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روش شناسی ارزیابی نقش اقتصادی  بخش دفاع و امنیت در
 جمهوری اسالمی ایران

اهلل مراد سیف1

چکیده 
و  داشته  طوالنی  سابقه ای  جهان  در  ملی  اقتصاد  با  امنیتی  و  دفاعی  سازمان های  تعامل 
تجارب مثبت و منفی زیادی را می توان برای آن معرفی کرد. در هر صورت، نقش اقتصادی 
سازمان های دفاعی و امنیتی که اغلب با هدف و انگیزه های موجه صورت می پذیرد، امروزه، 
موردنیاز  بودجه های  تأمین  می شود.  دیده  کشورها  از  بسیاری  در  واقعیت  یک  به عنوان 
نقش های  شکل گیری  دلیل  قوی ترین  ملی،  امنیت  اهداف  پیگیری  برای  امنیتی  و  دفاعی 
همیشه  نیز  اتکایی  خود  انگیزه های  بوده است.  امنیتی  دفاعی-  بخش های  برای  اقتصادی 
نهایت،  در  و  است  بخش ها  این  در  اقتصادی  ماهیت  دارای  فعالیت های  از  بسیاری  مشوق 
نقش های ثانویه ای که اغلب به صورتی الزامی به نظامیان محول شده است نیز در رونق بخشی 
تجارت اثرگذار بوده است. برای بخش دفاع در جمهوری اسالمی ایران نیز زمینه های مرتبط با 
اقتصاد ملی مانند سازندگی و زمینه های مرتبط با نیازهای بخش دفاع مانند صنایع دفاعی، 
مقاله،  این  در  کرده است.  الزامی  دفاع  بخش  برای  را  اقتصادی  نقش های  از  وسیعی  دامنه 
ضمن مرور ادبیات تجارت نظامی در جهان و معرفی زمینه های آن در بخش دفاع جمهوری 
و  گردیده است  پیشنهاد  و  معرفی  فعالیت ها  این  تأثیر  ارزیابی  برای  الگو  دو  ایران،  اسالمی 
به عنوان یک مثال، روش ارزیابی در الگوی دوم برای برنامه های سازندگی قرارگاه خاتم االنبیا 

نشان داده شده است.  
واژگان کلیدی: تجارت نظامی، بخش دفاع، بودجه دفاعی، خود اتکایی 

seif.1338@gmail.com                                                                            )1. دانشیار دانشگاه جامع امام حسین)ع
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مقدمه
بخش دفاع به عنوان داعیه دار برقراری امنیت در هر کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
ارتباط دوطرفه بخش دفاع با اقتصاد ملی این گونه است که اقتصاد ملی فراهم کننده منابع 
همان  این  است.  ملی  اقتصاد  برای  امنیت  تضمین کننده  دفاع،  بخش  و  دفاع  بخش  برای 
ارتباط متقابل توسعه و امنیت است که در آن، به مخاطره افتادن اقتصاد ملی به مفهوم ایجاد 
به مفهوم در خطر  دفاع،  بودن بخش  تهدید  در معرض  و  منابع دفاعی  تأمین  برای  مخاطره 

بودن امنیت به عنوان الزمه و پیش شرط توسعه می باشد. 
بی تردید، یکی از مهم ترین عرصه های برخورد رقبا و دشمنان با جمهوری اسالمی ایران، 
عرصه اقتصاد و به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی، جنگ اقتصادی است)بیانات معظم له 
ایران که خود، در طول  در جمع مردم مشهد، نوروز1386(. بخش دفاع جمهوری اسالمی 
از  توانسته است  و  بوده  به گریبان  اقتصادی دست  تحریم  با  انقالب اسالمی، همواره  دوران 
تهدیدها و تحریم ها فرصت سازی کرده و قابیلیت های دفاعی خود را بر اساس ظرفیت های 
داخلی توسعه دهد، الزم است که در گام دوم انقالب نیز نقش خود را در اقتصاد دفاع و نیز 
در دفاع اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بازتعریف نموده و ضمن پیشتازی در عرصه های 
پاسخ  نیز  را  نیازهای ملی  از  اقتصاد ملی، بخشی  با  رابطه دو جانبه هم افزا  دفاعی، در یک 
داده و از همین طریق، برای خود منابع الزم را نیز فراهم نماید. رهبر معظم انقالب در بیانات 

متعدد و نیز در بیانیه گام دوم، به هر دو نقش اقتصادی بخش دفاع اشاره فرموده اند:
- با همت و تالشی که در نیروهای مسلح مشاهده می شود، تحریم ها بی اثر و به ضرر دشمنان 
دفاعی  اقتدار  و  علمی  جهادی  دستاوردهای  نمایشگاه  در  شد)بیانات  خواهد  ایران  ملت 

نیروهای مسلح، 1390/04/01 (.
- کاری کنید که در تهیه ابزارهایی که در درون نیروهای مسلح به آنها احتیاج دارید، در بیروِن 
ارتش،  پرسنل  و  فرماندهان  از  جمعی  دیدار  در  نباشید)بیانات  محتاج  کسی  به  مرزها  این 

.)1374/01/30
شما  کنید.  انتخاب  را  میانبر  راه های  و  دهید  خرج  به  نوآوری  و  ابتکار  می توانید،  هرچه   -
از  جمعی  دیدار  در  توانستید)بیانات  کمااینکه  می توانید؛  که  کنید  باور  باید  و  می توانید 

فرماندهان و پرسنل ارتش، 1374/07/05(.
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جهادی،  به شکل  درونی  سازندگی  در  اواًل  کنند.  شرکت  سازندگی  در  باید  مسلح  نیروهای   -
به شکل بسیجی، به شکل انسان های انقالبی، بدون انتظار فراهم آمدن همه  جزئیاتی که برای 
آدم های معمولی الزم و مؤثر است، سر از پا نشناخته، عاشقانه، با جوشش ابتکار و استعداد، 
کنند.  شرکت  خالی  دست  با  حتی  نداریم«،  را  آن  و  نداریم  را  »این  شود  گفته  اینکه  بدون 
سازندگی ـ آنجا که متکی به عشق و شوق و ابتکار و خالقیت انسان ها باشد ـ با همه  فقرها و 
نداشتن ها هم میسر است. ما بحمدالله دچار نداشتن هم نیستیم. ما می خواهیم بجوشیم. ما 
می خواهیم استعدادها بروز کند. ثانیًا در بیرون نیروهای مسلح، ارتش و سپاه می توانند سهم 
خود را در بازسازی عمومی کشور هم ایفا کنند؛ همچنان که امروز هر دو سازمان ـ و به خصوص 
سپاه ـ طرح های بزرگی را از سازندگی عمومی کشور برعهده گرفته و شریك شده اند)بیانات در 

مراسم صبحگاه نظامی پایگاه نیروی دریایی ارتش، 1370/10/12(.
- ملت عزیز ما باید حس کند که نیروهای مسلح، نه فقط در دوران جنگ، بلکه در دوران بازسازی 
هم می توانند پیشگام و پیشقدم باشند؛ البته مسأله  اول در نیروهای مسلح، حفظ آمادگی های 
رزمی و متراکم کردن هرچه بیشتر آموزش، انضباط، توانایی های گوناگون و نوسازی در درون 

سازمان نیروهای مسلح و در درجه  بعد، در سطح کشور است)همان(.
- اگر دو، سه برابر این تحریم هم نسبت به ملت ایران اعمال شود، این ملت، استقالل خود را 
از دست نمی دهد. ملت ایران، ملتی شجاع، کارآمد و قدرتمند است. می ایستد، می سازد، روز 
به روز تالش می کند و خود را بیش از پیش، مستغنی از دیگران می سازد. این ملت تهدیدپذیر 

نیست)بیانات در جمع نیروهای شرکت کننده در مانور بزرگ والیت، 1375/03/03(.

اقتصاد در بیانیه گام دوم
بحث اقتصاد در بیانیه گام دوم بسیار پر رنگ است که از جمله آن، مورد سوم از توصیه های 

هفت گانه مقام معظم رهبری است. در این توصیه آمده است:
مهم  عامل  و  قوت  نقطه   قوی،  اقتصاد  است.  تعیین کننده  کلیدی  نقطه   یک  اقتصاد 
زمینه  ساز  نفوذ  و  ضعف  نقطه   ضعیف،  اقتصاد  و  است  کشور  نفوذناپذیری  و  سلطه ناپذیری 
 و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر، اثر می گذارد. اقتصاد 
البته هدف جامعه  اسالمی نیست؛ اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان به هدف ها رسید. 
تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی  بر تولید انبوه و باکیفیت، توزیع عدالت محور، 
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مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال های اخیر از سوی 
این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند 
بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته 
و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و 
درون، دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی، تحریم و وسوسه ها ی دشمن است که درصورت 
اصالح مشکل درونی، کم اثر و حتی بی اثر خواهدشد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و 

ضعف های مدیریتی است.
مهم ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه  
وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده  اندک از ظرفیت 
سیاست های  ثبات  عدم  سرانجام،  و  نامتوازن  و  معیوب  بودجه بندی  کشور،  انسانی  نیروی 
اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه در بخش هایی 
از دستگاه های حکومتی است. نتیجه  اینها، مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان ها، 
اقتصاد  مشکالت، سیاست های  این  راه حل  است.  آن  امثال  و  ضعیف  طبقه   در  درآمدی  فقر 
مقاومتی است که باید برنامه های اجرایی برای همه  بخش های آن تهیه و با قدرت و نشاط  کاری 
و احساس مسئولیت در دولت ها پیگیری و اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و 
دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی گری نکردن دولت، برون گرایی با استفاده 
این راه حل ها است. بی گمان، یک  به آن اشاره شد، بخش های مهم  از ظرفیت هایی که قباًل 
مجموعه  جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست 

به این مقاصد برسند. دوران پیِش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه ای باشد.

دفاع در بیانیه گام دوم
در بیانیه گام دوم، هفت مورد از برکات انقالب اسالمی ذکر شده است که موارد اول، دوم و هفتم 
آن به موضوع دفاع مرتبط می باشد. در بخشی از این بیانیه تأکید شده است که »به برکت تحریم 
دشمنان،  اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد« و در ادامه، 
یکی از برکات را این گونه معرفی کرده است:»ثبات و امنیت کشور  و تمامیت ارضی و حفاظت 
از مرزها را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود، ضمانت کرد و معجزه  پیروزی در جنگ 
اروپایی و شرقی اش را پدید  آورد«.  هشت ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و 
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در بند دوم از برکات هفت گانه نیز به موضوع علم و فناوری پرداخته و ضمن آن، از پیشرفت در 
صنایع دفاعی تجلیل شده است. در این زمینه آمده است:»موتور پیشران کشور در عرصه  علم 
و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالنده  آن 
روز به  روز فراگیرتر می شود. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای 
کشور در حوزه های عمران و حمل ونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب و 
غیره، میلیون ها تحصیل کرده  دانشگاهی یا در حال  تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر 
نانو،  فناوری  بنیادی،  سلول های  هسته ای،  سوخت  چرخه   قبیل  از  بزرگ  طرح  ده ها  کشور، 
زیست فناوری و غیره، با رتبه های نخستین در کل جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، 
نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، ده ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت 
مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع 
دفاعی، درخشش در رشته های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده ها نمونه  
دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقالب برای 
کشور به ارمغان آورد. ایراِن پیش  از انقالب، در تولید علم و فناوری صفر بود، در صنعت به جز 
مونتاژ و در علم به جز ترجمه، هنری نداشت". همچنین، در بند هفتم برکات انقالب اسالمی، 
به ایستادگی ملت ایران اشاره نموده و آورده است:"ملت ایران در فضای حیات بخش انقالب 
توانست نخست، دست نشانده  آمریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور براند و پس از  آن هم تا 

امروز، از سلطه  دوباره  قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند«.
با توجه به این مقدمه، در جمهوری اسالمی ایران، پرداختن به نقش اقتصادی بخش دفاع)در 
اقتصاد دفاع و نیز در دفاع اقتصادی( از آن رو شایسته بررسی است که اقتصاد ملی صحنه جنگ 
تمام عیار اقتصادی دشمن با نظام اسالمی گردیده است؛ بنابراین، این امر که در شرایط وجود 
به کارگیری  با  می تواند  چگونه  ایران  اسالمی  جمهوری  دفاع  بخش  اقتصادی،  تحریم  چالش 
ظرفیت های داخلی، ضمن کاهش آسیب پذیری دفاعی کشور و نقش آفرینی در اقتصاد دفاع، 
به صورتی هم افزا نقش موثری را در دفاع اقتصادی در گام دوم انقالب ایفا نماید، از اهمیت و 

ضرورتی آشکار برخوردار است.

ادبیات نظری و تجربی فعالیت اقتصادی بخش دفاع در جهان
نیروهای نظامی، هم اکنون، در مقیاس وسیعی در سطح جهان درگیر هستند؛ با این وجود، 
حضور  اقتصادی  فعالیت های  در  سطحی  چه  در  باید  نیروها  این  ایده آل،  شرایط  در  اینکه 
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داشته باشند، در پرده ای از ابهام است و اطالعات قابل استناد منظمی نیز از آن وجود ندارد.1 از 
نظر تاریخی، نقش اقتصادی نیروهای نظامی در کشورهای ضعیف و شکست خوردهـ  که چندان 
بوده است.  اغلب جهان سوم  در  اقتصادی  فراگیر  بحران های  ناشی از  ـ  نیست  دفاع  قابل  هم 
منطق جریان "خوداتکایی" سازمان های نظامی در چنین محیط های اقتصادی ای قابل توجیه 
است؛ با این حال، در این کشورها این فرضیه وجود دارد که دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد، 
یکپارچگی آنها را خدشه دارکرده و در نهایت، موجبات ازهم گسیختگی یکپارچگی نهاد نظامی 

خواهدشد.
نقش منابع در افزایش قابیلت نظامی ارتش ها نیز در جای خود جالب است. تحقیقات علمی 
نشان داده است که اگرچه نیروهای مسلح به چیزی بیشتر از منابع استراتژیک شامل بودجه ها، 
آماد نظامی و زیرساخت ها برای ایجاد قابلیت نظامی نیاز دارند، اما در هر شرایط، بودجه های 
دفاعی، نقشی بی بدیل در این زمینه دارند؛ بنابراین، این واقعیت که بودجه های رسمی معموال 
کفاف نیازهای دفاعی را ندارد نیز در گرایش بخش دفاع به سمت فعالیت های اقتصادی اثرگذار 
برای  که می تواند  است  برخوردار  ویژه  قابلیت هایی  از  دفاع  دیگر، بخش  طرف  از  بوده است. 

اقتصاد ملی فرصت سازی کرده و در شکوفایی آن موثر باشد. 

دامنه و تنوع فعالیت های اقتصادی نیروهای نظامی در جهان
در ادبیات رایج، فعالیت های اقتصادی نیروهای نظامی را با اصطالح "تجارت نظامی"2 مورد 
اشاره قرار می دهند که منظور از آن، فعالیت های اقتصادی است که تحت نفوذ نیروهای نظامی 
نیروهای  دفاعی  تشکیالت  گوناگون  شاخه های  توسط  فعالیت ها  این  خواه  می شود؛  انجام 
نظامی، واحدهای مشخص و یا افسران کنترل بشود یا خیر. تجارت نظامی به میزان زیادی با 
مباحث "اقتصاد جنگ"3 که به تازگی هم در محافل دانشگاهی و هم در محافل سیاسی برجسته 
شده است، مرتبط می باشد، اما از یك جنبه مهم، با آن متفاوت است؛ به این ترتیب که اقتصاد 
دارد؛ در  تمرکز  وقایع درگیری های مسلحانه  با  نبرد  اقتصادی طرفین  منافع  ارتباط  بر  جنگ 
حالی که مطالعه تجارت نظامی بر نقش نظامیان به عنوان فعاالن اقتصادی در زمان صلح و در 

زمان جنگ تأکید می کند.

1. "Exploring the Changing Role of the Military in the Economy",html,available at :
http://www.peter-lock.de/txt/mileconl.html
2. Military Business
3. War Economics
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در دوران جنگ سرد، در هر دو طرف ـ بلوک شرق و غرب ـ نظامیان در کشورهای جهان سوم 
ذیل پرچم مدرن سازی و پیشرفت، وارد عرصه اقتصاد ملی شدند. در چنین شرایطی، نه تنها از 
دیکتاتوری نظامی آنها اغماض می شد بلکه در برخی مواقع، مورد حمایت نیز قرار می گرفتند. 
درواقع، نظریه های مدرن سازی در دهه 1960، به نهادهای نظامی در ایجاد تحول مدرن سازی 
در جامعه های سنتی، یك نقش ویژه بخشید. احتماالً  ارتش تنها نهادی بود که در تمام جهان 
سوم، به طور کامل با نظریه  ماکس وبر1 برای رهبری فرایند توسعه در فایق آمدن بر آنچه "گرایشات 
سنتی" نامیده می شد، تطبیق داشت. تعجب برانگیز نیست که نقش آتاتورك در غربی ساختن و 
مدرن سازی ترکیه برجسته شده است. در این دوره  است که هویت نظامی کشورهای پیرامونی 
از کشور الزم است،  برای دفاع  آنچه  از  فراتر  از جانب کشورهای مرکز،  مأموریت آشکار  با یك 
خودنمایی می کند. همین احساس وظیفه، زمینه را برای حرکت های خزنده در توسعه نقش 
نظامیان در اقتصاد در موارد رسمی و غیررسمی یا قانونی و غیرقانونی فراهم کرد که هم اکنون 

در روابط نظامی و غیرنظامی در بسیاری از کشورها به عنوان یك ویژگی قابل مشاهده است.
اندونزی نمونه مناسبی از حیث طی این مراحل است که آغاز آن با کودتای 1966 همراه 
بود. اما از موارد دیگری نیز می توان نام برد که به صورتی خزنده، آمیختگی نقش های سنتی 
نظامیان و نقش رهبری اقتصادی در آنها به میزان زیادی عقیم مانده است. برزیل موردی است 
که در خالل دوران دیکتاتوری نظامی، توجه آشکاری به تحکیم نقش نظامیان در اقتصاد داشت 
اما چندان پایدار نبود. ورود نظامیان به اقتصاد از آفریقا و آمریکای مرکزی شروع شد و به آرامی به 

دیگر ممالک گسترش یافت. 
سرد،  جنگ  دوران  نظامی  حمایت های  دادن  دست  از  با  جهانی،  دوم  جنگ  از  پس 
نیروهای نظامی برای کسب منابع بیشتر، شروع به استفاده از اهرم های دیگری نمودند؛ که 
حقوق  پرداخت   زیرا  بود؛  تالش ها  این  جمله  از  بازنشستگی  صندوق های  در  سرمایه گذاری 
بازنشستگی به درآمدهای مالیاتی در آینده بستگی داشت که البته نامطمئن بود. در برخی از 
کشورها، مطالبات اقتصادی ارتش قابل توجه بود و در سلسله مراتب نظامی، سبب ایجاد نوعی 
این دخالت گسترده  از  مثال قدیمی  ترکیه یك  افسران  بازنشستگی  رقابت شده بود. صندوق 

ضمنی نظامیان در صحنه اقتصاد است.

1. Max Weber
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تحوالت دیگری نیز وجود دارد که ترکیه را به مورد جالبی مبدل ساخته است. ولخرجی های 
فعلی ارتش مربوط به ایجاد یك بخش نظامی ـ صنعتی در گذشته و حال است. در برزیل، در 
دهه های 70 و 80م. ارتش آزادسازی اقتصاد را مورد تأیید قرار داد اما به طور هم زمان، روابط 
نزدیکی را با برخی از صنعتگران ملی برقرار کرد و به پیدایش یك بخش نظامی ـ صنعتی کمك 
کرد؛ چراکه عمومًا بخش نظامی برای بازگشایی اقتصاد تحت فشار قرار نمی گرفت. هنگامی که 
تنها بازار صادراتی مهم، با پایان اولین جنگ خلیج فارس بسته شد، قراردادهای هنگفت این 

بخش و اتحادهای نظامیـ  صنعتی به سرعت از میان رفتند.
فعالیت های  با  است  ممکن  سازمانی،  بقای  حفظ  توجیه  با  اقتصادی  نقش  گسترش 
خودکفایی آغاز شود؛ همچنان که در مورد روسیه فعلی قبل رویت است؛ اما این امر می تواند به 
فعالیت های تولیدی برای ایجاد جریان درآمدی تسری یابد. مشکل این است که این فعالیت ها 
نسبت به گسترش خود بدون هیچ گونه کنترل  هزینه ای گرایش دارند؛ چراکه نهاد  هایی که آنها 
استفاده می کنند، اغلب بدون پرداخت هزینه و با دستور نظامی فراهم می گردند)پیتر الک1: 

.)2011
از خطوط  اشکال مختلفی ظهور کرده است؛  به  نظامی  نیروهای  اقتصادی  دلبستگی های 
هوایی در اکوادور تا کشتیرانی در اندونزی و نیز بانکداری بین المللی در پاکستان و هتلداری در 
آسیای جنوبی؛ در همه جا نیروهای نظامی در مراکز حساس اقتصادی حضور دارند. از جهت 
یا کشتی های  از هواپیماهای نظامی  با استفاده  مانند حمل ونقل  پایه  فراهم ساختن خدمات 
نظامی )به عنوان مثال، در اطراف مجمع الجزایر اندونزی یا در مناطق کوهستانی گواتماال( و 
نیز در ساخت وسایل نقلیه یا پارچه بافی، شرکت های نظامی دامنه گسترده ای از صنایع را در بر 
گرفته اند. آنچه که آنها را از شرکت های دولتی معمولی جدا می کند این حقیقت است که آنها 
مالکیت، مدیریت و عملیات تجاری را با نظامیان دارای یونیفرم انجام می دهند. موقعیت ویژه 
نیروهای نظامی در بسیاری از کشورهای جنوب به آنها اهرم ها و امتیازات ویژه ای فراتر از رقبای 
بخش خصوصی با شرکت های دولتی می بخشد. در مقابل، درآمد ناشی از شرکت های نظامی 
مجلس  بودجه ای  کنترل های  از  را  آنها  و  کرده  کمك  نظامی  نیروهای  نگه داشت  به  می تواند 
مستقل تر سازد. بر کسی پوشیده نیست که در برخی کشورها)مانند اندونزی( بودجه رسمی 

دفاعی، تنها یك چهارم یا یك سوم از مخارج نظامی را تشکیل می دهد.
1. Peter Lock



185

روش شناسی ارزیابی نقش اقتصادی بخش دفاع و امنیت در جمهوری اسالمی ایران/ اهلل مراد سیف

مالکیت  از  شوند؛  وارد  نظامی  نیروهای  سطوح  تمام  در  می توانند  نظامی  تجاری  عملیات 
شرکت ها توسط نظامیان به عنوان یك نهاد و نیز تأسیسات رفاهی متعلق به خدمات گوناگون 
تا شرکت های متعلق به افراد نظامی که از موقعیت خود برای منافع اقتصادی بهره می برند. 
به  متعلق  تسلیحاتی  صنایع  از  برخورداری  نظامی،  نیروهای  برای  است  ممکن  که  حالی  در 
خود، امری طبیعی به نظر برسد، ارائه خدمات حمل ونقل و خدمات بهداشتی به غیرنظامیان 
بیشتر  خصوصی(  شرکت های  با  مستقیم  رقابت  در  و  تجاری  نرخ های  با  )گاهی اوقات، 

تعجب برانگیز است اما به طور مرتب، بر  نقش ویژه نظامیان در "توسعه" تأکید می شود. 
گرایشات تجاری وسیع در ارتش چین، توجه برخی از دانشگاهیان را به خود جلب کرده است 
جبران  نظیر  مختلفی  دالیل  به  نظامی  نیروهای  درحال توسعه،  کشورهای  از  برخی  در  و 
کسری های بودجه، ایجاد شغل برای کارکنان شاغل و بازنشسته و دیگر وابستگان و ... به عنوان 
کنترل  در  تجاری  قدرت های  هستند.  خدمت  مشغول  کارآفرینی  فعالیت های  در  نهاد  یك 
نیروهای نظامی در اندونزی، پاکستان و چین نیز صرفاً  صنایع دولتی نیستند. در این کشورها، 
ارتش نه تنها بر تولید و فروش کاالها نظارت دارد بلکه استفاده از درآمدها را نیز کنترل می نماید. 
این منبع درآمدی که در اغلب موارد، خارج از تنقیح و ممیزی دولت است، درجه ای از استقالل 
اقتصادی و سیاسی از قوانین مدنی کشور را برای نظامیان به ارمغان می آورد که از آن طریق، 

کنترل دولت بر ارتش تضعیف شده و روابط نظامیـ  غیر نظامی تغییر می کند. 1

نقش های اولیه نیروهای نظامی
به منظور درک چرایی حضور نیروهای نظامی در فعالیت های اقتصادی، ضروری است که در 
مرحله نخست، به نقش ارتش در نزد افسران نظامی و در ادراک عمومی جامعه اشاره شود و 

محیط استراتژیك و سیاسی نیز مورد مالحظه قرار گیرد.
با وجود تفاوت های منطقه ای در دکترین نظامی، می توان سه کارکرد اصلی تاریخی2 را برای 
ایجاد  بازدارندگی4و  اطمینان آفرینی3،  از  است  عبارت  که  برشمرد  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
اقتدار5. اطمینان آفرینی در بحث منافع ملی، یکی از کارکردهای مهم نیروهای نظامی است. 
1. Jorn Brommelhörster and Wolf-Christian Paes
2. Jorn Brömmelhorster and Wolf-Christian Paes
3. Reasurance
4. Deterrence
5. Compellence
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داشتن این قابلیت برای تعقیب اهداف استراتژیك، یک ضرورت اساسی است. دومین کارکرد، 
بازدارندگی در مقابل تهدیدات متحمل از ناحیه دیگر ملت ها یا دیگر گروه های نظامی است. 
سومین کارکرد ـ یعنی ایجاد اقتدار ـ نیز موجب تأمین اهداف استراتژیك و سیاسی حکومتی 
با ابزارهای نظامی خواهدشد. به منظور نیل به این اهداف، نیروهای نظامی به دامنه ای وسیع 
تسهیالت  بیمارستان ها،  حمل ونقل،  شامل  اساسی  خدمات  و  تسلیحاتی  انسانی،   منابع  از 
آموزشی و تأمین خوراك و ماشین های اداری بسیار زیاد که برای نگهداری زنجیره آمادی ضروری 

است، نیاز دارند.
 در حالی که ابزارها در گذر زمان دچار تغییر شده اند اما نقش های اساسی اولیه به طور نسبی 
کمتر تغییر یافته اند و رهبران عصر حاضر نیز  هنوز با سواالتی مشابه هم رزمان قدیمی خود در 
طول تاریخ روبه رو هستند: چگونه منابع را برای ایفای نقش اولیه نیروهای نظامی فراهم سازند؟ 
در بسیاری از کشورهای صنعتی، پاسخ روشن است؛ دولت به وسیله نمایندگانی که از طریق 
دموکراسی انتخاب شده اند، منابع موردنیاز نیروهای نظامی را تأمین می نماید؛ در حالی که 
ابزارهای موثر برای پرکردن شکاف میان منابع موردنیاز  اغلب کشورهای درحال توسعه، فاقد 
و تخصیص های بودجه ای هستند. ارتش و حکومت، هردو، از نیروهای نظامی می خواهند که 
راه هایی را برای خروج از بحران مالی بیابند و همین امر منجر به ورود آنها به تجارت نظامی 
تأمین مالی  نیروهای نظامی برای  بنابراین، حتی هنگامی که جنگی وجود ندارد،  می گردد؛ 

نقش های اولیه خود، به تجارت نظامی رو می آورند.

نقش های ثانویه نیروهای نظامی
اغلب نقش اصلی نیروهای نظامی را حفاظت از ملت در برابر تهدیدهای خارجی که در تطبیق 
با دکترین نظامی سنتی است، می دانند؛ با این وجود، نیروهای نظامی نقش های ثانویه ای1 
نیز دارند که برخی از آنها به تجارت نظامی منجر می شوند. در اینجا به برخی از مهم ترین این 

نقش ها اشاره می شود:
از امداد در سوانح و  ثانویه، دفاع شهری است که عبارت است  از نقش های برجسته  یکی 
برابر  از جان و مال شهروندان و زیرساخت های عمومی در  اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت 
منازعات و بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله. در حالی که در اغلب کشورهای عضو ناتو، دفاع 
1. Jorn Brömmelhorster and Wolf-Christian Paes
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شهری تحت مسئولیت وزارت داخله است، در برخی از کشورهای اروپایی و اغلب کشورهای 
درحال توسعه، دفاع شهری و امداد در سوانح جزو مسئولیت وزارت دفاع می باشد.

از دیگر نقش های ثانویه، حفظ نظم عمومی ـ یعنی حمایت از پلیس در اجرای قانون ـ است. 
در حالی که اغلب کشورهای اروپایی، شرایط سختگیرانه ای برای استفاده از نیروهای نظامی 
در این زمینه دارند و یا آن را به طور کلی منع کرده اند، "گشت مشترك ارتش و پلیس" یك ویژگی 
متداول در بسیاری از کشورهای درحال توسعه است. گاهی نیز نظامیان به طور کلی، جایگزین 
رنگ  شهری  امنیت  و  نظامی  امنیت  میان  مشخص  مرز  بنابراین،  و  می شوند  شهری  پلیس 
به طورگسترده درگیر شورش هستند، مصداق  که  به ویژه درمورد دولت هایی  امر  این  می بازد. 
دارد. این نقش ثانویه، چالش های جدیدی را برای رهبران نظامی ایجاد می کند؛ زیرا نیروهای 

نظامی برای چنین وظایفی آموزش ندیده و مجهز نشده اند.
نیروهای "حافظ صلح" قلمداد  نیروهای نظامی،  این موارد،  ـ که در  امنیتی  مأموریت های 
می شوندـ  می تواند کارکرد اولیه و یا ثانویه نیروهای نظامی باشد و این امر به دکترین و استراتژی 
انجام مأموریت های حافظ صلح فقط در شرایطی می تواند نقش  دفاعی کشور مربوط است. 
در  آنها  موارد،  دیگر  در  باشد.  میان  در  سرباز  فرستنده  کشور  ملی  منافع  پای  که  باشد  اولیه 
بهترین حالت، یك کارکرد ثانویه هستند؛ با این مالحظه که در یك حکومت لیبرال، حفاظت از 
صلح می تواند یك وظیفه اولیه برای نیروهای نظامی باشد؛ به طوری که برای برخی از کشورهای 

اسکاندیناوی، این امر تنها دلیل وجود نیروی نظامی است.
دخالت در امور سیاسی کشور، نقش ثانویه دیگری برای نیروهای نظامی است. بسیاری از 
کشورهای درحال توسعه، نیروهای نظامی خود را نه تنها بخشی از دستگاه دیوانساالری دولت، 
در  که  سیاسی  نقش  این  می دانند.  ملی"  "ارزش های  پرچمدار  و  استقالل  پیش قراول  بلکه 
آمریکای التین در دهه های 1970 و 1980 بسیار برجسته بود، در بخش هایی از آسیا و آفریقا 

تاکنون مهم باقی مانده است.
یکی دیگر از نقش های ثانویه مهم نیروهای نظامی، توسعه زیرساخت های عمومی و تمهید 
خدمات ضروری برای جمعیت شهری است. این امر ناشی از فقدان ظرفیت نهادهای دولتی 
در زمینه تأمین این خدمات و نیز تمایل رهبران سیاسی به بهره برداری کامل از منابع نیروهای 
نظامی برای اهداف توسعه است. به طور خالصه، نخبگان سیاسی ترجیح می دهند که به جای 
اینکه نیروهای نظامی در سربازخانه ها در حال بیکاری به سر برند، از آنها برای ساختن جاده و 
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دیگر پروژه های زیرساختی استفاده کنند؛ که البته در نبود درگیری، به نظر می رسد که این راه 
خوبی برای تخلیه انرژی نظامیان در یك دوران طوالنی رکود فعالیت نظامی است.

در بسیاری از موارد، توسعه  نیروهای نظامی به ظهور تجارت نظامی به عنوان یك نقش ثانویه 
جدید برای نظامیان منجر شده است. خدمات هوایی اساسی که توسط هواپیماهای نظامی 
اجرا می شد، به خطوط هوایی تجاری تبدیل شد، شرکت های داروسازی مربوط به ارتش که 
تولیدات آن برای بیمارستان های نظامی بود، به  شرکت های خصوصی متحول شد و نیروهای 
نظامی ایستگاه های رادیویی که برای انتشار تبلیغات سیاسی ایجاد شده بود، برای شهروندانی 
غیرنظامی مورد بهره برداری قرار می گرفت و درآمدهای آن نیز حاصل از تبلیغات تجاری رادیویی 

بود. درشکل 1 نقش های اولیه و ثانویه نیروهای نظامی قبل ترسیم شده است.

شکل 1. نقش های اولیه و ثانویه نیروهای نظامی
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دالیل بودجه ای کسب وکار نظامی در جهان
نتیجه  نقش های اولیه نیروهای نظامی، تولید یك کاالی عمومی ـ یعنی امنیت ـ است. این امر 
حاکی از آن است که وجوه موردنیاز آن می بایست از خزانه  عمومی پرداخت شود و به لحاظ 
نظری، منبع این وجوه باید بودجه دفاعی باشد که توسط یك مجلس قانونی تصویب شده است. 
بسته به دکترین و استراتژی دفاعی یك کشور، همه یا برخی از کارکردهای ثانویه نظامیان نیز 
می تواند از بودجه دفاعی تأمین مالی شود؛ با این وجود، واقعیت ها با این مفاهیم به شدت در 
تضاد است؛ زیرا نه تنها بودجه های نظامی اغلب از جانب مردم و یا حتی مجلس مورد بررسی 
بودجه  از  بیشتر  زیادی  میزان  به  نظامی  مخارج  موارد،  از  بسیاری  در  بلکه  گیرند  نمی  قرار 
نظامی  تجارت  که  است  این  است  مهم  آنچه  است.  نظامی  نیروهای  به  داده شده  تخصیص 

می تواند به عنوان یك منبع مهم برای درآمدهای فرابودجه ای، به نیروهای نظامی کمك کند.
تجارت  است.  نظامی  تجارت  از  شکل  سه  میان  تفکیک  لزوم  اهمیت،  حائز  نکات  از  یکی 
نظامی در عمومی ترین شکل آن، در اقتصاد رسمی جای می گیرد که شامل شرکت های تجاری 
مانند بانك ها، هتل های زنجیره ای، خطوط هوایی و شرکت های صنعتی است که در تصاحب، 
کنترل و اغلب تحت اداره  ارتش است. این شرکت ها قانونی هستند و مالکیت آنها به صورتی 

معقول شفاف است و در یك چارچوب قانونی در اقتصاد ملی مربوطه اداره می شوند. 
نظامیان  دخالت  ارزیابی  البته  که  است  غیررسمی  بازارهای  به  نظامیان  ورود  دوم،  شکل 
که  است  اقتصادی   فعالیت های  شامل  موارد  این  است.  دشوار  بسیار  غیررسمی،  اقتصاد  در 
فی نفسه قانونی است اما برای مثال، منابع نظامی را دور از چشم مقامات سیاسی، برای اهداف 
غیرنظامی استفاده می کنند. اموری نظیر اجیر کردن سربازان برای شرکت های ساختمانی و 
یا استفاده غیرقانونی از وسایل نقلیه نظامی در خدمت منافع اقتصادی خصوصی. درحقیقت، 

اقتصاد مجرمانه فرصت های متعددی را برای نظامیان به صورت انفرادی فراهم می سازد. 
و  غیررسمی  اقتصاد  میان  مرز  است.  غیرقانونی  فعالیت های  به  نظامیان  ورود  شکل سوم، 
اقتصاد مجرمانه اغلب مبهم است. در برخی از کشورها، فعالیت هایی که اجازه الزم را از مقامات 
رسمی دریافت نکرده اند ولی از جانب مقامات مربوطه مورد اغماض قرار می گیرند، بخشی از 
اقتصاد غیررسمی را تشکیل می دهند. مثال های بسیاری از دخالت نظامیان کشورهای مختلف 
در اقتصاد غیررسمی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است: فروش سالح انفرادی، ورود 
سهمیه های غذایی واحدها به بازار توسط افسران، قاچاق تسلیحات، دارو و دیگر کاالهای مهم 
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در مجراهای نظامی که اغلب از کنترل های گمرکی معاف هستند و ... . در شکل 2 درآمد بخش 
نظامی از فعالیت های اقتصادی به عنوان یک منبع برای تأمین مالی مخارج بخش نظامی نشان 

داده شده است. 

شکل 2. درآمد اقتصادی بخش دفاع به عنوان بخشی از مخارج نظامی 

درآمدهای فرابودجه ای ایجادشده توسط شرکت های نظامی، بسته به اینکه آیا یك نرخ بازدهی 
معنی دار در سرمایه گذاری آنها وجود دارد یا خیر، می تواند دربردارنده اثرات مثبت و نیز منفی 
مناسب  سوددهی  از  می کنند،  فعالیت  رسمی  اقتصاد  در  که  نظامی  شرکت های  اگر  باشد. 
برخوردار باشند، حداقل بخشی از درآمدها به نیروهای نظامی برگشت داده شده و یا در دیگر 

شاخه های تجاری سرمایه گذاری خواهدشد؛ با وجود این، موارد عکس نیز بسیار است.
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نقش های اولیه و ثانویه اقتصادی نیروهای مسلح در جمهوری اسالمی ایران
در جمهوری اسالمی ایران، نیروهای نظامی تحت زعامت و فرماندهی مقام معظم رهبری در 
تاریخ پر افتخار خود در هر دو زمینه های درون بخشی)مرتبط با وظایف اصلی و اولیه خود( و 
برون بخشی )در اقتصاد ملی و مرتبط با وظایف ثانویه خود( افتخارات بزرگی را رقم زده اند که در 

ادامه، به معرفی این دو زمینه خواهیم پرداخت. 
الف. زمینه های نقش آفرینی بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران در اقتصاد دفاع 

 نقش آفرینی نیروهای مسلح و بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران در اقتصاد دفاع ـ بر اساس 
تجارب علمی  و میدانی نویسندهـ  شامل موارد زیر است:

زمینه های مرتبط با خود اتکایی دفاعی
- اقتصاد صنایع دفاعی)ساخت سالح و تجهیزات(؛

- اقتصاد دانش بنیان دفاعی؛
- تحقیق و توسعه و نوآوری دفاعی؛

- زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات)ICT(؛
- زمینه ها و راه کارهای مدیریت دانش دفاعی؛
- زمینه ها و راه کارهای ارتقای فناوری دفاعی؛
- ظرفیت تبدیل و بازتبدیل در صنایع دفاعی.

)equipping(و تجهیز منابع )providing(زمینه های تأمین منابع
- فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح در موضوعات دفاعی؛

- فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح در موضوعات مشترک؛
- فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح در موضوعات غیردفاعی؛

 budgetary & None(فرابودجه ای و  بودجه ای  اعتبارات  و  منابع  یکپارچه سازی  و  مدیریت   -
.)Budgetary

)Consuming(و مصرف منابع )Allocating(زمینه های تخصیص منابع
- اصالح نظام بودجه ریزی)بودجه ریزی عملیاتی در نیروهای مسلح(؛

- ارتقای شفاف سازی بودجه؛
- ارتقای پاسخ گویی در بودجه؛

- ارتقای کنترل عملیاتی بودجه؛
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 - صرفه جویی در مصرف منابع)اصالح الگوی مصرف در بخش دفاع(؛
-اصالح الگوی مصرف منابع انسانی؛

- اصالح الگوی منابع فیزیکی؛
- اصالح الگوی منابع مالی؛

- اثربخشی هزینه های دفاعی؛
- اثربخشی هزینه های آموزشی؛

- اثربخشی هزینه های پژوهشی؛
- اثربخشی هزینه های پشتیبانی؛

- اثربخشی هزینه های آماد و لجستیک دفاعی؛
- اثربخشی هزینه های عملیاتی و مانور.

ب. زمینه های نقش آفرینی بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران در دفاع اقتصادی
زمینه های نقش آفرینی نیروهای مسلح و بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران در دفاع اقتصادی 

ـ بر اساس تجارب علمی و میدانی نویسندهـ  شامل موارد زیر است:
زمینه های مرتبط با سازندگی

- ظرفیت سازی از طریق اجرای طرح های عمرانی در زیرساخت ها و سازه های ملی
زمینه های مرتبط با ظرفیت سازی مستقیم در اقتصاد ملی

- ظرفیت سازی اقتصادی از طریق توسعه خدمات حمل ونقل بین المللی و ترانزیت؛
- ظرفیت سازی از طریق مشارکت در اجرای طرح های نفت و گاز؛

- ظرفیت سازی از طریق سوآپ نفت و گاز؛ 
- ظرفیت سازی در اقتصاد ملی از طریق دیپلماسی دفاعی.

زمینه های مرتبط با ظرفیت سازی غیرمستقیم در اقتصاد ملی
- تأمین امنیت راهبردی در دریا؛

- تأمین امنیت راهبردی در زمین)مرزها(؛
- تأمین امنیت راهبردی در هوا؛

- ایجاد شرایط بازدارندگی راهبردی منطقه ای؛
- ایجاد شرایط بازدارندگی راهبردی فرامنطقه ای.
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روش شناسی ارزیابی فعالیت های اقتصادی بخش دفاع
پیشنهاد  و  معرفی  دفاع  بخش  اقتصادی  فعالیت های  ارزیابی  برای  الگو  دو  بخش،  این  در 
شده است: الگوی اول، برای ارزیابی تأثیر فعالیت های اقتصادی بر قابلیت نظامی کشور مناسب 
است و الگوی دوم، می تواند فعالیت های اقتصادی بخش دفاع را از جهت پیامدهای راهبردی 

آنها بر اولویت های اساسی و استراتژیک مورد سنجش قرار دهد.  
الف. الگوی ارزیابی تأثیر فعالیت اقتصادی بخش دفاع بر قابلیت نظامی کشور 

جنگ(2  زمان  در  مشخص شده  اهداف  به  دستیابی  توان  مفهوم  کشور)به  نظامی1هر  قابلیت 
نتیجه دریافت منابع استراتژیك دفاعی و قابلیت تبدیل این منابع توسط سازمان های نظامی 

به قابلیت نظامی است.3در نمودار شماره 2 فرایند ایجاد قابلیت نظامی نشان داده شده است. 

شکل3. فرایند ایجاد قابلیت نظامی4  
به منظور ارزیابی تأثیر فعالیت های اقتصادی بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران بر قابلیت 
نظامی آن، با فرض ثابت بودن قابلیت تبدیل در یک دوره مشخص)ترجیحا کمتر از بلندمدت(، 
تنها الزم است که تأثیر فعالیت های اقتصادی بخش دفاع بر افزایش منابع استراتژیك دفاعی 
دفاعی،  انسانی  نیروی  دفاعی،  بودجه  شامل  استراتژیك  منابع  گیرد.  قرار  موردسنجش 
1. Military Capability 
2. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, P.335

3. برای اطالع بیشتر، ر.ک: سیف، اله مراد، 1385
4. Tellis.A.J. & others,pp.133-135.
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و  آماد  موجودی  نیز  و  دفاعی  پایه  صنعت  نظامی،   R&D نهادهای  نظامی،  زیرساخت های 
مولفه های  به  مربوط  آماری  اطالعات  دریافت  از  اساس، پس  این  بر  پشتیبانی دفاعی است. 

مرتبط از بخش اقتصادی دفاع، انجام دو کار عمده ضروری است:
و  آمادگی  ایجاد  بر  یکسانی  تأثیر  از  نظامی،  قابلیت  ازمولفه های  یك  هر  اینکه  به  توجه  1.با 
قابلیت نظامی برخوردار نمی باشد، الزم است که به طریقی سهم هر یك از منابع استراتژیك از 
قابلیت نظامی مشخص شود؛ برای مثال، ممکن است که نیروی انسانی 50 درصد از قابلیت 
نظامی کشور را ایجاد کند و تجهیزات، 30 درصد و بودجه دفاعی، 15 درصد و بقیه مولفه ها 

درمجمموع، 5 درصد. در زمینه سهم بندی، به تحقیقات علمی معتبر استناد خواهدشد.
2.از آنجا که وجود این مولفه ها در بخش فعالیت اقتصادی، از جهت ایجاد آمادگی و قابلیت 
نظامی به طور 100 درصد منطبق بر همین مولفه ها در بخش نظامی نمی باشد، این انتقال باید 
از طریق اعمال یك "ضریب تبدیل" صورت گیرد؛ برای مثال، نیروی انسانی در بخش فعالیت 
بخش  در  انسانی  نیروی  همین  نسبت به  درصد   40 یا   50 یا   60 می تواند  احتماال  اقتصادی 
نظامی، به آمادگی و توان رزم  به صورت بالفعل کمك کند. این ضریب تبدیل می تواند مبتنی بر 
نظر خبرگان و استفاده از روش هایی مانند مقایسه زوجی درمورد هر مولفه به شکل جداگانه 

برآورد شود.
پس از یافتن دو ضریب مذکور، به این ترتیب عمل خواهدشد که اندازه آن مولفه در بخش 
اقتصادی ـ که از طریق آمارهای دریافتی استنباط می شود ـ بر کل اندازه آن مولفه در بخش 
دفاع، تقسیم می شود تا سهم مولفه در بخش اقتصادی به دست آید. آنگاه با ضرب این سهم در 
حاصل ضرب دو ضریب قبلی، به میزان افزایش قابلیت نظامی بر اثر انجام فعالیت اقتصادی 
از  شود،  انجام  کار  این  منابع  همه  برای  چنانچه  رسید.  خواهیم  موردنظر  مولفه  جهت  از 
حاصل جمع ارقام به دست آمده، به افزایش قابلیت نظامی کشور در یك عرصه یا فعالیت خاص 
دست خواهیم یافت و چنانچه این عمل برای همه عرصه های فعالیت انجام شود، اوال امکان 
رتبه بندی فعالیت ها از نظر کمك به قابلیت نظامی فراهم می شود و ثانیا از جمع همه آنها، تأثیر 
کل فعالیت های اقتصادی بر قابلیت نظامی به دست خواهد آمد. چگونگی اقدام در نمودار زیر 

نشان داده شده است.
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ب. الگوی ارزیابی راهبردی فعالیت های اقتصادی بخش دفاع
در الگوی دوم، به دنبال سنجش تأثیر هر یک از برنامه ها و یا فعالیت های اقتصادی بخش دفاع 
بر تأمین اهداف راهبردی و اولویت های راهبردی می باشیم. اساسا برای انجام کنترل راهبردی 
یک برنامه قبل از اجرا و یا ارزیابی راهبری عملکرد برنامه پس از اجرا، بعد از تعیین محورهای 
راهبردی و نیز استخراج  اولویت های استراتژیک، می بایست هر یک از برنامه ها و یا اقدامات 
اساسی از جهت درجه تمرکز هر یک از اولویت های یادشده در عناصر زیر مجموعه مولفه های 
به صورت  در 5 دسته  را  تمرکز  درجه  این  گیرد.  قرار  و قضاوت خبرگی  ارزیابی  مورد  اساسی، 

جدول زیر می توان تعیین کرد:
طیف بندی درجه تمرکز

درجه تمرکز برنامه بر اولویت های استراتژیک

4 3 2 1 0

76 تا 100 درصد 51 تا 75درصد 26 تا  50 درصد تا 25 درصد بدون تمرکز

و  که هیچ خط کش  گرفته است  اساس صورت  این  بر  اساس طیف،  بر  تمرکز  تعریف درجه 
معیار دقیقی برای قضاوت وجود ندارد؛ در این صورت، وجود یک طیف برای قضاوت، ارزیابی را 

تسهیل نموده و جمع بندی را به شکل بهتری به انجام می رساند.
اقدامات  و  برنامه ها  تطبیق  بر  اینجا مطرح خواهدشد، اصل  در  که  الگویی  در  تذکر مهم: 
میزان  و  درجه  مفهوم  به  تمرکز  درجه  بنابراین،  بوده است؛  راهبردی  اولویت های  بر  راهبردی 
برنامه  خاص،  موردی  در  چنانچه  می باشد.  مذکور  اولویت های  بر  اقدامات  و  برنامه  انطباق 
و یا اقدام انجام شده در مغایرت با برخی از اولویت های راهبردی بود، الزم است با ذکر کلمه 
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"مغایرت" به جای اعداد 0 تا 4، این موضوع اعالم گردد و در پایان گزارش، دالیل توجیهی آن 
مورد ذکر گردد.

اولویت های راهبردی
در این بخش، بیشتر به دنبال نشان دادن شیوه کارکرد الگوی دوم هستیم؛ بنابراین، آنچه در پی 
می آید، تنها در حد ذکر یک مثال، دارای ارزش و اعتبار خواهدبود. فرض بر این است که بخش 
دفاع جمهوری اسالمی ایران، با رویکردی رسالت محور)و نه فقط اقتصادی( وارد فعالیت های 
اقتصادی و سازندگی خواهدشد؛ در این صورت، برخی از اولویت های راهبردی این فعالیت ها 

می تواند به قرار زیر باشد:

عناوین اولویت هانوع اولویت ها

 1- اولویت های
 استراتژیک فعالیت های

اقتصادی بخش دفاع

توسعه ظرفیت های طراحی و اجرا در مهندسی دفاعی و پدافند 
غیرعامل

حضور در پروژه های امنیتی و مرزی

دو منظوره  سازی تجهیزات ساختار و سازمان

حضور در پروژه های راهبردی، ملی، ماندگار و دانش محور با 
بیشترین تأثیرگذاری

حضور مقتدرانه در پروژه های دارای رقیب خارجی

 2-اولویت های
استراتژیک

 رسالت محوری

واگذاری و حذف پروژه های دارای اصطکاک با مردم و رعایت 
فضای اصل 44

مشارکت در سازندگی و توسعه کشورهای اسالمی

محدود سازی عرصه های فعالیت

 3-اولویت های
استراتژیک

 صیانت و تعالی

ایجاد سازوکار جلوگیری از تخلفات مالی
تدوین نظامات صیانت نظامیان و ساختار نمودن آن از آسیب های 

فعالیت های اقتصادی

توسعه هدفمند حضور نظامیان در سازندگی
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 4-اولویت های
 استراتژیک

بهره وری و کارآمدسازی

دستیابی به استانداردهای برتر در کیفیت، هزینه سرعت و توجیه 
اقتصادی

انتقال دانش و مدیریت فنی به بخش دفاع
تحول و بازمهندسی ساختار، نظامات و رویه ها  

الگوی ارزیابی
قرارگاه  نمونه،  دفاع)برای  بخش  سازندگی  و  اقتصادی  فعالیت های  راهبردی  ارزیابی  الگوی 
سازندگی خاتم(، مبتنی بر اولویت های راهبردی نوع اول )فعالیت های اقتصادی( در جدول زیر 
نمایش داده شده است. در این جدول، تمام برنامه ها و اقدامات اساسی)که قرارگاه سازندگی 
فقط مجری آنها بوده است( درستون دوم آورده شده است و سپس بر اساس نظر خبرگی، درجه 
تمرکز هر برنامه)از 7 برنامه ای که به صورت فرضی در جدول در نظر گرفته شده است( بر هر یک 
از اولویت های راهبردی مشخص شده است. در مرحله بعدی، اعداد تعلق گرفته به هر برنامه 
یعنی  ـ  نهایی  و مرحله  و ستونی جمع  بندی  شده  به صورت سطری  اولویت ها،  از  در هر یک 
نسبت یابی سطری و ستونی مبتنی بر سهم هر برنامه از کل و سهم هر اولویت از کل ـ صورت 
گرفته است و سهم هر یک از برنامه ها و نیز هر یک از اولویت ها از جمع کل، مشخص شده است. 
به این ترتیب، برنامه ها می توانند بر اساس وزن بیشتر ـ یعنی از جهت تمرکز بیشتر داشتن بر 

اولویت های راهبردیـ  رتبه بندی شوند.1
نشان  راهبردی،  اولویت های  تأمین  در  برنامه ها  فرضی  سهم  نسبت یابی  و  ارزیابی  نتیجه 
اولویت های  تأمین  در  را  سهم  بیشترین  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  ساخت  که  می دهد 
راهبردی قرارگاه خاتم داشته است و طرح توسعه فازهای پارس جنوبی در مرتبه بعدی قرار دارد 
و کمترین سهم نیز متعلق به ساخت آزادراه و بزرگراه بوده است. از طرف دیگر، اولویت توسعه 
ظرفیت های دفاعی و پدافند غیرعامل، بیش از سایر اولویت ها موردتوجه قرار گرفته است و بعد 

از آن، حضور در پروژه های امنیتی. کمترین توجه از آِن دو منظوره سازی تجهیزات است. 

1. برای آشنایی بیشتر با این الگوی ارزیابی مراجعه کنید به گزارش علمی الگوی مدیریت راهبردی اقتصاد کشور در سایت شخصی 
https://amseif.ir/wp-content/uploads/2018/09/CM-of-SEM-2.pdf                    :دکتر اله مراد سیف به آدرس
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میزان تمرکز برنامه ها و اقدامات اساسی فعالیت های سازندگی بخش دفاع بر اولویت های راهبردی 
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نتیجه گیری
اقتصاد یک نقطه  کلیدِی تعیین کننده است و همان گونه که اقتصاد قوی، نقطه  قوت و عامل مهم 
سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور به شمار می آید، اقتصاد ضعیف، نقطه  ضعف و زمینه  ساز 
نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از موقعیت ویژه در 
منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا و با وزن ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی ایران در سطحی باال و رو به 
افزایش و با برخورداری از یك نظام سیاسی ناشی از برداشت ناب و اصیل از مکتب حیات بخش 
اسالم و مبتنی بر آرای مردم، امروز با عبور از مرحله نظریه پردازی و فضای ذهنی، به صورت یك 
واقعیت عینی، نظام سرمایه داری و سلطه را به چالش کشیده و با آن به رقابت پرداخته است. 
با  به همین دلیل، در طول حیات جمهوری اسالمی، دشمنی و خصومت نظام سرمایه داری 
آن همواره تداوم داشته و هر روز نیز بر ابعاد آن افزوده شده است. درگیری نظام سرمایه داری 
به عنوان پیشانی  ـ  و نظام جمهوری اسالمی  ـ  و مکاتب مادی  به عنوان پیشانی تمدن غرب  ـ 
اندیشه اسالم اصیل و نظریه حکومت دینی ـ پس از تحمیل جنگ اقتصادی نظام سلطه، به 
در  نظام  ناکارآمدی  یا  کارآمدی  به عرصه  به طور مشخص،  و  درون مرزهای جمهوری اسالمی 
تأمین نیازمندی های مردم و دستیابی به سطح مطلوب و شایسته توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کشیده شده است. در چنین شرایطی، مسئله این است که بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران 
چگونه می تواند با به کارگیری ظرفیت های داخلی، ضمن کاهش آسیب پذیری دفاعی کشور و 
نقش آفرینی در اقتصاد دفاع، به صورتی هم افزا نقش موثری را در دفاع اقتصادی در گام دوم 

انقالب ایفا نماید.
مرور ادبیات تجربی فعالیت های اقتصادی نظامیان، نشان داد که از دیرباز تاکنون، نیروهای 
نظامی در مقیاس وسیعی در جهان درگیر بوده اند. در دوران جنگ سرد، هر دو طرف ـ بلوک 
شرق و بلوک غرب ـ نظامیان را در جهان سوم به عنوان بهترین ضمانت کنندگان مدرن سازی و 
پیشرفت مورد مداخله قرار دادند. نقش آتاتورك در غربی ساختن و مدرن سازی ترکیه، کودتای 
برزیل، نقش نظامیان در  نظامیان در  نه چندان موفق  اندونزی، نقش  نظامیان در 1966 در 
کشورهای افریقایی و آمریکای التین، همگی حاکی از آن است که نیروهای نظامی از اهرم هایی 
به   1960 دهه  در  ایجادشده  مدرن سازی  نظریه های  بهره  برده اند.  بیشتر  منابع  کسب  برای 
نهادهای نظامی در ایجاد تحول مدرن سازی در جامعه های سنتی نقش ویژه ای بخشید. با این 
وجود، این امر که این نیروها در شرایط ایده آل، باید در چه سطحی در فعالیت های اقتصادی 
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حضور داشته باشند، در پرده ای از ابهام است و اطالعات قابل استناد منظمی نیز از این امر وجود 
ندارد. تغییرات عمیق محیط اقتصاد بین الملل، پارامترهای نقش های بالقوه نظامی در اقتصاد 
قرن  پایانی  سال های  خالل  در  آن،  نوع  هر  از  اقتصاد،  در  حمایت گرایی  داده است.  تغییر  را 
بیستم رو به زوال نهاده است. این روند به طور معنی داری شانس بخش نظامی را برای داشتن 
فعالیت های اقتصادی مناسب از طریق تحمیل مستبدانه بر اقتصاد قانونی کاهش داده است. 
امروزه، بسیاری از زمینه های ورود نظامیان به اقتصاد، از سوی شرکت های چند ملیتی اشغال 
شده است و شرکت های خصوصی امنیتی نیز رقبای قدرتمندی در این بازار هستند. تنها در 
وارد  رسمی  تجارت های  در  می تواند  همچنان  ارتش  ویتنام(،  بسته)مانند  نسبتًا  اقتصادهای 
شود؛ در حالی که در اقتصادهای بازتر، انتخاب ها بسیار محدود است. به طور خالصه، تجارب 
زیادی از دخالت نیروهای مسلح در جهان وجود دارد که بسیاری از آنها از نظر تأثیر بر اقتصاد 
ملی قابل دفاع نبوده و منفی ارزیابی می شوند. از طرف دیگر، در این کشورها، این فرضیه نیز 
وجود دارد که دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد، یکپارچگی آنها را خدشه دارکرده و در نهایت، 
موجب ازهم گسیختگی یکپارچگی نهاد نظامی خواهدشد. مرور تجارب کشورها در این زمینه، 

می تواند برای جمهوری اسالمی ایران درس آموز باشد. 
دخالت  در  نظامی  نیروهای  ثانویه  نقش های  که  می دهد  نشان  بررسی ها  کلی،  به طور 
گسترده آنها در اقتصاد کشورها دخالت داشته و توجیه کننده کسب منابع فرابودجه ای برای 
آنها بوده است. تحوالت محیط استراتژیک پس از جنگ سرد و روند کاهش بودجه های رسمی 
دفاعی نیز در این جهت گیری بی تأثیر نبوده است. در بسیاری از موارد، دولت نمی تواند مخارج 
نگه داشت نیروهای نظامی را تأمین کند و در عین حال نیز نمی خواهد و یا نمی تواند کاهش 
مورد لزوم را در نیروهای انسانی ارتش، اعمال و نسبت  به انجام اصالحات در ارتش اقدام نماید. 
در چنین وضعیتی، نیروهای نظامی معمواًل  با مواهبی که از جانب دولت به آنها داده می شود، 
به تجارت نظامی روی می آورند. در عمومی ترین شکل آن،  برای کسب منابع درآمدی جدید 
بانك ها،  مانند  تجاری  شرکت های  شامل  که  می گیرد  جای  رسمی  اقتصاد  در  نظامی  تجارت 
هتل های زنجیره ای، خطوط هوایی و شرکت های صنعتی است که در تصاحب، کنترل و اغلب 
تحت اداره  ارتش است. این شرکت ها قانونی بوده و مالکیت آنها به صورتی معقول شفاف است 
و در یك چارچوب قانونی در اقتصاد ملی مربوطه اداره می شوند. در اقتصاد غیررسمی، ارزیابی 
اقتصادی ای است که فی نفسه  این شامل فعالیت های  و  دخالت نظامیان بسیار دشوار است 
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قانونی است ولی برای مثال، منابع نظامی دور از چشم موافقت رسمی مقامات سیاسی برای 
اهداف غیرنظامی استفاده می شود.

یکی از معیارهای ارزیابی قدرت ملی کشورها، قابلیت نظامی آنها است و منظور از آن، توان 
دستیابی به اهداف مشخص شده در زمان جنگ است. یک سازمان نظامی نهاده های مشخصی 
مانند بودجه، نیروی انسانی، تجهیزات، تکنولوژی و صنعت دفاعی را دریافت کرده و با ترکیب 
تولید می کند. واکاوی نقش  را برای یک کشور  آنها "قابلیت نظامی" و قابلیت نظامی معینی 
بخش دفاع در اقتصاد دفاع در مسیر تحقق  قابلیت نظامی، حاکی از آن بود که در کنار منابع 
نهادهای  نظامی،  زیرساخت های  دفاعی،  انسانی  نیروی  نظامی،  بودجه  استراتژیک)شامل 
RDT&E  نظامی، صنعت پایه دفاعی و موجودی ذخیره آماد و پشتیبانی(، قابلیت تبدیل این 

منابع به قابلیت نظامی نیز بسیار تعیین کننده است. با این وجود، نقش بی بدیل بودجه های 
دفاعی برای ارتش ها آنها را وامی دارد که برای تأمین منابع الزم که معموال فراتر از بودجه های 

رسمی تخصیص یافته از طریق دولت ها می باشد، وارد فعالیت های اقتصادی شوند. 
اسالمی  جمهوری  دفاع  بخش  و  مسلح  نیروهای  نقش آفرینی  زمینه های  تحقیق،  این  در 
در  عمرانی  طرح های  اجرای  طریق  از  سازندگی  محورهای  شامل  اقتصادی  دفاع  در  ایران 
زیرساخت ها، ظرفیت سازی مستقیم در اقتصاد ملی از طریق اجرای پروژه های اقتصادی ملی و 
ظرفیت سازی غیرمستقیم در اقتصاد ملی از طریق ایجاد امنیت راهبردی شرح شد. همچنین، 
زمینه های نقش آفرینی نیروهای مسلح و بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران در اقتصاد دفاع 
سالح  دفاعی)ساخت  صنایع  اقتصاد  شامل  دفاعی  خوداتکایی  با  مرتبط  زمینه های  شامل 
زیرساخت های  دفاعی،  نوآوری  و  توسعه  و  تحقیق  دفاعی،  دانش بنیان  اقتصاد  تجهیزات(،  و 
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات)ICT(، زمینه ها و راه کارهای مدیریت دانش دفاعی، زمینه ها 
زمینه های  بازتبدیل در صنایع دفاعی،  و  تبدیل  فناوری دفاعی، ظرفیت  ارتقای  راه کارهای  و 
تأمین و تجهیز منابع شامل فعالیت های اقتصادی در موضوعات دفاعی و مشترک و غیردفاعی 
الگوهای  اصالح  زمینه های  و  بودجه ای  اصالحات  شامل  منابع  تخصیص  زمینه های  نیز  و 
مصرف منابع دفاعی معرفی گردید. همچنین، برای ارزیابی تأثیر متقابل دفاع و اقتصاد، دو الگو 
پیشنهاد شد که می تواند مورد استفاده محققان در این عرصه قرار گیرد. تأثیر فعالیت اقتصادی 
بخش دفاع بر قابلیت نظامی می تواند از طریق اندازه گیری تأثیر این فعالیت ها بر فراهم سازی 
برآورد  قابل  تبدیل  ضریب  یک  مالحظه  با  نظامی  قابلیت  در  منابع  این  نقش  و  دفاعی  منابع 
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اندازه گیری شود. همچنین، چگونگی ارزیابی راهبردی فعالیت های اقتصادی بخش دفاع از 
جهت تأثیر این فعالیت ها بر اولویت های راهبردی نیروها از طریق مشخص کردن ضرایب این 
فعالیت های  راهبردی  اولویت های  همراه با  فعالیت ها  اثرگذاری  نهایی  ضرایب  یافتن  و  تأثیر 
مورد  است  امید  که  گردیده است  معرفی  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  سازندگی 

استفاده مسئوالن و تصمیم گیران قرار گیرد.
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