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چکیده
مخارج نظامی کشورها يکی از مهم ترين مسائلی است که در عصر حاضر بسیاری از کشورها به منظور
تقويت بنیه دفاعی خود به نسبب ت تولید ناخالد داخلی کشببور خود ،ه ينه می کنند همچنین با توجه به
واقع شببدب بخا اعظم منابع ي ی ی جهاب به ويژه انرژی در منطقه غربآسببیا ،باعث شببده تا کشببورهای
برخوردار از اين ذخاير ،تقري اً از منابع بودجهای کافی برای اين امر برخوردار باشند بر همین اساس ،هدف
تحقیق حاضبببر ارزيابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تولید ناخالد داخلی جمهوری اسب ب می ايراب با
کشورهای منتخب همچوب اياالتمتحده ،ترکیه ،پاکستاب ،عربستاب س ودی و رژيم صهیونیستی يی دوره
 2018-2005میباشببد برای اين منظور از روش دادههای پانلی جهت تخمین مدل اقتصببادسببنحی تحقیق
بهرهگیری شد نتايج تحقیق نشاب می دهد با وجود عدم شفافیت در ارائه آمار و اي عات نظامی ،عربستاب
سب ب ودی ،رژيم منحوس اشبببغال ر قدس و آمريکا در زمینه مخارج نظامی و واردات تسبببلیحات نظامی
بیشببترين ف الیت را در زمینه مخارج نظامی و واردات تسببلیحات نظامی دارند اين در حالی اسببت که در
کشور ايراب فقط  2/17درصد مخارج نظامی کشور بر می اب تولید ناخالد داخلی تأثیر گذاشته است و اين
نشاب می دهد به نس ت دي ر کشورهای منتخب مورد بررسی ،ايراب همواره کمترين رقم را در زمینه دفاع و
ه ينه دفاعی تخ صید داده ا ست و بی شترين امنیت را بهخ صوص در ک شورهای همحوار منتخب ک سب
کرده است
كلیدواژهها :مخارج نظامی ،تولید ناخالد داخلی ،جمهوری اس می ايراب ،کشورهای منتخب

 - 1دانشحوی دکترای آيندهپژوهشی ،دانش اه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)Amirabadi90@gmail.com -
 - 2دانشیار مديريت راه ردی دانش اه عالی دفاع ملی
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مقدمه
بودجه تخمین و پیابینی درآمدها و ه ي نه ها برای يك دوره زمانی خاص اسبببت دولت برای اجرای
مأموريتهايی که از سوی مردم به آب محول شده است ،بايد منابع الزم را از اقتصاد به شیوهای مناسب و
به مقدار کافی جمعآوری کند و اين منابع را به يور مسبببئوالنه ،کارا و اثربخا به اولو يت های عمومی
تخصید دهد اين فرايند که در يی يك سال مالی در جرياب است ،بودجهري ی نام دارد (آتابار:1396 ،
 )2بودجهري ی فرايند تهیه برنامه برای ه ينه کردب پول ا ست بودجهري ی در واقع فرايند مهم پیابینی و
برنامهري ی برای کمك به مديريت پول از يريق توازب میاب ه ينهها و درآمدهاست بودجهري ی به سادگی
اين ت ادل و توازب را برقرار می سبببازد بودجهري ی فرايند محاسب ب ه اينکه رقدر پول بايد يی يك دوره
زمانی خاص ک سب و ذخیره نمود و برنامهري ی برای اينکه ر ونه ه ينه شود ،ت ريف می شود در اين
میاب يکی از مهمترين بخاهای بودجهري ی در هر کشببوری ،بودجهري ی دفاعی میباشببد بودجهري ی
دفاعی فرايند تخصببید منابع مالی برای تحهی ات ،پرسببن  ،زيرسبباختها و برنامههای دفاعی میباشببد
محصبببول نهايی اين نوع بودجهري ی ،بودجه دفاعی اسبببت که يك برآورد دقیق از منابع ير شبببده و
ه ينههای عملیاتی برای وزارت دفاع و نهادهای مربويه ،يی يك دوره زمانی است در ب ضی از کشورها،
کمكهای امنیتی و نظامی خارجی نی بهعنواب بخشبببی از بودجه دفاعی در نظر گرفته میشبببود (لطفی
ج لآبادی و همکاراب)1395 ،
در بسببیاری از کشببورها ،فرايند شببفافی در زمینه بودجهري ی دفاعی موجود نیسببت و موانع مهمی برای
پذيرش و اجرای شیوههای بهتر اين نوع بودجهري ی وجود دارد در نتیحه فرايند بودجهري ی دفاعی م هم
و اين امر مانع از نظارت مناسب بر آب می شود اين در حالی است که دولتها بايد بین نیاز به حفظ امنیت
اي عات ي قهبندی شببده و شببفافیت بودجه و پاسببخ ويی به مردم ت ادلی را ايحاد کنند ازاينرو يکی از
ويژگیهای مهم و پیچیده بودجهري ی دفاعی ،دسببترسببی به اي عات اسببت بودجهري ی دفاعی شببام
مديريت ب سیار ح ساس اي عات ا ست برای به حداکثر ر ساندب م ايای خدمات دفاعی و امنیتی ،مقامات
بايد دادههای محرمانه را محفوظ و مصببوب ن ه دارند با وجود اين ،بودجهري ی دفاعی شببفاف به منظور
تخصید منابع میاب نقاهای مختلف بخاهای دفاعی و امنیتی ،برای به حداکثر رساندب کارايی عملیاتی
ضروری است ع وه بر دالي داخلی ،فرايند بودجهري ی دفاعی شفاف و کافی ،دارای م ايای بینالمللی و
منطقهای نی میباشبببد محرمان ی بیاازحد اين نوع بودجهري ی ،میتواند منحر به سبببطح بااليی از عدم
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ايمیناب و سوءظن در سطح منطقهای و جهانی شود با وجود اين ،تا حدودی درك رو به رشدی در میاب
سازمآبهای منطقهای شک گرفته که امنیت و ث ات می تواند از يريق افشای برخی از اين اي عات تقويت

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

در آمريکای جنوبی نی شبببفافیت بودجه دفاعی ،ث ات و همکاریهای منطقهای را تا حدودی تقويت کرده
ا ست در ن ش ست مارس  2009شورای دفاع آمريکای جنوبی ) 12 ،(SADCک شور ع ضو نهاد همکاری

منطقهای (که در سال  2008تأ سیس شد) ،توافقی را در سنتیاگو شیلی ام ضاء کردند بخ شی از اين سند،
مربوط به اف ايا شفافیت در بودجه دفاعی ا ست اين توافقنامه منطقهای ن شاب میدهد که اف ايا سطح
شببفافیت بودجه دفاعی براسبباس همکاری ،میتواند ث ات و امنیت منطقهای را تقويت نمايد اما نمیتواب با

ايمیناب گفت که شبببفافیت در بودجهري ی دفاعی بهويژه در منايقی مث غرب آسبببیا که با اخت فات و
منازعات زياد ارضببی و غیرارضببی مواجه هسببتند ،تأثیرات و پیامدهای مث تی در زمینه تقويت همکاری و
امنیت منطقهای به همراه خواهد داشت بر همین اساس بیشتر کشورهای جهاب ،از ارائه دادهها و اي عات
کافی و دقیق بودجهري ی دفاعی خود ،خودداری میکنند بر اين ا ساس در مقاله حا ضر به ارائه گ ارش و
مقايسه تط یقی بودجهري ی دفاعی برخی کشورهای جهاب پرداخته شده است

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

شود بهعنواب مثال کشورهای عضو ناتو ،اي عات مربوط به ه ينههای دفاعی سالیانه خود را ارائه میدهند

مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
هزینههای نظامی كشورهای منتخب و برخی كشورهای جهان

با توجه به اينکه ه ينههای نظامی کشورهای منطقه از اهمیت زيادی برای جمهوری اس می ايراب
برخوردار است ،در اين بخا عمدتاً اي عات موجود در خصوص آبها ارائه میشود ع وه بر اين
برخی کشورهای دي ر بهويژه کشورهای توس هيافته نی مورد بررسی قرار گرفتهاند همانطور که
جدول زير نشاب میدهد ،به ج ترکیه که اي عات بودجهای خود را به ناتو و سازماب مل متحد
ارائه کرده ،هیچ کدام از کشورهای منطقه ،اي عات خود را در مورد ه ينههای نظامی به سازماب مل
متحد ارائه ندادهاند شاياب ذکر است که ترکیه نی تنها اي عات کلی را در رهار بخا به اين سازماب
ارائه داده است با وجود اين ،کشورهای محدودی از جهاب در رند سال اخیر بهيور مداوم ،اي عات
خود را در اين زمینه ارائه دادهاند بهعنواب مثال کشورهای آمريکا و روسیه در سال  2016گ ارش
بودجه نظامی خود را در سال  2015به سازماب مل متحد ارائه دادهاند و گ ارش بودجه دفاعی
سالهای  2016و  2017از سوی آبها ارائه نشده است ازاينرو در زمینه بودجه نظامی کشورهای
منطقه به استثنای ترکیه تنها مؤسسه سیپری ،مؤسسه بینالمللی مطال ات استراتژيك و گلوبال فاير
پاور اي عاتی ارائه نمودهاند که تفاوتهايی میاب اي عات ارائه شده وجود دارد بهعنواب مثال بودجه
نظامی جمهوری اس می ايراب براساس آمار مؤسسه سیپری و میلیتاری باالنس در سال  2017به
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ترتیب برابر با  14/5و  16میلیارد دالر بوده اما در گلوبال فاير پاور اين بودجه برابر با  6/3میلیارد
دالر میباشد
براساس گ ارش مؤسسه سیپری ،در سال  2017ک ه ينههای نظامی جهاب  1739میلیارد دالر برآورد
شده که باالترين سطح پس از پاياب جنگ سرد میباشد و  2/2درصد از ک تولید ناخالد داخلی
جهاب را تشکی میدهد اين ه ينه نس ت به سال  2016دارای  1/1درصد رشد بوده است میلیتاری
باالنس ک اين ه ينهها را در سال مذکور 1556/9 ،میلیارد دالر اع م کرده که نس ت به سال 2016
رشد آب  2/5درصد بوده است براساس آمار اين سازماب ،بیشترين می اب ه ينههای نظامی مربوط به
آمريکای شمالی و آسیا به ترتیب با  619/8و  378/6میلیارد دالر میباشد ب د از آب اروپا با ،257/3
غربآسیا و شمال آفريقا با  ،167آمريکای التین و کارائیب با  ،63/4روسیه و اوراسیا با  52/6و
آفريقای زير صحرا با  18میلیارد دالر قرار دارد بنابراين هر رند که رشد ه ينههای نظامی در
دهههای اخیر در غربآسیا بیا از دي ر منايق بوده و باالترين نس ت را به تولید ناخالد داخلی
در جهاب دارد ،اما در ک تنها  10/9درصد از ک ه ينههای نظامی جهاب را به خود اختصاص داده
است در حالی که بی ث اتترين و ناامنترين منطقه جهاب بشمار میرود
نمودار  .1آمايش هزينههای دفاعی جهان در سال ( 2017درصد)

منبع :میلیتاری باالنس19 :2018 ،1

46
The Military Balance, 2018: 19

1

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

را از نظر ه ينههای نظامی دارد براساس گ ارش مؤسسه مطال اتی سیپری ،عربستاب س ودی در سال
 2017در جاي اه سوم جهاب از نظر ه ينههای نظامی قرار گرفته و  4درصد ک ه ينههای نظامی

جهاب توسط اين کشور صورت گرفته است براساس گ ارش میلیتاری باالنس و گلوبال فاير نی اين
کشور ب د از کشورهای آمريکا و رین در جاي اه سوم جهاب قرار دارد هماب يور که نمودار زير
نشاب میدهد عربستاب س ودی براساس گ ارش میلیتاری باالنس  4/9درصد از ک ه ينههای نظامی

جهاب را به خود اختصاص داده است اين در حالی است که مابقی کشورهای غربآسیا و شمال
آفريقا تنها  6درصد از اين ه ينهها را شام شده است شاياب ذکر است که آمريکا و رین به ترتیب
 38/2و  9/5درصد ک ه ينههای نظامی جهاب را تشکی دادهاند
شاياب ذکر است که براساس اي عات میلیتاری باالنس بخشی از ه ينههای نظامی برخی از کشورهای
منطقه از جمله رژيم صهیونیستی ،بحرين ،اردب ،عراق و مصر و ل ناب ،کمك نظامی آمريکا به اين

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

همه گ ارشهای ارائه شده نشاب میدهد که عربستاب س ودی در سال  2017جاي اه نخست منطقه

کشورها بوده است با توجه به نتايج جدول شماره  1در سال  2017بیشترين می اب کمكهای نظامی
آمريکا در بین کشورهای منتخب ،مربوط به اسرائی با  3/1میلیارد دالر میباشد
جدول .1بودجه نظامی ايران و كشورهای منتخب در سال ( 2017میلیارد دالر)
مؤسسه بینالمللی مطالعات

گلوبال فاير

سازمان ملل

پاور

متحد

ج ا ايراب

14/5

16

6/3

-

-

عربستاب س ودی

69/4

76/7

56/7

-

-

پاکستاب

10/7

9/7

7

-

-

رژيم صهیونیستی

16/5

21/6

20

-

-

عراق

7/4

219/45

6

-

-

ترکیه

18/2

7/98

10/5

8/5

12/97

نام كشور

سیپری

استراتژيک (میلیتاری
باالنس)

1

1

از اين می اب 3/1 ،میلیارد دالر کمك نظامی آمريکا به رژيم صهیونیستی بوده است

2

از اين می اب 150 ،میلیوب دالر کمك نظامی آمريکا به عراق در سال  2017بوده است

ناتو
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مؤسسه بینالمللی مطالعات
نام كشور

استراتژيک (میلیتاری

سیپری

گلوبال فاير

سازمان ملل

پاور

متحد

باالنس)
آمريکا

1

602/8

610

ناتو

604/2

647

686

()2015

نمودار  2به خوبی تفاوت آمارهای مؤسسات مربويه را در خصوص جمهوری اس می ايراب و
کشورهای همسايه نشاب میدهد که نشاب از عدم شفافیت باالی بودجههای نظامی در اين کشورها
است زيرا مشک ت موجود در به دست آوردب دادههای مربوط به ه ينههای واق ی دفاعی باعث
شده تا آمار دقیقی از ک ه ينههای دفاعی غربآسیا وجود نداشته باشد با وجود اين ،سرنخهايی
از ه ينههای دفاعی کشورهای کلیدی منطقه بهويژه عربستاب س ودی که دارای ب رگترين بودجه
دفاعی در منطقه میباشد ،وجود دارد (میلیتاری باالنس)319 :2018 ،
نمودار  .2بودجه نظامی ايران و كشورهای منتخب براساس اطالعات سیپری ،میلیتاری باالنس و گلوبال فايرپاور
(میلیارد دالر)
647

610

602.8

گلوبال فاير

ميليتاري باالنس

سيپري

76.7

69.4

56.7

18.2

10.5

7.98

16

14.5

6.3

10.7

7

9.7

21.6

16.5

20

عربستان سعودي

تركيه

ج.ا ايران

پاكستان

رژيم صهيونيستی

آمريكا

69.4

18.2

14.5

10.7

16.5

610

76.7

7.98

16

9.7

21.6

602.8

56.7

10.5

6.3

7

20

647

سيپري
ميليتاري باالنس
گلوبال فاير
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بودجه  716 -2019میلیارد دالر که نس ت به سال  2018هفت درصد اف ايا يافته است

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

سیپری نشاب میدهد که کشورهای عربستاب س ودی ،پاکستاب و رژيم صهیونیستی از رشد ص ودی
مناس ی برخوردار بودهاند براساس اين گ ارش در بازه زمانی مذکور ،بودجه نظامی جمهوری اس می
ايراب ،روند نوسانی داشته است به گونهای که بین سالهای  2007تا  2013دارای سیر ص ودی بوده
اما از اين سال رشد آب منفی و محدداً در سالهای اخیر اف ايا يافته است
نسبت بودجه دفاعی به تولید ناخالص داخلی
بیشترين می اب نس ت ه ينههای نظامی به تولید ناخالد داخلی کشورهای جهاب ،مربوط به
کشورهای منطقه غربآسیا و شمال آفريقا است به گونهای که براساس گ ارش مؤسسه سیپری و
میلیتاری باالنس به ترتیب اين نس ت برابر با  5/7و  5/4درصد میباشد اين در حالی است که
میان ین جهانی آب براساس گ ارشهای مذکور به ترتیب برابر با  2/2و  1/9درصد است براساس

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

مقايسه بودجه نظامی ت دادی از کشورهای منطقه ،بین سالهای  2007تا  ،2017براساس گ ارش

گ ارش سیپری ،میان ین اين نس ت برای کشورهای ترکیه ( 2/2درصد) ،پاکستاب ( 3/5درصد) ،رژيم
صهیونیستی ( 4/7درصد) ،عربستاب س ودی ( 10/3درصد) ،آمريکا ( 3/1درصد) و آفريقای زيرصحرا
برابر با  1/09درصد میباشد
جدول  .2نسبت بودجه دفاعی به تولید ناخالص داخلی در سال ( 2017درصد)
نام كشور

سیپری

مؤسسه بینالمللی مطالعات

ناتو

استراتژيک
ج ا ايراب

3/1

3/7

-

عربستاب س ودی

10/3

11/3

-

رژيم صهیونیستی

4/7

5/3

-

پاکستاب

3/5

3/2

-

ترکیه

2/2

0/95

1/52

آمريکا

3/1

3/1

3/57

میان ین جهاب

2/2

1/99

-

میان ین جهاب عرب

6/4

-

-

غربآسیا و شمال آفريقا

5/7

5/4

-

میان ین می اب بودجه دفاعی به تولید ناخالد داخلی در کشورهای عضو ناتو در سال  2017برابر با
 2/4درصد میباشد و در میاب کشورهای عضو آب ،آمريکا با  3/57درصد در جاي اه نخست از اين
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نظر قرار دارند همچنین کشور عربستاب س ودی در میاب کشورهای منطقه در رت ههای نخست قرار
دارند اين در حالی است که براساس گ ارش سیپری میان ین نس ت ه ينههای دفاعی به تولید
ناخالد داخلی برای جهاب عرب  6/4درصد است سیپری و میلیتاری باالنس اين نس ت را برای
جمهوری اس می ايراب در سال  2017به ترتیب  3/1و  3/7درصد بیاب کردهاند همانطور که نمودار
 3نشاب میدهد ايراب از اين نظر در مقايسه با بیشتر کشورهای منطقه از نس ت پايینتری برخوردار
است
نمودار  .3مقايسه نسبت هزينههای نظامی به تولید ناخالص داخلی در منطقه (درصد)
12
10
8

6
4
2
0
سيپري
جهان عرب

تركيه

ميليتاري باالنس
پاكستان

رژيم صهيونيستي

عربستان

ايران

خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی كشورهای منطقه
غربآسیا يکی از ب رگترين منايق نظامی شده در جهاب است که در آب اخت فات و منازعات زيادی
میاب کشورهای منطقه وجود دارد ره راب رژيم صهیونیستی به محموعه تهديدات اين رژيم از جمله
رندين جنگ میاب اين رژيم و همساي اب آب اشاره کرده و ادعای نیاز به حفظ يك ارتا پیشرفته با
فناوری باال و ب رگ را دارند ع وه بر اين منازعات و درگیریهای مداوم در کشورهايی مث يمن،
سوريه و لی ی نشاب میدهد که کشورهای دي ر به دن ال نفوذ از يريق استفاده از نیروهای نظامی
خود يا انتقال تسلیحات به متحداب محلی خود میباشند عوام دي ری نی ع وه بر عوام فوق به
تق اضاهای مت دد برای تسلیحات در منطقه منحر شده است بسیاری از کشورها با تهديدات
تروريستی فراملی و برخی از آبها با شورشها و اعتراضات داخلی مواجه هستند ع وه بر اين،
50

بسیاری از کشورهای اين منطقه دارای نیروها ی نظامی ب رگ هستند که اغلب نقا مهمی را در
سیاستهای داخلی و بینالمللی آبها ايفاء میکنند همچنین پیشرفتها در فناوری و قابلیتها،

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

اهمیت دولتهای غربآسیا به خريد تسلیحات سن ین را به نقا اين تسلیحات در ايحاد اعت ار
بینالمللی و به هماب نس ت هويت و غرور ملی ،نس ت میدهند اينها ان ی ههای قوی در منطقه
برای مشروعیت بخشیدب به اقدامات کشورها است (توماس)2017 ،

در اين میاب خريد و واردات تسلیحات جمهوری اس می ايراب از سال  1977بهويژه ب د از انق ب

و با اعمال تحريمها به شدت کاها يافته است در حالی که در يول دهههای اخیر خريد تسلیحات
توسط کشورهای منطقه از رشد زيادی برخوردار شده است همانطور که جدول  3نشاب میدهد بین
سالهای  2013تا  2017از  15کشور همسايه جمهوری اس می ايراب 12 ،کشور آب ج ء  40کشور
ب رگ واردکننده تسلیحات جهاب قرار داشتهاند در محموع بیا از  30درصد از واردات تسلیحات
جهاب در سالهای مذکور ،به اين کشورها ت لق داشته است

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

باعث شده تا برخی از سامانههای نظامی از رده خارج و نیاز به خريدهای جديد باشد برخی نی

جدول  .3سهم و رتبه كشورهای همسايه جمهوری اسالمی ايران از واردات تسلیحات جهان(درصد)
كشور

رتبه

سهم از واردات جهان (درصد)

رشد (درصد)

2008-2012

2013-2017

عربستاب س ودی

2

3/4

10

225

امارات متحده عربی

4

3/2

4/4

215

عراق

8

1/7

3/4

118

پاکستاب

9

4/9

2/8

-36

ترکیه

12

3/1

2/4

-14

واردات تسلیحات منطقه غربآسیا در سالهای  2013-2017نس ت به سالهای  2008-2012بیا
از  103درصد اف ايا يافته است و میاب سالهای  2013-2017واردات تسلیحات آب  32درصد از
ک واردات تسلیحات جهاب را تشکی داده است آمريکا و کشورهای اروپايی صادرکننده اصلی
تسلیحات به اين منطقه و عرضهکننده بیا از  98درصد تسلیحات به عربستاب س ودی هستند در
سالهای  2013-2017عربستاب دومین واردکننده ب رگ تسلیحات در جهاب بوده که نس ت به
سالهای  2008-2012حدود  225درصد واردات آب رشد داشته است (میلیتاری باالنس:2018 ،
 )319بنابراين غربآسیا منطقه اصلی در تحارت جهانی تسلیحات است به گونهای که  61/1درصد
از ارزش ک توافقنامههای تسلیحاتی بین سالهای  2012تا  2015و  54/5درصد از  2008تا 2011
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مربوط به اين منطقه بوده است (توماس )2017 ،1براساس گ ارش الح يره در  16آوري ،2018
رقابتهای شديد تسلیحاتی در منطقه وجود دارد و کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس
میلیاردها دالر برای خريد تسلیحات ه ينه کردهاند
همچنین نوسازی و تقويت بنیه دفاعی در منطقه مورد نیاز است ،کشورهای خلیجفارس به دن ال
ارتقاء تواب نظامی و استراتژیهای مستق هستند تماي به کاها تکیه بر حمايت خارجی نی می
تواند ،نشاب دهنده راه رد متنوع سازی قدرتهای منطقهای با توجه به واردات تسلیحاتشاب باشد
حتی آبهايی که به يور سنتی از عرضهکنندگاب غربی خريد دارند ،اکنوب به دن ال عرضهکنندگاب
دي ر مث رین و روسیه هستند (میلیتاری باالنس )319 :2018 ،با وجود اين ،هر رند که از
سیاستهای اصلی جديد کشورهای منطقه ،متنوع سازی روند خريد و واردات تسلیحات و همچنین
اف ايا تواب تولید داخلی و در نتیحه ت ش برای استق ل نس ی در اين زمینه است ،اما همچناب
ب رگترين صادرکننده تسلیحات به کشورهای منطقه ،آمريکا است به گونهای که بین سالهای 2013
تا  2017صادرات تسلیحات به کشورهای غربآسیا بیا از  49درصد از ک صادرات تسلیحات
آمريکا در اين دوره را تشکی داده است غربآسیا برای آمريکا اهمیت ويژهای دارد؛ بین سالهای
 2008تا  2011تسلیحات صادر شده به غربآسیا  46/2درصد از صادرات تسلیحات آب و 45/8
درصد بین سالهای  2012تا  2015بوده است که به مراتب بیشتر از دومین عرضهکننده ب رگ
تسلیحات به اين منطقه میباشد (روسیه در برهههای زمانی فوق به ترتیب  19/1و  17/5درصد)
(توماس)2017 ،
ضرورت صرف منابع كافی برای مخارج نظامی
جهاب امروز ،جهانی پر از تولیدات پیشرفته در حوزه نظامی است و بسیاری از کشورها ،بخا مهمی
از تواب مالی خود را م طوف به اين عرصه کردهاند در حقیقت ،واق یات جهاب کنونی موجب شده
است که هر کشوری برای حفظ منافع خود مح ور باشد تا با تقويت بنیه دفاعی خود ،ه ينه تهاجم
نظامی کشورهای دي ر به مردما را اف ايا داده و از اين يريق احتمال بروز جنگ را کاها دهد
مطال ات جهانی نشاب میدهد که بخا عظیمی از منابع مالی جهاب به بخا نظامی اختصاص میيابد
مطابق گ ارش  2می  2018موسسه تحقیقات صلح استکهلم ،مخارج نظامی جهانی در سال 2017

52
Tomas

1

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

نس ت به سال  2016را نشاب میدهد

به دلی شرايط منطقهای ،اهمیت تواب دفاعی برای کشور ما دورنداب است؛ زيرا از يرفی ،به روايت
تاريخ ،جنگهای متمادی (هم قومی و هممذه ی) در منطقه و از يرفی دي ر مداخ ت پیدرپی

کشورهای خارجی در منطقه ،به دلی اهمیت ژئوپلیتیك و جاي اه منطقه در ت یین وض یت بازارهای
انرژی و بازارهای فروش اسلحه ،باعث شده است منطقه ان اری از باروت باشد که هرلحظه امکاب
تهاجمات جن ی وجود داشته باشد در اين شرايط تنها ری ی که میتواند مانع بروز جنگ شود،
جلوگیری از برهم خوردب موازنههای امنیتی است درصورتیکه موازنههای امنیتی منطقه برهم خورد
و کشوری تواب نظامی خود را برتر از رق ای منطقهای ب یند ،میتواب انتظار داشت جن ی در منطقه
رخ دهد
ن اهی به دادههای مربوط به بودجههای نظامی کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقهای،

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

برابر با رقم عظیم  1739میلیارد دالر بوده است که اف ايا  1/1درصدی (بر اساس مقادير واق ی)

مطالب گفتهشده در باال را بهخوبی روشن میسازد جدول  4مخارج نظامی  10کشوری که بیشترين
مخارج نظامی را يی سال  2017داشتهاند نشاب میدهد:
جدول  :4باالترين میزان مخارج نظامی  10كشور اول جهان
رديف

كشورها

میزان مخارج (میلیارد دالر)

1

آمريکا

610

2

رین

228

3

عربستاب س ودی

69

4

روسیه

66

5

هند

64

6

فرانسه

58

7

ان لستاب

47

8

ژاپن

45

9

آلماب

44

10

کره جنوبی

39

منبع :گزارش  2می  2018موسسه تحقیقات صلح استکهلم

53

فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانا راه ردی ،شماره  37زمستاب 1398

هماب يور که در جدول  4مشاهده میشود ،عربستاب س ودی ،تنها يکی از متخاصماب منطقهای ايراب،
با حدود  69میلیارد دالر مخارج نظامی يی سال  2017باالتر از کشورهايی همچوب روسیه ،ان لستاب،
فرانسه و آلماب در رده سوم جهاب قرار دارد جدول  5مخارج نظامی ايراب در سال  2017را در
مقايسه با  8کشور منطقه نشاب میدهد:
جدول  :5میزان مخارج نظامی كشورهای منطقه
كشورها

رديف

میزان مخارج (میلیارد دالر)

1

عربستاب س ودی

69

2

هند

64

3

ترکیه

18

4

رژيم اشغال ر قدس

16

5

ايراب

15

6

پاکستاب

11

7

عماب

9

8

عراق

7

9

کويت

7

منبع :گزارش  2می  2018موسسه تحقیقات صلح استکهلم

هماب يور که جدول  5نشاب میدهد ،تنها  9کشور منطقه يی سال  216 ،2017میلیارد دالر مخارج
نظامی داشتهاند بر اين اساس ،مخارج نظامی عربستاب س ودی در سال  2017از محموع مخارج
نظامی ترکیه ،رژيم اشغال ر قدس ،ايراب ،پاکستاب و عراق ،در سال  2017بیشتر بوده است برای
شناخت بیشتر شرايط منطقه توجه به سهم مخارج نظامی از  GDPمیتواند حیاتی باشد جدول 6
سهم مخارج نظامی از  GDPدر سال  2017را برای  10کشوری که بیشترين سهم را داشتهاند نشاب
داده است

54

عماب

%12/1

عربستاب س ودی

% 10/3

جمهوری کن و

% 6/2

کويت

% 5/8

الح اير

% 5/7

اردب

% 4/8

رژيم اشغال ر قدس

% 4/7

ل ناب

% 4/5

روسیه

% 4/3

بحرين

% 4/1

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

كشورها

سهم مخارج نظامی (درصد)

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

جدول  :6سهم مخارج نظامی از  GDPدر سال 2017

منبع :گزارش  2می  2018موسسه تحقیقات صلح استکهلم

هماب يوری که مشاهده میشود اکثر قريب به اتفاق کشورهای فوق در منطقه غرب آسیا هستند در
کشورهای فوق سهم مخارج نظامی از  GDPدر سال  ،2017بهيور متوسط ،برابر با  6/2درصد بوده
است اين در حالی است که سهم مخارج نظامی ايراب از  GDPدر سال  ،2017برابر با  3/1درصد
اع م گرديده است بررسی دقیقتر وض یت نظامی منطقه ،يی سه دهه گذشته میتواند اهمیت
اص

ال وی بودجهري ی نظامی در جمهوری اس می ايراب را بهخوبی روشن سازد

با توجه به بحرانی شدب محیط رفتاری در منطقه خلیج فارس از سال  ،1369ي نی يك سال ب د از
تصويب برنامه پنجساله اول اقتصادی ،بسیاری از اهداف و برنامههای پیابینیشده تحتالش اع
محیط بحرانی و تناهايی قرار گرفت که در زمستاب هماب سال به وجود آمده و به سرعت همه
ری را تحت تأثیر خود قرار میداد در اين جهت محیط متشنج و بحرانی خلیج فارس از يکسو
سیاستهای دفاعی ايراب را تحريك نموده و از سوی دي ر سوءظن همساي اب جنوبی جمهوری
اس می ايراب که عمدتاً تحت تأثیر قدرتهای مداخلهگر خارجی بودند را اف ايا داد اين امر منحر
به اف ايا نظامیگری منطقهای و مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس گرديد و اين ری ی است که
تحلیل راب مسائ امنیت منطقهای و امنیت بینالمللی منحنی تداوميافته «نظامیگری ب مناقشه ب
نظامیگری» مینامند علت آب بود که با آغاز جنگ دوم خلیج فارس روند افولی خريد تسلیحاتی
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که بر اثر سقوط قیمت نفت و کاها درآمد کشورهای نفتخی عرب از سال  1985فراهم آمده بود،
محدداً اوج گرفت و از  53/2میلیارد دالر در هماب سال ،بهيكباره با اف ايا ص ودی ه ينههای
نظامی تا مرز دو برابر رسید در واقع گرايا عمده کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس از
نیمه دوم دهه  80در جهت کاها بودجهري ی دفاعی و خريد تسلیحاتی بود؛ اما جنگ خلیج فارس
س ب گرديد که روند فوق به يكباره متوقف گرديده ،سوءظنها اف ايا يابد و به دلی مقابله با
شرايط متشنج منطقهای ه ينههای تسلیحاتی کشورهای خاورمیانه به يک اره اوج گرفت
روند فوق بیابکننده نوعی پیوست ی در ه ينههای دفاعی کشورهای منطقهای میباشد ،زيرا اگر يك
کشور با بحراب روبرو گردد ،کشورهای دي ر اين بحراب را تهديدی برای خود دانسته و در نتیحه
م ادرت به اف ايا ه ينههای تسلیحاتی خود میکنند اف ايا تواب تسلیحاتی يك کشور (در شرايط
مناقشه و سوءظن) منحر به اف ايا ه ينههای تسلیحاتی کشورهای دي ر گرديده و در نتیحه به
پیوست ی مسابقه تسلیحاتی (بخصوص در شرايط بحرانی) مفهوم واق یتری میدهد ،بهگونهای که
مدار اين روند را میتواب به صورت ذي موردتوجه قرار داد:
«ه ينههای نظامی عربستاب س ودی بشدت تحت تأثیر ه ينههای نظامی ايراب و عراق است ،در حالی
که ه ينههای نظامی ايراب و عراق نی در ارت اط با يکدي ر بوده و يا از ه ينههای نظامی عربستاب
س ودی متأثر

میگردند »1

با توجه به پیوست ی فوق ضروری بود که تواب تسلیحاتی جمهوری اس می ايراب که در شرايط ق
از بحراب ( )1989به تصويب رسیده بود ،دگرگوب شود ،بهگونهای که بهمنظور ايحاد بازدارندگی
منطقهای ،بتواند تواب دفاعی خود که ارت اط بسیار زيادی با تواب و می اب تأثیرگذاری منطقهای داشت
را اف ايا دهد؛ اما فشار کشورهای غربی و بخصوص ير کنترل تسلیحاتی آمريکا برای خاورمیانه
که با نوعی «تسلیحات ترجیحی» برای کشورهای محافظهکار منطقه همراه بود ،اف ايا تواب نظامی
رق ای منطقهای ،همزماب با کنترل تواب نظامی ايراب را دن ال میکرد به همین دلی  ،جنگ ت لیغاتی
آبها در سیستم افکار عمومی آب کشور و دي ر واحدهای جهانی متوجه «اصولگرايی اس می» و
«راديکالیسم سیاسی» جمهوری اس می ايراب گرديد شک گیری رنین جوّی را میتواب تحت عنواب
«عارضه عراقی» نی مورد تحلی قرار داد از آنحا که تأکید عمده «جورج بوش» در ير کنترل
تسلیحاتی خاورمیانه ،عمدتاً در حوزه جنگاف ارهای مت ارف ،هستهای ،شیمیايی و بیولوژيك بوده
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و از سوی دي ر برای ايحاد امینت الزم برای رژيم اشغال ر قدس ،مقابله با تولید و آزمايا
Ibid, p. 208

1
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تحقیقات و يا ت شهايی را در اين حوزهها آغاز میکرد ،از ديدگاه آمريکايیها به عنواب عنصر
مخرب و برهم زننده نظم تلقی میشد لذا «ير کنترل تسلیحات برای خاورمیانه» از يرف جورج

بوش و در «می  »1991اع م گرديد که منطقهای به وس ت ايراب تا مراکا را در برمیگرفت اين
در حالی بود که کشور ترکیه و رژيم اشغال ر قدس در ير اولیه مستثنا گرديده بودند همچنین

کشورهای محافظهکار حوزه خلیج فارس نی با مخارج هن فت نظامی ،رکورد جديدی را در تاريخ
نظامیگری در خلیج فارس به ث ت رساندند؛ به ع ارت دي ر تواب نظامی رق ای منطقهای همواره در
حال اف ايا بوده است درحالیکه ايراب ،با شانتاژ کشورهای عربی و حامیاب غربی آناب ،بهيور مداوم
ذي موارد مختلف از جمله مسائ هستهای ،برنامه موشکی ،پروندههای حقوق بشری ،موضوع ج اير
سه گانه ايرانی در خلیج فارس و با محدوديتهای مت ددی روبهرو بوده است
همچنین ،تحربه نظامی ايراب در جنگ هشتساله خود با عراق بیابکننده آب است که قدرتهای

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

موشكهای بالستیك زمین به زمین به عنواب يك ضرورت تلقی میگرديد ،لذا هر کشوری که

ب رگ متناسب با شرايط منطقهای و بینالمللی ،برای خنثیسازی رفتار و جاي اه بازي ری که از
مطلوبیت رفتاری و کارکردی کمتری برخوردار است ،موازنه سازی محدودکنندهای را در دستور کار
خود قرار میدهند؛ بنابراين ،آب کشور برای مقابله با رنین شرايط محدودکنندهای که بهنوعی امنیت
ملّی آب را تحت تأثیر قرار میدهد ،نیازمند يك نیروی بازدارنده قوی ،ت یینکننده و تأثیرگذار میباشد
تا در جهت آب و در برابر ترتی ات امنیت دستهجم ی منطقهای (که با حضور اياالت متحده از
جهت گیری رفتاری خاصی برخوردار گرديده و تحريکات جاری از سوی آب کشورها بهگونهای
هماهنگ انحام میگیرد) ،مقابله نمايد جمهوری اس می ايراب در شرايط موجود ع وه بر تحربیات
هشتساله جنگ و م ادالت قدرتی که ب د از جنگ دوم خلیج فارس در منطقه به وجود آمد و
بهموجب آب ،کشورهای عربی مقادير قاب توجهی جنگاف ارهای نظامی را تهیه نموده و پیمآبهای
دوجان ه دفاعی را با کشورهای منطقه به امضاء رساندند ،تحت تأثیر بیث اتی عمومی منطقه بوده و
در جهت آب برای دفاع مؤثر از ارزشهای موردنظر نظام سیاسی و دفاع از حاکمیت ملّی خود نیازمند
«بازدارندگی مؤثر و قوی» در مقاب بیث اتیهای منطقه و تهديدات ناشی از آب میباشد آينده
نامشخد عراق و جنگ قدرت در افغانستاب نی  ،ضرورت بهکارگیری «بازدارندگی مؤثر» در
استراتژی دفاعی جمهوری اس می ايراب را مورد تأکید محدد قرار میدهد (متقی)1395 ،
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روششناسی تحقیق

متغیرهای بکار برده شبببده در تحقیق ع ارتند اند از :می اب مخارج نظامی کشبببورها ،می اب واردات
تسبببلیحات کشبببورها و تولید ناخالد داخلی کشبببورها اسبببت که دو متغیر می اب مخارج نظامی
کشببورها ،می اب واردات تسببلیحات کشببورها به عنواب متغیرهای مسببتق و تولید ناخالد داخلی
تحت عنواب متغیر واب سته بکار برده شده ا ست در تحقیق حا ضر بر م نای هدف آب و متغیرهای
بکار رفته در تحقیق جهت پاسخ ويی به سواالت ،مدل اقتصادی برای هر کشور بصورت زير ارائه
می گردد:
()3-1

GDPitIR=α0 + α1 Military spendingitIR + α2 Import of military weapons
+ εi
GDPitISR=α0 + α1 Military spendingitISR + α2 Import of military weapons
itIR

()3-2

+ εi
GDPitSAU=α0 + α1 Military spendingitSAU + α2 Import of military weapons
itISR

()3-3

+ εi
GDPitUSA=α0 + α1 Military spendingitUSA + α2 Import of military weapons
itSAU

()3-4

+ εi
GDPitTUR=α0 + α1 Military spendingitTUR + α2 Import of military weapons
itUSA

()3-5

+ εi
GDPitPAK=α0 + α1 Military spendingitPAK + α2 Import of military weapons
itTUR

()3-6

+ εi

itPAK

متغیرهای بکار رفته در مدل اقتصادی فوق بصورت زير میباشند:
 = GDPitتولید ناخالد داخلی کشور  iام در سال  tام
 = Military spendingitمخارج نظامی کشور  iام در سال  tام
 = Import of military weapons itواردات تسلیحات نظامی کشور  iام در سال  tام
با استفاده از روش تح يه و تحلی حداق مرب ات م مولی ،مدل اقتصادی برای هر کشور بصورت
مح ا ،تأثیر متغیرهای مسببتق می اب مخارج نظامی کشببورها ،می اب واردات تسببلیحات کشببورها را
بروی متغیر وابسته تولید ناخالد داخلی هر کشور تخمین زده می شود اين تحقیق از منظر هدف
تحقیقی کاربردی میباشد ررا که نتايج حاص از اين تحقیق مورد استفاده در دانش اه دفاع ملی و
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سبببتاد ک نیروهای مسبببلح جمهوری اسببب می ايراب و همچنین قاب اسبببتفاده برای محققین و
دانشحوياب میباشد

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

بررسی مانایی متغیرها

در اين مرحله درجه جم ی متغیرها مشبببخد میگردد برای اين منظور جهت تشبببخید مانايی
متغیرها و ت یین درجهی جم ی آبها از آزموب های اي ستايی لوين ،لین ورو ،1ايم پ سراب و

شین2

استفاده شده است که نتايج در جدول  7آورده شده است
جدول  :7نتايج آزمون مانايی برای متغیرهای مدلها
نام متغیر

لوين ،لی و چو

ايم پسران و شین
نتیجه

آماره

احتمال

آماره

احتمال

تولید ناخالد داخلی

-32/0931

0/0000

-10/6899

0/0000

)I(0

مخارج نظامی

-21/9457

0/0000

-6/85649

0/0000

)I(0

واردات تسلیحات نظامی

-55/4628

0/0000

-8/68875

0/0000

)I(0

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

یافتههای تحقیق

مأخذ :يافتههای پژوهش

با توجه به نتايج حاص از آزموب مانايی لوين ،لی و رو ،دريافتیم که با در نظر داشتن اين نکته که
احتمال م ناداری آماره اين آزموب ( ،)p>0/05تمامی متغیرهای تحقیق در سطح مانا بوده و نیازی
نیست از تفاض گیری مرت ه اول استفاده شود بطوريکه متغیر تولید ناخالد داخلی مقدار آماره
لوين ،لی و رو ( )-32/0931با احتمال ( ،)0/0000برای متغیر مخارج نظامی مقدار آماره ()21/9457
با احتمال ( ،)0/0000برای متغیر واردات تسلیحات نظامی مقدار آماره لوين ،لی و رو ()55/4628
با احتمال ( )0/0000اين مقادير نشاب می دهد که متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر در سطح
مانا میباشد همچنین مقدار آماره ايم پسراب و شین برای متغیر تولید ناخالد داخلی ( )10/6899با
احتمال ( ،)0/0000برای متغیر مخارج نظامی مقدار آماره ( )-6/85649با احتمال ( ،)0/0000برای
متغیر واردات تسلیحات نظامی ( )-8/68875با احتمال ( )0/0000اين مقادير نشاب می دهد که
متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر در سطح مانا میباشد و نیازی به تفاض گیری از متغیرها
نمیباشد
Levin, Lin & Chui
Im, Pesaran and Shin

1
2
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آزمون اف لیمر
با استفاده از آزموب اف لیمر وجود ناهم نی را در بین مقايع مشخد کرد فرضیه صفر اين آماره
م تنی بر هم ن بودب مقايع (پولینگ ديتا بودب دادههای آماری) رنانچه فرضیه صفر رد شود ،فرضیه
مقاب آب م تنی بر وجود ناهم نی بین مقايع (پان ديتا بودب دادههای آماری) پذيرفته می شود در
صورتیکه مقدار اف محاس ه شده از اف جدول با درجات آزادی مشخد شده ب رگتر باشد فرضیه
صفر م نی بر هم نی مقايع و عرض از م دأهای يکساب رد می شود و لذا اثرات گروه پذيرفته شده
و میبايستی عرض از م دأهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود در نتیحه میتواب از روش پان
جهت برآورد استفاده کرد ولی در صورتی که فرضیه صفر پذيرفته شود به م نی يکساب بودب شیبها
برای مقايع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدب داده ها و استفاده از مدل از دادههای تلفیقی مورد
تأيید آماری قرار میگیرد
عرض از م دأ در تمام مقايع برابر هستند (داده های

تلفیقی)H0:

عرض از م دأ در تمام مقايع برابر نیستند (دادههای

تابلويی)H1:

جدول  :8نتايج آزمون اف لیمر
مقدار آماره

احتمال

آماره
آماره اف لیمر

1/78545

0/0028

کای اسکوئر

176/56476

0/0005

مأخذ :يافتههای پژوهش

با توجه به اينکه مقدار آماره آزموب  Fباالسبببت ( )1/78545و کمتر از کمیت بحرانی 176/56476
میبا شد همچنین مقدار ارزش احتمال نی کمتر از  0/05میبا شد ،بنابراين دلیلی بر رد فر ضیه صفر
نداريم بنابراين فرضببیه صببفر م نی بر پولینگ بودب مدل که فرضببیه برابر بودب عرض از م دأ برای
تمام شرکت هاست را بکار می بنديم و از روش دادههای تلفیقی 1استفاده شده است
آزمون فرضیات
مخارج نظامی و می اب واردات تسلیحات نظامی کشورهای منتخب تأثیر م ناداری بر می اب تولید
ناخالد داخلی دارد
60
Pool data

1

ضرايب

متغیرها

آماره

t

معنی داری

عرض از م دأ

0/913290

1/163169

0/2451

مخارج نظامی ()Military spendingitIR

-0/021753

3/147086

0/0031

-0/073717

9/066573

0/0000

می اب

واردات تسلیحات نظامی (of military Import

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

كشور ايران

)weaponsitIR
0/925411
1/974554

= R2

=DW

رژيم صهیونیستی
ضرايب

آماره

متغیرها
عرض از م دأ

0/587446

1/000254

0/8744

مخارج نظامی ()Military spendingitIR

-0/462541

12/786788

0/0001

-0/552414

6/452654

0/0124

می اب واردات تسلیحات نظامی

( Import of military

t

معنی داری

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

جدول  :9نتايج برآورد مدل تحقیق

)weaponsitIR
0/97451
1/91442

= R2

=DW

با توجه به نتايج حاص از تخمین مدل اقصادسنحی تحقیق ،می تواب گفت مخارج نظامی با ضريب
 -0/021753بر تولید ناخالد داخلی در کشور ايراب تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك
درصد اف ايا در مخارج نظامی ،تولید ناخالد داخلی کشور بهاندازه  2/17درصد کاها پیدا می
کند با توجه به احتمال بدست آمده ( )0/0031می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد
همچنین می اب واردات تسلیحات نظامی با ضريب  -0/073717بر تولید ناخالد داخلی در کشور
ايراب تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك درصد اف ايا در می اب واردات تسلیحات نظامی،
تولید ناخالد داخلی کشور بهاندازه  7/073درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال بدست
آمده ( )0/0000می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد نتايج حاص در رابطه با رژيم
صهیونیستی بدين صورت است که مخارج نظامی با ضريب  -0/462541بر تولید ناخالد داخلی
در رژيم صهیونیستی تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك درصد اف ايا در مخارج نظامی،
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تولید ناخالد داخلی اين رژيم بهاندازه  46/25درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال بدست
آمده ( )0/0001می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد همچنین می اب واردات تسلیحات
نظامی با ضريب  -0/552414بر تولید ناخالد داخلی در رژيم صهیونیستی تأثیرگذار است ،به
ع ارت دي ر به ازای يك درصد اف ايا در می اب واردات تسلیحات نظامی ،تولید ناخالد داخلی
رژيم صهیونیستی بهاندازه  55/24درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال بدست آمده
( )0/0124می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد
جدول  :10نتايج برآورد مدل تحقیق
تركیه
ضرايب

آماره t

معنیداری

عرض از م دأ

0/024585

0/986587

0/1123

مخارج نظامی ()Military spendingitIR

-0/356245

9/47485

0/0000

می اب واردات تسبببلی حات ن ظامی ( Import of

-0/378455

4/65893

0/0003

متغیرها

)military weaponsitIR
R2 = 0/90458
DW= 2/01442
آمريکا
ضرايب

آماره t

معنیداری

عرض از م دأ

0/12698

1/63528

0/2563

مخارج نظامی ()Military spendingitIR

-0/68785

3/65755

0/0025

می اب واردات تسبببلی حات ن ظامی ( Import of

-0/45874

11/43366

0/0013

متغیرها

)military weaponsitIR
R2 = 0/96524
DW= 1/93541
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جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

 -0/356245بر تولید ناخالد داخلی در کشور ترکیه تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك
درصد اف ايا در مخارج نظامی ،تولید ناخالد داخلی اين کشور بهاندازه  35/62درصد کاها پیدا
می کند با توجه به احتمال بدست آمده ( )0/0000می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد

همچنین می اب واردات تسلیحات نظامی با ضريب  -0/378455بر تولید ناخالد داخلی در کشور
ترکیه تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك درصد اف ايا در می اب واردات تسلیحات نظامی،

تولید ناخالد داخلی اين کشور بهاندازه  37/84درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال بدست
آمده ( )0/0003می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد همچنین نتايج حاص در رابطه با
کشور آمريکا بدين صورت است که مخارج نظامی با ضريب  -0/68785بر تولید ناخالد داخلی
اين کشور تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك درصد اف ايا در مخارج نظامی ،تولید
ناخالد داخلی کشور آمريکا بهاندازه  68/78درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال بدست

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

با توجه به نتايج حاص از تخمین مدل اقصادسنحی تحقیق ،می تواب گفت مخارج نظامی با ضريب

آمده ( )0/0025می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد همچنین می اب واردات تسلیحات
نظامی با ضريب  -0/45874بر تولید ناخالد داخلی در آمريکا تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به
ازای يك درصد اف ايا در می اب واردات تسلیحات نظامی ،تولید ناخالد داخلی آمريکا بهاندازه
 45/87درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال بدست آمده ( )0/0013می تواب گفت اين
تأثیرگذاری م نادار میباشد
جدول  :11نتايج برآورد مدل تحقیق
كشور پاكستان
آماره t

معنیداری

1/86987

0/3364

مخارج نظامی ()Military spendingitIR

-0/32658

2/32658

0/0002

می اب واردات تسبببلی حات ن ظامی (of Import

-0/29874

6/77746

0/0000

ضرايب

متغیرها

0/913290

عرض از م دأ

)military weaponsitIR
R2 = 0/97451
DW= 1/99321
كشور عربستان سعودی
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ضرايب

آماره t

معنیداری

عرض از م دأ

0/658744

1/654784

0/4796

مخارج نظامی ()Military spendingitIR

-0/698744

16/754877

0/0000

می اب واردات تسبببلی حات ن ظامی ( Import of

-0/725784

8/632025

0/0000

متغیرها

)military weaponsitIR
R2 = 0/98754
DW= 1/98777

با توجه به نتايج حاص از تخمین مدل اقصادسنحی تحقیق ،می تواب گفت مخارج نظامی با ضريب
 -0/32658بر تولید ناخالد داخلی در کشور پاکستاب تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك
درصد اف ايا در مخارج نظامی ،تولید ناخالد داخلی کشور بهاندازه  32/65درصد کاها پیدا می
کند با توجه به احتمال بدست آمده ( )0/0002می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد
همچنین می اب واردات تسلیحات نظامی با ضريب  -0/29874بر تولید ناخالد داخلی در کشور
پاکستاب تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك درصد اف ايا در می اب واردات تسلیحات
نظامی ،تولید ناخالد داخلی کشور بهاندازه  29/87درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال
بدست آمده ( )0/0000می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد نتايج حاص در رابطه با
کشور عربستاب بدين صورت است که مخارج نظامی با ضريب  -0/698744بر تولید ناخالد داخلی
در کشور عربستاب تأثیرگذار است ،به ع ارت دي ر به ازای يك درصد اف ايا در مخارج نظامی،
تولید ناخالد داخلی اين کشور بهاندازه  69/87درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال بدست
آمده ( )0/0000می تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد همچنین می اب واردات تسلیحات
نظامی با ضريب  -0/725784بر تولید ناخالد داخلی در کشور عربستاب تأثیرگذار است ،به ع ارت
دي ر به ازای يك درصد اف ايا در می اب واردات تسلیحات نظامی ،تولید ناخالد داخلی کشور
عربستاب بهاندازه  72/57درصد کاها پیدا می کند با توجه به احتمال بدست آمده ( )0/0000می
تواب گفت اين تأثیرگذاری م نادار میباشد
بحث و نتیجهگیری
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متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر در سطح مانا میباشد و نیازی به تفاض گیری از متغیرها
نمیباشد مخارج نظامی و می اب واردات تسلیحات نظامی کشورهای منتخب تأثیر م ناداری بر می اب

جمهوری اس می ايراب با کشورهای منتخب

نشاب داد در بین مخارج نظامی کشورهای مورد بررسی بترتیب که کشور عربستاب با  69/87درصد،

آمريکا  ،68/78رژيم صهیونیستی با  46/25درصد ،ترکیه با  ،35/62پاکستاب با  32/65درصد و ايراب
با  2/17درصد بر رشد اقتصادی تأثیرگذار میباشند؛ با اين تفاسیر در بین کشورهای منتخب ،کشور

عربستاب و آمريکا بیشترين ه ينه را در بخا نظامی کشورشاب صرف کردهاند همچنین در بحث
واردات تسلیحات نظامی کشورها ،عربستاب با  72/57درصد اولین رت ه در واردات تسلیحات نظامی

را به خود اختصاص داده است و اين نشاب می دهد که در منطقه خاورمیانه در بین کشورها ،عربستاب
تنها کشوری است که به دن ال نا امنی در منطقه میباشد دومین رت ه را رژيم صهیونیستی با 55/24
درصد کسب کرده است اين نتايج نشاب می دهد کشور عربستاب و رژيم صهیونیستی تمام ت ش
خود را در خصوص تحهی تسلیحات نظامی بکار بستهاند و اين ت ش های را مديوب کشور آمريکا

مقاله پژوهشب بی :ارز يابی تط یقی تأثیر مخارج نظامی بر تول ید ناخالد داخلی

تولید ناخالد داخلی دارد نتايج حاص از تخمین مدل اقتصادی تحقیق برای کشورهای منتخب

هستند کشور آمريکا با افکار نفوذی خود در منطقه خاورمیانه بیشترين همکاری های خود را در
زمینه تسلیحات نظامی با عربستاب و رژيم صهیونیستی داشته است و اين نشاب می دهد با وجود عدم
شفافیت در ارائه آمار و اي عات نظامی اين سه کشور ج و اولین ها در زمینه مخارج نظامی و
واردات تسلیحات نظامی هستند اين در حالی است که کشور ايراب فقط  2/17درصد مخارج نظامی
کشور بر می اب تولید ناخالد داخلی تأثیر گذاشته است و اين نشاب می دهد به نس ت دي ر
کشورهای منتخب مورد بررسی ،کشور ايراب در بخا نظامی مخارج کمتری صرف کرده است؛ به
ع ارت دي ر در خصوص می اب بودجه دفاعی کشورها يی سالهای  2018-2005می دی ،رنانچه
م حظه میشود در بین کشورهای آمريکا ،رژيم اشغال ر قدس ،ترکیه ،پاکستاب ،عربستاب ص ودی
و ايراب ،ايراب همواره کمترين رقم را در زمینه دفاع و ه ينه دفاعی تخصید داده است و بیشترين
امنیت را بهخصوص در کشورهای همحوار منتخب کسب کرده است
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