
سرسخن
 توان گفت، طوري که میترین ارکان امنیت ملی است، بهامنیت اقتصادي یکی از اصلی

توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از  بدون برقراري امنیت اقتصادي در کشور، نمی           
ملی عالوه بر متغیرهاي اقتصادي، تحت تأثیر متغیرهاي دیگري، از جمله متغیرهاي سیاسی، اجتماعی،  امنیت              

توان این رکن را مورد بررسی قرار داد، زیرا تنش در هر کدام از این متغیرها،  نمی  فرهنگی و... است که بدون لحاظ آنها
هارو، رصد و پایش عوامل اثرگذار بر آن از الزامدهد. ازاینمی  تبع آن، امنیت ملی را تحت تأثیر قرارامنیت اقتصادي و به

با توجه به رسالت    تدبیر   مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي رود.  هاي پژوهش در حوزه اقتصاد و امنیت به شمار میو اولویت
چاپ رسانده است. با توجه به  هاي کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به  بر ارایه گزارش خود مبنی 

 شود: اهمیت امنیت اقتصادي، در این شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و تحلیل موارد زیر بررسی می 

 راهبردها   -الف
بحران  تیاست. با توجه به امکان سرا  يقابل مشاهده در هر اقتصاد  ياز جمله رخدادها  بایتقر  یمال  يبحران در بازارها 

استیدخالت کرده و س  یمال  ي در بازارها  کنند  می   تالش  همواره  ها  اقتصاد، دولت  یقیبه بخش حق  یمال  يدر بازارها
از  ریاخ   هاي  . با توجه به تجربه بحران در بازار بورس کشور در سال ندیبازارها، دنبال نما  ن یاصالح ا  يبرا   ی تیحما هاي

آنها در    یتیحما  هاي  استسی  و   ها  مقاله، نقش دولت  نیبازار، در اول  نیاز ا  ت یدولت در نحوه حما  یردرگمسو و س  کی
رانیاقتصاد ا  يابازارها بر  نیحضور دولت در ا   يمرور شده و راهبردها  ی در تجارب جهان  هیبازار سرما  هاي  حل بحران 

 شده است.   یبحث و بررس

 هشدارها  -ب

ها در این  دستیابی به اهداف سند توسعه محصوالت فوالدي کشور بیش از هر چیز نیازمند ایجاد و تقویت زیرساخت
هاي  هاي مورد نیاز براي دستیابی به اهداف سند توسعه صنایع فوالدي، زیرساختترین زیرساختحوزه است. یکی از مهم 

هاي حمل و نقل، عمال دستیابی به اهداف توسعه این صنعت  کشور است. بدون ایجاد و تقویت زیرساخت  نقلوحمل
عنواننقل براي تولید محصوالت فوالدي، بهوهاي حملرسد. در مقاله دوم، ضعف در زیرساختنظر میغیرممکن به

 یک هشدار، بحث و بررسی شده است.

.دیآیبه شمار م  ياقتصاد  هاياستیس  يو اجرا  گذارياستیس  يبرا  ي دیو کل  هی پا  ياز جمله نهادها  ی اعتماد عموم
نه  نای  شدن   داردر صورت خدشه بلکه هز  ییکارا  ياقتصاد  هاياستسی  تنهانهاد،  را نخواهد داشت،   ياجرا  نهیالزم 



مولفه  ی ک ی .  ابدییم  شیافزا  ز ین  ياقتصاد  هاياستیس اعتماد عموم  هاياز  بر  اثرگذار  و  در    ،یمهم  آن  نفوذ  و  فساد 
ها،م یتصم  يو اجرا  يرگیم یمختلف تصم  هايهی فساد در ال  يرگیمختلف اقتصاد کشورها است. با توجه شکل  هايهیال

 شده است.   یاز منشاء فساد در کشور بحث و بررس عمومی  اعتماد شدن  داربخش، خدشه  نیدر مقاله اول ا

مردم به    ي ازهاین  نتامی  در  تنهاصنعت نه  نی. ادآیمی  شماردر کشور به  يدیکل  ع یاز جمله صنا  یلوازم خانگ  صنعت
رکود بخش   ا ی در رونق    ینقش مهم  ع،ی صنا  ریصنعت با سا  نیدارد، بلکه ارتباط تنگاتنگ ا  يدیبادوام نقش کل  يکاالها

به  يجد  بیتواند آس-یامر م  نیمواجه شده و تداوم ا  يجد  يهاصنعت با چالش  نیا  ر یاخ  هايدارد. در ماه  ز یصنعت ن
آن  رويشی پ  هايو چالش  ی صنعت لوازم خانگ   تیبخش، وضع  نی. در مقاله دوم ادی کشور وارد نما  ياقتصاد  تیامن

 شده است.  یبحث و بررس

 هاتحلیل -ج
از جمله هز  ارانهیپرداخت   بودجه ساالنه  قالب  م  ریناپذ  ییجدا  هاينهی در  به شمار  بودجه  از  ی. ساالنه بخشدآییدر 

ي دولت در اکثر اقتصادها   ياز سو   ارانهی. هر چند پرداخت  شودیم  قی به اقتصاد تزر  هاارانهیدولت در قالب انواع    هاينهیهز
یدر تجارب موفق جهان   هاارانهی در پرداخت    یبه هدف نقش مهم  یپرداخت  نهارایقابل مشاهده است، اما اصابت    ایدن

 قرار گرفته است.  لیدر بودجه ساالنه مورد تحل هاارانهی تی بخش، وضع نیدارد. در مقاله اول ا
با  یی باال  یو مذهب   یاسیس  ،یقرابت فرهنگ  يکه دارا  دآییبه شمار م  ران یا  نی رید  گان ی از جمله همسا  افغانستان 

عل است.  ا  يباال  ل یپتانس  رغم یکشورمان  روابط  اقتصاد  ران یتوسعه  حوزه  در  افغانستان  در    نیا  ،يبا  کمتر  موضوع 
روابط    ندهیدر افغانستان، آ  ریهر دو کشور مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تحوالت اخ  یخارج  هايي استراتژ
با  ران یبخش، روابط ا  نیموضوع، در مقاله دوم ا  تیکشور دچار تحول خواهد شد. با توجه به اهم  نیبا ا  ران یا  ياقتصاد

 شده است.  لیتحل  ر،یبا لحاظ تحوالت اخ يافغانستان از نگاه اقتصاد
اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر  الزم به ذکر است ماهنامه امنیت اقتصادي با تکیه بر مطالعات بین رشته

را مورد تجزیه و تحلیل قرار میمت اقتصادي  امنیت  امید است مقاله غیرها،  اثرگذاري  دهد.  افزایش  ارایه شده در  هاي 
 ها و ارتقاي امنیت اقتصادي کشور مفید واقع شوند. سیاست


