
 

 

 

 

 مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعي با بخش اقتصادیمقاله پژوهشي: 

  ساز صنعت دفاع شناسایي راهبردهای موفقیتو 
  2، آرش آرمون1آرمان آذرلی

 02/11/06:مقاله پذیرش                                                                       02/20/06: مقاله دریافت

 چكیده 

ای، در سنوات  ی هسته پس از اعمال موارد مربوط به پرونده باألخصهای اقتصادی علیه ج.ا.ایران  تحریم

دفشاعی کششور    بخش   تواناخیر تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این در حالی است که 

ششاهد دسشتاورد    هشرروز هشا رونشد وشیودی داششته و      گیری ششدت تحشریم   با اوج زمان همهمواره و حتی 

ایم. اما این مهم چگونشه حاوشش ششده اسشتو پش وه        ر این بخ  بودهو اقتدارآور جدیدی د غرورآفرین

حاضر از طریق مطالیات مروری و اکتشافی، تحلیش آمار توویفی و مصاحبه با خبرگان مدیریتی و اقتصادی 

سشاز وشنیت دفشاعی ج.ا.ایشران را در      گفته، راهبردهای موفقیت بخ  دفاع، ضمن اثبات تحلیلی ادعای پی 

سازی ساختاری؛ تبیین نموده و  بنیان و بهینه های دان  نگاه به درون، توسیه سازمان، تمداریوالیچهار دسته 

و  ششده  ارائشه سشنش  تشوان تسشلیحاتی، سشنش  روایشی مشدل        در پایان سه عنوان پ وه  علمی در زمینه

 نماید. سازی اقتصاد را پیشنهاد می مقاوم منظور بهسنشی قابلیت تیمیم راهبردهای بخ  دفاع  امکان
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 مقدمه

ضربه زدن به جریان فزاینده  درودداستکبار جهانی پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره 
های گوناگون به  انقالب و به انحراف کشاندن آن از مسیر اولی خود بوده است. وضع تحریم

 ها است. های مختلف و متیدد نیز از زمره همین تالش بهانه

ها تشدید یافته و با  ای ایران، تحریم گیری موضوع پرونده هسته در سنوات اخیر و با اوج
قرار داده  الشیاع تحتتأثیری محسوس بر درآمد کشور، سایر پارامترهای اقتصاد کالن کشور را نیز 

های مرتبط با آن، به دلیش خصومت دول  در پسابرجام نیز علیرغم رفع ظاهری تحریم است.

های مختلف را شاهدیم. شایان  ها به بهانه ستیز ج.ا.ایران، ادامه وضع تحریم ری با نظام سلطهاستکبا
حوزه نظامی بوده است!  ها آنگیری اولی  که جهت –ها  با اعمال این تحریم زمان هم که اینتوجه 

 مستمراً شاهد توفیقات روزافزون در عروه ونیت نظامی )که روزی باالترین درجه وابستگی –
های  به خارج را در آن داشتیم( بوده، در عوض کمتر شاهد توفیقات چشمگیر در سایر حوزه

ها پیرو سیاست اولویت دادن به مسائش  ایم. این در حالی است که دولت ونیتی و اقتصادی بوده
های اقتصادی قرار داده و از  ی مناسبی در اختیار حوزه همواره بودجه ،اقتصادی و مییشت مردم

 اند.  گذاری بخ  خصووی نیز بوده ها، جاذب سرمایه دیگر این حوزه طرفی

 توجه قابشتوان نظامی و عدم رشد  توجه قابشبنابراین، در وورت اثبات این مدعا )رشد 
ی اولی  اند، مسئله م زدهقگفته را ر ی دفاع که موفقیت پی  اقتصادی(، شناسایی راهبردهای حوزه

 یدفاع ونیتهای موفق در  این مسئله در لزوم شناخت سیاستاین پ وه  خواهد بود. اهمیت 
عملی اقتصاد نمود  سازی مقاومتقویت ساخت درونی و  منظور بهها  جهت تیمیم به سایر حوزه
تواند در راستای نیش به اقتصاد مقاومتی، منشر  شود که می ناشی می ازآنشایافته و ضرورت آن نیز 

ثمر و دادن امتیازات و  ها گردیده و از مذاکرات بی صاد و تحریمبه تحمش بیشتر نوسانات جهانی اقت
در این تحقیق پ وهشگر هدف نماید. بر این مبنا  نیاز بی ،نداشته دیگران به حسن نیتِ بستگی دل
سپس شناسایی راهبردهای موضوع پ وه   وشواهد مثبته در مورد ادعای پ وه  گردآوری ابتدا 

)از طریق مطالیات اکتشافی و مرور پس از پاسخ به سؤاالت فرعی زیر در این مسیر  باشد. می

 :ها( پیشینه
 اخیر، چه بوده استو سنوات درها  دالیش تأثیر محسوس تحریم –

 روند رشد اقتصادی کشور در دوران تحریم چگونه بوده استو –
 روند رشد نظامی کشور در دوران تحریم چگونه بوده استو –
 :خواهد دادپاسخ  پ وه  اولی به سؤالنهایتاً 
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 اند، کدامندو که منشر به رشد نظامی کشور در شرایط تحریم شده ونیت دفاعیراهبردهای 

 مباني نظری 

 : شناسي پیشینه -

میدود مطالیاتی در خصوص شناسایی عوامش موفقیت بخ  دفاع وورت گرفته است. 

های  (، با تمرکز بر توسیه علم و فناوری در بخ  دفاع، توجه به حوزه1387ولوی و طرحانی )

سازی فناوری، کارآفرینی فناورانه، توسیه وادرات و خدمات  گذاری، تشاری مدیریت و سیاست

های نوآور و انتقال و انتشار علم و فناوری را موتور محرکه  ء ظرفیت بنگاهمبتنی بر فناوری، ارتقا

های کالن، اسناد باالدستی و  ی علم و فناوری در بخ  دفاع دانسته و با استناد به برنامه توسیه

گفته  های پی  ها و راهبردهای هدفمند برای پیشبرد حوزه انداز کشور به ارائه سیاست چشم

( نیز با تمرکز بر نوآوری و 1314(. شفقت و همکاران )4: 1387وی و طرحانی، اند )ول پرداخته

های موفق ونیت دفاعی پس از انقالب پرداخته و رویکردهای  فرایندهای آن به تحلیش پروژه

ها )که تا حدی تابیی از مسیر بلوغ  حاکم بر فرایندهای متنوع به کار بسته شده در این پروژه

نیز هست( را در قالب جذب دان  از طریق مهندسی میکوس، افزای   سازمانی ونایع دفاعی

عمق تولید و توسیه خانواده محصوالت، تحقیق و طراحی و توسیه فناوری، جذب دان  از مسیر 

(. 17: 1314بندی نمودند )شفقت و همکاران،  همکاری )مستقیم( و توجه به تولید ونیتی جمع

  عوامش سازمانی را در موفقیت نوآوری در ونیت دفاعی ( نیز نق1311زاده و همکاران ) نظری

(. همچنین ایشان در 17: 1311زاده و همکاران،  قرار داده و آن را تأیید نمودند )نظری موردبررسی

دند و تحقیقی دیگر، نق  عوامش فردی را در موفقیت نوآوری در ونیت دفاعی، تحلیش نمو

یت، تخصص و مهارت، انگیزش و رضایت شغلی، دریافتند از بین عوامش متیدد فردی، خالق

(. 12: 1312، دیگرانزاده و  باالترین تأثیر را بر موفقیت در نوآوری در ونیت دفاعی دارند )نظری

سازی را از ملزومات  تر به ونیت دفاعی، شبکه ( در نگاهی عام1381زاده و همکاران ) فرتوک

ها و تبیین  شمرده و به تشریح ضرورتموفقیت ونیت دفاعی در دوران بلوغ ونیتی خود بر

 (.28-17: 1381زاده و همکاران،  اند )فرتوک چگونگی تحقق آن پرداخته

 :مطالعات تحلیلي

مطالیات متیددی در رابطه با موضوع تحریم، اهداف، تاریخچه و  :هاعوامل مؤثر بر اثربخشي تحریم -

های  از سال ایرانج.ا.های  تحریم اند. گرفتهعوامش تأثیرگذار بر آن در داخش و خارج کشور وورت 
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ها  این تحریم. گیری سفارت آمریکا آغاز گردید گروگان آغازین پس از انقالب و به دنبال اشغال و

بازتابی  درواقعو طی سه دهه گذشته ابیادی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفت،  تدریج بهکه 

نظام اسالمی با آمریکا و غرب. این رویکرد استکبارستیز  استکبارستیزانِاستوار و  است از رویکرد

 حاکمیت نظام اسالمی علیه استکبار جهانی با واکن  دولت آمریکا علیه ایران همراه بوده است

بندی نمود:  زیر دسته وورت بهتوان  ها علیه ج.ا. ایران را می تحریم(. 24/1/1314قانون، عصر )

ها و  دولت جانبه یکهای  های اتحادیه اروپا، تحریم لش، تحریمهای شورای امنیت سازمان م تحریم

توان  موضوعی می وورت بههای اعمالی را  . تحریم(2: 1311، فر حمیدیهای کنگره آمریکا) تحریم

، و درخشانترسیم نمود )فدایی  1مطابق شکش ،بندی و بر اساس زمان اعمال دسته تقسیم 7در 

1313 :8-11.) 

 
 1ها بندی اعمال تحریم بندی و زمان دسته :1شکش

دهی شده و با جمع اوزان، منحنی شدت  گفته وزن های پی  دسته با انشام مقایسات زوجی

 (.11، ( )همان2گردد )شکش ها ترسیم می تحریم

                                                           
داری ایاالت متحده امریکا )با توجه  های سازمان ملش، اتحادیه اروپا و خزانه های منتشره در سایت بر اساس داده - 1

 رانس در زمان ذکر شده محتمش است(.حداکثر یکسال تل پذیری نوع نمای ، به تفکیک
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 زمان برحسبهای اقتصادی علیه ج.ا. ایران  نمودار شدت تحریم :2شکش

های اعمالی در طی زمان و تا قبش از برجام، شدت ویودی  تحریمدهد  می  نشان وضوح بهکه 

 2111های تا قبش از  آوری ج.ا.ایران در قبال تحریم به برخی از دالیش تاب( 2111)پورتال  اند. داشته

افزای  حشم ، جایگزینی تشارت با آمریکا، از طریق افزای  تشارت با سایر کشورها: ازجمله

تشارت  مالحظه قابشافزای  و  های تشاری از آمریکا به آسیا تشارت خارجی با تغییر ترکیب طرف

های  همچنین عوامش مؤثر بر اثربخشی تحریم (. ویortela,P 2111: 11-21، اشاره نمود )با چین

 (: ,21Ibid)را شامش موارد زیر دانسته است  2111علیه ج.ا.ایران از بید از 

 های بانکی های اروپایی با امریکا در اعمال تحریم بانکهمکاری گسترده  –

 ها های دالری با ایران توسط این بانک قطع تراکن  –

 های مالی در امارات متحده عربی کننده های بانکی ایران توسط تنظیم بستن حساب –

 گیرانه انتقال پول به ایران توسط این کشور کنترل سخت –

کاه  ارزش ریال در قبال دالر به دلیش جلوگیری از ورود ارز به ایران دشوارسازی دسترسی به  –

 بودن دومنظورهقطیات یدکی هواپیماهای غیرنظامی به دلیش 

میلی  های تحریم نشده و افزای  بی های خارجی از تیامش با ایران حتی در حوزه پرهیز کمپانی –

 های مرتبط با ایران  ائه خدمات به محمولهای به ار و بیمه ونقش حمشهای  شرکت

بر قدرت خرید مردم ناشی از  ها آنها را، اثر  نیز دلیش اولی تأثیر نسبی تحریم (2112) ریچاردز

های بانکی منشر به این پیامدها شده  دارد که تحریم داند و عنوان می ها می تورم و حذف یارانه

را نیز غرور ملی ایرانیان و حمایت سنتی  ها آنکامش است. همچنین دلیش استقامت و عدم اثربخشی 

این در حالی است (. ,Richards 2112: 2) شمرد برمیاز رهبرانشان در مواجهه با تقابالت خارجی 

ی زمانی قبش از  های ج.ا.ایران در بازه که آقایان فدایی و درخشان، دالیش اثربخشی کمتر تحریم

ها و سازگار  ( را تدریشی و دائمی بودن تحریم2ها به سطح جدای  )شکش رسیدن شدت تحریم

 هاسطح جدایش شدت تحریم
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ای  یهشدن اقتصاد کشور، وجود درآمدهای ارزی، افزای  قیمت نفت، اتخاذ استرات ی توس

: 1313دانند )فدایی و درخشان،  جایگزینی واردات از ابتدای انقالب و افزای  رقابت جهانی می

ی زمانی  های ج.ا.ایران در بازه گفته، دالیش اثربخشی بیشتر تحریم در تحقیق پی  ایشان همچنین(. 1

، ها شدن تحریم المللی بین( را شامش 2ها از سطح جدای  )شکش پس از عبور شدت تحریم

بسته شدن بسیاری از ، ها )نفت، بانک، مواد اولیه، قطیات، دارو و ...( شدن تحریم جانبه همه

هایی  ها با اجرای بخ  تحریم زمانی همو  عدم مدیریت افکار عمومی، ها مسیرهای دور زدن تحریم

 (.7اند )همان،  عنوان نمودهها  از طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه

میزان تولید ناخالص ملی تابیی از سرمایه و نیروی کار است. در  تغییرات رشد اقتصادی کشور.روند  -

شرایط تحریم، این شاخص به علت کاه  درآمدها )کاه  تشارت و درآمدهای وادراتی 

کاه  سرمایه، کاه   درنتیشهگذاری داخلی و خارجی از طرف دیگر( و  و سرمایه طرف ازیک

گفته، تغییراتی متناظر و همبسته با شدت  های پی  ممکن است برخی شاخص زمان همیابد.  می

پروفیش تغییرات نامنظم  هایی که دارای دو نمونه از چنین شاخص 3ها نداشته باشند. شکش تحریم

 Trading) دهد ، نشان میدننمای ( تبییت نمی2ها )شکش بوده و از تغییرات شدت تحریم

Economics کزی ایران(.به نقش از بانک مر 

 
 نرخ بیکاری )درود( -لف ا

 
 نرخ تورم )درود( –ب 

 )ادامه( پروفیش تغییرات نرخ بیکاری و تورم در کشور در سنوات اخیر :3شکش
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 زمان همبه نقش از بانک مرکزی در کشور  یافته تحققگذاری خارجی  شاخص سرمایه که اینجالب 

 ()همان(.4ها، افزای  داشته است! )شکش با شدت تحریم

 
 گذاری خارجی در کشور )میلیون دالر( روند تغییرات سرمایه: 4شکش

ها سیر نزولی داشته است!  گیری تحریم این در حالی است که تولید ناخالص داخلی با شدت

 ( 5)شکش

 
 روند تولید ناخالص داخلی در کشور )میلیارد دالر(: 5شکش

بایست در این میان نق  ایفا کرده باشد. این شاخص همان درآمد  لذا عاملی با وزن بیشتر می

های اخیر را بر میزان وادرات نفت ایران نشان  تأثیر تحریم 1حاوش از فروش نفت است. شکش

 (.Anthony، 2111: 1دهد ) می

 
 روند میزان تولید نفت کشور )هزار بشکه در روز(: 1شکش

)طی سه سال( از  2113تا  2111همین کاه  تولید، درآمد نفتی نیز در بازه زمانی مبتنی بر 

( و به این کاه  OPEC، 2114میلیارد دالر کاه  پیدا کرد ) 1/11میلیارد دالر به رقم  75/114
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هایی که در باال بررسی شدند،  روند شاخص ماحصشبایست افت قیمت نفت را نیز افزود.  می

به نقش از بانک  Trading Economics( )سایت 7اقتصادی کشور است )شکشتغییرات نرخ رشد 

 مرکزی ایران(.

 
 روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور )درود(: 7شکش

های نظامی، نیروها و  دکتریندرت نظامی از عواملی همچون ق آن. ای دست آوردهصنعت دفاعي و  -

سازمان نظامی،  نظامی، تسلیحات و تشهیزات،، آموزش، فرماندهی، تکنولوژی ها آنکم و کیف 

پذیرد. در این میان تأثیر میامکانات لشستیک  و های نظامی، تحرک نیروها نظامی، پایگاه ی هبودج

بودجه نظامی، فناوری از  اند عبارتشوند ها متأثر میمستقیم از تحریم وورت بهسه عاملی که 

نظامی و تسلیحات. فناوری و تسلیحات به دلیش عدم امکان تأمین از کشورهای واحب فناوری، 

گیرند و بودجه نظامی نیز به دلیش ضیف عمومی اقتصاد کشور و کاه  درآمدها، تضییف  تأثیر می

شود. لذا  می زیاموردنافزار نظامی  شده و مشدداً خود موجب کاه  توان کشور در تأمین سخت

توان گفت شاخص اولی در این حوزه که از جنس نتایج و پیامدهاست، سطح توان  می

 در افزاری کشور تحت تحریم، خواهد بود. اما در خصوص ج.ا.ایران چگونه بوده استو سخت

ها و مهمات سبک بود که  سالح شد، ورفاً قبش از انقالب تولید میتا آنچه ایران ونایع دفاعی 

، اسلحه 3های سبک و نیمه سنگین تیربار ژ تا قبش از پیروزی انقالب اسالمی به تولید فشنگ اًنهایت

سنترال کالبز، ( )28/11/1313)تسنیم، شد  های کمری محدود می ، و فشنگ سالح3ژ

21/12/1381). 

را به  MG3متری و تیربار  میلی 1تیر  ، هفتMP5های  ، سری3مسلسش ژ« 1هکلر و کوخ»شرکت 

آن ونایع دفاعی ایران به قابلیت تولید باروت، دینامیت و مواد منفشره  تبع بهایران وادر نمود و 

                                                           
1- Heckler & Koch 



 

 

 ساز ونیت دفاع و شناسایی راهبردهای موفقیت مقایسه تأثیرات تحریم بر ونیت دفاعی با بخ  اقتصادی  133

 
آالت نیمه مکانیکی تولید مهمات را به  ماشین« 1فریتز ورنر»اسیدی و نیتراتی مشهز شد. کمپانی 

 Minister of تا، بیتری توسیه یابد ) ایران فروخت تا قابلیت تولید مهمات به روش پیشرفته

Defence Export Center آنچه در ادامه تا قبش از پیروزی انقالب انشام گرفت، خرید تشهیزات .)

های میانی و سازمانی( بود و  پشتیبانی محدود )نگهداری و تیمیرات رده یتباقابلپیشرفته نظامی 

این در حالی است که پس از پیروزی  گفته شد، فراتر نرفت )همان(. ازآنچهتولیدات داخلی 

، تر مهمها و از همه  های دفاع مقدس در کنار تحریم انقالب اوضاع کامالً دگرگون گردید. نیازمندی

، از غیرممکن، ممکن ساخت. متخصصان متیهد کشور با (رحمه ا... علیه)خمینیشیار خودکفایی امام 

های  س با سایر کشورهای منطقه در اکثر حوزهتوانستند با بودجه نظامی حداقلی در قیا خودباوری

، این دستاوردها را به لحاظ تنوع در 1ای دست یابند. جدول کننده خیره ای دست آوردهتسلیحاتی به 

همه -های اول تا چهارم : قسمت2115، یختاراقتباس از دهد ) های مختلف کاربری نشان می حوزه

بندی  م از این محصوالت به دالیش طبقهاز هرکدا تولیدشده(. بدیهی است تیداد وفحات

 باشد. و انتشار نمی دسترسی قابش
 تنوع محصوالت بومی ج.ا.ایران به تفکیک حوزه کاربری :1جدول

 حوزه کاربری
تنوع 

 محصوالت
 توضيحات

 11 رزم انفرادی
 ،یراندازت تکمسلسش دستی، مسلسش سنگین، 

 ضد استحکامات، نواخت باال، راکت انداز دستی

 5 ضد زرهموشک 

 CKDدارای نسخ متیدد )انواع وارداتی حتی از نوع  هرکدامخانواده  5

شود همچنین قابلیت بازسازی یا ارتقای سایر  را شامش نمی SKDو 

 ها لحاظ نشده است( موشک

 متری یلیم 333تا  122 1 راکت

 متری یلیم 155تا  122 4 توپ

 و کشنده تانک برجیپ، خودروی تاکتیکی، کامیون،  7 خودرو نظامی

 خودروی زرهی، نفربر، تانک 7 تانک و خودروی زرهی

  4 بالگرد

 (313)با لحاظ نکردن قاهر افکن بمبآموزشی و جنگنده  3 هواپیما

 (The IRAN Project, 2016) 8 پهباد

                                                           
1- Fritz Werner 
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 حوزه کاربری
تنوع 

 محصوالت
 توضيحات

  4 ییضد هواتوپ 

 ها لحاظ نشده است( سایر موشک)قابلیت بازسازی یا ارتقای  2 پرتاب دوش

 موشک و سامانه 11 پدافند هوایی

 شامش انواع لیزری 13 هوا پرتبمب و موشک 

 کوتاه برد و میان برد 11 اژدر و موشک  ضد شناور

 شامش یک نوع قایق پرنده 5 قایق تندرو

 در دو کالس 2 1هواناو

  5 ناوچه و ناوشکن

 (Keck, 2015) در سه کالس متفاوت 3 زیردریایی

 کوتاه برد و میان برد 3 موشک کروز

 (Keck, 2015) سوخت مایع و جامد، کوتاه برد و میان برد 14 موشک بالستیک

یینشی مصشادف بشا     2118گفته پس از سشال   ی از محصوالت پی توجه قابشبخ   که اینجالب 

گردند.  اند که همگی از محصوالت دارای فناوری باال محسوب می ها، حاوش شده گیری تحریم اوج

های بالستیک سشیش و عماد، زیردریایی فاتح، موشک پدافند هوایی وشیاد   هایی مانند موشک سامانه

  ازجملشه دهالویشه؛   ضد زره، تانک ذوالفقار، موشک 121ای دورپرواز فطرس و شاهد، پهباده3و  2

اند. افزای  توانمنشدی   ظامی و اقتصادی حاوش شدههای ن هستند که همگی در اوج تحریممواردی 

ی محض تسلیحات بوده  ج.ا.ایران در این سنوات به حدی است که از کشوری که روزی واردکننده

ی وادرات محصوالت نظامی گردیده، تبدیش شده است و برخشی   وارد عروهاست، به کشوری که 

کشورهای دارای روابط حسنه با ج.ا.ایران نیاز تسلیحاتی خود را از محش محصوالت روز کشور ما، 

 نمایند تأمین می

 ب ـ مفهوم شناسي : 

تَفییش آن، گرفتشه ششده    و در باب« حَرَمَ»در لغت از زبان عربی و از مصدر  .تحریم، انواع و اهداف آن

نامه دهخدا(. این لغت  باشد )لغت است و به مینی حرام کردن )غیرمشاز نمودن( چیزی یا کاری می

کشارگیری اسشت. در ادبیشات روابشط      کاربرد عام داشته و در خصوص موضوعات متنشوعی قابشش بشه   

م تنبیهی توسشط یشک یشا    اقدا عنوان بهطع یا محدود کردن مناسبات تشارتی و سیاسی الملش، به ق بین

                                                           
1- Hovercraft 

http://nationalinterest.org/profile/zachary-keck
http://nationalinterest.org/profile/zachary-keck
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گشردد )فرهنشگ لغشت     ، اتالق میرا نقض کرده است المللی بینچند دولت علیه کشوری که قوانین 

ریشزی   ترین شکش آن در کاربرد اخیر، تحریم اقتصادی است که به شکش اقدام برنامشه  متداول .میین(

اعمال فششار بشر کششور    ی یک یا چند دولت در رابطه با محدود کردن مناسبات اقتصادی برای  شده

جایگزین جنشگ و   عنوان بهشود. تحریم اقتصادی اغلب  هدف با مقاود مختلف سیاسی تیریف می

. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انشواع  (1: 1311، حمیدی فرشود ) اعمال قوه قهریه تلقی می

 روابط اقتصادی اعم از تشاری و مالی است.  

 –توسط میرزای شیرازی  1311تحریم انواع گوناگونی دارد، از تحریم توتون و تنباکو در سال 

های سازمان ملش  گرفته تا تحریم –یینی با مبنایی غیردولتی و مردم پایه جهت تغییر رفتار دولت 

ادی های اقتص . تمرکز بحث این مقاله بر نوع دوم یینی تحریم1111در سال  یارود زکشور  یهبرعل

ریم تشاری و تح شوند: تقسیم می دودستهها به لحاظ شدت به  خارجی است. این نوع تحریم

 (.2: 1387، ادلیی )عتحریم مال

 اجراتحریم تشاری با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و وادراتی  .1

 .شود یم

در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال   .2

 .یردگ قرار می فشار تحتمین مالی و میامالت مالی کشور أ، تیگذار هیسرما. یینی شود یم

: 1311، حمیدی فر) است ها آنها، بر اساس میزان فراگیر بودن  تحریمبندی  تقسیمنوع دیگری از 

2): 

خود  طرفه کی، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم جانبه کیتحریم  .1

 .کند یمتحریم را اعمال 

این هماهنگی گیرد.  کشور وورت مییک که از سوی چند کشور علیه  ،چندجانبهتحریم  .2

 نامند. می 1ائتالف کشورهای داوطلبچند کشور را 

 .شود شورای امنیت اعمال می لهیوس بهتحریم سازمان ملش که  .3

 برشمردزیر  وورت بهتوان  نماید را می در قبال کشور هدف دنبال می کننده یکتحراهدافی که 

 (:18-11: 1313کشباف و انصاریان،  )آل

 هدف کشور سیاسی نظام کردن ثبات بی –

                                                           
1- Coalition of willing 
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 تأثیرگذاری به تمایش تر ی خفیف مرحله در یا هدف کشور اقتصادی یا سیاسی رفتار تغییر –

 یا خارجی داخلی از اعم دولت یک های سیاست در

 منافع یا الملش بین برخالف حقوق های سیاست اعمال علت به دولت یک مشازات و تنبیه  –

 کنندگان یمتحر

 به الملش بین ی نظام عروه در بازیگری هر یا کشور یک یابی دست از گیری پی  –

 باشد داشته المللی بین و امنیت ولح برای آفرینی خطر امکان که هایی توانمندی

 کشور یک های باسیاست نمادین مخالفت مراتب دادن نشان –

 کننده تحریک های ناخوشایند سیاست برخی تیقیب از هدف مورد کشور داشتن بر حذر –

 جنگ خاتمه و کردن محدود یا جنگ از خودداری جهت –

 تهدیدها دامنه کاه  یا نمودن خنثی منظور به چندجانبه یا یک مهار –

 آن در نتیشه کسب یا مذاکره به ترغیب جهت ابزاری –

 کننده تحریک دول یا ملش متحد سازمان توسط قهریه قوه کارگیریبه جهت ایمقدمه –

های  در توویف وضییت اقتصاد کالن یک کشور، از شاخص. و انواع آن های اقتصادی شاخص

ها عمومیت داشته و برخی دیگر در مقاالت گوناگون  گیرند. برخی از این شاخص متیددی بهره می

اند که ناشی از ساختار متنوع اقتصادی کشورهاست.  برای کشورهای مختلف، متفاوت عنوان شده

از: تولید ناخالص  اند عبارتگیرند،  قرار می مورداستفادهوسیع  وورت بهکه  ها آنبرخی از اهم 

داخلی یا ملی و رشد اقتصادی، درود بیکاری، تورم و نرخ آن، نقدینگی و نرخ تغییرات آن و نرخ 

بهره. یک شاخص اقتصادی خاص نیز که مثالً در خصوص ج.ا.ایران کاربرد دارد، درآمد حاوش از 

دارد و متأثر از بسیاری  ها که وضع کلی اقتصاد را بیان می این شاخص ترین مهمفروش نفت است. 

 غیرمستقیمتواند  پارامترهای دیگر است، تولید ناخالص داخلی و رشد آن است. این شاخص می

وضییت توان مییشتی مردم را  نوعی بهبیانگر توان اقتصادی آحاد جامیه )به شکش سرانه( باشد و 

دهنده  و درود بیکاری، نشان 1هایی مانند ضریب جینی خصشا برخالفمنیکس نماید، هرچند که 

 باشد. عدالت اقتصادی در جامیه نمی

                                                           
1- Gini Coefficient .رود کار می ضریبی که برای بیان وضییت توزیع درآمد در سطح یک کشور به   
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داند که در اثر آن  رشد اقتصادی را فرایند پایداری می( 1185) 1تودارو. مفهوم و تعریف رشد اقتصادی

 شود یابد و سبب افزای  سطح درآمد ملی می ظرفیت تولیدی اقتصاد، طی زمان افزای  می

شومپیتر رشد اقتصادی را تغییرات آرام و تدریشی در شرایط اقتصادی در  (.1185تودارو، )

شود، توویف میاندازها و جمییت ایشاد میافزای  تدریشی در نرخ پس درنتیشهکه  بلندمدت

باغیان با مقایسه تیارف مختلف قره (.,Schumpeter 1134به نقش از  7 :1312باغیان، )قرهنماید 

رتباط با افزای  اقتصادی را افزای  کمّی و مداوم در تولید یا درآمد سرانه کشور از طریق ارشد 

رشد اقتصادی به  ا(. ام7 همان،نماید )در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حشم تشارت میرفی می

آن در ساده عبارت است از افزای  تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار  تیبیر

 موردبحثدر سال  3تولید ناخالص داخلییا  2تولید ناخالص ملیدر سطح کالن، افزای  . سال پایه

برای محاسبه  که اینشود. علت  به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می

در تولید  شده محاسبهشود آن است که افزای   های سال پایه استفاده می رشد اقتصادی، از قیمت

 .حذف گردد( تورم) ها لیدات باشد و تأثیر افزای  قیمتناخالص ملی، ناشی از افزای  میزان تو

های تشاری و مالی،  های اقتصادی، یینی تحریم اولی تحریم دودسته ها بر اقتصاد. تأثیر تحریم سازوکار

های تشاری تأثیری  ، تحریمنیب نیدرابیشترین تأثیر مستقیم را بر اقتصاد کشور هدف دارند. 

های وادرات و واردات(  های تشاری )مانند تحریم های مالی دارد. تحریم االثرتر از تحریم سریع

گذارند.  ولید کشور هدف شده و بر رشد اقتصادی تأثیر میاعمال باعث تغییر میزان ت محض به

نمایند و تأمین  های مالی، جریان وجوهات و سرمایه به داخش کشور هدف را محدود می تحریم

شود. این موضوع به دلیش  نماید و باعث افزای  نرخ بهره می های اقتصادی را دشوار می مالی بنگاه

نرخ بهره  چراکهگردد ) گذاری داخلی نیز می ه  سرمایهگذاری خارجی، موجب کا کاه  سرمایه

(. این خود منشر به کاه  تولید و مشدداً کاه  7: 1313افزای  یافته است()فدایی و درخشان، 

 نرخ رشد اقتصادی کشور هدف خواهد شد.

قدرت ملی به شمار  ی دهنده شیتشکقدرت یا نیروی نظامی یکی از عناور  :مفهوم توان نظامي

های نظامی،  دکتریناز  اند عبارتشود که عمدتاً عناوری تشکیش میقدرت نظامی اووالً از  .رود می

، آموزش، ها آنو کیف  کم(، نیروها و یدفاع ریغهای نظامی )دفاعی،  ها و سیاست استرات ی

                                                           
1 - Michael Paul Todaro 
2- GNP-Gross National Product 
3-  GDP-Gross Domestic Product 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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نظامی،  یهسازمان نظامی، بودج فرماندهی، فنون و تکنولوژی نظامی، تسلیحات و تشهیزات،

« نظام»و « نظم»نیز ریشه در  «نظامی»واژه . امکانات لشستیک و های نظامی، تحرک نیروها پایگاه

دارد که بیانگر وجود نظم مبتنی بر نیرو و کاربرد آن است. در مفهوم نظامی از وجود نظم و قانون 

. در شودبهره برده می ،دفاع باهدف کشورحفظ بقا و امنیت برای یا دیسیپلین، زور و نیروی مادی 

به مفهوم نیروی  militate به مینی جنگیدن، رزمی بودن یا  Military هایی چون غرب نیز واژه

. این مفاهیم در اوطالح رایج نظامی بیشتر به نیروی رزمی شودکار گرفته می بهمنظم، زور یا نفوذ 

بنابراین، . است نیز به مینی سرباز یا رزمنده Milia . در این میان واژهگردد یبرمیا شخص رزمنده 

 –توان گفت: نیروی اعمال اراده که از طریق نیروها و ابزار نظامی  در تیریف قدرت نظامی می

 گرید انیب به. گرددتحقق میوظیفه مشخص حفظ و بقای جامیه و ابزار مشخص ش  با منظم نیروهای

پدید آورندة قدرت کند که  ی برای بقای خود مبادرت به ایشاد تشهیزات و نیروهایی میملتهر 

 (. 5: تا یب  ،جمشیدی) نظامی هستند

« رشد اقتصادی»و « توان نظامی»متغیر گیری این پ وه ، مقایسه دو  هدف :چارچوب مفهومي تحقیق

 توجه شده است.« نوع»و « شدت»تحریم نیز به دو متغیر  تحلیشدر شرایط تحریم است. در 

اثباتی روند تغییر متغیرها است. از  ی بر مطالیهشود، ناظر چارچوبی که بدین ترتیب حاوش می

ها به لحاظ شوند. در این چارچوب، تحریممسیر این مطالیه، سؤاالت فرعی پ وه  پاسخ داده می

جداگانه مطالیه می طور بهشدت و تنوع مستقالً بررسی شده و توان نظامی و رشد اقتصادی نیز 

میان متغیرهای تحریم با رشد اقتصادی و عدم وجود شوند. آنگاه وجود همبستگی تحلیلی مستقیم 

شود. وجود این تفاوت، منشر به قرارگیری دو متغیر اخیر در آن با توان تسلیحاتی نشان داده می

در پاسخ به پرس  اولی این پ وه  « راهبردیابی»مختصاتی متفاوت گردیده که موضوع فرایند 

شوند، توجیه قرارگیری ونیت دفاعی ها ارائه میاست. در حقیقت راهبردهایی که در بخ  یافته

 در جایگاهی متفاوت از بدنه عمومی اقتصاد است.

 
 چارچوب مفهومی پ وه :  8شکش
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 ي شناس روش

های توویفی  ی پ وه  به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از زمرهاین تحقیق 
از نوع  اکتشافی-ای کتابخانهها عبارت است از مطالیات  ی گردآوری داده گردد. شیوه محسوب می
تحلیش محتوا به روش کدگذاری و پاسخ به سؤاالت فرعی تحقیق(  منظور به)داده محور -مروری

ها در تحلیش محتوا، عبارت بود از  باز )برای پاسخ به سؤال اولی تحقیق(. ابزار گردآوری داده
ای از  مصاحبه باز عمیق با خبرگان اقتصادی و مدیریتی بخ  دفاع. بدین منظور ابتدا خالوه

ایشان ارسال شد، آنگاه در  های آماری برای مسئله، سؤاالت و نتایج مطالیات اکتشافی و داده

دقیقه برگزار گردید و محقق مضامین مستتر در  31ها به مدت تقریبی  جلسات جداگانه، مصاحبه
بندی و نهایتاً  ها توسط محقق مقوله ها را یادداشت نمود. سپس مضامین مصاحبه محتوای مصاحبه

ها به روش اشباع نظری  ونههدفمند و تیداد نم وورت بهها  بندی گردیدند. انتخاب نمونه دسته
کار گرفته  شناسی به در بخ  مفهوم شده ارائهوورت گرفت. متغیرهای پ وه  منطبق بر تیاریف 

متأثر  و تحلیلی مطالیاتی های یافته تدوینسیر اند و تیریف عملیاتی دیگری موضوعیت ندارد.  شده
 گردد: می . این مسیر مراحش زیر را شامشاستاز ترتیب طرح سؤاالت تحقیق، 

  ها مدهی، روند شدت تحری بندی، وزن های ایران، دسته تحریمبررسی ( 1

کاری و نهایتاً رشد اقتصادی  گذاری خارجی، بی ، درآمد نفتی، سرمایهتورمها بر  تأثیر تحریمبررسی ( 2

 کشور.

 ها( )بازه اعمال تحریم تاکنونروند رشد توان نظامی ایران از قبش از انقالب بررسی ( 3

ها بر  تأثیر تحریم سازوکارهای اقتصادی،  ( ارائه مفاهیم اولی شامش تحریم و ابیاد آن، شاخص4

 اقتصاد.

های آماری و ارسال برای  ای از مسئله، سؤاالت و نتایج مطالیات اکتشافی و داده  ( تهیه خالوه5

 خبرگان

 ها و تحلیش محتوا )پاسخ به سؤال اولی پ وه ( ( برگزاری مصاحبه1

 بندی و ارائه پیشنهادات جمع (7

 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحل هیتجز

 شناختي های جمعیت آماری داده وتحلیل تجزیه –الف 

هدفمند انتخاب شدند، نیازی به طرح  وورت بهی خبرگان مخاطب پ وه ،  جامیه ازآنشاکه

شناختی ایشان نبود. این جامیه عبارت بودند از خبرگان  های جمییت پرسشنامه برای شناسایی وی گی

بوده و در  توجه قابشی  بخ  دفاع که در سطوح راهبردی )چه مدیریتی و چه اقتصادی( دارای سابقه
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اند.  ونیت دفاعی( ایفای نق  نموده باألخصگیری در بخ  دفاع ) گذاری و تصمیم فرایند سیاست

 شوندگان طی مصاحبه از ایشان اخذ گردید. برخی اطالعات مربوط به مصاحبه

 شکش گرفت. 3های جمییت شناختی مطابق جدول بر این اساس پس از حصول اشباع نظری، وی گی

 شوندگان شناختی مصاحبه های جمییت وی گی :2جدول

 ی تحصیلی رشته سطح مدرک تحصیلی تخصص شغلی )سال(سابقه کار

 %3 21تا  15
 مدیریت راهبردی

 )فرماندهی(
 24% دکتری %31

فنی و 

 مهندسی
51% 

 %37 25تا  21
 مدیریت اجرایی

 )عملیاتی(
 %33 کارشناسی ارشد 42%

 مدیریت 

 )و سایر(
22% 

 41% 31تا  25
مالی و امور 

 اقتصادی
 %43 کارشناسی 11%

مالی و امور 

 اقتصادی
11% 

 اند % گرد شده1اعداد با دقت  11% >31

 

 های تحقیق ها و ارائه یافته سایر داده وتحلیل تجزیه -ب

ها و آمار  برخی تحقیقات مرتبط )پیشینه و مطالیات اکتشافی( و بررسی و تحلیش داده بامطالیه

های فرعی تحقیق گردآوری گردید. اطالعات حاوله حاکی  های الزم برای پاسخ به پرس  رسمی، داده

پس از اعمال  باألخص ها آنهای ایران پس از انقالب افزای  یافته و شدت  از این بود که تحریم

ها پس از انقالب تا سنوات  تحریم ( همچنین2ای، سیر ویودی داشته است )شکش های هسته تحریم

: وحدت ملت و اند نداشتهای  کننده اخیر )قبش از شیب تند ویودی( بنا به این دالیش اثربخشی تییین

افزای  قیمت نفت، ، تغییر طیف کشورهای طرف تشارت خارجی ایران از غرب به آسیا، والیتمداری

ها و سازگاری  و تدریشی و دائمی بودن تحریم ها آنها و وجود امکان دور زدن  فراگیر نبودن تحریم

 اقتصاد. 

 های مراحش تحقیق مبتنی بر سؤاالت آن عبارت بودند از: یافته

 گیری در سنوات اخیر بنا بشه دالیشش زیشر اثرگشذاری     ها پس از شدت پاسخ سؤال فرعی اول: تحریم .1

ها )بانکی، تفتشی،   شدن تحریم جانبه همهها،  المللی( شدن تحریم اند: فراگیر شدن )بین بیشتری داشته

 .ها بر مییشت مردم ها و تأثیر تحریم های دور زدن تحریم قطیات، دارو(، بسته شدن راه

 هشا بشر   دهی به دومین سؤال فرعی پ وه  یینی تأثیر تحشریم  پاسخ باهدفپاسخ سؤال فرعی دوم:  .2

ها را بر نمودار رشد اقتصادی با انطباق زمشانی،   رشد اقتصادی کشور، نگاشتی از روند شدت تحریم

 (. 1کنیم )شکش ترسیم می
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 های اعمالی مقایسه روند رشد اقتصادی ج.ا.ایران با روند تغییرات شدت تحریم :1شکش

ها، همبستگی  شود، تغییرات روند شدت تحریم که در شکش مشاهده می گونه همان

ها، افت  که با افزای  شدت تحریم ای گونه بهای با تغییرات رشد اقتصادی دارد  مالحظه قابش

الیمش رشد  ای در رشد اقتصادی حادث شده است. لَختی مشاهده شده در عکس مالحظه قابش

المللی، و  های بین واند ناشی از تأخیر اجرای فراگیر تحریمت ها، می اقتصادی به افزای  تحریم

 الزم برای تأثیرگیری تولید ناخالص داخلی از کاه  درآمدها باشد. زمان مدت

افزاری و فناوری محور ج.ا.ایران در  ونایع نظامی و تولیدات سختپاسخ سؤال فرعی سوم:  .3

های اقتصادی، رشدی  گیری تحریم با شدت زمان هم باألخصدوران پس از انقالب اسالمی و 

داشته است و کشور را از حاالت واردکننده ورف تسلیحات، ضمن  توجه قابشمستمر و 

 (.1ها، به وادرکننده برخی تسلیحات تبدیش نموده است )جدول خودکفایی در اکثر حوزه

که «  رشد اقتصادی توان نظامی و عدم توجه قابشرشد »بدین ترتیب ادعای اولی این پ وه  یینی 

 فرض سؤال اولی پ وه  است را بررسی نمودیم. پی 

ها، تالش نمود  مضمون از خالل مصاحبه 31در پاسخ به سؤال اولی پ وه ، محقق پس از احصای 

ها را تلخیص نماید. به دلیش  موارد مشابه را حذف و با ادغام موارد دارای مفاهیم نزدیک به هم، یافته

بندی مضامین خودداری نمود.  دهی و اولویت ها به لحاظ تیداد، محقق از وزن محدودیت مصاحبه

در کنار یکدیگر قید شدند  زمان هممواردی که علیرغم قرابت مفهومی، حاوی مضامین خاص بودند، 

بندی مضامین مندرج در مصاحبه با خبرگان  مقوله تدوین گردید. نتایج حاوش از مقوله 21 درنتیشهو 

ساز ونیت  ها و راهبردهای موفقیت ان داده شده است. این موارد اهم رئوس سیاستنش 3در جدول

 ها توسط محقق وورت پذیرفته است.  بندی مقوله گیرد. دسته دفاعی را در شرایط تحریم در بر می
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 ها آنبندی  ها و دسته از تحلیش محتوای مصاحبه شده استخراجهای  مقوله: 3جدول
 راهبرد کالن سياست کالن

 والیتمداری

 الرعایه مکتبی و تیهد به رعایت اوول الزم جذب نیروی انسانی مکتبی
 گذاری. ساختار منسشم مستقیماً زیر نظر فرماندهی کش قوا. جلوگیری از ایشاد مسیرهای متیدد سیاست

ها که منشر به  گیری انحراف در جهت هرگونهعدم گرای  و وابستگی به هر نوع مرکز قدرت. پرهیز از 
 اتالف انرژی مدیریتی و اجرایی گردد.

های ونیت دفاعی و اقتصاد مقاومتی. تمرکز بر  سیاست  تیمیم عملی تدابیر مقام میظم رهبری در حوزه
 ساله نیروهای مسلح انداز بیست الزامات سند چشم
 های بومی. ها و نوآوری و خودباوری. پذیرش ایده نفس اعتمادبهترویج «. توانیم میما »ایمان به اوش 

 در عین قناعت. ناپذیر خستگی. مدیریت جهادی. کار و تالش «انقالبی عمش کردن»

 نگاه به درون

 قطع امید واقیی از بیگانگان

 جذب حداکثری جوانان نخبه و متیهد داخش کشور
 های دانشگاهی گذاری در پروژه سرمایه
 کنندگان در سراسر کشور )شبکه توانا( شبکه تأمینکارگیری  به

 به حداقش رساندن خریدهای خارجی

 توسیه نهادهای
 بنیان دان  

 ایشاد و توسیه واحدهای پ وهشی )هسته دانا(

 تخصصی کردن و تمرکز دادن به واحدهای پ وهشی
 جلو روبهحرکت از مهندسی میکوس به مهندسی 

و نیز تمرکز  هدفمند کردن بودجه و اعتبارات پ وهشیهای تحقیقاتی با نیاز نیروهای مسلح.  انطباق پروژه
 های دفاعی بر توسیه هدفمند فناوری

 های تحقیقاتی سراسر کشور استقرار نظام نوآوری باز . استفاده حداکثری از ظرفیت

سازی  بهینه
 ساختاری
 و فرایندی

 پذیری ساختار سازمان با توجه به توسیه شبکه فزای  تحرک و انیطافسازی سازمانی. ا چابک
 پرهیز از ساختارهای موازی )آمای  مأموریتی(

 فرایندها و ونایع )آمای  جغرافیایی( چین  باز
 ها و نیروی انسانی وری. در حوزه فرایندها و سیستم بهبود بهره

 ها مداقّه و مراقبت از سالمت مالی فیالیت

 

  ی و پیشنهادریگ جهینت

 :گیری الف ـ نتیجه

های ج.ا.ایران در سنوات  مشخص گردید که تحریم ،وورت گرفته ی های مطالیه بر اساس یافته

توان نظامی بخ  دفاع  زمان هماخیر شدت یافته و توانسته بر رشد اقتصادی کشور تأثیر بگذارد اما 

عوامش  عنوان بهشاهد رشد و توسیه بوده است. نگارنده راهبردهایی را  ،در قالب محصوالت نظامی

، نگاه به درون، توسیه والیتمدارینموده که در چهار دسته  احصاءساز بخ  دفاعی  موفقیت
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، مدل موضوعی 11شکش گردند. بندی می سازی ساختاری دسته و بهینه بنیان دان های  سازمان

 به تصویر کشیده است.های کالن ونیت دفاعی را  سیاست

 :ب ـ پیشنهادها

ترسیم کمّی روند جهت سنش  توان تسلیحاتی کشور با استفاده از یک متدولوژی علمی -الف

 رشد.

 و تییین نرخ پایایی. شده ارائهروایی مدل  باهدففیالیت پ وهشی   -ب

های اقتصادی  به سایر حوزه ها آنبررسی امکان تیمیم راهبردهای بخ  دفاعی یا بخشی از  -ج

 های اقتصاد مقاومتی( سازی اقتصاد کشور )منطبق بر سیاست مقاوم منظور به

 
 ساز ونیت دفاعی در شرایط تحریم ها و راهبردهای کالن موفقیت مدل سیاست: 11شکش
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