی ایاالت متحده کدامند؟
از آنجا که راهبرد امنیت ملی آمریکا بر پایه مناف ملی تعریف میشود ،در

این راهبرد مناوط

به شناخت مناف است (سلیمانی پورلک .)89 :1386 ،ایاالت متحاده منااف مشاابهی باا دیگار
قدرتهای بازرگ دارد .نخستین و مهمترین آن باید تقویات امنیاتش باشاد .بناابراین ،دوماین
منفعت باید افزایش قدرتش باشد .این کار هم از راه استفاده از فرصتها برای افازایش قادرت و
هم اجتناب از استفاده مسرفانه از آن صورت میگیرد .سوم ،باید از دسترسای کشاور دیگار باه
14. Traditional Weapons
15. Conventional Deterrence
16. Conventional Weapons
17. Nuclear Deterrence
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موقعیت برتر جلوگیری کند .یهارم ،پیرو مناف دوم و سوم ،باید قدرتهای دیگر را از نظارت بر
مناب اساسی قدرت نظامی یا تولید اقت ادی مورد نیااز بارای قادرت نظاامی بااز دارد .تواناایی
شکلدادن به تحاوالت ،توانایی تحکیم قدرت خود و پرهیز از ناابودی فزایناده قادرت اسات .از
دستدادن این توانایی امنیت کشور را بهتدریج به مخاطره میاندازد .اگر دولت دیگری بر بخش
زیادی از مناب قدرت جهان کنترا داشته باشد ،ایاالت متحده بهشدت در معرض خطر خواهاد
بود (کاالهان.)1387 ،
کمیسیون مناف ملی آمریکا طی گزارشی ،مناف حیاتی کنونی این کشور را در پانج مقولاه
مورد بررسی قرار میدهد:
-

جلوگیری و کاهش حمالت سالحهای شیمیایی ،میکروبی (بیولوژیکی) و هستهای به
آمریکا و نیروهای نظامی آن در خارج از کشور؛
تضمین بقای متحدان آمریکا و همکاری فعاا آنها با این کشور در شاکلدهای نظاام
بینالمللی که در آن ما یایاالت متحده] به رشد و بالندگی میرسیم؛
جلااوگیری از اهااور و شااکلگیااری قاادرتهااای باازرگ متخاصاام یااا کشااورهای
شکستخورده در مرزهای این کشور؛
تضمین کارایی و ثبات نظام کلی جهان (تجارت ،بازارهای ملی ،سیستمهاای انتقااا

انرژی و محیطزیست)؛
 برقراری روابط مفید و همسو با مناف ملی آمریکا با کشورهایی مانند یین و روسایهکه دشمنان استرات یک آمریکا بهشمار میروند (یزدانفام.)1384 ،
آمریکا در راستای تأمین منفعت نخست خود که در میان مناف حیاتی ایان کشاور اولویات
اوا را به خود اخت اص داده است ،همچون هر کشور دیگری که به دنباا تأمین امنیت خویش
است ،جلوگیری و کاهش حمالت سالحهای شیمیایی ،میکروبی (بیولاوژیکی) و هساتهای را در
دستور کار خویش قرار داده است.
در رابطه با هد دوم ،ایاالت متحده در حمایت و تضمین بقای متحدانش م مم اسات .در
این رابطه ،این کشور استفاده از سالحهای هستهای را نیز از نظر دور نداشته است و آنها را برای
تضمین بقای متحدانش در خا اروپا و پیشتر در خا کرهجنوبی مساتقر کارده اسات .ایان
همسانسازی مناف خودی با مناف دیگران ،یکی از برجستهترین وی گیهای سیاست خارجی و
دفاعی آمریکا پس از جن جهانی دوم بود .پس از بحاران ماونی  ،رخاداد پارا هااربور و آغااز
جن سرد ،آمریکاییها بیش از پیش این عقیده را که سالمت آنها از بنیاد وابساته باه ساالمت
دیگران است ،آسایش آمریکا در فقدان آسایش جهانی نمیتواند رخ دهاد ،امنیات ملای امریکاا
بدون امنیت بینالمللی ممکن نیست ،پایرفتند .این عقیده دکترین نف شخ ی ،گاهی بهشدت
غیرقابل تمیز از آرمانگرایی بود (کگان.)1382 ،
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 .3استراتژی هستهای امریکا در زمان جنگ سرد؛ ورود به بینالمللگرایی
آمریکایی
جن برای آزادی کوبا در اواخر قرن نوزدهم ،راهگشای آمریکا به صحنه جهانی باود .جنا باا
فاشیسم ،حاضور بینالمللگرایی این کشور را تداوم بخشید و مبارزه با کمونیسم به آن هاویتی
ساااختاری داد .اسااترات ی کااالن مبااارزه بااا کمونیساام بااود کااه باارای نخسااتین بااار ،اکیریاات
محافظهکاران و لایبرااها را درخ وص حضور فراقارهای امریکاا باه اجمااع رسااند .مباارزه بااا
کمونیسم بهعنوان یک ضرورت هویاتی برای دولتمردان آمریکایی ،گریزی جز نگااه باه صاحنه
بینالمللی در یاریوب ایدئولوژیک باقی نگااشت (دهشیار.)72 :1391 ،
تلفیق میان بینالمللگرایی و رسالتگرایی آمریکایی موجا شاده اسات تاا آمریکاا بارای
حضور خود در یهارگوشه گیتی ،رسالتی تاریخی قائل بوده و از این راه ،هم زمیناههاای تحقاق
برتریطلبی استرات یک خود را فراهم کند و هم به ه مونی 18خاود در جهاان غارب (در زماان
جن سرد) جامه عمل بپوشاند (متقی.)1385 ،
از سوی دیگر ،تنشهاای روزافازون میاان شار و غارب در دهاه  1950و  ،1960موجا
پیدایش خ ومت بلندمدتی شد که به جن سرد 19معرو شد .با عمیقترشادن جنا سارد،
کشورهای اروپایی به دو گروه تقسیم شدند :بلو اروپای شارقی شاامل لهساتان ،یکسالواکی،
مجارستان ،یوگسالوی ،رومانی و بلغارستان تحت تسالط اتحااد شاوروی و بلاو غارب شاامل
کشورهای انگلیس ،فرانسه ،اسپانیا ،هلند ،بل یک و لوکزامباورگ تحات رهباری ایااالت متحاده
آمریکا .تقسیم آلمان به آلمان شرقی و غربی را میتوان بهترین نماد شارایط دوقطبای اروپاا در
دهه  1950بهحساب آورد و نیز تقسیم برلین بهعنوان پایتخت امپراتاوری ساابق آلماان باه دو
بخش تحت نفو شوروی و غرب ،بیانگر همان دوقطبی در اروپای آن زمان است (برادن:1383 ،
.)59
20
اروپای برخاسته از میان آوارهای جن دوم جهانی ،نهتنها یارای مقابله با غوا کمونیسام
و برنده نهایی جن را که بخش وسیعی از اروپای شرقی را به زیار سایطره خاود درآورده باود،
نداشت ،بلکه توانایی بازسازی خود را نیز از دست داده بود.
بسیاری از آمریکاییان صاح نفو در پایان جن دوم جهانی ،امیدوار بودند که بتوان اروپاا
را بهعنوان «نیروی سوم» در جهان ،از نو بنیاد نهاد؛ اروپایی به اندازه کافی نیرومناد کاه بتواناد
خود را در مقابل اتحاد شوروی حفظ کند و امکان بدهد تا ایاالت متحده از اروپا بیرون برود .اماا
اروپاییان ازجمله فرانسه و بریتانیا حتی ایده یک بلاو مساتقل اروپاایی را باا عناوان «نیاروی
18. Hegemony
19. Cold War
20. Communism
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سوم» دوست نداشتند و بیم داشتند که این بلو یا نیروی سوم ،بهانهای برای عقا نشاینی از
اروپا به دست آمریکاییان خواهد داد و یکبار دیگر آنها تنها رها خواهند شد که نهتنها با آلماان،
بلکه اکنون با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز رویارو شوند .این امر تا جایی بود که یکی
از مقامات آمریکایی نوشت« :دلگرمی ضعیف یبرای فرانسویها] ،این واقعیت است کاه ساربازان
آمریکایی ،هر تعدادی هم که باشند ،بین آنها و ارتش سارخ ایساتادهاناد» (کگاان-27 :1382 ،
.)26
همانطور که مشخص است ،نیروهای آمریکا در اروپا ماندند تاا اروپاا بتواناد امان 21بماناد.
هراس اروپا بیش از هر ییز ،ناشی از تهاجم شوروی بود که اکنون با توجه به فروپاشی اقت ادی
اروپا و از بینرفتن طبقاه متوساط ،ایادئولوژی کمونیسام ،بایش از هار زماان دیگاری تواناایی
پیشروی در خا اروپا را داشت .از سوی دیگر ،در صاورت باروز تهدیاد یاا تهااجمی از ساوی
شوروی ،برتری نیروهای متعار این کشور به حدی بود که دستکم میتوانست امنیت اروپاای
غربی را با یالش جدی مواجه سازد .ایان برتاری در نیاروی زمینای باه حادی باود کاه حتای
اروپاییان میگفتند کافی است که روسها یکمه به پا کنند و راهی اروپاا شاوند؛ اروپاا تساخیر
خواهد شد (عسگرخانی.)108 :1383 ،
از سوی دیگر ،ت ور عمومی غرب از ع ر هستهای جن سرد عبارت بود از اینکه تهدیادی
مداوم از سوی بلو شوروی وجود دارد که ایاالت متحده و متحدانش در ناتو مجبور به مقابله با
آن بودند .بهوی ه ینین ت ور میشد که غرب نیازمند ایجاد موازناه وحشات هماراه باا «انهادام
22
حتمی متقابل» ،شامل مواجهه پایدار بود .این امر عمیقاً تحت تأثیر نگارش «در اسارع وقات
مقابله به میل کن» بود (راجرز .)37 :1384 ،در همین راستا و بهمنظور بازداشتن اتحاد جماهیر
شوروی از حمله به اروپا و متحدان آمریکا یا حمله مستقیم به «سرزمین اصلی» ایاالت متحده و
نیز حمایت از متحدان اروپاایی ،آمریکا اقدام به استقرار سالحهای هستهای تااکتیکی در خاا
اروپاا و تحت سیاست «اشترا گااری» 23هستهای ناتو کرد.

 .4پیشینه استقرار سالحهای تاکتیکی هستهای
در طوا دهه  ،1960توسعه سالحهای هستهای با برد باال ،سالحهاای گرماهساتهای باا تواناایی
تخری بسیار بیشتر و سالحهای هستهای تااکتیکی میاانبارد نشاان از ادرا جدیادی بارای
آمادهشدن برای جن سوم جهانی با تغییرات ژر داشت )(Robert, 2008: 86
ایاالت متحده ،در سپتامبر  ،1954یعنی زمانی که برای نخساتینباار ساالحهاای هساتهای
گرانشی وارد پایگاهی در بریتانیا شدند ،اقدام به استقرار سالحهای هستهای خود در خا اروپاا
21. Safe
22. Mutually Assured Destruction
23. Nuclear Sharing
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کر د .در طوا ده ساا ،استقرار به کشورهای آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،ترکیه ،هلند ،یونان و بل یاک
گسترش یافت ،و باوجود اینکه مک نامارا نسبت به مفیدبودن سالحهاای هساتهای در «میادان
نبرد» یتاکتیکی] قدری بدبین بود ،برای خاموشکردن هیاهوهای سیاسی ،مقاومت ینادانی در
برابر ارساا سالح هستهای تاکتیکی بیشتر به اروپا نشان نداد تا جاییکه بارخال دودلایهاای
پیشین ،انباشت سالحهای هستهای ماکور را در خا اروپا بهصورت محرمانهای (Zarate, 2009:
24
) 555در ساا  ،1971با ییزی حدود  7300کالهک مستقر در خا اروپا به اوج خود رساید
).(Kristensen, 2008: 24
نمودار شماره ( -)1سالحهای هستهای آمریکا در خاک اروپا 1954-2014

)(Kristensen, 2008: 24

سالحهای هستهای مستقر در اروپا ،ناهتنهاا باهعناوان عااملی بازدارناده بارای حفااات از
دولتهای عضو ناتو نگریسته میشود ،بلکه از آن بهعنوان یک «یس » مهم برای حفاظ رواباط
فراآتالنتیکی اروپا با آمریکا نگریسته میشود .سیاست اشترا گاااری هساتهای در دهاه 1950
بهمنظور من ر ساختن متحدان آمریکا از توسعه برنامههای بومی ساالحهاای هساتهای و نیاز
ترغیا آنها که تحت «یتر هستهای» ایاالت متحده محافظت خواهند شد ،آغااز شاد .امااروزه
پیکاره ناتاو صرفاً بر اهمیت سیاسی سیاست اشترا گااری هستهای تأکید میکند (Katsioulis
).& Pilger, 2008: 3

در طوا جن سرد ،ایاالت متحده و اتحاد شوروی هزاران سالح هستهای فرواساترات یک را
به ق د پشتیبانی از نیروها در میدان جن و در زمان تعارضهاا در پایگااههاای خاود مساتقر

24. Peaked
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کردند .این سالحها شامل مینهای هستهای ،توپخانه هستهای ،موشاکهاای بالساتیک کوتااه،
میانه و با برد بلند و موشکهای کروز بودند.
طبق برآوردها هماکنون 150-480 ،سالح هستهای تاکتیکی در شش پایگاه در خا اروپاا
و در پنج کشور اروپایی بل یک ،هلند ،آلمان ،ایتالیا و ترکیه مستقر است .این تسلیحات در زمان
جن میتوانند توسط این پنج کشور منتقل و مورد استفاده قرار گیرند؛ اگریه وضعیت ترکیاه
یندان شفا نیست ) .(Kulesa, 2009کمیسیون سالحهای کشتارجمعی وابسته به سازمان ملال
تعداد این سالحها را تا یهارصد عدد برآورد کارده اسات ) (WMD Commission Report: 96کاه
بیشتر کارشناسان این تعداد از سالحها را شامل دو نوع  B61-3و  B61-4هریک به تعداد دویست
عدد ارزیابی میکنند.
بم ها و سالحهای هستهای مساتقر آمریکاا در خاارج از مرزهاای سارزمینی خاودش کاه
عمدتاً در خا اروپا آرایش یافتهاند ،از نوع سالحهای هستهای تااکتیکی (در برخای منااب باه
صحنهای اشاره شاده اسات) هساتند کاه شاامل بما هاای  B61-7 ،B61-4 ،B61-3و B61-10
میباشند .همانطور که گفته شد استقرار ایان سالحها با ورود نخستین سالح هستهای گرانشی
به خا بریتانیا آغاز شد .در دهه بعد این سالحهاا وارد آلماان ،ایتالیاا ،فرانساه ،ترکیاه ،هلناد،
یونان و بل یک شدند .درکل ،ایاالت متحده حدود  24سیساتم تسالیحاتی مختلاف را در خاا
اروپا مستقر ساخت که از این میزان ،آلمان بهتنهایی  21نوع از این دستگاهها را میزباانی کارد.
در ساا  ،1971تعداد کالهکهای مستقر در اروپا به اوج خود ،یعنی حدود  7300عادد رساید.
در اواخار دهاه  ،70این تعداد به حادود  6000عادد کاهش یاافت .پاس از صر نظر آمریکا از
یندین سیستم از کارافتاده در دهاه  80و نیز پرشین  ،IIهمچنین سیستمهای موشاکهاای
کروز زمینپایه 25بهعنوان نتیجه پیمان نیروهای هستهای میانبرد 26،سطح سالحهای مستقر به
حدود  4000عدد رسید.
در  27سپتامبر  1991یک اتفاا تاریخی رخ داد و آن زمانای بود که جاورج باوش (پادر)
برییدن همه سالحهای زمینپایه هستهای خود را از سراسر دنیا اعالم کرد .اهمیت این ت میم
بدان سب بود که طیف وسیعی از سالحهای هستهای تاکتیکی مستقر در اروپا ،همه گلولههای
توپخانهای هستهای ،کالهکهای موشکی کوتاهبرد و نیز بم های فرورونده هستهای دریا پایه را
دربرمیگرفت .آنچه باقی میماند ییزی حدود  1400بم هستهای گرانشی 27در هفات کشاور
اروپایی بود .با انحالا اتحاد جماهیر شوروی و امحای صادها هاد از روی نقشاههاای جنگای،
ایاالت متحده تعداد سالحهای خود در اروپا را به  700عدد رسانید .این روناد باا گازارش مارور
)25. Ground-Launched Cruise Missile (GLCM
26. Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty
27. Gravity Bomb
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وضعیت هستهای  ،NPRدر ساا  1994و در زمان ریاستجمهوری بیل کلینتون باه  480عادد
رسید .در میانه دهه  ،1990شایعهای مبنی بر کاهش بیشتر سالحهای هستهای تاکتیکی آمریکا
از خا اروپا منتشر شد .هریند این امر در حد شایعه باقی ماند ،اما بخش دفاع ایااالت متحاده
سن سالحهای مستقر را به وحدت نزدیک کرده و آنها را برای استقرار در پایگاههاای عملیااتی
عمده جابه جا کرد .در یکی از آخرین اقدامات ریاست جمهوری ،بیل کلینتاون ،در ناوامبر سااا
 2000فرمانی موسوم به «ت امیم ریاساتجمهاوری» 28صاادر کارد کاه طای آن  480ساالح
هستهای تاکتیکی آمریکا پروانه مانادن در خاا اروپاا را دریافات کردناد (Nuclear Notebook,
).2004: 76
کشورهای اروپایی مشارکت درازمدتی در بخش دفاعی ناتو با عنوان «تساهیم فشاار»- 29در
برابر متجاوزان احتمالی و نیز برای سهیمکردن کشورهای بیشتر در دفاع از اروپا و رعایت اصال
پراکندگی -داشتهاند که یل این سیاست ،پروانه استقرار سالحهای هستهای آمریکا در مرزهای
داخلی کشورهایشان صاادر شاده اسات .در ابتادا ،هشات کشاور موافقات خاود را باا میزباانی
سالحهای آمریکایی اعالم کردند ،اما پس از خروج فرانسه از بخش فرماندهی نظامی متحد نااتو،
این کشور از فهرست میزبانان سالحهای آمریکا خط خورد و پس از آن ایان ساالحهاا از خاا
انگلستان نیز خارج شد ).(Nuclear Notebook, 2004: 76
نقشه شماره ( .)1پراکنش پایگاههای هستهای ایاالت متحده در خاک اروپا (نقاط سیاه رنگ)

)(Nuclear Notebook, 2004: 77).

28. Presidential Decision Directive
29. Burden Sharing
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 .1-4کشورهای میزبان
اطالعات یندان دقیقی از تعداد و مکان استقرار دقیق سالحهای هستهای ایاالتمتحده آمریکاا
در اروپا منتشر نشده است و این امر در زمره طبقهبندیشده بهحساب میآید ،با این حاا برخی
کارشناسان معتقدند که سالحهای هستهای تاکتیکی مستقر در خا اروپا ،همچنان و بااوجاود
پایان جن سرد و نیز برییدن همه نیروهای هستهای زمینپایاه از ساوی ایااالت متحاده ،باه
«نقش خاموش» 30خود در برناماه نظاامی آمریکاا و ساایر کشاورهای «دارا» اداماه مایدهناد
).(Ruhle, 2009: 13
آمریکا در گزارش مرور وضعیت هستهای خود آورده است که «ایاالت متحده پاس از پایاان
جن سرد ،سالحهای فرواسترات یک (تاکتیکی) خود را به نحاو درامااتیکی کااهش داده اسات.
امروز ،این کشور تنها به حفظ تعداد اندکی از این سالحها که در خا اروپا و نیز تعاداد انادکی
که در ایاالت متحده بهمنظور پشتیبانی از بازدارندگی گساترده در قبااا متحادان و شارکا یباه
ترتی ] مستقر و خیره شدهاند ،ادامه میدهد .روسیه حجام وسایعی از ساالحهاای هساتهای
فرواسترات یک در اختیار دارد که تعداد متنابهی از آنها در مجاورت سرزمینهای یندین کشاور
عضو پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) استقرار یافته است که به همین سب موجبات نگرانی ناتو را
برمیانگیزند» ).(Nuclear Posture Review, 2010: 49
نگرانی فزاینده از جان نیروهای تهدیدکننده هستهای شوروی/روسیه باعث شده اسات کاه
ایاالت متحده برای بازدارندگی در برابر تجاوز احتمالی این کشور ،همچناان نیروهاای هساتهای
تاکتیکی خود را در خا اروپا نگه دارد .کشورهایی که بر اساس ت میم ناتو و به احتماا زیااد-
به این سب که اطالعات در رابطه با مکان دقیق و تعداد سالحها بهصورت رسمی منتشر نشاده
است -میزبان این تسلیحات میباشند ،به شرح زیر تبیین میگردند:
 .1-1-4بلژیک

تخمین زده میشود که این کشور میزبان  10-20سالح هستهای تاکتیکی ایاالت متحده باشاد.
نوع بم ها  B61بوده و در پایاگاه کلین باروگل اَی .بی ،31نگهداری میشوند .ایان بما هاا بار
روی جنگندههای  F-16A/Bسوار مای شاوند .ایان تسالیحات تحات حفااات نیروهاای هاوایی
اسکادران پشتیبان  701قرار دارند .یازده پایگاه هوایی به آشیانههاای خیارهساازی زیرزمینای
تسلیحات مت ل بوده که هریک برای خیرهکردن بیش از یهار بم  B61و تا ساقف  44عادد
توانایی دارند .عمر مفید جنگندههای جت  F-16بل یک تا ساا  2020به سر میآید و این کشور
هنوز برای جایگزینکردن آنها ت میمی نگرفته است .در ساااهاای اخیار تعادادی از کارکناان
پایگاه کلین بروگل اَی .بی بدون مجوز اقداماتی انجام دادند که این اتفا پرسشهایی در رابطاه
30. Silent Role
)31. Kleine Brogel AB (U.S. base
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با امنیت آنجا و اینکه سالحها باه یاه صاورتی در پایگااه خیارهساازی شادهاناد ،برانگیخات.
گروههای ضدجن و نیز فعاالن صلح در بل یک همواره برای امنیت این تسلیحات یالشبرانگیز
بودهاند .در اواخر ژانویه  ،2010فعالین صلح ،کمپینی برای برییدن این سالحها از خا بل یک
سازماندهی کردند که در خالا راهپیماییهایشان ،از ح ارهای پایگاه باال آمده ،باهطاوری کاه
آزادانه قادر به قدمزدن در داخل پایگاه بوده و تا قبل از ایانکاه توساط گاارد پایگااه بازداشات
شوند ،به بازدید از  15آشیانه از  26آشیانه جنگندهها پرداختند .مورد مشابه دیگاری در ناوامبر
 2009رخ داده بود ) .(Bombspotting, 2014پس از این رخدادها ،یاک مقاام عاالیرتباه دفااعی
بل یک ادعا میکرد که فعاالن صلح هرگز به «مناطق حساس» 32نزدیک نشدهاند و این در حالی
بود که گروه های صالحی کاه موفاق باه ورود باه پایگااه شاده بودناد ،حتای مادعی شناساایی
آشیانههایی شدند که با مکانهای خیرهسازی زیرزمینی تسلیحات و بما هاا مت ال هساتند
) .(Dougherty, 2014ایانطور به ناظر میرسد که عدم دخالت و حاضور بهموق نیروهای امنیتی
پاایگاه و رهاکردن گروههای صلح ،حکایت از فرهنا امنیتای ساهلانگاراناه دارد کاه ناشای از
اطمینان بیش از حد به مکانهای خیرهسازی بم ها یا به منظاور فااشنشادن مکاان واقعای
بم ها و تسلیحات در پایگاه کلین بروگل است .همین عامال باعاث شاده اسات کاه برخای از
اساس وجود این بم ها و سالحها را در این پایگاه منکر شاوند .ایان درحاالی اسات کاه اداماه
حضاور نیاروهای هاوایی اسکاادران پشتیبان  701ایاالت متحده در این پایگااه موج تقاویت
احتمااا وجاود این بم ها و ساالحها در پایگااه کلین بروگل است ).(Norris, 2010: 68
 .2-1-4آلمان

این کشور نیز همچون بل یک میزبان  10-20سالح هستهای تاکتیکی ایاالت متحده اسات کاه
نوع بم های آن  B61بوده و در پایاگاه هوایی بوشال ،33نگهاداری مایشاوند .طوفاان ،PA-200
متعلق به سیوسومین اسکادران جنگنده بم افکنهای آلمانی ،حامل این بم ها اسات .دولات
آلمان ت میم دارد جنگنده بم افکنهای طوفان را تا ساا  2020نگهداری و استفاده کند .این
ت میم در حالی اتخا شده است که وزیر دفاع آلمان در گزارشی در رایشپست اعالم کرده بود
که جنگنده بم افکنها تا ساا  2013بازنشسته خواهند شد ) .(www.bmvg.deفاارغ از اینکاه
عمر ایان جنگنده بم افکنها تاا یه ساالی خاواهد بود ،دولت آلامان اعاالم کارده است کااه
برای نسال باعدی جنگنده بم افکنهای این کشور قابلیت حمل سالحهای هساتهای در نظار
گرفته نخواهد شد و این از آن روی است که برلین برنامهای برای اکتساب سالحهاای هساتهای
در دستور کار ندارد .سالحهای هستهای مستقر در پایگاه بوشل تحت حفاات نیروهاای هاوایی
اسکادران پشتیبان  702متعلق به نیروی هوایی ایاالت متحده قرار دارند .همانناد پایگااه کلاین
32. Sensitive Areas
)33. Büechel AB (U.S. base
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بروگل در بل یک ،پایگاههای هوایی به آشیانههای خیرهسازی زیرزمینی تسلیحات مت ل باوده
که تا سقف  44عدد گنجایش خیرهسازی دارند.
 .3-1-4ایتالیا

کشور ایتالیا میزبان حدود  60-70عدد از سالحهای  B61ایاالت متحده اسات کاه در دو پایگااه
این کشور استقرار یافتهاند .گمانهزنیها حاکی از آن است که تقریبااً ییازی حادود  50عادد از
این بم ها در پایگاه آویانو اَی.بی 34مستقر بوده که به وسیله جنگندههای  F-16C/Dمتعلاق باه
نیروی هوایی ایاالت متحاده باارگیری مایشاوند .پایگااه آویاانو دارای  18انباار خیارهساازی
زیرزمینی برای این بم هاست که از گنجایش خیرهسازی تا سقف  72بما برخاوردار اسات.
براساس حدس و گمانها میزبان بعدی تعداد باقیمانده بم ها یعنی حدود  10-20عادد بما
35
هستهای تاکتیکی است ،پایگاه قِدیتوره است که در این پایگاه ،جنگندههای طوفاان PA-200
ایتالیایی مسئولیت بارگیری و حمل سالحهاای هساتهای تااکتیکی ایااالت متحاده را برعهاده
گرفتهاند .سالحهای هستهای مستقر در پایگاه قِدیتوره تحت حفاات نیروهای هوایی اسکادران
پشتیبان  704متعلق به نیروی هوایی ایاالت متحده قرار دارند .این پایگااه در طاوا یاک دهاه
پیش ،ییزی حدود  40عدد بم را در خود خیره کرده بود که تعداد آنها بهمنظور همااهنگی
در خیرهسازی و استقرار با سایر پایگاههای ملی در خا اروپا ،به تعداد کناونی کااهش یافتاه
است .جنگنده بم افکنهای طاوفان در انتظار کناار گااردهشدن و جایگزینی با جنگنادههاای
 F-35آمریکایی هستند که در صورت وقوع این اتفا  ،نیروی هوایی ایاالت متحده و متحدان این
کشور از قابلیتهای یشمگیری در عرصه هوایی برخاوردار خواهناد شاد .یناانکاه از شاواهد
پیداست کشور ایتالیا برای دریافت دستکم یهار فروناد جنگناده  F-35تاا پایاان سااا 2014
برنامهریزی کرده بود که قرار است این تعداد تا ساا  2025به حدود  109فروند خواهاد رساید
) .(Defense Department, 2010این در حالی است که بودجه ریاضتی کشور ایتالیاا ممکان اسات
رسیدن به نتایج دلخواه جدوا زمانی نیروی هوایی ایان کشاور را در دریافات و افازایش تعاداد
جنگندههای  F-35خود با مشکالتی اعم از تأخیر یا کاهش تعداد مواجه سازد.
 .4-1-4هلند

این کشور نیز همچون کشورهای بل یک و آلمان میزبان  10-20سالح هستهای تاکتیکی ایاالت
متحده است که نوع بم هاای آن  B61باوده و در پایااگاه هاوایی وُلکال اَی .بای 36،نگهاداری
میشوند .این تسلیحات بهصورت اخت اصی توسط F-16A/Bهای هلندی باارگیری و در صاورت
لزوم مورد استفاده قرار میگیرند .سالحهای هستهای مساتقر در پایگااه وُلکال تحات حفااات
)34. Aviano AB (U.S. Base
35. Ghedi-Torre AB
)36. Volkel AB (U.S. Base
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نیروهای هوایی اسکادران پشتیبان  703متعلق به نیروی هوایی ایاالت متحده قرار دارند .پایگااه
وُلکل دارای انبارهای خیرهسازی زیرزمینی برای این بم هاست که از گنجایش خیارهساازی
تا سقف  44بم برخوردار هستند .مطابق با زمانبندیها ،جنگنده بم افکنهای هلندی باید با
جنگنادههااای  F-35آمریکااایی جایاااگزین شااوند .نخساتین جایاااگزینی بااا آزمااایش بااارگیری
سالحهای  B61در همه نسخههایش در خا هلند در ساا  2011انجام شد که مطابق با اساناد
منتشرشده توسط بخش دفاع این کشور تا ساا  2023کامال مایشاود ( Defense Department,
 .)2010برخال آنچه کشور آلمان مدعی شده است ،مقامات دفاعی هلند ا عان دارند که بخاش
کویکای از جنگنادههای جایگزین ،قابلیت حمل سالحهای هستهای  B61را دارا هساتند (Wall
).R, 2010
 .5-1-4ترکیه

این کشور نیز همچون کشور ایتالیا میزبان  60-70سالح هستهای تاکتیکی ایاالت متحده است
که نوع بم های آن  B61بوده و در پایااگاه هاوایی اینجرلیاک 37،نگهاداری مایشاوند .تعاداد
تسلیحات مستقر در خا ترکیه که از وضعیت ویا های در اتحادیه اروپاا نیز برخوردار است ،تاا
ساا  2001ناود ( )90عدد بوده است .تعداد قابلمالحظهای از بم ها (حادود  50عادد) بارای
بارگیری و استفاده جنگندههای آمریکایی در نظر گرفته شدهاند که به دلیل اینکه نیروی هوایی
آمریکا جنگنده ای در پایگاه اینجرلیک ندارد ،در صورت ضرورت ،احتماا بارگیری این ساالحهاا
توسط جنگندههای  F-16A/Bتر زیاد است .ترکیه به درخواستها برای استقرار جنگندههاای
آمریکایی پاس منفی داده است .در صورت لزوم و در مواق بحران ،جنگندههای آمریکایی ابتادا
باید از سایر پایگاه های مستقر در خاا اروپاا یاا ساایر منااطق وارد پایگااه اینجرلیاک شاده و
بم های هسته ای را بارگیری نموده و سپس به سمت هد پرواز نمایند .حدود  10-20عدد از
این سالحها بهصورت اخت اصی برای بارگیری توساط جنگنادههاای  F-16A/Bترکیاه در نظار
39
گرفتهشدهاند .تا ساا  ،1995پایگاههای آکینچی اَی .بی 38در مرکز ترکیه و بالیکسیر اَی .بای
در غرب این کشور نیز محلی برای خیرهسازی و استقرار سالحهاای هساتهای ایااالت متحاده
بوده که تعداد آنها  40عدد تخمین زده میشد که بعداً به پایگاه اینجرلیک منتقل شدهاند .پاس
از آن ،تعداد بم هایی که متعلق به پایگاههای کشور ترکیه بودهاند به  60-70عدد کاهش یافته
تا از نظر تعداد همانند سایر پایگاههایی باشد که ایاالت متحده در آنها مستقر کرده است .ترکیه
نیز همچون سایر کشاورهای میزباان ،بارای جاایگزین کاردن  F-16A/Bباا جنگنادههاای F-35
آمریکایی برنامهریزی کرده که مطابق جدوا زمانبندی بخش دفاعی این کشور ،این جاایگزینی
)37. Inçirlik AB (U.S. base
38. Akinci AB
39. Balikesir AB
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باید از ساا  2015یعنی زمانی که نخستین جنگنده آمریکایی جاایگزین شاد ،آغااز و تاا سااا
 2025که تعداد جنگندههای دریافتی این کشور از ایاالت متحده به  100فروند میرسد ،اداماه
یابد ) .(Defense Department, 2010: 7مطابق با منابعی که پنتاگون در سااا  2010در رابطاه باا
پایگاه اینجرلیک و سیاست ترکیه در رابطه با استقرار این سالحها ارائه داده اسات ،اصالیتارین
دلیل استفاده از  F-16A/Bتوسط نیروی هوایی تارکیه ،اجرای مااأموریتهاای هساتهای اسات.
عاالوهبر این ،تا زمانی که ترکیه در طوا ده ساا ،تعداد  100فروند از جنگندههای آمریکاایی را
در اختیار میگیرد ،مطابق برنامه زمانبندی شده از سوی بخش دفاعی این کاشور ،تاارکیه باه
ارتقای توانمندیهای جنگندههای  F-16A/Bخود برای باارگیری و حاامل بما هااای B61-12
که از ساا  2017با انواع قدیمی خود جایگزین میشوند و حاصال ترکیا اناواع پیشاین ،B61
یعنی  B61-7 ،B61-4 ،B61-3و  B61-10است ،اقدام خواهد کرد .از منظر آمریکااییهاا وضاعیت
نیروی هوایی این کشور در پایگاه اینجرلیک مطلوب نبوده و باید از حالت «برداشتن یباارگیری]
41
تسلیحات از پایگاه اینجرلیک در صورت لازوم یباحران]» 40به وضعیت «هاامه ییاز آنجااا»
تاغییر یاابد .مطابق بااا منااب آمریکااییهاا جنگنادههاای  F-16A/Bترکیاه قابلیات باارگیری
سالحهای هستهای را دارند ،اما تاکنون نه بارگیری صورت گرفته و نه وضعیت مشخ ای بارای
آن قابل ت ور است ).(Norris &Kristensen, 2010: 68
در مجموع مایتوان گفت سالحهای مستقر در پاایگاههای هوایی کلین باروگل در بال یک،
باوشل در آلمان ،قِدیتوره در ایتالیا و پایگاه هاوایی ولکال در هلناد ،توساط نیروهاای هاوایی
کشورهای میزبان ،برای اساتفاده احتماالی در نظار گرفتاه شادهاناد .ایان در حاالی اسات کاه
سالحهای مستقر در پایگاه هوایی آویانو در ایتالیا و اینجرلیک در پایگاه هوایی ترکیه در صاورت
استفاده احتمالی ،توسط جنگندههای آمریکایی بارگیری خواهند شد .نیروهاای هاوایی بل یاک،
آلمان ،ایتالیا و هلند از وجود جنگندههای  F-16یا طوفان سود مایبرناد کاه قابلیات بااارگیری
سالحهای هستهای را نیز دارند که به همین سب میتوان سالحهای  B61را نیاز بار روی ایان
جناگندهها بارگیری کرد .این وضعیت در مورد جنگنادههاای  F-16ترکیاه از شافافیت زیاادی
برخوردار نیست ).(Kristensen & Norris, 2011: 70

 .5مخالفان استقرار سالحهای آمریکایی در خاک اروپا
مباحث پیرامون وجود سالحهای هستهای بهصورت اعم و استقرار آنها در خا اروپا باهصاورت
اخص همواره و مخالفتهای جدی مواجه بوده است .همواره شااهد صورتبندی طیف متناوعی
از مخالفان ،از سیاستمدار نامآور گرفته تا مقامات بلندپایه نظامی در برابر پدیده مزبور باودهایام.
این امر همزمان با سخنرانی اوباما رئیسجمهوری ایاالت متحاده آمریکاا در  5آوریال  2009در
"40. "Pick up the Weapons at Incirlik if needed
"41. "Anything There
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پراگ که منجر به تشدید خواستههایی در رابطه با جهان عاری از سالحهای هستهای شد ،روناد
روبه رشدی به خود گرفته است .وی در سخنرانی خود گفت« :اماروز ،مان بهصورت شفا بیان
میکنم که آمریکا خود را متعهد به جستجوی صلح و امنیت در جهانِ بدون سالحهای هستهای
میداند .من بیتجربه نیستم .این هد بهسرعت حاصل نخواهد شد .حتی شاید در زمان حیاات
ما نباشد .رسیدن به این هد نیازمند شکیبایی و پافشاری است».
همچنین ،وی خواهان کاهش در تعداد و نقش سالحهای هستهای و نیز مااکره با روسیه در
رابطه با کاهش سالحهاای هساتهای اساترات یک شاد .ایان در حاالی اسات کاه وی در هماان
سخنرانی بهگونهای دیگر اهمیت قابلتوجهی را به سالحهای ماکور معطو داشته و میافزایاد:
44

«تا زمانی که این سالحها وجود دارناد ،ایااالت متحاده زرادخاناهای ایمان 42،امان 43و ماؤثر
بهمنظور بازداشتن هر دشمنی و نیز تضمین برای دفاع از متحدانمان  ...برای خاود نگاه خواهاد
داشت».
در رابطه با مخالفتها نسبت به این سالحها و نیز استقرار آنها ،کشورهای آلمان و بل یاک از
وضعیت وی ه ای برخوردارند .تنها یهار ماه پیش از سخنرانی اوباما ،یهاار سیاساتمدار برجساته
48
آلمانی ،هلموت اشمیت 45،ریچارد فان وایاز سااکر 46،اِگان باائر 47و هاانس دایاریش جانشار
خواستار جهان عاری از سالحهای هستهای و باهوی ه پیمانهایی برای ایجاد تعهادات الاازامآور
نسبت به عادم استفاده از ایان سالحها و نیز برییدن ساالحهاای هساتهای ایااالت متحاده از
خا آلمان شدند ).(Helmut Schmidt & et.al, 2009: 7
وستروله 49،وزیر خارجه وقت آلمان نیز در اکتبر  ،2009در رابطه باا ساالحهاای هساتهای
مستقر در خا آلمان گفت ...« :ما میخواهیم باا اقتبااس از کلماات رئایسجمهاور اوباماا ،باا
متحدان خاویش در راباطه با آخرین سالحهای هستهای مساتقر در خاا آلماان -بازمانادگان
جن سرد -50مااکره کنیم ،این سالحها میتوانند برداشته شوند  ...آلمان باید از شر سالحهای
هستهای رها شود».
توجه آلمان به این مقوله ،توجه پارلمان بل یک را نیز برانگیخت .این امر منجار باه وضا و
معرفی قانونی در پارلمان بل یک شد که بهموج آن ،باید گامهایی بارای برییادن ساالحهاای
42. Safe
43. Secure
44. Effective
45. Helmut Schmidt
46. Richard von Weizsacker
47. Egon Bahr
48. Hans-Dietrich Genscher
49. Guido Westerwelle
”50. “Relics of the Cold War
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هستهای تاکتیکی ایاالت متحده آمریکا از خا این کشور و نیز از اروپا برداشاته مایشاد .ایان
قانون خیرهسازی و اکتساب سالحهای هستهای را نیز من میکرد ) .(Meier, 2009در دساامبر
همان ساا ،یهار وزیر پیشین هلند نیز بر هد جهان عاری از سالح هستهای صحه گااشاته و
دولت هلند را به تالش برای برییدن سالحهای هستهای آمریکا از خا کشورهای «ندار» عضو
ناتو فراخواندند ).(Lubbers, et.al, 2009
51
این مخالفتها به اروپا منح ر نمیشاوند .در دهاه  1980جنابشهاای پاادهساتهای در
ایاالت متحده روند روبه رشدی به خود گرفتند .توجه جام نخبگی بر کمپینهایی که به دنباا
از کارانداختن و متوقفکردن روند تولید این سالحها بود ،معطو شده بودند .این حرکتهاا در
واق برخاسته و الهام رفته از مجموعه نشستهایی بود که در نیوانگلند شروع شده و کمکام باه
بزرگترین نهضت پادهستهای در تاری آمریکا تبدیل شدند .این نهضت بخش عمدهای از طبقاه
متوسط آمریکا را در خود جای داده بود و رویکرد بسیار سادهای باه کنتارا تسالیحات داشات:
«ساخت و استقرار سالحهای هستهای را متوقف کنید!» 52.این ایدهای کویک ،اما پرجا به باود.
در ساا  1982در حدود یک میلیون فعاا اجتماعی -سیاسای آمریکاایی در حمایات از توقاف،
ساخت و استقرار سالحهای هستهای در آمریکا راهپیمایی کردند که بزرگترین راهپیمایی صلح
در رابطه با کنترا تسلیحات در خا آمریکا بهحساب میآید ).(Peterson, 2001: 177
مخالفان تولید و استقرار سالحهای هستهای به دنباا پیریازی جهاانی هساتند کاه در آن
سالح هستهای نقشی نداشته باشد .کانون این فلسفه این است کاه جهاان تنهاا زماانی امانتار
میشود که همه سالحهای هستهای امحا و این اطمینان حاصال شاود کاه دیگار های ساالح
هستهای در آن تولید و دوباره مورد استفاده قرار نگیرد .در همین راستا ،مخالفان به جد خواهان
پیوستن هند ،اسرائیل و پاکستان بهعنوان کشورهای «ندار» به معاهده عدم گسترش میباشاند.
اینها یالشهایی هستند که معاهده و مقررات آن را تحلیل میبرند (Perkovich & Acton, 2009:
).276
مجله تایم در  29مارچ  1982به قلم جیمز کلی نوشت« :آمریکاییها ،به آنچه غیرقابل تفکر
است ،میاندیشند» و توضیح داد که هراس از سالحهای هستهای در آمریکا رو به افزایش اسات.
54
وی همچنین یادآور شد که «از سرسراهاای کنااگره در وِرمونات هَملِتاز 53تاا بِاوِرلی هیاالز،
آمریکاییها تناها به آنچاه غیرقابل تفکر است ،نمیاندیشند ،بلکه آنهاا در حااا رواج گفتگاویی
ملی برای یافتن راهی برای کنترا و کاهش سالحهاای موجاود در زرادخاناههاای ابرقادرتهاا
هستند».
51. Antinuclear
"52. "Stop Building & Deploying Nuclear Weapons
53. Vermont Hamlets
54. Beverly Hills
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در اوایل  1982پویش (کمپین) 55پادهستهای از حمایت و پایرش همگانی برخاوردار شاده
بود ،زیرا راهی کاه آناان پیشانهاد داده بودناد ،در واقا راهحال بسایار ساادهای بارای کنتارا
تسلیحات کنترانشده از راه توقف دوجانباه تولیاد و اساتقرار ساالحهاای هساتهای توساط دو
ابرقدرت بود .این ایده جاابیت همگانی بسیار باالیی داشت ).(Kelly, 1982
56
در  27آوریل  ،2009احزاب مخالف سبز ،دموکراتهای آزاد و کمپینهای یا خواهاان
صر نظر ایاالت متحده از استقرار سالحهای هستهای خود و برییدن آنها از خا اروپا شادند.
آنها همچنین خواهان پایان سیاست اشترا گااری هستهای ناتو گردیدند (International Panel
).on Fissile Materials, 2010: 23
امروزه بر اساس بیشینه تخمینها ،تنها ایاالت متحده در سرزمینهای خارجی حادود 200
بم هستهای نگهداری میکند .در سااهای اخیر ،سالحهای هستهای تاکتیکی ایااالت متحاده
از کشورهای یونان و بریتانیا برییده شدهاند .مباحاث پیراماون برییادن ساالحهاای هساتهای
تاکتیکی ایاالت متحده از خا اروپا همواره در میان کشورهای عضاو نااتو جادی باوده اسات.
ااهراً آمریکا به این سالحها بهعنوان «لجامی سیاسی» 57در برابر متحدان اروپاییش نگریساته و
در گزارش مرور وضعیت هستهای جدید نیز اهمیت کمتاری باه ایان ساالحهاا مایدهاد؛ ایان
درحالی است که در صورت رضایت متحدان اروپایی آمریکا در ناتو ،آمریکا بایاد بارای برییادن
این تسلیحات از خا

اروپا و پایاندادن به استقرار آنها آماده شود.

فرجام
درمجموع و بر اساس دادههای ارائهشده ،ینین برآورد میشاود کاه ایااالت متحاده آمریکاا بار
اساس حوزههای گستردهای که برای قابلیات عملیااتی خاود تعریاف کارده اسات ،ساالحهاای
هسته ای تااکتیکی خاود را در خاا اروپاا و کشاورهای عضاو نااتو و تحات پوشاش سیاسات
اشترا گااری هستهای مستقر کرده است .به یک معنا میتوان از این سالحها بهعنوان «لجامی
سیاسی» در برابر متحدان اروپایی نیز یاد کرد .ایاالت متحده از این سالحها بهمیابه اهرمی برای
اعماا فشار بر متحدان خود در جهتدادن به سیاستهای کالن (بهصورت اعم) و سیاستهاای
هستهای (بهصورت اخص) ناتو سود میبرد و هم آنان را برای پیگیرینکردن برناماههاای باومی
کس سالحهای کشتارجمعی مجاب میکند .بعید به نظر میرسد که ایااالت متحاده کشاوری
باشد که از یک اقدام خود درصدد استفادههای متعدد نباشد .بنابراین ،این سالحهاا را مایتاوان
برای این کشور حائز کاروی ههای متعدد دیگری نیز دانست که بهزعم نگارنده ،اهم آنهاا از قارار
زیر است:
55. Campaign
)56. Free Democrat Parties (FDP
"57. "Political Rein
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نگهداشت قابلیت تحر عملیااتی بااال در محایط امنیتای خطرناا
پیشبینی در نظامِ بهصورت فزاینده متحواِ جهانیِ امروز؛
«یس » مهمی برای حفاظ رواباط فراآتالنتیکای اروپاا باا آمریکاا باا تأکیاد بار
جنبههای سیاسی پدیده استقرار؛
پیشگایری از افتادن در دام مقاصد سیاسی و فناورانه غافلگیرکنندهای که صاحنه
را یکشبه تغییر میدهند؛
استفاده از این سالحها در صورت لزوم در برابار تهدیادهای همگاون و نااهمگون
قرن بیستویکم؛



مجابساختن متحدان برای پیگیرینکردن برنامه باومی بارای سااخت و توساعه
WMD؛
اهمیتداشتن سالحهای هستهای به عنوان کانون و عن ر اساسی اساترات یهاای
مدرن؛
اهمیت این سالحها نزد کشورهایی نظیر روسیه ،یین ،پاکستان ،هند و ...؛
اطمینان به متحدان در رابطه با «یتر هستهای» و تأمین امینت آنها؛
کمک به رژیم عدم گسترش و تقویت آن از طریق تحدید گسترش؛



نبود یتر هستهای موج بیثباتی و تکییر میشود؛
حفظ صلح و پیشگیری از تعارضات و غیره.















و غیرقابال
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