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باز دارندگی در حوزه سالحهاي اتمی
ایزدي

چکیده
پایان جنگ جهانی دوم مصادف بود با آغاز  باب جدیدي از جنگ 
و مفاهیم مرتبط با آن. ظهور سالحهاي اتمی در دنیـا و نیـروي تخریبـی    
فوق العاده آنها باعث گردید این سـالحها بـه گونـه اي بسـیار متفـاوت از      

شوند. با گذشت زمان و در دوران جنگ سرد سالحهاي متعارف بکار برده
که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز و با ا زهم پاشـیدگی شـوروي سـابق بـه     
پایان رسید هر دو ابر قدرت با دست زدن به مسابقه تسلیحاتی و افـزایش  
زرادخانه اتمی خود سعی نمودند بر دیگري پیشی گرفته کـه نهایتـا ایـن    

ه نام بازدارندگی اتمی گردید. بازدارندگی وضعیت منجر به بروز وضعیتی ب
اتمی در واقع وضعیتی است که در آن هر دو طرف مخاصمه نگران هستند 
که  مبادا در اثر حمله اتمی خود بر علیه دشمن ، حیات و تمامیت عرضی 
خود را  در اثر حمله متقابل یا بـه اصـطالح ضـربه دوم دشـمن از دسـت      

بر  وضعیت حاکم بر سـالحهاي اتمـی و   بدهند. مقاله حاضر تحلیلی است
تاثیراتی که این سالحها بر بازدارندگی کلی در سطح جهان دارد. 

کلید واژه ها: بازدارندگی اتمی  ، سالحهاي اتمی ، ضربه دوم، 
سالحهاي اتمی خفیف، سالحهاي متعارف، 

قدمت کاربرد سالحهاي متعارف در طول قرون و اعصار موجب گردیده که 
نین مرتبط با بازدارندگی سالحهاي غیر اتمی بسیار واضـح و مشـخص   قوا

ولی در مقابـل آن ابعـاد وسـیع تخریبـی سـالحهاي اتمـی باعـث        ,باشد

ی فصلنامه علوم و فنون نظام
1384پائیز و زمستان
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پیچیده شدن فرمولهاي باز دارندگی اتمی گردیده است. براي روشن شدن 
بهتر است اشاره اي  هر چند اجمالی به ,هر چه بیشتر معناي بازدارندگی

باشیم.آن داشته 
بازدارندگی بـه معنـی بازداشـتن دشـمن در اسـتفاده از نیـروي       

در واقـع امـر اهـداف    ,نظامی به جهـت تحمیـل اراده خـود بـر مـا اسـت      
درجه با اهداف جنگ متفاوت می باشـد. زیـرا در   180"بازدارندگی دقیقا

جنگ قصد به زانو در آوردن دشمن و یا از بین بـردن کامـل آن اسـت در    
بازدارندگی هدف این است کـه بـدون آسـیب رسـاندن بـه      صورتی که در

اراده خود را بر او تحمیل و یـا مـانع از تحمیـل اراده او بـر خـود      ,دشمن
شویم.

اگر باز دارندگی فقط به جهـت ممانعـت از انجـام عملـی توسـط      
دشمن بر علیه ما که از آن  واهمه داریم باشد تاثیر ایـن بـاز دارنـدگی را    

اگر بازدارندگی بجهت ممانعـت از مقاومـت دشـمن در    دفاعی می نامند و
مقابل عملی که مورد نظر ما است باشد این باز دارندگی را آفندي گویند. 

بازدارندگی می تواند فراگیر باشد و تمامی ابعاد و طیفها را تحت تاثیر قرار 
یعنی فقط قسمتی از این طیف گسترده را زیر چتر خود ,دهد و یا محدود

( در اکثر موارد بازدارندگی به صورت محدود می باشـد) کـه البتـه    بگیرد 
خود تعریف دقیقی از ابعاد مختلـف آن را مـی طلبـد و  بـاب ظریفـی در      
بررسی آن می گشاید و ما را به سمت تشریح مفهـوم حیـاتی آن و تـاثیر    

القاء سالحهاي اتمی در مفهوم بازدارندگی سوق میدهد .
تاثیر سالحهاي اتمی

اده از بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی موجب بسته شدن استف
تکنیکی گردیـد. نـه   -دفتر جنگهاي سنتی و باز شدن باب جنگهاي علمی

تنها میزان تخریب فوق العاده سالحهاي اتمـی بلکـه تخریـب سـالحهاي     
شیمیایی و میکروبی نیز بمنزله عدم توانایی در استفاده از این سالحها چه 
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و چه به صورت اقدام  سیاسـی میباشـد  از طـرف دیگـر     به صورت نرمال
وجود تهدید دهشتناك این سالحها می تواند از نظر سیاسی جهت حفـظ  

و مهم مورد استفاده قرار گیرد .یشرایط  یا بیشتر کردن تغییرات اساس
,با ورود مفهوم سالحهاي اتمی به عرصـه معـادالت بـین المللـی    

یا بـه  استراتژي  پتانسیل تهدیده سمت  دیدگاه بشر از استراتژي جنگ ب
عبارت دیگر به سمت استراتژي بازدارندگی سوق داده شده است .

اعتبار بازدارندگی اتمـی  ,با توجه به مخرب بودن سالحهاي اتمی
فقط در سطوحی  که منافع حیاتی دولتها   را در بر می گیرد عملـی مـی   

هـر کشـوري موجـب بـروز     باشد زیرا بکار گیري این نوع سالح بـر علیـه   
خسارات جبران  ناپذیر  براي  وي می گردد  بنا بر این جنگ تمام  عیـار  

بین دو کشور اتمی  بعلت دارا بودن سالح اتمی و فقط به  جهت از دست   
ندا دن حیات خود صورت نمی گیرد به همین خاطر صلح هسته اي پایـه  

ی می باشد.دار تر از صلح در زمان قبل از ظهور سالحهاي اتم

ثبات اتمی 
سطوح مختلفی از ثبات اتمی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق 
دارد . این سطوح نشان دهنده میزان توانایی هسته اي یک دولت بر علیه 
دولت دیگر است . براي روشن شدن هر چه بیشتر موضوع بـه مثـال زیـر    

دوم را به درستی توجه فرمایید . ولی قبل از آن الزم است که معنی ضربه 
متوجه شویم. در معادالت اتمی زمانی که کشوري اقدام به شلیک بمب یا 

میزان توانایی کشور مورد حمله ,موشک اتمی به سمت کشور دیگر بنماید
در پاسخگویی به حمله کشور متخاصم را توانایی در ضربه دوم می نامند. 

ربه دوم بـه  فرض نمایید یکی از طرفین مخاصمه داراي توانایی ض
% از دشـمن )و   90% می باشد (یعنی توانایی آسیب رساندن بـه  90میزان 

% از 15%توانـایی در ضـربه دوم دارد (از بـین بـردن     15طرف دیگر فقـط  
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% توانـایی در ضـربه دوم توسـط کشـور قـویتر موجـب       90دشمن ) یعنـی 
بازدارندگی مطلق بر علیه کشور ضعیف تر می گردد به عبارت دیگر کشور 

عیف تر به جهت ترس از نابودي توسـط کشـور قـویتر هرگـز اقـدام بـه       ض
استفاده از سالح اتمی نمی نماید زیرا چنانچه اسـتفاده نمایـد فقـط مـی     

%از دشمن را نابود نماید .ولی کشور قویتر در موقع ضربه دوم می 15تواند 
%  از کشور ضعیف تر را نابود کند در نتیجه هیچ خردمندي ایـن  90تواند 

% خود فقـط بـه   15مل را انجام نمی دهد و کشور ضعیف از این توانایی ع
جهت بازدارندگی دفاعی یا در مواردي فقـط بـراي حفـظ سـرزمین خـود      

استفاده می کند .
این بازدارندگی تا زمانی اعتبار دارد که کشور قویتر منـافع مـورد   

ود بدانـد  درصدي کل داراییهاي خ15عالقه خود را کم ارزش تراز نابودي 
در نتیجه کشور قویتر فقط می تواند از بازدارندگی تهاجمی استفاده نماید 
. مثآل ممانعت از عمل کشور ضعیف تر بر علیه کشور ثالث و یا حتی عمل 

البته تا زمانی که منافعش در خطر نیفتاده باشـد.  ,او در برابر کشور قویتر
نـدگی دو طرفــه  ال اینجاســت آیـا دو کشـور در وضــعیت بازدار  حـال سـو  

%از کل امکانات یک کشور بهاي باالي است که کمتـر  15تخریب هستند؟
کشوري حاضر به پرداخت این هزینه در نقش متخاصم است بنابر ایـن دو  
دولت در وضعیت بازدارندگی متقابل و دو طرفه بوده و ضعیف تر میتوانند 

دیـده باعـث   خود را از وارد شدن به جنگ تمام عیار حفظ نماید  و ایـن پ 
میزان بوجود آمدن درجه اي از تعادل بین  دو دولت می گردد که از نظر 

در سالحهاي متعارف دور از ذهن می باشد.و درجه مشابه
در مجموع کل بازدارندگی دو طرفه در یک عامل ساده ولی حیاتی 
خالصه می گردد یعنی هر دو طرف نگـران آن هسـتند کـه طـرف دیگـر      

ه را انجام دهد . بنابراین اگر هیچ کدام اول شلیک نکنند دیگـر  اولین حمل
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ضربه دوم معنی ندارد ولی اگر هیچ یک از طرفین از شلیک طـرف دیگـر   
ترسی نداشته باشد در این موقع نیز دیگر بازدارندگی معنی ندارد . 

عدم وجود بازدارندگی هسته اي موجب باال گرفتن جنـگ بـا سـالحهاي    
دد که در نیمه اول قرن بیستم شاهد آن بودیم کـه بـالي   متعارف  می گر

جان بسیاري از مردم به شـدیدترین وجـه در طـول تـاریخ مکتـوب بشـر       
گردید.

کدام طرف اول شلیک میکند ؟
دو سناریو مختلف بوجود می آید فرض می گیریم طرف الف برتري 

حتی طرحهاي به طرف ب از نظر سالحهاي متعارف دارد و يقابل توجه
جنگی را بر علیه طرف ب طراحی کـرده ولـی ناگهـان خـود را در مقابـل      
بازدارندگی هسته اي دفاعی طرف ب چک مات می بیند همچنین طـرف  
الف از نظـر زرادخانـه هسـته اي برطـرف ب برتـري و داراي بازدارنـدگی       
تهاجمی است ولی تمایلی به شروع جنگ متعـارف نـدارد ولـی اگـر ایـن      

جر به جنگ گردد باعث تبـادل سـالحهاي هسـته اي بـین دو     وضعیت من
سنگین ویرانی طرف می گردد در نتیجه طرف الف مایل به پرداخت بهاي 

اتمی طرف ب که حتی یک دهم طرف الـف  توسط ضربه دوم سالح هاي
نیز نیست نمی باشد. حمله  اول  از جانـب طـرف الـف بـه جهـت خنثـی       

نطقی است که اطمینان حاصل کنـد  کردن توانایی اتمی طرف ب زمانی م
حمله اولیه با کلیه سالحها حتی سالحهاي اتمـی متضـمن از بـین بـردن     
توانایی طرف ب در انجام ضربه دوم است یا حتی المقدور تـاثیرات ضـربه   
دوم آن را تا حد قابل تحملی کم کند . با توجه به میـزان تخریـب حتـی    

کامل تواناي اتمی طرف یک بمب هسته اي که ممکن است به حد نابودي
ب  برسد و فقط زمانی که توانایی اتمی طـرف ب کـامال از بـین بـرود آن     
وقت طرف الف می تواند اهداف سیاسی خـود را از طریـق اعمـال نیـروي     
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نظامی و زور دنبال نماید نتیجه می گیریم توانایی حمله به نیروهاي اتمی 
د چـرا کـه فقـط ایـن     و غیر اتمی دشمن اساس بازدارندگی اتمی می باش

توانایی به شرطی که کافی باشد می توانـد شـروع حملـه اول را از سـوي     
طرف قویتر معتبر سازد.

کسب توانایی جهت حمله بـر علیـه نیـروي    که علی رغم مشکالت، 
و ایـن  مشـکالت بـه    کندتر و مسائل آن پیچیده تر می مشکلرادشمن

ل نتیجه میگیریم که توانایی حمله سختی قابل تحمل است ولی با این حا
به نیروي دشمن با سالح اتمی  بعنوان اساس بازدارندگی هسته اي معتبر 

می ماند.
حال بیاییم احتمال حمله اول را از سوي طرف ب مورد برسی قرار دهیم . 
طرف ب از نظر سالحهاي متعارف ضعیف تر از الـف و از نظـر اتمـی نیـز     

دارنـدگی دفـاعی را در مقابـل بازدارنـدگی     ضعیف تر بـوده و سیاسـت باز  
تهاجمی حریف خود که تهدید مهمی بر علیه امنیتش می باشد را دنبـال  
می نماید. اولین فرض این است که توانـایی اتمـی طـرف ب احتمـاال بـه      
جهت جبران برتري طرف الف از نظـر سـالحهاي متعـارف میباشـد زیـرا      

سـه بـا توانـایی سـالحهاي     توانایی طرف ب به دالیـل مختلـف قابـل مقای   
متعارف طرف الف نیست در این وضعیت اولین و مهمترین وظیفـه طـرف   
ب حفاظت از تجهیزات اتمی خود و حصول اطمینان از بقاء آن در مقابـل  
حمله غافلگیرانه طرف الف می باشد  به عبارت دیگر جهـت  اطمینـان از   

آنها باید تعداد ,توانایی در شلیک ضربه دوم براي بدست آوردن این هدف
هم جوشـی اتمـی و روشـهاي حمـل     ,و نوع بمب ها را از نظر شکافت اتم

موثر این سالحها را براي اعتبـار بخشـیدن بـه ضـربه دوم (حملـه انتقـام       
جویانه) محاسبه نمایند عالوه بر این طرف  ب نمی تواند گزینه حمله اول 

یش از طریـق  را بعنوان یک راهکار در شرایط بخصوصی کـه منـافع حیـات   
اعمال روشهاي نظامی طرف الف یا طرق دیگر مورد تهدید قرار می گیـرد  
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را مد نظر قرار نداده و نادیده بگیرد براي مثـال: اگـر کشـور الـف درسـت      
باالي رودخانه اي قراردارد که کشور ب در پـایین آن اسـت و جریـان آب    

ب تضـمین  این رودخانه بر طبق قراردادهاي بین المللی   به سمت کشور
شده است چنانچه کشور الف تصمیم به قطع آب رودخانه به سمت پـایین  

و تهدید کل اقتصاد کشور ب را بگیرند کشـور ب بایـد آمـاده اسـتفاده از      
سالح اتمی بعنوان یک تالش غیر قابل اجتناب بجهت وادار نمودن کشـور  

اقـدام  الف به دست کشیدن از کرده خود باشد . مشابه آن اگر کشور الـف  
به  حمله با سالحهاي متعـارف بـه کشـور ب بنمایـد و قـادر بـه در هـم        
شکستن و از پا در آوردن آن باشد . در این  صـورت  نیـز حملـه اتمـی از     

طرف کشور ب غیر قابل اجتناب می باشد.
در فرض بعدي کشور ب از نظر زراد خانه هسته اي ضـعیف تـر از کشـور    

اي خود را بر اسـاس حملـه بـر علیـه     الف است. کشور ب استراتژي حمله 
شهر ها و مناطق مسکونی کشور الف پایه ریزي کرده است زیرا کشـور ب  
چه از نظر کمیت و چه از نظر ابزار حمل و هدف گیـري دقیـق قـادر بـه     

حمله به زراد خانه اتمی کشور الف نمی باشد. چنین استراتژي بمنزله
ابـه خـود کشـی    لف  و به مثنده از طرف کشور ازنده کردن ضربه دوم کوب

پـس  ,کشور ب تلقی می گردد که البته این کار عملی غیر عاقالنـه بـوده  
اعتبار آن به اینست که چنین استراتژي باید قادر به متقاعد ساختن کشور 
الف باشد که اگر کشور ب  بیشتر از هر حد تحت فشار قرار گیـرد حاضـر   

جام دهد. چنـین اسـتراتژي   است عملی که باعث نابودي مردم میشود را ان
هرگز نمی تواند چیزي بیشتر از آخرین راه حل براي نگه داشـتن دشـمن   
در شک تردید باشد. اعتبار اراده به انجام خود کشی ممکـن اسـت بسـیار    
ناچیز باشد ولی ریسک این عمل براي هر دو طرف به میزان غیر متناسبی 

زیاد است که ممکن است موثر واقع گردد.
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ندگی هسته اي تا زمانی که هر کدام از طـرفین مخاصـمه قـادر بـه     بازدار
باشد به قوت خـود  مهار نمودن دیگري در استفاده از زراد خانه اتمی خود

باقیست. این خود اساس بازدارندگی هسته اي است. تدبیري که عمـال در  
دوران جنگ سرد متداول بود و قسمتی از سیاست بازدارندگی حداقل می 

طرف ضعیف از آن بر علیه طرف قویتر استفاده مـی کنـد حـال    باشد  که
اگر یکی از طرفین بتواند پناهگاهاي مقاوم در برابر حمله اتمی طرف دیگر 
چه از نوع دفاعی و چه از نوع تهاجمی ایجاد نماید این باعث از بین رفتن 
قدرت بازدارندگی طرف دیگر می گردد. البته در شرایط بسیار نـادر و بـی   

طرف قوي ممکن است بجاي استفاده از روش دیپلماسی  مستقیما ,اتثب
از راههاي  نظامی براي حل اختالفات در وهله اول اسـتفاده کنـد . نهایتـا    
دنیا مجددا وارد برهه اي می گردد که بار دیگر سالحهاي متعارف جهـت  
حل فصل اختالفات مورد استفاده قرار می گیرد زیرا  بازدارنـدگی هسـته   

دو ملت بصورت یک امر عادي در می آید.بین
باز دارندگی اتمی تا زمانی معتبر باقی می ماند که هر دو طرف مخاصـمه  
به این نتیجه برسند که قادر به مهار طرف دیگر در استفاده از سالح اتمی 

MAD(Minimum assuranceهستند این مطلـب اسـاس مفهـوم    

destruction)می باشد که در زمان جنگ یا حداقل اطمینان از تخریب
بازدارندگی به میـزان حـداقل  سرد متداول بود و خود قسمتی از سیاست 

است که طرف ضعیف بر علیه طرف قوي به اجرا می گذارد.  اگـر یکـی از   
طرفین اقدام به ساخت پناهگاها و استحکامات بسیار محکـم و غیـر قابـل    

ر بنمایـد خـواه   تخریب یا دیگر اقدامات علیـه حمـالت اتمـی طـرف دیگـ     
بصـــورت تـــدافعی (سیســـتم دفـــاع موشـــکی ملـــی) خـــواه بصـــورت 
تهاجمی(حمالت پیشگیرانه و غافلگیرانه بر علیـه زراد خانـه اتمـی طـرف     
دیگر با درجه موفقیت بسیار باال ) باعث از بین رفتن و بـی اعتبـار شـدن    

مدن ایـن وضـعیت   بازدارندگی هسته اي می گردد . البته احتمال بوجود آ
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بسیار ضعیف بوده و بندرت ممکن است طرف قـوي تـر بجـاي مـذاکرات     
سیاسی و دیپلماسی از این روش استفاده نمایند .پس وجـود بازدارنـدگی   
هسته اي باعث بازگشت وضعیت جهانی به زمـان قبـل از اختـراع سـالح     
اتمی بـوده و در ایـن وضـعیت سـالحهاي متعـارف جهـت حـل و فصـل         

کار می رود . در همین رابطه برنامه جنگ ستارگان آمریکا نیـز  اختالفات ب
بجهت ایجاد مصونیت کامل براي این کشور در مقابل حمالت اتمی "صرفا

هر جایی و هر روشی می باشد. اگر آمریکا در انجام ,از طرف هر کشوري 
بی اثـر و  "این پروژه موفق گردد بازدارندگی اتمی کشور هاي دیگر کامال

بـه عنـوان تنهـا ابـر قـدرت      در حال حاضرجه اعتبار ساقط میگردد .از در
موجود در جهان امریکا دست به تعرضات زیادي در جاي جاي جهان زده 

دیگر تعرضاتش مرزي نمی شناسد .تا حـال حاضـر   ,و در صورت موفقیت 
پروژه  جنگ ستارگان ماوراء تکنولوژي امریکاست و فقط در صورت دست 

ي جدیدتر در آینده محقق خواهد شد. چنـین تکنولـوژي   یابی به تکنولوژ
مقوله بکار گیري و شلیک بمب هاي اتمی را نیـز بسـیار پیچیـده خواهـد     
کرد و ممکن است حتی روش هاي بکـار گیـري سـالحهاي اتمـی را نیـز      
ماوراء پیش بینی هاي انجام شده در پروژه جنـگ سـتارگان قـرار دهـد و     

کند.جنگ ستارگان را با شکست مواجه
بازدارندگی اتمی بین قدرتهاي اتمی مـی بایسـت بـه    ,براي ثبات جهانی

قوت خود باقی بماند. زیرا در غیر ایـن صـورت ملتهـاي قـوي سـعی مـی       
نمایند خواست خود را ا ز طریق جنگ و نه دیپلماسی بر دیگران تحمیـل  

نمایند 
نقش بازدارندگی اتمی بر روي سالحهاي متعارف:

زان بازدارندگی اتمی بنا به توازن ایجاد شـده بوسـیله ایـن    از آنجاییکه می
بسیار متغیر است میتوان تاثیر و نقش سالحهاي متعـارف را بـه   ,سالحها

تقسـیم کـرد .   بی اثرو غیر کامل یا ناقص–همه جانبه و کامل سه گروه
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وجود سالحهاي متعارف هـم مهـم وهـم    ,حتی با وجود بازدارندگی اتمی
نقش آنها یا به صورت کامل کننده بازدارندگی اتمی اسـت  الزم است زیرا

(در صورتی که بازدارندگی اتمی ناقص باشد) و یا جایگزین آن مـی شـود   
(در صورتی که تاثیر آن بر سالحهاي متعارف کم رنگ یـا غیـر محسـوس    

باشد.)
غرب توسعه یافته تصدیق می کند که تنها راه بر قرار یک بازدارندگی 

پایه ریزي آن بر اساس سالحهاي هسـته اي مسـتقل   ,ي با ثبات هسته ا
آنها معتقدند که ثبات حاصله از قدرت اتمی فقـط بـین   "می باشد . ضمنا

کشورهاي خردمند و فهیم میسر است.
طبق نظرات آند ره بو فر قوطی کبریـت را هرگـز نبایـد دسـت بچـه داد.      

ابعـاد سـالحهاي   نیروهاي متعارف ضعیف تا حد خطرناکی باعث تضـعیف 
بی ثباتی می گردد."اتمی( بازدارندگی اتمی ) و نهایتا

وجـود  ,براي ملتی که سیاست (حداقل با زدارنـدگی) را تعقیـب میکنـد   
نیروهاي مسلح متعارف به جهت خنثی کردن تجـاوزات دشـمن در ابعـاد    
کوچک بسیار الزم است و در غیاب آن دشـمن میتوانـد بـا یـک  تهـاجم      

هانی حداقل اهداف خود را بدست آورده و با اعالم آتـش بـس   سریع و ناگ
کشور را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دهد . در ایـن صـورت طـرف    

:مدافع دو راه بیشتر ندارد

قبول وضعیت طاقت فرسا و جانگداز که بـه منزلـه( از دسـت دادن    -) 1
بخشی از کشور یا دادن امتیاز ) است

سخگویی به حمالت که بمنزله( خود کشی و از دسـت  انتخاب راه پا-) 2
دادن بیشتر) است

سالحهاي متعارف جهت پاسخ گویی بـه تجـاوزات دشـمن بـا سـالحهاي      
متعارف مکمل سیاست بازدارندگی هسته اي آن ملت محسوب میگردد .
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تاثیر سالح هاي اتمی تاکتیکی بر بازدارندگی کلی
جهان دو قطبی متشکل از آمریکا دنیا شاهد 1990تا 1950بین سالهاي  

هر دو سعی در فـائق آمـدن بـر قـدرت دیگـري      "و شوروي بود که مرتبا
داشتند . همچنین در این دوران دکتـرین و اسـتراتژیهاي مختلـف اتمـی     

هر دو ابـر قـدرت وارد وضـعیتی شـدند کـه      1960شکل گرفت. در اواخر 
د که بطـور جـدي   به آن (اطمینان از تخریب دو طرفه) میگفتن"اصطالحا

مانع از تعقیب و انجام هر عملی بر علیه منافع حیاتی طرف دیگر می شد. 
ایاالت متحده آمریکا با بر خور داري از وضعیت اقتصادي بهتـر و برتریـت   
مهارتهاي تکنیکی و ضعف نسبی در حوزه سالح هاي متعارف نسـبت بـه   

ژي هسـته اي  شوروي سابق به دنبال راه حلی می گشت تا از این تکنولـو 
خود بر علیه سالح هاي متعارف دشمن بطور محدود استفاده نمایـد ولـی   
در عین حال مانع از خشم و پاسخگویی اتمی دشمن گردد در نتیجه آنهـا  

نـام (پاسـخگویی انعطـاف پـذیر) دسـت      به راه جدید یا مفهوم جدیـدي ب 
افتند که استفاده از سالح هاي هسته اي ضـعیف شـده را جهـت خنثـی     ی

ودن یا از بین بـردن  برتریـت شـوروي سـابق در اروپـا را متصـور مـی        نم
ساخت. طراحان این طرح امیدوارند که سالح ها ي اتمی تاکتیکی در حد 

کالهک موشک یـا حتـی بمـب هـاي     ,یک کیلو تن بشکل گلوله توپخانه
کوچک رها شده از هواپیما میتواند بدون اینکه دو کشور را وارد یک جنگ 

در جنگهاي متعارف مورد استفاده قرار گیرد. در ,م عیار کندهسته اي تما
ابتدا دو کشور آمریکا و شوروي بودند که اقدام بـه توسـعه و بکـار گیـري     
سالحهاي اتمی تاکتیکی کردند و سپس این وضعیت به سه کشـور چـین   
فرانسه انگلیس    نیز سرایت کرد البته این شامل کشورهایی نمـی گـردد   

هند  پاکستان) اقدام بـه دسـتیابی و توسـعه    -نه (اسراییلکه بطور مخفیا
سالحهاي اتمی کردند که البته هند و پاکستان مسائل هسـته اي خـود را   

از حالت مخفیانه خارج نمودند .1998در 
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ایده پاسخگویی انعطاف پذیر مورد نظر و نکته بینی بسـیاري از متفکـران   
بسـیاري از بازیهـاي جنـگ کـه     این فن و استراتژیست ها قرار گرفت . در 

سالحهاي اتمی تاکتیکی مورد استفاده قرار می گرفت این امر نهایتا منجر 
بنابر این امکـان اسـتفاده از   گرددبه ورود هر دو طرف به جنگ اتمی می 

سالحهاي اتمی تاکتیکی ضعیف در جنگ و عدم ورود به یک جنگ تمـام  
عیار اتمی  سرابی بیش نبود.

مقاله به این نتیجه رسیدیم که بازدارندگی اتمی مانع جنگها در اوائل این 
مـانع از جنگهـاي   "و برخورد هاي عمده می گردد. ولـی ایـن امـر لزومـا    

محدود نمیگردد . در حقیقت در شرایطی که بازدارندگی اتمـی بـا ثبـاتی    
وجود داشته باشد دو طرف تمایل به درگیري محدود دارنـد . تعـدادي از   

یها در اواخـر نیمـه دوم قـرن بیسـتم اتفـاق افتـاده.  ایـده        این نوع درگیر
درگیري محدود به این دلیل پرورش یافت چون این اطمینان را ایجاد می 
کرد که درگیریها قابل کنترل بوده و چنانچه وضعیت بگونه اي  شـد کـه   
بیم ورود به شرایط بحرانی ر ا داشت طرفین می تواننـد قبـل از ورود بـه    

الم آتش بس نمایند .چنین امري اع
مل و موثر در برخورداري و افزایش بازدارنـدگی غیـر   یکی از متدهاي محت

اتمی همان بکارگیري سالحهاي اتمی ضعیف شده در جنگهـاي متعـارف   
دو احتمال می تواند شکل بگیرید.،می باشد که در زیر چتر آن

ت اسـتفاده نشـده اسـ   "با خطر بکارگیري سالحهاي جدیدي که قـبال -1
ناهماهنگی و بی ثباتی کاملی در نتیجه تاکتیکی رزم به وجود می آید که 

این وضعیت به کل عملیات نیز سرایت می نماید .
بکارگیري سالحهاي اتمی خفیف خطر احتمال بوجود آمدن بی ثباتی -2

و  ورود به سطح درگیري استراتژیک هسته اي را دارا می باشد. در نتیجه 
به سـطح غیـر اتمـی نیـز سـرایت      "سطح اتمی بعداثبات بدست آمده در

می نماید. 
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ورود سالحهاي اتمی خفیف به سطح سالحهاي متعارف بنظر می رسد که 
انتخابی بسیار خوب براي طرف ضعیف باشد. ولـی فـاکتور هـاي دیگـري     

وجود دارند که می بایست مورد توجه قرار گیرند.

بـه بتـوان از طریـق توپخانـه     : توسعه سالحهاي اتمی تـاکتیکی کـه   "اوال
زمینی شلیک گردد نیاز به تکنولوژي دارد کـه کمـی بـاالتر از تکنولـوژي     

مورد نیاز براي ساخت سالحهاي اتمی ضعیف می باشد.
در نتیجه سرمایه گذاري بیشتري را در زمینه اتمی می طلبد.

: بکارگیري سالحهاي اتمی در سـطوح پـایین و عملیـاتی (گـردان)     "دوما
مند یک مکانیزم کنترل و فرماندهی بسیار پیچیـده و مجهـز و بـدون    نیاز

اشتباه می باشد. 
فرانسه و چین ممکن اسـت  ,انگلیس ,ناتو و تا حدودي روسیه,آمریکا 

مهارتهاي الزم براي بوجود آوردن چنین مکـانیزم کنتـرل و فرمانـدهی را    
نظـر میرسـد کـه    داشته باشند. ولی براي دیگران  بسیار مشکل بوده و به 

بهتر است آن را زیر یک چتر مرکزي قرار دهند.
بعنوان خالصه:

در حــالی کــه بازدارنــدگی اتمــی تــاثیر  قدرتمنــد وبــا ثبــاتی در ســطح 
بازدارندگی کلی دارد . ولی در سطح متعارف فقط مانع از جنگ تمام عیار 

مگـر  میگردد. و بازدارندگی در حوزه جنگهاي محدود را بوجود نمـی آورد  
اینکه سطح هسته اي و سطح متعارف با خطر بکارگیري سالحهاي هسته 

مرتبط و متصل باشد .فقـط بـا پرداخـت    "اي در جنگهاي متعارف شدیدا
این بها و پذیرش این ریسک بازدارندگی اتمی می تواند در سـطح جنـگ   

متعارف موثر باشد.
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محاسبه سالحهاي اتمی 
اي بازدارنـدگی نیـاز دارد. جـواب    چند عدد بمب اتمی یـک کشـور بـر   به 

بستگی به نوع بازدارندگی (پدافندي/ آفندي) دارد که کشوري بـدنبال آن  
است و از طرف دیگر توانایی پدافندي و آفندي کشور رقیب .

جنگ سرد موجب شدت گرفتن مسابقه تسـلیحات اتمـی بـین دو کشـور     
ن نیز زرادخانه فرانسه و چی,امریکا و شوروي گردید در حالی که انگلیس 

خود را در این حوزه تا حدودي اما نه به میزان دو ابر قدرت تقویت کردند. 
عده اي معتقدند که براي حفظ یک بازدارندگی معتبر و موثر داشتن 
تعداد محدودي سالح اتمی کفایت می نماید و نیازي نیست که به دشمن 

ه شود بـه عبـارت دیگـر   در راستاي تقویت زراد خانه اش پاسخ مشابه داد
مسابقه تسلیحات اتمی قابل دوري جستن است حتی اگر حریف معتقدند

با افزایش توان اتمی خود سعی در تحریک دیگري نماید . آیا ایـن تصـویر   
صحیح است ؟ براي آزمایش آن اجازه بدهید بررسی کنیم که ایـن ارقـام   

یـاز سـالح اتمـی    چگونه تحت تاثیر نظرات مختلف مرتبط با میزان مورد ن
براي حفظ حداقل بازدارندگی قرار  می گیرد .
ابتدا با فرضیه هاي مشخصی شروع می نمائیم 

داقل توانــایی در بازدارنــدگی اســت و بــدنبال حــفــرض اول: کشــور الــف
که تخریـب فقـط دو شـهر از دشـمن    کندتصور می همچنین کشور الف

براي تخریـب هـر شـهر    د و وي بوجود می آورحداقل بازدارندگی را براي 
بمب کفایت می کند.5اصابت

در این فرضیه شرایط به شرح زیر می باشد .
%50پدافند دشمن و پر تاب بمب کشور الف ازالف) احتمال عبور

بـا حملـه غافلگیرانـه    ب) احتمال هدف قرار گرفتن امکانـات اتمـی الـف   
% 50دشمن
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د نیاز براي اطمینـان از  حال با این پیش فرض ها تعداد بمبهاي اتمی مور
حداقل بازدارندگی به شرح زیر میباشد.

بمب براي هر شهر5تعداد بمبهاي مورد نیاز براي تخریب دو شهر
2X5=10ده بمب براي تخریب دو شهر  

2X10=  20% دشمن در هدف قرار دادن الف50اییلحاظ نمودن توان
را در عملیـات  کشور الفانات حمله اتمی % از امک50طبق فرضیه دشمن 

2X20=40پیشگیرانه از بین می برد     
ازدارنـدگی هـا نیـاز بـه     در نتیجه براي تخریب دو شهر و حفـظ حـداقل ب  

حال فرض بگیریم که:بمب می باشد40
% 90بـه  و موشـکهاي کشـور الـف   توانایی دشمن در رهگیري هواپیماهـا  

افزایش یافته
در حمله پیشـگیرانه بـه   در انهدام امکانات اتمی کشور الفی دشمنتوانای
% افزایش یافته90

2X5= 10تعداد بمب براي هر شهر:  
بمـب نیـاز   100بـه  کشور الف,% توانایی دشمن در رهگیري90با توجه به

بمب از بین خواهد رفت90زیرا از این تعداد دارد
1000ایـن رقـم بـه    ,ه% دشمن در حمله پیشـگیران 90با توجه به قدرت 

900دشمن می تواند ،بمب1000بمب افزایش می یابد زیرا از این تعداد 
بمب را در حمله پیشگیرانه از بین ببرد

الفتعداد بمب مورد نظر براي حفظ میزانی از بازدارندگی که مورد دلخواه 
در انجام عملیات آفندي معین میاواست نه تنها به وسیله میزان توانایی 

گردد بلکه تحت تاثیر قدرت پدافندي دشمن و توانایی او در انجام عملیات 
در قدرت دشمن لزوما طلـب مـی کنـد    پیشگیرانه نیز قرار دارد. هر تغییر 

و یـا اینکـه میـزان سـطح     دیگري قـدرت آفنـدي خـود را تقویـت نمایـد     
و شـهر بـه   مـثال از تخریـب د  ایدبازدارندگی مورد دلخواه خود را کمتر نم
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. در نتیجـه ایـن تصـور کـه افـزایش قـدرت       ریب یک شهر تقلیل دهـد تخ
تاثیري بروي افزایش قدرت ،پدافندي و آفندي دشمن در حمله پیشگیرانه

ندارد کامال غلط و غیر قابل استفاده مـی باشـد و تصـور    طرف دیگراتمی 
این مطلب که مسابقه تسلیحاتی قابـل دوري جسـتن اسـت نیـز تصـوري      

می باشد.باطل و غیر معتبر
نتیجه گیري

سالحهاي اتمی پدیده جدیدي را در حـوزه عملکـرد   ,در بحث بازدارندگی
تاثیرات و روشهاي بکار گیري مطرح نموده است . بابهاي مختلف باز شده ,

منجر به شکل گیري تئوریهـا و نتیجـه گیـري هـاي      ,توسط مسائل اتمی
بسیار پیچیده بشرح ذیل می باشد.

وق العاده و ویران گر سالحهاي اتمـی موجـب بغـرنج    قدرت تخریبی ف-1
شدن نحوه  استفاده از آن و عقالنیت متصل به لزوم بکارگیري آن گردیده 
است . که نهایتا این نتیجه حاصل شده است که سالح اتمی بـراي جنـگ   
ساخته نشده است بلکه سـالحی اسـت ماننـد بقیـه سـالحها ولـی بـراي        

جلوگیري از جنگ 
تمی مفاهیم معمـول را مـورد دگرگـونی اساسـی قـرار داده      سالحهاي ا-2

است.
خطر ورود به جنـگ را شـدیدا افـزایش مـی دهـد در      ,ثبات بیش از حد

بوجود آورنده ثبات می باشد.,حالی که خطر تخریب و نابودي 
کیفیت تاکتیکی سالحهاي اتمی مهم هستند ولی تـاثیر روانـی و تـاثیر    -

موضوعات تکنیکی را تحت شعاع قـرار مـی   سیاسی چنان عظیم است که 
دهد

ــزایش   - ــب اف ــاکتیکی موج ــف در ســطح ت ــی خفی ورود ســالحهاي اتم
بازدارندگی در سطح جنگهاي متعارف می گردد.   
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