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چکيده
یک نظام اقتصادی قوی و یکپارچه ،ترکیبی از مؤلفههای هماهنگ قدرت سخت و نررم اسرتت تکیرر رر

ورر تروا

نظامی و قدرت سخت ،نادیدهانگاری سرمایه انسانی و نیز وسیج تودههای مردمی وهمثاوه قدرت نرم از عوامر مرؤ ر در
افول تدریجی یک نظام استت آمریکا علیرغم اینکه عنوا وزرگترین اقتصاد جها را نزدیک وره  21تریلیرو درر و
ویشترین مخارج نظامی را در دنیا 732 ،میلیارد درر ،وه خود اختصاص داده اما از حیث درآمد سررانه ،ورالب ورر 65000
درر ،در رتبه هفتم جها قرار گرفته است و ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) این کشرور  0.852اسرت کره مبرین
توزیع شدیداً ناوراور درآمدها و روتها استت شکا

درآمدی وین خانوارهای سفیدپوست و سیاهپوست نیرز ورهشردت

در حال افزایش استت شاخص ادراک نژادپرستی (وازه فر تا یک) در آمریکا در وین  76کشور 5/18 ،گزارش شده که
این کشور را در رتبر سیزدهم قرار میدهدت این حقایق مدو درلت ور نوعی راوطه مثبت میا افزایش مخارج نظامی ورا
افزایش فقر و وی عدالتی در جامعه آمریکا داردت در این مقاله ،وا کمک دادههای سری زمرانی ،یری سرالهرای  1970ترا
 2019سعی داشته نشا دهد که وا افزایش مخارج نظامی و جنگافروزی ،ناوراوری و شکا

یبقراتی در آمریکرا رو وره

افزایش استت
کليدواژهها :مخارج نظامی؛ جنگیلبی؛ توزیع درآمد؛ فقر؛ نژادپرستی.

* دانشیار،پژوهشکده اقتصاد ،دانشگاه ترویت مدرس ،تهرا  ،ایرا

Aghelik@modares.ac.ir
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مقدمه
تحوالت میان دو جنگ جهانی و سقوط فاشیسم و نازیسم پس از جنگ جهانی دوم ،زمینه را برای
جابجایی قدرت و ابرقدرتی بین انگلستان و آمریکا فراهم نمود .آمریکا که در جنگ جهانی دوم نسبت
به طرف های اصلی درگیر جنگ کمترین آسیب را دیده بود ،از توان اقتصاادی و ماا ی بسایار بیشاتری
نسبت به اروپای آسیبدیده برخوردار شده بود .در دورۀ پساجنگ نیز در قا ب طرح مارشال و کما
اقتصادی به اروپا در جهت تقویت روابط اروپا-آمریکا گام برداشت .همچناین در دوران جناگ سارد
نیز ،به د یل رقابت تسلیحاتی میان بلوک شار باه رهباری شاوروی ساابل و بلاوک ارب باه رهباری
آمریکا ،و به دنبال حمایتهای این دو کشور از کشورهای اقمااری خاود در اروپاای شارقی و ربای،
آمریکای التین ،آسیا و حتی آفریقا ،جنگهای دوجانبه میان آمریکاا-ویتناام ،بحاران موشاکی کوباا،
جنگ بین دو کره و جنگ تحمیلی عرا علیه ایران رخ داد که در همۀ آنها ،آمریکا بهطور مستقیم یا
یرمستقیم حضور و مداخله داشت.
در اوایل قرن بیست و یکم آمریکا به مداخلۀ نظامی در جهان بهویژه در خاورمیانه ادامه داد و ابتادا
تهاجم به عرا را در حمایت از کشورهای کویت و عربستان سعودی در سالهاای  1990-1991آ ااز
کرد که نتیجه آن عقبنشینی عرا از خااک کویات و عربساتان ساعودی باود .ساسس در ساال 2003
جنگ دوم را علیه عرا با ائتالف بینا مللی آ از کرد که حاصل آن ا بته فروپاشی رژیم بعث و سقوط
نظام استبدادی صدام بود (رویترز )2011 ،و ا بته حضور نظامیان آمریکا و تأسایس پایگااههاای نظاامی
آمریکا از ثمرات این مداخله نظامی بود .آمریکا پس از حمله ا قاعده به برجهای تجارت جهانی در 11
سستامبر  2001آرام ننشست و به بهانۀ سرکوب ا قاعده ،به افغانستان حمله کرد و حضور نظامی خاود را
در این کشور تثبیت نمود؛ از طرف دیگر ،به دنبال مناقشه سیاسی در داخل سوریه و خلل گروه
تروریستی داعش و ا نصره در عرا و سوریه ،آمریکا به بهانۀ مبارزه با گروه

های

های خودساخته و ا بته

بهمنظور صیانت و حمایت از رژیم اشغا گر صهیونیستی ،سعی در سیطره بر سرزمینهای سوریه و عرا
داشته و مداخالت نظامی خود را نیز تشدید کرده است.
مداخالت مستقیم و یرمستقیم آمریکا در کشورهای مختلا

جهاان باهویاژه در منطقاه راهباردی

خاورمیانه بدون هزینه نیست .عالوه بر مخارج نظامی سنگین ،فروش تسالیحات آمریکاا باه هامپیماناان
منطقهای و گروه های تحت حمایت خود ،تلفات انسانی قابلتوجهی نیاز باه کشاورهای منطقاه تحمیال
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نموده است .مخارج نظاامی آمریکاا طای دورۀ  1970-2019از حادود  83میلیاارد دالر باه تقریباا 732
میلیارد دالر افزایش یافته که نرخ رشد سا یانه این عدد در حدود  4/5درصد است.1
درصورتیکه ،بودجه دو تی بین مصارف یا مخارج رقیاب توزیاش شاود ،افازایش مخاارج در یا
بخش به زیان کاهش مخارج بخشهای دیگر تمام میشود .با رشد مخاارج نظاامی در آمریکاا ،سا ال
این است که آیا عدا ت و رفاه نیز باا هماان نارخ و آهناگ ،رشاد یافتاه اسات باهعباارت دیگار ،آیاا
نظامیگری و افزایش مخارج نظامی در آمریکا ،فقر و بیعدا تی را در این کشور کااهش داده اسات
بدیهی است رفاه اجتماعی را نمیتوان صرفا بار مبناای رفااه گاروههاای پردرآماد ،ساهامداران پرنفاو
شرکتهای چندملیتی ،بنگاههای نفتی و مانند آنها تعری

کارد .باه اعتقااد را از (را از،)266 :1999 ،

توزیش باید به بیشترین منفعت و رفاه نیز بایستی برای ضعی ترین یا محرومترین آحاد جامعه منجر شود.
این مقا ه در جهت پاسخ به س ال اصلی تحقیل ،در چهار بخش ادامه مییابد .بخش دوم باه مباانی
نظری نظامیگری و تبعات آن میپردازد .در بخش سوم ،پیشینه تحقیل مرور میشود .بخش چهارم نیز
به روششناسی تحقیل اختصاص یافته و بخش پنجم هم به بحث و نتیجهگیری پرداخته است.

مبانی نظری
نظامیگری یعنی باور یا ارادۀ ی

دو ت یا ملت مبنی بار اینکاه یا

کشاور بایاد از تاوان نظاامی

باالیی برخوردار باشد و از آن برای گسترش منافش و یا ارزشهاای ملای اساتفاده کناد ( غتناماۀ جدیاد
آکسفورد .)2007 ،نظامیگری جزء مهمی از ایدئو وژی امسریا یسم یا سالطهطلبای قادرتهاای مسالط
(برحسب توان نظامی و اقتصادی) در طول تاریخ بوده است .برای نمونه میتاوان باه امسراتاوری آشاور
باستان ،امسراتوری روم ،امسراتوری مغول ،پادشاهی پروس ،امسراتوری عثمانی ،امسراتوری ژاپن ،شوروی
سابل ،آمریکا ،آ مان نازی ،ایتا یای فاشیست ،امسراتوری بریتانیا و امسراتوری فرانسه اشاره کرد.
نظامیگاری ،بااور و رویکارد یا
بهکارگیری نیروی نظامی است .ی

کشاور بارای گساترش مناافش خاود در ساایۀ حفا  ،توساعه و
کشور نظامیگرا با توسعۀ ارتش و بخش نظامی خود ،سهم زیادی

از درآمد ملی خود را صرف آن میکند (آمادئو.)1 :2020 ،
درصورتیکه عوامل تو ید به کارآفرین ،سرمایه ،منابش طبیعی (زمین و سایر مناابش) ،نیاروی کاار و
انرژی تقسیم شوند ،در موضوع نظامیگری ،دو تها تالش مایکنناد ایان عوامال تو یاد را باه سامت
 1دادهها از موسسه بينالمللی تحقيقات صلح سوئد اخذ شده است.
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تقویت بخش نظامی ساو دهناد .ضامن اینکاه صانایش نظاامی از فنااوریهاای پیشارفته و باه روز نیاز
بهرهبرداری میکنند ،زمینۀ توسعه صنایش دیگر را هم به د یل ارتباطاات قاوی در زنجیاره تو یاد فاراهم
میسازند.
نظامیگری را میتوان در شکل  1در چارچوب منحنی امکانات تو یاد ( 1)PPCتوضای داد .اگار
روی محور افقی این منحنی ،اسلحه بهعنوان شااخ
محور عمودی بهعنوان شاخ

محصاوالت صانعتی و دفااعی باوده و ناان روی

محصوالت زراعی و کشاورزی قرار گیرد ،ی

منحنای مقعار باه مباد

میتوان ترسیم کرد که هر نقطه روی آن نشاندهنده حداکثر تو ید از دو محصول است ،اما با افازایش
تو ید ی

محصول از تو ید محصول دیگر کاسته میشود .این منحنی نشان میدهد که چنانچاه صارفا

روی تسلیحات نظامی و مخارج مربوطه تأکید شود ،تو ید سایر محصوالت و بهتبش آن رفاه افراد جامعه
کاهش مییابد.

شک 1ت مبادله وین تولیدات دفاعی و زراعی

بر اساس شکل  1افزایش تو یدات نظامی و سهم بخش نظامی ،بدون هزینه نیست .هزینۀ توسعه این
بخش ،بهمعنای عقب ماندن سایر بخشها بهویژه آموزش و بهداشت خواهد بود؛ اما نکته مهم این است
که با افزایش عوامل تو ید و بهبود فناوری می توان تو ید هر دو گروه از محصوالت (نظامی و زراعای)
را افزایش داد .این کار با انتقال به بیرون منحنی ،از وضعیت پررنگ به وضعیت نقطهچاین ،قابالتصاور
است .این افزایش کلی در همه تو یدات ،رشد اقتصادی نام دارد.
اکنون نوبت به مفهوم عدا ت می رسد .برای تجسم عدا ت در قا ب هندسی بهتر است به تاابش رفااه
اجتماعی ( 2)SWFاشاره شود .در این تابش ،رفاه همه افراد جامعه وزن دادهشده و جمش بسته مایشاود.
اگر جامعه فقط دو محصول اسلحه و نان را به مصرف میرساند ،بارای حاداکثر شادن رفااه اجتمااعی،
)1 Production Possibilities Curve (PPC
)2 Social Welfare Function (SWF
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بایستی نسبت مطلوبیت نهایی اجتماعی دو محصول با قیمت نسبی آنها (ارزش نسبی آنها در جامعاه)
برابر باشد .از این رو  ،اگر تابش رفاه اجتماعی در کنار منحنی امکانات تو ید مالحظه شود ،توزیاش بهیناه
(عادالنه) در محل برخورد و تماس دو منحنی امکانات تو ید و تابش رفاه اجتماعی (نقطه) تحقل مییابد.
درصورتیکه کشور (جامعه) به تو ید کاالهاای نظاامی و توساعه بخاش نظاامی گارایش یاباد ،منحنای
امکانات تو ید روی محور افقی به بیرون منتقل شده و توزیش او یه به هم مایریازد .در وضاعیت جدیاد
ممکن است محل تماس منحنی امکانات تو ید و تابش رفاه اجتماعی در نقطه  Bباشد که نسبت به نقطاه
 Aنشانگر کاهش رفاه خواهد بود.

شک 2ت توزیع وهینه اجتماعی

مطابل با شکل  2واض است که توسعه بخش نظامی ،ضمن فشار بر منابش جامعه و مخارج عماومی
برای سرمایهگذاری در این بخش ،به تو ید بیشتر محصوالت دفاعی-نظامی منجر میشود ،اما با کاهش
تو ید سایر بخشها به کاهش رفاه اجتماعی منجر میشود.
تحوالت تاریخی و سیاسی از پایان قرون وساطی باه ایان ساو نشاان مایدهاد کاه نظاامیگاری باا
ملیگرایی همراه و تشدید شده است .حس ملیگرایی افراطی ،سابب برترپناداری یا

ناژاد و کشاور

(ملت) نسبت به سایر نژادها و کشورها (ملل) شده ،تعهدات جهانی را کمرنگ و انگیزۀ سلطه بار ساایر
کشورها را تقویت میکند .به همین د یل ،گسترش نیروهای نظامی و ارتش برای ایجاد برتری نظامی و
سسس اقتصادی او ویت پیدا میکند.
نظامیگری بهمنظور حفاظت از منافش سلطنتی و تجاری و تحت سلطه امسریا یسم و مکتب اقتصادی
مرکانتیلیسم( 1سوداگری) رشد کرد .بین سالهای  1500و  1800میالدی ،مرکانتیلیسام در اروپاا جاای
فئودا یسم را گرفت و هلند ،فرانسه ،اسسانیا و بریتانیا با در اختیار داشتن ارتش و ناوگان دریاایی بازر
در جبهههای اقتصادی به رقابت پرداختند و از قدرت نظامی برای تساخیر مساتعمرات و اساتثمار مناابش
1 Mercantilism
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طبیعی آنها استفاده کردند (آکادمی سیلور .)2012 ،به اتکای ثروت و مناابش مساتعمرات و باا تحمیال
قراردادهای استعماری ،این کشورها پایه های رشد و توسعۀ خود را تثبیت کردند .انقالب صنعتی نیز باه
بسط و توسعه فناوریهای نظامی و صنعتی کم

کرد و با گسترش سرمایهداری ،بخش نظامی هام باه

منابش ما ی بیشتری دست یافت.
جنگ جهانی اول ( )1914-1918معلول رقابت نظامی و اقتصاادی میاان پان قادرت وقات اروپاا،
آ مان ،اتریش-مجارستان ،فرانسه ،روسیه و انگلایس باود .بارای ایان کشاورها امسریا یسام و سالطه بار
مستعمرات در خاورمیانه و آفریقاا ،منشاأ و مو اد ثاروت باود .در هماان زماان ،ملایگرایای در برخای
کشورها مانند هستان ،در حال گسترش بود و به د یل فقدان پیمانها و تشکلهای بینا مللی ،تعهدی به
حف صل هم وجود نداشت و ترتیبات دوجانبه نیز شکننده بود .در نتیجه ،اتکاا باه قادرت نظاامی در
صدر برنامههای ملی قرار داشت .مخارج نظامی این کشورها از  94میلیون پوند در  1870به  398میلیون
پوند در  1914افزایش یافات .تنهاا در آ ماان رشاد مخاارج نظاامی 73 ،درصاد گازارش شاد .از دیاد
آ مانها ،فقط جنگ ،عامل خلل قدرت بود و همین رویکارد ،موجباات جناگ را فاراهم کارد (فاای،
.)290-293 :1930
رکود بزر

در اواخر دهه  1920و زوم بازسازی خسارات جنگ اول جهانی ،آ ماان را بیشاتر از

سایر کشورهای اروپایی و آمریکا تحت تأثیر قرار داد و چاپ پول بیپشتوانه برای تأمین بدهیهاا نیاز،
موجب ثبت تاورم شادید در دورۀ  1920-1923در آ ماان شاد (دورنبااخ ،)8 :1985 ،حمایاتگرایای
اقتصادی در قا ب نازیسم در آ مان و فاشیسم در ایتا یا ظهور کرد و ملیگرایی و گسترش رفاه عمومی
و اجتماعی جای منافش شخصی فردی را گرفت .الزمه این راهبرد ،توسعۀ نظامیگری بود.
در آمریکا ،اصالحات سیاسی و نظامی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با ا گاو گارفتن از
کشورهای اروپایی از جمله انگلیس ،آ مان و سوئیس و با هدف ایجاد ی
ی

دو ت فدرال قوی و اتخا

راهبرد نظامی -اقتصادی صورت گرفت .ایان اصاالحات بارای حمایات از توساعه اقتصااد جدیاد

صنعتی در اقیانوس آرام و کارائیاب ضارورت داشات و نتیجاۀ آن ،کارآمدساازی دو ات ،اصاالحات
اداری ،خلل نهادهای مدنی ،تحکیم سیاست خارجی توسعهطلبانه و تقویت بخش نظاامی باود (زکریاا،
 1998و هوفستادر .)1992 ،آمریکا قبل از جنگ جهانی اول ،برای کنترل بر گوام ،فیلیسین ،پورتوریکاو
و کوبا که با شکست اسسانیا به تصرف خود درآورده بود ،تعاداد کارکناان ارتاش را از  24000نفار باه
 60،000نفر افزایش داد .بین جنگهای جهانی اول و دوم ،آمریکا در قا ب طرحهای تجاری باه دنباال
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کودتای نظامی در آمریکای التین بود؛ اما مأموریتهای نظامی در آمریکای التین با «سیاست همساایه
خوب» روزو ت در سال  1934پایان یافت (تاکر.)2009 ،
پس از جنگ جهانی دوم ،کشورهای متفقین ،بان

جهانی ،سازمان ملل متحاد و ساازمان تجاارت

جهانی را ایجاد کردند و خواستار جهانیسازی اقتصادها بهعنوان ساسری در برابار جناگهاای ویرانگار
شدند ،اما شوروی سابل و چین در قا ب کمونیسم ،رشد اقتصادی را تقویت و ساط زنادگی ماردم را
باال برده و با افزایش قدرت ما ی ،قدرت سیاسی خود را در صحنه جهانی افزایش دادند.
در دورۀ جنگ سرد ،شرکتهای آمریکایی باه سارمایهگاذاری در صانایش نظاامی روی آوردناد و
دو ت از توسعه تسلیحات با فناوری برتر حمایت کرد ،نظامیگری و افازایش بودجاه و نفارات نظاامی
تروی شد (وو

 )2013 ،و مسابقه تسلیحات اتمی بین شوروی سابل و آمریکا اوج گرفت.

در سال  ،1950جنگ سه سا ه کره پس از حمله کره شما ی به کره جنوبی آ از شد که با غ بار 30
میلیارد دالر (یا به عبارتی  341میلیارد دالر به دالر امروز) هزینه داشت .در این جناگ 36،574 ،سارباز
آمریکایی کشته و  103،284سرباز دیگر زخمی شدند .در سال  ،1965جنگ آمریکا علیه ویتناام آ ااز
شد که تا سال  1975حدود  111میلیارد دالر (یاا باه عباارتی  738میلیاارد دالر باه دالر اماروز) هزیناه
داشت .در این جنگ نیز 58220 ،سرباز آمریکایی کشته و  153303سرباز دیگار زخمای و  12هازار و
 643نفر دیگر مفقود شدند (داگت.)2-4 :2010 ،
از زمان پایاان جناگ ویتناام ،ایااالت متحاده باه نئومیلیتاریسام 1روی آورده اسات .ایان شاکل از
نظامیگری با اتکا به تعداد نسبتا کمتر نظامیان ،اتکای زیاد به فناوریهای پیچیده؛ و گسترش برنامههای
تبلیغاتی و استخدامی دو ت برای ارتقای خدمت سربازی مشخ

میشود (رابرتز.)2008 ،

تروریسم نیز بر گسترش دامنۀ نظامیگری آمریکا افزوده اسات .در ساال  ،2001حملاۀ آمریکاا باه
افغانستان در واکنش به حمالت تروریستی یازده سستامبر توسط ا قاعده آ از شاد .ایان حملاه و جناگ
علیه تروریسم 1/07 ،تریلیون دالر هزینه داشت .در سال  ،2003جناگ آمریکاا علیاه عارا باه ساقوط
رژیم صدام منجر شد و حدود  800میلیارد دالر هزینه داشت .در ایان جناگ 4418 ،سارباز آمریکاایی
کشته و  31994سرباز دیگر زخمی شدند ( ین.)407-409 ،2019 ،
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تا سال  ،2020هزینه جنگ مداوم علیه تروریسام  6.4تریلیاون دالر بارآورد شاده اسات .ایان رقام
شامل افزایش هزینههای وزارت دفاع ،بودجه عملیات احتما ی برونمرزی و افزایش بودجه دو ت برای
کهنه سربازان است (.)3 :2019 ،WIIPA
بودجۀ نظامی آمریکا مشتمل بار هزیناههاای دفااعی ،بودجاۀ پایاه وزارت دفااع و بودجاۀ عملیاات
برونمرزی ،بین سالهای  2001و  2019تقریبا دو برابر شده اسات (ما

گاری و ماان .)2 :2020 ،ایان

بودجه یر از مبا غی است که به وزارت امور کهنه سربازان ،ادارۀ امنیت داخلی ،وزارت امور خارجاه،
اداره امنیاات هسااتهای ملای در وزارت اناارژی ،اف .باای .آی و امنیاات سااایبری در وزارت دادگسااتری
تخصی

یافته است .بودجۀ نظامی آمریکا در سال ما ی  2020در حدود  750میلیارد دالر است که 16

درصد مخارج دو ت فدرال ( 4/7تریلیون دالر) را تشکیل میدهد .عالوه بر این ،کال بودجاۀ مصاوب
برای خدمات بهداشتی ،خزانهداری ایاالت متحده ،آماوزشوپارورش و ناساا حادود  186میلیاارد دالر
است .ضمن اینکه ،این کشور با کسری بودجه  2/7تریلیون دالری و بدهی عمومی  26تریلیاون دالری
مواجه است .مخارج ارتش آمریکا ،چهار برابر بودجۀ نظامی  228میلیارد دالری چین و  10برابر بیشاتر
از بودجه  66میلیارد دالری روسیه است.

پيشينه پژوهش
اصطالح نظامیگری در سنت یبرال ربی ،بر هزینههای نظامی ،جناگ ،کارکناان نظاامی و مانناد
آنها تأکید دارد ،درحا یکه در سنت مارکسیستی ،نظامیگری با امسریا یسم و سرمایهداری انحصااری
در ارتباط است .با بسط موضوع ،میتوان نظامیگری را مجموعه پدیدههای مرتبط به هم ،شاامل رشاد
بخش نظامی -صنعتی ،اعمال خشونت در سیاست خارجی و سابقه نظامیگری و جناگ تعریا
(اسکیلسب

کارد

 .)214 :1979 ،اصطالحات نظامیگری و نظامیسازی با مفاهیم جنگ ،صل  ،نظریاههاای

موقعیت ،هژمونی فرهنگی و محتوای ایدئو وژی

نظامیگری مرتبط بوده و ایادئو وژی نظاامیگاری

بهعنوان نوعی هژمونی فرهنگی مطرح است (بونازو ی و فلینت.)394 :2009 ،
میامی و جیانگ ( )45 :1999تأثیر اجتماعی و سیاسی توزیش درآمد را در دوره بین جنگ در ژاپان
مطا عه کردند .در این دوره ،تغییرات چشمگیری در اقتصاد ،جامعه و سیاسات در ژاپان رخ داد .آنهاا
عقیااده دارنااد کااه باادتر شاادن نااابرابری درآمااد در ژاپاان در آن دوره بااه انحطاااط دموکراسای تایشااو
( )Taishōو ظهور نظامیگری کم

کرده است.
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مطا عۀ مقطعی در میاان  141کشاور دنیاا در ساال  ،1979وجاود رابطاۀ مثبات میاان میازان

ومیر نوزادان با سهم مخارج نظامی در تو ید ناخا

ملی و رابطۀ منفی مر ومیر با شاخ

های

توسعه اقتصادی ،منابش سالمت و مخارج اجتماعی تأیید شد .در قا اب رگرسایون چنادمتغیره باا کنتارل
تو ید ناخا

ملی سرانه ،مخارج تسلیحاتی ،پیشبینیکننده قوی و مثبت میزان مر ومیر ناوزادان باه

دست آمد (وودهند ر و هیملشتاین.)1375 :1985 ،
از نظر حسینزاده ،گسترش مخارج نظامی ،میتواند بهعنوان محرک اقتصادی بهویژه در دورههاای
بیکاری زیاد و تقاضای ناکافی عمل کند .از آنجا که بخش خصوصی یرنظاامی در چناین دورههاایی
نسبت به سرمایهگذاری دچار تردید و عدم اطمینان است ،هزینههای دو ت بهعنوان محرک جاایگزین
برای افزایش قدرت خرید مردم عمل میکند .ضرورت مداخله دو ت منجار باه اتخاا سیاسات «اقادام
جدید» 1در سال  1930و باهطاورکلی گارایش باه اقتصااد کینازی یاا مادیریت تقاضاا در آمریکاا شاد
(حسینزاده.)247 :2006 ،
ساملی معتقد است که جهانیسازی ،شکاف بین فقرا و ا نیاا را افازایش مایدهاد .از دیادگاه وی،
جهان بدون مرز و ارتباطات آزادانه باید ایدهآل هر انسان خوشبین باشد؛ باا ایان وجاود ،ارتباطاات و
تجارت کنترل نشده و آزاد باعث ایجاد ثروت و قدرت میشود .این وضعیت سبب میشود افراد بدبین
و نومید موضش خصمانهای نسبت به دنیای خارج بگیرند .بهزعم او ،این مواضش خصمانه اساس بسایاری
از جنگها بوده است ،بهطوریکه میان سالهای  1930تا  ،1990تقریبا  125جنگ و منازعاه در جهاان
سوم با حدود  40میلیون نفر تلفات انسانی رخ داده و در دهه آخر قرن بیستم ،فعا یتهای نظامی سرعت
بیشتری گرفته است (ساملی.)17 :2008 ،
گونش و آیسان ( )2014ارتباط نظامیگری و توزیاش رفااه را در کشاورهای منتخاب خاورمیاناه و
آفریقای شما ی ( )MENAشامل ا جزایر ،مصر ،اردن ،بناان ،ماراکش ،ساوریه ،تاونس و یمان ماورد
مطا عه قرار دادند .آنها ابتدا ساختارهای اقتصادی-سیاسی را که منجر به تاالشهاای قاوی یاا ضاعی
رفاهی در منطقه مِنا میشوند ،با تأکید بار جنباههاای نظاامیگاری بررسای کردناد و رواباط علای باین
رژیمهای مختل

و تالشهای رفاهی را با روش تجزیهوتحلیل تطبیقی-کیفی در قا ب مجموعۀ فاازی

بررسی نمودند .در این مطا عه ،مخارج اجتماعی و پوشش تأمین اجتماعی هر دو بهعنوان شااخ

هاای

توزیش رفاه در نظر گرفته شدند .نتای تحقیل نشان داد که رابطه منفای باین نظاامیگاری و تاالشهاای
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رفاهی وجود دارد و مصادیل نظامیگری (مخارج نظامی باال ،تعداد زیاد کارکنان نیروهاای مسال ) باا
توزیش نامطلوب رفاه مرتبط است.
ایراندوست رابطه علی بین نظامیگری و جهانیسازی را در بین  15کشور دارای بیشترین مخاارج
نظامی طی دوره  1990تا  2012با روش علیت  Granger panel bootstrapماورد مطا عاه قارار داد.
نتای این مطا عه نشان داد که مخارج نظامی و جهانیسازی در اکثر کشورهای نمونه با یکادیگر رابطاه
علی دارند ،یعنی کشورهایی که جهانیسازی بیشتری تجربه کردهاند ،در مدت  20سال گذشته مخارج
نظامی را شدیدا افزایش دادهاند (ایراندوست.)1367 :2018 ،
شاخ

کریستینسن و همکاران ( )2020ی

ایدئو وژی نظامیگری بر اسااس درک دانشاجویان

از «نیاااز» بااه افاازایش هزینااههااای نظ اامی ،م اداخالت خااارجی ،تحااریمهااای اقتصااادی و مااداخالت
ضدکمونیستی ایجاد کارده و ساسس یا

شااخ

آگااهی از امسریا یسام طراحای کردناد کاه پاساخ

دانشجویان را در خصوص میزان هزینههای نظامی ،دخا ت ایاالت متحده در نظاام سیاسای کشاورهای
دیگر و پاسخ بینا مللی به ماداخالت ایااالت متحاده را انادازه مایگیارد .آنهاا باا اساتفاده از تحلیال
رگرسیون ،روابط بین آگاهی از امسریا یسم و ایدئو وژی نظامیگری را بررسی کارده و نتیجاه گرفتناد
که آگاهی بیشتر از امسریا یسم با نظامیگری رابطه معکوس دارد .همینطور ،اعتماد بیشتر به رسانههاای
حامی سیاست خارجی آمریکا ،با ایدئو وژی نظامیگرایی ارتباط مثبت دارد.
زافیروسکی ( )159 :2020رابطه بین نظامیگری و دموکراسی در  36کشاور  OECDرا طای دوره
 2010-2016از طریل طراحی شاخ

های ترکیبای نظاامیگاری و دموکراسای بررسای کارد و نتیجاه

گرفت که نظامیگری تهدیدی برای دموکراسی است .رابطۀ میاان مخاارج نظاامی و برخای متغیرهاای
اقتصادی در ایران طی دورۀ  1351-1376با کم

روشهای اقتصادسنجی بررسی ،و نشاان داده شاده

است که اوال تغییر نظام حکومتی ایران از سلطنتی باه جمهاوری اساالمی باعاث کااهش ساهم مخاارج
نظامی در اقتصاد کشور شده است ،ثانیا سهم مخارج نظاامی در تو یاد ملای وابساته باه صاادرات نفتای
کشور بوده و ثا ثا اثرات سهم مخارج نظامی در تو ید ملی بر رشد اقتصاادی کشاور منفای باوده اسات
(بیضایی.)47 :1380 ،
تأثیر هزینههای دفاعی بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصای کشاور در دوره زماانی 1353-1383
در قا ب دو مدل دوبخشی و چهاربخشی مورد بررسای قارار گرفتاه و بهارهوری بخاشهاای دفااعی و
یردفاعی دو تی نسبت باه مصارف خصوصای مطا عاه شاده اسات .نتاای مطا عاه نشاان داد کاه تاأثیر
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متغیرهای کالن اقتصادی چون صادرات ،سرمایهگذاری ،نیروی کار و مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی
مثبت است (حسنی صدرآبادی و کاشمری.)115 :1386 ،
اثر سهم مخارج بودجهای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب ا گاوی رشاد درونزا در ایاران باا
اسااتفاده از دادههااای سااری زمااانی در ایااران ،طاای دوره  1367تااا  1391و ا گااوی خودرگرساایونی بااا
وقفههای توزیعی ،مطا عه شده است (کریمی پتانالر و باجالن .)63 :1393 ،در این مطا عه وجود رابطاه
 Uمعکوس بین رشد اقتصادی و سهم مخارج نظامی از تو ید ناخا
جامعه با تخصی

داخلی تأیید و توصایه شاده کاه

مجدد منابش به سمت مخارج یرنظامی مانند آماوزش و بهداشات ،مایتواناد منتفاش

گردد.
تأثیر مخارج نظامی بر تو ید ناخا

داخلی ایران با کشاورهای منتخاب همچاون ایااالت متحاده،

ترکیه ،پاکستان ،عربستان سعودی و رژیم صهیونیساتی طای دوره  2005-2018ماورد ارزیاابی تطبیقای
قرار گرفته اسات (امیرآباادی فراهاانی و صاا اصافهانی .)43 :1398 ،نتاای مطا عاه باا کما

روش

دادههای پانلی و تخمین مدل اقتصادسنجی نشاان داده کاه عربساتان ساعودی ،رژیام اشاغا گر قادس و
آمریکا بیشترین فعا یت را در زمینه مخارج نظامی و تسلیحات نظاامی دارناد .ایان در حاا ی اسات کاه
مخارج نظامی در ایران حدود  2درصد بر تو ید ناخا

داخلی تأثیر گذاشته ،اما بیشترین امنیات را در

بین کشورهای همجوار منتخب به بار آورده است.

روششناسی پژوهش
این تحقیل از نظر هدف ،کاربردی و برحسب ماهیت ،توصایفی-تحلیلای اسات .بارای توصای

و

تشری موضوع ،از مطا عه کتابخانهای استفاده و حاصل این مطا عات در بخشهاای یا

تاا ساه مقا اه

مطرح شده است .در ادامه ،ابتدا متغیرهای تحقیل معرفی و سسس دادههای آماری توصی

میشوند .در

ادامه ،از ی

مدل خودرگرسیونبرداری )VAR( 7برای تجزیهوتحلیل اقتصادسنجی استفاده میشود.

 1ـ متغيرها و دادهها
در این تحقیل برای اندازهگیری میزان و شدت نظامیگری از متغیر مخارج نظامی استفاده میشاود.
این متغیر کلیه مخارج پرسنلی و هزینه ساخت و تو ید تجهیزات نظامی را در برمایگیارد .در شاکل ،3
مخارج نظامی آمریکا طی دوره  1970-2019ترسیم شده است .بر اساس این نماودار ،یا

ا گاوی N

شکلِ کشیده ،بر این دوره حاکم است ،بهطوریکاه هامزماان باا جناگ تحمیلای عارا علیاه ایاران و

سال  ،1شماره  ،1بهار 1400

 / 62نشريه تخصصی مطالعات راهبردی آمريکا

همینطور از سال  2000به بعد ،با افزایش مداخالت نظامی آمریکا در خاورمیانه ،مخارج نظامی با شیب
فزاینده ای در حال افزایش بوده است .نکته جا ب دیگر اینکه علیر م وقوع بحران ما ی  ،2008از میزان
این مخارج نهتنها کاسته نشده بلکه بیشتر هم شده است .نرخ رشد این مخارج ساالنه  4/5درصاد باوده
است.

شک 3ت مخارج نظامی آمریکا (منبع)SIPRI Military Expenditure Database 2020 :

عالوه بر مقدار مطلل مخارج نظامی ،سهم آن از تو ید ناخا

داخلی هام حاائز اهمیات اسات .باا

تغییر این سهم ،سهم سایر مخارج از قبیال آموزشای ،درماانی ،تحقیقاات یرنظاامی ،مادیریت بالیاای
طبیعی و ...نیز تغییر میکند .در شکل  4نسبت مخارج نظامی به تو ید ناخا

داخلی آمریکا ارائه شده

است .بر اساس این شکل ،سهم مخارج نظامی از  GDPدر دورۀ  1970-2019علیر م نوسانات متعدد،
بهطورکلی از ی

روند کاهنده برخاوردار باوده و از حاداکثر  8درصاد در ساال  1970باه کمتار از 4

درصد در سال  2019تنزل یافته است.
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شک 4ت سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی آمریکا
(منبع)SIPRI Military Expenditure Database 2020 :

متغیر مهم دیگر در این مطا عه نرخ فقر است .این نرخ برحسب نسبتی از جمعیت که زیر خطار فقار
زندگی میکنند ،محاسبه شده اسات .نارخ فقار در آمریکاا از چرخاههاای اقتصاادی پیاروی مایکناد،
بهطوریکه طی دوره های رکاودی ،ایان نارخ افازایش یافتاه و در دورههاای رونال اقتصاادی کااهش
مییابد .در دهۀ  1970به د یل رونل اقتصادی ایجاد شده در دهاۀ  1960و اوایال  ،1970نارخ فقار باین
 11/3تا  15/2درصد نسبتا پایدار ماند .پس از وقوع سه رکود در ساالهاای  1981 ،1980و  1990نارخ
فقر به باالی  15درصد نیز رسید .با آ از سده  ،21کمترین میزان فقر در سال  2000معادل  11/3درصد
ثبت شد ،ضمن اینکه در بازه زمانی  1990-2019کمترین نرخ فقر معاادل  10/5درصاد در ساال 2019
تجربه شد ،این نرخ با توجه به جمعیت حدود  320میلیون نفری آمریکا معادل قارار گارفتن  33میلیاون
نفر زیر خط فقر است .در شکل  ،5نرخ فقار در آمریکاا در دورۀ  1970-2019نشاان داده شاده اسات.
میانگین نرخ فقر در این دوره 13/1 ،درصد بوده است.
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شک 5ت نرخ فقر در آمریکا (منبع)U.S. Census Bureau, 2020 :

از مقایسه بصری شکلهای  4و  5میتوان وجود رابطۀ مثبت بین نرخ فقر و سهم مخاارج نظاامی از
تو ید ناخا

داخلی را نتیجه گرفت .ضریب همبستگی  +0/169این ارتباط مثبت را تأیید میکند.

ضریب جینی بهعنوان متغیر رای برای سنجش نابرابری در توزیش درآمدها و ثروتها ،متغیر دیگار
این تحقیل است .دامنۀ این ضریب بین صفر و ی

بوده و هر چه این ضریب به ی

نشانۀ نابرابری و بیعدا تی بیشتر و هر قدر به صفر نزدی

نزدی

تار باشاد،

تر باشد ،دال ت بر عدا ت در توزیش درآمدها

دارد .شکل  6نشان میدهد که در دورۀ مورد مطا عه ،ضریب جینی بهطور پیوسته در حال افزایش بوده
است و از حداقل  0/394در سال  1970به  0/484افزایش یافته اسات .ضاریب همبساتگی باین ضاریب
جینی و مخارج نظامی آمریکا در دوره  1970-2019معادل  +0/903بوده و ارتباط مثبت و قوی بین دو
متغیر را نشان میدهد.
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شک 6ت ضریب جینی در آمریکا (منبع)Federal Reserve Bank of St. Louis, 2020 :

 2ـ تصریح و تخمين مدل
با توجه به اینکه ی

نظریه خاص درباره ارتباط بین «نظامیگری و بیعدا تی» در ادبیات اقتصادی

معرفی نشده است و نمیتوان بدون نظریه اقتصادی ،بین متغیرهای درونزا و برونزا تمایز قائل شد ،بار
اساس دیدگاه سیمز ( ،)1980بین متغیرها همزمانی وجود داشته و ضرورت دارد ارتباط متقابل آنها در
قا ب ی
ی

ا گوی سیستم معادالت همزمان بررسی شود .اگر این ا گو شامل وقفاههاای متغیرهاا باشاد،

ا گوی سیستم معادالت همزمان پویا ایجاد میشود که در آن رفتار یا

متغیار بار اسااس مقاادیر

گذشته خود متغیر و تعدادی از متغیرهای دیگر به صورت همزمان توضی داده میشود .چنین ا گاویی
به ا گوی خودتوضی (خودرگرسیون) برداری ( ،)1VARمعروف است .مدل سیمز ،فرم کلای زیار را
دارد:
()1
که در آن ) Ai (i=1,…,Pها مااتریس ضارایب ا گاو yt ،مااتریس متغیرهاای درونزا و  pتعاداد
وقفههای مدل را نشان مایدهاد .در اینجاا  ytو همچناین  utبردارهاای  k × 1و Aiهاا مااتریسهاای
 k × kاز ضرایب ا گو هستند .در این سیستم ،هر متغیر در ytبر اساس وقفههای خود و وقفههای ساایر
متغیرها توضای داده مایشاود .اذا روش  OLSروش کاارا بارای بارآورد ضارایب ا گاو اسات ،زیارا
)1 Vector Auto-Regression (VAR
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متغیرهای سمت راست تمام معادالت متغیرهای از پیش تعیین شده و کامال همانند هستند .عالوه بر این،
مدل VARپیشبینیهای بهتری نسبت به سایر ا گوهای معادالت همزمان ارائه میکند.
از دیگر مزایای مدل  VARاین است که برآورد ضرایب ا گوی بلندمدت گام نخست برای تنظیم
و برآورد ا گوی کوتاهمدت تصحی خطا ( )ECMاست که ساختار پویای کوتاهمدت سرعت تعادیل
به سمت تعادل بلندمدت را نشان میدهد (گجراتی.)1394 ،

مدل  VARدر سادهترین فُرم خود از نوع سریهای زمانی است .ذا ابتدا مانایی آنها باید بررسای
شود؛ زیرا اگر سری زمانی ،مانا نبوده و بهاصاطالح «ریشاه واحاد» 1داشاته باشاد ،آزماونهاای آمااری
متعارف بر پایۀ آمارههای  F ،tو کایدو معتبر نبوده و منجر به «رگرسیون کا ب ،ساختگی یا
میشود .در این صورت ،ضریب تعیین ( )R2بزر

جعلای»2

و تعداد آمارههای  tیر معنادار زیاد خواهد باود و

استنباط در مورد میزان ارتباط بین متغیرها نادرست خواهد بود.
بنا به تعری  ،ی

سری زمانی هنگامی مانا 3است که میاانگین ،واریاانس ،کوواریاانس و ضارایب

همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند .اگر ی
ی

ساری زماانی در ساط خاود ماناا نباوده ،اماا باا

بار تفاضلگیری مانا شود ،گفته میشود ) I(1یا مانا در تفاضل مرتبه اول اسات (نوفرساتی:1387 ،

 .)33-35اگر همه ساریهاای زماانی موردبررسای I(1) ،باشاد ،از تکنیا

هامانباشاتگی یوهانساون-

یوسلیوس استفاده میشود؛ اما اگر برخی از آنها ) I(0و برخای دیگار ) I(1باشاند ،مایتاوان از روش
خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ،روش حداقل مربعات تعدیل شده ،روش حداقل مربعات معماو ی
پویا و مانند آنها برای استخراج رابطۀ بلندمدت بین متغیرها استفاده کرد.
در این تحقیل ،بردار  yشامل متغیرهای زیر است:
 .1سهم مخارج نظامی از تو ید ناخا

داخلی ( ،)MEXبه درصد؛

 .2نرخ فقر ( ،)POVبه درصد؛
 .3ضریب جینی ( ،)GINIمتغیر نسبی در بازۀ صفر و ی

؛

 .4نرخ رشد اقتصادی ( ،)EGRبه درصد.
نتای بررسی مانایی در جدول ( )1بر اساس آزمون ) KPSS (1992گازارش شاده اسات .فرضایۀ
صفر این آزمون دال ت بر مانایی متغیرها و فرضیۀ مقابل حاکی از نامانایی اسات .در ساط معنایداری

1 Unit Root
2 Spurious regression
3 Stationary
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 ،%1همۀ متغیرها در سط مانا هستند و ذا ا گوی  VARرا میتوان روی این متغیرها اجرا کرد.
جدول 1ت نتایج آزمو مانایی متغیرها

متغير

آماره

آزمون KPSS

*

مقدار بحرانی

نتيجه

MEX

0/08

0/216

مانا در سطح

POV

0/092

0/216

مانا در سطح

GINI

0/147

0/216

مانا در سطح

EGR

0/105

0/216

مانا در سطح

سطح معنیداری %1

در تخمین ا گوی  VARگام اول تعیین تعداد بهینه وقفهها است .برای این کار معیارهای اطالعات
شوارتز -بیزین ( ،)SBCآکائی

( )AICو حنان-کوئین ( )HQCاستفاده میشود ،اماا میاان ایان ساه

معیار SBC ،در تعداد وقفهها صرفهجویی کرده ،درجۀ آزادی بیشتری به مدل میدهد و معماوال بارای
تعداد مشاهدات کمتر از  100مناسب است (نوفرستی .)1387 ،در تخمین مدل بر اساس معیار اطالعات
شوارتز-بیزین ( ،) SBCتعداد وقفۀ بهینه ی

به دست آمده ذا بقیه تحلیلها با این تعاداد وقفاه دنباال

میشود .خروجی اول مدل  VARجدول ضرایب برآورد شده متغیرهاست که به د یل عدم تماایز باین
متغیرهای برونزا و درونزا ارزش تفسیر را ندارد .با ایان حاال ،الزم اسات ثباات مادل  VARبررسای
شود .چنانچه وارون ریشههای چندجملهای خودرگرسیون مشخصه در داخل دایره واحد قارار گیرناد،
مدل  VARبه ثبات میرسد .مطابل شکل  ،6چون همه ریشهها درون دایاره واحاد هساتند ،پاس مادل
 VARباثبات بوده و تحلیلها معتبر خواهند بود.

شک 6ت وارو ریشههای چندضلعی مشخصه خودرگرسیو
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گام بعدی در تخمین مدل  ،VARبررسی رفتار تابش واکنش آنی ( 1)IRFبه شاوکهاا (ضاربههاا)
است .این تابش ،واکنش و رفتار پویای متغیرهای درونزا را از طریل ایجاد تکانه (باهانادازه یا

یاا دو

انحراف معیار) در سایر متغیرهای برونزا اندازه میگیرد ( وتکه پول و ریمرز .)1992 ،با توجه به وجود
چهار متغیر درونزا ،در عمل شانزده تابش واکنش قابل ارائه است ،اما به د یال توجاه و تأکیاد بار تاأثیر
نظامیگری ( با متغیر جانشین سهم مخارج نظامی از تو ید ناخا
نرخ رشد اقتصادی ،نتای واکنش این متغیرها به شوک ی

داخلی) بر نرخ فقر ،ضریب جینای و

انحراف معیاری در متغیر  MEXدر شکل

 7نشان داده شده است .مطابل این شکل ،با افزایش سهم مخارج نظامی ،ضریب جینی (معیاار ناابرابری
درآمدی) در تمام دوره ها افزایشی است ،بنابراین نظامیگری موجب وخامت در ناابرابری درآمادها و
ثروتها در آمریکا میشود.
از طرف دیگر ،با افزایش سهم مخارج نظامی تا دورههای  3و  4نرخ فقر فزاینده بوده اما پس از آن
کاهش یافته و ی به صفر نمیرسد و در بازۀ  0/2تا  0/3باقی میماناد .اثار گساترش مخاارج نظاامی بار
رشد اقتصادی نیز تقریبا تا دورههای  3و  4فزاینده بوده اما در دورههای بعدی به ثبات میرسد.

شک 7ت واکنش وه شوک یک انحرا

معیاری در سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی
)1 Impulse Response Function (IRF
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گام آخر در تخمین مدل  ،VARتجزیه واریانس 1است .تجزیه واریانس به این مفهاوم اسات کاه
تغییرات ی

متغیر تا چه اندازه متأثر از نوسانات خود متغیر بوده و تا چه اندازه از نوسانات سایر متغیرها

تأثیر پذیرفته است .باز  16حا ت از توضی واریانس برای چهار متغیر پایش مایآیاد ،اماا در جادول 2
نتای تجزیه واریانس سه متغیر موردنظر (نرخ فقر ،ضریب جینی و نرخ رشد اقتصادی) به د یل نوسانات
 MEXارائه شده است .این جدول نشان میدهد که در دوره اول حدود  22درصد از واریانس نرخ فقر
توسط نوسانات  MEXتوضی داده میشود ،اما با گذشت زمان ،ساهم واریاانس  MEXدر نوساانات
نرخ فقر به  26درصد افزایش مییابد .در مورد ضریب جینی ،مشاهده میشود کاه در دورۀ اول حادود
 1/2درصد از واریانس آن توسط نوسانات  MEXتوضی داده مایشاود اماا در بلندمادت ،ساهم ایان
نوسانات به تقریبا  4/4درصد افزایش مییابد .در رابطه با نرخ رشد اقتصاادی نیاز در دورۀ اول ،حادود
 18درصد نوسانات توسط واریانس  MEXتوضای داده مایشاود اماا در بلندمادت ایان ساهم ،روناد
کاهشی خفی

داشته و پس از  10دوره به حدود  17/7درصد میرسد.
جدول 2ت تجزیه واریانس متغیرها وه دلی نوسانات MEX
EGR

GINI

POV

Period

18/217

1/1886

21/575

1

18/066

1/197

23/790

2

17/826

1/441

24/323

3

17/677

1/827

24/626

4

17/618

2/281

24/879

5

17/613

2/750

25/109

6

17/628

3/204

25/320

7

17/648

3/628

25/509

8

17/663

4/018

25/674

9

17/667

4/374

25/814

10

1 Variance Decomposition
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بحث و نتيجهگيری
مخارج نظامی جزئی از هزینههای دو ت و محرک اقتصاد باه شامار مایرود .در نتیجاه باا افازایش
مخارج نظامی ،رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد .مصادا باارز ایان اثرگاذاری ،تاأثیر مثبات مخاارج
نظامی در دورۀ جنگ جهانی دوم بر خروج از بحران بزر

اقتصادی رب است.

روند پنجاه سا ۀ مخارج نظامی در آمریکا نشان داد که به موازات افزایش ساهم مخاارج نظاامی در
تو ید ناخا

داخلی این کشور ،ضریب جینی هم باهطاور پیوساته افازایش یافتاه و عادا ت در توزیاش

درآمدها را مختل کرده است .همچنین در دورۀ موردمطا عه ( ،)1970-2019نرخ فقار (ساهم جمعیات
زیر خط فقر) همواره بین  10تا  15درصد نوسان داشته است .این نسبتها توجه به جمعیت با غ بر 320
میلیون نفری این کشور ،شایان توجاه اسات و نشاانگر روی دیگار ابرقادرتی و اقتصااد برتار دنیاسات.
همبستگی مثبت بین نرخ فقر و نظامیگری و همچنین بین نابرابری درآمدی و مخارج نظاامی یا

باار

دیگر در تحلیل خودرگرسیون برداری ( )VARتأیید شد.
بر اساس شواهد آماری ،در آمریکا ،افزایش مداوم مخارج نظامی ،تأثیر مطلوبی بار اقتصااد نداشاته
است ،بلکه موجاب تشادید ناابرابری ،افازایش فقار و بایعادا تی و افازایش بادهی ملای شاده اسات،
بهطوریکه نسبت بدهی به تو ید ناخا

داخلی را در سال  2019به  107درصد رسانده است.

نظامیگری و جنگطلبی دو ت آمریکا ،فرصات سارمایهگاذاری در زیرسااختهاا ،مراقباتهاای
بهداشتی ،آموزشی و مدیریت تغییرات اقلیم را کاهش میدهد ،به محیطزیست آسیب میزناد و منجار
به جنایت و تروریسم میشود .این راهبرد با تقلیل سهم بودجۀ سایر بخشها ،به کاهش رشد اقتصاادی
دامن میزند .ا بته ،به موازات افزایش مخاارج نظاامی ،شارکتهاای صانعتی-نظاامی آمریکاا از جملاه
الکهید مارتین ،بوئینگ ،ریتون ،نورثروپ گرومن و جنرال دینامی

بیش از سایر شرکتها منتفش

می-

شوند ،بهطوریکه شرکت الکهید مارتین حدود  60درصد ِدرآمد خود را از محل قراردادهای خود باا
وزارت دفاع کسب میکند .برخی شرکتها مانند جنرال ا کتری

 ،هانی ول ،ریتون و بوئیناگ نیاز از

تخفی های ما یاتی در قا ب وجوه استهالکی ،ما یات معو و اعتبار ما یاتی بهرهمند میشوند.
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آمریکا از صادرات اسلحه نیز منتفش میشود .در سال  ،2018شرکتهاای آمریکاایی  36درصاد از
صادرات جهانی ساالح و هواپیماای جنگای را باه عهاده داشاتند .رابطاۀ مباد اه در خصاوص تجاارت
تسلیحات هم به زیان کشورهای درحالتوسعه تمام شده و به فقر و عقبماندگی آنها منتهی میشود.
آمریکا با تخصی

با غ بر  ٪16کال بودجاه باه اماور نظاامی ،در رتباه اول دنیاا قارار دارد و ساعی

می کند توانمندی اقتصادی خود را به پشتوانۀ تسلیحات پیشرفته حف کند ،اما شکاف درآمد و ثاروت
و افزایش تبعیض نژادی علیه رنگینپوستان که در سال  2020با اعتراضات مدنی علیاه خشاونت پلایس
ضد سیاهپوستان و تقویت جنبش «حیات سیاهپوستان اهمیات دارد» باه اوج رساید ،گویاای بایعادا تی
فزاینده و فقر تودههای پایین درآمدی علیر م جلوههای ا را آمیز دموکراسی آمریکایی است.

یادداشتها
4. Mercantilism
5. Neo-militarism
6. New deal
)7. Vector Auto-Regression (VAR
8. Unit Root
9. Spurious regression
10. Stationary
)11. Impulse Response Function (IRF
12. variance Decomposition
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ABSTRACT
A strong and integrated economic system is a combination of coordinated
components of hard and soft power. Relying solely on military power and hard
power and ignoring human capital and mobilizing the masses as soft power,
causes the gradual decline of the system. Despite being the world's largest
economy with $ 21 trillion and the largest military spending in the world ($ 732
billion), the United States ranks seventh in the world in terms of per capita
income ($ 65,000) and has a Gini coefficient (Income distribution index) of
0.852 and indicates a highly unequal distribution of income and wealth. The
income gap between white and black households is also widening sharply. The
racism perception index (zero to one) in the United States was reported at 5.18
out of 76 countries, ranking it 13th. These stylized facts indicate a positive
relationship between increasing military spending and increasing poverty and
injustice in American society. This study, with the help of time series data from
the period 1970-1970, shows that with increasing military spending and
inciting war, inequality and the poverty-rich gap in the United States is
increasing.
KeyWords: Military Expenses, Belligerence, Income Distribution, Poverty,
Racism
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