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پرونده اوكراين ،مخمصه

خطر جنگ هسته اي در اروپا
نوشته Olivier Zajec
ترجمه شروين احمدي

وﻻديمير پوتين ،رئيس جمهور روسيه ،با اعﻼم اينكه نيروي بازدارنده خود را به حالت آماده
باش كامل قرار مي دهد ،همه ستادهاي فرماندهي ارتش ها را مجبور كرد تا فرضيه هاي
خود را كه اغلب به ارث برده از دوران جنگ سرد هستند  ،به روز كنند .قطعيت نابودي
متقابل  -كه مخفف آن در انگليسي  MADبه معناي »ديوانه« است  -ديگر براي رد
احتمال حمﻼت هسته اي تاكتيكي ،كافي نيست .حمﻼتي كه اگرچه ادعا مي شود محدود
است ،اما خطر درگيري غيرقابل كنترلي را به همراه دارد.

لحن پاسخ  -خشك ،و حتي خشمناك – توجه همه را برانگيخت » .داستان تعريف نكنيد ! شما هر چه
ميخواهيد بگوييد ،اما اين ايده كه ما تجهيزات تهاجمي ،هواپيما و تانك ]به اوكراين[ بفرستيم ...را فقط
ميتوان جنگ جهاني سوم ناميد«) .(١در  ١١مارس  ،٢٠٢٢آقاي جوزف بايدن با رد صريح پيشنهادات
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نمايندگان پارلمان و كارشناسان كه خواستار دخالت مستقيم اياﻻت متحده در درگيري بودند ،به بحث
روياروئي متعارف مستقيم بين واشنگتن و مسكو خاتمه داد .در عين حال ،رئيسجمهور آمريكا تأكيد كرد
كه اگر حمله روسيه تا قلمرو يكي از اعضاي سازمان پيمان آتﻼنتيك شمالي )ناتو( گسترش يابد ،احتمال
دست يازي به راه حل هاي نهائي را در نظر ميگيرد.

بدين ترتيب تمايزي بين فضاي حفاظت شده ناتو و قلمرو اوكراين كه در يك طبقهبندي ژئواستراتژيك
خاص قرار دارد ،ايجاد شد .به گفته واشنگتن ،اين امر مستلزم درك دقيق توازن قوا بين بازيگران حاضر
در ميدان ،بررسي ميزان مشاركت عملياتي حاميان اعﻼم شده اوكراين )به ويژه در مورد ماهيت انتقال
تسليحات به نفع كيف( و باﻻتر از همه ضرورت ارزيابي دائمي حدود خواست ها و اراده روسيه است.
هدف نهايي مي بايد ،ايجاد يك درب خروج براي درگيري از طريق مذاكره باشدكه هم روس ها و هم
اوكرايني ها بتوانند با سر بلندي از آن خارج شوند.

برخي اين احتياط آمريكايي ها را با اشاره به سخنان آقاي وﻻديمير پوتين در  ٢٤فوريه  ٢٠٢٢توضيح مي
دهند» :مهم نيست كه چه كسي بخواهد در مسير ما قرار بگيرد يا ) (...براي كشور و مردم ما تهديد
ايجاد كند ،آنها بايد بدانند كه روسيه فورا پاسخ خواهد داد و عواقب آن چنان خواهد بود كه در تمام
تاريخ خود مشابه آنرا نديده ايد« .اين كلمات همراه با افزايش سطح آماده باش نيروهاي هسته اي روسيه
)»رژيم ويژه خدمات جنگي«( ،را ميتوان نوعي تهديد تلقي كرد .و بدين ترتيب واكنش رئيس جمهور
اياﻻت متحده را نوعي عقب نشيني ارزيابي كرد .از همان  ٢٧ژانويه ،در نيويورك تايمز ،برت استفنز،
مقاله نويس نومحافظه كار ،كه خواستار احياي مفهوم »جهان آزاد« شد ،هشدار داده بود » :موفقيت
متجاوز در نهايت به تسليم رواني قرباني اش بستگي دارد«).(٢
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در واقع مي توان از خود سوال كرد كه آيا ميزان هماهنگي و عملياتي متجاوز نيست كه سطح »قابل
قبول« تجاوزگري را از جانب كساني تعيين مي كند كه با كمك متحدان تﻼش مي كنند از تماميت مرزها
و موجوديت ملي خود دفاع كنند .اما اين اظهارنظر ميتواند در مورد ساير بحرانهاي بينالمللي گذشته
نيز كامﻼً صدق كند ،مثﻼً مورد حمله عراق به كويت در سال  .١٩٩٠مشكل اين است كه سي سال بعد،
سرزمين مورد حمله ،اوكراين است ،با ابعادي غيرقابل مقايسه .و اينكه متجاوز ،روسيه ،استدﻻل هاي
راهبردي اي با ماهيتي متفاوت نسبت به صدام حسين دارد.

براي درك مخاطرات روابط كنوني كاخ سفيد و كرملين و همچنين ناراحتي آقاي بايدن از حداكثر گرايي
برخي از هموطنان يا متحدانش ،شايد بهتر باشد به بيانيه اي ديگر ،كمي قديمي تر ،مراجعه كنيم .وزير
امور خارجه روسيه ،آقاي سرگئي ﻻوروف ،در سال  ٢٠١٨تأييد كرد كه دكترين هسته اي روسيه » به
وضوح امكان استفاده از سﻼح هاي هسته اي را به دو سناريو دفاعي محدود مي كند :در پاسخ به تجاوز
به روسيه يا متحدانش از طريق سﻼحهاي هستهاي يا هر گونه سﻼح كشتار جمعي يا در پاسخ به
تجاوزات غيرهستهاي ،اما به شرطي كه بقاي روسيه در معرض خطر باشد« ) .(٣دكترين هاي هسته اي
براي تفسير ساخته شده اند .مدت هاي طوﻻني است كه بحث در ميان كارشناسان استراتژي روسيه در
مورد قرائت صحيح از اين نوع يادآوري هاي دكترين باﻻ گرفته است ) .(٤در  ١١مارس ، ،اولگا اوليكر،
مدير برنامه اروپا و آسياي مركزي سازمان غيردولتي گروه بحران بين المللي ،در مجله

Foreign Affairs

كه هر دو ماه يكبار منتشر مي شود ،نوشت  »:استفاده پوتين از عبارت "رژيم ويژه خدمات جنگي"
اگرچه قبﻼً مورد استفاده قرار نگرفته بود ،به نظر نمي رسد كه نشان دهنده تغيير جدي در موضع هسته
اي روسيه باشد« ).(٥
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اما ،از لحاظ نظري ناديده گرفتن آنچه كه توسط آقاي ﻻوروف در سال  ٢٠١٨همچون سناريوي دوم
مطرح شد » -در صورت تهديد بقاي روسيه«  -در بحران كنوني قابل اجتناب نيست .سؤال اين است كه
آيا رهبري روسيه واقعاً وضعيت استراتژيك اوكراين و در نتيجه عضويت نهايي آن در ناتو را يك سؤال
حياتي ميداند ؟ اگر پاسخ مثبت باشد ،اين امر توضيح دهنده آنست كه چرا اين رهبري ،برخﻼف منطقي
متوازن ،بر خﻼف تمام دﻻيل سياسي ،پذيرفت كه موقعيتي براي تقويت آتﻼنتيسم در ناتو ايجاد كند و
به موقعيت بينالمللي مسكوآسيبي جبران ناپذير بزند ،و حمله يك جانبه به همسايه خود را منطقي بداند.
و عﻼوه بر اين ،به ديپلماسي خود در مقابله با اين بحران رنگي »هسته اي « بدهد تا هر كشور متخاصم
ديگري را از دخالت در رويارويي جاري باز دارند.

آيا اين مانوري با عواقب وحشتناك ،با محاسبه بر ضعف ها و ترديدهاي غرب ،به منظور به حداكثر
رساندن آزادي عمل روسيه است ؟ آنتوني بلر ،نخست وزير سابق بريتانيا در سايت خود با تعجب سوال
مي كند» :آيا منطقي است كه ) (...از قبل به ]آقاي پوتين[ بگوييم كه هر كاري كه او از نظر نظامي انجام
دهد ،ما انجام هر نوع واكنش نظامي به آن را در نظر نخواهيم گرفت ؟ هرچند شايد اين موضع ما ،
موضعي صحيح باشد ،ولي تاكيد مستمر برآن ،و رفع شبهه از ذهن او ،تاكتيكي عجيب است« ) .(٦با اين
حال ،اگر بعد آشكار اين مانور را كنار بگذاريم  -هرچند از هم اكنون مسئوليت رويدادهاي آينده با
آنست  -مي تواند از همين امروز دقيقاً از خود پرسيد تا چه حد اين تاكتيك وحشتناك روسيه كه به
اهداف خود در قالب يك امنيت سازي تهاجمي دست مي يابد ،در عين حال بيانگر آميخته اي از باورهاي
استراتژيك و نااميدي هاي انباشته شده است ؟ آيا بايد انفجاري بودن اين مخلوط را دست كم بگيريم
اگر غرب بخواهد واكنش روسيه به محاصره خود در اوكراين را به »چالش« بكشد ؟
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اين سواﻻت و سواﻻت ديگر مدت ها قبل از آقاي بايدن نيز پرسيده شده بود .جان اف كندي در اكتبر
 ،١٩٦٢در روزهاي اوليه بحران موشكي كوبا ،در مواجهه با حاميان »واكنش سخت« در ميان مشاورين
خود ،مخاطرات تصميم گيري در چنين لحظه حساس را با عباراتي خﻼصه كرد كه صرفاً نظامي نبود ،بلكه
اساساً ادراكي بود .در چهارمين روز بحران ،جلسه ») «Excommكميته اجرايي شوراي امنيت ملي( تازه
آغاز شده بود ،رئيس جمهور جوان صحبت را چنين شروع كرد » :در درجه اول ،اجازه دهيد كه من نظرم
را در باره ماهيت مشكل مشخص كنم )… ( ما بيش از هر چيز بايد از خود بپرسيم كه چرا روس ها به
اين شكل عمل كردند« .آرشيوهاي محرمانهشده در باره اين لحظه كليدي تاريخ روابط بينالملل نشان
ميدهد كه كندي سپس راه حل تحريم و محاصره اقتصادي ،اهميت باز گذاشتن راه خروجي براي نيكيتا
خروشچف ،نياز به اجتناب از راه حل افراطي دست يازي به سﻼحهاي هستهاي و در عين حال حفظ
اعتبار بينالمللي آمريكا را مطرح ميكند .ژنرال كورتيس لي مي ،رئيس ستاد نيروي هوايي آمريكا با چهره
اي درهم رفته مي گويد» :اين محاصره اقتصادي و اين اقدام سياسي منجر به جنگ مي شود« .و سپس با
جمله منكوب كننده اي ادامه مي دهد » :و تقريباً همانقدر منفي است كه مماشات ]سياست مماشات
بريتانيا در مقابل رايش سوم آلمان[ قبل از مونيخ « .گفتگوها بين دوطرف به شدت متشنج و تهاجمي
است .كندي ،به بحث خاتمه مي دهد و ژنرال هاي خود را كه همگي به او دست زدن فوري به اقدام
نظامي را توصيه كردند  ،مرخص مي كند .او در روزهاي بعد دقيقاً برعكس عمل مي كند .مارتين جي.
شروين ،مورخ  ،در كتاب اخير خود كه به فرآيندهاي مقايسه اي تصميم گيري در زمان بحران هسته اي
اختصاص دارد ،نتيجه مي گيرد» :آنها اشتباه مي كردند .اگر رئيس جمهور بر تكيه بر محاصره پافشاري
نمي كرد ،اگر توصيه هاي ستاد كل ژنرال ها و همچنين اكثر مشاوران  Excommخود را مي پذيرفت،
ناخواسته امكان بروز يك جنگ هسته اي شتابزده را فراهم مي كرد« ).(٧

پرسش اصلي در واقع ارزش هشدارهاي هستهاي است كه روسيه با آن تجاوز متعارفي را » پوشش « مي
دهد كه از قبل برنامه ريزي كرده بود .ولوديمير زلنسكي ،رئيسجمهور اوكراين در واقعي بودن اراده
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همتاي روسي خود ترديد دارد» :من فكر ميكنم تهديد جنگ هستهاي يك بلوف است .قاتل بودن يك
چيز است .خودكشي چيز ديگري است .هر استفاده از سﻼح هاي هسته اي به معناي پاياني براي همه
طرف هاست ،نه فقط براي شخصي كه از آنها استفاده مي كند« ) .(٨به نظر ميرسد آقاي بايدن در اين
موضوع  ،با خريدن خطر اينكه ترسو بنظر بيايد ،موضع گيري جدي نكرده است .در حال حاضر ،او جلوي
تهاجمي ترين متحدان خود مانند لهستاني ها را گرفته است .و ترجيح مي دهد بر روي نيروي قهري
تحريم هاي اقتصادي ويرانگر همراه با برخي كشورها عليه روسيه  ،حساب كند ،نه روي هر ابتكاري كه
به آقاي پوتين فرصت دهد تا هر شكلي از عملكرد شتابزده را در اوج مناقشه انتخاب كند .مانند شروع
استفاده از سﻼح هسته اي تاكتيكي كه روس ها حدود دو هزار از آنها را در اختيار دارند.

پس زمينه هسته اي  ،تاثير گذار ترين جنبه براي ساختاردهي درگيري
نظامي است

آيا رئيس جمهور آمريكا اشتباه مي كند؟ در  ١٤مارس  ،٢٠٢٢در كانال  ،CBSژنرال هيلير ،رئيس سابق
نيروهاي مسلح كانادا ،معتقد بود كه ناتو بايد يك منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوكراين ايجاد كند .از نظر
او ،هشدار هسته اي رئيس جمهور پوتين بايد به عنوان يك بلوف تلقي شود .اين نيز نظر آقاي جان فيري
است كه مدير ارتباطات تام ديلي رهبر سابق اكثريت جمهوريخواه مجلس نمايندگان بود» :ضعف بايدن
در اوكراين ،زمينه حمله روسيه را آماده كرد ) .(...وقتي پوتين اشاره كرد كه آماده است از سﻼح هاي
هسته اي براي دستيابي به اهدافش استفاده كند ،بايدن گفت كه ما از سﻼح هاي خودمان استفاده نمي
كنيم ،امري كه به نظر من در تناقض با هدف داشتن چنين سﻼح هائي است .اگر از استفاده از آنها
خودداري مي كنيم ،پس چرا آنها را داريم ؟ «) .(٩نايل فرگوسن ،مورخ دانشگاه استنفورد ،اين انتقادات
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را تكرار مي كند» :پوتين در مورد سﻼح هسته اي بلوف مي زند .ما نبايد عقب نشيني مي كرديم« ).(١٠
و متاسفم كه » پوشش رسانه اي تا اين حد احساساتي و از واقعيت هاي نظامي بي اطﻼع شده است«.

اما ما دقيقاً در مورد كدام »واقعيتهاي« نظامي صحبت ميكنيم ؟ به عبارت ديگر ،و همانطور كه كندي
در چنين شرائطي احتماﻻ مي گفت ،ماهيت مشكل چيست ؟ امكان استفاده روسيه از سﻼح هاي هسته اي
 ،قبل از طرف مقابل  ،در جريان يك درگيري نظامي كه قبﻼً آغاز شده است .نينا تاننوالد ،نويسنده كتابي
درباره مفهوم »تابوي هستهاي« كه مدتهاست در نظريه روابط بينالملل مركزيت يافته  ،اين خطر را
بسيار بزرگ ميداند و از چشم انداز استراتژيك انتخاب شده توسط واشنگتن حمايت ميكند» :با وجود
فراخوانهاي مختلف براي ايجاد يك »منطقه پرواز ممنوع« بر تمام يا بخشي از اوكراين ،دولت بايدن
هوشمندانه مقاومت كرد .در عمل ،اين كار به معناي سرنگون كردن هواپيماهاي روسي است« .در نهايت
او مانند رئيس جمهور آمريكا نتيجه گيري مي كند»:اين كار مي تواند به جنگ جهاني سوم منجر شود«
).(١١

در ميان جنبه هاي ساختاري مختلف درگيري مسلحانه در اوكراين ،پيش زمينه اتمي در واقع برجسته
ترين است .گويي واژگان و مباني استراتژي هستهاي كه مدتها به جعبه ابزار منسوخ جنگ سرد
بازگردانده شده بود ،ناگهان در معرض بازآموزي سريع قرار گرفته اند .اين روند در رسانههاي غربي و
مكانهاي قدرت به چشم مي خورد ،زيرا آگاهي در مورد زنجيرههاي مخرب بالقوهاي را افزايش مي دهد
كه ابعاد تاكتيكي-عملياتي و سياسي-استراتژيك فاجعه جاري را به هم پيوند ميدهند.تحليل هاي داغ
جنگ طلبانه برخي از كارشناسان در روزهاي آغازين جنگ ،جاي خود را به بررسي هاي سردتري داده
اند .از بسياري جهات ،زمان درگيري بزرگ فرا نرسيده است .خاركف كابل نيست .به خصوص اگر
تحوﻻت نگران كننده بحث هسته اي معاصر را در نظر بگيريم.
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گزينه هايي بين آرماگدون)جنگ آخر زماني( و شكستي بدون جنگ

تا همين اواخر ،نوعي ارتدوكسي اتمي  ،كه از پايان جنگ سرد به موازات كاهش هماهنگ زرادخانه هاي
استراتژيك دو ابرقدرت سابق بوجود آمد  ،منجر به محصور شدن در نوعي اعتقاد خاص در مورد بخشي
از زرادخانه هاي اتمي شده بود :سﻼح هاي هسته اي به اصطﻼح »تاكتيكي« ،به دليل قدرت و برد آنها.
با اين حال ،از سال  ١٩٤٥تا  ،١٩٦٠آنها نقش اصلي را در برنامه هاي جنگي آمريكا ،به ويژه در قاره
اروپا ،ايفا كردند .در آن زمان مسئله دفع برتري شوروي در زمينه سﻼح هاي متعارف با استفاده از
سﻼح هستهاي بود كه مي بايست همچون وسيلهاي براي بازدارندگي در ميدان جنگ عمل كند .اين
همان چيزي است كه در سال  ١٩٤٥دكترين دالس به نام وزير امور خارجه آمريكا در آن زمان نام
گرفت .او مي گفت» :اياﻻت متحده ،اكنون نيروهاي دريايي و هوايي مجهز به سﻼح هاي دقيق تسليحاتي
جديد و قدرتمندي است كه مي تواند اهداف نظامي را به طور كامل  ،بدون به خطر انداختن مراكز غير
نظامي ،نابود كند« ) .(١٢يك سال بعد ،رئيس جمهور دوايت آيزنهاور اعﻼم كرد كه »دليلي نمي بيند كه
از آنها به همان شكلي كه از گلوله يا هر چيز ديگري استفاده مي شود ،استفاده نكند« ).(١٣

اما ،از دهه  ،١٩٦٠ظهور امكان »نابودي متقابل تضمين شده«  ،به تدريج سﻼحهاي هستهاي تاكتيكي
) (ANTرا از بخش بزرگي از قابليت استفاده احتمالي آنها محروم كرد ،زيرا خطرات اوج گيري را تشديد
مي كرد .به تدريج ،عبارت »حمله هسته اي محدود« همچون سفسطه اي خطرناك تلقي شد :علي رغم
استدﻻل متخصصان خاصي كه متقاعد شده بودند كه »برنده شدن« در يك جنگ هسته اي با »افزايش
توانائي« پاسخ اتمي و با كنترل اوج گيري درگيري امكان پذير است )مشهورترين آنها هرمان كان از
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مؤسسه هادسون بود( ،سﻼح هسته اي ،حتي از نوع »تاكتيكي« آن ،بر اساس يك طبقه بندي مبهم و
دلبخواه ،در واقع با چشم انداز »نابودي متقابل تضمين شده«گره خورد .آثار توماس شلينگ ،به ويژه
استراتژي درگيري ) ،(١٩٦٠به دنبال آن استراتژي و كنترل تسليحات ) ،(١٩٦١به اين آگاهي كمك كرد.

از اين منظر دكترين فرانسوي به تدريج رد »افزايش توانائي« هسته اي را به يكي از ويژگي هاي اساسي
اش تبديل كرد .امانوئل ماكرون ،رئيسجمهور آمريكا ،در حالي كه احتمال يك شليك هشدار دهنده
»يگانه و غيرقابل تجديد« را مردود نمي داند ،در فوريه  ٢٠٢٠تصريح كرد كه فرانسه »هميشه از تلقي
سﻼحهاي هستهاي بهعنوان سﻼح جنگي خودداري كرده است« .او همچنين تاكيد مي كند كه پاريس
»هرگز درگير يك نبرد هسته اي يا هر نوع واكنش هم سطح نخواهد شد« ) .(١٤قبل از دهه  ،٢٠١٠مي
شد تصور كرد كه نظريه اي با اين ماهيت ،همراه با »توانائي كافي« از نظر زرادخانه )كمتر از ٣٠٠
كﻼهك اتمي فرانسه( ،مي تواند همراهي ساير بازيگران داراي سﻼح اتمي را جلب كند .و ميتوان گفت
كه به غير از موارد خاص )مانند پاكستان( ،سﻼحهاي هستهاي تاكتيكي »در پسزمينه لفاظيهايي مانند
برنامهريزي نظامي و سياسي تحليل رفته بود«).(١٥

با اين حال ،حدود ده سال پيش اين روند تغيير يافت و در دنياي مطالعات استراتژيك ما شاهد بازگشت
آنچه »تئوري هاي پيروزي هسته اي« ناميده مي شود ،هستيم .اعتقادات نمايندگان فعلي آنها مبتني بر
تأمﻼت قديمي است .به عنوان مثال ،هنري كيسينجر ،استاد دانشگاه هاروارد در آنزمان ،در سال ،١٩٥٧
در كتاب سﻼحهاي هستهاي و سياست خارجي) ،(Nuclear Weapons and Foreign Policyضرورت گسترش
بازدارندگي آمريكا به اروپا را در شرائطي كه خطر نابودي تمام عيار بر آمريكاييها سنگيني مي كند،
مورد سوال قرار داد » :با تكيه بر جنگ تمام عيار همچون يك عامل اصلي بازدارنده  ،ما سيستم اتحاد
خود را از دو طريق تضعيف مي كنيم :يا متحدان ما معتقد مي شوند كه هرگونه تﻼش نظامي از طرف
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آنها بي فايده است ،يا اينكه متقاعد مي شوند كه صلح ،حتي به قيمت تسليم ،بهتر از جنگ است )…( .از
آنجا كه ما امروز بيشتر در مورد ظرفيت مخرب سﻼح هاي مدرن مي دانيم ،كمتر و كمتر معقول به نظر
مي رسد كه معتقد باشيم كه اياﻻت متحده ،و حتي بيشتر از آن بريتانيا ،آماده خودكشي براي واگذاري
يك منطقه به دشمن ،هر چقدر هم كه مهم باشد ،هستند« ) .(١٦يكي از راهحلهاي پيشنهادي ،ادغام
مجدد سﻼحهاي هستهاي تاكتيكي در ديالكتيك بازدارندگي گسترش يافته به سرزمينهاي متحد بود ،تا
به تصميمگيرندگان آمريكايي گزينههاي مياني بين آرماگدون)جنگ آخر زماني( و شكست بدون جنگ
ارائه شود .بدين ترتيب ،بازدارندگي جهاني با ايجاد »ضامن هاي اوج گيري« اضافي» ،بازسازي شد« .اين
ضامن ها قرار بود يك گفتوگوي بازدارنده را قبل از يك درگيري آخرالزماني تحقق بخشد ،و جلوي
ضربه خوردن منافع حياتي يكي از طرفين به دليل يك اوج گيري افراطي را بگيرد .بسياري از تحوﻻت
دكترين ها در دهه  ١٩٧٠اين منطق را عميق تر مي كند ،به ويژه آنهايي كه كالين گري در مقاله اي در
سال  ١٩٧٩با عنواني صريح منتشر كرد » :استراتژي هسته اي :طرفداري از نظريه پيروزي« ).(١٧

در سال  ،٢٠٢٢نظريهپردازان جديد پيروزي هستهاي » ،فلج بودن« را نيز كه چشمانداز بيش از حد
سفت و سختي را براي بازدارندگي ايجاد ميكند ،رد ميكنند .نگرش استراتژيك آنها به نوعي با گزارش
»بازبيني وضعيت هسته اي« نيمه رسمي شد .اين گزارش در سال  ٢٠١٨توسط دولت ترامپ منتشر
شد ) .(١٨تأثير اين نظريه ها بر طرف روسيه چه بود ؟ آيا كرملين در چارچوب تداوم اقدامات عملياتي
خود  ،بين قابليت هاي بازدارندگي هسته اي و متعارف دچار سردرگمي شد ؟ به هر حال كساني كه بر
مقابله با استراتژي هاي تركيبي اصرار دارند  ،همان هائي هستند كه با تكيه بر قدرت كاهش يافته يا فوق
العاده كاهش يافته سﻼح هسته اي »تاكتيكي« )»  ،(« low-yield or ultra-low-yield weaponsاز افق استفاده
احتمالي از آن دفاع مي كنند.كشورهاي شرور كه منطق قرار دادن حريف در مقابل »عمل انجام شده«
برايشان جذابيت دارد ،هرچه بيشتر بر گرايش » اجتناب از يك تهديد بزرگ « قدرت هاي بزرگ هسته
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اي حساب باز مي كنند ،حداقل تا زماني كه اين قدرت ها با بحراني مواجه نشوند كه حوزه امنيتي شان
را تهديد مي كند.

انتخابي بدتر از بقيه :ادعاي ديوانه بودن حريف

ما امروز شاهد به روز بودن نظرات سال  ١٩٥٧كيسينجر در رابطه با نقص هاي ذاتي هر نوع
بازدارندگي وسيع هسته اي هستيم .با اين حال ،اگرچه استفاده از اين نقص ها براي يك كشور شرور غير
هسته اي تأثيرات مرگباري به همراه خواهد داشت  ،اما براي متجاوزي كه خود داراي بازدارندگي هسته
اي است ،دو برابر خواهد بود .چرا كه يك دولت قدرتمند مانند يك دولت شرور رفتار مي كند و اين
دقيقاً همان چيزي است كه امروز مانور روسيه در اوكراين نشان دهنده آنست .به ترديدهاي غرب در
واكنشي نامتناسب كه ميتواند منجر به تشديد احتمالي هستهاي شود ،مسئوليتي در مقابل تاريخ نيز
اضافه ميشود» :متجاوز« يا »قرباني تجاوز« براي اولين بار پس از هيروشيما و ناكازاكي »تابوي« استفاده از
سﻼح هستهاي را مي شكند .اولگا اوليكر اذعان مي كند» :اين احتياط و اين اعطاي امتيازات ممكن است
رضايت عاطفي را به همراه نداشته باشد .مطمئناً پيشنهادهاي نيروهاي ناتو براي كمك مستقيم به اوكراين
جذابيت خاصي دارد .اما اين پيشنهادات خطر گسترش جنگ را به يك درگيري هستهاي گستردهتر
افزايش ميدهد .بنابراين ،رهبران غربي بايد آنها را بيدرنگ رد كنند .هيچ چيز ديگري نمي تواند
خطرناك تر از اين باشد«.

سومين عصر هستهاي كه در ده سال گذشته با بحرانهاي مختلف پديدار شده بود ،واقعاً در اوكراين آغاز
شده است .در سال  ،٢٠١٨رئيس ستاد كنوني نيروي دريايي فرانسه ،درياساﻻر پير ونديه ،تعريف اين
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تغيير دوران استراتژيك را كه در پي تجاوز روسيه به شكل دردناكي در حال شكل گيري است ،توضيح
داد» :چند نشانه نمايانگر آنست كه ما وارد يك دوره جديد مي شويم" .سومين عصر هسته اي" كه پس
از دوره اول ،كه مبتني بر بازدارندگي متقابل بين دو قدرت بزرگ بود  ،و عصر دوم ،كه اميد به نابودي
كامل و سﻼح هاي هسته اي پس از پايان جنگ سرد را در پي داشت ،آغاز مي شود« ).(١٩عصر سومي
كه در آن سؤاﻻت جديدي در مورد استحكام  -و ارتباط با » -قوانين منطقي ) «(...اي مطرح مي شود »
كه با درد بسيار در زمان بحران كوبا « ) (١٩آموخته شد .دوراني كه ما عقﻼنيت بازيگران جديد را در
دست يازي به ابزارهاي هسته اي مورد ترديد قرار خواهيم داد .زماني كه ارزش وجود تابوي هسته اي به
شدت مورد ستايش قرار خواهد گرفت ،زيرا برخي اكنون آن را مانند توتم تكان مي دهند» .اگر از
استفاده از آنها خودداري كنيم ،چرا آنها را داريم ؟ « خواندن جمﻼتي از اين دست ممكن است نشان
دهد كه سخنان پرخاشگر آلبرت انيشتين در سال  ١٩٤٦همچنان درست است .او با تاسف مي گفت:
»قدرت رها شده اتم ،همه چيز را تغيير داده است به جز طرز فكر ما« .با اين حال ،در آن زمان ،انيشتين
اشتباه مي كرد .مطالبي براي روشن كردن توازنها و عدم توازنهاي گفتگوي بازدارنده  ،به سرعت و در
مقادير عظيم نوشته شد .مسلماً سودمندي كنوني اين ادبيات نظري و تاريخي بيش از حد مي تواند متغير
باشد و گاه به نتايجي براساس منطقي هذياني بيانجامد .با اين حال ،از اين توده ناهمگون ،تحليلهايي پديد
ميآيند كه درك انتقادي از بحران هستهاي اوكراين را روشن ميكنند ).(٢١

يكي از اين آثار بهويژه به چالشهاي مربوط به بازگشت نظريههاي پيروزي هستهاي در شرايط »عصر
سوم اتمي« مربوط ميشود .رابرت جرويس ،استاد دانشگاه كلمبيا ،پيشگام روانشناسي سياسي در روابط
بين الملل كه در  ٩دسامبر  ٢٠٢١درگذشت ،تﻼش كرد نشان دهد كه مي توان از معضل امنيتي اي
خارج شد كه باعث مي شود هر بازيگر اقدامات خود را دفاعي تلقي كند و اقدامات رقيب را بصورتي
»طبيعي« تهاجمي بداند .به گفته وي ،شكستن مارپيچ ناامني ناشي از اين تحريف ،مستلزم توسعه تبادل
سيگنالهايي است كه تمايز ابزارهاي »تهاجمي« از »دفاعي« را در زرادخانههاي دشمنان ممكن ميسازد.
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به كارگيري نظريه چشمانداز او در مبادﻻت هستهاي ،همچنين فرصتهاي مناسبي را براي تفسير رفتار
روسيه در بر ميگيرد ،بهعنوان مثال ،نشان ميدهد كه تاكتيكهاي تهاجمي اغلب ناشي از جلوگيري از
ضرر است تا اميد به سود.

در يك بحران هستهاي ،هيچ استراتژي اي كامﻼ » بهينه« نيست .با اين حال ،يك انتخاب كه از بقيه كمتر
بدتر است ،وجود دارد :تأييد اين كه رهبر مخالف ديوانه است و رويارويي با او را يك »بازي شاهين-
قمري« ) (chicken gameدر نظر گرفتن كه در آن اولين كسي كه تسليم مي شود ،بازنده است .متقاعد
كردن خود به اين امر كه يا به نابودي متقابل مي انجامد )با وجود جنون حريف تسليم نمي شوم( يا به
شكست بدون جنگ )به دليل جنون او تسليم مي شوم( .در هفته هاي اخير ،به نظر مي رسد برخي
پذيرفته اند كه اين رفتار كه بدتر از همه عملكردهاي ممكن است ،مي تواند شايسته نام »استراتژي«
باشد.
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