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چکیدُ
ثحشاٖ ٚیشٚع وش٘ٚب (وٚٛیذ  )91و ٝچٙذ ٔبٞی اػت و ٝوـٛسٞبی صیبدی سا دسٌیش وشد ،ٜد٘یب سا ثشای ٕٞیـ ٝتغییش خٛاٞذ داد .ایٗ ثیٕبسی
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝافشاد سا اص پب دسآٚسد ،ٜثبصاسٞب سا ٘یض ٔختُ ٕ٘ٛد ٜاػت .لذست ػیبػی ،التلبدی ٘ ٚظبٔی وـٛسٞب سا ٘یض ثشای ٕٞیـ ٝدػتخٛؽ
دٌشٌ٘ٛی خٛاٞذ وشد.
پیبٔذٞبی ٚیشٚع وش٘ٚب سٚصثٝسٚص ٌؼتشدٜتش ٔیؿٛد تب آ٘زب و ٝثش صٔیٞٝٙبی ٘ظبٔی ٘یض تأحیش ٌزاؿت ٚ ٝثبػج ٔیؿٛد دِٚتٞب دس ػیبػتٞبی
دفبػی ٘ ٚظبٔی خٛد تزذیذ٘ظش وٙٙذ؛ ثب تٛر ٝث ٝاِٛٚیت ٔشالجتٞبی ثٟذاؿتی ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثٛدر ٝػبیش ثخؾٞب اصرّٕ ٝثخؾ دفبػی
دػتخٛؽ تؼذیُ  ٚوبٞؾ ؿٛد؛ و ٝایٗ وبٞؾ ،تأحیش ٔٙفی ثش ص٘زیش ٜتأٔیٗ دفبػی خٛاٞذ داؿت.
دس ایٗ ٌضاسؽ ػؼی ؿذ ٜاػت تأحیش ایٗ ثیٕبسی ثش ص٘زیش ٜتأٔیٗ دفبػی ٔٛسدثشسػی لشاس ٌیشد؛ ثش ایٗ اػبع تأحیش ایٗ ثیٕبسی ثش ثٛدرٚ ٝ
اػتجبسات دفبػی ،تزبست دفبػی ،پشٚطٜٞبی دفبػی فشأّی ثیبٖ ؿذ ٜاػت .ػپغ ؿٛنٞبی ثیٕبسی وش٘ٚب ثش سٚؽٞبی تِٛیذ  ٚص٘زیش ٜتأٔیٗ
دفبػی ،وبٞؾ تمبضبی ٔحلٛالت ٘ظبٔی ثشاحش ؿیٛع وش ٘ٚب ،تأحیش ثش كٙبیغ دفبػی  ٚدسٟ٘بیت ػٙبسیٞٛبی پیؾ سٚی كٙبیغ دفبػی دس ٔمبثّ ٝثب
ثحشاٖ ایٗ ثیٕبسی اسائ ٝؿذ ٜاػت.

ٍاصُّای کلیدیٚ :یشٚع وش٘ٚب ،ثٛدر ٝدفبػی ،كٙبیغ دفبػی ،تزبست دفبػی

 -1هقدهِ
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ث ٝاسصؽ كذٞب ٔیّی ٖٛدالس اص دػت دٙٞذ .دس ایٗ صٔبٖ
ؿشوتٞبی دفبػی ثبیذ تلٕیٕبت ػختی سا دس ٔٛسد ٘حٜٛ
ادأ ٝفؼبِیتٞبی خٛد دس آیٙذ ٜاتخبر وٙٙذ.

كٙؼت دفبػی دس حبَ حبضش ؿبیذ ثٝا٘ذاص ٜثؼیبسی اص
كٙبیغ دیٍش تحت تأحیش ؿیٛع ثیٕبسی وش٘ٚب لشاس ٍ٘شفتٝ
ثبؿذ؛ أب ثبیذ تٛر ٝداؿت و ٝلشاسدادٞبی دفبػی،
لشاسدادٞبی ثؼیبس اسصؿٕٙذی ٞؼتٙذ  ٚضشس ثبِم ٜٛتزبست
٘بؿی اص ثذتشیٗ ػٙبسیٛی ٔشثٛط ث ٝایٗ ثیٕبسی ٔیتٛا٘ذ ثٝ
ٔؼٙبی ایٗ ثبؿذ و ٝؿشوتٞب فشٚؽ پیؾثیٙیؿذ ٜخٛد سا

حفظ وّی ٝخغٛط تِٛیذ٘ٛٔ ،تبط ٘ ٚیشٚی وبس فؼبَ دس
ٔٛار ٟٝثب وبٞؾ فشٚؽ ،ؿشایظ چبِؾثشاٍ٘یضی اػت وٝ
ؿشوتٞبی دفبػی ثبیذ ثب آٖ سٚثش ٚؿ٘ٛذ .دس ایٗ ٔشحّٝ
ٔذیشاٖ كٙبیغ دفبػی ثب ػؤاَٞبی ػختی سٚثشٞ ٚؼتٙذ:
 آیب آٖٞب ػغح ٘یشٚی وبس سا حفظ ٔیوٙٙذ یب دس ٔؼشمخغش اص دػت دادٖ افشاد تٛإ٘ٙذ لشاس ٔیٌیش٘ذ؟
 آیب دس پشداخت ث ٝتأٔیٗوٙٙذٌبٖ تأخیش داس٘ذ؟ آیب آٖٞب ثشای دسیبفت وٕه ث ٝدِٚتٞب ٔشارؼٝٔیوٙٙذ؟

 -*9پظٞٚـٍش ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚپظٞٚؾٞبی ِزؼتیىی دا٘ـٍب ٜربٔغ
أبْ حؼیٗ(ع)ٛ٘ ،یؼٙذٔ ،ٜؼئ ،َٛپؼت اِىتش٘ٚیىی:
HGH132@Gmail. Com

 -2پظٞٚـٍش ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚپظٞٚؾٞبی ِزؼتیىی دا٘ـٍب ٜربٔغ
أبْ حؼیٗ(ع) ،پؼت اِىتش٘ٚیىیhasarraf@yahoo.com :
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ظشفیت ثیٕبسػتبٖٞب ٌؼتشؽ یبثذ ،تزٟیضات رذیذ
خشیذاسی ؿٛد  ٚخذٔبت ثٟذاؿتی ثیـتشی اسائ ٝؿٛد.

 آیب آٖٞب ثٛدر ٝتحمیك  ٚتٛػؼِ ٝجٞٝبی فٙبٚسی سا ثٝػٕت پشداخت حمٛق ث ٝوبسوٙبٖ دس ٔؼشم خغش
ٞذایت ٔیوٙٙذ؟
 آیب آٖٞب ٔىبٖٞبی تِٛیذ سا ربثزب ٔیوٙٙذ؟ چٍ ٝ٘ٛآٖٞب اػتٕبد ػٟبٔذاساٖ سا حفظ ٔیوٙٙذ؟ؿشوتٞبی دفبػی ثبیذ ثشای حجبت آیٙذ ٜتالؽ وٙٙذ ٚ
ثشای پبػخٍٛیی ث ٝػذْ لغؼیتٞبی ٘بؿی اص ؿٛن ایٗ
ثیٕبسی ٌٕٝٞیش ،دس پبػخ ث ٝچٙیٗ ػؤاالتی آٔبد ٜثبؿٙذ.

وـٛسٞبیی و ٝدس صیشػبختٞب ٘ ٚفٛر ثٟذاؿتی ضؼیف
ٞؼتٙذ٘ ،یبص ثٞ ٝضی ٝٙثیـتشی ثشای ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٚیشٚع
داس٘ذ.
ایٗ احتٕبَ ٚرٛد داسد و ٝدِٚتٞب دس ػشاػش رٟبٖ
ٔزجٛس ؿ٘ٛذ ٞضیٞٝٙبی ثیـتشی سا كشف تأٔیٗ ارتٕبػی
وٙٙذ .دِٚتٞب ٕٔىٗ اػت ٔزجٛس ؿ٘ٛذ چٙذیٗ ٚاْ سا اص
عشیك ٚاْٞبی وٓثٟش ٚ ٜػٛدٞبی پشداختی ٚاْٞبی ٔٛرٛد
ا٘زبْ دٙٞذ .اٌش دِٚتٞب اص٘ظش ٔبِی ثب ٔـىُ ٘مذیٍٙی وٓ،
رخبیش ٔحذٚد  ٚساٜٞبی وبفی ثشای اػتمشام سٚثش ٚثبؿٙذ،
ػشا٘زبْ ثب ا٘تمبَ ٚر ٜٛاص دیٍش ٔؤِفٞٝبی ثٛدر ٝثب اسصؽ
ثبال و ٝحٛص ٜدفبػی سا ٘یض ؿبُٔ ٔیؿٛد ٞضیٞٝٙبی غیشلبثُ
پیؾثیٙی سا تأٔیٗ ٔیوٙٙذ.

تزضیٚٝتحّیُ ٘تبیذ یه ٘ظشػٙزی اخیش و ٝتٛػظ
ؿشوت ٚسدیىت 1ا٘زبْ ؿذ٘ ،ٜـبٖ ٔیدٞذ و ٝا٘تظبس

تأثیر بیماری کرونا بر زنجیره تأمین دفاعی

ٔیسٚد ثیٕبسی وش٘ٚب (وٚٛیذ  )91تأحیش ٔختُوٙٙذٜای ثش
ص٘زیشٜٞبی تأٔیٗ دفبػی داؿت ٝثبؿذ.
تزضیٚٝتحّیُ ٘ظشػٙزی ،ثش اػبع پبػخ ٘ 084فش ثٝ
ػؤاالت ٘ـبٖ داد]:[9
  ٪88اص پبػخدٙٞذٌبٖ ٔؼتمذ٘ذ ؿیٛع ثیٕبسی وش٘ٚب(وٚٛیذ  )91دس ص٘زیشٜٞبی تأٔیٗ دفبػی اختالَ ایزبد
ٔیوٙذ.
 ٔ ٪08ؼتمذ٘ذ و ٝایٗ اختالَ صیبد خٛاٞذ ثٛد ،صیشاپبػخ "ثؼیبس ٔختُوٙٙذ "ٜدادٜا٘ذ.
  ٪63اص پبػخدٙٞذٌبٖ یه اختالَ ٔتٛػظ سا پیؾثیٙیوشدٜا٘ذ.
  ٪98اص پبػخدٙٞذٌبٖ حذالُ تأحیش ؿیٛع ثیٕبسی وش٘ٚب(وٚٛیذ  )91دس ص٘زیش ٜتأٔیٗ دفبػی سا پیؾثیٙی
ٔیوٙٙذ.
ٚصاست دفبع وـٛسٞبی ٔختّف اصرّٕ ٝاػتشاِیب  ٚاٍّ٘یغ
الذأبت الصْ سا ثشای حٕبیت اص ص٘زیشٜٞبی تأٔیٗ دفبػی
ا٘زبْ دادٜا٘ذ .اصرّٕ ٝػیبػتٞبی رذیذ دس تٟی ٚ ٝتذاسوبت
الالْ ٘ظبٔی ثبٞذف تؼشیغ دس دػتیبثی ثٛٔ ٝاد  ٚخذٔبت
ٔشتجظ ثب ٔمبثّ ٝثب ثیٕبسی وش٘ٚب تؼییٗ ؿذ ٜاػت.

دسحبِیو ٝؿشوتٞبی دفبػی ثضسيتش ٕٔىٗ اػت
ثش٘بٔٝسیضیٞبیی سا ثشای ٔمبثّ ٝثب تأحیشات ٔخشة ایٗ ٚیشٚع
داؿت ٝثبؿٙذ ،ؿشوتٞبی وٛچه ٔ ٚتٛػظ ٔحّی وٝ
سیؼه ٘مذیٍٙی  ٚثذٞی ثبالیی دس تشاص٘بٔٞٝبی خٛد داس٘ذ،
ٕٔىٗ اػت خیّی خٛة ٘تٛا٘ٙذ ٔذیشیت ٔبِی ا٘زبْ دٙٞذ؛
ِزا ثشای ادأ ،ٝایٗ ؿشوتٞب ثٛ٘ٝػی حٕبیتٞبی ٔبِی ٚ
پِٛی اص عشف دِٚت احتیبد داس٘ذ ].[2
ثش اػبع تحمیمبت ؿشوت ٌّٛثبَ دیتب ،2یه ؿشوت
پیـش ٚدس تزضیٚٝتحّیُ اعالػبت ٚاثؼت ٝثٚ ٝصاست دفبع
آٔشیىب٘ ،ـبٖ ٔیدٞذ تأحیش عٛال٘یٔذت ثیٕبسی وش٘ٚب
(وٚٛیذ  ،)91ثٝكٛست وبٞؾ ثٛدر٘ ٝظبٔی ث ٝدِیُ سوٛد
التلبدی ٘بؿی اص ایٗ ثیٕبسی ٌٕٝٞیش دس وـٛسٞبی ٔختّف
خٛاٞذ ثٛد.
احشات وبُٔ التلبدی ٔ ٚبِی ٚیشٚع وش٘ٚب چٙذیٗ ػبَ
پغ اص ػبَ  2424آؿىبس ٔیؿٛدٚ ،لتی ٞضیٞٝٙبی ایٗ
ثحشاٖ دس ػیبػتٞبی پِٛی دِٚتٞب ٔٙؼىغ ؿٛد .دس پی
ثحشاٖ ٔبِی رٟب٘ی دس ػبَٞبی  ،2448-2442ثیـتشیٗ
وبٞؾ ثٛدر ٝدفبػی دس ػبَ  2496 ٚ 2492كٛست ٌشفتٝ
اػت.

 -2تأثیز بیواری کزًٍا بز بَدجِ ٍ اػتبارات دفاػی
دس وـٛسٞبی ٔختّف ٔخبسد ػٕذ ٜدفبػی ،تمشیجبً دٚ
دسكذ اص تِٛیذ ٘بخبِق داخّی سا ث ٝخٛد اختلبف ٔیدٞذ.
وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی دفبػی ث ٝػٛأُ دیٍشی اػٓ اص ؿشایظ
التلبدی  ٚارتٕبػی ٞش وـٛس ثؼتٍی داسد .وـٛسٞبیی وٝ
ثٝؿذت تحت تأحیش ایٗ ثیٕبسی لشاس داس٘ذ ثبیذ ٞضیٞٝٙبی
ٔشالجتٞبی ثٟذاؿتی خٛد سا افضایؾ دٙٞذ؛ ٕٔىٗ اػت

ثشای ٚصاستخب٘ٞٝبی دفبع ،پیبٔذٞبی ٚیشٚع وش٘ٚب دس
ثٛدر ٚ ٝػبیش ٔٛضٛػبت تأحیش خٛاٞذ داؿت .حتی اٌش
اػضبی ٘بتٕٞ ٛچٙبٖ ث ٝد٘جبَ ٞذف  ٪2اص تِٛیذ ٘بخبِق
2 - Global Data

1 - Verdict
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ٔٛری اص وبٞؾ ثٛدر ٝدفبػی  ٚوبٞؾ ٘یشٞٚبی ٘ظبٔی
ؿذ.

داخّی ثشای ٞضیٞٝٙبی دفبػی ثبؿٙذٍٝ٘ ،داؿتٗ خغٛط
ثٛدر ٝفؼّی دؿٛاس خٛاٞذ ثٛد؛ صیشا سؿذ تِٛیذ ٘بخبِق
داخّی پیؾثیٙیؿذ ٜتٛػظ ٚیشٚع ٌٕٝٞیش وش٘ٚب تحت
تأحیش لشاس خٛاٞذ ٌشفت .دس كٛست وبٞؾ تِٛیذ ٘بخبِق
داخّی ،وـٛسٞبی ٘بت ٛحتی ٕ٘یتٛا٘ٙذ ثٞ ٝذف  ٪2ثشػٙذ.
دس وٛتبٜٔذت ،ثش٘بٔٞٝبی تزٟیض ثب تغییش ارجبسی دس كٙبیغ
دفبػی و ٝچبِؾٞبی ٌٕٝٞیش خٛد سا داس٘ذٔ ،ختُ
ٔیؿ٘ٛذ.

إِٓبٖ لغؼبً اص ایٗ لبػذٔ ٜؼتخٙب ٘جٛد ٚ ٜتأحیشات ٔٙفی
آٖ تب ث ٝأشٚص ث ٝچـٓ ٔیخٛسد .استؾ وٛچهتش اص ٕٞیـ،ٝ
وٕتشیٗ ٔأٔٛسیتٞبی خبسد اص ٔٙغم ٚ ٝتؼذیُ تزٟیضات
اػبػی ٔب٘ٙذ ٕٟٔبت ،تزٟیضات دیذ دس ؿت ،تفًٞٙبی
تٟبرٕی  -و ٝثب اػتفبد ٜاص آٖٞب ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ دفبع
ػشصٔیٙی سا ا٘زبْ دٞذ.

ثب تٛر ٝث ٝتأحیش ثحشاٖ ایٗ ثیٕبسی ثش ثٛدر ٝدفبػی
وـٛسٞب ،ثٛدر ٝتذاسوبت ٘ظبٔی ثبیذ ٔزذداً ٔٛسدثشسػی لشاس
ٌیشد:
 حٕبیت اص تبةآٚسی ربٔؼ ٝتب چ ٝا٘ذاص ٜثبیذ ثب تغییشاِٛٚیتٞبی دفبػی ،ث ٝیه ٚظیف٘ ٝظبٔی ثضسيتش تجذیُ
ؿٛد؟
 آیب ثٛدر ٝدفبػی ثشای ایفبی ایٗ ٘مؾٞب ث ٝػبیش ٟ٘بدٞبٔٙتمُ ٔیؿٛد؟
ٔغٕئٙبً٘ ،یشٞٚبی ٔؼّح تٕبیُ داس٘ذ ٘مؾ خٛد سا
ثٝػٛٙاٖ یىی اص "اِٚیٗ پبػخدٙٞذٌبٖ" تمٛیت وٙٙذ .ثحشاٖ
وش٘ٚب دس ػبصٔبٖ ٘بت ،ٛدس ٔٛسد تالؽٞبی ٘ٛػبصی ثشای
تأٔیٗ ٘یبصٞبی ثبصداس٘ذٌی ٌؼتشدٔ ٜیتٛا٘ذ تأحیش ٔٙفی
ثٍزاسد.

 -3تأثیز بیواری کزًٍا بز تجارت دفاػی
سٚاثظ تزبست دفبػی ٘ؼجتبً ٔتفبٚت اص ثؼیبسی اص
حٛصٜٞبی دیٍش اػت؛ صیشا ثب دٚسٜٞبی عٛال٘ی ٔزاوش،ٜ
تؼبٔالت عٛال٘ی ،ؿشایظ ػخت  ٚپیچیذ ،ٜپی٘ٛذٞبی
دٚعشف ٝدِٚت ثب دِٚت ) ،(G2Gآصٔبیؾ  ٚاسصیبثی ٌؼتشدٜ
 ٚرّؼبت چٟش ٜث ٝچٟش ٜثشلشاس ٔیؿٛد .چـٓا٘ذاص فؼّی
ثشای تٛػؼ ٝتزبست دس ایٗ حٛص ٜخٛة ٘یؼت؛ تٛر ٝداؿتٝ
ثبؿیذ و ٝثؼیبسی اص لشاسدادٞبی ثب اسصؽ ثبال دس عَٛ
ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜٞبی دفبػی ٔٛسد ثحج  ٚثشسػی لشاس
ٔیٌیش٘ذ.

پغ اص ثحشاٖ ٔبِی ٞ ،2448-2442ضیٞٝٙبی دفبػی دس
ثبصاسٞبی ٘ٛظٟٛس  ٚخبٚسٔیب٘ ٝاص وُ ثٛدرٞٝبی دفبػی رٟبٖ
حٕبیت  ٚث ٝتِٛیذوٙٙذٌبٖ دفبػی وٕه صیبدی وشد .حذالُ
ٕٔىٗ اػت دس وٛتبٜٔذت ایٗ ثبس ایٌٗ٘ ٝ٘ٛجبؿذ .صیشا ثحشاٖ
وش٘ٚب ث ٝالتلبد  ٕٝٞوـٛسٞبی رٟبٖ آػیت ٚاسد ٕ٘ٛدٜ
اػت .تأحیش ٌٕٝٞیش ثٛدٖ ثحشاٖ وش٘ٚب ثذاٖ ٔؼٙی اػت وٝ
وٙذ ؿذٖ سؿذ التلبدی دس ػشاػش رٟبٖ ٌؼتشدٜتش خٛاٞذ
ثٛد .دس ٔبسع  ،2424ثب٘ه رٟب٘ی پیؾثیٙی سؿذ التلبدی
سا دس التلبدٞبی ٔ ٟٓآػیبیی اصرّٕ ٝچیٗ ،طاپٗٙٞ ،ذ ٚ
وش ٜرٛٙثی وبٞؾ داد].[6

اٌشچ ٝرّؼبت ٕٔىٗ اػت اص عشیك وٙفشا٘غ اص سا ٜدٚس
ادأ ٝداؿت ٝثبؿذِٚ ،ی تلٕیٕبت ٟ٘بیی دس ٔٛسد خشیذٞبی
ثب اسصؽ ثبال ثؼیذ اػت و ٝثب ایٗ سٚؽ اتخبر ؿٛد٘ .ىتٝ
دیٍشی و ٝدس ایٙزب ثبیذ ث ٝآٖ تٛر ٝداؿت ایٗ اػت و ٝتب
ٚاوؼٗ یب دسٔب٘ی ثشای ثیٕبسی وش٘ٚب (وٚٛیذ  )91تِٛیذ
٘ـٛدٕ٘ ،یتٛاٖ چـٓا٘ذاص سٚؿٙی ثشای تزبست دفبػی ٚ
چشخٞٝبی ٔشتجظ ثب آٖ ٔتلٛس ؿذ.

دس إِٓبٖ  ٚػبیش وـٛسٞبی اتحبدی ٝاسٚپب ٘ ٚبت ٛدس پبػخ
ث ٝثیٕبسی ٌٕٝٞیش وش٘ٚب ثش سٚی تؼىیٗ التلبدی ٚ
ارتٕبػی دس ػشاػش لبس ٜتأویذ ٔیوٙٙذ؛ أب ثب ثشسػی
ثحشاٖٞبی ٔبِی ػٛٙات ٌزؿت ،ٝثخؾ دفبػی یىی اص اِٚیٗ
حٛصٜٞبی دِٚت اػت و ٝثشای تؼذیُ ثٛدر ٝدس ٘ظش ٌشفتٝ
ؿذ ٜاػت .آخشیٗ سوٛد ؿذیذ التلبدی دس اسٚپب ٔٙزش ثٝ
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سصٔبیؾٞب  ٚتٕشیٗٞبی ٘ظبٔی رٙج ٝدیٍشی اص تٛػؼٝ
غیشٔؼتمیٓ تزبست دفبػی اػت .دس ایٗ تٕشیٙبت تزٟیضات
رذیذ ٘ظبٔی  ٚلبثّیتٞبی آٖٞب دس ٔؼشم اپشاتٛسٞب ٚ
تلٕیٌٓیش٘ذٌبٖ وـٛسٞبی خشیذاس لشاس ٔیٌیشد؛ لذستٞبی
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دسحبِیو ٝدس ػبَٞبی اخیش ،آٍ٘ال ٔشوُ ،كذساػظٓ
إِٓبٖ ث ٝد٘جبَ تشغیت ٔشدْ إِٓبٖ ثِ ٝض ْٚتمٛیت ٘یشٚی
٘ظبٔی ثٙٔٝظٛس ا٘زبْ ٕٞبٍٙٞی ثب ؿشوبی اسٚپبیی  ٚتضٕیٗ
أٙیت اتحبدی ٝاسٚپب ثٛد ٜاػت .اٚ ٚ ٚصسای دفبع پیبپی إِٓبٖ
دسخٛاػت تزذیذ٘ظش  ٚافضایؾ ثٛدرٞٝبی دفبػی داؿتٝا٘ذ.
سؿذ ثٛدر ٝدفبػی إِٓبٖ دس ػبَ ربسی ٘ؼجت ث ٝػبَ
 2491ث ٝثیؾ اص  94دسكذ سػیذ ٜاػت  -اوٍ٘ ٖٛٙشا٘ی
ایٗ اػت و ٝآیب ایٗ سؿذ تحت تأحیش ثیٕبسی وش٘ٚب پبیذاس
اػت یب ث٘ ٝبٌٟب٘ی ٔتٛلف ٔیؿٛد ].[0

ثضسي ثٚٝیظ ٜایبالتٔتحذ ٜآٔشیىب لجالً  ٕٝٞػفشٞب،
اػتمشاسٞب  ٚتٕشیٙبت ٘یشٞٚبی ٘ظبٔی خٛد سا ث ٝحبِت تؼّیك
دسآٚسد ٜاػت .دس كٛست ؿیٛع ثیـتش ثیٕبسی ٌٕٝٞیش
وش٘ٚب ،ا٘لشاف ٌؼتشدٜتش سا ٔیتٛاٖ ؿبٞذ ثٛد.

 -5ضَکّای بیواری کزًٍا بز رٍشّای تَلید ٍ
سًجیزُ تأهیي دفاػی
ؿٛنٞبی رب٘جی تأٔیٗوٙٙذ ،ٜؿبیذ یىی اص ثبسصتشیٗ
تأحیشات ثیٕبسی ٌٕٝٞیش وش٘ٚب ثش ثخؾ دفبػی ثبؿذ.
ؿشوتٞبیی و ٝدس وـٛسٞبیی لشاس داس٘ذ و ٝثٝؿذت تحت
تأحیش ایٗ ٚیشٚع لشاس ٌشفتٝا٘ذ  ٚیب ٚاثؼت ٝث ٝص٘زیشٜٞبی
تأٔیٗ ٔؼتمش دس وـٛسٞبی آػیتدیذٞ ٜؼتٙذ ،لشثب٘یبٖ
اكّی ایٗ ثیٕبسی ٞؼتٙذ.

ٕٞچٙیٗ لغغ یب وبٞؾ تٕشیٙبت ٘ظبٔی ثبػج تأخیش دس
صٔبٖ آصٔبیؾ  ٚاسصیبثی تزٟیضات ،صٔبٖثٙذی خشیذ  ٚتأخیش
دس تحٛیُ دٞی تزٟیضات دفبػی ٔیؿٛد.
 -4تأثیز بیواری کزًٍا بز پزٍصُّای دفاػی هطارکتی

ٔبٞیت ص٘زیش ٜتأٔیٗ  ٚاٍِٞٛبی ٔٙجغ یبثی ثشای كٙبیغ
دفبػی فٙبٚسی ٔحٛس ٘یض ثش تِٛیذ تأحیش ٔیٌزاسد؛ صیشا دس ایٗ
كٙبیغ كفٞبی تِٛیذ ثب ص٘زیشٜٞبی تأٔیٗ اص  ٓٞرذا ثب
ٔحذٚدیتٞبی رب٘جی ػشض ٝسٚثشٞ ٚؼتٙذ .كٙبیغ دفبػی
فٙبٚسی ٔحٛس اسٚپب ػ٘ ٟٓؼجتبً خٛثی اص ص٘زیشٜٞبی تأٔیٗ
ؿؼجٝای داسد  ٚارضا  ٚصیشػیؼتٓٞبی ٔختّف اص ٔجبدی
ٔتفبٚت ث ٝیه ثؼتش یب ساٜحُ ٟ٘بیی ختٓ ٔیؿ٘ٛذ .تٙظیٓ ٚ
اػتفبدٔ ٜزذد اص وبسوشدٞبی تِٛیذ چٙیٗ ص٘زیشٜٞبی تأٔیٗ
ٔیتٛا٘ذ ثش تِٛیذ دفبػی تأحیش ثٍزاسد.

فزاهلی
اٌش ؿیٛع ٚیشٚع وش٘ٚب ث ٝعشص چـٍٕیشی ثذتش ؿٛد ٚ
ثشای ٔذت عٛال٘ی ثبلی ثٕب٘ذ ،اثتىبسات اخیش اتحبدی ٝاسٚپب
دس صٔیٝٙی پشٚطٜٞبی ٔـبسوتی دفبػی ٔب٘ٙذ ٕٞىبسیٞبی
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ػبختیبفت ٝپبیذاس ٚ (PESCO) 1كٙذٚق ٔـتشن دفبػی
اسٚپب ٔ (EDF)2یتٛا٘ٙذ دس ٔؼشم خغش لشاس ثٍیش٘ذ .ایٗ
عشحٞبی دفبػی اص ٕٞىبسیٞبی فشأّی دس پشٚطٜٞبی
ٔـبسوتی ثیٗ وـٛسٞبی ٔختّف تـىیُؿذ ٜاػت .اص
اِضأبت ا٘زبْ ایٗ پشٚطٜٞب ،تشدد آصاد وبسؿٙبػبٖ ٔشثٛع ٝدس
وـٛسٞبی ٔختّف اتحبدی ٝاسٚپب اػت .ثشای پشٚطٜٞبی فٗ-
آٚسیٟٙٔ ، PESCOذػبٖ  ٚدا٘ـٕٙذاٖ ثبیذ اص وـٛسی ثٝ
وـٛس دیٍش ٔؼبفشت وٙٙذ  ٚثشای آٔٛصؽ پشٚطٜٞبی
 ،PESCOافشاد ٘ظبٔی ثبیذ ثشای ٕٞىبسی ثب یىذیٍش ٔاللبت
وٙٙذ .ثٝخلٛف اٌش ٔحذٚدیتٞبی تشدد افشاد ثیٗ وـٛسٞب
افضایؾ یبثذ ،ثبػج ٔیؿٛد و ٝػٛدٔٙذی ٚ ٚرٛد چٙیٗ
ثش٘بٔٞٝبی ٔـبسوتی سا صیش ػؤاَ ثجشد.

ػٛأُ فٗآٚسی  ٚپبسادایٓٞبی تِٛیذ ٘یض دس دسن ػغح
تأحیش ایٗ ثیٕبسی ٘مؾ داس٘ذ .ثٝػٛٙأٖخبَ ،ؿشوتٞبی
دفبػی ثب وبسخب٘ٞٝبی ثؼیبس خٛدوبس احتٕبالً وٕتش تحت
تأحیش فبكٌّٝزاسی ارتٕبػی لشاس ٔیٌیش٘ذ .ثٕٞ ٝیٗ تشتیت،
آٖ دػت ٝاص ؿشوتٞبیی و ٝثٝعٛس وبُٔ ث ٝپبسادایٓٞبی
تِٛیذی خبف ٔب٘ٙذ تِٛیذ ثٛٔٝلغ )ٙٔ (JITتمُ ٘ـذٜا٘ذ،
ٕٔىٗ اػت ػغح ثیـتشی اص ٔٛرٛدی داؿت ٝثبؿٙذ ٚ
ثٝایٗتشتیت ٔیتٛا٘ٙذ ثشای یه دٚس ٜعٛال٘یتش ثب ؿٛنٞبی
رب٘جی ػشض ٝوٙبس ثیبیٙذ].[2

دس ٔٛسد كٙذٚق ٔـتشن دفبػی اسٚپب ) ،(EDFثٛدر ٝآٖ
ٛٙٞص ثبیذ تٛػظ سٚػب  ٚدِٚتٞبی اتحبدی ٝاسٚپب ٔٛسدتٛافك
لشاس ٌیشد؛ أب ثب ؿشایظ فؼّی ،اِٛٚیت ثٛدر ٝاتحبدی ٝاسٚپب
ٔیتٛا٘ذ ثٝربی ثخؾ دفبػی ث ٝػٕت ثخؾ ٔشالجتٞبی
ثٟذاؿتی ٞذایت ؿٛد؛ دس٘تیز ٝثٛدر EDF ٝپغاصآٖ دس
ٔؼشم خغش وبٞؾ خٛاٞذ ثٛد .ػال ٜٚثش ایٗٚ ،یشٚع وش٘ٚب
ٕٔىٗ اػت تٛافك ثیٗ سٞجشاٖ اسٚپبیی دس ثٛدر ٝاتحبدیٝ
اسٚپب سا ث ٝتؼٛیك ثیٙذاصد  ٚؿشٚع ث ٝوبس EDFو ٝدس حبَ
حبضش ثشای طا٘ٛی 2429 ٝثش٘بٔٝسیضی ؿذ ٜاػت ث ٝتأخیش
ٔیا٘ذاصد .ثٝایٗتشتیت ثب عٛال٘ی ؿذٖ ثحشاٖ وش٘ٚب دس رٟبٖ
 ٚاسٚپب ،ثش٘بٔٞٝبیی ٔب٘ٙذ استؾ ٔـتشن اسٚپب یب یه
اػتشاتظی ٔـتشن دفبػی اسٚپب ٔتٛلف ٔیؿٛد].[8

 -6کاّص تقاضای هحصَالت ًظاهی بزاثز ضیَع کزًٍا
ثب تٛر ٝث ٝؿیٛع ثیٕبسی وش٘ٚب دس ػغح رٟبٖ  ٚتأحیش
ٔؼتمیٓ ثش التلبد ،وـٛسٞبی ٔختّف ثش٘بٔٞٝبی خشیذ
تؼّیحبتی خٛد سا ٔتٛلف ٕ٘ٛدٜا٘ذ؛ ٔخالً د ٚوـٛس تبیّٙذ ٚ
وشٚاػی اػالْ وشد٘ذ و ٝث ٝدِیُ ؿیٛع ایٗ ٚیشٚع ٚ
ٔـىالت التلبدی پیؾآٔذ ٜث ٝدِیُ آٖ ثش٘بٔٞٝبی خشیذ
تؼّیحبتی خٛد سا ث ٝتؼٛیك خٛاٙٞذ ا٘ذاخت .دس ایٗ ٔیبٖ ثٝ
٘ظش ٔی سػذ ثش٘بٔ ٝتبیّٙذ ثشای خشیذ صیشدسیبیی اص چیٗ ٚ
خشیذ رٍٙٙذ ٜچٙذٔٙظٛس ٜتٛػظ وشٚاػی ثب تؼٛیك سٚثٝسٚ
ؿٛد.
اص عشف دیٍش ؿیٛع ایٗ ٚیشٚع ثبػج وبٞؾ لذست
التلبدی  ٚتٛاٖ ٞضی ٝٙوشد وـٛس آسطا٘تیٗ دس آٔشیىبی

1- Permanent Structured Cooperation
2- European Defence Fund
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رٛٙثی ؿذٔ ٚ ٜؼئّ ٝخشیذ رٍٙٙذٜٞبی  FA- 84اص وشٜ
رٛٙثی سا دس ٞبِٝای اص اثٟبْ فشٚثشد ٜاػتٔ .مبٔبت وشٜای
اػالْ وشد٘ذ و ٝث٘ ٝظش ٔیسػذ دس ٚضؼیت فؼّی آسطا٘تیٗ
٘تٛا٘ذ اص پغ تؼٟذات ٔبِی ٔشثٛط ث ٝایٗ لشاسداد ثشآیذ.

ػٕٔٛیٔ ،تضشس ؿ٘ٛذ .ثش٘بٔٞٝبی ٌؼتشؽ وؼتٚوبس ثبیذ ثٝ
تؼٛیك ثیفتٙذ.
ؿشوتٞبی دفبػی ٕٔىٗ اػت ثشای رٌّٛیشی اص ٚلٛع
چٙیٗ اتفبلبتی ،ثٛ٘ٝث ٝخٛد ٔزجٛس ثٞ ٝضیٞٝٙبی ثیـتش  ٚاص
دػت دادٖ ٘مذیٍٙی ثٍٙب ٜؿ٘ٛذ.

اِجت ٝدسػیٗحبَ ،سػب٘ٞٝبی سٚػی دس سٚصٞبی اخیش خجش
دادٜا٘ذ وٚ ٝاحذٞبی ٔشثٛط ث ٝارشای سط ٜدس ایٗ وـٛس،
ٕٞچٙبٖ ٔـغ َٛتٕشیٗ ثشای ا٘زبْ ٕ٘بیؾ ثضسٌـبٖ دس
اٚاػظ اسدیجٟـتٔبٞ ٜؼتٙذ  ٚفشٔب٘ذٞبٖ آٖ وـٛس فؼالً
تشریح دادٜا٘ذ ایٗ ٕ٘بیؾ لذست و ٝتجّیغی ثشای ٔحلٛالت
٘ظبٔی سٚػی اػت سا ِغ٘ ٛىٙٙذ].[3

ثب تٛر ٝث ٝإٞیت فٛقاِؼبد ٜكٙبیغ دفبػی٘ ،مبط ٟٔٓ
تأحیشٌزاس سا ثبیذ ؿٙبػبیی وشد ٚ ٜپتب٘ؼیُ آٖٞب سا ثشای
تأحیشٌزاسی ثش ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝوؼتٚوبس ،ص٘زیشٜٞبی
تأٔیٗ  ٚكٙبیغ خشد سا اسصیبثی وشد .ایٗ سٚیىشد ثٝ
ؿىٌُیشی الذأبت پیـٍیشا٘ ٝثشای وٕه ث ٝایٗ كٙبیغ دس
ؿشایظ عٛفب٘ی رذیذ ٔیا٘زبٔذ.

 -7تأثیز بیواری کزًٍا بز صٌایغ دفاػی

 تأػیؼبت ػبخت ،تِٛیذ  ٚص٘زیش ٜتأٔیٗ دفبػی ٔیتٛا٘ذتحت تأحیش لشاس ٌیشد.
 تالؽٞبی تٛػؼ ٝوؼتٚوبس ٕٔىٗ اػت تحت تأحیشلشاس ٌیشد.
 تمبضب ثشای تزٟیضات دفبػی  ٚخذٔبت ٔشتجظ ٔیتٛا٘ذوٓ ؿٛد.
 ؿشوتٞب ٕٔىٗ اػت ا٘تخبةٞبی ػختی سا ا٘زبْ دٙٞذؤ ٝیتٛا٘ذ ثش ؿشایظ ٔبِی  ٚسلبثتی آٖٞب تأحیش ثٍزاسد.
 وبٞؾ لیٕت ػٟبْ ٘یض احشات حب٘ٛی ٝثٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذداؿت.
تأحیش ٞش یه اص ػٛأُ ػٕذ ٜفٛق ثب تٛر ٝثٝا٘ذاصٜ
ؿشوتٞبی دفبػیٔ ،بٞیت تزبستٛ٘ ،ع ٔحلٛالتٔ ،یضاٖ
ٚاثؼتٍی ث ٝص٘زیش ٜتأٔیٗ  ٚثش٘بٔٞٝبی تزبسی ٔتفبٚت
خٛاٞذ ثٛد؛ دس٘تیز ،ٝتزضیٚٝتحّیُ دلیكتش ایٗ ػٛأُ ثشای
ٞش كٙؼت دفبػی ضشٚسی اػت.

ٍ٘بٞی ث ٝػٟبْ ؿشوتٞبی دفبػی و ٝؿٛنٞبی
لبثُٔـبٞذ ٜاص ثیٕبسی ٌٕٝٞیش سا ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ ،تلٛیشی
ٍ٘شاٖوٙٙذ ٜسا اسائٔ ٝیدٞذ .اص  94فٛسی ٝتب ث ٝأشٚص ،لیٕت
ػٟبْ ؿشوتٞبی ٘ظبٔی الوٟیذ ٔبستیٗ حذٚد  28دسكذ،
ِئ٘ٛبسد 88 ٚدسكذ ،تبِغ  66دسكذ  ٚفیٙىب٘تیشی 62
دسكذ وبٞؾ داؿت ٝاػت.

 -1-7بیواری کزًٍا تْدیدی بزای صٌایغ دفاػی ارٍپا

ػٟبْ ثشخی اص ؿشوتٞبی دفبػی دس حبَ حبضش ثب
وٕتشیٗ لیٕت خٛد دس پٙذ ػبَ ٌزؿت ٝدادٚػتذ ٔیؿ٘ٛذ.
دسحبِیو ٝتزبست دس ثبصاسٞبی حب٘ٛیٔ ٝؼتمیٕبً دس دسآٔذ
ؿشوتٞب تأحیش ٕ٘یٌزاسد ،أب ثبیذ ٘ؼجت ث ٝپیبٔذٞبی
غیشٔؼتمیٓ آٖ ٛٞؿیبس ثٛد.

دس اسٚپب اوخش ؿشوتٞب ،اصرّٕ ٝثضسيتشیٗ كٙبیغ دفبػی
اتحبدی ٝاسٚپب ،ؿبٞذ وبٞؾ تبسیخی لیٕت ػٟبْ ٞؼتٙذ.
دس٘تیز ،ٝكٙبیؼی ٕٞچ،Dassault ،Safran ، Airbusٖٛ
 ٚSAABحتی ثیـتش ؿشوتٞبی
،Rheinmetall
 ، Fincantieriٚتٕبْ
ایتبِیبیی ٔب٘ٙذLeonardo
دػتبٚسدٞبی اخیش خٛد سا اص دػت ٔیدٙٞذ ٔ ٚتحُٕ
خؼبسات صیبدی دس اسصؽٌزاسی ػٟبْ ٔیؿ٘ٛذ .دس٘تیزٝ
ػمٛط لیٕت ػٟبْ ثبػج افضایؾ ٘ؼجت ثذٞی آٖٞب ٔیؿٛد

ٕٔىٗ اػت ؿشوتٞبیی ٔزجٛس ثبؿٙذ ػٟبْ خٛد سا دس
ثبصاس اكّی ثفشٚؿٙذ تب ثتٛا٘ٙذ ػشٔبیٛٔ ٝسد٘یبص خٛد سا تأٔیٗ
وٙٙذ ،ث ٝدِیُ پبییٗ ثٛدٖ لیٕت ػٟبْ ثشای ػشضٞٝبی
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تأثیر بیماری کرونا بر زنجیره تأمین دفاعی

ؿیٛع ثیٕبسی وش٘ٚب (وٚٛیذ  )91ثشای ثشخی اص كٙبیغ
اصرّٕ ٝخشدٜفشٚؿی (وبالٞبی ٔلشفی پشٔلشف)  ٚتزٟیضات
پضؿىی ،ػٕذتبً ث ٝدِیُ سؿذ تمبضبی پیؾثیٙی٘ـذٔ ٜفیذ
ثٛد ٜاػت؛ دسحبِیو ٝثشای ثشخی دیٍش اص ثخؾٞب ٔب٘ٙذ
ٕٟٔبٖداسی ٛٞ ٚاپیٕبیی وـٛسی ،ایٗ ثیٕبسی ٌٕٝٞیش
ٔٙزش ث ٝسوٛد ؿذیذ ؿذ ٜاػت .روش ایٗ ٘ىت ٝثؼیبس حبئض
إٞیت اػت و ٝدسحبِیو ٝثشای ثشخی اص ٔـبغُ تأحیش ایٗ
ثیٕبسی دس وٛتبٜٔذت ثؼیبس ٔـٟٛد اػت ،ثشای ثشخی دیٍش
ٕٔىٗ اػت صٔبٖ ثیـتشی سا ثشای آؿىبس ؿذٖ ٘یبص داؿتٝ
ثبؿذ .دػت ٝد ْٚثشای كٙبیؼی اػت و ٝتحت تأحیش ػٛأُ
خبسری صیبدی اصرّٕ ٝػٛأُ ػیبػی ،التلبدی  ٚارتٕبػی
لشاس داس٘ذ ،كبدق اػت؛ و ٝكٙبیغ دفبػی دس ایٗ دػت ٝلشاس
ٔیٌیش٘ذ.

ثٝعٛسوّی ،احشات ؿیٛع ثیٕبسی وش٘ٚب (وٚٛیذ  )91ثش
كٙبیغ دفبػی  ٚالذأبت ٔشتجظ ثشای وبٞؾ تأحیش آٖ،
ٔیتٛا٘ذ دس پٙذ ٔٛسد صیش خالك ٝؿٛد]:[2

 ٚتٟذیذی ػبختبسی ثشای ثمبی آٖٞب ایزبد ٔیوٙذ .اٌش ایٗ
ٚضؼیت ثشای ٔذت عٛال٘ی ادأ ٝیبثذٔ ،مبٔبت دِٚتی ثبیذ
ثشای سٞبیی كٙبیغ دفبػی خٛد اص سوٛد ٘یبص ث ٝتضسیك پَٛ
داؿت ٝثبؿٙذ.

تأثیر بیماری کرونا بر زنجیره تأمین دفاعی

٘ظبٔی  ٚغیش٘ظبٔی  ٚاوخش فؼبالٖ ایٗ ثخؾ دس ایٗ
ٕ٘بیـٍب ٜحضٛس پیذا وشد ٚ ٜدس ٞش دٚس ٜاص ایٗ ٕ٘بیـٍبٜ
لشاسدادٞبی ػٍٙیٗ دس ثخؾٞبی ٔختّف ٘ظبٔی ٚ
غیش٘ظبٔی ٛٞا٘ٛسدی ث ٝأضبء ٔیسػذٚ .یشٚع وش٘ٚب ثبػج
ؿذ ٜاػت و ٝایٗ ٕ٘بیـٍب ٜدس ػبَ  2424ثشٌضاس ٘ـٛد وٝ
ضشس ٔؼتمیٓ  ٚغیشٔؼتمیٓ صیبدی ث ٝثشٌضاسوٙٙذٌبٖ آٖ
ٚاسد وشد ٜاػت.

ػمٛط ثبصاس ػٟبْ تٟٙب تٟذیذی ثشای ثخؾ دفبػی اسٚپب
٘یؼت؛ ٔمبٔبت دِٚتی للذ داس٘ذ ٔیّیبسدٞب دالس ثشای ٔجبسصٜ
ثب ٚیشٚع وش٘ٚب كشف وٙٙذ  ٚاصآ٘زبو ٝا٘تظبس ٔیسٚد تِٛیذ
٘بخبِق داخّی ث ٝدِیُ سوٛد التلبدی وبٞؾ یبثذ ،ثٝعٛس
عجیؼی اِٛٚیت دِٚتٞب ثشای پشٚطٜٞبی دفبػی وبٞؾ ٔی-
یبثذٙٔ .بثغ وٕتش ثٔ ٝؼٙبی ثٛدر ٝوٕتشی ثشای خشیذٞبی
٘ظبٔی ،تحمیمبت  ٚتٛػؼ ٝدفبػی ) (R&Dاػت .دس
دساصٔذت ،ثشخی اص پشٚطٜٞب ٔب٘ٙذ ثش٘بٔ ٝرٍٙٙذٜٞبی ٔخفی
(ساداس ٌشیض) اسٚپب ٕٔىٗ اػت ث ٝتأخیش ثیفتٙذ .ػال ٜٚثش ایٗ،
ث ٝدِیُ ثیٕبسی وش٘ٚب ،پشٚاصٞبی داخّی دس حبَ وبٞؾ
اػت  ٕٝٞ ٚؿشوتٞبی ٛٞاپیٕبیی دس حبَ حبضش ثشای ثمب
دس حبَ رٞ ًٙؼتٙذ .اصآ٘زبو ٝثشخی اص ثضسيتشیٗ كٙبیغ
دفبػی اسٚپب ٘یض ؿشوتٞبی ٛٞاپیٕبػبصی (ایشثبع،BAE ،
تبِغ) ٞؼتٙذ ،ثبػج وبٞؾ ػفبسؽ ٛٞاپیٕب ث ٝایٗ
ؿشوتٞب  ٚدس٘تیز ٝوبٞؾ فشٚؽ آٖٞب ٔیؿٛد.

 -2-8لغَ ًوایطگاُ َّایی بزلیي
ٕ٘بیـٍبٛٞ ٜایی ثشِیٗ و ٝثشخی آٖ سا لذیٕیتشیٗ
ٕ٘بیـٍبٛٞ ٜایی د٘یب ٔیدا٘ٙذ  ٚػبثم ٝثشٌضاسی آٖ ث ٝػبَ
ٔ 9141یالدی ٔیسػذ ٘یض ث ٝدِیُ تشع اص ؿیٛع ٚیشٚع
وش٘ٚب أؼبَ ثشٌضاس ٕ٘یؿٛد .ایٗ ٕ٘بیـٍب ٓٞ ٜاصرّٕٝ
ٟٔٓتشیٗ ٌشدٕٞبییٞب دس ثخؾ ٛٞا٘ٛسدی ٘ظبٔی ٚ
غیش٘ظبٔی دس وُ رٟبٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛد.
 -3-8لغَ ًوایطگاُ دفاػی  DIMDEXقطز
دس ٘ضدیىی وـٛس ٔب  ٚدس وـٛس لغش ٘یض لشاس ثٛد یه
ٕ٘بیـٍب ٜدفبػی ثب ٔحٛسیت ثخؾ دسیبیی ثشٌضاس ؿٛد؛ وٝ
ایٗ ٕ٘بیـٍب٘ ٜیض ث ٝدِیُ تشع اص ؿیٛع وش٘ٚب وٙؼُ ؿذ.
ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜو٘ DIMDEX ٝبْ داسد لشاس ثٛد دس اٚاػظ ٔبٜ
ٔبسع ثشٌضاس ؿٛد.

ثٛدر ٝوٕتش  ٚوبٞؾ اسصؽ ػٟبْ ٔیتٛا٘ذ دس ثخؾ
تحمیك  ٚتٛػؼ (R&D) ٝكٙبیغ دفبػی اسٚپبیی تأحیش
ثٍزاسد .دسٚالغ ،ؿشوتٞبی تؼّیحبتی كشفبً یه ٔحل َٛسا
تِٛیذ ٕ٘یوٙٙذ ث ٝایٗ دِیُ و ٝتٛػظ دِٚت ث ٝآٖٞب
لشاسدادی اػغبؿذ ٜاػت؛ ثؼضیاٚلبت ،آٖٞب تحمیك  ٚتٛػؼٝ
خٛد سا ثشای ثٟجٛد دا٘ؾ  ٚتٛا٘بییٞبی خٛد ا٘زبْ ٔیدٙٞذ؛
ثٝػٛٙأٖخبَ ،ؿشوت ایشثبع ػبَٞبػت سٚی فٗآٚسی
ٔخفی ٕ٘ٛدٖ (ساداس ٌشیض وشدٖ) ٛٞاپیٕبٞب ،تحمیك ٔیوٙذ.
دس كٛست تذا ْٚثحشاٖ ثیٕبسی وش٘ٚب ،وٕجٛد ثٛدر ٝاص اثؼبد
ٔختّف ٔیتٛا٘ذ ،دس دساصٔذت  ٚعٛال٘یٔذت ،تحمیك ٚ
تٛػؼ ٝكٙبیغ دفبػی اسٚپب ث ٝتأخیش ا٘ذاخت ٚ ٝاصایٗسٚ
سلبثتپزیشی آٖٞب سا وبٞؾ دٞذ ].[8

 -4-8لغَ ًوایطگاُ پلیسی  IWAآلواى
ٕ٘بیـٍب IWA ٜدس ٘ٛس٘جشي إِٓبٖ دیٍش لشثب٘ی ؿیٛع
وش٘ٚب اػت .ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜثٝكٛست تخللی دس ثحج
تزٟیضات ٔشثٛط ث ٝؿىبس ،تفًٞٙبی ؿىبسی  ٚثبدی،
تزٟیضات ٔشثٛط ث ٝوٕپی ٚ ًٙاِجتٚ ٝػبیُ ٔٛسد٘یبص
٘یشٞٚبی پّیغ فؼبِیت وشد ٚ ٜدس ع َٛثشٌضاسی آٖ تؼذاد
صیبدی اص ٟٔٓتشیٗ ٔ ٚؼتجشتشیٗ ؿشوتٞبی فؼبَ دس ایٗ
ثخؾ دس آٖ حضٛس داؿتٙذ.
 -9سٌاریَّای پیص رٍی صٌایغ دفاػی در هقابلِ با
کزًٍا
ثشای ٔمبثّ ٝثب ثیٕبسی وش٘ٚب ؿبیذ ثتٛاٖ ػ ٝػٙبسی ٛسا ثشای
كٙبیغ دفبػی دس ٘ظش ٌشفت]:[2

 -8لغَ بزگشاری ًوایطگاُّای دفاػی
-1-8

لغَ

ًوایطگاُ

َّایی

Farnborough

سٌاریَی اٍل :وـف ٚاوؼٗ یب دسٔب٘ی ثشای ثیٕبسی

اًگلستاى

وش٘ٚب دس وٛتبٜٔذت ٟٔ ٚبس ٔٛفمیتآٔیض ایٗ ثیٕبسی ٔیتٛا٘ذ
كٙبیغ دفبػی سا وٕتش تحت تأحیش لشاس دٞذ .ثشخی اص
لشاسدادٞب ،سٚیذادٞبی دفبػی  ٚالذأبت تٛػؼ ٝتزبست ٕٔىٗ
اػت ثب تأخیش ا٘زبْ ؿٛد؛ أب سؿذ دس وُ ثخؾٞبی دفبػی
ٕٔىٗ اػت كبف یب حتی سؿذ ٘بچیض سا ٘ـبٖ دٞذ.

اٌش اص ػاللٙٔٝذاٖ ثٛٞ ٝا٘ٛسدی ثبؿیذ حتٕبً ٘بْ ٕ٘بیـٍبٜ
ٛٞایی  Farnboroughسا ؿٙیذٜایذ و ٝدس اٍّ٘ؼتبٖ
ثشٌضاسؿذ ٚ ٜیىی اص ٔؼشٚفتشیٗ  ٚلذیٕیتشیٗ
ٕ٘بیـٍبٜٞبی ٛٞایی رٟبٖ ث ٝؿٕبس ٔیآیذ .پش٘ذٜٞبی
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سٌاریَی دٍم :اٌش وـف ٚاوؼٗ یب دسٔبٖ خیّی ثیـتش

 -13جوغبٌدی ٍ ًتیجِگیزی
ثب تٛر ٝثٛٔ ٝضٛػبت اؿبسٜؿذ ٜدس ایٗ ٌضاسؽٛٔ ،اسد صیش
ثٝػٛٙاٖ رٕغثٙذی اسائٔ ٝیٌشدد:

اصآ٘چ ٝا٘تظبس ٔیسٚد ع َٛثىـذ  ٚتالؽ ثشای ٟٔبس تأحیشات
آٖ دس حذ ٔتٛػظ ٔٛفمیتآٔیض ثبؿذ؛ ٕٔىٗ اػت ثبػج
افضایؾ ٔخبسد دفبػی  ٚفـبسٞبی رب٘جی تأٔیٗؿذ ٜتب
ؿشوتٞبی دفبػی تلٕیٕبت ػختی ثٍیش٘ذٞ .یچ ساٜحُ
ربدٚیی ثشای ثشٖٚسفت ٔٛفمیتآٔیض ایٗ ػٙبسیٚ ٛرٛد ٘ذاسد.
ٞش ؿشوتی ٔزجٛس اػت ثب دلت ؿشایظ ٔبِی ،ؿشایظ ٔٛرٛد
دس ثبصاسٞبی ٞذف ،اختالَٞبی ص٘زیشٜٞبی تأٔیٗ  ٚثؼیبسی
اص ػٛأُ دیٍش ٔزٕٛػٞٝبی ٔختّف سا سكذ ٕ٘ٛدٚ ٜ
تلٕیٕبت ػختی سا اتخبر ٕ٘بیذ.

 .9تغییش ٔؼیبسٞبی ػوٛدآٚسی ،سلبثوتپوزیشی  ٚتوأٔیٗ ووبال دس
ص٘زیش ٜتأٔیٗ دفبػی ثب تٛر ٝث ٝوبٞؾ ثٛدرٞٝب  ٚثٝتجوغ آٖ
افت ٔخوبسد ٞ ٚضیٙوٞٝوبی ثخوؾ دفوبػی ثوب تغییوش حتٕوی
تشریحبت  ٚاِٛٚیتٞبٔ( .جتٙی ثش حُ ٔـوىالت پـوتیجب٘ی ٚ
تٛصیغ فیضیىی)
 .2افضایؾ ٔـىالت ربثزبیی افشاد اص ٚاحذی ثٚ ٝاحذ دیٍش یب اص
ٔٙغم ٝای ثٙٔ ٝغم ٝدیٍش( .دس ؿشایظ فؼّی آٔٛصؽ وبسوٙوبٖ
رذیذ پشٞضی ٚ ٝٙصٔبٖثش اػت)

سٌاریَی سَم :یه ٚاوؼٗ یب دسٔبٖ لغؼی ایٗ ثیٕبسی

ِ .6ض ْٚتغییشات ٌ ٚؼتشؽ ػوبختبس ػوبصٔب٘ی  ٚا٘ؼوب٘ی ثخوؾ

وبٔالً دٚس اص دػتشع ثبؿذ ٔ ٚب ثبیذ یبد ثٍیشیٓ و ٝثب ایٗ
ثیٕبسی وٙبس ثیبییٓ؛ دسػت ٕٞبٖعٛس و ٝثـشیت آٔٛختٝ
اػت و ٝثب ثیٕبسیٞبی ثیؿٕبسی وٙبس ثیبیذ .دس چٙیٗ
ػٙبسیٛیی ،ادأ" ٝساٞجشد تٛلیف" ثٝعٛس ٘بٔحذٚد ٕٔىٗ
اػت أشی غیشلبثُارتٙبة ثبؿذ  ٚدِٚتٞب ٔ ٚؼئِٛیٗ
ٔزجٛس ؿ٘ٛذ ث ٝػٕت وبٞؾ فؼبِیتٞب سٚیآٚس٘ذٔ .ب ثبیذ
"ثب ٚیشٚع ص٘ذٌی وٙیٓ"  ٚوؼتٚوبس دفبػی ٔزجٛس اػت
ٞش صٔبٖ وٚ ٝیشٚع ٔزذداً احیب ؿذ ثشای الذأبت تٛلیفی
آٔبد ٜثبؿذ.

كٙبیغ دفبػی  ٚثخؾٞبی ِزؼتیىی.
ِ .0ض ْٚحٕبیت ٔبِی ثیـتش اص كٙبیغ دفبػی وٛچه ٔ ٚتٛػظ ٚ
ثشخٛسداس٘ذ).
 .8تغییش ارجبسی تِٛیذات دفبػی ثشخی كٙبیغ ث ٝػٕت تِٛیذات
 ٚتزٟیووضات ارجووبسیٔ( .ووخالً ّٔضٔٚووبت پضؿووىی  ٚثٟذاؿووتی
حذالُ دس وٛتبٜٔذت)
 .3تغییش ػیبػوت تحٛیووُ ثوٛٔ ٝلوغ  ٚپویؾثیٙوی  ٚتغییوش دس
ثش٘بٔٞٝبی ٍٟ٘وذاسی ٔٛرٛدی الالْ (ٔٛاد اِٚیؤ ،ٝوٛاد ٘یٕوٝ

كشف٘ظش اص چٍٍ٘ٛی ثٚ ٝرٛد آٔذٖ ثیٕبسی وش٘ٚب ،دس
ایٗ حٛادث دسعٞبیی ثشای یبدٌیشی كٙؼت دفبػی ٚرٛد
داسد .ػذْ لغؼیت دس د٘یبی أشٚص ثبیذ ثٝػٛٙاٖ یه ٙٞزبس
پزیشفت ٝؿٛد  ٚكٙؼت دفبػی ثبیذ چٙذیٗ رٙج ٝاص ثش٘بٔ-ٝ
سیضی سیؼه سا وـف وٙذ .اػتشاتظی فمظ ٘جبیذ سٚی سؿذ
ٔتٕشوض ؿٛد ثّى ٝثبیذ ؿبُٔ ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبثغ ٔجتٙی ثش
ػٙبسی ٚ ٛربیٍضیٙی ٔٛاد ٘یض ثبؿذ .اك َٛتِٛیذی و ٝاص
حذاوخش ثٟشٜٚسی  ٚوبٞؾ ٞضی ٝٙاص عشیك حفظ حذالُ
ٔٛرٛدی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذٕٔ ،ىٗ اػت ػبُٔ ػذْ
لغؼیتٞبیی و ٝأشٚصٚ ٜرٛد داسد ثبؿذ .ؿبیذ ایٗ اكَٛ
٘ظشی لجُ اص وبسثشد دس كٙبیغ دفبػی ثبیذ اكالح ؿٛد.

ػبختٔ ٚ ٝحلٛالت ٟ٘بیی)
ِ .2ض ْٚوبٞؾ سصٔبیؾٞب  ٚتٕشیٙبت ٘ظوبٔی ثخلوٛف تٛػوظ
لذستٞبی ٘ظبٔی (آٔشیىب٘ ،بت ،ٛاتحبدیو ٝاسٚپوب) ثوب تٛرو ٝثوٝ
تأخیش دس تحٛیُ دٞی ٔحلٛالت ٔٛسد٘یبص.
 .8تٛلف  ٚافت ثش٘بٔٞٝب  ٚعشح ٞبی دفبػی فشأّیٔ( .ب٘ٙذ استؾ
ٔـتشن اسٚپب)
 .1سؿذ ؿشوت ٞبی دفبػی ٔؼتمُ ثب تِٛیذ خٛدوبس (وو ٝأىوبٖ
فبكٌّٝزاسی ارتٕبػی دس آٖٞب ث ٝآػب٘ی ٔیؼش اػت)  ٚافوت
رذی تِٛیوذ كوٙبیغ غیشٔتٕشووض ثوب ؿوؼجبتی دس وـوٛسٞبی
ٔختّف.
 .94تغییش دیذٌبٞ ٜبی ٔٛرٛد دس ص٘زیش ٜتأٔیٗ ٔجٙی ثوش ووبٞؾ

ٔذاخالت فٗآٚسی ثشای افضایؾ ػغح اتٔٛبػیٚ ٖٛ
اػتفبد ٜاص ػیؼتٓٞبی ثذ ٖٚػش٘ـیٗ ٔیتٛا٘ذ ث ٝوبٞؾ
آػیت دس ٍٙٞبْ ؿٛنٞبی ٘بٌٟب٘ی وٕه وٙذ .ایٗ اتفبلبت
د ٚثخؾ اػت  -ا َٚاص٘مغ٘ٝظش ٔحلَٛ؛ د ْٚفٗآٚسیٞبی
ٔشتجظ .ایٗ فٙبٚسیٞب ثٝػشػت تٛػؼٔ ٝییبثٙذ ِٚی ثشخی اص
ایٗ فٙبٚسیٞب ٕٔىٗ اػت دس فشآیٙذٞبی ؿشوت ٘یبص ثٝ
ثبصٍ٘شی  ٚاكالح داؿت ٝثبؿٙذ.

سال بیست و یکم – شماره  -56زمستان 8931

ٔٛرٛدی ٞب ِ ٚض ْٚتغییش ػغح فٙبٚسیٞب ٔجتٙوی ثوش حوذالُ
ػغح ٔٛرٛدی ٔىفی دس كٙبیغ ٘ ٚیشٞٚب.
 .99وبٞؾ تمبضبی خشیذ ٔحلٛالت  ٚخوذٔبت ٘ظوبٔی  ٚتؼّیوك
ثشخی لشاسدادٞبی ٔٙؼمذ ٜثب ِض ْٚپوزیشؽ توأخیش دس تحٛیوُ
دٞی ثشخی ٔحلٛالت.
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ثشخووی ؿووشوت دا٘ووؾثٙیووبٖ( .ووو ٝاص ثٙیوؤ ٝووبِی ا٘ووذوی
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