مجتمعهای نظامی صنعتی و نقش نظامیگری در
سیاست خارجی امریکا
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دکتر فاطمه شکوهی آذر
سعید گیوکی

چکیده
مجتمع های نظامی-صنعتی یکی از پدیده های سیاست بین المللی هستند که نقش

**

پیییشده

ای را در فرآیند تصمیم گیری و سیاست خارجی برخی کشورها ایفا می کنند .مجتمع هشای
نظامی – صنعتی قادر به شکل دادن رفتار و سیاست خارجی کشورها میباشند و در بررسشی
تحوالت بین الملل ،به عنوان یک ابزار تحلیل ،در تبیین علل رفتار بعضی کشور ها بشه ویش ه
د ر حوزه های امنیتی و نظامی می توانشد مشورد بررسشی قرارگیرد .شرا کشه برخشی کششورها
همواره در سیاست خارجی خود به دنبال این مسئله بودهاند که الشهای سیاسی موجشود را
وارد حوزه های امنیتی نمایند .مجتمع های نظامی -صنعتی حاصل پیوند بخششهای مختلش
سیاسی و اقتصادی هستند که بش ا نفشو در الیشه هشای مرکشزی حاکمیشت ودسشتااه سیاسشی
کشورهادست یابی به «قدرت» و «ثروت» را بشرای خشود مهیشا سشاخته انشد .و در نتیجشه بشر
اقتصاد ،علم،سیاست و جامعۀکشورها تاثیر گذارده اند.

واژگان کلیدی :مجتمعهای نظامی -صنعتی ،سیاست خارجی ،نظامیگری ،رفتار نظامی
* استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشااه آزاد اسشممی واحشد تهشران مرکشزی ،گشروه علشوم
سیاسی ،تهران ،ایران
** دان

آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل ،دانشکده علوم سیاسی دانشااه آزاد واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
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مقدمه
در ابتدا اگر بخواهیم تعریفی از مجتمع های نظامی –صنعتی داشته باشیم باید باوییم کشه
«روندی در جهت گسترش تفکر نظشامیاری در سشاختار تصشمیم گیشری یشک کشوراسشت
تفکری شامل :نظامی ،سیاسی ،رسانه ای ،بنااه های اقتصادی ،دانشااهی» است.
نظامیاری عبارت است از اعتقاد به این که جنگ و آمادگی همیششه بشرای جنشگ از
مهمتششرین ویششای

ملششت و عششالی تششرین شششکل خششدمات عامششه مششیباشششد .لعلششی

بابایی .]63،2831،در اینجا باید این نکته را بیان کرد که نظامیاری یک تفکر و رفتاری
است که در مقابل حوادث و بحران اولین تفکر آن نظامیاری است .ه در بعشد ملشی و
ه بین المللی ،ه در میان سیاسی ها و ه نظامی ها.در کشور های سشرمایه داری کشه
اغلب تولیدات نظامی در دست بخ

خصوصشی اسشت« ،افشزای

ثشروت» در جهشت

تداوم تولید هدف نهایی مجتمع های نظامی -صنعتی را تشکیل می دهند .اما در کششور
های جهان سوم که دولت همه کاره در امر تولید و فشروش اسشت« ،تمرکزبیششترقدرت»
مهمترین هدف از فعالیت مجتمع های نظامی-صنعتی را تشکیل می دهد.
بین رفتار نظامی و نظامیارینیز تفاوت وجود دارد .رفتار نظامیاری به رفتشاری گفتشه
می شود که اولویت اول

در مدیریت بحران ها مبتنی بر حذف باشد نه تعامشل شه در

حوزۀ داخلی و ه در حوزۀ خارجی.
رفتار نظامیاری در حوزۀخارجی با سیاست های جناشی و فشروش تسشلیحات ودر
حوزۀ داخلی با افزای

هزینه های کمن نظامی و حذف مخالفین و جناح های سیاسشی

توام با خشونت معنا پیدا می کند.
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همان طور که بیان شد نظامیاری را باید یک رونشد دانسشت هشر نشد کششوری در
مقششاطعی از تششاریخ خششود ممکششن اسششت د ششار نظششامیاری شششود .یحتششی کشششور هششای
دمکراتیک)اما تداوم آن است که منجر به روند نظامیاری در آن کشور می شود.
بخشی از دالیل شکل گیری مجتمع های نظامی-صنعتی را این گونه می تشوان بیشان
کرد که بین تولید کنندگان امنیت و مصرف کنندگان امنیت یک انطباق هنشی در حشوزۀ
ابزارهای نظامی ایجاد شود .بر این اسشا

مجتمشع هشای نظشامی -صشنعتی در ششرایطی

امکان رشد بیشتری می توانند داشته باشند که تهدیدات امنیتی وجود داشته باششد ،و در
همین راستا یک تطابق هنی برای رفع تهدیدات امنیتی در حوزۀ ابزارهای نظامی ششکل
بایرد .بخشی دیار برای شکل گیری این مجتمع ها وجود تر

امنیتی یا باور به آسیب

پذیری امنیتی نظامی است .در واقع اصل ششکل گیشری ایشن مجتمشع هشا در پاسشخ بشه
ال های امنیتی است.
همینین ضرورت های دفاعی یک کشور و تامین امنیت آن را باید مورد توجه قشرار
داد .زیرا این مسئله مبتنی بر ضشروریات موجشود اسشت،در صشورتی کشه مجتمشع هشای
نظامی-صنعتی به دنبال گسترش تولیدات نظامی در جهت تصورات غیشر واقشع و غیشر
ضروری است که گروه اقلیت برای سشود بیششتر بشر رهبشران حشاکم و اکجریشت جامعشه
تحمیل میکنند.

مجتمع های نظامی صنعتی از منظر اقتصادی
سرمایه گذاری در صنایع و تشکیمت نظامی و حوزه های یشربط بشه مراتشب سشود
بسیار کمتری نسبت به همین سرمایه گذاری در صنایع غیر نظامی و درآمد ملی کشورها
دارد .از هر یک دالر سرمایه گذاری در صنایع نظامی حشدود هشار تشا پشنر دالر تولیشد
میشود اما این در سرمایه گذاری در صنایع غیر نظامی  61تشا  62دالر سشود بشه تولیشد
ناخالص می افزاید .دلیل آن به خاطر انحصار و تکنولوژی باال است .در انحصار ونکه
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تولید کم می شود گردش قطعات نیز کم است پس سشود کشه عمشدتار در تولیشد قطعشه
است نیز کم می شود .که البته خود کمپانی هشا تولیشد را کشم میکننشد زیشرا محشدودیت
باعث محبوبیت می شود ،که البته یک اصل نظامی نیشز مشی باششد و همینشین محرمانشه
بودن خود باعث تولید کم می شود.یکی از خاصیت های مهمی که صنایع و کشاال هشای
غیر نظامی دارند مربوط به رخه وسیع اقتصادی آن است یعنی یک کاالی غیر نظشامی
به علت خاصیت غیر محدود آن ،بعد از تولید نهایی معموالر ندین زنجیره اقتصشادی را
پشت سر میاذارند ،تا به مرحله مصرف نهایی برسد .یعنشی بخش

وسشیعی از سیسشتم

جامعه از تحرک زنجیره ای آن بهره مند می شود .یک کاالی غیر نظامی به علت ماهیت
غیرمحدود خود می تواند با زنجیره ای گسترده ای در دسته های از خریدار و فروششنده
مواجه باشد .مجمر صنعت خانه سازی را می توان ،موتور متحرک اقتصشادی یشک کششور
محسوب کرد را که در آن بی

از ند صد شغل با آن درگیر می ششوند کشه ششرکت

ها و کارخانه های زیشادی را درگیشر خشود کشرده و موجشب اششتغال زایشی و شرخ
اقتصادی در سطح ملی می شود .اما شرکت های نظامی به علت ماهیت نظشامی بشودن و
محرمانه بودنشان خود به خود باعث می شوند که ورود به آن با مشکل مواجه شود .بشه
همین دلیل رخ

اقتصادی در آن در سشطح ملشی محشدود بشوده و بشه زیشان اقتصشاد

کشوراست .راکه کاال های نظامی یک کاال های استرات یک هستند و بایشد اسشترات یک
بمانند که نکته در محرمانه بودنشان است که اگر استرات یک نباششند دیاشر نمشی توانشد
ماهیت خود را حفظ کنند .برای نمونه ژاپن به دلیل محرومیت از مسائل نظامی که پشس
از جنگ جهانی دوم دول پیروز بر آن تحمیل کردنشد ،صشنایع خشود را بشه سشمت غیشر
نظامی گسترش داد .ولی امریکا برعکس در صنایع نظامی سرمایه گشذاری هشای کمنشی
انجام داد .نتیجه این شد که ژاپن که نیمی از تولیشد صشنعتی آمریکشا را در سشال 6791
داشته با گذشت زمان از امریکا پیشی گرفته است.
درسششال6763کشششور ژاپششن 2/5درصششد تولیششد صششنعتی جهششان را دارا بششود.این امششر
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درسال673،به5درصد تولید صشنعتی جهشان ودر 67،،بشه61درصشد رسشید.روندفوق
درسایه رشد اقتصشادی ژاپشن در طشی سشالهای  6751تشا  6793بهتشر تحلیشل خواهشد
شد،زیرا در این دوران ژاپنی ها توانستند تولید ناخالص داخلی خشود را از یشک بیسشتم
اقتصاد امریکا در سال 6751به نص

آن در سال 67،،برسانندلمتقی.]6391862،،

سود غیر نظامی در میان مدت و بلند مدت است اما نظامی در کوتاه مدت .همینین
افزای

تولیدات تسلیحاتی باعث تشدید روند نزول اقتصادی می شود به این دلیل کشه

کشور نیروی فعال خود را از صنعت رونق دار غیرنظامی به سمت غیرفعشال نظشامیاری
سوق داده است که صحبت از فرصت های از دست رفته می شود.
در رابطه با بودجه نظامی ایاالت متحده آمریکا شایان کشر اسشت کشه پشس از دوران
جنگ سرد ،برمبنای گزارش موسسه کامنولث که شامل مطالعات اطمعات آژانس کنترل
تسلیحات و خلع سمح آمریکا می باشد ،سهم ایاالت متحده آمریکا در هزینههای نظامی
جهان از  2،درصد به  33درصد ارتقاء یافت .بودجه  212میلیاردی این کشور حشدود
 39درصد کل هزینههای جهان را ششامل مشیگشردد .لالرنشس .]6393821،بسشیاری از
بخ های اقتصادی و غیرنظامی ایاالت متحده آمریکا تولیشدات خشود را بنشابر سشفارش
نظامیان به پی

مشی برنشد و رونشق خشود را مشدیون پنتشاگون و سشایر نهادهشای نظشامی

میباشند .از این جهت هرگونه کاستی و یا رکودی در بودجه و هزینههای نظامی نه تنها
بر این بخ

که بر سایر بخ های نظامی -اقتصادی ایاالت متحده آمریکشا تشاثیر منفشی

باقی می گذارد .عموه بر این ،ایاالت متحده آمریکا بشا اهشداف حفشظ و تقویشت برتشری
اقتصادی خود به افزای

صدور جنگافزارهای خشود در سشطح جهشانی تاکیشد خاصشی

می کند و معتقد است که درآمد حاصل از این صادرات قابلیت این را به همراه دارد کشه
هزینه های تاسیسات نظامی داخلی را برآورده سازد و همینین مقشادیر مشازاد بشه دسشت
آمده را به اقتصشاد غیرنظشامی تخصشیص دهشد .بنشابراین الزمشه اسشتمرار سیاسشتهشای
مداخلهگرایی نظامی در سرتاسر جهان میباشد.لشولزینار.]121 ،6397 ،
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هناامی که دولت دست به اقدامات نظامی می زند باید مخارج آن را از کسر بودجه
های عمومی-اجتماعی جامعه تامین کند که عواقبی ون تحمیل فقشر بشر اقششار پشایین
دست جامعه دارد .ولی در سطح بنااه وضع به نحوی دیار است .نکته در اینجشا اسشت
که اگر ه در سطح ملی این باعث عقب ناشه داششته ششدن کششورها از فرصشت هشای
تولیدهای صنعتی در بشازار رقابشت آزاد هسشتند ،امشا ششرکت هشای نظشامی از ایشن امشر
سودهای بسیار کمنی را نصیب خود می کنند که دلیل آن فضای غیر رقابتی و سود آور
این شرکت ها می باشد .از هر دالر سرمایه گذاری در صنایع نظامی  31تشا  51درصشد
سود نصیب بنااه می شود ولی از هر دالر سرمایه گذاری در صنایع غیشر نظشامی بناشاه
حدود  65درصد سود حاصل می شود ،یعنی نفع بنااه در صنایع نظامی است

را کشه

باوجود انحصار ،قیمت باال می رود ،ون توسط تولید کننده قیمت گذاری مشی ششود و
برعکس بازار رقابت آزاد عمل می کند و دیار اینکه دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته ای
است .در صنایع تکنولوژی بر نرخ سود باال است ولی حجم سود پایین است در نتیجشه
سود برای اقتصاد ملی نیست بلکه برای بنااه است.
علت رشد اقتصادی ژاپن و معادله نابرابر آنشرا در حشوزه سشرمایه گشذاری و موازنشه
تجاری با ایاالت متحده ،باید شرایط و روند رقابت هشای ه مونیشک ایشاالت متحشده در
دهه های  6751-67،1دانست .در این دوران امریکایی ها بطور متوسط 31در صد از
هزینه های نظامی جهان را به انجام مشی رسشاندند و در نتیجشه قشادر نمشی گردیدنشد تشا
هزینههای فراگیرتری را در حوزه اقتصادی و تکنولوژیشک بشه انجشام رسشانند .ایشن امشر
فرصت و شرایط مناسب و مطلوب را برای آلمان و ژاپن ،ایجاد نمشود تشا در حشالی بشه
بازسازی اقتصادی خود مبادرت ورزند که هزینه ندانی را برای امنیت و رقابشت هشای
بین المللی پرداخت نمی نمایند.لمتقی،همان.]636،
حتی در کشورهایی که اقتصاد رقابتی ندارند به علت ماهیتی که دارند یعنشی سشری
بودن آن باعث می شود که انحصار در بازار به وجود می آید و اینجاست که قیمشت هشا
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وضع قوانین و نه به وسیله تمش عرضه و تقاضا تعیین مشی گشردد کشه عمشده

خریداران آن نیز دولت ها هستند نه بازار موجود.

مجتمع های نظامی-صنعتی از منظر علمی-آموزشی
همانطور که یشک پیوسشتای معکشو

بشین میشزان تولیشد ناخشالص ملشی بشه علشت

هزینههای نظامی اختصاص داده شد میتوان نین رابطه ای را هم بشا توسشعه و تحقیشق
نظامی و غیرنظامی نشان داد .یعنی کشورهای که تحقیق و توسعه خشود را صشرف امشور
نظامی میکنند باعث می شود که در دیار حوزه های علم سهم شان پایین بیاید و عمدۀ
هزینه تحقیق درامور نظامی اختصشاص داده ششود .نتیجشۀ تمرکشز بخش
واقعیت قرار دارد که بخ

منشابع در ایشن

رو به افول ،که منابع نظامی در آن متمرکز شده است عوایشد

کمتری در پیشرفت تکنیکی متوجه کشور می کند .گفته می شود دالر و سرمایه گشذاری
در صنعت نظامی پیشرفت تکنیکی بسیار کمتری را نسبت به سرمایه گشذاری در صشنایع
فعال غیر نظامی نتیجه می دهد .که دو دلیل را می توان کر کرد:
 -6سری بودن تحقیقشات نظشامی بشه دلیشل خاصشیت محرمانشه بشودن

در حشوزه

محدودی باقی می ماند و از تبادل نظر گسترده و مششارکت جمعشی محشروم اسشت لشذا
نتایر علمی کمتری را نسبت به پ وه

های غیرنظشامی کشه از منطشق امنیتشی و سشری

برخوردار نیست ،دارد در نتیجشه دو مسشئله پشی

مشی آیشد :اول ،جزیره،جزیشره ششدن

تکنولوژی درون آن کشور .دوم ،قطع رابطه با دیار کشورها.
 -2برخی علوم به دالیل استرات یک و منطق محرمانه در صنایع غیر نظشامی اسشتفاده
نمی شود .بر این اسا

بازدهی این دسته از علشوم و تکنولشوژی در سشطح جامعشه کشم

میشود و فقط افراد خاصی توانایی دسترسی به آن را پیدا می کند لذا اثرات منفشی ایشن
موضوع دربازدهی علمی جامعه آشکار می گردد .درست است که خیلی از اختراعات به
وسیله نظامیان صورت می گیرد اما بنابر آنیه که گفته ششد انایشزه کمتشر و ششاید هشی
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انایزه ای وجود ندارد ،تا این اختراعات در صنایع غیر نظامی به کار برده شوند .لشذا در
کشورهای که به نوعی د ار تفکر نظامیاری شده انشد

نشین سشاختاری آثشار علمشی-

آموزشی مخربی را در این کشورها به جای گذاشته اسشت .بشر مبنشای تحقیقشات صشورت
گرفته حدود یک سوم محققان امریکایی و سایر کشورهای با ساختار نظامیاری در بخش
مربوط به تحقیقات نظامی و فضایی مشغول هستند کشه نتیجشه طبیعشی آن کشاه
سطح علمی دان
کاه

میشزان

آموختاان ایناونه کشورها در سایر حوزه های غیر نظشامی و در نتیجشه

سطح تولیدات علمی کشور ،نسبت به کشورهای صنعتی دیار بوده اسشت .اصشوالر

راز پیشرفت و توسعه در حوزه های علمی مشارکت و پ وه

جمعی اسشت یعنشی ایشن

تبادل نظر ها و انتقادات است که به رشد و شکوفایی استعداد منجر می شود.

مجتمع های نظامی -صنعتی از منظر سیاسی
مهم ترین نتیجه مجموعه های نظامی-صنعتی در بعد سیاسی در کشورهای میلیتاریسشتی
تضعی

فرآیندهای دموکراتیک در تصمیم و استرات ی های کشور در بعد سیاسی است.

نفو مجتمعهای نظامی– صنعتی موجب شد که فعالیت حکومتها در امور نظامی–
استرات یک بیشتر حول محور خواستهها و منافع ایشن مجتمشع اسشتوار باششد و سیاسشت
خارجی در جهت تامین اهداف سیاست امنیتی برنامه ریزی شود .با آنکه انتظار میرفت
پس از جنگ جهانی دوم نق

نظامیان در دوران صشلح کشاه

یابشد ،ولشی بشر عکشس

نظامیان نفو خود را برفرایند تصمیمگیری سیاستهای خارجی و امنیتی دولت همینان
حفظ کردند .نظامیان فرانسوی ،انالیسی ،آمریکایی بدلیل مشارکت در مشذاکرات وعقشد
قراردادها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فرایند تصمیم گیری نقش

دارنشد .پیونشد

منافع نظامیان با صنایع سناین و تسلیحاتی را میتشوان در شخصشیت مشک نامشارا وزیشر
دفاع کابینه کندی مشاهده کرد .مک نامارا پی

از آنکه به مقشام وزارت دفشاع برسشد ،در

شرکت فورد مشغول به کار بود و پس از بر کنشاری از مقشام وزارت رئشیس بانشکهشای
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مشاور شرکتهای بزرگ سشازنده وسشایل تسشلیحاتی را نیشز

برعهده داشت .لازغندی.]661-63938623،
برای اولین بارآیزنهاور رئیس جمهور امریکااصطمح مجتمع های نظامی-صشنعتی را
به مفهوم واقعی آن در سخنرانی خداحافظی خود در سال  6716بکار برد .در این نطشق
تاریخی گفته بود«:پیوند سازمانهای بزرگ صنایع وعظشیم تسشلیحاتی در تجربشه امریکشا
امری جدیدی است.نفو کامل-اقتصادی،سیاسی حتی روانی روی-درهر شهر،ایالت وهر
دفتررسمی حکومشت فشدرال پیامشدهای خطرنشاک آن غفلشت کنشیمیاین موضوع)ششامل
همۀکارها و معاش ما شده است.ودر هر ساختاری از جامعشه مشا وجشود دارد .درهئیشت
دولت ما باید در مقابل اعمال نفو توجه ناپشذیر-آگاهانشه یشا ناآگاهانشه -مجتمشع هشای
نظامی-صنعتی هوشیار باشیم.از قدرتی که پتانسشیل ایجشاد فجشایع مصشیبت بشار را دارد
وخواهد داشت .ما هرگز نبایداجازه دهیم که تاثیرات ایشن ائشتمف ،آزادی و فراینشدهای
دمکراتیک ما را به خطر افکند .تنها شهروندان آگاه وهوشیار می توانند ماششین نظشامی-
صنعتی را ملزم به اتخا اهداف وروشهای صلح آمیشز کنشد بطوریکشه امکشان ششکوفایی
توامان امنیت و آزادی وجود داشته باششد» لسشخنرانی آیزنهشاور .]6716،مفهشوم رایشر
دموکراسی «حکومت مردم» و یا دست کم «حکومت اکجریت» تعری

ششده اسشت .لشذا

نخستین وی گی به شیوه دمکراتیک روی کشار آمشدن خواسشته هشای مشردم و جریانشات
همسویی با آن در حوزه های داخلی و خارجی است .وابستای تصمیمات و اسشترات ی
های اساسی کشور به قشر ممتاز از الیه های مختل

جامعه اسشت ،کشه مجتمشع هشای

نظامی -صنعتی را تشکیل می دهد قشریی که محرک اصلی فعالیت رخه این مجتمشع
را تشکیل می دهند .درواقع منطق رفتاری این قشر ممتاز نه منافع ملی و هماشانی بلکشه
منافع سیاسی و اقتصادی خاصی است ،که هدف اصلی باال ترین سشطح مجموعشه را تشا
پایین سطوح آن تشکیل می دهد .هشدفی کشه در حقیقشت زائیشده اقلیتشی ممتشاز اسشت.
مهمترین دلیلی که موجب نارانی جوامع دموکراتیک می گرددد ،مربوط به همین وجود
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قدرت نظامی غول پیکر در داخل کشور است ،که شبکه پیییده ای از روابط در ساختار
سیاسی کشور ایجاد کرده است .افسران عالی رتبه در این جوامع عنصری عمیقار محافظه
کار و حتی ارتجاعی را تشکیل می دهند که همواره در پشی حفشظ وضشعیت موجشود از
طریق روابط اقتصادیشان با تجار بزرگ هستند .ماهیت مجتمع های نظشامی-صشنعتی در
استفاده از منطق خشونت در برخورداری با ال

ها و تهدیدات پیرامونی نهفته است.

نظامیان از طریق اعمال نفو وسیع برحکومت و تحمیشل خواسشتههشای نظامیشان بشر
سیاستمداران برای بدست آوردن و یا حفظ آنیه که خشود صشمح مشیداننشد .در نشین
کشورهایی از پشت پرده ،سیاست و حکومت را هدایت و کنترل میکنند .در این حالت
میلیتاریسششم بششه معنششی نفششو فزاینششده قششوای مسششلح در فراینششد تصششمیمگیششری سیاسششت
میباشد.لازغندی.]21-6313833،
شکل دیاری از نظامیساالری به اسشتخدام درآوردن سیاسشت ،حکومشت ،تکنولشوژی و
تولید در راستای اهداف نظامیتوسط حاکمیت یا جنشاح هشای حکشومتی و سشرمایهداران یشا
گروههای صاحب نفو میباشد .در این صورت آنیه که در کشور انجام میشود در راسشتای
اهداف و ماموریتهای نظامی است و غیرنظامیان هم مشیتواننشد از آن بهشره ببرنشد .در ایشن
حالت سیاست ،اقتصاد و نظامیاری به هم گره میخورد و دیار جدایی بین جامعشه ،ارتش
و سیاست مقدور نمیباشد و به گفته زنیاهاویس ،استاد دانشااه فرانکفورت ،روابط پیوسشته
و سود جویانه بین برگزیدگان بخ های سیاست ،اقتصاد و تکنولوژی و ارت

است کشه بشا

همکاری متقابل ،موضع خود را برای تامین منافع مشترک در دولت و جامعشه ،مسشتمرا و بشه
طور غیرقابل کنترلی مستحکم کردهاند ،لازغندی ،همان.]61، ،
بازیاران این مجموعه معموالر نا ارهستند برای توجیه اهداف و عملکرد خود مرتبشار
به جای تکیه بر گزینه های سیاسی و کانال های دموکراتیکی در برخورد با ال

هشای

محیطی گزینه نظامی را به عنوان اولین و آخرین انتخاب ممکن بر افکار عمشومی تلقشین
نمایند و آن را به عنوان بهترین پاسخ در برخورد با تهدیدات قلمداد کنند .معموالر نتیجه
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درصشد گسشترش و

انتقال رویۀ «خشونت» به افرادی که به نوعی متاثر از منطق رفتشاری و تبلیغشاتی سشطوح
مختل

مجتمع های نظامی-صنعتی بوده اند منجر شود .در این رابطه گرای

به روحیشه

خشونت طلبی در سطح اجتماعی می تواند به عنوان مهمتشرین پیامشد ممکشن اجتمشاعی
رخه فعالیت مجتمع های نظامی-صنعتی محسوب شود.

مجتمع های نظامی صنعتی درقرن بیست و یکم
پایان جنگ سرد موازنه نظامی جهان را کامم برهم زد و ایشاالت متحشده آمریکشا بشه
صورت تنها ابرقدرت جهان درآمد که برای حفظ این ابرقدرتی خود نشاگریز از اسشتفاده
و اتکا به نیروی نظامی بود.لشولزینار،همان .]136،دولتمردان ایاالت متحده آمریکا پس
از جنگ سرد بر این اعتقاد بودند که ایاالت متحشده در راسشتای حفشظ و ادامشه رهبشری
متحدان از منافع به سزایی برخوردار میباشد .بشر ایشن مبنشا بایسشتی رهبشری سیاسشی و
نظامی ایاالت متحده استمرار داشته باشد.لرفالز.]1086391،،
با توجه به این مسئله و بر این اسا
بیست و یکم ،آمریکا بی

شاید بتوان گفت امروزه در سالهای ابتشدایی قشرن

از هر زمان دیار سیاست نظشامیاری را دنبشال مشیکنشد .شالمرز

جانسون سه دلیل عمده رابرای اثبات این مدعا بر میشمارد .اول آنکشه سیاسشتهشای مبتنشی
بر رویارویی بخ

عمدهای از گزارشهای نهادهشای وابسشته بشه دولشت آمریکشا را تششکیل

میدهد .در این سیاستها بسیاری از کشورهای جهان در زمره نقاط حساسی قرار میگیرنشد
که در آینده میتوانند برای آمریکا ال

برانایز شوند .به همین جهت در طول دهشه 6771

و در سالهای ابتدایی قرن حاضر ،البیهشا ،نماینشدگان ،گشروههشا و گشزارشهشای متفشاوت
خواهان اقدام نظامی آمریکا علیه ین ،عراق ،ایران ،سشوریه ،افغانسشتان ،کشره ششمالی ،کوبشا،
ونزوئم ،مناطق بحرانی آفریقا و برخی نقاط دیار میگردند کشه در مشواردی نیشز ایشن اقشدام
جنبه عملی به خود میگیرد .با پیروزی بوش و ورود جناح محافظشهکشار بشه قشدرت ،اغلشب
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کسانی که به تئوری پردازی در خصوص ضرورت اقدامات نظامی آمریکا در نقاط گونشاگون
جهششان مششیپرداختنششد و اغلششب ایششن دیششدگاههششا مششیتوانسششت بششرای آمریکششا دردسرسششاز
شودل 1]woodward،2115عممر تمشامی ویشای

نظشامی و سیاسشی را برعهشده گرفتنشد.

اغلب این افراد نیشز بشا تغییشر در کشادر کارشناسشان ،کسشانی را وارد بخش هشای اجرایشی و
مطالعاتی نمودند که دارای دیدگاههای استرات یک بوده و بیشتر تهدید محور بودند تشا صشلح
محور ،یا فرصت محور .نین تفکراتی حاصل دیدگاههای محتاطانه صاحبنظشران سیاسشت
خارجی نیست ،بلکه حاص تفکرات نظامیگرایان است.ل جانسون.]63،38619،
دومین مشخصه نظامی گری آمریکا ،جایااه باالی افسران و نمایندگان صنایع نظشامی
در مشاغل دولتی ،به وی ه در دوره اول ریاست جمهوری جورج بشوش پسشر اسشت .در
سال  ،2116دولت بوش بسیاری از پستهای اصلی سیاسی آمریکا را به مردان نظشامی
یا همان نظامیگرایان داد که میتوان از یکسو به حضور دیک نشی در سشمت معشاون
بوش ،و یا پاول و آرمیتاژ در وزارت خارجه آمریکا از یکسو ،و یا حضور رئیس سشابق
شرکت الکهید مارتین به سمت معاونت نیروی هوایی و مدیر اجرایی شرکت انشرون بشه
سمت وزیر ارت

و بسیاری مواردی از این دسشت اششاره نمودلجانسشون،همان.]61،،

حضور نظامیان یا نمایندگان مجتمع های نظامی صشنعتی در دولشت آمریکشا بشه گونشهای
است که رییارد گاردنر ،سفیر سابق آمریکا در اسپانیا و ایتالیا ،معتقد اسشت آمریکشا در
شرایط کنونی بی

از آنکه در زمینه جلوگیری از جنگ بکوشد ،در زمینشه آمشادهسشازی

خود برای جنگ فعالیت می کنشد .در ایشن حالشت آمریکشا کشه در طشول دهشه  6771در
پرداخت بدهی های خود به سازمان ملشل ،و حشداقل  371میلیشارد دالر بشه بانشکهشای
توسعه ندجانبه غفلت کرده بود ،با وقوع حممت  66سشپتامبر ره راحتشی بشرای امشور
 -6به عنوان مجال ،باب وودوارد در کتاب طرح حمله خود به این نکته اشاره میکند که طرح اولیه حمله به عشراق

متعلق به سال  6773بود و این درست زمانی است که کالین پاول و بسیاری دیار از هرههای دولشت بشوش در
پنتاگون حضور داشتند
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دفاعی خود بودجهای بالغبر  311میلیارد دالر اختصاص دادلجانسون،همان.]617،
سومین مشخصه نظامیاری در آمریکا ،سیاستاذاری بر مبنای آمادگی نظامی است کشه در
میان َسیاستهای بوش در زمره اولین انتخابها و اولویتها محسوب میشود .جورج بوش
در سخنرانی افتتاحیه ریاست جمهوری خود میگوید« :مشا در مقابشل شال هشای مختلش ،
دیوار دفاعی خود را قویتر خواهیم کرد ،زیرا با ضع

دفاعی ،ال های بسیار گریبانایر مشا

خواهد شد .ما با تسلیحات کشتار جمعی مقابله خواهیم کرد ،به طوری که قرن جدید عشاری
از هر نوع وحشتی باشد و هی کشوری یارای مقابله با قدرت نظامی آمریکا را نداشته باشد».
از آنجائیکه دولت بوش تمام وقت و سرمایه خود را صشرف گسشترش قابلیشتهشای نظشامی
آمریکا – به عنوان یکی از نشانههای بارز نظامیاری – میکند ،به منظور متقاعد ساختن مردم
به اینکه نین قدرت نظامی الزم است ،باید به دنبال کش
جهات ،حممت  66سپتامبر موجب افزای

خطرات جدید باشد .از بسشیاری

هر ه سریعتر بودجههای نظامی دولت آمریکشا

شد لجانسون ،همان661 ،سند استرات ی امنیت ملی آمریکا در سال  ،2111امنیت آمریکشا را
متأثر از وضعیت درونی کشورهای جهان قلمداد میکند .تأکید بی

از حد بر مؤلفههایی نظیر

آزادی و دموکراسی در خاورمیانه ،نشان از تمش آمریکا در جهت انجام تغییشرات وسشیع در
این منطقه دارد .در این سند به صراحت اشاره میشود« :آزادی در آمریکا بستای مستقیم بشه
آزادی در دیار کشورها دارد .تنها راه ایجاد صلح در جهشان ،بشاال بشردن آزادیهشای اساسشی
است ....این اقدام باید از طریق براندازی نظامهای خودکامه ،باال بردن کارآمدی دموکراسیها،
تجارت آزاد و سیاستهای مبتنی بر توسعه صورت پذیرد» .ضمن آنکه بر طبشق ایشن سشند،
ضروری ترین کارها باید در داخل جهان اسمم صورت گیرد.
استرات ی امنیت ملی جدید آمریکا ضمن آنکه از گزارههای تهشاجمیتشری نسشبت بشه
نسخه سال  2112برخوردار است ،به سمت آرمانگرایی و دور شدن از واقعیات موجشود
جهان نیز انحراف بیشتری پیدا کرده است .در حقیقت سند موجود قشادر بشه تشأمین منشافع
ملی آمریکا نخواهد بود و در عین حال بسیاری از موارد مطرح شده در آن با سیاستهشای
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فعلی دولت آمریکا در تضاد آشکار است .شاید اصلیترین تضاد ،ناشی از شکست آمریکشا
در ایجاد ثبات در عراق و ارائه الاویی در دولتسشازی و دموکراتیزاسشیون در خاورمیانشه
مبتنی بر اهداف پی بینی شده در طرح خاورمیانه بزرگ باشد.

نتیجه گیری
نتیجه اینکه هر ند گسترش مجتمع های نظامی-صنعتی در کوتاه مدت باعث پیششرفت
های اقتصادی و علمی در سطوح مختل

میشود ولیکن تداوم این امر در نهایشت و در بلنشد

مدت موجب عقب ناه داشتن جوامع مشی ششود .همینشین بشا گسشترش تفکشر نظشامیاری
دموکراسی و آزادی های دموکراتیک به شدت مورد تهدید قرار میایرد و جامعشه هشر شه از
لحاظ سیاسی بسته تر باشد این امر سریعتر گسترش مشی یابد.اصشوال مفشاهیم شون تعامشل،
دیپلماسی و گفتمان در ار وب فکری یک نظامیار نمی گنجشد بشه همشین دلیشل انتخشاب
نظامی انتخاب اول و آخر یک نظامیار است.باید گفشت کشه رفتشار نظشامیار هشم در حشوزۀ
تهاجمی و هم در حوزۀ تدافعی معنا دارد.اگر کشوری در حوزۀ تشدافعی خشود غیشر از اقشدام
نظامی ،و تهاجم مستقیم نظامی،گزینه سیاسی دیاری داشته باشد و از آن اسشتفاده نکنشد آنشرا
می توان نظامیار تعری

کرد .مجتمع های نظامی-صنعتی بر خمف معنای رایشر آن کشه بشه

کارخانجات و شرکتهای تسلیحاتی تفسیر میشود ،یک پدیدۀ فیزیکشی بحسشاب نمشی آیشد
بلکه بیانار یک نوع رفتار،عملکرد و روابطی است که در ساخت سیاسشی-اقتصشادی جامعشه
بین مجموعه ای از تولید کنندگان اسلحه،رسانه ها ،الیاارششی مشالی جامعشه از یشک سشو بشا
بخشهای از درون حاکمیت ون نظامیان ،سیاستمداران و دولت مشردان ششکل مشی گیشرد.و
باید بیان داشت که مجتمع های نظامی –صنعتی در شرایطی امکان رشد بیششتری دارنشد کشه
تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد و یک انطباق هنی برای رفع تهدیشدات امنیتشی در حشوزۀ
ابزارهای نظامی شکل بایرد.بخ
وجود تر

دیار مبنای شکل گیشری مجتمشع هشای نظشامی-صشنعتی

امنیتی و باور به آسیب پذیری امنیتی نظامی می باشد.

مجتمع های نظامی صنعتی و نقش نظامیگری در سیاست خارجی امریکا
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