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مقدمه
فضای دوقطبی جنگ سرد به ویژه از بعد شناسایی متقابل هررر یرک از دو بررازیگر آمریکررا و
شوروی به عنوان قدرت رقیب ،باعث شکلگیری نرروعی «ادراک امنیتری متقابررل» شررده بررود؛
برداشتی خاص که از زمینههایی چون وجود تهدید مشخص (سالح اتمی) از جانب بررازیگر
مشخص (آمریکا یا شوروی) در جغرافیای مشخص (بلوک شرق یا غرب) بر سر موضرروعی
مشخص (ایدئولوژی) ریشه میگرفت .در این میان ،مقوله کنترل تسلیحات از محرروریترین
بحثهای حاکم بر معادالت جنگ سرد تلقی میشد .به باور حامیان سیاستهای معطوف به
کنترل تسلیحات ،با مشخصشدن بیثباتیهای ناشی از موازنه قدرت نظامی ،رویکرد یادشده
باعث شد که رهبران دو بلوک به سوی اقدام به جنگ گرم سوق نیافته و بر این پایره ،نرروعی
فضای همکاری و ثبات نسبی در عرصه بینالمللی شکل گیرد .پایان فضای دوقطبی در کنررار
اعمال نوعی فضای عدم انسجام و پراکندگی در عرصههای گوناگون امنیتی بهویژه کانونهای
تهدید ،راهبرد سیاست خارجی ایاالت متحده به عنوان تنها ابرقدرت بجامانده از عصر جنررگ
سرد را نیز با ابهامهای زیادی روبرو کرد.
در این میان ،مفاهیم کلیدی چون کنترررل تسررلیحات و ترردابیر و راهکارهررای مربوطرره بررا
برداشتها و تفاسیر مختلفی روبرررو شررده و بررازنگری در برراب آن برره دسررتورکار مطالعررات
استراتژیک پس از جنگ سرد و سیاستهای کاربردی مرتبط با آن تبدیل شد .واقعه سررپتامبر
در سال  2001و بهویژه پافشاری تصمیمگیرندگان آمریکایی بر رویکرد «مبارزه با تروریسررم»
به عنوان فصل مشترک و مؤلفه انسجام بخش اجزای راهبرد سیاست خارجی جدید به بسررتر
مفهومی و تحلیلی نوآورانهای برای پردازش دوباره سیاست کنترل تسلیحات تبدیل شررد .در
این میان ،ابتکار پیوندبخشی میان فعالیتهای تروریستی و کنترل تسلیحات به خصرروص در
عرصه امحای جمعی و سیاستهای منع گسترش قابل تأمل است .با این وصررف ،چگررونگی
هویتیابی مقوله کنترل تسلیحات در چارچوب سیاست خارجی آمریکررا ،در دوره حاکمیرت
هر یک از کابینههای پس از  11سپتامبر با ویژگیهای خاصی همراه شد.
واکنش بوش ،رهایی از ترتیبات کنترل تسلیحات بینالمللی و به پایانرسیدن تاریخ انقضای
این ترتیبات بود و بر این مبنا ،رویکرد یکجانبه وی بهعنوان رئیسجمهور زمان جنررگ توجیره
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شد .رویکرد نولیبرال باراک اوباما ،با تأکید بررر نقررش کنترررل تسررلیحات و چندجانبرهگرایی در
راهبرد سیاست خارجی همراه بود و نهایتاً انتخاب ترامپ باعث شد که در بستر پیونررد راهبرررد
«آمریکا نخست» 1و ناسیونالیسم اقتصادی ،تهدیدهای اقتصادی ،مهمترررین مسرئله امنیررت ملرری
تلقی شود .از اینرو ،این راهبرد ،هم جنگ و هم چندجانبهگرایی را هزینهزا دانسررته و کوشررید
برای دفاع در مقابل متجاوز به شکلی که خود مصون و در حاشیه باشررد ،عمررل کنررد .بنررابراین،
سیاسررت کنترررل تسررلیحات برره عنرروان نتیجرره منطقرری راهبرررد سیاسررت خررارجی آمریکررا برره
یکجانبهگرایی و بهرهگیری از ابزارهایی غیر از جنگ گرایش یافت .بنابراین ،به نظررر میرسررد
اینکه چه راهبردی در سیاست خررارجی آمریکررا اتخرراذ شررود ،در شررکلگیری سیاسررت کنترررل
تسلیحات نقش خواهد داشت و مقایسه این راهبردها میتواند به مقایسرره سیاسررتهای کنترررل
تسلیحات بینجامد.
پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه وجرروه اشررتراک و افتررراق سیاسررت کنترررل
تسلیحات آمریکا در دورههای رهبری بوش ،اوباما و ترامپ کدامند؟ در پاسررخ ،فرضریه اصررلی
عبارت است از اینکه «در کنار تأکید بر جایگاه راهبردی و پایدار جهتگیری کنترل تسررلیحات
در سیاست خارجی آمریکا در بین سالهای  2001تا  2020در دوره بوش جهتگیرری مزبررور
در قالب "فراکنترل تسلیحات" ،در سالهای اوباما در چررارچوب "سیاسررت کنترررل تسررلیحات
برونبوم" و در دوره رهبری ترامپ "سیاست ناکنترل تسلیحات" مدنظر قرار گرفت».
در مورد پیشینه تحقیق میتوان به برخی از مهمترین منابع اشاره داشت .جیسون دی.

الیس2

در مقاله «بهترین دفاع :ضداشاعه و استراتژی امنیت ملی» معتقد است اسررتراتژی جدیررد امنیررت
ملی دولت بوش با هدف متمرکزکردن مجدد تالشهای ایاالت متحده برای مقابله با کشورهای
تکثیرکننده و بازیگران غیردولتی ،اساساً جایگزین رویکرد سنتی منع اشاعه ایاالت متحده شررده
و برای اولین بار از مفهوم "ضد اشاعه" استفاده کرد؛ آنچه که به مرحله تأیید نبرد پرریشدسررتانه
رسید ) .(Ellis, 2010از سوی دیگررر ،جرروزف سرریرینکوین 3در مقالرره «فروپاشرری اسررتراتژیک:
شکست دکترین هستهای بوش» معتقد است که مانند بحران مالی ،سیاستهای نرراقص ،بحررران
1. America First
2. Jason D. Ellis
3. Joseph Cirincione
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اشرراعه سررالحهررای هسررتهای را ایجرراد کرررد .او نهایت راً برره  10مررورد از شکسررتهای کلیرردی
سیاستهای دولت بوش در برخورد با مسئله اشاعه پرداخت است ).(Cirincione, 2008
ادبیات معطوف به سیاست کنترل تسلیحات اوبامررا بیشررتر بررر چگررونگی شررکلگیری ایررن
سیاست و تأثیر آن بر سیاست کنترل تسلیحات دولتهای دیگررر اشرراره دارد .جوانررا اسررپیر 1در
مقاله « داد و ستدی معمول؛ آمادهسازی بررسی وضعیت هستهای ایاالت متحده» این پرسش را
پیش کشیده که فاصله پدیدآمده بین نگرش «جهان عاری از سالح هستهای» (که توسررط اوبامررا
در پراگ در سال  2009ارائه شد) و نتایج بسیار معتدلتر سند مرور وضررعیت هسررتهای()2010
به چه دلیل رخ داده است؟ نگارنررده بررا اسررتفاده از الگرروی سیاسررت بروکراتیررک ،پاسررخ را در
نبردهای بورکوراتیک شدیدی میداند که در داخررل دولررت جریرران داشررته؛ تنشرری کرره هررم بررا
تصمیمگیری معمول و هم با نتایج بازیهای سیاسی که بر سند نهایی مرور وضررعیت هسررتهای
تأثیرگذار بود ) .(Spear, 2011همچنین ،مقاله «مرور بررازبینی وضررعیت هسررتهای» تغییرررات در
سیاستهای سالحهای هستهای ایاالت متحده و خلع سالح را که توسط دولت اوباما آغاز شد،
توصیف کرده و چهار مسیر بالقوه را نشان داده که از طریق آنهررا ،ایرراالت متحررده میتوانسررت
سیاستهای دیگر دولتها را تحت تأثیر قرار دهد :کاهش درک تهدید هستهای؛ تغییر باورهای
جهانی در مورد آنچه رفتار هستهای "مسئوالنه" محسوب میشود؛ تأثیر بر مباحررث داخلرری در
مررورد خلررع سررالح در پایتختهررای خررارجی؛ و ایجرراد پویررایی جدیررد مررذاکره دیپلماتیررک
(.)Sagan & Vaynman , 2011
پژوهشهای انجامشده به دوره دونالد ترامپ به امکان تغییررر و چگررونگی تررداوم سیاسررت
کنترل تسلیحات آمریکا در این دوره پرداختهاند .مقاله «تسلیحات هستهای و نهادهای اتحرراد در
دوره دونالد ترامپ» چارچوبی نهادی را ترسیم میکند تا خطرات سیاستهای دولت ترامپ در
مورد گسترش سالحهای هسررتهای را ارزیرابی کنررد ) .(Frühling & O’Neil , 2017همچنررین،
مقاله «سواد هستهای دونالد ترامپ» با برجستهکردن میراث هستهای ترامپ که از اوباما برره ارث
برده ،نشان میدهد که بیشتر نظرررات ترامررپ در مررورد مسررائل هسررتهای بررا روسررای جمهررور
جمهوریخواه گذشته نسبتاً سازگار است ،اما آنجا که او منحصر به فرد است ،یعنی جررایی کرره
1. Joanna Spear
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از رسانههای اجتماعی استفاده میکند ،ممکن است پیامدهای بالقوهای در پیامرسانی 1هسررتهای
داشته باشد ).(Michaels & Williams, 2017
روش تحقیق در این پژوهش ،مقایسهای است و شیوه جمعآوری اطالعات نیز اسررنادی یررا
کتابخانهای است .سازماندهی پژوهش بدین شکل است که ابتدا سیاسررت کنترررل تسررلیحات از
بُ عد نظری مورد بحث قرار گرفته و در ادامه سیاست مزبور در هررر یررک از دورههررای رهبررری
بوش ،اوباما و ترامپ تشریح خواهد شد .در پایان ،وجوه اشتراک و افتراق سیاسررتهای مزبررور
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف .سیاست کنترل تسلیحات بهعنوان ابزار راهبرد سیاست خارجی
کنترل تسلیحات را از دیرباز مجموعه تمهیدات همیارانهای تعریف کردهاند که دولتها برای
بهبود امنیت مشترکشان در میان خود مقرر میدارند .این تمهیرردات نوعراً بهصررورت تنظرریم
شاخصی برای توان یا ظرفیت نظامی است .دولتها از برقراری چنین تمهیداتی ،دستیابی برره
اهداف مشخصی چون کاهش احتمال جنگ ،کاستن از هزینههای اقتصادی و سیاسی ،حفر
آمادگی جنگی و پایینآمرردن سررطح خشررونتها را در صررورت وقرروع جنررگ مرردنظر دارنررد
(گریفیتس .)791 :1388 ،کنترل تسلیحات در معنای مضیق و سنتی آن ناظر بر تحدید کمرری
یا کیفرری برخرری از انررواع تسررلیحات اسررت ) .(Elliot & Reginald, 1989: 272واژه کنترررل
تسلیحات هرچند ابتدا در دهه  1950برای تفهیم انعقاد معاهدات بینالمللی تحدیررد مسررابقه
تسلیحاتی پدیدار شد و در مقابل خلع سالح قرار گرفت ،به تدریج آنچنان معنررای وسرریعی
یافته که خلع سالح و سایر مفاهیم فوق ،زیرمجموعرره اجررزای آن تلقرری میشرروند .برره نظررر
می رسد که در شرایط کنونی ،کنترل تسلیحات مفهوم عامی است که تالش هررای مربررو برره
تثبیت توانمندی های نظامی و تسلیحاتی و کاهش آن ها (کنترل تسلیحات به مفهوم سنتی آن)
را در کنار انهدام ذخایر موجود تسلیحاتی (خلع سالح به مفهوم دقیق آن) در برمیگیرد.
گستردگی موضوعی نظام کنترل تسلیحات سبب میشود که کلیه تسررلیحات خررواه از نرروع
کشتارجمعی یا متعررارف را شررامل شررود .از ایررنرو ،نررهتنها سررالحهای هسررتهای ،شرریمیایی و
1. Nuclear Signaling
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بیولوژیک ،بلکه در تئوری ،کلیه سالحهای متعارف نیز قابلیت قرارگرفتن تحررت پوشررش ایررن
نظام برخوردارد (ساعد.)63 :1383 ،
کنترل تسلیحات با توجه به معیارهای متفاوت اهررداف ،ابررزار ،فرآینررد ،اقرردام و اسررتراتژی
تقسیمبندی شده است .نخست ،در رابطه با اهداف یا مقاصد کنترل تسلیحات ،هر اقدام کنترررل
تسلیحاتی میتواند بر اساس اثرات بالقوه و بالفعل آن طراحی و اجرررا شررود؛ ماننررد سرروقدادن
دولت به سرمت بیاعتمررادی برره قابلیتهررای دفرراعی و امنیترری خررود .دوم ،دسررتهبندی کنترررل
تسلیحات از نظر ابزار بهکار رفته؛ در این مورد بر مقوله زور تأکید شده و بر این پایه ،مفاهیمی
چون کنترل تسلیحات در مراحل شکلگیری ،گسترش ،تصمیم به استفاده از زور و اعمررال زور
مورد توجه قرار گرفته است ) .(William Jr & Viotti, 2012: 18-19سوم ،کنترل تسلیحات برره
عنوان نوعی «فرآیند» که ممکن است به ایجاد روابط و شررکلگیری هنجارهررای رفترراری میران
دولتها و میان سازمانهای بینالمللی و دیگر ترتیبات نهادی منجر شود .چهررارم ،از نظررر نرروع
اقدام نیز اقدامات کنترل تسلیحات را میتوان به شیوههای متفاوتی دستهبندی کرد؛ یکجانبه یرا
چندجانبه ،رسمی یا غیررسمی ،تحمیلی و خودجوش .پنجم ،کنترررل تسررلیحات ممکررن اسررت
بخشی از محاسبات استراتژیک باشد؛ چنانکه سیاستگذاران از این ابزار برای بهبررود موقعیرت
دولت خود در ارتبا با سایر دولتها یا حتی خرید زمرران در ایرن رقابررت بهرهمنررد میشرروند
).(William Jr & Viotti, 2012: 7-19
در این پژوهش ،معیار اخیر به عنوان معیار محوری اسررتفاده میشررود .بنررابراین ،ایررن پرسررش
مطرح میشود که سیاست کنترل تسلیحات چگونرره بخشرری از محاسرربات اسررتراتژیک محسرروب
میشود؟ در پاسخ باید گفررت کرره سیاسررت کنترررل تسررلیحات ،ابررزار راهبرررد سیاسررت خررارجی
کشورهاست .این پاسخ از این جهت است که هررر راهبررردی شررامل سرره مؤلفرره اسررت :نخسررت،
اهداف ،مقاصد و منافع خاص ملی را مشخص میکند ،دوم ،چالشهررا یررا تهدیرردهای موجررود را
برای آن منافع مشخص میکند؛ و سوم ،استراتژی ،ابزارها یا وسایل خاص سیاستی را با توجه برره
چالشهایی که مواجه هستند ،انتخاب و اهداف ملی را دنبال میکند ).(Dueck, 2015: 14-15
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در این پژوهش ،راهبرد سیاست خارجی کشورها با استفاده از نظریه رفتار موازنهای راندال
شوئلر (رفتارهای چهارگانه موازنهای شامل راهبرد موازنه مناسب ،1راهبرد فراموازنرره ،2راهبرررد
ناموازنه 3و راهبرد موازنه نافرجام )4و افزودن نوع پنجمی از رفتار موازنهای یعنی راهبرد موازنه
برونبوم 5تبیین شده و سیاست کنترل تسلیحات دولتهای مختلف آمریکا پررس از  11سررپتامبر
به عنوان ابزار این راهبردها مورد بحث قرار میگیرد .شوئلر مدلهای موازنه را در مقابل نظریرره
استاندارد موازنه قوا مطرح میکند .وی معتقد است وقتی که دولتها به سررطوحی اجتمرراعی و
نخبگان تقسیم شده باشند ،احتمال کمتری دارد که با پیشبینیهای موازنه قرروا مطابقررت کننررد.
بهطور مشخص ،رهبران دولتهای فاقد انسجام برره نسرربت انررواع منسررجم دولتهررا ،تمایررل و
قدرت کمتری به پذیرش ریسکهای سیاسی و سیاستی موازنه دارند .دالیلی که دولتها علیرره
تهدیدها موازنه برقرار میکنند ،عمدتاً عوامل سیستمی نیستند ،بلکه مانند همه تصمیمات امنیت
ملی تحت تأثیر فرایند سیاسی داخلی هستند ).(Schweller, 2004: 161-166
برقراری موازنه در مقابل تهدید نیز متأثر از فرآیند سیاسی داخلی اسررت .امررا معنررای رفتررار
موازنهای چیست؟ موازنه و موازنه نافرجام قابل تقسیمبندی به چهررار مقولرره را دارد :نخسررت،
موازنه مناسب است زمانی حادث میشررود کرره هرردف ،تجرراوزگر خطرنرراکی اسررت و نبایررد و
نمیتوان در مقابل آن مماشات کرد .دوم ،ناموازنه است که ممکن است برره شررکل دنبالررهروی،
مماشات ،تعهد ،دوریگزینی یا پنهانشدن مطرح شود .این سیاستها ،عاقالنه و معقول هستند؛
بهویژه وقتیکه دولت با اقناع دولت تجدیدنظرطلب نسبت به شررکایتهای مشررروع آن دولررت
قادر به اجتناب از هزینههای جنگ بوده یا چنین اقداماتی را توسط دیگران مجاز شمارد یررا برره
دیگران برای دفاع در مقابل متجاوز به شکلی که خود مصون و در حاشیه باشررد ،مجرروز دهررد.
مقوله سوم بهعنوان نقطه تمرکز شوئلر ،موازنه نافرجام است که زمانی اتفاق میافتد کرره دولررت
موازنه برقرار نمیکند یا بهطور غیرموثری در پاسخ به متجاوز خطرناک و غیرمماشاتگر ظرراهر
میشود .وقتیکه دولت نرسیده به توازن متوقف میشود ،چه در درک اهداف قرردرت در حررال
1. Appropriate Balancing
2. Overbalancing
3. Nonbalancing
4. Underbalancing
5. Offshorebalancing
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ظهور از آنچه در واقع هست ،دچار سوءبرداشت شررود و چرره تهدیررد را بهدرسررتی درک کنررد،
سیاسررتهای مناسررب برررای حمایررت از خررود برره دالیررل سیاسررت داخلرری ،اتخرراذ نمیکنررد
).(Schweller, 2004: 167-169
چهارم ،فراموازنه یا موازنه نامناسب اسررت کرره موجررب برراالرفتن مررداوم ،پرهزینرره و پرخطررر
تسلیحات درنتیجه سوءبرداشت از هدف بهعنوان متجاوز است .نوع موازنهای که دولتهررا برقرررار
میکنند ،واکنش بیش از حد تلقی میشررود؛ در حررالی کرره تررالش دولتهررا برررای جلرروگیری یررا
دفاعکردن در مقابل تهدید ضروری نیست .در این مورد ،دولتی که موازنه برقرررار میکنررد ،باعررث
وضعیتی میشود که قابل اجتناب بوده یا هزینههای آن بیشتر از برررآورد ایررن دولررت برروده اسررت.
وقتی دولت خط پایان توازن را رد میکند که در درک اهداف قدرت در حال ظهور بیشتر از آنچه
در واقع هست ،دچار سوءبرداشت شده یا تهدید را بهدرستی درک کند ،ولی سیاستهای فراتر از
حد انتظار برای حمایت از خود به دالیل سیاست داخلی اتخاذ کند (ویلیامز .)69 :1392 ،میترروان
نوع پنجمی از راهبرد موازنهگری در سیاست خارجی را به عنوان راهبرد موازنه برونبوم برشمرد.
این نوع از موازنه در پاسخ به افزایش هزینهها در فراموازنه مطرح شده و پیشررنهاداتی در راسررتای
کاهش هزینهها در ایجاد موازنه مناسب مطرح میکند.
مطابق این راهبرد ،آمریکا تمایل دارد از کاهش نیروهای نظامی حمایت کند؛ بر مزایای نظررامی
نسبی در دریا و در آسمان تکیه کند؛ از عملیات ضدشورش یا مداخالت پیرامونی اجتناب کنررد؛ و
از پروژههای بینالمللی که شامل اشغال نظامی یا حکمروایی بر کشورهای در حال توسعه اسررت،
خودداری کند .به عقیده حامیان آنها ،همه این تغییرات راهبردی برره معنرری کرراهش بیشررتر هزینرره
است .نیروهای مسلح ایاالت متحررده تنهررا در صررورتی تمایررل دارنررد درونبرروم عمررل کننررد کرره
قدرتهای منطقهای نتوانند موازنه میان خودشان را در مقابل هژمون بالقوه حف کننررد .نیروهررای
آمریکایی زمانی که تهدیدها بررسی شوند ،تمایل به خروج و عقبنشینی دارند

(Mearsheimer,

) .2011: 18,31هرچند این راهبرد از نظر منطق مدل چهارگانه رفتار موازنهای راندال شوئلر یعنرری
ساخت دولت از تهدید ذیل راهبرد مناسب طبقهبندی میشود ،اما به دلیل اینکه ریشرره در راهبرررد
کالن انزواگرایی در تاریخ ایاالت متحده داشته و از نظر تاریخی بالفاصررله پررس از دوره ریاسررت
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جمهوری جورج بوش و در دوران اوباما مطرح شده و در مقابل راهبرد فراموازنرره ،دوگانهسررازی
میکند ،راهبرد موازنه برونبوم بهعنوان راهبرد پنجم در نظر گرفته میشود.
در این پژوهش ،سه راهبرد فراموازنهگرایی ،موازنهگرایی برونبوم و ناموازنرره برررای تبیررین
راهبرد سیاست خارجی دولتهای بوش ،اوبامررا و ترامررپ بهررره گرفترره میشررود .هررر یررک از
راهبردهای فراموازنهگرایی ،موازنهگرایی برونبوم و ناموازنه برره ترتیررب برره سیاسررت فراکنترررل
تسررلیحات ،کنترررل تسررلیحات برونبرروم و نرراکنترل تسررلیحات شررکل میدهنررد .هررر یررک از
سیاستهای کنترل تسلیحات با توجه به مؤلفههای چهارگانه شکلدهنده شررامل جایگرراه زور و
رژیمهای بینالمللی ،بهرهگیری از تضمین امنیتی ،وضعیت استراتژیک بررا قرردرتهای بررزرگ و
نقش سالحهای هستهای تبیین میشوند .انتخاب این مؤلفهها با توجه به اسناد مرررور وضررعیت
هستهای 1آمریکا صورت گرفته است.

ب .کنترل تسلیحات در چارچوب راهبرد مبارزه با تروریسم
در سالهای جنگ سرد که به تدریج باور به نقش برتری کیفی نظامی به عنوان مبنای هر درکی
از رقابت تسلیحاتی مدرن از شرردت و قرروت بیشتررری برخرروردار میشررد ،استراتژیسررتهای
آمریکا به سمت جلوگیری از توازن استراتژیک با رقیب (شوروی) از طریق مهار ترروان نظررامی
مبتنی بر فناوریهای پیشرفته (بهویژه دومنظوره) آن رهنمون شدند .بر این مبنا ،سیاست کنترررل
تسلیحات دولت آمریکا افزون بر سطح ملی ،در حوزه فراملی نیز بر ترتیبات بینالمللی ناظر بر
شکلگیری رژیم بینالمللی کنترل تسلیحات داللررت دارد .مهمترررین ایررن ترتیبررات را میترروان
کمیته هماهنگکننده نظارتهای صادراتی چندجانبه(کوکوم) ،2پیمرران منررع گسررترش هسررتهای
(انپیتی) 3و رژم کنترل فناوری موشکی (امتیسیآر) 4قلمررداد کرررد .در بررین سررالهای پایرران
جنگ سرد و حادثه  11سپتامبر ،راهبرد سیاست خارجی آمریکا به دلیل عرردم شررفافیت محرریط
استراتژیک ،فاقد انسجام الزم بود و در واقع ،دوران گذار را سپری میکرد.

)1. Nuclear Posture Review (NPR
)2. Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM
)3. Non-Proliferation Treaty (NPT
)4. Missile Technology Control Regime (MTCR
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در این میان ،سیاست کنترل تسلیحات آمریکا بهعنوان نتیجه راهبرد سیاسررت خررارجی ایررن
کشور با تمرکز بر جهان سرروم و تهدیرردهای نرروین حاصررل از آن بررهویررژه از زاویرره گسررترش
سالحهای کشتار جمعی و اعمال سیاستهای کنترل صرردور فناوریهررای پیشرررفته در عرصرره
شمال–جنوب به بخش قابل توجهی از این سیاست تبدیل شد و با تأکید بوش پرردر و کلینتررون
بر منطقهگرایی و پیشبرد دموکراسی ،مقدمات ورود به عصررر پسررا  11سررپتامبر و شررکلگیری
سیاست منسجم در عرصه کنترل تسلیحات فراهم شد .حادثه  11سپتامبر از نظررر ایجرراد محرریط
استراتژیک مجاز و افزایش انعطاف و حوزه عمل استراتژیک آمریکا ،نقطه عطفی در دنیای پس
از جنگ سرد محسوب شده و میتوان عینیت محسوس لحظه تک قطبی 1را پس از این حادثرره
تشخیص داد .برخی معتقدند اغراق نیست اگر یازدهم سررپتامبر  2001را بررهعنوان آغرراز عصررر
جدیدی در اندیشهورزی راهبردی آمریکا و حادثهای که محیط امنیتی بینالمللی را متحول کرد،
توصیف کنیم .این حادثه ،تهدید ناشی از تروریسم و سالحهای کشتار جمعی که دور و فرضی
به نظر میرسید ،را ناگهان تبدیل به واقعیت کرد و واکنش به آن را بهعنوان راهبرد کالن جدید
ضروری ساخت.
مهمترین بحث این است کرره نظررم جهررانی جررایگزین نظررام دوقطبرری شررده اسررت .نتیجرره
استراتژیک حمله  11سپتامبر در سیاست امنیت ملی آمریکا این بود که مهار جررای خررود را برره
حمله پیشگیرانه و پیشدستانه و اقدام تهاجمی قبل از شکلگیری تهدید داد (زهرانرری:1392 ،
 .)46-45ورود به عصر پس از  11سپتامبر به تهدیدهایی برای ایاالتمتحده آمریکررا شررکل داد
که محیط استراتژیک متفاوتی نسبت به قبل از  11سپتامبر و دوران جنگ سرد ایجاد کرررد .ایررن
محیط استراتژیک بالفاصله در دوره بوش پسر منجر به اتخرراذ راهبرررد فراموازنررهگرایی توسررط
دولت او شد.

 .1لحظه تک قطبی مبتنی بر تأکید به باورها و اعتبار فزاینده قدرت و ماهیررت جهررانی میررراث آمریکاسررت کرره توسررط چررارلز
کراتهامر مطرح شد.
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 .1دوره بوش؛ به سوی سیاست فراکنترل تسلیحات
راهبرد فراموازنهگرایی بوش ،راهبردی است که با اولویت آمریکای برتر ،فقدان تهدید نامتقارن
جدید نسبت به ارزشهای اساسی چون حف امنیررت شررهروندان و حفر ثبررات بینالمللرری را
مهمترین مسئله امنیت ملرری تلقرری کرررده و درصرردد اسررت بررا ابزارهررای واقررعگرایی قاطعانرره،
اتحادهای همیشه جدا از هم ،بینالمللگرایی جدید و چندجانبهگرایی گزینشی و بهرهگیررری از
قدرت سخت و جنگ پیشدستانه به این هدف نائل شود .بنابراین ،هر یک از مؤلفههای تعیررین
منافع ،تشخیص تهدیدها و استفاده از ابزارها که به راهبرد فراموازنهگرایی بوش شکل میدهند،
بررسرری میشرروند .نخسررت ،در مررورد تعیررین منررافع ،برتررری آمریکررایی ،جایگرراه برتررری و
منحصربهفرد آمریکا در مقام قدرتمنرردترین کشررور جهرران ،مسررائل مهررم بیشررماری را پرریش
میکشد .در میان مهمترین مسائل میتوان به این موضوعات اشاره کرد :ایاالتمتحده برای چرره
هدفی از موضع برتر استفاده میکند؟ آیا برتری ارزش دارد؟ دکترین بوش در ایررن موضرروعات
صررریح و بیپرررده سررخن میگویررد .سررند اسررتراتژی امنیررت ملرری  2002تصررریح میکنررد کرره
ایاالتمتحده دارای قدرت و نفوذ بینظیری در جهان است .این جایگاه بررا حفر و ایمرران برره
اصول آزادی و ارزش جامعه آزاد با مسئولیتهای بیهمتا ،تعهرردات و فرصررت همررراه اسررت.
قدرت بزرگ این کشور باید برای ارتقای موازنه قدرتی کرره از آزادی حمایررت میکنررد ،مررورد
استفاده قرار گیرد ).(The National Security Strategy, 2002
دوم ،در مررورد تشررخیص تهدیرردها ،مؤلفررههای اصررلی راهبرررد برروش کررامالً برخاسررته از
پیشانگارههای واقعگرایانه رئیسجمهور درباره سیاست خارجی اسررت .بررا حادثرره  11سررپتامبر
ابتدا تعریف تهدید متفاوت شده و بنابراین ،ارزیابی آن دگرگون میشود و بهصورت همپرروش،
تعریف امنیت و ارزیابی آن دگرگون میشود .به عبارتی ،تعریف امنیت از فقدان تهدید نظررامی
کالسیک نسبت به ارزشهای اساسی همچون حف بقاء کشررور و حفر موازنرره قرروا در برابررر
قدرتهای بزرگ ،به فقدان تهدید نامتقارن جدید نسبت برره ارزشهررای اساسرری چررون حفر
امنیت شهروندان و حف ثبات بینالمللی میدهررد .از ایررنرو ،در سررند اسررتراتژی امنیررت ملرری
نیروهای مسلح در سال  2004استراتژی دفاعی آمریکا چالشهای کنونی و نوظهور پرریش روی
ایاالتمتحده را در چهار دسته قرار داده است .1 :سنتی :استفاده از ارتشها و سیستمهای منظم
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توسط کشورهای دیگر که در جنگ کشور با کشور نمود دارد و مثال بارز آن جنگهای جهانی
اول و دوم بودند؛  .2نامنظم :بهرهگیری از شیوههای غیرمتعررارف توسررط کشررورها و بررازیگران
غیردولتی علیه کشور قویتر که نمونه آن جنگ ویتنام بود؛  .3فاجعهبار :استفاده تروریستها یا
کشورهای دشمن از تسلیحات کشتارجمعی یا شیوههایی که پیامد مشابه دارد؛ و  .4مختلکننده:
برتری رقبای آمریکررا در حوزههررای عملیرراتی مشررخص بهواسررطه پیشرررفتهای تکنولوژیررک
(.)The National Military Strategy, 2004: 4
همچنررین ،میترروان ابزارهررای واقررعگرایی قاطعانرره ،اتحادهررای همیشرره جرردا از هررم،
بینالملررلگرایی جدیررد و چندجانبررهگرایی گزینشرری و بهرهگیررری از قرردرت سررخت و جنررگ
پیشدستانه را در راستای عملیاتیشدن راهبرد فراموازنه ردیابی کرد .زمررانی کرره برررای موضررع
تهاجمی نه مواضع تدافعی ،مشکالت مهم امنیت ملی پیش میآمد ،دیدگاه واقررعگرایی قاطعانرره
بوش برتری خود را نشان میداد .دیدگاه دولت به هنگام حادثه تروریسم فاجعررهبار ایررن اسررت
که بهترین دفاع ،تهاجم قوی اسررت .اسررتراتژی ملرری برروش برررای امررنکررردن فضررای سررایبر و
استراتژی امنیت سرزمینی و اطالعات ملرری نمونررههای از ایررن مررورد هسررتند .ایررن سیاسررتها
قاطعانه هستند ،چون به دنبال توسعه و شکلدهی به معمرراری جدیررد امنیترری در ایررن حوزههررا
هستند و قاطعانه شکافها را با برنامههای مناسبی که شکافهای خطرنرراک در گذشررته وجررود
داشتند ،پر می کنند .از سوی دیگر ،برای کشررور بسرریار قدرتمنررد ،تهدیررد و توسررل برره اعمررال
رفتارهای ب هاصطالح غیرمنطقی (دیوانهوار) بهوسیله خود قدرت مزبور نیز در راستای بهبررود
و گسترش اعتبار میتواند مثمر ثمر باشد .این جنبه از خصوصیات سیاسی بره ارث رسرریده (از
دکترین ریگان) است که در دولت بوش ظهور پیدا کرد (چامسکی.)6 :1390 ،
اتحادهای همیشه جدا از هم 1به عنوان ابزار دوم مدنظر قرار میگیرررد .آمریکاییهررا دربرراره
اتحادها ،احساسات دوپهلو دارند و از نظر تاریخی ،دربرراره گذاشررتن بسرریاری از تخممرغهررای
امنیت ملی در سبدهای کشورهای دیگر چموش و سرکش بودهاند .دولت بوش از همرران آغرراز
به این درس تاریخی آگاه بود که هر دولتی سرانجام حتی اگر در مأل عام به ایررن امررر اعتررراف
نکند ،عمالً بدان آگاهی پیدا خواهد کرد (رنشون .)101-103 :1393 ،یکجانبهگرایان در دولت
1. Stand-apart Alliances

رویکرد مقایسهای به سیاست کنترل تسلیحات...

155

بوش که حضور متحدین را دست و پاگیر میدانستند ،تا آنجا از آنرران یرراری مرریطلبیدنررد کرره
تأییدکننده سیاستهای یکجانبهگرایانهشان باشند نه بیشتر ) .(Harris, 2008: 41-48ابزار سوم،
بینالمللگرایی جدید و چندجانبهگرایی گزینشی است .دکترین بوش به ایررن نهادهررا اینگونرره
مینگریست که چون روش مناسبی درست نشدهاند ،پس نمیتوانند نقشهای مهم خررود را برره
نحو مؤثری ایفاء کنند .هنگامی که دغدغههای حیاتی امنیت ملی ظهور میکننررد ،ایاالتمتحررده
نمیتواند کامالً به آنها وابسته باشد و ایررن امررر یعنرری بینالملررلگرایی جدیررد .آنچرره منتقرردان
بهعنوان "یکجانبهگرایی" آمریکایی تلقی کردند ،در واقع نخستین مرحلرره تررالش برررای نظررم
بینالمللی جدید یا حداقل نوسازی نظم قدیم محسوب میشود (رنشون.)101-103 :1393 ،
در نهایت ،بهرهگیری از قدرت سخت و جنگ پیشدستانه از این جهت طرح میشررود کرره
استفاده از قدرت نظامی و جایگاه آن در میان کابینه جنگ بوش امری غیرقابلانکار است .حترری
آنها غیرمنطقی جلوهکردن در هنگام استفاده از نیروی نظامی را نیررز سررودمند تلقرری میکردنررد
(چامسکی .)7 :1390،بهرهگیری از جنگ پیشدسررتانه هررم در راسررتای همررین مؤلفرره و امکرران
استفاده لحظهای از قدرت نظامی محسوب میشود .کسانی که سیاست خارجی جورج بوش را
موفق ارزیابی میکنند ،معتقدند وی از شکلگیری حمله  11سپتامبر دیگری جلوگیری کرد ،امررا
نوام چامسکی منتقد سرشناس آمریکایی این نظر کارتر ،رئیسجمهور پیشین آمریکررا ،را تأییررد
کرده که حمله پیشدستانه ،بدترین مفهوم در تاریخ است؛ زیرا امنیت آمریکررا مسررتقیماً تهدیررد
نشده است ).(Hoffman & Kasupski, 2007
 .1-1سیاست فراکنترل تسلیحات بوش
فرصت حاصل از  11سپتامبر  2001زمینرره های پیونرردآفرینی میرران فعالیتهررای تروریسررتی،
کنترل تسلیحات در عرصه امحای جمعی و سیاست های منع گسترش را در اختار دولتمردان
این کشور قرار داد ) .(Newman, 2004: 59بدین ترتیب ،کابینه بوش از طریق اهتمام جرردی
به مقوله سالح های کشتار جمعی و هویتبخشی به آن ،به عنوان عنصر محوری در استراتژی
رویارویی با تروریسم درصدد چارهجویی برای این بُعد از احساس بی اعتمادی خررود نسرربت
برره نظررم بین المللرری موجررود برآمررد ) .(Alison, 2004: 64در ایررن زمینرره ،دیرردگاههای
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نومحافظه کارانه نیز بر میزان توانمندی دولت بوش در زمینه اعمال نظارت و کنترررل الزم بررر
موارد مشمول قاعده اشاعه سالح های کشتار جمعی و فناوری های مربو تأکیررد داشررت کرره
می توان از آن به عنوان مهم ترین شاخص برای ارزیابی ایفای نقش رهبری آمریکا در عرصرره
جهانی یاد کرررد ) . (Newman, 2004: 79بنررابراین ،بررا توجرره برره راهبرررد سیاسررت خررارجی
فراموازنه گرایی آمریکا در دوره برروش ،سیاسررت کنترررل تسررلیحات آمریکررا در فضررای پسرا
11سپتامبر را می توان با عنوان سیاست فراکنترل تسلیحات مورد بررسرری قرررار داد .سیاسررت
فراکنترل تسلیحات ،سیاستی است که با تأکید بر جایگاه زور ،تنها به متحدان تضمین امنیترری
داده و با اتخاذ رویکرد برتری استراتژیک بر قدرتهای بزرگ ،نقش سالحهای هسررتهای را
تا سطح آغازگر جنگ افزایش میدهد.
در مؤلفه اول از سیاست فراکنترل تسررلیحات برروش ،زور اهمیررت بیشررتری دارد .بازدارنرردگی را
میتوان بهعنوان تالش کنترل تسلیحاتی عمده بررا تأکیررد بررر جایگرراه زور در نظررر گرفررت؛ بررهویررژه
بازدارندگی از طریق تسلیحات هستهای که هدف اصلی در آن ،هرگز استفاده از تسلیحات نیست .بررا
توجه به این موضوع ،حف مناسب نیروهای بازدارنده ،همراه با تهدیدهای مناسب ،نرروعی از کنترررل
تسررلیحات متعلررق برره ایررن دسررته اسررت ) .(William Jr & viotti, 2012: 19خررروج از پیمانهررا و
معاهدات کنترل تسلیحات نیز وجهی مهم از این مؤلفه محسوب میشود و در واقع ،با داعیرره حفر
نیروی بازدارندگی مناسب طرح میشوند .خروج از معاهده موشکهررای ضدبالسررتیک ،برخررورد بررا
کنوانسیون سالحهای بیولوژیک ،برخورد با کنوانسیون سالحهای شیمیایی ،امتناع از تصررویب پیمرران
منع جررامع آزمایشهررای هسررتهای (سرری.تی.بی.تی) ،1پرهیررز از تصررویب پیمرران قطررع تولیررد مررواد
شکافتپذیر (اف.ام.سی.تی) 2تغییرات ایجادشده در نظام ملی تولید و صدور فناوریهررای حسرراس،
گروه تأمینکنندگان هستهای ،3ابتکار امنیت اشاعه 4و تررالش برررای بررازنگری در ان.پی.ترری و طرررح
برنامه دفاع موشکی ملی مهمترین شاخصهای این مؤلفه محسوب میشوند.

1. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
)2. Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT
3. Nuclear Suppliers Group
4. Proliferation Security Initiative
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مورد اخیر یعنی برنامه دفاع موشکی ملی را میتوان مهمترین شاخص برشررمرد .برنامرره دفرراع
ملی موشکی( 1ان.ام.دی) را باید در ارتبا با رژیم کنترل فناوری موشکی (ام.تی.سرری.آر )2مررورد
توجه قرار داد .رویکرد دفاعی (موشکی) آمریکا زمینههای پیشبرد تعامل خویشتندارانه میرران ایررن
دولت و روسیه بهویژه بر محور استارت  3را با چالش مواجرره کرررد .برخرری تحلیررلگران در ایررن
مورد نوعی تکروی تعارضجویانه آمریکا علیه ام.تی.سی.آر سخن گفتهانررد .نکترره دوم برره تررأثیر

ان.ام.دی بر برتری اتمی آمریکا از زاویه بنبست نظررامی حاصررل از راهبرررد نررابودی تضمینشررده
متقابل 3ارتبا مییابد .در این زمینه ،اشاره شده که بعد از سلطه نیمقرنی راهبرد مزبور کرره نرروعی
ثبات نسبی بر محور عدم استفاده آمریکا و شوروی سابق و روسیه فعلی از موشکهای مسلح برره
کالهک اتمی را باعث شده بود ،نظام دفاعی موشکی بوش را باید بهمثابه حرکت پایرراندهنررده برره
این دوره تلقی کرد .به این ترتیب ،ان.ام.دی ،جهان را در آستانه نوعی تغییر دراماتیررک در موازنرره
هستهای به نفع ایاالتمتحده قرار داده است (.)Lieber & Press, 2006: 7-8
تضمین امنیتی مثبت برای متحدان ،مؤلفه اتحادی سیاست فراکنترل تسررلیحات محسرروب
میشود؛ در حالی که تضررمین امنیترری مثبررت برررای متحرردان و تضررمین امنیررت منفرری برررای
غیرمتحدان ،مؤلفه اتحادی سیاست کنترل تسررلیحات برونبرروم محسرروب میشررود .تضررمین
امنیتی مثبت یعنی اطمیناندادن به متحدین و شرکا (و آن هایی که داوطلب هستند) نسبت برره
اینکه چتر بازدارندگی هسته ای آمریکا و ترتیبات ساختار امنیت منطقه ای که بررا مشررارکت و
حضور آمریکا سامان داده میشود ،آن هررا را تحررت پوشررش داده و امنیررت آن هررا را در قبررال
همسایه های تهدیدکننررده تضررمین خواهررد کرررد (سرررتیپی و حجررتزاده .)97 :1392 ،سررند
وضعیت هستهای سال  2002از پنتاگون میخواهد برررای تهیرره پیشررنهادهای احتمررالی برررای
استفاده از سالحهای هسته ای حداقل علیه  7کشور کرره نرره تنها شررامل روسرریه و کشررورهای
محور شرارت (عراق ،ایران و کره شمالی) بلکه شامل چین ،لیبی و سوریه نیز میشود ،اقدام
کند ).(William, 2002

1. National Missile Defense
2. Missile Technology Control Regime
)3. Mutual Assured Destruction(MAD
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برتری استراتژیک بر قدرتهای بزرگ ،نشاندهنده وضعیت استراتژیک با قرردرتهای بررزرگ
در سیاست فراکنترل تسلیحات برروده و برابررری اسررتراتژیک بررا قرردرتهای بررزرگ نشرراندهنررده
وضعیت استراتژیک با قدرتهای بزرگ در سیاست فراکنترل تسلیحات اسرت .پافشرراری دولررت
آمریکا بر گسترش سیستم دفاع ملی موشکی به سوی شرق برره عنرروان شرراخص اصررلی رویکرررد
برتری راهبردی محسوب شده؛ که بهتدریج به زمینهای برای بروز واکنشهررای خاصرری از سرروی
دولت روسیه منجر شد .کنفرانس امنیتی مونیخ که در اواخررر سررال  2006برگررزار شررد ،برره اولررین
صحنههای انتقاد صریح و گسترده پرروتین رئیسجمهررور وقررت روسرریه از سیاسررتهای امنیترری و
نظامی آمریکا بهویژه بر محور سیستم دفاع موشکی تبدیل شد (کیوان حسینی.)366 :1387 ،
سیاست فراکنترل تسلیحات ،افزایش نقش سالحهای هستهای را در پی دارد .در این مررورد،
در فضای پس از  11سپتامبر ،آمریکا اولین قدرت هستهای بود که تغییر در اسررتراتژی هسررتهای
خود را آغاز و اعالم کرد که امکان استفاده از این سالحها در صورت تهدید امنیت ملی آمریکا
وجود دارد .برنامه جایگزینی کالهکهای هستهای مطمئن و جایگزینکردن کالهکهای جدید
بهجای کالهکهای قدیمی که ادعا میشد درجه اطمینان به عملکرد آن کمتر شررده ،آغرراز شررد
(قهرمانپور .)76 :1385 ،در این زمینه نباید از دیدگاههای نومحافظهکارانهای غفلت کرد کرره بررر
میزان توانمندی دولت بوش درزمینه اعمال نظارت و کنترل مواد الزم بر موارد مشررمول قاعررده
اشاعه (سالحهای کشتارجمعی و فناوریهای مربو ) تأکید داشت و از آن بررهعنوان مهمترررین
شرراخص برررای ارزیررابی "توانررایی نقررش رهبررری آمریکررا" در عرصرره جهررانی یرراد میکرررد
(.)Newman, 2004: 79
سند مرور وضعیت هستهای آمریکا سال  2002زمینههای تغییر نقش تسلیحات هسررتهای از
سطح بازدارندگی به آغازگر جنگ را پدید میآورد؛ وضعیتی که تابوی موجود در برابررر توسررل
به سالح هستهای را بهشدت تضعیف میکند؛ روند تکثیررر هسررتهای را تقویررت میکنررد؛ ابهررام
موجود در الگوی رفتاری آمریکا در زمینه توسل به بازدارندگی هستهای یا متعررارف را تشرردید
میکند؛ و تأکید آن بر جایگاه سررالحهای کشررتار جمعرری بررهویژه از بُعررد هسررتهای ،زمینررههای
افررزایش ارزش ایررن قبیررل تسررلیحات بررهعنوان "بازدارنررده نهررایی" را فررراهم میکنررد
(مرادخواه .)46-47 :1383 ،راهبرد نوین دولررت آمریکررا در سررالهای بعررد از  11سررپتامبر کرره
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مبارزه جهانی با تروریسررم بررر مبنررای الگرروی درگیررری جررامع 1را در دسررتورکار قرررار داده ،از
بدعتهای خاصی برخوردار است .در این زمینه ،برخی از تحلیلگران برررای توصرریف شرررایط
مزبور از تعبیر نفی عقالنیت سنتی آمریکررا در عرصرره کنترررل تسررلیحات و منررع اشرراعه سررخن
گفتهاند؛ توصیفی که بر چگونگی تغییر در ابعاد و الیههای نظری و عملی رویکرررد اسررتراتژیک
این دولت در سالهای بعد از جان اف کندی داللت دارد .برخی دیگر ،آمریکا را تنها کشرروری
دانسته اند که بخش مهمی از منابع امنیت ملی خود را برررای بررسرری پدیررده تروریسررم فراملرری
هزینه کرده است ) .(Allison, 2006: 66بنابراین ،این وضعیت باعث تغییر در راهبرررد سیاسررت
خارجی و به تبع آن ،سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوره اوباما میشود.

 .2دوره اوباما؛ سیاست کنترل تسلیحات «برونبوم»
با انتشار گزارش  119صفحهای گروه مطالعاتی بیکر و همیلتون 2تفکرات این گروه با توجه برره
 79پیشنهاد موجود در این گزارش بر همگان روشررن شررد .ایررن گررروه بررا برره چررالشکشرریدن
راهحلهای نومحافظهکاران برای عبور از بحران ،بازگشت به دیپلماسرری را خواسررتار شررده کرره
شاید برای نومحافظهکاران در سال  2003غیرقابلتصور بود ) .(Baker & Hamilton, 2006این
گزارش تجلی دوران گذار در سیاست خارجی آمریکا از راهبرررد فراموازنرره برروش برره راهبرررد
موازنه برونبوم اوباما است .راهبرد موازنهگرایی برونبوم اوباما ،راهبردی است کرره بررا اولویررت
آمریکا بهعنوان شریک برابر ،طیف تهدیدهای متنوعی از جمله جنگ با شبکهای مشخص یعنی
القاعده و وابستگان تروریستی آن ،تغییرات آب و هرروایی ،اشرراعه سررالحهای کشررتار جمعرری،
بیماری و جهانیشدن را مهمترین مسائل امنیت ملی تلقی کرده و درصرردد اسررت بررا ابزارهررای
واقعگرایی لیبرال ،اتحادسازی ،چندجانبهگرایی ،دیپلماسرری بینالمللرری و بهرهگیررری از قرردرت
هوشمند و اقدامات پیشگیرانه به این هدف نائل شود.

1. Comprehensive Engagement
 .2گروه بیکر-همیلتون متشکل از  5جمهوریخواه و  5دموکرات طبق دستور رئیسجمهور برای یافتن راهحلرری برررای بحررران
عراق ایجاد شده بود.
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بنابراین ،مولفههای راهبرد موزانه برونبوم اوباما به این ترتیب قابل شناسایی است :نخست،
در مورد مؤلفه تعیین منافع ،برابری آمریکایی توصیفکننده است .از دید کارشناسان آمریکررایی،
بهترین عبارتی که توصیفکننده دکترین اوباما در این استراتژی تازه است ،همان عبارتی اسررت
که وی در یکی از سخنرانیهای خود پیش از انتشار سند استراتژی امنیت ملی ایراد کرده بررود.
در این سخنرانی ،اوباما گفت که برخالف گذشته ،آمریکا بهعنوان " شریک برابر" و نه کشوری
"برتر" به تعامل با دیگر کشورها رو خواهررد آورد ) .(Holmes & Carafano, 2010: 2در عررین
حال ،این برابری به معنای عدم رهبررری نیسررت .از ایررنرو ،آمریکررا در دوره برراراک اوبامررا بررا
بهرهگیری از استراتژی موازنه برونبروم 1درصدد است به رهبری کمهزینه دست بزند .این بدان
معنی است که در صورت روابط جزئی خصمانه یا حترری کررامالً خصررمانه بررا سررایر کشررورها،
ایاالت متحده به انتظار امتیاز متقابل به ایجاد و توسعه برخی از ژستها یا تبررادل امتیررازات یررا
سازش دست میزند .در چنین مواردی «رهبری آمریکا» یا «رهبری از طریق ارائه الگررو» اساسراً
به معنای تبادل امتیاز است ).(Dueck, 2015: 35
دوم ،در وجه تشخیص تهدیدها نیز سند مرور دفاعی چهارساله دولررت اوبامررا در سررال 2010
هرچند در خصوص اولویتها نسبت ًا مبهم است ،بر چالشهایی از جملرره تغییرررات آب و هرروایی،
بیماری و جهانیشدن تأکید کرده ،در حالی که از برجستگی بحث «جنگ علیه ترررور» در مقایسرره
با دولت بوش میکاهد ) .(Godson & Shultz, 2010بر مبنای این مؤلفه از استراتژی امنیررت ملرری
دولت اوباما ،تهدیدهای آمریکا در میان گروههای تروریستی حالتی مشخصتر نسرربت برره دولررت
بوش دارد .در این سند ،ایاالت متحده در جنگ با شبکهای مشررخص یعنرری القاعررده و وابسررتگان
تروریستی آن است؛ کسانی که از تالشها برای حمله به ایاالت متحررده یررا شرررکای آن حمایررت
میکنند ( .)National Security Strategy, 2010: 20در واقع ،قابلیررتمحوری دوران برروش جررای
خود را به تهدیدمحوری میدهد .راهنمای استراتژیک دفرراعی 2مختصرررتر سررال  2012دولررت در
روشنشدن پیشفرضهای کلیدی بهویژه با کنارزدن این ادعا که نیروهای مسلح آمریکا میتواننررد
همزمان در دو درگیری بررزرگ منطقررهای مبررارزه کننررد ،ادامرره یافررت ( Sustaining U.S. Global

1. Offshore Balancing
)2. Defense Strategic Guidance (DSG
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 .)Leadership: Priorities for 21st Century Defense, January 2012به همین دلیررل اسررت کرره
کریستوفر الین ،یکی از اندیشمندان برجسته حامی موازنه برونبرروم ،راهنمررای سررال  2012را برره
عنوان نقطه عطفی در حرکت آمریکا به سمت چنین راهبردی و پایرران صررلح آمریکررایی 1تحلیررل
کرده است ).(Layne, 2012
همچنین ،میتوان ابزارهای واقعگرایی لیبرررال ،اتحادسررازی ،چندجانبررهگرایی و دیپلماسرری
بینالمللی و بهرهگیری از قدرت هوشمند و اقدامات پیشگیرانرره را در راسررتای عملیرراتیشرردن
راهبرد موازنه برونبوم ردیابی کرد .نخست ،در مورد واقعگرایی لیبرال ،تعریف واقعگرایی کرره
شامل گفتوگو و دیپلماسی با دشمنان و متحدان است ،مؤلفه اصلی جهاننگرش امنیررت ملرری
اوباماست .تأکید اوباما بر نقش نهادهای بینالمللی در کاهش استفاده از زور را میتوان یکرری از
مهمترین مصادیق این مؤلفه در استراتژی وی دانست .اوباما در نشریه «امید» نوشت که به نفررع
آمریکا بود تا با کشورهای دیگر در ایجاد نهادهای بینالمللی و ارتقررای هنجارهررای بینالمللرری
همکاری کند .نه به این علت که معاهدات و حقوق بینالملل بهتنهایی به منازعات میان ملتها
پایان خواهند داد یا نیاز برای اقدام نظامی آمریکا را حذف خواهد کرد ،بلکه هرچه هنجارهررای
بینالمللی بیشتر تقویت شوند و آمریکا خواهان اعمال قدرت کمتررر و محرردودتر خررود باشررد،
منازعات کمتری ظهور میکنند و زمانی که دست به اقدامات نظامی بزنیم ،مشروعیت اقرردامات
مررا در چشررمان جهانیرران دیررده خواهررد شررد ) .(Obama, 2006: 308بهرهگیررری از دیپلماسرری
اجبارآمیز 2که در آن دیپلماسی شاخصه لیبرالیسم و اجبارآمیزبودن شاخصرره واقررعگرایی اسررت،
وجه دیگری از مؤلفه واقعگرایی لیبرال در استراتژی امنیت ملی اوباماست.
ابزار دوم راهبرد موازنه برونبوم ،اتحادسازی 3است .در استراتژی امنیت ملرری سررال 2010
آمده است که بنیان امنیت ایاالتمتحده ،امنیت منطقهای و امنیت جهررانی ،روابررط آمریکررا را بررا
متحدانش و تعهد آمریکا به امنیت آنها را غیرقابررل خدشرره میدانررد .ایررن روابررط بایررد پیوسررته
تقویت شوند ،نه فقط به این دلیل که برای منافع و اهداف امنیت ملی آمریکا ضررروری هسررتند،
 .1صلح آمریکایی :در مورد مفهوم صلح نسبی در نیمکره غربی و بعدتر در جهان در نتیجررهی برتررری قرردرت ایرراالت متحررده
آمریکا که از میانهی قرن بیستم شروع شده و تاکنون ادامه دارد.
2. Coercive Diplomacy
3. Alliance Building
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بلکه به این علت که آنها برای امنیت جمعی این کشور بنیادی هستند .در همین مورد ،برقراری
همکاری با مناطق نفوذ جدید در قرن بیست و یکم و تقویت نهادها و سازوکارهای همکاری و
نیررز پایرردارکردن همکرراری در مررورد چالشهررای اصررلی جهررانی را پیشررنهاد میدهررد
(.)National Security Strategy, 2010: 41
چندجانبهگرایی و دیپلماسی بینالمللی به عنوان ابزار مکمررل اتحادسررازی مطرررح میشررود.
اوباما در مورد دیپلماسی و نقش آن میگوید که هرچند نیروهررای نظررامی ایاالتمتحررده سررنگ
زیربنای امنیت در این کشور هستند ،ولی باید آن را با دیپلماسرری تکمیررل کرررد .برره گفترره وی،
امنیت ایاالتمتحده بر سهپایه دارد :دیپلماتهایی که در هررر گوشرره از جهرران فعالیررت دارنررد؛
متخصصان توسعه که حاکمیت را تقویت کرده و از شأن و منزلت انسانی حمایررت میکننررد؛ و
نیروهای اطالعاتی و نظامی که به کشف توطئهها ،تقویت سیسررتمهای قضررایی و همکرراری بررا
کشورهای دیگر مشغولند (کاردان .)234-235 :1390 ،او استدالل کرده که امروز بیاعتبارکردن
سازمان ملل ،بانک جهانی و دیگر سازمانهای بینالمللی مد روز شده است .با این حال ،چنررین
اصالحات واقعی با رد ارزش این نهادها یا با مجبورکردن کشورهای دیگر برای تأیید تغییراترری
که ما بهتنهایی پیشنویس آن را تهیه کردهایم ،حاصل نخواهد شد (رنشون.)110-111 :1393 ،
در نهایت ،قدرت هوشمند و اقدامات پیشگیرانه به عنوان آخرین ابزار تلقرری مرریشررود .ایررن
قدرت ،در واقع ترکیب قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی آمریکاست .هنگامی که اوباما در
سخنرانی خود در مقابل نیروهای آمریکایی در عراق گفت که دولتش «راهبردی را برررای اسررتفاده
از همه عناصر قدرت آمریکایی برای جلوگیری ایران از سرراخت سررالح هسررتهای طراحرری کرررده
است» دقیق ًا منظورش چه چیزی بود؟ مذاکره؟ انگیررزه و تشررویق؟ انررزوا؟ تحریمهررای اقتصررادی؟
تهدید اقدام نظامی؟ عبارت «همه ابزارهای قدرت آمریکا» شاید دربرگیرنده برخرری یررا همرره ایررن
ابزارها باشد (رنشون .)35-37 :1393 ،تشکیل نیروی مشررترک در آمریکررای اوبامررا نیررز ناشرری از
همین نگاه است .در رابطه با ابزارها نیز از تمامی منابع قدرت در آمریکا صررحبت میشررود کرره در
نیروی مشترک تجلی مییابد ) .(National Military Security, 2011: 8-9در دو سندی که دولت
جورج دبلیررو برروش در سررالهای  2002و  2006برره کنگررره ارائرره داده ،روی واژههررایی از قبیررل
«پیشدستی» و «دفاع» تأکید فراوانی شده بود؛ حال آنکه در استراتژی اوباما ،واژههررای «تعامررل» و
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«همکاری» بارها استفاده شده است .اوبامررا در سررند راهبررردی خررود ،از دیپلماسرری و کمکهررای
توسعه نیز بهعنوان ابزارهای مناسب برررای «پرریشگیررری از منازعرره» نررام برررده اسررت (

National

.)Security Strategy, 2010: 3
 .2-1سیاست کنترل تسلیحات برونبوم اوباما
تغییرات در محیط تهدیرد برره ویرژه نگرانری شرردید در مررورد تروریسررم هسررتهای و گسررترش
سالحهای هستهای از یک سو و لزوم تعامل استراتژیک با خطر کمتررر میران ایراالت متحررده و
روسیه از سوی دیگر ،مواردی بودند که اوباما را متقاعد کردند که «باید برره تفکررر جنررگ سرررد
پایان دهیم» ) .(Nuclear Posture Review, 2010: 5این موضوع حاکی از آن اسررت کرره اوبامررا
سیاست کنترل تسلیحات بوش را بهعنوان نمونه سیاست کنترل تسلیحات در فضای جنگ سرد
تحلیل میکرد .بنررابراین ،تررالش کرررد از طریررق کرراهش هزینررههای ناشرری از سیاسررت کنترررل
تسلیحات آمریکا و با مطرحکردن دوباره ایده جهان عاری از سالحهای هستهای ،بهرهگیررری از
تالشهای بینالمللی و تغییر شیوههای دخالت نظامی ،نوع جدیدی از سیاست کنترل تسلیحات
را پیریزی کند که میتوان آن را به تبعیت از راهبرد سیاست خررارجی موازنررهگرایی برونبرروم،
سیاست کنترل تسلیحات برونبوم نامید .سیاست کنترل تسلیحات برونبوم ،سیاستی است که با
تأکید بر جایگاه رژیمهای بینالمللی ،به متحدان خود ،تضمین امنیتی مثبررت و برره غیرمتحرردان،
تضمین امنیتی منفی داده و با اتخاذ رویکرد برابررری اسررتراتژیک بررا قرردرتهای بررزرگ ،نقررش
سالحهای هستهای را کاهش میدهد.
در مؤلفه نخست سیاست کنترل تسلیحات برونبوم ،اعتقاد اوباما برره رژیمهررای بینالمللرری
کنترل تسلیحات را هم میتوان در ارائره سرازوکارهای جدیرد و گسترش رژیمهای بینالمللرری
پیشین مشاهده کرد .در این مورد میترروان برره ارائررره سرررازوکارهای جدیرررد (ماننرررد ابتکرررار
تضرمین امنیرت مرواد هسرتهای آسیبپذیر ،ابتکار نسل جدید پادمانها ،ابتکار اصالح کرررنترل
صرادرات و چرارچوب بینالمللررری برررای همکرراری در زمینرره انرررژی هسررتهای) اشرراره کرررد.
همچنین ،بایرد بره جایگراه ویرژه تروریسرم هرستهای در سررریاست دفررراعی و امنیترری دولررت
اوباما اشاره کرد که به منزله هنجارسازی برینالمللی نوین ،نقش عمدهای را در شکلدهری بررره
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قواعرد مقابلره برا اشررراعه هسرررتهای و فناوریهررای مربررو ایفررا مررریکند .در ایررن ارتررربا ،
دسرتورکار اجالس امنیت هستهای واشرنگتن در سال  2010کنترل تسلیحات در پهنه جهررانی و
جلرروگیری از ورود برررازیگران جررردید برره باشرررگاه هسررتهای (عرردم اشرراعهی افقرری) بررود
(ساعد.)53 :1386 ،
همچنین ،سیاست کنترل تسلیحات برونبوم به گسترش رژیمهررای بینالمللرری پیشررین نیررز
میپردازد .مطابق سند مرو وضعیت هستهای سررال 2010ایاالتمتحررده بایررد برررای رسرریدن برره
جهانی عاری از سالحهای هستهای ،رهبری تالشهای بینالمللی را بررر عهررده بگیرررد و برررای
تقویت رژیم بینالمللی عدم اشاعه تالش کند .سند راهبرررد امنیررت ملرری  2010نیررز نظررام منررع
اشاعه را جزو اولویتهای بسیار باالی امنیت ملی آمریکا معرفرری کرررده اسررت .سرررند مزبرررور،
عامل پیگیری دستورکار منع اشاعه و امنیت هستهای در سیاسرت خرارجی و امنیتری آمریکرا را
«حقرروق» و «مسررئولیتهای» کشررورها میدانررد ) .(National Security Strategy, 2010: 4بررا
رهبری اوباما ،ایاالت متحده سیاستی را در زمینه منع گسترش سالحهای هستهای دنبررال کرررده
که فرض میکند اگر ایاالت متحده با تبادل امتیازات مهم در مورد سالحهای هسررتهای ،ابتکررار
عمل را در دست بگیرد ،بقیه جهان نیز آن را دنبال خواهند کرد .این نمونرره عررالی از اسررتراتژی
فراگیر او در زمینه سازش و عقبنشینی بینالمللی است که با انعطافپذیری فزاینده و مقداری
چانهزنی دنبال میشود ).(Dueck, 2015: 58
انعطافپذیری فزاینده و چانهزنی ،با مؤلفه تضمین امنیتی سیاست کنترل تسلیحات برونبوم
تکمیل میشود .مطابق این سیاست ،آمریکا عالوه بر تضمین امنیتی مثبت کرره خرراص متحرردان
بوده ،تضمین امنیتی منفی به غیرمتحدان خود خواهد داد .بر اساس رویکرد جدید ،آمریکا آماده
است تا تضمینهای امنیتی منفی را تقویت کرده و به کشورهای فاقد سالح هستهای کرره عضررو
معاهده منع اشاعه هستهای بوده و به تعهدات خود طبق ایررن معاهررده پایبنررد هسررتند ،اطمینرران
بدهد که در مقابل آنها به سالح هستهای متوسل نشده یا آنها را به توسل به سررالحهای مزبررور
تهدید نخواهد کرد و این موضوع ،این کشورها را برررای تقویررت عرردم اشرراعه ،بیشررتر ترغیررب
خواهد کرد (بلوچی.)247 :1392 ،
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برابری استراتژیک با قدرتهای بزرگ ،مؤلفه سرروم سیاسررت کنترررل تسررلیحات اوبامررا
است .دولت اوباما کاهش تعداد بیشتر سالحهای هستهای به طور هماهنررگ بررا روسرریه را در
دستورکار خود قرارداد .در سند وضعیت هسته ای اشاره شده که با توجه تالشهررای کنررونی
روسیه و چین برای نوسازی توانمندیهای هسته ای خود که هر دو کشور نیز معتقدند دفرراع
موشکی آمریکا و برنامه موشکی حامل کالهک هررای متعررارف آمریکررا موجبررات بیثبرراتی را
فراهم می آورند ،حف ثبات استراتژیک با این دو کشور در آینده نزدیک یکی از چالشهررای
مهم پیش روی دولت آمریکا خواهد بود .آمریکا باید به گفتگوهررای اسررتراتژیک بررا روسرریه
ادامه داده و روابط دوجانبه با این کشور را در سطح استراتژیک و به صورت باثبات و شفاف
نگه دارد .در رابطه با چین نیز این گفتو گوها محملی برای تبیین استراتژیها ،سیاسررتها و
برنامه های طرفین درباره سالحهای هسته ای و توانمندی های استراتژیک خواهد بود (بلوچی،
 .)251-249 :1392تصمیم دولت اوباما برای عقبنشررینی از برنامررههررای دفرراع موشررکی در
لهستان و جمهوری چک -تصمیمی که بدون مشاوره قبلی ابالغ شد -در هر دو این کشورها
به این شکل تفسیر شد که ناشی از تمایل ایاالت متحررده برررای پررذیرش اعتراضررات روسرریه
است ).(Baker, 2009
همچنین ،میتوان به کاهش نقش سالحهای هستهای در سیاست کنترل تسلیحات برونبرروم
اشاره کرد .مهمترین نکته محوری که حداقل تغییر اساسی در سیاست هستهای اعالمرری آمریکررا
(در پرتو مرور افق هستهای  )2010در مقایسه با دولتهای قبل جلوه دارد ،تقلیل اعالم موضررع
رسمی در مورد مطلقنبودن ارزش ،نقش و اهمیت راهبردی سالحهای هستهای در قدرت ملی
و در راستای تأمین منافع ملی آمریکررا اسررت .بررا ایررن حررال ،کرراهش نقررش سررالح برره معنررای
نادیرردهانگاری نیسررت؛ چررون نظررر خرراص مکتررب واقررعگرایی لیبرررال بررهعنوان مؤلفرره اصررلی
جهاننگرش امنیت ملی اوباما آن است که قدرتهای نظامی باید به سمت گونهای از مرردیریت
معضالت امنیتی ناشی از زرادخانههای تسلیحاتی گام بردارند تا حداقلی از ثبررات و امنیررت برره
دست آید .این دیدگاه در انتقاد از نظریه آرمانگرایانه خلع سالح گفته است که لزومراً مطلرروب
نیست شاهد از میان برداشتهشدن سالحهای پیشرفته باشیم؛ چون این امررر مترررادف بررا تشررویق
توحش و بهمنزله فرصتدادن به بربریت است (هالستی.)562 :1373 ،
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تالشهای باراک اوباما در راستای تصویب معاهده منع جامع آزمایشهای هسررتهای را نیررز
باید در راستای کاهش نقش سالح هستهای در سیاست کنترل تسلیحاتی آمریکا ارزیررابی کرررد.
هرچند در نهایت این معاهده در کنگره تصویب نشد ،اما تفاوتی آشکار در مورد تصررویب ایررن
آن میان بوش و اوباما مشاهده میشود .تصویب معاهده با مشررروعیتبخشرریدن برره تالشهررای
آمریکا در عرصه عدم اشاعه مبنای اقرردام جهررانی را در آینررده شررکل خواهررد داد و در نهایررت
آمریکا با نظارت جدی بر کالهکها و برنامه حفاظتی قادر خواهد بررود سررطح ایمنرری و اعتبررار
بازدارندگی هستهای کشور را بدون آزمایشهای انفجاری هستهای حف کند و لذا ایررن برنامرره
بهواسطه نظارت بر ذخایر علممحور 1تقویت و تکمیل میشررود و در نتیجرره خطررر سررالحهای
هستهای را کاهش خواهد داد (دولتخواه.)46-50 :1389 ،

 .3دوره ترامپ؛ به سوی سیاست ناکنترل تسلیحات
راهبرد ناموازنه ترامپ بررا دوگانهسررازی بررا راهبردهررای فراموازنررهگرایی برروش و موازنررهگرایی
برونبوم اوباما شکل میگیرد .راهبرد ناموازنه ترامپ ،راهبردی است کرره بررا اولویررت آمریکررای
قدرتمند ،تهدیدهای اقتصادی را مهمترین مسئله امنیت ملرری تلقرری کرررده و درصرردد اسررت بررا
ابزارهای واقعگرایی بازدارنده ،اتحاد با دریافت هزینه ،یکجانبهگرایی حداکثری و بهرهگیری از
قدرت اقتصادی به این هدف نائل شود .از اینرو ،هم جنگ و هم چندجانبررهگرایی را هزینررهزا
دانسته و میکوشد برای دفاع در مقابل متجاوز به شکلی که خررود مصررون و در حاشرریه باشررد،
عمل کند .بنابراین ،تعیین منافع ،تشخیص تهدیدها و استفاده از ابزارها در این راهبرد بهگونهای
متفاوت از راهبردهای روسای جمهور پیشین شکل میگیرد .نخسررت ،در مررورد تعیررین منررافع،
آمریکای قدرتمند 2بهترین عبارت توصیفکننده این منافع است؛ همان عبررارتی کرره در مقدمرره
سند استراتژی امنیت ملی این کشور آمده است .ایررن منررافع شررامل حفاظررت از مررردم آمریکررا،
میهن ،3سبک زنرردگی آمریکررایی و نیررز ارتقررای سررعادت 1آمریکررا

اسررت ( National security

.)strategy, 2017
1. Science Based Stockpile Stewardship
2. A strong America
3. The Homeland
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این منافع به وضوح سویه اقتصادی دارد و در دوگانه داخلی-خارجی ،اگر آمریکررای برتررر
بوش و آمریکای برابر اوباما گرایش برره خررارج مرزهررا داشررتهاند ،آمریکررای قدرتمنررد ترامررپ،
جهتگیری داخلی دارد .از اینرو ،ترامپ آشکارا مخالف نقش رهبررری جهررانی آمریکاسررت و
تعهدات بینالمللی آمریکا را زیر سؤال میبرد ( .)Haass, 2017راهبرد «آمریکا نخست» تجلرری
عینی این نوع تعیین منافع در سند استراتژی امنیت ملی ترامپ محسوب میشود .دوم ،در مورد
تشخیص تهدیدها ،تهدیدهای اقتصادی مهمترین مسئله امنیت ملی به حساب میآیند و بنابراین،
بر رفع ناموازنۀ تجاری 2بهعنوان تهدید عمده تأکید دارد .در متن این سند ،از کلمررات اقتصرراد،
اقتصادی و اقتصادها به ترتیب  109 ،29و  12و تجارت  45بار نام برررده شررده اسررت .حررذف
تغییرات اقلیمی از لیست تهدیدهای امنیت ملی آمریکا و افزودن سیستم مهرراجرتی آمریکررا برره
لیست این تهدیدها از بارزترین تغییرات به حساب میآیند .تهدیررد سررالحهای کشررتار جمعرری
خصوصاً سالحهای هستهای کرهشمالی که قادرند خاک ایاالت متحده را هدف قرار دهند و نیز
تهدید گروههای جهادی از جمله تهدیدهای دیگر محسوب میشرروند کرره در اسررناد اسررتراتژی
روسای جمهور قبلی هم به چشم میخورد؛ با این تفاوت که سند استراتژی امنیت ملرری اوبامررا
در قبال اسالمگرایان موضع نرمتری داشت .تهدیدهای بیولوژیک و بیماریهای همررهگیر چررون
ابوال و سارس بهعنرروان بخررش نرروین از تهدیرردها نیررز مطرررح شرردهانررد (

National Security

.)Strategy, 2017
همچنین ،میتوان ابزارهای واقعگرایی بازدارنده ،اتحاد با دریافررت هزینرره ،یکجانبررهگرایی
حداکثری و بهرهگیری از قدرت اقتصادی را در راستای عملیاتیشدن راهبرررد ناموازنرره ردیررابی
کرد .واقعگرایی بازدارنده بدین معناست که هرچند ترامپ بر روی افزایش قابلیتهررای نظررامی
سرمایهگذاری میکند ،اما این سرمایهگذاری بیشتر جنبه بازدارندگی در برابر تهدیرردها داشررته و
برای جلوگیری از هزینههای اقتصادی مداخله نظامی ،در نقطه مقابل برروش ،دیرردگاه تهرراجمی
ندارد .از اینرو ،ترامپ از دفاع ملی مستحکم در طول انتخابات انتخاباتی  2016حمایررت کرررد
) (Trump, 2015و در اولین الیحه بودجرره خررود برره عنرروان رئرریس جمهررور در مررارس 2017

1. Prosperity.
2. Trade Imbalances
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افزایش  54میلیارد دالری (10درصدی) در هزینه های دفاعی و در مجمرروع  639میلیررارد دالر
برای سال مالی  2018را پیشنهاد کرد .وی گفت که این افزایش برای مبارزه با تروریسم ،بهبررود
آمادگی نیروها و ساخت کشتیها و هواپیماهای جدید الزم است و با کرراهش عمیررق برره سررایر
آژانسها از جمله کاهش 28درصدی بودجرره وزارت امررور خارجرره ایرراالت متحررده پرداخررت
میشود .وی همچنین برای وزارت دفاع آمریکا  30میلیارد دالر اضافی برررای برراقیمانررده مررالی
سال  2017درخواست کرد ) .(Cohen, March 26, 2017فقدان مداخالت نظررامی گسررترده تررا
اواخر دور اول ترامپ نشان از غلبه رویکرد بازدارندگی در راهبرد سیاست خارجی وی دارد.
اتحاد با دریافت هزینه به عنوان ابزار دوم در گرایش سوداگرایانه ترامپ برره وضرروح نشرران
داده است .ترامپ بارها از کشورهای متحد از جمله آلمان ،اسرائیل ،ژاپن ،عربستان سررعودی و
کره جنوبی خواست تا هزینههای نظامی آمریکا در کشورهایشان را جبران کنند .این رویکرد در
جایی به نقطه اوج خود میرسد که متحدان خود را به خروج از ناتو تهدید میکنررد .در همررین
راستا ،ترامپ اعالم کرد که  13000نیروی خود را از آلمان خارج میکند .وی اظهار داشت کرره
«آلمان میلیاردها دالر برای خرید انرژی به روسیه میپردازد و ما باید از آلمان در برابررر روسرریه
حفاظت کنیم .این چه معنایی دارد؟ آلمان در پرداخت 2درصد ]تولید ناخالص داخلی خود[ به
ناتو کوتاهی میکند .به همین خاطر ،مررا برخرری نیروهررای خررود را از آلمرران خررارج مرریکنیم»
).(Gramer & Detsch, July 29, 2020
رویکرد سوداگرایانه در ابتدای امر منجر برره یکجانبررهگرایی در راهبرررد سیسررات خررارجی
ترامپ شد .یکجانبهگرایی به شکلی در راهبرد ترامپ اثرگذار بود که ارنسررت هرراس دکترررین
وی را با عنوان دکترین خروج 1نامگذاری کرده است ) (Haass, 2020چون وی از موافقتنامهها
و معاهدات و سازمانهای بینالمللی بسیاری خارج شد و یکجانبهگرایی را بر چندجانبهگرایی
ترجیح داد .این نوع یکجانبهگرایی در برخی حوزهها به مماشات در مقابل رفتارهای متحرردین
نیز ختم میشود .این مسئله از سوی باری پوزن 2متخصص مطالعان امنیت موسسرره تکنولرروژی
ماساچوست به عنوان «رانندگی بیپروا» 3نام برده شده ،که معنای آن تمایل متحدان برای انجررام
1. Withdrawal Doctrine
2. Barry Posen
3. Treckless driving
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ریسکهای غیرضروری و اتخاذ سیاستهای بیپروا و احمقانه به این دلیل کرره آنهررا بررر ایررن
عقیدهاند که اگر دچار مشکل شوند ،حامی قدرتمند ،آنها را نجات خواهد داد .ایررن اعتمرراد برره
نفس کاذب بیانگر این است که چرا دولت اسرائیل فکر میکند ساخت شهرکها هیچ خطررری
ندارد یا محمد بن سلمان درگیر جنگ عظیم و غیرانسررانی در یمررن اسررت یررا درصرردد طرررد و
تحریم قطر ،مداخله در لبنان و سوریه بدون هیچ هدف سودمندی است ).(Walt, 2018: 4
نهایتاً ،در مقایسه با بهرهگیری از قدرت سخت و نرم ،بهرهگیری از قدرت اقتصادی ،مؤلفرره
بعدی راهبرد ناموازنه ترامپ است .ترامپ تالش کرده از ابزار تعرفههای تجاری و تحریمهررای
اقتصادی در همین راستا بهرهبرداری کند .ملیگرایی اقتصادی و حمایتگرایی 1وجهی دیگررر از
این نوع اعمال قدرت در راهبرد ترامپ تلقی میشود.
 .3-1سیاست ناکنترل تسلیحات ترامپ
دولت ترامپ به جای پیشبرد اقدامات کنترل تسلیحات ،بر نوسازی هستهای تأکید کرد .علت اصررلی
اتخاذ این رویکرد این است که استراتژی جدید خود را به جای ثبات استراتژیک که اصل راهنما در
ان.پی.آر قبلی بود ،بر مفهوم تقابل قدرت بزرگ 2بنا نهاد .بهرغم اینکه ایاالت متحده در تالش اسررت
تا مخالفان خود را متقاعد کند که آستانه هستهای را کاهش ندهند ،ان.پی.آر جدید با لحن تقابررلآمیرز
خود نسبت به روسیه و چین میتواند دقیقر ًا برررعکس عمررل کنررد ) .(Péczeli, 2018: 238بنررابراین،
ایاالت متحده سرانجام رویکرد خود را در مورد ثبات استراتژیک بهروز کرررد تررا رویکررردش بیشررتر
شبیه روسیه باشد و نیز شامل تواناییهای غیرهستهای مانند تسلیحات متعررارف و فررنآوری در حررال
ظهور بهویژه سایبری به عنوان عوامررل پایرردار در بحررران و مسررابقه تسررلیحاتی باشررد .بررا توجرره برره
پیشفرض ان.پی.آر مبنی بر اینکه محیط ژئواستراتژیک بررا عرردم قطعیرت و نیراز برره انعطافپررذیری
تعریف میشود ،این رویکرد کوتاهمدت به کنترل تسلیحات قابل درک است.
با این وجود ،این چشمانداز جدید ثبات استراتژیک ،چالشهای جدی برررای آینررده کنترررل
تسلیحات را نشان میدهد که به موجب آن ایاالت متحده مجبور شررود ادعررای دیرینرره روسریه
1. Protectionism
2. Great Power Confrontation
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مبنی بر اینکه نیروهای غیرهستهای و موازنه دفاع-تهاجم برای ثبات استراتژیک ضروری است،
را تصدیق کند ) .(Williams, 2018: 45این چالشها باعث پیگیری سیاست ناکنترل تسررلیحات
به تبعیت از راهبرد سیاست خارجی ناموازنه میشود .سیاست ناکنترل تسلیحات ،سیاستی است
که با تأکید برجایگاه زور بازدارنده ،تضمین امنیتی بدون هزینه را برای متحرردان و غیرمتحرردان
منتفی دانسته و با اتخاذ رویکرد مهار استراتژیک قدرتهای بزرگ ،نقش سالحهای هستهای را
در سطح بادارندگی حف میکند.
در مؤلفه اول از سیاست ناکنترل تسلیحات ،سیاست ترامپ در مورد رژیمهای بینالمللی را
میتوان نادیدهانگاری کامل رژیمهای بینالمللرری کنترررل تسررلیحات دانسررت .ترامررپ  20اکتبررر
 2018به طور رسمی اعالم کرد که از پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد 1با روسیه خررارج
شده است 2.یکی از دالیل عمدۀ خررروج ایرراالت متحررده از پیمرران منررع موشررکهای هسررتهای
میانبرد حول این محور است که در حالی که ایاالت متحده از توسررعه و اسررتقرار موشررکهای
میانبرد در سراسر جهان محروم بوده ،کشورهایی چون چین ،کرۀ شمالی ،هند ،ایران و پاکستان
قادر بودهاند برنامههای موشکی خود را توسعه دهند .همچنین ،ترامپ در آوریل  2019با اعالم
خروج آمریکا از «معاهده تجارت تسلیحات» 3قصد داشت هرگونه نظارت بر آمریکررا در زمینرره
صادرات تسلیحات متعارف را نیز از میان بردارد .در جدیدترین مورد ،در  21مه  2020دونالررد
ترامپ اعالم کرررد برره دلیررل تخلررف روسرریه ،برره صررورت رسررمی در اکتبررر  2020از معاهررده
آسمانهای باز 4خارج میشود .5در برابر آن ،روسیه اعالم کرد که به این معاهده ،پایبند خواهررد
بود .اعضای ناتو از این تصمیم روسیه استقبال کردند.

)1. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INFT
 .2این معاهده ،همه موشکهای بالستیک زمینی ،موشکهای کروز و پرتابکنندههای موشک با برد  500-1000کیلررومتر (برررد
کوتاه) و  1000-5500کیلومتر (برد متوسط) را ممنوع کرد .این پیمان ،موشکهای هوایی یا دریایی را دربرنمیگیرد.
3. Arms Trade Treaty
4. Treaty on Open Skies
 .5توافقنامهای بین  34کشور جهان در مورد اجازه پرواز هواگردهای شناسایی و تجسسی بر فراز مناطق کشورهای عضو ایررن
پیماننامه است .این پیماننامه که در مارس  1992امضا شد ،به کشورهای عضو اجازه میدهد با اطالع قبلرری ،بررر فررراز خرراک
کشورهای دیگر پروازهای غیرمسلح شناسایی به منظور گردآوری اطالعات درباره نیروها و فعالیتهای نظامی انجام دهند.
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بارزترین شاخصه نادیدهانگاری رژیمهای بین المللی توسط ترامررپ را می ترروان در قصررد
آمریکا برای تمدیدنکردن پیمان تسلیحات هسررتهای اسررتراتژیک یررا همرران پیمرران

اسررتارت 1

مالحظه کرد که آخرین مورد آن در سال  2010بین باراک اوباما و دیمتری مرردودف ،رئرریس
جمهور روسیه ،در پراگ منعقد شد .طبق این پیمان ،دو طرف متعهد شدند که حداکثر تعداد
کالهکهای هستهای آماده خود را به  1550مورد کاهش دهند و وسایل حمل و پرترراب نیررز
بین  700تا  800دستگاه محدود شود .با توجه به اینکه موعد این پیمان در فوریرره  2021برره
پایان می رسد ،درخواستها برای تمدید آن بهویژه از جانب روسیه بارها اعالم شد است ،در
حالی که مقامات دولت ترامپ بهویژه افرادی مانند جان بولتون ،مشاور امنیت ملی سابق کاخ
سفید ،بهشدت هوادار خروج از این پیمان مهم تسلیحاتی بودند .عدم تمایل دولت آمریکا به
پیشنهاد پوتین برای تمدید اسررتارت نررو را میترروان برره سرره عامررل رفتررار روسرریه در پیمرران
سالحهای هستهای میانبرد ،نگرانی آمریکا از سالحهای هستهای غیرراهبردی و چین نسبت
داد ).(Klerk, 2020
در مورد مؤلفه دوم سیاست ناکنترل تسلیحات یعنی بهره گیری از تضمین امنیتی میترروان
از فقدان تضمین امنیتی بدون هزینه و مجانی برای متحدان و غیرمتحدان بحث کرد .در مورد
متحدان ،ترامپ بارها تضمین امنیتی را در گرو پرداخت هزینرره آن از سرروی متحرردان تلقرری
کرده و در مورد غیرمتحدان نیز آمریکا برای اولین بار در حال بررسی سناریوهایی است کرره
برره موجررب آن برره «حمررالت راهبررردی غیرهسررتهای» 2پاسررخ هسررتهای داده خواهررد شررد
(  .)Nuclear Posture Review, 2018: 21این پاسخ نه تنها برره غیرمتحرردان تضررمین امنیترری
نمیدهد ،بلکه آنها را به پاسخ غیرمتعارف تهدید کرده و در واقع ،بازدارندگی غیرمتقررارن را
تشویق میکند.
مهار استراتژیک قدرتهای بررزرگ ،مؤلفرره بعرردی سیاسررت نرراکنترل تسررلیحات ترامررپ
محسوب میشود .سند مرور وضعیت هستهای ترامپ دارای سازوکارهایی است که میتوانررد
آینده رقابت هستهای را افزایش دهد .افزایش ظرفیت تولید حفرههای پلوتونیوم در مررواردی

1. Strategic Arms Reduction Treaty
2. Non-Nuclear Strategic Attack

172

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  92پاییز 1400

که ایاالت متحده به توسعه زرادخانه خود نیاز مبرم دارد؛ آمرروزش نیروهررای متعررارف برررای
مبارزه با قدرت هستهای؛ افزایش آمادگی  150پایگاه هستهای مستقر در اروپا به دلیررل آنچرره
نمادین خوانده میشود؛ و بیاعتمادی به مکانیسم کنترل تسلیحات (استارت) از جمله مرروارد
ذکرشده در سند است که میتواند خطر رقابت هستهای را افزایش دهررد .در ایررن سررند ،برره
دکترین روسیه مشهور به «تهدید کن تا درگیری تخفیف یابد» اشاره شده که در آن مسکو به
استفاده از سالحهای هستهای کمبازده تر 1در درگیررری محرردود و متعررارف در اروپررا تهدیررد
میکند؛ با این اعتقاد که انجام این کار آمریکا و ناتو را وادار برره عقرربنشررینی خواهررد کرررد
(.)Nuclear Posture Review, 2018: 7-8
آمریکاییها همچنین اعالم کردهاند در صورتی معاهدات را تمدید مرریکنیم کرره چررین هررم
وارد این بحث شود و تسلیحات خود را کاهش دهررد .چررین در حررال گسررترش زرادخانررههای
تسلیحاتی و هستهای خود است و در این زمینه افزایش بودجه دارد .مقامات چین بارهررا پاسررخ
منفی به چنین درخواستی داده و علت مخالفت با درخواست یادشده را اختالف زیاد در سطوح
تسلیحاتی هستهای برشمردهاند.
همچنین ،حف نقش سالحهای هستهای تا سطح بازدارندگی ،آخرین مؤلفه از این سیاست
محسوب میشود .عبارت «بهکاربستن تسلیحات هستهای در شرایط حرراد برررای دفرراع از منررافع
حیاتی آمریکا ،متحدان و شرکایش» نقش سررالحهای هسررتهای در سیاسررت کنترررل تسررلیحات
ترامپ را مشخص میکند ) .(Nuclear Posture Review, 2018: 21طبق ایررن سررند ،زرادخانرره
هسررتهای آمریکررا گسررترش پیرردا نخواهررد کرررد ،امررا قرررار اسررت کالهکهررای هسررتهای را در
موقعیتهای تازهای استفاده کنند .بر این اساس ،ترامپ توافقنامه استارت  )2009( 2بین روسیه
و آمریکا (که برای کاهش سالحهای متعارف به امضا رسیده) را به شدت مورد انتقاد قرررار داد.
هرچند سند بازنگری وضعیت هستهای ترامپ ،کاربرد تسلیحات هسررتهای را تنهررا در «شرررایط
حاد» جایز میداند ،اما چارچوب معینی برای این شرایط حاد مشخص نمیکند و همین فقرردان
چارچوب ،استفاده از سالح هستهای در شرایط حاد را گسترش داده و امکان تفسرریر موسررع از
آن را فراهم میکند .با این حال ،تأکید سند بر بمبهررای کوچررک اسررت کرره قرردرت تخریبرری
2. Low-yield
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کمتری دارند ،اما از قدرت بازدارندگی بیشتری برخوردارند و این موضوع نشان از حف نقررش
سالحهای هستهای تا سطح بادارندگی دارد.

ج .بررسی مقایسهای مؤلفههای سیاست کنترل تسلیحات آمریکا
پیگیری تام و تمام راهبرد کالن سیاست مبارزه با تروریسم توسط آمریکا پررس از  11سررپتامبر باعررث
شد راهبرد سیاست خارجی فراموازنه به سیاست فراکنترررل تسررلیحات شررکل داد .هزینررههای برراالی
سیاست فراکنترل تسلیحات و لزوم تقسیم بار مسئولیت باعث شد از دولت دوم جورج بوش ،رونررد
فاصلهگیری از سیاست فراکنترل تسلیحات آغاز شده و برره سیاسررت کنترررل تسررلیحات برررونبرروم و
سیاست ناکنترل تسلیحات شکل دهد .در هررر دوی ایررن سیاسررتها ،تأکیررد بررر کرراهش هزینررههای
سیاست فراکنترل تسلیحات استوار بود؛ با این تفاوت کرره در سیاسررت کنترررل تسررلیحات برررونبرروم
تالش شد هزینررههای مررادی و اعتبرراری سیاسررت فراکنترررل تسررلیحات را کرراهش داده و آمریکررا را
بهعنوان پیشرو و الگوی کنترل تسلیحات معرفی کند؛ در حالی که سیاست ناکنترل تسلیحات تررالش
کرد هزینههای مادی را کاهش داده و از ایفای نقش رهبری در این مورد پرهیز کند .در جرردول  1برره
مقایسه مؤلفههای سه سیاست کنترل تسلیحات پرداخته شده است.
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جدول  .1مؤلفههای سیاستهای سهگانه کنترل تسلیحات

در مقایسه این سه سیاست :نخست ،جایگاه زور و رژیمهای بینالمللی :هررر سرره سیاسررت
فراکنترررل تسررلیحات ،کنترررل تسررلیحات برونبرروم و نرراکنترل تسررلیحات از زور و رژیمهررای
بینالمللی بهره بردند .با این حال ،اولویت بهرهگیری و چگونگی آن در این سیاستها متفرراوت
است .سیاست فراکنترل تسلیحات ،استفاده از زور را در اولویت قرار داد ،چنانکه تکیرره بیشررتر
بر سالحهای هستهای ویژگی استراتژی دفاعی آمریکا در دوران بوش بود .اشاره سررند برررآورد
وضعیت هستهای آمریکا در سال  2001به نیاز این کشور به نوع جدیدی از سالحهای هستهای
برای مقابله با اهدافی که نمیتوان با حمالت متعارف نظامی تهدید آنها را رفع کرد ،گویای این
رویکرد است ) .(Gormley, 2005: 53سیاست کنترررل تسررلیحات برونبرروم هرچنررد زور را در
اولویت قرار نداد ،اما آن را نادیده نیز نگرفت .برای نمونه ،اوباما با وجررود صرررفنظرکررردن از
استقرار سپر دفاع موشکی در لهستان و چک ،از اصل موضوع صرفنظر نکرده و به جای طرح
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دوره بوش ،طرحی فراگیرتر را ارائه کرده که ایجاد سپر موشکی روی اروپا و متصلکردن آن به
سپر موشکی در آمریکا و احتماالً اسرائیل و خلیج فارس است.
همینطور برنامه قابلیت ضربهزدن در سطح جهانی با اندکی تغییرات مورد تأیید قرار گرفته
است .سیاست ناکنترل تسلیحات ترامررپ نیرز بررا نادیردهانگاری رژیمهررای بینالمللری ،بررر زور
بازدارنده تأکید کرد؛ یعنی وجهی از زور که در آن ایده «تسلیحات برای بازدارندگی» مورد نظر
بوده و در آن تأکید بر ایجاد زمینههایی است که آمریکا بتواند ترروان تسررلیحاتی خررود را برررای
ایجاد امنیت سرزمین اصلی خود قرار دهد .در سیاسررت نرراکنترل تسررلیحات هررم بهرهگیرری از
رژیمهای بینالمللی به دلیل هزینهبربودن برای امنیت آمریکا نادرست است و هم بهرهگیرری از
زور به دلیل هزینههای مادی آن .به همین دلیل ،ترامپ بودجرره بسریاری از برنامررههای جهررانی
کنترل تسلیحات را کاهش داد .در وجه خروج از معاهدات کنترل تسلیحات ،سیاست فراکنترررل
تسلیحات به دلیل نواقص معاهدات در تأمین برتری آمریکا ناقص تلقی میشررد ،در حررالی کرره
خروج از معاهدات در سیاست ناکنترل تسلیحات با منطق لزوم رهرراکردن تعهرردات بینالمللری
کنترل تسلیحات و کاهش هزینهها و تأکید بر امنیت سرزمین اصلی آمریکا صورت میپذیرفت.
نهایتاً ،در سیاست کنترل تسلیحات برونبوم ضمن تأیید معاهدات موجود ،بر ارائه سازوکارهای
جدید و گسترش رژیمهای بینالمللی پیشین تأکید شد.
دوم ،تضمین امنیتی :تضمین امنیتی در سیاست فراکنترل تسلیحات بیشررتر متوجرره متحرردان
است؛ به دلیل اینکه اساساً تقسیمبندی دوقطبی بازیگران نظام بینالملل به دوسررت و دشررمن و
تفسیر موسع از تهدیدها در این سیاست بارز است و بنابراین ،منطقاً نمیتواننررد برررای دشررمنان
خود تضمین امنیتی قائل شوند .در این سیاست ،حتی دشمنان شررامل پیشدسررتی هسررتهای نیرز
تهدید شدند .تضمین امینتی در سیاست کنترل تسلیحات برونبوم برره دلیرل تقسریمبندی فرررا-
دوقطبی از بازیگران نظام بینالملل و تفسیر مضیق از تهدیدها ،دامنه شررمول گسررتردهتری پیردا
کرد و شامل غیرمتحدان نیز شد ،ولی بهرغم برخی تفسیرهای اشتباه ،تنها شامل بازیگرانی است
که عرف و تعهدات بینالمللی را از نظر آمریکا نقض نکرده باشند .سیاست ناکنترل تسررلیحات
ترامپ به سمت فقدان تضمین امنیتی برای بازیگران نظام بینالملررل حرکررت کرررد؛ هرچنررد در
عمل این تضمین قطع نشد .با این حال ،به نظر میرسد در صورت انتخاب ترامپ در دور دوم
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ریاست جمهوری ،بسیاری از این امور میتوانست برره واقعیرت تبرردیل شررود و دولررت آمریکررا
بسیاری از هزینههای تضمین را دریافت میکرد.
سوم ،قدرتهای بزرگ :پافشاری دولت آمریکا بر گسترش سیستم دفاع موشکی بررهعنرروان
شاخص اصلی رویکرد برتری استراتژیک به شرق ،به نظر میرسد بر این ذهنیت شررکل گرفترره
که با اتمام جنگ سرد و نبود تهدیرد از سرروی بررازیگران دولتری نظررام بینالملررل ،زمرران برررای
گسترش کامل سیستم موشکی آمریکا فرا رسیده است .سیاست کنترل تسلیحات برونبوم اوباما
با اعالم عقبنشینی از برنامررههای دفرراع موشررکی در لهسررتان و جمهرروری چررک تررالش کرررد
وضعیت استراتژیک موجود با روسریه را ثبررات بخشریده و برره عبررارتی دیگررر ،رویکرررد ثبررات
استراتژیک را پیگیری کند .به نظر میرسد این سیاست جدید با این ذهنیت شکل گرفته اسررت
که با فاصلهگرفتن از فضای امنیتی پس از  11سپتامبر و احتمال اوجگیرری رقابررت اسررتراتژیک
میان قدرتهای بزرگ که برای آمریکا هزینهزاست ،زمان تغییر سیاست فرا رسیده است .نهایتاً،
پافشاری دولت آمریکا بر مفهوم تقابل قدرت بزرگ در دوره ترامپ به عنرروان شرراخص اصررلی
رویکرد برتری استراتژیک محسوب نمیشود ،بلکه نشاندهنده شاخص مهار استراتژیک اسررت؛
چون هرچند آمریکای ترامپ ،رقابت را در ذات روابط بینالملل میداند ،اما هرردف آن چیرزی
جز حف منافع استراتژیک آمریکا نیست و به دنبال رویکرد برتری یا تفوق آمریکررا نبرروده و از
این منظر ،راهبردی دفاعی در پیش گرفته است.
چهارم ،نقش سالحهای هستهای :در سیاست فراکنترل تسررلیحات ،تغییرر آرایرش عملیراتی
نیروهای هستهای ایاالت متحده در فضای پس از  11سپتامبر مهمترین شاخصی بود کرره نشرران
از افزایش نقش سالحهای هستهای تا سطح آغازگر جنگ بود .فضای امنیتی ناشی از ایرن دوره
به شکلی بود که حتی تابوی استفاده از سالح هستهای که در دوران پس از جنررگ جهررانی دوم
به شدت تقویت شده بود ،را تضعیف کرد؛ در حالی که سیاست کنترل تسلیحات برررونبرروم بررا
فاصلهگرفتن از دوره پس از  11سپتامبر ،نقش سالحهای هستهای را کاهش داد و باعث تقویت
دوباره تابوی استفاده از سالح هستهای شد .کاهش نقش سالحهای هستهای به این دلیرل نبررود
که نقش منافع ملی کامالً کمرنررگ شررده باشررد ،بلکرره بخشری از ایرن کرراهش نقررش برره دلیرل
قرارگرفتن امنیت انسانی به عنوان وجهی لیبرال در راهبرد سیاسررت خررارجی آمریکررا و بخررش
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دیگر آن به این دلیل بود که مطابق واقعگرایی لیبرال ،این سالحها نقشی مطلق در قدرت ملری
و تأمین منافع ملی آمریکا ندارند.
این در حالی است که مطابق واقعگرایی قاطعانه ،سالحهای هستهای ،نقش مطلق در قدرت
ملی و تأمین منافع ملی آمریکا دارند و ترامپ هرچند از توافق استارت جدیرد در دوران اوبامررا
و کاهش نقش این سالحها انتقاد کرد ،اما نقش این سالحها را به وضعیت دوران برروش یعنری
وضعیت آغازگر جنگ برنگرداند .سیاست ناکنترل تسلیحات ،نقررش سررالحهای هسررتهای را تررا
سطح بازدارندگی حف کرد تا از این رهگذر به تأمین منافع ملی بپردازد .نیروی «انعطافپررذیر
و متناسب» در سند ان.پی.آر  2018نیز ناشی از همین دیدگاه است؛ چون از ایرن طریرق سررعی
دارد بازدارندگی را به عنوان هدف نهایی از سالحهای هستهای قرررار داده و از جنررگ پردامنرره
پرهیز کرده و تنها در شرایط خاص اقدام به استفاده از نیروهای هستهای کند .برره همرین دلیرل
است که به جنگ هستهای اسررتراتژیک و محرردود اعتقرراد دارد؛ در حررالی کرره سیاسررت کنترررل
تسلیحات برونبوم با توجه به اینکه اسررتفاده از سررالحهای هسررتهای را تررابو میدانررد ،احتمرراالً
معتقد است که جنگ هستهای استراتژیک و محدود میتواند خطر ایجرراد درگیرری گسررترده در
پی داشته باشد.

نتیجهگیری
تحلیل روند سیاست خارجی آمریکا نشان میدهررد حادثرره  11سررپتامبر ،ایررن بررازیگر را برره ورای
سیاست سنتی مهار و نیز ورای سیاست موازنه قرروای منطقررهای سرروق داد .هرچنررد وجرروه تمررایز
راهبردهای سیاست خارجی بوش ،اوباما و ترامپ قابل شناسایی است ،میترروان از راهبرررد کررالن
در سیاست خارجی آمریکا پس از  11سپتامبر نیز سخن گفت .به عبارت سادهتر ،با وجررود اینکرره
راهبرد سیاست خارجی در این سه دولت وجوه تفرراوت محسوسرری دارنررد ،امررا میترروان وجرروه
مشترک این راهبردها را شناسایی کرد .به نظر میرسد میتوان از راهبرد کالن مبارزه بررا تروریسررم
برای توضیح این وجوه مشترک بهره برد .راهبرد سیاست خارجی آمریکررا پررس از  11سررپتامبر در
وجه تعریف منافع ،به تعریف جهانی از منافع آمریکا (چه به عنوان آمریکای برتر برروش ،چرره برره
عنوان آمریکای برابر بهعنوان الگو در راهبرد اوباما و چه به عنوان آمریکررای قدرتمنررد در راهبرررد
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ترامپ) پایبند است؛ هرچند حدود و ثغور این منافع در راهبردهای فراموازنهگرایی ،موازنررهگرایی
برونبوم و ناموازنه متفاوت است.
در وجه تشخیص تهدیدات نیز مقابله با تهدیدهایی کرره نظررام سرررمایهداری لیبرررال را تهدیررد
میکند (چه به عنوان تهدیدهای گسترده در راهبرد بوش ،تهدیدهای متنوع در راهبرد اوباما و چرره
تهدیرردهای اقتصررادی در راهبرررد ترامررپ) وجرره مشررترک محسرروب میشررود و نهایتر ًا ،در وجرره
بهرهگیری از ابزارها جهتگیری واقعگرایانه و بهرهگیری از سازوکار اتحاد و اسررتفاده از سررازوکار
چندجانبهگرایی-یکجانبهگرایی و بهرهگیری از قدرت ،وجه مشترک راهبردهررای برروش ،اوبامررا و
ترامپ محسوب میشود؛ چنانکه برآیند راهبردهای سیاست خارجی دولتهررای برروش ،اوبامررا و
ترامپ را میتوان در راهبرد کالن مبارزه بررا تروریسررم خالصرره کرررد .در بحررث سیاسررت کنترررل
تسلیحات بهعنوان نتیجه منطقی این راهبرد نیز میتوان برآیند سیاست فراکنترل تسررلیحات برروش،
کنترل تسلیحات برونبوم اوباما و ناکنترل تسلیحات ترامپ را کنترل تسلیحات با رویکرررد مبررارزه
با تروریسم نامید.
این نرروع سیاسررت کنترررل تسررلیحات بررا بهرهگیررری پانرردولی از ابزارهررای زور و رژیمهررای
بینالمللی و ارائه تضمین امنیترری برره شرریوههای متفرراوت برره متحرردان و غیرمتحرردان و بررا اتخرراذ
رویکردی استراتژیک در برخورد با قدرتهای بزرگ ،سعی در حفر جایگرراه هژمررونی خررود در
عرصه بینالملل داشته و نقش سالحهای هستهای را به صورت دائمی حف کند.
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