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Abstract
Introduction: The 9/11 attacks US media propaganda to combat
terrorism led many countries worldwide to ally with the US. In the
meantime, even America's traditional rivals, Russia and China, came
to terms with this. This approach, which extremist ideologies have
influenced in areas such as the Chechen Autonomous Region in
Russia and Xinjiang in China, has changed over time as the goals of
American politicians behind their counter-terrorism policy became
apparent. This behavior change was strongly influenced by the
provocative and at times controversial actions of the US towards
China and Russia, to the extent that even in the last days of 2014, and
due to the tense activities of the US in regards to the expansion of
NATO to Eastern European countries and toward the borders of
Russia, led the country to define NATO as a military threat and even
its number one enemy, in its new security doctrine. On the other hand,
the adoption of provocative US policies toward China, especially in
the last two decades, such as keeping tensions between South Korea,
Japan and North Korea high in order to pressure China, has also
become centerpiece of the US foreign policy During the presidencies
of George Bush, Barack Obama, and Donald Trump, increasing
pressure on China to limit its power has become more pronounced.
Research Question: The Main Question is: what impact has the
military-industrial complex had on the US foreign policy toward
Russia and China.
1E-mail: hamedmousavi@ut.ac.ir (Corresponding author)
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Research Hypothesis: The Hypothesis posed the question as
mentioned earlier is that the flow of the military-industrial complex,
using the available capacities, as well as its effective pillars, headed
by military contractors, by influencing the decisions of US officials,
has led to the adoption of military arms sales policies under the pretext
of limiting great powers such as China and Russia. Along with the
increasing trend of military contractors' incomes, it has provided the
cause of discord and tension in the regions of East Asia and Eastern
Europe.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): Due to the
fact that most researchers in the field of regional studies use the
combined method in their research, this method will also be used in
this research. In this method, both quantitative and qualitative
methods are used. In the research process, the library method is used
to collect data. In this method, two types of first-hand and secondhand sources are used; From first-hand sources, we can mention
interviews, documents and news, and from second-hand sources, we
can mention books, articles and strategic reports. In addition, due to
the volume of research and related articles, Internet resources,
including the sites of think tanks and research centers, have been used.
Results and discussion: One of the main reasons for the US policies
cited above during the last two decades is the fulfilment of the
interests of the US military-industrial complex. A trend has led the
country's officials to create discord and tension in many parts of the
world, including East Asia and Eastern Europe. Meanwhile, the role
of military contractors as one of the critical pillars of this process,
which is known as to the link between other pillars of the militaryindustrial complex, is vital in adopting this policy. The arms industry,
in the last two decades and due to the circumstances after September
11, has increased its influence, concluded heavy arms contracts and
has made huge profits. At the same time, it has created military
dependence in some countries in the East Asian and Eastern European
regions, as well as increased tensions in these areas.
Conclusion: The Military contractors have constantly tried to persuade
countries in the region to increase their “security” by threatening
Russia and China. At the same time the escalation of tensions has
benefited them and they have used widespread lobbying and even
bribery to achieve the continuance of weapons purchases. Military
arms companies such as Lockheed Martin and Northrop Grumman,
which use their close ties to US officials and influential politicians to
stabilize profitability and even increase it, often sacrifice US national
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security. For example, the above policy shave encouraged Russia and
China, to develop advanced military weapons in order to counter
American power. This has sometimes been achieved by stealing the
intellectual property of advanced American weaponry and has
provoked protests from US officials to the extent that it is mentioned
in the 2017 US National Security Strategy as a threat to the country.
Keywords
Military-Industrial Complex, Conflict, Lockheed Martin, Military
Contractors, Northrop Grumman
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چکيده
رویداد یازده سپتامبر در سال  2001بهانهای شد تا مقامهای ایاالت متحد مبارزه با تروریسم ههمانی را
بهانهای برای بهکارگرفتن سیاستهای تنشزای خود در ههمان مطمرک کننمدی سیاسمتی کمه در اداممه و
بهسبب نفوذ عاملی به اس مجتمعهای نظمامی -صمنعتی در سماختار رمدرت آمریکما ،بما بم ر نممایی
تهدیدهای کشورهای چین و روسیه ،موهب تنش و اخمتف

در تعمدادی از منمااز از هملمه آسمیای

شرری و اروپای شرری شده استی از اینرو ،این پرسش مطرک میشود که مجتمعهای نظامی -صمنعتی
آمریکا چگونه بر سیاست خارهی این کشور در برابر روسیه و چین تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ ،ایمن
فرضیه مطرک میشود که مجتمعهای نظامی -صنعتی با استفاده از ظرفیتهای در اختیار و ارکمان ممرثر
خود و در نوک آن پیمانکاران نظامی ،با تأثیر بر تصمی گیریهای مقامهای آمریکایی ،سبب بهکارگرفتن
سیاست فروش تسلیحات نظامی به بهانۀ محدودسازی ردرت های ب رگی مانند چین و روسیه شدهانمدی
در کنار روند اف ایشی درآمدهای پیمانکاران نظامی ،سبب ایجاد اختف و تنش در منااز آسیای شرری
و اروپای شرری شدهاندی در این نوشتار برای تشریح تأثیر هریان مجتمعهای نظامی -صنعتی ،از نظریمۀ
نخبگان رابرت دال بهعنوان چارچوب نظری استفاده میکنی تا در رالب آن تأثیرگذاری این هریمان بمر
سیاستگذاری ایاالت متحد در برابر این دو کشور بهتر تبیین شودی

واژگان اصلی

پیمانکاران نظامی ،تنش ،رراردادهای تسلیحاتی ،الکهید مارتین ،نورثروپ گرومن.
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1

اصطفک مجتمعهای نظامی -صنعتی با نام «دوایت آی نهماور» سمیوچهمارمین ریمی همهمور
ایاالت متحد گره خورده است که در سخنرانی پایان ریاستهمهوری خود ،نخسمتینبمار نفموذ
خاص آن در آمریکا را هشدار داده بودی آی نهاور از فرماندهان ارتش آمریکا در هنم
دوم بود که از سال  1953یعنی پایان هن

ههمانی

کره تا سال  1961ریی همهور این کشمور بمودی او

با اشاره به ه ینۀ باالی نظامی در ایاالت متحد که در دورۀ زمامداریش به محل منارشمهای بمین
او و مقامهای ارشد پنتاگون تبدیل شد ،معتقد بود که مجتمعهای نظامی -صنعتی آمریکا ،نتیجۀ
دوران ریاستهمهوری فرانکلین روزولت 2و با همد

افم ایش رمدرت فمدرال اسمت کمه بمه

تهدیدی برای اهرای مردمساالری در ایمن کشمور تبمدیل شمده اسمتی آی نهماور تمداوم رونمد
اف ایشی بودهۀ نظامی در دوران هن

سرد را ،در شرایطی که ایاالت متحد در شمرای هنگمی

به سر نمیبرد ،ناشی از نفوذ چشمگیر این هریان دانسته است و میگوید در زمان پایمان دوران
ریاستهمهوری او بخش گسترده ای از ارتصاد و صنعت در آمریکا وابسته به فروش تسلیحات
نظامی بوده استی
با توهه به سخنان آی نهاور ،روشن است که شکلگیری چنین هریان ردرتمند و اثرگمذاری
که برترین مقام یک کشور نسمبت بمه نقمش و تمأثیر روزافم ون آن ایمنگونمه ابمراز نگرانمی و
نارضایتی میکند ،باید پیشتر از این شروع شده باشدی برخی بر این باورند که آغماز آن را بایمد
در سال های هن
هنوز با هد

استقفل ایاالت متحد هستوهو کردی یعنی زمانی کمه سمفکهمای هنگمی

ارتصادی تولید و ساخته نمیشد و افراد سازنده بهعنوان یک شغل دایممی بمه آن

نمینگریستندی اما به مرور و با شروع هن هایی از همله هن

بما بریتانیما و مک یمک و لم وم

پشتیبانی تسلیحاتی از افراد شرکتکننده در آنها ،هنبه های ارتصادی تولید اسلحه نیم پررنم
شد .تا هایی که ورود به ررن هدید و آغاز هن ههانی اول ،بستر ایجاد صنعتی به نام صنعت
اسلحه را نی فراه کردی هنم

ههمانی دوم ،دوران هنم

سمرد و سمرانجام فروپاشمی اتحماد

شوروی به تثبیت نفوذ این هریان منجر شدی اما چرخشگاه مجتمعهای نظامی -صنعتی را بایمد
پ از رخداد یازده سپتامبر  2001دانست که سبب شد ،مقامهای ایاالت متحمد سیاسمتهمایی
تنشزا بهکار بگیرندی زمانی که این بهواسطۀ ضلعهای چهارگانۀ ردرتمنمد خمود ،رموۀ مجریمه،
کنگره ،پیمانکماران نظمامی و اندیشمکدههما و بمه بهانمه همای گونماگون ماننمد بم ر نممایی و
تهدیدسازی و ایجاد فضای امنیتی غیروارعی برای برخی از کشورهای آسیای شمرری و اروپمای
شرری ،عامل امضای رراردادهای سنگین تسلیحاتی و اف ایش سفارش های تسلیحاتی پنتاگون به
پیمانکاران نظامی و همچنین ایجاد اختف

و تنشهای بیپایان بین تعدادی از کشمورهای ایمن
1. Dwight David Eisenhower
2. Franklin Delano Roosevelt
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دو منطقه شد و بر سیاست خارهی ایاالت متحد در برابر روسیه و چین در راستای منافع خمود
تأثیر گذاشتی
در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستی که مجتممع همای نظمامی -صمنعتی آمریکما
چگونه بر سیاست خارهی این کشور در برابر روسیه و چین تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ ایمن
فرضیه مطرک میشود که مجتمعهای نظامیصنعتی با استفاده از ظرفیتهای در اختیار ،همچون
رواب تنگاتن

خود مانند روابم دو سمویۀ مقمامهمای بلندمرتبمۀ پنتماگون ،اعضمای کنگمره و
1

اندیشکده ها با مدیران «پیمانکاران نظامی» یا همان شرکتهمای تسملیحاتی و نفموذ در ارکمان
تصمی ساز ،با تأثیرگذاری بر تصمی گیری مقامهمای آمریکمایی ،سمبب بمهکمارگرفتن سیاسمت
فروش تسلیحات نظامی به بهانۀ محدودسازی ردرتهای ب رگمی ماننمد چمین و روسمیه شمده
است که در کنار روند اف ایشی درآمدهای پیمانکاران ،سبب ایجاد اخمتف

و تمنش در منمااز

آسیای شرری و اروپای شرری شده استی اهمیت و ضرورت بررسی سیاست خمارهی ایماالت
متحد در برابمر دو کشمور چمین و روسمیه در دورۀ پسمایازده سمپتامبر و تمأثیر نفموذ گسمتردۀ
تولیدکنندگان تسلیحات نظامی موهب شده است که این تأثیر از زاویه ای نمو و بما بررسمی دو
شرکت در شمار برترین تولیدکنندگان هن اف ار ،یعنی الکهیدمارتین و نورثروپ گرومن تبیین
شودی
پيشينۀ پژوهش
ضرورت و اهمیت مطالعۀ تأثیر هریان مجتمعهای نظامی صنعتی بر سیاسمت خمارهی ایماالت
متحد ،پژوهشگران را بر آن داشته است که در این مورد مقاله و کتاب بنویسندی در ایمن بخمش
چند نمونه از مطالعات انجامشده در ایمن زمینمه را بیمان ممیکنمی ی پتمرا

( )2009در کتماب

«صهیونیس  ،نظامیگری و کاهش ردرت آمریکا» (ضمن اشاره به نقش البی تسلیحات نظامی در
بستن رراردادهای ب ر

تسلیحاتی در منطقۀ غرب آسیا ،ریشۀ آن را متمأثر از ارتبماب بما البمی

اسراییل میداندی هارتون

( )2012در کتاب «پیامبران هن »با اشاره به نفوذ پیمانکاران نظمامی،

نقش شرکت الکهید مارتین در سیاستهای بهکارگرفتمهشمدۀ مقمامهمای آمریکمایی را بررسمی
میکندی ممک کمارتنی ( )2015در کتماب «ماشمین هنگمی آمریکما» بما بیمان ابعماد پشمت پمردۀ
سیاستهای هن البانۀ ایاالت متحد ،پنتاگون را سردمدار سیاستهای هن افروزانمۀ آمریکما
معرفی میکندی ساپولسکی ،غول و تالمدج ( )2017در ویرایش سوم از سری کتابهمای خمود
با عنوان «سیاستهای دفاعی آمریکا :ریشههای سیاستهای امنیتی» هممراه بما بررسمی راهبمرد

1. Military Contractors
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دفاعی ایاالت متحد ،به چگونگی و چرایی رراردادهای تسلیحاتی و نقش کنگره بر سیاستهای
امنیتی آمریکا میپردازندی
هرمن ( )2011در مقالۀ «چگونه صنعت دفاعی اسراییل می تواند بمه نجمات آمریکما کممک
کند» ضمن مقایسۀ فعالیتهای برخی از شرکتهای نظامی اسراییل با صنایع نظامی در آمریکما،
سیاستهای مسئوالن در برابر این پیمانکاران را نقد میکندی ثرال و دورمینمی ( )201۸در مقالمۀ
«کسب وکار مخاارهآمی  :نقش فروش اسلحه در سیاست خارهی ایاالت متحد» روند صمعودی
رراردادهای تسلیحاتی آمریکا در دوران دونالد ترامپ را بررسی میکنندی
در تدوین نوشتار پیش رو از این منابع بهره بردی ی ولی کاستیهمایی در آنهما وهمود دارد
که میکوشی در این نوشتار آنها را بررسی و تبیین کنی ی نمونۀ این کاستیها توههنداشمتن بمه
تأثیر مجتمعهای نظامی -صنعتی بر سیاست خارهی ایاالت متحد در منااز شرق آسیا و شمرق
اروپا ،بهویژه در برابر دو کشور چین و روسیه استی همچنین بررسی مختصر نقش دو شمرکت
در شمار ب ر ترین شرکتهای تسلیحاتی آمریکا در سیاستهای بهکارگرفتهشمدۀ ایمن کشمور
در برابر چین و روسیه نی تفاوت دیگرِ نوشتار پیش رو از پژوهشهای دیگر استی
چارچوب نظري
موضوع ردرت در هامعمه ،هممواره از موضموعهمای چمالشانگیم در میمان نظریمهپمردازان بما
دیدگاههای کثرتگرایی و نخبهگرایی بوده استی از سویی ،در میان نظریهپمردازان نخبمهگمرا و
کثرتگرا در ایاالت متحد این اختف

نظر وهود داشته است که آیا هممواره تعمداد کممی بمر

روند تصمی گیری تأثیر میگذارند یا گروههای متعدد این نقش را بازی میکنندی به این معنا که
مردم زیر نظارت یک گروه نخبه محمدود هسمتند یما گمروههمای متکثمر ردرتمنمدی از ایمنرو،
کثرتگرایانی چون تمرومن 1،بانفیلمد 2،لینمدبلوم 3،ویلسمون 4و دال 5،دولمت ایماالت متحمد را
عرصهای برای هوالن افراد ،سازمانها و نهادهایی دانستهانمد کمه بیشمتر آنهما بما همد همای
ایدیولوژیک یما ارتصمادی رمدرت خمود را بمهکمار ممیگیرنمد

(Friedman, 2011; Cudworth

)&McGovern & Hall, 2007: 82ی
این بحثها با انتشار کتاب «چه کسی حکومت میکنمد» رابمرت دال در سمال  1961وارد
6

مرحلۀ نوینی شدی او در کتاب خود با سنجش می ان سطح پراکندگی نفوذ ،تصممی گیمری را در
زمینههای گوناگون از همله نام دهای اح اب سیاسی بررسی کردی دال با بررسی افرادی کمه در
1. David Truman
2. Edward Christie Banfield
3. Charles Edward Lindblom
4. James Wilson
5. Robert Dahl
6.Who governs
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آغاز کار برنامه های سیاسی خود را با موفقیت گذراندند ،پی برد که نفوذ افمراد در یمک منطقمه
به ضرورت ،کاربست ردرت در دیگر منااز را به همراه نخواهد داشتی او در کتماب خمود بما
نگرشی تلفیقی ،یعنی با دیدی کثرتگرایانه در حوزۀ نخبهگرایی ،معتقمد بمود کمه همیر گمروه
کوچک غالبی وهود ندارد که توان اثرگذاری در سطح ملی را داشته باشدی بلکه این گروههمای
متکثر هستند که این نقش را بازی میکنندی دال با استناد به پژوهشهای میدانی خمود ،نخبگمان
دارای ردرت را مجموعهای از گروههای کوچک نخبه میداند که از نظر شمارش زیاد هستند و
منحصر در تعداد اندکی نیستند

)(Daloz, .2010: 4; Baldwin, 2016:17

دال در سال  195۸و پیش از چاپ کتاب خود نی در مقالهای با عنوان «نقدی بر مدل نخبمۀ
حاک  1،با بررسی تصمی گیران که بازیگران عرصۀ ردرت هستند ،میگویمد ایمن بمازیگران ،بما
اهرای تصمی های مشخص ردرت را بهکار میگیرند و ممیکوشمند از رمدرت تأثیرگمذاری بمر
دیگران برخوردار باشندی در این زمینه به اندازۀ ررابت بین سازمانها ،گروهها و اح اب سیاسمی
توهه شده است که سبب بهکارگرفتن تصمی ها می شمودی آنچمه ممورد بحمث و بررسمی رمرار
میگیرد ،افراد تصمی گیر و تصمی هایی است که از سوی آنان اهرایی ممیشمودی از ایمنرو ،او
معتقد است پشت افراد تصمی گیر گروههایی هستند که نقش مهمی در اهراییکردن تصمی هما
دارند

).(Dahl, 1958:2

دال با تأکید بر کثرتگرابودن نظام تصمی گیری در ایماالت متحمد ،دلیمل ایمن موضموع را
دموکراتیکبودن نظام حکومتی در این کشور میداندی او بهدلیل وهود تبعیض در رانون اساسمی
ایاالت متحد ،از منتقدان آن است و در کتاب «چه کسی حکومت میکند» وهود ایمن نمابرابری
را مطرک میکند ،ولی همچنان آن را دارای عاملهای یک همهوری میدانمد ) .(Italie, .2014او
ضمن تشریح برخی از ابهامهای موهود در نظریۀ کثرتگرایانۀ نخبگان ،معتقمد اسمت ،اگمر بما
دید نظریۀ نخبۀ حاک بنگری که رایل به برتری تعداد خاص و کاربست ردرت آنها در عرصۀ
سیاسی ایاالت متحد است ،باید شاهد دیکتاتوری نظامی در آمریکا باشی  ،در حالی که شمواهد
خف

این مسئله را نشان میدهدی ایتففی بهنسبت ب ر

از افراد حاضر در روۀ مجریه ،کنگره،

شرکتهای تسلیحاتی و وزارت دفاع در نفوذ بر بهکارگرفتن سیاستهما نقمش دارنمد

.(Dahl,

)1958: 4

در بررسی هریان مجتمعهای نظامی -صنعتی آشکارا میبینی  ،این هریان بهواسمطۀ ضملع-

های مرثر خود شامل روۀ مجریه ،کنگره و اندیشکدهها در رالب شبکهای ه سو بما پیمانکماران
نظامی ،با استفاده از ظرفیت های در اختیار ،از همله نفوذ در ارکان ردرت و مراک تصمی سماز،
به بهانۀ محدودسازی ردرت دو کشور چین و روسیه رراردادهای تسلیحاتی بیشتری را با برخی
از کشورهای منااز آسیای شرری و اروپای شرری امضا میکنندی ارمدامی کمه در کنمار افم ایش
1. A Critique of the Ruling Elite Model
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ادامهدار درآمد شمرکتهمای تسملیحاتی و بمهدسمتآوردن منمافع سرشمار بمرای دیگمر ارکمان
مجتمع های نظامی صنعتی ،سبب ایجاد تنش در رواب ایاالت متحمد بما چمین و روسمیه شمده
استی
مجتمعهاي نظامی -صنعتی آمریکا
برخی از پژوهشگران معتقدند که ریشۀ اصلی تولید سفک در ایاالت متحد به دوران هن های
استقفل این کشور بر میگرددی زمانی که تولیدکنندگان پ از پایان هنم بمه مشماغل اصملی
خود باز میگشتندی اما موضوعی که با آغاز هن ههانی اول رخمداد ،مسمئلۀ تجماریسمازی و
ایجاد صنعتی به نام صنعت سفک بودی از اینرو ،شاید بتوان بهنوعی ریشۀ ایجماد مجتممعهمای
نظامی  -صنعتی در آمریکا را در دوران هن

ههمانی اول یافمتی پایمان هنم

ههمانی اول و

رکود ارتصادی معرو به رکود ب ر در سال  ،1929تولید سفک را بما کماهش روبمهرو کمرد
) .(Gansler, 2011: 27; Pavelec, 2010:16, 32اما آغاز هنم ههمانی دوم خمون تمازهای بمه
ر های صنایع تولیدکنندۀ سفک ت ریز کردی تعداد زیادی سفک در این هن
از آن تولید شد و در دوران هن

و سالهای بعمد

سرد ،ررابت تسلیحاتی ایاالت متحمد بما اتحماد شموروی بمه

اف ایش ه ینه های نظامی این کشور منجر شدی بهانۀ تهدید کمونیس  ،سیاستمداران آمریکمایی
را به داشتن ارتشی ردرتمند ترغیب میکردی ردرتی که آی نهاور با هشدار به پیامدهای ناشمی از
تداوم آن ،بهروشنی به رشد افسارگسیختۀ می ان آن توسم ایمن هریمان بمانفوذ و مهارنشمدنی
اشاره کرد و آن را سبب کاهش ارزشهای دموکراتیک و تحمیل ه ینمههمای اضمافی بمر ممردم
آمریکا میدانست )(Pavelec, 2010: .87,121ی
فروپاشی اتحاد شوروی و ازمیانرفتن دشمن شمارۀ یک ایاالت متحد ،پیمانکاران نظامی را
در شوک ب رگی فرو بردی ولی برنامۀ یکپارچهسازی پیمانکاران وضعیت آنها را دگرگون کمردی
این اردام با استدالل اف ایش ه ینۀ نگهداری کارخانههایی که بهدلیل کاهش تقاضما بمیاسمتفاده

شده بودند ،از سوی دولتمردان آمریکایی مطرک شدی از این افراد «ویلیام پمری» 1،وزیمر دفماع
کلینتون بود که انجامنشدن این کار را سبب ورشکستگی بسمیاری از شمرکتهمای تولیدکننمدۀ
تسلیحات میدانستی در این زمینه شرکتهای کوچمکتمر در صمنایع بم ر تمر و پیمانکماران
ه تراز بهصورت ترکیبی یکپارچه شدندی بمرای نمونمه ،نمورثروپ گمرومن در سمال  1994بما
یکپارچه شدن دو شرکت نمورثروپ و گمرومن ایجماد شمدی پم

از آن ،ایمن شمرکت ،شمرکت

«ووت» 2را خریممدی در ادامممه ،در سممال  1996بخممش سیسممت هممای الکترونیکممی شممرکت

1. William James Perry
2. Vought
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«وستین هاو » 1را خریدی الکهید مارتین ه در سمال  1995بما ترکیمب دو شمرکت «الکهیمد

کورپوریشن» 2و «مارتین مریتا» 3ایجاد شدی اردامی که با اف ایش پشتوانههای ممادی و همچنمین
نیروی کار ،ظرفیت چانهزنی پیمانکاران نظامی با سازمانها و نهادهای حکومتی بهویژه کنگره و
وزارت دفاع را برای امضای رراردادهای ب ر تر و پیرو آن بهدستآوردن سود بیشمتر افم ایش
داد )(Hartung, 2019, Pavelec, 2010: 39, 40ی
رویداد یازده سپتامبر به چرخشگاهی برای هریان مجتممعهمای نظمامی  -صمنعتی آمریکما
تبدیل شد تا استفاده از تسلیحات پیمانکاران نظامی به بهانۀ مقابله بما گمروههمای بمه اصمطفک
تروریستی و کشورهای شمرور افم ایش درخمور تموههی یابمد ) (4Lofgren, 2016همایی کمه
بهواسطۀ نفوذ چشمگیر این هریان در ساختار سیاسمی ایماالت متحمد و فضاسمازی غیروارعمی
برای مقابله با تهدیدها ،سیاست خارهی تنشزای این کشور در رویارویی با کشمورهایی چمون
روسیه و چین شکل گرفتی
روسيه
رویداد یازده سپتامبر و تبلیغات گسترده در ههت مبارزه بما تروریسم  ،بسمیاری از کشمورها را
به سوی ایتف

با ایاالت متحد متمایل ساختی در این میان حتمی رریمب سمنتی آمریکما یعنمی

روسیه نی تا حدودی با این مسئله همراه شدی رویکردی که وهود تفکرهمای افمرابگرایانمه در
منااقی از همله منطقۀ خودمختار چچن در آن مرثر بود و با آشکارشدن ماهیت اصلی تصممی
حاکمان آمریکا از بهکارگرفتن سیاست به اصطفک مبارزه بما تروریسم و همچنمین ارمدامهمای
تحریکآمی و در دورههایی منارشهآمی ایاالت متحد در برابر روسیه ،این رویکمرد را بمه ممرور
زمان تغییر دادی تا هایی که در روزهای پایانی سال  2014و بهدلیل فعالیتهای تنشزای آمریکا
در راستای گسترش ناتو بهسوی اروپای شرری و ن دیکشدن به مرزهای روسیه ،این کشمور در
آیین هدید خود ناتو را تهدید نظامی و دشمن شمارۀ یک خود معرفی کرد )(Oliker, 2016ی
این اردامهای تحریکآمی و موضوع استقرار سمامانۀ دفماع موشمکی در اروپمای شمرری در
دوران پسایازده سپتامبر و از دوران بوش پسر و با می بانی دو کشور لهستان و چک شروع شدی
سیاستی که اعتراض رو هما را در پمی داشمتی مقمامهمای ایمن کشمور دلیمل ایمن مسمئله را
محدودسازی و اعمال فشار بیشتر به روسیه میدانستندی در حالی که بنا بر نظرسنجیهما بیشمتر

4

 .این کتاب بهوسیلۀ دکتر الهه کوالیی و دکتر زکیه ی دانشنا

در سال  1399آن را منتشر کرده استی

1. Westinghouse Electric Corporation
2. Lockheed Corporation
3. Martin Marietta Corporation
به فارسی برگردانده شده و پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
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مردم دو کشور لهستان و چک نی مخالف این برنامۀ آمریکا بودندی ولمی مقمامهمای آمریکمایی
مدعی بودند که محافظت اروپا از تهدید موشکهای ایران ،که برد آنها نی رونمد صمعودی بمه
خود گرفته بود ،دلیل این هانمایی بوده استی مسئله ای که با تصمی اوباما مبنی بر تغییر مکمان
آنها از یک مکان ویژه به یک نیروی دریایی متحرک و واکنش شدید همهوریخواهان ،ادعای
رو ها را تأیید کرد

).(Hadar, 2009

در این میان ،پرسش اصلی این بود که آیا لهستان و چک یا اروپا از سوی روسمیه یما حتمی
ایران تهدید میشوند؟ تفاوتی نمیکند که این هانماییها با چه هد هایی انجام میشودی بلکمه
باید به هر شکل ممکمن ایمن مموارد روی دهمد تما شمرکتهمای تسملیحاتی بما تمداوم تولیمد
هن اف ارهای خود ،به نفوذ روزاف ون و اف ایش درآمدها ادامه دهندی شمواهد نشمان ممیدهمد
سیاستهای تنشزا و تحریککنندۀ سیاستمداران آمریکایی زیمر نفموذ مجتممعهمای نظمامی-
صنعتی انجام میشودی این نهادها همواره در دورههای زمانی گوناگون و با استداللهای متنموع،
سیاست خارهی ایاالت متحد را بهسوی ایجاد فضای نماامنی غیروارعمی و ارمدامهمای تمنشزا
کشانده استی
اما مشابه اردام بوش ،در دوران اوباما ،با تقویت سیاست هستهای ایاالت متحد در تقابل بما

راهبرد هستهای روسیه و توسعۀ برنامۀ بمب «بی  1»61-12انجام شدی موضوعی که ضمن ایجاد
نارضایتی برای مالیاتدهندگان آمریکایی که باید ه ینۀ اردامهمای تهماهمی مقمامهمای ایماالت
متحد را متحمل میشدند ،سبب خوشمحالی شمرکتهمای تسملیحاتی ماننمد الکهیمد ممارتین و
نورثروپ گرومن شمد کمه بممبافکمنهما و هنگنمدههمای سماخت آنهما ،توانمایی اسمتفاده و
بهکارگیری این بمب را داشتند ) .(Chossudovsky, 2018در ادامۀ این سیاست ،ترامپ نیم در
نشستی در سال  201۸از کشورهای عضو ناتو خواست با توهه به تهدیدهای روسیه تسلیحات
بیشتری از ایاالت متحد بخرندی او با نامبردن از شرکت های الکهید مارتین و نورثروپ گمرومن
و بیان توانمندیهای زیاد آنها در تولید انواع هن اف ارهای پیشرفته ،خواستار افم ایش خریمد
تسلیحات آمریکایی شدی در حالی که بررسیها نشان میداد ه ینۀ نظامی روسیه در سال 2017
با کاهش  20درصدی نسبت به زمان مشابه سال پیش خود روبهرو بوده استی مقامهای ناتو بمه
هیر عنوان روسیه را تهدیدی زودهنگام برای ناتو نمیدانسمتندی بلکمه ایمن پیمانکماران نظمامی
هستند که با معرفی روسیه بهعنوان تهدید ،میخواهند ناتو بمه امضمای رراردادهمای تسملیحاتی
بیشتر ترغیب شود

).(Cloughley, 2018

1. B61-12 nuclear bomb
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.1الكهيد مارتين
در دوران ریاستهمهوری بیل کلینتون که معتقد به گسترش هغرافیایی نماتو بمود ،بما فشمار و
پیگیری و تکرار چندسالۀ پیمانکاران نظامی ،تشکیل صندوری به نام تضمین وام بمه کشمورهای
خریدار تسلیحات را ابتدا کنگره و سپ ریی همهور تصویب کردی بعد از ایمن مسمئله ،بایمد
مشتریانی نی برای خرید تسلیحات نظامی پیدا میشمدی از ایمنرو ،صمنایع تسملیحاتی بما درک
راهبرد کلینتون در تقویت و گسترش هغرافیمای پیممان آتفنتیمک شممالی و نگماه ویمژۀ او بمه
کشورهای اروپای شرری و نواستقفل برای کنترل ردرت روسیه ،برنامههای خود را در راسمتای
فروش تسلیحات به این کشورها ارایه دادند
گسترش ناتو بهدلیل پروتکلهای حوزۀ نظامی آن که باید از سوی کشمورهای عضمو اهمرا
).(Hartung, 2012:85

میشد و در چارچوب آن تسملیحات آمریکمایی و اروپمایی همایگ ین نموع مشمابه روسمی آن
میشد ،سبب ایجاد بازار مناسبی برای شرکتهای تولیدکنندۀ تسلیحات شدی الکهید مارتین نیم
از شرکت هایی بود که برای مشاوره بما کشمورهای اروپمای شمرری بمرای امضمای رراردادهمای
نظامی ،بسیار کوشیدی کار به هایی رسمید کمه حتمی مسمئوالن الکهیمد ممارتین در ازای خریمد
هن اف ارهای نظامی از آن هما ،بمه کشمورهای در آسمتانۀ عضمویت نماتو ،وعمدۀ آسمانسمازی
عضویتشان را دادندی در این زمینه مسئوالن این پیمانکار نظامی بما کشمورهایی ماننمد روممانی،
لهستان و مجارستان نی گفتوگوهایی کردند

).(Hartung, 2012:85

کشورهای عضو پیمان آتفنتیک شمالی متعهد هستند ،زمانی کمه بمه یکمی از اعضما حملمۀ
نظامی شود ،دیگر کشورها به کمک آن بشتابندی از اینرو ،سیاست ناتو هلوگیری از در معرض
تهدید ررارگرفتن اعضاستی اما در سالهای اخیر برخی از سیاستهای بهکارگرفتهشدۀ نماتو بما
اصل موهودیت آن تنارض داشته استی یکی از این موارد اسمتقرار سمامانۀ پدافنمد ضدموشمک
راره پیما در رومانی است که با اصرار آمریکا و با استدالل مقابله با موشکهای بالسمتیک ایمران
در این کشور مستقر شدی در حالی که بیشترین بُرد موشکهمای ایرانمی کمه متعلمز بمه سمجیل
است ،مسافتی بین  2000تا  2500کیلومتر را ای میکندی اگر فرض کنی ایران این توانمندی را
داشته باشد ،منطقی نیست که از این ظرفیت برای هد
اروپا استفاده کندی پ

رمراردادن رم ،ورشمو یما دیگمر نقماب

دلیل این اردامها از سوی ایاالت متحد چیست؟ تعمدادی از کارشناسمان
است ).(Haines, 2016

روسی ،معتقد بودند که ایران بهانه بوده و هد اصلی ،روسیه
این مجتمعهمای نظمامی  -صمنعتی و در سمر آن پیمانکماران نظمامی هسمتند کمه در پم
بهکارگرفتن سیاستهای به این شکل ررار دارندی آنها با اغراق در تهدیدهای پیشبینیپمذیر از
سوی کشوری چون روسیه و با ایجاد وحشت ،دامنزدن بمه تمنشهما ،البمی گسمترده و حتمی
پرداخت رشوه ،تفش میکنند دیگر کشورها را مجاب کنند برای اف ایش ضریب امنیمت خمود
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برای تداوم خرید هن اف ارهای بیشتر اردام کنند ،تا سبب تثبیت روند سودآوری شرکتهمای
تسلیحاتی شوندی در این زمینه حتی یکی از اعضای سنا پژوهشهایی از شرکت الکهید ممارتین
شروع کرد تا مشخص شود آیا به عنوان رشوه از سوی این شرکت به مقامهای دیگمر کشمورها
از همله ایتالیا ،چی ی پرداخت شده است یا خیر؟ حتی در مواردی دیمده شمد ،تسملیحاتی کمه
پیمانکاران برای فروش آنها به کشورهای اروپای شرری با پرداخت رشوه انجمام دادنمد ،حتمی
در مواردی بهدست کشمورها و گمروههمای پشمتیبان کمونیسم نیم ممیرسمید و شمرکتهمای
تسلیحاتی به راحتی ضمن عبور از خطوب ررم سیاست خارهی ایاالت متحمد کمه مخمالف بما
روانین آن نی هست ،امنیت ملی این کشور را رربانی مصالح و منافع خمود ممیکردنمد

(Hurd,

)2017ی
در میان کشورهای عضو ناتو که بیشترین تسلیحات را از ایاالت متحد میخرند ،دو کشمور
لهستان و رومانی شاخص هستندی لهستان بهدلیل خرید سامانۀ دفماع موشمکی پماتریوت ،انمواع
موشکها و همچنین هنگندههای ا  ،16مشتری ثابت هن اف ارهای ساخت شمرکت الکهیمد
مارتین در سالهای اخیر بوده استی رومانی نی می بان سامانۀ پاتریوت و همچنین سیست همای
موشکی است که از سوی آمریکا و با هد

فشار بر کرملین در این کشور مسمتقر شمده اسمت

) (Cloughley, .2018دو کشوری کمه هممواره رربمانی سیاسمتهمای تمنشزا و تحریمکآمیم
مقامهای آمریکایی شدهاند که ناشی از نفوذ مجتمع همای نظمامی صمنعتی و در سمر آن صمنایع
نظامی است) (Lofgren, 2016کشورهایی که بهسمبب فشمار زماممداران ایماالت متحمد ،ضممن
اهرای دستورهای مورد نظر آنها ،رواب خود بما روسمیه را فمدای سیاسمتهمای دیکتمهشمدۀ
شرکتهای تسلیحاتی همچون الکهید مارتین به مسئوالن آمریکایی ممیکننمدی روابطمی کمه در
سالهای اخیر و در پرتو سود این صنایع تیره شده استی
 .2نورثروپ گرومن
بهانۀ حمایت و دفماع از کشمورهای اروپمایی در مقابمل تهدیمدهایی کمه در بسمیاری از مموارد
اغراقآمی بوده است برای شرکتهای تولیدکنندۀ سفک در رالب امضای ررارداد بما کشمورهای
عضو ناتو سودهای سرشاری را به ارمغان آورده استی در این میان به سخنان یکمی از ممدیران
نورثروپ گرومن در سال  2014اشاره میکنی که به برناممۀ ایمن شمرکت بمرای فمروش دههما
هواپیمای بدون سرنشین در  15سال به کشورهایی چون آلمان ،انگلستان و نمروژ اشماره کمردی
البته فروش هن اف ارهای نظامی به صمورت مسمتقی بمه ایمتف

نماتو نیم از دیگمر مصمادیز

درآمدزایی پیمانکاران دفاعی استی بر این اسا و در سال  2012نماتو رمراردادی  7،1میلیمارد
دالری بممرای خریممد پممند فرونممد هواپیمممای بممدون سرنشممین گلوبممال همماوک بمما شممرکت
نورثروپگرومن بست که اولین آن در اواخر سال  2019تحویل داده شد

).(Wall, 2014
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حتی در این رابطه در سال  2013رراردادی از سوی شرکت نمورثروپ گمرومن بما شمرکت
هنرال داینامیک

کانادا به ارزش  32میلیون دالر برای اراحی نرماف اری برنامۀ «نظارت زمینی
2

اتحاد» 1ناتو یا همان «ایهیا » بسته شد که مدیریت ارتباب بین هواپیماهای بدون سرنشمین
گلوبال هاوک با پایگاه اصلی خود در ایتالیا را برعهده داشتی این برنامه با هد اصملی ایجماد
نظام نظارتی یکپارچه برای نظارت فرماندهان ناتو در هنگام عملیمات و بما سرپرسمتی شمرکت
نورثروپ گرومن و مشارکت  15کشور عضو ناتو ایجاد شد که در آن پند پهباد گلوبال هماوک
با وصلشدن به یکدیگر ،گسترۀ زیر نظر خود را ایجماد ممیکننمدی البتمه مموارد دیگمری چمون
محافظت از نیروهای زمینی ،مبارزه با تروریس  ،امنیمت مرزهما و همچنمین امنیمت دریمایی در
شمار همد همای اراحمان ایمن برناممه بموده اسمت )Alliance Ground Surveillance, 2019
;.(Cole, 2013

در سال  2013و دورۀ دوم ریاستهمهوری باراک اوباما درخواستهمای زیمادی از سموی

کشورهای اروپایی از همله آلمان و فرانسه برای خرید هواپیماهای بدون سرنشین «پردیتور» 3و

«ریپر» 4مطرک شدی در صورتی که برخی از کشورها از همله خمود آلممان کمه نسمخۀ اروپمایی
گلوبال هاوک شرکت نورثروپ گرومن محسوب میشد ،ارکهایی را در حال اهرا داشتند کمه
بهدلیل ه ینههای سنگین و موفزنبودن به حالت نیمهتمام در آمده و لغو شده بودنمدی مسمئلهای
که در سالهای بعد و با بستن رراردادهای مستقی برای خرید پهباد از شمرکتهمای سمازنده از
همله نورثروپ گرومن نی استمرار یافت ).(Cole, 2013در تداوم این رونمد در سمال  201۸و
در نشستی ،ریی همهور آمریکا از کشورهای عضو نماتو خواسمت کمه بما وهمود تهدیمدهایی
همچون روسیه ،تسلیحات بیشتری از این کشور بخرندی او با اشاره به نام برخی از شرکتهمای
تولیدکنندۀ سفک مانند نورثروپ گرومن و بیمان توانمنمدیهمای بماالی آنهما در تولیمد انمواع
هن اف ارهای پیشرفته مانند هنگنده و موشک ،خواستار اف ایش خرید تسلیحات آمریکمایی از
سوی این کشورها شد

)(Cloughley, 2018

موضوعی که بهسمبب نفموذ شمرکتهمای تسملیحاتی ماننمد نمورثروپ گمرومن و افم ایش
درآمدهای آنها بر انجام آن پافشاری میشود و کشورهای اروپمایی عضمو نماتو در بسمیاری از
موارد چارهای ه پذیرفتن آن ندارندی سیاستهایی که ضمن ایجاد اختف

و در معرض خطر

ررار دادن منافع کشورهای اروپایی ،با ایجاد نارضایتی برای ردرتی چون روسیه ،اردامهمای ایمن
کشور در مقابله با رفتارهای ایماالت متحمد را بمه هممراه داشمته اسمتی نگماه ویمژه بمر حموزۀ
نظامی دفاعی و تمرک بر ساخت تسلیحات بسیار پیشمرفته بما همد

خنثمیسمازی تهدیمدهای

1. Alliance Ground Surveillance
2. AGS
3.General Atomics MQ-1 Predator
4.General Atomics MQ-9 Reaper
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سفکهای آمریکایی و اف ایش توان بازدارندگی روسیه ،اردامهایی از این نوع است مانند تولیمد

هواپیمای «سوخو 1»57با ه ینۀ به مراتب پایینتر از هنگنده های نسل پند آمریکمایی و کمارایی
بیشتر ،سامانههای پدافندی همچون «ا  2»400و «ا  3»500که هنگندۀ ا  35را بمه همدفی
آسان تبدیل کرده است ،تولید موشک «سرمت» 4که توانایی اف ایش یا کاهش سرعت خود پم

از پرتاب را دارد و بهعنوان رویترین موشک بالستیک اتمی دنیما شمناخته ممیشمود کمه حتمی

ردیابی آن با سیست های پدافندی موسوم به «ایبیام» 5که همواره از سوی مقمام همای پنتماگون
یکی از عناصر ردرت بازدارندگی آمریکا شناخته شده و با ه ینه های نجومی ساخته ممیشمود،
ه غیرممکن استی این اردامها در کنار دیگر تجهی ات و تسلیحات روسمی از ممواردی اسمت
که نتیجۀ سیاستهای تنش زای ایاالت متحد در اروپا و در برابر روسیه بوده است کمه در نموع
خود ردرت رویارویی آمریکا با چالشهای ب ر

در میدان عمل را با تردیمد روبمهرو ممیکنمد

).(Pieraccini, 2017

چين
پ

از پایان هن

دوم ههانی و در ادامۀ آغاز دوران هن

سرد ،آمریکا از ژاپن بهعنوان سدی

روی در برابر شوروی کمونیست استفاده کمردی مقمامهمای ایماالت متحمد ارمدامهمایی را بمرای
بازسازی این کشور انجام دادندی در نتیجه ژاپن همیشه زیر حمایت آمریکا بهعنموان مهارکننمدۀ
سیاستهای شوروی عمل میکردی اما پایان هن

سرد و فروپاشی اتحماد شموروی کمه ضمربۀ

مهلکی بر اندیشۀ کمونیس بود ،سیاستهای آمریکا را بهسوی محدودسازی چین بهعنوان یکی
از ب ر ترین حامیان این اندیشه پیش بردی اردامی کمه در اداممه و بمهسمبب فضمای ایجادشمده
بهواسطۀ رویداد یازده سپتامبر ،منطقۀ شرق آسیا بهویژه شبهه یرۀ کره را بمه منطقمهای همیشمه
ملتهب تبدیل کردی بهکارگرفتن سیاستهای تنشزای ایاالت متحد در این منطقه بهویمژه در دو
دهۀ اخیر و حفظ دالیل درگیری بین کرۀ هنوبی و ژاپن با کرۀ شمالی بمرای فشمار بمه چمین و
کنترل ردرت رو به ف ونی این کشور بوده است ،ماننمد سیاسمت آمریکما در برابمر مسمئلۀ شمبه
ه یرۀ کره در دوران بوش پسمر ،خمودداری از ممذاکرۀ مسمتقی بما کمرۀ شممالی و اسمتفاده از
ظرفیتهای چین مانند صادرات مواد غذایی و انرژی به این کشوری بوش با اافع از نقش مرثر
چین در تنش شبه ه یره ،رایل به درگیرکردن ایمن کشمور و کاربسمت سیاسمت فشمار بمر کمرۀ
شمالی بهواسطۀ آن بودی از اینرو ،بهکارگرفتن هرگونمه تصممیمی در راسمتای ایجماد ه ینمه و

1. Sukhoi Su-57
2. S-400 Triumph
3. S-500 Prometey
4. RS-28 Sarmat
5. Anti-ballistic missile
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تحری کردن کرۀ شمالی را تنها در صورت همکاری چین امکانپذیر ممیدانسمتی بمدین معنما،
خواستۀ بوش ،درگیری مستمر چین در منارشۀ کرۀ شمالی بود )(Korb & Ogden, 2005ی
مسئلهای که در سالهای پ از او باراک اوباما و دونالد ترامپ نی تداوم بخشیدند و دلیمل
اصلی آن منافع مجتمعهای نظامی -صنعتی آمریکا بهواسمطۀ تهدیمد هلموهدادن کمرۀ شممالی و
چین بوده و مقامهای ایاالت متحد را بهسوی بهکارگرفتن سیاسمت ایجماد نم اع و اخمتف

در

منطقۀ شرق آسیا کشانده استی اردامی که بر مبنای نظریۀ نخبگمان رابمرت دال در ممورد تمأثیر
عاملهایی چون مجتمعهای نظامی -صنعتی بر سیاستهای بهکارگرفتهشدۀ مقامهای آمریکایی،
ضمن ایجاد وابستگی نظامی کرۀ هنوبی و ژاپن به آمریکما و گمرفتن اسمتقفل آنهما ،موهمب
بستن رراردادهای سنگین تسلیحاتی با این دو کشور در سالهای اخیر شده استی
در سال  2002کرۀ هنوبی میخواست ناوگان هوایی خود را با بمهکمارگرفتن هنگنمدههمای
فرانسوی تقویت کندی اما اافع پنتاگون از این مسئله ،سبب فشارآوردن به مسمئوالن کمرهای و
پشیمان ساختن آنان از این اردام شدی در عموض پیشمنهاد فمروش  40هنگنمدۀ ا  15شمرکت
بویین را با عددی بالغ بر چهار میلیارد دالر ارایه کردند که گرانتر از نمونۀ فرانسوی خود بود
و کرۀ هنوبی به اهبار پذیرفتی از اب ارهای فشمار آمریکما در تحمیمل خواسمتۀ خمود بمه کمرۀ

هنوبی ،تهدید «پل ولفوویت » 1،معاون وزیر دفاع ،به نفروختن برخی از تجهی ات نظمامی ماننمد
موشک هوا به هوای میانبرد «ای  2»120با نمام اختصماری «آممرام» 3بمه کمرۀ هنموبی بمود کمه
میکردند ).(Johnson, 2004:151

هواپیماهای هنگنده استفاده
در دوران اوباما نی در کنار ارتباب تنگاتن

با کرۀ هنوبی و ژاپن ،کاربست سیاست مهار بما

فشار تدریجی بر کرۀ شمالی و همچنین اردامهای پیشگیرانه نسمبت بمه رفتارهمای چمین اداممه
یافتی تا سال  2014حدود  200ه ار نیروی نظامی آمریکایی در ن دیک به  150کشمور ههمان
مستقر بودندی ژاپن با بیش از  25درصد کل نیروها و کرۀ هنوبی با بیش از 14درصد ،ه و پند
کشور باالی این هدول بودندی یعنی دو کشور مستقر در آسیای شرری که بهواسطۀ سیاستهای
آمریکا در این منطقه با کرۀ شمالی همواره دچار ن اع و تنش بمودهانمد ،می بمان ن دیمک بمه 40
درصمد از کمل نیروهمای آمریکمایی بودنمد

(MCCartney & McCartney, 2015:57; Chang,

)2017ی
این سیاست در دوران ریاستهمهوری دونالمد تراممپ نیم دنبمال شمدی در دورهای حتمی
گفتوگوهایی در میان کرۀ شمالی و آمریکا در سطوک باال انجام شد ،ولی در کنمار ایمن ارمدام،
فشارهای ایاالت متحد نی اف ایش یافتی در این میان ،کاربست ردرت بر چین در ههت کنترل
1. Paul Dundes Wolfowitz
2. AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile
3. AMRAM
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از توافز

سست ایاالت متحد با کرۀ شمالی در سال  201۸که در دیدار دونالد ترامپ و کی هونم اون
انجام شد ،سهام شرکتهای تولیدکنندۀ تسلیحات بما کماهش هرچنمد انمدک روبمهرو شمدی دو
پیمانکار نظامی برتر آمریکایی در همان سال ،یعنمی الکهیمد ممارتین بما  1درصمد و نمورثروپ
گرومن با  1،3درصد کاهش از شرکتهای شاخص بودندی پیمانکارانی که هرکدام بمهنموعی در
تداوم ن اع و اختف

کرۀ شمالی با کرۀ هنوبی و ژاپمن نقمش ممرثری داشمتهانمد

.(Johnson,

)2018

منارشه ای که از مصادیز بارز اثبات تعارض منافع پیمانکاران نظامی آمریکا با پدیمدۀ صملح
استی از اینرو نهتنها تنش کرۀ شمالی با کرۀ هنوبی و ژاپن همچنان بهدلیل تمداوم خریمدهای
تسلیحاتی نامتعار

آن ها از آمریکا برررار است ،بلکه پیونم

یانم

را نیم بمهسموی سماخت

تسلیحات هسته ای پیش برده استی تایوان ه دیگر مصداق آشمکار ایمن بمیثبماتی اسمت کمه
بهواسطۀ حمایتهای تسلیحاتی آمریکا همواره مورد خش چین بوده استی بمهکمارگرفتن ایمن
سیاست از سوی ایاالت متحد در کنار درماننشدن این درد م من ،منافع کشورهای ایمن منطقمه
را در معرض تهدید ررارداده استی حتی به سبب واکنش چین ،در بسمیاری از زممانهما سمطح
برخورد واشینگتن و پکن را به میم ان چشممگیری افم ایش داده

اسمت (Thrall & Dorminey,

)2018; Klingner, 2014ی
 .1الكهيد مارتين
شرق آسیا از منااقی است که مقامهای آمریکایی بهواسطۀ مجتمعهای نظامی -صنعتی و ضملع
ردرتمند آن پیمانکاران نظامی حساب ویمژهای بمرای تثبیمت نماامنی در آن بماز کمردهانمدی ایمن
سیاست با توهیه ایجاد محدودیت ردرتی به نام چین ،همواره در دو دهۀ اخیر ،این منطقه را به
محلی برای ایجاد تنش و درگیری تبدیل کرده است که آتش التهاب آن پیوسمته روشمن اسمتی
در سال  ،2009چند روز پ

از بستن ررارداد فروش سامانۀ دفاع موشمکی پماتریوت ،سماخت

شرکت الکهید مارتین به تایوان از سوی ایاالت متحد ،که در دولت هرج بوش تصمویب شمده
بود و ارزشی بالغ بر  1میلیارد دالر داشت ،چین در پاسخ به ایمن ارمدام ،یمک فرونمد موشمک
آزمایش کرد
همچنین در سال  2016در یک کنفران
).(Neill, 2010

خبری ،دو کشور ایاالت متحد و کرۀ هنوبی اعفم

کردند که بهدلیل خطرهای ناشی از موشک های کرۀ شمالی تا پایمان سمال  2017سمامانۀ دفماع
موشکی تاد را در خاک کرۀ هنوبی مستقر خواهند کردی در پی این اردام چین نسبت به اف ایش
تنشها در شبهه یرۀ کره هشدار داد و این اردام را تهدیمدی بمرای خمود بمراورد کمرد و کمرۀ
شمالی را دستاوی ی برای اهرای هد همای پشمت پمردۀ آمریکما دانسمت کمه هممان روشمن
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نگه داشتن آتش درگیری در این منطقه و فشار به خود استی اما برندۀ وارعی این منارشه پ

از

استقرار سامانۀ تاد در سال  ،2017شرکتهای سازندۀ آن مانند الکهید مارتین بودی بازندۀ مماهرا
در کنار کرۀ هنوبی بهواسطۀ تداوم تنش با کرۀ شمالی و تیرگی رواب با چمین ،ایماالت متحمد
بود که باید تاوان سودهای شرکتی همچون الکهید مارتین را در برابر خدشهدارشمدن روابطمش
با چین و تداوم تنش در شبه ه یره میپرداخت ()Pollack, 2016ی
شبیه این اردام ،اعفمیۀ سال  201۸وزارت دفاع آمریکا در مورد اف ایش روابم دفماعی بما
اندون ی و مذاکره با این کشور برای فمروش هنگنمدههمای ا

 16سماخت الکهیمد ممارتین و

حاشیههای بهوهود آمده پ از آن استی موضوعی که دلیل آن از سوی رسانهها ،حاشمیههما و
اختف های موهود در مورد مسایل مربوب به دریای چین هنوبی و فشمار بمه چمین از سموی
آمریکا بیان شدی استداللی که مانند دیگر موارد مشابه خود ،بیشمتر بهانمهای بمرای اداممۀ رونمد
اف ایشی فروش تولیدات شرکتهای تسلیحاتی همچون الکهید ممارتین و افم ایش درآممدهای
آنها بود
در همین زمینه در سال  2019وزارت دفاع تایوان با چراغ سب دولمت تراممپ و در تمداوم
).(Pho, 2018

سیاستهای بهکارگرفتهشدۀ ایاالت متحد در دوران پسایازده سپتامبر ،با ارسال نامهای خواسمتار
دریافت هنگندههای هدید از این کشور شدی رسمانههما گفتنمد کمه درخواسمت تمایوان خریمد
هنگندۀ ا

 16است ،اما مقامهای این کشور مدعی بودند که هیر محدودیتی برای خرید انواع

هنگندهها ندارند و حاضرند هر نوع هنگنمدهای از هملمه ا  ،15ا  ،16ا  1۸و حتمی ا
 35را بخرند اگر ایاالت متحد عفرهمند به فروش آن باشدی در این میان تعمدادی از فعماالن در
حوزۀ دفاعی -نظامی حامی پیمانکاران ،بر این باور بودنمد کمه تراممپ بایمد بمرای نوسمازی و
بروزرسانی ناوگان هوایی این کشور ،اردام به فروش و همچنین بازسازی هنگنمدههمای ا
نیروی هوایی تایوان کندی آنها معتقد بودند که شمرکت سمازندۀ ا

16

16یعنمی الکهیمد ممارتین،

میتواند نیازمندیهای تایوان در این مورد را تأمین کندی اما از سوی دیگر این منافع آمریکا بود
که بهواسطۀ این اردامها هریان مجتمعهای نظامیصنعتی و بهدلیل خدشهدارشمدن روابطمش بما
چین ،در معرض آسیب ررار میگرفت

).(Schmitt & Mazza, .2018, Mazza, 2019

مسئلهای که در دو دهۀ اخیر بارها از سوی شرکتهای تسلیحاتی آمریکا نادیده گرفته شده
است و اردامهای مشابه اینگونه ،همواره و در موارد متعدد سبب موضعگیری منفی مقمامهمای
چینی شده استی تا هایی که حتی تحری برخی از شرکتهای تسلیحاتی آمریکمایی را در پمی
داشته است که در منطقۀ شرق آسمیا و بمرای بمره زدن تموازن رمدرت در ایمن منطقمه سمفک
میفروختندی در ژوییۀ  2020وزارت خارهۀ چین با صمدور بیانیمهای اعمفم کمرد کمه شمرکت
الکهید مارتین آمریکا بهدلیل بستن ررارداد تسلیحاتی  620میلیون دالری موشکهای زممین بمه
هوا با تایوان و نقض حاکمیت این کشور مشمول تحری و مجازاتهای آن خواهمد شمدی ایمن

تأثیر مجتمعهای نظامیصنعتی بر سیاست خارهی ایاالت متحد در برابر روسیه و چین ( 2001تا )2020
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آمارهای سال  2019بمیش از  70درصمد فمروش خمالص

الکهید مارتین در ایاالت متحد صورت میگرفت و آسیا و اریانوسیه تنها سه  10درصمدی در
فروش این شرکت داشتند ) .(Elegant, 2020اما مه این بمود کمه ایمن رمرارداد در کنمار سمود
درخور توهه آن برای الکهید مارتین ،تیره شدن رواب ایماالت متحمد بما چمین را در پمی داردی
مسئلهای که باید آن را ه سو با مرلفههای نظریۀ نخبگان رابرت دال ،در سیاست بمهکمارگرفتن
نفوذ هریان مجتمعهای نظامیصنعتی بر سیاست خارهی ایاالت متحد در برابر چین دانستی
 .2نورثروپ گرومن
هماناور که گفتی سیاستهای تنشزای ایاالت متحد ،بهویژه در سالهای اخیر در برابر چمین
سبب تثبیت شرای بحرانی در منطقۀ شرق آسیا شده استی این سیاست کمه برگرفتمه از منمافع
شرکتهای تسلیحاتی مانند نورثروپ گرومن است ،تمداوم منارشمههمای کمرۀ شممالی بما کمرۀ
هنوبی و ژاپن را موهب شده استی امضای رراردادهای تسلیحاتی گرانریمت با این دو کشمور
به بهانۀ ایجماد فشمار و محدودسمازی فعالیمتهمای نظمامی و هسمتهای کمرۀ شممالی در کنمار
محدودسازی ردرت روزاف ون چین از مصادیز آشکار حفظ شرای اختف ها در ایمن منطقمه
استی
بر این اسا

در سال  2017ررارداد  657میلیون دالری فروش  4فرونمد هواپیممای بمدون

سرنشین «آر کیو  4گلوبال هاوک» 1به کرۀ هنوبی با شرکت نورثروپ گرومن امضما و در سمال

 2019اولین سفارش آن به این کشمور تحویمل داده شمدی در آوریمل  2020شمرکت نمورثروپ
گرومن در ادامۀ انجام تعهدهایش یک فروند دیگر از ایمن نموع پهبماد پیشمرفته را تحویمل دادی
مسئلهای که نخستین بار با توییت سفیر آمریکا در سئول رسانهای شد و خشم مقمامهمای کمرۀ
هنوبی را نی در پی داشتی موضوعی که همواره در سالهای پیش از این نی سمبب حساسمیت
همسایۀ شمالی آن شد و اردامهای متقابل ،از همله آزمایشهای متعمدد موشمکی آن را در پمی
داشت

).(Panda, 2020

در حالی که شرکتهای تسلیحاتی مانند نورثروپ گرومن از ایجاد تمنش و اخمتف سمود
می بردند و با اعفم خبر فمروش تولیمدات خمود بمه کمرۀ هنموبی ارزش سهامشمان را افم ایش
می دادند ،حتی توافز ابتدایی و نه چندان محک ایاالت متحد با کرۀ شمالی که در دیدار ترامپ
و کی هون

اون در سال  201۸انجام شد ،سهام شرکتهای تولیدکنندۀ تسلیحات را با کاهش

چشمگیری روبهرو کردی در این میمان شمرکت و نمورثروپ گمرومن بما  1،3درصمد از صمنایع
شاخص بیشترین کاهش را داشتی البته پیش از امضای این تفاه نامه ،کنگرۀ آمریکا با پیشمنهاد
1. RQ-4 Global Hawk
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بودهۀ بیش از  700میلیاردی ترامپ برای سال  2019موافقت کردی بودههای که سه بیشتر آن
مستقی به حساب پیمانکاران نظامی مانند نورثروپ گرومن واری شده و بهنوعی هبران کسری
سهام ازدسترفتۀ این صنایع را پیشاپیش پرداخت میکردی شرکتی که در تداوم تنش و اختف
بین کرۀ شمالی و دو کشور کرۀ هنوبی و ژاپن نقش مرثری را بر عهده داشمته و بمهشمکلی در
التهاب رواب کرۀ شمالی و در پی آن چین با ایاالت متحد رمدرت اثرگمذاری دارد

(Johnson,

)2018ی
شاید به همین دلیل نام این شرکت در شمار صنایع نظامی رربانی دزدی مالکیت معنموی از
سوی چین ررار داردی مسئلهای که از سال  200۸سبب حساسیت بیشتری شمده اسمت و همر از
چندگاهی تیتر اخبار رسانهها میشودی در این مورد برخی از آمارها بیانگر زیمان سماالنه حمدود
 600میلیارد دالری صنایع آمریکایی از این اردام است که منافع ملمی ایماالت متحمد را تهدیمد
کرده استی موضوعی که در دورهای سبب خش باراک اوباما و موضعگیری او نسبت بمه چمین
شد و ترامپ نی بارها آن را عنوان کرد و حتی در سند امنیت ملی ایاالت متحد بهعنموان یکمی
از تهدیدهای این کشور از آن نام میبردی در سالهای اخیر نی از بم ر تمرین دزدیهمایی کمه
آمریکاییها ،چین را به آن مته میکنند ،دزدی اافعات پیمانکار نظامی نورثروپ گرومن بوده
استی از این رو ،تعدادی از پژوهشگران بر این باورند که بهواسطۀ دزدی اافعات سری نظامی
در سالهای اخیر توس چینیها ،فناوری بسیاری از تسلیحات راهبردی آمریکا نی برای رریمب
خود آشمکار شمده اسمت و در زممان الزم کمارایی مناسمب را نخواهمد داشمت و در صمورت
رویارویی نظامی و در میدان عمل ،ارتش آمریکما بما شکسمت سمنگینی روبمهرو خواهمد شمدی
مسئلهای که باید یکی از دالیل مه آن را در تعارض منافع دو کشور یافت که بمهواسمطۀ نفموذ
هریان مجتمعهای صنعتی-نظامی و در باالی آن شرکتهای تسلیحاتی در تصممی گیمریهمای
مقامهای آمریکایی ایجاد شده است

(Bradley, 2019; Walters & Beleson, 2018; National

)Security Strategy, 2017ی
در این میان موضوع با اهمیت ،دلیل اصلی اردام چینیها است که در سالهمای اخیمر و در
دوران ریاسممتهمهمموری ترامممپ نی م ادامممه داشممته اسممتی ارممدامی کممه پاسممخ آن را بایممد در
سیاستهای تهاهمی و محرک ایاالت متحد در برابر این کشور در منطقۀ شرق آسیا یافتی این
حاکمان آمریکایی هستند که بهسبب بهکارگرفتن سیاست خارهی تنشزا در این منطقمه کمه بما
هد کنترل و محدودسازی چین صورت ممیگیمرد ،واکمنش ایمن کشمور را در رویمارویی بما
رفتارهای آمریکا شکل میدهد و به رواب دو ار

خدشه وارد میکندی سیاستهایی همچمون

بستن ررادادهای تسلیحاتی و فروش انواع تسلیحات سنگین به دو کشور کرۀ هنوبی و ژاپن بمه
بهانۀ تهدید موشکی پیون

یان

که همواره در سالهمای اخیمر ایمن دو را در شممار بماالترین

کشورهای واردکنندۀ سفک در ههان ررار داده استی اردامهایی که در چارچوب منمافع هریمان
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مجتمعهای نظامی -صنعتی و بهویژه ضلع ردرتمند آن یعنی پیمانکماران نظمامی آمریکما انجمام
میشود ) (Johnson, 2004:151ی
نتيجه
پ

از رویداد یازده سپتامبر و اعفم دولت بوش پسر ،مبنی بر تغییر سیاسمت خمارهی ایماالت

متحد و ورود آن به هنگی بیپایان با تروریس بینالمللی ،بهانهای برای لشکرکشی ایمن کشمور
به غرب آسیا برای مقابله با گروه همای بمه نظمر آن تروریسمتی فمراه شمدی پیمرو ایمن مسمئله
ردرتهای ب رگیچون روسیه و حتی چین نی با سیاستهای آمریکا همراهی کردندی موضموعی
که با مشخصشدن ابعاد پنهان آن و اف ایش اردامهای تنشزای ایاالت متحمد در دیگمر منمااز
ههان از همله آسیای شرری و اروپای شرری و راهبرد رؤسای همهور آمریکما کمه در راسمتای
محدودسازی ردرت دو کشور چین و روسیه صورت میگرفت ،موهب تجدیدنظر ایمن دو در
همراهی با سیاستهای به اصطفک ضدتروریس آمریکا و مقابلهبمهمثمل آنهما بمه شمکلهمای
گوناگون در رویارویی با این رفتارهای تنشزا شدی
در هنگامۀ بروز این اردامها ،مجتمعهای نظامی -صمنعتی ،ضممن ت ریمز خمون تمازه بمه
شریان خود ،روند اف ایشی نفوذ هرچه بیشمتر در ارکمان سیاسمی آمریکما را بما رضمایتمنمدی
شدیدی نگاه میکردی موافقان و سودبرندگان همیشگی ن اع و درگیری که با بهرهمندی کاممل از
ظرفیتهای در اختیار ،بیشترین استفاده را در ههت داشتن نقش ویژه در سیاستسازی رهبران
آمریکایی و گرایش آنان بهسوی بهکارگرفتن سیاستهای تنشزا بردهاندی پیمانکاران نظامی کمه
مطابز با نظریۀ نخبگان رابرت دال با نفوذ در سماختار سیاسمی آمریکما و همچنمین ارتبماب دو
سویه با دیگر ارکان مجتمعهای نظامی-صنعتی یعنی کنگره ،روۀ مجریه و اندیشکدهها ،با تهدید
هلوه دادن دو کشور روسیه و چین و فروش تسلیحات و تجهی ات نظامی به کشورهای درگیمر
در منااز آسیای شرری و اروپای شرری ،منافع عظیمی را نصیب خود کردهاندی
شرکتهای تسلیحاتی چون الکهید مارتین و نورثروپ گمرومن کمه بما بسمتن رراردادهمای
تسلیحاتی با برخی از کشورها مانند کرۀ هنوبی ،ژاپن ،تایوان یا اندون ی در منطقۀ شرق آسیا و
رومانی ،لهستان یا چک در اروپای شرری و اسمتقرار انمواع تسملیحات سمنگین و سیسمت همای
موشکی در آنها ،ه سو با منافع خود موهب بیثباتی مسمتمر در ایمن منمااز و گمرایش آنمان
بهسوی تنشهای دایمی شدهاندی اردامی که در موارد متعدد بهسبب تحریک دو کشور روسیه و
چین و اردامهای آنها از همله روند اف ایشی بودهۀ نظامی ،ساخت انواع هن اف ار متناسب با
تهدیدهای هن اف ارهای آمریکایی ،تحری پیمانکاران نظامی این کشمور و همچنمین سمررت
مالکیت معنوی تسلیحات پیشرفتۀ آن ،ردرت نظامی ایاالت متحمد را در رویمارویی بما ایمن دو
کشور در میدان عمل با چالش روبهرو کرده استی
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