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 چکیده
تسل  استیسهرچند   از    کای آمر  حاتیکنترل  دولت   11پس  در  از    یهاسپتامبر  ترامپ  و  اوباما  بوش، 

مشترک در    یبر چارچوب نظر   یمبتن  یاسه ی مقا  یخأل بررس  شده، اما  یمختلف بررس  یهاه ی منظر نظر

کنترل   یاستاست که وجوه اشتراک و افتراق س  ینمقاله عبارت از ا  ینا  یپرسش اصل  .مشهود است

دوره   یکاآمر  یحاتتسل فرض  یهادر  اساس  بر  کدامند؟  ترامپ  و  اوباما  جهت   یهبوش،   یری گمقاله، 

در    ،«یحاتفراکنترل تسل  یاستدر دوره بوش در قالب »س  یکاآمر  ی خارج  یاستدر س  یحاتکنترل تسل

»س  داریزمام   یهاسال چارچوب  در  تسل  یاستاوباما،  ترامپ  برون  یحاتکنترل  دوران  در  و  بوم« 

ت  یاست»س س  «یحاتسلناکنترل  است.  تسل  یاستبوده  اقدامات  یحاتفراکنترل  اتخاذ  از   یباعث  فراتر 

تسل کنترل  معمول  تسل  یاستس  یحات؛اقدامات  تأکبرون  یحاتکنترل  به  منجر  رژ  یدبوم   های یم بر 

  ین شد. در ا  هاینهکاهش هز  یدر راستا  یباعث اتخاذ اقدامات  یحاتناکنترل تسل  یاستو س  المللی؛ینب

  یک نوکالس  یسمرئال  یهنظر  یشمنداناز اند  یکی»راندال شوئلر« به عنوان    یارفتار موازنه   یهظرمقاله، از ن

 است.  اییسهمقا یزبهره گرفته شده و روش پژوهش ن

 بوم. کنترل، فراکنترل، ناکنترل، برون  یحات،تسل یکا،آمر یخارج یاست: سیدیکل واژگان
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 مقدمه 
و    کررا ی آمر   گر ی از دو برراز   ک یرر   متقابل هررر   یی از بعد شناسا   ژه ی جنگ سرد به و   ی دوقطب   ی فضا 

بررود؛    شررده متقابررل«    ی ترر ی »ادراک امن   ی نرروع   ی ر ی گباعث شکل   ب، ی عنوان قدرت رق به   ی شورو 

  گر ی ( از جانب برراز ی مشخص )سالح اتم   د ی چون وجود تهد   یی ها نه ی خاص که از زم   ی برداشت 

  ی غرب( بر سر موضرروع   ا ی مشخص )بلوک شرق    ی ا ی ( در جغراف ی شورو   ا ی   کا ی مشخص )آمر 

  ن ی تر ی از محررور   حات ی مقوله کنترل تسل   ، ان ی م   ن ی . در ا گرفتی م   شه ی ( ر ی دئولوژ ی مشخص )ا 

معطوف به    ی ها استی س   ان ی حام   باور . به  شد ی م   ی حاکم بر معادالت جنگ سرد تلق   ی ها بحث

شده  اد ی   کرد ی رو   ، ی قدرت نظام   ه از موازن   ی ناش   ی ها ی ثبات ی شدن ب با مشخص   حات، ی کنترل تسل 

  ی نرروع   ه، یرر پا   ن ی و بر ا   افته ی اقدام به جنگ گرم سوق ن   ی باعث شد که رهبران دو بلوک به سو

در کنررار    ی دوقطب   ی فضا   ان ی . پا رد ی شکل گ  ی الملل ن ی در عرصه ب   نسبی   ثبات   و   ی همکار   ی فضا 

  ی ها کانون   ژه ی و به   ی ت ی گوناگون امن   ی ها در عرصه   ی عدم انسجام و پراکندگ  ی فضا   ی اعمال نوع 

عنوان تنها ابرقدرت بجامانده از عصر جنررگ  متحده به   االت ی ا   ی خارج   استی راهبرد س   ، د ی تهد 

 .  کرد روبرو    ی اد ی ز   ی ها با ابهام   ز ی سرد را ن 

مربوطرره بررا    ی کارهررا و راه   ر ی و تررداب   حات ی چون کنترررل تسررل   ی د ی کل   م ی مفاه   ان، ی م   ن ی در ا 

در برراب آن برره دسررتورکار مطالعررات    ی زنگر روبرررو شررده و بررا   ی مختلف   ر ی ها و تفاس برداشت

شد. واقعه سررپتامبر    ل ی مرتبط با آن تبد   ی کاربرد   ی ها استی جنگ سرد و س از    پس   ک ی استراتژ 

«  سررم ی »مبارزه با ترور   کرد ی بر رو   یی کا ی آمر   رندگان ی گم ی تصم   ی پافشار   ژه ی و ه و ب   2001در سال  

به بسررتر    د ی جد   ی رج خا   استی راهبرد س   ی به عنوان فصل مشترک و مؤلفه انسجام بخش اجزا 

شررد. در    ل ی تبد   حات ی کنترل تسل   استی پردازش دوباره س   ی برا   ی ا نوآورانه   ی ل ی و تحل   ی مفهوم 

در    به خصرروص   حات ی کنترل تسل   و   ی ست ی ترور   ی ها تی فعال   ان ی م   ی وندبخش ی ابتکار پ   ان، ی م   ن ی ا 

  ی وصررف، چگررونگ   ن ی منع گسترش قابل تأمل است. با ا   ی ها استی و س   ی جمع   ی عرصه امحا 

  تیرر در دوره حاکم   کررا، ی آمر   ی خارج   استی در چارچوب س   حات ی کنترل تسل   وله مق   ی اب ی تی هو

 . شد همراه    ی خاص   ی ها ی ژگی سپتامبر با و   11از    پس   ی ها نه ی از کاب   ک ی هر  

 یانقضا خیتار  دنیرسانیو به پا  یالمللنیب  حاتیکنترل تسل  باتیاز ترت  ییواکنش بوش، رها

 هیرر زمان جنررگ توج جمهورسیعنوان رئبه وی جانبهکی کردیرو ،مبنا نیبود و بر ا  باتیترت  نیا
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در   ییگراهو چندجانبرر   حاتیبررر نقررش کنترررل تسررل  دیباراک اوباما، با تأک   برالینول  کردیشد. رو

ونررد راهبرررد باعث شد که در بستر پی  انتخاب ترامپ   تاًیهمراه بود و نها  یخارج  است یراهبرد س

ملرری   امنیررت   لهئمسرر   تررریناقتصادی، مهم  هایتهدید  ،و ناسیونالیسم اقتصادی  1«آمریکا نخست »

کوشررید زا دانسررته و  گرایی را هزینهرو، این راهبرد، هم جنگ و هم چندجانبهتلقی شود. از این

. بنررابراین، کنرردعمررل  باشررد، حاشیه در و مصون خود که شکلی به متجاوز  مقابل  در  دفاع  برای

سیاسررت کنترررل تسررلیحات برره عنرروان نتیجرره منطقرری راهبرررد سیاسررت خررارجی آمریکررا برره 

رسررد به نظررر می  ،گیری از ابزارهایی غیر از جنگ گرایش یافت. بنابراینیی و بهرهگراجانبهیک

گیری سیاسررت کنترررل در شررکل ،اینکه چه راهبردی در سیاست خررارجی آمریکررا اتخرراذ شررود

های کنترررل تواند به مقایسرره سیاسررت تسلیحات نقش خواهد داشت و مقایسه این راهبردها می

 تسلیحات بینجامد.

کنترررل   اسررت یوجرروه اشررتراک و افتررراق س  نکهیست از اا  نوشتار عبارت  نیا  یپرسش اصل

 یاصررل هیبوش، اوباما و ترامپ کدامند؟ در پاسررخ، فرضرر   یرهبر  یهادر دوره  کایمرآ  حاتیتسل

 حاتیکنترل تسررل  یریگ جهت   داریو پا  یراهبرد  گاهیبر جا  دیدر کنار تأک »  نکهیست از اا  عبارت

مزبررور   یریرر گ در دوره بوش جهت   2020تا    2001  هایبین سالدر    کایمرآ  یخارج  است یدر س

 حاتیکنترررل تسررل  اسررت یس"اوباما در چررارچوب    یها، در سال"حاتیفراکنترل تسل"در قالب  

 .«مدنظر قرار گرفت   "حاتیناکنترل تسل  است یس"ترامپ  یو در دوره رهبر  "بومبرون

 2الیس جیسون دی.. منابع اشاره داشت   نیتراز مهم  یتوان به برخمی  قیتحق  نهیشیپ  مورددر  

 امنیررت  جدیررد اسررتراتژی است  معتقد« ملی امنیت  استراتژی و ضداشاعه: دفاع بهترین»  مقاله  در

 کشورهای  با  مقابله  برای  متحده  ایاالت  هایتالش  مجدد  متمرکزکردن  هدف  با  بوش  دولت   ملی

شررده   متحده  ایاالت  اشاعه  منع  سنتی  رویکرد  جایگزین  اساساً  غیردولتی،  بازیگران  و  تکثیرکننده

دسررتانه آنچه که به مرحله تأیید نبرد پرریش کرد؛ استفاده "اشاعه ضد"مفهوم   بار از  اولین  برای  و

: اسررتراتژیک فروپاشرری» مقالرره در 3سرریرینکوین جرروزف ،از سوی دیگررر .(Ellis, 2010) رسید

 بحررران  نرراقص،  هایسیاست   مالی،  بحران  مانند  که  است   معتقد  «بوش  ایهسته  دکترین  شکست 

 
1. America First 

2. Jason D. Ellis 

3. Joseph Cirincione 
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 کلیرردی هایشکسررت  از مررورد 10 برره نهایترراً او. کرررد ایجرراد را ایهسررته هررایسررالح اشرراعه

 .(Cirincione, 2008)  پرداخت است   اشاعه  مسئله  با  برخورد در  بوش دولت   هایسیاست 

گیری ایررن کنترل تسلیحات اوبامررا بیشررتر بررر چگررونگی شررکلادبیات معطوف به سیاست  

در  1جوانررا اسررپیر اشرراره دارد.دیگررر  یهاسیاست و تأثیر آن بر سیاست کنترل تسلیحات دولت 

را   این پرسش  «متحده  ایاالت  ایهسته  وضعیت   بررسی  سازیآماده  ؛معمول  یستد  و  داد  »  مقاله

 اوبامررا توسررط )که« ایهسته  سالح  از  عاری  جهان»  نگرش  فاصله پدیدآمده بین  کشیده کهپیش  

 (2010ای)هسررته وضررعیت  مرور سند ترمعتدل بسیار نتایج و شد( ارائه  2009  سال  در  پراگ  در

 را در پاسررخ الگرروی سیاسررت بروکراتیررک، از اسررتفاده ؟ نگارنررده بررااست   به چه دلیل رخ داده

 بررا هررم تنشرری کرره ؛داشررته جریرران دولررت  داخررل در که داندمی  شدیدی  بورکوراتیک  نبردهای

 ایهسررته  وضررعیت   مرور  نهایی  سند  بر  که  سیاسی  هایبازی  نتایج  با  هم  و  معمول  گیریتصمیم

 در تغییرررات «ایهسررته وضررعیت  بررازبینی مرور» مقاله ،همچنین .(Spear, 2011) تأثیرگذار بود

 شد، آغاز اوباما دولت   توسط  که  را  سالح  خلع  و  متحده  ایاالت  ایهسته  هایسالح  هایسیاست 

 توانسررت می  متحررده  ایرراالت  ،آنهررا  طریق  از  که  داده  نشان  را  بالقوه  مسیر  چهار  و  کرده  توصیف

 باورهای تغییر  ؛ایهسته  تهدید  درک   کاهش:  دهد  قرار  تأثیر  تحت   را  هادولت   دیگر  هایسیاست 

 در  داخلرری  مباحررث   بر  تأثیر  ؛شودمی  محسوب  "مسئوالنه"  ایهسته  رفتار  آنچه  مورد  در  جهانی

  دیپلماتیررک مررذاکره جدیررد پویررایی ایجرراد و ؛خررارجی هررایپایتخت  در سررالح خلررع مررورد

(Sagan & Vaynman , 2011).  

امکان تغییررر و چگررونگی تررداوم سیاسررت   هشده به دوره دونالد ترامپ بانجامهای  پژوهش

اتحرراد در  یو نهادها یاهسته حاتیتسل»مقاله  اند.پرداختهکنترل تسلیحات آمریکا در این دوره 

در دولت ترامپ  یهااست یخطرات س تاکند  یم  میرا ترس  ینهاد  یچارچوب  «دوره دونالد ترامپ 

 ،. همچنررین(Frühling & O’Neil , 2017) کنررد یابیرر را ارز یاهسررته یهاگسترش سالح مورد

ترامپ که از اوباما برره ارث   یاهسته  راثیکردن مبا برجسته  «ای دونالد ترامپ سواد هسته»مقاله  

جمهررور   یبررا روسررا  یانظرررات ترامررپ در مررورد مسررائل هسررته  شتریدهد که بینشان م  ،هبرد

کرره   ییجررا  یعنی  ،اما آنجا که او منحصر به فرد است   ،گذشته نسبتاً سازگار است   خواهیجمهور

 
1. Joanna Spear 
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 یاهسررته  1یرسانامیدر پ  یابالقوه  یامدهایممکن است پ  ،کندیاستفاده م  یاجتماع  یهااز رسانه

 .(Michaels & Williams, 2017) داشته باشد

آوری اطالعات نیز اسررنادی یررا و شیوه جمع  است ای  روش تحقیق در این پژوهش، مقایسه

ای است. سازماندهی پژوهش بدین شکل است که ابتدا سیاسررت کنترررل تسررلیحات از کتابخانه

هررای رهبررری عد نظری مورد بحث قرار گرفته و در ادامه سیاست مزبور در هررر یررک از دورهبُ

های مزبررور ، وجوه اشتراک و افتراق سیاسررت پایانریح خواهد شد. در بوش، اوباما و ترامپ تش

 قرار خواهد گرفت.    بررسیمورد 

 

 خارجی   سیاست  راهبرد  ابزار   عنوان به   تسلیحات   کنترل   سیاست .  الف 

  برای   ها دولت  که   اند کرده   ای تعریف همیارانه   تمهیدات   مجموعه   کنترل تسلیحات را از دیرباز 

  تنظرریم   صررورت به   نوعرراً   تمهیرردات   این .  دارند می   مقرر   خود   میان   در   شان مشترک  امنیت  بهبود 

  برره   دستیابی   تمهیداتی،   چنین   برقراری   از   ها دولت.  است  نظامی   ظرفیت  یا   توان   برای   شاخصی 

  حفرر    سیاسی،   و   اقتصادی   های هزینه   از   کاستن   جنگ،   احتمال   کاهش   چون   مشخصی   اهداف 

  دارنررد   مرردنظر   جنررگ   وقرروع   صررورت   در   را   ها خشررونت  سررطح   آمرردن پایین   و   جنگی   آمادگی 

کنترل تسلیحات در معنای مضیق و سنتی آن ناظر بر تحدید کمرری    . ( 791:  1388)گریفیتس،  

  کنترررل   واژه   . (Elliot & Reginald, 1989: 272)  یا کیفرری برخرری از انررواع تسررلیحات اسررت

  مسررابقه   تحدیررد   المللی بین   ات معاهد   انعقاد   تفهیم   برای   1950  دهه   در   ابتدا   هرچند   تسلیحات 

  وسرریعی   معنررای   چنان آن   به تدریج   ، گرفت  قرار   سالح   خلع   مقابل   در   و   شد   پدیدار   تسلیحاتی 

برره نظررر  .  شرروند می   تلقرری   آن   اجررزای   زیرمجموعرره   فوق،   مفاهیم   سایر   و   سالح   خلع   که   یافته 

هررای مربررو  برره  کنونی، کنترل تسلیحات مفهوم عامی است که تالش   شرایط رسد که در  می 

ها )کنترل تسلیحات به مفهوم سنتی آن(  های نظامی و تسلیحاتی و کاهش آن تثبیت توانمندی 

 گیرد.  برمی   کنار انهدام ذخایر موجود تسلیحاتی )خلع سالح به مفهوم دقیق آن( در   را در 

شود که کلیه تسررلیحات خررواه از نرروع سبب میگستردگی موضوعی نظام کنترل تسلیحات  

ای، شرریمیایی و های هسررتهتنها سررالحرو، نررهایررن  . ازشررامل شررودکشتارجمعی یا متعررارف را  

 
1. Nuclear Signaling 
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های متعارف نیز قابلیت قرارگرفتن تحررت پوشررش ایررن بلکه در تئوری، کلیه سالح  ،بیولوژیک

 . (63: 1383)ساعد،   نظام برخوردارد

توجه به معیارهای متفاوت اهررداف، ابررزار، فرآینررد، اقرردام و اسررتراتژی کنترل تسلیحات با  

هر اقدام کنترررل   حات،یمقاصد کنترل تسل  ایرابطه با اهداف    در  ،نخست   .بندی شده است تقسیم

دادن سرروقماننررد    شررود؛طراحی و اجرررا  بر اساس اثرات بالقوه و بالفعل آن    تواندیم  یحاتیتسل

کنترررل  یبنددسررته ،دوم .هررای دفرراعی و امنیترری خررودقابلیت اعتمررادی برره  بی  مت دولت به سرر 

مفاهیمی   ،کار رفته؛ در این مورد بر مقوله زور تأکید شده و بر این پایههب  از نظر ابزار  حاتیتسل

زور   و اعمررال  به استفاده از زور  میگسترش، تصم  ،یریگ حل شکلادر مر  حاتیکنترل تسلچون  

برره  حاتیکنترل تسل ،سوم .(William Jr & Viotti, 2012: 18-19) مورد توجه قرار گرفته است 

 انیرر م  یرفتررار  یهنجارهررا  یریگ روابط و شررکل  جادیکه ممکن است به ا  د«نیفرآ»  عنوان نوعی

از نظررر نرروع  ،منجر شود. چهررارم ینهاد باتیترت گریو د یالمللنیب یهاسازمان انیها و مدولت 

 ایرر  هجانبکیکرد؛  یبنددسته یمتفاوت یهاوهیبه ش توانیرا م حاتیاقدامات کنترل تسل  زیاقدام ن

ممکررن اسررت   حاتیکنترررل تسررل  پنجم،و خودجوش.    یلیتحم  ،یررسمیغ  ای  یچندجانبه، رسم

 ت یرر بهبررود موقع برایابزار    نیاز ا  گذاراناست یکه سچنان  ؛باشد  کیاز محاسبات استراتژ  یبخش

 شرروندیمنررد مرقابررت بهره  نیرر زمرران در ا  دیخر  یحت  ایها  دولت   ریبا سا  دولت خود در ارتبا 

(William Jr & Viotti, 2012: 7-19). 

بنررابراین، ایررن پرسررش   .شررود در این پژوهش، معیار اخیر به عنوان معیار محوری اسررتفاده می 

شود که سیاست کنترل تسلیحات چگونرره بخشرری از محاسرربات اسررتراتژیک محسرروب  مطرح می 

  خررارجی   سیاسررت   راهبرررد   ابررزار   ، تسررلیحات   شود؟ در پاسخ باید گفررت کرره سیاسررت کنترررل می 

  ، این پاسخ از این جهت است که هررر راهبررردی شررامل سرره مؤلفرره اسررت: نخسررت   . کشورهاست 

  را  موجررود  تهدیرردهای  یررا  هررا چالش  ، دوم  ، کند می  مشخص  را  ملی  خاص  منافع  و   مقاصد   اهداف، 

  برره  توجه  با  را   سیاستی   خاص   وسایل   یا   ابزارها   استراتژی،   ، سوم   ؛ و کند می   مشخص   منافع   آن   برای 

 . (Dueck, 2015: 14-15)  کند می  دنبال   را  ملی  اهداف   و   انتخاب  ، هستند   مواجه  که   هایی چالش 
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ای راندال در این پژوهش، راهبرد سیاست خارجی کشورها با استفاده از نظریه رفتار موازنه

، راهبرررد 2، راهبرد فراموازنرره1ای شامل راهبرد موازنه مناسب شوئلر )رفتارهای چهارگانه موازنه

ای یعنی راهبرد موازنه ( و افزودن نوع پنجمی از رفتار موازنه4موازنه نافرجام  و راهبرد  3ناموازنه

سررپتامبر  11های مختلف آمریکا پررس از تبیین شده و سیاست کنترل تسلیحات دولت   5بومبرون

مقابل نظریرره  های موازنه را درگیرد. شوئلر مدلبه عنوان ابزار این راهبردها مورد بحث قرار می

ها به سررطوحی اجتمرراعی و که دولت   وی معتقد است وقتی  .کنداستاندارد موازنه قوا مطرح می

های موازنه قرروا مطابقررت کننررد. بینیشده باشند، احتمال کمتری دارد که با پیش  نخبگان تقسیم

تمایررل و  ،هرراهای فاقد انسجام برره نسرربت انررواع منسررجم دولت رهبران دولت   ،طور مشخصبه

ها علیرره های سیاسی و سیاستی موازنه دارند. دالیلی که دولت ی به پذیرش ریسکقدرت کمتر

بلکه مانند همه تصمیمات امنیت   ،کنند، عمدتاً عوامل سیستمی نیستندموازنه برقرار می  هاتهدید

 . (Schweller, 2004: 161-166) ملی تحت تأثیر فرایند سیاسی داخلی هستند

امررا معنررای رفتررار  .د نیز متأثر از فرآیند سیاسی داخلی اسررت برقراری موازنه در مقابل تهدی

بندی به چهررار مقولرره را دارد: نخسررت، ای چیست؟ موازنه و موازنه نافرجام قابل تقسیمموازنه

اسررت و نبایررد و   یتجرراوزگر خطرنرراک   ،شررود کرره هرردفموازنه مناسب است زمانی حادث می

روی، زنه است که ممکن است برره شررکل دنبالررهتوان در مقابل آن مماشات کرد. دوم، ناموانمی

 ؛ها، عاقالنه و معقول هستنداین سیاست   شود.شدن مطرح  گزینی یا پنهانمماشات، تعهد، دوری

های مشررروع آن دولررت که دولت با اقناع دولت تجدیدنظرطلب نسبت به شررکایت وقتیویژه  به

بوده یا چنین اقداماتی را توسط دیگران مجاز شمارد یررا برره   جنگ  هایهزینه  از  اجتناب  به  قادر

حاشیه باشررد، مجرروز دهررد.   دفاع در مقابل متجاوز به شکلی که خود مصون و در  برایدیگران  

افتد کرره دولررت عنوان نقطه تمرکز شوئلر، موازنه نافرجام است که زمانی اتفاق میمقوله سوم به

گر ظرراهر موثری در پاسخ به متجاوز خطرناک و غیرمماشاتطور غیرکند یا بهموازنه برقرار نمی

چه در درک اهداف قرردرت در حررال   ،شودکه دولت نرسیده به توازن متوقف میشود. وقتیمی

 
1. Appropriate Balancing 

2. Overbalancing 

3. Nonbalancing 

4. Underbalancing 

5. Offshorebalancing 
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درسررتی درک کنررد، واقع هست، دچار سوءبرداشت شررود و چرره تهدیررد را به  آنچه در  ظهور از

 کنرردداخلرری، اتخرراذ نمیحمایررت از خررود برره دالیررل سیاسررت  برررایهای مناسررب سیاسررت 

(Schweller, 2004: 167-169) . 

  پرخطررر   و   پرهزینرره   مررداوم،   برراالرفتن   موجررب   کرره   اسررت   نامناسب  موازنه  یا  فراموازنه  چهارم، 

  برقرررار   هررا دولت   که   ای موازنه   نوع .  است   متجاوز   عنوان به   هدف   از  سوءبرداشت  درنتیجه  تسلیحات 

  یررا  جلرروگیری  برررای  هررا دولت  تررالش  کرره  حررالی  در  ؛ شررود می  تلقی  حد  از   بیش   واکنش   ، د ن کن می 

  باعررث  ، کنررد می  برقرررار  موازنه  که   دولتی   ، مورد   این   در .  نیست   ضروری   تهدید   مقابل   در   کردن دفاع 

.  اسررت   برروده   دولررت  ایررن  برررآورد  از  بیشتر  آن  های هزینه  یا  بوده  اجتناب  قابل  که  شود می  وضعیتی 

  از آنچه  بیشتر  ظهور  حال  در  قدرت  اهداف  درک  در  که  کند می  رد  را  توازن  پایان   خط   دولت   وقتی 

  از  فراتر  های سیاست  ولی  ، کند   درک   درستی به   را   تهدید   یا   شده   سوءبرداشت   دچار   هست،   واقع   در 

ترروان  می  . ( 69  :1392)ویلیامز،    کند   اتخاذ   داخلی   سیاست   دالیل   به   خود   از   حمایت   برای   انتظار   حد 

بوم برشمرد.  گری در سیاست خارجی را به عنوان راهبرد موازنه برون نوع پنجمی از راهبرد موازنه 

ها در فراموازنه مطرح شده و پیشررنهاداتی در راسررتای  این نوع از موازنه در پاسخ به افزایش هزینه 

 کند.  ها در ایجاد موازنه مناسب مطرح می کاهش هزینه 

  نظررامی   مزایای   بر   ؛ کند   حمایت   نظامی   نیروهای   کاهش   از   دارد   تمایل   مریکا آ   راهبرد،   این  مطابق 

  و   ؛ کنررد   اجتناب   پیرامونی   مداخالت   یا   ضدشورش   عملیات   از   کند؛   تکیه   آسمان   در   و   دریا   در  نسبی 

  اسررت،   توسعه   حال   در   کشورهای   بر   حکمروایی   یا   نظامی   اشغال   شامل   که   المللی بین   های پروژه   از 

  هزینرره  بیشررتر   کرراهش   معنرری   برره   راهبردی   تغییرات   این   همه   آنها،   حامیان   عقیده   به .  کند   خودداری 

  کرره  کننررد  عمررل  برروم درون  دارنررد  تمایررل   صررورتی   در   تنهررا   متحررده ایاالت    مسلح   نیروهای   . است 

  نیروهررای .  کننررد   حف    بالقوه   هژمون   مقابل   در   را   خودشان   میان   موازنه   نتوانند   ای منطقه   های قدرت 

 ,Mearsheimer)دارند    نشینی عقب   و   خروج   به   تمایل   شوند،   بررسی   ها تهدید   که   زمانی   آمریکایی 

ای راندال شوئلر یعنرری  منطق مدل چهارگانه رفتار موازنه   از نظر هرچند این راهبرد    . (18,31 :2011

اما به دلیل اینکه ریشرره در راهبرررد   ، شود بندی می ساخت دولت از تهدید ذیل راهبرد مناسب طبقه 

تاریخی بالفاصررله پررس از دوره ریاسررت  از نظر  کالن انزواگرایی در تاریخ ایاالت متحده داشته و  
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سررازی  اما مطرح شده و در مقابل راهبرد فراموازنرره، دوگانه جمهوری جورج بوش و در دوران اوب 

 شود. عنوان راهبرد پنجم در نظر گرفته می بوم به ، راهبرد موازنه برون کند می 

تبیررین   برررایبوم و ناموازنرره  گرایی برونگرایی، موازنهسه راهبرد فراموازنه  ،در این پژوهش

شررود. هررر یررک از های بوش، اوبامررا و ترامررپ بهررره گرفترره میراهبرد سیاست خارجی دولت 

بوم و ناموازنه برره ترتیررب برره سیاسررت فراکنترررل گرایی برونموازنه  ،گراییراهبردهای فراموازنه

 از یررک دهنررد. هرررشررکل می برروم و نرراکنترل تسررلیحاتتسررلیحات، کنترررل تسررلیحات برون

 و زور جایگرراه شررامل  دهندهشکل  چهارگانه  هایمؤلفه  به  توجه  با  تسلیحات  کنترل  هایسیاست 

 و بررزرگ هایقرردرت  بررا  استراتژیک  وضعیت   امنیتی،  تضمین  از  گیریبهره  المللی،بین  هایرژیم

 وضررعیت   مرررور  اسناد  به  توجه  با  هامؤلفه  این  انتخاب  .شوندمی  تبیین  ایهسته  هایسالح  نقش

 .است   گرفته صورت آمریکا  1ایهسته

 

 . کنترل تسلیحات در چارچوب راهبرد مبارزه با تروریسم ب
های جنگ سرد که به تدریج باور به نقش برتری کیفی نظامی به عنوان مبنای هر درکی در سال

های شررد، استراتژیسررت تررری برخرروردار میاز رقابت تسلیحاتی مدرن از شرردت و قرروت بیش

جلوگیری از توازن استراتژیک با رقیب )شوروی( از طریق مهار ترروان نظررامی آمریکا به سمت  

سیاست کنترررل   ،ویژه دومنظوره( آن رهنمون شدند. بر این مبناهای پیشرفته )بهمبتنی بر فناوری

المللی ناظر بر فراملی نیز بر ترتیبات بین  در حوزه  ،تسلیحات دولت آمریکا افزون بر سطح ملی

ترروان ترررین ایررن ترتیبررات را میالمللی کنترل تسلیحات داللررت دارد. مهمبین  گیری رژیمشکل

ای ، پیمرران منررع گسررترش هسررته2های صادراتی چندجانبه)کوکوم(کننده نظارتهماهنگ  کمیته

های پایرران سررال  برریندر    .کررردقلمررداد    4آر(سیتیو رژم کنترل فناوری موشکی )ام  3تی(پی)ان

سپتامبر، راهبرد سیاست خارجی آمریکا به دلیل عرردم شررفافیت محرریط   11جنگ سرد و حادثه  

   رد.ک دوران گذار را سپری می ،فاقد انسجام الزم بود و در واقع  ،استراتژیک

 
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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ایررن عنوان نتیجه راهبرد سیاسررت خررارجی سیاست کنترل تسلیحات آمریکا به  ،در این میان

از زاویرره گسررترش   ویررژهبررهنرروین حاصررل از آن    هایبر جهان سرروم و تهدیرردبا تمرکز    کشور

هررای پیشرررفته در عرصرره های کنترل صرردور فناوریهای کشتار جمعی و اعمال سیاست سالح

 جنوب به بخش قابل توجهی از این سیاست تبدیل شد و با تأکید بوش پرردر و کلینتررون–شمال

گیری سررپتامبر و شررکل  11مات ورود به عصررر پسررا  برد دموکراسی، مقدگرایی و پیشبر منطقه

ایجرراد محرریط  از نظرررسپتامبر  11. حادثه شدکنترل تسلیحات فراهم  سیاست منسجم در عرصه

عطفی در دنیای پس   نقطه  ،استراتژیک مجاز و افزایش انعطاف و حوزه عمل استراتژیک آمریکا

را پس از این حادثرره   1قطبیلحظه تک  توان عینیت محسوس  از جنگ سرد محسوب شده و می

 عصررر  آغرراز  عنوانبرره  را  2001  سررپتامبر  یازدهم  اگر  نیست   اغراق  معتقدند  برخی  .تشخیص داد

 ،کرد متحول را المللیبین امنیتی محیط که  ایحادثه  و  آمریکا  راهبردی  ورزیاندیشه  در  جدیدی

 فرضی  و  دور  که  جمعی  کشتار  هایسالح  و  تروریسم  از  ناشی  تهدید  ،حادثه  این.  کنیم  توصیف

 جدید  کالن  راهبرد  عنوانبه  را  آن  به  واکنش  و  کرد  واقعیت   به  تبدیل  ناگهان  را  ،رسیدمی  نظر  به

 .  ساخت   ضروری

 نتیجرره.  اسررت   شررده  دوقطبرری  نظررام  جررایگزین  جهررانی  نظررم  کرره  است   این  بحث   ترینمهم

 برره  را  خررود  جررای  مهار  که  بود  این  آمریکا  ملی  امنیت   سیاست   در  سپتامبر  11  حمله  استراتژیک

: 1392  ،)زهرانرری  داد  تهدید  گیریشکل  از  قبل  تهاجمی  اقدام  و  دستانهپیش  و  گیرانهپیش  حمله

متحده آمریکررا شررکل داد برای ایاالت  هاییتهدید  هسپتامبر ب  11ورود به عصر پس از    .(46-45

ایررن  ایجاد کرررد.گ سرد سپتامبر و دوران جن  11که محیط استراتژیک متفاوتی نسبت به قبل از  

 گرایی توسررطمنجر به اتخرراذ راهبرررد فراموازنرره  پسر  محیط استراتژیک بالفاصله در دوره بوش

 .او شد دولت 

 

 

 

 

 
باورها و اعتبار فزاینده قدرت و ماهیررت جهررانی میررراث آمریکاسررت کرره توسررط چررارلز لحظه تک قطبی مبتنی بر تأکید به .  1

 کراتهامر مطرح شد.
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 به سوی سیاست فراکنترل تسلیحات  ؛. دوره بوش1

 نامتقارن  تهدید  راهبردی است که با اولویت آمریکای برتر، فقدان  ،گرایی بوشراهبرد فراموازنه

 المللرری رابین ثبررات حفرر  و شررهروندان امنیررت   حف   چون  اساسی  هایارزش  به  نسبت   جدید

قاطعانرره،   گراییواقررع  و درصرردد اسررت بررا ابزارهررای  کررردهملرری تلقرری    امنیت   لهئمس  ترینمهم

 از  گیررریگزینشی و بهره  گراییچندجانبه  و  جدید  گراییالمللبینهم،    از  جدا  همیشه  اتحادهای

های تعیررین یک از مؤلفه دستانه به این هدف نائل شود. بنابراین، هرپیش  جنگ  و  سخت   قدرت

دهند، گرایی بوش شکل میو استفاده از ابزارها که به راهبرد فراموازنه  هامنافع، تشخیص تهدید

 و برتررری جایگرراه آمریکررایی، برتررری ،تعیررین منررافع ردمررو در  ،نخسررت  .شرروندبررسرری می

 پرریش  را  شررماریبی  مهررم  مسررائل  ،جهرران  کشررور  منرردترینقدرت  مقام  در  آمریکا  فردمنحصربه

 چرره  برای  متحدهایاالت:  کرد  اشاره  موضوعات  این  به  توانمی  مسائل  ترینمهم  میان  در.  کشدمی

 موضرروعات ایررن در بوش دکترین دارد؟ ارزش برتری آیا  کند؟می  استفاده  برتر  موضع  از  هدفی

 کرره کنرردمی تصررریح 2002 ملرری امنیررت  اسررتراتژی سررند. گویرردمی سررخن پررردهبی و صررریح

 برره  و ایمرران  حفرر   بررا  جایگاه  این.  است   جهان  در  نظیریبی  نفوذ  و  قدرت  دارای  متحدهایاالت

. اسررت   همررراه  فرصررت   و  تعهرردات  همتا،بی  هایمسئولیت   با  آزاد  جامعه  ارزش  و  آزادی  اصول

 مررورد  ،کنرردمی  حمایررت   آزادی  از  کرره  قدرتی  موازنه  ارتقای  برای  باید  کشور  این  بزرگ  قدرت

 .(The National Security Strategy, 2002)  گیرد قرار  استفاده

 از برخاسررته کررامالً برروش راهبرررد اصررلی های، مؤلفررههاتشررخیص تهدیررد مررورددر ، دوم

 سررپتامبر 11 حادثرره بررا. اسررت  خارجی سیاست   درباره  جمهوررئیس  گرایانهواقع  هایانگارهپیش

 ،همپرروش  صورتبه  و  شودمی  دگرگون  آن  ارزیابی  ،بنابراین  و  شده  متفاوت  تهدید  تعریف  ابتدا

 نظررامی  تهدید  فقدان  از  امنیت   تعریف  ،عبارتی  به  .شودمی  دگرگون  آن  ارزیابی  و  امنیت   تعریف

 برابررر در قرروا  موازنرره  حفرر   و  کشررور  بقاء  حف   همچون  اساسی  هایارزش  به  نسبت   کالسیک

 حفرر   چررون  اساسرری  هررایارزش  برره  نسبت   جدید  نامتقارن  تهدید  فقدان  به  ،بزرگ  هایقدرت

 ملرری امنیررت  اسررتراتژی سررند رو، دردهررد. از ایررنمی  المللیبین  ثبات  حف   و  شهروندان  امنیت 

 روی  پرریش  نوظهور  و  کنونی  هایچالش  آمریکا  دفاعی  استراتژی  2004  سال  در  مسلح  نیروهای

 منظم  هایسیستم  و  هاارتش  از  استفاده:  سنتی.  1:  ه است ددا  قرار  دسته  چهار  در  را  متحدهایاالت
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 جهانی  هایجنگ  آن  بارز  مثال  و  دارد  نمود  کشور  با  کشور  جنگ  در  که  دیگر  کشورهای  توسط

 بررازیگران  و  کشررورها  توسررط  غیرمتعررارف  هایشیوه  از  گیریبهره:  نامنظم.  2  بودند؛  دوم  و  اول

 یا  هاتروریست   استفاده:  بارفاجعه.  3  ؛بود  ویتنام  جنگ  آن  نمونه  که  ترقوی  کشور  علیه  غیردولتی

: کنندهمختل.  4  ؛ ودارد  مشابه  پیامد  که  هاییشیوه  یا  کشتارجمعی  تسلیحات  از  دشمن  کشورهای

  تکنولوژیررک  هایپیشرررفت   واسررطهبه  مشررخص  عملیرراتی  هررایحوزه  در  آمریکررا  رقبای  برتری

(The National Military Strategy, 2004: 4) .  

هررم،  از جرردا همیشرره قاطعانرره، اتحادهررای گراییترروان ابزارهررای واقررع، میهمچنررین

 جنررگ و سررخت  قرردرت از گیررریگزینشرری و بهره گراییچندجانبرره و جدیررد گراییالملررلبین

زمررانی کرره برررای موضررع  .کردشدن راهبرد فراموازنه ردیابی دستانه را در راستای عملیاتیپیش

گرایی قاطعانرره دیدگاه واقررع ،آمدمشکالت مهم امنیت ملی پیش می  ،واضع تدافعیمتهاجمی نه  

بار ایررن اسررت تروریسم فاجعرره داد. دیدگاه دولت به هنگام حادثهبوش برتری خود را نشان می

کررردن فضررای سررایبر و ترین دفاع، تهاجم قوی اسررت. اسررتراتژی ملرری برروش برررای امررنکه به

ها های از ایررن مررورد هسررتند. ایررن سیاسررت استراتژی امنیت سرزمینی و اطالعات ملرری نمونرره

هررا دهی به معمرراری جدیررد امنیترری در ایررن حوزهچون به دنبال توسعه و شکل  ،قاطعانه هستند

گذشررته وجررود ر  های خطرنرراک دهای مناسبی که شکافبا برنامه  ها راهستند و قاطعانه شکاف

کنند. از سوی دیگر، برای کشررور بسرریار قدرتمنررد، تهدیررد و توسررل برره اعمررال داشتند، پر می

وسیله خود قدرت مزبور نیز در راستای بهبررود وار( بهاصطالح غیرمنطقی )دیوانهه  رفتارهای ب

ارث رسرریده )از   هاین جنبه از خصوصیات سیاسی برر   .شدتواند مثمر ثمر باو گسترش اعتبار می

 .(6 :1390)چامسکی،    کرد دکترین ریگان( است که در دولت بوش ظهور پیدا

 هررا دربررارهگیرررد. آمریکاییبه عنوان ابزار دوم مدنظر قرار می 1اتحادهای همیشه جدا از هم

هررای مرغگذاشررتن بسرریاری از تخم دربرراره  ،نظر تاریخی  اتحادها، احساسات دوپهلو دارند و از

اند. دولت بوش از همرران آغرراز های کشورهای دیگر چموش و سرکش بودهامنیت ملی در سبد

عام به ایررن امررر اعتررراف   مأل  به این درس تاریخی آگاه بود که هر دولتی سرانجام حتی اگر در

 دولت  در گرایانجانبه. یک(101-103: 1393)رنشون،  عمالً بدان آگاهی پیدا خواهد کرد  ،نکند

 
1. Stand-apart Alliances 
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 کرره  نررددیطلبمرری  یرراری  آنرران  از  آنجا  تا  ،دستندانمی  پاگیر  و  دست   را  متحدین  حضور  که  بوش

ابزار سوم،  .(Harris, 2008: 41-48) بیشتر نه باشند شانگرایانهجانبهیک هایسیاست  کنندهتأیید

گونرره دکترین بوش به ایررن نهادهررا اینگرایی گزینشی است.  گرایی جدید و چندجانبهالمللبین

های مهم خررود را برره توانند نقشاند، پس نمینگریست که چون روش مناسبی درست نشدهمی

متحررده کننررد، ایاالتهای حیاتی امنیت ملی ظهور میکه دغدغه  نحو مؤثری ایفاء کنند. هنگامی

گرایی جدیررد. آنچرره منتقرردان الملررلها وابسته باشد و ایررن امررر یعنرری بینتواند کامالً به آننمی

تررالش برررای نظررم   واقع نخستین مرحلرره  در  ،آمریکایی تلقی کردند  "گراییجانبهیک"عنوان  به

 .(101-103: 1393)رنشون،  شودالمللی جدید یا حداقل نوسازی نظم قدیم محسوب میبین

شررود کرره طرح میدستانه از این جهت  و جنگ پیش  گیری از قدرت سخت در نهایت، بهره

انکار است. حترری استفاده از قدرت نظامی و جایگاه آن در میان کابینه جنگ بوش امری غیرقابل

 کردنرردکردن در هنگام استفاده از نیروی نظامی را نیررز سررودمند تلقرری میها غیرمنطقی جلوهآن

امکرران دسررتانه هررم در راسررتای همررین مؤلفرره و گیری از جنگ پیش. بهره(7:  1390)چامسکی،

 را  بوش  جورج  خارجی  سیاست   که  شود. کسانیای از قدرت نظامی محسوب میاستفاده لحظه

 امررا ،کرد جلوگیری دیگری سپتامبر 11  حمله  گیریشکل  از  وی  معتقدند  ،کنندمی  ارزیابی  موفق

 تأییررد  را  ،آمریکررا  پیشین  جمهوررئیس  ،کارتر  نظر  این  آمریکایی  سرشناس  منتقد  چامسکی  نوام

 تهدیررد  مسررتقیماً  آمریکررا  امنیت   زیرا  ؛است   تاریخ  در  مفهوم  بدترین  ،دستانهپیش  حمله  که  کرده

 .(Hoffman & Kasupski, 2007)  است  نشده

 

 . سیاست فراکنترل تسلیحات بوش1-1

هررای تروریسررتی،  های پیونرردآفرینی میرران فعالیتزمینرره   2001سپتامبر    11فرصت حاصل از  

های منع گسترش را در اختار دولتمردان  امحای جمعی و سیاست  عرصه کنترل تسلیحات در  

بوش از طریق اهتمام جرردی    . بدین ترتیب، کابینه (Newman, 2004: 59)  این کشور قرار داد 

به عنوان عنصر محوری در استراتژی   ، بخشی به آن های کشتار جمعی و هویتبه مقوله سالح 

اعتمادی خررود نسرربت  عد از احساس بی ی برای این بُ جوی رویارویی با تروریسم درصدد چاره 

های  دیرردگاه   ، . در ایررن زمینرره (Alison, 2004: 64)  المللرری موجررود برآمررد برره نظررم بین 
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اعمال نظارت و کنترررل الزم بررر    کارانه نیز بر میزان توانمندی دولت بوش در زمینه نومحافظه 

های مربو  تأکیررد داشررت کرره  ری های کشتار جمعی و فناو اشاعه سالح   موارد مشمول قاعده 

  ترین شاخص برای ارزیابی ایفای نقش رهبری آمریکا در عرصرره توان از آن به عنوان مهم می 

. بنررابراین، بررا توجرره برره راهبرررد سیاسررت خررارجی  (Newman, 2004: 79)  جهانی یاد کرررد 

ا  گرایی آمریکا در دوره برروش، سیاسررت کنترررل تسررلیحات آمریکررا در فضررای پسرر فراموازنه 

  توان با عنوان سیاست فراکنترل تسلیحات مورد بررسرری قرررار داد. سیاسررتسپتامبر را می 11

  امنیترری   تضمین   متحدان   به   تنها   زور،   جایگاه   بر   تأکید   با   که   است  سیاستی   تسلیحات،   فراکنترل 

  را   ای هسررته   های سالح   نقش   بزرگ،   های قدرت   بر   استراتژیک   برتری   رویکرد   اتخاذ   با   و   داده 

 دهد. می   افزایش   جنگ   آغازگر   سطح   تا 

بازدارنرردگی را  .  در مؤلفه اول از سیاست فراکنترل تسررلیحات برروش، زور اهمیررت بیشررتری دارد 

ویررژه  برره   ؛ نظررر گرفررت   عنوان تالش کنترل تسلیحاتی عمده بررا تأکیررد بررر جایگرراه زور در توان به می 

  استفاده از تسلیحات نیست. بررا ای که هدف اصلی در آن، هرگز  بازدارندگی از طریق تسلیحات هسته 

  کنترررل  از  مناسب، نرروعی  های تهدید  با  همراه  ، بازدارنده  حف  مناسب نیروهای  این موضوع،  به  توجه 

هررا و  . خررروج از پیمان (William Jr & viotti, 2012: 19)اسررت    دسررته   ایررن   برره   متعلررق   تسررلیحات 

با داعیرره حفرر    ، د و در واقع شو معاهدات کنترل تسلیحات نیز وجهی مهم از این مؤلفه محسوب می 

  برخررورد بررا ، هررای ضدبالسررتیک معاهده موشک  خروج از شوند. نیروی بازدارندگی مناسب طرح می 

، امتناع از تصررویب پیمرران  های شیمیایی کنوانسیون سالح  برخورد با ، های بیولوژیک کنوانسیون سالح 

تصررویب پیمرران قطررع تولیررد مررواد  ، پرهیررز از  1تی( . بی . تی . ای )سرری هررای هسررته منع جررامع آزمایش 

  حسرراس،   هررای فناوری   صدور   و   تولید   ملی   نظام  در  ایجادشده  تغییرات  2تی( . سی . ام . پذیر )اف شکافت 

  ترری و طرررح . پی . ان  در  بررازنگری  برررای  تررالش  و  4اشاعه  امنیت   ابتکار   ، 3ای هسته   کنندگان تأمین   گروه 

 شوند.  های این مؤلفه محسوب می ترین شاخص ملی مهم   موشکی   دفاع   برنامه 

 
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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ترین شاخص برشررمرد. برنامرره دفرراع  توان مهم ملی را می  موشکی  دفاع  مورد اخیر یعنی برنامه 

  ( مررورد 2آر . سرری . تی . )ام  دی( را باید در ارتبا  با رژیم کنترل فناوری موشکی . ام . )ان   1ملی موشکی 

دارانه میرران ایررن  های پیشبرد تعامل خویشتن رویکرد دفاعی )موشکی( آمریکا زمینه  . توجه قرار داد 

گران در ایررن  برخرری تحلیررل  . را با چالش مواجرره کرررد  3ویژه بر محور استارت دولت و روسیه به 

نکترره دوم برره تررأثیر   انررد. آر سخن گفته . سی . تی . آمریکا علیه ام  جویانه روی تعارض مورد نوعی تک 

شررده  راهبرررد نررابودی تضمین بست نظررامی حاصررل از  بر برتری اتمی آمریکا از زاویه بن  دی . ام . ان 
قرنی راهبرد مزبور کرره نرروعی  نیم  شده که بعد از سلطه  اشاره  ، یابد. در این زمینه ارتبا  می   3متقابل 

های مسلح برره  ثبات نسبی بر محور عدم استفاده آمریکا و شوروی سابق و روسیه فعلی از موشک 

دهنررده برره  مثابه حرکت پایرران کالهک اتمی را باعث شده بود، نظام دفاعی موشکی بوش را باید به 

دی، جهان را در آستانه نوعی تغییر دراماتیررک در موازنرره  . ام . ترتیب، ان   این   این دوره تلقی کرد. به 

 .  ( Lieber & Press, 2006: 7-8)   متحده قرار داده است ای به نفع ایاالت هسته 

متحدان، مؤلفه اتحادی سیاست فراکنترل تسررلیحات محسرروب    برای   مثبت  امنیتی   تضمین 

متحرردان و تضررمین امنیررت منفرری برررای    مثبررت برررای   امنیترری   که تضررمین   حالی   در   ؛ شود می 

تضررمین    شررود. برروم محسرروب می مؤلفه اتحادی سیاست کنترل تسررلیحات برون   ، غیرمتحدان 

هایی که داوطلب هستند( نسبت برره  متحدین و شرکا )و آن دادن به  امنیتی مثبت یعنی اطمینان 

ای که بررا مشررارکت و  ای آمریکا و ترتیبات ساختار امنیت منطقه اینکه چتر بازدارندگی هسته 

هررا را در قبررال  هررا را تحررت پوشررش داده و امنیررت آن شود، آن حضور آمریکا سامان داده می 

. سررند  ( 97 : 1392زاده،  ی و حجررت)سرررتیپ   های تهدیدکننررده تضررمین خواهررد کرررد همسایه 

تهیرره پیشررنهادهای احتمررالی برررای    برررای خواهد  از پنتاگون می   2002ای سال  وضعیت هسته 

تنها شررامل روسرریه و کشررورهای  کشور کرره نرره   7ای حداقل علیه  های هسته استفاده از سالح 

شود، اقدام  محور شرارت )عراق، ایران و کره شمالی( بلکه شامل چین، لیبی و سوریه نیز می 

 . (William, 2002)  کند 

 
1. National Missile Defense 

2. Missile Technology Control Regime 

3. Mutual Assured Destruction(MAD) 
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های بررزرگ  دهنده وضعیت استراتژیک با قرردرت بزرگ، نشان  های قدرت  بر  استراتژیک  برتری 

دهنررده  های بررزرگ نشرران در سیاست فراکنترل تسلیحات برروده و برابررری اسررتراتژیک بررا قرردرت 

پافشرراری دولررت    ت. تسلیحات اسرر   فراکنترل   سیاست   در   بزرگ   های قدرت   با   استراتژیک   وضعیت 

سوی شرق برره عنرروان شرراخص اصررلی رویکرررد    آمریکا بر گسترش سیستم دفاع ملی موشکی به 

هررای خاصرری از سرروی  ای برای بروز واکنش تدریج به زمینه که به   ؛ محسوب شده   راهبردی برتری  

برره اولررین    ، برگررزار شررد   2006دولت روسیه منجر شد. کنفرانس امنیتی مونیخ که در اواخررر سررال  

های امنیترری و  جمهررور وقررت روسرریه از سیاسررت پرروتین رئیس  های انتقاد صریح و گسترده صحنه 

 . ( 366: 1387)کیوان حسینی،  بر محور سیستم دفاع موشکی تبدیل شد    ویژه به نظامی آمریکا 

 ،مررورددر این  .پی دارد ای را درهای هستهسیاست فراکنترل تسلیحات، افزایش نقش سالح

ای ای بود که تغییر در اسررتراتژی هسررتهسپتامبر، آمریکا اولین قدرت هسته 11در فضای پس از 

صورت تهدید امنیت ملی آمریکا   ها درامکان استفاده از این سالح  کرد کهخود را آغاز و اعالم  

های جدید کردن کالهکای مطمئن و جایگزینهای هستهوجود دارد. برنامه جایگزینی کالهک

 شد درجه اطمینان به عملکرد آن کمتر شررده، آغرراز شرردهای قدیمی که ادعا میجای کالهکبه

ای غفلت کرد کرره بررر کارانههای نومحافظهدر این زمینه نباید از دیدگاه  .(76:  1385)قهرمانپور،  

اعمال نظارت و کنترل مواد الزم بر موارد مشررمول قاعررده   میزان توانمندی دولت بوش درزمینه

ترررین عنوان مهمهای مربو ( تأکید داشت و از آن بررههای کشتارجمعی و فناوریعه )سالحاشا

  کرررددر عرصرره جهررانی یرراد می "توانررایی نقررش رهبررری آمریکررا"شرراخص برررای ارزیررابی 

(Newman, 2004: 79) . 

 از  ایهسررته  تسلیحات  نقش  تغییر  هایزمینه  2002  سال  آمریکا  ایهسته  وضعیت   مرور  سند

 توسررل برابررر در موجود تابوی که وضعیتی ؛آوردمی پدید  را  جنگ  آغازگر  به  بازدارندگی  سطح

 ابهررام  ؛کنرردمی  تقویررت   را  ایهسررته  تکثیررر  روند  ؛کندمی  تضعیف  شدتبه  را  ایهسته  سالح  به

 تشرردید  را  متعررارف  یا  ایهسته  بازدارندگی  به  توسل  زمینه  در  آمریکا  رفتاری  الگوی  در  موجود

 هایزمینرره ای،هسررته عرردبُ از ویژهبرره جمعرری کشررتار  هایسررالح  جایگاه  بر  آن  تأکید  و  ؛کندمی

  کنرردمی فررراهم را "نهررایی بازدارنررده" عنوانبرره تسررلیحات قبیررل ایررن ارزش افررزایش

سررپتامبر کرره  11های بعررد از راهبرد نوین دولررت آمریکررا در سررال(.  46-47:  1383)مرادخواه،  
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از ، را در دسررتورکار قرررار داده  1جهانی با تروریسررم بررر مبنررای الگرروی درگیررری جررامع  مبارزه

گران برررای توصرریف شرررایط برخی از تحلیل  ،های خاصی برخوردار است. در این زمینهبدعت 

کنترررل تسررلیحات و منررع اشرراعه سررخن   مزبور از تعبیر نفی عقالنیت سنتی آمریکررا در عرصرره

های نظری و عملی رویکرررد اسررتراتژیک توصیفی که بر چگونگی تغییر در ابعاد و الیه  ؛اندگفته

دیگر، آمریکا را تنها کشرروری کندی داللت دارد. برخی  جان اف  های بعد از  این دولت در سال

اند که بخش مهمی از منابع امنیت ملی خود را برررای بررسرری پدیررده تروریسررم فراملرری دانسته

. بنابراین، این وضعیت باعث تغییر در راهبرررد سیاسررت (Allison, 2006: 66) هزینه کرده است 

 شود.اوباما می  سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوره ،خارجی و به تبع آن

 

 بوم«  . دوره اوباما؛ سیاست کنترل تسلیحات »برون2

تفکرات این گروه با توجه برره  2ای گروه مطالعاتی بیکر و همیلتونصفحه  119با انتشار گزارش  

کشرریدن پیشنهاد موجود در این گزارش بر همگان روشررن شررد. ایررن گررروه بررا برره چررالش  79

کاران برای عبور از بحران، بازگشت به دیپلماسرری را خواسررتار شررده کرره های نومحافظهحلراه

. این (Baker & Hamilton, 2006) تصور بودغیرقابل 2003کاران در سال شاید برای نومحافظه

گزارش تجلی دوران گذار در سیاست خارجی آمریکا از راهبرررد فراموازنرره برروش برره راهبرررد 

راهبردی است کرره بررا اولویررت  ،بوم اوباماگرایی برونراهبرد موازنه  بوم اوباما است.موازنه برون

 یعنی  مشخص  ایشبکه  با  متنوعی از جمله جنگ  هایعنوان شریک برابر، طیف تهدیدآمریکا به

های کشررتار جمعرری، اشرراعه سررالح  هرروایی،  و  آب  تغییرات  آن،  تروریستی  وابستگان  و  القاعده

 و درصرردد اسررت بررا ابزارهررای  کردهملی تلقی    مسائل امنیت   ترینمهم  را  شدنجهانی  و  بیماری

 قرردرت از گیررریبهره المللرری وبین دیپلماسرری ،گراییاتحادسازی، چندجانبه لیبرال، گراییواقع

 گیرانه به این هدف نائل شود.  پیش اقدامات و  هوشمند

 
1. Comprehensive Engagement 

حلرری برررای بحررران جمهور برای یافتن راهدموکرات طبق دستور رئیس 5خواه و  جمهوری  5همیلتون متشکل از  -گروه بیکر.  2

 بود.عراق ایجاد شده 
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 ،بوم اوباما به این ترتیب قابل شناسایی است: نخست برون  ههای راهبرد موزانبنابراین، مولفه

کننده است. از دید کارشناسان آمریکررایی، منافع، برابری آمریکایی توصیف  تعیین  مؤلفه  مورد  در

کننده دکترین اوباما در این استراتژی تازه است، همان عبارتی اسررت توصیفبهترین عبارتی که  

های خود پیش از انتشار سند استراتژی امنیت ملی ایراد کرده بررود. که وی در یکی از سخنرانی

و نه کشوری  "شریک برابر "عنوان  اوباما گفت که برخالف گذشته، آمریکا به  ،در این سخنرانی

 عررین . در(Holmes & Carafano, 2010: 2) دیگر کشورها رو خواهررد آورد به تعامل با "برتر"

 بررا  اوبامررا  برراراک   هدور  در  آمریکررا  ،روایررن  این برابری به معنای عدم رهبررری نیسررت. از  ،حال

 بدان این بزند. دست  هزینهکم رهبری به درصدد است  1برومبرون موازنه استراتژی از گیریبهره

 کشررورها،  سررایر  بررا  خصررمانه  کررامالً  حترری  یا  خصمانه  جزئی  روابط  صورت  در  که  است   معنی

 یررا  امتیررازات  تبررادل  یا  هاژست   از  برخی  توسعه  و  ایجاد  به  متقابل  امتیاز  انتظار  به  متحده  ایاالت

 اساسرراً «الگررو  ارائه طریق از رهبری» یا «آمریکا رهبری» مواردی  چنین  در.  زندمی  دست   سازش

 .(Dueck, 2015: 35)است   امتیاز تبادل  معنای به

  2010  سررال   در   اوبامررا   دولررت   چهارساله   دفاعی   مرور   نیز سند   ها تهدید  در وجه تشخیص  ، دوم 

  هرروایی،   و   آب   تغییرررات   جملرره   از   هایی چالش   بر   ، است   مبهم   نسبتًا  ها اولویت  خصوص  در  هرچند 

  مقایسرره  در  « ترررور  علیه  جنگ »  برجستگی بحث  از  که  حالی  در   ه، کرد   تأکید   شدن جهانی   و   بیماری 

  ملرری   امنیررت   استراتژی   از   مؤلفه   این   مبنای   بر   . (Godson & Shultz, 2010)  کاهد می   بوش   دولت   با 

  دولررت  برره  نسرربت  تر مشخص  حالتی  تروریستی  های گروه  میان   در   آمریکا   های تهدید   ، اوباما   دولت 

  وابسررتگان   و   القاعررده   یعنرری   مشررخص  ای شبکه  با  جنگ  در  ایاالت متحده  ، در این سند . دارد  بوش 

  حمایررت   آن   شرررکای   یررا   متحررده   ایاالت   به   حمله   برای   ها تالش   از   که   کسانی   ؛ است   آن   تروریستی 

محوری دوران برروش جررای  قابلیررت   ، در واقع (.  National Security Strategy, 2010: 20)   کنند می 

  در   دولررت  2012 سررال  مختصرررتر  2دفرراعی  استراتژیک  دهد. راهنمای می  تهدیدمحوری  خود را به 

  تواننررد می  آمریکا  مسلح  نیروهای  که  ادعا  این  کنارزدن  با  ویژه به  کلیدی  های فرض پیش  شدن روشن 

 Sustaining U.S. Global)   یافررت   ادامرره   کننررد،   مبررارزه   ای منطقرره   بررزرگ   درگیری   دو   در   زمان هم 

 
1. Offshore Balancing 

2. Defense Strategic Guidance (DSG) 
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Leadership: Priorities for 21st Century Defense, January 2012 )  . کرره   اسررت   دلیررل   همین   به  

  برره  را  2012 سررال  راهنمررای  برروم، برون  موازنه  حامی  برجسته   اندیشمندان   از   یکی   الین،   کریستوفر 

  تحلیررل   1راهبردی و پایرران صررلح آمریکررایی   چنین   سمت   به   آمریکا   حرکت   در   ی عطف   نقطه   عنوان 

   . (Layne, 2012) است   کرده 

 دیپلماسرری  و  گراییاتحادسررازی، چندجانبرره  لیبرررال،  گراییواقع  ابزارهای  توانمی  ،همچنین

 شرردنعملیرراتی راسررتای در گیرانرره راپیش اقدامات و هوشمند قدرت از گیریبهره المللی وبین

گرایی کرره لیبرال، تعریف واقع  گراییواقع  مورددر    ،نخست   .کرد  ردیابی  بومموازنه برون  راهبرد

نگرش امنیررت ملرری جهان  اصلیدان است، مؤلفه  وگو و دیپلماسی با دشمنان و متحشامل گفت 

توان یکرری از المللی در کاهش استفاده از زور را میاوباماست. تأکید اوباما بر نقش نهادهای بین

به نفررع   که  نوشت   «امید»ترین مصادیق این مؤلفه در استراتژی وی دانست. اوباما در نشریه  مهم

المللرری المللی و ارتقررای هنجارهررای بینهادهای بینآمریکا بود تا با کشورهای دیگر در ایجاد ن

ها تنهایی به منازعات میان ملت الملل بهعلت که معاهدات و حقوق بین  این  همکاری کند. نه به

بلکه هرچه هنجارهررای  ،پایان خواهند داد یا نیاز برای اقدام نظامی آمریکا را حذف خواهد کرد

خررود باشررد،   ترتررر و محرردودالمللی بیشتر تقویت شوند و آمریکا خواهان اعمال قدرت کمبین

مشروعیت اقرردامات   ،کنند و زمانی که دست به اقدامات نظامی بزنیمتری ظهور میمنازعات کم

اسرری گیررری از دیپلم. بهره(Obama, 2006: 308) مررا در چشررمان جهانیرران دیررده خواهررد شررد

 ،گرایی اسررت واقررع لیبرالیسم و اجبارآمیزبودن شاخصرره  که در آن دیپلماسی شاخصه  2اجبارآمیز

 گرایی لیبرال در استراتژی امنیت ملی اوباماست.از مؤلفه واقع یوجه دیگر

 2010است. در استراتژی امنیت ملرری سررال    3اتحادسازی  ،بومابزار دوم راهبرد موازنه برون

ای و امنیت جهررانی، روابررط آمریکررا را بررا متحده، امنیت منطقهان امنیت ایاالتآمده است که بنی

دانررد. ایررن روابررط بایررد پیوسررته متحدانش و تعهد آمریکا به امنیت آنها را غیرقابررل خدشرره می

 ،که برای منافع و اهداف امنیت ملی آمریکا ضررروری هسررتند دلیلفقط به این   نه  ،تقویت شوند

 
ی برتررری قرردرت ایرراالت متحررده کره غربی و بعدتر در جهان در نتیجررهمفهوم صلح نسبی در نیم  موردصلح آمریکایی: در  .  1

 ی قرن بیستم شروع شده و تاکنون ادامه دارد. آمریکا که از میانه

2. Coercive Diplomacy 

3. Alliance Building 
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برقراری   مورد،بنیادی هستند. در همین    این کشورها برای امنیت جمعی  نه آک   به این علت بلکه  

و یکم و تقویت نهادها و سازوکارهای همکاری و همکاری با مناطق نفوذ جدید در قرن بیست  

  دهرردجهررانی را پیشررنهاد می اصررلیهررای چالش مرروردهمکرراری در کردن نیررز پایرردار

(National Security Strategy, 2010: 41).  

شررود. المللی به عنوان ابزار مکمررل اتحادسررازی مطرررح میبین  دیپلماسی  و  گراییچندجانبه

متحررده سررنگ گوید که هرچند نیروهررای نظررامی ایاالتاوباما در مورد دیپلماسی و نقش آن می

ولی باید آن را با دیپلماسرری تکمیررل کرررد. برره گفترره وی،   ،زیربنای امنیت در این کشور هستند

هایی که در هررر گوشرره از جهرران فعالیررت دارنررد؛ پایه دارد: دیپلماتمتحده بر سهامنیت ایاالت

و   ؛کننرردمتخصصان توسعه که حاکمیت را تقویت کرده و از شأن و منزلت انسانی حمایررت می

های قضررایی و همکرراری بررا ها، تقویت سیسررتمنیروهای اطالعاتی و نظامی که به کشف توطئه

اعتبارکردن . او استدالل کرده که امروز بی(234-235:  1390)کاردان،    مشغولنددیگر    یکشورها

حال، چنررین  المللی مد روز شده است. با اینهای بینسازمان ملل، بانک جهانی و دیگر سازمان

اصالحات واقعی با رد ارزش این نهادها یا با مجبورکردن کشورهای دیگر برای تأیید تغییراترری 

 .(110-111: 1393 ،)رنشون ایم، حاصل نخواهد شدکرده نویس آن را تهیهیی پیشتنهاکه ما به

د. ایررن  شررو گیرانه به عنوان آخرین ابزار تلقرری مرری هوشمند و اقدامات پیش   در نهایت، قدرت 

که اوباما در    واقع ترکیب قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی آمریکاست. هنگامی   در   ، قدرت 

راهبردی را برررای اسررتفاده  » مقابل نیروهای آمریکایی در عراق گفت که دولتش   سخنرانی خود در 

ای طراحرری کرررده  همه عناصر قدرت آمریکایی برای جلوگیری ایران از سرراخت سررالح هسررته از  

هررای اقتصررادی؟  دقیقًا منظورش چه چیزی بود؟ مذاکره؟ انگیررزه و تشررویق؟ انررزوا؟ تحریم  « است 

ایررن   شاید دربرگیرنده برخرری یررا همرره  « مه ابزارهای قدرت آمریکا ه » تهدید اقدام نظامی؟ عبارت  

. تشکیل نیروی مشررترک در آمریکررای اوبامررا نیررز ناشرری از  ( 35-37:  1393)رنشون،    ابزارها باشد 

شررود کرره در  همین نگاه است. در رابطه با ابزارها نیز از تمامی منابع قدرت در آمریکا صررحبت می 

سندی که دولت    . در دو (National Military Security, 2011: 8-9)  یابد نیروی مشترک تجلی می 

هررایی از قبیررل  برره کنگررره ارائرره داده، روی واژه  2006و  2002های جورج دبلیررو برروش در سررال 

و   « تعامررل » هررای  ، واژه اوباما آنکه در استراتژی    تأکید فراوانی شده بود؛ حال   « دفاع » و    « دستی پیش » 
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هررای  از دیپلماسرری و کمک   ، خررود   راهبررردی . اوبامررا در سررند  شده است استفاده    بارها   « همکاری » 

 National)   برررده اسررت نررام    « گیررری از منازعرره پرریش » عنوان ابزارهای مناسب برررای  توسعه نیز به 

Security Strategy, 2010: 3 )  . 

 

 بوم اوباما. سیاست کنترل تسلیحات برون2-1

ای و گسررترش هسررته سررمیدر مررورد ترور دیشررد ینگرانرر  ژهیرر برره و  دیرر تهد  طیدر مح  راتییتغ

متحررده و   االتیرر ا  انیرر م  با خطر کمتررر  کیتعامل استراتژ  لزوم  و  از یک سو   ایهسته  یهاسالح

برره تفکررر جنررگ سرررد   دیبا»که    کردندبودند که اوباما را متقاعد    مواردی  از سوی دیگر،  هیروس

این موضوع حاکی از آن اسررت کرره اوبامررا  .(Nuclear Posture Review, 2010: 5) «میده انیپا

عنوان نمونه سیاست کنترل تسلیحات در فضای جنگ سرد سیاست کنترل تسلیحات بوش را به

های ناشرری از سیاسررت کنترررل از طریررق کرراهش هزینرره  کررردتررالش    ،. بنررابراینکردتحلیل می

گیررری از ای، بهرهتههای هسکردن دوباره ایده جهان عاری از سالحتسلیحات آمریکا و با مطرح

نوع جدیدی از سیاست کنترل تسلیحات   ،های دخالت نظامیالمللی و تغییر شیوههای بینتالش

 ،بررومگرایی برونتوان آن را به تبعیت از راهبرد سیاست خررارجی موازنررهریزی کند که میرا پی

 با  که  است   یاستیس  بوم،برون  تسلیحات  کنترل  بوم نامید. سیاست سیاست کنترل تسلیحات برون

 غیرمتحرردان،  برره  و  مثبررت   امنیتی  تضمین  خود،  متحدان  به  ،المللیبین  هایرژیم  جایگاه  بر  تأکید

 نقررش بررزرگ،  هایقرردرت  بررا  اسررتراتژیک  برابررری  رویکرد  اتخاذ  با  و  داده  منفی  امنیتی  تضمین

  دهد.می کاهش را  ایهسته هایسالح

المللرری هررای بینبوم، اعتقاد اوباما برره رژیمدر مؤلفه نخست سیاست کنترل تسلیحات برون

 المللرریبین هایرژیم جدیرد و گسترش  سرازوکارهای  توان در ارائرهمیهم  کنترل تسلیحات را  

 ابتکرررار  ماننرررد)  جدیرررد  سرررازوکارهای  ترروان برره ارائرررهمی  مورد. در این  کردپیشین مشاهده  

 کرررنترل  اصالح  ابتکار  ها،پادمان  جدید  نسل  ابتکار  پذیر،آسیب   ایهسرته  مرواد  امنیرت   تضرمین

 .اشرراره کرررد( ایهسررته انرررژی زمینرره در همکرراری برررای  المللررریبین  چرارچوب  و  صرادرات

 دولررت   امنیترری  و  دفررراعی  سررریاست   در  ایهرسته  تروریسرم  ویرژه  جایگراه  بره  بایرد  ،همچنین

 بررره  دهریشکل  در  را  ایعمده  نقش  نوین،  المللیبرین  هنجارسازی  منزله  به  که  کرد  اشاره  اوباما
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 ارتررربا ،  ایررن  در.  کندمررری  ایفررا  مربررو   هررایفناوری  و  ایهسرررته  اشررراعه  برا  مقابلره  قواعرد

 و جهررانی پهنه در تسلیحات کنترل 2010 سال در  واشرنگتن  ایهسته  امنیت   اجالس  دسرتورکار

  بررود( افقرری یاشرراعه عرردم) ایهسررته باشرررگاه برره جررردید برررازیگران ورود از جلرروگیری

  .(53: 1386)ساعد،  

المللرری پیشررین نیررز هررای بینگسترش رژیم  هبوم بسیاست کنترل تسلیحات برون  ،همچنین

متحررده بایررد برررای رسرریدن برره ایاالت  2010ای سررالمطابق سند مرو وضعیت هسته  .پردازدمی

عهررده بگیرررد و برررای   المللی را برررهای بینای، رهبری تالشهای هستهجهانی عاری از سالح

 منررع نظررام نیررز 2010 ملرری امنیررت  راهبرررد سند کند.المللی عدم اشاعه تالش تقویت رژیم بین

 ،مزبرررور سرررند. کرررده اسررت  معرفرری آمریکا ملی امنیت  باالی بسیار هایاولویت  جزو  را  اشاعه

 را  آمریکرا  امنیتری  و  خرارجی  سیاسرت   در  ایهسته  امنیت   و  اشاعه  منع  دستورکار  پیگیری  عامل

 . بررا(National Security Strategy, 2010: 4) دانرردمی کشررورها «هایمسررئولیت » و« حقرروق»

 کرررده  دنبررال  ایهسته  هایسالح  گسترش  منع  زمینه  در  را  سیاستی  متحده  ایاالت  اوباما،  رهبری

 ابتکررار  ای،هسررته  هایسالح  مورد  در  مهم  امتیازات  با تبادل  متحده  ایاالت  اگر  کندمی  فرض  که

 اسررتراتژی از عررالی نمونرره این. کرد خواهند دنبال را آن نیز جهان بقیه بگیرد، دست  در را  عمل

 مقداری  و  فزاینده  یپذیرانعطاف  با  که  است   المللیبین  نشینیعقب   و  سازش  زمینه  در  او  فراگیر

  .(Dueck, 2015: 58)  شودمی دنبال زنیچانه

بوم با مؤلفه تضمین امنیتی سیاست کنترل تسلیحات برون  ،زنیچانه  و  فزاینده  پذیریانعطاف

شود. مطابق این سیاست، آمریکا عالوه بر تضمین امنیتی مثبت کرره خرراص متحرردان تکمیل می

رویکرد جدید، آمریکا آماده   بر اساسبوده، تضمین امنیتی منفی به غیرمتحدان خود خواهد داد.  

ای کرره عضررو ده و به کشورهای فاقد سالح هستههای امنیتی منفی را تقویت کراست تا تضمین

ای بوده و به تعهدات خود طبق ایررن معاهررده پایبنررد هسررتند، اطمینرران معاهده منع اشاعه هسته

های مزبررور ای متوسل نشده یا آنها را به توسل به سررالحبدهد که در مقابل آنها به سالح هسته

ای تقویررت عرردم اشرراعه، بیشررتر ترغیررب این کشورها را بررر ،تهدید نخواهد کرد و این موضوع

 .(247:  1392)بلوچی،    خواهد کرد
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مؤلفه سرروم سیاسررت کنترررل تسررلیحات اوبامررا    ، بزرگ   های قدرت   با   استراتژیک   برابری   

طور هماهنررگ بررا روسرریه را در  ای به های هسته است. دولت اوباما کاهش تعداد بیشتر سالح 

هررای کنررونی  ای اشاره شده که با توجه تالش در سند وضعیت هسته   . دستورکار خود قرارداد 

شور نیز معتقدند دفرراع  ای خود که هر دو کهای هسته روسیه و چین برای نوسازی توانمندی 

ثبرراتی را  هررای متعررارف آمریکررا موجبررات بی موشکی آمریکا و برنامه موشکی حامل کالهک 

هررای  آورند، حف  ثبات استراتژیک با این دو کشور در آینده نزدیک یکی از چالش فراهم می 

  روی دولت آمریکا خواهد بود. آمریکا باید به گفتگوهررای اسررتراتژیک بررا روسرریه   مهم پیش 

صورت باثبات و شفاف    را در سطح استراتژیک و به   این کشور ادامه داده و روابط دوجانبه با  

ها و  سیاسررت  ، ها گوها محملی برای تبیین استراتژی و در رابطه با چین نیز این گفت  . نگه دارد 

)بلوچی،    های استراتژیک خواهد بود ای و توانمندی های هسته های طرفین درباره سالح برنامه 

  در   موشررکی   دفرراع   هررای برنامرره   از   نشررینی عقب  برای   اوباما   دولت  . تصمیم ( 251-249:  1392

  کشورها   این   دو   هر   در   -شد   ابالغ   قبلی   مشاوره   بدون   که   تصمیمی -  چک   جمهوری   و   لهستان 

  روسرریه   اعتراضررات   پررذیرش   برررای   متحررده   ایاالت   تمایل   از   ناشی   که   شد   تفسیر   شکل   این   به 

   . (Baker, 2009)  است

برروم ای در سیاست کنترل تسلیحات برونهای هستهتوان به کاهش نقش سالحمی  همچنین،

ای اعالمرری آمریکررا ترین نکته محوری که حداقل تغییر اساسی در سیاست هستهاشاره کرد. مهم

های قبل جلوه دارد، تقلیل اعالم موضررع ( در مقایسه با دولت 2010ای  )در پرتو مرور افق هسته

ای در قدرت ملی های هستهنبودن ارزش، نقش و اهمیت راهبردی سالحرد مطلقرسمی در مو 

کرراهش نقررش سررالح برره معنررای   ،حررال  و در راستای تأمین منافع ملی آمریکررا اسررت. بررا ایررن

عنوان مؤلفرره اصررلی گرایی لیبرررال بررهنظررر خرراص مکتررب واقررع چررون ؛انگاری نیسررت نادیررده

ای از مرردیریت به سمت گونه  باید  های نظامیقدرت  اوباما آن است که  ملی  امنیت   نگرشجهان

های تسلیحاتی گام بردارند تا حداقلی از ثبررات و امنیررت برره معضالت امنیتی ناشی از زرادخانه

گرایانه خلع سالح گفته است که لزومرراً مطلرروب نظریه آرمان دست آید. این دیدگاه در انتقاد از

این امررر مترررادف بررا تشررویق  چونپیشرفته باشیم؛   هایشدن سالحنیست شاهد از میان برداشته

 . (562: 1373)هالستی،    دادن به بربریت است منزله فرصت توحش و به
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ای را نیررز های هسررتههای باراک اوباما در راستای تصویب معاهده منع جامع آزمایشتالش

آمریکا ارزیررابی کرررد. ای در سیاست کنترل تسلیحاتی  باید در راستای کاهش نقش سالح هسته

تصررویب ایررن  مورداما تفاوتی آشکار در  نشد،نهایت این معاهده در کنگره تصویب   هرچند در

هررای بخشرریدن برره تالششود. تصویب معاهده با مشررروعیت میان بوش و اوباما مشاهده می  آن

ایررت نه آمریکا در عرصه عدم اشاعه مبنای اقرردام جهررانی را در آینررده شررکل خواهررد داد و در

ها و برنامه حفاظتی قادر خواهد بررود سررطح ایمنرری و اعتبررار آمریکا با نظارت جدی بر کالهک

ای حف  کند و لذا ایررن برنامرره های انفجاری هستهای کشور را بدون آزمایشبازدارندگی هسته

های حنتیجرره خطررر سررال  و در  شررودتقویت و تکمیل می  1محورعلم  نظارت بر ذخایرواسطه  به

 .(46-50: 1389خواه،  )دولت  ای را کاهش خواهد دادهسته

 

 تسلیحات  ناکنترل  سیاست  ترامپ؛ به سوی . دوره3

گرایی گرایی برروش و موازنررهسررازی بررا راهبردهررای فراموازنررهراهبرد ناموازنه ترامپ بررا دوگانه

راهبردی است کرره بررا اولویررت آمریکررای  ،گیرد. راهبرد ناموازنه ترامپ بوم اوباما شکل میبرون

و درصرردد اسررت بررا  کررردهملرری تلقرری  امنیت  لهئمس ترینمهم اقتصادی را  هایقدرتمند، تهدید

 از  گیریبهره  و  حداکثری  گراییجانبهیک  هزینه،  دریافت   با  اتحاد  بازدارنده،  گراییواقع  ابزارهای

زا گرایی را هزینررههم جنگ و هم چندجانبرره  ،رواقتصادی به این هدف نائل شود. از این  قدرت

 باشررد،  حاشرریه  در  و  مصررون  خررود  که  شکلی  به  متجاوز  مقابل  در  دفاع  برایکوشد  دانسته و می

ای گونهو استفاده از ابزارها در این راهبرد به  هاتعیین منافع، تشخیص تهدید  ،بنابراین  .کندعمل  

تعیررین منررافع،   در مرروردگیرد. نخسررت،  یم  متفاوت از راهبردهای روسای جمهور پیشین شکل

 کرره در مقدمرره  عبررارتی  همان  ؛منافع است   این  کنندهتوصیف  عبارت  بهترین  2آمریکای قدرتمند

آمده است. ایررن منررافع شررامل حفاظررت از مررردم آمریکررا،   این کشور  ملی  امنیت   استراتژی  سند

ational security N)آمریکررا اسررت  1سبک زنرردگی آمریکررایی و نیررز ارتقررای سررعادت ،3میهن

strategy, 2017) . 

 
1. Science Based Stockpile Stewardship 

2. A strong America 

3. The Homeland 
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اگر آمریکررای برتررر   ،خارجی-این منافع به وضوح سویه اقتصادی دارد و در دوگانه داخلی

آمریکررای قدرتمنررد ترامررپ،  ،اندبوش و آمریکای برابر اوباما گرایش برره خررارج مرزهررا داشررته

و   آمریکاسررت   جهررانی  رهبررری  نقش  مخالف  آشکارا  ترامپ   ،رواز این  .داخلی دارد  گیریجهت 

تجلرری  «آمریکا نخست ». راهبرد (Haass, 2017) بردمی سؤال زیر را آمریکا المللیبین تعهدات

 مورددوم، در    شود.عینی این نوع تعیین منافع در سند استراتژی امنیت ملی ترامپ محسوب می

 ،آیند و بنابراینمی حساب به ملی امنیت  لهئمس ترینمهم اقتصادی های، تهدیدهاتشخیص تهدید

 اقتصرراد،  کلمررات  از  ،سند  این  متن  عنوان تهدید عمده تأکید دارد. دربه  2تجاری  ناموازنۀرفع    بر

 بار نام برررده شررده اسررت. حررذف  45و تجارت    12و    109،  29  ترتیب   به  اقتصادها  و  اقتصادی

امنیت ملی آمریکا و افزودن سیستم مهرراجرتی آمریکررا برره   هایلیست تهدید  اقلیمی از  تغییرات

های کشررتار جمعرری د. تهدیررد سررالحنآیاز بارزترین تغییرات به حساب می  هالیست این تهدید

شمالی که قادرند خاک ایاالت متحده را هدف قرار دهند و نیز ای کرههای هستهخصوصاً سالح

شرروند کرره در اسررناد اسررتراتژی دیگر محسوب می  هایهای جهادی از جمله تهدیدتهدید گروه

با این تفاوت که سند استراتژی امنیت ملرری اوبامررا   ؛خوردروسای جمهور قبلی هم به چشم می

چررون  گیرهای همررهبیولوژیک و بیماری  هایتری داشت. تهدیدگرایان موضع نرمدر قبال اسالم

 National Security) انرردشرردهمطرررح  ها نیررزعنرروان بخررش نرروین از تهدیرردابوال و سارس به

Strategy, 2017). 

گرایی جانبررهیک اتحاد با دریافررت هزینرره، بازدارنده، راییگ واقع ابزارهای توانمی ،چنینمه

 ردیررابی ناموازنرره  راهبرررد  شدنعملیاتی  راستای  در  را  قدرت اقتصادی  از  گیریبهره  و  حداکثری

هررای نظررامی گرایی بازدارنده بدین معناست که هرچند ترامپ بر روی افزایش قابلیت واقع  .کرد

داشررته و  هاتهدیررد در برابرگذاری بیشتر جنبه بازدارندگی اما این سرمایه  ،کندگذاری میسرمایه

دیرردگاه تهرراجمی   ،در نقطه مقابل برروش  ،های اقتصادی مداخله نظامیجلوگیری از هزینه  برای

 کرررد  حمایررت   2016  انتخاباتی  انتخابات  طول  در  مستحکم  ملی  دفاع  از  ترامپ   ،رواز این  ندارد.

(Trump, 2015) 2017 مررارس در جمهررور رئرریس عنرروان برره خررود بودجرره الیحه اولین در و 

 
1. Prosperity. 

2. Trade Imbalances 
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 دالر  میلیررارد  639  مجمرروع  در  و  دفاعی  های  هزینه  در(  درصدی10)  دالری  میلیارد  54  افزایش

 بهبررود تروریسم، با مبارزه برای افزایش این که  گفت   وی.  کرد  پیشنهاد  را  2018  مالی  سال  برای

 سررایر برره عمیررق کرراهش با و است  الزم جدید  هواپیماهای  و  هاکشتی  ساخت   و  نیروها  آمادگی

 پرداخررت   متحررده  ایرراالت  خارجرره  امررور  وزارت  بودجرره  درصدی28  کاهش  جمله  از  هاآژانس

 مررالی مانرردهبرراقی برررای اضافی دالر میلیارد 30 آمریکا دفاع وزارت  برای  همچنین  وی.  شودمی

. فقدان مداخالت نظررامی گسررترده تررا (Cohen, March 26, 2017) کرد درخواست  2017 سال

 اواخر دور اول ترامپ نشان از غلبه رویکرد بازدارندگی در راهبرد سیاست خارجی وی دارد.

ابزار دوم در گرایش سوداگرایانه ترامپ برره وضرروح نشرران اتحاد با دریافت هزینه به عنوان  

 و  سررعودی  عربستان  ژاپن،  اسرائیل،  آلمان،  جمله  از  متحد  کشورهای  از  بارها  داده است. ترامپ 

کنند. این رویکرد در   را جبران  کشورهایشان  در  آمریکا  نظامی  هایهزینه  تا  خواست   جنوبی  کره

در همررین  کنررد.خود را به خروج از ناتو تهدید می  رسد که متحدانجایی به نقطه اوج خود می

کند. وی اظهار داشت کرره نیروی خود را از آلمان خارج می  13000که    کردترامپ اعالم    ،راستا

پردازد و ما باید از آلمان در برابررر روسرریه آلمان میلیاردها دالر برای خرید انرژی به روسیه می»

به   ]تولید ناخالص داخلی خود[درصد  2ان در پرداخت  حفاظت کنیم. این چه معنایی دارد؟ آلم

« کنیممررا برخرری نیروهررای خررود را از آلمرران خررارج مرری  ،به همین خاطر  .کندناتو کوتاهی می

(Gramer & Detsch, July 29, 2020). 

گرایی در راهبرررد سیسررات خررارجی جانبررهرویکرد سوداگرایانه در ابتدای امر منجر برره یک

گرایی به شکلی در راهبرد ترامپ اثرگذار بود که ارنسررت هرراس دکترررین جانبه. یکشدترامپ  

ها وی از موافقتنامهچون  (Haass, 2020) گذاری کرده است نام 1وی را با عنوان دکترین خروج

گرایی گرایی را بر چندجانبهجانبهالمللی بسیاری خارج شد و یکهای بینسازمان  و معاهدات و

ها به مماشات در مقابل رفتارهای متحرردین گرایی در برخی حوزهجانبهاین نوع یک  ترجیح داد.

 تکنولرروژی موسسرره امنیت   مطالعان  متخصص  2پوزن  باری  سوی  از  این مسئله  .شودنیز ختم می

 انجررام برای متحدان تمایل آن معنای که  ،شده  برده  نام  3پروا«»رانندگی بی  عنوان  به  ماساچوست 

 
1. Withdrawal Doctrine 

2. Barry Posen 

3. Treckless driving 
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 ایررن  بررر  هرراآن  کرره  دلیل  این  به  احمقانه  و  پروابی  هایسیاست   اتخاذ  و  غیرضروری  هایریسک

 برره  اعتمرراد  ایررن.  داد  خواهد  را نجات  هاحامی قدرتمند، آن  ،شوند  مشکل  دچار  اگر  که  اندعقیده

 خطررری  هیچ  هاشهرک   ساخت   کندمی  فکر  اسرائیل  دولت   گر این است که چرابیان  کاذب  نفس

 و طرررد درصرردد یررا اسررت  یمررن در غیرانسررانی و عظیم جنگ درگیر سلمان بن محمد  یا  ندارد

 .(Walt, 2018: 4)  است  سودمندی هدف هیچ بدون  سوریه و لبنان در مداخله قطر، تحریم

 اقتصادی، مؤلفرره  قدرت  از  گیریگیری از قدرت سخت و نرم، بهرهنهایتاً، در مقایسه با بهره

هررای های تجاری و تحریمترامپ است. ترامپ تالش کرده از ابزار تعرفه  ناموازنه  راهبرد  بعدی

وجهی دیگررر از  1گراییگرایی اقتصادی و حمایت . ملیکندبرداری اقتصادی در همین راستا بهره

 شود.ین نوع اعمال قدرت در راهبرد ترامپ تلقی میا

 
 . سیاست ناکنترل تسلیحات ترامپ3-1

علت اصررلی  کرد.    د ی تأک   ی ا هسته   ی بر نوساز   ، حات ی اقدامات کنترل تسل   برد ش ی پ   ی دولت ترامپ به جا 

 که اصل راهنما در   ک ی ثبات استراتژ   ی خود را به جا   د ی جد   ی استراتژ است که    ن ی ا   اتخاذ این رویکرد 

متحده در تالش اسررت    االت ی ا   نکه ی ا   رغم به   .بنا نهاد   2بود، بر مفهوم تقابل قدرت بزرگ  ی قبل ان.پی.آر 

  ز یرر آم با لحن تقابررل   د ی .آر جد ی ان.پ   ، را کاهش ندهند   ی ا تا مخالفان خود را متقاعد کند که آستانه هسته 

بنررابراین،    . (Péczeli, 2018: 238)  برررعکس عمررل کنررد   قررًای تواند دق ی م   ن ی و چ   ه ی خود نسبت به روس 

  شررتر ی ب  رویکررردش  روز کرررد تررا به  ک ی خود را در مورد ثبات استراتژ   کرد ی متحده سرانجام رو   االت ی ا 

در حررال    ی آور متعررارف و فررن   حات ی مانند تسل   ی ا هسته ر ی غ   ی ها یی شامل توانا   ز ی باشد و ن   ه ی روس   ه ی شب 

بررا توجرره برره    باشررد.   ی حات ی بحررران و مسررابقه تسررل   پایرردار در   به عنوان عوامررل   ی بر ی سا   ژه ی و ظهور به 

  ی پررذیر انعطاف برره    از یرر و ن   ت یرر بررا عرردم قطع   ک ی ژئواستراتژ   ط ی مح   نکه ی بر ا   ی مبن ان.پی.آر  فرض ش ی پ 

  قابل درک است.   حات ی مدت به کنترل تسل کوتاه   کرد ی رو   ن ی شود، ا ی م  ف ی تعر 

کنترررل   نرردهیآ  یبرررا  یجد  یهاچالش  ،کیثبات استراتژ  دیانداز جدچشم  نیوجود، ا  نیبا ا

 هیروسرر   نررهیرید  یمجبور شررود ادعررا  متحده  االتیدهد که به موجب آن ایرا نشان م  حاتیتسل

 
1. Protectionism 

2. Great Power Confrontation 
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 ،است   یضرور  کیثبات استراتژ  یبرا  تهاجم-دفاع  و موازنه  یارهستهیغ  یروهاین  نکهیبر ا  یمبن

ها باعث پیگیری سیاست ناکنترل تسررلیحات این چالش .(Williams, 2018: 45) کند قیرا تصد

 است   سیاستی  تسلیحات،  ناکنترل  شود. سیاست به تبعیت از راهبرد سیاست خارجی ناموازنه می

 غیرمتحرردان  و  متحرردان  برای  را  هزینه  بدون  امنیتی  تضمین  بازدارنده،  زور  برجایگاه  تأکید  با  که

 را  ایهسته  هایسالح  نقش  بزرگ،  هایقدرت  استراتژیک  مهار  رویکرد  اتخاذ  با  و  دانسته  منتفی

 .کندحف  می بادارندگی سطح در

المللی را های بینرژیم  مورددر مؤلفه اول از سیاست ناکنترل تسلیحات، سیاست ترامپ در  

اکتبررر  20ترامررپ  المللرری کنترررل تسررلیحات دانسررت.های بینانگاری کامل رژیمتوان نادیدهمی

 خررارج  روسیه  با  1بردمیان  ایهسته  هایموشک  منع  پیمان  از  که  کرد  اعالم  رسمی  طور  به  2018

 ایهسررته هایموشررک منررع پیمرران از متحررده  ایرراالت  خررروج  عمدۀ  دالیل  از  یکی  2شده است.

 هایموشررک اسررتقرار و توسررعه  از  متحده  ایاالت  که  حالی  در  که  است   محور  این  برد حولمیان

 پاکستان و ایران هند، شمالی،  کرۀ  چین،  چون  کشورهایی  بوده،  محروم  جهان  سراسر  در  بردمیان

 با اعالم  2019همچنین، ترامپ در آوریل    .دهند  توسعه  را  خود  موشکی  هایبرنامه  اندبوده  قادر

 زمینرره در آمریکررا بر نظارت هرگونه داشت  قصد 3«تسلیحات تجارت معاهده»  از  آمریکا  خروج

 دونالررد  2020  مه  21  در جدیدترین مورد، در  .بردارد  میان  از  نیز  را  متعارف  تسلیحات  صادرات

 معاهررده  از  2020  اکتبررر  در  رسررمی  صررورت  برره  روسرریه،  تخلررف  دلیررل  برره  کرررد  اعالم  ترامپ 

 خواهررد پایبند معاهده، این به که کرد اعالم روسیه آن، برابر در.  5شودمی  خارج  4باز  هایآسمان

 کردند. استقبال روسیه تصمیم این از  ناتو  اعضای.  بود

 
1. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INFT) 

کیلررومتر )برررد  500-1000های موشک با برد کنندهو پرتاب  های کروزهای بالستیک زمینی، موشکاین معاهده، همه موشک.  2

 گیرد.های هوایی یا دریایی را دربرنمیکیلومتر )برد متوسط( را ممنوع کرد. این پیمان، موشک  1000-5500کوتاه( و 

3. Arms Trade Treaty 

4. Treaty on Open Skies 

اجازه پرواز هواگردهای شناسایی و تجسسی بر فراز مناطق کشورهای عضو ایررن   موردکشور جهان در    34ای بین  نامه. توافق5

دهد با اطالع قبلرری، بررر فررراز خرراک به کشورهای عضو اجازه می،  امضا شد  1992نامه که در مارس  نامه است. این پیمانپیمان

 های نظامی انجام دهند.ا و فعالیتنیروه کشورهای دیگر پروازهای غیرمسلح شناسایی به منظور گردآوری اطالعات درباره
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  ترروان در قصررد المللی توسط ترامررپ را می های بین انگاری رژیم بارزترین شاخصه نادیده 

  1اسررتارت   پیمرران   همرران   یررا   اسررتراتژیک   ای هسررته   تسلیحات   پیمان   نکردن تمدید   برای   آمریکا 

  رئرریس   مرردودف،   دیمتری   و   اوباما   باراک  بین   2010  سال   در   آن   مورد   آخرین   که   کرد مالحظه  

  تعداد   حداکثر   که   شدند   متعهد   طرف   دو   ، پیمان   این   طبق .  شد   منعقد   پراگ   در   ، روسیه   جمهور 

  نیررز   پرترراب   و   حمل   وسایل   و   دهند   کاهش   مورد   1550  به   را   خود   آماده   ای هسته   های کالهک 

  برره   2021  فوریرره   در   پیمان   این   موعد   اینکه   به   توجه   با .  شود   محدود   دستگاه   800  تا   700  بین 

  در   ، است  بارها اعالم شد   روسیه   جانب  از   ویژه به   آن   تمدید   برای   ها رسد، درخواستمی   پایان 

  کاخ   سابق   ملی   امنیت  مشاور   بولتون،   جان   مانند   افرادی   ویژه به   ترامپ  دولت  مقامات   که   حالی 

  به   آمریکا   دولت  تمایل   بودند. عدم   تسلیحاتی   مهم   پیمان   این   از   خروج   هوادار   شدت به   ، سفید 

  پیمرران   در   روسرریه   رفتررار   عامررل   سرره   برره   ترروان می   را   نررو  اسررتارت   تمدید   برای   پوتین   پیشنهاد 

  نسبت  چین   و   غیرراهبردی   ای هسته   های سالح   از   آمریکا   نگرانی   برد، میان   ای هسته   های سالح 

 . (Klerk, 2020)  داد 

ترروان  گیری از تضمین امنیتی می مؤلفه دوم سیاست ناکنترل تسلیحات یعنی بهره   مورد در  

  مورد مجانی برای متحدان و غیرمتحدان بحث کرد. در    و   هزینه   بدون   امنیتی   تضمین   از فقدان 

متحدان، ترامپ بارها تضمین امنیتی را در گرو پرداخت هزینرره آن از سرروی متحرردان تلقرری  

  کرره   است  سناریوهایی   بررسی   حال   در   بار   اولین   برای   نیز آمریکا   غیرمتحدان   در مورد کرده و  

   شررد   خواهررد   داده   ای هسررته   پاسررخ   2« ای غیرهسررته   راهبررردی   حمررالت »   برره   آن   موجررب  برره 

 (Nuclear Posture Review, 2018: 21 ) امنیترری   تضررمین   غیرمتحرردان   برره   تنها   نه   پاسخ   . این  

  را   غیرمتقررارن   بازدارندگی   ، واقع   در   و   کرده   تهدید   غیرمتعارف   پاسخ   به   را   آنها   بلکه   ، دهد نمی 

 کند.  می   تشویق 

مؤلفرره بعرردی سیاسررت نرراکنترل تسررلیحات ترامررپ    ، های بررزرگ مهار استراتژیک قدرت 

  توانررد می   که   است  سازوکارهایی   دارای   ای ترامپسند مرور وضعیت هسته د.  شومحسوب می 

  مررواردی   در   پلوتونیوم   های حفره   تولید   ظرفیت افزایش .  دهد   افزایش   را   ای هسته   رقابت  آینده 

 
1. Strategic Arms Reduction Treaty 

2. Non-Nuclear Strategic Attack 
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  برررای   متعررارف   نیروهررای   آمرروزش ؛  دارد   مبرم   نیاز   خود   زرادخانه   توسعه   به   متحده   ایاالت   که 

  آنچرره   دلیررل   به   اروپا   در  مستقر   ای هسته   پایگاه   150  آمادگی   افزایش   ای؛ هسته   قدرت   با   مبارزه 

  مرروارد   جمله   از  استارت( )   تسلیحات   کنترل   مکانیسم   به   اعتمادی بی   و   شود؛ می   خوانده   نمادین 

 برره   ، سررند   ایررن   در .  دهررد   افزایش   را   ای هسته   رقابت  خطر   تواند می   که   است  سند   در   ذکرشده 

  به   مسکو  آن   در   که   شده   اشاره   « یابد   تخفیف   درگیری   تا   کن   تهدید »   مشهور به   روسیه   دکترین 

  تهدیررد   اروپررا   در   متعررارف   و   محرردود   درگیررری   در   1تر بازده کم   ای هسته   های سالح   از   استفاده 

  کرررد   خواهررد   نشررینی عقررب  برره   وادار   را   ناتو  و   آمریکا   کار   این   انجام   که  اعتقاد   این   با   ؛ کند می 

 (Nuclear Posture Review, 2018: 7-8 ) .   

 هررم  چررین  کرره  کنیممرری  تمدید  را  معاهدات  صورتی  در  اندکرده  اعالم  ها همچنینآمریکایی

 هایزرادخانرره گسررترش حررال در چررین. دهررد کاهش را خود تسلیحات و شود بحث   این  وارد

 پاسررخبارهررا  چین مقامات. دارد بودجه افزایش زمینه این در و است   خود  ایهسته  و  تسلیحاتی

 سطوح در زیاد اختالف را یادشده درخواست   با  مخالفت   علت   و  داده  درخواستی  چنین  به  منفی

 اند.برشمرده ایهسته  تسلیحاتی

ای تا سطح بازدارندگی، آخرین مؤلفه از این سیاست هسته  هایسالح  نقش  حف   همچنین،

 منررافع از دفرراع برررای حرراد شرایط در  ایهسته  تسلیحات  کاربستنبه»شود. عبارت  محسوب می

ای در سیاسررت کنترررل تسررلیحات های هسررتهنقش سررالح  «شرکایش  و  متحدان  آمریکا،  حیاتی

 زرادخانرره سررند، ایررن . طبق(Nuclear Posture Review, 2018: 21) کندمشخص میترامپ را 

 در را ایهسررته هررایکالهک اسررت  قرررار امررا ،کرررد نخواهررد پیرردا گسررترش آمریکررا ایهسررته

 روسیه  بین(  2009)  2  استارت  توافقنامه  ترامپ   اساس،  این  بر.  استفاده کنند  ایتازه  هایموقعیت 

. داد قرررار انتقاد مورد شدت  به  را(  رسیده  امضا  به  متعارف  هایسالح  کاهش  برای  که)آمریکا    و

 شرررایط»  در  تنهررا  را  ایهسررته  تسلیحات  کاربرد  ترامپ،  ایهسته  وضعیت   بازنگری  سند  هرچند

فقرردان   همین  و  کندنمی  مشخص  حاد  شرایط  این  برای  معینی  چارچوب  اما  ،داندمی  جایز«  حاد

داده و امکان تفسرریر موسررع از   گسترش  را  حاد  شرایط  در  ایهسته  سالح  از  استفاده  چارچوب،

 تخریبرری  کوچررک اسررت کرره قرردرت  هررایبا این حال، تأکید سند بر بمب   .کندآن را فراهم می

 
2. Low-yield 
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برخوردارند و این موضوع نشان از حف  نقررش   بیشتری  بازدارندگی  قدرت  از  اما  ،دارند  کمتری

 بادارندگی دارد.ای تا سطح های هستهسالح

 

 های سیاست کنترل تسلیحات آمریکاای مؤلفه. بررسی مقایسهج
سررپتامبر باعررث    11پررس از    یکا توسط آمر   مبارزه با تروریسم   یاست تام و تمام راهبرد کالن س   یگیری پ 

  ی برراال   های ینرره هز به سیاست فراکنترررل تسررلیحات شررکل داد.    فراموازنه   ی خارج   یاست شد راهبرد س 

باعث شد از دولت دوم جورج بوش، رونررد   سیاست فراکنترل تسلیحات و لزوم تقسیم بار مسئولیت 

برروم و  برررون  برره سیاسررت کنترررل تسررلیحات آغاز شده و    سیاست فراکنترل تسلیحات از    یری گ فاصله 

های  تأکیررد بررر کرراهش هزینرره  ، ها ی ایررن سیاسررت سیاست ناکنترل تسلیحات شکل دهد. در هررر دو 

برروم  با این تفاوت کرره در سیاسررت کنترررل تسررلیحات برررون   ؛ سیاست فراکنترل تسلیحات استوار بود 

های مررادی و اعتبرراری سیاسررت فراکنترررل تسررلیحات را کرراهش داده و آمریکررا را  هزینرره   شد تالش  

الی که سیاست ناکنترل تسلیحات تررالش  در ح  کند؛ عنوان پیشرو و الگوی کنترل تسلیحات معرفی به 

برره    1در جرردول    . کند پرهیز    مورد داده و از ایفای نقش رهبری در این    های مادی را کاهش هزینه   کرد 

 .  شده است پرداخته    حات ی تسل  کنترل   است ی سه س   ی ها مؤلفه   سه ی مقا 
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   حاتیگانه کنترل تسلسه یهااست یس یها. مؤلفه 1 لجدو

 
 

هررر سرره سیاسررت   :یالمللنیب  یهامیزور و رژ  گاهیجا  نخست،در مقایسه این سه سیاست:  

هررای برروم و نرراکنترل تسررلیحات از زور و رژیمفراکنترررل تسررلیحات، کنترررل تسررلیحات برون

ها متفرراوت گیری و چگونگی آن در این سیاست با این حال، اولویت بهره  .المللی بهره بردندبین

 یشررترب  یررهتک  کهچنان  ،است. سیاست فراکنترل تسلیحات، استفاده از زور را در اولویت قرار داد

سررند برررآورد . اشاره  بوددر دوران بوش    یکاآمر  یدفاع  یاستراتژ  یژگیو  یاهسته  یهابر سالح

 یاهسته یاهاز سالح  یدیبه نوع جد  این کشور  یازبه ن  2001در سال    یکاآمر  یاهسته  یت وضع

 ینا  ییاآنها را رفع کرد، گو   یدتهد  ینظام  عارفبا حمالت مت  توانیکه نم  یمقابله با اهداف  یبرا

هرچنررد زور را در  بررومبرون حاتیکنترررل تسررل است یس .(Gormley, 2005: 53) است  یکردرو

نظرکررردن از ، اوباما با وجررود صرررفنمونه  ینگرفت. برا  نیز  دهیآن را ناد، اما  قرار نداد  ت یاولو 

طرح   ینظر نکرده و به جااز اصل موضوع صرف  ،در لهستان و چک  یاستقرار سپر دفاع موشک
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کردن آن به اروپا و متصل  یرو  یسپر موشک  جادیا  هارائه کرده ک   را  رتریفراگ   یدوره بوش، طرح

 فارس است.    جیو خل  لیو احتماالً اسرائ کایدر آمر  یسپر موشک

 قرار گرفته  دییمورد تأ  راتییتغ  یبا اندک   یزدن در سطح جهانضربه  ت یبرنامه قابل  طورنیهم

بررر زور  ،یالمللرر نیب یهررامیرژ یانگاردهیرر بررا ناد زیرر ترامررپ ن  حاتیناکنترل تسل  است یساست.  

مورد نظر   «یبازدارندگ   یبرا  حاتیتسل»  دهیاز زور که در آن ا  یوجه  یعنی  ؛کرد  دیبازدارنده تأک 

 برررایخررود را    یحاتیبتواند ترروان تسررل  کایاست که آمر  ییهانهیزم  جادیبر ا  دیدر آن تأک   بوده و

از  یریرر گ هررم بهره حاتینرراکنترل تسررل اسررت یخود قرار دهد. در س  یاصل  نیسرزم  ت یامن  جادیا

از   یریرر گ نادرست است و هم بهره  کایآمر  ت یامن  یبودن برابرنهیهز  لیبه دل  یالمللنیب  یهامیرژ

 یجهرران  یهااز برنامرره  یاریترامپ بودجرره بسرر   ل،یدل  نیبه هم  .آن  یماد  یهانهیهز  لیزور به دل

فراکنترررل  است یس حات،یدر وجه خروج از معاهدات کنترل تسل را کاهش داد.  حاتیسلکنترل ت

کرره  یدر حررال ،شرردیم یتلقناقص   کایآمر  یبرتر  نینواقص معاهدات در تأم  لیبه دل  حاتیتسل

 یالمللرر نیبا منطق لزوم رهرراکردن تعهرردات ب  حاتیناکنترل تسل  است یخروج از معاهدات در س

 .رفت یپذیصورت م  کایآمر  یاصل  نیسرزم  ت یبر امن  دیو تأک   هانهیو کاهش هز  حاتیکنترل تسل

 یرهابر ارائه سازوکا ،معاهدات موجود  دییبوم ضمن تأبرون  حاتیکنترل تسل  است یدر س  ،تاًینها

 شد. دیتأک  نیشیپ  یالمللنیب یهامیو گسترش رژ دیجد

متوجرره متحرردان   شررتریب  حاتیفراکنترل تسل  است یدر س  یتیامن  نیتضم  :یتیامن  نیتضم  دوم،

و   به دوسررت و دشررمن  المللنینظام ب  گرانیباز  یدوقطب  یبندمیاساساً تقس  نکهیا  لیبه دل  ؛است 

دشررمنان  یبرررا تواننرردیمنطقاً نم ،نیبارز است و بنابرا  است یس  نیدر ا  هادیموسع از تهد  ریتفس

 زیرر ن یاهسررته یدسررتشیدشمنان شررامل پ یحت ،است یس نیدر ا .قائل شوند  یتیامن  نیخود تضم

-فرررا  یبندمیتقسرر   لیرر بوم برره دلبرون  حاتیکنترل تسل  است یدر س  ینتیام  نیشدند. تضم  دیتهد

 دایرر پ یتردامنه شررمول گسررترده  ،هادیاز تهد  قیمض  ریو تفس  المللنینظام ب  گرانیاز باز  یدوقطب

است  یگرانیتنها شامل باز ،اشتباه یرهایتفس یبرخ  رغمبه  یول  شد،  زین  نمتحداریکرد و شامل غ

 حاتیناکنترل تسررل  است ینقض نکرده باشند. س  کایرا از نظر آمر  یالمللنیکه عرف و تعهدات ب

هرچنررد در   ؛حرکررت کرررد  الملررلنینظام ب  گرانیباز  یبرا  یتیامن  نیترامپ به سمت فقدان تضم

در صورت انتخاب ترامپ در دور دوم   رسدیبه نظر م  ،حال  نیبا ا  .قطع نشد  نیتضم  نیعمل ا
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 کررایو دولررت آمر شررود لیتبررد ت یرر برره واقع  توانست می  امور  نیاز ا  یاریبس  ،یجمهور  است یر

 کرد.می افت یرا در نیتضم  یهانهیاز هز  یاریبس

عنرروان برره  یدفاع موشک  ستمیبر گسترش س  کایدولت آمر  یپافشار  :بزرگ  یهاقدرت  سوم،

گرفترره  شررکل ت یذهن  نیا  رب  رسدیبه نظر م  ،به شرق  کیاستراتژ  یبرتر  کردیرو  یشاخص اصل

 یزمرران برررا الملررل،نینظررام ب یدولترر   گرانیبرراز  یاز سررو   دیرر که با اتمام جنگ سرد و نبود تهد

بوم اوباما برون  حاتیکنترل تسل  است یس  است.  دهیفرا رس  کایآمر  یشکمو   ستمیگسترش کامل س

چررک تررالش کرررد  یدر لهسررتان و جمهررور  یدفرراع موشررک  یهااز برنامرره  ینینشبا اعالم عقب 

ثبررات  کررردیرودیگررر،  یو برره عبررارت  دهیرا ثبررات بخشرر   هیموجود با روسرر   کیاستراتژ  ت یوضع

اسررت   فتهگر  شکل  ت یذهن  نیبا ا  دیجد  است یس  نیا  رسدی. به نظر مکند  یریگیرا پ  کیاستراتژ

 کیرقابررت اسررتراتژ  یریرر گ سپتامبر و احتمال اوج  11پس از    یتیامن  یگرفتن از فضاکه با فاصله

 ،نهایتاً  است.  دهیفرا رس  است یس  ریی، زمان تغست زانهیهز  کایآمر  یبزرگ که برا  یهاقدرت  انیم

 یبه عنرروان شرراخص اصررل ترامپ  بر مفهوم تقابل قدرت بزرگ در دوره  کایدولت آمر  یپافشار

 ؛اسررت  کیدهنده شاخص مهار استراتژلکه نشانب ،شودیمحسوب نم کیاستراتژ یبرتر  کردیرو

 یزیرر اما هرردف آن چ  ،داندیم  المللنیترامپ، رقابت را در ذات روابط ب  آمریکایهرچند    چون

نبرروده و از   کررایآمریا تفوق    یرتررویکرد بو به دنبال    ست ین  کایآمر  کیستراتژجز حف  منافع ا

 است.  گرفته شیدر پ  یدفاع یراهبرد ،منظر نیا

 یاتیرر عمل شیرر آرا رییرر تغ حات،یفراکنترل تسررل  است یدر س:  یاهسته  یهانقش سالح  چهارم،

بود کرره نشرران   یشاخص  نیترسپتامبر مهم  11  از  پس  یمتحده در فضا  االتیا  یاهسته  یروهاین

دوره  نیرر از ا یناش یتیامن یتا سطح آغازگر جنگ بود. فضا  یاهسته  یهانقش سالح  شیاز افزا

دوم  یکه در دوران پس از جنررگ جهرران  یااستفاده از سالح هسته  یتابو   یبود که حت  یبه شکل

برروم بررا برررون حاتیکنترل تسل است یسحالی که  در کرد؛ فیرا تضع  ود،شده ب  ت یبه شدت تقو 

 ت یرا کاهش داد و باعث تقو   یاهسته  یهانقش سالح  ،سپتامبر  11  از  گرفتن از دوره پسفاصله

نبررود   لیرر دل  نیبه ا  یاهسته  یهاشد. کاهش نقش سالح  یااستفاده از سالح هسته  یدوباره تابو 

 لیرر نقررش برره دل شکرراه نیرر از ا  یبلکرره بخشرر   ،رنررگ شررده باشرردکامالً کم  یکه نقش منافع مل

و بخررش   کررایآمر  یخررارج  اسررت یدر راهبرد س  برالیل  یبه عنوان وجه  یانسان  ت یقرارگرفتن امن
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 یمطلق در قدرت ملرر   یها نقشسالح  نیا  ،برالیل  ییگرابود که مطابق واقع  لیدل  نیآن به ا  گرید

  .ندارند کایآمر  یمنافع مل نیو تأم

نقش مطلق در قدرت   ،یاستهه  یهاسالح  ،قاطعانه  ییگراکه مطابق واقع  است   یحالاین در  

در دوران اوبامررا  دیرر ترامپ هرچند از توافق استارت جدو  دارند کایآمر  یمنافع مل  نیو تأم  یمل

 یعنرر یدوران برروش    ت یها را به وضعسالح  نینقش ا  اما  کرد،  انتقادها  سالح  نیکاهش نقش ا  و

تررا را  یاهسررته یهانقررش سررالح حات،یناکنترل تسل است یآغازگر جنگ برنگرداند. س  ت یوضع

 ریپررذانعطاف»  یرویبپردازد. ن  یمنافع مل  نیرهگذر به تأم  نیتا از ا  دحف  کر  یسطح بازدارندگ 

 یسررع قیرر طر نیرر از ا چون ؛است   دگاهید  نیاز هم  یناش  زین  2018.آر  یدر سند ان.پ  «و متناسب 

قرررار داده و از جنررگ پردامنرره   یاهسته  یهااز سالح  ییرا به عنوان هدف نها  یدارد بازدارندگ 

 لیرر دل  نیبرره همرر   کند.  یاهسته  یروهایخاص اقدام به استفاده از ن  طیراکرده و تنها در ش  زیپره

کنترررل   اسررت یکرره س  یدر حررال  ؛و محرردود اعتقرراد دارد  کیاسررتراتژ  یااست که به جنگ هسته

احتمرراالً  ،دانرردیرا تررابو م یاهسررته یهااسررتفاده از سررالح نکهیتوجه به ا ابوم ببرون  حاتیتسل

 گسررترده در یریرر درگ  جررادیخطر ا تواندیو محدود م کیتژاسترا یامعتقد است که جنگ هسته

 داشته باشد. یپ

 

 گیرینتیجه
  ورای   برره   را   بررازیگر   ایررن ،  سررپتامبر   11  دهررد حادثرره تحلیل روند سیاست خارجی آمریکا نشان می 

وجرروه تمررایز    هرچنررد سرروق داد.    ای منطقرره   قرروای   موازنه   سیاست   ورای  نیز  و  مهار  سنتی  سیاست 

ترروان از راهبرررد کررالن  می  ، راهبردهای سیاست خارجی بوش، اوباما و ترامپ قابل شناسایی است 

با وجررود اینکرره   ، تر سپتامبر نیز سخن گفت. به عبارت ساده  11در سیاست خارجی آمریکا پس از 

ترروان وجرروه  امررا می   ، راهبرد سیاست خارجی در این سه دولت وجوه تفرراوت محسوسرری دارنررد 

توان از راهبرد کالن مبارزه بررا تروریسررم  رسد می شترک این راهبردها را شناسایی کرد. به نظر می م 

سررپتامبر در    11. راهبرد سیاست خارجی آمریکررا پررس از  برد توضیح این وجوه مشترک بهره  برای 

به تعریف جهانی از منافع آمریکا )چه به عنوان آمریکای برتر برروش، چرره برره    ، وجه تعریف منافع 

عنوان الگو در راهبرد اوباما و چه به عنوان آمریکررای قدرتمنررد در راهبرررد  عنوان آمریکای برابر به 
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گرایی  گرایی، موازنرره هرچند حدود و ثغور این منافع در راهبردهای فراموازنه   ؛ ترامپ( پایبند است 

 وم و ناموازنه متفاوت است.  ب برون 

داری لیبرررال را تهدیررد  کرره نظررام سرررمایه  هایی در وجه تشخیص تهدیدات نیز مقابله با تهدید 

متنوع در راهبرد اوباما و چرره    های گسترده در راهبرد بوش، تهدید  های کند )چه به عنوان تهدید می 

در وجرره    ، هایتررًاشررود و ن اقتصررادی در راهبرررد ترامررپ( وجرره مشررترک محسرروب می   های تهدیررد 

گیری از سازوکار اتحاد و اسررتفاده از سررازوکار  بهره  گرایانه و واقع  گیری گیری از ابزارها جهت بهره 

وجه مشترک راهبردهررای برروش، اوبامررا و   ، گیری از قدرت و بهره  گرایی جانبه یک -گرایی چندجانبه 

هررای برروش، اوبامررا و  که برآیند راهبردهای سیاست خارجی دولت چنان  ؛ شود ترامپ محسوب می 

. در بحررث سیاسررت کنترررل  کرررد توان در راهبرد کالن مبارزه بررا تروریسررم خالصرره ترامپ را می 

توان برآیند سیاست فراکنترل تسررلیحات برروش،  عنوان نتیجه منطقی این راهبرد نیز می تسلیحات به 

ترامپ را کنترل تسلیحات با رویکرررد مبررارزه   تسلیحات  کنترل بوم اوباما و نا کنترل تسلیحات برون 

 با تروریسم نامید. 

هررای  گیررری پانرردولی از ابزارهررای زور و رژیم این نرروع سیاسررت کنترررل تسررلیحات بررا بهره 

های متفرراوت برره متحرردان و غیرمتحرردان و بررا اتخرراذ  المللی و ارائه تضمین امنیترری برره شرریوه بین 

خررود در    ی های بزرگ، سعی در حفرر  جایگرراه هژمررون خورد با قدرت رویکردی استراتژیک در بر 

 . کند ای را به صورت دائمی حف  های هسته الملل داشته و نقش سالح عرصه بین 
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