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 11/11/1113         نجیب هللا بارکزی  
 

 جنگ سه تریلیون دالری
 1سندی تایمزاز آرشیف  جوزف ستیگلیتز و لیندا بیلمسنویسنده: 

 ترجمه: نجیب هللا بارکزی

  
 .مصارف جنگ عراق و افغانستان تناسب را برهم میزند

جمهور و  رئیسبه اشتباه رفته بود.   مفاد جنگ و هم در مورد قیاس مصارف جنگ ۀاداره بوش در مورد محاسب
بودیم که هیچ  مصرف، در عوض ما شاهد یک جنگ پر را داشتند مصرفسریع و کم  مشاوران آن توقع یک جنگ

 .کرد یمکس تصور آن را هم ن
مصارف مستقیم جنگ در افغانستان بدون در نظر داشت تلفات تداوی و مرقبت مجروحین جنگ از مصارف جنگ 

 .و دو برابر جنگ کوریا شده است ساله ویتنام تجاوز کرده  11
بیشتر فیصد  31و  برابر مصارف جنگ خلیج  11 تقریبا  مطرح شده  این مصارف   ،خوب یبه اساس یک سناریو
 .  میباشد برابر جنگ اول جهانی از جنگ ویتنام، و دو

و زمانی بود  هجنگ جهانی دوم بودکه بیشترین مصرف را داشته  یامریکا( یگانه جنگ ۀما ) ایاالت متحد تأریخدر 
کردند که شامل تمام نیروهای مسلح بودند که  یک جنگ چهار ساله مبارزه می ملیون عسکر امریکایی در 12.3که 

ن یسیون آن تعیداشت انفال نظر )که با در 1112متعهد به مبارزه علیه جاپان و جرمنی بودند، و به ارزش دالر سال 
فی سرباز اساس  شود( و مصارف بر ملیون ملیون یورو می 1.1یا  ملیون ملیون دالر و 1) نتریلیو 1شده است( 

هزار دالر به اساس فی سرباز بوده 011جنگ عراق بیشتر از  هزار ولی برعکس در 111( 1112)به اساس دالر 
 .است

مردم امریکا هنوز هم این مصارف را احساس نکرده اند، قیمت خون توسط نظامی های داوطلب و قراردادی 
هیچ نوع افزایش ر گاز جانب دی مین شده وأت یک جانب توسط قرض استخدام شده ما پرداخته شده است، خزانه از

در مالیات ثروتمندان و سرمایه داران بوجود نیامده تا برای این مقصد پرداخته شود، برعکس، برای سرمایه داران 
 .مالیات هنوز هم کمتر شده است

 محول گردد. هم مصارف جنگ یک واقعیت است، حتی اگر به نسل های آینده
  

 اقتصادی بوش و مشاور «الری لندسی» بحث ها در مورد مصارف جنگ صورت گرفت، و در آستانۀ جنگ جر
 ملیارد دالر برسد، ولی این تخمین 111تواند به  شورای اقتصادی پیشنهاد کرد که مصرف این جنگ می رئیس
میر دوبارۀ بعد از ه مصارف تعپیشنهاد کرد ک «پاول ولفویتز»آقای  رد گردید، معاون آن «دونالد رامسفلد»توسط 

 دفتر ریاست اداره و بودجه و آقای «میش دانیل» جنگ آن توسط ازدیاد عواید آن از نفت صورت خواهد گرفت،
کشورهای دیگر میلیارد تخمین زدند، یک قسمت آن به عقیدۀ آنها از طرف  21تا  11مصارف عراق را «رامسفلد»
 .ملیارد تخمین شده بود 26 تا 12( بین 1112ر به اساس انفالسیون قیمت دالرداخته خواهد شد )پ

بعد از تذکر  «الندسی»باشد. حتی  کردند که مصارف درین جنگ بسیار کوچک می تمام اداره طوری وانمود می
در نظرداشت سوابق  با «الندسی»دادن این نکته وانمود کرد که پیگیری کامیاب جنگ به نفع اقتصاد امریکا است، 

 خود جنگ و عواقب اقتصادی آن را دست کم گرفته بودند.  مصرف آن هردو مصرف را، یعنی
 

مالی  1112را هم برای سال لیارد دالر احتیاطی درخواست شده م 111فرض کنیم که کانگرس مصرف باقی مانده 
ملیارد دالر را برای مصارف جنگ، مصارف عملیاتی،  201تصویب کند، طوریکه کانگرس رقم مجموعی 

                                                           

1- By Joseph Stieglitz & Linda Bilmes from Sunday Times 
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کمک های خارجی در افغانستان و عراق تخصیص  امریکایی و پایگاه هایی مجدد، تقویه احیا مصارف سفارت،
 .داده است

 11.1گیرد( بیشتر از  که تنها در عملیات های نظامی صورت می ی) مصارف در سال پنجم مصارف مستقیم جنگ
افزایش چند  1113ملیارد در ماه در سال  0.0باشد از  می 1112درهر ماه برای تنها عراق در سال  ملیارد دالر

شود به بودجه مجموعی  ملیارد دالر در ماه که مساوی می 12دهد  و با افغانستان مصارف آن  برابر را نشان می
ملیارد مصارف عادی پنتاگون در آن شامل نیست  111ایالت امریکا، با وجود آنکه  13یا بودجه  ساالنه ملل متحد و

دیگر مانند مصارف استخبارتی و مصارف مختلط با بودجه دپارتمنت های  مصارف مخفی و هم چنان این رقم شامل
 .باشد شامل آن نمی دیگر

ف جنگ باالتر از آن رقم است که کند، مصار که مصارف زیاد وجود دارد که اداره آن را محاسبه نمی یبخاطر
گی سربازان بی ارزش زند دهد که مثال حکومت همیشه طوری جلوه می رین دولت تخمین کرده بودند.  طورموأم

هزار  111هیچ قیمت ندارد، ولی از نظر ارزش این زندگی های بی ارزش در کتاب های محاسبه پنتاگون  است و
شود، بعد از  گی پرداخته میگان و بیمه در مقابل زندکه برای نجات یافت یباشد، مقدار دالر امریکایی فی سرباز می

 011به هزار دالر  111مرگ و از  بعد از هزار مفاد  111دالر به  11101شروع جنگ این رقم افزایش یافته از 
باشد که در مقابل  می یکوچک از مقدار ۀسیده است، حتی این قیمت هم یک حصگی رزند  هزار دالر قیمت بیمه

 شود. عادی ترافیکی پرداخته می ۀاثر یک حادث مرگ در
   

 2درنظرداشت عواید آیندۀ آن از  امریکا باارزش زندگی یک جوان برای حکومت   در ساحات صحت و تحفظ
مقداری است که در مقابل مفاد بعد از مرگ توسط نظامیان پرداخته  کند که بسیار بیشتر از ملیون دالر تجاوز می

 12سرباز امریکایی که در عراق از بین رفته اند معادل  0111شود، اگر این رقم را در نظر داشته باشیم قیمت  می
سازد.   حکومت وانمود میکه است ای بودجه  برای جامعه فوق العاده بیشتر ازاین مصرف ود، ش ملیارد دالر می

مار تلفات آا دانست، که مصارف تلفات نظامی ریک مثال دیگر برای مصارف مخفی عبارت از درک این است 
ر . اگر یک سرباز در اثر تصادم موتگیرد که در اثنای جنگ صورت میاست وزارت دفاع متوجه تلفات مستقیم 

گردد، باوجود آنکه آنها بخاطر حفظ  این در تلفات جنگی حساب نمی  رود، هنگام شب مجروح و یا از بین می
 کنند. امنیت از طرف روز سفر نمی

 

است که باید از طریق  یدر حقیقت پنتاگون دو نوع کتاب برای ریکارد نزد خود دارد، یکی آن تلفات و مصارف
 اکت آزادی بدست آوردن معلومات است که از طریق ید، و دومی کتابشو به سمع مردم رسانده می رسانه نشر و

 برد که دو یا از مریضی رنج می وقعی سربازان را که زخمی شده اند که در آن تعداد وا  تواند بدست آید، می
است که در جنگ مجروح شده اند.  بعضی ها شاید ادعا کند که تعداد زخمی ها و مریضان غیر  یبرابر تعداد
توانستند، ولی ما با تحقیقات دقیق که انجام  بود موجود بوده می حالت عادی یعنی اگر در عراق هم نمی جنگی در

 .افغانستان هستند توانیم که اکثریت این زخمی ها و مریضان در ارتباط با جنگ عراق و داده ایم گفته می
 

داشتن منابع ضروری برای از تصویب بودجه اضطراری و غیر عادی و کتاب های مختلف ریکارد، کم ارزش پن
 یمصرف شود، به رقم و چند باید تا به اخیر احتماال   تعقیب جنگ، ما کوشش کردیم بدانیم که چند مصرف کردیم 

یدن آن ساده تریلیون دالر است و محاسبۀ ما به اساس تخمین محافظه کارانه بوده و فهم 3 از که ما رسیدیم عبارت
حتی غلطی کم محاسبه  دهد، و تریلیون قضاوت سلیم را نشان می 3ید، وآ مغلق به نظر میاست ولی بعضی اوقات 

گفته شود این مصارف تنها مربوط امریکا بوده است ولی  اگر تواند داشته باشد، ضرورت نیست  شدن را می
 .مصارف بزرگ کشورهای دیگر جهان درآن شامل نیست

اق سی را در جنگ داشته است. انگلستان در عراز ابتدا انگلستان یک رول بسیار مهم ستراتیژیک، نظامی و سیا
از مجموع، جای تعجب نیست که انگلستان به عین تجربه ایاالت متحده  فیصد 11عسکر سهم گرفت یعنی  02111

 گی منابع نظامی وهم پاشیدلیاتی، نبود شفافیت در مصارف، ازروبرو است، بلند رفتن تلفات، بلند رفتن مصارف عم
 .صه تداوی یک تعداد از مجروحین شدید نظامیان مجربرسوایی کم توجهی در ح

 

 1112ملیارد پوند تخمین کرده بود، در اواخر  1مصارف جنگ را  «گوردرن براون»جنگ  قبل از شروع
آن در فیصد  22) کند ملیارد پوند انگلستان تجاوز می 2 در افغانستان و عراق از هتانیمصارف مستقیم جنگی بر

 .کمکی خاص و مصارف اضافی از وزارت دفاع صورت گرفته است ۀعراق( این مصارف از ذخیر
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ذخیره کمکی عبارت از بودجه خاص مربوط وزارت دفاع بوده که در هنگام ضرورت بدون تصویب پارلمان 
میتواند توسط وزارت دفاع به مصرف برسد.  بنا در مورد چگونگی مصرف آن شفافیت وجود نداشته و ملت در 

 .ندمورد آن چیزی نمیدا
 

د تا از نکن که ترک وظیفه می یهای برای فامیل باشد، امریکا می متحدۀمصارف عامه در انگلستان مانند ایاالت 
 ....اعضای فامیل شان که مجروح شده پرستاری کند و برای تقلیل یافتن زندگی هزاران معیوب و معلول جنگ

 دوام کند، و ما توقع می 1111به سال  تا کاهش یابد وتن  1111فرضا  سال جاری نیروهای انگلیسی در عراق به 
برای سه  و  هزار سرباز برسد 2هزار به  2کنم که نیروهای انگلیسی در افغانستان افزایش خفیف دشته باشد، از 

ن تعداد نیروها در عراق ن کرده اند که باوجود کم کردیسال ثابت باقی بماند، کمیتۀ مشترک دفاع درین اواخر تعی
 .افزایش خواهد داشت فیصد 36در افغانستان مصارف  د داشت وافزایش خواهفیصد  1مصارف 

 

باشد، به اساس فرضیات ما  را که ما تخمین کرده ایم کمتر از اصل می یاگر شرایط به همین منوال باشد مصارف
 11اگر مصارف عامه را شامل آن سازیم به  ملیارد و 12بیشتر  1111مصارف نیروهای انگلیس در سال  ۀبودج

 .رسد لیسی میملیارد پوند انگ
 

 پایان
 

 


