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   2016انداز دفاعي سال  چشم
  اياالت متحده آمريكا

 

  مقدمه
ما هرگز پـول كـافي   «نوشت:  1959برنارد برودي، استراتژيست برجستة آمريكايي، در سال 

براي خريد تمام وسايل مورد نياز صنعت دفاعي خود نداشته و نخـواهيم داشـت. حتـي اگـر     
». ايمان سـخت و دردنـاك خواهـد بـود    ه بودجه نظامي خود را دو برابر كنيم، بازهم انتخاب

ها همچنان دشوار و دردناك  امروز بودجه نظامي آمريكا تقريباً دو برابر شده است، اما انتخاب
اي در خاورميانـه، اروپـا و آسـيا ـ      هاي امنيتي هستند. اياالت متحده با طيف وسيعي از چالش

طلبنـد. در   علي اين كشور را ميپاسيفيك مواجه است كه هركدام از آنها نيرويي وراي توان ف
هاي مورد نياز براي هريك از اين مناطق، از بسياري از جهات با يكديگر  حال، ظرفيت همين

، مسئلة بودجه يك معضل هميشگي در نيروهاي نظـامي  1959متفاوتند و درست مانند سال 
 گــذاري، نحــوه هــاي دشــواري در زمينــة نحــوه ســرمايه گيــري اســت كــه نيازمنــد تصــميم

  پذيري و نحوه تخصيص بودجه است. ريسك
  

  استراتژي و محيط امنيتي
وقايع مهمي را درپي داشت؛ ازجمله: ادامه و گسترش تهديد داعـش، انعقـاد توافـق     2015سال 
مانـدن   بـر بـاقي   اي با ايران، ترديدها درمورد ثبات در افغانستان، كه دستور اوباما را مبنـي  هسته
طلبي روسيه در اوكراين و سوريه،  نظامي آمريكا در خاك اين كشور درپي داشت، فرصت 9800
هـاي دفتـر مـديريت     طلبي دريايي چين و تهديدهاي سايبري ازجمله هك كردن سيستم هتوسع
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پرسنل كاخ سفيد كه باعث لـو رفـتن اطالعـات شخصـي بـيش از بيسـت ميليـون نفـر شـد.          
اين است كه آيا محيط امنيتي اياالت متحده آن اندازه تغيير  2016باوجوداين، مسئلة مهم سال 

در رويكـرد اسـتراتژيك كنـوني وزارت دفـاع شـود. بسـياري از       خواهد كرد تا باعـث بـازنگري   
اي  رو و تغييـرات احتمـالي   جمهـوري پـيش   كاركنان كاخ سفيد منتظر نتيجة انتخابـات رياسـت  

هـاي ايـن كشـور (ازجملـه: نخسـتين       ها و استراتژي هستند كه از اين رهگذر در حوزة سياست
حال، موضوعاتي چون: وقايع جهان، بودجـة   نبازنگري دفاعي استراتژيك) ايجاد خواهد شد. بااي

اي هسـتند كـه دامنـة     دفاعي و ژئواستراتژي، و اصالحات دفاعي اياالت متحده نكـات كليـدي  
  اند. روي تيم امنيتي كابينة جديد را تا حدود زيادي مشخص كرده هاي پيش انتخاب

، هــاي ناشــي از تهديــد جهــاني داعــش ســامان عــراق و ســوريه، چــالش وضــعيت نابــه
هاي امنيتي ايران در دورة پسابرجام كه اخيراً در آزمايش موشك بالسـتيك دوربـرد    طلبي جاه

طلبي چـين و اصـالحاتي كـه     هاي خصمانه روسيه، توسعه اين كشور نمود پيدا كرد، سياست
اين كشور در سازماندهي دفاعي خود درپـيش گرفتـه اسـت و وضـعيت افغانسـتان ازجملـه       

رو را تعيين  هاي پيش ستند كه طرح استراتژيك اياالت متحده در ماهترين رويدادهايي ه مهم
  خواهند كرد.

هاي نظامي اياالت متحده (كه در موضوعاتي چون: تعهـد   تأثير بودجة دفاعي و عمليات
ويـژه   اياالت متحده به مهار روسيه و عمليات مبارزه با تروريسم اين كشور در سطح جهان به

كند) بر عناصر كليدي استراتژي اياالت متحـده نيـز حـائز اهميـت      عليه داعش نمود پيدا مي
اين است كه وزارت دفاع اياالت متحده تا چـه حـد    2017است. نكتة كليدي در بودجة سال 

هاي پيشِ روي اين كشور در اروپـا،   در تعادل برقرار كردن ميان اصل بازتوازن آسيا و چالش
  خواهد كرد. خاورميانه و مبارزه با تروريسم موفق عمل

حاضر پنتاگون و كميتة نيروهاي مسـلح   در حوزة اصالحات دفاعي اياالت متحده، درحال
هاي خود هستند و همگان منتظرند ببينند برآينـد   به موازات يكديگر در حال تهية طرح 1سنا

اقدامات اين دو گروه چه خواهد بود. باوجوداين، موضـوعات مهمـي كـه در سـال جـاري در      
حات دفاعي اتفاق افتاد، بدين شرح است: آيا كميتة نيروهاي سـلح سـنا در سـال    حوزة اصال

بر اصالحات پافشاري خواهد كرد؟ آيا كميتة نيروهاي مسلح مجلـس نماينـدگان بـه     2016
اين موضوع ورود خواهد كرد، و اگر ورود كند جانب كدام طرف را خواهد گرفت؟ آيـا وزارت  

                                                 
1. SASC 
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فت، يا آن را غيرضـروري خواهـد خوانـد؟ و آيـا مقاومـت      دفاع اين اصالحات را خواهد پذير
  وزارت دفاع در برابر اصالحات پيشنهادي باعث تغييراتي در مواضع سنا خواهد شد؟

  
  1نيروها و اكتساب دفاعي

  آمده است. 2017در جدول زير تعداد نيروي انساني مدنظر دولت در سال 
  تعداد پرسنل در پايان سال مالي

برايتأمين بودجه شده  
  2016سال مالي 

شده برايبينيپيش
  تغييرات  2017سال مالي 

  - 15000 460000 475000 ارتش
  - 7000 335000 342000 گارد ملي ارتش

  - 3000 195000 198000 نيروي ذخيرة ارتش
  - 2700 326500 329000 نيروي دريايي

  + 600 58000تقريباً 57400 نيروي ذخيرة دريايي
  - 7815 312900 320715 نيروي هوايي
  - 2700 102800 105500 گارد ملي هوايي

  - 1900 67300 69200 نيروي ذخيرة هوايي
  - 2000 182000 184000 تفنگداران دريايي

  - 900 38000 38900 تفنگداران دريايي ذخيره
  42415 2077500 2119915 مجموع

  
متحده بود. ايـن سـال احتمـاالً    نقطة عطفي در افزايش توان دفاعي اياالت  2015سال 

كاهش يافت. اين كاهش بودجه، از پايان  2ها كاري آخرين سالي بود كه در آن، بودجة مقاطعه
دفاعي و توقيف اموال پيمانكاران و عواقـب   3جنگ در عراق و افغانستان، تعيين سقف بودجة

اي  هـاي عمـده   ها تغييـر جهـت   كاري شد. همچنين در اين سال، بودجة مقاطعه آن ناشي مي
هاي پايه و كاربردي و كاهش قابـلِ توجـه توسـعة     ترين آنها تأكيد بر پژوهش يافت كه مهم

هاي تسليحاتي عمـده بـود. سـال گذشـته شـاهد بعـد كمـابيش عجيبـي از بودجـة           سيستم
                                                 
1. acquisition 
2. contract spending 
3. budget caps 
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رغم تأكيد كنگـره و تـا حـدودي وزارت دفـاع بـر كـاهش        به كاري بوديم و آن اينكه  مقاطعه
كاري در اين حـوزه افـزايش يافـت. از ديگـر      اي بخش خدمات، سهم مقاطعهه كاري مقاطعه

توان به تغيير تمركـز برنامـة افـزايش تـوان دفـاعي از افـزايش        مي 2015اتفاقات مهم سال 
كارايي سيستم به حفظ برتري تكنولوژيـك ايـاالت متحـده در آينـده، گسـترش ارتبـاط بـا        

كاران خرد، و تركيب  و افزايش سهم مقاطعه هاي نوآور و ظهور استراتژي آفست سوم شركت
  كاران دفاعي اشاره كرد. و ادغام مقاطعه

هـاي   عبـارت خواهنـد بـود از: رشـد هزينـه      2016هاي اكتساب دفاعي در سال  شاخصه
طور كلي،  و به 1كاري (البته رشد آهسته)، تداوم پيگيري نوآوري در اصالحات اكتساب مقاطعه

  ت ناشي از تركيب رشد بالقوه و رقابت براي نوآوري.نظام اكتساب، و تغيير صنع
  
  گيري نتيجه

. بعيد است دولت در آخرين سال فعاليت خـود  1سه مطلب از تجزيه و تحليل ما حاصل شد: 
اش اعمـال نمايـد. دولـت بـه      هاي تثبيت شده ها و استراتژي اي را در سياست تغييرات عمده

ها را ادامه خواهد داد و همچنان به اليحـة بودجـه    سياستها و  احتمال زياد اجراي اين طرح
جمهـور   تصويب شده است پايبند خواهد ماند. ممكن است رئـيس  2015دو ساله كه در سال 

هايي مانند امنيت داخلي استفاده كند؛ اما استراتژي  در مواردي از قدرت اجرايي خود در حوزه
  ير چنداني نخواهد داشت.كالن كشور، بودجة دفاعي و ساختار نيروها تغي

جمهور جديد است، جهـان از كـار    . در سالي كه اياالت متحده در انتظار انتخاب رئيس2
باز نخواهد ايستاد. چين، روسيه، كره شمالي، ايران، و داعـش همچنـان رفتارهـايي خواهنـد     

كنگـره  رسد  نظر مي داشت كه اياالت متحده مجبور است در برابر آنها واكنش نشان دهد. به
ميل نيست برخي كارها را مانند: اصالحات دفاعي و اندازة نيروهاي مسلح در دست بگيرد  بي

 اما مقداري چابكي استراتژيك نيز نياز خواهد بود.

. قرارداد دفاعي اخير نشانگر چرخشي در بودجة دفاعي اياالت متحده است. در آغاز سـال  3
قانون كنترل بودجه قرار داشت. قانون بودجة شده در  ، سقف بودجه در همان سطح تعيين2015

افزايش داد و منطقي است كه بـاور كنـيم    2016- 2017دوحزبي، سقف بودجه را در سال مالي 
  ادامه خواهد يافت. 2021اين الگوي توافقات دقيقة نودي تا آخرين سقف بودجه در سال 

                                                 
1. acquisition reform 


