
 

  



 
 

 
 1381، خرداد  1مجله برنامه و بودجه دفاىع    پيش شماره 

  

  صاحب امتياز     :    مركز مطالعات و تحقيقات بودجه دفاىع    

   مدير مسئول    :    دريادار دوم پاسدار اصغر صالح    

ن دّرى نوگورانن     رسدبي         :    حسي 
  

 : همكاران اين شماره 

ن دّرى نوگورانن      سعيد مهاجرانن  -مراد سيف دكير هللا -حسي  أت اعضاى هي)مي 
 )علىم گروه اقتصاد دفاع پژوهشكده علوم دفاىع

  

گي  حروف     ن   :    راضيه شي   چي 
  

 : يادآورى 

 له ن  به مين
ً
 .تأييد نويسنده يا ديدگاه وى نيست درج مقاالت در اين مجله لزوما

  ن )ع( تهيه اين مجله با همكارى پژوهشكده علوم دفاىع دانشگاه امام حسي 
 .استشده
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 فهرست مطالب
  

 7سخن رسدبي     
 9   ىلهاى مدر تار و پود بودجههاى دفاىعبندى عموىم و تحليل بودجهپيشينه بودجه 

ن دّرى نوگورانن                                        حسي 

ن كشورى   گرى  : يك بررىس مقايسهتوسعه انسانن و نظاىم   16اى بي 

  مراد سيفدكير هللا                                     

 27اى و جهانن   هاى نظاىم منطقههزينه 

ن                                       سعيدمهاجرانن الي   ابت اسكونز و ديگران / مي 

اتژى و برنامه  وى نظاىم   هين تدوين اسير  39ريزى ني 

ن دّرى نوگورانن                                       ى ىس. بارتلت / حسي    هين

اتژى دفاىع آمريكا      46سياست بودجه فدرال و اسير

سعيد مهاجرانن دنيس اس                                        . ايپوليتو / مي 

 52هاى دفاىع انگلستان : محدوديتها و امكانات   بودجه 

سعيد مهاجرانن                                        گاردن / مي 
  تيمونر

 60هاى دفاىع و توسعه در كشورهاى عرنى   بودجه 

سعيد مهاجرانن                                       جم)مي   )مير

 61يابد   كاهش ىمOECD    مخارج تحقيق و توسعه دفاىع در كشورهاى 

سعيد مهاجرانن                                       جم)مي   )مير

 62بندى و مديريت ماىل در بخش عموىم"   هاى آموزىسى در زمينه "بودجهبرنامه 

ن دّرى نوگو                                       جم)رانن حسي   )مير
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    سخن رسدبي  

 سهل     
ى

رى و انگارانه، مستلزم تغذيه فكفعاليت كارآمد و اثربخش و فارغ از روزمرگ
علىم پويا و مستمر و روزآمد است. سازمانهاى امروزى بيش از آنكه به تزريق منابع ماىل 

انهاى نظاىم سازمترديد نيازمند باشند، محتاج كسب آگاىه و تعامل انديشه هستند و نى 
در فضاى بسيار پيچيده و متحول معارص، به مراتب بيش از بسيارى از سازمانهانى كه 
با امنيت آرمانها، منافع، و جان و مال يكايك مردم ارتباط نزديك و مستقيم ندارند، به 

اتژيك  دفاىع  - امنيتر  -اين روزآمدى فكرى و علىم و اطالعانر نياز دارند. فعاليت اسير
ن فعاليتر فع ده است. لذا غفلت در چني   گسير

ً
اليتر پرمخاطره و پرهزينه و فورى و بعضا

 .پيامدهانى نابخشودنن به همراه خواهد داشت

 نى     
ادعا براى پاسخگونى به نياز و الزام ياد آنچه پيش رو داريد، طليعه تالىسى

يه است، اى بسيار تخصىص و در لفافهاست. برنامه و بودجه دفاىع زمينهشده اى  و نشى
دازد  با  -بويژه در مراحل اوليه  -كه در فواصل چند ماهه، به طور خاص به آن بير

يهدشواري  هاى فراوانن روبه به  اى كهرو است. گفتتن است كه در جهان امروز، نشى
ن به گونهريزى و بودجهبرنامه نظاىم ني  دازد اى تخصىصبندى عموىم در قلمرو غي   بير

 .باشدبسيار اندك ىم

ن شماره آن را دراختيار داريد، قرار است      يه "برنامه و بودجه دفاىع" كه اولي   -نشى
دازد  حتر  -به يارى خداوند   بير

اژى محدود به موضوعانر المقدور در فواصل دوماهه با تي 
ه شوند. قلمرويانى در اين زمينكه به نوىع به موضوع مرتبط با عنوان آن مربوط ىم

 باشد و با بررىس اين منابع، از رسانن ىمورى بر منابع موجود علىم و اطالعنيازمند مر 
ند جمله، موضوعات ذيل در اين عرصه قرار ىم  : گي 

 ريزى و سياستگذارى دفاىع؛امور كىل برنامه . 1

 بندى دفاىع؛امور كىل بودجه . 2

 ها و ساختار كالن حوزه دفاع؛امور طرح . 3

وى )محورهاى اصىل فعاليتهاى در بخش دفاىع  . 4 ازجمله، امور ني 
، ات، امور تحقيق و توسعه، امور تعمي  و نگهدارى، امور  انسانن ن امور تجهي 
،   عمليانر

ى
 ؛(امور رفاىه، امور درمانن و امور بازنشستگ

 .امور حسابدارى و ماىل بخش دفاع . 5

ورد اى و اقتصادى ماى، بودجههروشن است كه در كليه موارد ياد شده جنبه برنام    
مارهاى ربط، ارايه آنظر است. شناخت منابع علىم و پايگاههاى اطالعانر و پژوهشى ذى

ن در اين قلمرو قرار ىمربط، اخبار و اصطالحذى ند. در همه اين موارد، شناىس ني  گي 
ى اصىل در اولويت شناسانى و تهيه و ارايه مطالب، بخش دفاعمحور و جهت  گي 

تواند جمهورى اسالىم ايران است. به عالوه، از آنجانى كه بخش دفاع در هر كشورى نىم
اتژيك  دفاىع را  -امنيتر  -درخأل فعاليت كند و رسانجام به ناچار، بسير فعاليت اسير
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ن فراهم ىموضعيت برنامه امه و كند، تاحدى كه به مبحث برنريزى و اقتصادى كشور ني 
ريزى و د، سهىم به تحليل و ارايه اطالعات در باره برنامهبودجه دفاىع مربوط شو 
 .يابداقتصاد كشور اختصاص ىم

دفاع   ازجمله بخش -كنيم كه بهبود هر فعاليت و سيستىم در پايان خاطر نشان ىم
يه  -كشورمان  ن در اين نشى خواهانه و متعهدانه و عالمانه است. ما ني  مستلزم نقادى خي 

استقبال خواهيم كرد و تا آنجا كه مصلحت و مأموريت اجازه دهد، گونه نقاديها از اين
 .هاى ناب برخواهيم آمددرصدد تعامل انديشه

ت وىل  وظيفه  اى از بتوانيم گوشه( عج)عضاميد كه با تأييد الىه و توجهات حضن
خطي  خود را در خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالىم و شهداى گرانقدر انقالب 

جام برسانيم و در پرتو تدابي  فرماندىه معظم كل قوا توفيق يابيم. در اين اسالىم به ان
، از مطالتى كه درخور آنچه گفته شد، باشد، صميمانه استقبال ىم يم و پيشاپيش كنمسي 

انديشان و نويسندگان گرانقدر سپاسگزاريم  . ازخي 
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  هاى دفاىعبودجه بندى عموىم و تحليلپيشينه بودجه
 هاى مىلپود بودجهدر تار و 

ّرى نوگورانن     
ُ
ن د     نويسنده : حسي 

  

  مقدمه . 1

، همچون يك گزارش حسابدارى، مجموعه     اى از ارقاِم بودجه در نگرش ابتدانى
كند با اين تفاوت كه برخالف اسناد حسابدارى كه ناظر به گذشته نوشته شده جلوه ىم

 ودجه از جنبه نقشى كه در تداركنگرى است. حسابداران به بهستند، متضمن آينده
نگرند؛ مديران از جنبه اجرا؛ و صاحبنظران علوم رفتارى آن را از دارد، ىم (سازىفراهم)

ند. وظايف روزانه بودجهجنبه مستلزمات انسانن درنظر ىم طح ريزان همچون يك سگي 
دام از كموزاييگ كه از موزاييكهاى متعدد چند نقش تشكيل شده باشد، عنضى از هر  

ن درهم ها در آهاى علىم را دربر دارد. فعاليت آنها قالتى است كه اين رشتهاين رشته
ى تجرنى را به خود ىمىم

ند و اين قالب رسانجام هين ن د كه براى اهل فن آشنآمي  ا، اما گي 
ى هستند، بديع جلوه ىم  كه درصدد فراگي 

 .كندبراى كسانن

اين سياهه رقوىم به نام "بودجه"، نظرى هرچند  در اين مقاله درصدد هستيم به     
ى تاريخن به طور كىل كالبدشكافن نماييم.  گذرا بيفكنيم و اين پازل درهم تنيده را در سي 

ى كنيم. در شماره خداوند  به يارى -هاى بعدى آنگاه جايگاه امور دفاىع را در آن پيگي 
 مرورى دفاىع هاىبودجه روند  بر  پرداخت و  بندى درايران خواهيمبودجه پيشينه به –

 .كرد  خواهيم
  

بندى: نگرشى عموىم به تحول خاستگاه و روندتحول بودجه . 2

 بندى در دنياى غرببودجه

در  اى بس طوالنن دارد. نظريه كالسيكتدبي  و تنظيم امور ماليه عموىم، پيشينه    
( فراهم 2دولت؛  ( حفظ خود 1كرد : دنياى غرب، سه وظيفه براى دولت ترسيم ىم

ن خدمات عموىم. لذا 3آوردن دفاع و نظم و قانون داخىل؛  ( تأسيس و به جريان انداخير
 براى دولت هيچ

ً
گونه وظيفه اقتصادى قائل نبود. البته براى انجام وظايف ياد اصوال

رسيد و لذا نظريه ماليه عموىم، همگام با ناپذير به نظر ىمشده، اخذ ماليات اجتناب
ى متداول  بندى به معنارسد كه بودجهاست. به نظر ىمى دولت توسعه يافتهگي  شكل
در غرب هنگاىم آغاز گرديد كه در اثر كوششها و مبارزانر كه در طول تاري    خ به  1كنونن 

                                           
خي  باشد. كلمه ادر انگليش ميانه به معناى كيف بغىل پول ىم  "bouget"از لفظ  "budget"كلمه  1 

ن از لفظ  كوچك / كيف چرىم از كلمه التيتن  (bouge)  در فرانسوى قديم به معناى كيفbougette  ني 

bulga    از منطقه كلتيگ Celtic)ه ( گرفته شده –اى از زبان هندى : تي  شود كه است. گفته ىماروپانى
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عمل آمد، ابتدا در انگلستان و پس از آن، در ساير كشورها حق وضع ماليات و تصويب 
ن مردم  واگذار شد. نظارت پارلمانن بر مخارج و تصويب برنامه مخارج عموىم، به منتخبي 

م آغاز گرديد و به تدري    ج اين 1344خرج دولت و دستگاه ادارى در انگلستان از سال 
، رسانجام در اوايل قرن هيجدهم موضوع تهيه و  رويه عموميت يافت. با تحول تدريخى

 2ر عمىل شد. تصويب بودجه و الزام حكومت به اجراى بودجه مصوب در اين كشو 
ل قدرت پادشاه در اخذ ماليات و هزينه مورد  هاى دولتر بودجه در اين دوران، براى كنير

  .گرفتاستفاده قرار ىم

ريزى دولتر را به آمريكا و كانادا بردند و مزاياى مهاجرين انگليش فكر بودجه    
ن به فكر استفاده از امتيازات آبودجه ، بخش خصوىص را ني  اخت و در ن اندريزى دولتر

در  3بندى دولتر از سوى مؤسسات خصوىص اقتباس گرديد. نتيجه، روشهاى بودجه
ن با آغاز انقالب كبي  در  ، پارلمان در تصويب مالياتها نقش يافت اما 1789فرانسه ني 

حق تصويب مخارج و حق نظارت بر اجراى بودجه در اين كشور به اواخر قرن نوزدهم 
كشورها، آغاز رويه تنظيم و پيشنهاد بودجه از اوايل قرن نوزدهم گردد. در ساير  باز ىم

آغاز شد وىل اجراى كامل اين رويه، بسته به وضعيت هر كشور با فاصله زمانن تحقق 
 .4پذيرفت

در ابتدا مؤسسات توليدى و بازرگانن از نوع بودجه تخصيص هزينه به منظور     
ل كردند و به برآورد و كنير م استفاده ىمها در حوزه فعاليتهاى مهمحدود كردن هزينه

هاى عمليانر مؤسسه، از طريق ايجاد استانداردها و تحليل انحرافها توجه چندانن هزينه
، مبذول نىم شد. با ايجاد استانداردهاى توليدى و تكامل فنون حسابدارى صنعتر

دوران  فريزى نوين در مؤسسات توليدى تكامل يافت و در ساليان بعد، برخالبودجه
، از سوى دولتها اقتباس اوليه، برخن روشهاى بودجه ريزى مؤسسات توليدى و بازرگانن

 .شد

ن تحوالت       - از جمله تشي    ع دگرگونيهاى بودجه -قرن بيستم شاهد شتاب گرفير
ن بر   دوم، وظيفه بازسازى و توسعه را ني 

، بويژه جنگ جهانن بود. بروز جنگهاى جهانن
 حمايت 

ى
 دولت افزود. درگي  شدن تدريخى دولتها در ارايهو تسهيلنقش هميشگ

ى
 كنندگ

هاى رفاه، مالكيت دولت در صنعت، ساخت، و فعاليتهاى خدمات اجتماىع و برنامه

                                           
س آن را انگليابتدا كيف چرىم كه محتوى صورت مخارج و درآمدهاى دولت انگليس بوده و وزير دارانى 

ناميده  داشته در اين كشور به اين عنوانآورده و براى تصويب به پارلمان عرضه ىمبا خود به پارلمان ىم
ن  ، از خود كيف به محتويات آن تبديل شد. فرهنگ لغت جامع آكسفورد اولي  شد، و به تدري    ج اين معتن

ن كلمه  .كندذكر ىم 1432 -50اى با معناى اوليه خود را در تاري    خ كاربرد چني 
احرار، اسفنديار فرج 2  يز: نشى ل بودجه، تيى

  .36، ص 1377وند، فراگرد تنظيم تا كنير
ز پاكزاد، مبانن بودجه 3  مند، فرييى كتهاى توليدى، هي   . 20، ص 1371ريزى در رسى
، وند،فرج 4  ن  .37 ص پيشي 
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تر  -تجارى و  مديريت  بندى و مديريت تقاضا به بارهاى دولت در بودجه -در ساليان اخي 
 .ماىل اضافه شد

اى بندى دولتها بر توصيف تفصيىل سيستم بودجهمطالعات سنتر درباره بودجه    
ل   و  -نظي  حسابرىس  -و حسابدارى دولت و فعاليت مجلس و مراكز پشتيبان آن  كنير

بندى تا حد ادبيات علىم بودجه 1930و  1920هاى ماىل دولت متمركز بود. در دهه
ن مراكز بودجه اى مخارج، و اى و ماىل و بخشهزيادى با فرايندهاى ادارى، روابط بي 

 قواى اجرانى و قانونگذارى و تقسيم 
ن موضوعانر از قبيل خودمختارى و واگذارى امور بي 

نه، بيش بندى اقالم هزياختيارات در درون قوه مجريه مربوط، و البته با رويكرد فهرست
 آماده

ى
سازى پيشنهاد بودجه پرداخته شود، به فرايند هزينه كردن از آنكه به چگونگ

 .شدتوجه ىم

ن دو جنگ جهانن با توجه به مشكالت شديد اقتصادى، عملكردهاى      در مقطع بي 
ل هزينه ى در تحليل بودجهاقتصادى و كنير رشد  ها يافتند و با ها محوريت بيشير

 (ردنفرموله ك)بندى با تأكيد بر اهميت صورتبندى حسابهاى مىل، مطالعه بودجه
وسعه از ريزى تبودجه در يك چارچوب كالن اقتصادى تحول پذيرفت. تمركز بر برنامه

ى هزينهسوى دولتها، مستلزم توجه بيشير به اندازه اى اى بودجهها و تكامل ساختارهگي 
 اى را هرچه بهير منعكس كند. اين امور، وظايف و اى بود كه فعاليتهاى توسعهبه گونه

به تدري    ج فكر تهيه  1950ودجه اعمال كرد. از اواسط دهه بارهاى جديدى را بر ب
هاى عمليانر نضج گرفت، اما كماكان تا مدتها بودجه به صورت فهرست اقالم بودجه

 .شدهزينه تهيه ىم

ى براى تحقق اصالحات و تدوين بودجه 1960از دهه      امع هاى جتالشهاى بيشير
ن يافتند و به تصويصورت پذيرفت. به تدري    ج مطالعات بودجه، محو  ب ر سياىس ني 

ى شد. با بروز نارساييهاى جدى در بودجه ،  هاىبودجه در پارلمان توجه بيشير عمليانر
عرفن شد كه از جمله ناظر بر ( مPPBS) 5بندىريزى و بودجهريزى، برنامهنظام طرح

 قواى مجريه و مقننه و دشواري  هانى بود كه به كسب مصوبه سياىس براى
ن  تقابل بي 

 .فعاليت دولت ارتباط داشت

بر دستيانى به معيارى متمركز شد   1960و  1950تالش اقتصاددانها در اوايل دهه     
ن مناسب هزينه هاى گذاري  هاى جديد بر روى پروژههاى عموىم موجب رسمايهكه با تعيي 

ى تخصيص براى در ايجاد يك جهت PPB بزرگ شود. آنها از طريق نظام گي 
ى بتصميم اى نقشى مهم ايفا كردند و سىع كردند كه با تحليل اقتصادى، كارآنى ودجهگي 

 و ارزيانى هزينهتخصيص را دنبال و به پيش
 .ها كمك كنندبيتن

    PPBS  هاى اخي  مطالعهنارساييهانى داشت كه به تدري    ج آشكار شدند. در دهه 
ن  ، تعلق ماليانر و الگوهاى تعيي  ج يافته و نه عموىم روا كننده هزيسياستهاى ماليانر

                                           
5 Planning , Programming , and Budgeting System 
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انداز هاى جارى و استلزامات پسها، پرداختهاى انتقاىل، رشد هزينهمطالعه يارانه
ن عموىم، توجه بسيارى را به خود معطوف كرده است. طرح مبحث انتخاب عموىم ني 

ن مطالعات سياىس و مطالعات اقتصادى و بودجهمتضمن درهم   .تاساى بودهآميخير

ا در نظام هرويكرد خردگرانى و حسابگرى عقالنن در تدوين بودجه تقويت شگرف    
 درخور توجه است و در يك نگرش كىل ىمبودجه

ً
بندى توان دريافت كه بودجهبندى كامال

ى  بنداى، رويكرد خردپذيرترى را براى فرايند بودجهاى و تحليل بودجهبرنامه
فتر درخور  1970در دهه بندى بر مبناى صفر است. ارايه روش بودجهگشوده پيشى

ها در هر سال از پايه ارزيانى توجه در اين جهت است زيرا در اين روش، همه برنامه
 فعاليتها به طور بهنگام مورد بررىس قرار ىمىم

ى
دشوند و سنجيدگ   .گي 

بندى در دوران مورد بحث، در در پايان براى ترسيم تصويرى كىل از روند بودجه    
ريزى درخالل چند دهه گذشته در جدول ى كىل، رويكردهاى مطالعه بودجهبنديك جمع

 . ( خالصه شده است1)
 

 هاى مىلنظاىم در تار و پود بودجه -امور امنيتى  . 1

، گردهم آمدند و هويتر مىل يافتند و      از هنگاىم كه مناطق پراكنده جمعيتر
، از آن هنگام كه دولت بواحدهاى مىل با دولتهاى مركزى سامان يافتند، و به  ه عبارنر

گونه كه اشاره شد، ممانعت و دفاع در برابر ايجاد معناى امروزى آن شكل گرفت، همان
ن نظم و ترتيب و امنيت داخىل در رأس وظايف آن قرار  (امنيت )تعرض خارخى و تأمي 

ن اعتقاد بر اين بود كه دولت براى ايجاد امنيت و دداشت. در سده اع، فهاى گذشته ني 
وى نظاىم نىم وى نظاىم نياز دارد و اين ني   سيال باشد و قواىم دائىمبه ني 

ً
 تواند كامال

ن شود و اين واقعيت،  وى نظاىم دائىِم دولتر بايد با هزينه عموىم تأمي  نداشته باشد. ني 
صار و  هاى دولتر در اعهاى نظاىم در بودجهبديل هزينهمؤيد جايگاه همواره آشكار و نى 

 .استهاى مختلف بودهكشور 
وى نظاىم، به دليل وظيفه خطي  و پرهزينه     مصون از  اش نهادىتا هنگاىم كه ني 

اى جدا بافته از ساير اجزاى بدنه دولت قلمداد چون و چرا و از نظر نظارت عموىم، تافته
ل بودجه آن، در مراكز كارشناىس به ميان نىمىم ن و كنير  تعيي 

ى
د. آيشده، سخن از چگونگ

س نشان ىم د كه دهمرورى بر پيشينه مرور شده گذشته و شواهد مكتوب در دسير
 از دهه

ً
ن تحليىل به بودجه نظاىم عمدتا يكرد است. ورود رو هاى اخي  آغاز شدهپرداخير

ندى نظاىم ببندى عموىم، تحوىل را در بودجهريزى و بودجهخردگرانى به عرصه برنامه
ن پديد آورد كه بسيار حائز   اى به حصار اهميت است. با رسوخ تحليل بودجه ني 

ن ماىل ارتشها، عمق  نفوذناپذير قلمرو فعاليتهاى نظاىم، عالوه بر ايجاد دگرگونن در تأمي 
همانند  -كه اين بار، مبحث بودجه نظاىم را هدف گرفته بود   -و جديت تحقيقات نظاىم 

نظاىم درنر ها در گذشته، نتايج ثمربخشى براى قلمروهاى ساير زمينه داشت. وقتر غي 
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دانشوران عرصه نظاىم به تحليل بودجه و مديريت ماىل دفاع پرداختند، نگرش و 
گذارى عالوه بر تكنيكهاى بودجه ن به طور كىل تحت تأثي  قرار دادند. اين تأثي  ريزى را ني 

 دانشمندان قلمرو تحقيقات نظاىم و پشت
ى

گ  ابزارهاى تحليىل و خيى
ى

فتگ بانن يآنكه به پيشى
 هنگفت هزينهماىل درخور توجه آنها بازىم

ً
فاىع در هاى دگشت، ناىسى از سهم نسبتا

 .بودجه عموىم بيشير كشورها بود

 
 6بندى در گذر ايامرويكردهاى مطالعه بودجه -1جدول 

 

                                           
6  Premchand, A., Government Budgeting and Expenditure Controls : Theory and 
Practice, International Monetary Fund, 1983, p.35. 
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ريزى در فرايند بودجه بندى و معرفن رويكرد تالش در جهت گنجانيدن برنامه    
زمان جنگ  از  -آيد بندى به شمار ىمكه تحوىل شگرف در بودجه  -اى برنامهبندى بودجه

 
ى

جهانن دوم آغاز شد. ايده اوليه اين بود كه تصويرى كىل از نيازها و منابع تالش جنگ
ود. اين ريزى عرضه شهاى بديل و اولويتها، براى بودجهارايه و ابزارى براى ارزيانى راه

مايه نظام اى بود كه در قسمت گذشته ذكرى از آن به و بودجه برنامه PPB ايده، خمي 
با تمركز بر تحليل سيستمهاى تسليحانر به اين موضوع   7RANDميان آمد. مؤسسه

 1961پرداخت و با انتشار نتايج تحقيقات خود، موجب شد كه وزارت دفاع آمريكا در 
ى ايريزى را بپذيرد. نتايج درخشان بهاين نظام بودجه اع، ن نظام در وزارت دفكارگي 

ش آن در ساير مراكز و وزارتخانه ى اين  8ها در آمريكا شد. عامىل براى گسير البته پيگي 
ن براى دولت به دنبال داشت. اين ناكاميها به شكست اين روش  رويكرد، ناكاميهانى را ني 

ن به آنه در اين  ا در برخن مراكز دولتر انجاميد و اصالحانر را به همراه داشت كه پرداخير
  .گنجدمجال كوتاه نىم

 9: در پايان اين قسمت، دو نكته حائز اهميت است    

اى در رسد كه عدم پذيرش بودجه عمليانر و قبول بودجه برنامهبه نظر ىم . 1
سيستم نظاىم آن زمان به ماهيت اين روشها بازگردد. در بودجه عمليانر هدف 

ن كشف گردد و مورد توجه اين است كه كارآمدترين راههاى تحقق اهداف  معي 
، كم د و به عبارنر  ترين راه مورد نظر است، در حاىل كه در بودجههزينهقرار گي 

ى بودجهاى تمركز بر گزينش و تصميمبرنامه قيب اى در ميان سياستهاى ر گي 
ن در آن، متغي  فرض ىمىم شوند. روشن است كه بويژه باشد و خود اهداف ني 

هاى نظاىم توجه شود، به انجام ز آنكه به كاهش هزينهدر آن دوران، بيش ا
ريزى دفاىع در كشورهاى غرنى كه است. نوع برنامهشدهمأموريتها توجه ىم

ن بمتضمن سناريوبندى و بحث بر روى انتخاب اهداف مختلف ىم ا باشد ني 
ى دارد. البته شواهد نشان ىمبودجه برنامه درحال  دهند كهاى تناسب بيشير

ار بندى نظاىم مورد استفاده قر تلفيقر از روشهاى مختلف براى بودجهحارصن 
دىم  .گي 

وهاى نظاىم، موفقيت نستى بودجه برنامه . 2 اى تعديل شده در برخن ني 
نظاىم با ناكاميهاى جدى روبه و ر در زمانن كه اين روش در برخن مراكز غي 

ىه مركزى اندتواند به سيستم متمركز نظاىم و تسلط نستى فرماست، ىمشده

                                           
ى از طريق تحقيق و تحليل در سال با هدف ارتقاى سياستگذارى و تصميم  RANDمؤسسه7  گي 

 كاربردى كهاى جامعه نظاىم آمرياكنون به كليه شاخهبه وجود آمده و هم 1946
ً
مك كا به صورنر كامال

  www.rand.org)كند. )از جمله نگاه كنيد به علىم ىم
8 Babunakis, Micheal,  Budget : An Analytical and Procedural Handbook for 
Government and Nonprofit Organizations, Greenwood Press. 1976, p.7. 

 .تالبته اين دو مالحظه قابل بحث اس9 
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بر اجزاى ارتشها و اطالع الزم از امور مختلف به واسطه وجود يك سيستم 
تىم اى به سيسمتمركز اطالعانر منتسب شود، زيرا موفقيت بودجه برنامه

 هماهنگ باشد و نوىع سلسله مراتب در رفتار 
ً
 دارد كه از درون نسبتا

ى
بستگ

 .آن اعمال شود
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ن كشورىى: يك بررىس مقايسهگر توسعه انسانن و نظاىم   اى بي 

   مراد سيفنويسنده : دكير اله    
  

  يادداشت 

ايجاد امنيت، هدف مهم همه دولتها بوده و هست. از سوى ديگر، دولتها     
 و رفاه مردم كشور خود را بر دوش دارند. انجام 

ى
وريات متعارف زندگ ن رصن مسئوليت تأمي 

 همسو  -شوند اى واحد تلقر ىموظيفهكه در اصل،   -اين دو وظيفه 
ً
در عمل لزوما

ندنيستند و گاىه در تقابل با يكديگر قرار ىم  .گي 

ن رشد و توسعه اقتصادى و فعاليتهاى نظاىم      تحقيقات فراوانن درباره رابطه بي 
 است كه با روىسى خاصاى كه در پيش رو داريد، سىع شدهاست، اما در مقالهانجام شده

ن دو مشخصه توسعه انسانن ومحوريت فعاليت نظاىم،   (عامىل تحليِل ) با ايجاد پيوند بي 
بندى شوند تا ضمن مالحظه ارتباط رتبه (كشور  120بيش از )كشورهاى منتخب 

ن اين دو مشخصه، مقايسه كشورمان با ساير كشورها در اين زمينه امكان پذير احتماىل بي 
وان يك ارتباط كىل و فراگي  ميان اين دو تاست كه نىمشود. اين تحقيق نشان داده

ى هر دو هدف به  مشخصه پيدا كرد. در ضمن، كشورهاى درحال توسعه، در پيگي 
فته صنعتر خواهند  ى نسبت به كشورهاى پيشى همراه يكديگر، محدوديتهاى بيشير

  .داشت
     

  مقدمه 

. از بندى كرد دستهتوان به دوگونه متفاوت از يك ديدگاه، وظايف دولت را ىم    

 مردم را عهده
ى

ن رفاه و افزايش سطح زندگ ، دولتها مسئوليت تأمي  ستند. از دار هسونى
سوى ديگر، وظيفه ايجاد يك كاالى عموىم مهم يعتن امنيت، بر دوش دولت است و 

ن حال، گاىه در اين راستا ىم دازد. در عي  ن آن بير بايد به تشكيل ارتش، سازماندىه و تجهي 
دى امنيتر منجر ىمامنيت  ش شود كه الزمه آن پذيرش نقبلندمدت يك دولت، به راهيى

باشد اى در منطقه مربوط به خود است كه با افزايش مخارج نظاىم همراه ىمنظاىم ويژه
ى" به گر گرى بيشير سوق خواهد داد. در اين مقاله، "نظاىمو كشور را به سوى نظاىم

ن جنبه نظاىم يك دو  لت در ايفاى نقش خود به عنوان حاكم بر رسزميتن محور قرارگرفير
 .شودخاص اطالق ىم

، در اولويت قرار داشتهبرنامه     اند. هاى توسعه، به ويژه پس از جنگ دوم جهانن
ات بنيادين در ساختهاى نهادى،  عالوه بر بهبود وضع درآمدها و توليد، ايجاد تغيي 

 ههاى توسعه بوداجتماىع و ادارى هدف برنامه
ى

ان و سطح توسعه يافتگ ن است. مي 
هاى مهىم همچون توليد ناخالص مىل رسانه، نرخ مرگ و مي    از طريق متغي 

ً
معموال

نوزادان، درصد جمعيت برخوردار از آب سالم، درصد كودكان زير وزن استاندارد در 
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 زير پنج سال و... مورد ارزيانى قرار ىم
ن د. مبحث توسعه انسانن در اين ميسني  ن بر اگي 

هاى بعد انسانن توسعه بيشير توجه كرده و بر اين ايده استوار است كه هدف همه برنامه
 انسانها هستند. شاخص توسعه انسانن 

ً
 Human Development)  توسعه اساسا

Index) ان ن  در هنگام تولد، مي 
ى

يك شاخص تركيتى از سه شاخص مهم يعتن اميد به زندگ
 
ى

دستيانى به آموزش و سطح زندگ
 .11است 10

گرى با سطح توسعه انسانن به لحاظ نظرى از ديدگاههاى مختلقن ارتباط نظاىم    
، كاهش هزينه هاى نظاىم دولتها همواره ممكن است قابل بررىس است. از سونى

گذاري  هاى اجتماىع فراهم كند. در مقابل، افزايش فرصتهانى را براى انجام رسمايه
ا محدودكننده خواهد بود. از سوى ديگر، مخارج هاى نظاىم براى اين فرصتههزينه

 زانى تواند اثرات درآمدى و اشتغالنظاىم بخشى از مخارج مىل است و در جاى خود ىم
ات  ن داخىل داشته باشد. از اين جهت بايد ميان مخارخى كه به خريد تسليحات و تجهي 

د و مخااز كشورهاى ديگر و يا به استخدام مستشاران نظاىم خارخى تعلق ىم رخى كه گي 
شود، تمايز قايل شد. مورد اول، بخشى از مخارج واردات است در داخىل كشور هزينه ىم

 شود، در حاىل كه مخارجو افزايش آن به كاهش سطح توليد و اشتغال در داخل منجر ىم
ايىط ممكن است تورم ى تواند اثرات مثبت درآمدزا باشد، ىمنظاىم داخىل اگرچه در رسى

  .زانى برجاى بگذاردالو اشتغ

گرى و سطح موجود توسعه به هر حال در اين مقاله، ارتباط سطح موجود نظاىم    
ر تاست. اين ارتباط هنگاىم شفافكشور جهان مقايسه شده  120انسانن در بيش از 

ها، كشورهاى مورد بررىس را به سه دسته شامل  خواهد شد كه برحسب هريك از متغي 
بندى كنيم. در اين صورت سؤاالت ذيل قابل سط و ضعيف تقسيمسطوح باال، متو 
  : بررىس هستند

 در چه سطخ از نظاىمكشورهاى با سطح باالى توسعه - 
ى

 ارند؟گرى قرار ديافتگ

 از جهت نظاىمكشورهاى با سطح متوسط توسعه - 
ى

 چگونهيافتگ
ً
 اند؟گرى غالبا

ن توسعه گرى در كشورهاى با سطحچه سطخ از نظاىم -   وجود دپايي 
ى

 ارد؟يافتگ

 به مفهوم توان نظاىم نيست.  شايان ذكر است كه نظاىم 
ً
گرى با مفهوم ياد شده لزوما

رغم مخارج نظاىم نستى باال، از توان نظاىم وجود دارند كه به -مانند عمان  -كشورهانى 
 اندگ برخوردار هستند. در مقابل، برخن از كشورها 

ً
از توان  -لستان مانند انگ -نسبتا

توليد تسليحات در سطح بسيار باالنى برخوردارند، درحاىل كه مخارج نستى نظاىم آنها 
ن از كشورهاى هم  .تر استرديف خود پايي 

                                           
يب دوسوم و نسبت نام 10  ر مدارس با نويش ددستيانى به آموزش )برپايه باسوادى بزرگساالن با رصن

يب يك سوم  برپايه درآمد رسانه واقىع برحسب برابرى قدرت خريد (رصن
ى

 .  (PPP)و سطح زندگ
، فصلنامه مطالعات دفاىع ا 11  ، مر. ك. دژپسند، فرهاد، تحليىل بر تحول شاخصهاى توسعه انسانن نيتر

 .38، ص 1380، تابستان 27شماره  -دانشكده فرماندىه و ستاد سپاه 
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عيت فعىل گرى با وضآنچه در اين بررىس بيشير مورد توجه است ارتباط كىل نظاىم    
ن پاسخ به اين سؤال هتوسعه انسانن در كشورهاى مورد بررىس است. ما درنر  ستيم  يافير

ن اين دو متغي  مهم پيدا نمود؟كه آيا ىم ، بي   توان ارتباط خاىص اعم از مثبت يا منقن
  

 كشورها . 1
ى
  رتبه توسعه انسان

فت كشورها      ان پيشى ن  براى نشان دادن مي 
در اين تحقيق، از شاخص توسعه انسانن

ه به شود. اين شاخص كاجتماىع استفاده ىممندى از مزاياى توسعه اقتصادى و در بهره
شود، همه ساله توسط سازمان ملل ناميده ىم (HDI) . اختصار شاخص اچ. دى. آى

ين مقدار اين شاخص برابر با متحد براى كشورها محاسبه و اعالم ىم  0/ 96گردد. بيشير
نالند، هلند ف است و به كشور كانادا تعلق دارد. كشورهاى فرانسه، نروژ، آمريكا، ايسلند،

، براى كشورهاى 0/ 77هاى بعدى هستند. متوسط جهانن اين شاخص و ژاپن در رتبه
است. به هر حال در گزارشهاى  0/ 586 و براى كشورهاى در حال توسعه 0/ 91صنعتر 

اند، به طورى كه  بندى شدهرتبه HDI سازمان ملل كشورها براساس ارزش شاخص
الئون در رتبه  4، آمريكا رتبه  3، نروژ رتبه  2، فرانسه رتبه  1كانادا رتبه   سي 

ً
 174و مثال

  .قرار دارد

، علت فقدان اطالعات كامل برخن از كشورها، تنها به      كشور   122در تحقيق حارصن
گرى ايم و لذا براى اينكه بتوانيم به سهولت هر دو رتبه توسعه انسانن و نظاىمپرداخته

ان شاخص توسعه انسانن خود   122را با هم مقايسه كنيم، اين  ن كشور را بر اساس مي 
 رتبه

ً
ايم و لذا شماره رتبه توسعه انسانن كشورها در اين تحقيق، اندگ بندى كردهمجددا

 ايران در 
ً
با شماره رتبه اين كشورها در ميان همه كشورهاى جهان متفاوت است. مثال

 58كشور، حائز رتبه   122ن و در اين تحقيق در ميا 78استاندارد جهانن حائز رتبه 
  .است

(  1كشور مورد بررىس از جهت توسعه انسانن در جدول )  122بندى نتايج رتبه    
  .استگزارش شده
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 های توسعه انسانن مربوط به کشورهای مورد بررىسرتبه -1جدول 
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 گرىشاخص نظاىم . 2

ان گرايش كشورها به نظاىم     ن هاى مهىم چون گرى، از براى نشان دادن مي  متغي 
درصد مخارج دفاىع از توليد ناخالص داخىل، مخارج نظاىم رسانه به دالر ثابت، درصد 

وى نظاىم در هر مخارج دفاىع از مجموع هزينه هاى آموزش و بهداشت، و تعداد ني 
هاى پوىل همه به قيمت ثابت محاسبه  هزارنفر جمعيت استفاده خواهيم كرد. متغي 

 اشده
ى

ها در درجه نخست نستى بودن آنها ىماند. ويژگ عتن كه باشد، به اين مين متغي 
 
ى

 به جاى مخارج نظاىم مطلق كشورها كه به اندازه و جمعيت كشور موردنظر بستگ
ً
مثال

خواهد داشت و از اين نظر براى كشورهاى مختلف بسيار متفاوت و فاقد ارزش 
هاى  ايم. آنگاهها استفاده كردهاى است، از مخارج نظاىم نستى و يا رسانه آنمقايسه متغي 

شخص اند. در نتيجه به مالىك ممذكور به روش خاىص كه گفته خواهد شد، تلفيق شده
 .ايمگرى دست يافتهبندى كشورها بر اساس رتبه نظاىمبراى رتبه

  

  تحليل عامىل . 3

ن رتبه نظاىم     رار  قگرى كشورها مورد استفاده روىسى كه در اين تحقيق براى يافير
دهد كه است. اين روش به ما امكان ىم (Factor Analysis) گرفته، روش تحليل عامىل

هاى متعدد بتوانيم موضوعانر  آن  را براساس -يا كشورهانى  -در صورت وجود متغي 
ها رتبه بندى كنيم. به عنوان نمونه، در تحقيق حارصن از چهار متغي  براى نشان متغي 

ها به شورها استفاده شدهگرى در كدادن سطح نظاىم است. اگرچه هريك از اين متغي 
 يكسان ببندى كنند. اما اين رتبهتوانند كشورهاى مورد بررىس را رتبهتنهانى ىم

ً
نديها لزوما

نخواهند بود. روش تحليل عامىل به ما اين امكان را خواهد داد كه چندين متغي  متعدد 
يم و كشورهاى مورد بررىس را وىل مرتبط را به صورت يك متغي  ضمتن در  نظر بگي 

ها استوار است كه تا حد براساس آن رتبه  ميان متغي 
ى

بندى كنيم. اين روش بر همبستگ
ِ حاصل شده، منعكس خواهد شد. در واقع، در اين روش 

قابل قبوىل در متغي  تلفيقر
ها عوامل  ميان متغي 

ى
ها استخرا  (Factors) براساس همبستگ ج توضيح دهند متغي 

 را نسبت به همه شوند، به گونهىم
ى

ان توضيح دهندگ ن ين مي 
اى كه عامل اول بيشير

ها خواهد داشت. عامل دوم و عاملهاى بعدى هريك به ترتيب توضيح   دهنمتغي 
ى

دگ
ى خواهند داشت. در روش تحليل عامىل، كه به كمك نرم  افزارهاى آمارى مانندكمير

SPSSWIN   هم وجود دارد كه با انجام چرخشقابل انجام است، اين امكان  

(Rotation)  ين  عاملها را افزايش دهيم. در نهايت بهير
ى

مناسب، قدرت توضيح دهندگ
ها ارتباط قوى  حالت براى يك عامل استخراخى اين است كه نسبت به برخن از متغي 
ها ارتباط ضعيف نزديك به صفر داشته باشد. در  نزديك به يك و نسبت به بقيه متغي 

هاى با ارتباط قوى باشد و ن صورت، عامل موردنظر در واقع ىماي تواند نماينده متغي 
د. در حالتر مانند مورد اين تحقيق كه در رتبه بندى موضوعات مورد استفاده قرار گي 
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ها محدود  است، استخراج تنها يك عامل كفايت خواهد كرد. اگر  (چهار)تعداد متغي 
هاى الگو داشته باشد، ىم هاى توان آن را به جاى متغي  اين عامل ارتباىط قوى با متغي 

بندى موضوعات قرار داد. در تحليل عامل پس از استخراج متعدد اوليه مبناى رتبه
ان افزار، براساس مرمبندى آن است كه به كمك نعامل مناسب، گام بعدى براى رتبه ن ي 

، يك نمره عامىل به هريك از موضوعات   (ورهاكش)ارتباط هر كشور با عامل استخراخى
د  .داده شود. سپس اين رتبه عامل مبناى مرتب شدن كشورها قرار گي 

 دارد كه  67در تحقيق حارصن تنها عامل استخراخى     
ى

درصد قدرت توضيح دهندگ
توانيم كشورهاى مورد بررىس را بر اساس نمره عامىل ن ىممناسب است، و لذا با اطمينا

ن جايگاه هر كشور در ميان    122مربوط به عامل مذكور مرتب كنيم. نتيجه اين كار، يافير
گرى است. اين بدان خاطر است كه هريك از كشور جهان از جهت سطح نستى نظاىم
هاى چهارگانه اوليه به سطح نظاىم  .دانگرى اشاره كردهمتغي 

 .( مالحظه كرد2توان در جدول )گرى را ىمبندى كشورها برحسب نظاىمنتايج رتبه    

 

  بندى كشورهادسته . 1

ن براساسپس از مشخص شدن رتبه هريك از كشورها بر اساس نظاىم      گرى و ني 
، الزم بود كه يك دسته سعه گونه، از زياد به كم، از سطوح تو بندى طيفتوسعه انسانن

ن نظاىم انسانن و  گرى انجام دهيم. اين كار موجب سهولت مقايسه خواهد شد. به اين ني 
يم. به اين ترتيب   منظور بهير ديده شد كه از مساحتهاى زير توزي    ع نرمال كمك بگي 
كشورها به سه دسته تقسيم شدند. دسته اول كشورهانى هستند كه رتبه آنها از لحاظ 

ن رتبهگرى، بيشير اتوسعه انسانن و يا نظاىم ها كمير است. ز يك انحراف معيار از ميانگي 
هاى اين كشورها حائز رتبه باال محسوب خواهند شد. دسته دوم كشورهاى حائز رتبه

 و اى در فاصله يك انحراف معيار كمير باشند كه داراى رتبهميانن يا متوسط، آنهانى ىم
ن رتبه هاى ا رتبهوم كشورها كه بها هستند. دسته سيك انحراف معيار بيشير از ميانگي 

 ارزيانى خواهند شد، آنهانى هستند كه داراى رتبه
ن يار به اى بيش از يك انحراف معپايي 

ن رتبه ، رتبهها ىمعالوه ميانگي 
ً
را سطح  25تا  1هاى باشند. براساس معيار مذكور، نهايتا

 ارزيانى را سط 125تا  101هاى را سطح متوسط و رتبه 100تا  26هاى باال، رتبه
ن ح پايي 

 .خواهيم كرد
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 گری مربوط به کشورهای مورد بررىسهای نظاىمرتبه -2جدول 
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   تحليل نتايج . 2

 بررىس وضعيت توسعه انسانن در كشورها( الف 

باشد، در ىم HDI بندى توسعه انسانن كشورها، كه برگرفته از رتبه شاخصرتبه    
نتايج به دست آمده، كشورهاى كانادا، فرانسه، است. براساس ( ارائه شده1جدول )

كشور   122هاى اول تا چهارم توسعه انسانن در ميان نروژ و آمريكا به ترتيب در رتبه
و رژيم اشغالگر  13، انگلستان در رتبه 7مورد بررىس قرار دارند. كشور ژاپن در رتبه 

، 35ان، بحرين در رتبه اند. از ميان كشورهاى همسايه اير رقم خورده 22قدس در رتبه 
قرار دارند. تركيه، عربستان و  44و  43هاى ، قطر و كويت به ترتيب در رتبه39امارات 

كشور،   122قراردارند. كشور ايران در ميان  54و  52 53هاى عمان به ترتيب در رتبه
 .استتوسعه انسانن را به خود اختصاص داده 58رتبه 

د، كشور ايران از جهت توسعه انسانن به طور نستى شو گونه كه مالحظه ىمهمان    
ن  ترى نسبت به كشورهاى همسايه جاى دارد، و اگرچه در ميان كشورهاى با در رتبه پايي 

، در نيمه اول قراردارد وىل اين رتبه با موقعيت ايران به عنوان  رتبه متوسط توسعه انسانن
ن تناسب ندارد ولذا رسمايهيك كشور نفت انن انس -هاى اجتماىع زمينه گذارى در خي 

 .اولويت باالنى براى ايران دارند
  

  گرى در كشورهابررىس وضعيت نظاىم ب( 

دهد كه كشورهاى عمان، رژيم اشغالگر قدس، قطر،  ( نشان ىم2نتايج جدول )    
گرى به ترتيب در كويت، سوريه، عربستان سعودى و عراق از لحاظ سطح نظاىم

، 10كشور جهان قرار دارند. كشور امارات در رتبه   122تم در ميان هاى اول تا هفرتبه
قرار دارند، و كشور پاكستان  22و آمريكا در رتبه  15، روسيه در رتبه 14بحرين در رتبه 

است. الزم است واقع شده 33است. ايران در رتبه  27و كشور تركيه در رتبه  24در رتبه 
به طور مطلق، بلكه در تناسب با جمعيت آن   گرى هر كشور نهتوجه كنيم كه نظاىم
 كشور عراق، رتبه كشور سنجيده شده

ً
است و از اين نظر نبايد تعجب كرد كه مثال

 .گرى باالترى نسبت به كشور آمريكا داشته باشدنظاىم

ا به جز تركيه ب -آنچه در وهله اول جالب است اينكه كشورهاى همسايه ايران     
تر اينكه گرى قرار دارند، و جالبسته كشورهاى با رتبه باالى نظاىمدر د -اختالفن اندك 

ن رتبه ن هاى بسيار حائز اهميتر را به خود اختصاص دادهدر ميان اين دسته ني  اند. درعي 
 باال  -گرى در زمره كشورهاى متوسط حال كشور ايران از نظر نظاىم

ً
 -اگر چه نسبتا

ن به لحاظ اهميت جغرافياى است. لذا با توجه به وضعيت كشورهاى  همسايه و ني 
ن در كشورمان ىمنظاىم، برنامه  .توانند داراى اولويت باال تلقر شوندهاى دفاىع ني 
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  تلفيق نتايج ج( 

ور در مح)و توسعه انسانن  (در محور افقر )گرى ( هر دو جنبه نظاىم1در نمودار )    
است كه كشورهاى رژيم اشغالگر  است. نتايج تلفيقر حاىك از آنآورده شده (عمودى

س و آمريكا از هر دو جهت نظاىم هاى گرى و توسعه انسانن در رتبهقدس، يونان، قيى
م اشغالگر گرى را رژيباال قرار دارند. البته در ميان اين چهار كشور، باالترين رتبه نظاىم

ن  ن حال، رتبه توسعه اقدس و پايي  در آمريكا  نسانن ترين آن را آمريكا داشته است. در عي 
ن  ى ماننباالتر و در رژيم اشغالگر قدس پايي  د تر از بقيه چهار كشور است. كشورهاى فقي 

بوركينافاسو، ماىل، ماداگاسكار، نپال، گويان، كاستاريكا، ماالوى و آفريقاى مركزى از هر 
ن دو جهت نظاىم  ر ترين سطح قرار دارند. كشور آنگوال دگرى و توسعه انسانن در پايي 
ن  ها رين رتبهگرى حائز باالتترين رتبه توسعه انسانن را دارد، از نظر نظاىمحاىل كه پايي 

 .باشدىم

ن كشورهاى لوگزامبورگ و باربادوس از جهت نظاىم     و از  ترين سطحگرى در پايي 
 .ها هستندجهت توسعه انسانن در زمره باالترين

ال      يا، كانادا، ايتاليا، فنالند، دانمارك،كشورهاى عمده صنعتر مانند بلژيك، اسير
انگلستان، سوئد، نروژ، فرانسه، آلمان، سويس، اسپانيا، نيوزيلند، ژاپن، ايرلند و مالت 

ى گر در باالترين سطح از جهت توسعه انسانن و در سطح متوسط از جهت نظاىم
 .اندبوده

 از كشورهاى آفريقانى و آسيانى مانند رسيالنكا،     
، موزامبيك، مبرخن ، اتيونر وريتانن

ن  ترين سودان، چاد، بوركينافاسو، تانزانيا، گامبيا و اوگاندا از جهت توسعه انسانن در پايي 
گرى در رتبه ميانن قرار دارند. كشورهاى ديگرى هم مانند سطح و از جهت نظاىم

، مكزيك، بنگالدش، كنيا و... از جهت توسعه انسانن در رت ه ميانن و از بونزوئال، موريتانن
ن جهت نظاىم  .ها هستندترينگرى جزء پايي 

كشورهاى همسايه ايران مانند پاكستان، عربستان، عمان، بحرين، روسيه، قطر،      
ن رتبه ميانن در توسعه، از جمله كشورهاى با باالترين رتبه  كويت و عراق با داشير

، ليتى گرى  گرى هستند. در ميان دسته باالترين رتبه نظاىمنظاىم ، رسيالنكا،  كره جنونى
ن ديده ىم  .شوندكوبا و برخن ديگر ني 

كشور، از جمله جمهورى اسالىم ايران، به   122بيش از چهل كشور ديگر از ميان     
  اند. در اين دسته از گرى و توسعه انسانن در سطح متوسط بودههر دو لحاظ نظاىم

ن كشورها وضعيت ايران با تركيه قابل مقايسه است.  ترى ايران از هر دو جهت رتبه پايي 
است. در مقايسه ايران با كشور مض، هر دو كشور از جهت در مقايسه با تركيه داشته

ى از جهت توسعه نظاىم ن حال ايران وضعيت بهير گرى در يك طبقه هستند، درعي 
ن جالب انسانن داشته ن و هندوستان به عنوان دو كشور پرجمعيت ني  است. مقايسه چي 

ن وضعيت برترى نسبت به هند داشتهاس  .استت. از هر دو جهت چي 
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ى نهان  نتيجه . 3  گير

 ارتباط ميان سطح نظاىمگونه كه از نتايج برىمهمان    
ى

ى و سطح گر آيد، پراكندگ
كشورجهان به قدرى زياد است كه به واقع هيچ ارتباط كىل   122توسعه انسانن در ميان 

ن آيد. كشورهانى از هبه دست نىم ر دو جهت باال و كشورهانى از هر دو جهت پايي 
 و كشورهانى هم اند. كشورهانى از جهت نظاىمبوده

ن گرى باال و از جهت توسعه پايي 
ن از هر دو جهت در رتبهبرعكس بوده رار هاى ميانن قاند. كشورهاى قابل توجىه ني 

 : اند. اما با اين حال در اين ميان نكات جالتى وجود داردداشته

گرى در سطح متوسط و از جهت كشورهاى عمده صنعتر از جهت نظاىم . 1
 در سطح باالنى قرار داشته

 .اندتوسعه انسانن

 مزبور در جانى كه رتبه نظاىم . 2
ن كشورهاى صنعتر ت، تراكم  گرى بيشير اسدر بي 

 .استكشورها در نمودار بيشير بوده

باال،  گرىدر طبقه كشورهاى با سطح متوسط توسعه انسانن و سطح نظاىم . 3
 .استدر جانى كه رتبه توسعه بيشير است، تراكم كشورها در نمودار زيادتر بوده

 اند يك ارتباط منقن ميان سطحدر ميان كشورهانى كه از هر دو جهت باال بوده . 4
 .شودگرى ديده ىمتوسعه و سطح نظاىم

ايران در مقايسه با كشورهاى همسايه خود )به جز عراق( از هر دو جهت  . 5
ن پ  .تر استايي 
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 (Mil) گرىونظاىم (HDI) انسانن توسعهكشورها ازدوجنبهنتايج تلفيقر  -1نمودار
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  12اى و جهانن هاى نظاىم منطقههزينه   
ابت اسكونز و ديگران     ن  13نويسنده : الي 

سعيد مهاجرانن       ترجمه و تلخيص : مي 
  

 يادداشت 

د دهد. پيونوار وضعيت خود را سامان نىمصورت جزيرههيچ كشورى درخأل و به     
، اجتنابمتقابل مقتضيات كشورها بويژه در دهه ارادى شدههاى اخي  است. ناپذير و غي 

د است و كشورهاى سوسياليستر كه در گذشته به ظاهر خو بنديها فروريختهديوار بلوك
ل شده محصور ىم ن مرزهاى كنير براى بقاى خود تعديل در اند، كردهرا در زره آهني 

ن از اين روند مستثتن نيست. لذا آگاىه روزآمد حصارها را پذيرفته اند. فعاليت نظاىم ني 
هاى نظاىم به طور كىل و در مناطق مختلف جهان، براى بخش دفاع و از روند هزينه

 نى تصميم
ورنر اتژيك كشورمان به رصن ندگان اسير  .استبديل تبديل شدهگي 

ن مقاله ح     نظاىم  هاىالملىل براى گزارش هزينهارصن كه از يگ از منابع رسآمد بي 
 هاى كشورهاى مختلف مرور شده و است، ابتدا روند كىل و سهم هزينهبرگرفته شده

ا ها، به سه علت عمده نارسانى در گزارشهآنگاه براى ترسيم الگوى نوسان اين هزينه
دى كنندگان عمده و بار اقتصااى و هزينهمنطقههاى نظاىماشاره شده، و سپس هزينه

ن ماىل برخن جنگها بررىس شدههزينه  .استهاى نظاىم و رسانجام، تأمي 
     

 مقدمه

ى      1999هاى نظاىم جهان در سال ، هزينه )(SIPRI 14براساس برآوردهاى سيير
 )ميليارد دالر  719به  1995به قيمتهاى ثابت و نرخ ارز سال 

ً
ارد دالر ميلي 780تقريبا

دالر بالغ گرديد. به ارقام واقىع اين مقدار  130هاى رسانه به ، و هزينه(به قيمتهاى جارى
هان هاى نظاىم جدرصدى نسبت به سال گذشته بود. كاهش هزينه 2/ 1نشانگر افزايش 

متوقف شد  1996در سال  -آغاز گرديد  1988كه در سال   -در دوره پس از جنگ رسد 
است. چنانچه طرحهاى هاى نظاىم جهان نوسان داشتهدوره، هزينهو در رستارس اين 

 روندى صعودى  1999هزينه موجود به اجرا گذاشته شوند، افزايش سال 
ً
احتماال

ن خود را ىط كرده و به يك خواهد داشت. اما اينكه هزينه هاى نظاىم جهان حد پايي 
ي  هاى سياىس دوره افزايش بلندمدت وارد شود، به تصميم  دگي 

ى
 .اردآينده بستگ

                                           
 باشد. " ىمSIPRI Yearbook 2000اين مقاله ترجمه و تلخيص قسمتر از فصل پنجم " 12 

13 Elisabeth Skons and Others 
14 Stockholm International Peace Research Institute 
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ن هزينه 1999ها در سال دليل اصىل افزايش كىل هزينه     هاى عبارت است از باالرفير
، برزيل و نظاىم برخن از هزينه ن كنندگان عمده، از جمله آمريكا، فرانسه، روسيه، چي 

ن در تركيه. افزايش مداوم هزينه ها در آسياى جنونى و ساير كشورهاى اروپاى غرنى ني 
 1999افزايش مخارج نظاىم در آفريقا در سال  15است. افزايش جهانن مؤثر بودهاين 

ى بر كل جهان نداشتها كوچك بودهآنقدر نسبت به كل هزينه ه، است كه تأثي  چشمگي 
 .استاما تأثي  اجتماىع و اقتصادى عظيىم بر اين منطقه داشته

 در چند كشور متمركز هزينه    
ً
است. ده كشور شدههاى نظاىم جهانن عمدتا

 هزينه
ً
  كننده عمده، تقريبا

3

4
 كشورهانى هزينه  

ً
هاى جهانن را دارند. اما اين كشورها عموما

ن  اى ترين بار اقتصادى را ايجاد كند. بلكه كشورهنيستند كه بخش نظاىم در آنها سنگي 
ى مسلحانه دارند يا در مناطق   فقي  هستند و درگي 

ً
زا نشتديگرى وجود دارند كه عموما

ن هزينهواقع شده  .كشندهاى نظاىم را بردوش ىماند، و بار سنگي 

. هاى نظاىم در حال افزايش استهاى تدارك تسليحات رسيعير از كل هزينههزينه    

شصت ميليارد  - 2001بودجه پيشنهادى تدارك تسليحات در امريكا براى سال ماىل 
درصد بيشير از  9و  1998دجه سال ماىل صد بيشير از بو در  29به ارقام واقىع  -دالر 

افزايشهاى  2005تا  2001باشد، و براى دوره پنجساله ىم 2000بودجه سال ماىل 
وع به  1996است. كشورهاى اروپانى عضو ناتو در سال ريزى شدهديگرى طرح رسى
ات نظاىم خود كردند. روسيه در اوايل سال افزايش هزينه ن افزايشى  2000هاى تجهي 

فر  پنجاه درصدى را در بودجه تدارك خود اعالم كرد. در بسيارى از كشورهاى آسياى رسى
ى از كل هزينه ن تدارك تسليحات سهم بيشير د. يهاى نظاىم را دربرىمني  ك توجيه براى گي 

اين افزايشهاى نامتناسب در تدارك تسليحات، تمايل به حمايت از صنايع تسليحانر 
  .قابت بيشير در بازارهاى جهانن استداخىل در دوران سخت تعديل، و ر 

هاى دولتر نشان داده هزينه فعاليتهاى نظاىم از آنچه در ارقام رسىم هزينه    
هاى ديگر، از طريق حسابهاى پنهان بودجه دولتها شود، بيشير است. برخن هزينهىم

ن خارج از بودجه ن ىمپرداخت و بعىصن از آنها ني  رخن بشوند. با آنكه هاى رسىم تأمي 
ن ماىل آنها را ىمهزينه ن اندازه آنههاى جنگ و ابزارهاى تأمي  ي    ح كرد، اماتعيي  ا توان تشى

 صادق است. 
ى

ايط جنگ ممكن و ارزيانى آنها دشوار است اين مسئله به ويژه در رسى غي 
 .استهاى نظاىم افريقا به تصوير كشيده شدهاين مشكالت در درباره هزينه

  

                                           
" است كه در  budgets seen curtailing development Arab defenceاين مقاله ترجمه " 15 

www.arabia. com است. ارايه شده 
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ى
 اى و منطقهروندها و الگوهاى جهان

، هزينه     به قيمتهاى ثابت  1999هاى نظاىم جهان در سال براساس ارقام مقدمانر
ىم هاى نظاميليارد دالر رسيد. با آنكه ارقام هزينه 719درصد افزايش، به  2/ 1، با 1995

ى قرار گرفته  مورد بازنگرى چشمگي 
ً
ى براى سالهاى اخي  معموال ا مرورى بر اند، امسيير

دهد كه كاهش مخارج نظاىم پس ازجنگ رسد، حداقل به طور موقت، نشان ىمآنها 
با كاهش متوسط  1990هاى نظاىم جهان در طول دهه است. هزينهمتوقف شده

ان  3/ 7ساالنه  ن  1988است. اين كاهش در سال درصد افت داشته 29درصد، به مي 
 1996-99در ىط دوره هاى نظاىم جهان ادامه يافت. هزينه 1996آغاز شد و تا سال 

ىم هاى نظاىم در بيشير مناطق، كنوسان داشته است. از اين نوسان كه بگذريم، هزينه
ات منطقهافزايش از خود نشان ىم ود اى و مىل عظيىم در اين روند وجدهند. البته، تغيي 

در درجه اول به علت كاهش چشمگي   1998ها در سال دارد. كاهش شديد اين هزينه
ال اى را در ساى نظاىم روسيه و امريكا بود كه هر دو مورد، افزايشهاى عمدهههزينه
 .شاهد بودند 1999

ى از هزينه     هاى نظاىم جهان، مقدارى كمير از مقدار واقىع را نشان برآورد سيير
ى وجود دارد. براى اين نارساييها سه علت عمده ىم دهد زيرا نارساييهانى در گزارش سيير

 : وجود دارد

، كره -براى برخن از كشورها  . 1 به دليل  -شماىل و قطر مثل افغانستان، عراق، ليتى
س نيست و در برخن ديگر، سياست پنهان  اطالعانر در دسير

ً
مثل  -كارى، اصال

به علت جنگ يا به هر  -و سوماىل  (DRC) آنگوال، جمهورى دمكراتيك كنگو
عادى است و داده ين معتن يا در بهير ادى نى هاى اقتصعلت ديگرى اقتصاد غي 

قابل اعتماد هستند   .حالت، غي 

ن تمام هزينه . 2 ممكن است، زيرا اين يافير هاى دولتر براى فعاليتهاى نظاىم غي 
 .ها خارج از بودجه دفاىع رسىم يا حتر خارج از بودجه معمول هستندهزينه

دولتر وجود ندارد. براى هيچ گزارىسى از هزينه . 3 وهاى غي  رخن بهاى نظاىم ني 
 .كندمناطق اين فقدان اطالعات تفاوتهاى عظيىم ايجاد ىم

 اى از منابع اقتصادى تخصيص يافتههاى نظاىم، شاخصهاى اوليههاى هزينهداده    
ى باشند. ارقوجه براى داورى كافن نىمبه فعاليتهاى نظاىم هستند. اما به هيچ ام سيير

 ها يا به طور مستقيم توسطاين دادهشوند. هاى رسىم دولتها تهيه ىمبراساس داده
ى يا به ساير سازمانها  ن  -دولتها به سيير  صندوق بي 

ً
و سازمان  (IMF) الملىل پولعمدتا

يات رسىم درج ىمگزارش ىم  -ملل متحد   گردند و يا مسشوند و يا به شكىل در نشى
ً
تقيما

ورنر ام شده تا به صشوند. در سالهاى اخي  اقدامانر انجهاى گروىه ارائه ىمبه رسانه
ى، هزينهمند، اقالىم از هزينهنظام ستند اما هاى نظاىم ههاى نظاىم كه به تعريف سيير

ن توسط دولتهاى مختلف به عنوان اى درج ىمدر ساير حسابهاى بودجه گردند ني 
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ى اين هزينههاى نظاىم گزارش ىمهزينه اير هاى را براساس سشوند. بااين همه، سيير
 يا با استنباط از  -از قبيل رشد اقتصادى يا رشد كل مخارج دولت مركزى  -شاخصها 

كند زيرا گزارش كردن ارقام برآوردى، فروىصن را در ارايه ارقام روندهاى قبىل، برآورد نىم
 .آورندكند كه نسبت به گزارشها عدم اطمينان به وجود ىموارد ىم

  

  اىهاى نظاىم منطقههزينه 

ن مشابه روند جهانن (، كاهش هزينه1جدول ) بر اساس آمار      هاى نظاىم در آفريقا ني 
هاى نظاىم در شمال آفريقا افزايش خاتمه يافته است. از آن پس، هزينه 1996در سال 

 مانده
ر
كه تا پايان   - 1999است. برآورد سال يافته و در صحراى جنونى آفريقا ثابت باف

ق دهد،  افزايشى شديد را نشان ىم -ابل اعتماد بود اين سال به دليل كمبود اطالعات، غي 
 .باشدكه ممكن است با توجه به هزينه پنهان جنگها در آفريقا بيشير از اين هم بوده

 در اياالت  1999هاى نظاىم در كشورهاى آمريكانى در سال افزايش كل هزينه    
ً
عمدتا

هاى نظاىم هزينه است. ( منعكس شده1999درصد در سال  1/ 5تا )متحده آمريكا 
ن از سال  است، وىل اطالعات كافن براى ميل به افزايش داشته 1996آمريكاى التي 

  .وجود ندارد -به جز برزيل  -سالهاى اخي  

فر افزايش بلندمدت هزينه     ، درنتيجه 1998هاى نظاىم در سال در آسياى رسى
يشير كشورهاى هاى نظاىم در بمتوقف شد. كاهش هزينه 1997بحران ماىل سال 

فر در سال  ادامه يافت، اما روند كىل هنوز هم فزاينده بود زيرا  1999آسياى رسى
ن در حال افزايش بود. هزينههزينه يگر كننده عمده دهاى نظاىم هزينههاى نظاىم چي 

  .ثابت بافر ماند -ژاپن  -منطقه، 

هاى ، افزايش هزينه1999هاى نظاىم اروپا در سال عامل اصىل افزايش هزينه    
كننده عمده در اروپاى غرنى از جمله نظاىم روسيه است. اگرچه كشورهاى هزينه

ن در سال  هاى نظاىم خود را هزينه 1999فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و سوئد، ني 
  هاى خود را به طور قابل توجىهگلستان هزينهافزايش دادند، اما دو كشور فنالند و ان

ات كاهش دادند. قابل مالحظه ن ، سهم فزاينده خريدهاى تجهي  ترين روند در اروپاى غرنى
دارد در هاى استانهاى نظاىم است. اين نكته در آمارهاى ناتو، كه تنها دادهاز كل هزينه

 خريدهانى ىم
ن س در زمينه چني  ست. درحاىل كه كل اباشد، نشان داده شدهدسير

به ارقام واقىع يك  1995-99هاى نظاىم كشورهاى اروپانى عضو ناتو در دوره هزينه
ات تا درصد افزايش يافت، هزينه ن  .درصد افزايش داشت 14هاى تجهي 
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 1990-99اى، هاى نظاىم منطقهبرآوردهاى هزينه  -1جدول 

 
 

نظاىم رسىم تمام كشورهاى حوزه خليجهاى هزينه 1997در خاورميانه، از سال     
فارس كم و بيش كاهش عموىم داشته است. اين روند در كشورهاى درگي  در منازعه 
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 )، اردن، لبنان و سوريه]رژيم اشغالگر قدس[مض، ) ]رژيم اشغالگر قدس[ -اعراب 
د. انهاى نظاىم خود را افزايش دادههزينه 1997متفاوت است. همه اين كشورها از سال 
بيشير درآمدها را تحت  1998و اوايل  1997اگر چه سقوط قيمتهاى نفت دراواخر 

اولويتهاى كشورهاى اين منطقه بدون تغيي  بافر ماند. عربستان  تأثي  قرار داد، اما 
درآمد خود در زمينه  13به هزينه كردن حدود  -كننده اصىل منطقه هزينه -سعودى 

حله اى را حتر در بدترين مر فعاليتهاى نظاىم ادامه داد و هيچ قرارداد تسليحانر عمده
ى نظاىم  هارا كند كرد. هزينهسقوط قيمت نفت لغو نكرد؛ بلكه فقط رسعت تحويل 

كاهش يافته است، اما اين كاهش ناىسى از ركود حاصل از جنگ   1996كويت از سال 
هاى دخالت خليج فارس بود كه پس از آن، كويت بازسازى شد و هزينه 1991سال 

ان شد. با وجود اين، نزديك به  ن جيى درصد كل  20نظاىم كشورهاى عضو ناتو ني 
اىم مض هاى نظيابد. هزينهدولتر هنوز به بخش دفاع اختصاص ىمهاى ساالنه هزينه

هاى دهد. هزينهادامه ىم (درصد 6به ارقام واقىع  1999در سال )به افزايش مداوم خود 
 است، بايد در كه ىط دو سال گذشته در حال افزايش بوده  ]رژيم اشغالگر قدس [نظاىم 

 .يابدميليون دالر كاهش  300حدود  2000سال ماىل 
  

 كنندگان عمدههزينه 

هاى نظاىم تا حدود زيادى با ساختار اقتصادى و سياىس جهانن توزي    ع جهانن هزينه    
ال يابد. در سمطابقت دارد. قسمت اعظم مخارج نظاىم در مناطق ثروتمندتر تحقق ىم

درصد   16 77 (OECD) كشورهاى عضو سازمان همكارى و توسعه اقتصادى  1999
ن در هزينه كردهكل جهان  اند، در حاىل كه تمام كشورهاى آفريقانى و آمريكاى التي 

   .انددرصد كل هزينه كرده 5مجموع كمير از 

ى از هزينه     هاى نظاىم جهان توسط تعداد كىم از كشورها هزينه بخش بزرگير
است : سه پنجم آن توسط پنج كشور هزينه كننده عمده و چهارپنجم توسط شده

ين هزينه -آمريكا  1990كننده عمده. تا اواخر دهه هزينهپانزده   -كننده تاكنون بزرگير
ن هزينه -هاى نظاىم ژاپن يك سوم كل مخارج نظاىم را هزينه كرد. هزينه ننده در كدومي 

مير از هاى نظاىم روسيه كهاى نظاىم آمريكا ؛ و هزينهفقط يك نهم هزينه -بندى رتبه
  . آمريكا بودهاى نظاىميك دهم هزينه

اند، ( فهرست شده2كنندگان عمده كه در جدول )تعداد زيادى از ساير هزينه    
. هاى نظاىم مناطق مربوط غالب هستند باشند كه بر روند هزينهاى ىمقدرتهاى منطقه

درصد از هزينه نظاىم آسياى  45ژاپن به طور متوسط  1995-99بنابراين، در دوره 
، برزيل 

ر
ف ، هند  55رسى درصد از هزينه نظاىم  66درصد از هزينه نظاىم آمريكاى جنونى

، و عربستان سعودى   .درصد از هزينه نظاىم خاورميانه را هزينه كردند 31آسياى جنونى

                                           
16 Organization for Economic Co - Operation and Development 
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به ميليارد دالر، به  (1999كننده عمده در سال پانزده كشور هزينه  -2جدول 
)1995قيمتهاى ثابت و نرخ ارز سال 
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 هاى نظاىمبار اقتصادى هزينه 

هاى نظاىم در يك كشور عبارت است از سهم يك برآورد از بار اقتصادى هزينه    
 يا (GDP)  هاى نظاىم از كل محصول آن كشور، كه توسط توليد ناخالص داخىلهزينه

ى ىماندازه (GNP) توليد ناخالص مىل  نى گي 
ً
 نقصشود. اين برآورد يك معيار كامال

نيست زيرا بخش عظيىم از توليد ناخالص داخىل كشورهاى فقي  به توليد براى گذران 
 اختصاص ىم

ى
س زندگ يابد كه جهت رصف كردن در فعاليتهاى نظاىم به آسانن در دسير

قتصادى اخالص داخىل، بار اهاى نظاىم به توليد ننيست. بنابراين، معيار نسبت هزينه
  دهد. از سوى ديگر، اگر هاى نظاىم در كشورهاى فقي  را كمير نشان ىمواقىع هزينه

مثل كويت كه ىط جنگ  -كشورى از حمايت خارخى در امور دفاىع برخوردار شود 
 يك نسبت باالى نامعقول را نشان ىم -خليج فارس حمايت شد 

ً
دهد. اين معيار احتماال

س و استاندارد براى مقايسه بار باوجود ا ين معيار در دسير ين، معيار يادشده بهير
 .هاى دولتر استاقتصادى هزينه

درصد برآورد  2/ 6به اندازه  1999هاى نظاىم از توليد جهانن در سال سهم هزينه    
و آموزش  از قبيل بهداشت -هاى نظاىم و اجتماىع شود. اولويتهاى نستى كه به هزينهىم
ن مقايسهاده شده، با مقايسه سهم آنها از توليد مىل نشان داده ىمد - هانى شوند. چني 

ن خصوىص هزينه است  هاى اجتماىع، دشوار به دليل تفاوتهاى كشورها در زمينه تأمي 
هاى عموىم در زمينه بهداشت و آموزش وجود دارد. و اطالعات جامع فقط براى هزينه

اده از اطالعات كىل براى گروه زيادى از كشورها، بيانگر اى با استفبا وجود اين، مقايسه
اى از سالهاى ( مقايسه3نكانر درباره بار اقتصادى مربوط و اولويتهاى مىل است. جدول )

ن جهانن سهم هزينهدهد. براساس اين دادهرانشان ىم 1996و  1995 اى هها، ميانگي 
هاى نصف سهم هزينه (صددر  2/ 4) 1996 نظاىم از توليد ناخالص داخىل در سال

هاى درصد از سهم هزينه 44و  1996عموىم آموزش از توليد ناخالص مىل در سال 
ها براى  بود. با وجود اين، اين سهم 1995بهداشت از توليد ناخالص داخىل در سال 

گروههاى مختلف كشورها، بسيار متفاوت بودند. به طور مثال در كشورهاى در حال 
ن هاى بهداشت عموىم بار اقتصادى سنگنظاىم نسبت به هزينه توسعه، فعاليتهاى ترى ي 

 هاى نظاىم فقط يك سوم سهمداشتند، در حاىل كه در كشورهاى صنعتر سهم هزينه
 .هاى بهداشت عموىم از توليد ناخالص داخىل بودهزينه
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 )به درصد) 1995-96هاى نظاىم و اجتماىع، بار اقتصادى هزينه -3جدول 

 
  

ن كشورها در زمينه سهم هزينه     ن تفاوت بي  هاى نظاىم از توليد ناخالص داخىل ني 
اند در جدول باالترين سهم را داشته 1995-98زيادى وجود دارد. كشورهانى كه در سال 

ك هستند كه درخور ( نشان داده شده4) اند. اين كشورها داراى برخن ويژگيهاى مشير
، درگي  بودنتوجه

ى
  1995-98آنها در منازعه است. بيشير آنها در دوره  ترين ويژگ

ً
عمدتا

ى واقع شدهدر جنگ مسلحانه درگي  بوده  از  اند. برخن اند يا در يك منطقه پردرگي 
به ويژه آنهانى كه در اروپا، خاورميانه، و برخن در آسيا  -كشورهاى مندرج در اين جدول 

  الى متوسط درآمدى تعلق دارند. در اينيا به گروه پردرآمد يا به گروه حد با -هستند 
هاى نظاىم به توليد ناخالص داخىل همان تأثي  اقتصادى كشورها نسبت باالى هزينه

تر دارد. در كشورهاى ثروتمند نفتر  چشمگي  را بر جمعيت ندارد كه در كشورهاى فقي 
 سهم هزينه

ً
ماند. در  ىمهاى نظاىم در باالترين رتبه جهانن بافر خاورميانه  استثنائا

تر در آفريقا و آفريقاى جنونى كه منابع كمياب و نيازهاى اجتماىع زياد  كشورهاى فقي 
 .تواند به معتن بار اقتصادى عظيم بر مردم باشدهستند، همان نسبت ىم
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كشورهاى   1صورت سهىم از توليد ناخالص داخىلهاى نظاىم به هزينه  -4جدول 
 )به درصد( (1991-98) منتخب
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ى ماىل جنگها  هزينه و تأمير

كنند. مشخص كردن دقيق اين مقدار جنگها مقدار قابل توجىه از منابع را رصف ىم    
ى به حساب آورده شود، موضوىع ذهتن است؛  ن ممكن است. نخست اينكه چه چي  غي 

ن ماىل انواعدوم اينكه ارزيانى اين هزينه  تأمي 
ى

 دشوار است؛ و سوم اينكه چگونگ
ً
 ها عمال

ازعه اى كه در ارزيانى هزينه يك منها هميشه روشن نيست. عنارص اصىلمختلف هزينه
 :اند ازتوان لحاظ نمود عباتمسلحانه ىم

 هاى درگي  جنگ؛هزينه مستقيم فعاليتهاى نظاىم طرف . 1

يگ، اردوگاههاى  . 2 ن  و في 
تأثي  اقتصادى جنگ، براى مثال از جنبه صدمه انسانن

 وليد و تجارت؛آوارگان، و اختالل در ت

 هزينه عمليات صلح پس از پايان جنگ؛ . 3

 .هزينه بازسازى اقتصادى . 4

باشند. اگر فقط فعاليتهاى نظاىم لحاظ گردند، تنها دو عنض اول و سوم مطرح ىم    
 
ى

با وجود اين، در اين ميان مشكالت مفهوىم وجود دارد. گاىه هزينه عمليات جنگ
 اندك است زيرا آموزش در زمان شود. ابرحسب هزينه افزايشى بيان ىم

ً
ين هزينه غالبا

ى،   فقط هزينه انتقال به محل درگي 
ً
صلح، پرهزينه است. لذا هزينه افزايشى غالبا

ات را شامل ىم ن  .شودمهمات و خسارات تجهي 

درت ها بدون دستيانى به اطالعات تفصيىل كه به ناستفاده عمىل از ارزيانى هزينه    
س ىم  ارزيانى براساس مجموعهباشند، در دسير

اى از دشوار است. بنابراين، بيشير
ها تناسب اى هميشه با هزينهشود. عالوه بر اين، اطالعات بودجهفرضيات بنا نهاده ىم

ات به كار رفته در جنگ را نىم ن  و خرانى تجهي 
ى

توان تا چند ندارند. به طور مثال، فرسودگ
 .نمود هاى نظاىم منعكسسال پس از جنگ در بودجه

ده  1999در سال      در جمهورى فدرال  -در اروپا دو منازعه مسلحانه گسير
به وقوع پيوست. چنانچه به هزينه دولت روسيه در قبال جنگ  -يوگسالوى و روسيه 

س، بيان معاون نخست وزير وقت، ميخائيل  چچن توجه شود، تنها اطالعات در دسير
حدود  1999ها ىط سال فته وى اين هزينهاست. به گ 2000كاسيانف، در ژانويه سال 

، بيشير از (ميليون دالر 176روبل معادل يك دالر،  28به نرخ رسىم )ميليارد روبل  5
 .باشدميليارد روبل مورد انتظار ىم 3/ 5

ى درباره هزينه     س بيشير ى در ايالت كوزوو جمهورى اطالعات در دسير هاى درگي 
اى توسط منجر به عمليات بمباران يازده هفته 1999كه در سال   -فدرال يوگسالوى 

وهاى ناتو، همراه با صف وهاى حافظ صلح ني  وى كوزوو)آرانى ني  شامل  (KFOR) ني 
وجود ندارد. اگرچه هيچ  -شد  (ير كشورهاهزار رسباز از كشورهاى عضو ناتو و سا 50

س مناستى در مورد هزينه اين جنگ براى جمهورى فدرال يوگسالوى  برآورد قابل دسير
هاى وجود ندارد، اما برخن برآوردهاى اوليه از هزينه (ارتش آزاديبخش كوزوو)UCK   يا 
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وى كوزوو به عمل آمده ات يه، عملياست. براساس يك برآورد اولمداخله نظاىم و ني 
وى   4تا  2/ 3بمباران توسط ناتو  ميليارد دالر هزينه داشته است. هزينه ساالنه ني 

وى (KFOR)  كوزوو   7براى ني 
ً
ميليارد دالر برآورد  5/ 3تا  2هزار نفرى آمريكا تقريبا

است. با فرض اينكه هزينه متوسط هر رسباز براى همه كشورها يكسان باشد، شده
وى كوزوو  مجموع هزينه ساالنه  فعاليتهاى  25تا  14ني 

ً
ميليارد دالر خواهد بود. اصوال

وهاى مسلح دولت بايد از طريق بودجه ن ماىل و بنابراين بنظاىم ني  ايد هاى دفاىع تأمي 
 اين امر هاى نظاىم كه به طور رسىم گزارش شدهدر هزينه

ً
 اند، گنجانده شوند. اما لزوما

ن دلهميشه انجام نىم  وزارت دارانى و وزارت دفاع بر شود. به همي 
ن يل در انگلستان بي 

رس اينكه كدام وزارتخانه بايد براى مشاركت انگلستان درحمله هوانى به يوگسالوى هزينه  
كرد كه وزارت دارانى بايد هزينه كند كند، اختالف وجود داشت. وزارت دفاع استدالل ىم

منتظره بوده راين، هميشه اين كشور است. عالوه بزيرا اين نوىع هزينه غي 
 پردازد؛ بلكه ممكن است انواع مختلقن كننده نيست كه هزينه اقداماتش را ىممشاركت

خله ها پس از انجام مدااز توافق درباره تسهيم بار هزينه وجود داشته باشد و هزينه
  .بندى شوندسهم

ي  هاى داخ      درگي 
ي  هاى مسلحانه كنونن  هستند، ىلاين حقيقيت كه بسيارى ازدرگي 

وهاى  دولتر است كه از ني  ن يك بازيگر غي  بدين معتن است كه حداقل يگ از طرفي 
حكومتر استفاده ىم ن گروههاى نظاىم و تسليحات و غي  ن ماىل چني  كند. تأمي 

شود. عالوه براين، از آنجا كه طرفهاى درگي  به فعاليتهايشان در هيچ جا گزارش نىم
ن ماىل ندرت براى اقداماتشان به منا  براى تأمي 

ً
ىس دارند، غالبا بع ماىل كافن دسير

قانونن متوسل ىم وهايشان به ابزارهاى غي  شوند. اين يگ از داليىل است كه ني 
 از كشورهاى آفريقانى اتفاق افتادههمان

 است، جنگها منجر بهگونه كه در برخن
ن اقتصادى ىماختالالت فاجعه  آمي 

ً
  .كننددگرگون ىم شوند و روابط اقتصادى را كامال
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اتژى و برنامه     وى نظاىمهين تدوين اسير  17ريزى ني 
.پال هولمن، و تيمونر اى. سامز     ى ىس. بارتلت، خى  18 نويسنده : هين

ّرى نوگورانن     
ُ
ن د جم : حسي      مير

  

 يادداشت 

اتژى، در طراخ نظاىم بوده و به تدري    ج به ساير قلمروهاى     ن كاربرد اسير عاليت ف اولي 
اتژى امروزه به قدرى اهميت يافته كه بدون آن، يك جوامع راه يافته است. تدوين اسير

ى را رسدرگم و به احتمال زياد، نافرجام قلمداد ىم
ّ
اتژ فعاليت جد ى در كنند. تدوين اسير

فت فراوانن كرده و از لوازم اوليه فعاليت نظاىم به حساب ىم ن پيشى وهاى نظاىم ني  آيد. ني 
 علىم، تهيه مقال

ً
ن موضوع مهىم، با بيانن كوتاه اما نسبتا ن به چني  ه حارصن براى پرداخير

  .استشده

اتژيستها و برنامهنويسندگان اين مقاله خاطرنشان ىم     وهاى ريكنند كه اسير زان ني 
اتژي  ها و نيازمنديهاى نظاىم آنر را فرموله ىم كنند، نظاىم وقتر اهداف امنيت مىل، اسير

دهبا آراي ها روبهه گسير مركز بر تواند با ترو هستند. يك الگوى ساده ىماى از متغي 
ها، به اين فرآيند كمك كند. تهيه ن اين متغي  هاى كليدى و تأكيد بر تعامل بي  كنندگان متغي 

 الگونى ارايه ىم
ن سط كنند و نحوه استفاده آن تو اين مقاله ديدگاه خود را درباره چني 

ندگان را توضيح ىمريزان و تصمبرنامه  دهند. در قسمت دوم اين مقاله، به طور يم گي 
وهاى نظاىم تأكيد و نقاط ضعف و تر بر رويكردهاى بديل براى برنامهدقيق ريزى ني 

 .شوندقوت آنها بررىس ىم
  

  

                                           
 CDSدرمجموعه   "كه" استThe Art of Strategy and Force Planningترجمه "مقالهاين 17 

Issues Seminar" (www.vcds.forces.gc.ca/dgsp/cosstrat/2000/Force plant Art-

e.asp) است. ارايه شده 
 18 Henry C. Bartlett, G. Paul Holman, Jr. and Timothy E. Somes) اين نويسندگان )

وى دريانى آمريكا هستند و زمينهاعضاى بخش تصميم ى امنيت مىل در دانشكده جنگ ني  هاى گي 
اتژى نظاىم مىل، و نيازمنديهاى آينده  تخصىص آنها عبارت است از موضوعات ، اسير امنيت جهانن

وهاى مسلح.   ني 
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  مقدمه  

اتژى يك هين است نه يك علم. از ديرباز همواره عقيده بر اين بوده     است كه اسير
له يك "طرح به معن ن ن غايات و ابزارهاست و به مين اتژى پيوند دادن بي  اى خاص، اسير

دهد كه چگونه منابع محدود بايد مورد استفاده قرار  شود كه نشان ىمبازى" قلمداد ىم
اتژى منسجم كليدى براى كاميانى نهادها است 

ند تا اهداف موردنظر تحقق يابند. اسير گي 
مهم است، براى كسب و كار و دانشگاهها حائز اهميت گونه كه براى يك كشور و همان

 .باشدىم

اتژى، يك هين است و عبارت از فرايند ارزيانى برنامه     ن نظي  اسير ريزى نظاىم ني 
ن نيازمنديهاى نظاىم ناىسى از اين نيازها، و با توجه به  نيازهاى امنيتر يك كشور، تعيي 

وهاى نظاىم بر  ن اين نيازمنديهامحدوديتهاى منابع، انتخاب ني   .اى تأمي 

اتژى و برنامهشايان ذكر است كه كسانن كه به طور حرفه     ريزى اى به تدوين اسير
وهاى نظاىم ىم هني  هاى علىم مختلف دانشگاىه و يا اى از رشتهپردازند، از گسير

اى متفاوت هستند. برخن از آنها به طور تخصىص از جغرافياى سياىس هاى حرفهزمينه
ىه دارند، و برخن ديگر، تجربه وسيىع در مشاغل مرتبط با اقتصاد، ديپلماىس، يا آگا

اند. علوم سياىس دارند. برخن ساليان متمادى را در مقرهاى عملياتهاى نظاىم به رس برده
ن به كاربردى بودن مباحث معتقد  بعىصن با طرح مفاهيم نظرى موافقت دارند و بعىصن ني 

يم   اىگونهكه اين آرايه نگرشها و رويكردها را به  هستند. چالش اصىل اين است ن درهم آمي 
اتژي  ها و قابليتها را براى پشتيبانن اهداف امنيت مىل طراخ كنيم ين اسير  .كه بهير

  

اتژيىك . 1  الگون  از توسعه اسيى

اتژى و برنامه     وى نظاىم همواره درصدد هستند كه اهل حرفه تدوين اسير ريزى ني 
ن به موازنه اتژى  اى بي  هاى رقيب فراوان در اين قلمرو دست يابند. هين تدوين اسير متغي 
 چارهو برنامه

ى
وى نظاىم با چگونگ ها آشكار  ريزى ني  جونى تنش در ميان اين متغي 

 .استگرديده

هاى كليدى : "الگوى بارتلت     ( فرايند 1در نمودار ) (Bartlett Model) "متغي 
يل تواند براى بيان مناقشات بنيادين و تسهدهد. اين الگو ىمىمپوياى مورد بحث را نشان 

هاى كليدى به تصميم ن آنچه متغي  ى امنيت مىل به كار رود. در اين الگو تعامل بي  گي 
اتژى و حساب ىم آيند نشان داده شده و در نتيجه، رويكردى جامع براى توسعه اسير

وى نظاىم ارايه شدهبرنامه  .استريزى ني 



41 

 

اتژيستها و برنامهغ      برحسب ايات و اهداف : اسير
ً
وهاى نظاىم معموال ريزان ني 

قرار دارند كه در ىط زمان  19كنند. در باالترين سطح منافع مىلسطوح اهداف فكرىم
ماندگار و از پشتيبانن وسيع برخوردار هستند. بقاى كشور و سالمتر اقتصاد آن، منافىع 

ن سطخ قر  ن به طور كىل در هستند كه در فهرست چني  اتژيستها همچني  باره ار دارند. اسير
مطلوب بودن صلح جهانن توافق دارند، اگرچه ممكن است درباره تأثي  هر منازعه خاىص 

، برمنافع مىل اختالف دموكراىس و حقوق بشى نظر داشته باشند. اهتمام به امورى نظي 
 است كه كمير ملموس 

ن
 .و لذا بيشير مورد مناقشه هستند (آشكار)از جمله اهداف

ن      منطبق   -يعتن منافع مىل  -تر بايد با اين اهداف سطح باالتر اهداف سطح پايي 
ل تر در مقاباى، و اهداف بلندمدتگردند. اهداف جهانن بايد در مقابل اهداف منطقه

ن انسجاىم به مقدار زيااهداف كوتاه ن چني  ى داده شوند. تضمي  ى به دمدت، وزن بيشير
ىسخت)جديت  اتژيستها نياز دارد. به عنوان  (گي  و انضباط عقالنن از سوى همه اسير

نمونه، تعهدات آمريكا براى حفاظت از بازارهاى باز و آزادى درياها، اهداف بلندمدنر 
د. هستند كه از منفعت مىل رفاه اقتصادى نشأت ىم  20گي 

  

 
 الگوى بارتلت  - 1نمودار 

 

                                           
ن منافع مىل و آرمانها  19  ند كه در سطخ باالتر از اهداف قرار ىم  -در زمينه رابطه بي  ه بخشى ب -گي 

جم  )جداگانه نياز است. )مير
ى عراق و ايران از تسلط بر خليج فارس" را به عنوا 20  كنند كه اى ذكر ىمن نمونهنويسندگان "جلوگي 

ى برخوردار باشد ، و لذا از ماندگارى كمير ات رسي    ع حساسير  .ممكن است به تغيي 
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اترزيانى محيط امنيتر يگ از دشوارترين وظيفهمحيط امنيتر : ا ژيستها و هاى اسير
ات ناگهانن در محيط امنيتر ممكن است به طور برنامه وى نظاىم است. تغيي  ريزان ني 

بنيادى اهداف مىل را در مناطق خاىص از جهان دگرگون كند. يك ارزيانى محيط امنيتر 
د.  ن بايد دامنه وسيىع از مالحظات را دربرگي  دهاى رايج، الملىل، رونانتقال مراكز قدرت بي 

 متقابل اقتصادى، تغيي  خواستهاى داخىل، نااطمينانن 
ى

ن وابستگ هاى جدى، تكامل يافير
، جنگاورى نژادى، چالشهاى بوم ، مذهتى و جمعيت شناختر

ى
، شروندهاى فرهنگ ناختر

فت نظاىم و امثال آنها در زمره اين مالحظات هستند و از جمله مار عوامىل به ش پيشى
ن ىمىم  .كنندآيند كه يك محيط امنيت مىل را تعيي 

 به عنوان "برنامه    
ً
اتژي  ها غالبا  مطلوب باسير

ن
ا هاى بازى" براى دستيانى به اهداف

ين نمونه در ميوسايىل محدود پنداشته ىم اتژيست نه تنها انتخاب بهير ان شوند. هين اسير
ين نكته است كه خود بازى، ارزش ايفاى نقش دارد. شقوق جايگزين، بلكه اطمينان از ا

ن برنامه بازى اتژى بزر در باالترين سطح انديشه مىل، چني   به عنوان اسير
ً
گ، يا اى غالبا

اتژى امنيت مىل، قلمداد ىم ن اسير اتژى بزرگ، ساختار روابط بي  ملل را الشود. اسير
كشورهانى جزء متحدان و كند و نه تنها احساس يك كشور را از اينكه چه  منعكس ىم

ن تواناييها، ناتواناييها، و  چه كشورهانى در گروه حريفانش قرار دارند، بلكه همچني 
اتژى بزرگ بايظرفيت بدنه سياىس آن را در پذيرش چالشها متجىل ىم د تصور كند. اسير

روشن از اين موضوع فراهم كند كه چگونه ابزارهاى اقتصادى، ديپلماتيك، و نظاىم 
 .برند تا اهداف و سياست مىل تحقق پذيرندمىل به كار ىمقدرت 

ن      اتژى سطوح پايي  تر، براى هريك از ابزارهاى اصىل قدرت مىل، حالت تجويزى اسير
اتژى اقتصادى بايد توضيح دهد كه يك كشور  ى دارند. به عنوان نمونه، يك اسير بيشير

اتژى چگونه قصد دارد نرخ رشد يا نقش خود را در بازار جهانن   تغيي  دهد. يك اسير
ديپلماتيك بايد بيان كند كه چگونه يك كشور انتظار دارد كه با ايجاد ارتباط با دولتهاى 

 و در صحنه
ً
، مستقيما ن خارخى الملىل، باالترين اهداف خود را تحقق ببخشد. هاى بي 

اتژي  ها را پشتيبانن كند و توضيح دهد كه اتژى بايد ساير اسير گونه و چ رسانجام، يك اسير
گذارى  ايىط، ابزار نظاىم قدرت مىل براى وصول به تأثي  ، (نفوذ)تحت چه رسى

ى
، بازدارندگ

 .رودزانى به كار ىمدفاع، يا محدوديت

اتژى منتخب، كل      س براى اجراى اسير از نظر تئوريك، ابزارها يا وسايل در دسير
اتژيستها و بمنابع كشور را دربرىم د. اما در عمل، اسير وى نظرنامهگي   ريزان ني 

ً
اىم معموال

س را درنظر ىم ند. ابزارهاى اقتصبراساس سه مجموعه اصىل، ابزارهاى در دسير ادى گي 
، عرضه پول، مالياتها، هزينه ،  هاىقدرت مىل شامل توافقات تجارى، كمك خارخى دولتر

  .شوندها و مجازاتها ىميارانه

مانها، و مذاكرانر از هر نوع و با هر نوع پيوندها، اتحادها، ائتالفهاى خاص، پي    
 متصور، در گروه ابزارهاى ديپلماتيك قرار ىم

ى
ند. ابزارهاى نظاىم، آپيچيدگ رايه كامىل گي 

د. اين آرايه از قابليتهاى جنگ هستهاز توانانى تسليح شده را دربرىم اى و جنگ گي 
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، شود. محيمتعارف در مقياس بزرگ، تا بناى ملت را شامل ىم ط متغي  امنيت جهانن
ن به مجموعه ياد شده مطلوبيت اين ابزارها را دگرگون ىم كند و ابزارهاى جديدى ني 

ن افزايد. ابزارهاى مختلف قدرت درگذشته، صحنهىم ت تأثي  الملىل و داخىل را تحهاى بي 
ان مىل در اند. برخن مقامات بر روانشناىس تأكيد ىمقرار داده ستفاده ا كنند كه توانانى رهيى

هاى ارتباىط و لذا، بسيج باورعموىم در داخل و از "منصب زور" در تسلط بر رسانه
، خارج از كشور را منعكس ىم كند. ساير امور از قبيل تعامل و نفوذ فناورانه، اطالعانر

ن درخور توجه هستند. زيست ، نژادى و امثال آنها ني 
ى

محيىط، اجتماىع، فرهنگ
اتژيستها نبايد از  گذارى غفلت كنندانواع گونه اسير  .هاى نفوذ و تأثي 

 هميشه از منابع فراتر منابع محدود : خواستهاى دولت    
ً
ن افراد تقريبا ها و همچني 

 دو و بديلهانى كه انحصار  (جايگزين)رود. هر كشورى بايد از ميان تقاضاهاى رقيب ىم
ً
ا

وهاى مسلح در مقابل بسيارى ر از مراكز دولتر ديگر، د سويه دارند، انتخاب كند. ني 
، و در مقابل يكديگر، به رقابت ىم دولتر ابت به پردازند و اين رقمقابل تقاضاهاى غي 
عيت برد، بيشير موضو ويژه هنگاىم كه كشورى دموكراتيك در حالت صلح به رس ىم

اتژى و برنامهىم وى نظاىم، تخصيص منابع، و يابد. درنتيجه، تدوين اسير ريزى ني 
ين اهميت را تصميم ى در اين باره را كه كدام يك از اهداف و سلسله اقدامات بيشير گي 

 .كنددارند، و تنظيم اولويتها را ايجاب ىم

ن       غالب محيطهاى امنيتر بي 
ى

اخىل الملىل و دمخاطره شكست : نااطمينانن ويژگ
اتژيستها و برنامه وى نظاىم بايد اميدهاى خود را است. لذا اسير قابل امكان در م ريزان ني 

اتژي  ها، منابع در  ، اهداف، اسير شكست بسنجند. اين كار با بررىس مجدد محيط امنيتر
س، و ابزارهاى مورد نياز براى دستيانى به اهداف موردنظر صورت ىم

د. فرايند گي  دسير
ن كارى، فرايندى مستمر و تعامىل ىم  باشد. شايد ارزشمندترين جنبه ارزيانى انجام چني 

ها در در اين باشد كه در تالش پيوسته براى شناسانى و تصحيح عدم موازنه مخاطره
هاى كليدى استنتاج ىم اتژيستها گرايش دارند كميان متغي  ه شود. به عنوان نمونه، اسير

ن غايات و وسايل حصول غايات متمركز شوند زيرا بيم آن بر عدم تطابق هاى موجود بي 
س، بيش از حد بلندپروازانه باشند. دارند كه اهداف مىل، با توجه به  منابع در دسير

وى نظاىم، برنامه اتژى و ني 
ن اسير وى نظاىم گرايش دارند كه بر ناسازگاري  هاى بي  ريزان ني 

وهاى آينده، در واقع به قدر كافن  تأكيد كنند. آنها اميدوار هستند كه سطح و تركيب ني 
اتژى نظاىم مورد نظر را پشتيبانن كند  .اسير

اتژيستها و برنامه     هاى كليدى : اسير وى نظاىم بآرايش مجدد متغي  ا توجه ريزان ني 
رو يابند، با نيازى مستمر براى تعديل انديشه خود روبهبه آنچه از قرن بيست و يكم درىم

 تعديل در سايگفته بيان ىمشوند. الگوى پيشىم
ً
ر كند كه تغيي  در يك متغي  معموال

ها و به نوبه  خود، عدم تطابق را به همراه خواهد داشت. براى برقرارى مجدد متغي 
اتژيستها و برنامه  آرايش موازنه، اسير

ى
هاى كليدى مجدد متغي   (تنظيم)ريزان بايد آمادگ

 .را داشته باشند. راههاى متعددى براى اين كار وجود دارد
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اتژيستها ابتدا محيط امن     ن يتر بتعديل غايات : در دنياى خردپذير، اسير الملىل را از ي 
نگاه كنند؛ آهاى جدى، ارزيانى ىمنظر انتقال مركز قدرت، روندهاى رايج، و نااطمينانن 

رانن ترين موضع براى آغاز نگكنند. لذا منطقر به غايات يا اهداف مىل خاىص تضي    ح ىم
 و وسايل، جانى است كه تجديدنظر در غايات مىل

ن محيط امنيتر  درباره عدم تطابق بي 
د  .صورت گي 

س      انر اساىس را در وسايل دردسير ات سياىس ممكن است تغيي  تغيي  وسايل : تغيي 
انر گاىه كىّم هستند. به عنوان نمونه، جنگ كره موجب افزايش  ن تغيي  ايجاد كند. چني 

شد، درحاىل كه فروپاىسى اتحاد جماهي   1950شديد مخارج دفاىع آمريكا از سال 
ى كيقن در وسايل ممكن است  شوروى كاهش شديد اين مخارج را به دنبال داشت. تغيي 

انتقال اولويت از برخن ابزارهاى قدرت مىل به برخن ديگر را ايجاب كند. در اين زمينه، 
ن  الملىل در سالهاى اخي  رخ توجه به دو مورد اصالح وسايل كه با تغيي  محيط بي 

اظران اعتقاد دارند كه در دنيانى  رسد. نخست، بسيارى از ناست مفيد به نظر ىمداده
 متقابل ىم

ى
باشد، ابزارهاى اقتصادى براى دستيانى به اهداف مىل كه داراى وابستگ

م، وضعيت نظي  تحري -اند و لذا بايد به ابزارهاى اقتصادى مؤثرتر از ابزارهاى نظاىم شده
ى معطوفتوجه بي -، توافقات تجارت آزاد، و مزيت فناورانه 21دولت كاملةالوداد  شير

شود. دوم، در هر دو تالىسى كه پس از جنگ رسد انجام شد تا وسايل نظاىم با محيط 
اتژى نظاىم جديد به خونى 22امنيتر انطباق يابند ، اين وسايل قبل از آنكه يك اسير

 .بودندتعريف شود، تعديل شده
  

اتژى . 2  بازنگرى در اسيى

 كه غرب را  -سياست مهار     
ى

اتژى بزرگ  -در دوران جنگ رسد هدايت كرد  يعتن اسير
اتژى ديگر كاربرد ندارد. تعويض آن دشوار شده است. برخن از صاحبنظران يك اسير

ن  نهاد الملىل نظي  سازمان ملل متحد پيشامنيت جمىع را با اتكاى بسيار بر مؤسسات بي 
ى گزينشى ىم اتژى درگي 

ركز با تم (Selective Engagement) كنند. برخن ديگر، از اسير
ن انتبيشير بر تهديدات جدى منافع مىل آمريكا حمايت ىم قاىل كنند. در هر صورت، چني 

اتژى آمريكا، استلزامات عمده هاى ديگر دارد. در تئورى، در اسير اى براى همه متغي 
س وجود دارد   راههاى ممكن بسيارى براى دستيانى به اهداف موردنظر با منابع در دسير

اتژيست باي ين راه را در اين ميان برگزيندكه يك اسير  .د بهير

                                           
ن يك پيمان  nation) -favourd-(Mostمنظور از وضعيت دولت كاملةالوداد 21  اين است كه طرفي 

اى كشورى انعقاد قرارداد بر ها و يا امتيازانر را كه پس از شوند كه مساعدترين رعايتبازرگانن متعهد ىم
 .شوند، براى يكديگر فراهم آورندديگر قائل ىم

وى مبنا -منظور از اين دو تالش، فعاليت چتن  22   "ني 
و  (Base Force) "پاول در خصوص معرفن

ن به باال  .است 1993در سال  (Bottom - up Review) ""مرور پايي 
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ارزيانى مجدد مخاطره شكست : از اختالف تحليلگران امنيت مىل درباره     
وهاى  كند كه ني  ريز كه فرض ىماى نيست. به عنوان نمونه، يك برنامهمخاطرات چاره

 آموزش ببينند، مخاطره انگاردمىل ىم
ً
گ در  د توانند در مدنر كوتاه فعال شوند و كامال

پذيرد، به بيند، در حاىل كه كش كه فرض مزبور را نىمكاهش يگانهاى فعال موظف ىم
 كاهشهانى نىم

ن  از چني 
ى

نظر، امكان گذرد. منبع ديگر براى اختالفسادگ
ممكن ىم"متوقف  را غي 

ى
زند. ساكنندگان جنگ" است كه سلسله اقدامات جدى جنگ

 ىمبه عنوان نمونه دردهه جارى، محدوديته
ى

ا و هتوانند برنامهاى آمادى به سادگ
 به ماهيت 

ى
ن بستگ اتژي  هاى درخشان را مختل كنند. رسانجام، درجه اعتماد ني  اسير

 تسليحات كشتار جمىع نسبت تهديدها و منافع مىل
ً
اى دارد كه در خطر هستند. مثال

رند ابه تروريسم يا تسليحات متعارف گرايش به ايجاد سطوح باالترى از اضطراب د
 مثالهانى مؤيد اين نكته هستند كه مخاطره 

ن  گونه كه در مدل مورد بحثهمان -چني 
به  ريزان سطوح عاىلتواند كىّم شود بلكه آن هنگام كه برنامهنىم -است لحاظ شده

" را تجربه ىم
ى

هاى كليدى دست يابند، "سطح آسودگ  .كنندمتغي 

آينده درج خواهد شد، رويكردهاى بديل تذكر : در ادامه اين مقاله كه در شماره     
وى نظاىم مورد بحث قرار خواهند گرفتبراى برنامه   .ريزى ني 
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اتژى دفاىع آمريكا  23سياست بودجه فدرال و اسير
 24نويسنده : دنيس اس. ايپوليتو    
سعيد مهاجرانن      جم : مي 

 مير
  

  يادداشت 

س و منابع مورد      ن منابع در دسير اتژىنياز براى نر اختالف بي  ن اسير دفاىع  گرفير
ان دفاىع  ريز است. رواج اين پديده موجب شده كه برنامهاتخاذ شده، پديده رايخى شده

اتژي  هاى مناسب، محدوديتهاى  كشورها، به ناچار در سياستگذارى دفاىع و برگزيدن اسير
ن بيش از گذشته لحاظ كنند. در اين مقاله با اشارهبودجه اتژى مشهور اسير  اى بهاى را ني 

 همزمان"، و تأكيد بر آمريكا در "هدايت دو جنگ فراگي  منطقه
ً
اى به صورت تقريبا

. به اين استنگرش بخردانه، به تحليل سياست بودجه دفاىع آمريكا پرداخته شده

انداز بودجه دفاع ضمن نگرش به وضعيت اقتصادى، مورد بحث قرار  منظور، چشم
بخش دفاع آمريكا بار اقتصادى اندگ داشته و مشاجرات  است كهگرفته و ادعا شده

اتژيك، به طور قابل مالحظه نتقن اى مسياستگذارى اقتصادى براى كاهشهاى اسير
اتژى دو جنگ همزمان و پيامدهاى شده است. البته در اين ميان، به تجديدنظر در اسير

ن اشارهبودجه   .استاى شدهاى آن ني 
  

  مقدمه 

ن تأثي  تع     قابل  سابقهكننده فشارهاى ماىل بر سياست دفاىع آمريكا، نى يي  و غي 
انتظار نيست. در دوران جنگ رسد كه محيط جغرافياى سياىس و تهديدات برعليه 

ن  اى قابل قبولبيتن بود، حفظ موازنهمنافع آمريكا، به طور منطقر قابل پيش بي 
اتژيگ، دشوار قلمالحظات بودجه اى هشد. عدم اطمينانمداد ىماى و مالحظات اسير

ى يك تمتضاد دوران پس از جنگ رسد، آشكارا وظيفه دشوار قبىل براى شكل وافق گي 
اتژيك را، كه در اثر فشار بودجه نظاىم درخطر نيفتد، پيچيدهاسير   .تر كردهاى غي 

يه بور     ن نشى اتژى و  1993كه در اول سپتاميى  (BUR) 25مير منتشى شد، اسير
ن قوهدفاىع آمريكا در سالهاى آينده را بيان كردهنيازهاى  مجريه  است. با افزايش تنش بي 

                                           
 كه  است  "Federal Budget Policy and Defense Strategy"از اىخالصه ترجمه مقاله اين 23 

 ارايه  "http://carlisle-www.army.mil/usassi/ssipubs/pubsq6/budget/budget.pdf  در
 .استشده

24 Dennis S. Ippolito 
25 The Department of Defense’s Bottom - Up Review  
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اتژيك اين سياستها و بويژه  و كنگره بر رس سياستهاى بودجه فدرال، نقادى فرضيات اسير
ش گذاشتهزينه  .هاى بالقوه آن روبه گسير

اتژيك فعىل درباره اين فرض وزارت دفاع آم     ين بحث اسير كا باشد كه ريشايد مهمير
وهاى آمريكانى بايد امكانات هدايت دو جنگ فراگي  منطقه  اى را به صورت تقني 

ً
ريبا
همزمان داشته باشند. براى بسيارى از كارشناسان نظاىم اين احتمال بسيار ضعيف 
وهاى طراخ شده   مورد نياز باشد، و در اين باره كه آيا ني 

ن امكانانر  چني 
ً
است كه اصال

ومندى هستند، ترديد وجود داردفعىل قادر  اتژى ني 
ن اسير  .به پشتيبانن از چني 

اتژيك را نىم     خش اى كه به بتوان به آسانن از محدوديتهاى ماىلاين مسائل اسير
وهاى طراخ شده، بتوانند اين دفاع تحميل ىم شوند، تفكيك نمود. با اين فرض كه ني 

اتژى را پشتيبانن كنند، آيا بودجه  وها بيتن شده ىمپيشاسير را در حد مناستى  تواند اين ني 
 و مدرن

ى
  سازى حفظ نمايد؟از آمادگ

 خواهد بود اگرچه اعتقاد عموىم بر اين است كه اين رسمايه    
ن
 ناكاف

ً
گذارى يقينا

ان و اهميت كمبودهاى بودجه ن ن اتفاقدرباره مي    .نظر وجود ندارداى ني 

 گذارىاى است كه رسمايهدن مقتضيات بودجههدف از اين تحليل، روشن كر     
ن ىم تر، بحث سياست نحوى كه در اين فضاى روشنشود، بهدفاىع در آن تعيي 

اتژيك بتواند به صورنر آگاهانه وه مجريه تر ادامه يابد. در صورنر كه قتر و عقالنى اسير
 سياو كنگره آمريكا موفق به ايجاد تعادل بودجه در دهه آينده شوند، احتما
ً
ست ال

ات به وقوع بودجه انر اساىس خواهد شد. اگر اين تغيي  اى آمريكا دستخوش تغيي 
پذير هاى دفاىع به شدت در قبال اقدامات كاهش كشى بودجه آسيببپيوندند، هزينه

دى كمخواهند شد و از اين رهگذر، گزينه ى  تر جاذبهچالشتر و كمهزينههاى راهيى بيشير
اى، سازشها و مخاطرانر خطر حتىم وجود دارد كه فشارهاى بودجه يابند. لذا اينىم

دى را تحميل كنند كه در حقيقت نه بخردانه هستند و نه الزم. از ديدگاه سياست  راهيى
وار هاى دفاىع در وظيفه دشناپذير اين است كه كاهش هزينهبودجه، واقعيت اجتناب

ن بودجه و پس از آن، حفظ تعادل بود جه، سهم بسيار اندگ دارد. عوامل متعادل ساخير
هاى بهداشت و حقوق اصىل كشي  هاى گذشته، حال و آينده بودجه آمريكا هزينه

 هستند كه حتر اگر اين كاهشهاى شديد به ديگر هزينه
ى

حميل شوند، نرخ ها تبازنشستگ
 26حديدِى هاى صال رشد آنها با توجه به سياستهاى جارى قابل دوام نيست. براى برنامه

 عمىل نيست كه براى دگرگون كردن روند كشى بودجهد
ى

دفاىع به سادگ هاى فاىع يا غي 
هانى درخور توجه جونى ، رصفه(حقوق)بلندمدت ناىسى از رشد مخارج استحقاقات 

  .انجام دهند

                                           
 26 "Descretionary Programs": هانى هستند كه بنا به حديدى / اختيارى برنامههاى صال برنامه

ى پذير هستند و براى اعمال آنها نياز شوند و انعطافربط گذاشته ىمصالحديد و در اختيار مسئول ذى
جم  )به كسب مجوز خاص از مقامات باالتر نيست. )مير
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ى كه به نظر ىم     ن  اتفاق بيافتد اين است كه اگر به منظدر حقيقت چي 
ً
ور  رسد احتماال

اتژى دفاىع كوچكير   مقياس اسير
ً
كاهش تقاضاى بودجه دفاىع در طول دهه آينده، رصفا

 در گرفتارى كاهش مكرر بودجه خواهد يافت. 
ً
شود، بخش دفاع پس از آن خود را دقيقا

هاى مكرر كاهنده در سياست مخارج م انجام تعديلحذف كش بودجه ساختارى مستلز 
 باشد. اما تا زمانن كه سياست پرداخت حقوق در آمريكا بهبيتن ىمبراى آينده قابل پيش

دى بودجه اى مواجه طور اساىس تغيي  ننمايد، بخش دفاع با تواىل مكرر اصالحات راهيى
 .خواهد بود

دفاىع دنبال شود. بحث سياست دفاىع بايد با درك كامِل رون      د سياست بودجه غي 
ن ادراىك به گذشته ارتباط پيدا ىم ن عنض در فرآيند چني  دريابيم  كند و آن اينكهاولي 

ل هزينهچگونه بودجه ها و رشد كشى بودجه در طول چند هاى دفاىع بر روى كنير
ن محدوديتهاى اعمال شدهه گذشته تأثي  گذاشته ن عامل به رابطه بي  ه بر داند. دومي 

دفاىع در دهه  (اختيارى)مخارج صالحديدى  و كاهش كشى  1990دفاىع و غي 
ن عامل عبارت است از ساختارى كه در اين دوره تحقق يافته، مربوط ىم شود. سومي 

نگرانه روندهاى بلندمدت بودجه كه موجب مشكالت كشى ساختارى و بررىس آينده
 اجراى سياست كاهش هزينه ىم

ً
 داردشود و نهايتا

ى
 .تعادل بودجه به آنها بستگ

ن ماىل دفاىع در اين چارچوب تحليىل، بايد اين امكان وجود داشته      با ارزيانى تأمي 
دى را از برداشتهاى غلط و رسدرگم درباره بودجه فدرال  باشد كه بحث بسيار مهم راهيى

ت ممكن اسريزان دفاىع تفكيك نماييم و يا حداقل دور نگهداريم. رسانجام، برنامه
اتژى فعىل وجود ندارد. البته  ورنر براى پافشارى بر اسير تشخيص دهند كه رصن

اتژى بايد با تحليل دقيق مخاطره و برگشتتصميم ى براى تغيي  احتماىل اسير پذيرى گي 
اپايدار مالك بينانه و نجونى كوتهانديشى سياىس براى رصفهانجام شود نه آنكه مصلحت

د   .قرار گي 
  

  انداز بودجه دفاعچشم 

 از منابع بودجهدر نيم    
ى

بخش  اى و ثروت خود را بهقرن گذشته، آمريكا بخش بزرگ
وزى قاطع و قابل مالحظه دفاع اختصاص داده و به  -است. از آنجانى كه اين كار به پي 

قابل پيش در جنگ رسد انجاميد، لذا بسيار دشوار است كه  -بيتن مقدار زيادى غي 
ورى و نامناسب قلمداد كنيم. با اين وجود، منتقدين بخش بارنظاىم رصن  گذشته را غي 

دفاع معتقدند كه مقياس و زمان بسيار طوالنن فعاليتهاى بخش دفاع در دوران جنگ 
ها و نيازهاى رسد متضمن خسارات متعدد در رشد اقتصادى، افزايش كشى بودجه

ى معمو است. نتيجهبرآورده نشده داخىل بوده هاى ل اين منتقدين اين است كه كاهشگي 
ان نمايد بودجه بخش دفاع در دوره پس از جنگ رسد، ىم . تواند و بايد اين خسارتها را جيى

د. براى اناما منتقدين بودجه دفاىع روندهاى واقىع سياست بودجه را ناديده گرفته
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، فشار اقتصادى و بودجه اى  الحظهبل مطور بسيار قااى ناىسى از بودجه دفاىع بهمدنر
 به صورت درصد سهم 

ً
كاهش يافته است. سهم اقتصادى بخش دفاع كه معموال

ينهاى دفاىع از توليد ناخالص داخىل محاسبه ىمهزينه  گردد، در حال حارصن به كمير
 27است. حد خود از زمان خروج از حالت بسيج منابع پس از جنگ جهانن دوم رسيده

ل حارصن كمير از هر زمان ديگر نسبت به قبل از به عالوه، سهم بودجه دفاىع در حا
ترين تحليل براى مشكل فعىل تعادل بودجه اين باشد. شايد مناسبجنگ جهانن دوم ىم

ن باشد كه افزايش رسسام آور كشى بودجه و بدهيهاى آمريكا، به موازات سوق يافير
ن از  دفاىع و فاصله گرفير هاى رنامهب تركيب بودجه فدرال به سوى برنامه مخارج غي 

  .استدفاىع، تحقق پذيرفته
  

 بخش دفاع و اقتصاد آمريكا 

پس از جنگ جهانن دوم، آمريكا بالفاصله درگي  خروج از حالت بسيج عموىم شد.     
سازى ارتش  اى عجوالنه كوچكبه گفته كوهن، اين برنامه در حقيقت با تصوير كليشه

 راجع به آن ىم
ً
دولت ترومن يك  1950ت. اما در سال شنويم، تناسب داشكه غالبا

تدارك جامع دفاىع را آغاز كرد كه بسيار فراتر از نيازهاى فورى جنگ كره بود. سه سال 
بعد، سهم بخش دفاع از توليد ناخالص داخىل در مقايسه با جنگ جهانن دوم كه حداكير 

ان آن در اواخ 14/ 5درصد بود، به  40حدود  ن ر دهه درصد كه بيش از سه برابر مي 
بود، رسيد. پس از جنگ كره، بودجه دفاىع آمريكا كماكان در سطخ باال نگه  1940

هاى زمان صلح دولت آيزنهاور، در دوره بودجه 61-1955داشته شد و در دوره ماىل 
 .28درصد توليد ناخالص داخىل را به خود اختصاص داد 10ساالنه به طور متوسط 

بود، عدم به بخش دفاع داده شده 1950ر دهه رغم اولويت درجه اوىل كه دبه    
ن ماىل دفاىع و نيازمنديهاى برنامه ن تأمي  اتژيك وجود دتوازن بارزى بي  اشت. ريزى اسير

ات  زمانن طرفداران بخش دفاع در كنگره آمريكا به دليل نگرانن شديد نسبت به تأثي 
. يت كردند. جورج اچهاى دفاىع، با  اكراه از تدارك دفاىع ترومن حمااقتصادى هزينه

ماهون رئيس كميسيون فرىع تخصيص بودجه دفاىع در كنگره اعالم كرد كه صورت 
ن ككميته وى فقط يك چهارم از كل برآورد بودجه  1950تخصيصهاى سال  رده  اى را تأمي 

ن اظهار كرد كه  ك تهيه شده بود. اما او همچني  هيچ "كه به وسيله رؤساى ستاد مشير
ن بيش از اين دش من بالقوه ما را شاد نخواهد كرد كه ما خودمان كشورمان را چي 

                                           
درصد به  39/ 1 سهم بودجه بخش دفاع از توليد ناخالص داخىل از  1948تا  1945در دوره ماىل  27 
ن  3/ 7درصد كاهش يافت. رقم  3/ 7 دهد. انتظار ترين سطح در دوران جنگ رسد را نشان ىمدرصد پايي 
 .درصد برسد 3هاى نظاىم از توليد ناخاصل داخىل به كمير از ، سهم هزينه2000رود كه تا پايان دهه ىم
ميليارد دالر بود كه البته كنگره  286/ 6 براى اين سالها پيشنهاد آيزنهاور براى بودجه دفاىع بالغ بر  28 

 .ميليارد آن را تصويب كرد 287/ 6آمريكا 
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 كامل دفاىع
ى

در سالهاى متمادى، اقتصاد كشورمان را ورشكست كنيم و با حفظ آمادگ
يم ن بيى . در اواخر همان سال، گزارش كميته تخصيص سناى آمريكا كاهشى بيشير "از بي 

حد  خودش را با تدارك بيش از ملتر كه "در بودجه دفاىع را درخواست و تضي    ح كرد كه 
و فرساينده، از توان بيندازد... ممكن است به خونى طعمه دشمتن مكار و صبور شود  

ات فرساينده يك اقتصاد درگي  در جنگ طوالنن آگاىه دارد  نسبت به تأثي 
ً
 ".كه كامال

دى صاها درباره اثرات اقتزمانن كه دولت آيزنهاور قدرت را به دست گرفت، نگرانن     
تعهدات دفاىع به مراتب آشكارتر شد. آيزنهاور در اوايل رياست جمهورى خود يك نطق 
قابل تحمل كه منجر به فاجعه  راديونى ايراد كرد كه در آن، درباره يك بار امنيتر غي 

شود، هشدار داد. آيزنهاور اعالم كرد كه "نگاه جديد" دولت او شامل برنامه اقتصادى ىم
تواند براى مدنر طوالنن و نامحدود آن را تحمل  ى است كه ملت ىمتر هزينهدفاىع كم
ن بودجه امنيت مىل آمريكا، رغم برداشت نوين آيزنهاور از برنامهكند. به ريزى و تأمي 

اى تحميل شده بر بخش دفاع، او را وادار كرد كه در دوران تصدى محدوديتهاى بودجه
د داشته باشد. البته اين اصالحات اغلب خود اصالحانر را در برنامه "نگاه جديد" خو 

گرفت. در مبارزات انتخابات رياست توسط دموكراتهاى كنگره مورد حمله قرار ىم
 حزنى حزب دموكرات ادعا داشت كه "خأل 1960جمهورى آمريكا در سال 

، خطمشى
، خأل جنگ محدود" نتيجه  ورىبرنامه"موشگ، خأل فضانى علت   اى بوده كه بههاى رصن

اى كاهش پيدا كرده، متوقف شده، به تعويق افتاده، يا مورد غفلت د حمايت بودجهكمبو 
 ."اند قرار گرفته بوده

نظر از ارزش انتقادات اساىس دموكراتها از بودجه، رسانجام مشخص شد كه رصف    
اساس بوده است. در حاىل كه دولت كندى در آغاز كار سطح حمله به بودجه نى 

 مبتتن ا افزايش داد، برنامههاى دفاىع ر بودجه
ً
ريزى بلندمدت بودجه توسط دولت عمال

ده داخىل بود بر كاهشهاى گزاف در بخش دفاع به نفع برنامه  29. هاى جديد و گسير

در دوران رياست جمهورى جانسون، سوق دادن منابع بخش دفاع به سوى مقاصد     
نظاىم به علت تدارك جنگ ويتنام كاهش يافت. اما اقد ده براى كاهش بغي  ار ام گسير

دفاىع، به نتيجه رسيد. در حقيقت سهم بخش دفاع از توليد ناخالص داخىل با پايان 
ن دوران رياست جمهورى آيزنهاور وارد دوره كاهش طوالنن گرديد. كمير از دو دهه  يافير

درصد از توليد ناخالص داخىل رسيد و پس از اينكه  5بعد، سهم بخش دفاع به كمير از 
درصد افزايش پيدا كرد، دوباره  6/ 5اوج تدارك نظاىم دوران رياست جمهورى ريگان به  در 

رفت كه سهم بخش دفاع از انتظار ىم 2000روند رو به كاهش گذاشت. در سال ماىل 

                                           
  1965بودجه بخش دفاع در سال ماىل  29 

ً
 1964درصد كمير از سطح بودجه دفاىع سال ماىل  10تقريبا

ين حد خود از زمان قبل از  1965به قيمت جارى بود. به قيمت ثابت، بودجه دفاىع سال ماىل  در كمير
 .جنگ كره و كمير از بودجه دوران آيزنهاور بود
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 به 
ً
درصد كاهش يابد كه اين مقدار در حدود يك ششم  3توليد ناخالص داخىل تقريبا

دف ان تخصيص يافته به بخش غي  ن  .اىع بودمي 

هاى دفاىع ديگر با اهميت نيست، اما روند رو به كاهش اثرات اقتصادى بودجه    
دفاىع در هاله ابهام قرار گرفته است. در  بودجه دفاىع، با افزايش متقابل بودجه غي 
ان سهم بخش دفاع از توليد ناخالص داخىل در  ن حاىل كه بودجه دفاىع در مقايسه با مي 

درصد كاهش يافته، كل بودجه فدرال نسبت به توليد  60از حدود بيش  1950دهه 
 
ً
هاى دولت است. در حال حارصن هزينهدرصد بيشير شده 25ناخالص داخىل تقريبا

ن حال، سهم بخش  20فدرال بيش از  درصد كل توليد ناخالص داخىل است، و در عي 
ن  ان خود از اواخر دهه دفاع در پايي  ن  .به بعد قرار دارد 1940ترين مي 

با نگاىه به گذشته اين مسئله قابل درك است كه پيامدهاى اقتصادى تعهدات     
ده و نامحدود، موجب نگرانن بسيارى در دهه  بود. با توجه به شده 1950دفاىع گسير

 رسيد كه براىهاى دفاىع، به نظر ىماى نامتناسب بودجهوزن اقتصادى و بودجه
ورى باشد، و انطباقها  آيزنهاور، محدود كردن اين بودجه  رصن

ً
اى هها و مصالحهكامال

اتژيك، بتواند با توجه به سياست اقتصادى، توجيه قانونن شود. وضعيت ماىل  اسير
عض پس از جنگ رسد قابل مقايسه با دوران جنگ رسد نيست. با توجه به بار اقتصادى 

ى كه بخش دفاع دارد، مشاجرات سياستگذارى اقتصادى براى   ن شهاى كاهبسيار ناچي 
اتژيك، به طور قابل مالحظه  .انداى منتقن شدهاسير
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 30هاى دفاىع انگلستان : محدوديتها و امكاناتبودجه
 31نويسنده : تيمونر گاردن    

سعيد مهاجرانن      جم : مي 
 مير

  

 يادداشت 

هاى دفاىع، در كشورهاى مختلف موضوعات مورد بحث در قلمرو بودجه    
ن فراروى بسيارى ويژگيهاى خاص خود  گ ني 

را دارند. اما در اين ميان، موضوعات مشير
از كشورها هستند. كاهش حجم و اندازه و در همان حال، ارتقاء كارآنى و اثربخشى 
ى است كه با فشارهاى ماىل فزاينده و تشديد تقاضاهاى رفاىه  وهاى مسلح تدبي  ني 

ستان هاى دفاىع انگله، روند بودجهاست. در اين مقالعموم مردم مورد تأكيد قرار گرفته
ض، اى مختشود و ضمن مقايسههاى اخي  به صورنر بسيار گذرا بررىس ىمدر دهه

ن از قهقرا در توان دفاىع مسئله حفظ بودجه هاى دفاىع به قيمتهاى واقىع براى پرهي 
د، و رسانجام انتخاب حساب شده براى روى آوردن بيشير به مورد بحث قرار ىم گي 

 .گردداى ائتالفن مطرح ىموانانى نظاىم منطقهت
     

 مقدمه 

وهاى مسلح مىل شايسته، براى كشورهاى به نظر ىم      رسد كه تدارك و حفظ ني 
وهاى مشمول وظيفه و ثروتمند دنيا مسئله ن از ني 

اى بلندمدت باشد. فاصله گرفير
ه آماده براى دفاع از قلمرو مىل، و رو آوردن  وهاى ذخي  بسيار  اىبه ارتشهاى حرفهني 

شود. با وجود اند، در همه جا دنبال ىماى كه براى انجام هر كارى آمادهآموزش ديده
وهاى چندمنظوره، بسيار دشوارتر باشد. رسد بهاين، به نظر ىم ن اين ني  ى و تجهي  كارگي 

ده، هزينهدر اياالت متحده براى اصالح ناكارآنى  اده كالنن العهاى دفاىع فوقهاى گسير
اليا، افزايش ساالنه زياد مخارج دفاىع را اعالم درخواست ىم شود. دولت اسير

فعال در جنگ رسد نموده وهاى نظاىم غي  است. در اروپا هنوز پس از ده سال، تغيي  ني 
وهاى فعال ، كامل نشدهتر و با قابليت بهبه ني  ى بيشير ستان در اين دهه است. انگلكارگي 
ن تعهدات و رى دفاىع عمده بودهشاهد سه بازنگ است و هنوز هم نشانن از توازن بي 

  .شودمنابع مشاهده نىم

ونى متناسب با تعهدات درك شده      هر بازنگرى مىل سياست دفاىع يك ساختار ني 
س ايجاد ىم ود كه شكند. در يك زمان بسيار كوتاه، ثابت ىمو منابع ماىل قابل دسير

                                           
است كه در كنفرانس دفاىع    Limits and Possibilities" -"Defence Budgetsاين مقاله ترجمه 30 

 .استارايه شده 2001ژانويه  29انگلستان در (Chatham House)  چاتام هاوس
31 Timothy Garden 
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بيىع شود. اين امر به طور طاست و يك بازنگرى جديد آغاز ىمدهگذارى ناكافن بو رسمايه
و ىمبه جاى بهبود رسمايه ياست گردد. با نگاىه به سگذارى، موجب كاهش قابليت ني 

دريخى توان به داليل واقىع و زيربنانى كاهش تدفاىع انگلستان در يك رب  ع قرن گذشته ىم
وهاى مسلح نر  ى مستقيم بر برد. محدوديتهاى بودجه دفني   اىع بدون ترديد تأثي 

معقوىل  حلهاىتوان راهامكانات و صنايع دفاىع دارد. تنها با درك موجبات اين مسئله ىم
م اتخاذ حلها مستلز را پيشنهاد نمود. براى انگلستان و ساير كشورهاى اروپانى اين راه

اىم بليت نظتصميمات سياىس دشوارى است. با اين حال، اگر قرار باشد كه نوىع قا
  .گونه تصميمات دشوار اتخاذ گرددمفيد حفظ گردد، به ناچار بايد اين

  

 1975منابع دفاىع انگلستان از سال  

بيست سال پيش انگلستان توانست عمليات آزادسازى جزاير فالكلند را در فاصله     
بت مناسب را در يك تعطيىل دو روزه 8000 وى رصن خر آ مايىل خود اجرا كند و يك ني 

، (Wales) رسزميتن كوچك به اندازه نصف ِويلز 1999هفته فراهم آورد. در سال 
اهميت خود داشت. جمهورى سابق يوگسالوى اندازه و كممشكل كوچگ با همسايه هم

ى و نزاع بوده از  كساى كه هيچاست به گونهاز اواخر دوران جنگ رسد منشأ درگي 
ورت انجام يك اقدام نظاىم در با شد. فاصله اين كشور از  زده نىمره آن، شگفترصن

كشورهاى اروپاى غرنى منطقه به قدرى كوتاه بود كه ايتاليا قادر بود به عنوان پل هوانى 
براى عمليات مزبور عمل نمايد. با اين حال هنگاىم كه اين كشور براى عمليات نظاىم 

 از توانانى 
 بايستر همه آن عمليات و بخشى

ً
كا مؤثرتر آن، از سوى آمريآماده شد، عمال

 .شدهدايت ىم

د و مايل است آن را به خونى انجام دهد و در مقايسه انگلستان دفاع را جدى ىم     گي 
جنگ  كند. با وجود اين، از اواخر اش كىم بيشير در اين زمينه هزينه ىمبا متحدان اروپانى 

در  انجام اصالحات مهىم رسد، اين كشور نيازمند سه بار تجديدنظر در بودجه دفاىع و 
ريزان است. اين بازنگري  ها در بودجه دفاىع، ناىسى از عدم كفايت برنامهامكانات خود بوده

 ناپذير حفظ سطح بودجه دفاىع به قيمتهاى واقىعدفاىع نيست، بلكه پيامد اجتناب
 .است

دهد. در ىمسال گذشته، چهار مرحله متمايز رانشان  25نمودار بودجه دفاىع در     
ميليارد  25/ 5، بودجه دفاىع درهر سال به قيمتهاى جارى در حدود 1970اواسط دهه 

 .پوند بود

ده ناتو مبتن بر رشد بودجه دفاىع بود قبل از آغاز      اين بودجه كه بيانگر تعهد گسير
 -ميليارد پوند رسيد  23/ 5كه سطح ساالنه آن به   - 1986دهه كاهش بودجه در سال 

  .ميليارد پوند افزايش يافت 33/ 5به سطح  1980ه اول دهه در نيم
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 )به ميليارد پوند)سال گذشته  25نمودار بودجه دفاىع انگلستان در 

 
  

درصد كاهش يافته و در بيشير  8در يك رب  ع قرن گذشته، منابع ساالنه واقىع،     
با اين حال، مقايسه  است. بوده 1975درصد باالتر از سطح سال  30سالهاى اين دوران، 

ن شاخصهاى توانانى نظاىم، يك افت آشكار در ظرفيت موجود را نشان ىم  دهد. بي 
وى انسانن از 2000و  1975سالهاى  ، (درصد 39نفر ) 212,450نفر به  346,000، ني 

 31فروند به  50ها و ناوشكنها از ، ناوچه(درصد 76 )33به  114لشكرها و گردانها از 
  .استكاهش يافته  (درصد 22 ) 42به  38، اسكادرانهاى رزىم از (صددر  38فروند )

وى انسانن و واحدهاى رزىم به وسيله نىم      ني 
توان استدالل نمود كه تعداد كمير
ان شده است. به فتهاى فناورى جيى ، انگلستان فقط 80رغم هزينه هنگفت دهه پيشى

  .اى جنگ كوزوو را فراهم كنددرصد كل عمليات هوانى بر  10تا  4تواند حدود ىم
  

 هاى پرسنىلهزينه 

 به سه بخش اصىل تقسيم شود: هزينههاى دفاىع ىمهزينه    
ً
هاى تواند عمدتا

ات و هزينهپرسنىل، هزينه ن رصن هاى پرسنىل كه در حال حاهاى جارى. هزينههاى تجهي 
 بيش از يك سوم بودجه انگليس را به خود اختصاص ىم

ً
ستمزد همان روند ددهد، تقريبا

نظاىم را دنبال ىم ها در زمان اشتغال كامل ممكن است با توجه به كند. اين هزينهغي 
نظاىم مشابه خود، وضع نامساعد طول خدمت نظاىم، الزم باشد كه از هزينه هاى غي 

ن شواهد اندگ وجود دارد كه يگانهاى نظاىم بتوانند  ند. حتر در زمان بيكارى ني  پيشى گي 
وى انسانن كه در اينبا د مورد  گونه خدماتستمزد كم، افراد خود را حفظ كنند. نوع ني 
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هاى شوند. هزينهتر ىماى از نظر فتن تواناتر و بنابراين پرهزينهنياز است به طور فزاينده
 درحد نرخ تورم يا باالتر از آن افزايش ىم

ً
روهبان يابند. براى مثال به يك گدستمزد معموال

شد. اگر پرداخت براى اين رتبه، پوند پرداخت ىم 3800، ساالنه 1975ه در سال با تجرب
آورد. پوند در سال به دست ىم 19000يافت، او امروزه بايد همگام با تورم افزايش ىم

درصد از مقدار مزبور باالتر  20باشد و درحدود پوند ىم 23000حارصن اين رقم درحال
وى زميتن  -است. ارتش  يك صنعت كاربر است و بنابراين بايد انتظار داشت  - بويژه ني 

 .سهم پرسنل از بودجه دفاىع، به قيمتهاى واقىع سال به سال افزايش يابد
  

ات  ى  هزينه تجهير

ات نظاىم يك هزينه هنگفت است. در حال حارصن      ن درصد بودجه  44هزينه تجهي 
ات است. تحليل تورم هزينه ن ات دفاىع در مقهاى تجهدفاىع مربوط به تجهي  ن ايسه با ي 

ى برخوردار است. عمر مورد انتظار افزايش هزينه  بيشير
ى

، از پيچيدگ وى انسانن هاى ني 
 موضوىع گزينه

ً
ات، غالبا ن اى است و ممكن است تحت تأثي  يك قلم ويژه از تجهي 

ات ممكن است بسيار پرهزينهفشارهاى بودجه ن ن گردد. بعىصن از تجهي  تر از اى تعيي 
اى قديىم آن باشند. اما تعداد كىم از آن قادر به انجام مأموريت موردنظر باشند. هنمونه

پوند و به قيمت امروز،   45000بالغ بر  1945افكن النكسير در سال براى مثال هر بمب
ن آن محسوب كمير از يك ميليون پوند ارزش داشت. بمب افكن تورنادو كه جانشي 

ى ىمهاى مشابه شود، نسبت به نمونهىم  تورنادو باشد. وقتر خود حامل بمبهاى بيشير
النكسير بود. تورنادو كه  20به خدمت گرفته شد، هزينه آن به اندازه  1980در سال 

 10در حال حارصن در حال گذراندن دوران ميانساىل است، معادل يك هواپيماى ديگر 
سالهاى  ا در ىطارزد. جايگزيتن هواپيما يك منحتن تصاعدى هزينه ر ميليون پوندى ىم
ميليارد دالر آمريكا است،  2معادل  B2 افكندهد. بهاى هر فروند بمبمتمادى نشان ىم

ن   ضدزيردريانى به نام مرلي 
ى

 50، درحال حارصن حدود (Merlin)  و حتر يك بالگرد جنگ
، قيمت دارد  .ميليون پوند و بيشير

ات ريزان دفاىع با بهبرنامه     ن ى نسل جديد تجهي   كارگي 
ى

را كاهش  اندازه ناوگان جنگ
كنند. اين امر باعث يك افزايش نامناسب هاى خود را متعادل ىمدهند و بودجهىم

 ىمهزينه
ى

ن تكنيك مشابىههاى مربوط به پشتيبانن ناوگان جنگ  براى شود. طراحان ني 
ر توليد ها را با ههاى تسليحانر افزايش شديد هزينهبرند. هزينهذخاير تسليحانر به كار ىم

تر اى براى حفظ ذخاير قديىم تسليحات و تبديل آهستهدهند. وسوسهجديد نشان ىم
افزارها و پايگاهها، كاهش تعداد آنها به سالحهاى جديد وجود دارد. در هر دو مورد جنگ

هاى تحقيق و توسعه بر خريدهاى  واحدهاى تدارك شده موجب رسشكن شدن هزينه
 .شودواحد تسليحات ىمكوچكير و لذا افزايش قيمت 
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فگاىه اين شگفتر ابراز ىم     ات نظاىم با فناورى پيشى ن ته، شود كه رايانه و ساير تجهي 
افت قيمت و افزايش قابليتها را آن چنان كه در صنعت رايانه تجارى و در ابزارآالت 

وره داند. براى اين مسئله  سه دليل وجود دارد. شود، تجربه نكردهمضفن مشاهده ىم
ش ىم  ىط مدنر طوالنن گسير

ً
ها از نظر كاربرد يابد. فناورىتوليد بسيار كوتاه است و غالبا

ى در ساير زمينه ن مانن از ها برخوردارند. دوره ز نظاىم خيىل ويژه هستند و از كاربرد ناچي 
ن مرحله طراخ تا راه  بي 

ً
سال است و در اين فرايند برخوردارى  20تا  10اندازى معموال

، دشواراست. بيشير هزينها ن ز منافع نوآورى فتن بارسعتر بيشير درصد  5ات هاى تجهي 
ر هاى خاىص ممكن است باالتافزايش درزمينهيابند، واينبيش از نرخ تورم افزايش ىم

 .ازاين هم باشد
  

 هزينه 
ى
 هاى پشتيبان

وهاى  هاى نگهدارى و پشتيبانن يك پنجم باقيمانده هزينه دفاىع شامل هزينه     ني 
 در حدود نرخ طبيىع تورم در اقتصاد شود. بعىصن از هزينهمسلح ىم

ً
هاى جارى تقريبا

كنند. دليىل ندارد كه سوخت، مسكن، غذا، حمل و نقل، فعاليتهاى نگهدارى نوسان ىم
معمول  فرصتهو آماد در اثر فشارهاى تورىم به طور غي 

ً
انى تر تغيي  كنند. در واقع غالبا

ىسى از اى نااى تهيه نمود كه از فشار هزينهگونهكه بتوان اين موارد را بهوجود دارد  
نظاىم بفعاليتهاى نظاىم بركنار باشند. پشتيبانن امور مقاطعه ن كارى، امور غي  ايد با تأمي 

ن ممكن است  وها ني  بودجه مطابق با قيمتهاى واقىع قابل تداوم باشد. در زمان كاهش ني 
ل)رانى دفاع را تحقق بخشيد. تنظيم بتوان بخشى از ارزش دا تاه مدت هزينه كو  (كنير

وها امكان ن با كاهش سطوح فعاليت ني   در گذشتهپذير ىمني 
ً
به  باشد و اين روش معموال

ان افزايش هزينه  .رفته استها در هر جانى از برنامه دفاىع به كار ىممنظور جيى
  

  تورم در بخش دفاع 

ود شد، در برنامه دفاىع انگليس مشكىل در رابطه با تورم وجبا توجه به آنچه گفته     
هاى ش هزينهيابد. افزايهاى پرسنىل با نرخ كىم باالتر از تورم رايج افزايش ىمدارد. هزينه

ات خيىل باالتر از نرخ تورم خرده ن ا تورم هاى جارى همگام بفروىسى است، و هزينهتجهي 
زير رم اين است كه بودجه دفاىع به ارقام واقىع ناگيابد. اثر تركيتى تو عموىم افزايش ىم

و منجرىمبهسال سطح  1985شود. درحقيقت از سال سال به كاهش سطوح ني 
بندى به قيمتهاى واقىع يك وضعيت استثنانى داشته، و بنابراين كاهش سطوح بودجه

و يك مسئله جدى بوده توسط تام   1991است. بازنگرى بودجه دفاىع در سال ني 
ى را تا حدود 32كينگ درصد  30، فقط با كاهش اندك بودجه دفاىع، خط مقدم درگي 

                                           
32 Tom King 
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است. محدود كرد. اين نشان داد كه در آن هنگام برنامه دفاع، بيش از حد داغ شده بوده
هاى جارى بودجه را كاهش داد تا جانب هزينه 33كايند، مالكولم ريف1995در سال 

تعداد تانكها  34، جورج رابرتسون1998بودجه را از نظر حسابدارى متوازن كند. در سال 
وها را حفظ نمايد. در هر مورد، وزير  و هواپيماها را كاهش داد تا توانانى آرايش رسي    ع ني 

اتژيك خونى براى ايدفاع استدالل ىم ما در ن بازنگرى وجود داشته انمود كه داليل اسير
 توجيه 

ً
ى مورد نياز بوده و رصفا ات، پول بسيار بيشير حقيقت بدون انجام اين تغيي 

اتژيك دركار نبوده   .استاسير

ه هاى بيشير بدر حال حارصن هيچ حزب سياىس در انگليس از اختصاص هزينه    
تأكيد  قيمتهاى واقىعها به كند و همه برحفظ سطح اين هزينهبخش دفاع حمايت نىم

دارند. اين بدين معتن است كه كاهش امكانات ادامه خواهد يافت. بعىصن تالشها در 
ان انجام شد تا با وضع نمودن "رصفه 1987سال  ن " به مي  درصد در هر  3جونى كارآنى

ان كند. البته اصالحات گذرا در زمانن  سال، با اين دور مقابله و اثر تورىم رايج دفاع را جيى
 فراگي  شده و هرگز منجر به يك راه

هم حل بلندمدت نشده است. در انگلستان سطوالنن
 1986درصد در سال  5/ 3اختصاص داده شده توليد ناخالص داخىل به بخش دفاع از 

 .كاهش يافته است  2000درصد در سال  5/ 2به 
  

  
ى
 يك مشكل همگان

است، مورد خاص توجه شدهاگرچه در جمالت گذشته، به انگلستان به عنوان يك     
ن نگاىه افكنده شود، وضعيت يكسان است. از سال   1986اگر به كشورهاى عضو ناتو ني 

ن از الگوهاى بسيار مشابىه  2000تا سال  ات ارقام در ساير كشورهاى عضو ناتو ني  تغيي 
 3/ 9درصد، فرانسه از  1/ 5درصد به  3/ 2اند. سهم ياد شده در آلمان از تبعيت كرده

و اياالت  1/ 3به  2/ 3، اسپانيا از 1/ 4به  3، بلژيك از 1/ 9به  2/ 3، ايتاليا از 2/ 7به 
ات كاهش يافته  درصد  3به  6/ 3متحده از  وى است. تغيي   25كاهش   يك از  انسانن ني 
وهاى يكسانن در  كاهشهاى  با  بلژيك و  در  درصدى60كاهش   ايتاليا تا  در  درصدى  ني 
د  ميدان  .است همراه بوده نيى

ن      اليا در گزارش رسىم جديد خود اذعان كرده كه چني  شايان ذكر است كه اسير
اليا تصميم گرفته منطقر است. دولت اسير ن بودجه دفاىع، غي  است  رويكردى به تأمي 

درصد از توليد  9/ 1سال آنر در سطح فعىل  10كه بهاى حفظ بودجه دفاىع خود ىط 
دازد. برآورد  سال آينده، يك هزينه  10شود كه اين تصميم در ىمناخالص داخىل را بير

اى درنر خواهد داشت كه در حال حارصن ساالنه ميليارد دالرى اضافن براى بودجه 15

                                           
33 Malcolm Rifkind 
34 George Robertson 
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وى انسانن  ميليارد دالر ىم 8 ن از وضعيت يگانهاى كهنه و مشكالت ني  باشد. حتر آمريكا ني 
 .بردباشد، رنج ىمفاىع ىمهاى دكه اصالح آنها نيازمند افزايش قابل مالحظه هزينه

  

 اصالح و انطباق اين چرخه 

ن بدون نقشه رهنمون  20با نگرىسى به      سال آينده، اين محاسبات ما را به يك رسزمي 
ن در اقتصاد به خونى پيش برود، يك نرخ رشد ىم درصدى در توليد  3شود. اگر همه چي 

ناخالص داخىل را حفظ خواهيم كرد. اگر درصدد باشيم كه سطح بودجه دفاىع به ارقام 
درصد كاهش خواهد  1/ 3وليد ناخالص داخىل به واقىع را حفظ كنيم، سهم آن از ت

ى درحدود يافت. هزينه ن وى انسانن به ارقام واقىع حداقل به چي  درصد  20هاى ني 
ات به بيش از دوبرابر افزايش خواهد افزايش خواهد يافت. هزينه ن هاى واحد تجهي 

ات ن ن  باشد. تجهي 
ل سيافت. الزم خواهد بود كه خط مقدم جبهه نصف اندازه كنونن

جديد ممكن است قدرتمندتر باشند، اما بسيار كمياب خواهند بود. در هر رويدادى، 
وى انسانن خواهد بود. پليس اين  ن مستلزم ني  بسيارى از وظايف جديد بيش از هر چي 
درس را آموخته است كه تعداد نفراتش در خيابانها موضوعيت دارد و بسيارى از وظايف 

ن در اين زمينه  .باشندمشابه ىم جديد نظاىم ني 

رويكرد اعمال شده، آزمون شده و شكست خورده گذشته ادامه خواهد يافت.     
افت و كاهشهاى نفرات سال به سال اعمال خواهد شد تا بودجه را از نظر حسابدارى 

ا هاى زمانن مختلف خواهيم داشت تترى را در فاصلهمتوازن كنند. ما بازنگري  هاى عمده
اتژيك  نوين را انعكاس دهيم. متحدين اروپانى ما در آينده مسي  مشابىه را واقعيت اسير

ن قابليتهاى نظاىم ها اى دنبال خواهند كرد كه مفيد نيستند و بسيارى از آنبه سوى داشير
 اين مسي  را ىط كرده

ً
ن قبال اند. اين تالش ممكن است همانند راىه باشد كه انگليس ني 

ا، انديشيدن به مشاركت واقىع در سطح است. براى بعىصن كشورهانتخاب كرده
دهند در جهت تحقق آن اى، همانند دورنماى وحشتناىك است كه ترجيح ىممنطقه
گونه قابليت نظاىم مفيدى نداشته باشند. در اين ميان يك شق بديل وجود دارد. هيچ

ى نيست كه مسائل را براى هميشه حل كند؛ بلكه بحران را براى چندساىل ن  اما اين چي 
دهند، نرخ فزاينده اندازد. وقتر ملتها خطوط مقدم خود را كاهش ىمبه تعويق ىم

ا اين وجود دهد. بهاى باالرسى نسبت به امكانات، همه آنها را تحت تأثي  قرار ىمهزينه
اد اند اين روند را معكوس كنند. با كاهش افر ملتها با امكانات تلفيق شده خود توانسته

وى انسانن كاهش ىمهمورد نياز، هزينه  ني 
،  يابد و با امكان قراردادهاىاى پشتيبانن بزرگير

وهاى تلفيقر درصدد انتخاب توان رصفهىم ى را تحقق بخشيد. وقتر ني  جوييهاى بيشير
ات نسل جايگزين برىم ن ك توافق تجهي  ى بر ملزومات مشير آيند، با سهولت بيشير

، و قيمتهاى و ىم  .احد، كمير خواهد بودكنند. عمليات توليد، بزرگير
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ب، رو هستند. اين انتخاهمه كشورهاى اروپانى با يك انتخاب در حوزه دفاع روبه    
ن  20انتخاب توانانى مىل در مقابل توانانى فرامىل نيست. انتخاب  سال آينده، انتخاب بي 

ت ساى ائتالفن است. اين انتخاب، سؤال از سياعدم توانانى با يك توانانى نظاىم منطقه
  .نيست بلكه پرسشى محاسبانر است
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 35هاى دفاىع و توسعه در كشورهاى عرنى بودجه
سعيد مهاجرانن      جم : مي 

 مير
  

ن      اتژيكبنا به گزارش مؤسسه بي  ، كشورهاى عرنى  36(IISS)الملىل مطالعات اسير
ده عمهم برحسب ارقام مطلق و هم به صورت درصدى از توليد ناخالص داخىل بازار 

  .باشندتسليحات در سطح جهان ىم

هاى كشورهاى عرنى در زمينه خدمات اساىس براساس گزارش سازمان ملل، هزينه    
ين حد بوده است و اردن درصدر همه، در سال از قبيل بهداشت و آموزش، در كمير

 .استاش را هزينه كردهدرصد توليد ناخالص داخىل 3/ 7در اين بخشها  1998

درصد افزايش  9/ 1به مقدار  1998هاى نظاىم در كشورهاى عرنى در سال ههزين    
ميليارد دالر رسيد. مجموع  44/ 4، به 1997ميليارد دالر در سال  40/ 7يافت و از 

درصد توليد ناخالص داخىل را تشكيل داد. اين درحاىل است كه  7/ 4هاى دفاىع هزينه
ن جهانن سهم هزينه  .استدرصد بوده 2/ 4د ناخالص داخىل، هاى نظاىم از توليميانگي 

 .استدرصد بوده 4سهم مخارج نظاىم از توليد ناخالص داخىل در مض     

 1997نسبت به سال  1998هاى نظاىم كشورهاى آفريقاى شماىل در سال هزينه    
ميليارد دالر بالغ گرديد. در اين ميان، الجزاير در  5/ 8درصد افزايش يافت و به  13تا 

 .درصد مخارج را به خود اختصاص داد 40د حدو 

ن سهم مخارج دفاىع اين گروه كشورها از توليد ناخالص داخىل      درصد  3/ 9ميانگي 
ان را شامل ىم -بود كه در منطقه خاورميانه  ن ين مي 

   .شدآفريقاى شماىل، كمير

حدود يك  -اندگ  1999هاى دفاىع كشورهاى آفريقاى شماىل در سال بودجه    
درصدى را نشان داد،  5الجزاير كاهش  1999كاهش يافت. بودجه دفاىع سال   -درصد 

ن خود را حفظ كرد ان بودجه دفاىع پيشي  ن   .درحاىل كه ليتى مي 

درصد  3و  2تخصيصهاى بودجه دفاىع مراكش و تونس در سال گذشته به ترتيب     
 .رشد داشتند

، عدم تعادل هنگفتر را در روند دائىم مخارج باالى نظاىم در كشورهاى      عرنى
ن اين منابع از بهداشت و آموزش موجب به ى و تخصيص منابع در جهت برگرفير كارگي 

است، در حاىل كه سهم منابع اختصاص يافته به اين امور در بيشير كشورهاى اين شده
ن منطقه، هم ن جهانن پايي  ن از ميانگي   .باشدتر ىماكنون ني 

                                           
  در كه  است  "Arab defence budgets seen curtailing development"ترجمه مقاله اين 35 

www.arabia. com استشده ارايه. 
36 International Institute for Strategic Studies 
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کاهش  OECD ىع در كشورهاىمخارج تحقيق و توسعه دفا
 37یابدىم

سعيد مهاجرانن      جم : مي 
                 مير

  

درصدد هستند   38  (OECD)كشورهاى عضو سازمان همكارى و توسعه اقتصادى    
بارات دولتر ها و اعتكه نسبت به گذشته كمير در زمينه دفاع هزينه كنند. روند بودجه

ن تمايىل خيى ىمتحقيق و توسعه در بخش دفاع اين   هاى هدهد. بودجكشورها، از چني 
تحقيق و توسعه كه توسط دولتهاى مركزى يا فدرال كشورهاى عضو سازمان همكارى 

داخل  در  -و توسعه اقتصادى تخصيص داده شده و بايد در بخش عموىم يا خصوىص 
 درصد توليد ناخالص داخىل اين كشورها در سال 0/ 32شد، از رصف ىم -يا خارج 
كاهش يافته است. سهم هزينه دفاع از   1998درصد در سال  0/ 25، به كمير از 1991

ن سالهاى مجموع تخصيصهاى بودجه درصد   30درصد به  37از  1998و  1990اى، بي 
و   استدهد. رشد مخارج نظاىم با رسعت رشد اقتصادى همگام نبودهكاهش نشان ىم

ن مسائل -جتماىع دهد كه اولويتهاى اكاهشهاى مزبور نشان ىم  اقتصادى دولتها، بي 
، زيست   .استمحيىط، آموزىسى و جزء آن، تغيي  كردهدفاىع، بهداشتر

درصد از توليد ناخالص داخىل خود به تحقيق و  0/ 48مريكا با تخصيص حدود آ    
در  -اند بيش از دوبرابر سهىم كه انگلستان يا فرانسه تخصيص داده -توسعه دفاىع 
درصد كل بودجه تحقيق و  55/ 3كنندگان قرار دارد. اين مقدار، زينهرأس فهرست ه

ن گرديده، اما اين درصد دربردارنده بودجهتوسعه هانى اى است كه از سوى دولت تأمي 
بندى است كه برخن كشورهاى ديگر آنها را درگروه حمايت از توسعه صنعتر دسته

كنند و لذا قابل مقايسه با ساير كشورها نيست. ژاپن يگ از تنها كشورهانى است كه ىم
زايش درنر افودجه تحقيق و توسعه دفاىع از توليد ناخالص داخىل خود را نر سهم ب

ن بودهىم صاص است با اختدهد. اما از آنجانى كه اين سهم در كشور مزبور از ابتدا پايي 
درصد كل  5/ 8درصد توليد ناخالص داخىل خود به تحقيق و توسعه دفاىع ) 0/ 03

رهاى بزرگ عضو سازمان همكارى و توسعه در مقايسه با كشو  (مخارج تحقيق و توسعه
ن   .كنندگان قرار داردترين هزينهاقتصادى در رديف پايي 

  

                                           
 oecd, April 28, -Observerدر كه  است  "R&D defence spending falls"ترجمه مقاله اين 37 

2000  (www.oecdobserver.org) استگرديده  ارايه. 
38 Organization of Economic Cooperation and Development 
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بندى و مديريت ماىل در بودجه" هاى آموزىسى در زمينهبرنامه    

 "39بخش عموىم

 (2000اوت  19 -ژوئيه   16)

ن دّرى نوگورانن      جم : حسي    مير
  

 يادداشت 

بندى و امور ماىل در بخش عموىم، در بازآموزى بودجه آموزش، تداوم آموزش، و     
فهرست برنامه آموزىسى مؤسسات معتيى آموزىسى در سطح جهان قرار دارد. با توجه به 
نارسانى جدى نهادهاى عموىم كشورمان در آگاىه تخصىص روزآمد دانشگاىه در اين 

 برنامهزمينه
ن
يد بر آنچه بويژه با تأك -هاى آموزىسى متناسب ها، بر آن شديم كه با معرف
ى دارد  ايده و اقدام عمىل در اين زمينه را در فضانى آگاه از  -در بخش دفاع كاربرد بيشير

 شده در اين شماره آنچه در ساير كشورها ىم
ن
گذرد، تقويت كنيم. برنامه آموزىسى معرف

ن به آنها براى عمق  مجله، حاوى عناوين آموزش كاربردى متعددى است كه پرداخير
ه، از جمل -هاى و اقدامات اجرانى نهادهاى عموىم كشورمان بخشيدن علىم به برنامه

 .رسدبسيار مفيد به نظر ىم -اندركاران بودجه و امور ماىل سپاه دست
     

  

                                           
ن اين برنامه، از جمله برنامه 39    الملىل است كه درهاى آموزىسى مؤسسه هاروارد براى توسعه بي 

www.execprog.org استارايه شده. 
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 برنامه 

سازى، اندركار آمادهگردد كه دستاين برنامه براى مقامات ارشدى برگزار ىم    
وح اى يا سطهاى عموىم در سطح مىل، وزارتخانهبودجه بازنگرى يا نظارت بر اجراى

تمركززدانى شده دولتر 
كتىم 41دولتر يا مؤسسات دولتر يا شبه 40 كنندگان در باشند. رسى

، حوزه كارائيب،  ن اين دوره از كشورهاى منطقه آفريقا، آسيا، خاورميانه، آمريكاى التي 
جمهوري  هاى آسياى ميانه و دولتهاى تازه استقالل يافته اتحاد جماهي  شوروى سابق 

  .هستند

ده پنج هفته     ت و مباحثه  ساى از نظر تحليىل بسيار دقيق ااين كارگاه آموزىسى فشى
گروىه را با كنفرانسها، مطالعات موردى، تكاليف درىس فردى، متونن كه بايد خوانده 

رود  ار ىمكند. انتظبندى همراه ىمشوند و كار عمىل براى استفاده از رايانه براى بودجه
كت كنندگان در اين دوره نقشى فعال در حل مسائل مطروحه داشته باشند و كه رسى

 .مبناى تجربيات شخىص خود ارائه نمايندمطالتى را بر 

بيشير كنفرانسهاى درىس و متون موردِى ارائه شده، برمبناى بيش از دو دهه تجربه     
اين مؤسسه در كمك به دولتهاى كشورهاى درحال توسعه، كشورهاى تازه صنعتر شده 

حثات اباشند. كنفرانسها درباره موضوعات تخصىص و مبو كشورهاى درحال انتقال ىم
ن از سوى ساير اعضاى دانشكده رسىم ني  ن مقامانر از غي  هاى هاروارد و همچني 

ن  الملىل، كشورهاى درحال توسعه، مقامهاى ايالتر و فدرال آمريكا و ساير  سازمانهاى بي 
  .گردندكشورها ارائه ىم

  

 موضوعات تحت پوشش 

انى  جه تمركز دارد. از آنجريزى و اجراى بوداين كارگاه آموزىسى بر موضوعات برنامه    
ن شكل و محتواى كه اجراى مؤثر بودجه تا حدى به نحوه آماده سازى بودجه و همچني 
ل ماىل و تكنيكهاى بودجه  دارد، كنير

ى
ن مورد بحث قرار ىمآن بستگ ند. برخن ريزى ني  گي 

 : از موضوعات اين كارگاه آموزىسى عبارتند از

 نه عموىم در سطح كالن؛ريزى هزيرويكردهاى برنامه -       

 هاى عموىم و رشد اقتصادى؛هزينه -       

 تعديلهاى ماىل در كشورهاى صنعتر و درحال توسعه؛ -       

 در تخصيص منابع؛ (نظرى)رويكردهاى مفهوىم  -       

ل نهاده و ستانده محور در بودجه -         ريزى؛تكنيكهاى كنير

 گذارى؛رسمايه هاىارزيانى ماىل پروژه -       

                                           
 .استخن اختيارات به خود آنها واگذار شدهكه بر   40 

41 Parastatals 
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  ذارى؛گهاى رسمايهورى پروژهبندى و بهرهريزى و بودجهپيوندهاى برنامه -       

 هاى تكرارى و موضوعات ماىل در بخشهاى اجتماىع؛مديريت هزينه -       

 سازماندىه و مديريت فرايند بودجه؛ -       

 بندى و مديريت ماىل دولت محىل؛موضوعات بودجه -       

 بندى نقدى؛موضوعات مربوط به اجراى بودجه و بودجه -       

ن ىمها و برنامهمديريت پروژه -         شود؛هانى كه هزينه آنها به صورت كمك تأمي 

  هاى عموىم؛موضوعات نهادى در مديريت هزينه -       

 هاى ماىل مديريت بدىه خارخى و داخىل؛جنبه -       

 .جونى و مديريت هزينه عموىمرانترفتار  -       
  

 اهداف و هزينه 

كت     ا دهد كه عملكرد خود را بكنندگان ىماين كارگاه آموزىسى اين فرصت را به رسى
بندى عموىم ارتقاء دهند؛ رويكردهاى توسعه و تعميق درك خود از كل فرايند بودجه

از  ل كنند؛ بسيارىبندى عموىم و مديريت هزينه عموىم تحليبديل را براى بودجه
ناسند و يا بندى عمليانر و رايانه را بشفايده و بودجه -ابزارهاى مفيد نظي  تحليل هزينه 

كت ن در ميان رسى كند تا كنندگان پيوندى ايجاد ىمدرك خود را از آنها توسعه دهند؛ و ني 
ه  بهاى مىل، در اطالعات يكديگر سهيم شوند و براى حل مشكالت سازمانها و محدوده

 .حل بيابندكمك يكديگر راه

 .دالر است 10,900شايان ذكر است كه هزينه اين كارگاه آموزىسى     
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