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بعــد از پایان جنگ جهانی دوم و تثبیت قدرت اردوگاه های شــرق و غرب در 
ســال ۱۹۴۷ تا فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در ســال ۱۹۹۱، جهان به مدت 
نیم قرن زیر ســایه «جنگ سرد» روزگار می گذراند. در این مدت، هم ایاالت متحده 
آمریکا و هم اتحاد جماهیر شــوروی از هر فرصتی برای افزودن بر زرادخانه های 
هســته ای خود بهره بردند. این دو ابرقدرت معتقــد بودند قدرت بازدارندگی هر 
طرف از دست زدن به یک حمله اتمی علیه طرف دیگر، فقط با حجیم ترشدن این 

زرادخانه امکان پذیر است.
تولید هزاران کالهک هسته ای در کنار انبارکردن انواع موشک و ادوات جنگی 
ارمغان رقابت نظامی دو ابرقدرت شــرق و غرب بود که ســایه تهدید یک جنگ 
بزرگ اتمی را برای ســال ها باالی ســر جهان گســتراند. هر بار که این دو کشــور 
بــزرگ در معرض تنش یا حادثه ای قــرار می گرفتند، برپاشــدن آتش جنگ هم 

اجتناب ناپذیر می نمود و بوی ویرانی و ترس، عالم را فرامی گرفت.
اکتبــر ۱۹۶۲ (مهــر و آبان ۱۳۴۱) جدی تریــن رویارویی آمریکا و شــوروی در 
بحران موشــکی کوبا رخ داد. در دو هفته ای که این بحران ادامه یافت، فقط یک 
جرقه کافی بود تا ابتدا آب های اطراف کشــور کوبا صحنه نبرد اتمی کشــتی ها و 
زیردریایی های روسی و آمریکایی شود و بعد سراسر جهان در آتش این جنگ فرو 
 رود. بحران موشکی کوبا البته ختم به خیر شد اما حاال ۶۰ سال بعد از آن حادثه، 
جنگ اوکراین یک بار دیگر ادبیات جنگ ســرد را زنده کرده است؛ واژگانی قدیمی 
و آشنا اما با نشــانه های قرن بیست ویکمی: روسیه، آمریکا، اوکراین، موشک های 

پنج ســال ونیم زمان برد تا «فیدل کاســترو» در ژانویــه ۱۹۵۹ مانند یک ۱  هسته ای، جنگ جهانی سوم و... .
قهرمان وارد پایتخت کوبا شــود و زمام امور را در دســت بگیرد. نتیجه 
پنج ســال و نیم جنگ داخلی با «فلوخنسی باتیستا»، دیکتاتور وقت کوبا و حامی 
ائتالف با غرب، باعث ســرنگونی او و ورود قدرتمندانه کاســترو به پایتخت شد. 
حــاال کوبا دارای یک حکومت تندروی سوسیالیســتی و متحــد با اتحاد جماهیر 

کوبــا جزیره ای بــا ۱۱۰ هزار کیلومتر وســعت و دارای منابع محدود در ۲  شوروی شده بود.
حوزه کارائیب اســت. فاصله این کشور تا ایاالت متحده تنها حدود ۱۵۰ 
کیلومتر اســت. از این نظر کوبا همواره حیاط خلوت آمریکا محسوب می شده اما 
از اولین ماه ســال ۱۹۵۹ این حیاط خلوت به نام اتحاد جماهیر شوروی – دشمن 

کوبای تحت سلطه فیدل کاسترو، هزاران کیلومتر دورتر از شوروی اما ۳  شماره یک آمریکا – سند خورد.
متحد با آن کشــور، به خطرناک ترین منطقه برای آمریکا تبدیل شد. در 
اوج جنگ ســرد آمریکا هرگز نمی توانست تهدید متحد دشمن قسم خورده اش را 
بیخ گوشــش تحمل کند. «آیزنهاور»، رئیس جمهور وقت آمریکا، در ســال ۱۹۶۰ 
نخستین تحریم اقتصادی علیه کوبا را به اجرا گذاشت و واردات شکر از آن کشور 
را به جرم گسترش همکاری های اقتصادی کوبا با اتحاد جماهیر شوروی، محدود 

۱۵ آوریل ۱۹۶۱، ســاعت شش صبح، حمله شورشــیان مخالف فیدل ۴  کرد.
کاســترو به کوبا با هدف ســرنگونی دولت او آغاز شد. دولت آمریکا به 
شــکل پنهانی از این عملیات حمایت می کرد؛ اما کودتا بعد از سه روز با شکست 

مواجه شد. گفته می شد کوبا از جزئیات مربوط به این عملیات پیش از اجرای آن 
باخبر بوده است. طراحی عملیات شکست خورده «خلیج خوک ها» اگرچه باعث 
سرافکندگی دستگاه های اطالعاتی آمریکا شد اما شوروی را به صرافت انداخت 

در جوالی ۱۹۶۲، «نیکیتا خروشــچف»، نخســت وزیر شوروی با فیدل ۵  که باید از کوبا در مقابل ایاالت متحده دفاع کند.
کاسترو، رهبر کوبا، توافقی محرمانه امضا کرد تا موشک های هسته ای 
شــوروی را در این جزیره مســتقر کند. ساخت چندین ســایت موشکی در اواخر 
تابستان همان سال در خاک کوبا آغاز شد. از نظر شوروی این کار به همان  اندازه 
توجیه پذیر بــود که قرارگرفتن کالهک های هســته ای آمریــکا در اروپا و مهم تر 
از همــه در ترکیه. هم زمان بــا آغاز احداث این ســایت ها در کوبا، ایاالت متحده 
طی پروازهای نظارتی معمول خود، شــواهدی مبنی بر انباشته شــدن تسلیحات 
شــوروی در کشور همسایه اش را کشف کرد اما ازآنجاکه چنین اقدامی باورناپذیر 
می نمود، کار را به تحقیقات بیشــتر موکول کرد. بحران موشکی کوبا که جهان را 

۱۴ اکتبــر ۱۹۶۲: یــک هواپیمــای پیشــرفته جاسوســی U-۲ ایــاالت ۶  به یک قدمی جنگ هسته ای برد تازه آغاز شده بود.
متحده به خلبانی ســرگرد «ریچارد هیســر»، صدها عکس از تأسیسات 
تازه ساخته شــده در حومه کوبــا می گیرد. ایــن عکس ها به وضــوح مکان های 
اســتقرار موشک های هسته ای میان برد بالستیک در حال ساخت در کوبا را نشان 
می داد. این ســکوها قادر به پرتاب موشک هایی با کالهک های هسته ای و با برد 
هزارو ۶۰۰ کیلومتر بودند. هر ســکو توان پرتاب چهار موشــک به طور متناوب را 
داشت. عکس ها همچنین نشــان می داد این پایگاه ها با سرعت عجیبی در حال 
تکمیل شدن هســتند. از طرف دیگر اطالعات به دســت آمده حاکی از آن بود که 
عالوه بر موشک های هســته ای شوروی،  صد فروند هواپیمای شکاری میگ و ۱۲ 

کشتی نیز در پایگاه های کوبا مستقر هستند.
هیســر سال ها بعد در مصاحبه ای با آسوشــیتدپرس گفت که نگران بود از او 

۱۵ اکتبر۱۹۶۲: تحلیلگران ســیا با پردازش تصاویر گرفته شــده توسط ۷  به عنوان مردی یاد شود که جنگ جهانی سوم را آغاز کرده است.
هواپیمای جاسوسی U-۲، به وجود پرتابگرها، موشک ها و کامیون های 
حمل ونقل در اعماق خاک کوبا پی می برند. این تصاویر به وضوح نشــان می داد 
شــوروی در حال ساخت سایت هایی برای پرتاب موشک هایی است که می توانند 
اهدافی را تقریبا در سراسر ایاالت متحده هدف قرار دهند. تصاویر سرگرد ریچارد 

۱۶ اکتبــر۱۹۶۲: جــان اف کنــدی، رئیس جمهور آمریکا، ســفرش به ۸  هیسر پس از پردازش برای تصمیم گیری نهایی به کاخ سفید ارائه می شود.
شیکاگو را ناتمام گذاشته و به واشنگتن بازمی گردد. ساعت ۸:۴۵، مک 
جورج باندی مشــاور امنیت ملی به کندی هشــدار می دهد که یک بحران بزرگ 

بین المللی در راه است.
رئیس جمهور آمریکا با تیمی از مشاورانش مالقات می کند تا درباره چگونگی 
پاســخ دادن به تهدید موشکی شــوروی در خاک کوبا تبادل نظر کند. رابرت مک 
نامارا، وزیر دفاع آمریکا، ســه گزینه را به کندی ارائه می دهد: اول؛ دیپلماســی با 
فیدل کاسترو و نیکیتا خروشچف. دوم؛ محاصره دریایی کوبا. سوم؛ حمله هوایی 
برای ازبین بردن ســایت های موشــکی که پیامد آن کشته شدن پرسنل شوروی و 

تحریک ابرقدرت شــرق برای ضد حمله به هدفی مانند برلین خواهد بود. کندی 
حمله را رد می کند و از محاصره دریایی برای خرید زمان به منظور مذاکره درباره 
خروج موشــک ها از خاک کوبا حمایت می کند. او و مشاورانش می پذیرند که این 
عمل را نه «محاصره» که «قرنطینه» کوبا بنامند، زیرا «محاصره» یک عمل جنگی 
محسوب می شود و شوروی را وادار به واکنش خواهد کرد. همه چیز حساب شده 

پیش می رود.
دولت آمریکا برای جلوگیری از نگرانی های عمومی، سعی می کند برنامه های 
دولت و شــخص رئیس جمهور را عادی جلوه دهد. پزشک کندی علت بازگشت 
غیرمنتظره او به کاخ ســفید را ســرماخوردگی و تب خفیف رئیس جمهور عنوان 
می کند. درست در زمانی که دستیاران کندی به مطبوعات می گفتند او بقیه روز را 
در رختخواب سپری خواهد کرد، رئیس جمهور ایاالت متحده قبل از تصمیم گیری 

درباره محاصره دریایی کوبا، پنج ساعت با مشاورانش مالقات می کند.
اقــدام شــوروی در خاک کوبا چنان بــرای ایاالت متحــده غیرمنتظره بود که 
مشــاوران کندی با احتمال انتخاب گزینه حمله نظامی به خاک کوبا، حتی نطق 
اعالم جنگ توســط رئیس جمهور را هم نوشــته بودند. متنی کــه البته هیچ گاه 
توســط کندی خوانده نشــد: «امروز صبح، من با اکراه به نیروهای مسلح دستور 

۱۸ اکتبــر ۱۹۶۲: جهــان همچنــان از اتفاقاتی که در حــال وقوع بود، ۹  دادم تا مجموعه های هسته ای در کوبا را مورد حمله و نابودی قرار دهند...».
اطالعــی ندارد. البته چند روزنامه آمریکایــی مطالبی درمورد تحرکات 
نظامی در جنوب شــرقی ایاالت متحده منتشر کرده اند که وزارت دفاع را مجبور 

می کند همه این اخبار را تکذیب کند.
در همیــن روز آنــدری گرومیکــو، وزیــر خارجه شــوروی، بــرای مالقات با 
رئیس جمهــور آمریکا به کاخ ســفید می رود. گرومیکو ســه هفته پیش از آن در 
ســخنرانی خود در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد رسما اعالم کرده بود که 
اتحاد جماهیر شــوروی قصد ندارد برای تهدید آمریکا به کوبا سالح بدهد. حاال 
وزیر خارجه شــوروی با کندی مالقات می کند تا موضوع مســکو در قبال بحران 
برلین را به اطالع کندی برســاند و بعد از آن به نگرانی های شــوروی درباره کوبا 

هم بپردازد.
او بــا خواندن یک متن از پیش آماده شــده خطاب به کنــدی تأکید می کند که 
اتحاد جماهیر شــوروی طرفــدار هم زیســتی مســالمت آمیز و مخالف دخالت 
کشــورها در امور داخلی دیگران اســت. گرومیکو آنچه را که او و دیگر مقامات 
شــوروی قبال بارها گفته بودند، تکرار می کند: تمام کمک های نظامی شوروی به 

هاوانا فقط برای «قابلیت های دفاعی کوبا» بوده است.
رئیس جمهور آمریکا در تمام طول این مالقات ســعی می کند نشان ندهد که 
از اقدامات شوروی در خاک کوبا مطلع است. او هشدار عمومی خود در تابستان 
همان ســال را برای گرومیکو تکرار می کند که اگر سالح های تهاجمی شوروی به 
کوبا وارد شود، «بدترین عواقب» را در پی خواهد داشت. کندی همچنین به اتحاد 
جماهیر شوروی اطمینان می دهد که عملیات خلیج خوک ها اشتباه بوده و ایاالت 

متحده قصد حمله به کوبا را ندارد.
هنگامی که جلســه به پایان می رســد، دین راسک، وزیر امور خارجه و چندین 
مقام دیگر ایاالت متحده، گرومیکو و همراهانش را برای صرف شــام رســمی به 

ســاختمان وزارت امور خارجه آمریکا می برند؛ در حالی که رابرت مک نامارا، وزیر 
دفاع و جان مک کون، رئیس ســیا، در اوایل شب برای ادامه بحث درمورد بحران 
کوبا به وزارت خارجه رفته بودند. خبرنگاران از آنها می پرسند که آیا این دو مقام 
ارشــد برای حضور در جلسه شــام با گرومیکو به این ساختمان آمده اند یا نه که 
البته هیچ کدام به این ســؤاالت پاســخی نمی دهند. یکی، دو ساعت بعد، ۹ نفر 
از مشــاوران کندی که از بعد از ظهر در وزارت خارجه به ســر می بردند، عازم کاخ 

سفید می شوند.
کســانی که در بیرون ســاختمان ایــن وزارتخانــه متوجه تعــداد غیرعادی 
خودروهای دولتی خارج شــده از آن شــده بودند، شــگفت زده شدند که چرا این 
تعداد مقام عالی رتبه در یک محل تشــکیل جلسه داده اند؟ دنیا به زودی متوجه 

۲۰ اکتبر ۱۹۶۲: ســیا تخمین می زند که شــش هزار تا هشت هزار سرباز ۱۰  این موضوع می شد.
شوروی در خاک کوبا مستقر هستند. این در حالی است که تعداد واقعی 
سربازان شوروی در کوبا از ۴۰ هزار نفر گذشته بود؛ اما این تعداد بزرگ از سربازان 

روس چگونه از برابر دیدگان ایاالت متحده عبور کرده و وارد کوبا شده بودند؟
ماجرا به یک عملیات ســری و گسترده اتحاد جماهیر شوروی باز می گشت. در 
آغاز تابستان آن سال، شوروی عملیاتی محرمانه با رمز «آنادیر» را مدیریت می کرد 
کــه در آن هزاران نیروی رزمی شــوروی در حالی که پیراهن های چهارخانه به تن 
داشتند، به عنوان مشاوران کشــاورزی و هزاران نفر دیگر هم به همراه تجهیزات 
اکتشــافی در قطب شمال مجموعا با ۸۵ فروند کشتی به خاک کوبا اعزام شدند. 
به این ســربازان گفته شــد باید در تمام طول مسیر در زیر عرشه کشتی ها مخفی 

۲۲ اکتبر ۱۹۶۲: جان اف کندی در یک ســخنرانی تلویزیونی ۱۸  دقیقه ای، ۱۱  بمانند تا از دید آمریکایی ها دور باشند.
آمریکا و جهان را با افشــای «شواهد انکارناپذیر» تهدید موشکی در خاک 
کوبا شــوکه می کند. کندی تهدید می کند ایاالت متحده از رســیدن کشــتی های 
حامل ســالح به کوبا جلوگیری خواهد کرد. او در عین حال از شوروی می خواهد 
که موشــک های خود را از خاک کوبا خارج کند: «هر موشکی که از خاک کوبا به 
ســمت هر کدام از کشورهای آمریکای التین پرتاب شود، به منزله حمله مستقیم 
شوروی به خاک آمریکا تلقی خواهد شد و در نتیجه دولت آمریکا خود را موظف 
می داند که با تمام نیرو متقابال شوروی را هدف حمله قرار دهد». کندی می گوید 
برای دنیا روزهای دشواری فرا رسیده و ممکن است جان عده زیادی گرفته شود.

به دنبال سخنرانی جان اف کندی، ۴۵۰ کشتی و ۲۰۰ هزار سرباز نیروی دریایی 
و تفنگداران دریایی ایاالت متحده در صد پایگاه هوایی – دریایی آمریکا که مجهز 
به سالح های هسته ای هستند، به حال آماده باش در می آیند. وزارت دفاع آمریکا 
هم اعالم می کند نیروی دریایی آن کشور، هر کشتی بلوک شرق به مقصد کوبا را 
غرق خواهد کرد و فقط به کشــتی هایی مجوز عبور داده خواهد شد که از سوی 

نیروی دریایی آمریکا بازرسی شده باشند.
دولت شــوروی بالفاصله بــا صدور یک اعالمیه تهدید می کنــد که این اقدام 
آمریکا جهان را به ورطه جنگ اتمی خواهد کشاند. هم زمان، تمام مرخصی های 
ســربازان و افســران ارتش اتحاد جماهیر شــوروی و حتی مرخصی های نفرات 
قدیمی تر واحدهای موشکی و زیردریایی لغو و تمام واحدها به حالت آماده باش 

در می آیند. به موازات اقدام آمریکا، نیروهای پیمان ورشو هم به حالت آماده باش 
کامل در می آیند. این برای اولین بار است که جهان از عمق بحران ایجاد شده میان 
ابرقدرت های شرق و غرب و قریب الوقوع بودن یک جنگ تمام عیار هسته ای آگاه 
می شــود.در همین حال «فوی کوهلر»، ســفیر ایاالت متحــده در اتحاد جماهیر 
شوروی، نامه ای از کندی به خروشچف تحویل می دهد. رئیس جمهور آمریکا در 
این نامه می نویسد: «چیزی که بیش از همه من را نگران کرده این است که دولت 
شــما اراده و عزم ایاالت متحده را در هر موقعیتی به درستی درک نکند؛ زیرا من 
تصور نمی کردم که شــما یا هر انسان عاقل دیگری در این عصر هسته ای، جهان 
را عمدا وارد جنگی کنید که کامال واضح اســت هیچ کشوری نمی تواند پیروز آن 
شــود و فقط می تواند عواقــب فاجعه باری برای کل جهــان از جمله متجاوز به 

همراه داشته باشد».
این نامه پیش از نطق عمومی کندی به دســت خروشــچف می رســد. تقریبا 
یک ســاعت قبل از این ســخنرانی، وزیر امور خارجه آمریکا هم رســما «آناتولی 
دوبرینین»، ســفیر شــوروی در ایاالت متحده را از محتوای سخنرانی کندی آگاه 

۲۳ اکتبــر ۱۹۶۲: خروشــچف در پاســخ بــه نامــه کنــدی، تقاضــای ۱۲  می کند.
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خارج کردن موشــک های شوروی از خاک 
کوبا را رد می کند. رهبر شوروی تأکید می کند این اقدام صرفا برای اهداف دفاعی 
در نظر گرفته شــده است. کندی در پاســخ مجدد به نامه خروشچف صراحتا به 
رهبر شــوروی یادآوری می کند اوســت که بحران را با ارسال مخفیانه موشک به 

کوبا آغاز کرده است.
اما در صحنه دیپلماتیک و درســت در زمانی که «آدالی استیونســون»، سفیر 
ایاالت متحده در سازمان ملل، این موضوع را برای اعضای شورای امنیت توضیح 
می دهد و سفیر شوروی در این ســازمان رویاروی او می ایستد، کشتی های ایاالت 
متحــده در آب های اطراف کوبــا حرکت می کنند و زیردریایی های شــوروی هم 
حرکت شان به سمت دریای کارائیب را آغاز می کنند. رفتار زیردریایی ها به شکلی 
اســت که به نظر می رسد سعی در شکستن محاصره دریایی کوبا دارند. هم زمان 
کشتی های باربری شــوروی حامل تدارکات نظامی هم به سمت کوبا به حرکت 

در می آیند. وزارت دفاع آمریکا تعداد این کشتی ها را ۲۵ فروند اعالم می کند.
شــوروی تهدید می کند درصورتی که به روی کشتی هایش آتش گشوده شود، 
پاســخ خواهد داد. هواپیماهای جاسوسی آمریکا تصاویری از یکی از کشتی های 
مدرن شــوروی به نام «پولوتاویا» می گیرند که ظن آن می رود حامل موشک های 
هدایت شــونده برای کوبا باشد. در گزارش خبرگزاری های معتبر جهان در این روز 
گفته می شــود که این کشتی احتماال اولین هدف ایاالت متحده در آب های کشور 
کوبــا خواهد بود. وزارت دفــاع آمریکا تأیید می کند که احتمــال برخورد نظامی 
در یکــی، دو روز آینده وجــود دارد. وزیر دفاع ایاالت متحده هــم تأکید می کند: 
«ما دســتور داریم تمام کشــتی هایی را که به ســوی کوبا می روند، بازرسی کنیم 
و چنانچه ناخدای هر یک از این کشــتی ها از دســتورات ما پیروی نکند، مسلحانه 

اقدام خواهیم کرد».
پیش بینی ها نشــان می دهد کشتی های دو کشــور در غروب این روز سینه  به 
 ســینه هم قرار خواهند گرفت. جهــان در اضطراب جدی قــرار گرفته و خبرها 

لحظــه به لحظه مخابره می شــود. در اروپا آماده باش اعالم شــده و پایگاه های 
ایاالت متحده در تمام اروپا و خاک ترکیه (که نزدیک ترین نقطه به شوروی است) 
حالت فوق العاده به خود می گیرند. لشــکر اول ناوگان ایاالت متحده در اقیانوس 
آرام هم از بندری در کالیفرنیا به ســوی پایگاه «پرل هاربر» رهسپار می شود تا در 

صورت لزوم بر ضد زیردریایی ها و رزم ناوهای شوروی وارد عمل شود.
«برتراند راسل»، یکی از مشهورترین فیلسوف های قرن بیستم هشدار می دهد 

۲۴ اکتبر ۱۹۶۲: خروشــچف دو نامه به دو شــخصیت جهانی ارسال ۱۳  شاید تا یک هفته آینده دیگر کسی در جهان زنده نباشد!
می کند. یکــی محرمانه می ماند و یکی را رســانه ها بازتاب می دهند. 
نخست وزیر شوروی در نامه اش به برتراند راسل اطمینان می دهد کشورش دست 
به اقدام شــتابزده نخواهد زد و پیشــنهاد می کند کنفرانس رهبران شرق و غرب 
به منظور جلوگیری از وقوع جنگ تشــکیل شود. راسل هم در نامه ای به کندی، از 
رئیس جمهور آمریکا می خواهد با پیشنهاد خروشچف موافقت کند. این فیلسوف 
مشهور در پاسخ به نامه نخست وزیر شوروی نیز، خواستار کاهش سرعت ناوگان 
آن کشــور به سمت کوبا می شود تا آمریکا آماده برگزاری این کنفرانس شود. این 
نامه نگاری ها در سطح رسانه ها بازتاب می یابد؛ در حالی که خروشچف یک نامه 

محرمانه هم برای کندی می فرستد.
رهبــر شــوروی در این نامه که با لحنی خشــمگینانه نوشــته شــده اســت، 
رئیس جمهور آمریکا را به تهدید اتحاد جماهیر شوروی متهم می کند. خروشچف 
می نویسد: «شما دیگر به عقل متوسل نمی شوید بلکه تهدید می کنید، اولتیماتوم 

می دهید و می خواهید ما را بترسانید».
این در حالی اســت که آمریکا هم در پاســخ به اقدام شوروی، مرخصی تمام 
ســربازان و افسران خود را لغو کرده اســت. این کشور همچنین اعالم می کند که 
اطالعات جدید نشــان می دهد حداقل ۳۰ فروند موشک و ۲۰۰ فروند بمب افکن 
شــوروی در خاک کوبا مستقر شــده اند. همچنین در چهار شهر کوبا بین هشت تا 
۱۰ پایگاه موشــکی تأسیس شــده که هر کدام از این پایگاه ها چهار سکوی پرتاب 
موشــک هســتند و برخی از موشک های تحویل داده شــده به کوبا بردی معادل 

پنج هزارو ۶۰۰ کیلومتر دارند.
در همین حال ســفارت شــوروی در آمریکا اعالم می کند کشتی های آن کشور 
که در حال حرکت به ســمت کوبا هستند، احتیاجی ندارند تا سر راه خود متوقف 
شده و توسط کشتی های آمریکایی بازرسی شوند بلکه راه خود را در پیش گرفته 

و در برابر هرگونه مانع احتمالی مقاومت خواهند کرد.
هم زمان، وزارت دفاع آمریکا تأیید می کند تعدادی از کشــتی های شوروی که 
به سمت آب های کوبا در حال حرکت بودند، مسیر خود را عوض کرده اند؛ اگرچه 

سایر کشتی ها همچنان در حال حرکت به سمت آب های آن کشور هستند.
از ســوی دیگر، بحران اتمی کوبا، جهان را به دو دسته تقسیم کرده است. در 
اردوگاه غــرب، از تصمیمات جان اف کندی در محاصــره دریایی کوبا حمایت و 
در اردوگاه شــرق، این اقدام تقبیح می شود. در کشورهای اقماری هر دو سو هم 
نیرو های مســلح به حالت آماده باش درآمده اند. در آمریکا وحشــت از وقوع یک 
جنــگ اتمی تمام عیار، مــردم را به خرید پناهگاه های از پیش ســاخته ضد اتمی 
واداشــته است. هر کدام از این پناهگاه ها گنجایش پنج نفر را دارد و دولت آمریکا 

مصوب کرده مجموعا ۶۰ میلیون از آنها ســاخته شــود. در مسکو هم تظاهرات 
بزرگی علیه محاصره دریایی کوبا برگزار می شــود. پاپ، رهبر کاتولیک های جهان 

۲۵ اکتبر ۱۹۶۲: یک نفتکش اتحاد جماهیر شــوروی به نام «بخارست» ۱۴  از مردم دنیا می خواهد در این «لحظات وحشتناک» دست به دعا بردارند.
وارد منطقــه محاصره شــده می شــود. بالفاصلــه دو کشــتی جنگی 
آمریکایــی، USS Essex و USS Gearing برای رهگیری آن آماده می شــوند. این 
اقــدام، دو ابرقدرت را در آســتانه جنگ قرار می دهد. در عــوض کندی تصمیم 
می گیرد که بخارســت را بدون بازرســی از محاصره عبور دهد. آمریکایی ها عدم 
حمل تســلیحات توسط این کشتی را دلیل این تصمیم بیان می کنند. جهان نفس 
راحتی می کشــد. هم زمان کندی در پاســخ به دعوت «او تانت» دبیرکل سازمان 
ملل، موافقتــش برای مالقات با خروشــچف را اعالم می کنــد ؛ اگرچه بر ادامه 

محاصره دریایی کوبا هم تأکید می کند.
ابتــکار «او تانت» به نامه نگاری هایــی بین او با کندی و خروشــچف منتهی 
می شــود. نتیجه این نامه نگاری ها آن است که شوروی متعهد می شود موقتا به 
محاصــره دریایی کوبا احترام بگذارد و آمریــکا هم قول می دهد از هر برخوردی 
با کشــتی های روسی ممانعت کند. دو طرف اما در جلسه شورای امنیت سازمان 
ملل متحد که به منظور بررسی همین موضوع تشکیل شده، از مواضعشان کوتاه 

۲۶ اکتبر ۱۹۶۲: درحالی که آتش افروخته شــده میان آمریکا و شوروی ۱۵  نمی آیند.
کمی فروکش کرده اســت، حاال نوبت کوباســت که بــر آتش احتمال 
وقوع یک جنگ هسته ای بدمد. این کشور که در چند روز گذشته در حالت آمادگی 
کامل جنگی به ســر می برد، صراحتا از شــوروی درخواســت می کند در صورتی 
کــه آمریکا به کوبا حمله کرد، با ایاالت متحده وارد جنگ اتمی بشــود. کاســترو 
نامه ای برای خروشــچف می فرستد و در آن از رهبر شوروی می خواهد که اولین 
حمله هسته ای را او علیه آمریکا انجام دهد. رهبر شوروی این درخواست کاسترو 
را نادیده می گیرد. در عوض، خروشــچف نامه ای به کندی می نویســد و در آن از 
رئیس جمهور ایاالت متحده می خواهد تا با او برای کاهش تنش ها و اطمینان از 
اینکه آنها «جهان را به ورطه فاجعه جنگ هسته ای نکشند» همکاری کند. رهبر 
شوروی پیشــنهاد می کند در ازای جمع شــدن پایگاه های آمریکا در خاک ترکیه، 
شوروری هم پایگاه های موشکی اش در کوبا را جمع کند. کندی این پیشنهاد را رد 
می کند و خواستار جمع شــدن پایگاه های مستقر در کوبا بدون هیچ پیش شرطی 

می شود.
در همین حال یک روزنامه آمریکایی گزارش می دهد که دولت آمریکا از طرق 
دیپلماتیک به دولت شوروی ضرب االجل داده که باید تا مدت معینی پایگاه های 
موشــکی را در خاک کوبا برچیند، در غیر این صورت آمریکا به کوبا حمله خواهد 

کرد.
یک مقام موثق در آمریکای جنوبی هم به خبرگزاری یونایتدپرس می گوید که 
دولت ایاالت متحده از کشــورهای آمریکای جنوبی خواســته است ضرب االجل 
مشــابهی به دولت فیدل کاســترو اعالم کننــد و از او بخواهند حداکثر ظرف ۴۸ 
ســاعت پایگاه های شــوروی در خاک آن کشــور را برچیند، در غیــر این صورت 

کشورهای آمریکای التین جمعا به کوبا حمله خواهند کرد.

۲۷ اکتبــر ۱۹۶۲: کوبا یک هواپیمای اکتشــافی U-۲ ایاالت متحده را با ۱۶  
موشــک های زمین به هوای روســی بر فراز خاک این جزیره ســرنگون 
می کنــد. بر اثــر این حادثه، هفت خدمــه هواپیما و از جمله ســرگرد «رودولف 
اندرسون»، خلبان آن کشته می شــوند. رادیو هاوانا متن اعالمیه فیدل کاسترو را 
پخش می کند که در آن رهبر کوبا خاطر نشان کرده هر هواپیمایی که بر فراز خاک 

این جزیره به پرواز درآید، با آتش توپخانه مواجه خواهد شد.
تنــش دوباره باال می گیرد و جنگ، قریب الوقوع به نظر می رســد. «پل نیتزه»، 
دســتیار وزیر دفاع آمریکا هشــدار می دهد: «اولین تیر برای آغاز جنگ را شلیک 
کرده انــد». جان اف کندی هم اعالم می کند: «مــا اکنون در یک بازی کامال جدید 
هستیم». خبرگزاری آلمان غربی به نقل از افسران عالی رتبه نیروی دریایی ایاالت 
متحده تأکید می کند که صرف نظر از نحوه واکنش اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا 
تصمیم گرفته پایگاه های پرتاب موشــک در خاک کوبا را نابود کند. این افســران 
اضافــه می کنند تنها مســائل باقی مانده، یکی زمان این اقدام اســت و یکی هم 
اینکه آیا آمریکا فقط تصمیم به بمباران کوبا گرفته یا قصد دارد خاک این کشــور 
را نیز اشغال کند. در همین حال بیش از ۱۴ هزار نفر از افراد ذخیره نیروی هوایی 

آمریکا به خدمت زیر پرچم احضار می شوند.
امــا به موازات همــه این تحرکات تنش زا، به نظر می رســد جــان اف کندی 
به درســتی نتیجه گرفته که خروشچف دستور ساقط کردن هواپیمای اندرسون را 
به کوبا نداده و کاســترو مســتقال دراین باره تصمیم گرفته اســت. این حادثه هر 
دو رهبــر را وادار می کند تا متوجه شــوند که وضعیت به طرز خطرناکی در حال 
خارج شــدن از کنترل اســت. در همین حال و در اقدامــی فوق محرمانه، رابرت 
کندی، دادســتان کل آمریکا و برادر رئیس جمهور آن کشــور، شبانگاه با آناتولی 
دوبرینین، ســفیر شــوروی دیدار کرده و اعالم می کند ایاالت متحده از قبل قصد 
داشت موشک های خود را از ترکیه خارج کند اما نمی توانست این موضوع را علنا 
بیان کند. این دو نفر تفاهم نامه ای را به منظور پایان بخشــیدن به بحران هسته ای 
موجود به امضا می رســانند. بر اساس این تفاهم نامه، اتحاد جماهیر شوروی در 
ازای تعهــد آمریــکا مبنی بر عدم حمله به کوبا، موشــک هایش را تحت نظارت 
ســازمان ملل از کوبا خارج خواهد کرد. ایاالت متحده همچنین موافقت می کند 

که موشک های خودش را از خاک ترکیه خارج کند.
امروزه ایــن واقعه را لحظه ای می دانند که دو ابرقدرت از آســتانه وقوع یک 

۲۸ اکتبر ۱۹۶۲: نیکیتا خروشــچف در چرخشی آشکار، از سیاست های ۱۷  جنگ هسته ای تمام عیار عقب نشینی کردند.
چندروزه اتحاد جماهیر شــوروی عدول کــرده و در نامه ای مفصل به 
کندی اعالم می کند این کشــور حاضر اســت در ازای تضمین ایاالت متحده مبنی 
بر عدم حمله به خاک کوبا، همه پایگاه های موشــکی اش در آن کشور را برچیند. 
کندی با درخواســت خروشــچف موافقت کرده و اقدام نخست وزیر شوروی در 
کاستن از بحران را تحسین می کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین با لغو محاصره 

دریایی کوبا هم موافقت می کند.
هــزاران نفر در شــهرهای جهان به رقــص و پایکوبی می پردازنــد. آنها ابراز 
خوشــحالی می کنند که جهان از زیر سایه جنگ جهانی ســوم جان سالم به در 

برده است.

مهران موسوی خوانســاری: حمله نظامی روسیه به اوکراین در کنار همه ویرانی هایی که یک جنگ می تواند به بار بیاورد، ادبیاتی را هم وارد پهنه واژگان 
سیاست بین الملل کرد که جهان ۳۰ سال آن را تعمدا فراموش کرده بود. تنها چهار روز بعد از واکنش گسترده غرب به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در فرمانی کم سابقه، نیروهای «بازدارنده هســته ای» کشورش را در حالت آماده باش درآورد. آمریکا و متحدانش 
این اقدام پوتین را محکوم کرده و آن را تحریک آمیز عنوان کردند. هرچند در قبال آن دســت به مقابله به مثل نزدند ولی بر شدت تحریم ها علیه روسیه 
افزودند. چند روز بعد ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه، اقدام آمریکا در شدت بخشیدن به تحریم ها علیه کشورش را تنها جایگزین یک جنگ 
اتمی دانست که به گفته او بایدن با انتخاب این راه نخواسته است آغازگر جنگ جهانی سوم باشد؛ جنگی که وزیر خارجه روسیه معتقد است در صورت 
وقوع، سهمگین و هولناک خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشت که یک کارگروه ویژه در کاخ سفید همه راه های مقابله با احتمال وقوع یک جنگ 

هسته ای را بررسی خواهد کرد.

۶۰ سال پیش بحران موشکی کوبا  چگونه آمریکا و شوروی را 
در آستانه یک جنگ تمام عیار هسته ای قرار داد

۱۴ روز تا پایان جهان

جنگ اوکراین و خطر درگیري هسته اي 
بیش از سه دهه پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، باز 
هم سایه جنگ هسته ای جهان را نگران کرده است. ناکامی روسیه در دستیابی به 
اهدافش در پی حمله به خاک اوکراین، این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن اســت 

والدیمیر پوتین از سالح های هسته ای روسیه علیه اوکراین استفاده کند.
دســتور پوتین مبنی بر آماده باش کامل نیروهای بازدارنده هســته ای روســیه 
و ســپس گشــت زنی بمب افکن های هسته ای این کشــور بر فراز خاک اوکراین این 
احتمال را تقویت کرده که ممکن است وضعیت در اوکراین به سمتی پیش رود که 
به یک جنگ فاجعه آمیز هســته ای منتهی شود. اعضای ناتو و متحدان اروپایی آن 
به اوکراین که هنوز عضو ناتو نیســت، کمک نظامی می کنند؛ بنابراین درصورتی که 
پوتین احســاس کند جنگ را می بازد، این احتمال وجود دارد که برای متوقف کردن 
کمک های غربی به سالح هســته ای متوسل شود. پس از آن هم احتمال استفاده 
نظامیان تحت فرمان پوتین از تســلیحات شــیمیایی و میکروبــی علیه نظامیان و 
غیرنظامیان اوکراینی مطرح شد. در واکنش به این تهدیدها و نگرانی ها، جو بایدن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده تهدید کرد که در صورت اســتفاده روسیه از تسلیحات 
کشتارجمعی در اوکراین، نیروهای نظامی کشورهای پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) 

مستقیما وارد نبرد با روسیه خواهند شد.
بیش از ســه دهه پیش و با فروپاشی شــوروی و تولد ۱۵ کشور جدید از جمله 
اوکراین، جهان وارد دوران تازه ای بر مبنای نظم تحت رهبری ایاالت متحده و غرب 
شــد. میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی در سخنرانی جایزه صلح نوبل خود 
در ســال ۱۹۹۱ ضمن تأکید بر اســتقالل و حاکمیت تمام کشورهای اروپایی، گفت 
جهان دیگر به طور واقعی با تهدید هســته ای خداحافظی کرده است. او همچنین 
اضافه کرد که شــوروی و ایاالت متحده از تقابل به تعامل و در برخی موارد حتی 
به مشارکت رسیده اند. این فضا، یک خوش بینی را برای تاریخ دانان به وجود آورده 
بود که دیگر دوره هسته ای به پایان رسیده است و حاال جهانی مبتنی بر دیپلماسی 
و معاهدات کنترل تســلیحات را تجربه خواهیم کرد. درنهایت دیگر عبارت «جنگ 

هسته ای» از فرهنگ های لغات حذف می شود.
رابین رایت، تحلیلگر سرشناس سیاســی نشریه نیویورکر با نگاهی به وضعیت 

امروز جهان پس از حمله روســیه به اوکراین می نویســد: «اکنون جهان با تصمیم 
والدیمیر پوتین دوباره ترس و نگرانی خود را نســبت به تهدید هســته ای بازیافته 
اســت. ژنرال اســکات دی. بریر، مدیر آژانــس اطالعاتی دفاعی آمریــکا اخیرا در 
جلســه ای در یک کمیته فرعی مربوط به خدمات تسلیحات در مجلس نمایندگان 
تأکیــد کــرد که ارزیابی های واشــنگتن از زمان و دالیل اســتفاده روســیه از چنین 

تسلیحاتی تغییر کرده است.
ژنرال بریر با توضیح نکاتی مبنــی بر اینکه جنگ طوالنی در اوکراین امکانات و 
نیروی انسانی روسیه را به تدریج کم می کند و در عین حال تحریم های اقتصادی نیز 
موجب تضعیف بیشتر این کشور و توانایی آن در تولید تسلیحات با دقت باال خواهد 
شد، گفت: «از آنجا که این جنگ و پیامدهای آن به آرامی قدرت متعارف روسیه را 
تضعیف می کند، این کشور احتماال به طور فزاینده ای به بازدارندگی هسته ای خود 
برای هشدار به غرب و نمایش قدرت برای مصرف داخلی و خارجی، تکیه خواهد 
کرد». درواقع جنگ اوکراین ترس ها را نســبت به روسیه ای گستاخ تر و خطرناک تر 

پس از سه دهه زنده کرده است.
با وجود آزمایش موفقیت آمیز اخیر یک موشــک روسی با سرعت مافوق صوت 
و دارای قابلیت گریز از سیســتم های دفاعی با توانایــی حمل هم زمان ۱۰ کالهک 
هسته ای و در عین حال اعالم باالترین سطح هشدار به نیروهای بازدارنده هسته ای 
این کشــور، روسیه تغییر موقعیتی در نیروهای هسته ای خود نداده و هنوز موشک 
منحصربه  فرد اخیرش را برای جنگ مســتقر نکرده است. با این حال انجمن کنترل 
تســلیحات در واشنگتن به تازگی نتیجه گیری کرده است که جنگ پوتین در اوکراین 
جنبه جدید هســته ای دارد و درس های آموخته شده از این جنگ حتی بعد از پایان 
آن هم ادامه خواهند یافت. داریل کیمبال، مدیر اجرائی ســازمان، تأکید می کند که 
دیگر واقعیت توانایی تسلیحات اتمی برای جلوگیری از جنگ زیر سؤال رفته است 
و تســلیحات اتمی ایاالت متحده و متحدان ناتو، دیگر توان بازدارندگی و جلوگیری 

از جنگ را ندارند.
جنگ اوکراین دربرگیرنده مشــکل بزرگ تری بوده و نشــان می دهد که ساختار 
امنیتی جهان که پس از پایان جنگ جهانی دوم و تحت رهبری ایاالت متحده شکل 

گرفت دیگر رو به زوال اســت. باید این ساختار در حال فرسایش که بعد از گذشت 
۷۷ ســال از آخرین جنگ بزرگ (جنــگ جهانی دوم) در اروپا، بــا ابزارهای جدید 

راستی آزمایی، نظارت، اجرا و جایگزین شوند.
اما در ایــن میان نکته ای دیگر فراتر از جنگ اوکراین وجود دارد که به واســطه 
آن برجســته شــده و آن هم تغییر موازنه قدرت اتمی روسیه و آمریکا در دهه های 
اخیر بوده اســت. واقعیت این اســت که ایاالت متحده برخالف دوران جنگ سرد 
و بــرای نمونــه در طول بحران اتمی کوبا در ســال ۱۹۶۲، هشــت برابر شــوروی 
مزیــت توانایــی اتمی داشــت اما بعــد از پایان جنگ  ســرد و شــروع جنگ های 
افغانســتان و عراق بر تســلیحات متعارف خود متمرکز شــد. این درحالی بود که 
روســیه تحت هدایــت پوتین، بر روی ســاخت تســلیحات اتمی ســرمایه گذاری 

کرده است.
سناریوهای محتمل

ژنرال مک کنزی، ژنرال پیشــین و مســئول سابق کلیدهای دســتور استفاده از 
ســالح اتمی ویژه رئیس جمهور آمریکا می گوید: «امروز توانایی های ایاالت متحده 
و روســیه به طور کامل معکوس شــده اســت. در این دوره دیگر ایاالت متحده در 

تسلیحات متعارف برتری دارد، در حالی که مسکو تسلیحات هسته ای و گزینه های 
بیشتری در تجهیزات مربوط به سوارکردن آنها دارد».

معاهده نیواستارت که به سختی در ابتدای دوره بایدن برای پنج سال دیگر دوام 
آورده، اما با اختالفاتی در کمیته ســالح های استراتژیک اتمی (این سالح ها ضمن 
برد چند هزار کیلومتــری قدرت تخریب ویرانگر و نابودکننده بســیار زیادی دارند) 
همــراه اســت. آمریکا با پنج هزار و ۵۰۰ کالهک و روســیه با شــش هزار کالهک 
شــرایط را دگرگون کرده اند و به نظر می آید دیگر معاهده نیواستارت که از دهه ۷۰ 
در جریــان بوده، بیش از هر زمان دیگری در خطر نابودی قرار گرفته اســت. دیگر 
نوع تســلیحات اتمی، انواع تاکتیکی آنها هســتند که برخالف نوع استراتژیک، برد 
چند کیلومتری داشته و دارای قدرت تخریب کمتر هستند و عمدتا به منظور نابودی 
یک کاروان نظامی یا اهداف کوچک تر کاربرد دارند. برای نوع تسلیحات تاکتیکی تا 
به حال هیچ گونه معاهدات دوجانبه و بین المللی تنظیم نشــده و ایاالت متحده و 
شوروی در دوران جنگ ســرد به وفور از آن تولید می کردند. حاال طبق یک گزارش 
منتشرشده از بخش پژوهشی کنگره، روسیه بالغ بر دو هزار نوع از این تسلیحات را 

دارد درحالی که ایاالت متحده تنها حدود ۲۰۰ نوع از این سالح را داراست.
عالوه بر نوع تاکتیکی ســالح های اتمی، توانایی روسیه در تنوع جنگ افزارهایی 
است که این سالح ها بر آن سوار می شوند. ژنرال مک کنزی در این خصوص اضافه 
کرد: «روسیه همچنین سیستم های بســیار بیشتری برای سوارشدن این سالح های 
هســته ای تاکتیکی مانند اژدرهای زیردریایی، موشــک های بالستیک روی زمین یا 
دریا، گلوله های توپخانه و هواپیما دارد؛ در حالی که ایاالت متحده فقط بمب های 
گرانشــی دارد که می توانند از هواپیماهای جنگی پرتاب شوند. روسیه توانایی های 

متنوع تری نسبت به ما دارد».
کیمبال از انجمن کنترل تســلیحات، چهار ســناریوی احتمالی استفاده پوتین از 
ســالح های اتمی را مطرح کرده که به طور خالصه به شرح زیر است: اول، نمایش 
و انفجار بمب هســته ای بر فراز یا منطقه اقیانوس منجمد شمالی یا دریای بالتیک 
و هدف آن یادآوری توانایی و اراده روســیه برای اســتفاده از تسلیحات اتمی خود 
به همه اســت. دوم، استفاده از ســالح های تاکتیکی به منظور تغییر موازنه قوا در 

میدان جنگ، در صورت عدم عقب نشــینی اوکرایــن و متحدان. هم ایاالت متحده 
و هم روســیه حق انتخاب اســتفاده از سالح های هســته ای تاکتیکی را علیه یک 
تهدید فراگیر غیرهسته ای برای خود محفوظ می دانند. سوم، استفاده از تسلیحات 
اتمی میان برد در صورت گســترش جنگ و ورود ناتــو به آن برای جلوگیری از یک 
شکســت بزرگ. و چهارم، تهدید نهایی و اســتفاده از انواع تســلیحات اتمی حتی 
علیه تســلیحات متعارف در زمانی که پوتین واقعا برای بقای خود تهدید جدی و 

اساسی را احساس کند.
ریچارد برت، مذاکره کننده اصلی توافق نامه استارت، به توافقی که میان جورج 
بوش پدر و میخائیل گورباچف در ســال ۱۹۹۱ منعقد شد اشاره می کند و می گوید 
که ایده اصلی این است که دشمن را شوکه کنید و به دشمن نشان دهید که راه حل 
شــما حتی استفاده از تســلیحات اتمی برای فلج کردن آنهاست. عالوه بر این یک 
مقام پنتاگون تخمین زده اســت که روســیه حدود ۲۵ درصــد قدرت جنگی خود 
را طی این یک ماه از دســت داده اســت و دکترین نظامی مســکو زمانی که حیات 
اساسی کشور در تهدید است، حق به کارگیری و استفاده از تسلیحات اتمی را برای 
خود در مواجهه با تسلیحات اتمی، سالح های کشتارجمعی و هرگونه تعدی حتی 

با سالح های متعارف برای خود در نظر می گیرد.
چالش دیگر مســائل تســلیحات و موازنه قوای اتمی، چگونگی محدودکردن 
این گونه ســالح ها میان آمریکا و شوروی سابق یا روسیه فعلی است. تقریبا از دهه 
۶۰ میــالدی میان متخصصان، موضوع کنترل تســلیحاتی اتمی آمریکا و روســیه 
(شــوروی سابق) در جریان است؛ اینکه مسکو و واشنگتن در یک جنگ متعارف از 

میزان محدودشده ای از تسلیحات متعارف اتمی استفاده کنند.
با این حال، کیمبال معتقد اســت که چنین ایده ای قابلیت تحقق ندارد. به نظر 
او چیزی تحت عنوان جنگ هســته ای کنترل شده وجود ندارد. ژنرال مک کنزی که 
بیش از چهار دهه اســت روی جنگ های هسته ای کار می کند و تمام انوع مختلف 
جنگ ها را با جنبه های اتمی آن بررســی کرده اســت، می گوید: «ما باید االن تکان 
بخوریم. من سرخورده و نگرانم که کجا ایستاده ایم». امروز بعد از گذشت سه دهه 
از ســخنرانی گورباچف، به نظر می آید که دیگر آن سرخوشی موقت بعد از جنگ 

سرد مبنی بر پایان دوره اتمی، چیزی بیش از یک توهم نیست.
باشگاه دارندگان سالح هسته ای با ۱۳ هزار سالح

روســیه: برآوردها از تعداد دقیق ســالح های هسته ای روســیه متفاوت است، اما 
اکثــر تخمین ها بر این موضــوع توافق دارند که این کشــور بزرگ تریــن زرادخانه 
هســته ای جهان را دارد. طبق اعالم مؤسسه صلح استکهلم تا ژانویه ۲۰۲۱ روسیه 
شش هزارو ۲۵۵ سالح اتمی داشت. سایر ســازمان های نظارت بر گسترش سالح 

اتمی مجموع این تعداد را بین پنج هزارو ۹۷۷ تا شش هزارو ۲۵۷ اعالم کرده اند.
به هرحال، این ذخیره از آنچه ایاالت متحده دارد و از ســالح های هفت کشــور 
دیگر این فهرســت بیشتر اســت. رقم فعلی هزارو ۷۶۰ کالهک اتمی را نیز شامل 
می شــود که گفته می شود قرار است برچیده شــوند. گرچه این تعداد نگران کننده 
اســت اما تسلیحات هسته ای روسیه کاهش قابل مالحظه ای داشته است، زیرا ۳۵  
هزار ســالح هنگام فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در ســال ۱۹۹۱ به این کشور 
رسید. هم روسیه و هم ایاالت متحده پیمان جدید کاهش سالح های راهبردی (نیو 
اســتارت) را امضا کرده اند، پیمانی که برای مهار تسلیحات کشورهاست و از پنجم 
فوریه ۲۰۱۱ به اجرا گذاشته شــد. طبق این پیمان، هیچ کشوری نمی تواند بیش از 

هزارو ۵۵۰ کالهک و بمب هســته ای راهبردی مســتقر کند. روسیه هرگز از سالح 
هسته ای در حمله به جایی استفاده نکرده است، اما در سال ۱۹۴۹ اولین بمب اتم 

خود را در مناطق دورافتاده قزاقستان آزمایش کرد.
ایاالت متحده: ایاالت متحده حدود پنج هزارو ۵۰۰ ســالح هسته ای دارد که هزارو 
۸۰۰ عدد آنها «مســتقر شده اند»، یعنی روی موشک یا در پایگاه هایی دارای نیروی 
عملیاتی قرار دارند. تا امروز، ایاالت متحده تنها کشوری است که از سالح اتمی در 
جنگ استفاده کرده است. ششم آگوست ۱۹۴۵ یک بمب اورانیومی در هیروشیمای 
ژاپن فرود آمد که طبق برآوردها، ۱۴۰ هزار کشته برجا گذاشت. این کشور بمب دوم 

را سه روز بعد در ناکازاکی انداخت که ۷۴ هزار کشته دیگر در پی داشت.
چین: پس از ایاالت متحده و روســیه، تعداد ســالح های هســته ای کشورهای این 
فهرســت کاهش قابل  مالحظه ای دارد. چین سومین کشور این فهرست است که 
۳۵۰ ســالح یعنی کمتر از یک دهم کل سالح های ایاالت متحده را دارد. این کشور 
اولین بار در دوران جنگ سرد سالح هسته ای ساخت و با افزودن ۳۰ سالح دیگر از 
ســال ۲۰۲۰ به این  سو، قرار است همچنان زرادخانه  اتمی اش را گسترش دهد. در 
نوامبر سال گذشــته، پنتاگون در گزارشی هشدار داد توان اتمی چین بسیار سریع تر 
از آنچه ایاالت متحده یک ســال قبل پیش بینی کرده بود، رو به گســترش اســت. 
ایاالت متحده نگران اســت پکن بتواند تا ســال ۲۰۳۰ به بیش از هزار سالح اتمی 

دست یابد.
فرانســه: فرانسه با ۲۹۰ ســالح، از لحاظ میزان ذخیره ســالح های اتمی در مقام 

چهارم است و بیشترین ذخیره را بین کشورهای غرب اروپا دارد.
بیشــتر این ســالح ها بر زیردریایی و باقی مانده بر موشک های کروز زمین به هوا 
سوار است. این کشور اولین بار در سال ۱۹۶۰ توان حمله اتمی اش را آزمایش کرد. 
فرانســه ادعا می کند همچنان به سیاست «قابلیت سخت گیرانه» پایبند است و از 
لحاظ راهبردی، تعداد زرادخانه های هســته ای خود را در «پایین ترین حد ممکن» 

نگه  می دارد.
بریتانیا: بریتانیا حدود ۲۲۵ سالح اتمی دارد و برنامه تسلیحات اتمی اش را در دوره 
جنگ دوم جهانی آغاز کرد. ســالح های این کشور در دریا مستقر و بر موشک های 

بالستیک زیردریایی «ترایدنت» سوار است. این موشک ها از ایاالت متحده خریداری 
شــده اند. ترایدنت در اختیار نیروی دریایی سلطنتی است و چهار زیردریایی مستقر 
در پایگاه اچ ام ان بی کالید در اســکاتلند را شــامل می شــود. این کشور تا امروز ۴۵ 
آزمایش ســالح هسته ای انجام داده اســت که آخرین آنها در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) 

بود.
پاکســتان: پاکستان تا سال ۲۰۲۱، دارای ۱۶۵ سالح هسته ای بود و قصد دارد بر این 
تعداد بیفزاید. روابط پرتنش این کشور با هند شدیدا بر میزان تولید سالح اتمی اش 
اثرگذار است. پاکستان اولین بار در سال ۱۹۹۸ آزمایش سالح هسته ای را آغاز کرد 

و مدعی شد به  دلیل نگرانی از امنیت ملی دست به این کار زده است.
هند: هند با داشــتن ۱۵۶ ســالح هســته ای، ســال ها است که با پاکســتان رقابت 
تســلیحاتی دارد. البته تنش های اخیر در روابط هند با چین وضعیت تولید سالح 
هســته ای این کشــور را پیچیده تر کرد؛ بنابراین پاکســتان هرگونه اقدام هند برای 
مدرن ســازی سالح های هسته ای اش را به چشــم تهدید می بیند که به این رقابت 

تسلیحاتی هسته ای دامن می زند.
اســرائیل: تصور بر این است که اسرائیل ۹۰ سالح هســته ای دارد. گفته می شود 
اســرائیل از دهه ۱۹۶۰ ســالح هســته ای دارد؛ اما برخالف دیگر اعضای باشــگاه 
دارندگان ســالح هسته ای، هرگز توان هسته ای خود را با آزمایش اتمی به نمایش 

نگذاشته است.
کره شــمالی: گمان می رود کره شــمالی با ۵۰ ســالح، کمترین شــمار سالح  های 
هســته ای این فهرست را داشته باشد؛ اما این کشور به شــدت پنهان کار است. این 
کشــور در سال ۲۰۱۸ پذیرفت آزمایش موشک های هسته ای و دوربرد را به تعویق 
بیندازد؛ اما از ســال ۲۰۲۰، آزمایش  موشک های دوربرد را از سر گرفت. کره شمالی 
در دوران رهبری کیم  جونگ اون، بارها در دریای ژاپن، دســت به آزمایش موشکی 
زد و نگرانی هایی درمورد اقدام به حمله برانگیخت. کیم وعده داده است ارتش و 
زرادخانه هسته ای کشورش را گسترش دهد. کره شمالی در سال ۲۰۱۷، بزرگ ترین 
آزمایش هســته ای تاریخ خود با قدرت تخمینی ۱۰۰ تــا ۳۷۰ کیلوتن را انجام داد. 

درحالی که قدرت بمبی که در هیروشیما انداخته شد، ۱۵ کیلوتن بود.


