
سرسخن
كيد قرارأهاي كليدي پيشرفت كشور مورد ترا از جمله ركن امنيتمقام معظم رهبري، 

توانطوري كه ميترين اركان امنيت ملي است، بهامنيت اقتصادي يكي از اصلي اند. در اين ميانداده
توان از امنيت ملي سخني به ميان آورد. اين ركن ازت اقتصادي در كشور، نميـبدون برقراري امني گفت،
ملي عالوه بر متغيرهاي اقتصادي، تحت تأثير متغيرهاي ديگري، از جمله متغيرهاي سياسي، اجتماعي،امنيت 

بررسي قرار داد، زيرا تنش در هر كدام از اين متغيرها، توان اين ركن را موردنمي فرهنگي و... است كه بدون لحاظ آنها
هارو، رصد و پايش عوامل اثرگذار بر آن از الزامدهد. ازاينتبع آن، امنيت ملي را تحت تأثير قرار ميامنيت اقتصادي و به

با توجه به رسالت يرتدب مركز پژوهشي امنيت اقتصاديرود. هاي پژوهش در حوزه اقتصاد و امنيت به شمار ميو اولويت
هاي كارشناسي در حوزه مطالعات امنيت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه بهبر ارايه گزارشخود مبني

شود:اهميت امنيت اقتصادي، در اين شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و تحليل موارد زير بررسي مي

راهبردها -الف
آيد. اين گروه از كاالهامين امنيت غذايي به شمار ميأاساسي بخش كشاورزي از جمله الزامات براي تمين كاالهاي أت

ها بههاي مناسب، جزء اهداف دولتدر هر كشوري داراي اهميت ويژه بوده و فراهم كردن دسترسي به آنها در قيمت
مين كاالهاي اساسيأدر مقاله اول، راهبردهاي تآيد. اين موضوع در ايران نيز داراي ضرورت دو چندان است. شمار مي

بخش كشاورزي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

شمار المللي بهسازي از جمله صنايع كليدي براي كشورهاي داراي قابليت دسترسي به مسيرهاي آبي بينكشتي
المللي دارد، اما صنايع پشتيبان برايهاي بينچند كشورمان از سمت شمال و جنوب دسترسي مطلوب به آبآيد. هرمي

د. در مقاله دوم اين بخش، تجاربنسازي در وضعيت مطلوب قرار نداراستفاده از اين دسترسي از جمله صنايع كشتي
استراتژي توسعه اين صنعت در كشوراساس اين تجربه، برسازي مورد بررسي قرار گرفته و كشور تركيه در صنعت كشتي

شده است. حثب
هاهشدار -ب

آيد.در كشورها به شمار ميو استفاده نادرست از منابع طبيعي بوده هاي مخرب محيط زيستي خواري از جمله پديدهزمين
خواريبا توجه به ارزش يافتن زمين در كشور از يك سو و منافع باالي تغيير كاربري زمين از سوي ديگر، پديده زمين

تنها آسيب جدي به منابع طبيعي كشورسودجويان قرار گرفته است. تداوم اين امر نههاي اخير مورد توجه برخي در سال
نيز تهديد خواهد كرد. در مقاله اول اين بخش، بهرا رشد اقتصادي و رفاه اقتصادي جامعه در آينده كند، بلكه وارد مي
عنوان پديده مخرب امنيت اقتصادي، پرداخته شده است.هاي دولت بهخواري و تصرف زمينزمين



ها،كاهش دسترسي به منابع ارزي از يك سو و كاهش ورود ارز به كشور از سوي ديگر در دوره تشديد تحريم
چند اين پديدهعنوان يك سياست مطلوب مورد توجه مقامات پولي كشور قرار گيرد. هرموجب گرديد تخصيص ارز به

سامان بخشد، اما تداوم آن همراه با فاسد و رانتوسرمدت در كوتاهتواند وضعيت نابسامان اقتصادي را در نگاه اول مي
كند. در مقاله دوم، به اينبوده و آسيب جدي به منابع ارزي و اتالف منابع و در نهايت امنيت اقتصادي كشور، وارد مي

موضوع پرداخته شده است.
هاتحليل -ج

آيند. ايندهي به اقتصاد سياسي كشورها به شمار ميه نظمصجريان و احزاب سياسي از جمله بازيگران كليدي در عر
توانندگونه رفتار نادرست خود نيز ميتوانند به اقتصاد كشور داشته باشند، با هربازيگران در كنار منافع زيادي كه مي

گيري پديده فساد از جمله موارديها و احزاب در شكلميان، نقش جريان آسيب جدي به اقتصاد وارد نمايند. در اين
، وارد كرده است. در مقاله اول ايناست كه در برخي شرايط در اقتصاد كشور رخ داده و آسيب جدي به امنيت اقتصادي

گيري فساد تحليل شده است.ها و احزاب در شكلبخش، نقش جريان
آيند كه به رشد و توسعه مالي كشورها در راستاينهادهاي مالي كشورها به شمار مي سسات پولي و مالي جزئي ازؤم

سسات پولي و ماليؤشود كه مكنند، اما اين دستاورد زماني براي كشورها حاصل مياهداف توسعه اقتصادي كمك مي
سسات پولي و مالي آسيبؤگونه مقارچسفانه در دهه اخير رشد أاز قوانين و مقررات پولي و مالي كشور تبعيت نمايند. مت

اند، اما امكان فعاليت مجددهاي اخير سر و سامان يافتهچند اين نهادها در سالجدي به اقتصاد كشور وارد كرده و هر
سسات پولي و مالي غيرمجاز، تحليلؤاني، آثار امنيت اقتصادي فعاليت مياين نهادها در آينده وجود دارد. در اين مقاله پا

ده است.ش
اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار سايرالزم به ذكر است ماهنامه امنيت اقتصادي با تكيه بر مطالعات بين رشته

هاي ارايه شده در افزايش اثرگذاريدهد. اميد است مقالهها، امنيت اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار ميمتغير
ها و ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مفيد واقع شوند.سياست


