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:چكيده
 مريكا در افغانستان كه هدف از آن مبارزه با تروريسم اعالم شده بود،ا نظاميةده سال از مداخل

نه. گذرد مي مريكااكه حاليدر. كن نشده، بلكه فزوني يافته است تنها تروريسم ريشه طي اين مدت
مي نظامي خود در افغانستاةهدف از مداخل  ابزار به عنوانآن از داند، برخين را مبارزه با تروريسم
ميمريكا براي سيطره بر جهانااستراتژي كالن  كه پرسشاين پژوهش در پاسخ به اين. كنند ياد

و افغانستان چه مزيتي دارد كه اياالت متحدها نظاميةدليل اصلي مداخل مريكا در افغانستان چيست
در هزينه آنوساختهآن صرف كرده است؟ اين فرضيه را مطرح هاي زيادي را پرداخته به بررسي
 نظامي– صنعتيهايمريكا در افغانستان، ناشي از منافع مجتمعا نظاميةدليل اصلي مداخل« كه است

و نظامي .»گري است اياالت متحده در ايجاد بحران

:واژگان كليدي
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 طرح مسئله
بهاستفاده از نيروي نظامي براي در دستيابي در آنسويمنافع اقتصادي مرزهاي ملي همواره

و قدرت وريتامپرا جانباز طول تاريخ  هاي برتر هاي گذشته نظير فرانسه، هلند، انگلستان

گر مريكا در دورهاةمتحدهمچون اياالت  ،1جان مينارد كينز. فته استهاي اخير صورت

 دولت بايد پول خرج،در شرايطي كه قدرت خريد كافي نباشد« معتقد بود،اقتصاددان انگليسي

و تقاضا فعال شود هاي باالي نظامي باعث از اين منظر هزينه. كند تا اقتصاد راكد تكان خورده

و نيز كسب منفعت براي بسياري از پيشه مي ايجاد اشتغال به.»شود ها  ينيسمكينز«اين ديدگاه

تجارب ). http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Keynesianism( شهرت يافته است»2نظامي

و پس از آن، نقش 1930ةآلمان نازي در ده و تجارب امريكا در جريان جنگ جهاني دوم

مي هزينه و افزايش قدرت خريد مردم را نشان  دهد هاي نظامي در ايجاد اشتغال، كاهش بيكاري

ص1362ازغندي،( ،67-53(.

به اما در سال  دستاوردهاي اقتصادي ناشي از عمليات،از جنگ سردپسويژه هاي اخير

گيري اياالت تصميمةباور حاكم كه شالود. پذير نيست مرزي اياالت متحده توجيه نظامي برون

به عراق را تشكيل داد، برخورداري اين كشور از ذخايركمتحده در لش غني زيرزميني ركشي

ص1389دهشيار،( ويژه نفت بوده استهب  درآمدهاي حاصل از نفت عراق براي اياالتةمقايس.)95،

م) دالر هزينه5درآمد در قبال يك دالر( هاي پنتاگون متحده در قبال هزينه به، ادعاي ربوط

و مشكوك مي ص1389زاده، حسين( سازد عمليات نظامي امريكا در عراق را پرابهام ،202(.

لش ابهامات در خصوص انگيزه هاي فرامرزي اياالت متحده وقتي ركشيكهاي اقتصادي

كه درحالي. مريكا در افغانستان را مدنظر قرار دهيماشود كه عمليات نظامي بيشتر مي

و3 حدود 2001تامبرسپ11رويدادهاي مريكا هزينه داشت،ا ميليارد دالر براي16هزار كشته

و افغانستان تا پايان سال عمليات ة تريليون دالر هزين1/1، 2011 نظامي آن كشور در عراق

مريكا هدفاةمتحداياالت.)Pollin & Garrett-Peltier, December 2012( مادي داشته است

و قاچاق مواد مخدر«در افغانستانرات نظامي خود اصلي عمليا اعالم» مبارزه با تروريسم

به اين هدف با ديد،حال درعين. كرده است مية برخي نسبت دستاويزيو آن را نگرند ترديد

برا تسلط يعني،براي اهداف بلندمدت آن كشور مينقاط استراتژيك مريكا صفوي،(دانند جهان

كه اينبر افزون). 1389 موقعيت«و»مبارزه با تروريسم«، ديدگاه ديگري هم وجود دارد

را،داند نظامي امريكا در افغانستان نمية را علت مداخل»استراتژيك افغانستان  بلكه علت اصلي

ميثريؤم نيروي،مريكا جستجو كردهاةمتحددر درون اياالت ةكنند كند كه تشويق را معرفي

1. John Maynard Keynes. 
2. Military Keynesianism.



و مداخلة نظامي امريكا در افغانستان اقتصاد سياسي نظامي  119 گري

و نظامي اين نيروي. هاي پس از جنگ جهاني دوم بوده است يكا در سالمراگري جنگ

و منافع جنگ يا همانةبرداران پرنفوذ از توسع بهره،كننده تعيين -صنعتي هايمجتمع« نظامي

كه»1نظامي در، رئيس جمهور وقت امريكا،آيزنهاورهستند 17 در نطق خداحافظي خود

دا1961ژانويه به آن هشدار .)Eisenhower's Farewell Address to the Nation( ده بود نسبت
را ايجاد پرسشمريكا در افغانستان اينا نظامية مداخلةهاي متفاوت دربار وجود ديدگاه

كه مي چهاةمتحد نظامي اياالتةدليل اصلي مداخل كند و افغانستان مريكا در افغانستان چيست

كه  آن هزينهمريكا عالوه بر صرفامزيتي دارد هاي زياد مالي، تلفات جاني زيادي را در

و بعد از گذشت   سال در پي استمرار حضور نظامي خود در آن كشور است؟10متحمل شده

. پژوهش حاضر استِاساسيِاين پرسش

 ادبيات موضوعبررسي
به موضوع اين پژوهش، مروري بر دو حوز و اقتصاد سياسي نظاميِ پژوهشيةبا توجه گري

ميةاخلمد .نمايد نظامي امريكا در افغانستان ضروري

و بيشتر نقش عامل نظامي،گري اقتصاد سياسي نظاميةادبيات موجود در زمين  گري

و رشد اقتصاد سرمايه به عنوان محركي براي اشتغال  درحالِگذاري دولت در اين بخش را

مي ضوعمو،ركود كه در اين. دهد توجه قرار آننامحققصخصويكي از منابعي استنادبه

ة رابط، معتقد استميلز. اثر سي رايت ميلز است)1383ميلز،( نخبگان قدرت كتاب،اند كرده

شدن اقتصاد صنايع بزرگ، ارتباط تنگاتنگي با فرآيند نظامي هاي اجرايي با صاحبان سازمان

و امنيتي اين كشورا و تعيين خطمشي سياست خارجي م. دارد مريكا نبع مناسبي براي اين كتاب

و منافع مجتمع نظاميةبررسي رابط به اما، نظامي صنعتي امريكا است-هاي صنعتي گري

در. استهكردنيهاي اخير توجه مريكا در دههاهاي گري نظامي كه  خصوصدومين منبعي

مي اقتصاد سياسي نظامي يگر اقتصاد سياسي نظامي- كتاب،توان به آن اشاره كرد گري امريكا
گري امريكا در عراق نظاميبه اين كتاب. زاده است اثر اسماعيل حسين)1389زاده، حسين(امريكا

مي،داده نشانتوجه  ب استدالل كه امريكا نه ياهكند و بشردوستانه، بلكه مسائل دليل نفت

به عراق حمله كرده است» نظامي-هاي صنعتي مجتمع«مين منافعأتواسطة به اين كتاب. خود

مي يكي از منابع خوب اقتصاد سياسي نظامي  اما ازآنجا كه هيچ،شود گري امريكا محسوب

به افغانستان نمي اشاره ،منبع سوم. اصلي اين پژوهش باشد پرسشتواند پاسخگوي نمي،كند اي

به زندگي روزمره: مجتمع كتاب  قلم به(Turse, 2008)د آور مي يان هجوميمريكااچگونه ارتش

مي. نيك تورس است كه چگونه هزينه تورس نشان را دهد هاي سنگين پنتاگون اقتصاد امريكا

 
1. Military-Industrial Complex(MIC). 
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يانيمريكاازندگيبه هر روز نظامي- هاي صنعتيو چگونه مجتمعاست تاثير قرار داده تحت

و اقتصاد را با آمارهاي نوين به خوبي نظامي ميانةاين كتاب رابط. آوردميجومه تشريح گري

مي مي و به جنگ افغانستان دارد و اشاراتي نيز از كند ،اصلي را پاسخ دهد پرسشتواند بخشي

.شود اما روي افغانستان متمركز نمي

و سياست،منبع چهارم ثيرأتبا عنوان (Baker, 2007) گزارش مركز تحقيقات اقتصادي
و هزينه  كرده تهيهم2007ر در سال است كه دين بيكهاي باالي نظامي اقتصادي جنگ عراق

و مثبت كوتاه ثيرأت،بيكر در اين گزارش. است  جنگ بر اشتغال را مدتمنفي بلندرات تأثيمدت

كه. اما بر عراق تمركز دارد،اين گزارش مفيد است. كرده استبررسي رابطة منبع ديگري

را نظامي ق كتابكرده،اقتصاد بررسي با گري و فروپاشي )1385كندي،( هاي بزرگ درت پيدايش

و، از نظر كندي. پل كندي استةنوشت و تداوم نيروي نظامي الزامي است  ثروت براي حفظ

و تحصيل ثروت ضروري نيز نيروي نظامي  اما اگر بخش عظيمي از منابع است،براي كسب

ب بههكشور ترديدبي،كار افتد، صرف تحقق اهداف نظامي گردد جاي آنكه در راه توليد ثروت

مي.شود در درازمدت موجب تضعيف قدرت ملي مي توان در ارزيابي پيامدهاي از اين كتاب

 گزارش انستيتوي تحقيق سياسي،منبع ششم. مريكا در افغانستان بهره برداگري نظامي

برهثير هزينأت با عنوانم2011 دانشگاه ماساچوست امريكا در سال1اقتصادي هاي نظامي
و او اين. است Pollin  Robert and Garrett-Peltier (Heidi 2001) هاي داخلي لويتاشتغال

و با ديگر بخشرا هاي نظامي گذاري در بخش گزارش سهم سرمايه ها مثل سالمت، آموزش

و بررسي  دراهاي در اين گزارش به هزينه. كندمياقتصاد سبز در ايجاد اشتغال مقايسه مريكا

به شده،افغانستان اشاره  گري نظاميكتاب. داده نشده استاصلي مقاله پرسشاما پاسخي
كه دالئل،به قلم آندرو باسويچ(Andrew Bacevich, 2005) امريكاي جديد  منبع بعدي است

ر. استكرده را بررسيم2005 تا 1995هاي گري امريكا در سال نظامي س دالئل باسويچأدر

و مداخالت براي نظامي تگري امريكا و در سيس پايگاهأنظامي آن كشور هاي نظامي متعدد

و بودج نقاط مختلف جهان، بزرگ كه در سالةشدن ارتش 12،م2005 كالن پنتاگون قراردارد

كه. پنتاگون در زمان جنگ سرد بوده استةتر از بودج درصد بزرگ  عملياتكتاب ديگري

،)1387فرامرز،(جي امريكا در افغانستانسياست خار كرده،نظامي امريكا در افغانستان را بررسي

با، نظامي امريكا در افغانستان را از دو منظرةاين كتاب مداخل. فرامرز تمنا استةنوشت  مبارزه

و اهميت ژئوپلتيك افغانستان براي آمريكا به نقش اما هيچ اشارهكرده، تحليل،تروريسم اي

.نكرده استظامي در افغانستاننة نظامي امريكا براي مداخل– صنعتيهايمجتمع

1. Political Economy Research Institute 



و مداخلة نظامي امريكا در افغانستان اقتصاد سياسي نظامي  121 گري

مي مطرح هاي ديدگاهبررسي در شده نشان كه و خصوصدهد  پرسشموضوع اين پژوهش

ة با بررسي علت اصلي مداخل،پژوهش حاضر در نظر دارد. هستيمروبهرو اصلي آن با خأل

خأل،نظامي امريكا در افغانستان پژ فرضيه. را پر كند بخشي از اين كه در اين وهش بررسي اي

 نظامي امريكا در افغانستان ناشي از منافعةعلت اصلي مداخل«: به شرح زير استشده

و نظامي–نعتيصهايعمجتم .»گري است نظامي آن كشور در ايجاد بحران

:تعريف عملي فرضيه
و رونق- صنعتيهاي مجتمعمنافع  نظامي

 اقتصادي نهادهاي وابسته

 نظاميةمداخل

 در افغانستان

 هاي متغير وابسته هاي متغير مستقل شاخص شاخص

آن.1 و بودجه كالن  بزرگ بودن ارتش
 سپاري وظايف نيروهاي مسلح برون.2
و توليد جنگ.3  افزار صنايع نظامي وابسته
و نقش هزينه.4 هاي نظامي در رونق اقتصادي

 ايجاد شغل

و حضور گسترد نظامي امريكاعمليات.1 ة در افغانستان

و همچنينانيروهاي نظامي صرف مريكا در آن كشور

درةهزين ميليارد دالر527  از سال افغانستان نظامي

و تلفات نيروهاي امريكاييم2012 تا 2001

 استراتژي جديد اوباما در افغانستان.2
و افغانستان پيمان.3  هاي نظامي امريكا

تصور در مي پيش،يد فرضيهأيت كه احتماالً بيني به شكلة مداخلشود  نظامي امريكا

.شده در افغانستان ادامه يابد كنترل

و مبارزه با تروريسما نظاميةمداخل:بخش اول  مريكا در افغانستان
مريكا به دو برج مركزا دو فروند هواپيماي مسافربري خطوط هوايي 2001 سپتامبر11در

و تجارت جها به ساختمان پنتاگون در ويرجينيا كوبيده شد و يك فروند ني در نيويورك

سه هزار نفر كشته شدند به  هدف آن كاخ سفيد در هواپيماي چهارم نيز كه احتماالً. نزديك

پس از ). www.9-11 Commission gov(ه است در اطراف پنسيلوانيا سقوط كرد،هواشنگتن بود

و جنگ برگزةاين حمالت كابين شدرسماً» جنگ با تروريسم«ار از. اعالم دولت بوش قبل

و. پليس، القاعده را مسئول حمالت ياد شده دانستةجانب تحقيق همه منابع متعدد امريكايي

ر11گزارش نهايي كميسيون  و در بنأ سپتامبر نيز القاعده و مجري اينس آن الدن را طراح

القاعده).Jan 3,2001 Center for Cooperative Research,(و) Pike,2004( عمليات معرفي كردند

و بن چه كسي بود؟ چيست و وقايع سال2001 سپتامبر11بسياري معتقدند ميان حمالت الدن
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هاي تروريستي چراكه مظنون اصلي در حمله؛ در افغانستان ارتباط مستقيمي وجود داردم1979

بن«و» سازمان القاعده«نيويورك يعني  سازمان اطالعات(1CIAدر سايه حمايت» الدن اسامه

شد) سيا-مريكاامركزي  به خدمت گرفته ندبراي نبرد با مهاجمان شوروي در افغانستان

)Davies,1998(.شد سياترين عمليات پنهاني در تاريخ بزرگم1979در سال . در افغانستان آغاز

ةگرمي فعاالن با پشتم1982-1992هاي كشور اسالمي در سال40 مسلمان از 3500حدود

)ISI(المللي پاكستانو سرويس اطالعات بين سياسازمان
هاده.به جنگ افغانستان پيوستند2

از«. هاي پاكستان از گرد راه رسيدند هزار تن ديگر براي آموزش در مدرسه  100سرانجام بيش

هاي كمك.)Rashid,1999(»هزار تندرو مسلمان خارجي يك راست زير نفوذ جهاد افغان بودند

و امضاي دستورالعمل   امنيت 166پنهاني امريكا به مجاهدين افغاني با روي كار آمدن ريگان

نشيني نيروهاي شوروي از افغانستان در سال پس از عقب.)Coll,2004( يافتملي استمرار

ام1989 شدين كشور، ان قوت طالبان با حمايت پاكستان در افغانست. درگير جنگ داخلي

و در سال  ت رسانه. به قدرت رسيدم1996گرفت ميأيهاي اياالت متحده به قدرت يد كه كنند

 پشتيباني آن كشور از مجاهدين در جنگةاي نتيج تا اندازهم1996رسيدن طالبان در سال 

 در خاطرات،سيا رئيس سابق،رابرت گيتس.)UPI,2001( عليه شوروي استم1980هاي سال

 هاي مجاهدين را نشان داده است هاي جاسوسي امريكا به چريك وح كمك سازمانوض خود به

در.)26-25،ص1390جانسون،( كه  شوروي به افغانستان مشاور امنيتةهاي حمل سال برژينسكي

طي مصاحبه،مريكااجمهور وقت رئيس،ملي كارتر كهم1998اي در سال بود ةشبك« گفت

دس» اسالم مبارز به دانا.)www.globalresearch.ca(ه استپديد آمد سازمان سيات افغانستان

مي،خواه كنگره جمهورية نمايند،روربچر كه نيز اذعان حمايت از طالبان هميشه جزء«كند

و هست جدايي از.)Rohrbacher, July 12,2000(»ناپذير سياست اياالت متحده بوده پس

بره سپتامبر نيز بيشتر گزارش11رويدادهاي  بن اي خبري كه روابط اسامه الدن اين نظر بودند

به دور مي– گذشته يعني جنگ شورويةو سيا ص1389شوسودوفسكي،( شود افغانستان مربوط ،79(

ازو اينكه اسامه بن طي60الدن با استفاده به جنگجويان افغانستان  ميليارد دالر كمك امريكا

تم1981-1988هاي سال  باال از شرح مختصر.)GNU,2004( سيس كردأ، گروه القاعده را

آن درمي و رهبر سابق كه القاعده با. در افغانستان بوده استسيا هاي الدن، مولود برنامهبن،يابيم

را از سه منظر مريكا در افغانستان با هدف مبارزه با تروريسما نظاميةمداخل،اين مقدمه

:خواهيم كردبررسي 

1. Central Intelligence Agency. 
2. Inter Service Intelligence of Pakistan. 
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افاةحمل نخست، ازكه2001غانستان در هفتم اكتبر مريكا به چهار هفته گذشت كمي پس

تا11 بسيار كوتاه از زمان حوادثةفاصل. سپتامبر صورت گرفت11از حمالت   سپتامبر

مي،مريكا به افغانستاناةحمالت گسترد كه برنام اين ذهنيت را ايجاد ريزي براي اينةكند

و حمله از مدت  برايمريكاا سپتامبر فرصت مناسبي را براي11 حوادثها قبل آغاز شده بود

ميابه«.حمله به افغانستان فراهم كرد يك مريكاييان در باوراندند كه تصميم به جنگيدن مرتبه

و پيامدهاي مصيبت11شب  به حمالت مردم كمتر. بار آن گرفته شده بود سپتامبر در پاسخ

ه درمي كه آوردگاهي پهناور هرگز ظرف چند و آماده كارزار نمي فته برنامهيافتند . شود ريزي

و گسيل سربازان به افغانستان مدت به آغاز جنگ از تصميم . گرفته شده بود11/9ها پيش

 نظامي دولت بوشةسنگ بناي روي» هاي اسالمي تروريست«و تهديد» دشمن خارجي«افسانه

و عراق قرار گرفت و دستاويز حمله به افغانستان صص1389سكي،شوسودوف(»بود از.)15-13، برخي

 وزير،به نائيكم2001نيز حاكي از آن است كه مقامات اياالت متحده در ژوئيه سالها گزارش

كه، وقت پاكستانةخارج مريكا با هدف سرنگوني دولت طالبان عليه افغانستانا گفته بودند

و اين عمليات در اواسط اكتبر  .)Arney,2001( بود خواهد2001عمليات نظامي خواهد كرد

ازةمقايس،دوم و بعد شروع جنگ با تروريسم نشان عمليات تروريستي القاعده در قبل

كه عمليات تروريستي مي  1993از«. بيشتر شده است»استراتژي جنگ عليه ترور«ازپسدهد

ا، 2001 سپتامبر11تا حمالت ما القاعده در سراسر جهان پنج حمله عمده صورت داده بود؛

ربناب.)157ص، 1390جانسون،(»گذاري اتفاق افتاده است مورد بمب17در دو سال پس از آن

 تعداد حمالت تروريستي در سراسرم2006مريكا در سالاوزارت امورخارجه هاي گزارش

به يازده هزار مورد سال كه نسبت ، افزايش يافتهم2005جهان تقريبا چهارده هزار مورد بوده

ص1389ف،راتكا( است  نفر بر اثر 309365در كل جهان2006-2010هاي سال ميان.)255،

كه سهم عراق از اين تعداد مجروح يا دزديده شده،كشته حمالت تروريستي،  نفر 133886اند

و سهم افغانستان43معادل سهم. بوده است درصد از كل جهان7/9 معادل نفر 30078 درصد

كه افغانستان درحالي؛ رسيد2010 درصد در سال3/30بهم2006 درصد در سال52عراق از 

 Cordesman and) رسيده استم2010 درصد در سال1/18به 2006 درصد در سال7/4از

Burke,Jan3,2012(.

 درصد50 اكنون،مريكا سقوط كردا پس از عمليات نظامي 2001طالبان كه در سال،سوم

از) سال بعد از سقوط طالبان2(م2003در سال.رداز خاك افغانستان را در اختيار دا طالبان

در30 بخش جغرافيايي افغانستان تنها 364 امروزه اين تعدادكه درحالي؛دست داشت بخش را

مي160به  طي.)103،ص1389دهشيار،( رسد بخش ، سال گذشته10بر اساس آمارهاي رسمي

و بيش28500 نيروهاي ناتو. اند هزار تن مجروح شده50از تن از مردم عادي افغانستان كشته
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طي همين مدت  نفر560و،2010 نفر آنها مربوط به سال711كه نفر كشته داده2700نيز

به سال براساس گزارش.)Cordsman,2012 and www.afghannews.ir( اند بوده2011مربوط

آنم2011ها در افغانستان در سال ناامني،دبيركل سازمان ملل  درصد21 به نسبت سال قبل از

و پنج. افزايش يافته است و نود و نهصد طبق اين گزارش در هر ماه در افغانستان يك هزار

 بر اساس.)Report of Secretary General,September 2011( رويداد امنيتي به وقوع پيوسته است

شامل حمالت، خشونت(مني ناام،2011صندوق آسيا در سال از سويآمده عمل نظرسنجي به

به.)Asia Foundation,2011( ترين مشكل افغانستان است بزرگ)و تروريسم آمارهاي مربوط

يكي از منابع اصلي درآمد تروريسم در افغانستان، نيز  به عنوان و قاچاق مواد مخدر، توليد

و جرم دفتر مقابله با موادهاي بر اساس گزارش. حكايت از رشد روزافزون آن دارد  مخدر

از،)UNODC(سازمان ملل و توليد مواد مخدر در افغانستان به2001 تن در سال185 كشت

 كشت مواد مخدر در افغانستان،بر اساس اين گزارش.م رسيده است2011 تن در سال 5800

.)www.unodc.org( درصد رشد داشته است133آنازبه نسبت سال قبل 2011در سال

باةمبني بر اينكه مداخلرا مريكايياادعاهاي دولتمرداناالبهاي بررسي  آنان در افغانستان

مي توجيه،هدف مبارزه با تروريسم بوده است بندي اينبه عنوان جمع،رو ازاين. كند ناپذير

كه امريكا براي مبارزه با تروريسم به افغانستان حمله كرد توان اينميبخش  ،گونه ارزيابي كرد

درةو نتايج اين مداخلها ژگيوياما ةشد هدف اعالم خصوص نظامي ترديدهاي جدي را

مريكا در افغانستانا نظاميةمبارزه با تروريسم دليل اصلي مداخل«اياالت متحده مبني بر اينكه

مي،بوده است . كند ايجاد

درا نظامية مداخل:بخش دوم و موقعيت ژئوپلتيك افغانستان مريكا  افغانستان
 جويي بوده است نطق غالب در سياست خارجي امريكا بعد از جنگ جهاني دوم برتريم

و اين منطق جايگاه خود را در تمام كابينه.)55-62ص،1387كاالهان،( هاي اياالت متحده حفظ كرد

كهة حاكم بر كابينةنفوذ جدي در انديش سد« جورج بوش دوم را»1مريكاييا جديدةطرح

مي2012امريكا در سال»2بازبيني استراتژي دفاعي«ررسي سندب. مطرح كرد، داشت دهد نشان

 حاكم بر سياست خارجي آن كشور استةرويجويي همچنانكه منطق برتري

)www.Defense Strategy.com(.مريكاا گري نظامي،اين منطق باعث شد تا برخي از پژوهشگران

 جويانه آن كشور تلف جهان از جمله افغانستان را در راستاي اهداف برتريدر نقاط مخ

 افغانستان اگرچه محصور،محققاناز نظر اين. در نقاط استراتژيك جهان استدالل كنند

1. The Project for a new American Century. 
2. Defense Strategy Review . 
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و اصوالً� مكمل جغرافيايي،استدر خشكي كهراهبردي همسايگانش است  كشوري

بهبه ناچار،داراي موقعيت راهبردي باشد مي بخشي از راهبردهاي نظامي  رود شمار

)www.khorasanzameen.net (.را پژوهشگران،از نظر اين حضور پايدار در افغانستان اين امكان

همبه اياالت متحده مي نه تنها حوز دهد كه و مخالفةزمان ن خود در همسايگيا نفوذ رقبا

در از اين نظر. آنان اقدام نمايد بلكه در صورت نياز عليه،افغانستان را محدود كند  امريكا

به افغانستان اهداف سياسيكلش مي-ركشي و اقتصادي زير را تعقيب  Oliker and) كند امنيتي

Shapak, 2005:(

و نخست، كه تسلط بر افغانستان تسلط بر منطقه اساساً،امنيتي در بعد سياسي اي است

ك و مهار اين و ايران مينظارت بر چين، روسيه اياالت.)Blank,2007( كند شورها را تسهيل

ت– سازمان اطالعاتي16متحده تاكنون  مأ امنيتي در افغانستان موريت اصلي آنهاأسيس كرده كه

و جمع و مناطق پيرامون افغانستان بوده است عمليات جاسوسي  آوري اطالعات از كشورها

)http://peace-ipsc.org(.اف و مذهبي در مي مسائل قومي تا غانستان اين امكان را به امريكا دهد

. در امور كشورهاي همسايه افغانستان دخالت كند

همسايگي افغانستان با آسياي مركزي به عنوان دومين منبع انرژي در جهان، وجه،دوم

،در بعد اقتصادي.)Fisher,2002( مريكاستاممتاز ديگر موقعيت ژئوپلتيك افغانستان براي 

د به و همچنين خطوط مواصالتي براي دورزدن ايران امريكا و انتقال آن نبال كنترل منابع انرژي

با.(http://peace-ipsc.org)و روسيه است به» ابريشمةداالن جاد«افغانستان همچنين كه قفقاز را

هم مرز باختري چين وصل مي اياالت متحدهةكنگركه»1 ابريشمةراهبرد جاد«. مرزاست كند،

انگاشتن اي براي انتقال انرژي آسياي مركزي با ناديدها آن را تصويب كرده، برنامهآمريك

و چين  تنها كشوري كه ). www.gpo.gov( مريكاستا از سويمسيرهاي ترانزيتي روسيه، ايران

ميا به خارج از آن منتق مريكا از طريق آن و كندلتواند انرژي اين منطقه را و دو كشور ايران

 موسوم به تاپي» خط لوله ترانس افغان«اين اقدامةنمون. روسيه را دور بزند، افغانستان است

و هند( )TAPI() تركمنستان، افغانستان، پاكستان
كه در نظر دارد گاز تركمنستان را به2  است

و هند منتقل كند .پاكستان

از صرف در نظر كه شدان دالئل اهميت افغانستان برايبه عنواباالمواردي ،مريكا شمرده

هرچند اين دالئل. طلبانه بوده است مريكا به اين كشور در طول تاريخ يكسره فرصتاتوجه

مي مهم افغانستان را در سياست تواند دليل اصلي اما نمي،سازد هاي راهبردي آمريكا ممتاز

.مريكا در افغانستان باشدا نظاميةحضور پرهزين

1. Silk Road Strategy(SRS). 
2. Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India. 
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و منافع مجتمعا نظامية مداخل:بخش سوم در افغانستان –صنعتي هايمريكا
 نظامي

17در،مريكااجمهور وقت رئيس، اولين بار آيزنهاوررا»نظامي-صنعتي هايمجتمع«نام

به عموم مردم معرفي در سخنراني خداحافظي1961ژانويه جن در سال. كرداش گ هاي آغازين

و برنامهيمريكاااي در ضمير سرد، فكر تازه آن يان و اقتصاد«هاي دولت اين كشور ريشه دواند

سازماندهي اقتصاد با هدف گريز از ركود اقتصاد مبتني بر جنگ دائمي،. بود»1جنگ دائمي

و تبليغ تهديد حاصل از مناقشات با اتحاد.)Wikipedia.org( بود جنگ هايپيامد جنگ سرد

مريكا بتوانداآنة توجيهي تداوم شرايط جنگ دائمي را فراهم ساخت تا در ساية، زمينشوروي

بي،هاي دفاعيبه لحاظ حجم هزينه وقتي جنگ سرد فروكش كرد،. اي را آغاز كند سابقه دوران

درا. ديگر طنين انداخت منطق جنگ دائمي بار و تاب يك 2001 سپتامبر11مريكا ، در تب

يك. را آغاز كرد» جنگ عليه ترور«طي، واكنش ملي افرا صدها ميليارد دالر در چارچوب

و پيمانكاران دفاعي وسايلكنندگانبه جيب تداركآور، مستقيماً نظامي سرسامةبودج نظامي

در. ريخته شد هاي بزرگ، برخي از شركت بررسي شمار شاغالن پيشين در نيروهاي مسلح

و سياست ارتباط نخبگان ارتش با نخبگان اقت از جنگ جهاني دوم تاكنون نشانپسراصاد

به. دهد مي و دنياي نظامي طور دائم در بين شركت افراد و آمد بوده ها  اند گري در حال رفت

ص1388ميلز،( و گروه.)21، و تشديد روابط خصوصي ميان نظاميان نفوذ داراي هاي قدرتمند

و آسان زم اقتصادي، فقط به معني تسريع يكةينكردن و سود عقد قراردادهاي اندوزي طرفه

و همچنين افزايش روزافزون بودج ةبيشتر نيست، بلكه در پس پرده اين روابط خصوصي

و انديشه نظامي و تفكر . گري نهفته است نظامي اياالت متحده، اقتصاد مبتني بر جنگ دائمي

جانظامي هايهمداخلاي كه بنيان انديشه از جمله افغانستان را هان مريكا در نقاط مختلف

به واسط شاخص. دهد تشكيل مي ميةهايي كه ازا نظاميةتوان مداخل آنها مريكا در افغانستان را

: تبيين كرد به شرح زير است نظامي-هاي صنعتي منظر منافع مجتمع

و بودج نخست، آنةبزرگ بودن ارتش يكا امروزه شمار افراد نيروهاي مسلح امر. كالن

، 1389زاده، حسين( نفر بود، بيش از ده برابر شده است139000كه در آستانه جنگ جهاني دوم 

، پنتاگون در 2012مريكا در سالاوزارت دفاع»2گزارش ساختار پايگاهي«براساس.)20ص

در5/1 حال حاضر و 4545 ميليون پرسنل نظامي را  پايگاه خارجي مستقر666 پايگاه داخلي

و امكاناتأت074/555مريكا دارايا وزارت دفاع،براساس اين گزارش.تكرده اس  سيسات

1. Permanent War Economy. 
2. Base Structure Report . 
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و بناهاي طولي ساختمان( )ها، ابنيه
كه از اين تعداد1 دراهاي مورد آن در پايگاه270/103 است مريكا

ت. كشور دنيا قرار دارند40 . ميليارد دالر برآورد شده است55/847سيساتأارزش مادي اين

ت يگاهشمار پا و  ميليون دالر10 كمترازة با هزينييها شامل پايگاه،مرزي سيسات برونأها

كه در گزارش ساختارايتوجه قابلةنكت.)Department of Defense, FY2012( شود نمي ن است

و عراق برده نشدهاهاي نظامي نامي از پايگاه،مريكااپايگاهي وزارت دفاع مريكا در افغانستان

تار افغانستان جهش در سرعت پايگاهد«.است كه به اين صورت بود ، اياالتم2010سازي

و متحدانش در ائتالف، در- از بسيار كوچك تا بسيار بزرگ-چهارصد پايگاه حدودمتحده  را

ص1390جانسون،(»آن كشور در اختيار داشتند ،169(.

به، مجموع بودجهم1990 تا 1947از و7/8هاي نظامي امريكا  باوجودتريليون دالر رسيد

نههفروپاشي شوروي، هزين ص1390جانسون،( تنها كم نشد، بلكه افزايش يافت هاي نظامي ،188(.

 درصد رشد داشته2001،81به نسبت سال2010مريكا در سالاهاي نظامي سطح هزينه

طي سالا نظاميةبودج. است ايش يافته درصد افز3/5 هر ساله 2010 تا 2001هاي مريكا

طي همين سالةاين در حالي است كه بودج. است  درصد رشد6/1ها كلي اياالت متحده

3از2001-2010هاي سالنميا نظامي از توليد ناخالص داخليةسهم بودج. داشته است

 ميليارد دالر 690به2010مريكا در سالا نظاميةبودج. رسيده است درصد7/4درصد به

ةها در بودج بيشترين افزايش. است2001 نظامي در سالة بيشتر از بودج درصد67رسيد كه

طي سال به جنگ 2001-2010هاي نظامي و عراق است مربوط اين دو جنگ. هاي افغانستان

ده3/165، 2010در سال  طي يك و  تريليون دالر هزينه دربر1/1 گذشتهة ميليارد دالر

2012 امريكا براي سالةشد نظامي تصويبةبودج.)Pollin & Garret-Peltier,2011( است داشته

كه696برابر با  2012 تريليون دالري امريكا در سال73/3ة درصد بودج19 ميليارد دالر بود

 امريكا از نظر،2سيپريسسهؤمبراساس اعالم.)www.farsnews.com(ددا ميالدي را تشكيل مي

باةهزين  ).www.sipri.org( مقام نخست جهان را دارد، نظامي دنياة درصد كل بودج43 دفاعي

سوخت مصرفي پنتاگون معادل روزانه مريكا،ا»3مركز حمايت از انرژي دفاعي« گزارش پايةبر

كه با مصرف روزان365 مية هزار بشكه است براساس گزارش. كند مردم سوئيس برابري

 ميليارد گالن نفت در هر سال مصرف62/4مريكاا ارتش،پنتاگون، قبل از جنگ عليه ترور

و عمليات11ازپسكه درحالي؛كرد مي و افغانستانا سپتامبر به،مريكا در عراق 46/5 اين رقم

.)Turse,2008( ميليارد افزايش يافت

1. Buildings, Structures and Linear Structures. 
2. SIPRI. 
3. The Defense Energy Support Center(DESC). 
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به جنگ ويتنام تجربه.سپاري وظايف نيروهاي مسلح برون،دوم اي بود كه اياالت متحده

 استفاده از كارفرمايان،پس از جنگ ويتنام. سمت تكيه بر كارفرمايان خصوصي كشيده شد

و افزايش يافت مين حمايت لجستيكي در صحنهأترايب اما.)Dikinson,2011:29( هاي نبرد ادامه

و غالباًةواگذاري گسترد و اطالعاتي به عامالن شخصي ام، در دوران گمن وظايف نظامي

ها توسط بررسي كنترل هزينه«ةبا آغاز برنامم1982رياست جمهوري رونالد ريگان در سال 

و در دور»1بخش خصوصي شدةآغاز و چني«. كلينتون پيگيري بعد از يازده سپتامبر بوش

كه كلينتون شروع كرده بود افزودند -137ص، 1390جانسون،( توجيه ايدئولوژيك هم بر روندي

به در جريان جنگ ويتنام درحالي.)135  هزار نفر540كه تعداد نيروهاي نظامي در اوج خودش

به هزار شهروند امريكايي به عنوان كارفرما مشغول بوده9رسيده بود، و نسبت كارفرمايان اند

به شصت«نيروهاي نظامي  به«اين نسبت در جريان جنگ اول خليج فارس. بود» يك ،»55يك

يك« جنگ بالكان در جريان و عراق شمار نهايتاًو» يك به در جريان جنگ افغانستان

و اين نسبت وارونه شد يعني  يك«كارفرمايان از شمار نظاميان فراتر رفت به »دو

)37-Dikinson,2011,24(.85هزار شركت خصوصي در امريكا وجود دارند كه سودهاي 

به پيمانكاري با وزارتةواسط سرشارشان را به مي دفاع آن كشور  حسين زاده،(»آورند دست

از2، معادل يك سرباز امريكايي در افغانستان،)2013(در حال حاضر.)20-24ص،1389  نفر

براساس آخرين آمارهاي. كنند بخش خصوصي قرار دارند كه با قرارداد پنتاگون كار مي

و پيمانك113491 فقط در افغانستان،پنتاگون از سويشده اعالم هاي پرسنل شركت20375ار

كه  .)www.armytimes.com(كنندمي خدمتپنتاگونهبامنيتي خصوصي وجود دارند

و توليد جنگ،سوم و تكنولوژي كه زماني در اقتصادةتوسع.افزار صنايع نظامي  علوم

از طور فزايندهبه،جاخوش كرده بود كه در حقيقت حوزه؛ نظام ارتش شده استاي بخشي اي

مي هاي پژوهشحامي اصلي اكنون  و دانشگاه در اياالت350. شود علمي محسوب  دانشكده

تا هاي پايه پژوهشة درصد بودج60متحده ميأي خود را از وزارت دفاع و وزارت مين كنند

ت  گاهي در امريكا مقام سوم را داردهاي دانش هاي مالي پژوهش مين نيازمنديأدفاع امريكا در

ص1389حسين زاده،( الكهيد، بويينگ، نورتروپ، جنرال(پنج پيمانكار برتر در امريكا.)24،

ةبودج( اند درصد افزايش فروش داشته10، ساالنه 2004 تا 2001 از سال)تيون دايناميكز، ري

د11پنتاگون نيز در حد مشابهي، -266ص،1389راتكاف،()اشته است درصد در همان دوره افزايش

و نورتروپ گرومان 2006 تا 2002هاي بين سال«.)265  سه شركت بوئينگ، الكهيد مارتين

.)Turse,2008(»اند ميليارد دالر از محل قراردادها با پنتاگون درآمد داشته257

1. Private Sector Survey on Cost Control . 
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هز.هاي نظامي به عنوان محرك اقتصاد هزينه،چهارم كه هاي ينهاين اعتقاد وجود دارد

كردن تقاضا به هنگام ركود براي فعالثرؤمايو وسيله،باالي نظامي باعث ايجاد اشتغال

در08/6 حدود،به قدرت رسيدم1933كه هيتلر در سال زماني. اقتصادي است  ميليون بيكار

و سرمايه هاي نظامي كه با سياست درحالي.آلمان وجود داشت گذاري در صنعت گري وي

ت و از،م1935سليحاتي در سال نظامي به2/9 بيكاري با. درصد كاهش يافت5/4 درصد تنها

كه هيتلر توانست در سال يتاريزهميل بهم1936كردن جامعه بود طور اساسي مسئله بيكاري را

صص1362ازغندي،( حل كند  ميليارد دالر2/1 مخارج نظامي اياالت متحدهم1939در سال.)53-52،

به. درصد بود2/17و نرخ بيكاري ،م1944 ميليارد دالر تا سال2/87با افزايش مخارج نظامي

) 2012تا اكتبر( امروز.)Sipri, Year book,1981:23-24( درصد كاهش يافت2/1نرخ بيكاري به

1/1تنها 1999- 2009هايطي سال.)www.bls.gov( درصد است9/7نرخ بيكاري در امريكا

كه سهم بخش عمومي از ايجاد شرايطيدر،خش خصوصي ايجاد شدهباز سوي ميليون شغل

 نظامي اياالت متحدهة مثال بودجرايب.)www.infowar.com( ميليون نفر بوده است4/2اشتغال

كه خود زمين690 معادل 2010در سال ازة ميليارد دالر بوده از6 اشتغال بيش  ميليون نفر

و صنايع غيرنظامي به آن را فراهم كرده كاركنان پنتاگون ).www.peri.umass.edu(.است وابسته

كه توليدات درحالي؛ درصد كاهش داشته19 سال گذشته توليد غيرصنعتي در امريكا10طي

و تنها بخش توليدي2000 درصد به نسبت سال 123نظامي رايا رشد كرده است كه رشد

و،دهد نشان مي تر از ديگر قتصاد نظامي در امريكا سه برابر بزرگاامروزه توليدات نظامي است

 هاياين وضعيت باعث ايجاد اين تلقي در اياالت متحده شده كه مجتمع. هاست بخش

.)20-24 ،صص1389حسين زاده،( نظامي، محرك اقتصاد امريكا است–صنعتي

آنو هزينهعمليات نظامي امريكا در افغانستان،پنجم يكا در عمليات نظامي امر.هاي

به شهرهاي كابل،2001 اكتبر7افغانستان با حمالت هوايي اين كشور در روز   با حمله

كه محل استقرار مالعمر جالل و قندهار شد، بود، رهبر طالبان،آباد پس از بمباران مواضع. آغاز

و،طالبان  نيروهاي ويژه امريكا با كمك نيروهاي متحد شمال حمالت خود را آغاز كردند

527،م2011امريكا تا پايان سالةمتحداياالت. مت طالبان پس از يك ماه سقوط كردحكو

به همراه متحدان خود و به دولت ميليارد دالر73ميليارد دالر در افغانستان هزينه كرده هم

مريكا در سالا ميليارد دالري 696ةاز بودج.)Cordesman,2012(افغانستان كمك كرده است 

ة بودجةاليح. هاي فرامرزي امريكا شده است ميليارد دالر صرف ماموريت5/115، 2012

در هزينه نظامي امريكا هرگونه كاهش اختياري در آن،افغانستان را ممنوع هاي نظامي امريكا و

و وابستهرا  استكردهاعالم به عمليات ضروريينيازبيبه كاهش سطح تهديدات

)http://english.ruvr.ru (.
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در.استراتژي اوباما در افغانستان،ششم م2009مريكا در سالااوباما كه با شعار تغيير

در روي كار آمد، وضعيت امنيتي افغانستان را از اولويت و 27هاي جدي دولت خود دانست

به. راهبرد جديدي را در قبال افغانستان اعالم كرد2009مارس معروف»1افپاك«اين راهبرد

 انبوه بردنكاربهِنام گرفت كه نيازمند» استراتژي ضد شورش«اوباما استراتژي. شد

و سربازان پرشمار در منطقةافزارها، سرماي جنگ ص1388دهشيار،(بود عملياتة كالن مادي ،103(.

 بيشتري براي جنگةبودج 2010 پنتاگون براي سالة براي نخستين بار در بودجاين،بر افزون

شدافغانستان در مقا دولت اوباما در راهبرد جديد،.)Tyson, 2009( يسه با عراق تخصيص داده

و،افزايش نيرو، افزايش ظرفيت دولت براي مبارزه با ناكارآمدي:سه هدف را دنبال كرده است

ازا نيروهاي،بر اساس اين راهبرد.)Young and Wilson, 2010( مذاكره با طالبان 33مريكايي

به يكصد  ديگر،برپاداشتن يك دولت كارآمد در افغانستان. هزار نفر افزايش يافتهزار نفر

در. هدف اوباما در راهبرد جديد وي بود ساالنه بيش از يكصد ميليارد دالر براي جنگ

كه كمابيش افغانستان هزينه مي اا برابر ارزش توليد ناخالص داخلي7شود ستفغانستان

)Jones,2010(.درافزايش كارآمدي دول شود كه بر اساسمي پيگيريحاليت در افغانستان

و مواد مخدر سازمان مللگزارش  درها، افغان2010 در ژانويه)UNODC( دفتر مبارزه با جرم

كه معادل ميليارد دالر رشوه پرداخت كرده5/2،م2009سال  درصد توليد ناخالص23اند

هم. داخلي افغانستان است ناشي از تجارت ترياك در افغانستان است سطح درآمدهاي اين رقم

مي8/2كه معادل  و رشوه بزرگترين،بر اساس اين گزارش. شود ميليارد دالر برآورد  مواد مخدر

 امنيتي–ايجاد نيروهاي نظامي.)www.Unodc.org,2010(ندآيميشمار منابع درآمدي افغانستان به

تاكهاو وعده داد. اوباما در افغانستان استيف راهبردامد در افغانستان نيز از ديگر اهدكارآ

وي. نيروهاي كشورش را از افغانستان خارج سازد2014سال ايجاد اين كارة الزم،به گفته

و–نيروهاي نظامي و براي اين اقدام آموزش نيروهاي نظامي  امنيتي كارآمد در افغانستان است

از. تي افغانستان در دستور كار قرار گرفته استامني كه در افغانستان هميشه قدرت اما ازآنجا

و دستگاه و دولت به مركز رسيده و امنيتي كمتر توانسته حاشيه به هاي نظامي اند قدرت خود را

به. توان به ايجاد اين نيرو چشم اميد بست نمي،بيرون از پايتخت تسري بخشند  جاي اينكه آنها

 اند خطري براي نيروهاي غربي تبديل شدهبه در عمل،نيرويي در برابر طالبان باشند

)Rosenberg,2012(.

و افغانستان پيمان،هفتم با.هاي نظامي آمريكا امريكا تاكنون دو پيمان استراتژيك

به امضا رسانده است درم2003 پيمان نخست در سال؛افغانستان ماه مي سالو پيمان بعدي

 حضور نظاميهب،ها كه مكمل يكديگرند اين پيمان. است شدهدو كشور امضا ميان 2012

1. AFPAK: Afghanistan- Pakistan. 
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و ايجاد پايگاه و. بخشندميمشروعيتهاي نظامي در افغانستان امريكا پيمان جديد امريكا

به اياالت متحده مي  در افغانستان حضور داشتهم2024دهد كه تا سال افغانستان اين امكان را

اس. باشد نامه امنيتي ديگري را منعقد خواهند كرد كه ضامن دو كشور موافقت،اس اين پيمانبر

،در همين چارچوب.)http://president.gov.af(هاي نظامي در آن كشور است ايجاد پايگاه

وا از شروع مذاكرات2012 نوامبر15سخنگوي وزارت خارجه افغانستان در تاريخ مريكا

س هاي امنيتي بين دو كشور خبر داد ند همكاريافغانستان براي تنظيم

)http://mfa.gov.af/fa/news(.و آغاز مذاكراتا ميانامضاي پيمان استراتژيك و افغانستان مريكا

ث باع،هاي نظامي آمريكا در افغانستان است بخش پايگاه براي انعقاد پيمان امنيتي كه مشروعيت

و در افغانستانم2024مريكايي تا سالاخواهد شد تا نيروهاي مياين بمانند كه نشان دهد

به نظاميا . گري خود در افغانستان ادامه خواهد داد مريكا همچنان

 نتيجه
و متحدانش پس از حملا ة توانستند تعداد زيادي از افراد برجست، نظامي به افغانستانةمريكا

بهالقاعده را دستگير و تمامي نمايند يا هالكت برسانند، حكومت طالبان را سرنگون كنند

و مردم وجودبا. سازندتشكيالت طالبان را نابود  اين، حمالت تروريستي هنوز هم ادامه دارد

.)www.9-11commision.gov( اين حمالت را دارند دوبارةمريكا همواره دلهره بازگشتا

مها بررسي درا نظاميةدهد كه مبارزه با تروريسم دليل اصلي حضور گستردي نشان مريكا

در«:گويد ميبرچيدن امپراطوري كتابة نويسند،جانسون. افغانستان نبوده است جنگ با ترور

ما بهترين حالت فقط يك دليل جزئي است از اين همه استراتژي نظامي دليل اصلي. سازي

و تحكيم سلطة حلقبراي ساختن اين به دور زمين، گسترش امپراطوري ة پايگاهي امريكا

هايي از سوي ديگر افغانستان از جمله سرزمين.)158ص، 1390جانسون،(»نظامي ما بر جهان است

كه از زمان استقالل  درةمداخل(م1979مريكا تا سالااست ) افغانستان نظامي شوروي

كال هيچ و از اهميت ژئوپلتيكي برخورداران وقت در چارچوب استراتژي مريكا قرار نداشته

از. نبوده است بهاتوجه دوباره،2001 سپتامبر11پس شد اين كشورمريكا افغانستان. جلب

كه مي اگر. توانست در خدمت استراتژي كالن اياالت متحده قرار گيرد اين بار شرايطي داشت

و صرف هزينهاريگ گر نظامي بهترين توجيه» كمونيسم«زماني  هاي كالن پنتاگون بود، مريكا

به عنوان» تروريسم«اين بار  و افغانستان . تعريف گرديد» كانون تروريسم«جايگزين آن شد

بةمريكا از مداخلاصرفنظر از اينكه نظره نظامي در افغانستان چه دستاوردهايي داشته است،

خود، هر دو معلول» تثبيت هژموني«برايو يا تالش اياالت متحده» جنگ با ترور«رسد مي
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ب كه به تعبير نيك تورس» ظامين–هاي صنعتي مجتمع«نام منافعهعامل قدرتمندي ،1باشند

بيش از شصت سال.)Turse,2008(»دهدمي يان را مورد هجوم قراريمريكاازندگي هر روز«

ازحد امريكا بيشمخارج نظامي.ه استنظامي بودةفزاينداست كه اقتصاد امريكا دچار مخارج 

به  به سياست دليلفقط در مدت كوتاه يا فقط در هاي دولت خاصي وجود نيامده است، بلكه

و اكنون در نظام يك روند بسيار طوالني از يك ايدئولوژي به ظاهر موجه سرچشمه گرفته

به. است افتادهسياسي آن كشور جا و جنگ گره خوردهينوعي با نظام تاريخ اياالت متحده گري

كه بر اساس شعري در زمان جنگا حتي سرود ملي؛است م1812مريكا سرودي جنگي است

مك« در مريكااپرچم موضوع سرود در مورد پايداري. است شدهتنظيم در2»هنري قلعه

و اهتزاز آن در برابر توپخانبالتيمور م1812 در جنگ3»خليج چساپيك« ناوهاي بريتانيا درونة،

امريكا از زمان ). http://en.wikipedia.org/wiki/The_Star-Spangled_Banner( است بريتانياعليه

و6استقالل تا جنگ جهاني دوم در  داشته است تر شركت جنگ كوچك104 جنگ بزرگ

رينت مهم. پس از جنگ جهاني دوم نيز اين رويه استمرار يافت.)20،ص1389زاده، حسين(

كه جنگ از است،مريكا در آنها درگيري مستقيم داشتهاهايي ،)1950( جنگ با كره: عبارتند

،)1989(، پاناما)1983(، گرانادا)1975(، جمهوري دومنيكن)1962(، ويتنام)1958( لبنان

، 1390عسگري،(2003عراق در سال دوبارهو)2001(، افغانستان)1994(، هائيتي)1991( عراق

در،1989-1999هاي سال ميان تنها.)108ص 134يعني پس از فروپاشي شوروي، امريكا

كه بيشتر آنها براي مردم يكاعمليات نظامي شركت داشته  قابلةنكت. اند سره ناشناخته مريكا

كه استه رياست جمهوري بيل كلينتون رخ دادةها در دور توجه آنكه بسياري از اين درگيري

و همچنين پيشبرد منافع بر چندجانبه و نوليبراليسم واگرايي مريكا از طريق بازرگاني

گذاري بدون مانع در چارچوب نهادهاي اقتصادي همچون سازمان تجارت جهاني، سرمايه

ت صندوق بين و بانك جهاني .)130ص،1389زاده، حسين( كيد داشتأالمللي پول

عن دهد كه نظامي اين مرور مختصر نشان مي و گري صر پايدار سياست خارجي امريكا

و مجتمع در كننده، پيوسته نقش تعييننظامي-هاي صنعتي جايگاه آن كشور در جهان است اي

و امنيتي سياستةمجموع ةنويسند، زادهبه قول اسماعيل حسين. مريكا دارنداهاي خارجي

نظ،مريكااگري اقتصاد سياسي نظاميكتاب در-اميمنافع امپراطوري يا» سهام جنگ« صنعتي

و چه جز آن براي توليدكنندگان عظيم. منافع مترتب بر جنگ است صلح چه تحميلي

به معناي كساد يا ركود اقتصادي در فروش است جنگ  توجيه، وجود صلح،اينبر افزون. افزار

ص1389زاده، حسين( سازدمي آور نظامي را دشوار سرسامةبودج ،30(.

1.Nick Turse. 
2.Fort of Mc Henry. 
3. Chesapeake Bay. 
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