
سرسخن

«اقتصاد هم نيازمند امنيت است، بناي اقتصادي كشور هم بايستي بر يك بنياد امنيت نهاده بشود»
 قام معظم رهبريم

كيد قرارأهاي كليدي پيشرفت كشور مورد تمقام معظم رهبري، امنيت را از جمله ركن
توانطوري كه ميترين اركان امنيت ملي است، بهاصليامنيت اقتصادي يكي از  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 

توان اين ركن را مورد بررسي قرار داد، زيرا تنش در هر كدام از اين متغيرها،نمي است كه بدون لحاظ آنهافرهنگي و... 
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 تدبير مركز پژوهشي امنيت اقتصاديرود. ت به شمار ميهاي پژوهش در حوزه اقتصاد و امنيو اولويت
هاي كارشناسي در حوزه مطالعات امنيت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه بهبر ارايه گزارشخود مبني

شود:ل موارد زير بررسي مياهميت امنيت اقتصادي، در اين شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و تحلي

راهبردها -الف
مين اين اقالم همواره يكي از وظايفأآيد. تمردم هر كشوري به شمار مياقالم اساسي از جمله ضروريات غذايي براي 

دنبال داشته باشد.اي بهتواند مشكالت عديدهمين و دسترسي به اين اقالم ميأگونه اخالل در تها بوده و هراصلي دولت
هبردهايي در راستاي توليد اينكارگيري راهثير قرار گرفته و نياز به بأها، توليد اقالم اساسي تحت تدر نتيجه تحريم

اقالم در شرايط تحريم است. در مقاله اول به اين موضوع پرداخته شده است.

آيد. نحوه تدوين بودجهتدوين بودجه در هر سال از جمله اقدامات اصلي و مهم دولت براي سال آتي به شمار مي
ن امر منجر به انحراف در تدوين بودجه از نگاه مليگري بوده و ايثير فشارهاي سياسي و البيأساالنه همواره تحت ت

به راهبردهاي تدوين در اين م،اي شده است. با توجه به اهميت تدوين بودجه در نگاه ملي، در مقاله دوبه نگاه منطقه
اي، پرداخته شده است.نگاه در مقايسه با نگاه منطقه

هشدارها -ب
ذخاير جديد گازي در درياي مديترانه مورد توجه برخي كشورها قرار المللي گويا آنست كه كشفبررسي فضاي بين

تواند تهديد جديهايي نيز حاصل شده است. دستيابي به منابع گازي در اين منطقه، ميگرفته و در نتيجه آن موفقيت
ممكنراي كشورمان غيربراي جايگاه ايران به لحاظ توليدكننده گاز در منطقه بوده و دستيابي به بازار بالقوه گاز را ب



عنوان تهديد جدي براي امنيت اقتصادي كشور، در مقاله اول اين بخش به ايننمايد. با توجه به اهميت اين موضوع به
موضوع پرداخته شده است.

د. هر چند توسعه ايننآيصنايع فوالدي از جمله صنايع مادر براي رشد و توسعه بيشتر صنايع كشور به شمار مي
ريزان كشور بوده است، اما يكي از مشكالت جدي در خصوص صنايعگذاران و برنامههمواره مورد توجه سياست صنايع

فوالدي، ضعف در ساختار و پراكندگي اين صنايع به لحاظ محل استقرار است كه در آينده نزديك مشكالت جدي به
ور ايجاد خواهد كرد. در مقاله دوم اين بخش،هاي اقتصادي واجتماعي براي كشهاي محيط زيستي و هزينهلحاظ بحث

به اين موضوع پرداخته شده است.
هاتحليل -ج

ثباتيثباتي از جمله بييابند. هر گونه بيهاي توليدي همواره در يك فضاي امن اقتصادي رشد كرده و تداوم ميفعاليت
هايزده و منجر به كاهش و حتي تعطيلي فعاليتهاي اقتصادي را برهم تواند فضاي امن براي فعاليتسياستي مي

هاي توليدي مورد بحث و بررسي قرار گرفتهها بر فعاليتثباتي سياستثير بيأاقتصادي گردد. در مقاله اول اين بخش، ت
است.

هاي اخير تالش كرده استآيد. اين كشور در سالاي كشورمان به شمار ميتركيه از جمله كشورهاي رقيب منطقه
اي خود ارتباطات نزديك اقتصادي با كشورهاي همسايه ايران بويژه كشورهاي قفقار جنوبيدر راستاي نفوذ منطقه

ايجاد نمايد. توسعه روابط تركيه با كشورهاي منطقه قفقاز جنوبي با توجه به ارتباطات اقتصادي ايران با اين كشورها،
ته باشد. در مقاله پاياني، تبعات امنيت اقتصادي توسعه روابط تركيهتواند تبعات براي امنيت اقتصادي كشورمان داشمي

با كشورهاي قفقاز جنوبي تحليل شده است.
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 مقالهتحليل قرار ميمتغيرها، امنيت اقتصادي را مورد تجزيه و 
ها و ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مفيد واقع شوند.سياست


