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  روش ی نیروهای مسلح در ایران: کاربردمال تأمینلگوی مطلوب ا
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 1بانییاور دشت  
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 چکیده
ای از منابع بودجه را به خود نیروهای مسلح سهم قابل مالحظهشده بر اساس آمارهای رسمی منتشر 

های نیروهای مسلح با توجه به شرایط و موقعیت راهبردی ایران در افزایش سطح هزینه. داده استاختصاص 
، باید منابع تخصیص یافته به بخش مخارج نظامی و است. از این رو ناپذیر اجتنابمنطقه خاورمیانه ضرورتی 

ای مسلح بایستی مالی مخارج نظامی و نیروه تأمینی به شکل صحیح و علمی مدیریت شود و برای دفاع
 . جه عمومی سالیانه به حداقل برسدتا وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح به بودالگویی طراحی شود 
رشناسان، الگوهای گیری از تجارب سایر کشورها و همچنین استفاده از نظر خبرگان و کااین مطالعه با بهره

چند معیاره و تکنیک دلفی،  گیری تصمیم های روشبا استفاده از را مالی بهینه و مناسب برای ایران  تأمین
، محور دولتبه طور کلی سه رویکرد  دهد می. نتایج به دست آمده نشان کرده استاستخراج و اعتبارسنجی 

برای  سازی خصوصیو  سپاری برونمبتنی بر خصوصی و رویکرد  –رویکردهای مبتنی بر مشارکت عمومی 
در  مشارکت ومشارکت در توسعه و بهسازی، مولدسازی  مطابق نتایج،مالی نیروهای مسلح وجود دارد.  تأمین
و  ها دارایی، تغییر کاربری وساز ساخت های پروژه سپاری بروننظامی،  های داراییاز امکانات و  برداری بهره

صندوق مالی حمایت از نیروهای مسلح، قرارداد  تأسیس، ها داراییجدید در امکانات و  امکانات و ایجاد توانایی
مالی واردات تسلیحات  تأمیندر تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای  المللی بینمشارکت 

 مالی نیروهای مسلح است. تأمین های روش ترین مطلوبنظامی 

چند معیاره،  گیری تصمیممالی، روش  تأمینوهای مسلح، الگوی بهینه مالی نیر تأمین: واژگان کلیدی

 تجربه کشورها.
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 . مقدمه1
هاست. کشورهای مالی این هزینه تأمینهای نظامی، مباحث پیرامون مخارج دفاعی و هزینه نیتر مهمیکی از 

نظامی با فروش تسلیحات های و پیشرفته که از ناحیه فعالیت افتهی توسعهدر حال توسعه بر خالف کشورهای 
مخارج مورد نیاز برای انجام  معموالًکنند، کسب می یا مالحظه قابلجنگی و نظامی درآمدهای ارزی 

-تواند از یک سو، دولتکنند که این میمی تأمیننظامی و دفاعی را از محل بودجه عمومی کشور  یها نهیهز

های داخلی و خارجی مواجه سازد و از ن سطح بدهیها را با مشکالتی از قبیل کسری بودجه و انباشته شد
سوی دیگر، توان اقتصادی این کشورها را تحلیل برده و سطح عمومی معیشت جامعه و توسعه اقتصادی را 

تر، گسترش مخارج نظامی در کشورهای در (. به بیان ساده12-19: 1939قرار دهد )گل خندان،  ریتأثتحت 
های اثر جایگزینی، افزایش هایی که در بودجه عمومی وجود دارد، از کانالتحال توسعه با توجه به محدودی

های خارجی، از ها، افزایش استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول و همچنین افزایش سطح بدهیمالیات
ها و تورم، کاهش تولید و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد یک طرف ضمن افزایش سطح عمومی قیمت

از طرفی دیگر، با کاهش سهم مخارج رفاهی و بهداشتی و آموزشی از بودجه، به فرآیند توسعه انسانی و و 
، سهم مخارج 1552تا  1339عنوان مثال، طی دوره زمانی (. به12: 1939خندان، اقتصادی لطمه وارد کند )گل

بعد از پایان )در انتهای دوره  درصد 01درصد در ابتدای این دوره به  12نظامی از کل مخارج در ایران از 
جنگ هشت ساله تحمیلی( افزایش پیدا کرده است و به موازات آن و در همان دوره مذکور، سهم بخش 

های سالمت، فرهنگ و امور درصد تقلیل یافته است. همچنین سهم بخش 10درصد به  11آموزش از 
درصد بوده است )عباسیان و همکاران،  1و  1، 9اجتماعی در پایان دوره زمانی مذکور به ترتیب برابر با 

 (.109، ص. 1932
تواند بر اقتصاد تحمیل نماید، از یک سو به دلیل موقعیت با وجود اثرات منفی که گسترش مخارج نظامی می

های حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات امنیتی که وجود دارد و از سوی دیگر، تحریم
 ریناپذ اجتنابهای دفاعی و نظامی ضرورتی غرب علیه کشورمان، افزایش هزینه یالملل نیب جانبه همهاقتصادی 

ای که گریبان گیر کشور است، مدیریت این های مالی و بودجهاست. در کنار این ضرورت، به سبب محدودیت
 (.102 : 1932منابع از اهمیت دو چندان برخوردار است )عباسیان و همکاران، 

از بودجه عمومی کشور را به  یا مالحظه قابلهای نظامی بخش ، هزینهاوالًنابراین با توجه به آنچه گفته شد ب
های رفاهی، فرهنگی و اجتماعی باالتر که سهم این بخش به مراتب از بخشخود اختصاص داده است، طوری

برای  یالملل نیبروز افزون امنیتی  است. دوما، موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه و تهدیدات
، حجم باالی دولت در تبدیل کرده است. سوماً ریناپذ اجتنابها را به ضرورتی کشور، افزایش سطح این هزینه

های بودجه که برای دولت وجود دارد و تبعات کسری بودجه و لطماتی که از این ناحیه بر اقتصاد و محدودیت
وشن و آشکار است. در چنین شرایطی دو نکته بسیار مهم و کلیدی هستند. ر کامالًشود اقتصاد وارد می
به بخش مخارج نظامی و دفاعی باید به شکل صحیح و علمی مدیریت شود.  افتهی صیتخصنخست، منابع 

و کارا  نهیهز کمهای مالی مخارج نظامی و نیروهای مسلح بایستی الگو طراحی شود و روش تأمیندوم، برای 
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ها و منابعی که بتواند تا حد امکان، مالی این بخش کلیدی طراحی، عملیاتی و اجرا شود. روش ینتأمبرای 
 وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح را به بودجه عمومی سالیانه به حداقل برساند.

وهای مالی عمومی برای نیر تأمینبحث محوری در این مطالعه این است که استفاده از هر کدام از این منابع 
عوارض و پیامدهای منفی به دنبال  تواند یمهمراه است و از طرف دیگر  ییها چالش، یها تیمحدودمسلح با 

تا سطح  ها اتیمالیا افزایش  شود یمو ایجاد تورم  ها متیقدارد. به عنوان مثال، چاپ پول منجر به افزایش 
بتنی بر بازارهای پول و سرمایه مستلزم م یها روشاز  یریگ بهرهمشخصی قبال توجیه است. از سوی دیگر، 

 کامالًخصوصی و مالیه شرکتی است. در واقع تا زمانی که بخش نظامی و دفاعی چهارچوبی  یها چهارچوب
مالی جدیدی غیر از آنچه در مالیه عمومی است ارائه و مورد  تأمینمنبع  توان ینمدولتی و امنیتی داشته باشد، 

، واگذاری، قراردادهای مشارکت یساز یخصوص، یسپار برونمین اساس توجه به قرار داد. بر ه یبردار بهره
در قالب مشارکت بخش خصوصی که در تجربه بسیاری  ها ییدارابین بخش عمومی با خصوصی و مولدسازی 

به معنای واقعی  یساز یخصوصمسیر اصلی این مطالعه خواهد بود؛ زیرا تا زمانی که  ،شود یماز کشورها دیده 
در بخش نظامی که  یگذار هیسرمامنابع مالی در اختیار بخش خصوصی را جهت  توان ینمرا نشود، اج

 چهارچوبی دولتی و امنیتی دارد به کار گرفت.

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
مالی بخش عمومی از بخش  تأمیننکته قابل توجه تمایز بین  شود یممالی صحبت  تأمینزمانی که از 

مالی مخارج دولت مورد توجه  تأمینر ادبیات نظری، درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع پایدار خصوصی است. د
شود مالی پایدار برای دولت می تأمینگیری هایی که منجر به شکلترین روشقرار گرفته است. یکی از مهم

 تصادی است.های مختلف اقافزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش سیطره مالیاتی به فعالیت
 تأمینهای دیگری برای های ذکر شده در باال، روشدر ادبیات اقتصاد بخش عمومی، عالوه بر منابع و راه

، حق جرائممالی مخارج دولت تعریف شده است که شامل انتشار اوراق بدهی، حق چاپ پول، اخذ عوارض، 
روشی و فروش انحصاری کاال و امتیاز و واگذاری، فروش کاال و خدمات توسط دولت به صورت خرده ف

 یها کانالو  ها روشهای مردمی به دولت هستند. بخش خصوصی بر خالف دولت از خدمات و هدایا و کمک
منابع مالی،  تأمینکلی بر حسب محل  یبند میتقسمالی برخوردار است. در یک  تأمینبرای  یتر متنوع
داخلی و خارجی  یها روششامل ابزارها و  مالی بخش خصوصی به طور کلی تأمین یا وابهاره ها روش

مالی به دو گروه ابزارهای  تأمینو ابزارهای  ها روشدیگر بر حسب ساختار مالی،  یبند میتقسهستند. در یک 
 .شود یم یبند میتقسمبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه 

، نگاه به خورد یمبه چشم  مالی نیروهای مسلح که در تجربه بسیاری از کشورها نیز تأمینمختص  یها روش
نیروهای مسلح به عنوان بازیگران و عامالن اقتصادی، تولید، فروش و صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی 
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عمومی و خصوصی و همچنین  یها مشارکت، یساز یخصوص، ها ییدارا یسپار برونو درآمدهای حاصل از 
 (.1559، 1)بروملهورستر و پایس هاست ییدارامولدسازی 

 مالی نیروهای مسلح تأمین. مرور تجربه سایر کشورها در 2-1
و  ها روشمالی نیروهای مسلح و استخراج  تأمینتجربه سایر کشورها در زمینه  مرور بهاین بخش از مقاله 

مالی برای ایران اختصاص دارد. در این راستا در این بخش مروری بر تجربه  تأمینرویکردها و راهکارهای 
و در  شود یممالی نیروهای مسلح پرداخته  تأمینیه، روسیه، آمریکا، هندوستان و چین در زمینه کشورهای ترک

مالی نیروهای مسلح  تأمیننهایت بر اساس این تجربیات در بخش دوم به استخراج الگویی برای ایران جهت 
 پرداخته خواهد شد.

 . تجربه چین2-1-1

 یها نهیهزده بودجه نظامی و دفاعی چین تنها بخشی از آمارهای رسمی منتشر ش دهد یممطالعات نشان 
واقعی نظامی  یها نهیهز یا مالحظهنظامی این کشور است. تحلیل گران بر این باورند که چین به طور قابل 

 یها نهیهزبر میزان و نوع  نظر اتفاقو بر این اساس هیچ اجماع و  دهد یمو دفاعی خود را کمتر از حد نشان 
وجود ندارد. با این وجود  ها نهیهزمالی این  تأمینو دفاعی کشور چین و همچنین منابع  واقعی نظامی

. با وجود فقدان اطالعات سیستماتیک شود یممیلیارد دالر برآورد  125نظامی این کشور در حدود  یها نهیهز
ی دفاعی و نظامی، خارج از بودجه رسم یها نهیهزنظامی و دفاعی چین و همچنین عدم انتشار  یها نهیهزدر 

 مالی نظامی و دفاعی خارج از بودجه تأمینو همچنین منابع  ها نهیهزاطالعات مفیدی در خصوص سرفصل 
 (.1333، 1)وانگ شود یموجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته 

زمان  در میالدی 1335تا اواخر دهه  9مجتمع نظامی تجاری چین تأسیسمیالدی با  1335دهه  های میانهاز 
، ارتش آزادی بخش و نیروهای مسلح چین به عنوان یک بازیگر اقتصادی و کارآفرین در 2دنگ شیائوپینگ

چین یک امپراطوری اقتصادی را  بخش آزادیمشغول به کار بوده است. ارتش  وکار کسبمختلف  های عرضه
دالر کسب درآمد  ها میلیونه هزاران شرکت وابسته به این ارتش سالیان که طوریدر آن زمان بنا کرده بود 

اقتصادی و تجاری، حفظ و  های فعالیت. علت اصلی ورود ارتش آزادی بخش خلق چین در عرضه کردند می
 های سیاستمنابع مالی مورد نیاز نیروهای مسلح و مخارج نظامی دفاعی این نهاد بود که به دلیل  تأمین

 (.1551، 0بود )چیونگ توسعه گرایانه حکومت چین کاهش چشمگیری پیدا کرده

میالدی با به مالکیت درآوردن تعدادی از  35دهه  های سال( طی PLAارتش آزادی بخش خلق چین )
، خدمات، معادن و کشاورزی ونقل حملصنایع تولید مواد غذایی، تجهیزات و تعمیرات،  های حوزهدر  ها شرکت
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5 -Cheung, T.M. 



 93                                                                                       9317 پاییز، نهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال سوم 

 

ده هزار شرکت با  مالکیتآن دوره این ارتش نیاز نیروهای نظامی چین برآمد، طوری که طی  تأمیندر صدد 
های مسلح حتی پیش از  در چین، نیرو(. 1332، 1حدود هفتصد هزار کارگر و کارمند را بر عهده داشت )بیکفورد

مواد  تأمین، به منظور اطمینان از خودکفایی در PLAپیدایش و تأسیس جمهوری خلق و سازماندهی ارتش 
کردند. این جنبه سنتی فرهنگ نیروی مسلح  و تسلیحات، فعالیت نظامی می غذایی، البسه یونیفورم نظامی

نظامی  -های تجاری ای از فعالیت کمونیست، به گفته تای مینگ جونگ، نیم قرن بعد به پدید آمدن مجموعه
های  های کاری جدیدی در شرکت های بازنشسته فرصت های شاغل به کار و هم نیرو منجر شد. هم نیرو

های مسلح خلق چین یافتند. همانطور که اشاره شد، حقیقتی که باعث شد تا  یت و مدیریت نیروتحت مالک
PLA  اقتصادی و تجاری مشارکت نماید کسری و کمبود بودجه و منابع مالی بود. به  یها تیفعالدر عرصه

، درآمد ولادارای دو منبع اصلی کسب درآمد و جبران کمبود بودجه و منابع مالی بود.  PLAطور کلی 

، درآمد حاصل از فروش و صادرات تسلیحات دوماقتصادی و تجاری داخلی و  یها تیفعالحاصل از انجام 

به  1330تجاری چین از سال  –مجتمع نظامی  سیتأسدر چهارچوب  PLAنظامی بود. مشارکت اقتصادی 
به ترتیب به ارقام  PLAوابسته به  یها شرکت، مجموع گردش مالی و سود 1331بعد سبب شد تا در سال 

درصد از بودجه دفاعی چین در آن دوره است. ادامه  1150میلیارد یوآن برسد. این سود معادل  1521 و 3503
 0به  PLA وکار کسبتجاری و  یها تیفعال، سود خالص حاصل از 1339این روند باعث شد تا در سال 

 کم کماما ؛ (1551ی در آن سال بود )چیونگ، درصد از کل بودجه نظام 1959میلیارد یوآن برسد که معادل 
شور و اشتیاق نظامیان برای کسب درآمد موجب شد تا مشکالت جدی از جمله قاچاق، افزایش فساد، تنش در 

و لذا بنابر تصمیم رئیس دولت مقرر  نظامی شکل گیرد یا حرفهروابط میان نظامیان و کاهش انضباط و رفتار 
تجاری و کسب درآمد خارج شود، طوری که به دنبال آن و در  یها تیفعالاز به صورت تدریجی  PLAشد تا 
 1592میلیارد یوآن بود که معادل  2برابر با  PLAوابسته به  یها شرکت، سود خالص مجموعه 1331سال 

جیانگ زمین فرمان خروج  یجمهور سیرئ 1333درصد بودجه دفاعی در آن سال بوده است. در اواسط سال 
تجاری و اقتصادی را صادر کرد. به دنبال آن در هفت استان مهم چین حدود  یها تیفعالاز  PLAکامل 

محلی شدند. ارزش  یها دولتو تجارت خارج و تحویل  وکار کسببه طور کامل از  PLAشرکت تابعه  035
وردها، ارزش میلیارد یوآن بود این در حالی است که بر اساس برآ 3ناخالص دارایی این تعداد شرکت در حدود 

درصد از کل  150میلیارد یوآن است که معادل  05در حدود  PLA یها شرکت یها ییداراکل ناخالص 
وعده داد تا کاهش درآمد و منابع مالی ناشی از  PLAدولت چین است. در مقابل دولت به  یها ییداراارزش 

 بران نماید.تجاری را در بودجه دفاعی ج درآمدزا و یها تیفعالدر  PLAکاهش حضور 

های مسلح به یک مشکل  ، منافع گسترده تجاری نیرو1335سازی تدریجی اقتصاد چین در دهه  در طی آزاد
محدود  یها رساختیزبه منابع و  و ترجیحی زیآم ضیتبعهای مسلح دسترسی  عظیم تبدیل شد، زیرا نیرو

های  ای از نیرو و اشتغال بخش گستردههوایی، مواد خام و غیره( داشتند  ونقل حملآهن،  )مانند بنادر، راه

                                                           
1 -Bickford, T.J. 
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گرایی ارتش جمهوری خلق داشت. ضمن اینکه افزایش  های اقتصادی تأثیر منفی بر حرفه نظامی در فعالیت
نظیر فساد، قاچاق،  ییها چالشسطح نفوذ نیروهای مسلح در اقتصاد منجر به بروز و گسترش مشکالت و 

 1335تیجه، دولت تالش کرد تا امپراتوری تجاری را در دهه و اقدامات رانت خواهانه شد. در ن ییسودجو
های مسلح به  های اساسی نیرو نیاز تأمینهایی که به منظور  کاهش دهد. در واقع با گذشت زمان، شرکت

، مجبور شدند تا خود را با شرایط بازار منطبق کرده و بخشی از تجارت نظامی شوند. در اواسط اند آمدهوجود 
اقتصادی  یها تیفعالاز عرصه  PLAچین فرمان خروج نیروهای مسلح و  جمهور سیرئالدی، می 1333سال 

باقی  PLAمرتبط با امنیت ملی و اجتماعی در کنترل  یها بخشرا صادر کرد. البته با این وجود هنوز کنترل 
 (.1551هوایی )چیونگ،  ونقل حملنظیر سالمت و بهداشت، مخابرات و  ییها بخشماند؛ 

و نظامی خود، به  بخشی از مخارج دفاعی تأمیناخیر، چین به تبع از الگوی آمریکا و به منظور  های لسادر 
باالی نظامی، تصمیم دارد تا مجتمع تجاری، صنعتی و نظامی خود را  های هزینهعنوان دومین کشور از نظر 

ر آن داشته باشد. در این بخش خصوصی نقش اصلی د مشابه با آمریکا توسعه دهد، به طوری که ای شیوهبه 
مدلی طراحی شده  چنینبه  دستیابیبه منظور  1(MORراستا، طرح پیشنهادی اصالح مالکیت مشترک )

از منابع بخش خصوصی در  برداری بهرهاست. طی این طرح پیشنهادی، سه الگو و رویکرد متفاوت برای 
 PLA های دارایی سازی بهاداراول، اوراق مالی نیروهای مسلح چین مورد استفاده قرار گرفته است.  تأمین

 15درصد است که در مقابل با نرخ مشابه  10برابر با  PLAدر  سازی بهاداراست. در حال حاضر نرخ اوراق 
درصدی در آمریکا پایین است. یکی از دالیل عدم توفیق این رویکرد امنیتی بودن و ساختار سری نظامی در 

PPPخصوصی یا همان  –چین است. دوم، مشارکت عمومی 
درصد از دو شرکت  35. در حال حاضر است 1

. سوم، واگذاری در اند شدهخصوصی واگذار  -در قالب رویکرد مشارکت عمومی PLA سازی کشتیعمده 
نظامی است. این شیوه در حال حاضر به صورت آزمایشی در صنایع  های شرکتقالب برنامه سهام مالکیت 

مالی  تأمینالگوی  1در شکل  (.1559بروملهورستر و پایس، ، 1551)چیونگ، هوایی چین در حال اجراست 
 نیروهای مسلح چین به تصویر کشیده شده است.
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 مالی ارتش چین تأمین( الگوی 1شکل شماره )
 تحقیق بر اساس مطالعات پیشین های یافتهمنبع: 

 
 

الگوی تامین مالی نیروهای 

 مسلح در چین

بودجه عمومی 

 دولت

 منابع فرابودجه

 فروش و صادرات تسلیحات

های، گسترش حضور ارتش در فعالیت

 اقتصادی و درامدزا

تاسیس مجتمع تجاری 

 1330نظامی صنعتی در سال 

 های اقتصادی ارتشقطع فعالیتتصمیم دولت برای 

 اد، قاچاق و اقدامات رانت جویانه(گسترش فس)به دلیل 

واگذاری در قالب برنامه سهام 

 مالکیت

طرح های مشارکت عمومی و 

 خصوصی

اوراق بهادارسازی و تبدیل 

  PLAدارایی به اوراق بهادار
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 یه. تجربه روس2-1-2

میلیون نفر پرسنل به  151میالدی، ارتش روسیه با تعداد  1555بر اساس آمارهای منتشر شده در پایان سال 
. البته این تعداد پرسنل مربوط به دوره شود میارتش در بین کشورهای اروپایی محسوب  ترین بزرگعنوان 

ی اتحاد جماهیر شوروی در دهه پس از کاهش قابل مالحظه تعداد نیروهای مسلح در روسیه پس از فروپاش
نظامی شد.  های هزینهاست. این اتفاقات به همراه بحران مالی اقتصادی منجر به کاهش چشمگیر در  1335

از طرفی، بروز نااطمینانی های سیاسی و مشکالت مربوط به ماهیت نیروهای مسلح از یک سو و کاهش 
ایجاد کسری بودجه معنادار و افت چشمگیر کیفیت و سبب  1نامتناسب بودجه نظامی و تعداد نیروهای مسلح

و ورود  کارگیری بهرفاه و استانداردهای زندگی نیروهای مسلح روسیه از سوی دیگر، نتایج مهمی در راستای 
در  ای بودجهاقتصادی و تجاری در پی داشت. کمبود منابع مالی و  های فعالیتنیروهای نظامی به عرضه 

اقتصادی و  های فعالیتارتش به منابع غیر بودجه فدرال از طریق کسب درآمد از  یآور رویروسیه منجر به 
 تجاری شد.

مالی و اندازه  تأمینو مقامات تصمیم گیر روسیه برای ایجاد تعادل میان عرضه اعتبارات و  گذاران سیاست
روهای مسلح بود و دوم، و گسترده نیروهای مسلح تنها دو راه پیش رو داشتند. اول، کاهش تعداد نی ها هزینه
نظامی.  های هزینهتثبیت و پایداری  منظور بهخارج از بودجه دفاعی  های روشمالی از طریق  تأمین
میالدی، تعداد زیادی از  1335دیگر، به دنبال کاهش تعداد پرسنل نظامی پس از فروپاشی دهه  طرف ازیک

از نیروهای مسلح فراهم شد که این عامل در تجهیزات، تسلیحات، فضاهای مسکونی و خدماتی مازاد بر نی
اقتصادی و تجاری نیروهای نظامی در  های فعالیتو توسعه  سازی تجاریبرای  ای انگیزهکنار عوامل باال 

 روسیه شد.
میالدی، برنامه جدید تعدیل نیروهای مسلح روسیه صورت گرفت و طی آن تعداد کل  1555در اواخر سال 

هزار نفر کاهش پیدا کرد. این برنامه تعدیلی  355وهای زمینی، هوایی و دریایی( به شامل نیر)نیروهای مسلح 
برابر به ازای هر نفر پرسنل شد. این برنامه بهبود و بهسازی و  150نظامی تا  های هزینهمنجر به افزایش 

مسکن و  ینتأمتعدیل نیازمند منابع مالی چشمگیری جهت پرداخت حقوق، تسویه و بازخرید و بازنشستگی، 
 سایر مندرجات موجود در آن بسته بود.

در بخش نظامی روسیه به سبب تغییرات ساختاری در بازار و  وکار کسبتجاری و توسعه  های فعالیتافزایش 
میالدی توسعه پیدا کرد. ضمن اینکه در شرایط بحران مالی و  1335طی دهه  خصوصی نیمه مؤسساتتوسعه 

بود. از  ناپذیر اجتنابود سطح معیشت و رفاه پرسنل نیروهای مسلح این امر بهب منظور بهاقتصادی کشور، 
بودند. از سوی دیگر  تأثیرگذارطرفی فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد هر دو بر توسعه این مسئله 

 حداقل کاالهای تأمیننیروهای مسلح را واداشت تا به منظور  1335و تورم در دهه  ها قیمتافزایش شدید 
و امکانات در اختیار بهره بگیرند. به عنوان مثال، ارتش تعداد  ها رانتاساسی مورد نیاز نیروهای نظامی خود از 

در فرآیندها و  شد میو سربازان خود را که نیروهای کار فراوان و ارزان محسوب  ونقل حملزیادی از امکانات 

                                                           
 در واقع سرعت کاهش تعداد پرسنل نیروهای مسلح در روسیه از سرعت کاهش بودجه مخارج نظامی کمتر بود.  -1
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 12و در منطقه مسکو تعداد  1555ار داد. در سال قر برداری بهرهتولید کاالهای کشاورزی مورد  های فعالیت
به کار  فرنگی گوجهو  زمینی سیبدستگاه کامیون به منظور تولید انواع سبزیجات،  055هزار نفر سرباز و تعداد 

تجاری نیروهای مسلح روسیه طیف وسیعی را شامل  های فعالیت(. 1559بروملهورستر و پایس، گرفته شدند )
ایجاد درآمدهای خارج از بودجه و منابع مالی مناسب برای این نیروها شده است. این  که منجر به شود می

 (:همان منبعتجاری و اقتصادی عبارت انداز ) های فعالیت

  1555فروش تسلیحات مازاد نیاز پس از برنامه تعدیل در سال. 

 .لیزینگ امالک و مستغالت نظامی 

  ر نیاز ارتشمازاد ب های بخش سازی خصوصیدرآمد حاصل از 

 .منابع ایجاد شده توسط آژانس حمایت از حق امتیاز و مالکیت معنوی 

  درآمدهای حاصل از فروش آهن قراضه، مواد و سایر فلزات حاصل از مازاد تسلیحات از رده خارج
 شده ارتش روسیه.

 .درآمد حاصل از تحقیق و توسعه و دانش ارائه شده توسط سازمان تحقیقات نظامی 

 وساز ساختاجتماعی و تجاری نظیر تعمیرات،  های فعالیتل از ارائه خدمات و درآمد حاص ،
 بهداشت، آموزش و هنر و موسیقی.

 
 درآمدهای حاصل از آموزش سربازان و دانشجویان خارجی توسط نیروهای تعدیل شده

امی، حفظ امنیت و صلح، نگهداری تجهیزات و اماکن نظ های برنامهاین درآمدها به طور عمده صرف 
مسکن برای نیروهای مسلح و توسعه  وساز ساختتجاری نظامی، توسعه  های فعالیتمربوط به  های هزینه

در خصوص تجربه روسیه این است که  مالحظه قابلو اماکن تفریحی شده است. یکی از نکات  ها بیمارستان
توانسته منابع مالی اگرچه حضور نیروهای مسلح روسیه به عنوان یک بازیگر اقتصادی در این کشور 

برای بهبود شرایط معیشتی و سطح زندگی پرسنل نظامی و ترمیم و نگهداری تجهیزات و  ای مالحظه قابل
تجاری و  های فعالیتاماکن نظامی ایجاد نماید ولی مشابه هر اقتصاد دیگری، حضور بخش نظامی در عرصه 

 وقت پاره. عواقبی نظیر اشتغال غیرقانونی و شود میتجارت و اقتصاد سایه نظامی  گیری شکلاقتصادی سبب 
مالیاتی که باید مورد  انضباطی بیفساد و عدم شفافیت و  گیری شکلتجاری،  های بخشافسران نظامی در 

 سوءمنجر به افزایش سطح نفوذ،  تواند میتوجه قرار گیرد. ضمن اینکه حضور نظامیان در بخش اقتصادی 
و دخالت در حاکمیت و ایجاد دیکتاتوری نظامی شود. از منظر اقتصادی برای حفظ موقعیت تجاری  استفاده

بخش خصوصی از ایرادات وارده به حضور نظامیان در  جای بهنیز عدم کارایی و جایگزین بخش عمومی 
 بخش تجاری و اقتصادی است.

 مزایای حضور تجاری اقتصادی نظامی نیروهای مسلح روسیه

خدمات سنتی  سازی تجاریتجاری و اقتصادی  های بخشبخش نظامی در مزایای رویکرد حضور  ترین مهم 
فضاهای تجاری، حمل بار، خدمات بیمارستانی و  اندازی راهجدید بازار است.  های فرصتنظامی و ایجاد 
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منابعی که از )، تجارت تحقیق و توسعه نظامی ها زمینو مستغالت، هوافضا، انبارها و  سالمت، لیزینگ امالک
( و کند میمجازی و معنوی یا همان ثبت اختراع و حق امتیاز کسب  های داراییآژانس حمایت از  های فعالیت

رویکرد روسیه در زمینه  سازی تجاریمزایای  ترین مهمفروش خدمات نظامی در زمینه آموزش و یاددهی جزو 
ویکرد روسیه سبب ایجاد جدید بازار نیز ر های فرصتحضور نظامیان در بخش اقتصادی است. در زمینه ایجاد 

واحدهایی که ادامه کار  سازی خصوصی، توسعه صنعت تبلیغات و افزار سختعرضه مازاد تسلیحات و صادرات 
مالی خارج از بودجه و  تأمینخالصه مدل  1با آنها در نیروهای مسلح به اتمام رسیده است، شده است. شکل 

 :گذارد میرویکرد روسیه را به نمایش 
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 اقتصادی( های بخشفرابودجه ای روسیه )حضور بخش نظامی در  تأمین( مدل 1شماره )شکل 

 پیشین خارجی های مطالعهتحقیق بر پایه  های یافتهمنبع: 

 

 مدل تامین مالی نیروهای مسلح روسیه
جارت و کسب وکار()حضور نیروهای نظامی در ت  

درآمد حاصل 
از حق امتیاز و 

حق ثبت 
 اختراع

درآمد حاصل 
اک از به اشتر

گذاری دانش 
ناشی از 
تحقیق و 

 توسعه

درآمد حاصل از 

 آموزشی و یاددهی

درآمد حاصل از 
ارایه خدمات 

 اجتماعی بهداشتی

درآمد حاصل از 

فروش آهن 

قراضه،ضایعات 

و فلزات و مواد 

تسلیحات از رده 

 خارج

لیزینگ 
امالک و 
مستغالت 

 نظامی
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 . تجربه ترکیه2-1-3

 01س آمارها حدود درصد تولید ناخالص داخلی است که بر اسا 0نظامی و دفاعی در ترکیه حدود  های هزینه
، ترکیه در جایگاه سوم 1332تا  1335شده است. طی دروه زمانی  تأمیندرصد از آن از محل بودجه دفاع ملی 
درصد مربوط به واردات  15(. از کل تجارت جهانی تسلیحات حدود 92واردات اسلحه قرار داشته است )منبع 

یه یک صادر کننده و فروشنده تسلیحات نیز به ترکیه است که رقم شایان توجهی است. در کنار آن، ترک
یا فروش  1330تا  1332. به عنوان مثال صادرات اسلحه و قطعات جانبی به نروژ طی دوره آید میحساب 
به مصر یا تولید و تجارت مشترک با کشورهایی نظیر مالزی، کویت، لبنان و فیلیپین. در  F16 های جنگنده

 اند عبارته طور کلی سه منبع اصلی برای خرید تسلیحات وجود داشت که میالدی ب 1335و  1335 های دهه
خارجی )از جمله صندوق ناتو در چهارچوب پیمان آتالنتیک  های کمکو  های واماز: بودجه وزارت دفاع، 

شمالی( و حساب ارزی وزارت دفاع ترکیه نزد بانک مرکزی این کشور که برای خرید تسلیحات و تجهیزات 
 شد می تأمینو منابع این حساب از محل فروش و صادرات تسلیحات نظامی  یافت میصاص نظامی اخت

 (.1،1515)عصمت

نظامی در ترکیه توسط صندوق حمایت از  های هزینهکه منابع مالی اضافی برای  دهد میمطالعات نشان 
و در  1330ال قانون اساسی از س 11این صندوق به موجب ماده  .شود می تأمین 1(DISFصنایع دفاعی )

این  تأسیسشروع به فعالیت کرده است. هدف اصلی از  9(DDIکنار هیئت توسعه صنایع نظامی ترکیه )
بودجه اضافی برای نوسازی و توسعه صنایع تولیدات نظامی، خرید تسلیحات و تجهیزات  تأمینصندوق 

از  DISFابع مالی صندوق صنعت نظامی ترکیه است. من های پروژهمربوط به  های هزینه تأمیننظامی و 
اختصاص یافته در بودجه سالیانه برای صندوق، سهمی از درآمدهای مالیاتی در بودجه  های هزینهمحل کمک 

درصد از  15درصد از مالیات بر مصرف سوخت،  053وزارت دفاع، پنج درصد از مالیات بر درآمد اخذ شده، 
، 2(TAFی ایجاد شده برای حمایت از نیروهای مسلح ترکیه )مالیات بر الکل و سیگار، انتقال وجوه از بنیادها

صندوق، سهم  های داراییمالی، درآمد حاصل از  های کمکدرآمدهای حاصل از خدمات نظامی ارائه شده، 
و التاری )عصمت،  کشی قرعهمسابقات ملی و سهم درآمدهای حاصل از  های بندی شرطدرآمد حاصل از 

 (.1512، 0، اوسلر1515
و تخصیص اعتبارات مالی مورد نیاز برای  تأمینور که گفته شد صندوق حمایت از صنایع نظامی برای همانط

. مکانیسم کاری کند میو فعالیت  اندازی راههمکاری نظامی صنعتی  های پروژهتولید اسلحه و هزینه انجام 
 یها روشایع دفاعی صندوق به این ترتیب است که شورای عالی وزارت دفاع ترکیه و کمیته اجرایی صن

در  یریگ میتصمو  کنند یم نییتع کیرا با توجه به برنامه هدف استراتژ نظامی زاتیتدارکات اسلحه و تجه

                                                           
1- Ismet, A. 
2-  Defense Industrial Support Fund  

3-  Directorate of Defense Industry 

4 - Turkish Armed Forces 

5- Ucler, G. 
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نحوه پرداخت و شیوه تخصیص منابع صندوق  یها دستورالعملسالح و تجیهزات نظامی و  دوفروشیخرمورد 
DISF  وق صند یها نهیهز. از سوی دیگر، سازوکار شود یمتعیینDISF  یها پروژهبه این ترتیب است که 

مالی در یک چرخه،  تأمینبهسازی، بازسازی، توسعه صنایع دفاعی و خرید تسلیحات توسط این صندوق 
 1332. به عنوان مثال بر اساس آمارها، طی دوره زمانی ردیگ یمقرار  افتهی صیتخصخرید و بازپرداخت اعتبار 

حات لیمیلیون دالر( برای خرید تس 235د یلیارد دالر )سالیانه در حدوم 351حدود  DISF، صندوق 1333الی 
 (.1515عصمت، کرده است ) تأمیناعی های تولیدات صنعتی دفو توسعه پروژه

 های هزینهدرصد از  32، در حدود 1555تا  1332بر اساس اطالعات رسمی منتشر شده، طی دوره زمانی 
 DISFدرصد دیگر از محل منابع صندوق  12است و  شده می تأمیننظامی ترکیه از محل بودجه دولت 

نظامی کشور ترکیه مربوط به  های هزینهدرصد از  1251اختصاص پیدا کرده است. طی دوره زمانی مذکور، 
 تأمین DISFدرصد توسط صندوق  22تجهیزات نظامی بوده است که از آن رقم،  تأمینخرید و  های هزینه

که طی دوره زمانی مذکور، بودجه نظامی ترکیه در فاصله پنج تا هشت میلیارد  شده است. الزم به ذکر است
دالر بوده است که از آن حدود یک تا دو میلیارد دالر صرف تهیه و تدارک تجهیزات نظامی شده است )همان 

 منبع(.
و  DISFنیروهای مسلح ترکیه از کانال بودجه دفاعی و همچنین  یزاتتجهتهیه و تدارک تسلیحات و 

DDI تأمین ( شده است. هیئت توسعه صنایع دفاعی ترکیهDDI با هدف )و  توسعه صنعت نظامی داخلی
تا  اند بودهدر تالش  یا بودجهمالی این توسعه از طریق استفاده از منابع برون  تأمینبا هدف  DISFصندوق 

حدود  1553تا  1332وره زمانی طی د دهد یماین هدف نیروهای مسلح ترکیه را برآورده سازند. آمارها نشان 
 گذاری یهسرما و تولید تسلیحات پروژه های صنعتی نظامیدر حوزه  DISFمیلیارد دالر توسط صندوق  1350

 .)همان منبع( شده است
از سوی دیگر، ترکیه سعی کرده است تا تمام پروژه های صنعتی نظامی خود را به هیئت توسعه صنایع دفاعی 

در راستای اجرای پروژه ارتقای توان نظامی داخل،  1552کند. به این ترتیب در سال واگذار  DDIیا همان 
به هلدینگ نیروهای  وابستهشرکت داخلی  10)به امضای قراردادهایی با پیمانکاران داخل  DDIهیئت 

( به ارزش بیش از یکصد میلیارد دالر پرداخت. این اقدام منجر به کاهش پنجاه (TAFFمسلح ترکیه )
 یازهاین تأمیندر  ییخودکفادرجه  شیافزا ها گذاری سرمایهصدی نیاز به پیمانکاران خارجی شد. نتیجه این در

و  1551درصد در سال  2152 ،1552در سال درصد  9251، 1559در سال  درصد 10 بهو بخش صنعت  یدفاع
تراتژیک هیئت بوده است. این طرح اس 1515درصد در سال  05و همچنین  1553درصد در سال  2251

DDI  صنایع دفاعی  یها انجمنرا در پی داشته است. از سوی دیگر،  1511درآمد سه میلیارد دالری در سال
خصوصی داخلی که در صنایع نظامی ترکیه فعالیت  کامالً یها شرکتبا عضویت  1333و  1331 یها سالدر 

درآمد صنعت دفاعی  لیوتحل هیتجز. دکنن یممربوط به تدارکات نظامی شرکت  یها مناقصهو در  کنند یم
درصد مربوط به  99خصوصی،  یها شرکتدرصد از درآمد مذکور متعلق به  92در حدود  دهد یمترکیه نشان 

دولتی  یها شرکتدرصد مربوط به  91( و TAFFوابسته به هلدینگ نیروهای مسلح ترکیه ) یها شرکت
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که صنعت نظامی و دفاعی قادر به جذب منابع  این است کننده انیب(. این ارقام 1515است )عصمت، 
 خصوصی ایجاد کرده است. گذاران هیسرمااست و بازار بزرگی برای  یا مالحظه قابل

 (TAFFنقش هلدینگ نیروهای مسلح ترکیه )

های مسلح ترکیه و وجنگی نیر های قابلیتو در حوزه ارتقای  شده است تأسیس 1331این بنیاد در سال 
و هدف اصلی آن توسعه صنعت دفاع ملی،  کند میعت دفاعی و نرم افزارهای جنگی فعالیت افزایش توان صن

مالی پروژه  تأمینمذاکره برای تولید مشترک تجهیزات و تسلیحات نظامی در داخل ترکیه با سایر کشورها و 
در  DISFوق میلیون لیر به صند 9153های مربوطه است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه انتقال حدود 

شرکت خصوصی است که سهام آنها در بورس استانبول  3بر  مشتملبوده است. این هلدینگ  1553سال 
مالی نیروهای مسلح  تأمینمدل مستخرج از تجربه ترکیه برای  9(. در شکل 1515معامله می شود )عصمت، 

 ارائه شده است.

  
 

ُُُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالی نیروهای مسلح در ترکیه تأمین( مدل 9ماره )شکل ش                     
 تحقیق بر پایه مطالعات پیشین های یافتهمنبع:                 

 

 

TAFFتاسیس و توسعه هلدینگ نیرو های مسلح 
و برون سپاری و خصوصی سازی صنایع نظامی و  DISF)کانالی برای تامین مالی

 مشارکت بین المللی در تولید تسلیحات(

مدل تامین مالی نیروهای 

 مسلح ترکیه

تاسیس صندوق حمایت از صنایع 
 (DISFنظامی)

وام گیری بین 
المللی و کمک 
 مالی صندوق ناتو

حساب ارزی 
تامین مالی خرید 

و ورادات 
تسلیحات و 

 تجهیزات نظامی

بودجه 
ملی)مالیات،بدهی، 

دولت، انحصارات،
 اوراق قرضه(
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 . تجربه آمریکا2-1-4

درمان و سالمت، در رتبه  های تأمین هزینهاجتماعی و  تأمین های هزینهنظامی در آمریکا پس از  های هزینه
نظامی به تولید  های هزینهاساس آمارهای رسمی منتشر شده، نسبت  متوسط بر طور بهسوم قرار دارد و 

فدرال و  های دولتدرصد است. این بودجه کالن به عنوان بخشی از بودجه  10ناخالص داخلی آمریکا حدود 
مالیات بر مصرف، سود، تولید و درآمد( و درآمدهای حاصل از انحصارات دولتی و )ایالتی از محل مالیات 

 شده است. تأمینو خدمات عمومی  فروش کاال

بخش خصوصی، روند افزایشی  های گذاری سرمایهتا کنون، به منظور حمایت از  1335از اوایل دهه 
و فعاالن اقتصادی  ها شرکتهنگفت نظامی در آمریکا از محل افزایش مالیات بر سود و درآمد  های هزینه

مصرفی  های هزینهه پنتاگون را از محل کاستن از نبوده است. دولت حاکمه آمریکا کوشیده است تا بودج
اجتماعی به صورت امانی، انتشار اوراق قرضه و اخذ وام و  تأمینبخش عمومی، برداشت از محل صندوق 

ور که گفته شد جلوگیری از اثرات منفی تأمین نماید. دلیل این اقدام همانطایجاد کسری بودجه برای دولت 
رسمی  ارقام است. ها شرکتاز محل افزایش تصاعدی مالیات بر سود و درآمد  بودجه نظامی تأمینناشی از 

درصد از تولید ناخالص داخلی  15به طور متوسط  دهد میکالن اقتصادی آمریکا طی پنج دهه گذشته نشان 
فدرال، ایالتی و محلی اختصاص یافته است. در کنار  های دولتمصرفی بخش عمومی در سطح  های هزینهبه 

غیرنظامی همراه بوده و منابع مالی و  های هزینهنظامی همواره با کاهش معادل آن در  های هزینهفزایش آن ا
شود  تأمینآنکه از محل بستن مالیات تصاعدی بر سود و درآمد  جای به ها هزینهاعتبارات مورد نیاز برای این 

صرفی غیرنظامی همراه بوده است. این عمومی و م های هزینهو کاهش در  ها مالیاتمعنادار با کاهش  طور به
بتواند مدیریت کند و  نظامی را های هزینهامر به دولت کمک کرده است تا کسری بودجه ناشی از افزایش 

 (.1933محدود نگه دارد )حسین زاده، 
 نظامی، نرخ مالیات بر درآمدهای باال را های هزینهمیالدی، دولت ریگان ضمن افزایش  1335در اوایل دهه 

به شدت کاهش داد. بازپرداخت کسری بودجه ناشی از این اقدام دولت به مدت بیش از یک دهه از محل 
 های هزینهافزایش ) استراتژیشده است. این  تأمینمصرفی عمومی غیرنظامی  های هزینهکاستن پیوسته از 

بال شد. این امر سبب شد تا با کاستن از نرخ مالیات بر درآمد توانگران( توسط دولت بوش نیز دن توأمنظامی 
مالیات بپردازند به دولت قرض دهند و ضمن  بایست میتوانگران و افراد با درآمدهای باال همان وجوهی را که 

دریافت سود و بهره در سررسید اصل قرض خود را نیز پس بگیرند. این استراتژی به توزیع مجدد ثروت به 
بخش  های زیرساختدر  گذاری سرمایهو از توجه دولت به  شود مینفع توانگران اقتصادی در آمریکا منجر 

نظامی منجر به افزایش  های هزینه. ضمن اینکه افزایش کسری بودجه ناشی از افزایش کاهد میعمومی 
از وجوه ذخیره، کاهش ارائه خدمات عمومی و  برداری بهرهبدهی و کسری دولت فدرال و انجام اقداماتی نظیر 

 آمریکا(. گری نظامی سیاسی اقتصاد، 1933م شده خدمات عمومی شده است )حسین زاده، افزایش بهای تما
یکی از راهبردهای اصلی نظامی آمریکا دستیابی به برتری نظامی از راه برتری فناوری و دانش فنی است. از 

نین ( و همچS&Tاست و حفظ بودجه علم و تکنولوژی ارتش ) بر نهیهزآنجاکه حفظ برتری تکنولوژیک 
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بر اساس مطالعات زیادی روبرو کرده است.  یها چالش( دولت آمریکا را با R&Dبودجه تحقیق و توسعه )
( PPPخصوصی ) –و مشکالت، ارتش آمریکا از رویکردهای نوآورانه مشارکت دولتی  ها چالشبرای رفع این 

رتری خود را در این زمینه حفظ جهت دستیابی به اهداف تحقیقاتی و فناوری خود بهره گرفته است تا بتواند ب
به عنوان توافقی میان دولت و چند شرکت خصوصی از طریق  PPPیا  خصوصی -کند. مشارکت دولتی

و دانش فنی دولتی با منابع تکمیلی ارائه شده از سوی بخش خصوصی، ضمن ارائه  ها ییداراترکیب منابع، 
موجود و ایجاد درآمد  یها ییداراافرایش ارزش جدید و  یها ییداراخدمات برای نیروهای مسلح و ایجاد 

 (.1333، 1توانسته است تا توانایی ارتش را در انجام تحقیقات پیشرو ارتقا ببخشد )چانگ و همکاران
نیروهای مسلح است. به  یها ییداراایجاد فرصت برای افزایش ارزش  PPPاز  یریگ بهرهیکی از مزایای 

میلیون دالر از  135ر حفظ توان تولید باالدست پس از جنگ سرد، کنگره به منظو 1339عنوان مثال، در سال 
بازاریابی استراتژیک تجاری خود را  یها برنامهبودجه برای کمک به این بخش تخصیص داد تا ارتش بتواند 

( از ظرفیت بخش خصوصی و ARMSبهبود ببخشد. ارتش در قالب برنامه حمایت از تولید نظامی )
 یها شرکتنظامی را در چهارچوب قراردادهای اجاره واگذار نماید تا  یها تیساه گرفته است تا پیمانکاران بهر

 ها تیساخصوصی در زمان صلح ضمن مدرنیزه کردن و ایجاد تسهیالت مدرن، از امکانات موجود در این 
آمریکا تعلق  برای اهداف تجاری بهره گیرند و از طرف دیگر، مالکیت این امکانات به طور کامل به ارتش

داشته باشد. در ضمن در مواقع اضطرار این امکان فراهم است تا این سایت ها به کاربری سابق خود یعنی 
ضمن حفظ و ارتقای ارزش دارایی برای ارتش جهت  PPPتولید مهمات جنگی بازگردند. این مشارکت 

تواند درآمدزایی داشته باشد. بر اساس تا ب شود یمبه بخش خصوصی واگذار  استفاده نظامی در زمان مورد نیاز،
میلیون  10ساالنه  رود یمو انتظار  اند داشتهمطالعات در این برنامه یازده شرکت خصوصی آمریکایی شرکت 

 دالر درآمد خالص برای ارتش به همراه داشته باشد.
نیروهای مسلح  یها ییدارا، ایجاد توانایی جدید در PPPاز قراردادهای  یریگ بهرهیکی دیگر از مزایای  

 یساز هتلاست. به عنوان مثال، ارتش آمریکا وارد یک قرارداد مشارکت با یک شرکت خصوصی برای توسعه 
در ساختمان و  یگذار هیسرمادر فرودگاه صحرایی ارتش لگونا شده است. شرکت خصوصی با بر عهده گرفتن 

از ارائه خدمات هتلداری به عموم مردم کسب  تواند یمشده است و  مند بهرهاز فعالیت هتل داری  ساتیتأس
درآمد نماید و در مقابل ارتش توانسته است تا ضمن حفظ مالکیت زمین و هتل یک درصد از فروش ماهیانه 
هتل را دریافت کند و به این ترتیب ارتش در چهارچوب یک مشارکت ضمن کسب درآمد یک دارایی جدید به 

 (.1333دست آورده است )چانگ و همکاران، 
که مورد استفاده ارتش آمریکا قرار گرفته است، بهبود وضعیت  PPPمبتنی بر  یها دهیایکی دیگر از 

نظامی از طریق مشارکت خصوصی است. در این خصوص، ایستگاه نیروی دریایی النگ بیج  یها ییدارا
هزار  055555مقابل حدود  به اداره بندرگاه در 1331هکتار زمین است که ده درصد از آن در سال  255دارای 

میلیون دالر برای نیروی  1دالر اجاره در هر هکتار واگذار شده است. این چهل هکتار در سال درآمد برابر با 

                                                           
1- Chang, I.Y., Galing, S., Wong, C., Yee, H., Axelband, E.I., Onesi, M. and Horn, K.P. 
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زیربنایی و بهبود امکانات  یها نهیهزدریایی النگ بیج به همراه داشته است که توانسته آن را صرف جبران 
 کند )همان منبع(. این ایستگاه

برای کسب درآمد مورد استفاده نیروهای مسلح قرار گیرد. به عنوان  تواند یم PPPرداد مشارکتی یک قرا
مثال، ارتش آمریکا در چهارچوب یک توافق مشترک توسعه و تحقیقاتی با یک شرکت خصوصی تجاری و 

. این پردازد یم و کاربردهای پروتئین ابریشم عنکبوتی ها یژگیودانشگاه کرنل، به بررسی  یوتکنولوژیبمرکز 
. دهد یمتحقیقاتی را  یها تالشقرارداد مشارکتی به ارتش حق داشتن درصدی از حق امتیاز حاصل از نتایج و 

بدون در نظر گرفتن صاحب ثبت اختراع، اگر یک پیشرفت یا اختراع مهم رخ دهد، این قرارداد مشارکتی 
 اشد.یک منبع بالقوه کسب درآمد برای ارتش آمریکا ب تواند یم

شده است نه  سیتأسپرسنل  یمند بهرهبرای  معموالًفراوانی دارند که  یها ییدارانیروهای مسلح امکانات و 
، خدمات رفاهی و بهداشتی و یور بهرهبا لحاظ اصول کارآمدی و  تواند یمبرای کسب درآمد و سود. ارتش 

نیست ولی در صورتی که  ریپذ امکانولتی آموزشی را به پرسنل خود ارائه نماید که این در چهارچوب قوانین د
نیروهای مسلح در قالب قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی به ارائه خدمات بپردازند، ضمن اینکه 

خواهد بود. به عنوان مثال، هتل  ریپذ امکانارائه خواهد شد، امکان کسب درآمد و سود نیز  تر تیفیکخدمات با 
در چهارچوب یک قرارداد مشارکتی با شرکت  1333رک آمریکا در سال تاریخی تایر در وست پوینت نیویو

HRP  واگذار شد. بر اساس این توافقنامه، به مدت پنجاه سال شرکتHRP  ضمن اینکه اجاره به ارتش
، هتل را بازسازی کرده و در ضمن یک مجتمع مسکونی به آن اضافه کرده و همچنین کند یمآمریکا پرداخت 

خواهد بود. در نهایت ارتش ضمن دسترسی به  HRPو بازسازی بر عهده  وساز ساخت یها نهیهزتمام 
و در پایان  کند یمامکانات بازسازی شده و بهبود یافته هتل، یک درصد از فروش ناخالص هتل را دریافت 

 (.1333)چانگ و همکاران،  شود یمقرارداد اجاره، دارایی بهبود یافته را صاحب 
قرار گیرد، استفاده از بخشی از تجهیزات و  یبردار بهرهمورد  تواند یممشارکتی که  یها طرحیکی دیگر از 

امکانات نیروهای مسلح توسط بخش خصوصی است که این امکانات مازاد بر نیاز نیروهای مسلح هستند. به 
در ظرفیت کامل  ها تیساویدیو کنفرانس دارد که این  یها تیساعنوان مثال، در آمریکا ارتش تعداد زیادی 

. ارتش وارد یک قرارداد با بخش خصوصی شده است ردیگ ینمقرار  یبردار بهرهتوسط نیروهای مسلح مورد 
که مورد استفاده خود ارتش نیست توسط بخش خصوصی  ییها زمانتا بخشی از این امکانات و تجهیزات در 

این فعالیت، شرکت مخابرات نیز به عنوان  قرار گیرد. شایان ذکر است با توجه به ماهیت یبردار بهرهمورد 
حضور دارد. این قرارداد درآمد نیروهای مسلح را باال برده است و این  یبردار بهرهیکی از طرفین این قرارداد 

 ها تیسااین  یروزرسان بهامکان را برای ارتش فراهم نموده تا از محل این درآمدها نسبت به مدرنیزه کردن و 
 اقدام نماید.

و  ها ییداراکه در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است، لیزینگ  ها ییدارامولدسازی  یها روشی دیگر از یک
 آالت نیماشامکانات ارتش است. طی این فرآیند، فضاهای آزمایشگاهی یا تحقیق و توسعه یا تجهیزات و 

خصوصی واگذار  یها تشرکارتش که مورد استفاده خود نیروهای مسلح نیست طی یک قرارداد اجاره به 
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خصوصی فراهم  یها شرکت. این فرآیند از یک طرف امکان دسترسی سریع به دارایی را برای شود یم
 بال استفاده را برای ارتش فراهم ساخته است. یها ییداراو از طرف دیگر امکان کسب درآمد از  سازد یم

خصوصی در ایجاد  بخش تواناز  یبردار بهرهیکی دیگر از کارهای مشارکتی که ارتش امریکا انجام داد، 
منظور انتقال نیروهای فورت درام و حل مشکل مسکن  به 1330مسکن برای کارکنان ارتش بود. در سال 

خصوصی در فورت تار نیویورک شد. طی این  وساز ساختآنها، ارتش وارد یک قرارداد با چهار شرکت توسعه 
واحد مسکونی طبق خواست ارتش ایجاد کردند و  1555کردند و  سازنده زمین را خریداری یها شرکتقرارداد 

این واحدها را تضمین و نسبت به  ازدرصد  31اشغال  ،ساله ستیبدر مقابل ارتش طی یک قرارداد اجاره 
ارتش وارد  ساله ستیب. در پایان دوره کرد یمو همچنین هزینه نگهداری به شرکت اقدام  بها اجارهپرداخت 

 دینما یمو یا نسبت به واگذاری این واحدهای مسکونی اقدام  شود یمید اجاره با شرکت یک قرارداد جد
 (.1333)چانگ و همکاران، 

مشارکتی، توافق نیروی دریایی با یک شرکت خصوصی در مورد بازسازی و توسعه  یها مثالیکی دیگر از 
ارداد مشارکتی، یک شرکت خط ساحلی در ایستگاه نیروی دریایی نورفولک است. در چهارچوب این قر
آپارتمانی و ویالیی  یها خانهخصوصی به بازسازی مجموعه ویالیی خط ساحلی نورفولک و توسعه هتل و 

در جاهای دیگر برای  ها ییدارا. نیروی دریایی قادر است از محل درآمد حاصل از اجاره این کند یماقدام 
 کارکنان نیروی دریایی مسکن تهیه کند )همان منبع(.

میشیگان برای واگذاری  ستیز طیمحتحقیقات  مؤسسهدارپا با  مؤسسهمثال دیگر در مورد مشارکت 
، دارپا که یک آژانس فناوری برای پروژه های تحقیقاتی 1331تکنولوژی تصویربرداری رادار است. در سال 
ریکاست، در چهارچوب نوین برای استفاده ارتش آم یها یفناوروزارت دفاع آمریکا با وظیفه توسعه و ساخت 

میشیگان واگذار کرد.  ستیز طیمحتحقیقات  مؤسسهیک قرارداد مشارکتی فناوری رادارهای تصویری را به 
تجاری غیردولتی عرضه کرد.  یها شرکتفناوری مذکور را برای استفاده نهادهای دولتی و  مؤسسهاین 

دارپا حق واگذاری فناوری را پرداخت  از سود حاصل از فروش این محصول به ستیز طیمحتحقیقات  مؤسسه
 )همان منبع(. کند یم

کالیفرنیا، گروه خدمات مهندسی نیروی دریایی ارتش در چهارچوب یک توافقنامه  التیادر پورت هونیم 
( حق امتیاز حاصل از Cad-Plusبا شرکت خصوصی کدپالس ) 1(CRADAهمکاری تحقیق و توسعه )

در اطالعات را  یگذار اشتراکا واگذار کردند. این فناوری ارتقا یافته امکان تکنولوژی ارتقای برنامه اتوکد ر
. این قرارداد امکان دریافت حق امتیاز حاصل از فروش این فناوری سازد یمبرای برنامه طراحی اتوکد فراهم 

یکا را به مالی نیروهای مسلح در آمر تأمینچهارچوب مدل  2شکل  را برای نیروی دریایی فراهم ساخته است.
 .کشد یمتصویر 

 
 

                                                           
1- Cooperative Research and Development Agreement  
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 مالی نیروهای مسلح در آمریکا تأمینمدل  (2شکل شماره )

 تحقیق بر اساس مطالعات پیشین یها افتهیمنبع: 

 مدل تامین مالی نیروهای مسلح در آمریکا

بخش-فرابودجه  
 خصوصی

 مالیه
 عمومی

فروش و صادرات 
 تسلیحات نظامی

 سود و درآمد الیات بر مصرف،م مولد سازی دارایی های ارتش

 ایجاد توانایی جدید در دارایی ها و تغییر کاربری درآمد حاصل از انحصارات دولت

 منابع مالی از انتشارات اوراق قرضه
 بهبود وضعیت دارایی های موجود،بهسازی و توسعه

نیروهای مسلح و  هتقای ارایه خدمات رفاهی بار
 کسب درآمد

 منابع حاصل از اخذ وام و ایجاد کسری بودجه

 برداشت امانتی از صندوق تامین اجتماعی

 کاهش سایر هزینه های عمومی دولت

توان بخش خصوصی در ایجاد مسکن برای 
 نیروهای مسلح

اختراع و مشارکت فروش  واگذاری حق امتیاز،

 محصول

زات مشارکت در بهره برداری از امکانات و تجهی
 مازاد

 مشارکت در تسهیم حق امتیاز و فروش فناوری

 لیزینگ دارایی و امکانات ارتش
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 . تجربه هندوستان2-1-5

اقتصادی و مخارج نظامی است،  کشور در منطقه جنوب شرق آسیا از نظر جغرافیا، رشد ترین بزرگهندوستان 
 92طوری که مخارج نظامی این کشور در رتبه هفتم دنیا قرار دارد. بودجه نظامی کشور هندوستان از رقم 

افزایش پیدا کرده است که بیانگر رشد متوسط  1511میلیارد دالر در سال  0351 به 1550میلیارد دالر در سال 
اش سه برابر بودجه همسایه و رقیب دیرینه دجه نظامی این کشورحال حاضر بو درصد ساالنه است. در 252

را  اش نظامیدرصد از بودجه  15(. بر پایه مطالعات، 1511، 1، سعید پاراچا1512، 1پاکستان است )ماسون
ای در قالب واردات مستقیم و غیرمستقیم کرده است. عمده واردات بخش صرف تخصیص به مخارج سرمایه

درصد  3درصد،  15درصد،  11از چهار کشور روسیه، آمریکا، اسرائیل و بریتانیا به ترتیب با نظامی هندوستان 
، آالت ماشینای صرف اکتساب زمین، فرآیندهای ساخت، درصد صورت گرفته است. این مخارج سرمایه 0و 

ی تخصیص ادرصد از مخارج سرمایه 01تجهیزات، تانک، ناوهای جنگی، هواپیما و زیردریایی شده است. 
درصد صرف تجهیزات  11جنگی،  های کشتیدرصد صرف خرید  11یافته صرف واردات هواپیماهای جنگی، 

 درصد صرف خرید موشک شده است )همان منبع(. 15زرهی و 
بودجه نظامی هندوستان مشابه با سایر کشورهای دنیا به سه بخش نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی 

درصد  95، به طور متوسط 1512تا  1550ر اساس اطالعات منتشره طی دوره زمانی دریایی اختصاص دارد. ب
درصد به نیروی هوایی اختصاص دارد  29درصد به نیروی دریایی و  11از بودجه نظامی به نیروی زمینی، 

 (.1511)سعید پاراچا، 
سانی مدرن سازی های نیروی ان بودجه نظامی هند به طرز چشمگیری در حال افزایش است، اما هزینه

، بخش قابل توجهی از بودجه دفاعی هند به 1555های نظامی را به تأخیر انداخته است. از اواسط سال  نیرو
های  ای در حوزه سیستم های سرمایه های پرسنل نظامی تخصیص داده شده است، درحالی که هزینه هزینه

، 1510و  1330های  ت. در فاصله بین سالهای دیگر بودجه در حال کاهش اس تسلیحاتی در مقایسه با بخش
درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن رشد اقتصادی  0/0بودجه دفاعی هند به طور میانگین ساالنه 

ای در کنار چین و ژاپن تبدیل شده است. در سال  های ممتاز منطقه گسترده هند، این کشور به یکی از قدرت
که این امر این کشور را در جایگاه ششم جهان قرار  لیارد دالر فراتر رفتمی 01، بودجه دفاعی هند از 1510

 خود به 1510 سال در را یالملل نیب دفاعی های مجموع هزینه از درصد 9 هند دفاعی یها نهیهزداده است. 
 1از بودجه دفاعی جهان تنها  1330این موضوع در حالی است که سهم هند در سال  .است داده اختصاص

 بوده است. درصد
های  های مسلح، هزینه های نسبی بین چهار جنبه اصلی از بودجه دفاعی هند یعنی نیرو بررسی هزینه

کند که بودجه  های جانبی وزارت دفاع، این نکته آشکار می های بازنشستگی و هزینه ای، صندوق سرمایه
انسانی در حال تغییر است. هزینه های نیروی  ای از هزینه تدارکات به سمت هزینه دفاعی به طور فزاینده

 ونقل حملهای  های کاری و هزینه العاده های مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد، فوق خدمات شامل هزینه
                                                           
1- Mason, SH. 

2-  Paracha, S.S. 
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ای شامل هزینه زمین،  های سرمایه شود. هزینه های مشترک می سه نیروی دریایی، زمینی و هوایی و نیرو
شود.  های نظامی می های سنگین و متوسط و کشتی ها، خودرو پیماکردن هوا  و تدارکات و مدرنیزه وساز ساخت
های جانبی وزارت دفاع شامل خدمات عمومی، مسکن و هزینه کارخانه تولید مهمات نظامی و تحقیق و  هزینه

های نظامی پیشرفته  برای تجهیز ارتش به سیستم یگذار هیسرماشود. از طرفی، ارتش هند در حال  توسعه می
 صرفاً ای سرمایه های هزینه ،1512 تابستان به منتهی مالی سال بودجه در حال، این مت است. باو گران قی

های بازنشستگی نیز  داد. در این میان بودجه صندوق از بودجه دفاعی این کشور را تشکیل می چهارم یک
درصد افزایش  11ه نیروی انسانی نظامی ب یبرا، بودجه بازنشستگی 1335افزایش پیدا کرد. از اواخر دهه 

 (.1512درصد رسید )ماسون،  12به  1511یافت و تا پایان سال مالی 
که در بخش باال گفته شد ارتش هند مشابه با سایر نیروهای مسلح در جهان، امروزه با دو دسته  گونه همان

توان دفاعی و نگهداری و تدارکات نظامی است و دوم، افزایش  های هزینهتقاضا مواجه است. اول، کاهش در 
در نیروهای مسلح  سپاری برونبازدارندگی است. این دو تقاضا نیازمند اتخاذ راهبردهایی جدید است. 

هم  قبالًاخیر مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که  های سالدنیا در  های ارتشهندوستان مشابه با سایر 
د که مورد توجه وزارت دفاع هندوستان قرار وجود دار سپاری بروناشاره شده است چندین دلیل مهم برای 

کنترل و عملیات است. سوم، آزادسازی  های هزینهگرفته است. اول، بهبود نظارت شرکتی است. دوم، کاهش 
و  ها قابلیتمنابع برای سایر اهداف سازمانی است. چهارم، دسترسی به منافع ناشی از در اختیار داشتن 

مبود منابع داخل سازمان است. ششم، افزایش سرعت مهندسی سود پنجم، ک جهانی است. های فناوری
سازمان و کاهش و تقسیم ریسک است. همانطور که  های فعالیتسازمان است و هفتم کاهش در هزینه 

حول دو نکته اصلی است که عبارت انداز: تالش برای کنترل و کاهش  عمدتاًاین اهداف  شود میمالحظه 
 مالی هستند. تأمینبع سازمانی که هر دو وجوهی از فرآیندهای هزینه و جبران کمبود منا

(. هر چند 1551، 1کرده است )سومان سپاری برونمهمی را  های بخشبر اساس این، وزارت دفاع هندوستان 
هندوستان تصمیم گرفته  اخیراًدفاعی و نظامی در هندوستان هنوز در مراحل اولیه خود است ولی  سپاری برون

و نگهداری نیروهای نظامی از  تأمینرا برای ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی خود و  هایی تفرصاست تا 
 از: اند عبارتآنها  ترین مهمفراهم آورد که  سپاری برونطریق 

تصمیم گرفته است تا  اخیراًو امکانات و تعمیرات اساسی: ارتش هندوستان  تأسیسات، نگهداری اول 

با مشارکت  سپاری برونمربوط به نیروهای مسلح را در قالب قراردادهای  یساتتأسنگهداری از امکانات و 
 درصدی در منابع مالی 15و ذخیره  جویی صرفهضمن ایجاد  سپاری برونبخش خصوصی واگذار کند. این 

، مسئولیت این امر بر سپاری برونشده است. قبل از واگذاری و  تر کیفیتبا  دهی خدمات گیری شکلسبب 
هزار  155رکت مهندسی مکانیکی و الکتریکی متعلق به نیروهای مسلح هندوستان بود که در حدود عهده ش

نفر پرسنل داشت. با انجام این فرآیند واگذاری، ضمن اینکه مهارت و سطح کیفیت تجهیزات افزایش یافته 
 کاهش معنادار پیدا کرده است. ها داراییو فهرست گردش  ها هزینهاست، 

                                                           
1-  Suman, M.  
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، فرآیندهای ثبت و سپاری برونبرای  گیری تصمیمداده و اطالعات پرسنل نظامی: قبل از  ، نگهداریدوم

مرکز  25هزار پرسنل نظامی و در  11ضبط و نگهداری از داده و اطالعات پرسنل نظامی هندوستان توسط 
به شرکت  سپاری بروناست. وزارت دفاع تصمیم گرفت تا این فرآیند را در قالب قرارداد  گرفته میصورت 

بیس واگذار نماید تا ضمن آزادسازی نیروها و منابع انسانی مشغول در این بخش، خدمات -خصوصی دلهی
 مربوط به این فرآیندها را کاهش دهد )همان منبع(. های هزینهدریافت نماید و  تر باکیفیت

کت متعلق است. شرکت مهندسی نظامی خدمات مهندسی یک شر وساز ساختدر عرصه  سپاری برون، سوم

هزار نفر کارمند در  155با  سپاری برونبرای  گیری تصمیمبه نیروهای مسلح هندوستان است که تا قبل از 
درصد  25برای ارتش هندوستان فعالیت داشته است. بر اساس آمارها،  وساز ساختو  ها زیرساختحوزه توسعه 

ی سازمانی خود شده است. اههزینه های نگهداری و هزینهاز بودجه اختصاص یافته به این شرکت صرف 
وزارت دفاع هندوستان تصمیم گرفته است تا از ظرفیت بخش خصوصی بهره گیرد تا ضمن کاهش  اخیراً

کمتر و  های هزینهبا  وساز ساختشود و همچنین تولیدات و  مند بهرهروز دنیا  های فناوریاز آخرین  ها هزینه
 سرعت باالتر دریافت نماید )همان منبع(.

خصوصی است. بدیهی است که نیروهای مسلح نیازمند ناوگان بزرگ  ونقل حمل، اجاره سیستم چهارم

واگذار  سپاری برونهستند. وزارت دفاع هندوستان تصمیم گرفته است تا این بخش را در قالب  ونقل حمل
انندگان مربوطه شده ر آزادسازینماید. این فرآیند ضمن کاهش تعداد پرسنل مورد نیاز برای نگهداری، باعث 

 وسایطضروری دیگر به کار گرفته شوند. از طرف دیگر، تعداد تجهیزات، کامیون و  های بخشتا بتوانند در 
از  تر کیفیتمورد نیاز نیروهای مسلح کاهش چشمگیر پیدا کرده است و در حین حال خدمات با  ونقل حمل

 بخش خصوصی متخصص دریافت کرده است )همان منبع(.

 پژوهش یشناس شرو. 3
گیری از تجارب سایر کشورها، مقایسه تطبیقی این کشورها و همچنین استفاده از نظر این مطالعه با بهره

 یریگ میتصم یها روشمالی بهینه و مناسب برای ایران با استفاده از  تأمینخبرگان و کارشناسان، الگوهای 
است. برای این منظور از خبرگان، اساتید و چند معیاره و تکنیک دلفی، استخراج و اعتبارسنجی شده 

حوزه اقتصاد مالی، مدیریت مالی و مهندسی مالی، خبرگان نیروهای مسلح و مدیران مالی  نظران صاحب
پرسشنامه توزیع شده است و در نهایت  05دولتی نظرسنجی شده است. در این تحقیق تعداد  یها سازمان
در این تحقیق از روش  نیهمچن .اند نمودهرا تکمیل  ها نامهپرسشخبره تا انتهای نظرسنجی  90تعداد 
 است. (1)غیر احتمالی و هدفمند استفاده شده است. مشخصات خبرگان به شرح جدول  یریگ نمونه
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 در تحقیق قرارگرفتهمشخصات خبرگان مورد نظرسنجی  (1شماره )جدول 
 درک دکتریم مدرک کارشناسی ارشد میانگین سابقه کار تعداد مشخصات

اساتید حوزه اقتصاد مالی، مدیریت 
 مالی و مهندسی مالی

11 11 1 3 

 1 15 3 11 دولتی یها سازمانمدیران مالی 

 یها سازمانمدیران مالی 
 خصوصی

0 1 1 9 

 1 0 11 1 خبرگان نیروهای مسلح

 تحقیق یها افتهیمنبع: 

 ات خبرگان و اساتید بهره گرفته شده است.طراحی شده از نظر یها پرسشنامهاز طرفی برای سنجش روایی 

 ها داده لیوتحل هیتجزها و  . یافته4
 ، استخراج الگو و اعتبارسنجیها روش یبند رتبه .4-1

 افزار نرممعیارها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک دلفی در قالب  یبند رتبهنتایج حاصل از 
Expert-Choice  ارائه شده است. این جدول شامل مشخصات معیارها، وزن نسبی و  (1شماره )در جدول

 رتبه معیارها است.
 معیارها بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی یبند رتبه( 1شماره ) جدول

 رتبه روش وزن نسبی نام معیار

 0 15/5 نگهداری و تدارکات نظامی یها نهیهزکاهش 

 1 53/5 زدارندگیافزایش توان دفاعی و با

 9 11/5 کنترل و عملیات یها نهیهزکاهش 

 0 15/5 جدید یها یتکنولوژدسترسی به منافع حاصل از فناوری و 

 1 10/5 رفع کمبود منابع داخل سازمانی

 2 53/5 افزایش سرعت مهندسی سود

 2 11/5 سازمان یها تیفعالناشی از  یها نهیهزکاهش 

 3 51/5 تقسیم ریسک

 1 19/5 کلی اقتصاد مقاومتی یها استیباس سازگار

 3 50/5 داخل کشور یها لیپتانسدسترسی به منابع مبتنی بر 

 تحقیق یها افتهیمنبع: 

 9و رویکردها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در جدول شماره  ها روش یبند رتبهنتایج حاصل از 
 ی روش و در نهایت رتبه رویکرد ارائه شده است.ارائه شده است. در این جدول، نام روش، وزن نسب
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 و رویکردها بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی ها روش یبند رتبه( 9جدول شماره )

 رتبه شاخص  وزن نسبی نام روش

 9 12/5 محور دولت یها روش

 1 29/5 خصوصی–مبتنی بر مشارکت عمومی  یها روش

 1 91/5 خصوصی محور و یسپار برونرویکرد 

 تحقیق یها افتهیمنبع: 

. این نتایج مبتنی بر شود یممالی نیروهای مسلح پرداخته  تأمین محور دولت یها روشزیر  یبند رتبهحال به 
 است. ها روشنظرسنجی از خبرگان و در چهارچوب تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس مقایسات زوجی 

مالی بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و  تأمین محور دولتو رویکردهای  ها روش یبند رتبه( 2جدول شماره )
 مقایسات زوجی

 رتبه روش وزن نسبی نام روش

یزیر بودجه یها روش، حسابرسی هزینه و تغییر ها نهیهزمدیریت   53/5 2 

شده فیتعرمالی حمایت از نیروهای مسلح با منابع  یها صندوق سیتأس  13/5 1 

 0 11/5 فعالیت اقتصادی صنعتی نیروهای مسلح باهدفتجاری صنعتی  مجتمع سیتأس

تولیدات نظامی با کشورهای مختلف یالملل نیبقراردادهای مشارکت   10/5 1 

و خرید اعتباری تسلیحات یالملل نیب یها واماخذ   51/5 1 

مالی برای واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی تأمین یها آژانساستفاده از ظرفیت   51/5 1 

امانی یها برداشتموجود در مالیه عمومی نظیر انتشار اوراق بدهی، چاپ پول و  یها روش  52/5 3 

مالی واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی تأمینافتتاح حساب ارزی ویژه برای   12/5 9 

(یالملل نیبدرآمد از محل آموزش و یاددهی فنون نظامی ) کسب  19/5 2 

 قیقتح یها افتهیمنبع: 

مالی نیروهای  تأمینخصوصی برای  -مبتنی بر مشارکت عمومی یها روشو مقایسه  یبند رتبهدر ادامه به 
 . این نتایج مستخرج از تحلیل سلسله مراتبی نظرسنجی از خبرگان است.شود یممسلح در ایران پرداخته 

بخش خصوصی بر اساس رویکرد تحلیل و رویکردهای مبتنی بر مشارکت دولت با  ها روش یبند رتبه( 0جدول شماره )
 سلسله مراتبی و مقایسات زوجی

 رتبه روش وزن نسبی نام معیار

 2 53/5 برای پروژه های نظامی PPPقراردادهای مشارکت 

 1 10/5 با مشارکت بخش خصوصی ها ییدارابهسازی و توسعه 

 2 11/5 بهبود خدمات رفاهی، بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی

 3 51/5 ثبت حق اختراع و فروش فناوری مشارکت در

 1 53/5 و تکنولوژی بر انیبن دانشاز تولیدات  یبردار بهرهمشارکت در 

از امکانات و تجهیزات مازاد نظامی یبردار بهرهمشارکت در   19/5 1 

ارتش از طریق قرارداد اجاره و سایر صکوک یها ییدارامولدسازی   11/5 9 
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 رتبه روش وزن نسبی نام معیار

 0 11/5 نظامی به اوراق بهادار یها ییدارایل و تبد یبهادار سازاوراق 

نظامی در قالب برنامه سهام مالکیت یها ییداراواگذاری   52/5 3 

 1 53/5 دانش حاصل از تحقیق و توسعه نیروهای مسلح یگذار اشتراکدرآمد حاصل از به 

 تحقیق یها افتهیمنبع: 

مالی نیروهای مسلح  تأمینبرای  یساز یخصوص و یسپار برونمبتنی بر  یها روش یبند رتبهبه  تیدرنهاو 
 بر اساس تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی نظرسنجی از خبرگان است. یبند رتبه. این شود یمپرداخته 

 
و خصوصی محور بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و  یسپار برونرویکردهای  یبند رتبه( 2جدول شماره )

 مقایسات زوجی
 رتبه معیار نسبی وزن نام روش

 0 10/5 نظامی یها ییدارالیزینگ و قراردادهای اجاره امکانات و 

مراکز بهداشتی خدماتی( -هتل-)مسکن وساز ساختپروژه های  یسپار برون  11/5 1 

ونقل حمل یها ستمیسو واگذاری  یسپار برون  11/5 2 

خدمات آموزشی بهداشتی نظامی یها ستمیس یسپار برون  12/5 2 

موجود در راستای کسب درآمد یها ییداراغییر کاربری ت  13/5 1 

برای ایجاد توانایی جدید در دارایی و امکانات یسپار برون  13/5 9 

 تحقیق یها افتهیمنبع: 

 یریگ جهینت .5
 تأمیناین مطالعه با بررسی تجربه پنج کشور منتخب چین، روسیه، ترکیه، آمریکا و هندوستان، الگویی برای 

ی نیروهای مسلح در ایران با تکیه بر توانایی بخش خصوصی و مشارکت با این بخش ارائه داده است. مال
کلی سه رویکرد دولت محو، مبتنی بر مشارکت دولت با  مرور تجربه کشورهای منتخب نشان داد به طور

مالی این  تأمینو امکانات نیروهای مسلح در زمینه  ها ییدارا یساز یخصوصو  یسپار برونبخش خصوصی و 
 تأمینخارج از بودجه برای  محور دولت یها روش نیتر مهمنیروها خارج از بودجه عمومی دولت وجود دارد. 

، حسابرسی هزینه ها نهیهزمالی نیروهای مسلح بر اساس تجربه کشورهای بررسی شده عبارت انداز: مدیریت 
مجتمع  سیتأس، شده نییتعیتی با منابع از پیش مالی حما یها صندوق سیتأس، یزیر بودجه یها روشو تغییر 

تولیدان  یالملل نیبتجاری صنعتی با هدف فعالیت اقتصادی و درآمدزا برای نیروهای مسلح، قراردادهای 
استفاده از  تسلیحات،اعتبارات برای واردات  تأمینو  یالملل نیب یها وامنظامی مشترک با شرکای خارجی، اخذ 

اعتبارات الزم برای واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی،  تأمینبرای  یالملل نیب مالی یها آژانسظرفیت 
امانی و انتشار اوراق مشارکت، کسب درآمد از محل آموزش و یاددهی فنون نظامی به  یها برداشت

مالی واردات تجهیزات و تسلیحات نظامی. در  تأمینهمسایگان خارجی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای 
که عبارت انداز:  دهد یممبتنی بر مشارکت تجربه کشورهای مختلف چندین روش مختلف را نشان  رویکرد
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برای اجرای پروژه های نظامی، قراردادهای مشارکت برای بهسازی، تغییر کاربری، ارتقای  PPPقراردادهای 
های مسلح، مشارکت در نیرو یها ییدارا، فضاها، امکانات و ها تیسااز  یبردار بهرهکیفیت، بهبود خدمات و 

و تکنولوژی بر و اشتراک دانش حاصل از تحقیق و  انیبن دانشثبت اختراع، فروش فناوری، تولید محصوالت 
 یمولدسازنظامی مازاد بر نیاز،  یها تیساو  ها ییدارااز فضاها، امکانات،  یبردار بهرهتوسعه، مشارکت در 

 نیهمچنو تجهیزات نیروهای مسلح و  ها ییدارادارسازی و تجهیزات در قالب صکوک، اوراق بها ها ییدارا
 یها روشنیز  یساز یخصوصو  یسپار برونواگذاری در قالب سهام مالکیت از طریق بازار سرمایه. در رویکرد 

پروژه های  یسپار بروناز: لیزینگ و قراردادهای اجاره،  اند عبارتکه  شود یممختلفی در تجربه کشورها دیده 
با  یسپار برونو  ونقل حملسیستم  یسپار بروننگهداری از امکانات بهداشتی، آموزشی، رفاهی،  ،وساز ساخت

 نیروهای مسلح. یها ییدارا، امکانات و ها تیساهدف ایجاد توانایی جدید در فضاها، 
ز مستخرج ا یها داده لیوتحل هیتجزنتایج حاصل از نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان و نخبگان بر مبنای  

مشارکت در توسعه و بهسازی، چندمعیاره نشان داد،  یریگ میتصم یها روشپرسشنامه و مصاحبه با استفاده از 
، وساز ساختپروژه های  یسپار بروننظامی،  یها ییدارااز امکانات و  یبردار بهرهدر  و مشارکتمولدسازی 

صندوق مالی حمایت  سیتأس، ها ییدارانات و و امکانات و ایجاد توانایی جدید در امکا ها ییداراتغییر کاربری 
در تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای  یالملل نیباز نیروهای مسلح، قرارداد مشارکت 

 مالی نیروهای مسلح است. تأمین یها روش نیتر مطلوبمالی واردات تسلیحات نظامی  تأمین

 سلح در ایرانمالی مطلوب نیروهای م تأمین. ارائه مدل 5-1
چند  یریگ میتصممبتنی بر  یها روشاساس تجربیات پنج کشور بررسی شده و با استفاده از  بر بخشدر این 
 الگوی مطلوب استخراج گردید. یبند ردهمعیاره 
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 وهای مسلح بر اساس تجربه سایر کشورها )درخت تصمیم(مالی نیر تأمین یها روش( خالصه 0شکل شماره )
 موردمطالعهمنبع: چکیده مطالعات پیشین خارجی و تجارب کشورهای منتخب 

 روش ها وراهکارهای تامین مالی نیروهای مسلح

روش های مبتنی بر 
مشارکت عمومی با 

 بخش

روش های دولت 
 محور

روش های برون 
سپاری و 

 خصوصی محور

حسابرسی هزینه و  مدیرت هزینه ها،
 تغییر روش های بودجه ریزی

لیزینگ و قراردادهای اجاره امکانات و 
 دارایی های نظامی

برای پروژهای PPPقراردادهای مشارکت
 نظامی

ری پروژه های ساخت و ساز برون سپا
مراکز بهداشتی خدماتی(-هتل-)مسکن  

هسازی و توسعه دارایی ها با مشارکت ب
 بخش خصوصی

تاسیس صندوق های مالی حمایت از 
 نیروهای مسلح با منابع تعریف شده

برون سپاری و واگذاری سیستم های 
 حمل و نقل

بهداشتی با مشارکت  بهبود خدمات رفاهی،
 بخش خصوصی

تاسیس مجتمع تجاری صنعتی با 
تی هدف فعالیت اقتصادی صنع

لحنیروهای مس  
مشارکت در ثبت حق اختراع و فروش 

 فناوری
برون سپاری سیستم های خدمات 

 آموزشی بهداشتی نظامی

قراردادهای مشارکت بین المللی 
 تولیدات نظامی با کشورهای مختلف

های بین المللی و خرید  واماخذ 
 اعتباری تسلیحات

مشارکت در بهره برداری از تولیدات دانش 
جود در غییر کاربری دارایی های موت بنیان و تکنولوژی بر

 راستای کسب درآمد
های تامین  استفاده از ظرفیت آژانس

مالی برای واردات تسلیحات و 
 تجهیزات نظامی

یی های ارتش از طریق امولد سازی دار
برون سپاری برای ایجاد توانایی جدید در  قرارداد اجاره و سایر صکوک

یی و امکاناتادار  
مشارکت در بهره برداری از امکانات و 

روش های موجود در مالیه عمومی  تجهیزات مازاد نظامی
چاپ پول و  نظیر انتشار اوراق بدهی،
 تینبرداشت های اما

ژه برای تامین افتتاح حساب ارزی وی
مالی واردات تسلیحات و تجهیزات 

 نظامی 

اوراق بهادار سازی و تبدیل دارایی های 
 نظامی به اوراق بهادار

واگذاری دارایی های نظامی در قالب برنامه 
 سهام مالکیت

کسب درآمد از محل آموزش و 
 یاددهی فنون نظامی)بین المللی(

درآمد حاصل از به اشتراک گذاری دانش 
 حاصل از تحقیق و توسعه نیروهای مسلح
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 منابع و مأخذ
 منابع فارسی

 مالی  تأمینمناسب برای  سازی مدل (،1933نصر اصفهانی، ر ) و صمدی، س؛ صامتی، م؛ اکبری، ن
 سازی مدلوردی شهرداری اصفهان(، فصلنامه تحقیقات مطالعه م)بخش عمومی شهری در ایران 

 .130-100: 1اقتصادی، 

 بررسی ارتباط بین مخارج نظامی )بودجه دفاعی( و میزان  (،1932علی پور، ب ) بختیارپور، ع؛
، اولین همایش 1923-1931 برای دوره زمانی فارس خلیجخارجی کشورهای حاشیه  های بدهی

 سی، مدیریت و اقتصاد.حسابداری، حسابر المللی بین

  مالی دولت  تأمینبررسی تأثیر شیوه  (،1930خزائی، ا ) و ، جمنتظری سورکچالیجعفری صمیمی، ا؛
و بودجه،  ریزی برنامه، فصلنامه بر رشد اقتصادی ایران )با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت

11(1 :)9-11. 

 ( 1933حسین زاده، ا،)  آمریکا، ترجمه پرویز امیدوار، تهران، نشر نی. گری نظامیاقتصاد سیاسی 

 مالی  تأمین های استراتژیو  ها مدلبررسی  (،1931محمدی، ح ) و ؛سوری، ا.ر حسینی، س.ش؛
(: 22)11یرانی(، ا -تعاونی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی )رویکرد اسالمی های شرکت

19-33. 

 با استفاده از  ها بانکمالی  تأمین یها روش یبند رتبهتحلیل و  (،1930نژاد، ن ) یمؤمن و حقیقی، م
مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و  تأمینابزارهای 

 .32-11: 11بانکداری اسالمی، 

 هلدینگ با رویکرد  یها شرکتمالی  تأمین یساز مدل(، 1932عزآبادی، م.ا )راعی  ؛ وخدامرادی، س
 .21-29(: 19)2، یگذار هیسرماکاهش هزینه سرمایه، فصلنامه علمی پژوهشی دانش 

 خارجی در کشورهای  یها یبدهنظامی بر  یها نهیهزاثر  (،1933تقی زاده. ح ) و پناهی. ح دیزجی، م؛
 .192-111(: 1)9اقتصادی،  یزسا مدل، فصلنامه توسعه درحال

 بر انتخاب شیوه  مؤثرعوامل  یبند تیاولو (،1930م ) .فذایی واحد و دزفولی، م زاده خواجه ؛ذاکرنیا، ا
در محیط فازی مبتنی بر متغیرهای کالمی،  TOPSISمالی در ایران با استفاده از روش  تأمین

 .09-15: 11مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 

 ( 1935فیروز زارع، علی و برجی، معصومه،) مالی )مفاهیم، ابزارها و تجارب(، نشر  تأمینبر  ای مقدمه
 نص، تهران.

 ( 1931قاسمی، س ،)و  گذاری سرمایهخارجی پروژه، سازمان  گذاری سرمایهمالی و  تأمین های روش
 اقتصادی و فنی ایران، تهران. های کمک

http://jpbud.ir/article-1-998-fa.pdf
http://jpbud.ir/article-1-998-fa.pdf
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 مالی مطلوب برای بخش  تأمینمعیارها در  یبند رتبهلگوسازی و ا (،1932عظیمی. م ) و قربانی، ر
-112(: 1)3اقتصادی،  یساز مدل)کالنشهر مشهد(، فصلنامه  MCDMعمومی با استفاده از روش 

151. 

 ( 1935قلی آریا نژاد، میربهادر و سجادی، سید جعفر ،) تحقیق در عملیات پیشرفته، تهران، انتشارات
 میر.

 در بخش باالدستی  ها پروژهمالی  تأمین یها روشبررسی (، 1930، س.ا )مصطفوی و عباسی، ا
 .195-159(: 90)15صنعت نفت ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، 

 آن بر رشد  ریتأثاقتصاد دفاعی در نیروهای مسلح و (، 1932علیزاده. ح ) و امینی، پ باسیان، ع؛ع
 .113-101(: 39)11اقتصادی ایران، مجلس و راهبرد، 

 نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای  یها نهیهز ریتأثبررسی و مقایسه تطبیقی  (،1939خندان، ا ) گل
سیستمی، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی،  GMM: رهیافت افتهی توسعهو  توسعه درحالمنتخب 

10:19-22. 

 بر  دیتأکا مالی در سیستم اسالمی ب تأمین یها روشبررسی (، 1931بهزاد ارجمندی. م ) و لشکری، م
 .02-99(: 1)1صکوک، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسالمی، 

 ،خارجی ایران،  یها یبدهنظامی بر  یها نهیهزاثر  (،1932گل خندان، ا ) و ص محمدیان منصور
 .121-193(: 91)3فصلنامه علوم اقتصادی، 

 ای منتخب اوپک: نظامی و رشد اقتصادی در کشوره یها نهیهز(، 1932گل خندان. ا ) و موالیی، م
 .091-053(:1)05های مختلط نامتجانس، تحقیقات اقتصادی، رهیافت آزمون علیت گرنجری در پانل

 مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشگاه تهران. (،1939) ، میمؤمن 

 مالی در صنعت نفت  تأمین یها روشارزیابی  (،1939شاهجوئی، م ) و ، رقتیحقمرادی  مینویی، م؛
-110(: 21)15یران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، ا

113. 
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