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Abstract 

Given the present situation of UN sanctions 
against Iran, this paper attampts to answer one 
basic question: is it possible to present a 
theoretical framework upon which we can assess 
the defying strategies of sanctioned countries 
from NIS approach? To answer this question, the 
paper presents first a redefinition of the national 
innovation system in the sanctioned countries 
containing a duality of strategic and civil sector. 
Based on the interaction between these two 
sectors, it presents a theoretical framework, 
distinguishing three phases of forming, 
developing and maturing national innovation 
systems. The paper then proceeds to assess the 
strategies of sanctioned countries based on their 
place in the presented theoretical framework. At 
the end, there is a short discussion about Iranian 
strategies against the international sanctions. 
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  چارچوبي براي ارزيابي راهبردهاي مقابله با تحريم از منظر نظام ملي نوآوري
  

 *طاهره ميرعمادي

  هاي علمي وصنعتي ايران پژوهشت علمي سازمان اعضو هي

  چكيده
معهذا اين مباحثات به علت فقر ادبيات نظري در رابطه متقابل  .نه در كشور بسيار رونق گرفته استاوراها بر توسعه نوآوري فن در شرايط فعلي بحث تاثير تحريم

توان با مشاهده عيني طيف گسترده كشورهاي  اين مقاله آن است كه آيا ميسوال اصلي .  وري، بار آكادميك اندكي دارنداالمللي و سطح توسعه فن نهاي بي تحريم
اند، چارچوبي ساخت كه بـه وسـيله آن راهبردهـاي     وري در كنار كشورهاي درحال سكون قرار گرفتهادر حال تحريم كه در آن كشورهايي با نرخ باالي رشد فن

فرآيند طراحي يك چـارچوب   ربه دو الگوي منتخب چين و هند ،جدر پاسخ به اين پرسش، بر اساس ت. ورانه ارزيابي شوندامقابله با تحريم از ديدگاه نوآوري فن
گيري، درحال قوام و بلوغ يافته براساس  تعامالت دروني نظام ملي نوآوري را در سه مرحله درحال شكلميزان شود كه  ارزيابي مرحله نظام ملي نوآوري آغاز مي

شود كه ميزان موفقيت راهبردهاي مقابله بـا تحـريم را در    كند و سپس چارچوبي طراحي مي بندي مي صنايع دفاعي و مصرفي تقسيمرابطه بين كانون نوآوري در 
 گيري نيز بحث كوتاهي در رابطه با موقعيت كنوني ايران انجام در پايان نتيجه. شود كشورهاي هدف از طريق  ميزان درجه بلوغ نظام ملي نوآوري توضيح داده مي

  .گرفته است
  

  صنايع مصرفيراهبردي، صنايع ، نظام ملي نوآوري، راهبردهاي مقابله با تحريم ،تحريم: ها واژهكليد

  
'مقدمه - 1

1  
دغدغه  ،مبحث تحريم و مقابله با آنكه  در حالياين روزها 

در و خدمات  ها و توليد كنندگان كاال اصلي صاحبان شركت
به ، باره دراين هاي آكادميك و نظري بحثعمده است، ايران 

دارد كه اين مقاله سعي . شود صورت گذرا و مقطعي انجام مي
مفهومي  -در پاسخ به اين نياز به ارائه يك چارچوب نظري

با توجه به اين كه موضوع تحريم . در اين رابطه بپردازد
... هاي متفاوت نظري اقتصادي، سياسي و تواند از ديدگاه مي

هدف اختصاصي ما در اينجا روشن   مورد توجه قرار گيرد،
 "المللي هاي بين ريمتح" 2ساختن تاثير متقابل ميزان اثر بخشي

ورانه كشورهاي هدف تحريم از ديدگاه او سطح نوآوري فن
همچنين با توجه به . يك محقق كشور درحال تحريم است

                                                 
  tamiremadi@yahoo.com: مكاتبات دار عهده نويسنده*

1- Information age 
2- Effectiveness 

  كننده، تنوع اهداف برقراري تحريم ازسوي كشورهاي تحريم
عنوان ابزاري  هايي است كه به تمركز مقاله تنها بر روي  تحريم

  . اند گذار بكار گرفته شده مسياسي در خدمت كشورهاي تحري
سازد كه  المللي اين واقعيت را آشكار مي مشاهده صحنه بين

در مقاطعي از حيات  از كشورهاي جهان سوممشخصي  طيف
اما  .اند روبرو بودهها  تحريمگونه  با چالش ايناقتصادي خود 

نحوه تعامل آنها با پديده تحريم و تاثير آن بر فرآيند يادگيري 
رسد كه چين  به نظر مي: بوده استيكسان نو نوآوري داخلي 

به علت آزمايشات  1974و  1965هاي  كه قبال در سالهند و 
اي خود تجربه بحران اقتصادي ناشي از  هاي هسته سالح

ها كه  بعدي تحريم تحريم را از سر گذرانده بودند، در دور
در اثر   اتفاق افتاد، 1998و1989هاي  سال در ترتيب به

آنطور . اثر ساختند ها را عمال بي مناسب، تحريمهاي  سياست
كه در مقاله خواهيم ديد تحريم نه تنها باعث تضعيف 
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اقتصادي و توليدي آنها نشد، بلكه، جايگاه آنان از نظر 
المللي در  در بازار بينهاي استراتژيك و سهم آنان  همكاري

  . دوران پس از تحريم به مراتب بهبود يافته است
تضعيف اثر بخشي توان  تا چه حد ميآن است كه  سوال
هاي دو كشور هند و چين راكه نتيجه راهبردهاي  تحريم

به توسعه نظام ملي   باشد، مديريت بحران اين دو كشور مي
نوآوري اين كشور مرتبط ساخت و از آن چارچوبي فراهم 

توسعه  گذاري ابزارهاي نظري سياستكرد كه بتوان بر مبناي 
. راهبردهاي مقابله با آن پرداخته تجزيه و تحليل ب  وريافن

فرضيه ما اين است كه درجه موفق بودن راهبردهاي مقابله با 
يك كشور هدف تحريم، به درجه ) تحريم اثرسازي بي(تحريم 

منظور ما از . بلوغ يك نظام ملي نوآوري بستگي دارد
گذار در تحليل  آن است كه كشور تحريم "سازي تحريماثر بي"

را از استقرار تحريم بيش از منافع آن ارزيابي  نهايي ضرر خود
رغم تهديدات مكرر هرگز آنرا بكار  هكند و بنابراين يا اصوال ب

ندد و يا در صورت بكارگيري آن، پس از مدت كوتاهي، به نب
شاخص بلوغ نظام ملي نوآوري نيز در اين . آن پايان بخشد

هاي  مقاله، درجه تعامل و ارتباطات بين زير مجموعه
هاي نوآوري هر كشور مرتبط است،  حال اگر  ساختاري نظام

هاي كيفي  درجه بلوغ نظام ملي نوآوري را بر مبناي شاخص
وري و افزايش توانمندهاي نهادي و اهاي فن افزايش توانمندي(

اي كه نظام  بندي كنيم، به نسبت مرحله مرحله) سياستي
درجه تاثيرپذيري آنها نسبت به    نوآوري در آن قرار دارد،

رسد  مقاله در پايان به اين نتيجه مي. شود تحريم مشخص مي
ثيرپذيري تحريم كه رابطه افزايش بلوغ نظام ملي نوآوري با تا

باشد تا زماني كه تعامل بين عناصر ساختاري موجود  مثبت مي
به   در نظام نوآوري به سطح توده بحراني آن  نرسيده باشد،

ورانه و سازماني اصورتي كه هر چه توانمندي نوآوري فن
تواند بيشتر شود، اما پس از اينكه  بيشتر شود، تاثير تحريم مي

هاي  وري و چه در حوزه نوآورينانوآوري چه در حوزه ف
اين   نهادي و سياستي به سطحي از توده بحراني خود رسيد،

مقاله در پايان . آيد رابطه به صورت يك رابطه منفي در مي
اين رابطه را تحت عنوان رابطه بومرنگي شاخص   گيري، نتيجه

ها نشان  وري و درجه تاثير تحريماهاي فن سطح توانمندي
   .دهد مي

 1سازي روش استدالل بر مبناي فرضيه  قيق اين مقاله،روش تح
 "چارچوب"ما در عنوان از واژه  ،به همين جهت. است

استفاده كرديم تا نشان بدهيم نتايج كار كمتر از طراحي يك 
  .قطعيت خواهد داشت "مدل با متغير هاي كمي"

مقاله در بخش دوم خود، به مروري بر   پس از اين مقدمه،
الملل و نگرش نظام ملي نوآوري  ه روابط بيندوگان پيشينه

هاي مقابله با  پرداخته و از طريق آن پديده تحريم و سياست
در . دهد آن و مبحث اثر بخشي آن را مورد بررسي قرار مي

بخش سوم طراحي فرايند تكويني نظام ملي نوآوري در سه 
در بخش  .گيرد هاي بخش دوم انجام مي مرحله بر مبناي يافته

ي مقابله با تحريم متناسب با مراحل چهارم به معرفي راهبردها
و باالخره در بخش . تكويني نظام ملي نوآوري اختصاص دارد

گيري از آنان پرداخته  ها و نتيجه پنجم به تجزيه و تحليل يافته
   .شود مي
 
  پيشينه تحقيق - 2

و موضوع المللي  بين هاي تحريمدر رابطه با تاثير متقابل تاثير 
با دو دسته از  وري مااگذاري علوم و فن مديريت وسياست

  :مواجهيم مراجع
الملل است كه در آن مفهوم  روابط بين منابعدسته اول، 

عنوان يكي از ابزارهاي سياست خارجي كشورها  به "تحريم"
. شود به قصد تنبيه و بازدارندگي كشور هدف تعريف مي

اي از  مجموعههدف تحريم، تغيير سياست خاص يا 
مبحثي كه در درجه  .]2و1[هاي كشور هدف است  سياست

گيرد، درجه احتمال تحريم با  نخست مورد توجه قرار مي
. پذيري كشورها از تحريم است توجه به عامل تفاوت آسيب

احتمال تحريم با نامتوازن بودن درجه   بطور حتم،
 پذير بيشتر گذار و تحريم پذيري بين كشور تحريم آسيب

از  پذير به يكسان گذار و تحريم شود، زيرا اگر كشور تحريم مي
تحريم توسط يك  اعمالتحريم آسيب بپذيرند، به محض 

  . زند كشور مورد تحريم نيز به سياست متقابل دست مي  كشور،
المللي  كشورها در تجارت بين سهمعامل تعيين كننده ديگر 

المللي باالتر  هرچقدر كه سهم كشورها در تجارت بين. است
از .  باشد، احتمال دست زدن به تحريم عليه آنها كمتر است

                                                 
1- Abduction 
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الملل در توليد  سوي ديگر هر چقدر سهم تجارت بين
پذيري كشور از  ناخالص كشور بيشتر باشد، درجه آسيب

  . ]3[تحريم بيشتر خواهد شد 
  

  ماتريس درجه احتمال تحريم) 1جدول 
 احتمال كم تحريم  احتمال زياد تحريم

   )1(خانه شماره 
/ اندازه بازارداخلي كوچك 
  رابطه با كشورهاي دنيا زياد

 )3(خانه شماره
/ اندازه بازار داخلي بزرگ 
  رابطه با كشورهاي دنيا زياد

   )2(خانه شماره 
اندازه بازار داخلي كوچك 

  رابطه با كشورهاي دنيا كم/

 )4(خانه شماره
رابطه /اندازه بازار داخلي بزرگ 

به (كشورهاي جهان كم با 
  )نسبت با بازار داخلي

  
هستند  4تنها كشورهاي واقع در خانه شماره  1بنابر جدول 

توانند از تحريم آسيب نبينند و به همين علت هم  كه مي
 3كشورهاي واقع در . احتمال تحريم عليه آنان بسيار كم است

همين جدول،  دو . خانه ديگر احتمال تحريم شدن را دارند
هاي  راهبرد را براي كاهش اين احتمال براي كشورهاي خانه

نخست راهبردهاي افزايش حجم : كند مطرح مي 3و  2  ،1
بازار داخلي و سپس راهبردهاي افزايش سهم كشور در بازار 

همانطور كه در بحث اصلي خواهيم ديد هر دو . المللي بين
 وري متناسب با سطحاهاي توسعه فن راهبرد درگرو سياست

  .باشند المللي مي توانمندهاي داخلي و شرايط بازار بين
درجه   با آن مواجه هستيم، منابعمقوله ديگري كه در اين 

 مراجعدر . موفقيت تحريم و راهبردهاي مقابله با آن است
ها  الملل اين اعتقاد عمومي وجود دارد كه تحريم روابط بين

خارجي تاكنون ابزار موفقي براي نيل به اهداف سياست 
ازآنجا كه ديدگاه صاحب نظران رشته روابط . ]4- 6[اند  نبوده
گذار سرچشمه  الملل از نقطه نظرات كشورهاي تحريم بين
ها، تداوم و يا حتي  گيرد، منظور از موفق نبودن تحريم مي

هاي حساسيت برانگيز كشور هدف عليرغم  تقويت سياست
، كشور مورد ، عليرغم تحريم به اين معني كه. ها است تحريم

بنابراين مادام كه كشور . ورزد هاي خود اصرار مي نظر سياست
تحريم كردن   دهد، هاي خود ادامه مي هدف تحريم به سياست

بر اساس اين معيار، تحريم . نتيجه بوده است ان كشور بي

زيرا   ناموفق بوده است، ]8[وكره شمالي  ]7[غرب عليه كوبا 
و خارجي اين دو كشور  هاي عمومي به تغيير در سياست

اما از ديد  يك محقق كشور جهان سوم كه . منجر نشده است
درجه موفقيت راهبردهاي مقابله با تحريم را از نظر رفاه و 

م اوسنجد، به دليل اينكه  تد امنيت جامعه مورد تحريم  مي
سال  50و  ]9[سال  20ها به ترتيب به مدت بيش از  تحريم

 وول اين مدت درجه رفاه عمومي و در ط  طول كشيده است،
كوبا صد و (ي نداشته است خوب ملي پيشرفت صتوليد ناخال

شصت و يكمين وكره شمالي صدو شصت و هفتمين كشور 
در جمع صدو نود و دو كشور جهان از نظر رفاه اقتصادي 

، حتي اگر تحريم اين دوكشور ناموفق ارزيابي ]10[) هستند
بنابراين . نيز ناموفق بوده استاثرسازي آن  راهبرد بي  شود،
 محققاناز ديد  ها بودن تحريم "موثر"يا  "موفق بودن"واژه 

  .دارد گذار و اين  مقاله معناي كامال متفاوتي كشورهاي تحريم
بطور خالصه از نظر اين مقاله، شاخص اثر بخشي تحريم، 

المللي و بخصوص كم كردن  ميزان كاهش تعامالت بين
وري اهاي علم و فن تحريم به شبكهدسترسي كشور مورد 

شاخص عدم اثر بخشي المللي فرض است و بالعكس،  بين
المللي و متنوع ساختن  تحريم، افزايش درجه تعامالت بين

هاي دسترسي به بازارهاي نوظهور و منابع دانشي  شبكه
  . گردد المللي تلقي مي بين

ديدگاه الملل و  روابط بين منابعديدگاه مرسوم در  2درجدول 
همانطور كه  .ايم معرفي شده در اين مقاله را باهم مقايسه كرده

توان اين سناريو را فرض كرد كه به دليل اينكه  بينيم مي مي
ها به صورت طوالني اعمال شده است بدون اينكه  تحريم
ها  تحريم  گذار تغيير كند، هاي مورد نظر دولت تحريم سياست

ردهاي مقابله با آن نيز ناموفق اند، اما راهب ناموفق عمل كرده
خانه (ها را منتفي سازند  اند تحريم اند زيرا موفق نشده بوده

  ).4شماره 
  

  ماتريس رابطه موفقيت تحريم و راهبردهاي مقابله با آن) 2جدول 
  موارد نا موفق بودن تحريم  موارد موفقيت تحريم

  )1(خانه شماره 
راهبرد مقابله با آن / تحريم موفق 

 نداردوجود 

  افريقاي دوره آپارتايد

  )3(خانه شماره 
راهبرد مقابله با / تحريم ناموفق 

  )چين وهند(تحريم موفق 
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  )2(خانه شماره 
 باراهبرد مقابله / تحريم موفق 

  تحريم ناموفق
  )ليبي و افعانستان (

 )4(خانه شماره
راهبرد مقابله / تحريم ناموفق 
كوبا  ،كره شمالي(تحريم ناموفق 

  )و افريقاي جنوبيعراق (
  

در مقابل همانطور كه خواهيم ديد  كشورهاي مورد تحريمي 
اند با اعمال راهبردهاي مقابله با تحريم  اند كه توانسته بوده

از  1وري،  موقعيت خودرا در جدول امبتني بر توسعه فن
ها را  ، و تحريمبرسانندهاي اول و دوم به سوم و چهارم  خانه

  ). 3، خانه شماره 2جدول (اثر سازند  عمال بي
گذاري  مديريت و سياست مراجع  شاخه مطالعاتي ديگر،دو 

براي اينكه . وري و نگرش نظام ملي نوآوري استاتوسعه فن
مقابله با تحريم مبتني بر نگرش  راهبردهايبهتر بتوانيم ماهيت 

نظام ملي نوآوري مطالعه كنيم شايسته است كه نخست 
. به تعاريف نظام ملي نوآوري داشته باشيممروري كوتاه 

داند كه از عناصر و  نظام ملي نوآوري را نظامي مي 1الندوال
روابطي تشكيل شده است كه در حوزه توليد، توزيع و كاربرد 

از . ]11[دانش مفيد و با ارزش اقتصادي با هم تعامل دارند 
تعاملي نوآوري نتيجه يك فرآيند /نظر الندوال فرآيند يادگيري

گويد  مي ]12[ 2شولين گو. بين كليه بازيگران و ذينفعان است
عناصر و نهادهاي  كه در اين تعريف اصل اين است كه بين

روشن است كه هر چقدر كه .  3نظام پيوند زده بشود
هاي ايجاد ارتباطات افزايش يابد، ميزان ايجاد و توزيع  كانال

يش يافته و سطح دانش از طريق انتقال و جذب اطالعات افزا
بااين حال افزايش سطح . يابد ها بازيگران ارتقا مي توانمندي
هاي بازيگران در تعامل با يكديگر كه شايد به تحول  توانمندي

 منابع نظامهاي ملي نوآوري قابل تعبير باشد، در  كيفي در نظام
الندوال . ملي نوآوري بسيار كم مورد توجه قرار گرفته است

داند كه رويكرد متعارف به  به اين دليل مي علت اين امر را
نظام، بازتوليد روابط داخلي در يك حالت ايستا را تداعي 

از اين جهت درگرايش حاكم بر پژوهش به جاي . كند مي
ها صحبت شود، بيشتر در  اينكه از تحول و گذار نهادي نظام

  .]13[گيرد  رابطه با تداوم نهادها بحث و بررسي صورت مي

                                                 
1- Lundvall 
2- Shulin Gu 
3- Establishing Linkeage 

  هاي ملي نوآوري، با تاكيد بر ارتقا و يا گذار نظام الندوال
تغيير و تحول عوامل بيروني را در كنار افزايش سطح 

-دنبال آن شولين و به ]13[داند  هاي داخلي موثر مي توانمندي

م محيطي و نقش پيشران در تحوالت نظاگو  بر نقش عامل  
درحال طرح ايده كشورهاي  .ورزد نظام ملي نوآوري تاكيد مي

و همكاران وي  گذار در نظام ملي نوآوري توسط الندوال
هاي اصلي در طراحي  يكي از نوآوري  مانند شولين گو،

هاي عمومي  گذاري هاي مفهومي نگرش مرتبط با سياست مدل
آنچه در ادبيات شولين گو مشاهده . ]14[وري است اتوسعه فن

ركه براي عنوان موتور مح شود تشريح نقش فشار بيروني به مي
تكامل و توسعه راديكال نظام ملي نوآوري است كه در 
مباحث نظام ملي نوآوري در تحريم بايد مورد استفاده قرار 

معهذا شولين گو در رابطه با تحليل ماهيت اين فشار . بگيرد
اين . كه قاعدتا از جنس فشارهاي امنيتي است، ساكت  است

هايي چون  مولفهگيرد كه  ضعف از اين حقيقت سرچشمه مي
قدرت و امنيت در نگرش نظام ملي نوآوري نقاط كوري 

هاي  هستند كه حوزه ديد اين نگرش را نسبت به پديده نظام
  .]16و15[دهد  نوآوري درتحريم تاحدودي كاهش مي

مانند رزنبرگ  شو همكاران 4مطالعات ماوري بارهاستثنا دراين 
تواند تاثير  گويد كه هيچكس نمي ماوري مي. باشد مي ]17[

دفاعي را در فرآيند ملي نوآوري در امريكا -صنايع امنيتي
كند كه بررسي صنايع دفاعي  وي سوال مي. ناديده بيانگارد

آمريكا با خصلت ارتباطات تعاملي و اطالعاتي بسيار قوي با 
هاي دانش بنيان براي نگرش  هاي خصوصي وشركت دانشگاه

داشت و در جواب  ردي خواهدوانظام ملي نوآوري چه دست
كند كه نظام ملي نوآوري بر  به اين سخن فريمن استناد مي

اهميت پيوندها و تعامالت بين نهادي همراه ساختارها و 
گويد روابط ارگانيك صنايع  و مي ]18[ داردها تاكيد  سياست

دفاع با ديگر اجزاي نظام نوآوري باعث رشد تعامالت بين 
وآوري بخصوص در صنايع نهادي و سازماني در نظام ملي ن

  . ]15[شود  نوين و در كل باعث تقويت آن مي
يكي ديگر از معدود محققان نظام ملي نوآوري كه به نقش 

اند، پژوهشگر  نوآوري در مسائل دفاعي و امنيتي پرداخته

                                                 
4- David C. Mowery 
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حوزه مطالعه باسكاران رشد . است 1هندي، آنگتوار باسكاران
وي با  ]19[ هاي شصت تا كنون است وري هند در دههافن

تاكيد بر اين نكته كه درجه تعامل بين بازيگران با ماهيت 
متفاوت، تعيين كننده قوام نظام ملي نوآوري است معتقد است 

از منع صادرات  حاصلههاي  كه به دليل تحريم و محدوديت
هاي دو منظوره يا دفاعي، شرايط، پويايي و  وريادر مورد فن

دفاعي و مصرفي يكسان ساختار بازيگران اين دوحوزه 
نايع مصرفي و دفاعي يا وي در مقايسه بين ص. باشد نمي

گانه يا دوكانونه دومنظوره، نظام ملي نوآوري هند را دو
هاي دفاعي تحت تاثير  گويد حوزه نوآوري داند و مي مي

، امنيت ملي و )تحريم(هاي كنترل صادرات  عواملي مانند رژيم
ور ملي قرار دارد كه آنرا از سياسي مانند غر-عوامل اجتماعي

در صنايع برعكس، . سازد نوآوري در صنايع مصرفي جدا مي
پويايي .  پذيري حكم فرما است سودآوري و رقابت ،مصرفي

هاي بزرگ مانند صنايع  صنايع دفاعي در ايجاد پروژه
اي است كه دولت  انرژي هسته  صنايع هوايي،  سازي، موشك

اري در آن نقش اساسي را بازي گذ ريزي و سرمايه در برنامه
تعداد زيادي بنگاه   برعكس در بخش صنايع مصرفي،. كند مي

تابع قوانين بازار و نظام تشويقي آن به رقابت با يكديگر 
باسكاران در مطالعه تطبيقي خود بين  نظام نوآوري . مشغولند

در صنايع دفاع و غير دفاع به اين نقطه نظر رسيده است كه 
داراي كارآيي باالتر و پيوندهاي تعاملي بيشتري  صنايع دفاعي

ها  با موسسات تحقيق و توسعه داخلي، صنايع نوين و دانشگاه
به نظر اين محقق، همين دوگانگي . در حوزه دفاعي هستند

باعث شده است كه نظام ملي نوآوري در هند داراي 
هاي پرقدرت نوآوري باشند كه در ميان مجموعه بزرگي  بخش
  .]19[برند  ع درحال ركود  به سر  مياز صناي

را  باهم ) هند(و باسكاران   )آمريكا(اگر مطالعات ماوري 
شويم كه صنايع دفاعي در الگوي نظام  مقايسه كنيم، متوجه مي

بلوغ يافته آمريكايي در تعامل كامل با بخش غير نظامي قرار 
تعامل   در حاليكه در كشورهاي درحال توسعه چون هند،. دارد

بين بخش دفاعي و غير دفاعي نظام نوآوري با مشكالت 
  .اي روبرو است عديده

                                                 
1- Angathevar  Baskaran 
  

را  مطالعه ديگر باسكاران در مورد صنايع فضايي هند ديد ما
در مورد تفاوت تعامالت بين بخشي در نظام ملي نوآوري 

باسكاران در اين مقاله صنايع فضايي هند . ]20[كند  تكميل مي
هه د  سه دوره تقسيم كرده است و را از آغاز تا به امروز به 

دوره  را ، دهه هشتاددوره محوريت علم را شصت و هفتاد
دوره  را هاي نوين و دهه نود ميالدي به بعد ورياتجربه در فن

بندي باسكاران  تقسيم. داند تجاري كردن نتايج تحقيقات مي
وري صنايع فضايي در انشان دهنده تكوين نظام نوآوري در فن

مرحله نخست بدون هيچگونه تعاملي با بخش صنايع هند در 
غير نظامي بوده است و سپس در جريان تكاملي خود، در 
مرحله دوم موفق شده است درجاتي از رابطه تعاملي با صنايع 
غير نظامي را بوجود آورد و باالخره در مرحله بلوغ خود به 

باسكاران فشار خارجي را با دو ماهيت . تعامل كامل برسد
در هنگاميكه هند مرحله يك و دو را . بيند تفاوت ميم

  گذراند، فشار خارجي به صورت كنترل صادرات، مي
در مرحله . آورد هايي براي توليد علم بوجود مي محدوديت

سازي، فشار خارجي تغيير شكل داده و  سوم مرحله تجاري
  كند براي صادرات خدمات فضايي خود، هند را ملزم مي

تاكيد اين . كسري استانداردها را رعايت كندمجبور باشد ي
نكته ضروري است كه هند تنها در زماني توانست به تعامل 
سازنده بين محيط بيروني و داخلي دست يابد و فشار خارجي 
را  به شكل مثبت در جهت ارتقاي دانش و فنĤوري هند بكار 
گيرد، كه وارد مرحله تجاري سازي صنايع دفاعي خود شده 

با فرايند تعاملي بين بخش كاالهاي مصرفي و نظامي، بود و 
را به  وري خودآارتباط  بين بازيگران در ساختار نظام ملي نو

به اين ترتيب نحوه تاثير فشار خارجي كه . اوج رسانيده است
از نظر شولين گو مسكوت مانده بود در ادبيات باسكاران به 

  .تفصيل تبيين گرديد
ه بلوغ نظام ملي نوآوري در اي گذار ب مسير مرحله - 3

  كشورهاي مورد تحريم
تكامل نظام (گو  اي كه الندوال و شولين بر اساس مفاهيم تازه

تكوين تعامل بين (و باسكاران   )نوآوري در اثر فشار خارجي
نظام  پيشينهوارد ) نظام نوآوري در بخش دفاعي و غير دفاعي

شود، تعاريف  در اين مقاله كوشش مي  اند، ملي نوآوري كرده
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به . موجود دررابطه با نظام ملي نوآوري گسترش داده شود
كشورهاي هدف "نظام ملي نوآوري در : اين صورت كه

ها  اي از عناصر و نهادها و سازمان مجموعه پيچيده "تحريم
باشند كه در توليد وتوزيع و كاربرد فناوري در جهت  مي

. امل دارندبا يكديگر تع "تامين امنيت"توسعه اقتصادي و 
تامين "و  "كشورهاي مورد تحريم"هاي  اضافه نمودن عبارت

كه در فرايند گسترش تعريف مفهوم كليدي ما  "امنيت
صورت گرفت، عناصر ساختاري ديگري را وارد عرصه 

كند كه بطور متعارف در نگرش نظام ملي  مطالعات مي
 ها عبارتند از اين بخش. گيرد نوآوري  مورد بررسي قرار نمي

هاي مرتبط با امنيت  هاي سياست خارجي و سياست بخش
ملي كه تصدي ترسيم راهبردهاي مقابله با تحريم را بر عهده 

و امنيتي در كنار ت خارجي سسيادر اين نگرش . دارند
كه گيرد  ميگذاري عمومي قرار  هاي ديگر سياست بخش

و رشد اقتصادي  و رفاه عامهنظم  جهت نيل به همواره در
در كانون . اند مورد توجه پژوهشگران نظام ملي نوآوري بوده

شود كه با  ها، نظام ملي نوآوري فرض مي همه اين خرده نظام
- از آنجا كه فرآيند يادگيري. ها همپوشاني دارد تمام حوزه

نوآوري نظام در اين حيطه جريان دارد، بطور مشخص انطباق 
جه تغييرات فناوري درون سيستمي با هر گونه تحول خواه نتي

باشد و خواه تحميل شده از سوي نظام بيروني، بايد از سوي 
اين جريان پردازش شود و تحت عنوان فراگيري نهادي و 

  .سازماني به ساختارهاي ديگر منتقل گردد
گذاري عمومي و خط  هاي همپوشان در سياست حوزه 1شكل 

را نشان هاي امنيت ملي و رشد اقتصادي  فاصل بين حوزه
   .دهد مي

  در اين چارچوب  نيز مانند مدل متعارف نظام ملي نوآوري،
ورانه و اقلب نظام ملي نوآوري، نوآوري و يادگيري فن

ها در تعامل با محيط خود است و فرض  سازماني در بنگاه
شود تعامل همه عناصر اعم از دفاعي و مصرفي كه به  مي

ورانه  در تعامل اايجاد، گسترش و كاربرد نوآوري فن نحوي در
كنند، نظام نوآوري را بوجود  با محيط بزرگتر عمل مي

نقطه عطف بلوغ   اگر كليه فرضيات باال را بپذيريم،. آورد مي
زماني است كه دو خرده نظام   نظام ملي نوآوري در تحريم،

رقرار نوآوري در صنايع دفاعي و مصرفي با يكديگر ارتباط ب

از آنجا كه . كرده و پويايي آنها در يكديگر تاثير متقابل بگذارد
نظام ملي نوآوري مرتبا با محيط خويش از نقطه نظر تبادل 
دادهها، اطالعات، كاال و خدمات، ورود و خروج سرمايه و 

هاي در ارتباط است،  وريااعتبار مالي و بانكي و دانش و فن
هرگونه اخالل در دسترسي به اين عوامل مانند تحريم، بدون 
ترديد در نهايت، در كاركرد نظام ملي نوآوري و در نتيجه در 

  . صنايع دفاعي و مصرفي تاثيرگذار است بينتعامل 
با مشاهده نظري كشورهاي تحت تحريم و با توجه به 

و بخش دوم ) 2و1جداول (مفاهيمي كه در بررسي بخش اول 
توان  به جهت تسهيل در فرآيند  بدست آمد مي) 1شكل (

تحليل نظري، سير تكوين تعامالت بين بخش دفاعي و غير 
نوآوري در تحريم هستند   هاي نظامدفاعي را كه شاخص بلوغ 

، نظام توسعه يافته و 1گيري به سه مرحله نظام درحال شكل
  :تقسيم كنيم 2نظام با راهبري نوين

  گيري يا منطق چند گانه نظام در حال شكل :حله اولمر
در مرحله اول از آنجا كه نظام ملي نوآوري شكل نگرفته 

هاي متفاوت  امنيت ملي و  كل جامعه بر اساس منطق ،است
عدم ارتباط نظام مند بين اداره . شود رشد اقتصادي اداره مي

در بخش امنيت ملي و سياست خارجي و اداره  3امور دولتي
در بخش توسعه و رشد اقتصادي مهمترين خصيصه اين  امور

رابطه نيازهاي امنيتي و اقتصادي در اين كشور . مرحله است
اگر نگوييم متنافر، حداقل متفاوت است از آنجا كه منطق 

  چربد، تهديدات امنيتي بر منطق رشد اقتصادي به شدت مي
وري دفاعي ممكن است در باالترين حد توانايي در نظام نوآ

اما صنايع مصرفي تمايل اندكي   بعضي از صنايع هدف باشد،
  . به رشد داشته باشد

بازار كوچك داخلي : كره شمالي مثال بارز چنين مدلي است
با سرانه توليد ناخالص ملي به ميزان هزار و دويست دالر و 

و دو ميليارد دالر واردات و با حدود دو ميليارد دالر صادرات 
سهم غير قابل مشاهده از بازار جهاني احتمال وقوع 

هاي بيشتر عليه اين كشور را از يك سو به شدت  تحريم
و از سوي ديگر همين عوامل باعث  ]21[دهد  افزايش مي

پذيري نسبت به تحريم كم باشد و از  شود كه آسيب مي

                                                 
1- formative 
2- New governance 
3- Statecraft  
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موفق به نظر  هاي تحريمي گذار، سياست ديدكشور تحريم
در نتيجه اين كشور يك مصداق بارز براي سناريوي . نرسد
  .باشد مي 2در جدول شماره  4خانه 

   نظام نوآوري با منطق دوگانه مرحله دوم:  مرحله دوم
ها و نهادهاي مرتبط با راهبـري امنيـت    در مرحله دوم، سازمان

انـد و   ملي و توسعه اقتصادي مراحل كودكي خودرا گذرانيـده 
در اين مرحله، راهبـري امـور   . اند وارد مراحل بلوغ خود شده

دولتي در كشور به مرحلـه انسـجام خـود نزديـك شـده و در      
، رشـد اقتصـادي  مفهـوم  نتيجه تعامل بين مفهوم امنيت ملي و 

لويـت شـماره يـك    واعنـوان   بـه مفهوم منـافع ملـي   ) 2شكل(
ه در حـوزه توسـع  مسئولين . تبلور يافته استديپلماسي كشور 

اند  وري بيش از پيش واقف شدهااقتصادي بر اهميت توسعه فن
در . گيـري اسـت   وري  در داخل در حال شكلاو نظام ملي فن

بـا   منـد  حوزه سياست خارجي و امنيت ملي نيـز تعامـل نظـام   

، مرحلـه در ايـن  . اسـت شـده  كشورهاي جهان رويكرد اصلي 
 هـاي  هنگي بين سياستابا هدف ايجاد هم شوراهاي راهبردي

آيد و رفته  هاي اقتصادي بوجود مي مختلف توسعه و همكاري
هــاي تخصصــي ماننــد ديپلماســي تجــاري،   رفتــه ديپلماســي

. گيـرد  شـكل مـي   ...ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي ارتبـاطي و 
از جملـه  1980هـاي   و هند در سال 1370هاي دهه  سال ايران

   .اين كشورها هستند
الحظات مرتبط با تصويرگر اين واقعيت است كه م 3شكل

دربرگيرنده كليه امور سياستي در كشور است و  "منافع ملي"
هاي مرتبط با رشد اقتصادي و اهداف  گذاري سياست

ها اعم از مالحظات امنيتي و سياست  استراتژيك دولت
خارجي از طريق چتر منافع ملي با يكديگر آغاز به تعامل 

  .اند كرده

  
  گذاري عمومي هاي ديگر سياست گذاري فناوري و همپوشاني آن با بخش حوزه سياست) 1 شكل

گذاري فناوري سياست  

گذاري خارجي  سياست

 

 گذاري صنعتي سياست

 بهداشت 

هاي ارتباطي سياست  

        

 گذاري دفاع ملي سياست

حوزه 
امنيت 
 ملي

 حوزه
 رشد

 اقتصادي
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  ديپلماسي تجاري پلي بين  حوزه امنيت ملي و توسعه اقتصادي بر اساس منطق چندگانه) 2شكل 

  

                                     

  

  طف دوگانه متعامل عمندرنظام  امنيت ملي و رشد اقتصاديهاي  حوزهمخروط منافع ملي دربرگيرنده ) 3شكل 
  

در اين مرحله فراگيري نهادي و سياستي در كنار   :مرحله سوم
يند تكامل رآو ف شود ورانه مورد توجه واقع ميانوآوري فن

هاي  نظام 1هاي نهادي وري و نوآورياهماهنگ بين تكامل فن
                                                 
1- Co-evolution 

در ادبيات نظام . دهد ملي نوآوري را تحت تاثير خود قرار مي
بطور مشخص هند و (  كشورهاي درحال توسعه  ملي نوآوري،

كه با اين تغييرات در نظام راهبري خود مواجه هستند، ) چين
هاي  البته تفاوت .]13[كشورهاي درحال گذار نام دارند 

نظام ملي 
 نوآوري

گذاري خارجيسياست

گذاري صنعتي سياست  

 گذاري بهداشت سياست

هاي ارتباطي سياست  

 

 دفاع ملي

حوزه امنيت ملي 
 و منافع ملي 

رشد اقتصادي و  حوزه
 منافع ملي   

تعامالت حسب مورد
 بين دو نظام

 سياستگذاري خارجي

رشد اقتصادي و 
 توسرشدعه صنعتي 

 دفاع ملي

   

اقتصادي محض در حوزهديدگاه 
 رشد اقتصادي

 

 

 

تسلط ديدگاه امنيتي محض در 
 حوزه سياست خارجي

 رشد اقتصادي

 مخروط منافع ملي
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هاي ارآفرينان هندي و چيني در فرآيندبسياري بين نقش ك
  .يمبررسي آنها را ندارجا مجال گذار وجود دارد كه اين

شود،  ملي باعث ميجا است كه چه عوا سوال اصلي اين
وري فراتر رود و به نظام اضرورت نوآوري از بخش فن

اي باعث  چه انگيزه. اجتماعي، اقتصادي و سياسي سرايت كند
، نوآوري پذيرفته شود و شود كه در سطح راهبري جامعه مي

همانطور كه در . تجديد ساختار نظام در دستور كار قرار بگيرد
را  گو انگشت اشاره خودنيولمروري بر ادبيات گفته شد  ش

اما  .]12[كند  مي) ها مانند تحريم(هاي محيطي  متوجه بحران
المللي و بحران  نظريه ديگري، عالوه بر فشارهاي بيندر

وري داخلي به سطح توده بحراني،  اسازي فن داخلي، ظرفيت
اين نظريه . ]22[شود  موتور اصلي اين تحوالت دانسته مي

المللي، سطح  عليرغم تحريم بينمعتقد است در مواردي 
وري در دو بخش دفاعي و غير اتوانمندي خلق و كسب فن

سطح توده (اي برسد  تواند به مرحله دفاعي يك كشور مي
كه يا ) 1964و چين  1989بحراني مانند آزمايشات اتمي هند 

صورت راديكال و يا به شكل تدريجي تغييرات اساسي را  به
در چارچوب اين نظريه، تحول . باشد در جامعه به دنبال داشته

مزبور آنچنان تاثيرگذار است كه  تصور نويني از امنيت و رفاه 
در اين وضعيت تهديدات . گردد پذير مي در جامعه را امكان
بازند و ديوار آهنين بين صنايع دفاعي و  داخلي رنگ مي

و جامعه  شودراهبردي و صنايع مصرفي نيز برداشته مي
براي بدست گرفتن  هاي بزرگ  دولتي در پروژهمديران صنايع 

اندازي  سازي شده و يا راه واحدهاي توليد خصوصي
وري پيشرفته وارد بخش خصوصي اهاي بزرگ با فن پروژه
هاي  مانند پروژه راهبرديهاي بزرگ نظامي و  پروژه. شوند مي

سرمايه .  روند به طرف تجاري شدن به پيش مينيز هوافضا 
پيوندهاي اجتماعي با مراكز امنيتي و اطالعاتي  اجتماعي باال و

دهد كه به سرعت واحد توليد خودرا  به اين مديران امكان مي
المللي  گسترش دهند و خواهان حضور در بازارهاي بين

به همين لحاظ، منافع اين قشر از نخبگان در تضاد و . گردند
گيرد كه خطر و ريسك  هايي قرار مي تعارض با سياست

در واقع از ديد اين قشر از . دهد را افزايش ميتحريم 
عنوان يكي از اصطكاكات بين جامعه  تحريم به  كارآفرينان،

يند جهاني شدن تلقي شده و به منظور واكسينه آخودي و فر

- شدن در برابر چنين برخوردهايي در آينده، فرآيند يادگيري
ف افتد كه نظام را به طر اي به جريان مي نوآوري دو مرحله

تجديد ساختار راهبري سياسي، تغيير ات اساسي در نهادهاي 
توليد و توزيع، مشروعيت مالكيت خصوصي، استقبال از 

از همين دوره . برد به پيش مي ...گذاري خارجي و سرمايه
نظام   است كه در چين از دهه هفتاد و در هند در دهه نود،

متمركز ريزي توسعه غير  برنامه ،شود ها آزادسازي مي قيمت
 و شود درهاي تجارت خارجي گشوده مي ،گردد مي

ها در  در كنار نوآوري. يابد گذاري خارجي افزايش مي سرمايه
هاي توسعه  گذاري هاي اقتصادي در حوزه سياست حوزه

وري، امكان اپژوهشي فن نگاري و آينده وري نيز، آيندهافن
هاي  وري را در روند همگرايي با شبكهاترسيم توسعه فن

دهد كه با بسيج امكانات آموزشي و  جهاني علم به جامعه مي
المللي  پژوهشي به افزايش سهم اين كشورها در زنجيره بين

  .]22[گردد  توليد ارزش را منجر مي
رويكرد فعلي مقاله آن است كه كل اين جريان تحول را بدون 

عنـوان يـك    تفكيك عوامل داخلي و خارجي بر روي هـم بـه  
و متـوازن بـين افـزايش توانمنـدي      1ماهنـگ فرآيند تطوري ه

بندي سازماني تلقي كنيم و هـر دو   وري و شكلانوآوري در فن
وري و فشـار بيرونـي را مـوثر    اعامل ارتقاي توانمنـدهاي فنـ  

  .بدانيم
  
  بندي راهبردهاي مقابله با تحريم  مرحله -4

توان راهبردهاي  مطابق با نظريه پيشنهادي در بخش قبلي، مي
طبعا همانطور كه : بندي كرد تحريم را نيز مرحله مقابله با
هاي  بحران  شدت هستند،و حدت ها داراي درجاتي از  تحريم

ناشي از آن و به تناسب با آن راهبردهاي مقابله با آن نيز 
در اينجا بحراني براي تعامل بين  تحريم . متفاوت خواهند بود

رد مقابله شود و راهب نظام ملي نوآوري و نظام محيط فرض مي
همه راهبردهايي است كه مديريت نظام به منظور    با تحريم،

محدود كردن بحران به تعامالت برون سيستمي و پيشگيري از 
سرايت آن به داخل نظام از مرحله تشخيص عالئم اوليه 

زده، پيشگيري  تا محدودسازي حوزه آسيب) هاي بحران ماشه(
مرحله قبل از بحران  برگشت به  هاي ديگر، از سرايت به حوزه

                                                 
1- Co-evolution 
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عناصري كه عالئم اوليه . گيرد و باالخره يادگيري در پيش مي
صنعتي  -هاي اقتصادي طبعا بنگاه  دهند، بحران تشخيص مي

هستند كه عامليت ارتباطات بيروني و داخلي و داخلي با 
  . داخلي را برعهده دارد

راهبردهاي مقابله با تحريم در مرحله نظام  -مرحله اول
اگر كشوري در اين مرحله مورد تحريم  :گيري درحال شكل
هاي مربوط به امنيت و حوزه  ازآنجا كه سياست قرار بگيرد،

هاي رشد اقتصادي جداگانه  سياست خارجي كامال از سياست
مند در مورد  شود، راهبري نظام فاقد اطالعات نظام تصور مي

روابط هاي بحران و نحوه سرايت مخاطرات در اثر  ماشه
از اين . ارگانيك بين اجزاي سيستم زير مجموعه خود است

هاي عمومي براي مقابله با  گذاري جهت انسجام سياست
ها در مقابله با عالئم  سياست. تحريم به شدت پايين است

  .ماند اوليه باقي مي
از سوي ديگر از آنجا كه بخش خصوصي قدرتمندي نيز 

و مديريت ) ها ركتش(وجود ندارد و دو سطح مديريت خرد 
اند، اطالعات  با هم مرتبط نشده) ها سياست(سطح كالن 

تواند به  هاي معدودي كه فعال هستند، نمي مديريت شركت
شكل بازخورد درخدمت كنترل سرايت مخاطرات به ساير 

شناخت از عالئم اوليه . ها و اصالح ساختار قرار بگيرد بخش
گذاري  حوزه سياست يند يادگيري درآو فر بودهبسيار موضعي 
  . ماند مي شود و يا درمرحله ابتدايي باقي يا شروع نمي
وري در اراهبردهاي مقابله با تحريم در نظام فن-مرحله دوم 
گيرد كه  ، الگويي مورد توجه قرار ميدر مرحله دوم :حال قوام

ادراكات نخبگان ازمنافع . اثر كند و يا دور بزند ها را بي تحريم
مپوشاني اهداف رشد اقتصادي و امنيت ملي ملي ناشي از ه

اقتصاد خصوصي رفته رفته نضج گرفته و نظام ملي  . است
هاي  نوآوري در حال ظهور است و دولت از طريق شركت

 شركاي، تغيير )هاي ثبت شده در مناطق ديگر شركت( پوششي
هاي  تاسيس شركت تجاري و صنعتي، يافتن بازارهاي تازه،

اقتصادي با كشورهاي درحال توسعه، هاي  صوري، همكاري
ها را كه  هاي خصوصي براي دور زدن تحريم كوشش شركت

اي و اقتصاد چمداني خالصه  به تنهايي در قالب اقتصاد حواله
سياست خارجي كشورها به طرف  .كنند شوند، تكميل مي مي

هاي علمي  طرف براي عقد و اجراي تفاهم نامه كشورهاي بي

هاي ها بازارها و اقتصاد دولت. شوند وري متمايل مياو فن
رويكرد . كنند هاي داخلي ايجاد مي نوين را براي شركت

جنوب در -سياست خارجي به طرف كشورهاي جنوب
جاسوسي صنعتي . گشايش بازارهاي جديد بسيار موثر است

گيرد و در داخل كشور نيز پرستيژ دانشمندان و  رواج مي
به طرف يك نوع ها  محققان افزايش يافته و سياست

  .كند ميل پيدا مي 1ناسيوناليسم فناورانه
هاي دولت چين در دهه هشتاد و هند در دهه نود و  سياست

توان با اين الگو  ايران در ده سال گذشته را تا حدودي مي
  . منطبق دانست

هاي بلوغ  مرحله سوم راهبردهاي مقابله با تحريم در نظام
بر اساس منطق نوآوري در اين مرحله نگرش نظام : يافته

هاي صنفي و  شكل گرفته است و به علت داشتن شبكه
ترين حد  هاي بحران در ابتدايي ها، شناخت ماشه اي بنگاه حرفه

اين مرحله باالترين حد توانمندي . خود ممكن شده است
يادگيري و نوآوري در سطح سازماني و ساختاري وجود دارد 

نوع فرصت و نه چالش و از اين جهت تحريم براي نظام يك 
شود كه برخي از  اينكه چه عاملي سبب مي.  تلقي مي گردد

پذيري را در خود به  كشورها بتوانند آن درجه از انعطاف
ورند تا پديده تحريم از يك چالش به يك فرصت اوجود بي

، هاي آتي مورد توجه قرار بگيرد تبديل كنند، بايد در پژوهش
ظام ملي نوآوري با ديدگاه اما مشخص است كه قوام نگرش ن

تبديل علم به ثروت كه در بخش صنايع مصرفي غالب است 
سازي  و سرايت آن به بخش صنايع دفاعي كه از مسير تجاري

گذرد نقش اساسي  دانش توليد شده در بخش استراتژيك مي
ازسوي ديگر تغيير مفهوم امنيت از يك مقوله . كند بازي مي

برد، پارامتر ديگر -ازي بردجمع جبري صفر به يك مقوله ب
هر دوي اين پارامترها در . اين تغيير و تحول ساختاري است

آيد و  سازماني حاصل مي-ورانهافن 2هنگايند يادگيري همآفر
اي بودن آن به يادگيري شناختي و تغييرات  به جهت دو مرحله

  . شود گذاري منتج مي يند يادگيري سياستآراديكال در فر
صنايع دفاعي و مصرفي در اين مرحله تعامل بين بخش 

در چين اين تعامل به صورت ورود . كند فرصت بروز پيدا مي

                                                 
1- Techno-nationalism  
2- Co-evolution 
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گري  نخبگان صنايع دفاعي به عرصه توليدات مصرفي جلوه
دار  هسرماي"كه از دهه هفتاد بعد پديده  صورتي به. كند مي

داري و  كه به معناي سرمايه "مهندس سرخ"و  "سرخ
هاي امنيتي و  ب كمونيست و محيطكارآفريني در بستر حز
سهم آنان از  90و در دهه  ]23[كند  نظامي است، ظهور مي

هاي اقتصادي خصوصي چين به ميزان  گذاري در بنگاه سرمايه
  .]24[يابد  اي افزايش مي قابل مالحظه

هاي غير نظامي و نظامي به شكل ورود  در هند تداخل بخش
دو منظوره به عرصه كارآفرينان و مديران صنايع نظامي و 

انتخاب پروفسور عبدالكالم آزاد در سال . سياسي كشور است
به عنوان بيستمين رياست جمهوري هند يك نماد  2002

وري اپدر فن  پروفسور عبدالكالم،. اساسي در همين رابطه است
پس از اختيار كردن مسئوليت رياست   موشكي در هند،

هند با محور صنايع  برنامه چشم انداز بيست ساله  جمهوري،
كردن صنايع نظامي هند نقش  برتر را تدوين نمود و در تجاري

  .]25[اساسي بازي كرده است 
ورود مديران صنايع نظامي به عرصه نظامي تاثير شگرفي در 

در اين . مفهوم امنيت ملي و توسعه اقتصادي وجود آورد
مرحله تحريم به عنوان يكي از اصطكاكات بين جامعه خودي 

يند جهاني شدن تلقي شده و به منظور واكسينه شدن در آفر و
نوآوري دو -برابر چنين برخوردهايي در آينده، فرآيند يادگيري

افتد كه  نظام  را به طرف تجديد  اي به جريان مي مرحله
ساختار راهبري سياسي، مشروعيت و تقويت مالكيت 

گذاري خارجي و كم شدن  خصوصي، استقبال از سرمايه
 ها آزادسازي نظام قيمت. برد به  پيش مي... دولتي  تصدي
درهاي تجارت  و گردد ريزي توسعه غيرمتمركز مي برنامه شده،

گذاري خارجي افزايش  سرمايه. ]26[شود  خارجي گشوده مي
هاي  هاي داخلي نيز كه در سايه سياست شركت. يابد مي

اند، كم و بيش به بازارهاي  سازي تقويت شده خصوصي
راه پيدا كرده و حتي در بازارهاي كشورهاي صنعتي  جهاني

  در اين زمان،.  كنند اي را پيدا مي هاي قابل مالحظه موقعيت
وري برتر  به اهاي خصوصي با فن وري شركتاديپلماسي فن

ها در تغيير موقعيت جامعه در نقشه  اندازه راهبردهاي دولت
وزه در ح. گذار استتاثير 1سازي ملي علمي جهان و وجهه

                                                 
1- Nation branding 

ورانه به طرف اگرايي فن هاي ملي سياست نيز، سياست
  . كند ميل پيدا مي 2ورانهاگرايي فن جهان

البته اين تحوالت مانع از بروز اشكاالتي در رابطه بين 
هاي نوآوري بلوغ يافته با كشورهاي صنعتي نيست و  نظام

گونه  تهديدي براي رشد اقتصادي اين ،هنوز هم سايه تحريم
تا  1989هاي  كه در مورد چين سالچنان اما . كشورها است

اين تهديدات يا   شود، ديده مي 2001-1998 و هند 1991
  .گردند مي لغويابند يا در مدت كوتاهي  اصوال تحقق نمي

عنوان مثال بارزي از يك كشور متعلق  موقيعت كشور چين به
شايش كشور چين پس از گ. به اين مرحله قابل توجه است

براي  عضويت در   بازار خود بر روي غرب در دهه هفتاد،
در دهه هشتاد . سازمان تجارت جهاني تالش بسيار نمود

مشغول مذاكره با آمريكا براي اعطاي متقابل حق دول 
اما در اواخر دهه هشتاد با . الوداد با اين كشور گرديد هلكام

. ]4[رسيد  اين مذاكرات به بن بست 3مننن آارويداد واقعه تي
ت چين نسبت به ناراضيان دولتي سآمريكا براي تغيير سيا

تالش كرد از طريق تهديد به تحريم اقتصادي و نظامي و 
الوداد، اين كشور را وادار سازد تا  تهديد به لغو وضعيت كامله

اما اين . هاي داخلي خود  تحوالتي ايجاد كند در زمينه سياست
تنها بعد از يك ماه از حوادث ها بسيار زودگذر بود و  تحريم
، نيويورك تايمز گزارش داد كه تحريم فروش 1989

در مورد وضعيت . هواپيماهاي بوئينگ به چين لغو شده است
. هاي ترجيحي نيز اين تهديدها هرگز تحقق نيافت تعرفه

هاي دولت آمريكا با عوض شدن رياست جمهوري  سياست
تحريم چين خالف آمريكا نيز تداوم يافت و اعالم شد كه 

شود  در بررسي آماري ديده مي. ]4[منافع ملي آمريكا است 
و تهديد به من نن آاس از واقعه تيكه توليد ناخالص چين پ

شونلي ). 1 پيوست( تحريم بطور واضحي افزايش يافته است
كند كه  را در اين باره اينطور مطرح مي تحليل خود 4يائو

موادي كه به مسئله حق بخصوص (استقرار تحريم بر چين 
گردد، تاثير مستقيمي بر همگرايي  بر مي) الوداد كشورها كامله

هاي عظيمي بر اقتصاد  اقتصادي چين و آمريكا داشته و زيان

                                                 
2- Techno-globalism 

من است كه با سركو ب مخالفان دولت چين نن آااشاره به تظاهرات مدني در ميدان  تي -3
  . روبروشد و پس از آن اين عمل دولت چين از سوي جامعه جهاني محكوم شد

4- Shunli Yao 



 مقابله با تحريم از منظر نظام ملي نوآوريچارچوبي براي ارزيابي راهبردهاي 

94 

در . آورد آمريكا به خاطر وابستگي آن به اقتصاد چين وارد مي
اين تحليل، بزرگترين برنده تحريم چين توسط آمريكا، ژاپن 

توانست بگيرد  مريكا را در تجارت با چين مياست كه جاي آ
و پس از آن اروپا و كشورهاي تازه صنعتي شده منتفعان 

بزرگترين بازنده آن صاحبان . بودند تحريم آمريكا بر چين مي
سپاري  صنايع پيشرفته آمريكا بودند كه قرار بود از طريق برون
قيمت   بخشي از زنجيره توليد به واحدهاي توليدي چين،

االهاي خودرا ارزانتر از اروپا و ژاپن نگه دارند و از طريق ك
بهبود  تراز تجاري در بهتر شدن رفاه عمومي در جامعه نقش 

گيرد كه تحليل وي تنها  داشته باشند شونلي يائو نتيجه مي
براي چين صادق نيست و كليه كشورهاي جنوب دست اندر 

  .]27[رد گي سپاري كاال را در بر مي كار در مسئله برون
اي در رقابت  در هند نيز ابزار تحريم و با انجام آزمايش هسته

ها مدت  اما اين تحريم. آغاز شد 1998نظامي با پاكستان در 
 آمريكا كوتاهي به طول كشيد و طبق فرمان رياست جمهوري

. ]28[ها بطور كامل لغو گرديد  اين تحريم 2001در سال 
چند ماه پس از اعالم تحريم و ها تنها  اولين مرحله لغو تحريم

با فشار اتحاديه صادركنندگان غله آمريكايي پيش آمد كه 
درخواست استثنا كردن  صادرات گندم به هند  از مفاد تحريم 

دو سال پس از لغو تحريم صادرات گندم در سال . نامه داشتند
ارتباطات ديپلماتيك و نظامي بين دو كشور به مراتب   ،2003

قرارداد   ، پيشنهاد شد كه با هند،2005و در سال  افتافزايش ي
. اي براي مصارف غير نظامي امضا شود وري هستهاانتقال فن

به امضا رسيد و بر طبق  2008اين  تفاهمنامه باالخره در سال 
،  هند كه ده سال قبل به آن قرارداد انتقال فنĤوري همراه 123

ود، رسما به اي مورد تحريم واقع شده ب خاطر آزمايش هسته
دليل . اي تبديل شد وري هستهاشريك راهبردي آمريكا در فن

ها بر هند، روابط  اين تغيير جهت ناگهاني و عدم تحقق تحريم
با  1990هاي  وري پر رونقي بود كه هند از سالافن–تجاري

اتخاذ راهبردهاي افزايش سهم خود در تجارت جهاني براي 
ها، هند محل احداث  سالدر همين . وپا كرده بودخود دست

فناوري دارويي و  مراكز تحقيق و توسعه در صنايع زيست
  سپاري، افزاري آمريكايي شده بود و به شكل برون صنايع نرم

كه در  چنان. شد مجري تحقيقات در صنايع برتر شناخته مي
ها نه تنها در تقويت  جريان تحريم ،شود ديده مي 2 پيوست

منفي نگذاشت بلكه پس از آن توليد  صنايع پيشرفته هند تاثير
  . شمگيري افزايش يافته استچناخالص ملي بطور 

الوداد براي  عدم تحقق تهديدات تحريم و لغو امتياز حق كامله
اثبـات كننـده     چين و كوتاه بودن اجرا ي تحريمات براي هند،

فرضيه ما در رابطه با كاهش احتمال وقوع و تداوم تحـريم در  
اسـت كـه داراي سـهم اسـتراتژيك و قابـل       مورد كشورهايي

ـ  .  المللي هستند، مي باشد توجهي در بازار بين ر اسـاس  اگـر ب
هـاي   اين كشـورها بـا اتخـاذ سياسـت      ارزيابي كنيم، 1جدول 

تغييـر   3بـه خانـه    4متاسب توسعه فناوري از موقعيت خانـه  
اما در اختيار داشـتن سـهم قابـل توجـه از بـازار      . محل دادند

تـرين   عنوان يكي از جذاب جهاني و پذيرفته شدن بهتوليدات 
گذاري خارجي در صنايع پيشرفته، خود علـت   مقاصد سرمايه

گـذاري درسـت و    علت اصلي، سياسـت . فقط معلولند ،نيستند
هـاي برتـر و نظـام     ورياشناسي به موقـع در رشـد فنـ    فرصت

نوآوري مرتبط با آنهـا اسـت كـه در نتيجـه بلـوغ نظـام ملـي        
وري از جمله اهاي فن عامل حداكثري بين كليه بخشنوآوري، ت

ــه      ــتي در كلي ــادگيري سياس ــرفي و ي ــاعي و مص ــنايع دف ص
  .داده استهاي راهبري رخ عرصه

  
  گيري نتيجه  - 5

توان  تا چه حد مي در ابتداي مقاله آن بود كه  اصلي ما سوال
هاي دو كشور هند و چين را كه  تضعيف اثربخشي تحريم

باشد،  راهبردهاي مديريت بحران اين دو كشور ميمنطقا نتيجه 
به توسعه نظام ملي نوآوري اين كشور مرتبط ساخت و از آن 

ابزارهاي نظري  چارچوبي فراهم كرد كه بتوان بر مبناي 
تاثيرات تحريم و ه تحليل نگرش نظام ملي نوآوري ب
فرضيه اساسي ما اين بود  كه . راهبردهاي مقابله با آن پرداخت

اثرسازي  بي(موفق بودن راهبردهاي مقابله با تحريم  درجه
يك كشور هدف تحريم، به درجه بلوغ يك نظام ملي ) تحريم

  . نوآوري بستگي دارد
در اين مقاله فرض كرديم كه شاخص بلوغ نظام ملي نوآوري، 

هاي ساختاري  نوع تعامل و ارتباطات بين زير مجموعه
ا كه يكي از از آنج. هاي نوآوري در كشور است نظام

هاي نوآوري تحت تحريم، حفظ امنيت  كاركردهاي نظام
هاي سياست خارجي و امنيت  تعامل بين دستگاه  جامعه است،
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داخلي و نظام ملي نوآوري، حداقل به اندازه تعامل بين 
با در نظر . هاي اعتباري و مالي با اين نظام اهميت دارد دستگاه

در اثر مالحظات امنيتي گرفتن اين مفروضه، ديوار بلندي كه 
بين حوزه صنايع دفاعي و مصرفي در هنگام بحران بطور 

مهمترين عامل براي ممانعت از  تعامل   شود، طبيعي كشيده مي
هاي دفاعي و مصرفي در نظام نوآوري  حداكثري بين حوزه

هاي نوآوري در شرايط تحريم بطور  نظام  بنابراين،. گردد مي
ري براي بهينه كردن حجم تعامالت طبيعي داراي موانع ساختا

-دفاعي(دروني خود هستند كه  ناشي از طبيعت دو كانونه 
اي بلوغ نظام  مطالعه ما از فرآيند مرحله. آنها است) مصرفي

كند كه  نوآوري كشورهاي در تحريم، اين نظريه را پيشنهاد مي
تر شده  هر چقدر كه  نظام ملي نوآوري به بلوغ خود نزديك

بطه تعاملي بين بخش دفاعي و غير دفاعي كه در آغاز را  باشد،
تداوم اين فرآيند تا زماني . شود بسيار ضعيف بود، تقويت مي

وري دفاعي به مرحله تجاري شدن در سطح ااست كه فن
المللي برسد و تعامل بين دو بخش دفاعي و غير دفاعي به  بين

جا دراين . نوآوريهاي سازماني و فرآيند و محصول بينجامد
است كه فشار بيروني به شكل در مشاركت در تدوين 

  .   شود المللي از چالش به فرصت تبديل مي استانداردهاي بين
هاي مقابله با فشارهاي بيروني در  توانايي  بنابراين استدالل،

يك نظام ملي نوآوري ارتباط  مستقيمي با از ميان بر داشتن 
توزيع كنندگان و  موانع داخلي تعامل بين توليد كنندگان، 

نظريه ما اين است كه با افزايش . وري دارداكاربران يك فن
هاي سياستي، تصور نويني  ورانه و يادگيريافن يها توانمندي
در محيط آن جامعه و نخبگان جامعه پديد  "امنيت"از اصل 

احساس امنيت ناشي از يك عادت ذهني و يك نهاد .  آيد مي
هاي نوآوري و تعيين  نظام بندي اجتماعي است كه در شكل

البته تطور اين . سزايي دارد گذاري تاثير به افق زماني سرمايه
سازي در سطح داخلي و ند اعتمادنهاد به شكلي كه فراي

تابع متغيرهاي گوناگون است كه   المللي به جريان بيفتد، نبي
عنوان عامل  توان انگشت بر روي يكي از عوامل به نمي

تر آن است كه ما  توضيح منطقي. شتمشخص اين تحول گذا
عنوان  كل اين جريان را بدون تفكيك عوامل بر روي هم به

و متوازن بين افزايش توانمندي  1هنگايك فرآيند تطوري هم
  .  بندي سازماني تلقي كنيم وري و شكلانوآوري در فن

بنابراين اگر يك مسير تكاملي براي افزايش تعامالت دروني 
ترسيم شود، آنگاه جايگاه هر   )بلوغ آن(نوآوري  نظام ملي

ميزان   بندي افزايش تعامالت آن،نظام ملي نوآوري در مرحله
اگر درجه بلوغ نظام ملي . كندتحريم را تعيين مي  اثر گذاري

هاي قابل مشاهده كيفي مانند  نوآوري را بر مبناي شاخص
كنيم، بندي  مرحلهدرجه تعامل بين صنايع نظامي و غير نظامي 

درجه    در آن قرار دارد، اي كه نظام نوآوري به نسبت مرحله
رابطه افزايش  لذا. شود تحريم مشخص مي ازپذيري آنها تاثير

بلوغ نظام ملي نوآوري با افزايش تاثيرپذيري تحريم مثبت 
كه تعامل بين عناصر ساختاري موجود در  باشد تا زماني مي

 هاي عامل بين بخشكه ت نظام نوآوري به سطح بحراني آن
از  اما پس  دفاعي و مصرفي نظام نوآوري است نرسيده باشد،

وري و چه در حوزه انوآوري چه درحوزه فن اينكه
هاي نهادي و سياستي موجب شد كه چرخش  نوآوري

نظامي راطالعات و نوآوري بين اين دو بخش نظامي و غي
يش پذيرگردد، با توجه به سطح تعامالت داخلي و افزا امكان

هاي برتر، اين رابطه منفي  وريارشد نوآوري در سطح فن
  . گردد مي

اين رابطه را تحت عنوان رابطه بومرنگي شاخص سطح   
  .)4شكل( شناسيم ميها  تاثيرتحريم ودرجه وريافن هاي توانمندي

تواند روابط و تاثيرات آنان  شك نيست كه اين مدل تنها مي
در عالم واقعيات اين . كند بر يكديگر را بطور بسيار ساده بيان

. تر است تر و تعداد متغييرها  بسيار افزون روابط بسيار پيچيده
عنوان يك كشور درحال تحريم، از درآمد  بطور مثال، ايران به

همين عامل باعث شده . نفتي قابل توجهي برخوردار است
هاي معامالتي را افزايش  ها با آنكه هزينه است كه  تحريم

اما مانعي در راه دسترسي اين كشور به امكانات دهند،  مي
ت و تاز سوي ديگر هرگونه تش. اقتصادي و صنعتي نباشند

اخالل در صادرات نفت ايران در اثر تحريم، با افزايش قيمت 
شود كه در نهايت به  المللي مواجه مي بيشتر آن در صحنه بين

افزايش بيشتر درآمد صادراتي و مصونيت بيشتر ايران از 
همين جهت ناظران اقتصاد  به. گردد تحريم منجر مي

                                                 
1- Co-evolution 
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اند  كه عمال در  المللي، از قديم ايران را كشوري خوانده بين
  .]30و29[ها مصونيت دارد  برابر تحريم

تاثير ديگر درآمد نفت، تزريق آن در صنايع كشوري و بوجود 
هاي صنعتي دانش محور مانند نانو و  هايي در رشته آمدن هسته

صنعتي پيشرفته  و ايجاد نهادهاي متولي توليد ناوريفزيست
به موازات اين جريان، فرآيند تاسيس نهادهاي متولي  . است

به بيان ديگر .  شود گذاري نيز به تدريج مشاهده مي سياست
نظام ملي نوآوري در تحريم در حال قوام است و حتي در 
يكي دو سال اخير، تاثير آن در سياست خارجي كشور نيز 

هاي مقابله با تحريم در  باشد؛ كما اينكه سياست محسوس مي
وري درحال مشاهده است و بعضا درجاتي از اديپلماسي فن

هاي نوآورانه نظام ملي نوآوري را در خود  همگني با سياست
هاي بارز آن ديپلماسي ايران در حوزه  از جمله مثال( دارد

-2001مخابرات در جريان اجالس سران جامعه اطالعاتي 
  .)]31[بطور اخص  است 2005

از ديد سياسي و اقتصادي، از آنجا كه درآمد صادراتي نفت 
ساز ثبات راهبردهاي فعلي دسترسي به منابع از طرق  زمينه

هاي صوري،  غيررسمي مانند واردات با واسطه، ايجاد شركت
از ديدگاه  يول. يك عامل پيشبرنده است... اي و اقتصاد حواله
وري و نگرش نظام ملي نوآوري، اين راهبردها آمديريت نو

بدين دليل كه راه را براي استفاده از راهكارهاي ارتقاي سطح 
المللي در حوزه  هاي بين نوآوري از طريق همكاري–يادگيري
كند و  وري در اين كشور به مدت طوالني سد مياعلوم وفن

قابل اعتماد  ،شود هاي بيشتر مي حتي خود موجب تحريم
از همين جهت است كه با وجود . شود ته نميانگاش

درآمد صادرات نفتي، جايگاه ايران در حيطه از برخورداري 
ورانه به نسبت كشورهاي همتراز آن شايسته انوآوري فن

يكي از مطالعات ايران را  از نظر نوآوري درميان . باشد نمي
كشور منطقه آسياي غربي در موقعيت متوسط قرار داده  14

 توانمندي رابطه با پايش در مطالعه ديگري در. ]32[است 

ايران با حجم اقتصادي متوسط در  ، 2009 سال در فناوري
نظر وضعيت  كشور همسنگ خود رتبه بيستم را از 23ميان 

گذاري  وري و كيفيت سرمايهاهاي فن ها، توانمندي زير ساخت
جايگاه ايران در بين كشورهاي . ]33[بدست آورده است 

دهنده  نظر جمعيت و اندازه توليد ناخالص ملي، نشانمشابه از
اين واقعيت است كه  عامل درآمد نفت از يكسو يك عامل 

بيني  پيش. بازدارنده و از سوي ديگر يك عامل پيشبرنده است
اين كه در نهايت كدام يك از اين مسير ها پيموده خواهد شد، 

  . هاي بيشتري نياز دارد به پژوهش
هـاي   گيـري  خاطر نشان كرد كه اكنون كه جهـت در پايان بايد 

ها و حـذف يارانـه در    سازي قيمت اخير دولت به شكل واقعي
سـازي، تعـديل اقتصـادي،     هاي قبلـي خصوصـي   كنار سياست

آمادگي براي عضويت در سازمان تجـارت جهـاني و تشـويق    
گذاري خارجي آغاز فرايند تحـوالت اساسـي در    ورود سرمايه

دهد، قاعدتا بايد در انتظـار كـاهش    ده مينظام اقتصادي را وع
هاي كالن و كم شدن  گذاري نقش درآمدهاي نفتي در سياست

ها از جمله تحقيق و توسـعه   گري دولت در كليه عرصه تصدي
در چنين شرايطي شايد موقع مناسبي براي كارشناسـان  . باشيم

وري فراهم آمده است تا تـاثير ايـن تحـوالت را در    اتوسعه فن
عنوان كشور تحت تحريم  پاي ايران بهنوتوسعه فناوري فرآيند 

يادگيري فناورانه دنبال كننـد  -و رشد و توسعه داخلي نوآوري
المللـي و توسـعه    هـاي بـين   و به غناي مباحث مربوط تحـريم 

  .يندفناوري بيفزا
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   ها هاي فناوري و اثرگذاري تحريم رابطه بومرنگي توانمندي) 4شكل 
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