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نویسنده  پیشگفتار 
پنج سال پیش افتخار داشتم پژوهشی انجام دهم که در حکم مشاوره ای به »کمیتۀ مشاغل 
سیستم ها،  متخصص  به عنوان  من  از  کنگره  بود.  ایاالت متحده«  نمایندگان  مجلس  ُخرد 
خواست تا به برخی از مشکالت اساسی صنایع دفاع و تبعات آن برای امنیت ملی بپردازم. 
یا بلند مدت  کشور برای تهیۀ یک طرح یا وضع سیاست یا استراتژی کالن، به معنای کلی 
آن، به خوبی آماده نبود و بی شک عواقب این قصور برای امنیت ملی تهدیدساز بود. پیشنهاد 
کردم مرکزی برای کل دولت و نهادها و سازمان های تابِع آن، در دفتر اجرایی رئیس جمهور 
تأسیس شود تا توانمندی ها را تخمین  زده  ، استراتژی کالن را ایجاد کرده  و آنرا توسعه  
به عهده گیرد؛  را  بین آژانسی1 کنگره مسئولیت آن  اجرا سازد. در کنار آن، کمیتۀ  و  داده 

زیرا کشور ابزاری برای انجام دادن این کار مهم در دست ندارد. 
ملی«،  امنیت  اصالح  »طرح  روی  گذشته ام  ساِل  چند  پژوهش  جریان  در  آن  از  پس   
استراتژیک«  ارزیابی  و  پیشنهاد کرد که »مرکز مطالعه  به رهبری من،  کارگروِه پیش نگري 
تأسیس شود. کار این گروه آن بود که پژوهش هایی تخمینی دربارۀ قابلیت ها و ظرفیت ها 
و... انجام دهد و  همچنین استراتژی های کالنی را توسعه بخشد که مبنای عمل قرار بگیرند. 

این تحقیقات به کل اجزاء سیستم، از جمله اقتصاد و رابطۀ آن با امنیت ملی، نظر دارد.
ژنرال جرج  سی  مارشال در پایان جنگ جهانی دوم چنین گفت: »ما همه دل نگران صلح 
در تمام جهانیم و صلح فقط با نیرو و قدرت، پایدار می ماند.« اما ایاالت متحده چگونه قوی 
و نیرومند باقی می ماند؟ در دنیای جهانی سازی شده، این مسئله چه معنایی دارد؟ در چنین 
جهان پیچیده و به هم پیوسته ای چطور می توانیم امنیت ملی را تعریف کنیم؟ چنانچه مهار 
و هدایت هیچ گونه ابزار تولیدی را در دست نداشته باشیم، ابرقدرت ماندن پیشکش! بگویید 
چطور می توانیم به حیات خود ادامه دهیم؟! با بیشترین بدهی در مقایسه با همۀ کشورهای 
منابع  با  خود؟  انرژی  منابع  تأمین  برای  بی ثبات  کشورهای  به  وابستگی  ادامۀ  با  جهان؟ 
که  تصور  این  با  تکنولوژی؟  و  علوم  نیز  و  توسعه  و  تحقیق  در  برای سرمایه گذاری  ناکافی 
کارآموزی و تحصیل و آموزش افراد، هزینه است و در تقابل با سرمایه گذاری قرار می گیرد؟ 
امنیت  بر  آن  تأثیر  و  اقتصاد و صنایع خودرو سازی  تبعات رکود و کسادی  دربارۀ  اخیراً 
ملی، برای همکارانم در دیترویت سخن می گفتم. گفتند: »از چه حرف میزنی؟ اقتصاد چه 

حتی  یا  سازمان ها  نهادها،  میان  پیوستگی  یا  همکاری  یا  ارتباط  باشد:  حوزه ها  این  دربردارندۀ  که  است  وظایفی  یا  امور   :Interagency  . 1
وزارتخانه های زیرمجموعۀ دولت و گاه دیگر قوا.
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ارتباطی به امنیت ملی دارد؟!« اغلب، مردم کشور ما امنیت ملی را با آمادگی نظامی و دفاع 
از کشور و کاًل دفاع از منافع امریکا در داخل و خارج، مترادف می دانند. ممکن است این 
برداشت درست باشد؛ اما کامل نیست. امنیت ملی ابعاد دیگری  نیز دارد: تعریف امنیت ملی 
در معنای گسترده، عناصر و اجزایی از جامعه را دربر می گیرد که آن  را »امن« می سازند و 
این تعریف بسیار فراتر از ِصرف تدارِک نوعی »دفاع مشترک« است. این تعریف، دربرگیرندۀ 
هر چیزی است که به قوت و نیرومندی کشور بیفزاید و این همان نیرومندی و قدرتی است 

که ژنرال مارشال در سر داشت.
یعنی  استحکام زیرساخت های کشورمان داللت می کند؛  بر  تاریخی  به لحاظ  امنیت ملی 
شالوده ای که رشد و بالندگی مستمر کشور ما به آن تکیه دارد. این زیرساخت ها را می توان 
این گونه برشمرد: اصول و ارزش های مستحکم اخالقی و اجتماعی، حاکمیت قانون، دولت 
را  این ها  عاللوه  به  رهبری.  همچنین  و   اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  نهادهای  باثبات، 
باید به این لیست افزود: مدارس و برنامه های تحصیلی به منظور تربیت شهروند دانش پذیر 
ما  کشور  نیرومندی  همین طور،  است.  دمکراسی  واجبات  از  که  عمر  تمام  در  یادگیرنده  و 
مستلزم سرمایه گذاری در علوم، مهندسی، تحقیق و توسعه و نیز رهبری تکنولوژیکی است. 
نمی توان بدون راهی مترقی برای نیرومندسازی شهرها و پرورش خویش و حرکت از جایی 
به جای دیگر، قدرتمند بود. از همه مهم تر، اقتصاد نیرومند جزء جدایی ناپذیر هر ابرقدرت 
جهانی است. بدون آن، مقام و موقعیت خود را به مثابه ابرقدرت، به سرعت از دست می دهیم. 
نیرومند  پایه ای  و  توانمندی  با  بازارمحور  و  سالم  اقتصادی  دربرگیرندۀ  باید  ملی  امنیت 
این  ایجاد شغل کند.  بتواند  باشد که  از محصوالت و خدماِت رقابت پذیر در عرصۀ جهانی 
اقتصاد باید همۀ این ابزارها را دربر گیرد: سیاست های منطقی دولت در گسترش و ترویج 
حفظ  و  انرژی  برای  کالن  سیاست های  و  بکاهد  ما  بدهی های  از  که  متعهدانه  گزینه های 
ظرفیت های  عرصه ها،  برخی  در  دست کم  تکنولوژی،  و  علوم  در  پیشتازی  محیط زیست، 
امنیت  اجزای  و  این ها همۀ عناصر  اینکه،    به عالوه  پایۀ صنعتی.   و  تولید  انسانی،  سرمایۀ 

نیستند.  ملی 
و  )ملت(  مردم  به مثابه  را  خود  تعریف  چگونگی  که  می رود  پیش  آنجا  تا  ملی  امنیت 
مسئولیت های  و  تعهدات  به  ما  نگرش  چگونگی  به  ملی  امنیت  گیرد.  دربر  آزاد  جامعه ای 
جهانی مان نظر دارد. باآنکه از اهمیت مرزها بیش ازپیش کاسته شده است، همچنان امنیت 
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امنیت  به  ما  نگاه  اینکه  از  فارغ  به  شمار می رود.  امنیت ملی  اصلی  از شاخص های  اقتصادی 
ملی چگونه است، در لزوم کارآمدی اقتصادی کشورمان تردیدی وجود ندارد. بدون سرمایه، 
شغلی  سود،  بدون  نمی آید؛  به دست  سودی  کسب وکار،  بدون  نیست؛  کار  در  کسب وکاری 
وجود ندارد؛ بدون مشاغل، مالیاتی نیست و در نهایت، از توانمندی نظامی خبری نخواهد بود. 
کارآمدِی زیرساخت صنعتی هر کشور که برای مردمانش کار فراهم می کند و به تولید 
وجود  بدون  است.  می دهد، شرطی ضروری  افزایش  را  و سودها  می پردازد  ثروت  توزیع  و 
ازهم گسیختگی  به  است  ممکن  که  می کند  سقوط  آنجا  تا  مردم  زندگی  کیفیت  مشاغل، 
باید  ما، در مقام یک ملت و کشور،  جامعه و کشمکش در عرصه های مختلف منجر شود. 
فقر  بااین همه،  بیابیم.  نیرو  اعزام  نظیر هزینه های  با مشکالتی  مقابله  برای  استراتژی  نوعی 
به ویژه  هم  را  ما  کشور  گریبان  است  ممکن  و  نیست  جهان سوم  کشورهای  مشکل  فقط 
متشکل  جمعیتی  کل  با  جهانی،  یا  محلی  اجتماع  هیچ  بگیرد.  عمیق،  رکودی  خالل  در 
اکنون در  این خأل  ادامه دهد.  به حیات خود  تا همیشه  نمی تواند  و »ندارها«  از »دارا ها« 

ایاالت متحده درحال عمیق تر شدن است. 
زوال  فقر موجب  ایجاد می کند.  توانمند  اقتصادی  را  هر کشور  زیرساخت های  بی تردید، 
نسبی اقتصادهای آلمان و ژاپن شد و سرنوشتشان را به جنگ جهانی دوم کشاند. در سراسر 
بی ثباتی سیاسی  به  تکثیر،  و  تکرار  با  و  است  نظام مند )سیستماتیک(  فقر مشکلی  جهان، 
به  اول  آنکه  به دیگران کمک کنیم، مگر  نمی توانیم  اما،  بشود.  یا ممکن است  منجر شده 
وضعیت  در  ما  اقتصادی  بحران  که  پیداست  ناگفته  این ها،  همۀ  با  کنیم.  کمک  خودمان 

هشداردهنده ای است. 
امنیت ملی یعنی نیرومندی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی. در دنیای امروز امنیت ملی 
و  ایاالت متحده  امنیت  و  قدرت  بی معناست.  نظامی،  توانمندی  بدون  ابرقدرت،  هر  برای 
محافظت از دارایی ها و شهروندانش در سراسر جهان، از ضروریات امنیت ملی است. تحقق 
را  شاخصه اش  و  می گیرد  صورت  جهانی  فضای  در  ایاالت متحده،  ملی  امنیت  استراتژی 
می توان در این رویدادها سراغ گرفت: تحوالت پی درپی در تکنولوژی، دادوستدهای متقابل 
اصول  تقویت  برای  گسترده  فرصت های  ایجاد  اقتصادی،  و  سیاسی  و  اجتماعی  نوظهور  و 

دمکراتیک و درنهایت، پیوند ها و پیمان هایی برپایۀ منافع و به دور از ملی گرایی سّنتی. 
درک ماهیت سیستم های پیچیدۀ امنیت ملی و فهم دلیل آنکه اقتصاد، بخشی از همین 
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معادله است، اهمیت بسیار دارد. جهان جای کوچکی است و صلح جهانی به توانایی ما در 
درک و سخن گفتن از این مسائل و مشکالت و به ویژه شناخت اهمیت این شاخص اقتصادی، 

یعنی قدرت ملی، بستگی دارد. 

شیال رونیس
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درآمد
شالودۀ قدرت و نیرومندی امریکا را باید احیا کنیم. در درازمدت، رفاه و بهروزی مردم امریکا 
موجب قوت و نیرومندی این کشور در جهان می شود. به ویژه، زمانی که اقتصاد ما به شکلی 
و  ماست  قدرت  سرچشمۀ  ما  پیشرفت  و  رفاه  است.  پیوسته  جهانی  اقتصاد  به  جدانشدنی 
زمینه ساز تدارک امور نظامی، انگیزۀ تالش های دیپلماسی و اقدامات توسعه طلبانه و نیز منبع 

سرشار نفوذ و برتری ما در جهان )استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده، می2010(.
در تاریخ 24 تا 25آگوست2010، دانشگاه دفاع ملی، کنفرانسی با عنوان »امنیت اقتصادی: 
ملی  امنیت  اقتصادی  شاخص  به  کنفرانس  این  کرد.  برگزار  ملی،«  امنیت  مغفول ماندۀ  بُعد 
می پرداخت. اقتصاد برای سا ل ها پدیده ای بدیهی و خودبه خودی به حساب آمده و رابطه اش 
با امنیت ملی غالباً مغفول مانده و بد فهمیده شده است؛ اما باید دانست که نیرومندی آن، 
شالودۀ امنیت ملی را تشکیل می دهد. طی دو روز، سخنرانان و شرکت کنندگان در قالب شش 
کارگاه مباحثه ای، پیچیدگی و غنای این موضوع را بررسی کردند و عناصر عمدۀ آن را که 
سیستم وار به صورتی تعاملی عمل می کنند، برشمردند و درنهایت، جنبه ها و اجزای اقتصادی 

امنیت ملی را تعریف کردند. 
هم زمان که ملت ها لزوم استفاده از ابزارهای حل مسئله را در بستر نظام مند جهانی درک 
می کنند، این چارچوب، برای کشف اصل موضوع و مسئلۀ محوری به کار می آید؛ چراکه طبق 
گفتۀ آلبرت انیشتین، »نمی توان با همان شیوۀ اندیشیدنی که مسائل را آفریده، کمر به حل 
آن ها بست.« به همین ترتیب، مجموعۀ پاسخ های خطی که روزگاری به  کار حل مسائل آسان 

می آمد، کارایی چندانی در سیستم های پیچیدۀ جهانی ندارند. 
را  کشور  اقتصاد  که  شد  برگزار  کالنی  استراتژی  توسعۀ  و  ایجاد  به منظور  کنفرانس  این 
به عنوان زیرسیستم امنیت ملی دربر می گیرد. کارگاه ها و سخنرانی های اصلی از نظرگاه های 
سیستمِی متفاوتی به شاخص اقتصادی قدرت ملی می نگریستند. این نظرگاه ها ازجمله نقش 
قرضه، دولت، توانمندی صنعتی، علوم، انرژی، تکنولوژی و سرمایۀ انسانی، به پیدایش نگرشی 
نظام مند به همۀ کارهایی انجامید که برای رشد درک و آگاهی از شاخص اقتصادی قدرت 
ملی می توان انجام داد. مقاالت برگزیده در کنفرانس که نمایانگر این نگرش ها هستند، در این 

کتاب عرضه شده اند. 
فصل اول، متن  مکتوب شدۀ سخنرانی افتتاحیۀ دیوید واکر است. او مدعی است که چنانچه 

درآمد



از شاخص اقتصادی قدرت ملی غفلت کنیم و آن را بد بفهمیم، خطر اصلی برای کشور، قرضۀ 
و  برای سیاست سازان  او  استدالل های  است.  آینده  نسل های  برای  آن  ناخواستۀ  آثار  و  ملی 
شهروندان، هشدارآفرین و حیاتی است. مقالۀ او رهیافتی معقول ارائه می دهد تا در مؤسسات 

مالی و اعتباری کشور به موقع اجرا شود.
نقش و جایگاه امریکا در جهان، مبتنی بر خبرگی و توانمندی نظامی و اقتصادی آن است. 
در فصل دوم، جان مورتون ردپای ریشه های تاریخی اقتصاد و نقش آن را در تقویت جایگاه 
ابرقدرتی این کشور دنبال می کند. پیشنهاد او این است که ایاالت متحده به استراتژی کالن 

اقتصادی نیاز دارد. او همچنین راه پیِش رو را ترسیم می کند. 
امنیت اقتصادی قرن بیست ویکم، ممکن است بدون منبع واحِد پایدار انرژی تأمین شود؛ اما 
بدون انرژی کافی برای تأمین منابع تمدن معاصر، امنیتی در کار نیست. کیس کولی در فصل 
سوم، رهیافت خود را دربارۀ برنامۀ انرژی توضیح می دهد. این برنامه، با  مد نظر قرار دادن یک 

استراتژی کالن و با عملی شدن آن، آیندۀ کشور را تضمین می کند. 
طرح  می کند.  عرضه  را  انرژی  امنیت  دربارۀ  راهکارش  اینفنت  لوئیس  چهارم،  فصل  در 
ابتکاری امنیت ملی انرژی، مدلی ویژه را توصیف می کند که کشور با به کار گیری آن می تواند 
متضمن  ابتکاری،  طرح  این  کند.  مدیریت  را  انرژی  سامانۀ  کل  مشکالت  و  پیچیدگی ها 
سازوکارهایی برای پیشبرد تحقیق و توسعه است تا تصمیم ها و استراتژی های سیاست سازان، 

آن را محقق سازد. 
تضمین  برای  درحالی که  باشد،  نظامی  و  اقتصادی  ابرقدرت  می تواند  کشور  یک  چگونه 
برخوردارشدِن تمام جامعه از دانش و بسترهای مناسب و کافی، برنامه ای ندارد؟ مایرا شیپلت 
نکته  این  به  نیز  و  می کنند  اشاره  پیچیده  مجموعه مسائل  این  به  پنجم  فصل  در  او،  تیم  و 
می پردازند که اگر مدارس و دانشگاه های ایاالت متحده دانش آموختگانی تحویل دهند که در 
دنیای جهانی شدۀ قرن بیست ویکم، توان رقابت داشته باشند، این کشور می تواند کارآمدی 

داشته باشد و به وظایف خود عمل کند. 
چنانچه شرکت های تجاری ایاالت متحده توانایی خود در نوآوری را از کف بدهند، این کشور 
نمی تواند از اقتصادی قدرتمند برخوردار باشد. کامرون مدینا، در فصل ششم، نکات متعددی را 
بررسی می کند تا نشان دهد درچنگ گرفتن و تسلط بر نوآوری، به عنوان شاخص اصلی اقتصاد 

کشور، چه معانی و پیامدهایی دارد. 


