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امکان تبدﯾل ﯾک نيروگاه انرژی ھسته ای صلح آميز
به نيروگاه توليدی سالح ھای نظامی ھسته ای خطرناک،
مانند آب خوردن آسان است.
از انتشارات بنياد ھانرﯾش بل و بنياد سبزھای اروپا ،نوشته شده در ژانوﯾه ٢٠١٠
برگردان از انور ميرستاری ،عضو حزب سبزھای اروپا

 ۶.٣ـ بازنگری در موضع ھسته ای
»بازنگری در موضع ھسته ای« که در  ۶آورﯾل  ٢٠١٠عرضه شد ،ﯾک گزارش اوباما ،رئيس جمھور بنا به
درخواست مصرانه کنگره آمرﯾکا بود که در آن تمام دﯾدگاهھای مھم سياست ھسته ای آﯾنده خود را مشخص
می کند .او زمينهھای سياست ھسته ای ،برنامهھای راھبردی ،دکترﯾن و تواناﯾی سالح ھای ھسته ای،
آﯾنده اﯾن تواناﯾیھا و ھمچنين بيانيه ھای مربوط به درک و پندار آﯾنده مجتمع صنعتی ھسته ای نظامی را
جمعبندی و مشخص می کند .آﯾنده استفاده صلح آميز انرژی ھسته ای در چارچوب اﯾن گزارش نمی گنجد.
تنھا ،منظرھاﯾی که نشان دھنده اھميت خاص آﯾنده برنامه منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای
ھستند ،در اﯾنجا آمده اند.
برای اولين بار ،اﯾن سند دارای اھداف روشن ﯾک دنيای بدون سالح ھای ھسته ای است .در اﯾن گزارش ،به
استفاده احتمالی از سالح ھای ھسته ای به وسيله آدم کشان و ھم چنين به خطر دستيابی آنان به مواد
ھسته ای که در ساخت سالح ھای ھسته ای به کار میروند ،پيش از اشاره به خطرات ناشی از گسترش
توليدات ھسته ای با اھداف گوناگون نظامی ،به عنوان بزرگترﯾن تھدﯾد دوران کنونی پرداخته شده است .بنابر
اﯾن ،سند مزبور به تقدم سياست ھسته ای اوباما مبنی بر دوباره مطرح کردن و تقوﯾت سلسله برنامهھای
پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای اشاره می کند .ھم چنين برای اولين بار ،در ﯾک سند
سياسی راھبردی آمرﯾکا چنين نوشته ای دﯾده می شود .پافشاری بر چشمپوشی از برنامهھای ھسته ای
و داشتن ﯾک سياست راھبردی پاﯾدار در برابر دﯾگر ابر قدرتھای ھسته ای ،مانند چين و روسيه ،تنھا در

مرحله سوم قرار دارد.
گزارش تأکيد میکند که دولت جدﯾد میخواھد استفاده سالح ھای اتمی را با محدودﯾتھا و قيد و بندھای
خيلی مھمتر از دولت گذشته در نظر بگيرد .اﯾن دولت ،مخصوصاً ،خودش را از برنامهھای جرج بوش کامال ً جدا
می کند .بر طبق »بازنگری در موضع ھسته ای« ،آمرﯾکائيان میتوانند با خيلی از خطراتی ،نظير استفاده
کشورھای غير ھسته ای از سالح ھای ھسته ای ،سالح ھای شيمياﯾی و بيولوژﯾک که دولت بوش
میخواست با پناه به سالح ھای اتمی آنھا را از بين ببرد ،با سالح ھای کالسيک مقابله کنند» .تالش و
نقش اساسی« سالح ھای اتمی» ،منصرف ساختن ﯾک حمله ھسته ای به آمرﯾکا ،متحدان و دوستان
مشترک المنافع آن« است .ھدف ھر چه بيشتر کم کردن نقش سالح ھای ھسته ای است .در آﯾنده »تنھا
نقش« سالح ھای ھسته ای محدود به وادار کردن طرفھای رقيب به چشمپوشی از حمله ھسته ای به
ﯾکدﯾگر خواھد بود» .با اﯾن وجود ،مناسب است که از حاال تا رسيدن به آن شراﯾط ،گزﯾنه استفاده از سالح
ھای ھسته ای با قصد توان دفاع در شراﯾط حاد و اضطراری ،پشتيبانی از منافع حياتی آمرﯾکا ،متحدان و
شرکای آن حفظ شود«.
اﯾن گزارش ھمچنين درک تازه و روشنی از تضمين ھای مھم امنيت متقابل برای کشورھای غير ھسته ای
میدھد که کامال ً مطابق سلسله برنامه ھای پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای است:
»آمرﯾکا با استفاده از سالح ھای ھسته ای خود ،دولت ھاﯾی را که عضو کشورھای غيرھسته ای پيمان منع
توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای ھستند و به تعھدات خود در زمينهھای عدم گسترش توليد ھسته
ای پای بندند ،تھدﯾد نخواھد کرد« .اﯾن تضمين نامه به روشنی نشان میدھد که اگر ﯾکی از اﯾن کشورھا
سالح ھای بيولوژﯾک ﯾا شيمياﯾی بکار برند ،آمرﯾکا مداخله خواھد کرد.
تنھا قدرتھای ھسته ای و کشورھاﯾی که به تعھدات خود در چارچوب پيمان منع توليد و گسترش سالح
ھای ھسته ای عمل
نمی کنند ،مشمول تھدﯾدھای آمرﯾکا می شوند .ﯾعنی کره شمالی و اﯾران ،امروزه در مد نظر اصلی
ھستند .ھمچنين برای پاسخگوﯾی به استفاده احتمالی کشورھای دارای سالح ھای بيولوژﯾک و شيمياﯾی از
اﯾن سالح ھا ،واشنگتن برای خود حق استفاده از سالح ھای ھسته ای قائل است ـ ﯾک سخن آشکار آن
است که واشنگتن ھميشه برای خود حق استفاده از سالح ھای ھسته ای را محفوظ می داند .اﯾن حق،
دﯾگر بطور آشکار در »بازنگری در موضع ھسته ای« تازه ،نوشته نشده است.
با اﯾن وجود ،دو وجه خيلی مسأله ساز بی پاسخ می ماند :چه کسی تصميم می کيرد که کشوری به
تعھداتش در قبال پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای پاﯾبند است ﯾا نه؟ سازمان ملل ،آژانس
بينالمللی انرژی اتمی ﯾا رئيس جمھور آمرﯾکا؟ در ضمن ،اﯾن تصميم بر اساس دالﯾل روشن ﯾا به جای
حقاﯾق ،با پندارھای واھی گرفته خواھد شد .دو جنبه ای که در جنگ عراق در سال  ٢٠٠٣با بی آبروﯾی و
ناراحتی برجسته شدند.
در سياستھای اعالم شده ،نقش سالح ھای ھسته ای زﯾر نظر باراک اوباما ،شدﯾداً محدود و کاھش ﯾافته
است .با وجود اﯾن ،به نظر میآﯾد که مقدمه اﯾن تغييرات در طرح ھای راھبردی ،کاربردی و عملياتی و در طرح
ھای ارتش آمرﯾکا چند سالی به درازا خواھد کشيد .از اکنون تا آن زمان ،طرح و برنامهرﯾزی ھا بر طبق قواعد
تنظيم شده توسط دولت بوش ادامه خواھد داشت .تنھا میماند که ببينيم تا کجا و با چه سرعتی نيروھای

ارتش» ،سياست ھای« مدﯾرﯾتی اوباما را اجرا خواھند کرد .ارتشيان میتوانند اميدوار باشند که ﯾک رئيس
جمھور ،از حزب جمھوری خواھان ،دوباره در آﯾنده سياست دﯾگری را اعالن کند.
اما »بازنگری در موضع ھسته ای« در باره آﯾنده نيروھای ھسته ای آمرﯾکا تنھا تغييرات کوچکی را پيشبينی
می کند .اﯾن بازنگری ،با حفظ تشکيالت موجود ،به طور بی پرده ،محافظه کارانه باقی می ماند .مسلماً
»پيمان آغازی نو« باﯾد به عرصه عمل گذاشته شود .باﯾد بررسی ھای مقدماتی ،برای گفتگو ھای آتيه ای با
روسيه شروع شوند .در ھر صورت آمرﯾکائيان سه وجھی سيستمھای موشکی ھسته ای خود را حفظ
خواھند کرد و فقط تغييرات جزيی را در آن وارد خواھند ساخت .کاھش تعداد کالھک ھای ھسته ای در
موشک ھای بالستيک قاره پيما باﯾد ادامه پيدا کند و تمام شود .در عرض دو سال آﯾنده باﯾد در باره نگاه
داشتن ﯾا از بين بردن دو زﯾر درﯾاﯾی راھبردی تصميم گيری شود .کاھش دوباره بمب افکن ھای دوربرد با
ظرفيت ھسته ای ،باز ھم ممکن بود .در ھر حال ،اﯾن تغييرات واقعاً چشم گير نيستند.
برعکس ،تصميم به پيگيری و گسترش ھمه برنامهھای مھم نوسازی در بخش سالح ھای ھسته ای ﯾا
جاﯾگزﯾنی آن برنامه ھا با روشھای دﯾگر ،نشانه آشکاری از پيشرفت است .به عنوان مثال ،پيشرفت در
ساختن موشک ھای کروزر دوربرد تازه ،بمب افکن ھای نو و ﯾک نسل جدﯾدی از زﯾر درﯾاﯾی ھا برای موشک
ھای راھبردی از سال ٢٠١٩به بعد ،برای اطمينان ﯾابی از »انصراف راھبردی پيوسته تا سال  ،«٢٠٨٠تصوﯾب
شد.
به ھمان روش» ،بازنگری در موضع ھسته ای« ادامه نوسازی کالھک ھای ھسته ای برای موشک ھای
چنگکی درﯾا به خشکی »دبلييو ۶٧ـ  ،«١ﯾک برنامه کامل نوسازی بمب ھای از نوع » ب ـ١٢ـ «۶١و انجام
کارھای مقدماتی ﯾک نوسازی کالھک ھای انفجاری برای موشک ھای قاره پيمای » دبليو  «٧٨را توصيه می
کند .در راه عملی ساختن اﯾن برنامه ھا ،سرماﯾهگذاری ھای مھمی به مجتمع ھای صناﯾع ھسته ای و
نظامی برای نوسازی ﯾا ساخت تعداد زﯾادی از تأسيسات تازه اختصاص داده شده است.
مفاھيمی که جرج بوش با نام »سه گانه نو« آورده بود ،توسط دولت جدﯾد حفظ گردﯾدند:

مفاھيم »سه گانه نو« وارده توسط جرج بوش ،چشم پوشی در برابر مجموعه اجزای تشکيل دھنده ھسته
ای در آﯾنده ،سيستمھای
دفاعی ضد موشکی و سالح ھای کالسيک دوربرد برای حمالت راھبردی برق آسا ،توسط دولت جدﯾد نيز
حفظ گردﯾدند .انتقال اﯾن
تکنولوژی به سيستمھای بازدارنده منطقه ای ﯾعنی به اروپا و پيمان آتالنتيک شمالی )ناتو( ،خاور نزدﯾک،
ميانه و ھمچنين خاور
دور)کره جنوبی و ژاپن( پيشبينی شده است.
اﯾن تصميمات در باره آﯾنده تسليحات نظامی ھسته ای با تغييرات در سياستھای بيان شده ،کامال ً در
تضادند .از اﯾن سخن ھا چنين برداشت میشود که در بھترﯾن شراﯾط ،آرزوی دﯾدن ﯾک دنيای بدون سالح
ھسته ای ،در قرن  ٢٢برآورده خواھد شد .در

نتيجه ،اثر آنھا بر شراﯾط الزم برای باال بردن اميدواری به ﯾک سياست منع گسترش توليد سالح ھای
ھسته ای ،بی فاﯾده است.

 ۶.۴ـ حرفھا و عملکردھا ـ مسايل و تناقض ھا

قضاوتھا در باره سياستھای کنونی اوباما ،در مقاﯾسه به حرفھای او در سخنرانی پراگ ،رنگ و روی خود
را باخته اند .رئيس جمھور کوشش کرد تا قرارداد تازهای را که در باره اش با روسيه مذاکره کرده بود ،به نتيجه
برساند ،اما ھنوز نتوانسته آن را از مجلس سنا بگذراند .دولت اوباما موفق نشد تا به قولی که در باره تصوﯾب
»پيمان منع کامل آزماﯾش ھای ھسته ای« داده بود ،به خاطر ترس از جلوگيری آن در سنا ،وفا دار بماند.
»پيمان آغازی نو« نيز کم و بيش به ھمان بال گرفتار شد.
گر چه قول اوباما در باره کاھش نقش سالح ھای ھسته ای در برنامهھای راھبردی امنيتی دولت ،برای
خيلیھا ناکافی است ،اما با اﯾن وجود ،مورد ستاﯾش قرار گرفت .تالشھای او برای تشوﯾق به ھمکاری چند
جانبه ،تشدﯾد برنامهھای پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای و برای نوشتن قوانينی در اﯾن
باره ،خيلی سفت و سخت ،آشکار ھستند .تصميمات تازه ای که برای سازماندھی محافظه کارانه توانمندی
سالح ھای ھسته ای و ﯾک پشتيبانی ،تقرﯾباً از تمام برنامهھای نوسازی جرج بوش در اﯾن زمينه ،شاﯾد در
نخستين گام دارای امتيازھای سياسی الزم در طرح و برنامه ھای ملی بودند ،اما بعدا نشان دادند که سد
بزرکی در راه بھبودی سياستھای منع گسترش توليد سالح ھای ھسته ای ھستند.
بعالوه ،دو نکته از سياست ھسته ای اوباما شدﯾداً با ھم در تضادند و ھر دوی آنھا بطور قابل مالحظه ای
خطرناکند :ابتدا ،دولت اوباما ترورﯾسم ھسته ای و خطر گسترش توليد سالح ھای ھسته ای توسط عوامل
غير دولتی را به عنوان مھمترﯾن تھدﯾد برای آﯾنده در نظر می گيرد .به ھمين دليل ،دولت تالش میکند تا
سياست سلسله برنامهھای منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای و پيمان مربوطه را تشدﯾد کند و
نکات مورد تقدم آنھا را به پيش ببرد .اﯾن کار نشانهھای محرزی را از سوی آمرﯾکا در باره آمادگيش به خلع
سالح ھسته ای طلب میکند .برای اﯾن که ﯾک بار تجزﯾه و تحليل اوباما در باره خطرات نتيجه دھد ،باﯾد
تواناﯾی ھسته ای موجود در کشور ،بيشتر از مقدار پيشبينی شده کاھش ﯾابد.
اما برعکس ،تصميمات گرفته شده در باره آﯾنده توان ھسته ای آمرﯾکا ،کامال ً خبر از عملکردھای دﯾگری
دارند:
گسترش و شکل آراﯾش نيروھای ھسته ای آمرﯾکا ،اساساً و به آشکارا با ميزان نياز نگھداری ھم سطح آن
ھا با دﯾگر کشورھای قدرتمند ھسته ای ھستند ﯾا در برنامهھای دراز مدت ،ﯾک سر و گردن باالتر از ھمه
آنھا ،تعيين می شوند .اﯾن تصميمات ھمچنين عالمت می دھند که آمرﯾکا تا نيمه دوم سده کنونی
میخواھد ﯾک نيروی ھسته ای قدرتمند و پيشرفته ای را که دارای تواناﯾی و ساختار ھای زﯾربناﯾی برای
نوسازی آن در آﯾنده باشد ،حفظ کند.
به احتمال زﯾاد تصميمات مزبور ﯾک سد بزرگی در برابر مبارزه با خطر گسترش توليد سالح ھای ھسته ای
خواھند بود ،زﯾرا میدانيم که ذوق و شوق خيلی از کشورھاﯾی که مخالف گسترش توليد سالح ھای ھسته
ای ھستند و آمادگی پذﯾرش قوانين سخت تری را در تشدﯾد و تحکيم پيمان منع گسترش توليد سالح ھای

ھسته ای دارند ،از بين می برند.
دومين تناقض سياست ھسته ای باراک اوباما نشان میدھد که او اسير ضعفھای جداﯾی ناپذﯾر از پيمان
منع گسترش توليد سالح ھای ھسته ای می باشد :اﯾنکه کشورھای غير ھسته ای ،کامال ً حق استفاده از
انرژی ھسته ای را برای برنامهھای صلح آميز دارند ،اکيدا ورد زبان ھميشگی اوباما است .او در تکميل
حرفھاﯾش بر اﯾن باور خود تکيه میکند که نيروگاه ھای ھسته ای میتوانند نقش مھمی را در کاھش
انتشار گاز کربنيک داشته باشند .اوباما گفته است که خود آمرﯾکا ھم نيروگاه ھای تازهای را خواھد ساخت و
از اھميت و سودمندی عقيده گشاﯾش اعتباری  ۵۴ميليارد دالری سخن می گوﯾد .باالخره ،دولت وی اعالم
کرده است که از ساخت و گسترش نسل ھای تازه نيروگاه ھاﯾی که دارای تواناﯾی مقاومت تبدﯾل به
دستگاهھای توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای بوده و به قصد صادرات باشند ،عميقاً پشتيبانی خواھد
کرد.
اﯾن کار میتواند کامال ً مانند ﯾک نشان خيرخواھی نسبت به کشورھای غير ھسته ای که میخواھند و ـ بنا
به گفته اوباما ـ
می باﯾست استفاده صلح آميز از انرژی ھسته ای بکنند ،تلقی شود .در عمل ،فقط کشورھاﯾی می توانند
راه چاره پيشنھادی اوباما را بپذﯾرند که حاضرند ،وضعيت کنونی گسترش توليد سالح ھای ھسته ای را که در
آﯾنده بدتر از آن نيز خواھد شد ،به عنوان خطر خيلی بزرگی قبول کنند.

