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چکیده
مجتمعهای نظامی-صنعتی با قدست نفوذی کره دس نتیجره ایااراهرای
نظامیگری ایاالت متحده بداا آ سدهاند ،توانستهاند به عنروان یرک بلروک
گر ه منافع دس سقابا با دیگر گر ههای منافع دس عرصه ایاااهای دفراعی
امنیتی ،نفوذ یادی سا بر طراحی ایااا دفراعی ایراالت متحرده امریالرا
اِعمال کنند هم پیوند با نومحافظهکاسان ،با بهررهگیرری ا سجرداد حادثره
یا ده اپتامبر ،فرصتی تا ه برای اتخاذ ایاااهای تها می هژمونیگرای
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ایاالت متحده جلق نموده نقش فزاینردهای سا دس تصرمیمارا ی ایاارا
دفاعی ایاالت متحده ایفا کنند تها می شدن ایاااهای دفراعی امریالرا
سا ا مان د لا وسج اکر بوش به بعد تشدید نمایند .با تو ه به ای مهم،
پراش اصلی پرژ هش حاضرر ایر اارا کره پرس ا حادثره11ارپتامبر،
مجتمعهای نظامی-صنعتی چه نقشی سا دس تحرول ساهبررد دفراعی ایراالت
متحده امریالا ایفا نموده اند؟ برای پااخ بره ایر پرارش ،پرژ هش حاضرر،
فرضیه یر سا به انجش میگذاسد :پس ا حادثه  11اپتامبر ،مجتمعهرای
نظامی-صنعتی ،نقشی اااای دس تها میترر کرردن ایااراهرای دفراعی
ایاالت متحده امریالا ایفا نموده اند .س ش تحقیق دس ای پرژ هش ،تحلیلری-
توصیفی ااا برای تبیی مسئله پژ هش ا الگوی تصمیماا ی تالثرگررا
بهرهگرفته شده ااا.

واژههای کلیدی :مجتمعهای نظرامی -صرنعتی ،امریالرا ،ساهبررد امنیتری،
حادثه  11اپتامبر
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مقدمه
طودل ارتش و ایووهای مسلح تشکیل م رهی به همی رلییل ،مباایث موبیوط بیه
اقتصار سیاس اوام گوی قیر های بزرگ بهاصوص ادا

مت ی امودکیا ،ردیو

زماا است که رر م افل رااشگاه رر جودان مطالیه و بورس قوارگوفتیه اسیت و
اد ت هیها

تا ایوری توااستهاای زوادای دنهاا از ر دل سیاستهای اوام ادی

کشور را روش سازای رر عی ااد اد مطالیا

هنوز اتوااسیته اسیت بسییاری از

دیچییگ های اد سیاست ها و روابط ررهیم تنییی مییان سیاسیتمیاران ،اوامییان و
گوو های ًنیت تسلی ات را ررکشورهای سومادهراری بزرگ ،بیهودیژ رر ادیا
مت ی روش سازای با توجه به اد مهم ،دوسش اًل دژوهش ااعیو ادی اسیت
که دس از ااراه11سپتامبو ،مجتمعهای اوام ً-نیت چه اهش را رر ت ود راهبور
رفاع ادا

مت ی امودکا ادفا امور اایی؟ بیوای داسیخ بیه ادی دوسیش ،دیژوهش

ااعو ،فوعیه زدو را به سنجش م گنارر :دس از ااراه  11سیپتامبو ،مجتمیعهیای
اوام ً-نیت  ،اهش اساس رر تهاجم تو کورن سیاستهای رفاع ادا

مت یی

امودکا ادفا امور اای
رر اصوص اوآوری دژوهش بادی گفت هوچنی که رر میورر اهمییت و اهیش
مجتمعهای اوام ً-نیت  ،دژوهشهای متییری رر امودکیا ااجیا شیی اسیت کیه
اور ااش از اهمیت فزادنی اد دیدی رر آن کشور است ،ول دژوهش جییی رر
م افل علم ادوان ر ر اد اصیوص ًیور

اگوفتیه اسیت عیم آاکیه تیاکنون
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امووز دک از دادههای اساس قیر

اوا سومادهراری غوب را رسیتگا عیودض و

دژوهش رر چهارچوب میید تصیمیم گیوی تیکثوگوا به بورس اهش مجتمیعهیای
اوام ً-نیت رر ت ود راهبور رفاع ادا

مت یی امودکیا از راهبیور رفیاع بیه
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راهبور تهاجم و جنگ دیشگیوااه اپورااتیه اسیت ادی وفیفیه را ت هییق ااعیو
بوعهی گوفته است هیف رر اد دژوهش ،تبیی اهش مجتمعهای اویام ً-ینیت
به عنوان دک گوو ذدنفع 1رر تصمیمسازی رفاع  2و ت ود راهبیور رفیاع -امنیتی
مت ی امودکا است

ادا

رر اصوص سازماایه دژوهش ،ابتیا به طیوح مباایث اویوی رر اصیوص
مید تصمیمگیوی تکثوگوا به عنوان چهیارچوب اویوی ت هییق ایواهیم دوراایت؛
سپس ت ود راهبور رفاع ادا

مت ی از راهبیور رفیاع بیه راهبیور تهیاجم و

جنگ دیشگیوااه را مورر بورس قوارایواهیم رار و سیپس متناسیا بیا چهیارچوب
اووی ،اهش مجتمعهای اوام ً-نیت را رر سیاسیتگناری رفیاع ادیا

مت یی

امودکا رر رور رداست جمهوری جور واکو بوش تبیی اواهیم امیور هییف رر
اد دژوهش ،تبیی اهش مجتمعهای اوام ً-نیت به عنوان دیک گیوو ذدنفیع 3رر
تصمیمسازی رفاع ادا

مت ی امودکا اسیت ز بیه ذکیو اسیت کیه منویور از

اًطالح مجتمع های اوام ً-نیت  4رر اد دژوهش ،روابط دیوسیته و سیورجودااه
بی بوگزدیگان بوش هیای سیاسیت ،اقتصیار ،ارتیش ،علیو و تکنولیوژی رر اویا
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سوماده راری امودکا است که با همکاری و دشتیباا متهابل رر د تأمی منیافع ایور
هستنی
 .1چهارچوب نظری
میید تصیمیم گییوی تییکثوگوا 5از میت ادیی دلییورالیست مشییارکت سیییاس و
تصیمیم گییوی رر اوااو قون اوزرهم دیدیی آمیی دلورالیسیم 6از ردشیه ایورش رر
مورر قیر

بوم ایزر ،دین که قیر

رر میان شااهها و سیطوح موتلیف رولیت

دوش شی است اًو ر وقت سیاست ها و تصمیمسازی رر راایل سیااتار رولیت
1. Interest Group
2. Defensive Decision Making
3. Interest Group
)4. Military- Industrial Complex(mic
5. Pluralist Decision making Model
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6. Pluralism

قوارگوفته ،راال آن گوو های غیورولت زداری وجور رارر کیه از منیابعشیان بیوای
اِعماد فشار و استفار از قیر
کننی و استفار م کننی ذا

بوای تاایوگناری بو تصمیمسازی م تواانیی اسیتفار
اد سااتار اد است که هیچ گووه به تنهاد ارعیای

امادت از اواسته عمو را ایارر ،منافع گوو ها چنیگااه و رر ایاد تغیییو اسیت و
هوعی دکنواات رر قیر

دا رستوس بیه منیابع کیه بیهوسییله ایاهموواا منیابع

بوجور آمی است ،بوسیله روای رموکواتیک ااتوابا
مشوصا

ال م شور دلورالیسم با ادی

است که رر آن مواکز چنیگااه قیر  ،قیر

اور را بو دکییدگو اعمیاد

اعتهارا

مشتوک ،بوای اعماد اواستههای اور بو ردگو گوو هیا فیالییت می کننیی

(Garson, 2007: 3-7

کثو گوادان رولت را مجموعهای از اهارهای رقیا و منازعهگو تله م کننیی؛
از اد منوو ،سیاست رموکواتیک رربورارای چااهزا ب دادان بوای تیاایو اهیارن بیو
سیاست های اکومت است و چیزی ایسیت مگیو سیازش مییان گیوو هیای ذدنفیع
متفاوت که رر فوادنی سیاس ررگیوایی (ایش 35 :1389 ،رابیو

راد 1می گودیی:

«میزان افوذ و کنتود گوو های موتلف بو تصمیمگیوی سیاس بوابو ایست و دا ادی
که همه ایووهای اجتماع رارای اهمییت و قییر

دکسیاا ایسیتنی؛ رر ادی بیی

ممک است گوو هاد که رارای سازماایه بهتو و منابع بیشتوی هستنی بو رسیتگا
قیر

سلطه دابنی» (بشیوده 76:1374 ،دلورالیسم ارعا م کنی که تیارد گوو های

منافع و تبیا

بییی آن ،گوو ها را به سمت کا ی مشتوک هیادت م کنی که بوای

همه اعضای جامیه بهتود است ول رر شوادط واقی چنی سار ااگاری رر میورر
هیادت گوو ها به سمت کا ی مشتوک ام تواای ررست باشی کثو گوادان جیدیی
میتهیای که اوبگان ،بهودژ اوبگان اقتصاری اسبت به ردگو گوو ها ،افیوذ بیشیتوی
بو سیاست های اکومت رارای و میتهیای که اد افوذها ممک است رر فوادنییهای
سیاس به طور آشکار اعماد اشوای و م تواای اهش مؤاو ردگو گوو هیای ذدنفیع را
م یور کنی (اش36 :1389 ،
1. Robert Dahl
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م کننی دس گوو های منافع مجموع افواری است که با هیم بواسیاس گیوادشهیا و
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دا قیر

رر همی ارتباط بادی توجه راشت گوو هاد که رارای اوو

بیشتوی

هستنی ،رااتتو م تواانی منافع بیشتوی را از منابع مل و عموم بهرست آورایی و
بهطور غیومستهیم و ات مستهیم باعث عور عمی به منافع ردگو گوو ها شیوای؛ رر
چنی شوادط  ،سو گفت از توازن رر رستیاب به منیافع ،منیابع و اشیتواک منیافع
شادی ردگو ب مین باشی اد موعوع م تواای رر جامیهای مثل جامییه امودکیا کیه
رر آن گوو های منافع و سادو گیوو هیا رشیی قابیل مالاویهای رارایی و همچنیی
ااتالف قیر

و اوو

زداری باهم رارای ،امور بیشتوی راشته باشی ممکی اسیت

گوو منافی به رلیل شوادط ااً بتواای قیر

فیالیت بیشتوی را رر ادی م ییط

تکثوگوا راشته باشی و منابع مل را بیشتو از سهم اور و بیه عیور ردگیو گیوو هیا
جنب کنی و ات بو سامان سیاس و اوا اقتصاری تسلط دیییا کنیی ادنکیه گیوو
منافی رر دک کشور بتواای اد قیر

را بهرست آورر ،بستگ به شوادط آن کشیور

رارر و ادنکه م یط آن کشور به ا و مطلوب شوادط زدست بهتوی را بوای بیض از
گوو های منافع ادجار کنی
ممک است با وارر شین بوش از اعضای گیوو منیافع بیه سیسیتم سیاسی ،
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گوو منافع ایز بوش از سیسیتم تصیمیم سیازی شیور و اییاقل منیافع بوشی از
مهاما

تصمیم ساز با منافع گوو منافع همسو شور به عنوان مثاد از ادی دیدیی رر
1

مورر ًنادع اوام امودکا با عنوان «رر گوران» دار م شور که مییدوان ادی ًینادع
به طور متناوب بی وزار

رفاع و مناًا مییدودت ادی ًینادع رر ایاد رفیت و

آمیای ودلیا هارتواگ و میشل چیاروکا از بوش موکز منابع میامال

جنگافیزار رر

مؤسسه سیاست جهاا  ،بوآورر کور اای که  32افو از اعضای رسیتگا سیاسیتگناری
جور بوش رارای روابط گستور ای با ًنادع جنگ افزارسازی هستنی و بیه عنیوان
مشاوران دا سهامیاران شوکت های بزرگ فییاد رر تولیییا

رفیاع کیار می کننیی

) .(Hartung and Ciarrocca: 2003ررک عموم رر امودکا بو اد اسیت کیه گیوو هیای
منافع سوطاا شی اای و رر بیاه سیاسی رولیت دویش شیی اایی ،آن را بیه آرامی
عییف م کننی و سوااجا آن را اابور اواهنی کیور رر مینمت ًینیت بی گیوی
1. Revolving Door

اوم افوهکاران اشار م کنی که آاچه بو واشیینگت تسیلط دافتیه اسیت ،شیییطان و
ب اایالق ایسیت بلکه فیوهنگ مزاامت و ااگل گوو هیای منیافع اسیت (

Berry,

1997: 17-19

اکته مهم که بوای تاایوگناری دک گوو بو دک تصمیم اهار سیاس دا بازدگو
تصمیم ساز وجور رارر اد است که بادی گوو افوذ رارای ایاقل از همسود منافع
با بازدگوان باشی وقت که روده سیاس دک کشور رر مسیوی ااص قوارمی گییور،
بهگواهای اجتناباادندو سور سوشار را بوای دیک مجموعیه از گیوو هیای ذدنفیع و
فوادنی سور م بوای ،روز به روز بو قیرتشان افزور م شور و رشی بیشتوی م دابنیی
و با توجه به شوادط ،رارای همسود منافع با گوو هیاد می شیوای کیه ادی رودیه
سیاس را هیادت م کننی و بوای دیشبور و رستیاب به منافع همسوی اور رست به
همکاری م زانی؛ بید توتیا بلوک گوو هاد بهوجیور می آدیی کیه رارای منیافع
همسو بوای همیاهنگ بیا دکییدگو هسیتنی و ادی سیسیتم بیا گسیتوش روابیط و
همکاریها روز به روز دیچیی تو شی و بو تصمیما

مل تاایو می گینارر شیوادط

م یط اوا سیاس ایز به اوبه اور فواهمکننی بستو رشی و قیر داب گوو هیای
منافع است و گوو های منافع م تواانیی از ادی شیوادط اسیتفار کیور و بیه چنیان
تواااد رست دابنی که به بازتولیی اد شوادط رر راستای دی جیود منیافع گووهی
اور تیاو بوشنی
رر همی ارتبیاط ،سیاموئل هیااتینگتون ااطواشیان می سیازر کیه بیوای ررک
سیاست اارج امودکا اه تنها مطالیه منافع رولیت امودکیا رر دیک جهیان مملیو از
رولت های رقیا عووری اسیت بلکیه توجیه بیه اهیش اقتصیار و منیافع قیوم رر
سیاست های راال امودکا ایز ز است؛ چواکیه رر اویا سیاسی ادیا

مت یی

امودکا مورم که رر اار از اوز سیاستگناری رولت اضور رارایی ،اهشی مهیم
رر تکود روابط امودکا با سادو بوش های جهان رارای آاان غالبیار از طودیق ارتبیاط
مستمو با کنگو و قو مجوده بو رار هیای رسیتگا تصیمیمگییوی اایو می گنارایی
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عور را بوای مجموعهای ردگو رر د اواهی راشت از اد رو ،گوو هاد که از ادی

عالو بو اد  ،اشواص اار از رادو رولت بیه اشیواص رروای رر رادیو رولیت
تبیییدل میی شییوای بسیییاری از مهییمتییود مهامییا

رولتیی از بوییش اصوًیی
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سوبوآورر اای ،بوای سیاد هیای کوتیاه اییمت امیور و سیپس بیه رااشیگا هیا،
مؤسسا

دژوهش  ،رسااهها و شوکتهای تجاری و اهوق اور بازم گورای آاهیا

به ارائه ردیگا های اور دورااته و از جادگیاه ایار از رادیو رولیت ،بیه رابیاد
تاایوگناری بو فوادنی روابط اارج امودکا هستنی (راات اس 80-95 :1389 ،
با توجه به ادی توعیی ا  ،رر زدیو بیا عطیف توجیه بیه مؤلفیههیای مییید
تصیمیم گیوی تیکثوگوا به بورس اهیش مجتمیعهیای اویام ً-ینیت رر رسیتگا
سیاستگناری و ت ود راهبور سیاست امنیت ادا

مت ی امودکا از راهبور تییافی

به تهاجم اواهیم دوراات
 .2بسترهای ظهور مجتمعهای نظامی-صنعتی
امووز اوام گوی و افزادش هزدنههای امور اوام  ،بویش بسییار قابیل تیوجه از
بورجه ادا

مت ی امودکا را به اور ااتصیاص رار اسیت (امیورار  1و  2و  3؛

اد رراال است که آدزاهاور 1،رئیسجمهیور امودکیا رر سیاد  1961رر سیونواا
ایااافو رداستجمهوری ایور بییون بیورن ایا دیا اسیمگیناری ااًی روی
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مجتمع های اوام ً-نیت  ،به دیوای میان اوامیان با ًیاابان ًینادع اشیار کیور و
اولی شوصیت بور که اد ات ار رر ااد شکلگییوی را تشیویص و عواقیا آن را
به ملت امودکا هشییار رار و گفیت« :میا بادیی رر مهابیل افیوذ بی ایی و اصیو و
غیوقااوا مجتمعهای اوام ً-نیت که آگاهااه دا ااآگاهااه اعماد می شیور ،بیییار
باشیم  ،میا ابادیی اجیاز رهییم کیه مجتمیعهیای اویام ً-ینیت  ،آزاری و اویا
رموکواتیک ما را رر میود اطوی جیی قواررهیی» (ازغنییی 16 :1364 ،از ادی
تاردخ به بییی بور که دژوهشیگوان غوب به ت لیل و ت هیق رقیقتو چگواگ ادجیار
و توسیه دیدی مجتمعهای اوام ً-نیت دورااته و اهش ادی دیدیی را رر روایی
سیاست اارج -امنیتی کشیورهای سیومادهراری غیوب و مییزان افیوذ آاهیا را رر
رستگا های اراری و اجواد رولت مورر بورس قواررارای ااتهار به تباا دنهاا بی
بوش های ًنادع ،ارتش و ردوااسا ری رولت و اهش مجتمعهیای اویام ً-ینیت
رر تسودع رقابت تسلی ات رر اوااو رهه  60میالری به او اور رسیی
1. Dwight Eisenhower

نمودار -1مقایسه هزینههای امریکا در بخش دفاعی و غیردفاعی

)Source: (Steinbock, 2014: 7

)Source: (Steinbock, 2014: 9

نمودار -3مقایسه جمعیت ،تولید ناخالص داخلی و هزینههای نظامی امریکا با سایر کشورها و مناطق جهان

)Source: (Greenberg, Maurce, 2013

اد مفهو اایوار توسط م ههان علو اجتماع ایز توسیه دافتیه اسیت کیه از آن بیه
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نمودار -2مقایسه هزینههای امریکا در بخش تحقیق و توسعه امور نظامی (میلیارد دالر -سال)2014

عنوان ات ار ااص منافع بی رولت و ًنیت دار م شور و م تواای تصیمیمسیازی
را به سمت هیادت کنی که بواساس منافع اعضای اد ات یار و ایه لزومیار رر جهیت
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منافع امنیت مل باشی اد ات ار م تواای شامل بوا اوامیان ،بوروکواسی رفیاع
غیواوییام  ،قااواگییناران ،کاراااجییا
مطالیا
رارر

اوییام و کییارگوان آاهییا باشییی بسیییاری از

اایو ایز اشان م رهی که شکل گیوی اد دیدی ردشه رر روران جنگ سور

(Dunne and Skons, 2009: 2

با توجه به توعیح با بادی افزور که اهش مجتمعهای اوام ً-نیت عبار

از

همکییاری دنهییاا و گسییتور دوسیینل  ،سییازماا و فکییوی و رابطییه دیوسییته منییافع
بوش های ارتش ،علو  ،اقتصار و سیاست است با اد هیف که از طودیق تهودیت و
دشتیباا متهابل دکیدگو ،موقییت اور را رر جامیه و ردوااسا ری رولتی بیه طیور
رائم گستوش رار و بو تصمیما
عبار

سیاس افوذ تیییی کننیی ای اعمیاد امادنیی بیه

ردگو ،مجتمعهای اوام ً-نیت  ،بیااگو االت از روابط و مناسبا

جیدیی

است که بی رستگا اوام دک جامیه دیشوفته ًنیت با ًینادع سینگی و ًینادع
تسلی ات و سازمانهای رولت بوای تیهیا اهیاف دکسان و منافع مشیتوک بوجیور
آمی است (ازغنیی17 :1364 ،
دار ای از ت لیلگوان سیاسی  ،مجتمیعهیای اویام ً-ینیت را تجلی روابیط
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سیاس سه اهار کلییی تیودف م کننی :بوروکواس فیراد ،کمیتههای کلییی کنگیو
و شوکت های اصوً

رر بوش رفاع اعضای اد مثلث عبار

سازمان هوافضا 1و شااه سالحهیای هسیتهای وزار

از وزار

رفاع،

اایوژی هسیتنی کمیتیههیای

اوام و رفاع مجلس امادنیگان و سنا و ایز شااههای موبوط به توصیص بورجه
اد مجالس و علع سو را شوکتها ،آزمادشگا ها ،اهارهای ت هیهات  ،ات اردههیای
تجاری و ات اردههای راال اور ًنادع اد بوش تشکیل م رهنی بی سه بویش
قو مجوده ،کنگو و ًنیت ،ارتباطا

مییاوم وجیور رارر کیه جامییه منیافی را

بوجور آورر است که داسخ به اد دوسش را مشکل می کنیی :چیه کسی روطیوف
ردگو را کنتود م کنی؟

(Adams, 1981: 24-25

مجتمعهای اوام ً-نیت رر روای تکامل اور ،سااتاری اورتولیییگو دیییا
کور اای؛ بید مینا که تبیدل به تجل منافع گوو های متنیوع رر جامییه شیی اایی
)1. National Aeronautics and Space Administration (NASA

منافع گستور و رقابت آاها بوای جنب منابع ،منجو به فشار راال بوای هزدنههیای
اوام شی است که تهیدیهای ایارج اغلیا بیوای توجییه عیوور هیای ادی
هزدنهها بزرگ اماد م شور اد امو منجو به فشار غیوعووری مجتمعها بیه سیادو
بوشهای جامیه م شور و آاار مووب را به بوش غیواوام وارر م سازر (
and Skons, 2011: 2

Dunne

بهطورکل مجتمعهای اوام ً-نیت  ،مثلث از اعضای کنگیو ،

بوش هاد از ارتش و دنتاگون و ًنادع تولیی تسلی ا

و ایما

اوام هستنی که

رر ات ار و همکاری با هم ،منافع اور را که به ا یو دیچییی ای بیه همییدگو تنییی
رر ادا

مت ی  ،ط جنگ اود جهاا تولیی اوام بیشیتو بیا زرارااایههیای

رولت سووکار راشت و تا شووع جنگ جهاا رو  ،بواامه ملی واقیی بیوای رفیاع
وجور ایاشت و شوکتهای بزرگ امودکاد  ،وابستگ به هزدنههای اوام ایاشتنی
اجوای بواامه ایوردل 1رر رهه  ،1930منجو به اتواذ مسئولیت و اهش رولیت فییراد
و ایز بواامهردزی اقتصاری مل بوای امنیت اقتصیاری و اویام شیی شیووع جنیگ
جهاا رو  ،جوقه ایوآوریهیای تکنولیوژدک بی سیابههای را رقیم زر و تهاعیای
فواواا را بوای ًنادع اوام ادجار کور ًنیت ،رااشگا ها و ارتش بیه هیم متصیل
شیای و رولت تالشهای زداری را بوای ت هیق و توسیه ااجا رار که ادی موعیوع
منجو به اعطای امتیازهای زدار به اد شوکتها شی رر اد میان جادگا ودیژ ای بیه
ًنادع هوادیماد و الکتووایک رار شی اد موعوع باعث تغییو گوادش ًنادع بیه
سمت تولییا

اوام رر دادان جنگ رو جهاا شی و بوای افب سطح بورجههای

امور اوام  ،ب گویهای گسیتور ای رر مییان ادی ًینادع شیووع شیی آزمیادش
هستهای شوروی رر ساد  ،1949تسلط کموایستها بو چی رر همان ساد و جنیگ
کو رر سادهای  1951-1953منجو به افزادش فزادنی هزدنههای اوام امودکیا شیی
و زمینه توسیه و رشی مجتمعهای اوام ً-نیت را فواهم ساات رر االد جنیگ
سور ،رولت مل بزرگتود اودیار م صو

مجتمعهای اویام بیور و ادی بیه

مین رشی اا صاری بازار اوام رر راال سااتار فیرال اوا سیاس امودکیا بیور
1. New Deal
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شی اای را دیش م بوای
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اد وعییت بو کارکورهای شوکت های اوام ااوگنار بیور و ادی شیوکتهیا را از
شکل کاراااههای عموم به مجتمعهای توصص رفاع تبیدل امیور (

Dunne and

skons, 2009: 5-6

سییا لنز 1اودسنی کتاب مجتمعهای اوام ً-ینیت می گودیی« :بسییاری از
همان افواری که زماا رر دنتاگون مشغود بورای و بیا بویش اصوًی  ،مییامال
دومنفیت کور بورای ،دس از بازاشسته شین به امادنیگ از سوی شوکتهای تولیی
مصنوعا

اوام  ،افوذ و اطالعیا

ایور از ررون دنتیاگون را میورر بهیو بیوراری

قواررارای» (اسی زار  273 :1389 ،اد مجتمع ها رر شوادط ااً قیر
و روای رو به افزادش اوام گوی ادا

گوفتیه

مت ی به ارامه و تییاو ادی رودیه کمیک

کور است مجتمع ها بوای ادنکه بتواانی رر جامیه ادا

مت ی موالفتهیا اسیبت

به اد روده و سوری که از منابع مل امودکا اصیا مجتمیعهیا می شیور را کیاهش
رهنی ،اقیا به اعمال امور اای که از دکطوف توجیها
و سیاستهای اور تولیی کنیی و بیا تبلیغیا

زداری را بوای سیور ایور

و سیادو روشهیا هزدنیههیاد را کیه

دوراات شی را موجه جلو کنی و از طوف ردگو ،بوشهای زداری از جامیه را بیه
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وجور اور وابسته کنی و رشی و توسیه ادی گیوو هیا را وابسیته بیه ایور سیازر
بید گواه مجتمعهای اوام ً-ینیت بیه ایاطو شیوادط ودیژ ای کیه رر جامییه و
سیاست ادا

مت ی رارر ،به اوو م رسی تا آدنی های رور اضور قیرتمنیی ایور

را رر جامیه و سیاست ادا

مت ی افب امادنی

 .3درهم تنیدگی منافع
عالو بو رو مؤلفه مهم ااوگناری دک گوو بو فوادنی اهار تصمیمسازی دینی منیابع
قیر

و اوو  ،همسود اسب منافع تصمیمسازان و گیوو ذیافیوذ اییز مؤلفیهای

مهم است اگو منافع بازدگوان دک سیستم تصمیمساز بتواای همسو بیا منیافع گیوو
ذی افع باشی ،ایل از مشکال

گوو ذی افع بیوای اووجی تصیمیما

مطابهت با منافع گوو ذیافوذ ال اواهی شی رر اوا سیاسی ادیا

بواسیاس
مت یی بیه

اوو م رسی اتفاق که افتار اد است که گوو منافع مجتمعهای اویام ً-ینیت و
1. Sydney Lens

گووه از سیاستگناران کالن امودکا عالو بو همسود منافع ،تیاال اعضا راشیته و
اد ودژگ باعث شی که اد گوو با امادت مال  ،تبلیغات و مینوی مجتمیعهیای
اوام ً-نیت و با استفار از رستاودز تهیدی امنیت و منیافع ملی  ،سیاسیت رفیاع
مت ی را به سوی جنگ و سیاست میاالهجود ببور س رادت میلز رربیار

ادا

دیواییی اوبگییان سیاسی و اقتصییاری امودکییا می گودییی« :اوبگییان سیاسی امودکییا،
مجموعهای از گوو ها هستنی که اعضادشان دکیدگو را می شناسینی همییدگو را رر
شوادط موقییت های اجتماع  ،کار و تجار

م بیننی بنابواد رر تصیمیمسیازیهیا

کوچک تشکیل شی اای که با دکیدگو ارتباط فودف رارای آاان بیی ایور و سیادو
گوو های اجتماع اطوط م کشنی که زمینه ارغا آاان را از بی م بور؛ ادی امیو
اشتواک منافع گوو های بوگزدی را بهگواه قابل توجه افزادش می رهیی و بیه ادی
توتیا جامیه و گوو های اجتماع رر دیوامون اوبگان سیاس امودکا قوار اواهنیی
گوفت»

(Mills, 1956: 8

رر بط مجتمعهای اوام ً-نیت  ،اهار قیرتمنیی دنتیاگون قیواررارر سیااتار
تصمیم گیوی اد رستگا اوام را گا مثلث دو رد اواای اای رر دیک عیلع ادی
مثلث کارگزاران غیواوام قواررارایی کیه رسیم را سیاسیت اویام امودکیا را شیکل
م رهنی و عبار

از رفتو رئیس جمهوری ،شورای امنیت مل  ،کمیتههیای ایووهیای

مسلح هو رو مجلس سنا و شورا و کارگزاران اطالعات اوییو سیازمان سییا هسیتنی
عییلع رو ادی مثلییث را اهارهیای اوییام  ،شییامل رؤسییای سییتار مشییتوک ارتییش،
ژاییوادهییای عییال رتبییه ایییووی هییواد  ،زمین ی  ،رردییاد و تفنگیییاران رردییاد و
سوفوماایه دوقیر

فوماایهان منطههای 1تشکیل م رهنی اوامیان سیابق از جملیه

لژدون امودکا و شوکت کننیگان سابق رر جنگهای بوونموزی ایز اهیش دشیتیبان از
علع رو را رارای سوااجا رر داده اد مثلث 85000 ،شوکت اصوًی قواررارایی
که سورهای سوشارشیان را بیه واسیطه دیمااکیاری وزار

رفیاع امودکیا بیهرسیت

م آورای اد مثلث که رر مجموع مجتمعهای اوام ً-نیت را تشکیل م رهنی ،بیا
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دکیدگو را مورر اوو قوارم رهنیی  ،اعضیای میؤاو رر ادی م افیل از گیوو هیای

روشهای گوااگوا رست به هیادت سیاست ایارج و رفیاع امودکیا می زانیی؛
بید مین که اولودتهای اور را از طودق کمیته های عمی کنگیو و دیا از طودیق
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شبکه وسیع ًااا افوذ رر بواامه کشور م گنجاانی همکیاری دنتیاگون عیالو بیو
کمیته های کلییی کنگو شامل بیشتو اعضای آن ایز م شیور کیه بییش از دییش بیه
وجو موامت رردافت از مجتمعهای اوام ً-نیت بوای ااتواب مجیر اور ،ایو
گوفتهاای دیمااکاران دنتاگون رر ازای اد وجو رردافت  ،بوای ااتواب سیاسیتمیاران
م بوب اور داراشهای کالن بهرست م آورای بوئینگ ،اوراواپ گوومان و کهیی
مارتی رر ساد  ،2003رر مجموع قواررارهیاد بیه ارزش 50میلییارر ر ر بیهرسیت
آوررای (اسی زار  22-28 :1389 ،شوکت بوئینگ بوای امواه بوای بست قیواررار
تولیی هوادیماهای تااکو سوات با وزار

رفاع به شیو های متیییری متوسیل شیی

اد شوکت بازاشستگان ارتش و کارمنیان بازاشسته وزار

رفیاع را بیوای دیشیبور

اد قواررار استویا کور است به عنوان مثاد اد شوکت ،ژایواد بازاشسیته راودیی
جومیا 1و ژاواد بازاشسته ایووی هواد رواالیی فیوگم  2را بیوای مشیاور ااتویاب
کور است که همزمان رر میز سیاست رفاع که کمیته مشاور ًااا افوذ وزار
رفاع است ،ایمت می کننیی
تأسیسییا
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(Hartung, 2011: 7

کهییی میارتی رارای تیییار 939

رر  457شییهو رر  45ادالییت اسییت اییورث راپ گوومییان رر  44ادالییت
رارر بوئینگ  62تأسیسا

ادالت رارر

رر  27ادالت رارر و رادتئون  79سیادت رر 26

(Harris, 2005: 6

بزرگتود و شنااته شی تیود دیمااکیار بازسیازی و دشیتیباا بییی از دیازر
سپتامبو ،شوکت کالگ-بواون اایرو  3است که تیا سیاد  2007قسیمت از شیوکت
هالیبوتون 4بور قواررارهیای هیالیبوتون از فوردیه  2002تیا فوردیه  2006کیه بیوای
بازسازی زدوساات های افت عواق و فیواهم کیورن دشیتیباا لجسیتیک سیوبازان
ادا

مت ی رر عواق منیهی شی ،به بیش از ر بوابو افزادش دافیت (

3-13

قواررارهای دنتاگون ایز متأاو از اعماد افوذ ردک چن میاون رئیسجمهور به

Hatrung, 2011:

چنید بوابو افزادش دافت رر طود مییت کیه بواامیه دشیتیباا مکمیل غیواویام
1. David Jeremiah
2. Ronald Fogelman
)3. Kellogg Brown & Root (KBR
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4. Halliburton

ارتش 1بزرگ تود منبع ررآمی شوکت هالیبوتون بور ،ردک چن فهط رر سیاد آایو
اضورش رر اد شوکت به عنوان مشاور ،بییش از  62میلییون ر ر بیهرسیت آورر
همچنی او رر ساد  2001بیش از  147هیزار ر ر و رر سیاد  2002اییز رر اییور
 162/313هزار ر ر اهوق میوقه اور را از اد شیوکت رردافیت کیور (
Milbank, 2003

Allen and

اگوچه اد مؤسسه رر جنگهای قبلی مثیل بوسین و کیوزوو اییز

بهو بوراریهای شاداا را به رست آورر بور ،ول هیچ وقت رر ایی دشیتیباا 150
هزار سوباز امودکاد رر عواق و کشورهای اامیااش ابور از اد رهگنر هیالیبوتون
بیش از  6میلیارر ر ر رر ساد  ،2006به شیکل سیواوتمنیااهای از اهیش دشیتیباا
کننی بهو منی شی

(Hatrung, 2011: 4

شوکت بواوااایرو  ،ردوزماا است که رر تگیزاس بیا روابیط سیاسی ایور
شنااته م شور که توسط شوکت افاری و تاسیسا
تأسیس شی وقت که بواون اایرو

افت هالیبوتون رر ساد 1962

اولی قواررار دشتیباا بوای ارتش را بیهرسیت

آورر ،ردک چن وزدو رفاع بور طبق گزارش ت هیه رابو
طوح سپورن عملیا

2

بودس مچن  ،ادی دوراز

دشتیباا ارتش به بوش اصوً واصوً کورن دشیتیباا

ارتش بور وی اساسا به راباد داسخ بیه ادی مسیئله بیور کیه چگوایه شیوکتهیای
اصوً م تواانی با به عهی گوفت هزاران کار رر دشتیباا ارتش ،به ارتش کمک
کننی چن بیی از ااتوابا

 ،1992از وزار

رفاع کنار گوفت و بی سادهای 1995

تییا  ،2000میییدو اجوادی هییالیبوتون بییور رر طییود رهبییوی وی ،بواواااییی رو
قواررارهای رولت  2/3میلیون ر ر بهرست آورر که بیش از روبوابیو میی
قبل از چن بور هالیبوتون تأسیسا

از

 5سیاد

افتی آسییا ردیی عیواق را بیا هزدنیه 23/8

میلیون ر ر بازسازی کور که اد آسیاها رر طود جنگ اود الیی فیارس بوجیور
آمی بورای که رر آن زمان چن وزدو رفاع بور چن همچنی راوگیب  3،رئیس رفتیو
اورش رر دنتاگون را به رداست هیأ

ب گوی هالیبوتون منصیوب کیور رر سیاد

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

با جهش مبلغ قواررارهادش با دنتاگون از مبلیغ  483میلییون ر ر رر سیاد  2002بیه

)1. Logistics Civil Augmentation Program(LOGCAP
2. Robert Bryce
3. Dave Gibben
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 2001چن به عنوان میاون رئیسجمهور به واشینگت بوگشیت و بواواااییرو

بیه

کار ساات  ،اگهیاری و افافت از دادگا های ارتیش از آسییای موکیزی گوفتیه تیا
الی فارس ارامه رار رر طود میت که چن رر هالیبوتون بور ،ادی شیوکت رتبیه
اییور را رر میییان دیمااکییاران دنتییاگون از  73بییه رتبییه  18ارتهییا رار شییوکتهییای
اصوً اوام و دیمااکاران اصوًی  ،بوشی جییاد اادیندو از عملییا هیای
اوام رر بیش از  700دادگا اوام رر سواسو رایا هستنی آاها ،بوای سور اورشان،
دشتیباا ارتش را بوای عملیا

اوام امپواتیوری امودکیا بوعهیی رارایی (

Johnson,

2004: 144-146

اوام سازی امور غیواوام به ًور

غیومستهیم و علن ایز ًور

م گیور،

چنااکه رولت جور بوش بسیاری از دستهای ردپلماتیک مهم امودکیا را بیا افیوار
اوام و دا با غیواوامیان ارتشسا ر از جمله کیالی دیاود 1رر مهیا وزدیو رفیاع و
ردچارر آرمیتاژ( 2که رر رولت ردگان وزدو رفاع بیور  ،رر مهیا وزار

اارجیه دیو

کور همچنی جور بوش رر دنتاگون دیتو بی تیتیز 3،رئییس و مییدوعامل شیوکت
کهیی مارتی را به میاوات ایووی هواد  ،توماس ای وادت 4،سیوتیپ و مییدوعامل
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

شوکت ااوان 5را به فوماایه ایووی زمین  ،گورون ااگلنی 6،مییاون شیوکت جنیواد
رادنامیکز 7را به فومااییه اییووی رردیاد و جیمیز راش 8،دکی از مییدوان عامیل
شوکت اوراوپ 9را که سوتیپ بازاشسته بور ،به فوماایه اییووی هیواد منصیوب
کور شوکت های کهیی مارتی  ،جنواد رادنامیکز و ایوراوپ گوومیان از دیمااکیاران
عمی دنتاگون هستنی

(Johnson, 2004: 58

1. Colin Powell
2. Richard Armitage
3. Peter B. Teets
4. Thomas E. White
5. Enron
6. Gordon England
7. General Dynamics
8. James Roche
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9. Northrop

بیدنسان مجتمعهای اوام ً-نیت رائمار شبکه وسیی از اهارهیا و تشیکیال
گوااگون را رر اطواف اور ادجار کور اای اهارها و تشکیالت که بورجیههادشیان را
وزار

رفاع و دا بوش اصوً تأمی م کننی و رر کار دژوهش ،مشاور و فییاد

کورن ب ها دا گوو های اعمیاد فشیارای ،شیبکه وسییی از ر دهیای سیاسی دیا
ب های ًااا افوذ همچیون شیوکت رایی 1و مؤسسیه هیوور 2کیه رر اًیطالح
اتاقهای اایدشه 3اواای م شوای رر اد رابطه سازمان رااشگا های امودکا رر ساد
 2002گزارش رار که ایور  350رااشکی و رااشگا رر کار اجوای دژوهشهاد بیا
رفاع تأمی م کننی؛ تا آاجا که وزار

رفاع مهیا سیو را رر تیأمی ایازمنیییهیای

مال دژوهشهای رااشگاه به اور ااتصاص رار است (اسی زار 22 :1389 ،
مجتمعهای اوام ً-نیت همچنی تبیدل به سازماا اوربازتولییگو شیی اایی
که بو داده گوو های ااً از جامیه بنا اهار شی اای قیر

ادی گیوو هیا زدیار و

رقابت آاها بوای جنب منابع عموم به فشارهای راال بوای افیزادش هزدنیههیای
اوام منجو شی است که با تهیدیا

اارج توجیه م شور مجتمعهای اویام -

ًنیت فشار زداری را به سادو بوشهای جامیه وارر م کننی و آایار مووبی را بیو
بوشهای غیواوام جامیه وارر م سازای اد گوو منافع با جنب منیابع بیشیتو از
منابع مل باعث کاهش سهم بویشهیاد مثیل سیازمانهیای رفیاه و فوهنگی و
آموزش شی اای
 .٤راهبردهای امنیتی امریکا
کشوری کیه رارای قییر

اقتصیاری ،اویام و سیاسی بیا د باشیی ،بیه اسیبت

مؤلفههای قیر آفود اور ،منافع مل اور را رر بیوون از موزها گستوش م رهیی
و تهیدیهاد که بوسو ت هق منافیچاش دیدی آدی را علییه منیافع ملی کشیور ایور
تله م امادی چنی کشوری بواسیاس منیافع ملی و امنییت ملی ایور اقییا بیه

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

بورجه دنتاگون هتستنی و  60ررًی از بورجه دژوهشهای دادیهایشیان را از وزار

1. Rand
2. Hoover
3. Think Thank

169

طوحردزی راهبور امنیت مل و سیاستهای رفاع و ادجار ابزارهای عووری بیوای
رستیاب به اهیاف م کنی با توجه به ادی مهیم ،ادیا

مت یی امودکیا بیه عنیوان

قیرتمنیییتود کشییور جهییان از منوییو تییوان اوییام و اقتصییاری ،رارای دکیی از
منسجمتود و گستور تود راهبورهای رفاع و امنیت است که رادو شیمود منیافع
مل و تهیدیا

اسبت به منافع ملی و امنییت ملی اش را روز بیه روز گسیتور تیو

م سازر اد کشور دس از گنار از راهبور اازواگواد قبل از جنگ رو جهیاا  ،بیه
تیرد راهبور میااله گواد را رر رستورکار سیاست اارج اور قواررار و رر دک
فوادنی تکامل  ،سیاست امنیت اد کشور از راهبور تییافی بیه راهبیور تهیاجم رر
رور جور واکو بوش چواش دییا کور
موعوع که رر همی ارتباط رر بورس ا و شکل گیوی راهبورهیای رفیاع
ادا

مت ی م بادست مورر توجه قوارگیور ،اهش گوو های تصمیمساز طیوحردیز

اد راهبورها رر راال اوا سیاس اد کشور است هوچنی که راهبورهای رفیاع -
امنیت ادا

مت ی رر فاهو بواساس منافع مل اد کشور ًور

می گییور ،ولی

فوادنی تصمیم گیوی رر راال رولت و سیسیتم تصیمیم گییوی بییااگو آن اسیت کیه
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394
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چگواه گوو های ذی افوذ رر تیود راهبورهای رفاع -امنیتی ادی کشیور رر دی
تأمی منافع گووه اور هستنی؛ اموی که رر ذدل بیشتو به آن اواهیم دوراات
اشف) بازدارندگ -سدنفوذ :راهبرد دفااع امریکاا در دوران جنار سارد:
ررشوادط جنگ سور ،اًود راهبور رفاع امودکا رر راستای جهانگواد  ،کموایسیم
ستیزی و سی افوذ قوارراشت رر شوادط میطوف به ب اعتماری و سؤف رر روابیط
امودکا و شوروی ،راهبور رفاع مل هودیک از رؤسیای جمهیور امودکیا رر راسیتای
مهابله با تهیدیهای ات ار شوروی و رر چهیارچوب بازراراییگ سیازماایه شیی
بور هوی تووم از راهبور سی افوذ رر بواامه ردزی رفاع اور استفار امور زماا
که آدزاهاور به قیر

رسیی ،سیاست رفاع تووم را اشیااهای از ررجیا زرن تلهی

امور به اد توتیا او توااست راهبور رفاع مل امودکا را مت ود و تهاجم تو کنیی
و رر شوادط جنگ سور ،قابلیت هیای راهبوری و هزدنیههای رفییاع امودکیا را بیه

میزان قابل توجه افزادش رهی رر اد شوادط وی از راهبور ااتهیا گسیتور  1بیوای
تأمی منافع امنیت مل امودکا بهو گوفت (مته  57 :1376 ،کنییی رر رهیه 1960
مبارر

به مت ود سازی راهبور رفیاع ملی امودکیا امیور رر ادی مهطیع ،مهامیا

امودکاد اهتنهیا ررگییو ب یوانهیای منطهیهای رر جهیان سیو بورایی ،بلکیه بادیی
رقابتهای منطههای و بی المللی ایور را بیا ات یار شیوروی و چیی سیازماایه
م امورای رر چنی فضاد بور که کنیی ت تتاایو رهیافیتهیای راهبیوری والتیو
لیپم "راهبور داسخ اایطاف دندو "2را ارائه امور

رفاع مل امودکا بوجور آورر اد مطلا ت تتاایو الگوی رفتاری اوواقیگواد  3بور
که بوای امودکا جادگا سااتاری ودژ ای را قائل بورایی و ب یوانهیای منطهیهای را
منوط به فووداش ردوار آهنین م رااستنی که رر ارودای شیوق بیهگوایه مشوصی
شکل گوفته بور ر اامه کارتو (امنیت الی فارس از را ایووهای واکینش سیودع و
ر اامه ردگان (جنگ ستارگان و ابتکار راهبوری  ،رر اد مهطع زماا شکل گوفیت
اد امو بیااگو شوادط است که امودکاد ها از فضای بازرارایگ متهابل اار شیی
و ررًیر بازرارایگ دک جاابه بوآمیای (مته 36-37 :1387 ،
فوادنی تهابل با شوروی که رولتهای موتلف ادا

مت ی بییی از جنیگ رو

جهاا  ،بوصوص رر جنگ سور راباد امورای ،فوادنیی بیور کیه رر آن هزدنیههیای
اوام با بور و هو روز بیشتو بو روشهای اوام و رفاع تأکیی م شی اد سییو
منوم افزادش اوام گوی و استفار از ابزارهای اوام امودکا رر م ییط بیی الملیل،
افزادش اوام گوی رر راال اد کشور را ایز رربوراشت و اد امو شیوادط مناسیب
را بوای رشی گیوو هیای اقتصیاری و سیاسی منتفیع و طوفییار اویام گیوی مثیل
مجتمعهای اوام ً-نیت دیدی آورر
ب) سردرگم  :راهبرد دفاع امریکا در دهه  :١990با سهوط ات ار شوروی
و فووداش اوا روقطب  ،مهاما

امودکیاد بیه ادی اتیجیه رسیییای کیه رر روران

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

دس از ساد  ،1979روای جیدیی شکل گوفت کیه مهابلیهجیود را رر راهبیور

1. Massive Retaliation Strategy
2. Flexible Response
3. New Realism
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اوفهوری مواجه شی اای که امکان کنتود آاها بسیار م یور بیور

جیدی با تهیدیا

و هزدنه های زداری را بوای ادا
شی که از دک سو تهیدیا
ردگو تهیدیا
تهیدیا

مت ی ادجار م کننی رر اد رور شوادط ادجار

سنت امودکا به گواه م سوس کاهش دافت و از سیوی

جیدی امادان شیای رر چنی شوادط امودکاد ها بادی اور را بیوای

جیدی آمار م کورای ،بنابواد راهبور رفاع مل امودکا رر سیادهیای رهیه

 1990را م توان بازتاب شوادط جیدی اوا بی الملیل رااسیت رر چنیی شیوادط ،
افواری همچون هنوی کیسینجو که کااون اًل مطالیا

اور را رر اوز سیاسیت

اارج قواررار بورای ،به اد اتیجه رسییای که الگوهیای رفتیاری امودکیا رر رهیه
 ،1990بو مبنای امارهاد ازااراهزرگ شیکل گوفتیه اسیت و هییچگوایه رودکیور
استواتژدک رر الگوی رفتاری امودکا وجور ایارر (مته 11 :1381 ،
از سوی ردگو ،م افوهکاران امودکاد رر اواسط رهه 1990استی د می کورایی
که ادیا

مت یی بادیی از تفیوق قییر

اویام ایور رر جهیت ت مییل سییطو

ایواایدشااه بو م یطهای چالش استفار امادی (مته  36:1387 ،اوم افویهکیاران
امودکاد رر اد رهه اقیا به ااتشار گزارشهیا و راهبورهیای متنیوع امنیتی بیوای
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

ادا

مت ی کورای که بو توکیب از رموکواس  ،توسیهطلب و میاالهجود تأکییی

راشتنی ودلیا کودستود و رابو

اوز سیاست اارج را به عوًههای رفاع و امنیت امودکا دیوای زرایی آایان بیو
اد اکته تأکیی راشتنی که امودکا و م افوهکاران ابادی اجاز رهنی که اهیش رهبیوی
امودکا رر رایا کیاهش دابیی؛ چواکیه ادی کیار از را هژمیوا ایواواهاایه امودکیا
امکان دندو است آاان هیف اولیه سیاست اارج امودکیا را ارتهیای سیطح امنییت
کشور از را کمک به مت یان ،دیشیبور منیافع و جیاری کیورن اًیود امودکیاد رر
جهان م رااستنی

(Kagan & Kristol, 1996: 20

رر رهه  ،1990اوم افوهکاران ادی هیا

و بواامه هاد را رر زمینه سیاست اارج و رفاع توسیه رار و تئوردز کورای کیه
اسبت به بواامههای قبل بسیار راردکادتو ،توسیهطلبااهتو و هژموایک بور ادی هیای
اد گوو با توجه به شوادط بوجور آمی بوای امودکای بیی از جنیگ سیور ،از قبییل
هژمون و تک اَبوقیر
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کاگان رر زمو اًل تود اوودهدورازاا بورای کیه

بورن امودکا با اقباد عموم اسب روبوو شی بهطیورکل رر

اد رهه رر مییان رمیوکوا هیای ایاکم بیو قییر  ،ایوع سیوررگم رر اتویاذ

سیاستهای راهبوری و رفاع ردی م شور و رر طوف ردگو ،ایز اوم افوهکیاران
بوای تسویو قیر

و بواامهردیزی منسیجم آایان بیوای تصییی روران قیرتشیان را

مشاهی م امادیم
ج) جنر پیشگیرانه و پیشدستانه :تاول راهبرد دفاع امریکا پس از حادثه
 ١١سپتامبر :اساس و داده راهبور اوام امودکا رر طود جنگ سیور و دیس از آن تیا
 11سپتامبو  2001بو مبنای بازرارایگ استوار بور است اما بورس ها اشان م رهی
که رودکور استواتژی اوام ادا

مت یی دیس از اارایه  11سیپتامبو ،رسیتووش

تووردست  11سپتامبو ،امودکا بیا تهیدییا

جیدییی اوییو تووردسیم ،سیالحهیای

کشتارجمی  ،رولتهای سوکش و افواطی روبیهرو شیی و رولتمیوران ادی کشیور
تمام راهبورهای دیشی را مورر اهی قواررار و بیه فکیو تییود راهبیور جیدییی
جهت مهابله با تهیدیا

دیشروی اور افتارای ااراه  11سیپتامبو سبا شیی تیا رر

اولودت منیافع مل  ،میصاردق آاهیا و اییوز و مییارهیای بهیو گییوی از ایووهیای
مسلح امودکا تغییوا

عمی ای بیه وجیور آدیی و ادی کشیور تمادیل بیشیتوی بیوای

بهو بوراری از ایووی اوام اشان رهی اساس رفیاع از سیوزمی امودکیا بیه هییف
اساس اه رر بوابو موشکهای روربور و قیر های بزرگ ،بلکه اقیاما
و امال

رولت های اورسو تبیدل شی مهابله بیا اقییاما

تووردست

تووردسیت رر سواسیو

جهان ،قطع امادتهای تسلی ات مال و دادگیاه از تووردسیتهیا ،جلیوگیوی از
دییادش مناطق ب ابا

و مهابله با گسیتوش سیالحهیای کشیتارجمی  ،بیه اهییاف

استواتژی رفاع امودکا رر مورر تووردسم تبیدل شی که قبل از  11سپتامبو کمتو مورر
توجه بور (دزران فا  384-385 :1384 ،رودکور جنگ دیشگیوااه کیه رر اسیتواتژی
اوام بوش آمی است ،رردای آن را م توان رر دووژ قون جیدی امودکاد دافت با
به قیر

رسیین اعضای اد دیووژ رر ااتوابیا

سیاد  ،2000دیووژ قیون جیدیی

امودکاد گزارش بازسازی رفاع امودکا را منتشو کور که اد سنی به عنیوان موجیع
اًل استواتژی اوام بوش-رامسفلی ،استفار شی و اکا
رر اور راشت

اًل مثل تغییو رژدم را

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

ت ود شی است با روی کار آمین اوم افوهکاران رر ادی کشیور و وقیوع اارایه

(Ciarrocca&Hartung, 2003

رر مهطع زماا سادهای داداا رهه  1990شاهی فهور و گستوش رودکورهای
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مبتن بو بی الملل گواد م افوهکار م باشیم چنی فوادنیی بیه گوایهای تییردج ،
دارارادم فکوی و رودکور عمل اوبگان سیاس  ،اقتصاری و اوام امودکا شیی ادی
اگوش ها رر بی واقیعگوادیان م افویهکیار و رر بیی جمهیوریاواهیان رر ایاد
گستوش بور آاان رر ایمه رو رهه  ،1990اعتهار راشتنی کیه روایی موجیور روابیط
بی الملل منجو به ًلح باروا  1بی قیر های بزرگ اوواهی شی (موسیویشیفائ ،
135-134 :1388
آاان دیشبین امورای که شکل جیدیی از رقابت و رودیارود بیی وااییهای
سیاس بی الملل رر ااد شکلگیوی است بنابواد به اد اتیجه رسییای که بادی بیا
اد گواه ت و

مهابله امور و تهیدیا

را قبل از اد که جلو عملیات دیییا کننیی،

مهار کور اد رودکور مورر توجه اوودهدورازان واقع گوادی جیدیی از جملیه کنیت
والتز قوارگوفت

(Waltz, 2000: 79

اور را رر عوًه قیر

اوم افوهکاران امودکاد که از رهه  1990اضور

مطوح کورای ،با کنتود ابزارهای رسااهای و مطبوعات (واد

اسییتودت ژوراییاد ،واشییینگت تییادمز ،ودکلی اسییتاایارر و فییاکس ایییوز و فکییوی
(مؤسسا

ت هیهات رست راست

و اقتصاری (به طور ااص ًنیت تسیلی ا

و
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افت  ،شبکه گستور توی اسبت به قبل بوای طواا و تبلیغ افکیار ایور رر ااتییار
راشتنی و توااستنی رر آغاز هزار سو  ،سواوشت ادا

مت ی را رر رسیت گیوایی

مجموعه ردیگا های اوم افوه کیاران رر سلسیله اسیناری کیه رر طیود رهیه 1990
منتشو کورای ،کامالر مشهور است (موسویشفائ 136 :1388 ،
مجموعه ردیگا های اوم افوهکاران را م توان رر دن سنی به هیم وابسیته کیه
دک دس از ردگوی منتشو شیای ،مالاوه امور سنی اولییه «راهنمیای بواامیهردیزی
رفاع » 2اا راشت دس از آن سنی اًل ادی گیوو منتشیو شیی کیه «دیووژ قیون
جیدیامودکاد » اا گوفت؛ از اد سنی رو سنی «بازسازی اییووی رفیاع امودکیا» و
«سیاست مل ااوژی» ااًل شی سوااجا تمام ادی اسینار رر «اسیتواتژی امنییت
مل ادا

مت ی » تیود گوردی رر تمام اد اسنار ،تأمی رهبوی مطلیق جهیاا

امودکا اهش تییی کننی راشته است رر ژوئ ساد  ،1997گووه که بییها هسیته
1. Stable Peace
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2. Defense Planning Guidance

اًل اوم افوه کاران رولت بوش را تشکیل رارای ،سنیی را ت ت عنیوان «اعالمییه
اًود» 1منتشو کورای که بوگوفته از اسنار و تفکوا

قبل آاان بور و رر اکم اًود

کل ااکم بو تفکو اوم افوه کاران بور و دک رهبوی مطلق از طودق بوتیوی اویام
را رر اوو راشت بواساس اد اًود و رر ساد  ،1997کودستود و کاگیان دیووژ ای
به اا قون جیدی امودکاد را رر مؤسسه امودک ااتودوادزر 2آغاز کورای که بیه بنییان
مبییارزا

ااتوابییات بییوش رر سییاد  2000تبیییدل شییی ادیی دییووژ بییه تأدیییی

اوم افوه کاران ردگوی چون چن  ،رامسفلی ،ولفوودتز ،لیب  ،دیود ،آبوامیز ،بولتیون،
مت ی از طودق بوتوی اوام مبتن بور
بوش رر سونواا های ااتوابات اور بارها از افزادش هزدنههای اوام و آغیاز
بوتوی مطلق و هژموا امودکا سو گفیت و قیود رار بیوای ت هیق تفیوق امودکیا
بورجه اوام را افزادش رار و و روح ابیاع و ایوآوری را بیه دنتیاگون بیمیی تیا از
طودق تفوق اوام امودکا ،رهبوی جهاا مطلق اد کشیور را تثبییت امادیی بیوش
دس از امال

 11سپتامبو ،رر دک از سونواا های اور امال

 7رسیامبو 1941

به دود هاربو را با ااراه  11سپتامبو مهادسه کور و گفیت همیانگوایه کیه امیال
 1941به دود هاربو اهطه عطف بور که رر دک ل وه امودکا را بوای همیشه از اایزوا
اار امور ،دازرهم سپتامبو ایز اهطه سواوشتسازی است که امودکیا را رر شیوادط
تصمیمگیوی بوای تفوق جهاا اور قواررار است
آاچه از مطالا گفته شیی بوراشیت می شیور آن اسیت کیه اوم افویهکیاران،
هژموا امودکا را بیش از هو چیز بو بنیان بوتوی مطلق اوام اد کشور قواررار اای
و راهبییور رفییاع کییه رر اد ی راسییتا تنویییم اموراییی ،کییامالر رودییهای تهییاجم و
دکجاابه گوادااه راشت آشکار است که شیو بوتوی جود مطلق اد گوو  ،بیشیتود
منفیت را اصیا مجتمعهای اوام ً-نیت کور و سیو ت و

ادی کشیور اشیان

رار که بورجههای عویم به سمت دنتاگون و به راباد آن بیه سیمت دیمااکیاران آن
سوازدو شی رر ادنجا ما به اوب م تواایم شاهی ارتباط مینیاراری بیی راهبورهیای
1. Statement of Principles
2. The American Enterprise

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

فیث ،زاایم و الیلزار ایز رسیی دووژ مزبور بو تالش بوای رهبوی جهاا ادیا
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اوم افوهکاران و منافع مجتمعهای اوام ً-نیت و ررهمتنییگ منافع بیازدگوان و
کارگزاران اد رو بوش باشیم
رر همی راستا مجتمعهای اوام ً-نیت  ،ات ار مست کم ایز با ًنادع افتی
که اغلا رر مناطق ااآرا قوارراشته و بوای تیاو فیالییت ایور ایازمنیی بیه تیأمی
امنیت هستنی ،بوقوار م امادنی مسیو شغل ردک چن اشیان رار کیه رابطیه بسییار
ازردک میان وی با شوکتهای افت و مجتمعهای اویام ً-ینیت وجیور رارر او
میدو اجواد ایما

افت شوکت هالیبوتون و قبل از آن وزدیو رفیاع بیور رر رهیه

 1980هم که عضو کنگو بور ،از اعضای بوجسته کمیته اطالعیا

کنگیو بیور کیه

ررگیو سودوش گناشت بو عملیا های موفیاایه رور ردگیان بیور همچنیی بادیی
توجه شور که همسو وی ،لی چن  1،دک از هیادت کننیگان اًل شوکت کهییی
مارتی است که اد شوکت دک از بزرگتود شوکتهای تولییی کننیی اسیل ه رر
سطح جهاا است؛ شوکت که از قواررارهای اوام رر روران جنگ علیه تووردسیم
بسیار منتفع شی است

(Gibbs, 2004: 318

رر بواامههای اوم افوهکاران و بوش ،سیاست هژموایک که دیش گوفتیه شیی
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بور ،ب یشتو بو بوتوی مطلق تکنولوژی اوام رر مییان جنگ تأکیی و سی شی بیور
تا با ب رقیا کورن تکنولوژی جنگ ادا

مت ی رر مییان ابیور ،قییر

سیاسی

امودکا رر سطح اوا بی الملل افزادش دافته و اد کشور به اهییاف راهبیوری ایور
رست دابی طبق رهنامه اد گوو  ،سیاست رفاع امودکا به جای تهیدیم ور بیورن،
بادی قابلیت م ور بور و قیر

اویام امودکیا و افیزادش قییر

آن را تهیدییا

مشوص اکننی؛ بلکه بواطو شوادط ااص جنگ و اامیلو بورن تهیدییا  ،قییر
اوام بادی بیون توجه به تهیدیا

متصور شکل گیور تیا تیوان مهابلیه بیا هوگوایه

تهیدیی از طوف هو گوو و کشوری را راشته باشی رر ادنجاست که ًنادع ساات
سالحها و تجهیزا

و شوکتهای ایما

اویام رر قالیا مجتمیعهیای اویام -

ًنیت وارر بواامههای آاها م شور

1. Lynne Cheney

 .٥کابینه بوش و نومحافظهکاران
جودان اوم افوه کاری رر فضای سیاس امودکا بیه عنیوان گووهی تنییرو شینااته
م شور که توااست رر رور رداست جمهوری بوش دسو وارر سااتار تصمیمگیوی
کالن ادا

مت ی شور و موقیییت مسیلط را رر سیسیتم تصیمیمسیازی امودکیا

بهرست آورر اوم افوه کاران اولیه گوو کوچک بورای که بیشتو آاها را روشنفکوان
دهوری لیبواد تشکیل م رارای اد گوو کیه ااسیتگا چیپ رارایی ،رر رهیههیای
 1970-1980میالری رر موالفت با تنیرویهای چپ رر جامیه امودکا ادجار شیای
اوم افوهکاران از رهه  1990میالری و دیشتو رر رور ردگان شکل عمی ای به اور
گوفت دس از ردگان ،اد افوار فیالیت قابل توجه ایاشتنی ول با روی کار آمیین
جور بوش دسو و ایز امال

دازر سپتامبو ،شیوادط بیوای رشیی و عملی شیین

ردیگا های افواط اوم افوهکاران م یا شی بسیاری از اوم افوهکاران میتهیای کیه
ادا

مت ی با هزدنه اکورن کیاف رر امیور رفیاع و اویام  ،ایور را رر مهابیل

تهیدیها آسیادندو کور است آاان بو اد باورای که ادیا

مت یی بویاطو منیافع

زورگنر و اایک ،دا را بو روی اًود بنیارد اور گناشته است از آاجا کیه امودکیا
اًل تود قیر

جهان است ،بادی وفیفه اور را اجوا کنی و هماانیی زمیان ردگیان

ارتش قوی و آمار بسازر تا بوای مهابله با تهیدیا

کنوا و آدنیی کیارآد راشیته

باشی و همینطور سیاست اارج ای بسازر که به طیور مشیوص و آگاهاایه اًیود
امودکاد را رر اار گستوش رهی (سیوی 283-284 :1383 ،ادی گیوو  ،شییفته
رموکواس قیرتمنی امودکاد  ،ملیت امودکیاد  ،اسیطور مینها ،قییر

اویام و

سلطه امنیت هستنی اوم افوهکاران ،ت تتاایو کتیاب رربیار جباردیت 1اشیتواوس،
میع اای که تصمیم رارای تمام اوا های استبیاری رایا را بیه زدیو کشینی رسیالت
تاردو آاها ارزش های مطلق جهاا است که امیووز زمیان ت هیق آن فیوا رسییی
است (مطهوایا229 :1383 ،؛ جفو  ،منت 16 :1390 ،
از اوو اوم افوهکاران ،ملت امودکا دک ملت ااص با رسیالت تیاردو اسیت
1. OnTyranny
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رر رهییه  1980میییالری ،اد ی اوم افوییهکییاران ،جمهییوریاییوا شیییای فیالیییت
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که رر دوتو رودکور هژموایک رولت امودکیا ،آرزوهیا و آمیادشیان رر جهیان قابیل
اصود است آاان میتهیای که بوای ت هق اد آماد بادی سه اقیا مهم شامل تسیلیح
روبار امودکیا ،جلیوگیوی از ر قابیت کشیورهای ردگیو و مهابلیه بیا آایان و شیکار
رژدم های ردکتاتوری رر جهان ااجا گیور اد گوو همچنی بو اد باورای که بوای
قااع کورن افکار عموم جهان ،میا بادی اسبت به اطوهای رر کمی هشییار رار و
رر کمی آگا کور رر اهیهیت  11سیپتامبو اموایه

مور جهان را اسبت به اطوا

عمل اد هشیارها بور که اد گوو را رر راهبور امنیت اور راسختو کور افکیار و
ادی هاد که اوم افوه کاران از آن الها گوفتنی ،تبیدل به ااتشار بواامههاد راردکاد،
اطوااک و جا طلبااهای رر رهه  1990شی و با آمین به کا سیفیی ،تبلیوری عینی
دییا کور بسیاری از طوحهای اوم افوهکاران رر ابتیا رر قالا راهنمای بواامهردیزی
رفاع توسط وزار

رفاع بوای سادهای  1994تا  1999آمار و ارائه شیی بیور رر

واقییع راهنمییای بواامییهردییزی رفییاع طوا ی بییور کییه رر سییاد  1992ولفییوودتز

1

رراصوص بورجه و طواا سازماا دنتاگون بوای رئیس اور ردیک چنی کیه رر
آن هنگا وزدو رفاع بور ،تیارک ردی طوح ولفوودتز بواساس بوتیوی رادمی ارتیش
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ادا

مت ی و سلطه جهاا رر چهارچوب اویم ایود جهیاا تنوییم شیی بیور

(موسویشفائ 137 :1388 ،
رر اصوص ارتباط اوم افوه کاران با مجتمعهای اوام ً-نیت بادی افزور که
اد گوو که به طور واع

رر سه علع مثلث قواررارایی ،مهمتیود ابیزار اجیوای

بواامههای اور را بو اوام گوی و جنگ و توسیه ارتش از اوو فناوری قواررار اای
ااتصاص بورجه به اوام گوی باعیث سیوازدو شیین بورجیه بیه دنتیاگون و سیادو
سازمان های امنیت و رفاع ادا

مت ی م شور که از طودق اد سازمانها قسمت

عمی بورجه به ًنادع تسلی ات ااتهاد م دابی اد شوکتها بوای جنب بیشتو اد
بورجه و رر رر با تو بوای ااتصاص بورجه بیه سیازمانهیای اویام و امنیتی  ،از
ابزار ب اور رر سطح وسیی استفار م کننیی ادی گیوو رر ات یار بیا مییدوان
ًنادع اوام و اوامیان ارتش بیا تییاال دیچییی اعضیا ،ات یار جنگی را بوجیور
1. Paul Wolfowitz

آورر اای که سیاستهیای رفیاع ادیا

مت یی را رر جهتی دیکجاابیهگواداایه،

هژموایک و ات رراالف جهت منیافع ملی امودکیا و بیوعکس ،ررجهیت منیافع
گووه اور دیش م بور
بیدنسان اوم افوهکاراا که کابینه بوش را تشکیل رارای ،گووه جنیگطلیا و
طوفیار اوام گوی بورایی کیه روایی مییاو تشییدی اویام گیوی امودکیا را سیوعت
بوشییای و با ادیی هیا و بواامیههیای ایور ادیا

مت یی امودکیا را وارر موالیهای

اطوااک از تاردخ سیاست اارج ای امورای که اویام گیوی و دیکجاابیهگوادی رر
وعییت گوو هاد بورای که از ب وانسازی همیشگ اد کشور سیور بیور اایی و رر
اد مواله ایز با همکاری اوم افوهکاران ،سورهای شگفتآوری را بهرست آوررای
 .6نومحافظهکاران و افزایش هزینههای نظامی
دک ساد دس از ااراه  11سپتامبو ،ر اامه بوش مبنی بیو لیزو مبیارر

بیه جنیگ

دیشگیوااه به ًیور بیاایهای رسم به اا «استواتژی امنییت ملی امودکیا» از سیوی
کا سفیی مطوح شی سنی استواتژی امنیت مل امودکا که رر سیپتامبو  2002منتشیو
شی ،رر واقع بوگوراا از «راهنمای بواامه ردزی رفاع امودکا» و «دووژ قون جیدیی
امودکاد » بور اکا

م وری اد سنی رر «بازسازی توان رفاع امودکا» و «سیاست

مل ااوژی» متجل شی رر سنی بازسازی توان رفیاع امودکیا ادنگوایه آورر شیی
است که ادا

مت ی بادیی بیه چنیان ررجیهای از قییر

اویام رر بسیتو رشیی

اقتص اری رست دابی که رقبای ااتمال و بالهو را ات از آرزوی ادفای اهش جهاا
و دا منطهه ای ،رر تضار با منافع امودکا بازرارر امودکا بادی از طودق رستیاب به چنی
قیرت  ،امنییت مطلیق ایور را م هیق سیازر (رهشییار 34 :1384 ،بییی از طیوح
بواامهردزیهای وسیع ارتش سا رااه اوم افویهکیاران و فوًیت کیه اارایه دیازر
سپتامبو بوای اجوای اد بواامهها ادجار امور ،رولت بوش به شی

بورجه اویام را

افزادش رار و همزمان بیا آن بیو طبیل جنیگ کوبییی و بیهطیور ًیودح بسییاری از
کشورهای هیف بواامههای اور را تهیدی به تغییو رژدم کور که شامل کشورهای بیه
اًطالح م ور شوار

م شیای افزادش هزدنیههیای اویام رولیت امودکیا کیه از

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

دیش گوفت ه شی  ،اار از تیوان سیاسی و اویام ادی کشیور اسیت بواییگان ادی
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مالیا ها و سومادههای مل مور اد کشور تهیه شی است را به روشن م توان رر
ًورت ساب قواررارهای شیوکت هیای بیزرگ تولییکننیی تسیلی ا

امودکیاد رر

سادهای بیی از  2000مشاهی امور (جیود 1
جدول -1پیمانکاران طراز اول وزارت دفاع امریکا

 20پیمانکارعمده
پنتاگون در سال
1999
الکهیدمارتین
بوئینگ
رایتئون
جنرال داینامیکز
نورث راب گرومان

ارزش قراردادها
برحسم میلیون دالر
در سال 2010
15/980
12/180
7/900
5/560
3/740
45/360
2/910

بی ای ای سیستمز

7
8
9
10
11

جنرال الکتریپ
تکستورن
تی آر دبلیو
اس ای آی سی
لیتون
یونایتد دیفنس-
اینداستریز
کامپیوترساینس
آی تی تی
هالیبرتون
هیومانا
دین کورپ
بچتل

1/930
1/810
1/760
1/730
1/530

ال 3کامیونیکیشنز
یونایتد تکنولوژیز
آشکوش
کا بی آر
اس ای آی سی

7/050
6/790
6/210
4/660
4/540

1/190

آی تی تی

3/800

1/140
860
830
790
700
690

19

هانی ول

680

20
مجموع  20شرکت اول
مجموع هزینههای
پنتاگون

آنتم

650
64/570

هیومانا
جنرال الکتریپ
کامپیوتر ساینس
هلث نت
تری وست هلث کیر
بل -بوئینگ
مپ اندروز و
فوربزهولدینگز
بچتل

3/460
3/030
2/980
2/860
2/700
2/570

ردهبندی
1
2
3
4
5
مجموع  5شرکت اول
6
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12
13
14
15
16
17
18

یونایتد تکنولوژیز

156/520

2/460
2/440
165/830
383/420

(Source: Ellman&Livergood& Morrow& Sanders, 2011: 27

بیی از ااراه دازر سپتامبو ،رولت بیوش عیم افیزادش بسییار قابیل توجیه بورجیه
دنتاگون ،بواامهردزی بوای اجوای عملیا
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 20پیمانکارعمده
پنتاگون در سال
2009
الکهیدمارتین
بوئینگ
نورث راب گرومان
جنرال داینامیکز
رایتئون

ارزش قراردادها
برحسم میلیون
دالر در سال 2010
31/900
21/020
19/180
16/000
14/930
103/040
7/230

اوام و اعزا ایوو بوای منیاطق عملییات را

رر رستورکار رولت امودکا قواررار (امورار  4و  5اد افزادش بسیار چشمگیو بورجه

اوام  ،بیی از وارر شین بیه دن تیاگون مسیتهیم را بیوای تولییی سیالح ،مهمیا
تجهیزا

و اایواع

رزم بی شوکتهای دیمااکار دنتاگون تهسیم شی افزادش هزدنههای اویام

که بیی از دازر سپتامبو شووع شی ،رر ایالد رهیه  2000مییالری اییز تییاو دافیت
بورجه داده دنتاگون با هزدنههای اعاف جنگهای عواق و افغااستان ،هزدنههای اوام
کل ادا

مت ی را به  700میلیارر ر ر رر سیاد رسیاای کیه بیا تود سیطح بییی از

جنگ رو جهاا است دیمااکاران بزرگ دنتاگون مبلیغ قواررارهیایشیان بیی فوردیه
 2001تا  ،2008ازردک به رو بوابو شی کهیی میارتی بیه تنهیاد  29میلییارر ر ر رر
رر ساد 2008مبالغ بیشتوی از بورجه فیراد را اسبت به سیازمانهیاد چیون سیازمان
امادت از م یط زدست ( 7.5میلیارر ر ر  ،وزار
توابوی ( 15.5میلیارر ر ر بهرست آورر (
2009

کار (11.4میلییارر ر ر و وزار

The Budget of the United States Government,

بی سادهای  ،2002 -2007کابینیه بیوش بیوای توسییه فنیاوریهیای اویام

جیدی 136 ،میلییارر ر ر هزدنیه کیور رامسیفلی از افیزادش هزدنیه  125ررًییی رر
تکنولییوژی اطالعییا  145 ،ررًیییی رر قابلیییتهییای فضییاد و  28ررًیییی رر
بواامههاد که به شبکه اطالعات رشم امله م کننی ،ابو رار شیوکتهیاد کیه رر
تولیی اد گواه سالحها و تکنولوژیها فیالیت رارای ،قیمیت سیها شیان جهیش قابیل
توجه دییا کور رادتئون  30ررًی ،اورث راپ گوومان  72ررًی و ت آر ربلییو 75
ررًی قیمت سها شان با رفت

(Harris, 2005: 19

نمودار -4مقایسه هزینههای نظامی امریکا با دیگر کشورها و مناطق جهان

)Source: (Steinbock, 2014:4

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

ساد  2008از قواررارهای دنتاگون را بهرست آورر ( . Hartung, 2011: 1فهط اد شوکت
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نمودار -5مقایسه نرخ رشد هزینههای نظامی امریکا

دیمااکاری دنتاگون رر اد رور به شی

با دین دیمااکیار اًیل ( کهییی میارتی ،

بوئینگ ،اورث راپ گوومان ،رای تون و جنواد رادنامیکز که دیک سیو بورجیه را
رردافت کورای ،متموکز شی است

(Hartung, 2011: 1

کمیته ت هیها

کنگو رر میا

مارس ساد  2011تومی زر کیه تیییار دیمااکیاران بویش اصوًی رر عیواق و
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افغااستان ( 155/000افو از تییار اوامیان دوایفور دیوش (  145/000افیو بیشیتو
است اد دیمااکاران  52ررًی از ایووی کار وزار

رفاع را رر افغااسیتان و عیواق

تشکیل م رهنی از رسامبو  ،2009تیییار دیمااکیاران وزار
تییار آاها رر عواق بیشتو شی
اد رر اال است که ادا

رفیاع رر افغااسیتان از

(Schwartz and Swain, 2011: ii

مت ی با تولیی  24ررًی تولیی اااالص جهیاا ،

 37ررًی بورجه اوام جهان را بیه ایور ااتصیاص رار اسیت (امیورار 6ادی
امواه ها از مصارف اوام و جنب بورجه دنتاگون و ایز ًیها اموایه ردگیو اشیان
م رهی که بورجههای اوام امودکا بنا به ارعای رولیت امودکیا قواربیور رر جنیگ
علیه تووردسم ،گستوش رموکواس به مور جهان و ادجار امنیت بوای میور امودکیا
ًوف شور ،اما رر عمل اصیا شوکتهای اصوًی و ًینادع جنیگافزارسیازی
م شور؛ افوار و گوو های وابسته بیه رولیت و کنگیو از ادی بورجیه عوییم سیور
م بوای کنگو که بهطور تاردو اهش مهم را رر م افویت از رموکواسی امودکیا
بوعهی راشته است؛ رر رور های اایو از اد وفیفه اساس اور غافل ماای اسیت
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کنگو تنها اهاری ایست که از ااجا وفیفه اوارت و هیادت ایور بازماایی اسیت،
رسااهها ،اتاق های فکو و ردگو اهارها ایز رر داسیوگو اگیه راشیت سیاسیتسیازی
رفاع بو طبق منافع عموم شکست اورر اای

(Wheeler, 2004

رر همیی ارتبیاط،

ودلیا گودیر 1م گودی« :سیستم امادنییگ رسیتووش ت ودیف عجیبی از اهییاف
ذات اور شی است ادنکه رولیت بیه جیای اواسیته عمیوم  2،بیه اواسیتههیای
شبکههای باردک قیر

(گوو های منافع واکنش اشان م رهی»

(Berry, 1997: 18

نمودار -6مقایسه سهم امریکا در تولید ناخالص جهانی با دیگر کشورها و مناطق جهان

بیدنسان به راباد ااراه دازر سپتامبو ،قیر

امودکیا رر بییی راالی  ،ایود م یور

رشی فوهنگ توس بازسازی شی و اوام سازی فضای عموم و فوهنگ بیه شیی
افزادش دافت به همان میزان که عملیا

اویام ارتیش رر ایار از کشیور ت یت

عنوان مبارز اام یور با تووردسم ااجا م شی ،فضای عموم راال ایز بیه شیی
به گور ارزشهای دشتیباا کننی اد سیاستها مثل اوام سیازی مفیوط و فوهنیگ
میه دوست سازماایه شیای که رستاوررهای رموکواس چنی قون اایو اد کشیور
را هیف اابوری اور قواررار است

(Girux: 2004: 211

بیدنسان به وعوح م تیوان

ردی که ارعاهای ااسانروستااه ،مل گوادااه و رموکواس طلبااه ،چگواه رر اهادیت رر
مسلخ ًاابان زر و زور قوباا شی و از آاسیو بیارگوان ادی هزدنیههیا و ارعاهیا
1. William Greider
2. Popular will

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

)Source: (Steinbock, 2014: 5
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بوروش ملیت امودکیا و اشیغاد و بی ااامیاا مورمیان کشیورهاد مثیل عیواق و
افغااستان اهار شی است
نتیجهگیری
ازآاچه گفته شی ،چنی بوم آدی که رر سیاست رفاع -امنیت ادا

مت یی کیه بیو

بنیان اویام گیوی و میاالیهگوادی اسیتوار اسیت ،ارتبیاط مینیاراری مییان منیافع
مجتمع های اوام ً-نیت و سیاست سازان بوش رفاع به اصوص از زمان ااراه
 11سپتامبو وجور رارر و ررهم تنییگ منافع اد رو گوو به وعوح قابیل مشیاهی
است قیر

و اوو

کالن مجتمعهای اوام ً-نیت  ،شوادط را به وجیور آورر

است که سیاست رفاع ادا

مت ی هوروز بیشتو از دیش ت تتیاایو ادی گیوو ،

تصمیمسازی م شور هوچنی که رر سادهای قبل از  2000میالری ،سیاسیت امنیتی
امودکا جنبه رفاع و از سود میااله جودااه راشت ،اما از زمان ااراه  11سیپتامبو،
مجتمع های اوام ً-نیت رر ات اری با اوم افوه کاران ،فوًت طالد بوای هوچه
تهاجم و راردکادتو کورن راهبور اوام امودکا بوای رستیاب به منافع ایور ادجیار
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کورای راهبوری که بوای هشت ساد رداست جمهوری بوش تهیه و اجوا شی ،اتیجه
همکاری و هماهنگ ازردک ،دیچییی  ،ررون گووهی و اا صیارطلبااهای بیور کیه
اهیاف همه گوو های شوکت کننی رر اد ات ار اوام را بوآورر می کیور منیافع
اد گوو ها و اعالع اد مثلث به شکل ررهم تنیی ای با هم دیوای دافته و اد منافع
که رر فاهو متفاو

م آدنی ،به شکل دیچیی ای رر طواا سیاست رفیاع ادیا

مت ی امودکا ،همسو عمل م امادنی همسود منافع اوم افوهکاران با مجتمیعهیای
اوام ً-نیت  ،سیاست رفاع اود امودکا را تیودف و بازطواا امور است اد
ات ار به اوبه اور راهبور رفاع امودکا را به سوی دکجاابیهگوادی  ،اویام گیوی و
شیله ور ساات آتش جنگ های افغااستان ،عواق ،لیبی و سیورده رهنمیون سیااته
است
از سود به رلیل اا صاری و غیورقابت بورن مجتمعهیای اویام ً-ینیت رر
سطح جهاا ً ،اابان اد ًنادع هموار به عنوان دک گوو افوذ ذدنفع رر سیاست
اارج و رفاع امودکا از سیاست اارج دکجاابه و کم تیامیل و غیوردپلماتییک

امادت م کننی رر مهابل چنی وعییت  ،شوکتهای فوامل مثل بااکها ،بیمیههیا،
شوکت های افت و اایواع موتلیف ًینادع غیواویام امودکیا کیه ایازمنیی سیاسیت
اارج متیامل با روابط متهابل و باابا

هستنی ،از اد اوع سیاست اارج بسییار

متضور شی اای اد شوکت های فوامل بوای فیالیت سورآور رر تجار
بواالف مجتمعهای اوام ً-نیت  ،ایازمنی جهاا باابا
بتواانی ررکشورهای ردگو به سومادهگناریهای بلنیمی

بی الملیل،

هسیتنی تیا رر آن م ییط
و سورآور مبارر

ورزایی

و به راات سوماده های اور را بیون اگواا از جنگ ،ایاآرام  ،تووردسیم و تغیییو
غیوامودکا رست دابنی اد رراال است که مجتمعهای اویام ً-ینیت رر اقتصیار
سیاس تجار

جهاا اسل ه ،بوای سیور ًینادع ایور ایازمنیی ایاآرام  ،تیوس از

تهیدی ،وجور ب وان ،تووردسم و ادجار تهیدیات مثل بنیارگواد اسالم هسیتنی تیا
مور و رولت امودکا و بهطور کل مور و رولتهای ردگو مناطق جهیان را بویاطو
چنی سمفوا واشت  ،ایازمنی سالح و آمارگ رزم و رفاع امادنی تیا از چنیی
رهگنری منافع اد مجتمع ها را تأمی امادنی با توجه به ااتوابا

رداست جمهوری

امودکا رر ساد  2016و رجزاواا کاایدیاتورهای جمهوریاوا و کوبیین آاان بیو
طبل جنگ و ایز با توجه به موقییت روبه افود هژموایک امودکا ،دیشبین می شیور
اد فوادنی همچنان تیاو دافته و به میزان قابل توجه سادو مناطق جهیان از جملیه
منطهه دوالتهاب ااورمیااه را ت تتاایو اور قواررهی

مجتمعهای نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر  سیدشمسالدینصادقی و احمد رحیمی

رژدم ها به جودان ررآورای و رر ورای آن بیه سیور روجاابیه بیوای امودکیا و راییای
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