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 مقدمه

تلاش  متحده ایالات جمهور رئیس عنوان به ، لیندون ب جانسون7691ژانویه سال  71در     

، راسول گیل پاتریکدفتر دستیار و یر دفاع،  .جنو  ویتنا  تشدید کردپیرو ی در اود را برای 

که ای  و ارت یک سری رهنمود های دسته بندی شده برای اعلا  کرد  وابری منتشر کرد 

، گیل پاتریک یادداش دهد.  )ارید( ارائه میهای توسعه و تدارکات صنع  را در اصوب برنامه

ادارات نظامی و رئیس ادارات دفاع درگیر در " به ابری مطرح شد، نشس همانطور که در 

به شش  7691، صنایع را در نیمه اول سال ای  یادداش  .مربوط می شد "فعالی  های توسعه

ک، موشک و هواپیما، اسلحه و مهمات، مواد شیمیایی و بیولوژیکی، الکترونیرهنمود در اصوب 

لباس، قدرت احتراق و در نیمه ی دو  سال به شش رهنمود در اصوب  محصولات هسته ای 

ارجاع داد. هدف ا   داالی، محصولات مکانیکی، تحقیقات، کشتی سا ی، و حمل و نقل  مینی

در مورد توسعه و نیا های  کلی دفاعی تصویر رهبری صنعتی را با یک"ای  بود که  ای  رهنمودها

فراهم ا  جمله تغییرات پیش بینی شده در برنامه های توسعه و تهیه،  "کاتی بلند مدتتدار

برنامه گسترده ای ا  اطلاعات  بوددر حالی که محدوده صنایع مورد بحث و بررسی ممک  . کند

؛ بیش ا  رهنمود ها طبقه بندی شده بود :را شامل شود، ای  روند در واقع بسیار انتخابی بود

رویکرد سطح بالا در "نبودند )به ای  دلیل که حضورمجا  به یک ا  ادارات مدیران هر سه نفر ا  

یک شفافی  امنیتی  توانستند ها محدود به کسانی بودند که می ( و شرک "نظر گرفته شد

به ای  ترتیب کسانی که قبلا قراردادهای تحقیق  مناسب را ا  طریق بخش میزبان حاصل کنند،

 منعقد کرده بودند، مورد توجه قرار می داد.  (DOD) رت دفاعو توسعه را با و ا

ا  آن تعجب آور نیس ، می توان به همی  دلیل ی در حالی که در مورد ای  اعلا  هیچ چیز     

 :اشاره به مفاد اصلی در مورد قراردادهای دفاعی ایالات متحده استفاده کرد برایبه صورت دقیق 

های ااب و اوب در  متحده به طور معمول محدود به شرک  مشارک  در تهیه نظامی ایالات

 پیروی نمی "با ار آ اد" آل ا  اصول ایدهها که  دسته ا  شرک  نه آنشود و  صنایع کلیدی می

صنعتی مهم کره جنوبی،  ااتلاط هایا  بی  بردن محدودی  های ارید عمومی، . با دنکن

تدارکات قراردادهای ا   دا  به عضوی  در بسیاریاقویتنا ،  پیش ا  وقوع جنو چائبول، در دوران

-صنعتی در مجتمعتبدیل به یک با یگر به طور موثر کردند و ارتش ایالات متحده دریایی با 

حتی در میان متحدان جنو فرد ای  یک نتیجه منحصر به  شدند.(MIC)  نظامی ایالات متحده
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ی صنعت تغییر شگف  آورور قابل توجهی و ما استدلال می کنیم که به ط بود سرد ایالات متحده

 .کره جنوبی را شکل داده اس 

مربوط به تدارکات نظامی و رشد اقتصادی ایالات متحده نقش ای  تدارکات را در ادبیات      

 ;eg, Block, 2008; Cumings, 2010) کند تحول صنعتی ایالات متحده بسیار روش  می

Ruttan, 2006.) انگیزی، نقش تدارکات نظامی در شکل دهی  گف با ای  حال، به طر  ش

اقتصادهای در مورد  حتی .مسیرهای توسعه اارج ا  شمال جهان مورد مطالعه قرار نگرفته اس 

مقالات : در حالی که تجزیه و تحلیل اس  تح تدارکات نظامی  ، نقشسیاشرق آآسیب دیده در 

و کره نوشته آمریکا  OSPجنو  بسیاری ا  با سا ی ژاپ  پس ا  جنو جهانی دو  ا  طریق

ه چیز  یادی دیگر منطق پویایی اقتصادی در کشورهای اب OSP ی رابطه اصوب، در شده اس 

 ,Dower, 1999: 540–546; Havens, 1987: 102–104; Nakamura) .نوشته نشده اس 

1995: 43–52; Stubbs, 2005: 66–73) ی ا  مقالات های گوشه علاوه بر ای ، حتی در

توجه ااصی به پژوهشگران که در آن جدید هم -وبر ورهای در حال توسعه به اصطلاح کش

به طور سیستماتیک مورد  OSP ، اهمی اند داشتههای نظامی بر رشد  تأثیرات عمومی هزینه

 eg, Amsden) .بوده اس  های صنعتی نقش سیاس توجه قرار نگرفته و توجه بیشتر به 

1989: 231–232.) 
 "شرق آسیای معجزه "های  گزارشدر   OSPجبران  ای  غفل  ا  مینه، هدف ما  در ای      

ملی " ، روش هایای های منطقه شکاف رسایینشان دادن نابه دنبال اس  و در انجا  ای  کار 

ما هستیم. توسعه اقتصادی کره جنوبیدر حال  در کشور ژئوپولتیکیهای  گزارشو  "گرایی

اهمی  ویژه ای برای  -کمک نظامی عمومی مخالف با نوان به ع - OSP دهیم که نشان می

،  OSP دهیم که پیش  مینه در انجا  ای  کار، ما همچنی  نشان می. رشد صنعتی کره دارد

 .صنعتی شرق آسیا اس  غییرت تیپیش  مینه های ژئوپلیتیک و ابعاد طبقه فراملی

توسعه کره جنوبی و در حال  کشور ای اس  که مالنز تحلیلی ما، البته، مربوط به نحوه      

رده ا  کشورهای  در میان نخستی  .کنیم را مشاهده میهای آن  تکرارپذیری یا مطلوبی  سیاس 

به سرع  در حال رشد بود، کره جنوبی به  7691که در دهه  (NICs) آسیایی جدید صنعتی

لی به کار گرفته شد که قدرتمند و بی  الملو عنوان پایه ای برای یک طبقه سرمایه داری ویژه 

که ای  بود  یژئوپولیتیک لحظه یو توسعه سیاس  های کشور در حال  ی ا ای  نتیجه مستقیم

در   کره جنوبیکشور ایالات متحده ا  نامحدود ، ا  جمله حمای  ساا  سیاس  ها را قابل اجرا
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جنوبی بود و  های کره برای شرک  OSP ها، یک برنامه گسترده یکی ا  ای  حمای جنو سرد. 

محوری   های ساا  کره جنوبی با در رشد شرک  OSP نقش برویژه طور ما در اینجا به 

رشد صنایع ساا  و  رب OSP کنیم، اهمی  همانطور که مشاهده میمتمرکز هستیم.  هیوندا

عملکرد صنعتی کره جنوبی در  کرار پذیریتهایی در اصوب  ، ما را به سوی پرسشسا  در کره

در به اندا ه کافی در دسترس نیس ؛ و توجه به تعداد تلفات در ویتنا  که  OSP هشرایطی ک

آسیای "مدل توسعه ، شرایط مطلوب به طور ضمنی هم چنی ما  برد. جنو با آمریکا بود، می

 بود، مورد پرسش قرار می دهیم.ایالات متحده  MIC که وابسته به فعالی را  "شرقی 

ما، به طور الاصه با توجه به اینکه چگونه نقش ژئوپلیتیک در  استدلال شکل گیریبرای      

در حالی که تعداد بسیار . نادیده گرفته شده اس ، شروع می کنیم شرقیتحول صنعتی آسیای 

 ف ییسو یوو برا  ی - مسابقه جانو ژهیبه و شرق آسیا، درحال توسعهکمی ا  آثار در کشورهای 

شکل   گزارش کلیدی ی دهند، ما نشان می دهیم که دو جزئیات مهمی را ارائه م ،(7667)

را  به اقتصاد سیاسی توسعه شرق آسیا OSP اهمی  ژئوپولیتیک وجدید ، -وبر  ونمونه -گیری

متداول فراتر ا  ای  استدلال های  اس بنابرای  ما استدلال می کنیم که نیا  نادیده گرفته اند. 

و ما ای   برویمی  ژئوپولتیک برای رشد شرق آسیا توسعه برای روش  کردن اهم کشور در حال

کره در چارچوب بزرگتر  ی درحال توسعه کشورهای  با قرار دادن پروژه به صورت آ مایشیکار را 

 هایالات متحد MIC ا  مانورهای اقتصادی ژئوپلیتیک جهانی انجا  شده توسط با یگران درون

های معمول در  ای با توجه به محدودی  ی کرهکه با یگران کلید انجا  می دهیم. ای  واقعی 

های قرارداد نظامی، نقش مهمی در ای  مجموعه ایفا می کنند، ا  اهمی  تاریخی بسیار  فرص 

اهمی   یادی برای الگوهای قرار گیرد و ا   د مورد بحثکه می توانای  واقعی   .براوردار اس 

 .یاسی نیز مورد توجه قرار می گیردنظری و س ا  لحاظ براوردار اس ،کره جنوبی تغییر 
 

 و حاشیه های ژئوپولیتیک جدید-کشور در حال توسعه وبرنظریه های 

به دولتهای سرمایه  جدید-وبرمیان استدلال نویسندگان و رویکرد  ی باریکبا توجه به پیوند     

طور که به  نیس با ای  حال، هدف ما ای  نقش می تواند مورد سوال قرار گیرد. داری، 

به ضعف های نظریه های وبر و سایر نظریه پردا ان در اصوب کشورهای در حال سیستماتیک 

ی را که در اینجا مورد گیریم که نویسندگان به همی  ترتیب، ما تصمیم میتوسعه بپردا یم. 

های  ی صحب  بحث هستند با یک نا  رایج صدا بزنیم و به بیان بخش اندکی ا  گستره
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 ها و کشورهای آسیای شرقی می دید در اصوب سااتار و عملکرد اقتصادج-پژوهشگران وبر

 پردا یم.

شرق آسیا و نقش آنها در تحول صنعتی  در حال توسعها  کشورهای  جدید-وبرای ه گزارش     

قرار گرفته در طول سه دهه گذشته در میان یکی ا  برجسته تری  و تاثیر گزار تری   شرق آسیا

 ;eg, Amsden, 1989; Chang 2003; 2008; Evans, 1995; Haggard, 1990)اند. 

Johnson, 1982; Kim, 1997; Wade, 1990; Woo, 1991; Woo-Cumings, 1999.) 

 جدید-مقالات وبردر مورد تحولات کره جنوبی، ما در ی  با ای  وجود، به استثنای کارهای اولیه

 تیوذ کلاس های ژئوپولیتیک و فراملیشاهد نادیده گرفت  عمیق و گاهی اوقات سیستماتیک نف

 تواند نظریه وبر می در حالی که ای  بی توجهی در چارچوب. ااب در توسعه شرق آسیا هستیم

، اما واضح اس  که ناسیونالیسم روش شنااتی و تمرکز دول  مرکزی نباشد ناپذیر اجتناب

ما ای   (see, eg, Chibber, 2003) در ای  راستا در حال افزایش اس جدید -وبررویکردهای 

، چالمر  جدید-وبردهد چگونه دو نظریه پردا  برجسته  که نشان می سا یم نکته را روش  می

در حال در مورد کشورهای  هایشان گزارشهای ژئوپلیتیک برای د، پیامآمسدن جانسون و آلیس

ون در مورد جانسمنتشر شده ا   تا هبر کتاب  بیشتری ما تمرکز گیرند. توسعه را نادیده می

 کنیم.  می( 7691و معجزه ژاپنی ) MITI ،نمونهتوسعه  در حال کشورهای

موفقی  توسعه برای جانسون به درستی یادآور می شود که عوامل متعددی به طور بالقوه      

را انکار هر تلاشی برای رد توضیحات دیگر  ووجود دارد ی پس ا  جنو جهانی دو  در ژاپ  

 های او طراحی شده اس  تا یک مورد برای سیاس  با ای  وجود، استدلال.(ibid, 8) می کند

نسبتا کمتری  اهمی  .مهم تعیی  کننده موفقی  ژاپ  باشد لهای صنعتی به عنوان یک عام

در استدلال های  داده اس  در روش اوامپریالیسم آمریکا و ژئوپلیتیک در شرق آسیا به که او 

چیزی جز "جانسون در مورد چهار نوع ا  آنچه که او رویکرد  .اس  ش نمایاننظری عمده کتاب

 ای  چهار نوع عبارتند ا : . (ibid, 7)کند ، بحث مینامد به پویایی اقتصادی آسیا می "سیاس 

 هیچ معجزه"، تجزیه و تحلیل "توافق عا  -های اساسی ار ش –شخصی  ملی "تجزیه و تحلیل 

 ."آ اد"و تجزیه و تحلیل  "های منحصر به فرد ویژگی" تجزیه و تحلیل، "ای اتفاق نیفتاده اس 

، اما ا  آنجایی که رویکرد ما نزدیک به تجزیه و مورد بالا بحث می کندجانسون علیه هر چهار 

  .ای  رویکرد محدود می کنیم بااو  رفتاررا به نقد اود تحلیل آ اد اس ، ما 
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سه تحلیل اول اشاره می کند، هیچ  یات ا به دفاعقابل توجه اس  که، در حالی که جانسون      

ای  همراه با مشکلات .(ibid, 8–17) کند را تبلیغ کند، ذکر نمی آ اد ری را که تحلیلثا

دهد که او یک مرد  کنیم، نشان می مختلفی که در اینجا برای استدلال جانسون مطرح می

ژاپ  گفته اس  که یک  گوید سه راه وجود دارد که در آن جانسون می .سا د پوشالی را می

کمبود هزینه های دفاع، دسترسی آسان به با ار عمده "سواری رایگان دریاف  کرده اس : 

جانسون هر یک ا  ای  توضیحات را  (.ibid, 15) "صادرات و انتقال نسبی ار ان تکنولوژی

ر ا  همه، او مهمت .ناکافی می داند، گرچه تلاش نمی کند اثرات ترکیبی همه آنها را ار یابی کند

  .کندمی حدود ند، مرا ایجاد ک "رایگانسواری "فهرستی ا  عواملی را که ممک  اس  

 OSP جانسون در ای  لیس  سهمبه عنوان مهمتری  چیزی که او نادیده گرفته اس ،      

حتی در شرایط آماری و کمی، ای  . اس  نادیده گرفتهارتش آمریکا در رشد صنعتی ژاپ  را 

همانطور که او اشاره می . ا  ذکر آن اجتناب کندتواند  ابل توجه اس  و جانسون نمیق مشارک 

درصد  71های نیروهای آمریکایی و وابسته به آنها  ایالات متحده به همراه هزینه تدارکاتکند، 

به اود ااتصاب  رادر پایان جنو کره  7691/ 7ژاپ  در تبادل اارجی ا  کل درآمد های 

ژاپ  در  "معجزه"که  ا  آنجایی (.ibid, 200) درصد بود 77نیز  91/7696سال داده اس  و در 

که تأثیر بر رشد ژاپ  در  ممک  اس  ای  تفکر به وجود آیدمشهود شد،  7691اوایل دهه 

OSP  تواند برجسته شود نیروهای نظامی میها به  پرداا و  7691دهه(ibid, 3.)  ،در عوض

به چالش با ،  OSPثروت باد آورهادعا می کند که  و گیرد میجانسون ای  موضوع را نادیده 

تهیه سرمایه لا   برای سرمایه گزاری هرچه سریع تر "شرک  های ژاپنی به منظور  کشیدن

را ایجاد  المللی مشکلات عمده مالی بی ها داده بوند،  برای تطبیق با دستوراتی که آمریکایی

 (.ibid, 200) "کرد

، با تضادها و چالش ها همراه شموفقیتمیزان رمایه داری، بدون توجه به تما  پیشرف  س     

نا  اما  .اس همراه چالش های بزرگی با قراردادهای تهیه  ثروت بادآورده ناشی ا اس  و قطعا 

واقعی  اس  ای  نادیده گرفت   "مشکلات عمده مالی بی  المللی"عنوان  گزاری ای  موضوع به

دوس  دارند با آن مقابله  با یگر اس  که در حال توسعه هایکشوراکثر  "مشکلات"که ای  

المللی نسبتا بسته و محدودی  مالیاتی که به طور  کنند، در مقایسه با واقعی  با ارهای بی 

مواجه نشد؛ علاوه بر ای :  7691ژاپ  تنها با ای  مشکلات در دهه . معمول با آن روبرو هستند

تشدید شد، سفارشات نظامی ایالات متحده  7691-11سالهای   مانی که جنو ویتنا  در طول
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میلیارد  71به  7691-11میلیارد دلار دیگر افزایش یاف  که کل ارید را برای دوره  سها  ژاپ  

 (.Schaller, 1985: 296) .بیس  سال میلیون دلار در سال برای 911 عبارتی دیگر رساند، به دلار

و به شدت  ند ار سرپوشیده و عملا تضمی  شده را فراهم کردیک با US OSP قراردادهای     

در با ار  بودکه ممک   ردندک با ار برای طیف وسیعی ا  کالاهای صنعتی عرضه می یکآنها 

در نتیجه  OSP (.Schaller, 1985: 288)سخ  به فروش برسد  7691ژاپنی نسبتا محدود 

را داد که به نوبه اود  کلات تحققگسترش سریع ظرفی  صنعتی بدون ترس ا  مش ی اجا ه

و تبدیل به رقابتی در سطح برسد د تولید صنعتی ژاپ  به سرع  به اقتصاد مقیاس ااجا ه می د

 یشتری شوند.مجبور به ورود به با ارهای جهانی بکه  حتی قبل ا  آن شود؛ جهانی

  OSPقاضاهایها ممک  اس  قادر به پاسخگویی به ت که بسیاری ا  شرک واقعی   ای      

به سختی دلیلی برای  .های یک با ار سرمایه داری پررونق اس  د، به سادگی یکی ا  غفل ننباش

در واقع، تولیدکنندگان ژاپنی و  .در تحریک رشد اقتصادی سریع اس  OSP غفل  ا  اهمی 

، برنامه ریزان دولتی که به فرص  های ایجاد شده توسط رونق تدارکات جنو کره پاسخ دادند

جدید کامیون  ، ا  سیل سفارشات برای محصولای  کار را نکردند: رئیس شرک  تویوتا موتور

جنو در یک کشور دیگر که نا  برد و اضهار تاسف کرد  «نجات تویوتا»های تویوتا به عنوان 

فرماندار بانک ژاپ  به دستورات نظامی کره به منجر به افزایش فروش شرک  او شده اس . 

 (Schaller. 1985: 289)اشاره کرد. "الهیکمک "عنوان 

شایان ذکر اس  که ای  نوع قراردادهای تدارکاتی به طرق مختلف به پیشرف  تکنولوژی      

اغلب اواهان  US OSP همانطور که در مورد کره اشاره می کنیم، قراردادهای .کمک می کند

آژانس هایی مانند آژانس  توسطمشخصات آنها هستند که  یاستفاده پیمانکاران ا  تجهیزات

ذکر شده و دفتر حسابداری دولتی ایالات متحده  (USAID) توسعه بی  المللی ایالات متحده

پیمانکار باید ا  تجهیزات تولیدی  اس  که اغلب ای  استانداردها به منظور اطمینان ا  ای  .اس 

شرک  های قراردادی  اما ای  ممک  اس  به نوبه اود به .شرک  های آمریکایی اریداری کند

و به ای   های پیشرفته اهدایی بپردا ندمطالعه و کار با فناوری  به با هزینه اولیهاجا ه دهد که 

علاوه بر ای ، در صورتی که  .ترتیب ظرفی  اود را برای توسعه ای  ف  آوری افزایش دهند

گسترش و توسعه  به ارید تجهیزات جدید نباشد، ای  قرارداد فرصتی برای مجبور پیمانکار

تکنولوژی تولید اود را در یک  مینه فراهم می کند که موجب تشویق اقتصاد مقیاس حیاتی 
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ا  آنچه که  به مراتب OSP بنابرای ، دوباره فرآیند .برای چنی  توسعه تکنولوژیکی می شود

 .د، فراتر می روتعریف کرده اس توسط سواری آ اد  فراهم شدهجانسون به عنوان فرص  های 

هایی  که شرک  جانسون دیدگاه و ادعای کنیم که ا  ای  ای  نکته را یادآوریما همچنی  باید     

ریاف  می کنند، را دریاف  می کنند، چیزی شبیه به یک سواری آ اد د OSP که قراردادهای

که به ساا  و استفاده ا   چائبول همانطور که نشان اواهیم داد کارکنان. طرفداری نمی کنیم

اما  .و کار سختی را انجا  دادند یژئوپلیتیکبسیار کمک می کردند، مانور  OSP فرص  های

 . بفرستدرا به پس  مینه  منحرف شده OSP شناا  ای  تلاش های مستقل نمی تواند

 یدر مورد کشورها یبعد قاتیتحق یبرا ینظر یالگو کی نهی م  یجانسون در ا یهاانتخاب   

 ایآس یغول بعد ،یجنوبامسدن در کره رگذاریتاث قتای، ا  جمله کار حقکرد جادیا یشرق یایآس

ا  آنجایی که ما در مورد موضوع کره در  یر بحث اواهیم کرد، ما می توانیم در اینجا  .(7696)

 .دور می کند OSP ا  داستان ژئوپلیتیک و بکنیم که آمسدن راای الاصه به راه هایی  اشاره

 هیوندای معتقد اس  که آمسدنث او مطرح می شود. به عنوان مثال، قرارداد نظامی در بح

مزایای رشد را ا  فرآیندهایی مانند یادگیری نحوه ارایه پیشنهاد رقابتی و تکمیل پروژه به 

اهمی  قراردادهای مربوط به جریان نقدی  کند و او مند می مشخصات ارتش ایالات متحده بهره

و  7697سال قراردادهای نظامی ی دهد و اشاره می کند که بی  هیوندای را مورد تأیید قرار م

حساب شده درصد ا  مجموع سود آن  11درصد ا  درآمد ساا  هیوندا و  19به میزان  7699

هیچ حسابرسی سیستماتیک ا  اثرات قرارداد نظامی در آمسدن با ای  حال، .(ibid, 266) اس 

د  یادی اهمی  برای توسعه کره ا  جریان های مالی و او تا ح ارائه نمی دهد هیوندای را توسعه

ااورمیانه را ایالات متحده در مبادلات ا   ترتولید شده توسط مشارک  در جنو ویتنا  و بعد

ا  ای  بعد ژئوپلیتیکی توسعه کره به پس او  به همی  ترتیب، اشاره های کوتاهکنار می گزارد. 

کشورهای ی ا   مینه کلی که در آن تصمیم گیری تبدیل به تنها بخش کوچک می رود و   مینه

 ، می شود. رخ داده اس  در حال توسعه

توسعه  یکیتیگرفت  ابعاد ژئوپل دهیناد  یکه ا میده یرو، نشان م شیپ یدر مطالعه  تجرب     

 OSPدر  ی. نه تنها شرک  کره جنوبس ین می، اوش اOSPداستان  ژهیو به و یشرق یایآس

منحصر به فرد  یرهایبر مس یقابل توجه ریتوان گف  که تأث ید، بلکه مگسترده بو اریبس

 MIC یبعد یها  یو فعال تنا یجنو و راتیرا با تمرکز بر تأث  یما ا. توسعه کره داشته اس 

بر صنع  ساا  کره در مشارک   یادی  ریکه تاث میده ینشان م انهیمتحده در ااورم الاتیا



  : ...صنعتی ایالات متحده -چائبول و مجتمع نظامی                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

313 

 یما در حال حاضر بخش لیو تحل هیدهد. ا  آنجا که تجز یشان مها را ن یگذار هیسرما  یدر ا

در سرتاسر شرق و  یتحولات صنعت کیتیژئوپل یابیاس  که ار  رت گسترده اریپروژه بس کیا  

و مانور  کیتیدر مورد روند توسعه ژئوپل  یما همچن رد،یگ یرا در بر م ایآس یجنوب شرق

 .میکن یرا مطرح م یجنوب بحث صنع  ساا  و سا  در کره ک،یپلماتید

 

 جنگ ویتنام و خیزش کره جنوبی

آسیا، کره جنوبی پس ا  جنو جهانی دو  به عنوان پایه های  NICدر میان اولی  رده ا       

ای برای یک طبقه سرمایه داری بسیار قدرتمند و فراملیتی ظهور کرد و ای  نتیجه مستقیم 

ایندهای ژئوپلیتیکی بود که ای  سیاس  ها را توسعه و فرنظامی کشور در حال سیاس  های 

بعضی ا  چائبول های مهم مانند سامسونو که توسط یک صنعتگر کره ای . ساا  قابل اجرا

که تجارت اود را تح  استعمار ژاپنی توسعه داد، تاسیس شد، عمدتا بر پایه روابط احیا شده 

وسیله لابی های شدید آمریکا و مانور  به ای  امر. رشد کردبا پایتخ  ژاپ  و با ار ایالات متحده 

 بر اپو وسیونآمریکا، کره و ژاپ  امکان پذیر شده بود که باید رهبران سیاسی مثلثی میان 

  :Chibber, 2003) می کردندمحبوب کره جنوبی برای عادی سا ی روابط با ژاپ  غلبه 

، ساا  هیوندای و صنعتی یمعظ شرک و  ،، هانجی رانی کشتیدیگر چائبولها مانند غول  .(324

آمریکا و فرصتهای سودآوری و پیشرف   OSP به طور چشمگیری به عنوان یک نتیجه ا 

و همچنی  فرصتهایی  رشد کردند طور چشمگیری بود، به تکنولوژیکی که ای  قراردادها ارائه شده

 .شدسرد پدید آمده بود، فراهم  دول  جنوکه توسط صنعتی حزب کارگر برای فروپاشی 

(Hart-Landsberg, 1993; Kim and Park, 2007; Koo, 2001; Ogle, 1990.)   به ای

  به  (cf van der Pijl, 1984)پس ا  جنو جهانی دو  صلح جوترتیب، یک بخش ا  طبقه 

MIC  ایالات متحده و سرمایه داران آن مانند مؤسسات سااتمانی LBJ و Brown & Root 

سرمایه داران ابتدا به  - (Chatterjee, 2009: 23–28; Gardner, 1995: 8–9)متصل شد

های  ایال  یونو هیوندای، و همچنی چونو چوو  داران کره جنوبی، مانند و سپس سرمایه یژاپن

در اینجا، ما برای ا  جزئیات ای  فرایند تشکیل اتحادی را . ای توسعه یافته ژاپنی و کرهدر حال 

ا  سال های اولیه ایالات متحده  MIC درای را  مایه کرههمان طور که آن سر شرح می دهیم

  .وارد کردمدااله آمریکا در ویتنا  
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را منتشر  169یادداش  عملی امنی  ملی شماره  ، دول  جانسون7691در ماه مه سال      

ای   .ایالات متحده ا  کره به هاوایی شدلشکر کرد که اواستار بررسی احتمال انتقال مجدد 

جنوب شرقی آسیا و کاهش برنامه  ا با نگری کلی نظا  بود که منجر به انتقال نیروها  بخشی ا 

برنامه کمک  اجا ه داد تا ا متحدان اود  بهایالات متحده . ریزی شده در موارد نظامی شد

شنااته شد.  MAP ای  تغییر به عنوان برنامه انتقال -اریداری کنند  (MAP) اودنظامی 

رژیم نظامی پارک چونو  برای MAP هش سطح نیروهای نظامی و انتقالعواقب ناشی ا  کا

 و با نگری هزینه پیکر بندی دوباره ارتشبه ای  ترتیب، . جدی دیده شدا  بعد مالی بسیار هی  

 .های نظامی، موارد مهم در دیپلماسی آمریکا و کره جنوبی بود

کره کشور در حال توسعه که برای منابع  در ای   مینه، رژیم پارک پیشنهاداتی را ارائه داد     

 بخش(جراحی ارتش سیار کره جنوبی یک بیمارستان  7691در سال  .بودو چائبول بسیار مهم 

(MASH   افزوده به آن  بار م سربا  غیر 1179 ،7699را به ویتنا  فرستاد و ای  در اوایل سال

در ویتنا  در  ی ایالات متحدهگتعهدات کره برای حمای  ا  تلاش جن (.Kim, 1990: 233) شد

به عنوان تلاش برای به  7691دول  جانسون که در آوریل « پرچم های بیشتر»راستای برنامه 

راه  دس  آوردن حمای  بیشتر بی  المللی ا  رژیم حمای  شده ا  سوی آمریکا در سایگون

 :Hatcher, 1990: 57–58; Kahin, 1987: 332; Yi, 2000) شد آغا ، شده بود اندا ی

با ای  برنامه که هرگونه تعهد بیشتر ایالات متحده به متحدان اود در جنوب شرقی آسیا  (.156

برای  اود را پارک با ارائه پیشنهاد برای ارسال یک واحد ر می به ویتنا ،را ا  بی  می برد، 

ده در مورد پیش پا افتا ، سخنانایالات متحده آمریکا ارتسف شمند تر نشان داد.ار  LBJ دول 

و دی   را رد کرد شده بود گفتهایالات متحده که توسط نخس  و یر سابق کیم هیون چول  بهره

 در میان دلایل -ایالات متحده، اساسا پیشنهاد رسمی پارک را رد کرد اموراارجهروسک، و یر 

اما  اشاره کرد که ایالات متحده هنو  مجبور اس  که نیروهای ر می اود را بفرستدو  -دیگر

ها و مربیان را با ی  ای بتوانند نقش مشاوره پیشنهاد می کند که پرسنل نیروهای ویژه کره

در واشنگت  ایجاد کرد  یرا آن چیزی را که به را واکنشی  ،با ای  وجود، حرک  پارک .کنند

در  دول  ایالات متحده در جنو سرد ارائه می داد چیزی نبود که توسط ژاپ  یا متحدان آمریکا

 (Kim, 1990: 249–255; Yi, 2000: 156–157) . جنوب شرقی آسیا ارائه می شد

، برنامه ریزان ایالات متحده به طور جدی شروع به استفاده ا  نیروهای 7699تا سال      

مشاور امنی  ملی مک گوربور باندی، هنگامی که پارک در سال . اارجی در ویتنا  کردند
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ستفاده ا  نیروهای  مینی ا  استرالیا، فیلیپی ، کره جنوبی، ا  واشنگت  دیدن کرد، ا 7699

 :Gardner, 1995) .به رهبران نظامی ایالات متحده پیشنهاد دادرا تایلند و احتمالا پاکستان 

نیروهای  مینی ایالات متحده، دول  او در اصوب  7699در آوریل  LBJ پس ا  تعهد (.182

برگزار کرد که منجر به دراواس   ی آمریکا و کرهبی  رهبران نظامرا ژوئ  در یک نشس  

ا  دول  ویتنا  جنوبی و در نهای  رای دادن به تعهدات نیروهای کره  رسمی برای حمای  کره

 (Kim, 1990: 249; Yi, 2000: 154–157) شد ی در ماه اوتجنوبتوسط مجلس کره  ای

مذاکره برای به  ور ویتنا  ارائه نداد در ای  فرآیند، پارک صرفا ادمات سربا ان کره ای را د     

سربا ان متقاضی را انجا  داد که بیس  و دو مرتبه پرداا  دس  آوردن سطوح پرداا  برای 

ای  به نیروهای کره ای امکان (Kahin, 1987: 335; see also Kim, 1970) منظم بود.

 ناشی ا  اروج نیروهایصادی د و برای ا   یان های اقتند تا دلار آمریکا را به کره بفرستامی د

 (Yi, 2000: 159–161) را جبران می کرد.آمریکایی ا  کره جنوبی 

بودند، دول  آماده در همان  مان که واحدهای ر می کره جنوبی برای ادمات در ویتنا       

نیز راه  7699مبار ه کرد و در اوایل سال  MAP انتقالا  بی  بردن پارک با موفقی  برای 

در ماه ژانویه  .برای کره جنوبی برای شرک  در جنو ویتنا  و کسب درآمد شروع شددیگری 

دیدار کرد و ا  ارتش آمریکا اواس  که مواد سااتمانی  باندیسفیرپارک در ایالات متحده با 

به  در ماه مه، سفیر ایالات متحده در کره جنوبی. ا  کره جنوبی اریداری کندرا مانند سیمان 

اشاره کرد که نمایندگان کره همچنی  اواهان فرصتی برای  تلگراف  د وارجه و ارت امور ا

در  OSP ها ا  اهمی  ای پارک و دیگر کره. ارائه ادمات به ارتش آمریکا در ویتنا  هستند

به اوبی آگاهی داشتند؛ نتیجه ای که ناشی ا  آن بود که ژاپ ،  7691رشد سریع ژاپ  در دهه 

 در ای  مورد،. در جنو کره استفاده کرده بود استعمارپس ا     هایغنیماستعمار سابق، ا  

، شرک  های ژاپنیجنو ویتنا  توسط  OSPادامه ی روند پاک سا ی دلارهای آمریکایی برای 

با ای  حال، مشکل شرک  های کره جنوبی ای  . پارک و مشاورانش را بیشتر اشمگی  می کرد

ها در برابر شرک  های ژاپنی، که اکثر قراردادهای نظامی تعداد کمی ا  آن 7691بود که در دهه 

چنی  دراواس   پارک .مزایده رقابتی را داشتند توان بردن یکایالات متحده را در ااتیار دارند، 

را که ارتش آمریکا به شرک  های کره اجا ه دهد فرص  هایی  اواس ااصی را مطرح کرد: او 

های  اصوب ا  شرک  یا بدون رقاب ، به در شرایط محدود OSP دس  آوردن قراردادهای برای به

 .ژاپنی تضمی  کند
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هایی که با پیشنهاد یک گردان جنگی برای ویتنا  هماهنو  پذیرش ای  دراواس  و راه     

و همکاری عمیق امور  کشورالمللی شدن  ، باعث می شود که مطالعه آمو نده در بی بودشده 

نشات نمی کره ا  نبود و تنها جدید دراواس  پارک کاملا  .نظامی و اقتصادی صورت گیرد

حقیقی رژیم پارک،  ، ژنرال جیمز ون فل ، یکی ا  حامیان7691به عنوان مثال، در سال . گرف 

بحث هایی را انجا  داد.  ژاپ  به کره جنوبیااک برای ا  تدارکات ارتش آمریکا در  انتقالبرای 

که قطعاتش جداگانه ا  ژاپ  اریداری می شد و در کره  می شدکامیونهایی ای  انتقال شامل 

به وضوح ا  حمای  هایی کره جنوبی مرد    جنوبی با تایر و باطری های کره ای مونتاژ می شد.

صورت در کره جنوبی  OSP در میان برای ا  برنامه ریزان آمریکا برای افزایش بود که ممک 

وینتروپ ، سفیر دیگر ا  متحدان مهم در آمریکا کیآنها ی 7699و تا سال  ودند، آگاه بگیرد

توافقنامه هایی که ا  براون در نهای  به پارک کمک کرد تا یک سری . براون را پیدا کردند

 ,Kim)  به پیش برود ثروت باد آورده برای دول  کره و شرک  های کره ای بود راموجب 

1970: 529; Yi, 2000: 163.) 
به و ارت امور اارجه اشاره کرد که دراواس  پارک در تلگرافی  7699ژوئیه  71براون در      

 هر دو معاهده رژیم پارک ،اما در ای   مان. های ویژه ارید نمی تواند اعطا شود برای فرص 

حمای  شده ا  سوی ایالات متحده برای عادی سا ی روابط با ژاپ  و تصویب نیروهای ر می 

پییش برد. در حالی که مخالفان سیاسی او ا  جمله اعضای را به  ویتنا  ا  طریق مجلسبرای 

های او دس  به اعتراض  ده بودند، اما ای  معاهده در اوایل ماه  پارلمان در مخالف  با سیاس 

  (Kim, 1990: 247–248, 278) اوت و تنها با حضور حزب پارک در مجلس تصویب شد.

 

 و سود حاصل از جنگای کره و ساز هیوندای، شرکت ساخت 

را در تغییرات صنعتی کره نشان  OSP داستان توسعه هیوندای در  مینه جنو سرد، اثرات     

ای  شرک   7619بعد ا  آ ادی ا  ژاپ  در سال  هیوندای، چونو چوو یونو،بنیانگذار .می دهد

ادهایی را او هنگامی رخ داد که شرکتش قرارد های فرص را تاسیس کرد و برای ا  بزرگتری  

 :Cumings, 2005)برای تحویل کالاها به ارتش آمریکا طی جنو کره جنوبی دریاف  کرد

302; Hyundai, 1982: 1197, 1207.)   هیوندای قراردادی را در ای  مدت برای ساا

ی ه اتجربهم سود و م ه. سربا اانه ارتش ایالات متحده و گسترش فرودگاه ملی دریاف  کرد

 نظارت مهندسان مهندسی آن تح  های ی  به دس  آورد، ا  جمله ارتقاء مهارتکه هیوندای ا  ا
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 شرک ارتش ایالات متحده، به گسترش عملیات ساا  و سا  اود و تبدیل شدن به بزرگتری  

–Jones and Sakong, 1980: 356) منجر شدساا  و سا  صنایع سنگی  در کره جنوبی 

 یپروژه هایو  داالی بود چائبول یک وندای عمدتا، هی7691 دهه یبا ای  حال، در  (.357

یکی  و المللی ، به سرع  تبدیل به یک شرک  بی 7691در دهه . ددا کره انجا  میااک درون 

 .در جهان شد صنایع سنگی و ساا  و سا   های شرک  تری  ا  شنااته شده

چونو در حال . بط اس رابطه هیوندای با ارتش آمریکا مرت های  اتفاق به طور مستقیم ب     

، در حالی که ایالات متحده در حال 7691توسعه روابط اوبی در طول جنو کره بود. در سال 

بانک چونو توانس  قراردادهایی برای گسترش نیروهای نظامی اود در جنوب شرقی آسیا بود؛ 

ربه و سرمایه تجبه دس  گیرد. پروژه های نظامی آمریکا در تایلند، ویتنا  و گوا  را جهانی و 

در کره بزرگ را های  یربنایی  پروژه را قادر ساا  تاهیوندای ، انباشته ا  طریق ای  پروژه

، اقدامات اود را گسترش داده و به 7611در دهه و  بر عهده گیرد جنوبی در طول همی  دهه

 ;Hyundai, 1982: 1207–1209) های سااتمانی بزرگ در ااورمیانه پرداا . انجا  پروژه

Jones and Sakong, 1980: 357–358.)  ،هیوندای  فعالی  ، 7611 دههدر فراتر ا  ای  ها

با تشویق تجربه قبلی نداشته و در آن  مینه ای که  داد.به ساا  کشتی گسترش های اود را 

 ;Cumings, 2005: 323–324) پارک چونو هی پا به ای  عرصه گذاش  و مشهور شد.

Jones and Sakong, 1980: 357–358.) 

ای  حمای  و اظهارنظر ا  سوی دول  کره بسیار مهم بود؛ نقش دول  نظامی و  اگرچه      

گزارش  .اس بسیار چشمگیر جنو سرد در ایالات متحده به ویژه در توسعه های هیوندای 

 OSP اولیه مالی هیوندای توسط قراردادهای بزرگمی  ، همانطور که اشاره شد، بر تأآمسدن

، همان بسیار بیشتر ا  ای  مقدار بوداما نقش ارتش ایالات متحده . ت متحده تأکید داردایالا

با تجزیه و تحلیل فصل های مختلف تاریخ هیوندای به بسیاری ا  آنها پی برد. طور که می توان 

تا  7699 های در جنوب تایلند در سالناراسیوات  -پاتانی  ساا  و سا  بزرگراهآنها اولی  

 .ودب 7699

به عنوان  لندیدر تا متحدهالاتیا یبه گسترش حضور نظام واتیناتات - یپروژه بزرگراه پاتان     

تاریخچه  (Jones and Sakong, 1980: 357) .مرتبط بود تنا یو یا  تلاش جنگ یبخش

 .دارد را با تابار ش بیشتر  ویتنا  به جلو،جنو ساا  و سا  هیوندای ا  دوران  هایقرارداد

روش  می کند، یکی ا  ویژگی های برجسته ای  تاریخ ای  اس  که  7نطور که شکل هما
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به طور مداو  برای شرک  و با افزایش ار ش دلار در طول تما  دوره ا  سال  OSP قراردادهای

 (.Hyundai, 1982: 1197)قابل دسترسی اس  7691تا دهه  7699

هیوندای قراردادهای جدیدی را برای کار  ،سس  شدهمانطور که قراردادهای جنو ویتنا       

در گوا  دریاف  کرد و به ای  ترتیب رونق قراردادهای ااورمیانه )که ا  طریق عربستان سعودی 

برد و حتی با کاهش قراردادهای  شود(، سفارشات ارید را حتی بالاتر می به طور رسمی ثب  می

البته  شکاف را تا حدی پر کرد.جنوبی برای کار در کره  OSP سعودی، تعدادی ا  قراردادهای

 بود و وابستگی آن به 7691بسیار متفاوت ا  اوایل دهه  ی، هیوندای شرکت7691در اواار دهه 

OSP   به  اما ای  بلوغ صنعتی در طی یک دوره چهل ساله. به طور چشمگیری کاهش یاف

توسط دستورات  ر مداو طو که در آن شرک  به (7691دهه  با احتساب قراردادهای(تکامل رسید

 .آمریکا حمای  می شد ارتش

 
)قراردادهای دریایی( هیوندای که توسط سایت اصلی  osp: ارزش میانگین سالانه قراردادهای 1شکل 

 میلیون دلار( 1611و سال ها مشخص شده است )ثابت 

اس ، اما به در کره جنوبی  OSP شک یکی ا  موارد برتر ای  نوع ا  تغییر درهیوندای بدون    

ندرت منحصر به فرد اس  به عنوان مثال، شرک  هایی مانند شرک  سااتمانی بزرگ، اما 

 تجربه، به جز عد  وجود فرص  های Hyundai شبیه به تجربه بسیار Daelim بیشتر داالی،

OSP  )نشان  1در واقع، همانطور که در شکل . در گوا  )که هیوندای تنها پیمانکار کره ای بود

در  OSP ده شده اس ، هیوندای حتی شرک  سااتمانی کره جنوبی نبود که در قراردادهایدا

نشان  7علاوه بر ای ، همانطور که در شکل .بیشتری  سود را داشته باشد 67-7699طول دوره 

داده شده اس ، ار ش نشان داده شده توسط ای  قرارداد قابل توجه بود؛ ار ش کل قراردادهای 

در نظر گرفت  قراردادهای  جنوبی، بدون کره های متحده توسط شرک  امی ایالاتو سا  نظ ساا 

تواند به صورت  ، میRMK-BRJ هایی مانند اصوصی یا قراردادهای نامعمول قرارداد با شرک 
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درصد ار ش افزوده در صنع  ساا  و سا  در  19محافظه کارانه تخمی   ده شود تا حداکثر 

 متوسط طور به) سعودی عربستان دوره در ٪79 و( ٪17متوسط  دوران جنو ویتنا  )به طور

79٪). 

های سااتمانی اصوصی در  علاوه بر ای ، ای  ارقا  درآمد حاصل ا  تعداد  یادی پروژه     

مکان هایی مانند ااورمیانه را شامل نمی شود، قراردادهایی که اساسا توسط اقتصاد ژئوپولتیک 

حضور فعال دارد شامل های کره به مناطقی که ارتش آمریکا  ک ا  ارید نظامی و حرک  شر

درصد ا  کل  6.1برای قرار دادن ای  ارقا  در تسریع بیشتر، تولید ساا  و سا  به  می شود.

، بالاتری  سهم 7661درصد در سال  77.7و  7616تولید نااالص داالی کره جنوبی در سال 

در جیمز کیم یادآور می شود که ساا  و .یددر طول سال گذشته رس OECD برای هر کشور

درصد کل تولید نااالص داالی کره جنوبی طی  77.9تا  1.9سا  در اارج ا  کشور بی  

 .بوده اس  و منبع اصلی تجمع چیبول در ای  دوره بود 97تا  7611سالهای 

طات هنگامی که یک نفر اضافه می کند که صنع  ساا  و سا  شنااته شده اس  ارتبا     

تاریخی قوی با رشد تولید اس  و نشان داده شده اس  که ساا  و سا  در بخش ساا  و سا  

های ویژه به عقب به طیف وسیعی ا  صنایع دیگر، اهمی  تاریخ قرارداد  در کره جنوبی پیوس 

رسد که کلیدی برای  در واقع، به نظر می. کند ساا  و سا  اس  که ای  رشد رشد را روش  می

نکه چرا پویا رشد کره جنوبی منجر به آن شده اس  که بعضی پارک ها و دیگران به درک ای

 .( منجر شده اس 1177)پارک « دول  ساا  و سا »عنوان یک 

 
 میلیون دلار( 1611ای )ثابت  های ساختمانی کره )تدارکات دریایی( شرکت  osp: 2شکل 
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 (VAیایی( به عنوان سهم ارزش افزوده ساختمانی ))تهیه در asp: ساخت و ساز و مهندسی کره ای 3شکل 

      

ما در اینجا یک سوسیال سکیوریتی را برجسته می کنیم که بیش ا  آنچه که در ادبیات      

آنچه ما می گوییم ای  اس  که دول  ایالات .نیوبری  شرح داده شده اس  بیش ا  حد اس 

ه را که می تواند به عنوان شرایط پیش متحده در جنو سرد، صرفا به صورت غیرمستقیم آنچ

  مینه فعال برای فعالی  دول  توسعه کره ای در نظر بگیرد، ارائه نمی دهد؛ در عوض، در مورد

Hyundai   و دیگر شرک  های سااتمانی کره ای، به طور قانونی وارد توسعه ظرفی  صنعتی

اب نظارت می داد، به طور فعال شرک  ها شد، در حالی که تا آنجا که شرک  ها را در موارد ا

به عبارت دیگر، ژئوپولیتیک و اقتصاد  .یکی ا  نقش هایی را که اغلب به یک دول  توسعه یافته

کره  چابول سیاسی عمیقا در فرایندهای فراملی طبقه و فرآیندهای مرتبط با طبقه، که توسط

ما اهمی   (.Havens, 1987: 102–106) ایالات متحده منتقل شد، متصل شدند MIC به

دهیم و در نتیجه حس کلی اهمی  مسائل اقتصادی  را به اقتصاد کره ارائه می OSP کلی

شکل .به آن پردااته شده اس ، ارائه می دهیم 9و  1جغرافیای سیاسی را که در تحلیل های 

دریاف  شده توسط متحدان اصلی جنو ویتنا   OSP نشان می دهد که سطح کلی کمک 1

ترکیب و  OSP نشان می دهد که 9جنوبی، تایلند و فیلیپی ، در حالی که شکل  آمریکا، کره

 (.Park 2011) .مقدار نقشه به عنوان یک سهم ا  تشکیل سرمایه نااالص در هر اقتصاد اس 

متحده اس  که لیس   آرشیو ملی ایالات ا  یک پایگاه داده MAP و OSP ارقا  هر دو

ای  مجموعه داده شامل تما   .دهد راردادهای اصلی را میقراردادهای جنو ویتنا  و دیگر ق

ذکر  OSP قراردادها نیس . در عی  حال تعدادی ا  شرک  هایی که در  یر فهرس  کشورهای

شده، شرک  هایی با نا  های آمریکای شمالی هستند که به ای  معنی اس  که آنها شااه های 
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ردادهایی را برای کار در اارج ا  کشور شرک  های مبتنی بر ایالات متحده هستند که قرا

مشکل اولیه می تواند به ارقا  نادیده  .دریاف  می کنند )هرچند در مورد جنوب کشور کره(

انگاشته شود، در حالی که ای  می تواند منجر به برآورد هزینه شود، گرچه بیشتر برای تایلند و 

 یادی ا  قراردادهای غیر قراردادی با در نظر گرفت  تعداد  .فیلیپی  نسب  به کره جنوبی

غیرقانونی، کم توجهی مشکل اساسی اس ، اما در هر صورت ما مقادیر و گرایش های عمومی را 

که دقیقا مشخص شده اند را می گیریم و ما توجه می کنیم که آنها در مقایسه با برای ا  ارقا  

لات متحده به کره جنوبی که نسبتا راح  هستند در مورد اهمی  کمک اقتصادی و نظامی ایا

 91تا  11که در مجموع در مجموع  MAP و OSP توسط وو نقل شده استبدیهی اس ، با

بود، اهمی  آنها برای  7691درصد ا  کل سرمایه گذاری نااالص کره جنوبی در اواار دهه 

 ما می .(Glassman, 2004; Hewison, 1989) راندمان تولید کره صنعتی بسیار  یاد بود

اولا، همان طور که .اواهیم تاکید کنیم، اما دو مورد کیفی که در داده های کمی تعبیه شده اند

اهمیتی دارد که فراتر ا  حجم سرمایه ای اس  که به اقتصاد وارد می   OSPنشان داده شد،

یک فرص  یارانه مستقیم و یک  OSP .کند، هرچند حجم به هیچ وجه بی اهمی  نیس 

کند، بنابرای  به روش  های صنعتی ااب فراهم می   ا  با ار را برای شرک فرص  برای محافظ

های ملموس برای فرایندهای یادگیری، توسعه مهارت های مهندسی و ارتقای ف  آوری کمک 

به همی  ترتیب، ما .می کند که نگرانی اصلی دول  های توسعه یافته و نظریه پردا ان آنهاس 

، باید در میان OSPه ای ا  دوره های دوران جنو سرد، فکر می کنیم که شرک  های کر

دو ، و  .شرایط حیاتی برای موفقی  چائبول کره ای و دول  توسعه اقتصادی کره شمارش شوند

تایلند و فیلیپی   ای را در مقایسه با ارقا  برای کره MAP و OSP اول، ما مقدار مربوط به نقطه

ای و دول  توسعه کره جنوبی نشان  مورد اقتصاد منطقه تر در به منظور نشان دادن نظر گسترده

آنچه که ما  9و  1ایم، و در شکل  ما بر ابعاد فرامر ی پویایی کره تاکید کرده.داده شده اس 

نشان می دهیم ای  اس  که ای  پویایی بخشی ا  روند فرایند سلسله مراتبی اس  که در آن 

دول  سرد جنو ایالات متحده به وضوح  .یستندهمه با یکنان درون اتحاد جنو سرد برابر ن

نخبگان  .مانند پارک اعطا کند هایی با یک  غالب بود، هرچند که نمی توانس  به راحتی به رژیم

 OSP ژاپنی نقش فرماندهی منطقه ای ااموش را ایفا کردند، و در واقع، سهم بسیار بیشتری ا 

به  7691یل حجم بسیار بالاتری در اواار دهۀ را نسب  به کره به دس  آوردند، گرچه ای  به دل

در میان متحدان آسیایی که  (.Hyundai, 1997: 469–472) .اقتصاد کلی ژاپ  اهمی  داش 
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نیروهای نظامی ایالات متحده را به تلاش جنگی امریکا اعزا  کردند، نخبگان کره جنوبی 

را  OSP یار بالایی ا شرک  های صنعتی کره ای مقدار بس.بیشتری  سود را کسب کردند

حتی پس ا  جنو ویتنا ، هر دو به اهمی  آن ها به عنوان متحدان منطقه  -دریاف  می کنند 

حتی .باعث افزایش موقعی  منطقه اود شدند 7691با می گردند و به دهه  7691ای در دهه 

نها بهتر ا  با یکنان نسبتا کوچک بودند، آ 7691در اوایل دهه  Hyundai هایی مانند اگر شرک 

هر شرک  صنعتی در تایلند، جایی که اقتصاد به شدت تح  سلطه سرمایه گذاران سینمای 

 ای  تفاوت (.Bello et al, 2004) .تایلند، تجارت کشاور ی و بانکداران بود، بیشتر مرتبط بود

های ساا  و سا  کره  تقوی  شد: در حالی که شرک  OSP ها به وضوح توسط جنو ویتنا  و

مش   دند و شروع به اود را به عنوان با یکنان منطقه ای  OSP در مقدار  یادی ا  ای

های اقتصادی و نظامی اس  که باعث رشد سریع  قدرتمند تسلط، تایلند به دس  آورد کمک

نشان می دهد که چگونه  Naya مطالعه. اقتصادی، اما بدون مشابه تغییر دینامیک صنعتی

درصد ار ش صادرات  19تقوی  ای  الگوی دیفرانسیل کمک کرد: اقتصاد ویتنا  جنو را به 

تایلند به ویتنا  ا  برنج بود، در حالی که برای کره جنوبی اکثر کالاهای صادراتی، ا  جمله 

درصد صادرات محصولات فولاد در کره  61بسیاری ا  محصولات صنعتی جدید، با ویتنا  جذب 

توسعه  نوع ا  مسیرهای ای  عواقب .و نقل درصد صادرات تجهیزات حمل 91جنوبی و 

دیفرانسیل امرو ه بیشتری  نظرسنجی را آشکار می سا د: در حالی که شرک  های سامسونو، 

های تجاری جهانی، شرک   هیوندای، الجی و هانجی  فقط نا  تجاری کره ای نیستند اما نا 

 .های صنعتی تایلندی قابل مقایسه نیستند

، فیلیپی  یکی ا  کشورهای صنعتی توسعه 7691می متفاوت اس . در دهه مورد فیلیپی  ک     

یافته در آسیای جنوب شرقی بود و حداقل در موقعی  اقتصادی اقتصادی کره جنوبی قرار 

دهد که حتی در اواار دهه  نشان می Naya مطالعه (.Havens, 1987: 102–106) .داش 

 .رات فیلیپی  به ویتنا  کالاهای تولیدی بود، گرچه صادرات آن محدود بود، اکثر صاد7691

تاریخ شفاهی شانزدهم موضوعی اس  که ما نمیتوانیم در اینجا تجدید نظر کنیم، اما "فیلیپی  

، با 7699در سال  .ما یک بعد مهم را که مربوط به مطالعه موردی ما اس  را ذکر میکنیم

جنوبی با  شد، رژیم مارکوس که که به وسیله جنو ویتنا  به کره  OSP بررسی فرص  های

برای فرص  های  LBJ نیروهای غیرمولدی و مهندسی  را به ویتنا  عرضه می کرد، ا  دول 

شرک  های فیلیپی  با برای ا  ظرفی  های لا  ، به ویژه در ساا  .ارید ویژه دراواس  کرد
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مورد مسائلی چون اعتماد اما تحلیلگران سیا و سایر سیاستگذاران ایالات متحده در . و سا  بودند

که در انتخاب حزب ناسیونالیستی با جناح رادیکال که به  فیلیپی  به عنوان یک متحد مارکوس

 .آنها اعتماد ندارند، نگرانی داش  و تمایل رهبری به برقراری روابط با ژاپ  را نگران کرد
(Glassman, 2004; Hewison, 1989). 

 

 
 رک دریایی( و برنامه کمک نظامی )در حال حاضر میلیون دلار()تدا  osp: ارزش ترکیبی 4 شکل

 
 و برنامه کمک نظامی به عنوان سهم از تشکیل سرمایه ناخالص )تدارک دریایی(  osp: 5 شکل

 

ای ایالات  علاوه بر ای ، مارکوس، اگر چه تعاونی با تلاش نظامی ایالات متحده، متحد منطقه     

و حتی  کند در ویتنا  را مختل کمپی  بمبگذاری کرد که متحده بود که اغلب پیشنهاد

ا  واکنش  ترس هایی را برای فرستادن نیروهای ر می فیلیپی  به ویتنا  به دلیل دراواس 

 .داالی اعلا  کرد
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در ای   مینه ا  عد  اعتقاد جزئی، دول  جانسون به دراواس  مارکوس برای فرص  های      

ز پاسخ داد که ممک  اس  ا  استاد استعمار سابق انتظار داشته ویژه ای در قالب تمسخر آمی

ایالات متحده یک دفتر در مانیل ایجاد کرد تا شرک  های فیلیپی  بتوانند اطلاعات در  :باشید

را تسهیل کنند، اما انتظار می رف  که هیچ گونه کمک ویژه ای وجود  OSP های مورد فرص 

روش  اس ، فیلیپی  در واقع فرص  های قابل  9و  1ر ارقا  همانطور که داده ها د.نداشته باشد

نداش  و بنابرای  حتی جریان سرمایه ای که ا  کمک های اقتصادی و  OSP توجهی برای

نظامی ایالات متحده دریاف  کرده بود، چیزی برای جلوگیری ا  فرود آن به دس  گرفت  آنچه 

 .نامگذاری شده اس  "دول  ضد توسعه"به عنوان 

 نشان داده شده اس ، کره جنوبی، به طور موثر استفاده ا  1و  9همان طور که در شکل      

OSP   به طور الاصه، .اود را به سرع ، بیش ا  فیلیپی  در تولید و صادرات تولید شده اس

فرد ا  لحاظ  ای منحصر به آمیز کشورهای توسعه یافته شرق آسیا، پدیده دول  موفقی 

آن، حتی در سراسر منطقه  ریخی بوده اس  و حتی در طول دوره اصلی موفقی جغرافیایی و تا

 .تکرار نشد

 
 میلیون دلار( 2222: ارزش افزوده تولید )ثابت 1شکل 
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 کالا : سهم تولیدکنندگان از صادرات7شکل 

 

 گیری نتیجه

وبی و به ویژه ما استدلال کرده ایم که رشد دینامیکی و تغییر صنعتی در اقتصاد کره جن     

ای بستگی دارد،  کره در حال توسعهشرک  های سااتمانی مهم آن نه تنها به اقدامات دول  

های آمو شی  بلکه به اثرات اقتصاد ژئوپولیتیک جنو سرد که دسترسی به تکنولوژی و فرص 

را فراهم ساا ، بستگی مهندسی برای پیمانکاران کره جنوبی در شرایط غیرقابل پیش بینی 

های  در ای  گفتار، ما نه نقش بسیار فعال دول  کره جنوبی در ای  پروسه و نه تلاش. اردد

کنیم. بلکه ما  ها را انکار می های کره جنوبی و کارگران آنها برای استفاده ا  فرص  موفق شرک 

 دهد که عمدتا در بسیاری ا  ها را انجا  می کنیم که ای  تلاش بر فرایندهای حیاتی تأکید می

ایالات  MIC جنوبی به های کره و القاء شرک  OSP ، به ویژه نقشهای وبر جدید گزارش

ایم تا ا  لحاظ مفهومی  در انجا  ای  کار، ما سعی کرده .رفته یا کم اهمی  اس  متحده، ا  دس 

عملکرد اقتصادی کشورهایی مانند کره جنوبی و تحلیل تجزیه نشان دهیم که  و روش شنااتی

تجزیه و تحلیل  .اس های فراملیتی بی فایده  مسائل مربوط به کلاستا وپلیتیک ژئمنظر ا  

های نئولیبرالی  کنند، بر اساس استدلال استاتیکی ا  روشهایی که سیاستهای با ار را هدای  می

توسعه اقتصادی در شرق و جنوب . روند در ای   مینه برترند، اما آنها به اندا ه کافی پیش نمی

ها همراه با  های نظامی مخرب که با گذش  قرن با همان قدرت طبقاتی و اشون شرقی آسیا 

 اس  مورد هدف قرارگرفتهداری در سایر نقاط جهان همراه اس ،  تحولات صنعتی سرمایه
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 تجزیه و تحلیل اقتصادی ژئوپلیتیک توسعه آسیای شرقی که ثب  نا  کشورهای آسیایی را در.

MIC  صنعتی می کند، یک اصلاح کننده مهم برای ای  عد  وجود ایالات متحده محور تحول

به همی  ترتیب، آن را نیز به پیشنهادات . جنو ا  داستان صنعتی شدن شرق آسیا اس 

ای که اغلب ا  چنی  سکون ژئوپلیتیک پیروی  سیاسی ضد انسداد برای ایجاد دول  های توسعه

  .می کنداصلاح می کنند، 
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