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 چکیده  
های سیاسی  ایده امنیت اقتصادی جایگاه واالیی در دستور کار نظام 

این بُعد از امنیت، پس از جنگ سرد اهمیت روز افزونی یافت و  .  دارد
امنیت اقتصادی با    سیاستگذاران، ضمن تأیید ارتباطپژوهان و  دانش

های جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات  ایمنی جامعه، بدنبال راه 
از سویی در عرصه بین    اند.اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی بوده

المللی، استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم کارساز، هم  
بیشتر پذیری  آسیب  ایجاد  اهمیت   باعث  افزونتر  رشد  و هم  دولتها 

موضوع امنیت اقتصادی گشته است. نظام های سیاسی در حال حاضر  
ضرورت   ملی،  اقتصاد  کفایی  خود  راهبردهای  نمودن  دنبال  ضمن 
امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی را نیز  

 .کنندبه شدت دنبال می 

 . اقتصادی، حقوق قضایی، سیاسیامنیت، امنیت    :کلیدواژه ها

Abstract  

The idea of economic security has a high place in 

the agenda of political systems. This aspect of 

security became increasingly important after the 

Cold War and scholars and policy makers, while 

confirming the connection between economic 

security and society's safety, have been looking for 

new ways to include economic issues in traditional 

defense strategies. On the other hand, in the 

international arena, the use of economic facilities 

as a working lever has caused the governments to 

become more vulnerable and the importance of the 

issue of economic security to grow. Currently, 

political systems, while following the self-

sufficiency strategies of the national economy, also 

strongly follow the necessity of economic security 

based on global interdependence strategies.  
Keyword: security, economic security, judicial 

rights, political. 

 

 مقدمه 
یکی از علوم بین رشته ای که از تولد آن کمتر از پنجاه سال میگذرد، حقوق اقتصادی است. تأثیر و تأثرات متقابل حقوق و اقتصاد را  

ها و  وجود یک خأل و کاستی بزرگ در تئوری  هها متوجاز حدود نیم قرن پیش، اقتصاددان   علت تأسیس و ایجاد این رشته میدانند.
ند. آنها دریافتند که وجود صرف تئوریهای نظری اقتصادی نمی تواند تأثیرات مورد انتظار را در عالم واقع و نظریات علم اقتصاد شد

  های فراوانی روبروست. عرصه اجتماع داشته باشد چرا که اعمال و اجرای بسیاری از نظریات اقتصادی، در عالم خارج با موانع وچالش
المان علم اقتصاد  عت شکلی و ماهوی ایجاد شده در عالم حقوق و تقنین است. بدین ترتیب  یکی از این موانع، وجود قوانین و مقررا
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در صدد رفع این مانع بس بزرگ، چاره ای جز انطباق نظریات خود بر مقررات قانونی نداشتند و همین امر موجبات اقتران اقتصاد و 
ین واقعیت واقف بودند که بسیاری از قوانین و مقررات  از حیث  از طرف دیگر بزرگان علم حقوق نیز به ا  حقوق را فراهم می آورد.

اقتصادی مفید و کارا نیست و در بسیاری حوزه ها، وجود مقرراتی که بدون توجه به اصول اقتصادی تدوین و تصویب گردیده، باعث 
رورت پیوند این دو حوزه )حقوق  حرکت کلی جامعه در جهت خالف توسعه و پیشرفت می باشد. دقت در واقعیات مزبور رفته رفته ض

 و اقتصاد( و مآال تأسیس یک رشته میان رشته ای را تقویت می نماید. 
 

 مفهوم امنیت  
 متباین شخصیتی  لحاظ از و همچنین ،4جدال برانگیز  ماهیتی نظر از و  3، نارسا 2مبهم  ،1یافتهتوسعهغیر مفهومی کلی طور به امنیت

 و آرامش بودن؛ درامان چون  مفاهیمی است؛ شده ارائه امنیت  از  متفاوتی تعاریف مختلف،  هایکتاب و متون در است.  5متناقض  و
 بودن، درامان و خوفیبی معنای به امنیت نامه دهخدا،لغت در المنجمد(. )در خاطر آرامش و اطمینان و فرهنگ عمید، )در آسودگی

 اطمینان حصول داشتن؛ اعتماد خطر؛ و ترس از آزاد بودن داشتن؛ اطمینان ابهام؛ و شک از آزاد بودن معنی به وبستر فرهنگ در و

 آمده است.  داشتن تضمین و تعهدات به ایفای مطالبات؛ و کار حاصل پرداخت از
 یا دولت سازمان،  فرد، هرگاه  و ترس، یا خطر از بودن رها از است عبارت  امنیت که گفت توانمی شناسان،واژه نظر بندیجمع در

 امنیت از جامعه، یا سازمان، دولت  فرد، آن که شود می گفته شود، حفاظت آن مقابل در  یا بوده رها نظر مورد  خطر از  واقعاً ایجامعه

 نسبی وضعیت یک دارای امنیت است.  احساسی و ای ادراکیپدیده باشد، تعریفی قابل مقوله که آن از بیش امنیت  است. برخوردار

 باشد. صددرصد امنیت از برخورداری مدعی تواند  نمی کالن مقیاس در کشور و خرد، معیار در فرد هرگز و است
 

 مفهوم امنیت اقتصادی 

 یموسسه  و خانوادهی  ههزین و درآمد مدیریت نیز و منزل، اقتصادیِ مدیریت یا تدبیر علم معنای به اقتصاد وبستر، فرهنگ در
 صورت بدین توان می را  اقتصادی امنیت  اساس این بر است.  شده تعریف مصرف و   توزیع تولید، علم و دولتی یا خصوصی بازرگانی

 برخورداری  از اطمینان  حصول حال عین در و  مطالبات و تعهدات ماندن  بالاجرا در ابهام و ترس، شک نوع هر از آزادی کرد: تعریف
امنیت   تعاریف مختلف در به توجه با میگیرد.     صورت آن، مصرف و توزیع  و ثروت  تولید ی زمینه در  که هاییفعالیت ی ثمره از

 همچنین  فعلی، ساختار و شرایط از با ثباتی وضعیت اقتصادی، کرد: امنیت  ارائه امنیت از را ذیل جامع نسبتاً تعریف میتواناقتصادی  

 به میتوانند بهینه بطور و کرده خطر از رهایی احساس دولت و سازمان جامعه،  فرد، آن در که است آینده از روشنی و معلوم افق

 بپردازند.  ثروت مصرف و توزیع تولید،
 

 امنیت در علم اقتصاد 
قایل به تفکیک و تمایز  « احساس امنیت»و  « نفس امنیت»گذشته از مفهوم لغوی امنیت و قبل از هر چیز الزم است میان دو مقوله 

هایی چالش  با  باشیم، با این توضیح که گاهی ممکن است ما احساس امنیت کنیم در حالی که نفس امنیت و وجود آن در عالم واقع
تفکیک  هیچ خطری ما را تهدید  نکند، احساس ناامنی کنیم.  رو به روست. یا بالعکس ممکن است در وضعیتی که کامال ایمن است و

مانند تلویزیون،    های ملی و بین المللیشود که امروزه تأثیر تبلیغات و نقش رسانهاثر آن خاصه هنگامی تقویت می   هوم فوق ودو مف
به    رادیو، اینترنت و... بر هیچکس پوشیده نیست. به بیان دیگر ممکن است در یک کشور، امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...

سرمایه گذاران خارجی رغبت خود را جهت سرمایه    ،  معنای واقعی و در عالم خارج محقق باشد ولی در نتیجه تبلیغات سوء رسانه ها
 آن کشور از دست بدهند. گذاری در 
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 امنیت فرهنگی و اجتماعی
بدیهی است توسعه و امنیت اقتصادی تنها در دامان جامعه ای ایمن و به دور از ناهنجاریهای گسترده اجتماعی و فرهنگی متصور  

مرتفع سازد، مقوله »آموزش«  خواهد بود. در این راستا مهمتری امری که می تواند راهگشا بوده و بسیاری از موانع اجتماعی توسعه را  
ظرفیتهای خود را صرف کار و پیشرفت خواهند   به بیان دیگر در یک جامعه سالم از حیث فرهنگی و اجتماعی، مردم توان و  است.
تحت عنوان »همت مضاعف، کار مضاعف« توسط مقام معظم رهبری دامت برکاته، نمونه ای از توجه    1389نامگذاری سال    نمود.

 عرف اجتماعی در پیشرفت اقتصادی است. گرف فرهنگ وبه تأثیر ش
 

 بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری،  

سیاسی، نزدیکترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست،  بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است.پویش امنیت در سیستم  
عالوه بر محیط داخلی، تعامالت این دو سیستم در محیط بین    به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی می گردد. 

 (.1998، 6گیل، استیفن و دیویدالمللی نیز به روشهای مختلف به مطالعه در آمده است. )
در غرب از  »نویسد: در این مقطع  باری بوزان می   میالدی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعامالت سیاسی توجه گردید.1945سال    از

:  1378بوزان،  )  «حکومتها خواسته می شود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال می کند
در حال حاضر  د.امنیت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا می یاب  ( البته شایان ذکر است که 263

متغیرهای کمی به مدلهای ارتباط بین سیاست و اقتصاد وارد شد و معادالت گوناگون نیز در این زمینه به طراحی درآمده است و در  
مستقل و مجرد از امنیت سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی قابل پیگیری   نهایت براین امر تأکید می گردد که تحقق امنیت اقتصادی

 د. نیست و براین اساس امنیت اقتصادی از زمینه های مورد وفاق عمومی می تواند باش
 

 تأثیر امنیت اقتصادی بر توسعه اقتصادی
 مفهوم توسعه اقتصادی  -1

برخی مفهوم فراگیر »توسعه اقتصادی« را با مفهوم محدود و کمی »رشد اقتصادی« خلط می نمایند. »رشد« یک مقوله کامال کمی 
حوزه های    کیفی است که طی آن  های کمی وو محدود و صرفا اقتصادی است. در حالی که توسعه یک مفهوم فراگیرتر و واجد جنبه

  گی، مذهبی، اداری، اقتصادی، مدیریت، امنیت، تجارت، حقوق، بورس، سالمت، آموزش، حمل و عام الشمولی نظیر امور علمی، فرهن
و مالیات، مدیریت، سالمت و   به چند مورد از مطالعات انجام شده در زمینه های بورس  نقل، مالیات و... مورد مطالعه قرار می گیرد.
ارایه برنامه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط سالمت، در صنایع ه  ( در تحقیقی ب1400مذهبی اشاره می کنیم. رحمانی و تقی پور)

انضمام مطالعه موردی( به  1399حبیبی ماچیانی و همکاران) پرداختند.  معدنی فلزی )به  افشای مسئولیت  ( در تحقیقی  رابطه بین 
ای مسئولیت اجتماعی شرکت و  رابطه بین افش( به بررسی  1399پرداختند، همچنین در تحقیقی دیگر)  اجتماعی شرکت و سهم بازار

ها و  نقش تمایالت سرمایه گذاران بر بازده دارایی ( در تحقیقی به بررسی  1399)  . آذین مهر و همکاران پرداختند  حاشیه سود خالص
اشتراک  فناوری اطالعات و ارتباطات بر موانع به    ررسی تأثیرقیق به بح( در ت1395)  پرداختند. تقی پور و همکارانهای شرکت  ویژگی

مطالعه تطبیقی  ( در تحقیقی به  1394ی( پرداختند. علی نژاد و همکاران)گذاری دانش در فرایند مدیریت دانش )به انضمام مطالعه مورد
  یمولفه ها( در تحقیقی به بررسی  2021سالمات)  پرداختند.  گاه توبه در فقه امامیه و حقوق جزای موضوعه در سقوط مجازاتجای

در گردش بر عملکرد شرکت    ه یسرما  تیریمد  ریتأث( در تحقیقی به  2020ی پرداخت. تقی پور و همکاران)اقتصاد  تیدر امن  ییقضا
تهران  رفتهیپذ  یاه بهادار  اوراق  بورس  پور و همکاران)  پرداختند.  شده در  به  2018خلیل  تحقیقی   یاخالق  یکردهایرو  ریتأث( در 

 پرداختند.   رانیاسالم در ا دگاهیشرکت از د یاجتماع تیاطالعات مسئول یافشا تیفیها بر کحساب
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 تأثیر امنیت بر توسعه  -2
اقتصادی یک مفهوم فراگیر است که طی آن پیشرفت یک کشور طی یک دوره زمانی مشخص در جنبه  توسعه    همچنانکه گذشت  

قضایی و...تضمین میشود. در این رهگذر امنیت اقتصادی می تواند با تضمین نمودن   -فرهنگی  -اقتصادی  -های مختلف سیاسی
 یر بسزایی در حصول توسعه داشته باشد.  نظام مند تأث سرمایه گذاران و انجام فعالیت های اقتصادی سالم، پویا و

به دیگر سخن، وجود امنیت اقتصادی به مثابه سایر ستون های توسعه ) مانند امنیت فرهنگی، رشد اقتصادی، امنیت قضایی، تسعه 
محقق نبوده،    ضروریات برای دستیابی به توسعه اقتصادی بوده، بدون آن یکی از شرایط الزم  آموزشی و علمی و...( یکی از لوازم و

 توسعه اقتصادی متصور و ممکن نخواهد بود.   "مآال
 

 عوامل تولید  برامنیت اقتصادی تاثیر 
از میزان امنیت جمهوری اسالمی ایران، می توان از الگوهای رفتاری   -نیروی انسانی و سرمایه    -با توجه به برداشت عوامل تولید  

داد. از آن جا که آمار منتشر نشده مراکز معتبر اندازه گیری ریسک در جهان، مهمترین این عوامل در کشورمان توجیه منطقی به دست  
تولید مخابره می کند، با توجه به آمار واحد اطالعات اکونومیست، پدیده های  به عوامل  را  عالمتها در جهت موافقت یا مخالفت 

 د. ی گردسرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه و فرار مغزها در ایران مطالعه م
 

 نتیجه گیری 
باید توجه داشت که اساسی ترین راهبرد در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی در کشور، در پرتو مطالعات مربوط به پدیده دولت و نقش آن  

ایی  ، با تکیه بر قواعد عام و کلی به مقررات زد«حکومت قانون »و    «قانون »در کشور قابل تبیین است.دولت باید با اصالح فهم خود از  
در تمام حوزه ها بپردازد، چه آن که مقررات حزیی، محدودکننده قواعد عام بوده و آنها را از قاعده قانونی خارج میکند.با افزایش  

گفت:  بایددر تعریف امنیت اقتصادی    لذا،   مقررات، اراده های خاص در جامعه حاکم شده و در پرتو آن ناامنی در تمام وجوه پدید می آید.
 «. ن سرمایه گذار، در سایه اقتصاد سالم، دغدغه ای در بازگشت سرمایه به عالوه حداقلی سئد نخواهد داشت آوضعیتی است که طی  »
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