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حاکمیت هستهای
مایکل هارت ،ترجمه :سهند ستاری و نوید نزهت

چکیده ــــ ـ این یک پارادوکس است که در حال حاضر ذرهای از خطرات زرادخانههای
هستهای کم نشده ،ولی جنبشهای اجتماعی و مباحثات فکری مخالف این زرادخانهها
در عمل محو شدهاند .این ج ستار ن شان میدهد که بهمنظور تدارک یک جنبش مؤثر
برای برچیدن تسلیحات هستهای باید در وهله اول به درکی واضح و روشن از نقشهای
ا صلی این ت سلیحات بر سیم ،نقشهایی که ا سا ساً سیا سی و اقت صادیاند :پ شتیبانی از
ادعاهایی به شدت متزلزل درباره قدرت حاکم و تقویت عملکرد سرمایه .اگر میخواهیم
به نحوی مؤثر رژیمهای هستهای را زیر سوال ببریم ،باید به دنبال راههایی باشیم برای
حمله به حاکمیت و سرمایه.

دانشمندان و محققان و سیاستمداران و فعاالن روشنگر از زمان اولین بمباران اتمی در مورد جنبه غیرعقالنی
ت سلیحات ه سته ای و تهدید هولناکی که متوجه ب شریت و حیات این سیاره ساخته ،ه شدار دادهاند .را ست آنکه
امروزه خطرات حمالت هستهای خودخواسته و تصادفی و حتی یک جنگ هستهای همهجانبه و تمامعیار همچنان
به قوت خود باقی ا ست .گرچه بعد از فروپا شی اتحاد جماهیر شوروی ،ویلیام جی .پری ،وزیر دفاع دولت کلینتون،
میگفت «ما بر این باور بودیم که خطر نابودی هســتهای از میان رفته» ،لیکن «در حال حاضــر خطر نوعی فاجعه
هســتهای بهراســتی بیش از زمان جنگ ســرد اســت» .با وجود این ،در دهههای اخیر آگاهی عمومی از خطرات
هســته ای رو به کاهش بوده ،و در عمل خبری از اعتراضــات اجتماعی علیه زرادخانههای هســتهای و فناوریهای
ه ستهای نی ست .در حالیکه اکثر محققان چپگرایی که در دهه  1980و قبل از آن به بلوغ [ سیا سی] ر سیدهاند،
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هنوز هم میتوانند آن ا ستداللهای ا سا سی را که در برابر سالحهای ه ستهای مطرح بود از بر بخوانند ،اح ساس
میکنم فعاالن و محققان جوانتر متأ سفانه دان شی کافی از آن ا ستداللها ندارند .عالوه بر این ،تظاهرات گ سترده
ضده ستهای که در گذ شته برپا می شد تقریباً به د ست فراموش سپرده شدهاند ،نظیر تظاهرات سال  1981که
«کمیته ملی» برای یک « سیا ست ه ستهای معقول» ترتیب داد و میلیونها معترض را به سنترال پارک نیویورک
ک شاند .در آن زمان جنبشهای قدرتمند ضده ستهای که تهدیدات ت سلیحات ه ستهای را به تولید انرژی ه ستهای
گره میزدند ،جایگاه برج ستهای در جریان چپ در سرا سر جهان دا شتند ،آنهم با شدت و حدتی خاص در اروپا و
در سالهای پس از «ذوبشدن سوخت هستهای» 1نیروگاه چرنوبیل به سال  .1986اکنون فقط در ژاپن ـ ـ آنهم
تاحدودی به دلیل فاجعه هســتهای نیروگاه فوکوشــیما دایایچی ،2و البته بیشــک بهدلیل یاد و خاطره ویرانیهای
هیرو شیما و ناکازاکی ــــــــــ هنوز آگاهی عمومی گ ستردهای از خطرات ه ستهای وجود دارد .بدینترتیب ،ما با
پارادوک سی آ شکار مواجهیم :تداوم و حتی افزایش خطر ه ستهای همراه شده با کاهش آگاهی اجتماعی و مخالفت
سیاسی با فناوری هستهای.

در حال حاضر اثرگذاری پروژههایی که در پی خلع سالح هستهایاند ،صرفاً نه در گرو اطالعرسانی به مردم و
مطلعکردن آنها از خطرات ه ستهای ا ست ،نه اثبات آنکه سالحهای ه ستهای در خدمت منافع نظامی یا امنیتی
نیســـتند و نه حتی دعوی صـــلح .برای اینکه مبانی اســـتداللها و بحثهای اثربخش به کرســـی بنشـــیند و پایه
جنبشهای مؤثر بنا شــود ابتدا باید کارکردهای اصــلی زرادخانههای هســتهای را بهتر بشــناســیم و دریابیم که در
خدمت چه منافعی ه ستند ،منافعی که معتقدم غالباً نه نظامی بلکه سیا سی و اقت صادیاند :یعنی در خدمت اقتدار
حاکم و انبا شت سرمایهاند .چنین درکی زمینهای مبارزه را ن شان خواهد داد ،عر صههایی که باید در آنها جنگید
تا فرآیند واقعی خلع سالح هستهای ممکن شود.
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-

چرا بشریت خود را به آبوآتش می زند تا نابود شود؟

گرچه در نیمه دوم قرن بی ستم برای تو صیف یک فاجعه محض اولویت با جنگ ه ستهای و فجایع ه ستهای بود ،در
حال حاضر تغییرات اقلیمی و آبوهوایی جای آن تصویر خوف و وحشت را در ژرفای اذهان عمومی پر کرده است.
به نظر میرســد تغییرات اقلیمی جایی برای نابودی هســتهای باقی نگداشــته ،انگار که بشــریت در هر دورهای فقط
میتواند به یک تباهی و فاجعه بیندیشد.

از بسیاری جهات این دو خطر در یک راستا هستند .تغییرات اقلیمی نیز همچون نابودی هستهای نهتنها توان
بالقوه نابودی و ک شتار جمعی را دارد بلکه میتواند ب شریت و حیات روی این سیاره را نیز بهکل نابود کند( .فیلمها
و رمانهای دهههای اخیر با موضــوع نابودی ســیاره زمین و فاجعهای که بعد از تغییرات اقلیمی در این ســیاره ر
خواهد داد ،تکرار همان مجازها و ت صاویری از فاجعه ه ستهای ا ست که در فرهنگ عامه جنگ سرد برج سته بود).
درثانی ،هر دو خطر بالقوه ساخته دست انسان است .البته یکی از کارکردهای اصلی گفتارهای آنتروپوسین 3تأکید
بر این م سئله ا ست که فجایع اکنون و آینده که نا شی از تغییرات اقلیمی ا ست نتیجه اقدامات ب شر ا ست .فعاالن و
محققان ،تاحدی ،بر علتهای ان سانی انگ شت میگذارند تا این واقعیت را برج سته کنند که ان سانها این قدرت را
دارند جلوی فاجعه را بگیرند و از این مسیر ویرانی برگردند ،اما حتی وقتی راه نجات معلوم است ،نیروهای سیاسی
و اجتماعی به شکل غریبی ناتواناند از تغییر این م سیر و رویارویی با خطرات ــــــــ و این ن شانهای دیگر ا ست از
همراستایی تغییرات اقلیمی و نابودی هستهای.

در هر دو مورد ،ناتوانی از رویارویی با خطرات بســته به س ـیاســتمدارانی اســت که نهفقط تجربه دانشــمندان
متخ صص و در کل جامعه علمی بلکه شواهدی را هم که پایه و ا ساس علمی دارند رد میکنند و علم را علناً کنار
میگذارند .سیا ستمداران تغییرات اقلیمی را انکار میکنند و این پدیده جدید تکرار همان تکاپویی ا ست که طی
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چندین دهه پیرامون فناوریهای ه ستهای نیز درگرفت .ه شدارهای ن سل اول دان شمندان ،ب سیاری از ک سانی که
مســتقیم و غیرمســتقیم در پروژه منهتن و ســاخت اولین بمب اتم دخیل بودند ،مثل آلبرت انشــتین ،لئو زیالرد و
(تاحدی) رابرت اوپنهایمر ،جدی گرفته ن شد چون گفته می شد بزرگنمایی ا ست و به دور از واقعیتهای سیا سی.
هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی به توان ه ستهای د ست یافت و م سابقه ت سلیحات ه ستهای به سیمای ا صلی
رقابت جنگ سرد بدل شد ،نسل دوم دانشمندان صاحبنام بر تهدید نابودی هستهای و نیز آسیب جدی و عمیقی
انگ شت گذا شتند که ممکن بود بعد از انجام آزمایشهای ه ستهای بر جمعیت گ ستردهای وارد شود ،بهخ صوص
آســیبهای ناشــی از آزادســازی اســترانســیم 90،4-آســیبهایی که عالوه بر بیماریهای روحی و جســمی باعث
بیماریهای مادرزادی میشــود .بنجامین اســپوک ،آندره ســاخاروف ،لینوس پاولینگ ،و آلبرت شــوایتزر از جمله
دانشمندان صاحبنامی بودند که خواهان پایاندادن به آزمایشهای هستهای و کاهش خطر جنگ هستهای بودند.
نادیده گرفتن خرد دانشمندان هستهای از جانب رهبران سیاسی پیشین خود پیشدرآمد نسلی از سیاستمداران
امروزی بود که علم اقلیمشناسی را در کنار هزار و یک بحث دیگر مبتنی بر شواهد علمی ،رد میکنند.

در هر دو مورد ــ هم فاجعه هستهای و هم تغییرات اقلیمی ــ بررسی دقیق امکان و توان حاضر و واقعی یک
فاجعه آخرالزمانی ،ب سیاری را بر آن دا شته تا در معنای زندگی ان سان تجدید نظر کنند .در یکی از این جالبترین
تأمالت وجودی ،هانس مورگنتا [نظریهپرداز آمریکایی آلمانیتبار و معروف به پدر علم ســیاســـت خارجی در نیمه
دوم قرن بی ستم] در اوایل دهه  1960با دقت در ماهیت مطلق سالحهای ه ستهای ،موفق به باز شنا سی گذاری از
کمیت به کیفیت شد :آن تخریب و نابودی گ سترده هولناکی که در آغاز قرن بی ستم با سالحهای قدیمی صورت
میگرفت دستخوش تغییر و تحولی کیفی شده است .جنگ هستهای این توان را دارد که نهتنها زندگی که مرگ را
نیز نابود کند ــ به عبارت دیگر ،معنای قبلیِ مرگ را نابود کند و بر آن نوع جاودانگی مهر پایان بزند که تمدنهای
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گذشته از طریق ارزشها و یادمانهای فکری و هنری به کف آورده بودند ،یادمانهایی که با مرگ افراد و نسلها از
بین نمیروند .مورگنتا تأکید دارد« :این خودداری از وفقدادن تفکر و عمل با اوضاع و شرایطی از بیخوبن جدید در
زمانهای گذ شته موجب نابودی ان سانها و تمدنها شده ا ست .تکرار این رویه دور از ذهن نی ست» .مورگنتا گفته
بود ب شریت دارد در آزمون نهایی خود شک ست میخورد ،در ست همانطور که اکنون نیز از نو در حال شک ست در
آزمون تغییرات اقلیمی ا ست .ب شریت بهو ضوح خطر را ت شخیص میدهد ،میداند چطور با آن روبهرو شود ،و همه
ابزار الزم را هم برای دفع نیروهای نابودگر در اختیار دارد .منتها بهجای اینکه دسـت به عمل بزند ،به نظر میرسـد
بیتحرک در جای خود میخکوب شده است ،در حالیکه هنوز فرصت دارد به کام مرگی جدید کشیده نشود.

با اینحال ،تحلیلی که ب شریت را سوژه خود قرار دهد ،در چ شم بههمزدنی به گل خواهد ن ش ست ــــــــ این
م سئلهای ا ست که تیزهوشترین منتقدان مفهوم آنتروپو سین به طرز قانعکنندهای مطرح ساختهاند .برای اف شای
آن علل واقعی که همه ما را گرفتار خطری مرگبار کرده و بعد نهایتاً غلبه بر آن ها ،باید دریافت که چه کســـی از
جهان هسـتهای سـود میبرد ،یعنی ،از قدرت سـیاسـی و منافع اقتصـادیای که از سـالحهای هسـتهای و صـنایع
هستهای بهدست میآید .پردهبرداشتن از تقسیمات و سلسلهمراتب جهان هستهای مقدمه ضروری بحث درباب هر
روندی اسـت که نسـبت به تهدید نابودی گسـترده و چهبسـا نابودی مطلق اعتراض دارد .درسـت مثل کارآمدترین
تحلیلگران تغییرات اقلیمی که پرده از شیوههایی برمیدارند که توسعه سرمایهدارانه به تغییرات اقلیمی میانجامد
و در نتیجه ،برای جلوگیری و کاستن از فاجعه پیش رو باید حکومت سرمایهداری را زیر سوال ببریم ،همچنین باید
این پادگان هسته ای جهانی را نه محصول منطق نظامی که ماحصل منطق اقتصادی و سیاسی دانست ،و به همین
اعتبار ،برای جلوگیری از یک فاجعه آخرالزمانی ،مبارزهای علیه سرمایه و حاکمیت به راه انداخت.
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حاکمیت هستهای

کارکرد مهم سیاسی زرادخانههای هستهای این است که به دارندگان صنایع و سالحهای هستهای [حق] حاکمیت
اعطا کند .جالب آنکه دارندگان این صــنایع و ســالحها گمان میکنند این قدرت را از خصــوصــیات مطلق فناوری
هســتهای دارند( .جای تعجب ندارد که مورگنتا ،تحلیلگر تیزبین منازعات بین قدرتهای حاکم مدرن ،اهمیت این
تغییر و تحول کیفی را برج سته میکند ).سالحهایی که در گذ شته ا ستفاده می شد ،از جمله سالحهای ک شتار
جمعی ،ن سبی ه ستند به این معنا که حتی وقتی جمعیت بزرگی را به کام مرگ میک شند ،باز توان شان در نابودی
و ک شتار کمّی و جزئی و محدود ا ست ،در حالیکه سالحهای ه ستهای کیفی و مطلق ه ستند ،به این ترتیب که
میتوانند تهدیدی باشند برای کل گونههای انسانی ،سیاره زمین و خود حیات ــ بیجهت نیست که ژاک دریدا آن
را «یک نابودی بدون تتمه» مینامد« ،بدون ماتم و بدون نمادینگی« .اولین نظریهپردازان حاکمیت مدرن ،از تامس
هابز تا ژان بدن ،رؤیای قدرت مطلقه را در سر میپروراندند ،و قدرت تخریبگر ت سلیحات ه ستهای بهحدی شبیه
آن رؤیاست که حتی تصورش را هم نمیکردند.

با وجود این ،برای اعطای [حق] حاکمیت به دارندگان سالحهای ه ستهای ،صرف خ صو صیات مطلق فناوری
ه ستهای کفایت نمیکند :دارندگان صنایع و ت سلیحات ه ستهای باید یک انح صار ،انح صاری د ستکم ن سبی ،هم
دا شته با شند .را ست آنکه ،رهبران ایاالت متحده در زمان بمباران اتمی هیرو شیما و ناکازاکی بر این باور بودند که
مالکیت انحصــاری قویترین ســالح موجود در دنیا به آنها قدرت تصــمیمگیری در امور جهانی میدهد .رهبران
ایاالت متحده بر این گمان بودند که شبح صرف نابودی هستهای دشمنان و متحدان را مجبور میکند تسلیم اراده
آنها شوند .طبق گزارشهای موجود ،هنری استیمسون ،وزیر جنگ [و مسئول اداره نظامی آمریکا در جنگ جهانی
دوم ،توســعه پروژه منهتن ،و بمباران اتمی هیروشــیما و ناکازاکی] ،در ســال  1945به هری ترومن ،رئیسجمهور
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وقت آمریکا ،گفته که این بمب اتم به ایاالت متحده در بازی پوکر قدرت در جهان یک دســـت شـــکســـتناپذیر
میدهد« ،یک استریت فالش 5شاهانه» .البته که انحصار فناوریهای هستهای مدت زیادی در اختیار ایاالت متحده
نماند ،اما هر ک شوری که پس از آن به دنبال توان ه ستهای بود به این باور ر سید که حتی انح صار محدود آن نیز
پیامدهایی حاکمیتی به دنبال دارد.

دو شرط حاکمیت هستهای ـ ـ یعنی خصوصیات مطلق و انحصار ـ ـ نشانگر زمینی است که در آن مرز بین
جنگ و سیاست محو و تار می شود و هر یک پیوسته به دیگری بدل می شود .قاعده معروف کارل فون کالوزویتس
را در مورد بمب هستهای هم میتوان به کار برد :جنگ چیزی نیست جز ادامه سیاست (یا ،در حقیقت ،دیپلماسی)
با ابزارهایی دیگر ،درست همانطور که سیاست دنباله جنگ است.

حرف من این نی ست که در اختیار دا شتن ت سلیحات ه ستهای [حق] حاکمیتی معنادار و پایدار اعطا میکند،
بلکه میخواهم بگویم این رهبران سیا سیاند که همچنان بر این باور پاف شاری میکنند .اذعان به پابرجایی این باور
نزد رهبران سیاسی ـ ـ و درهمتنیدگی عمیق تسلیحات هستهای و حاکمیت ـ ـ برای درک دو موضوع بسیار مهم
ا ست ،یکی اینکه ظاهراً از بین بردن زرادخانههای ه ستهای قدرتهای بزرگ و همچنین جلوگیری از ا شاعه آن در
سـایر کشـورها ناممکن اسـت ،دوم اینکه جنبشهای ضـدهسـتهای دسـتکم تا به امروز تأثیر چندانی نداشـتهاند.
(میشــل فوکو قدرت حاکمی را که با ســالحهای هســتهای به وجود میآید پارادوکس و تتمه عصــری میداند که
ان ضباط و زی ستقدرت در آن سلطه یافته ا ست ).در حقیقت ،ت صادفی نی ست که حاکمیت ه ستهای در ع صری که
حاکمیت ملی رو به زوال ا ست مهم شده و سر زبانها افتاده ا ست .واقعیت آن ا ست که ایمان به ت صوری باطل و
موهومی از حاکمیت هستهای نشانه ناامیدی از حاکمیت ملی است ،حاکمیتی که در حال احتضار است ــ در ادامه
بیشتر توضیح میدهم.
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-

دیپلماسی اتمی

از همان بدو پیدایش تسلیحات هستهای مشخص بود که ارزش سیاسی آنها متقدم بر ارزش نظامیشان است ــــ
این واقعیت که هدف از تسلیحات هستهای ،چنانکه مطلوب و مدعای حامیان نظامی این سالحهاست ،در وهله اول
بهرهگیری از «پیامدهای اســتراتکیک» آنهاســت .عموماً تصــور میشــود که آشــکارترین نمونه از ارزش نظامی
تسلیحات هستهای ،بمباران هیروشیما و ناکازاکی در اوت  1945است .در آن سال ترومن بعد از بمباران اتمی این
توضیحات رسمی را ارائه کرد :برای اینکه ژاپن بیقید و شرط مجبور به تسلیم شود گریزی از نابودی اسفانگیز دو
شهر ژاپن و ک شتار ساکنان این شهرها نبود ،و بعد از آن بود که جلوی ضرورت حمله زمینی آمریکا گرفته شد،
حمله ای که ممکن بود به بهای جان هزاران آمریکایی عالوه بر زندگی بسیاری از ژاپنیها تمام شود.

ولی در حقیقت ،عامل اصـــلی در تصـــمیمگیری برای بمباران اتمی یک هدف نظامی (در رابطه با ژاپن) نبود،
بلکه طلب و تال شی بود (در ن سبت با اتحاد جماهیر شوروی) برای ر سیدن به حاکمیت .فراموش نکنید که ایاالت
متحده و شوروی ،در تاب ستان  ،1945گرچه ا سماً متحد هم بودند ،درگیر رقابت بر سر منا سبات و شرایط آرایش
بعد از جنگ در اقیانوس آرام بودند .در حالیکه شــوروی ،با درنظر گرفتن توان گســترش ژئوپلتیک خود ،نیروهای
نظامیاش را برای مقابله با ژاپن به شرق اعزام میکرد ،ایاالت متحده در پی آن بود تا قبل از ورود شوروی به جنگ
به ژاپن فشار آورد که بی قید و شرط تسلیم شود ،تا از این طریق از نفوذ سیاسی شوروی بعد از جنگ بکاهد .وقایع
اوایل اوت  1945تکههای یک پازلاند :دو روز بعد از اینکه آمریکا هیرو شیما را بمباران کرد ،شوروی به ژاپن اعالن
جنگ داد و ارتش سر به مغلوستان داخلی حمله کرد ،بالفاصله بعد از آن ناکازاکی بمباران شد و سپس در کمتر
از یک هفته ژاپن شرایط تسلیم بیقید و شرط را پذیرفت.
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ترومن و مشاورانش نه برای اینکه ژاپنیها را شکست دهند و جلوی حمله زمینی خود را بگیرند بلکه به خاطر
شوروی و جنگ سردی که انتظار آنها را میکشید ،تصمیم گرفتند شهرهای ژاپن را بمبارن کنند ـ ـ و از قضا این
مهم ترین جنبه دا ستان ا ست( .ت صمیم رهبران ژاپن برای ت سلیم شدن نیز بیش از آنکه برآمده از تهدید بمبهای
اتمی آمریکا باشــد ،معطوف به پیشــرویهای شــوروی شــد ).در تابســتان  1945و چند هفته قبل از اولین بمباران
اتمی ،ترومن و م شاورانش که در حال آماده شدن برای «کنفرانس پوت سدام» بودند( ،همچون وین ستون چرچیل)
متوجه شـــده بودند «که به احتمال زیاد ژاپن بدون اســـتفاده از بمب اتم و حمله نظامی هم مجبور خواهد شـــد
بیقیدوشــرط تســلیم شــود» .بنا به گزارشهای موجود و بهگفته جیمز بیرنز ،وزیر امور خارجه و مشــاور نزدیک
ترومن ،دلیل ا صلی ای که مقامات آمریکایی ت صمیم گرفتند از بمب اتم ا ستفاده کنند این بود که گمان میکردند
«اگر بمب اتم در اختیار آمریکا باشــد ،بعد از جنگ میتوان روسها را در اروپا بیشــتر کنترل کرد و دســت باال را
داشــت» .به بیان دیگر ،هدف اصــلی پس پشــت این منطق نظامی فرضــی آمریکا در اســتفاده از بمب اتم« ،برتری
دیپلماتیک بر شوروی» بود.

همانطور که انتظار میرفت ترومن و مشــاورانش بعد از جنگ تالش کردند محکومیتهای جهانی را نســبت به
رســوایی اخالقی آمریکا در مرگ هولناک غیرنظامیان ژاپنی در انفجارهای هســتهای و افســار برداشــتن از عصــر
سالحهای هستهای منحرف کنند .آنها برای انحراف افکار عمومی مدعی شدند تصمیم به بمباران اتمی برای نجات
جان انسان ها ضروری بود ــــــ یک ضرورت نظامی و اخالقی .اما این واقعیت که تصمیم به بمباران اتمی در درجه
اول به خاطر دالیل سیاسی بود ــــــــ تصمیمی که صدها هزار نفر را به طرز هولناکی به کام مرگ کشاند و تهدید
نابودی هستهای را به واقعیت بدل کرد ،آنهم برای اینکه ایاالت متحده در برابر شوروی به برتری دیپلماتیک دست
یابد ــ بیشک به خشم و انزجاری دامن زد که غیر قابل توصیف است .نکته سادهای که میخواهم به آن برسم این
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است که حتی در اولین بمباران اتمی هم که به ظاهر و به آشکارترین شکل ممکن پای هدفی نظامی در میان بود،
باز سالحهای ه ستهای ابزارهایی حقیقتاً سیا سی بودند .دههها بعد از انفجار بمب اتم ،ماهیت سیا سی ت سلیحات
هستهای بیش از پیش آشکار شده است ،و دارندگان این تسلیحات چنان محکم به آن چسبیدهاند گویی باور دارند
فناوری هستهای مثل حلقهای جادویی به آنها حاکمیت اعطا میکند.
-

جنون و تمدن :لفاظی درباره بازدارنگی

بارها اثبات شده حاکمیتی که فرضاً از در اختیار داشتن تسلیحات هستهای بهدست میآید ،زودگذر و ناپایدار است.
حتی نمایش ا ستثنایی قدرت ویرانگر ه سته ای در ژاپن هم آن اهمیت و ارزش ا ستراتکیکی را ندا شت که مقامات
ایاالت متحده متصــور بودند .گرچه ایاالت متحده بیش از نیم قرن اســت که قویترین تســلیحات نظامی جهان را
داشــته و در دهههای اخیر بر بســیاری از مناطق جهان تســلط نظامی پیدا کرده (البته با نتایجی جورواجور) ،لیکن
ذخیره ت سلیحات ه ستهای ایاالت متحده نه تاکنون قدرت حاکم بر این ک شور را ت ضمین کرده و نه میتواند از پس
این کار برآید .جالب آنکه تالش سایر ک شورها ــــــــ از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا ا سرائیل ،از هند گرفته تا
پاکستان ــ در جستوجوی پیامدها و تبعات حاکمیتی سالح هستهای نیز درست مثل آمریکا بیثمر از آب درآمده
است.

یکی از دالیلی که ن شان میدهد حاکمیت ه ستهای موهومی و گولزننده ا ست بازی متناقض عقالنیت و عدم
عقالنیتی است که در تهدیدات هستهای به صحنه میآید .رهبران عاقل ـــــ حتی آنهایی که صرفاً به دنبال منافع
خودشان هستند ـ ـ به چند دلیل نمیتوانند از تسلیحات هستهای استفاده کنند :اول آنکه کشتار هولناک جمعیت
انبوهی از غیرنظامیان بها ضافه آ سیبهای زی ستمحیطی و فیزیکی نا شی از بکارگیری سالح ه ستهای ،بالفا صله
منجر به خ شم و انزجاری گ سترده خواهد شد؛ درثانی ،هر ک شوری که اول د ست به حمله ه ستهای بزند ،با خطر
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حمله متقابل دیگر کشــورها روبهروســت؛ و ازآنجاکه بعد از انفجار بمب هســتهای یا وقوع حادثهای در نیروگاههای
هســتهای نمیتوان جلوی گســترش بارش رادیواکتیو 6را گرفت ،اســتفاده از ســالحهای بزرگ میتواند پیامدهایی
زی ستمحیطی و جهانی به بار آورد ،ازجمله فاجعه زم ستان [ه ستهای] 7که در نتیجه غبار انفجار به وجود میآید.
ولی با تمام این اوصاف ،اگر روزی برسد که کسی دیگر باور نداشته باشد ممکن است از این سالحها استفاده شود،
دارندگان ت سلیحات ه سته ای همه قدرت سیا سی و دیپلماتیک خود را از د ست خواهند داد .به این ترتیب ،رهبران
در مخصمهای مضاعف گرفتار میشوند و چارهای ندارند جز بازی در مرز بین عقالنیت و عدم عقالنیت .آنها باید به
مردم شان ت سلی دهند و بگویند :نگران نبا شید ،ما عاقلیم و کارمان عقالنی ا ست و از این سالحها فقط برای تهدید
ا ستفاده میکنیم ،و هرگز در عمل از آنها ا ستفاده نخواهیم کرد ،مگر در مرحله نهایی (که البته هیچوقت هم کار
به این مرحله نمی رسـد) .اما در عین حال ،برای اینکه تهدید این رهبران اثربخش باشـد ،باید به دشـمنان خود القا
کنند که آنقدر بیعقل هستند که یک حمله هستهای به راه بیاندازند.

کمتر از یک سال بعد از بمباران هیروشیما ،لوئیس مامفورد ــــــ در اظهاراتی که گویی پیشدرآمدی بر فیلم
دکتر استرنجالو اثر استنلی کوبریک در سال  1964بود ــــــ بیعقلی مقامات آمریکایی را در عین بیهودگی به باد
انتقاد گرفت .او نوشـــت « :ما در آمریکا در میان دیوانگان زندگی میکنیم .دیوانگان به نام نظم و امنیت بر امور
زندگی ما حکمرانی میکنند .رؤسای دیوانگان عناوینی چون ژنرال ،دریاساالر ،سناتور ،دانشمند ،فرماندار ،وزیر امور
خارجه ،و حتی رئیسجمهور را با خود یدک میکشـــند  ...دیوانگان نقشـــه پایان جهان را میکشـــند .آنچه آنها
پیشــرفت مســتمر در جنگ اتمی مینامند به معنای نابودی کل جهان اســت ،و آنچه آنها امنیت ملی میخوانند
خودکشــی ســازمانیافته اســت» .مامفورد خیلی ســریع تشــخیص داد که این همه تدارک و آمادهســازی برای
«خودکشی غیرمنتظره نوع بشر» غیرعقالنی است .با وجود این ،در نیمه دوم قرن بیستم و در خالل مراحل مختلف
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جنگ سرد ،رهبران ایاالت متحده و شوروی ثابت کردند که آنقدرها هم دیوانه نیستند ،هرچند بایستی همچنان آن
بازی متناقض را پیش میبردند .بهرغم وجود یکسری مجادالت داخلی ــــــ که محض نمونه میتوان به طرفداری
ژنرال داگالس مکآرتور [فرمانده قوای ملل متحد در جنگ کره] در سال  1950از بکارگیری ت سلیحات ه ستهای
در این جنگ ،و شدت خطرات موجود در «بحران مو شکی کوبا» ا شاره کرد [بحرانی که جهان را در سال  1962تا
آستانه یک جنگ اتمی پیش برد] ــــــــ از سال  1945به این سو ،هیچ کشوری از سالحهای هستهای جز برای
آزمایش استفاده نکرده است .عالوه بر این ،عناصر فنی و انسانی سامانههای پیچیده تسلیحات هستهای تاکنون به
اندازه کافی قابل اعتماد بودهاند که جلوی وقوع یک ویرانی غیرمنتظره را بگیرند.

ریچارد نیکســون که همیشــه در خفا درباره واقعیتهای غلطانداز رئالپلیتیک رک و روراســت بود ،تأییدی بر
ت شخیص مامفورد بود .او از مرز باریکی که رئیس جمهور آمریکا باید روی آن حرکت و بازی جنون را اجرا کند آگاه
بود .گفته می شود نیکسون در کارزار انتخابات ریاستجمهوری در سال  1968به هری رابینز هالدمن ،که بعدها در
دوره او رئیس کارکنان کا سفید شد [و یکی از چهرههای درگیر در ر سوایی واترگیت بود] ،گفته بود «من این را
نظریه مرد دیوانه مینامم ،باب»« ،دلم میخواهد ویتنامیهای شمالی باور کنند به نقطهای ر سیدهام که شاید هر
کاری انجام دهم تا جنگ را متوقف سازم» ــــــــ هالدمن به یاد میآورد که نیکسون گفته شاید حتی از تسلیحات
هستهای هم استفاده کند( .در همین راستا ،دونالد ترامپ چهبسا نسبت به رؤسای جمهور پیشین آمریکا دست باال
را داشته باشد ،چون اثبات کرده بسیار غیرقابل پیشبینی است .کسانی که در داخل و خارج آمریکا هستند باید هم
در عجب بمانند که آیا او واقعاً آنقدر دیوانه است که این کار را بکند؟ آیا همین شک و شبهه کافی نیست تا قدرت
حاکم برآمده از زرادخانههای هســتهای را تقویت کند؟) لفاظیها درباره بازدارنگی هســتهای نقش خود را در همین
دست مسائل تصمیمناپذیر ایفا میکند ،در مرز ناخوانا و نامفهوم بین عقالنیت و عدم عقالنیت .دریدا در سال 1982
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مینویسد « سازماندهی جهانگیرِ هستی اجتماعی انسانها [ ]human sociusاز ریسمان لفاظی هستهای آویزان
ا ست» ،و امروز نیز ذره ای از حقیقت حرف او کم ن شده .بازدارندگی بر همان باوری ا ستوار ا ست که میگوید یک
بازیکن می تواند آنقدر پولِ وسط را باال ببرد که بقیه را مجبور کند بساط خود را جمع کنند و از بازی کنار بکشند.

البته این ادعاهای طرفداران [گفتار] بازدارندگی را نمیتوان رد کرد که تهدید ت سلیحات ه ستهای در نیمقرن
گذشـــته جلوی جنگها و تجاوزهای نظامی بیشـــماری را گرفته اســـت ،چرا که این ادعاها بر حدس و گمانهزنی
ســوارند .اما به این راحتیها هم نمیتوان پذیرفت که تهدید حمله هســتهای جلوی وقوع جنگها را گرفته اســت.
گرچه یک جنگ جهانی تمامعیار و همهجانبه در ســطح جنگهای جهانی نیمه اول قرن بیســتم هرگز در نگرفت،
جهان از سال  1945دیگر روی صلح پایدار را به خود ندیده ،و جنگهایی بیپایان مردم جهان را در گو شهگو شه
این سیاره ذله کرده ،جنگهایی که یک پای اغلب ثابت آنها قدرتهای هستهای و نمایندگانشان بودهاند.

آنچه مســلم اســت ،زندهنگهداشــتن لفاظیها درباره بازدارندگی و حفظ عقالنیتی توجیهپذیر برای اســتفاده از
ت سلیحات ه ستهای نیازمند پی شرفت م ستمر فناوری ا ست .تحلیلگران نظامی و طرفداران سالحهای ه ستهای به
دفعات گفتهاند که فناوریهای جدید و انفجارهای هســـتهای کوچکتر میتوانند آن عواملی را دور بزنند که مانع
اســتفاده از ســالحهای قدیمیتر بودند و همچنین تســلیحات هســتهای جدید میتوانند از لحاظ تاکتیکی بهعنوان
بخ شی از اقدامات جنگی بالقوه ا ستفاده شوند .چند دهه پیش ،چنین ا ستداللهایی در دفاع از ساخت و تو سعه و
ا ستقرار بمب نوترونی 8مطرح می شد ،بمبی که چون با یک انفجار ه ستهای کوچکتر در جو باالی مراکز شهری
منفجر می شد ،بدون آسیبرسانی جدی به زیرساختها فقط مردم شهر را میکشت .در حال حاضر ،پروژه نظامی
ایاالت متحده تحت عنوان « ،»Enduring Stockpileکه مدعی اســت در حال مدرنکردن زرادخانه هســتهای
آمریکا برای منازعات مابعد جنگ ســرد اســت ،بهجای تســلیحات هســتهای قدیمی بر ســالحهایی با کالهکهایی
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کوچکتر ــــــ نظیر بمب هیدروژنی یا گرماهستهای بی 61با بازدهی متغیر ــــــ متمرکز است .چنین سالحهایی،
بهگفته طرفدارانشــان ،میتوانند بدون آســیبرســاندن به منافع ایاالت متحده یا تخریب و نابودی بیش از حد و
غیرقابل پذیرش ،نظیر آ سیبهای زی ستمحیطی گ سترده یا زم ستان ه ستهای ،علیه د شمن ا ستفاده شوند .بهاین
ترتیب ،لفاظی درباره سالحهای هستهای تقلیل مییابد به جورکردن کالهکهای جدید« :بازدارندگی حداقلی» یک
«نیروی هستهای تالفیجویانه کوچک ولی ایمن» تدارک میبیند که میتواند به نحوی مؤثر جلوی دشمن را بگیرد.

نکته اصــلی در این اســتراتکی لفاظانه همچنان پایبندی به مرز باریک بین عقل و جنون اســت :گرچه ممکن
اســت دشــمنان ایاالت متحده باورشــان نشــود که آمریکا اینقدر بیعقل باشــد که بهخاطر عواقب شــدید انســانی،
زیرســاختی ،و زیســتمحیطی یک حمله گســترده هســتهای به راه بیندازد ،اما این مشــی فکری تهدید تســلیحات
کوچک هستهای را که آسیبهایی محدود بهجا میگذارد منطقاً عقالنی میداند .اینطور به نظر میرسد که حفظ یا
نجات حاکمیت هستهای مستلزم وجود تهدیدی است که به هر دوز و کلکی باورپذیر شده باشد.
-

پایان حاکمیت ملی

ظهور ت سلیحات ه ستهای عوض احیای حاکمیت ملی خبر از مرگ حاکمیت ملی داد و ،بدین معنا ،یکی از عواملی
بود که راه را برای ع صر «امپراطوری» هموار کرده ا ست .طعنهآمیز ا ست که همان نیرویی که به رهبران ملی امید
کاذب میدهد تا کارکردهای اصلی حاکمیت را احیاء کند ،در نهایت حاکمیت را تضعیف خواهد کرد.

نورمن کازینز [نوی سنده سیا سی و روزنامهنگار آمریکایی و از طرفداران صلح جهانی] کمتر از یک ماه بعد از
انفجار بمب اتم در هیروشیما اظهار داشت که «بزرگترین چیزی که در عصر اتمی از دور خارج شد ،حاکمیت ملی
ا ست» .او با دلیل ن شان داد که حاکمیت در امور نظامی م ستلزم میزانی از تخریب و ویرانی ا ست که زیاد گ سترده
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نشود و محدود بماند ــــــ و به خصوص اینکه هر کشور بتواند کشور دیگر را بدون تخریب و ویرانی خودش شکست
دهد .اما کازینز پیشبینی عجیبی کرد و مدعی شد که با وجود تسلیحات هستهای همه کشورها در معرض آسیب
هستند .البته در سال  1945انحصار تسلیحات هستهای فقط در اختیار ایاالت متحده بود ،اما رهبران این کشور که
معتقد بودند میتوانند این انحصـار را حفظ کنند ،بسـیار خام و سـادهدل بودند ،درسـت مثل همانهایی که معتقد
بودند سالحهای ه ستهای در اختیار و آماده پرتاب ،چه خودخوا سته و چه ت صادفی ،هیچگاه بهکار گرفته نخواهند
شد .در حالیکه این غایت سالحها به دارندگانش که قادر به اعمال قدرتی مطلق بر مرگ بودند ،ت صور رویینتنی
میبخ شید و آنها را از ک شورهای دیگر جدا می ساخت ،اما کازینز بر این باور بود که ت سلیحات ه ستهای تأثیری
اساساً یکسانساز دارد تا آنجا که همه را در برابر مرگ و ویرانی آسیبپذیر میسازد.

کازینز پیشبینی کرد زمانی که این حقایق به درستی درک و فهمیده شوند ،عصر سالحهای هستهای باید بنا
به ضرورت به ع صر واب ستگی متقابل بدل شود .سالحهای ه ستهای باالخره یک روز جغرافیای جهانی را با ضرب و
زور آســیبپذیری جهانی از اســاس تغییر خواهند داد .به عبارت دیگر ،کازینز آن قســم از داللتها و اســتلزامات
بنیادی و اساسی جهان هسته ای را تشخیص داده بود که لئو زیالرد ــ فیزیکدانی که در پروژه منهتن حضور داشت
[و از مهمترین افراد در کشف انرژی هستهای و تولید بمب اتم بود] ــــ بعدها به آن پی برد و تبیین کرد ،حقیقتی
که بالن سبه در میان رو شنفکران رو شنگر دهههای  1950و  1960شایع بود« :مع ضلی که این بمبها پیش روی
جهان گذا شتهاند با هیچ چیز جز برچیدن ب ساط جنگ قابل حل و ف صل نی ست» .جنگ میان ک شورها و عملیات و
مانور ن ظامی در د فاع از حاکم یت ملی ویکگی هایی بود ند که ت کاپوی قدرت ج هانی را در عصـــر مدرن تعریف
میکردند ،ع صری که شاهد جنگهای جهانی و بینالمللی با ک شتوک شتارهایی جمعی بود که پیشتر در ت صور
نمیگنجیدند .اما حتی این جنگها نیز در مقایسه با نابودی هستهای ،که به قدرت دوم ،سوم ،یا چه میدانم چندم
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موجود برای تخریب و نابودی بدل شده است ،رنگ میبازند .این تهدید جدید ،که نهفقط یک کشور مجرد بلکه کل
بشریت و جامعه انسانی را تهدید میکند ،از اساس همه معادالت تکاپوی قدرت جهانی را تغییر داده است.

در نظر کازینز ،پایان [کار] حاکمیت ملی در امور نظامی که با تهدید تســـلیحات هســـتهای ناگزیر قلمداد
می شود ،در عین حال متضمن خلق یک قدرت حاکم جهانی است .این قدرت جهانی باید ،بیش از همه ،مسئولیت
«کار سخت و بسیار مهم نظارت اتمی را بر عهده بگیرد ــــــ یعنی مسئولیت جلوگیری از نابودی کل ماده بهدست
کوچکترین ذره ماده» .هیچ ملت-دولتی ،هرچقدر هم وارســته و کاری باشــد ،از عهده این کار بر نمیآید؛ در عوض
هر کشوری که به این اقتدار دست یابد ،فقط بهدنبال مزایای سیاسی حاصل از حاکمیت هستهای (خیالی) خودش
ا ست .حتی د ستهای از ملت-دولتهای م سلط و ذینفوذ [در نظم جهانی] هم نمیتوانند با عمل در را ستای منافع
بشریت ،تهدید هسته ای را خنثی سازند .کازینز با دلیل نشان داد که فقط یک قدرت حقیقتاً جهانی از عهده چنین
کاری برمیآید .عاله بر این ،نظارت بر بمب اتم در عصــر ســالحهای هســتهای در نهایت مســتلزم تســلط بر همه
درگیری های نظامی بینالمللی و جلوگیری از وقوع آن هاســـت .به باور کازینز[ ،وجود] چنین قدرت حاکمی در
سرتاسر جهان به معنای اعمال محدودیت بر حوزه قضایی دولتها در امور داخلی آنها نیست ،بلکه «بدین معناست
که هیچ دولتی نمیتواند در امور خارجی خود به صـــورت یکطرفه عمل کند» .منظور کازینز از یک قدرت حاکم
جهانی فقط یک آژانس بینالمللی نبود که به ملت-دولتها توصـــیههایی درباب امنیت هســـتهای بکند ،در امتداد
همان کارهایی که «آژانس بینالمللی انرژی اتمی» انجام میدهد .او ت صور میکرد که این قدرت جهانی باید نهایت
اقتدار را در امور نظامی و دیپلماتیک بینالملل دا شته با شد .یکبار دیگر شاهد همرا ستایی تهدیدات فناوریهای
هســـته ای با تغییرات اقلیمی هســـتیم ،چون بســـیاری از تحلیلگران تغییرات اقلیمی نیز ،با علم به بیثمربودن
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پیمانهای بینالمللی و معاهدات ملت-دولت ها ،از لزوم ایجاد یک قدرت جهانی با قابلیتهای اجرایی گفتهاند ،که
تنها وسیله برای جلوگیری از یک فاجعه قریبالوقوع یا دستکم کاستن از شدت آن است.

کازینز در میان خاکســـترهای هیروشـــیما پایانی اجتناب ناپذیر برای عصـــر مدرن پیشبینی کرده بود که
مشخصهاش رقابت بین حاکمیتهای ملی و ضرورت شکلگیری «امپراطوری» است .البته این بدین معنا نیست که
ملت-دولتها اهمیت خود را از دست دادهاند ،بلکه بدین معناست که ملت-دولتها دیگر آن اقتدار حاکم را در امور
بینالملل ،خاصه امور نظامی ،ندارند .گرچه امروزه باید شکلگیری «امپراطوری» را در جنبههای فرهنگی و سیاسی
و اقتصادی آن نیز دید ،تکه نظامی این پازل ،همانطور که کازینز پی برده بود ،بهراستی مهم و حیاتی است.

به نظر میر سد رهبران و تحلیلگران نظامی و سیا سی فعلی توان ستهاند و ضعیت آ سیبپذیر جهانی و عواقب
آن را که کازینز پیشتر بالفاصــله به آنان پی برده بود ،از ذهن خود بیرون کنند .باید توجه داشــته باشــیم که به
گمان این رهبران و تحلیلگران ،وقتی دان شمندان و رو شنفکران لیبرال از وقوع فاجعهای آخرالزمانی میگفتند ،در
تو صیف خطرات آ شکارا بزرگنمایی میکردند .این واقعیت که نیمقرن بدون بکارگیری ت سلیحات ه ستهای سپری
شد ،البته به جز انفجارهای آزمایشی ،گواهی است بر اینکه همه چیز تحت کنترل است .برخی میگویند تسلیحات
ه ستهای فقط اهمیت و ارزش ا ستراتکیک دارند و هرگز ا ستفاده نخواهند شد؛ و برخی دیگر نیز میپندارند که با
فناوریهای جدید و کالهکهای کوچکتر ،میتوان از ت سلیحات ه ستهای ا ستفاده تاکتیکی کرد ،مثل ب سیاری از
ســالحهای قدیمی کشــتار جمعی (که قدرت تخریب و نابودی محدودتری داشــتند) .هر که این دیدگاهها را پیش
میکشد آشکارا در وضعیت انکار است .رهبرانی که حاکمیت هستهای را ساخته و مستقر کردهاند ،با تداوم اقدامات
مدرن حاکمیت ملی در امور نظامی و دیپلماتیک بینالمللی ،در حال برپایی جامعه جهانی در لبه یک آتشــفشــان
فعالاند؛ آتشفشـــانی که تاکنون فقط به خود لر زیده و دود بیرون داده ولی باالخره یک روز فوران خواهد کرد .از
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آنجا که ساعت ه ستهای بهمراتب سریعتر از ساعت زمین شناختی حرکت میکند ،شاید زمان وقوع فاجعه نزدیک
باشد.
-

قانون اساسی هستهای

تصــور میرود ملتی که تســلیحات هســتهای دارد از قدرت حاکمی برخوردار میشــود که در داخل کشــور تأثیراتی
موازی در پی دارد :یعنی حاکمیت هســـتهای در بیرون از مرزها متناظر اســـت با حکمرانی تکســـاالرانه در داخل
مرزها .نظامهای مشروطه و مبتنی بر حاکمیت قانون در سرتاسر جهان طی چند دهه اخیر توازن قدرت و اختیارات
را به نفع قوه مجریه بر هم زدهاند .اینکه سالحی با قدرت تخریبگری انبوه و چهبسا مطلق ،اثرات و پیامدهایی ضد
دموکراتیک دا شته با شد و قدرت ت صمیمگیری سیا سی را تا منتهای درجه متمرکز سازد ،به ظاهر امری محتوم
ا ست .گذ شته از اینها ،رواج و سلطه روزافزون منطق نظامی و روابط اجتماعیِ نظامی شده نیز الزم و ملزوم چنین
دگرگونیهایی مبتنی بر قانون اساسی است .تسلیحات هستهای تهدید همیشه حاضری است که گاه پس پشت این
فرآیندهای نظامی سازی پنهان می شود .آنچه در این بین به منصه ظهور میرسد ،یک قانون اساسی نظامی شده و،
نهایتاً ،هستهای است.
در نیمه دوم قرن بی ستم ،قدرت ن سبی قوای مجریه و مقننه در اعالن جنگ مو ضوع بحث و مناق شهای جدی
در ایاالت متحده بود .اگرچه قانون ا سا سی ایاالت متحده آ شکارا اختیار اعالن جنگ را به کنگره اعطا کرده ا ست،
روســای جمهور با موفقیت و زور این قدرت را از آن خود کردهاند .کنگره تالش کرد پس از شــکســت در ویتنام و
افشــای ســوءاســتفادهها از اختیارات ریاســتجمهوری ،بخشــی از اختیارات قانونی خود را باز پس گرفته و قدرت
جنگافروزی رئیسجمهور را محدود ســـازد .اما این تالش های کنگره در نها یت بیثمر بود و قوه مجر یه با اقتدار
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پیروز از م یدان بیرون آمد .امروزه حتی اگر ،همچون پیش از حمله ســـال  2003به عراق ،بحث اعالن جنگ در
کنگره به مشورت گذاشته شود صرفاً تالشی در جهت مشروعیتبخشی به تصمیم اجرایی دولت است.
یکی از استداللهای اساسی که به دفاع از تصمیمگیری اجرایی دولت برمیخیزد ،در واقع دردنشان پدیدهای
اســت که خود اثرات به مراتب فراگیرتری به دنبال دارد :بس ـیاری از منازعات نظامی که ایاالت متحده در نیمه دوم
قرن بی ستم وارد آنها شد ،نه بهمثابه جنگ ،بلکه بهعنوان اقدامات [کنترلی] پلی سی دریافت شدهاند و به همین
اعتبار ،مشــروط به الزامات قانونی تصــمیمگیری کنگره نبودهاند .حقیقت آن اســت که مرز بین جنگها و اقدامات
پلیســی بههمراه مرز بین دولتهای حاکم در حال محوشــدن اســت ،چرا که ،بنا به تعاریف مدرن معمول ،جنگ
منازعهای بین دولتهای حاکم اســت ،در حالیکه اقدام پلیس ـی در محدوده قلمرو یک حاکمیت بهوقوع میپیوندد.
به همین سیاق ،گسترش دولت امنیت و دمودستگاههای امنیتی نیز مرز بین امر نظامی و امر غیرنظامی را مخدوش
کرده است .تمامی جامعه به یک منطقه جنگی بالقوه بدل شده است .از یک سو ،پلیس بیش از پیش نظامی شده و
از ســوی دیگر ،نیروی نظامی و ارتش مســئولیت اقدامات پلیســی را در خارج و داخل مرزها برعهده گرفته اســت.
تمامی این تحوالت هماهنگ به یک چیز اشـــاره دارند و آن چیزی نیســـت جز افزایش قدرت و اختیارات اجرایی
دولت.
به چ ند دل یل مو جه با ید در ق بال تمرکز قدرت و اخت یارات قانونی در قوه مجر یه نگران بود .اول آن که
دگرگونیهای مبتنی بر قانون ا سا سی با ساختارهای حکمرانی و ت صمیمگیری نظامی همخوانی کامل دارند و آنها
را تقویت میکنند .اگر بخواهیم به زبان الکنِ مناسبات حاکم بر واشنگتن صحبت کنیم ،باید از انتقال قدرت از یک
ســوی رودخانه پوتوماک به ســوی دیگر آن ،یعنی از وزارت امور خارجه به پنتاگون ســخن بگوییم .البته که بنا بر
تقسیم کار سنتی ،پنتاگون در وهله اول بر عملیاتهای نظامی مسلط است و وزارت امور خارجه مسئول دیپلماسی

www.thesis11.com

و سیا ست خارجه ا ست .اما پنتاگون در سالهای اخیر ،به همراه برخی دیگر از پرنفوذترین شاخههای دمود ستگاه
نظامی و امنیتی ،کنترل گ سترهای از امور غیرنظامی را نیز بهد ست گرفته ا ست .همانطور که جیمز مککارتنی و
مولی سینکلر مککارتنی مینوی سند« ،اگر فکر میکنید وزارت امور خارجه سیاست خارجه آمریکا را اداره میکند،
سخت در اشتباهید .پنتاگون همان نیروی اصلی است که سیاست خارجه ایاالت متحده را در دولتهای اخیر تحت
فرمان دارد ».در دوران زمامداری ترامپ ،این فرآیند شـــتاب چشـــمگیری پیدا کرده و به هرچه نظامیتر شـــدن
سیا ست خارجه ایاالت متحده و افول متناظر دیپلما سی و همچنین تثبیت پیروزی پنتاگون بر وزارت امور خارجه
انجامیده ا ست .در این بین ،افزایش بودجه نظامی همزمان بوده با کاهش شدید تعداد پر سنل دیپلماتیک ،از جمله
تحل یلگران و کارکنان ســـفارت خانه ها .به قول رونان فارو ،معاون پیشـــین ری چارد هالبروک دیپلمات کهنه کار
آمریکایی« ،در بس ـیاری از حوزههای کارداری آمریکا در اقص ـی نقاط جهان ،ائتالفهای نظامی با تبعاتی فاجعهآمیز
بر آن قسم از دیپلماسی غیرنظامی سایه افکندهاند که روزگاری دست باال را داشت».
بروس اکرمن تأکید دارد گسترش نقش نظامیان در ساختارهای حکمرانی مصادف با سیاسی سازی امر نظامی
ا ست .تا همین اواخر ،اف سران نظامی ایاالت متحده در را ستای این ا صل که وظیفه شان تبعیت و اجرای ت صمیمات
هر آن رهبر سیا سی و غیرنظامی ا ست که به قدرت میر سد ،معموالً در برهههای انتخاباتی هیچگونه مو ضع حزبی
اختیار نمیکردند .واقعیت آن اســـت که در گذشـــته ،بســـیاری از افســـران نظامی به منظور تأکید بر مواضـــع
غیرحزبی شان حتی پای صندوقهای رأی نیز حاضر نمی شدند .اما در دهههای اخیر افسران نظامی درست برعکس
عمل کرده و موا ضعی به شدت حزبی اختیار کردهاند که البته عمدتاً همرا ستای جمهوریخواهان بوده ا ست .شمار
روزافزونی از تیم سارها و دریا ساالرهای حال حا ضر و پی شک سوت آمریکایی یا اغلب در مقام م شاوران قوه مجریه
مناصبی سیاسی را اشغال کردهاند ،یا در تلویزیون بهعنوان مفسر مشغول تحلیل منازعات بینالمللی هستند.
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اما فرآیند نظامی سازی سیا ست و دیپلما سی و حکمرانی ،در کنار سیا سی سازی متناظر امر نظامی ،به هیچ
عنوان پدیدهای جدید نی ست .اواخر دهه  1950بود که سی .رایت میلز سلطه روزافزون عدهای ثابت و معدود را بر
عرصههای سیاسی و اقتصادی و نظامی به باد انتقاد گرفت .به گفته میلز ،این سه عرصه پیشتر نسبتاً خودگردان و
مستقل بودند :دستگاهی نظامی که برای اهالی سیاست و پول سازی حائز اهمیت نبود؛ عرصهای سیاسی که تحت
فرمان سرمایه و نیروی نظامی نبود؛ و اقت صادی که بالن سبه جدای از نیروهای نظامی و سیا سی عمل میکرد .میلز
اما مدعی بود تا دهه  ،1950اداره این سه عرصه بیش از پیش با یکدیگر همپوشانی پیدا کرده بود .یک هیأت حاکم
اجتماعی ،یک طبقه نخبه واجد قدرت ،در حال ظهور بود که همزمان مناصب مدیریتی و عالیرتبه نظامی ،شرکتی
و سیاسی را پوشش میداد ــــــــ چنانکه اغلب افرادی ثابت بین این سه حوزه در حال چرخش بودند ،برای مثال
افســران ســابق نظامی به مدیر عامل شــرکت و ســپس سـیاســتمدار بدل میشــدند .روندی که میلز نیم قرن پیش
تشخیص داده بود ،نهتنها ادامه یافته بلکه در دهههای اخیر شدت گرفته است.
رد تمامی عناصــری که به نظامیســازی قانون اســاســی و جامعه آمریکایی انجامیده را میتوان ،مســتقیم یا
غیرم ستقیم ،در بحث کنترل بر زرادخانه ه ستهای پی گرفت .در اوت  ،1945قدرت ت صمیمگیری انح صاری درباره
مخربترین سالح ساختهشده بهدست بشر به رئیسجمهور ایاالت متحده واگذار شد .رئیسجمهور میتوانست حتی
بدون موافقت دیگر شـــاخههای دولت یا دیگر نهادهای حکمرانی ،ســـالحی را به کار گیرد که قادر به محو کامل
شهرها بود و چهب سا با توسعه بی شتر فناوری ه ستهای در آینده ،ادامه حیات ب شر را هم تهدید میکرد .انح صار این
قدرت در ید قوه مجریه ــ با تصویری دیرپا از انگشتان رئیسجمهور ایاالت متحده که هر لحظه مترصد فشار دکمه
برای آغاز حمله هستهای است یا چمدان معروف به «فوتبال هستهای» 9که همه جا همراه اوست ــــــ توازن قوای
دولتی را در دهههای پس از اولین انفجار ه ستهای به شدت د ستخوش تغییر قرار داده ا ست .باید پر سید که قدرت
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ناشی از کنترل تسلیحات هستهای تا چه میزان ساختارهای حکمرانی را تا مبناییترین سطوح آن ،تحت تأثیر قرار
داده و گهگاه حتی به این ســاختارها تعین بخشــیده اســت :در نوک این هرم ،قدرت ناشــی از کنترل تســلیحات
ه ستهای بر قدرت و اختیارات جنگافروزی در معنای عام آن تأثیر میگذارد؛ در سطوح پایینتر و با هرچه محوتر
شدن مرز بین جنگ و اقدام پلی سی ،دامنه نفوذ این قدرت به کلیت عر صه اجتماعی داخلی و خارجی ت سری پیدا
میکند؛ و در ســطوح مبناییتر نیز با شــکلگیری دولت امنیت ملی و وضــعیت بحران دائمی ،اختیارات جنگی به
عمق بیشـــتری نفوذ کرده و بافت اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهند .به بیان دیگر ،باید این پرســـش را مطرح
ساخت که بمب ه ستهای تا چه میزان نیرویی پیشبرنده در دگردی سی قانون ا سا سی ایاالت متحده بوده ا ست؟
قانون اساسی ایاالت متحده تا چه حد به یک قانون اساسی هستهای بدل شده است؟
-

نظامیگری بهمثابه جنگ فرهنگی

در برابر دورنمایی از نظامیسازی پایدارِ روابط اجتماعی است که ،خاصه در ایاالت متحده ،باور به حاکمیت هستهای
در صحنه بینالمللی و دگردی سی تک ساالرانه درون دولتها رنگ واقعیت به خود گرفته ا ست .با هرچه پررنگتر
شــدن منطقها ،ارزشها و کاربســتهای نظامی در امور خارجه و همچنین روابط اجتماعی داخلی که چه در زمان
جنگ و چه در زمان صلح به یک میزان اهمیت مییابند ،طیف و سیعی از م سائل دیپلماتیک و اجتماعی بهد ست
بازیگران نظامی یا با اتکا به تجهیزات نظامی یا چهب سا صرفاً به شیوههایی نظامی رفع و مرتفع می شوند .به همین
اعتبار ،فرهنگ نظامیگری و تأثیرات سـیاسـی زرادخانههای هســتهای از رابطه دوجانبهای ســود میبرند که هر دو
طرف را تقویت میکند.
نظامیگری در چند دهه گذشــته پیروز نســبتاً بالمنازع جنگ فرهنگی در ایاالت متحده بوده اســت .با پایان
یافتن جنگ ویتنام ،در ایاالت متحده ــ و بدون شک به مراتب بیشتر در سایر کشورها ــ سوءظن و چهبسا بیزاری
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گ ستردهای ن سبت به سربازان ،ت شکیالت و ان ضباط نظامی وجود دا شت .امروزه اما برعکس ،با وجود آنکه م شارکت
در نیروهای مســلح از لحاظ اجتماعی بهشــدت محدود شــده ،جلوههای نظامیگری در جایجای ایاالت متحده به
چشم میخورند .برخالف دوران گذشته که به لطف خدمت اجباری نظام ،مشارکت نظامی بسیار فراگیر بود و تقریباً
هر کس آشنایی در ارتش و نیروهای نظامی داشت ،در حال حاضر بخش بزرگی از جمعیت هیچ آشنای مستقیمی
در نیروهای نظامی ندارد و آنانی نیز که به خدمت نظام میروند ،عمدتاً از بخش محدودی از جامعه متشـــکل از
خانوادهها و اجتماعات نظامی میآیند .در این میان ،س ـیاســتمداران هر دو حزب با هر دوز و کلکی ســعی میکنند
پشــتیبانی شــورمندانه خود از هر آن چیزی را که به نیروی نظامی مرتبط اســت به نمایش بگذارند؛ کســبوکارها
همواره به دنبال راههایی تازهتر برای اعطای تخفیفها و امتیازات خاص به ســـربازان و خانوادههای آناناند؛ خطوط
هواپیمایی از خدمه نظامی یونیفورمپوش میخواهند زودتر از بقیه سوار پروازها شوند و پی شاپیش دیگر م سافرانی
که در صف انتظارند رژه بروند تا پس از سوار شدن ،مورد تقدیر خدمه پرواز و ت شویق سایر م سافران قرار گیرند؛
خواروبار فرو شیها برای کهنه سربازها جای پارک م شخ صی کنار میگذارند؛ و رویدادهای ورز شی ناگزیر به مجالی
برای برپایی مراسمهای نظامی نمای شی بدل شدهاند که جدای از خواندن سرود ملی و سرود میهنی «خدا آمریکا را
حفظ کند» با ادای احترام به ســربازان و کهنهســربازان همراه اســت ،از جمله از طریق پرواز هواپیماهای نظامی بر
باالی سر تما شاچیان .ا شتیاق رئیسجمهور ترامپ به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ در «روز کهنه سربازان» 10در
ســال  2018نیز صــرفاً ضــمیمهای بر تمایل فراگیر و عمومی به بزرگداشــت هر آنچیزی اســت که به امور نظامی
مربوط اســت .در آمریکای معاصــر ،نظامیگری در مقام یک خیر بیچونوچرا ظاهر شــده که به تمامی کســانی که
همدم آن میشوند ،وعده منفعت داده است .البته که وقتی پرچم آمریکا در چنین مناسبتهایی به اهتزاز درمیآید،
درســت همچون ســنجاق سـینههایی منقش به پرچم که سـیاســتمداران و مجریان تلویزیونی بر تن میزنند ،دیگر
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صرفاً یک نماد خنثی نی ست ،بلکه نشانی از نظامیگری میهنپرستانه است .دهه  1960بود که هوی نیوتون [فعال
حقوق مدنی] ا یاالت متحده را یک دولت پادگانی ،دولتی جنگآور ،خواند .میتوان با اطمی نان گفت که ا یاالت
متحده امروز هیچ کم از این توصیف ندارد.
گرچه چنین جلوههایی نظامیگرایانه در سرتاسر ایاالت متحده به ظاهر ابراز احساسات خودجوش و صمیمانه
مردمی ا ست که قدردان خدمه نظامی زن و مرد ک شور شان ه ستند ،سربازانی که بهخ صوص پس از حمالت یازده
سپتامبر و هشدارهای مداوم درباره تهدیدهای تروریستی ،با شجاعت قدم به مسیری پرخطر گذاشتهاند و جان خود
را به خطر انداختهاند ،اما ترویج نظامیگری اغلب بخشـی از یک کارزار برنامهریزیشـده فراگیرتر در مدیریت روابط
عمومی ا ست .برای مثال و بهگفته هوارد برایانت ،برخی از نمایشهای نظامی در رویدادهای ورز شی را وزارت دفاع
سازمان میدهد که با پرداخت مبلغی« ،از تیمهای ورزشی میخواهد با بهکارگیری برخی ترفندهای نظامی ــــــ از
جمله نشـــاندن هدفمند خدمه نظامی در صـــف تماشـــاگران ،بازگشـــت غافلگیرانه ســـربازان به کشـــور بهعنوان
میانبرنامههایی سرگرمکننده و ،اهتزاز پرچمهایی به اندازه زمین فوتبال ــــــــ در مقام ابزارهای جذب نیرو عمل
کنند ».چنین تبلیغاتی در راســتای نظامیگری اغلب با حمایت مالی شــرکتهایی ــــــــــ از تیمهای ورزش ـی و
کارخانههای آبجوسازی گرفته تا شرکتهای خودروسازی و خطوط هواپیمایی ــ انجام میپذیرد که تصور میکنند
قراردادن نام برندشان در کنار شمایل نیروی نظامی و ارتش ،برای آنان منافعی حائز اهمیت به دنبال دارد.
نظامیگری در همه اقســـام آن ،همچون همانی که امروزه در ا یاالت متحده رواج یافته ،اثرات انضـــباطی و
خفقانآوری در ســرتاســر جامعه بر جای میگذارد .نســلهای پیش ـین محققان که به نقد نظامیگری پرداختهاند و
البته امروز عمده کارهای شان به د ست فرامو شی سپرده شده ،تأکید دا شتهاند بزرگدا شت نظامیگری ،چه در زمان
صــلح و چه در زمان جنگ ،ارزشها و کاربســتهای نظامی را به همه دیگر بخشهای جامعه نیز نشــر و تســری
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میدهند .به قول پل باران و پل سوئیزی« ،نظامیگری تمامی نیروهای ارتجاعی و خردستیزانه جامعه را برمیانگیزد
و هر آنچه را مترقی و ان سانی ا ست منع میکند یا از بین میبرد .احترامی کور در قبال مقامات برانگیخته می شود؛
تمکین و دنبالهروی آموزش داده و به زور اعمال میشــود؛ مخالفت و دگراندیشــی نیز امری ضــدملی یا چهبســا
خیانتآمیز تلقی می شود ».امروزه فمینی ستها فعالترین و سر سختترین منتقدان نظامیگریاند و خا صه بر این
موضــوع تأکید دارند که نظامیگری چطور ســلســلهمراتبهای فرماندهی اجتماعی مبتنی بر جنس ـیت را طبیعی و
ضروری جلوه میدهد .به نوشته سینتیا انلو [نظریهپرداز فمینی ست]« ،هرچه فهم ما از چی ستی امنیت ملی (و آنچه
امنیت ملی نیست) نظامیتر باشد ،احتمال آنکه گفتگو در این باب به یک امر عمدتاً مردانه بدل شود ،بیشتر است».
گذشته از اینها ،نظامیگری رواجدهنده و متکی بر شکلی از مردانگی ا ست که مشخصاً سمی و آسیبرسان است.
آن ق سم از خ شونتی که در مغز و ا ستخوان سربازها به ودیعه گذا شته می شود ،اغلب به خانه آورده می شود و در
طیف وسیعی از زمینههای خانوادگی و اجتماعی ــ ازجمله در اشکال مختلفی از خشونت خانگی ــ بروز مییابد.
همین عرصــه نظامیگری بود که تالش بازیکنان فوتبال آمریکایی برای اعتراض علیه خشــونت نکادی پلیس و
حمایت از جنبش «جان سیاهان مهم ا ست» را ناکام گذا شت .ورز شکارها ت صور میکردند میتوانند هنگام پخش
ســرود ملی و ادای احترام به پرچم ،خشــونت پلیس و فرهنگ ملی نکادپرســتی را به چالش بکشــند .اما به ســرعت
دریافتند که نمادهای ملی پیوندی تنگاتنگ و جداییناپذیر با ارتش و تأیید نظامیها دارند :اصــرار این ورزشــکارها
(که بسیاری از آنها خود از خانوادههایی نظامی بودند) بر اینکه اعتراضشان به هیچ عنوان به معنای بیاحترامی به
ارتش و نظامیها نی ست ،ا صالً شنیده ن شد .مهمتر عیان شدن این واقعیت در کارزار مقابله با ورز شکارهای معترض
بود که در یک جامعه هوادار نظامیگری ،خاصـــه در جریان رویدادهای ورزشـــی که بهشـــدت مملو از نمادهای
میهنپرســتانه اســت ،هیچگونه مخالفتی با مقامات برتابیده نمیشــود .البته محتوای نکادی وضــعیت برای همگان
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آ شکار ا ست :از آنجایی که ورز شکارهای سیاهپو ست معترض در دفاع از فعاالن سیاهپو ست حا ضر در خیابانها به
میدان آمده بودند ،نقد آنها از سوی مالکان تیمها ،بسیاری از هواداران و شخص رئیسجمهور نوعی اقدام جایگزین
برای تنبیه نیابتی فعاالن و بهطور عامتر ،تمامی کســانی بود که علیه نکادپرســتی معترض بودند .به نوشــته برایانت،
«شــاید برخورد هواداران به طور مســتقیم متوجه ورزشــکارهای تنومند و ثروتمندی باشــد که از منظر آنان باید
خفهخون بگیرند و فقط بازی کنند ،اما همگی میدانیم که این رویکرد در پی خفهکردن صـــدای همه ســـ یاهان
ا ست ».این تحمیل ان ضباطی و تنبیهی که ت ضمینکننده پذیرش بیچون و چرای اقتدار در سرتا سر جامعه ا ست،
ویکگی بارز نظامیگری در تمامی ا شکال آن ا ست .بنابراین جای تعجب نی ست که رئیسجمهور ترامپ در یکی از
توئیتهایش چنین آ شکارا بر پیوند بین تمکین و تعلق ملی تأکید دارد ،وقتی اعالم کرد آن د ست از بازیکنان لیگ
ملی فوتبال که به احترام سرود ملی برپا نایستادهاند ،نباید اجازه بازی پیدا کنند و چهبسا «شاید نباید جایی در این
کشور داشته باشند ».اظهارات ترامپ در واقع تأییدی بر همان واقعیتی ا ست که باران و سوئیزی دههها پیشتر به
آن پی برده بودند :در یک جامعه هوادار نظامیگری« ،مخالفت و دگراندیشـی امری ضــدملی یا چهبســا خیانتآمیز
تلقی میشود».
در این بین ،درک نقش سیاسی زرادخانههای هستهای خارج از زمینه اجتماعی این قسم نظامیگری ناممکن
اســت .این فرهنگ نظامیگری اســت که نقش س ـیاس ـی زرادخانههای هســتهای را ،چه از لحاظ باور به پیامدهای
حاکمیتی آن در عر صه بینالمللی و چه از لحاظ متمرکز سازی قدرت در بطن هر جامعه ،تقویت و پررنگ میکند.
در مقابل ،وجود تسلیحات هستهای در مقام یک تهدید نهایی ،حکم مرگ و زندگی ،ضرورت و گریزناپذیری ظاهریِ
رسو منطق و انضباط نظامی در تاروپود روابط اجتماعی را برجستهتر میسازد.
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-

آیا سرمایه میتواند از خلع سالح جان سالم به در برد؟

منافع سیاسیای که به دارندگان تسلیحات هستهای میرسد (یا تصور میشود که میرسد) چنان با منافع اقتصادی
درهمآمیخته که جدایی این دو ناممکن به نظر میرســد .نســلهای متعددی از منتقدان مارکس ـیســت ،خاصــه در
دوران پیش از جنگ جهانی اول و در جریان جنگ ویتنام ،رابطه تنگاتنگ بین تولید اســلحه و انباشــت ســرمایه را
تجزیه و تحلیل کردند و با ن شاندادن نقش مخارج نظامی در ت سکین یا به تعویق انداختن بحرانهای سرمایهداری،
خصوصاً از طریق افزایش میزان تقاضا و تضمین سودآوری ،علیه آن صفآرایی کردهاند .چنین تحلیلهایی هنوز که
هنوز اســت صــادق و معتبر اســت ،اما امروزه اتکای ســرمایه بر تولید و ســودآوری صــنایع تســلیحاتی اهمیت و
تعیینکنندگی بهمراتب بیشتری یافته است .پیش از آنکه به این بحث بپردازم ،رئوس برخی از استداللهای قدیمی
در این زمینه را مطرح میکنم.
بنا بر ایدئولوژی مسلط سرمایهداری ،تولید تسلیحات نظامی قلمروی جداگانه در حوزه اقتصاد برپا میکند که
سرمایه با بیمیلی آن را تاب میآورد .در حالیکه توانایی سرمایه در بهکارگیری کارآمد ثروت اجتماعی و حذف و از
بینبردن هدررفتها و ناکارآمدیها در سرتاسر چرخه تولید و توزیع و مصرف ،مایه مباهات عصر سرمایهداری است،
اما ســرمایه ناگزیر از آن اســت که اتالف منابع ،نیروی کار و ظرفیتهای مولد در صــنایع تســلیحاتی و در معنایی
عامتر ،مخارج نظامی را تاب آورد .این صـــرفاً محدود به نمونههای مشـــخص و اغلب نخنمای هدررفت در مخارج
نظامی یا هزینهکرد بیش از حد در خرید تســلیحات نیســت .حقیقت آن اســت که کل این تقالی نظامی اســاســاً
غیرمولد ا ست .نهتنها هدف از ساخت ت سلیحات تخریب و نابودی ا ست (نابودی د شمن و منابع آن) ،بلکه فراتر از
آن ،بخش عمده همین تســـلی حات نظامی تول یدشـــده حتی در راســـتای همین اهداف مخرب هم به کار گرفته
نمیشوند .بیشتر تسلیحات ـ ـ بهخصوص تسلیحات هستهای ـ ـ چرخه حیات بسیار غیرعادیای دارند :طراحی و
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تولید میشــوند ،آزمایش میشــوند ،ممکن اســت در وضــع یا حالتی تهدیدآمیز مســتقر شــوند ،ســپس بالاســتفاده
میمانند و عاقبت از رده خارج و چهب سا نابود می شوند .به همین اعتبار ،سرمایه نظامی صرفاً ا سرافکار یا غیرمولد
نیست ،بلکه یک ماشین ضدتولید است.
اما چرا باید سرمایه ــــــ آنهم نهفقط در زمان جنگ ،بلکه به صورت دائمی ــــــ نقشی چنین پررنگ برای
ضدتولید قائل و پذیرای نابودی هرساله این حجم از منابع مولد باشد؟ پاسخ معمول به چنین پرسشی این است که
محرک ا صلی تولید ا سلحه و هزینهکرد نظامی ،نیازهای نظامی ا ست نه عوامل اقت صادی .ادامه چنین نگر شی ناظر
بر این ادعاســت که این میزان بار تحمیلشــده بر پیکر اقتصــاد بهایی اســت که به شــکلی اســفناک بابت امنیت
میپردازیم .اما این ق سم توجیهات دفاعی و امنیتی در قبال ت سلیحات ه ستهای و بودجههای نجومی آن س ست و
پوشالی است ،چنانکه از زمان پایان جنگ سرد ،حتی جنگطلبان حامی امنیت نیز به این واقعیت واقف بودهاند .پل
نیتز ،از مذاکرهکنندگان کهنهکار جنگ ســرد ،مینویســد «من هیچ دلیل قانعکنندهای نمیبینم که چرا نباید حتی
به صورت یکجانبه هم شده ،از شر ت سلیحات ه ستهایمان خالص شویم .نگهداری آنان پرهزینه ا ست و هیچ
کمکی به افزایش امن یتمان نمیکند ».هنری کیســـینجر و دیگر جنگطلبان نظامی در دولت ا یاالت متحده هم
یک صدا بر این باورند که آمریکا بدون تسلیحات هستهای کشوری امنتر است .پس این واقعیت که با وجود تمامی
این دیدگاهها ،هنوز از زرادخانههای ه ستهای نگهداری شده و به شکلی مداوم بر شمار ت سلیحات جدید ه ستهای
اضافه میشود ،نشان از آن دارد که روایت معمول در توجیه تولید اسلحه ــ و به طور کلی ،هزینهکرد نظامی ــ در
واقع پوششی ایدئولوژیک برای پنهانسازی یک حقیقت ژرفتر است.
تنها وقتی میتوان گره از این پارادوکسهای ظاهری گشود که بپذیریم سرمایه نیازمند هزینهکرد نظامی است
و بدون آن قادر به ادامه حیات نیســت .هزینهکرد نظامی بهراســتی غیرمولد اســت ،اما یکی از تکیهگاههای اصــلی
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سرمایه است که هم برای باال نگهداشتن میزان تقاضا و هم تضمین نر باالی سود مورد نیاز است .مزیت راهکاری
که تولید ا سلحه پیش پای م سئله بغرنج ناب سندگی تقا ضا میگذارد آن ا ست که در گیرودار محدودیتهای معمول
مصرف نیست .یک جمعیت مشخص تنها قادر به مصرف مقدار مشخصی سیب یا خودرو است .وقتی این سیبها یا
خودروها فاسد شده یا زنگ زده و از کار بیافتند و سرمایه در نقد کردن ارزش آنان ناموفق عمل کند ،ناگزیر بحران
اقتصادی نیز از راه میرسد .در مقابل اما اشتهای جامعه برای سالح سیریناپذیر است و حتی وقتی تسلیحات نهایتاً
بالاستفاده بمانند سود سرمایه همچنان پابرجاست .به قول رزا لوکزامبورگ« ،از منظری کامالً اقتصادی ،نظامیگری
راه و رو شی شاخص برای تحقق ارزش ا ضافی ا ست ».نیم قرن بعدتر نیز باران و سوئیزی این ماهیت بیحدوح صر
هزینهکرد نظامی را یکی از ستونهای ا صلی اقت صاد سرمایهداری میدان ستند« :آنطور که پیدا ست ،سرمایهداری
انح صاری عاقبت همینجا پا سخ پر سش دیرین خود را یافته ا ست :دولت با هزینهکردن بر روی چه چیز قادر ا ست
نظام را از غرق شدن در منجالب رکود نجات دهد؟ ا سلحه ،ا سلحه بی شتر و هرچه بی شتر ».دیدگاه باران و سوئیزی
در حقیقت مبتنی بر بسط و توسعه تجویز جان مینارد کینز در دهه  1940است که تنها شیوه خروج اقتصاد ایاالت
متحده از رکود را وارد شدن به جنگ میدان ست ،جنگی که با افزایش ت صاعدی تولید نظامی همراه می شد :از نقطه
نظر امروز ،در دوران جنگ بیپایان ،صنایع ت سلیحاتی مجال منا سبی یافتهاند تا با تقا ضایی بهظاهر سیریناپذیر،
جهانی بیحدومرز برای سرمایه بسازند.
البته هدف نهایی سرمایه ،نه تولید کاال و ابزار تولید و نه م سلماً رفع نیازهای اجتماعی ،بلکه ک سب سود و به
طور خاص ،باال نگهداشتن نر سود متوسط است .مشخصه اصلی بخش نظامی این است که نسبتاً فارغ از نوسانات
سایر بخشهای اقت صادی ،از لحاظ سودآوری مطمئنتر ا ست .به قول باران و سوئیزی« ،نیروی نظامی و ارتش با
خرج ساالنه میلیاردها دالر ،آن هم با شرایطی که بیش از همه به نفع فرو شنده ا ست ،به خوبی نقش یک م شتری
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آرمانی را برای ک سبوکارهای خ صو صی ایفا میکند .از آنجایی که بخش بزرگی از تجهیزات سرمایهای مورد نیاز
هیچ کاربرد دیگری ندارند ،هزینه آن معموالً در قیمت محصــول نهایی لحاظ میشــود .بنابراین ،کســبوکار تولید
اسلحه عمالً بیخطر است و در عوض ،نر سود مجاز آن واجد حاشیه امن زیادی برای [جبران] یک عامل خطرساز
خیالی ا ست ».بودجه نظامی همچون قیفی ا ست که ثروت عمومی را به شرکتهای خ صو صی هدایت میکند .به
اتکای قراردادهای تســلیحاتی دولتی ،شــرکتها هیچگاه گرفتار کاالهای فروشنرفته و ضــرر و زیان ناشــی از آن
نمیشوند ــــــ ـ و به همین اعتبار ،صنایع تسلیحات نظامی مطمئنترین بخش اقتصاد را تشکیل میدهند .میلز در
دهه  1950نوشته بود «این اقتصاد در آن واحد هم اقتصادی مبتنی بر جنگ دائمی است و هم اقتصادی متکی بر
شرکتهای خ صو صی ».واقعیت آن ا ست که هر روز بیش از پیش ،این دو اقت صاد عیناً شبیه هم می شوند .در این
میان ،جنگ بیپایان به یک شرط الزم برای سودآوری پایدار بدل شده است.
این قســم تحلیلهای قرن بیســتمی از نیاز ســرمایه به هزینهکرد نظامی همچنان صــادق و راهگشــاســت .اما
همانطور که گفتم ،امروزه نیازمند وارسی نتایج و پیامدهای چنین تحلیلهایی زیر سایه دگردی سیها و تالطمهای
اقتصاد سرمایهداری جهانی در چند دهه گذشته هستیم ــــــــ امری که خود شای سته یک پکوهش جداگانه است.
بســیاری از پکوهشــگران مارکســیســت ،از جمله دیوید هاروی ،رابرت برنر ،جووانی اریگی و ولفگانگ اشــتریک ،از
رکودی در نظام سرمایهداری سخن گفتهاند که در دهه  1970و بعد از سه دهه تو سعه پس از جنگ ،یا همان به
اصطالح سی سال شکوهمند 11آغاز شد .به گفته این نوی سندگان ،دوره آغازین بحران سرمایهداری در دهه 1970
ـ ـ که برای مثال با رکود مزمن یا افت نر متوسط سود شناخته میشد ـ ـ با مجموعه متنوعی از تاکتیکها پاسخ
داده شــد که به کار تقویت نظام ســرمایهداری میآید ،منجمله تورم ،اســتقراض دولتی ،اســتقراض خصــوصــی و
سیا ستهای ریا ضتی و خ صو صی سازی نولیبرال .البته هیچکدام از این تاکتیکها قادر نی ستند مع ضالت نظام
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سرمایهداری را رفع و رجوع کنند ،بلکه صرفاً ظهور بحران را به تعویق میاندازند و به قول ا شتریک ،زمان بی شتری
میخرند.
امروز با ید با درنظرگرفتن همین شـــرایط و پسزمی نه ها ،نقش هزی نهکردهای نظامی (همچون زرادخانه های
هستهای) را در اقتصاد سرمایهداری بررسی کرد :بهمثابه یک ستون پشتیبان ضروری که بحران را متوقف می سازد
یا از آن جلوگیری میکند .البته سرمایه مدتها پیش از ظهور ت سلیحات ه ستهای و بیآنکه مخارج نظامی چنین
ابعاد گستردهای پیدا کنند هم رونق یافته و شکوفا شده بود ،اما شاید در تالقیگاه کنونی است که اتکای سرمایه به
هزینهکردهای نظامی ضرورت یافته است .برای مثال ،تولید اسلحه و هزینهکردهای نظامی را میتوان عاملی جبرانی
در قبال افت مزمن نر متوسط سود ،و همچنین تکیهگاهی برای شالوده تولیدی رو به افول در کشورهای سلطه و
صدالبته ،منبعی ا شتغالزا دان ست .همین تولید ا سلحه و هزینهکرد نظامی نیز ،مانند سایر عوامل ،ناتوان از عالج
امراض نظام سرمایهداری ا ست ،اما د ستکم میتواند مانع از هرچه وخیمتر شدن او ضاع شود .کافی ا ست ت صور
کنید اقتصاد سرمایهداری جهانی ــــــ ـ و حتی بهمراتب بیشتر ،اقتصاد ایاالت متحده ــــــ ـ بدون حمایت ناشی از
هزینهکرد نظامی کجا ایســتاده بود! اقتصــاد ســرمایهداری یک اقتصــاد جنگ اســت ،به این معنا که هزینهکردهای
نظامی الزمه عملکرد مستمر آن است.
تمامی آنچه گفته شد ،به طرح یک پرسش محوری میانجامد :آیا اقتصاد سرمایهداری قادر است از خلع سالح
جان سالم به در برد؟ بارها و بارها در تاریخ معاصر ایاالت متحده ــــــ از جمله در پایان جنگ ویتنام و پایان جنگ
سرد ــ شاهد آن بودهایم که سیاستمداران و پیشگویان از «بهره صلح» خبر دادهاند ،یعنی کاهش همهجانبه مخارج
نظامی به گونهای که منابع برای کاربردهای اجتماعی و تولیدی آزاد میشــود و اقتصــاد مجال رشــد و شــکوفایی
می یابد .در نها یت ،اما ،مخارج نظامی در هیچ برههای از زمان کاهش ن یافته اســـت .آ یا دل یل آن این اســـت که
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د شمنهایی جدید همواره من شأ تهدیدهایی جدید بودهاند و تبعاً ،د ستکم تا به امروز ،صلح و بهره حا صل از آن
همواره به آینده موکول شدهاند؟ یا توضیح واقعی آن است که سرمایه نمیتواند از صلح جان سالم به در برد؟ هوی
نیوتون با شــرح آنکه چطور شــرکتهای «ابرســرمایهدار» آمریکایی برای ســودآوری مکفی به قراردادهای نظامی
متکیاند ،ادعا میکند «در ست به همین دلیل ا ست که جنبش صلح چنین حائز اهمیت ا ست .اگر جنبش صلح
موفقیتآمیز باشـــد ... ،کل اقتصـــاد بر باد میرود ».ســـرمایه محتاج جنگ به ما هو جنگ نیســـت ،بلکه نیازمند
نظامیگری و هزینهکرد نظامی است.
طبق یک تحلیل متعارف ،الزامات اقت صادی و رو به ر شد رقابت ت سلیحاتی یکی از علل عمده فروپا شی اتحاد
جماهیر شوروی بود .تجهیز و تقویت نظامی ارتش از جانب دولت ریگان در کنار جنگ افغانستان ،روسها را ناگزیر
از آن ساخت تا فراتر از توان و پایداری اقتصادشان ،در امور نظامی هزینه کنند .اقتصاد شوروی نتوانست زیر فشار
رقابت ت سلیحاتی تاب بیاورد .نقیض این ادعا امروز درباره ایاالت متحده صادق ا ست :کاهش هزینهکردهای نظامی
میتواند به بروز بحرانی عالجناپذیر و ک شنده در اقت صاد آمریکا بیانجامد .امروز جدایی سرمایه از نظامیگری ،شاید
بیش از هر زمان دیگری ،ناممکن است.
-

خلع سالح ناممکن

بهرغم این حقیقت که نگهداری و تو سعه زرادخانههای ه ستهای من شأ تهدیدی روزافزون در قبال حیات ان سانی و
سیارهای ا ست ،تهدید و مخاطرهای که به نظر میر سد دیر یا زود به یک آخرالزمان واقعی بیانجامد ،اما هنوز تقریباً
هیچ نیروی بالقوهای در میان نیســـت که بتواند فرآیند خلع ســـالح همگانی را کلید بزند و از آن حمایت کند .این
دیگر چه جنونی ا ست! در این میان ،رو شنفکران آگاه به نام خرد و ان سانیت ،شرافتمندانه به عجز و البه افتادهاند:
فقط اگر مردم میدان ستند ادامهیافتن این و ضعیت چه دیوانگی مح ضی ا ست ،میتوان ستیم عاقبت ا ستفاده از بمب
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هستهای را منع کنیم ــــــ و حتی ذخایر تسلیحاتی غیرهستهای را نیز در کنار فرهنگ نظامیگری نابود کنیم .اما
بیهوده است .گویی بیهوده در بیابان فریاد میزنند .شاید از این منظر به آسانی چنین نتیجهگیری کنیم که گونهای
که ناتوان از متوقف ســاختن این ســیر پوچ و قهقرایی به ســمت فاجعه اســت ،شــایســته ادامه حیات نیســت .اما
اندیشــیدن در باب انســـانیت به معنای کلی آن ،چنانکه پیشتر گفتم ،ما را در شـــناخت عواملی واقعی که جهان
ه ستهایمان را تداوم بخ شیده ا ست ،ناکام میگذارد .نه منظری مطلقاً اخالقی و نه منظری مطلقاً نظامی ،نه عجز و
البه برای صلح و نه حتی ا ستدالل در باب ارزش نظامی ناچیز زرادخانههای ه ستهای ،هیچکدام رویکردی مؤثر در
قبال این بحران نیستند .گرچه وقتی اولین بمبها بر سر ژاپن ریخته شد و همچنین در جریان جنگ سرد و رقابت
ت سلیحاتی روزافزون آن ،هواداران سامانههای ت سلیحاتی ه ستهای مدعی بودند انگیزه و اهدافی صرفاً نظامی دارند،
اما امروزه جنگافروزان کهنهکار جنگ سرد هم به این باور ر سیدهاند که از منظری نظامی ،زرادخانههای ه ستهای
چهبســا حتی باید به صــورت یکجانبه نابود شــوند .اما اســتدالل نظامی هیچگاه اولین و اصــلیترین انگیزه برای
بهکارگیری تسلیحات هستهای نبود و ازقضا همواره پوششی برای مصارف سیاسی و نقش اقتصادی آنها بوده است
ــ به همین دلیل است که هرگونه دعوی به نام صلح علیه تسلیحات هستهای تا این میزان بیاثر است.
پس آیا خلع سالح ه ستهای ناممکن ا ست؟ نه ،چنین نی ست .اما خلع سالح فقط زمانی محقق می شود که
بتوانیم اهداف اصــلی پس پشــت ســامانههای تســلیحاتی هســتهای را شــناســایی و به آنها مســتقیماً حمله کنیم.
ت سلیحات ه ستهای ،در وهله اول ،ابزارهایی سیا سیاند که گمان میرود به ملت-دولتها حاکمیت اعطا میکنند ،و
درضمن وسیله اعمال فشاری می شوند که به روند متمرکزسازی قدرت درون دولتها شتاب میبخشند .گذشته از
این ها ،با از بینرفتن دیگر تک یه گاه های حاکم یت دو لت در خالل فرآی ندهای م عاصـــر ج هانیســـازی ،ات کا به
زرادخانههای هســتهای برای تقویت حاکمیت نیز شــدت و حدت بیشــتری یافته اســت .این واقعیت که تســلیحات
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ه ستهای ،در همخوانی با تقویت حاکمیت ،به بازآرایی درونی قدرتها و چرخش توازن قانونی به نفع قوه مجریه نیز
کمک میکند ،خود بیش از پیش بر اهمیت و حسـاسـیت وضـع کنونی میافزاید .حاکمیت در واقع همواره نه فقط
مت ضمن ادعایی بیرونی در قبال دیگر قدرتها ست ،بلکه همچنین م ستلزم متمرکز سازی درونی ساخت مادی و
اجتماعی جامعه است که راه تحوالت دموکراتیک را سد میکند و به آنها آسیب میرساند.
بنابراین ،از این نظر ،نابودی حاکمیتهای ملی ــــ و ،در نهایت ،نابودی تمامی اشکال حاکمیت ،درون و بیرون
ملت-دولت ـ ـ پیششرط یک فرآیند حقیقی خلع سالح است .وقتی کازینز در سال  1945مدعی شد فناوریهای
هستهای حاکمیتهای ملی را از دور خارج کردهاند ـ ـ یا ،در واقع ،باید خارج کنند ـ ـ تا سیر پرشتاب بشریت به
سمت فاجعه متوقف شود ،بهدر ستی نقش کلیدی حاکمیت را ت شخیص داده و بر این مو ضوع انگ شت گذا شته بود
که بقای بشــریت در گرو تضــعیف یا حذف حاکمیت ملی اســت .البته کازینز با این تصــور که از دور خارجکردن
حاکمیت ملی نتیجه م ستقیم برآمده از عقالنیت نهفته در پس ا ستدالل او و منافع گونهی ان سانی ا ست ،تالش و
پیکاری را که الزمه به ثمررساندن چنین فرآیندی است دستکم گرفته بود.
نیازهای ســرمایه دومین عامل اصــلی و پیشبرنده تولید و نگهداری از زرادخانههای هســتهای اســت .صــنایع
ت سلیحاتی ،این ما شین عظیم ضدتولید ،تقا ضایی پایدار و نر

سودی باال و ت ضمین شده را برای سرمایه فراهم

میآورد .به همین اعتبار ،در دهههای اخیر و از آنجایی که ســرمایه از افت مزمن نر متوســط ســود رنج میبرد،
حمایت اقتصــادی از بخشهای نظامی حتی بیش از پیش اهمیت یافته اســت .تســلیحات هســتهای ،بیگمان ،تنها
بخشی از کل هزینهکرد نظامی را تشکیل میدهند ،اما همین میزان نیز سهم قابلتوجهی را به خود اختصاص داده
که به طور کلی ،نشان از رابطه سرمایه و نظامیگری دارد.
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رزا لوکزامبورگ ،با پیشبینی فجایع جنگ جهانی اول ،مدعی بود نظامیگری یک قلمرو ویکه انباشــت ســرمایه
است و از اینرو ،تقویت تسلیحاتی ،ارتشهای منظم ،مجتمعهای نظامی و جنگهای دورهای خصی صههای ناگزیر و
ذاتی جامعه ســرمایهداریاند .به باور او ،اگر میخواهیم به شــکلی مؤثر با جنگ و نظامیگری دربیافتیم ،باید علیه
سرمایه پیکار کنیم .پیشتر هم اشاره کردم که برخی از تیزبینترین تحلیلگران تغییرات اقلیمی ،به سیاقی مشابه،
مبارزه ضد سرمایهداری را الزمه نجات سیاره زمین ت شخیص دادهاند .تحلیل من نیز نتیجهگیری م شابه و چهب سا
هراسآورتری به دنبال دارد :به راه انداختن یک فرآیند واقعی خلع ســالح هســتهای مســتلزم پیکار علیه ســرمایه و
حاکمیت است .از آنجایی که چشمانداز الغای سرمایه یا حاکمیت ــ چه رسد به هر دوی آنها! ــ به نظر غیرقابل
ت صور میآید ،چنین مو ضعی از منظر برخی بهمنزله آن ا ست که اذعان کنیم ،بله ،خلع سالح ه ستهای در عمل
ناممکن است.
یکی از اهداف پس پشت تحلیل من آن بود که پرده از قدرت قابل مالحظه نیروهایی بردارم که حامی نگهداری
و توسعه زرادخانههای هستهایاند و ،به دنبال آن ،نشان دهم چرا جنبشهای ضدهستهای تاکنون موفقیتی چنین
اندک بهدســت آورده و بهشــدت افت کردهاند .با این همه ،نباید موانع پیشرو را بیش از حد صــعبالعبور و پایدار
جلوه دهیم .حد و حدود امکان س ـیاس ـی گاه به ســرعت تغییر میکند .قدرت جنبشهای ضــدســرمایهداری و ،در
معنایی عامتر ،به چالش کش ـیدن حاکمیت ســرمایه در اقص ـی نقاط جهان و حتی در ایاالت متحده چنان بســط و
گسترش یافته است که همین یک دهه پیش قابل تصور نبود .در این میان ،همانطور که به خوبی میدانیم ،مسئله
حاکمیت به مراتب پیچیدهتر اســت زیرا مفصــلبندی خود مفهوم حاکمیت ،و چهبســا بیش از آن ،تصــور اشــکال
غیرحاکمیتی سازماندهی و حکمرانی اجتماعی نیازمند یک کار نظری سترگ ا ست .اما میتوان چالشهای مردمی
در قبال حاکمیت را در گ سترهای از جنبشهای اجتماعی معا صر ردیابی کرد که هم در سطح فراملی و هم درون
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ملت-دولتها به وقوع پیوستهاند :برجستهترین آنها خواست یک جهانی سازی بدیل است که مشخصه جنبشهای
ابتدای قرن بود و همچنین مطالبه یک «دموکراســـی حقیقی» که چرخه پی کارها را در ســـال  2011به حرکت
انداخت .سنجش توان بالقوه پیکارهای معاصر در عرصه سرمایه و حاکمیت ،که البته با یکدیگر به شدت همپوشانی
دارند ،نیازمند یک پکوهش جداگانه ا ست ،اما تا همینجا هم کفایت میکند بدانیم در این را ستاها تحوالتی جدی
درگرفته ا ست .ضرورت ج ستن از فاجعه ه ستهای دلیل دیگری ا ست که ــــــــ گویی هنوز به اندازه کافی مجاب
نشدهایم! ـ ـ به اهمیت مبارزه علیه سرمایه و حاکمیت میافزاید .راهاندازی چنین جنبشهایی و نظایر آن ،پیش از
آنکه گامی جدی در جهت برپایی جهانی عاری از تسلیحات و فناوری هستهای برداریم ،الزم و ضروری است.

منبع:
Theory & Event, Volume 22, Number 4, October 2019, pp. 842-868

پینوشتها:
 1ذوب شدن سوخت هستهای یا فروگداخت هستهای ( )nuclear meltdownفرایندی است که در پی از کارافتادن ناگهانی
سی ستم خنککننده نیروگاههای ه ستهای و ایجاد حرارت زیاد در رآکتور ه ستهای به یکباره باعث ذوب شدن ه سته فلزی
رآکتور و لولههای حاوی سوخت اتمی می شود .بعد از «ذوب شدن سوخت ه ستهای» و پخش شدن مواد رادیواکتیو احتمال
فاجعه انسانی و خطرات زیستمحیطی وجود دارد .م
 2نیروگاه هســتهای فوکوشــیما دایایچی بعد از زلزله بزرگ شــرق ژاپن در  11مارس  2011متالشــی شــد و شــواهدی از
ذوبشدن سوخت هستهای در این نیروگاه دیده شد .در حال حاضر این نیروگاه هستهای از کارافتاده است .م
 3آنتروپوسین ( )anthropoceneیا عصر زمینشناسی تحت سلطه انسان اصطالحی در زمینشناسی است برای توصیف آغاز
یک ع صر جدید .آنتروپو سین به آخرین دور از آخرین دوره زمین شنا سی میگویند ،دورهای که اکنون در آن به سر میبریم.
برخی از زمین شنا سان بر این باورند که در حال حا ضر ان سانها تأثیر مح سو سی بر اکو سی ستم زمین میگذارند و نمیتوان
بدون در نظرگرفتن این تأثیر درباره زمینشناسی صحبت کرد .م
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 4استرانسیم )strontium-90( 90-از فراوردههای شکافت سوختهای پرتوزای هستهای است و در تفالههای بهدستآمده از
انفجارهای هستهای یافت می شود .استرانسیم 90-توسط گیاهان جذب می شود و وقتی وارد بدن انسان شود بر مغز استخوان
اثر میگذارد و آثاری مرگبار در پی دارد.م
 5استریت فالش ( )straight flushاصطالحی است که در بازی پوکر استفاده می شود ،زمانی که پنج کارت پشت سر هم با
یک خال بیاید .م
 6بارش رادیواکتیو یا ه ستهای ( )nuclear falloutبه ابر ذرات رادیواکتیو میگویند که بعد از انفجار بمب ه ستهای یا وقوع
حادثهای در نیروگاه هســتهای به وجود میآید ،بدین صــورت که نخســت تودهای از آتش و دود با ســرعت  500کیلومتر در
ساعت به هوا بلند می شود و بر روی زمین بادی میوزد که سرعت آن  300کیلومتر در ساعت ا ست که به سمت این توده
دود حرکت میکند .ذرات رادیواکتیو که حا صل انفجار ا ست ،با قطری بیش از دو میلیمتر ،روی این مواد قرار میگیرند و بر
روی ســطح زمین مینشــینند .ذرات کوچکتر نیز به الیههای باالیی جو میروند و ممکن اســت با کمک باد یا ســایر عوامل
آبوهوایی صدها کیلومتر دورتر از محل حادثه بروند و سپس روی زمین بنشینند .م
 7زمستان هستهای از عواقب اقلیمی است که معموالً بعد از یک جنگ هستهای ر میدهد ،به خصوص اگر هدف سالحهای
ه ستهای منطقهای آتشزا و قابل احتراق مثل یک شهر با شد .از پیامدهای محتمل زم ستان ه ستهای میتوان به هوای ب سیار
سرد و کاهش نور خورشید اشار کرد که ممکن است ماهها و حتی سالها طول بکشد .م
 8بمب نوترونی نوعی ســالح گرماهســتهای اســت که مقدار زیادی از انرژی خود را به شــکل تشــعشــع نوترونی پرانرژی آزاد
میکند .یعنی انرژی آن ابتدا از طریق فرایند شکافت هستهای تأمین می شود و گرما و فشار حاصل از این انفجار باعث شروع
فرایند همجوشی هستهای میشود .اگرچه در بمبهای نوترونی اثر انفجاری و گرمایی نیز وجود دارد ،عامل اصلی ایجاد تلفات
میزان باالی تشعشع آنهاست .این بمب قویتر از بمب هیدروژنی و بسیار قویتر از بمب اتم است .م
 9چمدان «فوتبال هستهای» چمدانی است که رئیسجمهور ایاالت متحده وقتی دور از مراکز فرمان است ،برای صدور فرمان
حمله یا دفاع با تسلیحات هستهای از آن استفاده میکند .م
 10روز کهنه سربازان ( ،)Veterans Dayدر  11نوامبر ،یکی از تعطیالت ر سمی ایاالت متحده ا ست که روز یادبود سربازان
جانباز و بازنشسته آمریکاست.م
11

سی سال شکوهمند ( )Trente Glorieusesبه سالهای  1945تا  1975گفته می شود که اقتصاد فرانسه مثل اقتصاد

سایر کشورهای توسعهیافته نظیر آلمان غربی و ایتالیا و ژاپن در چارچوب طرح مارشال بهسرعت رشد کرد .م
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