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 ایحاکمیت هسته

 مایکل هارت، ترجمه: سهند ستاری و نوید نزهت

 

 

های ای از خطرات زرادخانهاین یک پارادوکس است که در حال حاضر ذرهچکیده ــــــ 

ها های اجتماعی و مباحثات فکری مخالف این زرادخانهای کم نشده، ولی جنبش هسته 

شده  شان می   در عمل محو  ستار ن منظور تدارک یک جنبش مؤثر دهد که بهاند. این ج

های به درکی واضح و روشن از نقش ای باید در وهله اولبرای برچیدن تسلیحات هسته

سلیحات برسیم، نقش     صلی این ت سی و اقتصادی      ا سیا ساً  سا شتیبانی از  هایی که ا اند: پ

خواهیم ادعاهایی به شدت متزلزل درباره قدرت حاکم و تقویت عملکرد سرمایه. اگر می 

باشیم برای   هاییای را زیر سوال ببریم، باید به دنبال راه های هسته به نحوی مؤثر رژیم

 حمله به حاکمیت و سرمایه. 

 

در مورد جنبه غیرعقالنی   یبمباران اتم نیاز زمان اولمداران و فعاالن روشنگر دانشمندان و محققان و سیاست  

سته    سلیحات ه شدار داده      ت ساخته، ه سیاره  شریت و حیات این  ست آنکه  ای و تهدید هولناکی که متوجه ب اند. را

عیار همچنان جانبه و تمامای همهای خودخواسته و تصادفی و حتی یک جنگ هسته   امروزه خطرات حمالت هسته 

ست. گرچه بعد از فروپا  به شوروی، ویلیام جی. پری، وزیر دفاع دولت کلینتون،    قوت خود باقی ا شی اتحاد جماهیر 

ــته»گفت می ــر خطر نوعی فاجعه »، لیکن «ای از میان رفتهما بر این باور بودیم که خطر نابودی هس در حال حاض

های اخیر آگاهی عمومی از خطرات با وجود این، در دهه«. راســتی بیش از زمان جنگ ســرد اســت  ای بههســته

های  ای و فناوریهای هســتهای رو به کاهش بوده، و در عمل خبری از اعتراضــات اجتماعی علیه زرادخانهســتهه

سته  ست. در حالی ه سیده     1980گرایی که در دهه که اکثر محققان چپای نی سی[ ر سیا اند،  و قبل از آن به بلوغ ]
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ستدال هنوز هم می سالح     لتوانند آن ا سی را که در برابر  سا سته های ا ساس  های ه ای مطرح بود از بر بخوانند، اح

ستدالل     کنم فعاالن و محققان جوانمی شی کافی از آن ا سفانه دان سترده  تر متأ ها ندارند. عالوه بر این، تظاهرات گ

سته    شته برپا می ضده ست  به باًیتقرشد  ای که در گذ شده    د سپرده  سال  فراموش  که  1981اند، نظیر تظاهرات 

سته     »رای یک ب« کمیته ملی» ست ه سنترال پارک نیویورک  ترتیب داد و میلیون« ای معقولسیا ها معترض را به 

شاند. در آن زمان جنبش  ضدهسته  ک سلیحات هسته  های قدرتمند  ای ای را به تولید انرژی هسته ای که تهدیدات ت

شتند، آن    زدند، جایگاه برجسته گره می سر جهان دا سرا ت و حدتی خاص در اروپا و هم با شد ای در جریان چپ در 

ـ آن   1986نیروگاه چرنوبیل به سال  1«یاشدن سوخت هستهذوب»های پس از در سال ـ هم . اکنون فقط در ژاپن 

های  دلیل یاد و خاطره ویرانیشــک به، و البته بی2یچیایداای نیروگاه فوکوشــیما تاحدودی به دلیل فاجعه هســته

ــ هنوز آگاه   ـــــ شیما و ناکازاکی ـــ سترده هیرو سته ی عمومی گ ترتیب، ما با  ای وجود دارد. بدینای از خطرات ه

سته     شکار مواجهیم: تداوم و حتی افزایش خطر ه سی آ شده با کاهش آگاهی اجتماعی و مخالفت  پارادوک ای همراه 

 ای.  سیاسی با فناوری هسته

رسانی به مردم و  نه در گرو اطالع اند، صرفاً ایهایی که در پی خلع سالح هسته  در حال حاضر اثرگذاری پروژه 

سته کردن آنمطلع سالح    ایها از خطرات ه ست، نه اثبات آنکه  سته ا ای در خدمت منافع نظامی یا امنیتی های ه

های اثربخش به کرســـی بنشـــیند و پایه  ها و بحثلنیســـتند و نه حتی دعوی صـــلح. برای اینکه مبانی اســـتدال

یم که در ای را بهتر بشــناســیم و دریابهای هســتهاید کارکردهای اصــلی زرادخانههای مؤثر بنا شــود ابتدا بجنبش

صادی      سی و اقت سیا ستند، منافعی که معتقدم غالباً نه نظامی بلکه  اند: یعنی در خدمت اقتدار خدمت چه منافعی ه

سرمایه   شت  صه  اند. چنین درکی زمینحاکم و انبا شان خواهد داد، عر ها جنگید ه باید در آنهایی کهای مبارزه را ن

 ای ممکن شود.  تا فرآیند واقعی خلع سالح هسته
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 زند تا نابود شود؟وآتش میچرا بشریت خود را به آب -

ای بود، در ای و فجایع هسته محض اولویت با جنگ هسته  گرچه در نیمه دوم قرن بیستم برای توصیف یک فاجعه  

تصویر خوف و وحشت را در ژرفای اذهان عمومی پر کرده است.     وهوایی جای آنحال حاضر تغییرات اقلیمی و آب 

ای فقط ای باقی نگداشــته، انگار که بشــریت در هر دورهرســد تغییرات اقلیمی جایی برای نابودی هســتهبه نظر می

 تواند به یک تباهی و فاجعه بیندیشد.  می

 توانتنها ای نهیز همچون نابودی هسته از بسیاری جهات این دو خطر در یک راستا هستند. تغییرات اقلیمی ن   

شتار جمعی   سیاره را نیز به   بلکه می دارد رابالقوه نابودی و ک شریت و حیات روی این  ها  کل نابود کند. )فیلمتواند ب

ای که بعد از تغییرات اقلیمی در این ســیاره ر  های اخیر با موضــوع نابودی ســیاره زمین و فاجعههای دههو رمان

سته   خواهد د صاویری از فاجعه ه سته بود.(      اد، تکرار همان مجازها و ت سرد برج ست که در فرهنگ عامه جنگ  ای ا

تأکید   3نیآنتروپوس درثانی، هر دو خطر بالقوه ساخته دست انسان است. البته یکی از کارکردهای اصلی گفتارهای       

شی از تغییرات اقلیم     ست که فجایع اکنون و آینده که نا سئله ا ست. فعاالن و     بر این م شر ا ست نتیجه اقدامات ب ی ا

شت می   محققان، تاحدی، بر علت سانی انگ سان   های ان سته کنند که ان ها این قدرت را گذارند تا این واقعیت را برج

دارند جلوی فاجعه را بگیرند و از این مسیر ویرانی برگردند، اما حتی وقتی راه نجات معلوم است، نیروهای سیاسی       

شانه   خطرات رویارویی بااند از تغییر این مسیر و  شکل غریبی ناتوان  بهو اجتماعی  ــ و این ن ــــ ست از  ــ ای دیگر ا

 ای. راستایی تغییرات اقلیمی و نابودی هستههم

فقط تجربه دانشــمندان نه ســت کهی امداراناســتیســبســته به خطرات  با ییارویرواز  یناتواندر هر دو مورد، 

صص و در کل جامعه علمی  ساس علمی دارند رد می    متخ شواهدی را هم که پایه و ا کنار علم را علناً کنند و بلکه 

ست    .گذارندمی ست که طی  مداران تغییرات اقلیمی را انکار میسیا کنند و این پدیده جدید تکرار همان تکاپویی ا
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سته چندین دهه پیرامون فناوری شمندان، ب     های ه سل اول دان شدارهای ن سانی که    ای نیز درگرفت. ه سیاری از ک

و  الردیلئو زمســتقیم و غیرمســتقیم در پروژه منهتن و ســاخت اولین بمب اتم دخیل بودند، مثل آلبرت انشــتین، 

شد چون گفته می مریرابرت اوپنها)تاحدی(  ست و به   ، جدی گرفته ن سی.    دور از واقعیت شد بزرگنمایی ا سیا های 

سته توان  ی بهشورو  ریکه اتحاد جماه یهنگام ست یافت   یاه سل   د سابقه ت سته  حاتیو م صل سیمای  به  یاه  یا

ای و نیز آسیب جدی و عمیقی  نام بر تهدید نابودی هسته نسل دوم دانشمندان صاحب    شد،  بدلرقابت جنگ سرد  

شتند که ممکن بود بعد از انجام آزمایش    شت گذا سته انگ سترده  ای بر جمعیتهای ه شود، به گ صوص  ای وارد  خ

ــترانســهای ناشــی از آزادســازی آســیب باعث   یو جســم یروح یهایماریکه عالوه بر بهایی آســیب 4،90-میاس

ــود.یمهای مادرزادی بیماری ــپوک نیبنجام ش ــاخاروف، اس ــوا، و نگیپاول نوسیل، آندره س از جمله  تزریآلبرت ش

.  بودندای ای و کاهش خطر جنگ هسته های هسته دادن به آزمایشنامی بودند که خواهان پایاندانشمندان صاحب  

مداران درآمد نسلی از سیاست   ی پیشین خود پیش ای از جانب رهبران سیاس  نادیده گرفتن خرد دانشمندان هسته  

 کنند.  شناسی را در کنار هزار و یک بحث دیگر مبتنی بر شواهد علمی، رد میامروزی بود که علم اقلیم

امکان و توان حاضر و واقعی یک  قیدق یبررسای و هم تغییرات اقلیمی ــ   در هر دو مورد ــ هم فاجعه هسته  

سی  فاجعه سان تجدید نظر کنند. در یکی از این جالب   آخرالزمانی، ب شته تا در معنای زندگی ان ترین اری را بر آن دا

 مهیدر ن یخارج اســـتیپدر علم ســـمعروف به تبار و یآلمان ییکایآمر پردازهینظر] هانس مورگنتاتأمالت وجودی، 

سالح  1960[ در اوایل دهه ستم یدوم قرن ب سته با دقت در ماهیت مطلق  سی گذاری از    های ه شنا ای، موفق به باز

سالح       ستم با  سترده هولناکی که در آغاز قرن بی شد: آن تخریب و نابودی گ صورت  کمیت به کیفیت  های قدیمی 

که مرگ را  یتنها زندگهتوان را دارد که ن نیا یاجنگ هسته گرفت دستخوش تغییر و تحولی کیفی شده است.    می

  یهابزند که تمدن انیمهر پا یبر آن نوع جاودانگ نابود کند و مرگ را یِقبل یمعنا ــ به عبارت دیگر،   نابود کند زین
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 زها اکه با مرگ افراد و نسل  ییهاادمانیبه کف آورده بودند،  یو هنر یفکر یهاادمانیها و ارزش قیگذشته از طر 

شرا  از وفق یخوددار نیا»تأکید دارد:  مورگنتا. روندینم نیب در  دیبن جدوخیاز ب یطیدادن تفکر و عمل با اوضاع و 

شته موجب نابود  یهازمان سان  یگذ ست. تکرار ا  ها و تمدنان شده ا گفته  مورگنتا«. ست یدور از ذهن ن هیرو نیها 

ست می     شک شریت دارد در آزمون نهایی خود  ست همانطور  بود ب ست در    خورد، در شک که اکنون نیز از نو در حال 

شریت به    ست. ب شخیص می   آزمون تغییرات اقلیمی ا ضوح خطر را ت شود، و همه  داند چطور با آن روبهدهد، میو رو 

رسـد   به نظر میبه عمل بزند، جای اینکه دسـت  ابزار الزم را هم برای دفع نیروهای نابودگر در اختیار دارد. منتها به

 ود.  نش دهیکش دیجد یهنوز فرصت دارد به کام مرگ کهیحال دری خود میخکوب شده است، تحرک در جابی

سوژه خود قرار دهد،   با این شریت را  ــ این      یزدنهمبه چشم  درحال، تحلیلی که ب ــــ به گل خواهد نشست ــ

سئله  ست که  م سین   نیترزهوشیتای ا ساخته  یاکنندهقانعطرز  بهمنتقدان مفهوم آنتروپو شای   مطرح  اند. برای اف

ــی از        بار کرده و بعد نهایتاً غلبه بر آن     آن علل واقعی که همه ما را گرفتار خطری مرگ      ها، باید دریافت که چه کسـ

ای و صـنایع   های هسـته ای که از سـالح برد، یعنی، از قدرت سـیاسـی و منافع اقتصـادی   ای سـود می جهان هسـته 

ای مقدمه ضروری بحث درباب هر  مراتب جهان هسته رداشتن از تقسیمات و سلسله    بآید. پردهدست می ای بههسته 

بسـا نابودی مطلق اعتراض دارد. درسـت مثل کارآمدترین    روندی اسـت که نسـبت به تهدید نابودی گسـترده و چه   

انجامد  اقلیمی می دارانه به تغییراتدارند که توسعه سرمایه  هایی برمیگران تغییرات اقلیمی که پرده از شیوه تحلیل

داری را زیر سوال ببریم، همچنین باید   و در نتیجه، برای جلوگیری و کاستن از فاجعه پیش رو باید حکومت سرمایه  

ای جهانی را نه محصول منطق نظامی که ماحصل منطق اقتصادی و سیاسی دانست، و به همین        این پادگان هسته 

 ای علیه سرمایه و حاکمیت به راه انداخت. انی، مبارزهاعتبار، برای جلوگیری از یک فاجعه آخرالزم
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 ایحاکمیت هسته -

ای ]حق[ حاکمیت های هسته ای این است که به دارندگان صنایع و سالح   های هسته کارکرد مهم سیاسی زرادخانه  

ــنایع و ســالح ــیات مطلق فناوری ها گمان میاعطا کند. جالب آنکه دارندگان این ص کنند این قدرت را از خصــوص

های حاکم مدرن، اهمیت این ازعات بین قدرتگر تیزبین منای دارند. )جای تعجب ندارد که مورگنتا، تحلیلهســته

سته می  سالح تغییر و تحول کیفی را برج ستفاده می   کند.(  شته ا سالح   هایی که در گذ شتار  شد، از جمله  های ک

سبی هستند به این معنا که حتی وقتی جمعیت بزرگی را به کام مرگ می   شان در نابودی   کشند، باز توان جمعی، ن

شتار کمّی و جزئی   ست، در حالی و ک سالح و محدود ا سته که  ستند، به این ترتیب که  های ه ای کیفی و مطلق ه

جهت نیست که ژاک دریدا آن های انسانی، سیاره زمین و خود حیات ــ بی  توانند تهدیدی باشند برای کل گونهمی

ازان حاکمیت مدرن، از تامس  پرداولین نظریه». ینگینمادبدون ماتم و بدون »نامد، می« تتمه بدونیک نابودی »را 

سر می  سته   پروراندند، و قدرت تخریبهابز تا ژان بدن، رؤیای قدرت مطلقه را در  سلیحات ه شبیه  حدبهای گر ت ی 

 کردند.  آن رؤیاست که حتی تصورش را هم نمی

سته  یهاسالح دارندگان  به تی]حق[ حاکم یاعطا یبرا ،وجود این با ص    صرف  ،یاه صو  یفناور مطلق اتیخ

سته  سته    کندینم تیفاک یاه سلیحات ه صنایع و ت ست    : دارندگان  صاری د صار، انح سبی، هم   ای باید یک انح کم ن

شیما و ناکازاکی بر این باور بودند که        ست آنکه، رهبران ایاالت متحده در زمان بمباران اتمی هیرو شند. را شته با دا

دهد. رهبران گیری در امور جهانی میها قدرت تصــمیمآنترین ســالح موجود در دنیا به مالکیت انحصــاری قوی

کند تسلیم اراده  دشمنان و متحدان را مجبور می  یاهسته  یصرف نابود  شبح ایاالت متحده بر این گمان بودند که 

  یدر جنگ جهان کایآمر یمسئول اداره نظام، وزیر جنگ ]و مسونیاست یهنرهای موجود، ها شوند. طبق گزارشآن

ــعه پروژه منهتن، و بمباران اتم ــیه یدوم، توس ــال و ناکازاک مایروش جمهور به هری ترومن، رئیس 1945ی[، در س
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ــت  کی پوکر قدرت در جهان    یدر باز وقت آمریکا، گفته که این بمب اتم به ایاالت متحده          ــکسـ ــت شـ  ریناپذ  دسـ

ای مدت زیادی در اختیار ایاالت متحده  ههای هست البته که انحصار فناوری «. شاهانه  5یک استریت فالش »، دهدیم

سته    شوری که پس از آن به دنبال توان ه صار محدود آن نیز    نماند، اما هر ک سید که حتی انح ای بود به این باور ر

 پیامدهایی حاکمیتی به دنبال دارد. 

ـ نشان      دو شرط حاکمیت هسته ـ ـ یعنی خصوصیات مطلق و انحصار  ـ مرز بین گر زمینی است که در آن ای 

  تسیکارل فون کالوزوشود. قاعده معروف  ی بدل میگریبه د وسته یپ کی هرشود و  جنگ و سیاست محو و تار می  

توان به کار برد: جنگ چیزی نیست جز ادامه سیاست )یا، در حقیقت، دیپلماسی(      ای هم میرا در مورد بمب هسته 

 است. با ابزارهایی دیگر، درست همانطور که سیاست دنباله جنگ 

سته       سلیحات ه شتن ت ست که در اختیار دا ،  کندیم ای ]حق[ حاکمیتی معنادار و پایدار اعطاحرف من این نی

سیاسی  بلکه می کنند. اذعان به پابرجایی این باور  اند که همچنان بر این باور پافشاری می خواهم بگویم این رهبران 

ـ و درهم    ـ ـ برای درک دو موضوع بسیار مهم     تهتنیدگی عمیق تسلیحات هسنزد رهبران سیاسی  ـ ای و حاکمیت 

ست، یکی اینکه ظاهراً از بین بردن زرادخانه  سته ا شاعه آن در  ای قدرتهای ه های بزرگ و همچنین جلوگیری از ا

اند.  کم تا به امروز تأثیر چندانی نداشـته ای دسـت های ضـدهسـته  سـایر کشـورها ناممکن اسـت، دوم اینکه جنبش   

ــل فوکو ق ــالح)میش ــتهدرت حاکمی را که با س ــری میای به وجود میهای هس داند که آید پارادوکس و تتمه عص

ضباط  ست  ان صادفی نیست که حاکمیت هسته      و زی ست.( در حقیقت، ت سلطه یافته ا ای در عصری که  قدرت در آن 

سر زبان     شده و  ست مهم  ست که ایما   حاکمیت ملی رو به زوال ا ست. واقعیت آن ا صوری باطل و  ها افتاده ا ن به ت

ناامیدی از حاکمیت ملی است، حاکمیتی که در حال احتضار است ــ در ادامه    ای نشانهموهومی از حاکمیت هسته

 دهم.بیشتر توضیح می
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 دیپلماسی اتمی -

ـــ  ها متقدم بر ارزش نظامیکه ارزش سیاسی آن ای مشخص بودتسلیحات هسته از همان بدو پیدایش  شان است ـ

هاست، در وهله اول  ای، چنانکه مطلوب و مدعای حامیان نظامی این سالح این واقعیت که هدف از تسلیحات هسته  

ــتراتکیک»گیری از بهره ــور می آن« پیامدهای اس ــت. عموماً تص ــکارترین نمونه از ارزش نظامی   هاس ــود که آش ش

است. در آن سال ترومن بعد از بمباران اتمی این    1945ای، بمباران هیروشیما و ناکازاکی در اوت  هتسلیحات هست  

انگیز دو  قید و شرط مجبور به تسلیم شود گریزی از نابودی اسف    توضیحات رسمی را ارائه کرد: برای اینکه ژاپن بی  

شهرها نبود، و بعد از آن بود که جل        ساکنان این  شتار  شد،     شهر ژاپن و ک ضرورت حمله زمینی آمریکا گرفته  وی 

 ها تمام شود. ای که ممکن بود به بهای جان هزاران آمریکایی عالوه بر زندگی بسیاری از ژاپنیحمله

گیری برای بمباران اتمی یک هدف نظامی )در رابطه با ژاپن( نبود، ولی در حقیقت، عامل اصـــلی در تصـــمیم

سبت با    شی بود )در ن سیدن به حاکمیت. فراموش نکنید که ایاالت     بلکه طلب و تال شوروی( برای ر اتحاد جماهیر 

ستان     شوروی، در تاب شرایط آرایش       1945متحده و  سبات و  سر منا سماً متحد هم بودند، درگیر رقابت بر  ، گرچه ا

ــترش ژئوپلتیک خود،  بعد از جنگ در اقیانوس آرام بودند. در حالی ــوروی، با درنظر گرفتن توان گس نیروهای  که ش

کرد، ایاالت متحده در پی آن بود تا قبل از ورود شوروی به جنگ اش را برای مقابله با ژاپن به شرق اعزام می نظامی

قید و شرط تسلیم شود، تا از این طریق از نفوذ سیاسی شوروی بعد از جنگ بکاهد. وقایع        به ژاپن فشار آورد که بی 

شوروی به ژاپن اعالن   : داندپازل کی یهاتکه 1945اوایل اوت  شیما را بمباران کرد،  و روز بعد از اینکه آمریکا هیرو

جنگ داد و ارتش سر  به مغلوستان داخلی حمله کرد، بالفاصله بعد از آن ناکازاکی بمباران شد و سپس در کمتر       

 قید و شرط را پذیرفت.  از یک هفته ژاپن شرایط تسلیم بی
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ها را شکست دهند و جلوی حمله زمینی خود را بگیرند بلکه به خاطر   اپنیترومن و مشاورانش نه برای اینکه ژ 

ـ و از قضا این    ها را میشوروی و جنگ سردی که انتظار آن ـ کشید، تصمیم گرفتند شهرهای ژاپن را بمبارن کنند 

شدن نیز بیش از آنکه برآمده از تهد       مهم سلیم  صمیم رهبران ژاپن برای ت ست. )ت ستان ا های  ید بمبترین جنبه دا

و چند هفته قبل از اولین بمباران  1945های شــوروی شــد.( در تابســتان اتمی آمریکا باشــد، معطوف به پیشــروی

شاورانش که در حال آماده  سدام »شدن برای  اتمی، ترومن و م ستون چرچیل(  « کنفرانس پوت بودند، )همچون وین

ــده بودند  ــتفاده   »متوجه شـ ــد   که به احتمال زیاد ژاپن بدون اسـ از بمب اتم و حمله نظامی هم مجبور خواهد شـ

ــود  قیدوبی ــلیم ش ــرط تس ــاور نزدیک رنزیب مزیجگفته های موجود و بهبنا به گزارش«. ش ، وزیر امور خارجه و مش

صلی  ستفاده کنند این بود که گمان می   ترومن، دلیل ا صمیم گرفتند از بمب اتم ا کردند  ای که مقامات آمریکایی ت

ــد، بعد از جنگ میاگر بمب اتم د» ــت باال را  توان روسر اختیار آمریکا باش ــتر کنترل کرد و دس ها را در اروپا بیش

برتری »به بیان دیگر، هدف اصــلی پس پشــت این منطق نظامی فرضــی آمریکا در اســتفاده از بمب اتم، «. داشــت

 بود.      « دیپلماتیک بر شوروی

های جهانی را نســبت به بعد از جنگ تالش کردند محکومیترفت ترومن و مشــاورانش همانطور که انتظار می

ــوایی اخالقی آمریکا در مرگ هولناک  ــته انیرنظامیغرس ــر  ژاپنی در انفجارهای هس ــتن از عص ــار برداش ای و افس

ها برای انحراف افکار عمومی مدعی شدند تصمیم به بمباران اتمی برای نجات ای منحرف کنند. آنهای هستهسالح

ها ضروری بود ــــــ یک ضرورت نظامی و اخالقی. اما این واقعیت که تصمیم به بمباران اتمی در درجه  انجان انس

ــ تصمیمی که صدها هزار نفر را به طرز هولناکی به کام مرگ کشاند و تهدید   ــــ اول به خاطر دالیل سیاسی بود ــ

در برابر شوروی به برتری دیپلماتیک دست  هم برای اینکه ایاالت متحدهای را به واقعیت بدل کرد، آننابودی هسته

خواهم به آن برسم این ای که میشک به خشم و انزجاری دامن زد که غیر قابل توصیف است. نکته سادهیابد ــ بی  
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است که حتی در اولین بمباران اتمی هم که به ظاهر و به آشکارترین شکل ممکن پای هدفی نظامی در میان بود،     

سالح  ست باز  سی بودند. دهه    حقیقتاًای ابزارهایی ههای ه سلیحات     سیا سی ت سیا ها بعد از انفجار بمب اتم، ماهیت 

اند گویی باور دارند آشکار شده است، و دارندگان این تسلیحات چنان محکم به آن چسبیده      بیش از پیشای هسته 

 کند.  ها حاکمیت اعطا میای جادویی به آنای مثل حلقهفناوری هسته

 تمدن: لفاظی درباره بازدارنگی جنون و -

، زودگذر و ناپایدار است. دیآیمدست ای بهبارها اثبات شده حاکمیتی که فرضاً از در اختیار داشتن تسلیحات هسته   

سته    ستثنایی قدرت ویرانگر ه شت که مقامات     حتی نمایش ا ستراتکیکی را ندا ای در ژاپن هم آن اهمیت و ارزش ا

ــور بودن ــت که قویایاالت متحده متص ــلیحات نظامی جهان را د. گرچه ایاالت متحده بیش از نیم قرن اس ترین تس

های اخیر بر بســیاری از مناطق جهان تســلط نظامی پیدا کرده )البته با نتایجی جورواجور(، لیکن داشــته و در دهه

سلیحات هسته   تواند از پس  ه و نه میتاکنون قدرت حاکم بر این کشور را تضمین کرد   ای ایاالت متحده نهذخیره ت

سرائیل، از هند گرفته تا          شوروی گرفته تا ا ــ از اتحاد جماهیر  ــــ شورها ــ سایر ک این کار برآید. جالب آنکه تالش 

ثمر از آب درآمده  ای نیز درست مثل آمریکا بیوجوی پیامدها و تبعات حاکمیتی سالح هستهپاکستان ــ در جست  

 است. 

شان می  سته دهیکی از دالیلی که ن ست بازی متناقض عقالنیت و عدم   ای موهومی و گولد حاکمیت ه زننده ا

هایی که صرفاً به دنبال منافع  . رهبران عاقل ــــــ حتی آندآییم صحنهای به ست که در تهدیدات هستهعقالنیتی ا

ـ به چند دلیل نمی    ـ ای استفاده کنند: اول آنکه کشتار هولناک جمعیت توانند از تسلیحات هستهخودشان هستند 

سیب   انبوهی از غیرنظامیان به ضافه آ ست ا سالح   های زی شی از بکارگیری  سته  محیطی و فیزیکی نا صله   ه ای، بالفا

سترده   منج شم و انزجاری گ سته       ر به خ ست به حمله ه شوری که اول د شد؛ درثانی، هر ک ای بزند، با خطر خواهد 
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ــورها روبه ــتهحمله متقابل دیگر کش ــت؛ و ازآنجاکه بعد از انفجار بمب هس   هایروگاهیدر ن ایوقوع حادثهای یا روس

ــته ــترش بارش رادیواکتیونمی یاهس ــتف 6توان جلوی گس ــالحرا گرفت، اس تواند پیامدهایی  های بزرگ میاده از س

ست  سته   زی ستان ]ه آید.  که در نتیجه غبار انفجار به وجود می 7ای[محیطی و جهانی به بار آورد، ازجمله فاجعه زم

ها استفاده شود،    ولی با تمام این اوصاف، اگر روزی برسد که کسی دیگر باور نداشته باشد ممکن است از این سالح       

سیاسی و دیپلماتیک خود را از دست خواهند داد. به این ترتیب، رهبران     سلیحات هسته  دارندگان ت ای همه قدرت 

ها باید به ای ندارند جز بازی در مرز بین عقالنیت و عدم عقالنیت. آنشوند و چارهای مضاعف گرفتار میدر مخصمه

شید، ما عاقلیم و کارمان    مردم سلی دهند و بگویند: نگران نبا ست و از این سالح   شان ت ها فقط برای تهدید  عقالنی ا

ستفاده می  ستفاده نخواهیم کرد، مگر در مرحله نهایی )که البته هیچ کنیم، و هرگز در عمل از آنا وقت هم کار  ها ا

رسـد(. اما در عین حال، برای اینکه تهدید این رهبران اثربخش باشـد، باید به دشـمنان خود القا    به این مرحله نمی

 ای به راه بیاندازند.  عقل هستند که یک حمله هستهد که آنقدر بیکنن

درآمدی بر فیلم  ــــــ در اظهاراتی که گویی پیش  مامفورد سیلوئکمتر از یک سال بعد از بمباران هیروشیما، 

ــ  بی  1964اثر استنلی کوبریک در سال  الودکتر استرنج ـــ باد   به در عین بیهودگی عقلی مقامات آمریکایی رابود ـ

ــت:     کنیم. دیوانگان به نام نظم و امنیت بر امور     ما در آمریکا در میان دیوانگان زندگی می      »انتقاد گرفت. او نوشـ

کنند. رؤسای دیوانگان عناوینی چون ژنرال، دریاساالر، سناتور، دانشمند، فرماندار، وزیر امور     زندگی ما حکمرانی می

ــندیم دکی خودجمهور را با خارجه، و حتی رئیس ــه کشـ ــند. پایان جهان را می ... دیوانگان نقشـ ها آنچه آنکشـ

ــرفت  ــتمرپیش ــتکل  ینابود ینامند به معنایم یدر جنگ اتم مس خوانند ها امنیت ملی می، و آنچه آنجهان اس

ــازمان  ــی س ــتخودکش ــخیص داد که این همه تدارک و آماده  مامفورد«. یافته اس ــریع تش ــازی برای خیلی س س

است. با وجود این، در نیمه دوم قرن بیستم و در خالل مراحل مختلف  غیرعقالنی« خودکشی غیرمنتظره نوع بشر»
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جنگ سرد، رهبران ایاالت متحده و شوروی ثابت کردند که آنقدرها هم دیوانه نیستند، هرچند بایستی همچنان آن 

ــ که محض نمونه می رغم وجود یکبردند. بهبازی متناقض را پیش می ـــ توان به طرفداری سری مجادالت داخلی ـ

سال  ر جنگ کرهدملل متحد  یفرمانده قوا] آرتورداگالس مکژنرال  سته    1950[ در  سلیحات ه ای از بکارگیری ت

شدت خطرات موجود در   شاره کرد  « کوبا یبحران موشک »در این جنگ، و  سال  ا تا   1962]بحرانی که جهان را در 

ــ از سال    [برد شیپ اتمی یک جنگ هآستان  ــــ ای جز برای های هسته به این سو، هیچ کشوری از سالح    1945ــ

سانی سامانه       ستفاده نکرده است. عالوه بر این، عناصر فنی و ان ای تاکنون به های پیچیده تسلیحات هسته  آزمایش ا

 اند که جلوی وقوع یک ویرانی غیرمنتظره را بگیرند.  هاندازه کافی قابل اعتماد بود

پلیتیک رک و روراســت بود، تأییدی بر انداز رئالهای غلطریچارد نیکســون که همیشــه در خفا درباره واقعیت

شخیص مامفورد بود. او از مرز باریکی که رئیس  جمهور آمریکا باید روی آن حرکت و بازی جنون را اجرا کند آگاه  ت

، که بعدها در هالدمن نزیراب یهربه  1968جمهوری در سال  شود نیکسون در کارزار انتخابات ریاست   گفته میبود. 

سف دوره او رئیس  سوا  ریدرگ یهااز چهره یکشد ]و ی  دیکارکنان کا   من این را »بود[، گفته بود  تیواترگ ییدر ر

سیده شمالی باور کنند به نقطه  هایخواهد ویتنامیدلم می»، «نامم، بابنظریه مرد دیوانه می شاید هر  ای ر ام که 

ــ « کاری انجام دهم تا جنگ را متوقف سازم ــــ آورد که نیکسون گفته شاید حتی از تسلیحات به یاد می هالدمنــ

بسا نسبت به رؤسای جمهور پیشین آمریکا دست باال       ای هم استفاده کند. )در همین راستا، دونالد ترامپ چه  هسته 

بینی است. کسانی که در داخل و خارج آمریکا هستند باید هم  باشد، چون اثبات کرده بسیار غیرقابل پیشرا داشته 

در عجب بمانند که آیا او واقعاً آنقدر دیوانه است که این کار را بکند؟ آیا همین شک و شبهه کافی نیست تا قدرت     

ای نقش خود را در همین ها درباره بازدارنگی هســتهای را تقویت کند؟( لفاظیهای هســتهحاکم برآمده از زرادخانه

 1982کند، در مرز ناخوانا و نامفهوم بین عقالنیت و عدم عقالنیت. دریدا در سال ناپذیر ایفا میدست مسائل تصمیم
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سان  یاجتماع هستی  رِیجهانگ یسازمانده »نویسد  می ای آویزان هسته  [ از ریسمان لفاظی human socius] هاان

ست  ست که می     ، و امروز نیز ذره«ا ستوار ا شده. بازدارندگی بر همان باوری ا گوید یک ای از حقیقت حرف او کم ن

 تواند آنقدر پولِ وسط را  باال ببرد که بقیه را مجبور کند بساط خود را جمع کنند و از بازی کنار بکشند.   بازیکن می

سته   دعاهای طرفداران ]گفتار[ بازدارندگی را نمیالبته این ا سلیحات ه  قرنمینای در توان رد کرد که تهدید ت

زنی  شـــماری را گرفته اســـت، چرا که این ادعاها بر حدس و گمانهها و تجاوزهای نظامی بیجلوی جنگگذشـــته 

ــوارند. اما به این راحتی ــتهها هم نمیس ــت. وی وقوع جنگای جلتوان پذیرفت که تهدید حمله هس ها را گرفته اس

ــطح جنگعیار و همهگرچه یک جنگ جهانی تمام ــتم هرگز در نگرفت،  جانبه در س های جهانی نیمه اول قرن بیس

سال   صلح پایدار را به خود ندیده، و جنگ  1945جهان از  شه هایی بیدیگر روی  شه  پایان مردم جهان را در گو گو

 اند.  شان بودهای و نمایندگانهای هستهها قدرتیک پای اغلب ثابت آنهایی که این سیاره ذله کرده، جنگ

اســتفاده از  یبرا ریپذهیتوج یتیعقالن حفظو  یدگدرباره بازدارن هایلفاظ داشــتننگهزنده اســت، مســلمآنچه 

سلیحات  سته  ت ستمر   شرفت یپ ازمندین یاه سالح . تحلیلست ی افناورم سته گران نظامی و طرفداران  ای به های ه

ــته      اند که فناوری   دفعات گفته   توانند آن عواملی را دور بزنند که مانع     تر میای کوچک های جدید و انفجارهای هسـ

عنوان لحاظ تاکتیکی بهتوانند از ای جدید میتر بودند و همچنین تســلیحات هســتههای قدیمیاســتفاده از ســالح

شوند. چند دهه پیش،     ب ستفاده  ستدالل  نیچنخشی از اقدامات جنگی بالقوه ا سعه و    ییهاا ساخت و تو در دفاع از 

ستقرار بمب نوترونی  سته   مطرح می 8ا شهری  ای کوچکشد، بمبی که چون با یک انفجار ه تر در جو باالی مراکز 

کشت. در حال حاضر، پروژه نظامی    ا میها فقط مردم شهر ر رسانی جدی به زیرساخت  شد، بدون آسیب  منفجر می

ــت در حال مدرن«Enduring Stockpile»ایاالت متحده تحت عنوان  ــته، که مدعی اس ای کردن زرادخانه هس

هایی  هایی با کالهکای قدیمی بر ســالحجای تســلیحات هســتهآمریکا برای منازعات مابعد جنگ ســرد اســت، به
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ــ نظیر  کوچک ـــ ــ متمرکز است. چنین سالح  61یبای اهستههیدروژنی یا گرم بمبتر ـ ـــ هایی،  با بازدهی متغیر ـ

و نابودی بیش از حد و  رســاندن به منافع ایاالت متحده یا تخریبتوانند بدون آســیبشــان، میگفته طرفدارانبه

سیب  ست غیرقابل پذیرش، نظیر آ سته    های زی ستان ه سترده یا زم شوند. به    محیطی گ ستفاده  شمن ا این ای، علیه د

یک « بازدارندگی حداقلی»: دیجد یهاکالهک جورکردنیابد به ای تقلیل میهای هسته ترتیب، لفاظی درباره سالح 

 تواند به نحوی مؤثر جلوی دشمن را بگیرد.  بیند که میتدارک می« جویانه کوچک ولی ایمنای تالفینیروی هسته»

ــتراتکی  ــلی در این اس ــت: گرچه ممکن  همچنان پایبندی لفاظانهنکته اص به مرز باریک بین عقل و جنون اس

ر عواقب شــدید انســانی،  خاطبهعقل باشــد که اســت دشــمنان ایاالت متحده باورشــان نشــود که آمریکا اینقدر بی

ای به راه بیندازد، اما این مشــی فکری تهدید تســلیحات محیطی یک حمله گســترده هســتهزیرســاختی، و زیســت

رسد که حفظ یا   نظر می داند. اینطور بهگذارد منطقاً عقالنی میجا میهایی محدود بهای را که آسیب کوچک هسته 

 است که به هر دوز و کلکی باورپذیر شده باشد.   ای مستلزم وجود تهدیدینجات حاکمیت هسته

 پایان حاکمیت ملی -

سته    سلیحات ه ین معنا، یکی از عواملی  ای عوض احیای حاکمیت ملی خبر از مرگ حاکمیت ملی داد و، بدظهور ت

صر   ست.  « امپراطوری»بود که راه را برای ع ست که   زیآمطعنههموار کرده ا همان نیرویی که به رهبران ملی امید ا

 کند، در نهایت حاکمیت را تضعیف خواهد کرد. دهد تا کارکردهای اصلی حاکمیت را احیاء کاذب می

سی و روزنامه      نزینورمن کاز سیا سنده  صلح جهانی[ کمتر از یک ماه بعد از  ]نوی نگار آمریکایی و از طرفداران 

  یمل تیحاکم شد،  خارج دوراز  یکه در عصر اتم  یزیچ نیتربزرگ»انفجار بمب اتم در هیروشیما اظهار داشت که   

ست  ستلزم میزانی از تخر  «. ا شان داد که حاکمیت در امور نظامی م سترده   او با دلیل ن ست که زیاد گ یب و ویرانی ا
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ــ و به  ـــ خصوص اینکه هر کشور بتواند کشور دیگر را بدون تخریب و ویرانی خودش شکست نشود و محدود بماند ـ

ای همه کشورها در معرض آسیب   بینی عجیبی کرد و مدعی شد که با وجود تسلیحات هسته   پیش نزیکازدهد. اما 

ای فقط در اختیار ایاالت متحده بود، اما رهبران این کشور که سلیحات هسته  انحصار ت  1945هستند. البته در سال   

هایی که معتقد  دل بودند، درسـت مثل همان توانند این انحصـار را حفظ کنند، بسـیار خام و سـاده   معتقد بودند می

سالح  سته بودند  صادفی، هیچ   های ه سته و چه ت کار گرفته نخواهند گاه بهای در اختیار و آماده پرتاب، چه خودخوا

سالح شد. در حالی  صور رویین بودند گبر مر طلقم یقدرت اعمال به قادرها به دارندگانش که که این غایت  تنی ، ت

شید و آن می شورهای دیگر جدا می بخ سته    نزیکازساخت، اما  ها را از ک سلیحات ه  یریتأثای بر این باور بود که ت

 سازد.  پذیر میهمه را در برابر مرگ و ویرانی آسیبدارد تا آنجا که  سازکسانی اساساً

ای باید بنا  های هسته شوند، عصر سالح    و فهمیده درکبینی کرد زمانی که این حقایق به درستی  پیش نزیکاز

سالح       شود.  ستگی متقابل بدل  ضرورت به عصر واب ضرب و  با ای باالخره یک روز جغرافیای جهانی را های هسته به 

ــیب ــم از داللت پزور آس ــاس تغییر خواهند داد. به عبارت دیگر، کازینز آن قس ــتلزامات ذیری جهانی از اس ها و اس

ای را تشخیص داده بود که لئو زیالرد ــ فیزیکدانی که در پروژه منهتن حضور داشت  بنیادی و اساسی جهان هسته

بود[ ــــ بعدها به آن پی برد و تبیین کرد، حقیقتی    بمب اتم دیو تول یاهسته یافراد در کشف انرژ نیتراز مهم]و 

شنگر دهه      شنفکران رو سبه در میان رو ضلی که این بمب »شایع بود:   1960و  1950های که بالن ها پیش روی مع

شته  ساط جنگ قابل حل و فصل نیست    جهان گذا جنگ میان کشورها و عملیات و  «. اند با هیچ چیز جز برچیدن ب

فاع     ظامی در د حاکمیت ملی ویکگی   مانور ن مدرن تعریف           از  ــر  قدرت جهانی را در عصـ کاپوی  که ت ند  هایی بود

شاهد جنگ   می صری که  شت های جهانی و بینکردند، ع شتارهایی جمعی بود که پیش المللی با ک صور  وک تر در ت

دانم چندم میا چه ای، که به قدرت دوم، سوم، ی ها نیز در مقایسه با نابودی هسته  گنجیدند. اما حتی این جنگنمی
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فقط یک کشور مجرد بلکه کل بازند. این تهدید جدید، که نهموجود برای تخریب و نابودی بدل شده است، رنگ می

 کند، از اساس همه معادالت تکاپوی قدرت جهانی را تغییر داده است. بشریت و جامعه انسانی را تهدید می

ــته        در نظر کازینز، پایان ]کار[ حاکمیت ملی در        ــلیحات هسـ ای ناگزیر قلمداد    امور نظامی که با تهدید تسـ

 تیمسئول از همه،  شیب د،یبا یجهان قدرت نیااست.   یک قدرت حاکم جهانی خلقشود، در عین حال متضمن   می

ــ   ردیرا بر عهده بگ یاتممهم نظارت  اریسخت و بس کار» ـــ  دستهب ماده کل یاز نابود یریجلوگ تیمسئول یعنیـ

آید؛ در عوض دولتی، هرچقدر هم وارســته و کاری باشــد، از عهده این کار بر نمی-هیچ ملت .«ماده ذره نیکوچکتر

ای )خیالی( خودش سیاسی حاصل از حاکمیت هسته     یایمزادنبال هر کشوری که به این اقتدار دست یابد، فقط به  

سته   ست. حتی د سلط و ذی دولت-ای از ملتا ستای منافع   نمی نفوذ ]در نظم جهانی[ همهای م توانند با عمل در را

ای را خنثی سازند. کازینز با دلیل نشان داد که فقط یک قدرت حقیقتاً جهانی از عهده چنین   بشریت، تهدید هسته  

ــالح کاری برمی ــر س ــتهآید. عاله بر این، نظارت بر بمب اتم در عص ــلط بر همه  های هس ــتلزم تس ای در نهایت مس

ظامی بین  درگیری باور کازینز، ]وجود[ چنین قدرت حاکمی در         لمللی و جلوگیری از وقوع آناهای ن به  ــت.  هاسـ

بدین معناست »ها نیست، بلکه ها در امور داخلی آنسرتاسر جهان به معنای اعمال محدودیت بر حوزه قضایی دولت

ــورت یک    که هیچ دولتی نمی  از یک قدرت حاکم     منظور کازینز  «. طرفه عمل کند   تواند در امور خارجی خود به صـ

ای بکند، در امتداد هایی درباب امنیت هســـتهها توصـــیهدولت-المللی نبود که به ملتجهانی فقط یک آژانس بین

صور می انجام می« المللی انرژی اتمیآژانس بین»همان کارهایی که  کرد که این قدرت جهانی باید نهایت  دهد. او ت

شد. یک   بیناقتدار را در امور نظامی و دیپلماتیک  شته با شاهد هم الملل دا ستایی تهدیدات فناوری بار دیگر  های  را

ــته  ــیاری از تحلیل    هسـ ــتیم، چون بسـ ثمربودن گران تغییرات اقلیمی نیز، با علم به بی  ای با تغییرات اقلیمی هسـ
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اند، که   رایی گفته های اج ها، از لزوم ایجاد یک قدرت جهانی با قابلیت        دولت -المللی و معاهدات ملت   های بین پیمان 

 کم کاستن از شدت آن است. الوقوع یا دستتنها وسیله برای جلوگیری از یک فاجعه قریب

ــیما پایانی اجتناب           ــترهای هیروشـ ــر مدرن پیش   کازینز در میان خاکسـ بینی کرده بود که  ناپذیر برای عصـ

است. البته این بدین معنا نیست که   « امپراطوری»گیری های ملی و ضرورت شکل  اش رقابت بین حاکمیتمشخصه  

ها دیگر آن اقتدار حاکم را در امور دولت-اند، بلکه بدین معناست که ملتها اهمیت خود را از دست دادهدولت-ملت

های فرهنگی و سیاسی را در جنبه« امپراطوری»گیری الملل، خاصه امور نظامی، ندارند. گرچه امروزه باید شکلبین

 راستی مهم و حیاتی است. آن نیز دید، تکه نظامی این پازل، همانطور که کازینز پی برده بود، به و اقتصادی

سد ره به نظر می سته    بران و تحلیلر سی فعلی توان سیا سیب   گران نظامی و  ضعیت آ پذیر جهانی و عواقب اند و

ــیم که به   آن را که کازینز پیش ــته باش ــله به آنان پی برده بود، از ذهن خود بیرون کنند. باید توجه داش تر بالفاص

شنفکران لیبرال از وقوع ف   گمان این رهبران و تحلیل شمندان و رو گفتند، در ای آخرالزمانی میاجعهگران، وقتی دان

شکارا بزرگ    صیف خطرات آ سته   کردند. این واقعیت که نیمنمایی میتو سلیحات ه سپری  قرن بدون بکارگیری ت ای 

گویند تسلیحات  شد، البته به جز انفجارهای آزمایشی، گواهی است بر اینکه همه چیز تحت کنترل است. برخی می    

سته  ست ه شد؛ و برخی دیگر نیز می   ای فقط اهمیت و ارزش ا ستفاده نخواهند  پندارند که با  راتکیک دارند و هرگز ا

سته   تر، میهای کوچکهای جدید و کالهکفناوری سلیحات ه سیاری از    توان از ت ستفاده تاکتیکی کرد، مثل ب ای ا

ــالح ــتند(. هر که این دیدگاهس ــتار جمعی )که قدرت تخریب و نابودی محدودتری داش ها را پیش  های قدیمی کش

اند، با تداوم اقدامات  ای را ساخته و مستقر کرده  کشد آشکارا در وضعیت انکار است. رهبرانی که حاکمیت هسته     می

ــان  مدرن حاکمیت ملی در امور نظامی و دیپلماتیک بین ــفش المللی، در حال برپایی جامعه جهانی در لبه یک آتش

ــانی که تاکنون فقط به خود لر   اند؛ آتش فعال  زیده و دود بیرون داده ولی باالخره یک روز فوران خواهد کرد. از     فشـ
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سته   ساعت ه سریع ای بهآنجا که  ساعت زمین مراتب  شاید زمان وقوع فاجعه نزدیک  شناختی حرکت می تر از  کند، 

 باشد.  

 یاهسته یاساس قانون -

 یراتیثأکه در داخل کشــور ت شــودیبرخوردار م یدارد از قدرت حاکم یاهســته حاتیکه تســل یرود ملتیتصــور م

 داخل در ســـاالرانهتک یحکمران با اســـت متناظر مرزها از رونیب در یاهســـته تیحاکم یعنیدارد:  یدر پ یمواز

 اراتیاخت و درتتوازن ق ریچند دهه اخ یقانون در سرتاسر جهان ط تیبر حاکم یمشروطه و مبتن یهانظام. مرزها

ضد    ییامدهایپاثرات و  مطلق، بسا چهانبوه و  یگربیتخربا قدرت  یسالح  نکهیا. اندزدههم  بر هینفع قوه مجر بهرا 

شته   کیدموکرات شد دا صم قدرت  و با س یس  یریگمیت سازد  یمنتهارا تا  یا محتوم  یبه ظاهر امر ،درجه متمرکز 

شته از     ست. گذ سلطه   ها،نیاا  نیچن ملزومالزم و  زین شده ینظام یِاجتماعو روابط  ینظام منطق روزافزونرواج و 

 نیا پشت پسکه گاه  ست ا یحاضر  شه یهم دیتهد یاهسته  حاتی. تسل ست ا یقانون اساس   بر یمبتن ییهایدگرگون

  ،و شده ینظام یاساس   قانون کی رسد، یمظهور  منصه به  نیب نی. آنچه در اشود یمپنهان  یساز ینظام یندهایفرآ

 .ستا یاهسته تاً،ینها

سب  ستم، یدوم قرن ب مهین در ضوع بحث و   هیمجر یقوا یقدرت ن شه و مقننه در اعالن جنگ مو  یجد یامناق

س    االتیدر ا سا شکارا اخت  االتیا یمتحده بود. اگرچه قانون ا ست  کرده اعطا کنگره به رااعالن جنگ  اریمتحده آ  ،ا

ــا ــت در و  پس. کنگره تالش کرد اندکردهقدرت را از آن خود  نیو زور ا تیجمهور با موفق یروس ــکس و  تنامیاز ش

ــا ــتفاده یافش ــوءاس ــتیر اراتیاز اخت هاس ــ ،یجمهوراس خود را باز پس گرفته و قدرت  یقانون اراتیاز اخت یبخش

ــازد. اما ا   جمهورسیرئ یافروزجنگ   اقتدار  با  هی مجر قوهبود و  ثمریب تی کنگره در نها  یها تالش نیرا محدود سـ
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ــال   شیهمچون پ اگر، یحت امروزه. آمد  رونیب دانی م از روزیپ به عراق، بحث اعالن جنگ در     2003از حمله سـ

 دولت است. ییاجرا میبه تصم یبخشتیمشروعدر جهت  یتالش صرفاًکنگره به مشورت گذاشته شود 

  یادهیپد دردنشان در واقع  زد،یخیبرمدولت  ییاجرا یریگمیتصم که به دفاع از  یاساس   یهااستدالل از  یکی

دوم   مهیمتحده در ن االتیکه ا یاز منازعات نظام یاریبه دنبال دارد: بســ یرتریفراگکه خود اثرات به مراتب  ســتا

 نیو به هم اندشده  افتیدر یس یپل[ یکنترلاقدامات ] عنوانبهجنگ، بلکه  مثابهبهنه  شد،  هاآن وارد ستم یقرن ب

ــروط به الزامات قانون ــم یاعتبار، مش ــت که مرز ب قتی. حقاندنبودهکنگره  یریگمیتص و اقدامات   هاجنگ نیآن اس

جنگ  ،مدرن معمول فیبنا به تعار ،چرا که ،اســت محوشــدنحاکم در حال  یهادولت نیب مرز همراهبه یســیپل

.  ونددیپیم وقوعبه تیحاکم کی قلمرومحدوده  در یســیاقدام پل کهیحالحاکم اســت، در  یهادولت نیب یامنازعه

را مخدوش  یرنظامیو امر غ یامر نظام نیمرز ب زین یتیامن یهاودستگاهدمو  تیدولت امن گسترش اق،یس نیهم به

شده و   ینظام شیاز پ شیب سیپل سو، کیبالقوه بدل شده است. از    یمنطقه جنگ کیجامعه به  ی. تماماست  کرده

ــو ــئولو ارتش  ینظام یروین گر،ید یاز س ــیپل اقدامات تیمس ــت گرفته برعهده مرزها داخل و خارج در را یس . اس

ــاره زیچ کی  به  هماهنگ   تحوالت نیا یتمام  ــتین یزیچ آن و دارند  اشـ  ییاجرا اراتی اخت و قدرت  شیافزا جز سـ

 .  دولت

ند دل  به  با    لی چ جه  قدرت و اخت    دی مو بال تمرکز  که   هی در قوه مجر یقانون  اراتی در ق نگران بود. اول آن

س   رب یمبتن یهایدگرگون سا ساختارها  یقانون ا صم و  یحکمران یبا   هاآن و دارندکامل  یهمخوان ینظام یریگمیت

 کیاز انتقال قدرت از  دیبا م،یمناسبات حاکم بر واشنگتن صحبت کن    الکنِبه زبان  می. اگر بخواهکنندیم تیتقو را

ــو ــو پوتوماکرودخانه  یس ــخن بگو پنتاگوناز وزارت امور خارجه به  یعنیآن،  گرید یبه س که بنا بر  البته. مییس

 یپلماس یمسلط است و وزارت امور خارجه مسئول د    ینظام یهااتیعملوهله اول بر  در پنتاگون ،یکار سنت  میتقس 
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س  ست یو  ست.   ا ستگاه دم یهاشاخه  نیپرنفوذتراز  گرید یبرخ همراه به ر،یاخ یهاسال  در پنتاگون اماخارجه ا   ود

ستره کنترل  ،یتیو امن ینظام ست به زیرا ن یرنظامیاز امور غ یاگ ست.   د و  یکارتنمک مزیکه ج طورهمانگرفته ا

  کند،یمرا اداره  کایمرخارجه آ است یوزارت امور خارجه س  دیکنیماگر فکر » سند، ینویم یکارتنمک نکلریس  یمول

تحت  ریاخ یهادولتمتحده را در  االتیخارجه ا است یکه س  ست ا یاصل  یرویهمان ن پنتاگون. دیاشتباه سخت در  

ــتاب  ندیفرآ نیا ترامپ، یدر دوران زمامدار« دارد. فرمان ــمشـ ــدن  ترینظامکرده و به هرچه  دایپ یریگچشـ شـ

ست یس  س ید متناظرمتحده و افول  االتیخارجه ا ا بر وزارت امور خارجه  پنتاگون یروزیپ تیتثب نیو همچن یپلما

ست.   دهیانجام شد  باهمزمان بوده  یبودجه نظام شیافزا ن،یب نیا درا سنل د  دیکاهش  از جمله  ک،یپلماتیتعداد پر

ــفارت و کارکنان    گرانلی تحل ــیمعاون پ  فارو،  رونان . به قول  ها خانه  سـ   کار کهنه  پلمات ید هالبروک  چارد یر نیشـ

 زیآمفاجعه یتبعاتبا  ینظام یهاائتالفنقاط جهان،  یدر اقصــ کایمرآ یکاردار یهاحوزهاز  یاریبســ در» ،ییکایآمر

  «.داشت را باال دست یروزگار که اندافکنده هیسا یرنظامیغ یپلماسیبر آن قسم از د

  ینظام امر یساز یاس یس  با مصادف  یحکمران یدر ساختارها  انینقش نظام گسترش دارد  دیتأک اکرمن بروس

سران نظام  نی. تا همست ا ستا  االتیا یاواخر، اف صل که   نیا یمتحده در را صم  یو اجرا تیتبع شان فهیوظا  ماتیت

س  س یهر آن رهبر  سد، یمکه به قدرت  ست ا یرنظامیو غ یا  یموضع حزب  گونهچیه یانتخابات یهابرههدر  معموالً ر

ــ     تی . واقعکردند ینم اری اخت ــته، بسـ ــت که در گذشـ ــران نظام  یاری آن اسـ ــع  دی به منظور تأک   یاز افسـ بر مواضـ

درست برعکس    ینظام افسران  ریاخ یهادهه در اما. شدند ینمحاضر   زین یرأ یهاصندوق  یپا یحت شان یرحزبیغ

ضع عمل کرده و  ستا هم که البته عمدتاً اندکرده اریاخت یبه شدت حزب  یموا شمار    خواهانیجمهور یرا ست.  بوده ا

سارها یتاز  یروزافزون ساالرها یدرو  م ضر و پ  یا سوت   یحال حا شاوران  مقام در اغلب ای ییکایمرآ شک  هیمجر قوه م

 هستند. یالمللنیبمنازعات  لیمفسر مشغول تحل عنوانبه ونیزیدر تلو ای اند،کردهرا اشغال  یاسیس یمناصب
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ست یس  یساز ینظام ندیفرآ اما س یو د ا س یس در کنار  ،یو حکمران یپلما  چیبه ه ،ینظام امر متناظر یساز یا

س بود  1950. اواخر دهه ست ین دیجد یادهیپدعنوان   بر راثابت و معدود  یاعدهروزافزون  سلطه  لزیم تی. رایکه 

و  خودگردان نسبتاً  ترشیپسه عرصه    نیا لز،یمباد انتقاد گرفت. به گفته  به ینظامو  یو اقتصاد  یاس یس  یهاعرصه 

 تحتکه  یاس یس  یاعرصه نبود؛  تیحائز اهم یساز پولو  است یس  یاهال یکه برا ینظام یمستقل بودند: دستگاه  

صاد  نبود؛ ینظام یروین و هیسرما  فرمان سبه که  یو اقت س  ینظام یروهایاز ن یجدا بالن س یو   لزیم. کردیمعمل  یا

  حاکم أتیه کی. بود کرده دایپ یهمپوشان گریکدی با شیاز پ شیبسه عرصه  نیا اداره، 1950دهه  تابود  یاما مدع

 یشرکت  ،ینظام رتبهیعالو  یتیریمد ناصب در حال ظهور بود که همزمان م قدرت، واجد نخبه طبقه کی ،یاجتماع

ــ  دادیمرا پوشش   یاس یو س  ــــ مثال  یبرا بودند، چرخش حال در حوزهسه   نیا نیثابت ب یاغلب افراد چنانکه ــ

  شیقرن پ مین لزیمکه  ی. روندشــدندیمبدل  اســتمداریو ســپس ســ شــرکت عامل ریبه مد یافســران ســابق نظام

 شدت گرفته است. ریاخ یهادههبلکه در  افتهیادامه  تنهانهداده بود،  صیتشخ

ــر یتمام رد ــازینظامکه به  یعناص ــ یس ــاس ــتق توان،یمرا  دهیانجام ییکایمرو جامعه آ یقانون اس   ای میمس

ستق یغ سته کنترل بر زرادخانه  بحث در م،یرم صم ، قدرت 1945 اوتگرفت. در  یپ یاه صار  یریگمیت درباره   یانح

 یحت توانستیم جمهورسیرئمتحده واگذار شد.  االتیا جمهورسیرئبشر به  دستبه شدهساختهسالح  نیترمخرب

ــاخه  گریبدون موافقت د   ــالح ،یحکمران ینهادها   گرید ای دولت   یها شـ که قادر به محو کامل       ردیرا به کار گ   یسـ

سا چهشهرها بود و   شر را   اتیادامه ح نده،یدر آ یاهسته  یفناور شتر یبا توسعه ب  ب  نی. انحصار ا کردیم دیتهد همب

متحده که هر لحظه مترصد فشار دکمه  االتیا جمهورسیرئاز انگشتان  رپاید یریتصو با ــ هیقوه مجر دیقدرت در 

ــ توازن قوا  اوستکه همه جا همراه  9«یاهستهفوتبال »چمدان معروف به  ای ستا یاهستهآغاز حمله  یبرا ـــ  یـ

سته انفجار  نیپس از اول یهادههرا در  یدولت ستخوش تغ  شدت به یاه ست. با  ریید س  دیقرار داده ا که قدرت  دیپر
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قرار  ریسطوح آن، تحت تأث  نیترییمبنارا تا  یحکمران یساختارها  زانیتا چه م یاهسته  حاتیاز کنترل تسل  یناش 

ــاختارها  نیا به یحت گاهگهداده و  ــ نیتعس ــت:  دهیبخش ــ نینوک ا دراس ــل یهرم، قدرت ناش  حاتیاز کنترل تس

سته  سطوح   گذارد؛یم ریعام آن تأث یدر معنا یافروزجنگ اراتیبر قدرت و اخت یاه  محوترو با هرچه  ترنییپادر 

صه اجتماع  تیقدرت به کل نیدامنه نفوذ ا ،یس یجنگ و اقدام پل نیشدن مرز ب  سر  یو خارج یداخل یعر  دایپ یت

ــطوح  کند؛یم ــکلبا  زین ترییمبناو در س ــع یمل تیدولت امن یریگش به  یجنگ اراتیاخت ،یدائم بحران تیو وض

ــتریعمق ب ــش را مطرح  نیا دی با  گر،ید انی . به ب دهند یمقرار  ریرا تحت تأث   ینفوذ کرده و بافت اجتماع    یشـ پرسـ

سته  بمبساخت که   س    یس یدر دگرد برندهشیپ ییروین زانیتا چه م یاه سا ست؟   االتیا یقانون ا متحده بوده ا

 بدل شده است؟      یاهسته یقانون اساس کیمتحده تا چه حد به  االتیا یقانون اساس

 یجنگ فرهنگ مثابهبه یگرینظام -

 یاهسته تیبه حاکم باورمتحده،  االتیخاصه در ا ،که ستا یروابط اجتماع دارِیپا یسازینظاماز  ییدورنمابرابر  در

صحنه   ست. با هرچه   گرفتهخود  به تیواقع رنگ هادولتدرون  ساالرانه تک یس یو دگرد یالمللنیبدر   ترپررنگا

که چه در زمان  یداخل یروابط اجتماع نیچندر امور خارجه و هم ینظام یهاکاربســتو  هاارزش ها،منطقشــدن 

صلح به   س  فیط ابند،ییم تیاهم زانیم کیجنگ و چه در زمان  سائل د  یعیو ست به یو اجتماع کیپلماتیاز م  د

سا چه ای ینظام زاتیبا اتکا به تجه ای ینظام گرانیباز  نی. به همشوند یمرفع و مرتفع  ینظام ییهاوهیش به  صرفاً  ب

که هر دو   برندیمســود  یادوجانبهرابطه  از یاهســته یهازرادخانه یاســیســ راتیو تأث یگرینظاماعتبار، فرهنگ 

 .  کندیم تیطرف را تقو

ــته پ یگرینظام ــبتاً روزیدر چند دهه گذش ــت.  االتیدر ا یبالمنازع جنگ فرهنگ نس   انیپا بامتحده بوده اس

ـ  متحده  االتیدر ا تنام،یجنگ و افتنی  یزاریب بساچهــ سوءظن و    کشورها ریسادر  شتریبدون شک به مراتب ب و ـ
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شک     یاگسترده  سربازان، ت سبت به  ضباط نظام  التین شت  وجود یو ان با وجود آنکه مشارکت   برعکس،. امروزه اما دا

ــلح از لحاظ اجتماع یروهایدر ن ــدتبه یمس ــده،  ش متحده به  االتیا یجایجادر  یگرینظام یهاجلوهمحدود ش

 باًیتقر و بود ریفراگ اریبس ینظام مشارکت نظام، یاجبار خدمت لطف به که گذشته دوران برخالف. خورندیمچشم 

 یمیمستق  یآشنا  چیه تیاز جمع یبزرگ بخشحال حاضر   درداشت،   ینظام یروهایو ن ارتش در ییآشنا  کسهر 

ــکل از     یاز بخش محدود  عمدتاً   روند، یمکه به خدمت نظام       زین یآنان  و ندارد  ینظام  یروها یندر  از جامعه متشـ

  کنندیم یســع یهر دو حزب با هر دوز و کلک اســتمدارانیســ ان،یم نی. در اندیآیم یو اجتماعات نظام هاخانواده

  وکارهاکســببگذارند؛  شینما بهاســت  مرتبط ینظام یروینبه  که را یزیخود از هر آن چ شــورمندانه یبانیپشــت

ــربازان و  ازاتیو امت هافیتخف یاعطا یبرا ترتازه ییهاراههمواره به دنبال  خطوط  اند؛آنان یهاخانوادهخاص به سـ

شوند و پ    هیزودتر از بق خواهندیم پوشفورمیونی یاز خدمه نظام ییمایهواپ سافران  گرید شیشاپ یسوار پروازها    یم

صف   شدن،   تا پس از  بروندرژه  انتظارندکه در  شو  پروازخدمه  ریمورد تقد سوار سافران  ریسا  قیو ت   رند؛یقرار گ م

ش  خواروبار ص   پارک م یجا سربازها کهنه یبرا هایفرو ش  یدادهایو رو گذارند؛یمکنار  یشخ   یبه مجال ریناگز یورز

 را کایآمر خدا» یهنیم سرود  و یمل سرود  ندناز خوا یکه جدا اندشده بدل  یش ینما ینظام یهامراسم  ییبرپا یبرا

 بر ینظام یماهایهواپ پرواز قیطر از جمله ازاســت،  همراه ســربازانکهنهاحترام به ســربازان و  یبا ادا «کند حفظ

شاچ  سر  یباال شت انیتما در  10«سربازان کهنه روز»بزرگ در  یرژه نظام کی یبه برگزار ترامپ جمهورسیرئ اقی. ا

  ینظام امورکه به  ســتا یزیچآنبه بزرگداشــت هر  یو عموم ریفراگ لیبر تما یامهیضــم صــرفاً زین 2018ســال 

که  یکســان یظاهر شــده که به تمام چراوچونیب ریخ کیدر مقام  یگرینظاممعاصــر،  یکایآمر در. اســت مربوط

  د،یآیدرم اهتزازبه  ییهامناسبت نیدر چن کایآمرپرچم  ی. البته که وقتاست داده منفعت وعده شوند،یمهمدم آن 

 گرید زنند،یمبر تن  یونیزیتلو انیو مجر اســتمدارانیمنقش به پرچم که ســ ییهانهیســســنجاق  همچون درســت
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شان  ست، ین ینماد خنث کی صرفاً    فعال] وتونین یبود که هو 1960است. دهه   پرستانه هنیم یگرینظاماز  یبلکه ن

ند.   آور،جنگ  یدولت ،یپادگان  دولت   کی متحده را   االتی [ ایمدن  حقوق   االتی گفت که ا   نان یبا اطم  توانیمخوا

 . ندارد فیتوص نیا از کم چیمتحده امروز ه

 مانهیمتحده به ظاهر ابراز احساسات خودجوش و صم    االتیدر سرتاسر ا   انهیگراینظام ییهاجلوه نیچن گرچه

ستند،      یخدمه نظام قدردانکه  ست ا یمردم شان ه شور   ازدهیپس از حمالت  خصوص بهکه  یسربازان زن و مرد ک

و جان خود  اندگذاشتهپرخطر  یریبا شجاعت قدم به مس ،یستیترور یدهایمداوم درباره تهد یسپتامبر و هشدارها  

روابط  تیریدر مد رتریفراگ شـده یزیربرنامهکارزار  کیاز  یاغلب بخشـ  یگرینظام جیاما ترو اند،انداختهرا به خطر 

ش  یدادهایدر رو ینظام یهاشینمااز  یبرخ انت،یبراهوارد  گفتهبهمثال و  ی. براست ا یعموم   دفاع وزارت را یورز

ــ  ینظام یترفندها یبرخ یریکارگبهبا  خواهدیم یورزش یهامیتاز » ،یبا پرداخت مبلغ که دهدیم سازمان ـــ  از ـ

 عنوانبهســـربازان به کشـــور  رانهیغافلگدر صـــف تماشـــاگران، بازگشـــت  یجمله نشـــاندن هدفمند خدمه نظام

ــــــ فوتبال  نیبه اندازه زم ییهاپرچم اهتزاز ،و کنندهسرگرم  ییهابرنامهانیم عمل  رویجذب ن یمقام ابزارها در ــ

ــ  ییهاشــرکت یمال تیاغلب با حما یگرینظام یدر راســتا یغاتیتبل نیچن« کنند. ـــــ و  یورزشــ یهامیت از ـــ

ـ   ییمایو خطوط هواپ یخودروساز یهاشرکتگرفته تا  یآبجوساز یهاکارخانه   کنندیمکه تصور  ردیپذیمانجام  ـ

 .  دارد دنبال به تیاهم حائز یمنافع آنان یبرا ارتش،و  ینظام یروین لیدر کنار شما برندشاننام  دادنقرار

ــام آن، همچون همان   یگرینظام  ــباط  افته، ی متحده رواج   االتی که امروزه در ا  یدر همه اقسـ و  یاثرات انضـ

و  اندپرداخته یگرینظاممحققان که به نقد  نیشــیپ یهانســل. گذاردیم یدر ســرتاســر جامعه بر جا یآورخفقان

ش   شان یالبته امروز عمده کارها شده، تأک   یبه دست فرامو شته  دیسپرده  شت   انددا چه در زمان  ،یگرینظامبزرگدا

ــلح و چه در زمان جنگ،  ــتو  هاارزشص ــر و  زیجامعه ن یهابخش گرید همهرا به  ینظام یهاکاربس ــرنش  یتس
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 زدیانگیبرمجامعه را  زانهیخردستو  یارتجاع یروهاین یتمام یگرینظام» ،یزیسوئ. به قول پل باران و پل دهندیم

سان  و یمترق راو هر آنچه    شود؛ یم ختهیکور در قبال مقامات برانگ ی. احترامبردیم نیاز ب ای کندیم منع ست ا یان

 بســاچه ای یضــدمل یامر زین یشــیمخالفت و دگراند شــود؛یمبه زور اعمال  وآموزش داده  یرودنبالهو  نیتمک

سخت   و  نیترفعال هاست ینیفم امروزه «.شود یم یتلق زیآمانتیخ صه بر ا  اندیگرینظاممنتقدان  نیترسر  نیو خا

و  یعیرا طب تیبر جنســ یمبتن یاجتماع یفرمانده یهامراتبســلســلهچطور  یگرینظامدارند که  دیموضــوع تأک

)و آنچه  یمل تیامن یست یچ ازهرچه فهم ما » ،[ست ینیفم پردازهینظر] انلو اینتیس . به نوشته  دهدیمجلوه  یضرور 

«  است. شتریمردانه بدل شود، ب امر عمدتاً کیباب به  نیآنکه گفتگو در اباشد، احتمال  ترینظام( ستین یمل تیامن

است.   رسان بیآس و  یسم  مشخصاً   که ست ا یمردانگاز  یبر شکل  یو متک دهندهرواج یگرینظام ها،نیاگذشته از  

شونت    سم از خ ستخوان   یآن ق شته   عهیبه ود سربازها که در مغز و ا در  و شود یماغلب به خانه آورده  شود، یمگذا

 .ابدییم بروزــ  یاز خشونت خانگ یاشکال مختلف در ازجمله ــ یو اجتماع یخانوادگ یهانهیزماز  یعیوس فیط

و  سیپل یخشــونت نکاد هیاعتراض عل یبرا ییکایمرفوتبال آ کنانیبود که تالش باز یگرینظامعرصــه  نیهم

س »از جنبش  تیحما ست  اهانیجان  شت.  « مهم ا شکارها را ناکام گذا صور   ورز   پخشهنگام  توانندیم کردندیمت

را به چالش بکشــند. اما به ســرعت  ینکادپرســت یو فرهنگ مل سیاحترام به پرچم، خشــونت پل یو ادا یســرود مل

ــرار ا هاینظام دییبا ارتش و تأ ریناپذییجداتنگاتنگ و  یوندیپ یمل یکه نمادها افتندیدر ــکارها نیدارند: اص   ورزش

به  یاحترامیب یعنوان به معنا چیبه ه شاناعتراض نکهیبودند( بر ا ینظام ییهاخانوادهخود از  هاآناز  یاری)که بس

صالً  ست، ین هاینظامارتش و  شد  دهیشن  ا شکارها در کارزار مقابله با  تیواقع نیا شدن انیع ترمهم. ن معترض  یورز

ــه در   ،یگرینظام جامعه هوادار    کی بود که در   ــ یدادها ی رو انی جرخاصـ ــدتبه که   یورزشـ   یمملو از نمادها   شـ

ــتانههنیم ــت،  پرس ــودینم دهیبرتاببا مقامات  یمخالفت گونهچیهاس ــع ینکاد یمحتوا. البته ش همگان   یبرا تیوض
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ست: از آنجا    شکار ا شکارها که  ییآ ست اهیس  یورز ست اهیس  نمعترض در دفاع از فعاال پو ضر در   پو به  هاابانیخحا

 نیگزیاقدام جا ینوع جمهورسیرئاز هواداران و شخص  یاریبس ها،میت مالکان یسو از هاآنآمده بودند، نقد  دانیم

  انت،یبرامعترض بودند. به نوشــته  ینکادپرســت هیبود که عل یکســان یتمام تر،عام طوربهو  نفعاال یابتین هیتنب یبرا

ــا» ــتق دیش ــکارهامتوجه  میبرخورد هواداران به طور مس ــدب یتنومند و ثروتمند یورزش   دیکه از منظر آنان با اش

ــدا کردنخفه  یدر پ کردیرو نیکه ا  میدانیم یکنند، اما همگ   یباز  فقط و رند یبگ خونخفه  ــ  یصـ   اهان ی همه سـ

ست  ضباط  لیتحم نیا «.ا ضم که  یهیو تنب یان ست،      یو چرا چونیب رشیپذ کنندهنیت سر جامعه ا سرتا اقتدار در 

ست. بنابرا    یدر تمام یگرینظامبارز  یکگیو شکال آن ا از  یکیدر  ترامپ جمهورسیرئکه  ست یتعجب ن یجا نیا

شکارا بر پ  نیچن شیهاتیتوئ  گیل کنانیآن دست از باز  کرد اعالم یوقتدارد،  دیتأک یتعلق مل و نیتمک نیب وندیآ

 نیدر ا ییجا دینبا دیشا» بساچه و کنند دایپ یاجازه باز دینبا اند،ستادهینابرپا  یفوتبال که به احترام سرود مل یمل

شته باشند.    به  ترشیپ هادهه یزیسوئ که باران و  ست ا یتیبر همان واقع یدییتأدر واقع  ترامپاظهارات « کشور دا

 زیآمانتیخ بســاچه ای یضــدمل یامر یشــیمخالفت و دگراند» ،یگرینظامجامعه هوادار  کیبرده بودند: در  یآن پ

 «.شودیم یتلق

  ناممکن یگرینظامقسم   نیا یاجتماع نهیخارج از زم یاهسته  یهازرادخانه یاس یدرک نقش س  ن،یب نیا در

  یامدهایرا، چه از لحاظ باور به پ یاهســته یهازرادخانه یاســیکه نقش ســ ســتا یگرینظامفرهنگ  نیاســت. ا

صه آن در  یتیحاکم ساز و چه از لحاظ  یالمللنیب عر .  کندیمو پررنگ  تیقدرت در بطن هر جامعه، تقو یمتمرکز

 یِظاهر یریزناپذیگرضرورت و  ،یحکم مرگ و زندگ ،یینها دیتهد کیدر مقام  یاهسته حاتیدر مقابل، وجود تسل

 . سازدیم تربرجستهرا  یاجتماع روابط تاروپود در ینظام انضباط و منطق رسو 
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 از خلع سالح جان سالم به در برد؟ تواندیم هیسرما ایآ -

  یبا منافع اقتصاد چنان( رسدیمکه  شودیمتصور  ای) رسدیم یاهسته حاتیتسلکه به دارندگان  یایاسیس منافع

خاصــه در  ســت،یاز منتقدان مارکســ یمتعدد یهانســل. رســدیمبه نظر  ناممکندو  نیا ییکه جدا ختهیآمدرهم

را  هیاســلحه و انباشــت ســرما دیتول نیرابطه تنگاتنگ ب تنام،یجنگ و انیاول و در جر یاز جنگ جهان شیدوران پ

شان و با  ندکرد لیو تحل هیتجز سک  ینقش مخارج نظام دادنن  ،یدارهیسرما  یهابحرانانداختن  قیبه تعو ای نیدر ت

هنوز که  ییهالیتحل نی. چناندکرده ییآراصف آن  هیعل ،یسودآور  نیتقاضا و تضم   زانیم شیافزا قیاز طر خصوصاً  

ــت، اما امروزه اتکا  ــادق و معتبر اس ــت ص ــرما یهنوز اس ــودآور دیبر تول هیس ــنا یو س ــل عیص و  تیاهم یحاتیتس

  یمیقد یهااستداللاز  یبحث بپردازم، رئوس برخ نیاز آنکه به ا شیاست. پ افتهی یشتریب مراتببه یکنندگنییتع

 .کنمیم مطرح را نهیزم نیدر ا

 که کندیمجداگانه در حوزه اقتصاد برپا   یقلمرو ینظام حاتیتسل  دیتول ،یدارهیسرما مسلط   یدئولوژیا بر بنا

و از  حذفو  یکارآمد ثروت اجتماع یریکارگبهدر  هیسرما ییتوانا کهیحال. در آوردیمآن را تاب  یلیمیببا  هیسرما

 ست،ا یدارهیسرمامباهات عصر  هیما ،و مصرف عیو توز دیدر سرتاسر چرخه تول هایناکارآمدو  هاهدررفت بردننیب

  ییو در معنا یحاتیتســل عیمولد در صــنا یهاتیظرفکار و  یرویمنابع، ن اتالف که اســتاز آن  ریناگز هیاما ســرما

ــرفاً  نیا. آورد تاب  را ینظام  مخارج  تر،عام  ــخص و اغلب   یها نمونه محدود به    صـ در مخارج   هدررفت   ینما نخمشـ

ــل دیاز حد در خر شیب کردنهیهز ای ینظام ــت که کل ا قتیحق. ســتین حاتیتس ــاً ینظام یتقال نیآن اس ــاس  اس

ست.   رمولدیغ سل    تنهانها ساخت ت شمن و منابع آن(، بلکه فراتر از   ی)نابود ست ا یو نابود بیتخر حاتیهدف از  د

ــل نیآن، بخش عمده هم  ــدهی تول ینظام  حات یتسـ ــتا  یحت دشـ گرفته   کار به  هماهداف مخرب   نیهم یدر راسـ

ـ    حاتیتسل شتری. بشوندینم ـ چرخه ح    یاهسته حاتیتسل خصوصبه ـ و  یدارند: طراح یایرعادیغ اریبس اتیـ
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 بالاســتفادهمســتقر شــوند، ســپس  زیدآمیتهد یحالت ایممکن اســت در وضــع  شــوند،یم شیآزما شــوند،یم دیتول

سا چه وعاقبت از رده خارج  و مانندیم سراف  صرفاً  ینظام هیسرما  اعتبار، نیهم به. شوند یمنابود  ب  رمولدیغ ای کارا

 است. دیضدتول نیماش کیبلکه  ست،ین

ـــــ  هیسرما دیچرا با اما ـــــ  یدر زمان جنگ، بلکه به صورت دائم فقطنه همآن ـ  یپررنگ برا نیچن ینقش ـ

 که است  نیا یپرسش   نیحجم از منابع مولد باشد؟ پاسخ معمول به چن   نیا هرساله  ینابود یرایپذ و لقائ دیضدتول 

صل  سلحه و   دیتول یمحرک ا صاد  عوامل نه ست ا ینظام یهاازین ،ینظام کردنهیهزا ش  نی. ادامه چنیاقت ناظر  ینگر

ــت نیبر ا ــدهلیتحمبار  زانیم نیکه ا ادعاس ــاد بها کریبر پ ش ــتا ییاقتص ــکل س ــفناک بابت امن یکه به ش  تیاس

سم توج  نی. اما امیپردازیم سل  یتیو امن یدفاع هاتیق سته  حاتیدر قبال ت ست و     ینجوم یهابودجهو  یاه س آن 

. پل  اندبودهواقف  تیواقع نیبه ا زین تیامن یحام طلبانجنگ یجنگ سرد، حت انیچنانکه از زمان پا ست،ا یپوشال

 یحت دیکه چرا نبا نمیبینم یاکنندهقانع لیدل چیه من» ســدینویمجنگ ســرد،  کارکهنه کنندگانمذاکرهاز  تز،ین

صورت   سل      جانبهکیبه  شر ت شده، از  سته  حاتیهم  شو  مانیاه ست و ه  نهیآنان پرهز ی. نگهدارمیخالص   چیا

ــیک یهنر «.کند ینم مان تی امن شیبه افزا  یکمک متحده هم    االتی در دولت ا  ینظام  طلبان جنگ  گریو د نجریسـ

  یکه با وجود تمام تیواقع نیاست. پس ا  ترامن یکشور  یاهسته  حاتیبدون تسل  کایآمرباورند که  نیبر ا صدا کی

سته  یهازرادخانههنوز از  ها،دگاهید نیا شکل    ینگهدار یاه سل    یشده و به  شمار ت سته  دیجد حاتیمداوم بر   یاه

ـ  اسلحه  دیتول هیمعمول در توج تینشان از آن دارد که روا شود،یماضافه  ــ در    ینظام کردنهیهز ،یبه طور کل و ـ

 است.  ترژرف قتیحق کی یسازپنهان یبرا کیدئولوژیا یواقع پوشش

 ستا ینظام کردنهیهز ازمندین هیسرما میریگشود که بپذ یظاهر یهاپارادوکس نیگره از ا توانیم یوقت تنها

ــتبه ینظام کردنهیهز. ســتین اتیو بدون آن قادر به ادامه ح ــل یهاگاههیتکاز  یکیاســت، اما  رمولدیغ یراس  یاص
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 یراهکار تیاست. مز  ازینسود مورد   ینر  باال نیتقاضا و هم تضم   زانیم داشتن نگهباال  یاست که هم برا  هیسرما 

سلحه پ  دیکه تول سئله بغرنج   یپا شیا سندگ م ضا   یناب ست که در گ  گذاردیمتقا معمول  یهاتیمحدود روداریآن ا

  ای هابیس  نیا یخودرو است. وقت  ای بیس  یمشخص تنها قادر به مصرف مقدار مشخص     تیجمع کی. ست یمصرف ن 

بحران  ریدر نقد کردن ارزش آنان ناموفق عمل کند، ناگز هیو سرما  افتندیبزنگ زده و از کار  ایخودروها فاسد شده   

  تاًینها حاتیتسل یوقت یاست و حت ریناپذیریسسالح  یجامعه برا ی. در مقابل اما اشتهارسدیماز راه  زین یاقتصاد

  یگرینظام ،یاقتصاد کامالً یاز منظر»لوکزامبورگ،  رزا. به قول پابرجاستهمچنان  هیسرما سودبمانند  بالاستفاده

ش  ضاف  یشاخص برا  یراه و رو   حدوحصر یب تیماه نیا یزیسوئ و  باران زینقرن بعدتر  مین «.ست ا یتحقق ارزش ا

صل  یهاستون از  یکیرا  ینظام کردنهیهز صاد   یا ستند یم یدارهیسرما اقت ست، یکه پ طورآن»: دان  یدارهیسرما  دا

سخ پرسش د   جانیهمعاقبت  یانحصار  ست: دولت با   افتهیخود را  نیریپا ست   زیچه چ یبر رو کردننهیهزا قادر ا

سلحه ب   منجالبدر  شدن غرقنظام را از  سلحه، ا  یزیسوئ باران و  دگاهید «.شتر یو هرچه ب شتر یرکود نجات دهد؟ ا

 االتیا ادخروج اقتص وهیاست که تنها ش 1940در دهه  نزیک ناردیمجان  زیبر بسط و توسعه تجو یمبتن قتیدر حق

ست، یمبه جنگ  واردشدن متحده از رکود را  صاعد  شیکه با افزا یجنگ دان  نقطه از: شد یمهمراه  ینظام دیتول یت

سل  عیصنا  ان،یپایبدوران جنگ  در امروز، نظر سب  یحاتیت ضا  باتا  اندافتهی یمجال منا   ر،یناپذیریس  ظاهربه ییتقا

 بسازند.   هیسرما یبرا ومرزحدیب یجهان

سلماً  نه و دیتول ابزار و کاال دیتول نه ه،یسرما  یینها هدف البته سود و به    ،یاجتماع یازهایرفع ن م بلکه کسب 

فارغ از نوسانات   نسبتاً که  است  نیا یبخش نظام ینر  سود متوسط است. مشخصه اصل       داشتن نگهطور خاص، باال 

صاد  یهابخش ریسا  ست. به قول باران و   ترمطمئن یسودآور از لحاظ  ،یاقت با   ارتشو  ینظام یروین» ،یزیسوئ ا

ساالنه م  شرا  اردهایلیخرج  ست، به خوب   شیکه ب یطیدالر، آن هم با  شنده ا شتر  کینقش  یاز همه به نفع فرو  یم
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سب  یرا برا یآرمان ص    یوکارهاک صو  ازینمورد  یاهیسرما  زاتیاز تجه یکه بخش بزرگ ییجاآن. از کندیم فایا یخ

ــول ن متیدر ق معموالً آن نهیهز ندارند، یگرید کاربرد چیه ــودیملحاظ  ییهامحص ــب ن،ی. بنابراش  دیتول وکارکس

عامل خطرساز  کی[ جبران] یبرا یادیزامن  هیاست و در عوض، نر  سود مجاز آن واجد حاش خطریب اسلحه عمالً

ص    یهاشرکت را به  یمومکه ثروت ع ست ا یفیهمچون ق یبودجه نظام «.ست ا یالیخ صو . به کندیم تیهدا یخ

ــل یقراردادها یاتکا ــرکت ،یدولت یحاتیتس ــرر و ز نرفتهفروش یگرفتار کاالها چگاهیه هاش ــ انیو ض از آن  یناش

در  لزیم. دهندیم لیبخش اقتصاد را تشک نیترمطمئن ینظام حاتیتسل عیصنا اعتبار، نیهم به و ــــــــ شوندینم

بر  یمتک یهم اقتصاد  و است  یبر جنگ دائم یمبتن یاقتصاد در آن واحد هم اقتصاد   نیا»نوشته بود   1950دهه 

ص   یهاشرکت  ست که هر روز ب  تیواقع «.یخصو صاد ع  نیا ش،یاز پ شیآن ا  نی. در اشوند یمهم  هیشب  ناًیدو اقت

 بدل شده است.  داریپا یسودآور یشرط الزم برا کیبه  انیپایبجنگ  ان،یم

. اما راهگشــاســتهمچنان صــادق و  ینظام کردنهیهزبه  هیســرما ازیاز ن یســتمیقرن ب یهالیتحل قســم نیا

  یهاتالطمو  هایس یدگرد هیسا  ریز ییهالیتحل نیچن یامدهایو پ جینتا یوارس  ازمندیکه گفتم، امروزه ن طورهمان

ــ  میدر چند دهه گذشته هست   یجهان یدارهیسرما اقتصاد   ــــ پکوهش جداگانه است.   کی سته یکه خود شا  یامر ــ

ــتر ولفگانگ و یگیار یجووان برنر،رابرت  ،یهارو دیوید جمله از ســت،یمارکســ پکوهشــگران از یاریبســ از  ک،یاش

سعه پس از جنگ،     از بعدو  1970که در دهه  اندگفتهسخن   یدارهیسرما در نظام  یرکود بههمان  ایسه دهه تو

 1970در دهه  یدارهیسرما بحران  نیآغاز دوره سندگان، ینو نیا گفته بهشد.   آغاز 11شکوهمند  سال  یس  اصطالح 

ـ   ـ   شدیمافت نر  متوسط سود شناخته  ایمثال با رکود مزمن  یبرا که ـ   پاسخ هاکیتاکتاز  یمجموعه متنوع با ـ

ــ  ،یاســتقراض دولت تورم، جملهمن د،یآیم یدارهیســرمانظام  تیتقوبه کار  کهداده شــد  و  یاســتقراض خصــوص

ست یس  ضت یر یهاا ص   و  یا صو ضالت نظام    ستند ین قادر هاکیتاکت نیاز ا کدامچیه البته. برالینول یساز یخ مع
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صرفاً  یدارهیسرما  شتر به قول  و اندازندیم قیظهور بحران را به تعو را رفع و رجوع کنند، بلکه   یشتر یب زمان ک،یا

 .خرندیم

ــرا نیهم درنظرگرفتنبا   دی با  امروز  یها زرادخانه  )همچون  ینظام  یکردها نه یهزنقش  ها، نه یزمپسو  طیشـ

 سازد یمکه بحران را متوقف  یضرور  بانیستون پشت   کی مثابهبهکرد:  یبررس  یدارهیسرما  اقتصاد  در را( یاهسته 

سل  شیپ هامدت هیسرما . البته کندیم یریاز آن جلوگ ای سته  حاتیاز ظهور ت  نیچن یمخارج نظام آنکهیبو  یاه

به  هیسرما یکه اتکا ستا یکنون گاهیتالقدر  دیاما شا ،و شکوفا شده بود   افتهیکنند هم رونق  دایپ یاگسترده ابعاد 

 یجبران یعامل توانیمرا  ینظام یکردهانهیهزاسلحه و  دیمثال، تول یاست. برا افتهیضرورت  ینظام یکردهانهیهز

سلطه و   یرو به افول در کشورها  یدیشالوده تول  یبرا یگاههیتک نیدر قبال افت مزمن نر  متوسط سود، و همچن  

شتغال  یمنبع البته،صد  ست. هم  زاا سلحه و   دیتول نیدان سا  ز،ین ینظام کردنهیهزا   عالجعوامل، ناتوان از  ریمانند 

ست اما  ست، ا یدارهیسرما امراض نظام  شود. کاف     ترمیوخمانع از هرچه  تواندیم کمد ضاع  صور   ست ا یشدن او ت

از  یناش تیحما بدون ــــــــمتحده  االتیاقتصاد ا شتر،یب مراتببه یحت و ــــــــ یجهان یدارهیسرمااقتصاد  دیکن

 یکردهانهیهزمعنا که  نیاقتصــاد جنگ اســت، به ا کی یدارهیســرمابود! اقتصــاد  ســتادهیکجا ا ینظام کردنهیهز

 الزمه عملکرد مستمر آن است. ینظام

قادر است از خلع سالح  یدارهیسرمااقتصاد  ای: آانجامدیم یپرسش محور  کیآنچه گفته شد، به طرح   یتمام

ــمتحده  االتیمعاصر ا خیجان سالم به در برد؟ بارها و بارها در تار ـــ جنگ  انیو پا تنامیجنگ و انیجمله در پا از ـ

مخارج  جانبههمهکاهش  یعنی اند،دادهخبر « صلح بهره»از  انیشگویپو  استمدارانیکه س میابودهشاهد آن  ــسرد 

ــودیمآزاد  یدیو تول یاجتماع یکاربردها یکه منابع برا یاگونهبه  ینظام ــکوفا  و ش ــد و ش ــاد مجال رش   ییاقتص

ــت. آ افته ی از زمان کاهش ن   یابرهه  چیدر ه یمخارج نظام   ،اما  ت،ی نها  در. ابد ی یم ــت که   نیآن ا لی دل ای اسـ اسـ
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شمن  شأ   دیجد ییهاد ست  تبعاً،و  اندبوده دیجد ییدهایتهدهمواره من صل از آن     کمد صلح و بهره حا تا به امروز، 

 یاز صلح جان سالم به در برد؟ هو   تواندینم هیآن است که سرما   یواقع حیتوض  ای اند؟شده موکول  ندهیهمواره به آ

ــرح با وتونین ــرکتچطور  آنکه ش ــرما» یهاش ــودآور یبرا ییکایآمر «دارهیابرس   ینظام یبه قراردادها یمکف یس

ست به هم » کندیمادعا  اند،یمتک صلح چن    لیدل نیدر ست که جنبش  صلح     تیحائز اهم نیا ست. اگر جنبش  ا

ــاد بر باد  باشـــد، زیآمتیموفق   ازمندیبلکه ن ســـت،یمحتاج جنگ به ما هو جنگ ن هیســـرما« .رودیم... کل اقتصـ

 .ستا ینظام کردنهیهزو  یگرینظام

صاد  الزاماتمتعارف،  لیتحل کی طبق شد رقابت   و یاقت سل رو به ر ش  یکی یحاتیت اتحاد  یاز علل عمده فروپا

ستان،   گانیرارتش از جانب دولت  ینظام تیو تقو زیبود. تجه یشورو  ریجماه   ریرا ناگز هاروسدر کنار جنگ افغان

فشار   رینتوانست ز  ی. اقتصاد شورو  کنند نهیهز ینظامامور  در اقتصادشان،   یداریاز آن ساخت تا فراتر از توان و پا 

سل رقابت  صادق   االتیادعا امروز درباره ا نیا ضی. نقاوردیتاب ب یحاتیت ست متحده    ینظام یکردهانهیهز: کاهش ا

صاد    ریناپذعالج یبه بروز بحران تواندیم شنده در اقت   دیشا  ،یگرینظام از هیسرما  ییجدا امروز. انجامدیب کایآمرو ک

 است.   ناممکن ،یگریاز هر زمان د شیب

 ناممکنسالح  خلع -

سعه   یکه نگهدار قتیحق نیا رغمبه سته  یهازرادخانهو تو شأ تهد  یاه سان  اتیروزافزون در قبال ح یدیمن و  یان

 باًیاما هنوز تقر انجامد،یب یواقع آخرالزمان کیزود به  ای رید رسد یمکه به نظر  یامخاطرهو  دیتهد ست، ا یاارهیس 

 نی. اکند تیحما آن از و بزند دیرا کل یخلع ســـالح همگان ندیکه بتواند فرآ ســـتین انیدر م یابالقوه یروین چیه

شنفکران  ان،یم نیا در! ست ا یچه جنون گرید سان  و خرد نام به آگاه رو :  اندافتادهبه عجز و البه  شرافتمندانه  ت،یان

ستند یمفقط اگر مردم  ست یم ست، ا یمحض  یوانگیچه د تیوضع  نیا افتنیادامه دان ستفاده عاقبت  میتوان  بمباز  ا
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. اما  مینابود کن یگرینظامدر کنار فرهنگ  زیرا ن یارهستهیغ یحاتیتسل ریذخا یحت و ــــــ  میمنع کن را یاهسته

 یاگونهکه  میکن یریگجهینت نیچن یمنظر به آسان  نیاز ا دیشا . زنندیم ادیفر ابانیدر ب هودهیب ییگواست.   هودهیب

ــا  ییقهقراپوچ و  ریســ نیکه ناتوان از متوقف ســاختن ا . اما  ســتین اتیادامه ح ســتهیبه ســمت فاجعه اســت، ش

که جهان  یواقع یگفتم، ما را در شـــناخت عوامل ترشیپآن، چنانکه  یکل یبه معنا تیدر باب انســـان دنیشـــیاند

ست، ناکام   دهیرا تداوم بخش  مانیاهسته  نه عجز و  ،ینظام مطلقاً یو نه منظر یاخالق مطلقاً یمنظر نه. گذاردیما

ستدالل در باب ارزش نظام  یصلح و نه حت  یالبه برا سته  یهازرادخانه زیناچ یا مؤثر در  یکردیرو کدامچیه ،یاه

جنگ سرد و رقابت   انیدر جر نیشد و همچن ختهیبر سر ژاپن ر هابمب نیاول یوقت گرچه. ستند یبحران ن نیقبال ا

سل  سل  یهاسامانه روزافزون آن، هواداران  یحاتیت دارند،   ینظام صرفاً  یو اهداف زهیبودند انگ یمدع یاهسته  یحاتیت

سرد هم به ا  کارکهنه افروزانجنگاما امروزه  س باور  نیجنگ  سته  یهازرادخانه ،ینظام یکه از منظر انددهیر  یاه

ــاچه ــورت  به دیبا یحت بس ــتدالل نظام  جانبهکیص ــوند. اما اس ــلو  نیاول چگاهیه ینابود ش  یبرا زهیانگ نیتریاص

است   بوده هاآن یو نقش اقتصاد  یاس یمصارف س   یبرا یپوشش   همواره ازقضا نبود و  یاهسته  حاتیتسل  یریکارگبه

 است.  اثریب زانیم نیتا ا یاهسته حاتیتسل هیبه نام صلح عل یدعو هرگونهاست که  لیدل نیهم به ــ

سالح   ایآ پس سته خلع  ست؟ نه، چن  ناممکن یاه سالح  ست ین نیا که  شود یممحقق  یزمان فقط. اما خلع 

.  میحمله کن ماًیمســتق هاآنبه  و ییرا شــناســا یاهســته یحاتیتســل یهاســامانهپس پشــت  یاهداف اصــل میبتوان

سل  س یس  ییابزارها ،در وهله اول ،یاهسته  حاتیت کنند، و یاعطا م تیمکها حادولت-رود به ملتیگمان ماند که یا

د. گذشته از  نبخش یب متاها ش قدرت درون دولت یشوند که به روند متمرکزساز  یم یاعمال فشار  لهیدرضمن وس  

لت در خالل فرآ  تی حاکم  یها گاه هی تک گرید رفتننیببا از   ها، نیا ــر   یندها  یدو عاصـ ــازیجهان م کا  ،یسـ به   ات

 حاتیکه تســل تیواقع نیاســت. ا افتهی یشــتریشــدت و حدت ب زین تیحاکم تیتقو یبرا یاهســته یهازرادخانه
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 زین هینفع قوه مجر به یو چرخش توازن قانون هاقدرت یدرون ییبازآرابه  ت،یحاکم تیبا تقو یدر همخوان ،یاهسته 

در واقع همواره نه فقط  تیحاکم. دیافزایم یوضـع کنون  تیو حسـاسـ   تیبر اهم شیاز پ شیخود ب کند،یمکمک 

ضمن ادعا  ست، قدرت گریدر قبال د یرونیب ییمت ستلزم   نیبلکه همچن ها ساز م و  یساخت ماد  یدرون یمتمرکز

 .رساندیم بیآس هاآنبه  و کندیمرا سد  کیجامعه است که راه تحوالت دموکرات یاجتماع

 رونیدرون و ب ت،یاشکال حاکم یتمام ینابود ت،ینها در و، ــــ   یمل یهاتیحاکم ینظر، نابود نیاز ا ن،یبنابرا

ـ    -ملت ـ   یهایفناورشد  یمدع 1945در سال  نزیکاز یخلع سالح است. وقت یقیحق ندیفرآ کی شرطشیپدولت 

ـ    اندکردهرا از دور خارج  یمل یهاتیحاکم یاهسته ـ    کنندخارج  دیدر واقع، با ا،ی ـ به  تیپرشتاب بشر ریس تا ـ

شود، به   ست سمت فاجعه متوقف  شخ  تیحاکم یدینقش کل یدر شته بود      نیداده و بر ا صیرا ت موضوع انگشت گذا

ــر یکه بقا ــع گرو در تیبش ــتا یمل تیحذف حاکم ای فیتض ــور که از دور خارج نیبا ا نزیکاز. البته س کردن تص

ستق  جهینت یمل تیحاکم ستدالل او و منافع گونه  تیبرآمده از عقالن میم سان  ینهفته در پس ا تالش و  ست، ا یان

 گرفته بود.   کمدست است یندیفرآ نیرا که الزمه به ثمررساندن چن یکاریپ

ــرما یازهاین ــل نیدوم هیس ــته یهازرادخانهاز  یو نگهدار دیتول برندهشیپو  یعامل اص ــتا یاهس ــناس   عی. ص

سل  ش  نیا ،یحاتیت ضا  د،یضدتول  میعظ نیما سود  داریپا ییتقا ضم باال و  یو نر   فراهم   هیسرما  یرا برا شده نیت

ــرما ییجاآنو از  ریاخ یهادههاعتبار، در  نی. به همآوردیم ــود رنج   هیکه س ــط س   برد،یماز افت مزمن نر  متوس

تنها  گمان،یب ،یاهســته حاتیاســت. تســل افتهی تیاهم شیاز پ شیب یحت ینظام یهابخشاز  یاقتصــاد تیحما

را به خود اختصاص داده    یتوجهقابلسهم   زین زانیم نیاما هم دهند،یم لیرا تشک  ینظام کردنهیهزاز کل  یبخش 

 دارد. یگرینظامو  هینشان از رابطه سرما ،یکه به طور کل
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  هیانباشــت ســرما کهیقلمرو و کی یگرینظامبود  یاول، مدع یجنگ جهان عیفجا ینیبشیپلوکزامبورگ، با  رزا

و  ریناگز یهاصه یخص  یادوره یهاجنگو  ینظام یهامجتمع منظم، یهاارتش ،یحاتیتسل  تیرو، تقونیاست و از ا 

ــرماجامعه  یذات ــکل میخواهیم. به باور او، اگر اندیدارهیس  هیعل دیبا م،یافتیدرب یگرینظاممؤثر با جنگ و  یبه ش

مشابه،    یاقیبه س  ،یمیاقل راتییتغ گرانلیتحل نیترنیزبیتاز  یهم اشاره کردم که برخ  ترشیپ. میکن کاریپ هیسرما 

سرما   مبارزه  س  یدارهیضد شخ  نیزم ارهیرا الزمه نجات  شابه و چه  یریگجهینت زیمن ن لی. تحلاندداده صیت سا  م ب

و  هیســرما هیعل کاریمســتلزم پ یاهســتهخلع ســالح  یواقع ندیفرآ کیبه دنبال دارد: به راه انداختن  یآورترهراس

ـ   تیحاکم ای هیسرما یالغا اندازچشمکه  ییجاآناست. از  تیحاکم ـ  ! هاآن یدو هر به رسد چه ـ   رقابلیغ نظر به ـ

صور  ضع  نیچن د،یآیم ت ست که اذعان کن به یاز منظر برخ یمو سالح   م،یمنزله آن ا سته بله، خلع  در عمل  یاه

 است.  ناممکن

 ینگهدار یبردارم که حام ییروهاین مالحظه قابلمن آن بود که پرده از قدرت  لیاز اهداف پس پشت تحل یکی

 نیچن یتیتاکنون موفق یاضدهسته   یهاجنبشو، به دنبال آن، نشان دهم چرا   اندیاهسته  یهازرادخانهو توسعه  

ــت آورده و بههاندک ب ــدت افت دس ــعباز حد  شیرا ب روشیپموانع  دیهمه، نبا نی. با ااندکردهش   داریو پا العبورص

و، در  یدارهیضــدســرما یهاجنبش. قدرت کندیم رییگاه به ســرعت تغ یاســی. حد و حدود امکان ســمیجلوه ده

متحده چنان بســط و  االتیدر ا ینقاط جهان و حت یدر اقصــ هیســرما تیحاکم دنیبه چالش کشــ تر،عام ییمعنا

مسئله  م،یدانیم یکه به خوب طورهمان ان،یم نینبود. در ا تصور قابل شیدهه پ کی نیکه هم است افتهیگسترش 

ــا بو چه ت،یخود مفهوم حاکم یبندمفصــل رایاســت ز تردهیچیپبه مراتب  تیحاکم ــکال  شیبس از آن، تصــور اش

ست. اما    یکار نظر کی ازمندین یاجتماع یو حکمران یسازمانده  یتیرحاکمیغ   یمردم یهاچالش توانیمسترگ ا

ستره را در  تیدر قبال حاکم صر رد  یاجتماع یهاجنبشاز  یاگ سطح فرامل  یابیمعا و هم درون  یکرد که هم در 
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 یهاجنبشاست که مشخصه     لیبد یساز یجهان کیخواست   هاآن نیتربرجسته : اندوسته یپها به وقوع دولت-ملت

ــ» کی مطالبه    نیهمچنقرن بود و  یابتدا  ــال  کارها  یکه چرخه پ   «یقیحق یدموکراسـ به حرکت    2011را در سـ

 یبه شدت همپوشان   گریکدیکه البته با  ت،یو حاکم هیمعاصر در عرصه سرما    یکارهایانداخت. سنجش توان بالقوه پ 

ست، اما تا   کی ازمندیدارند، ن ستاها  نیدر ا میبدان کندیم تیهم کفا جانیهمپکوهش جداگانه ا  یجد یتحوالت را

ضرورت جستن ا     درگرفته ست.  ــ گو  ست ا یگرید لیدل یاهسته ز فاجعه ا ــــ مجاب  یهنوز به اندازه کاف ییکه ــ

ـ به اهم   میانشده ـ از  شی، پآن ریو نظا ییهاجنبش نیچن یاندازراه. دیافزایم تیو حاکم هیسرما هیمبارزه عل تی! 

 .است یضرورالزم و  م،یبردار یاهسته یفناور و حاتیاز تسل یعار یجهان ییدر جهت برپا یجد یگام آنکه

 

 منبع:

Theory & Event, Volume 22, Number 4, October 2019, pp. 842-868 

 

 

 ها: نوشتپی

 یاز کارافتادن ناگهانپی است که در   یندیفرا( nuclear meltdown) یافروگداخت هسته  ای یاشدن سوخت هسته   ذوب 1

سته ی هاروگاهیکننده نخنک ستم یس  سته  ادیحرارت ز جادیو ا یاه سته فلز   باعث ذوببه یکباره  یادر رآکتور ه  یشدن ه

سته    ذوب»بعد از  .شود یم یسوخت اتم  یحاو یهارآکتور و لوله سوخت ه احتمال  ویواکتیشدن مواد راد و پخش «یاشدن 

 دارد. موجود  یطیمحستیو خطرات ز یفاجعه انسان

ــتهنیروگاه  2 ــ یاهس ــرق ژاپن در ی بعد از زلزله چیایدا مایفوکوش ــ 2011مارس  11بزرگ ش ــواهد  یمتالش ــد و ش از  یش

 است. م از کارافتاده یاهسته روگاهینی در این نیروگاه دیده شد. در حال حاضر این اشدن سوخت هستهذوب

آغاز توصیف  یااست بر یشناسنیدر زم یتحت سلطه انسان اصطالح یشناسنیعصر زمیا ( anthropocene) نیآنتروپوس 3

صر جد  کی س . دیع س   نیزم هدور نیدور از آخر نیبه آخر نیآنتروپو سر م اکنون که ای گویند، دورهمی یشنا . میبریدر آن به 

سان      برخی از زمین ضر ان سان بر این باورند که در حال حا س    رأثیتها شنا سو س  یمح  توانیو نم گذارندیم نیزم ستم یبر اکو

 م صحبت کرد. یشناسنیزم هدربار رثیٔ  تا نیگرفتن انظربدون در 
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آمده از دستبه یهادر تفالهو  است یاهسته یپرتوزا یهاشکافت سوخت یهااز فراورده( strontium-90) 90-میاسترانس   4

بر مغز استخوان  وقتی وارد بدن انسان شود   و شود  میجذب توسط گیاهان   90-می. استرانس  شود یم افتی یاهسته  یانفجارها

 مدارد.در پی  بارمرگآثاری و  گذاردیم اثر

پنج کارت پشت سر هم با   شود، زمانی که  اصطالحی است که در بازی پوکر استفاده می    (straight flushفالش ) تیاستر  5

 بیاید. مخال  کی

سته  ای ویواکتیبارش راد 6 سته بعد از انفجار که گویند می ویواکتیذرات راد( به ابر nuclear falloutی )اه وقوع  ای یابمب ه

ــته روگاهیدر ن ایحادثه ــت  دیآیبه وجود م یاهس ــورت که نخس ــرعت  یاتوده، بدین ص در  لومتریک 500از آتش و دود با س

سرعت آن   وزدیم یباد نیزم یو بر رو شود یساعت به هوا بلند م  سمت      لومتریک 300که  ست که به  ساعت ا توده این در 

صل  که  ویواکتی. ذرات رادکندیحرکت مدود  ست انفجار حا بر و  رندیگیمواد قرار م نیا یرو، متریلیاز دو م شیببا قطری  ،ا

ــایر عوامل و روند جو می ییباال یهاهیبه ال نیز ترکوچکذرات  .نشــینندمی نیزمروی ســطح  ممکن اســت با کمک باد یا س

 بنشینند. م نیزماز محل حادثه بروند و سپس روی دورتر  لومتریصدها کوهوایی آب

 یهابه خصوص اگر هدف سالح   دهد،یر  م یاجنگ هسته  کیاست که معموالً بعد از   یمیاز عواقب اقل یازمستان هسته   7

شد. از پ   کیمثل زا و قابل احتراق آتش یامنطقه یاهسته  س  یبه هوا توانیم یامحتمل زمستان هسته   یامدهایشهر با  اریب

 بکشد. مها طول سال یها و حتماه تاشار کرد که ممکن اس دیسرد و کاهش نور خورش

آزاد  یپرانرژ یخود را به شــکل تشــعشــع نوترون یاز انرژ یادیاســت که مقدار ز یاســالح گرماهســته ینوع یبمب نوترون 8

انفجار باعث شروع   نیو گرما و فشار حاصل از ا   شود یم نیتأم یاشکافت هسته   ندیفرا قیآن ابتدا از طر یانرژ یعنی. کندیم

تلفات  جادیا یوجود دارد، عامل اصل زین ییگرماو  یاثر انفجار ینوترون یهابمب. اگرچه در شود یم یاهسته  یهمجوش  ندیفرا

 از بمب اتم است. م تریقو اریو بس یدروژنیاز بمب ه تریبمب قو نیهاست. اتشعشع آن یباال زانیم

صدور فرمان   یدور از مراکز فرمان است، برا  یمتحده وقت االتیا جمهورسیاست که رئ  یچمدان «یافوتبال هسته »چمدان  9

 . مکندیاز آن استفاده م یاهسته حاتیدفاع با تسل ایحمله 

سم  التیاز تعط یکینوامبر،  11(، در Veterans Dayسربازان ) روز کهنه 10 ست که روز   االتیا یر سربازان   ادبودیمتحده ا

 .مکاستیجانباز و بازنشسته آمر

که اقتصاد فرانسه مثل اقتصاد     شود یگفته م 1975تا  1945 یها( به سال Trente Glorieuses) سال شکوهمند    یس  11

 رشد کرد. م سرعت و ژاپن در چارچوب طرح مارشال به ایتالیاو  یآلمان غرب رینظ افتهیتوسعه یکشورها ریسا

 

 


