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6

مقدمه

هفته گذشته کنگره آمریکا بودجه دفاعی ایاالت متحده را تصویب کرد و ۷۳۸ میلیارد 

دالر را برای امور نظامی این کشور در سال۲۰۲۰ تخصیص داد. با این بودجه، دولت آمریکا این 

اجازه را پیدا می کند که از ارتش در طیف گسترده تری در خارج از مرزها استفاده کند. بخش 

عمده ای از این رقم صرف بازسازی و گسترش کمی و کیفی ادوات نظامی و جنگی آمریکا 

خواهد شد. همچنین بخشی از این بودجه صرف کشمکش ها و بحران هایی که در حال حاضر 

ارتش با آن درگیر است، خواهد شد. اختصاص چنین بودجه هنگفتی به امور نظامی آمریکا، تحقق 

یکی از وعده های انتخاباتی »دونالد ترامپ« برای دومین سال متوالی محسوب می شود که از زمان 

کاندیداتوری خواستار افزایش بودجه نظامی شده بود. اما بودجه ۷۳۸  میلیارد دالری ایاالت متحده 

آمریکا دالیل خاص داخلی و خارجی دارد. به عالوه تصویب چنین بودجه ای آثار و پیامدهایی را 

در صحنه بین المللی به بار خواهد آورد. مطالعه و بررسی دالیل، آثار و پیامدهای تصویب بودجه 

هنگفت ایاالت متحده آمریکا برای سال۲۰۲۰ در این یادداشت پژوهشی موردنظر است.

ــرای  ــکا ب ــب بودجــه دفاعــی هنگفــت آمری ــای تصوی ــل و پیامده دالی
ــال ۲۰۲۰ س

دلیل اصلی تصویب بودجه هنگفت دفاعی برای آمریکا را باید در مواردی که در ادامه 

به آن ها اشاره می شود، تحلیل و ارزیابی کرد. دولت آمریکا تا سال ۱۹۴۱ که ژاپن در جنگ 

جهانی دوم به بندر پرل هاربر]۱[ حمله کرد]۲[، به جز مقاطعی کوتاه در خالل جنگ جهانی اول 

و سال های ابتدایی پس ازآن، همواره در الک انزوا گرایی خود به سر می بُرد.]۳[
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۷

اما پس از جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا رسمًا وارد عرصه جهانی شد و دامنه اهداف 

و منافع خود را در کل دنیا تعریف کرد. بنابراین آمریکا نیاز به این پیدا کرد که برای تأمین 

این اهداف و منافع، در اقصی نقاط دنیا اقدام به دخالت مستمر و مستقیم نماید. لذا احتیاج مبرم به 

حضور نظامی قوی پیدا کرد تا بتواند در این زمینه نقش آفرینی کند.

از جمله این دخالت های آمریکا می توان به جنگ کره در سال ۱۹5۰، جنگ داخلی لبنان 

۱۹5۸ و جنگ ویتنام طی سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹6۲ اشاره کرد.]۴[ از سوی دیگر با توجه به اینکه 

آمریکا داعیه هژمونی و ابرقدرتی در نظام بین الملل را دارد،.

یکی دیگر از الزامات تحقق داعیه ابرقدرتی برای آمریکا این است که بتواند در رده بندی 

نیروهای مسلح در کل دنیا، حائز رتبه برتر باشد. ]6[ بنابراین دلیل تالش آمریکا برای افزایش 

بودجه دفاعی خود را می توان در چنین عواملی که پیش تر به آن اشاره شد، جست وجو کرد.

روند کمی بودجه دفاعی آمریکا از سال ۲۰1۰ تاکنون

در خصوص روند کمی بودجه دفاعی ایاالت متحده آمریکا ظرف ده سال گذشته، باید 

گفت که این بودجه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ مرتبًا روند افزایشی داشته و در سال ۲۰۱۰ 

میالدی، به رقمی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دالر افزایش یافت. ]۷[ چراکه تا سال های ۲۰۰6 و ۲۰۰۷ 

میالدی، وضعیت اقتصادی آمریکا شاهد رونق و کیفیت مطلوبی بود.]۸[ لذا چنین شرایطی به 

دولت آمریکا اجازه می داد تا مبالغ چشمگیری را هر ساله  به بودجه دفاعی خود بیافزاید. اما طی 

سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، بودجه دفاعی آمریکا کاهش پیدا کرد. وضعیت تقلیل بودجه آمریکا 

ظرف ده سال اخیر به شرح ذیل است:
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۸

۱-این بودجه از ۸۰۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۰، به 6۲۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۴ کاهش 

پیدا کرد.

۲-همچنین این بودجه مجدداً در سال ۲۰۱۷ به 6۰۰ میلیارد دالر تقلیل یافت.]۹[

دلیل کاهش بودجه دفاعی آمریکا در طی  سال های ۲۰۱۱تا ۲۰۱۷ را باید در وضعیت 

اقتصادی این کشور جست وجو کرد. کشور آمریکا از سال ۲۰۰۸ میالدی به بعد دچار بحران 

اقتصادی دامنه داری شد که تبعات زیادی برای اقتصاد این کشور  داشت. این تبعات را این طور 

می توان برشمرد:

۱-افزایش بحران بدهی خارجی آمریکا

۲-ورشکستگی بانک ها و صنایع این کشور]۱۰[

بنابراین دولت آمریکا تحت تأثیر این شرایط، ناچار به کاهش بودجه دفاعی خود در طی 

این سال ها و احاله مسئولیت به متحدین خود در مناطقی نظیر غرب آسیا گردید. اما با به قدرت 

رسیدن دونالد ترامپ

دالیل افزایش بودجه آمریکا در سال های ۲۰18 و ۲۰19

از سوی دیگر تحوالتی که ظرف سال های اخیر اتفاق افتاده حائز این مطلب است که 

قدرت های جدیدی در محیط بین الملل در حال تهدید هژمونی آمریکا می باشند. برای مثال آمریکا 

طی سال های اخیر نگرانی های عمده ای از تحرکات چین در منطقه شرق آسیا داشته است. همچنین 
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قدرت یابی مجدد روسیه در محیط بین الملل باعث تشدید این نگرانی ها شده است.]۱۴[

یکی از مهم ترین پیامدهای این بحران برای آمریکایی ها که همانا افزایش قدرت سایر 

بازیگران بین المللی است، تسریع در روند افزایش قدرت، اهمیت و نقش بین المللی کشورهای 

موسوم به قدرت های نوظهور مانند چین و قدرت گیری مجدد بازیگری به نام روسیه است.

طی سالیان متمادی، چین تالش هماهنگ و یکپارچه ای را جهت ارتقاء نیروهای مسلح 

خود پیگیری کرده است. چین تالش می کند تا به یک قدرت جهانی بدل شود. به طور فزاینده چین 

در حال تبدیل شدن به یک  قدرت سخت است. به نظر می رسد که پکن مستعد استفاده از نیروی 

نظامی برای دفاع از مناطق مورد داعیه خود، از جمله ادعاهای ارضی خود در دریای چین جنوبی 

یا محافظت از خطوط ارتباطی دریایی برای تأمین انرژی خود است. در نتیجه ایجاد یک ارتش 

به عنوان یک ابزار اصلی برای تحقق این راهبرد الزم است.

به  آمریکا  تمایل  بتواند،  تا  است  نظامی خود  مداوم  افزایش ظرفیت های  به  مایل  چین 

نقش آفرینی در درگیری نظامی احتمالی در مسئله تایوان را کاهش دهد. به طورکلی چین به دنبال 

قدرت نظامی برای کاهش حضور نظامی رو به افزایش آمریکایی ها در آسیا و اقیانوس آرام است 

و خود را به عنوان رقیبی معتبر برای اعضای این منطقه تثبیت می کند.]۱5[

از سوی دیگر دولت روسیه با ازسرگیری گشت بمب افکن های خود در اقیانوس آرام و 

اطلس، جنگ سال ۲۰۰۸ علیه گرجستان و افزایش رزمایش های ساالنه با ارتش و نیروی دریایی 

چین همه اقدام ممکن را انجام داده اند. این اقدامات منجر به زنده کردن تصویر روسیه به عنوان 

یک تهدید نظامی برای آمریکا و توجیهی برای افزایش مخارج دفاعی این کشور است. بنابراین 

آمریکا اکنون به تقویت نظامی روسیه توجه می کند.
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۱۰

اگر تمامی این پیش بینی ها مطابق برنامه پیش برود، ارتش روسیه تا سال ۲۰۲۰، دوباره به 

عدد ۱ میلیون نفر کارکنان بازمی گردد. این ارتش از پشتیبانی ۲۳۰۰ تانک، حدود ۱۲۰۰ فروند 

بالگرد و هواپیمای جدید، با یک نیروی دریایی در حد پنجاه کشتی سطح جدید و ۲۸ فروند 

زیردریایی با ۱۰۰ ماهواره جدید برای تقویت قابلیت های ارتباطی، فرماندهی و کنترل روسیه 

طراحی شده اند. پوتین برای تحقق این الزامات متعهد شده است که برای یک دهه آینده میلیاردها 

دالر خرج کند.]۱6[

بنا به همین دلیل است که دولت آمریکا از سال ۲۰۱۱ تاکنون، با اتخاذ سیاست چرخش به 

شرق، تالش می کند تا قدرت گیری چین در منطقه شرق آسیا جلوگیری نماید.]۱۷[ مشخصًا آنچه 

در این زمینه قابل ذکر است، توسعه توان نظامی آمریکا در منطقه شرق آسیا است.]۱۸[ بنابراین 

یکی از عمده دالیل آمریکا برای افزایش بودجه نظامی خود را می توان در مسائلی که به آن اشاره 

شد، جست وجو کرد.]۱۹[

دالیل افزایش بودجه دفاعی آمریکا برای سال ۲۰۲۰

دالیل افزایش بودجه دفاعی آمریکا برای سال ۲۰۲۰ را می توان این طور برشمرد:

۱-آمریکا برای مقابله با نفوذ فزاینده چین و روسیه که در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی 

و نظامی متجلی شده، در حال تدارک دیدن اقدامات متنوعی است که تبلور این اقدامات در بودجه 

دفاعی ۲۰۲۰ به خوبی دیده شد. برای مثال یکی از ارکان بودجه دفاعی ۲۰۲۰ آمریکا ایجاد ارتش 

فضایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، از ایجاد نیروی فضایی، به عنوان بزرگ ترین 

سرمایه گذاری یاد کرد که تاکنون در ارتش آمریکا انجام شده است. نیروی فضایی ششمین شاخه 
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۱۱

ارتش آمریکا تلقی می شود و هدف از ایجاد آن حفاظت از دارایی های فضایی این کشور در برابر 

تهدیدهای چین و روسیه عنوان شده است. این شاخه جدید بخشی از نیروی هوایی آمریکا است و 

می توان آن را با واحد تفنگداران نیروی دریایی مقایسه کرد.]۲۰[

۲-از سوی دیگر ترامپ در شعارهای تبلیغاتی خود در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱6، شعار 

افزایش  این  از عللی که می توان برای  “آمریکای بزرگ دوباره”]۲۱[ را مطرح می کرد. یکی 

بودجه، خصوصًا در سال ۲۰۲۰ که مقارن با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، برشمرد، 

تالش برای تحقق همان شعار انتخاباتی ترامپ است. خاصه اینکه ترامپ به شدت اصرار دارد تا به 

شهروندان آمریکایی ثابت نماید که یک رئیس جمهور عمل گرا می باشد.]۲۲[

دفاعی جمهوری  بازدارنده  توانمندی های  توسعه  در  می توان  را  دیگر  علت  ۳-همچنین 

اسالمی ایران برشمرد. نیروهای مسلح ایران در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ )خرداد ۱۳۹۸(، در اقدامی 

شگرف و غیرقابل پیش بینی موفق به ساقط کردن پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک]۲۳[ آمریکا شدند 

که پیش تر همواره ادعا می شد این پهپاد رادار گریز و پنهان کار می باشد.]۲۴[همچنین در تحولی 

دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران موفق شدند تا سامانه موشکی باور ۳۷۳ را که دارای 

توانمندی های مشابه با سامانه موشکی اس -۴۰۰ روسیه است، رونمایی و به کارگیری نمایند. ]۲5[ 

وجود این دو عامل که به آن ها اشاره شد، باعث گردیده تا دولت آمریکا بودجه دفاعی خود در 

سال ۲۰۲۰ را به طرز سرسام آوری افزایش دهد.

از سوی دیگر ترامپ از زمان به قدرت رسیدن خود، تالشش را بر اساس کسب درآمد 

هرچه بیشتر از متحدین آمریکا استوار کرده که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد:
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۱-انعقاد قرارداد ۴6۰ میلیارد دالری با عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷]۲6[

۲-اعمال فشار به اعضای ناتو در جهت افزایش بودجه دفاعی تا رقم ۲/5 درصد تولید 

ناخالص داخلی شان]۲۷[

نیروهای نظامی  افزایش هزینه اسکان  ۳-اعمال فشار به کره جنوبی و ژاپن در جهت 

آمریکایی در این کشورها]۲۸[

مجموعه ای از این اقدامات، عالوه بر اینکه باعث شده تا دولت آمریکا این منابع را جذب 

اقتصاد، صنایع، کاهش تورم، بیکاری و اشتغال زایی خود نماید، این تأثیر مثبت را هم برای دولت 

آمریکا به همراه داشته که بتواند فضای تنفسی جدیدی در زمینه مخارج دفاعی خود بیابد.

بنا به همین دالیل عدیده، دولت آمریکا نیاز به این دارد که از این وضعیت که ظرف 

سال های اخیر پدیدار شده، جلوگیری نماید.

آثار و پیامدهای بین المللی افزایش بودجه دفاعی آمریکا

یکی از چالش هایی که امروزه در محیط بین الملل وجود دارد، این است که شرایط نظام 

بین الملل بیش از هر زمان دیگری پیچیده است. یکی از اهداف اصلی آمریکا از افزایش بودجه 

دفاعی خود، مدیریت همین شرایط پیچیده است. در این رابطه آمریکا از این افزایش بودجه، به 

دنبال برخورد سلبی و تهدید محور با رقبای جهانی خود نظیر روسیه و چین است. برای مثال دولت 

آمریکا در این بودجه پیش بینی کرده که به وسیله اعمال تدابیر تحریمی، با اجرای پروژه خط لوله 

گازی نورد استریم- ۲ ]۲۹[ که گاز روسیه را به اروپا صادر می کند، برخورد نماید.]۳۰[
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همچنین آمریکا در این بودجه پیش بینی کرده که حمایت خود از توانمندی های نظامی 

و  آثار  واجد  آمریکا،  دولت  کنش  این  اما  دهد.  افزایش  را  هنگ کنگ  اعتراضات  و  تایوان 

پیامدهایی هم است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

۱-توسعه چالش های دریایی و سایبری چین برای آمریکا]۳۱[

۲-رونمایی روسیه از موشک قاره پیمای هسته ای جدید خود با نام شیطان ۲]۳۲[ که قابلیت 

۱۱۰۰۰ کیلومتر برد پروازی دارد.]۳۳[

۳- طراحی و بهره برداری روسیه از هواپیمای نسل پنجمی و پنهان کار سوخو پکفا]۳۴[ که 

هم پایه هواپیماهای جنگنده اف -۲۲ و اف – ۳5 آمریکا است.]۳5[

۴- طراحی و بهره برداری ناو هواپیمابر بومی از سوی چین]۳6[

مشابه  H-۲۰  که  پنهان کار  هواپیمای  از  بهره برداری  و  برای طراحی  5- تالش چین 

هواپیمای اسپریت بی- ۲]۳۷[  آمریکا است.]۳۸[

6-توسعه پروژه های نظامی مشترک چین و روسیه ]۳۹[

۷-تالش مشترک چین و روسیه برای ورود سازمان پیمان همکاری شانگهای]۴۰[ به عنوان 

هم آورد سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(]۴۱[ به منطقه خلیج فارس]۴۲[

از سوی دیگر افزایش بودجه دفاعی آمریکا می تواند حامل پیامدهای هم دیگری هم باشد. 

برای مثال می توان به تشویق متحدین این کشور نظیر عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به 

خرید تسلیحات هرچه بیشتر از آمریکا اشاره کرد. برای مثال در منابعی که در سال ۲۰۱۹ از سوی 
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پنتاگون منتشر شده، به صراحت به تالش برای تقویت متحدین آمریکا طی سال های گذشته اشاره 

شده است.]۴۳[

چنین شرایطی نه تنها موجب تشدید خریدهای تسلیحاتی این بازیگران از آمریکا می شود، 

بلکه باعث می گردد که کشورهایی نظیر جمهوری اسالمی ایران که در زمره رقبای طراز اول 

این بازیگران است، برنامه دفاعی و تسلیحاتی خود را با جدیت بیشتری دنبال نمایند و در نهایت 

پیچیدگی شرایط محیط بین الملل بازتولید شود.
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جمع بندی و نتیجه گیری

دولت آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم، همواره به دنبال اعمال سیطره خود بر محیط 

بین الملل بوده است. یکی از این ابزار، تالش برای تقویت توانمندی های نظامی آمریکا بوده که 

همواره از طریق افزایش بودجه دفاعی این کشور صورت پذیرفته است. به گونه ای که بودجه 

دفاعی آمریکا در سال ۲۰۱۰ میالدی، بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دالر گردید. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷، بنا 

به دالیلی نظیر بحران اقتصادی، بودجه این کشور روند کاهشی را تجربه کرد. اما از سال ۲۰۱۸ به 

این سو، بودجه دفاعی آمریکا مجدداً روند افزایشی به خود گرفته است. به طوری که این بودجه از 

6۰۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۷، به ۷۳۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

از جمله دالیل افزایش مجدد بودجه دفاعی آمریکا می توان به این مواد اشاره کرد:

۱-قدرت گیری چین و روسیه در ابعاد مختلف در محیط بین الملل

“آمریکای  مبنای شعار  بر  ترامپ در سال ۲۰۱6،  انتخاباتی  تحقق شعار  برای  ۲-تالش 

بزرگ دوباره”. خاصه اینکه باید توجه داشت که فاصله ای کمتر از یک سال به انتخابات ریاست 

جمهوری آینده آمریکا وجود دارد و در این بازه زمانی دونالد ترامپ نیاز به این دارد که با محقق 

کردن وعده های پیشینش، افکار عمومی آمریکا را با خود همراه نماید.

۳- مقابله با قدرت نامتقارنی به نام جمهوری اسالمی ایران که در سال ۲۰۱۹ توانست افسانه 

پنهان کار بودن پهپاد گلوبال هاوک را در هم بشکند.

 یکی از بخش های مهم و متفاوت این بودجه، تأمین اعتبار برای تشکیل نیروی فضایی در 

ارتش آمریکا، به منظور مقابله با چین و روسیه در فضای ماوراء جو است. چراکه آمریکا از این 



تخصیص بودجه دفاعی هنگفت آمریکا برای سال ۲۰۲۰؛ دالیل و پیامدها

۱6

اقدام، به دنبال مدیریت شرایط پیچیده کنونی در محیط بین الملل است.

اما این افزایش بودجه دفاعی آمریکا، خود می تواند واجد پیامدهای گوناگونی به شرح 

ذیل باشد:

خرید  به  صهیونیستی  رژیم  و  سعودی  عربستان  نظیر  آمریکا  متحدین  تشویق  ۱-نظیر 

تسلیحات هرچه بیشتر از آمریکا

۲- افزایش رقابت های تسلیحاتی میان کشورهای مختلف، به خصوص رقبای آمریکا نظیر 

روسیه و چین با این کشور شود. بنابراین این وضعیت نه تنها منجر به مدیریت و کنترل شرایط 

محیط بین الملل نمی شود، بلکه باعث می گردد که به پیچیدگی این شرایط افزوده شود.
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