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مفهوم شناسي امنیت اقتصادي
دکتر اهلل مراد سیف1

تاریخ دریافت:1389/9/3              تاریخ پذیرش نهایی:1389/10/26

چکیده
امنیت اقتصادي چهره جدید و مهم امنیت در دنیاي معاصر است که در همه سطوح 
فردي، اجتماعي و ملي توجه نظریه پردازان حوزه »امنیت« را به خود جلب کرده 
نوعي  به  بشر همیشه  اقتصادي  زندگي  تاریخ  در  امنیت گرچه  از  این وجه  است. 
وجود داشته، در بستر »جهاني شدن« ابعاد و ویژگي هاي تازه  یافته که اهمیت آن را 
تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادي 
از جنبه هاي مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته هاي اقتصاد، جامعه شناسي 
اقتصادي و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادي 
کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله سؤال محوريْ چیستي امنیت 
اقتصادي، شاخص ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاریخي 
ناامني  موضوع، مفاهیم، شاخص ها و رویکردهاي امنیت اقتصادي و آثار و تبعات 
اقتصادي مورد بحث واقع شده است. در بخش پایاني مقاله ظرفیت قانون اساسي 
و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  اقتصادي  امنیت  ارتقاي  براي  ایران  اسالمي  جمهوري 

شاخص هاي متنوع آن در سند مذکور  شناسایي و دسته بندي شده است. 

واژگان کلیدي:
امنیت اقتصادي، ناامني اقتصادي، امنیت اجتماعي، امنیت انساني، تأمین اجتماعي 

1 . دانشیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(
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مقدمه
جهان هر روز در حال تحول است و همراه با این تحول درک ما از امنیت نیز متحول 
مي شود. پس از جنگ جهاني دوم، اروپا به دو سیستم متخاصم اروپاي کاپیتالیست 
و دموکراتیک و اروپاي کمونیست تفکیک شد. تهدید اصلي براي امنیت نیز جنگ 
برلین،  دیوار  فروپاشي  از  بود. پس  با سالح هاي کشتار جمعي  یا جنگ  هسته اي 
واژه امنیت جامع تر شده و در سال هاي اخیر از جمله تهدیدهاي اصلي غیر از بحث 
 تروریسم، تهدید امنیت اقتصادي و بي ثباتي اقتصادي است. در دهه 1970 با شروع 
بحران نفتي، جامعه بین الملل پي برد که بدون اقتصادي باثبات نمي توان احساس 
امنیت کرد. این فرضیه پس از نخستین امواج بحران مالي دهه 80، سپس در موج 
دوم بحران مالي در دهه 90 به اثبات رسید. پس از 1990، چارچوب درک امنیت 
گسترش یافته است و نه تنها تهدید نظامي بلکه تهدیدهاي اقتصادي، اجتماعي، 

.)Udovič, P.3( زیست محیطي و سیاسي را هم دربرمي گیرد
جهاني شدن در حیطه علم اقتصاد مقبولیت رو به تزاید بازارهاي باز و شرکت هاي 
خصوصي را به عنوان مکانیسم هاي اصلي تشویق فعالیت اقتصادي مطرح ساخت. 
نتایج جهاني شدن نیز در رشد شاخص هایي مانند تجارت کاال و خدمات، جریان 
سرمایه به شکل هاي مختلف، سرمایه گذاري خصوصي، انتقاالت تکنولوژي، عملیات 
منعکس  پول  انتقال  و  نقل  و  مهاجرت  تجاري،  ارتباطات  شرکت هاي چندملیتي، 
شد. با این حال، از جمله نتایج جهاني شدن پرشتاب و تحوالت ناشي از آن تشدید 
ناامني انساني بود. این پدیده را در طیفي وسیع از کشورها با سیستم هاي مختلف 
اجتماعي ـ اقتصادي و سطوح مختلف توسعه مي توان مشاهده کرد. منابع این ناامني 
را باید در تحوالت مختلف در اقتصاد، جامعه، سیاست و فرهنگ ریشه یابي  کرد. 
با سرعت  تحوالت  که  هنگامي  اما  مي کند،  تولید  انساني  ناامني  پویا  هر سیستم 
این تحوالت ممکن است بسیار دهشتناک  آثار تجمعي  شگفت انگیزي رخ دهند، 
باشد و هنگامي که نهادها و مکانیسم ها در جایگاه ضربه گیر شروع به فروریختن 

.)Ghai,1997: 1-8 ( کنند، این آثار منفي تشدید خواهد شد 

امنيت اقتصادي
مطابق  کنیم.  مرور  را  »امنیت«  تعاریف  نخست  باید  اقتصادي  امنیت  فهم  براي 
نظر بالني،1 امنیْت آزادي نسبي  از جنگ است. مورس2 امنیت را آزادي نسبي  از 
تهدیدهاي ویرانگر مي داند. بوزان3 امنیت را آزادي از تهدید و توان دولت ها و جوامع 
براي حفظ هویت مستقل خود معرفي کرده است. از نظر بوزان و گریزولد،4 مفهوم 
1. Bellany
2. Morz
3. Buzan 
4. Grizold
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ملي،  امنیت  افراد،  امنیت  شود:  تقسیم  زیرگروه  چهار  به  مي تواند  امنیت  جدید 
امنیت بین المللي و امنیت جهاني. بنابراین، تعریف امنیت به زمینه ها، ارزش هاي 
اساسي و دیدگاه هاي اشخاص بستگي دارد )Udovič, P.5(. برخي1 نیز معتقدند امنیت 
هم به واقعیت هم به ادراک بستگي دارد. آنها امنیت را حالتي ذهني مي دانند که 

.)Ibid, P.10( قویاً به دیگران و نه تنها خود فرد مرتبط است
ناامني به شرایط ناشي از فقدان سالمت اقتصادي اطالق مي شود که نتوان در 
برابر زیان هاي اقتصادي عمده از خود حفاظت کرد. از آنجا که این تعریْف ذهني 
و آینده نگر است، دامنه امنیت اقتصادي با تغییراتي روبه رو بوده است. در اعالمیه 
حقوق بشر آمده است: »هر کس حق دارد که خود و خانواده اش از استاندارد شایسته 
سالمت و رفاه شامل غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت هاي پزشکي و خدمات اجتماعي 
ضروري و داشتن تأمین در مواقع بیکاري، بیماري، ناتواني، بیوه شدن، پیري و سایر 
 .)Osberg,2009: V( »زیان هاي محتمل در شرایط خارج کنترل خود برخوردار باشد

اگرچه برخي ناامني ها براي پویایي اجتماعي ـ اقتصادي و توسعه جوامع ضروري 
است، با وجود این، بدون داشتن »امنیت پایه«2 انسان ها قادر به اتخاذ تصمیم هاي 

)ILO,2005: 5( :عقالیي نیستند. عناصر امنیت پایه به قرار زیر است
1. آزادي از امراض: جامعه اي اساساً آزاد و امن است که در آن همه گروه هاي 
انساني آزادي یکساني از امراض یا ریسک برابري در برابر بیماري ها داشته باشند. 

2. آزادي از هراس: برابري یکساني  باید در این زمینه وجود داشته باشد. 
3. کنترل پیشرفت خود: ظرفیت برخورداري از آموزش؛

یا غذایي  فقر درآمدي  افراد  پایدار: همان طور که ممکن است  4. خودمنزلتي 
داشته باشند، ممکن است دچار فقر منزلت باشند. کسي که محرومیت غذایي دارد 
ممکن است دست به دزدي بزند. کسي هم که محروم از منزلت باشد، ممکن است 

به اقدامات خشونت آمیز متوسل شود. 
همه افراد بشر به نوعي نیازمند امنیت اند. مردمي که فاقد امنیت پایه باشند، 
کرد  خواهند  رفتار  فرصت طلبانه  آنها  بود.  خواهند  بي مسئولیت  اجتماعي  نظر  از 
و حرکت هاي  بي ثباتي  مستعد  جامعه اي  چنین  بود.  خواهند  اعتدال  از  دور  به  و 
افراطي و شورش است. ناامني اساساً بد است و موجب مي شود مردم کمتر خالق 
با ریسک بروند. آنها فرصت طلب اند  باشند و کمتر سراغ فعالیت هاي مفید همراه 
و  مي زند  دامن  نااطمیناني  به  ناامني  مي شوند.  روبه رو  محدود  انتخاب هایي  با  و 
آسیب پذیري را افزایش مي دهد. اندازه اي از ناامني و نااطمیناني هم براي پویایي 
تاریخي نیز سرمایه داري بر  افراد الزمه رشد است. به لحاظ  اقتصادي و پیشرفت 
مبناي بده بستاني ناجور شکل گرفت، زیرا صاحبان سرمایه ها و ثروت هاي سرشار، 
1. Svetličič and Rojec
2. Basic Security
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ناامني شرایط همراه با ریسک کارآفریني را به جان خریدند و در مقابل، بیشترین 
بهره  رشد اقتصادي را نیز صاحب شدند. با این حال، در دهه هاي اخیر و به  طور 
روزافزوني در آینده به نظر مي رسد کارگران معمولي و جوامع کارگري و حاشیه اي 
در اقتصاد هاي سرمایه داري مجبورند بدترین شکل هاي ناامني را تحمل کنند، در 

.)Ibid, P. 3( حالي که ثروتمندان بزرگ در حفاظ خوبي  از امنیت به سر مي برند
امنیت اقتصادي در دنیاي پس از جنگ سرد، به  طور روزافزوني به عنوان بعدي از 
امنیت مطرح شد. دانش پژوهان و سیاست گذاران ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادي 
اقتصادي  براي  وارد کردن موضوعات  راه هاي جدیدي  به دنبال  با سالمت جامعه، 
در راهبردهاي سنتي دفاعي بوده اند. خطر بزرگي که امروز در مورد نظریات رایج 
»امنیت اقتصادي« وجود دارد این است که به غلط آن را تنها بعد مهم در امنیت ملي 
تلقي کنیم؛ چنان که در دوران گذشته نیز چنین برداشتي درباره »امنیت نظامي«  
وجود داشت. امنیت اقتصادي عبارت است از: میزان حفظ و ارتقاي شیوه زندگي 
مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها و خدمات، هم از مجراي عملکرد داخلي و 
هم حضور در بازارهاي بین المللي. در حالي که به  طور سنتي امنیت اقتصادي دو 
عنصر اصلي ـ یکي استفاده از امکانات اقتصادي به عنوان یک اهرم، و دیگري، بنیان 
اقتصادي قدرت نظامي ـ داشته است، افزایش وابستگي متقابل اقتصادي و سیاسي 
شدن فزاینده موضوعات اقتصادي باعث ایجاد آسیب پذیري بیشتر دولت هاي ملي 
شده است، زیرا این واحدها بیش از هر زماني در گذشته براي تأمین نیازمندي هاي 
زندگي روزمره به یکدیگر وابسته اند )ماندل، 1387: 81(. از نظر بوزان، بحث از »امنیت 
اقتصادي« در جامعه سرمایه داري جایي ندارد، زیرا سرمایه داري رقابتي بر اساس 
افراد، بنگاه ها و دولت ها(  از  ناامني پایدار براي همه واحدها )اعم  از  درجه باالیي 
قابل جمع  اقتصادي« و »سرمایه داري«  واژه هاي »امنیت  اساساً  لذا  مبتني است، 

.)Udovič, P. 10( نیستند
امنیت اقتصادي از جهتي زیرمجموعه مفهوم جامع تري به نام »امنیت انساني«1 
است. مطابق گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 1994، ایده امنیت انساني 
افراد را به عنوان مرجع امنیت مورد تأکید قرار مي دهد و هفت زیرمجموعه شامل 
امنیت  زیست محیطي،  امنیت  بهداشتي،  امنیت  غذایي،  امنیت  اقتصادي،  امنیت 
شخصي، امنیت جمعي و امنیت سیاسي را با هم  ترکیب مي کند. امنیت انساني به  
طور دقیق تر، مشتمل بر حمایت در برابر شکست هاي ناگهاني و زیان آوري که در 
الگوهاي زندگي روزمره در منازل، مشاغل یا اجتماع رخ مي دهد و نیز در امان بودن 

.) Nesadurai,2005: 9- 10( از تهدیدهاي مزمن مانند گرسنگي، بیماري و رکود است
اگرچه در رهیافت برنامه توسعه سازمان ملل امنیت اقتصادي به روشني یکي از 
1. Human Security
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ابزارهاي دستیابي  به امنیت انساني است، برخي مدعي اند این دو مفهوم در تناقض 
با یکدیگرند. به  طور خاص مطابق این نظر، اگر امنیت اقتصادي براي افراد به معني 
امنیت اشتغال، درآمد و سطح مشخصي از مصرف به  کار رود، در تضاد با منطق 
اقتصاد بازاري قرار خواهد گرفت و لذا، زیربناي نظریه رشد اقتصاد ملي فرو خواهد 
ریخت. البته به نظر این افراد، رابطه معکوس میان امنیت انساني و امنیت اقتصادي 
در  مثال،  براي  دارد.  بستگي  روابط  این  استنتاج  در  استفاده  مورد  الگوي  نوع  به 
دیدگاه نئوکالسیکي وجود ناامني اقتصادي براي افراد موجب مي شود که آنها در 
جست وجوي کار برآیند. الگوي پیشرفت سرمایه داري در نظریه »تخریب خالق«1 
شومپیتر2 نیز به همین بحث اشاره دارد. در نتیجه در این دیدگاه هر تالشي براي 

امنیت افراد الزاماً  باید از طریق رشد و پیشرفت کلي اقتصاد فراهم شود. 
با وجود این، اقتصاد سیاسي بین الملل و جامعه شناسي اقتصادي قرائت متفاوت 
دیگري از اقتصاد بازار و در نتیجه از رابطه میان امنیت اقتصادي و امنیت انساني 
ارائه مي کنند. دیدگاه »کارل پوالني«3 آن است که بازارها در جامعه قرار دارند و 
برخالف نظر نئوکالسیک ها، نیازمند چارچوب نهادي و قوانین براي داشتن عملکرد 
کارآمد و منصفانه اند. »نیل فلیستین«4 نیز از منظر جامعه شناسي اقتصادي بیان 
مي دارد که بازارها اساساً ساختارهاي اجتماعي دارند که در آن فعاالن اقتصادي بازار 
»ثبات« را به عنوان هدف اولیه خود جست وجو مي کنند. بنابراین، جامعه شناسي 
و  نئوکالسیکي  الگوهاي  با  مقایسه  در  بازار  از  متفاوت  کاماًل  برداشتي  اقتصادي 
شومپیتري ارائه مي دهد. در این برداشت، عامالن بازار در تالش براي بقا به دنبال 
تعامالت باثبات با رقبا، عرضه کنندگان، کارگران، مصرف کنندگان و دولت ها هستند. 
بدون این ارتباطات گسترده اجتماعي باثبات، بنگاه ها هیچ شانسي براي کارآمدي و 
کسب سود و بقا در بازارهاي رقابتي ندارند. این نکته بیان مي دارد که روابط میان 
امنیت اقتصادي و امنیت انساني متقاباًل تقویت کننده است. البته اینکه بازارها براي 
عملکرد کامل خود نیازمند  ترتیبات اجتماعي باثبات اند به ما نمي گوید چه میزان 
ثبات الزم است. روشن است توازني میان ثبات بازار از یک طرف و شکست هاي 
وجود  باید  دیگر،  طرف  از  دینامیک  تحول  واقعیت  از  بخشي  عنوان  به  اقتصادي 
اقتصادي  امنیت  از  باشد. هم چنین مهم است که توجه کنیم هر مفهومي  داشته 
مسائلي از حمایت گرایي را در پي دارد. براي بوزان خطر ایده امنیت اقتصادي آن 
است که در ایجاد امنیت براي اقتصاد کالن بخواهند بنگاه ها را حتي از رقابت عادي 

.)Nesadurai,2005: 11( بازار که ابزار بقاي آنهاست، در امان دارند
1. Creative Destruction
2. Schumpeter
3. Karl Polanyi
4. Neil Fligstein
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رويكردهاي تحليل امنيت اقتصادي
در تحلیل امنیت اقتصادي دو رویکرد تاریخي )نظري( و ساختاري را مي توان به 

)Udovič, P. 5( :کار گرفت 

1. رویکرد تاریخي )نظري( به امنیت اقتصادي 
مطابق نظر مرکانتلیست ها، دولت موفق دولتي بود که کاالي بیشتري صادر و کاالي 
در  که  را  بیشتري  مي توانست طالي  دولت  این صورت  در  زیرا  کند،  وارد  کمتر ي 
آن زمان عالمت قدرت بود، ذخیره کند. قدرت نیز مفاهیم ثبات و امنیت را تداعي 
مي کرد. بنابراین، داشتن طال به مفهوم بیمه شدن صلح و ثبات کشور بود. در قرن 18 
در دکترین لیبرالیستي که با کتاب ثروت ملل آدام اسمیت1 بنیان نهاده شد، درک 
متفاوتي از امنیت اقتصادي مطرح شد. آنها امنیت اقتصادي را از سطح دولت به سطح 
امنیت بازار تنزل دادند. این برداشت از امنیت اقتصادي )که هم چنان باقي است( تا 
سطح یک فرد قابل تنزل است. در این اندیشه، دولت ها نقشي حاشیه اي در جامعه 
جهاني دارند و تابع منافع و ارزش هاي واحدهاي اقتصادي و بازاري هستند. دولت 
تنها در شرایطي که برخي عوامل بخواهند ثبات بازار را مختل کنند، در بازار دخالت 
مي کند. بنابراین، امنیت اقتصادي در چارچوب اندیشه لیبرالیسم، به امنیت اقتصادي 
روابط بین الدول )بازارها( و امنیت اقتصادي افراد اطالق مي شود. آزاد و انعطاف پذیر 

.)Ibid, P. 6( بودن بازارها تضمین کننده ثبات و امنیت سیاسي و اقتصادي است
قشرهاي  که  بود  معتقد  او  گرفت.  قرار  لنین2  انتقاد  مورد  لیبرالیسم  اندیشه 
و  اقتصادي  امنیت  سیستم اند،  پایه  که  زحمتکشان(  و  کارگران  )یعني  پرولتاریا 
ایمني ندارند. در مقابل، سرمایه داراْن صاحبان عوامل تولیدند. تنها در صورتي طبقه 
کارگر به امنیت اقتصادي مي رسد که علیه سیستم موجود شورش کند و این دور 

.)Ibid, P. 7( باطل را بگسلد
مکتب وابستگي در چارچوب مارکسیسم، امنیت اقتصادي را در ارتباط متقابل میان 
مرکز و پیرامون توضیح مي دهد و معتقد است اقتصادهاي باثبات مربوط به کشورهاي 

.)Udovič, P. 8( مرکز و اقتصادهاي بي ثبات مربوط به کشورهاي پیراموني است
نتیجه اینکه دیدگاه تاریخي امنیت اقتصادي سه سطح از امنیت را با هم  ترکیب 
مي کند: سطح کالن )مرکانتلیست ها( که تنها امنیت اقتصادي دولت را مهم مي داند؛ 
سطح خرد )لیبرالیستي( که بازار را محور امنیت اقتصادي مي داند؛ سطوح خرد و 

.)Ibid( )کالن )مارکسیست ها
1. Adam Smith
2. Lenin
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2. رویکرد ساختاري به امنیت اقتصادي
مي گذارند  اثر  اقتصادي  ناامني  بر  که  را  مهمي  عوامل  باید  ابتدا  رویکرد  این  در 
)ناامني  اقتصادي  امنیت  از  که  را  سطح  )هفت(  شش  مي توان  مشخص سازیم. 
اقتصادي( متأثر مي شوند و مي توانند واکنشي متفاوت به تهدید نشان دهند پیدا 
)جامعه  بین الدول  روابط  دولت،  بنگاه،  جامعه/  انفرادي،  اشخاص  شامل  که  کرد 
جهاني(، روابط فرادولتي، و روابط جهاني هستند. این سطوح و ارتباِط متقابِل آنها 

)Ibid( :را در شکل زیر مالحظه مي کنیم

شکل1: سطوح مرتبط با سیستم امنیت اقتصادي

همان طور که در شکل 1 مالحظه مي شود، روابط مختلف در سطوح مختلف 
مي تواند امنیت اقتصادي سیستم را متأثر سازد و بنابراین، بي ثباتي اقتصادي و در 

نهایت، ناامني اقتصادي ایجاد کند. 
امروزه بعد اقتصادي امنیت ملي چنان تغییراتي یافته که جاي بعد نظامي را 
گرفته و به تدریج به عنوان نقطه مرکزي، از دیدگاه تحلیلگران راهبردي درآمده 
است )به  طوري که برخي به غلط استدالل مي کنند در حال حاضر امنیت اقتصادي 
تنها بعد حیاتي امنیت است(. در حالي که زماني قدرت اقتصادي فقط به عنوان 
تحول  در حال  در چارچوب  نظامي محسوب مي شد،  قدرت  تقویت  براي  مبنایي 
امروزي درباره امنیت اقتصادي تأکید اصلي بر قابلیت رقابت اقتصادي و موفقیت در 
بازارهاي بین المللي است و از جمله تعاریف پذیرفته شده عمومي امنیت اقتصادي 
این است: مقدار کاالها و خدمات تولیدي یک کشور تحت شرایط آزاد و عادي بازار 
که قابل عرضه در بازارهاي بین المللي باشد و هم زمان درآمد واقعي شهروندان را نیز 
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افزایش دهد. براي مثال، آمریکا حفظ موقعیت رقابتي مناسب خود در مقابل ژاپن 
و آلمان را در زمینه اقتصادي، موضوع مّهم امنیتي قلمداد مي کند )ماندل، 1387: 57(.

ولي همین توجه به قابلیت رقابت باعث ایجاد اصطکاک در دنیایي مي شود که 
پیش  اقتصادي  ایده خودکفایي  از  دور شدن  و  متقابل شدید  وابستگي  به سمت 
مي رود. در حالي که بسیاري کشورها )و تحلیلگران( بیشتر متوجه  تراز تجاري به 
عنوان شاخص امنیت اقتصادي هستند، سرمایه گذاري خارجي از طریق شرکت هاي 
چندملیتي، عاملي مهم تر از تجارت به شمار مي رود. سرمایه گذاري خارجي نسبت 
صادرات به  واردات را که در سابق مرسوم بود، از درجه اعتبار ساقط کرده و مسئله 
از ظرفیت داخلي میزان  »ظرفیت داخلي« را جایگزین آن ساخته است. )منظور 
کاالیي است که با بهره گیري از نیروي کار محلي تولید مي شود و به اقتصاد محلي 

سود مي رساند( )همان، ص 58(.
محققان زیادي باور دارند که سیستم اقتصادي موجب مي شود بخش کوچکي 
از افراد و بنگاه هاي موفق سهم بسیار باالیي از پاداش اقتصادي را دریافت کنند و 
تعداد رو به تزایدي از عدم مزیت هاي متراکمي در رنج باشند. این جلوه از تغییر 
الگوي ریسک و نااطمیناني حتي در اقتصادهاي با درآمد پایین نیز دیده مي شود، 
طریق  از  و  تحکیم  کشورها  این  در  مرتباً  مالکیت  حقوق  اخیر  سال هاي  در  زیرا 
گسترش دموکراسي هاي سیاسي و رسمي قانوني شده است. گفته مي شود در برخي 
از این کشورها برگزیدگان و نمایندگان سرمایه داري، دموکراسي سیاسي رسمي را 
قدرت  و  موقعیت  ثروت،  درآمدي،  توجه  قابل  بي عدالتي هاي  از  قبال حراست  در 

.)ILO,2005: 4( پذیرفته اند
در واقع، الگوي اقتصادي غالب قرن 21 که در اواخر قرن 20 شکل گرفت، در 
امنیت  نوید   20 قرن  بیشتر  در  توسعه  جریان  است.  پیوند خورده  ناامني  با  عمل 
اقتصادي و اجتماعي مبتني بر دولت را مي داد و دولت رفاه را مجسم ساخت و قوانین 
و نهاد هاي حمایتي پیچیده اي را سامان داد، در حالي که هم اکنون هیچ آینده اي 
از امنیت فراروي آن وجود ندارد و صرفاً یک »جامعه مبتني بر ریسک«1 را نوید 
مي دهد. کاماًل ممکن است اغلب گروه هاي اجتماعي در معرض ریسک هاي بیشتر و 
بزرگ تري قرار گیرند. با این حال، ثروتمندان و آنها که در گروه هاي باالي درآمدند 

.)Ibid, PP. 3-4( از سطوح باالي حفاظتي براي مقابله با آن ریسک ها برخوردارند

سطوح و شاخص هاي امنيت اقتصادي
با سه حوزه مهم  اقتصادي  باید عوامل مرتبط  امنیت  از  تعریفي جامع  ارائه  براي 
)Udovič, P. 9( :کالن، میاني و خرد2 را براي اجتناب از ناامني  اقتصادي مشخص کنیم
1. The Risk Society
2. Macro, Mezzo and Micro Factors.
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جدول1: تقسیم بندي عوامل امنیت اقتصادي
عوامل خردعوامل میانيعوامل کالن

بازیگران 
تعیین کننده

دولت روابط میاني 
دولت ها جهاني

شرکت ها بنگاه ها 
مجتمع هاي تجاري

اشخاص انفرادي 
فامیل جوامع

عوامل 
تعیین کننده

ثبات بازارهاي دولتي
تجارت آزاد

رقابت 
توسعه پایدار
GDP رشد

بهره وري
نرخ هاي پایین تورم

ثبات نرخ هاي ارز
تعادل  تراز پرداخت ها 

نداشتن بدهي
موهبت هاي پایدار

عوامل تولید )نفت و 
گاز و...(

اجتناب و مقابله با 
حمالت سوداگرانه به 

بازار
حل مسائل مرتبط با 

مواد مخدر

ثبات محیط اقتصاد 
کالن

ابداع و اختراع جدید
بازاریابي

انضباط مالي و پرداخت 
دیون

انعطاف پذیري
موهبت هاي پایدار 

عوامل تولید
انتشار تکنولوژي 

انعطاف اداري
نرخ هاي باثبات ارز

تولید کم هزینه
مسائل اخالقي

دانش
حداقل سازي تولیدات 

بازار سیاه

ثبات محیط اقتصاد 
کالن دولت

ثبات غذا، آب، مسکن
مسکن اجاره اي

ثبات و امنیت شغل
دستمزدهاي منصفانه و 

باثبات
اعتماد در مؤسسات

حداقل سازي فقر مطلق 
و نسبي

حداقل سازي محرومیت 
اجتماعي

)حداکثر کردن اعتبار 
افراد(

آموزش و پرورش
حداقل سازي ترس و 

هراس
انتقال آزادانه افراد

کنار گذاشتن دور باطل
زندگي استاندارد و 

اشتغال
در جدول فوق برخي شرایط که باید براي برقراري روابط امنیت اقتصادي وجود 
بیشتر  دیگر  برخي  از  عوامل  این  از  برخي  بدانیم  باید  است.  آمده  باشد،  داشته 
مربوط اند و برخي از آنها نیز با برخي متضادند. از این رو، غیرممکن است هم زمان 
براي  راه  تنها  بنابراین  کرد.  محقق  و  ساخت  برآورده  را  مهم  عوامل  همة  بتوان 
دستیابي  به امنیت اقتصادي آن است که عوامل مختلف را به هم ارتباط دهیم و 

.)Ibid, PP. 9-10( سعي در اجراي آنها داشته باشیم
ابتدا از طریق تعامل محیط اقتصاد کالن و  امنیت فرآیندي پایان ناپذیر است که 
سطح میاني )بنگاه ها و شرکت ها( تعیین مي شود و هر دو اینها سطح خرد امنیت 
اقتصادي )نیازهاي افراد( را شکل مي دهند. متقاباًل وجود امنیت در سطح خرد از 
اقتصادي مانند بیکاري و  ایجاد اطمینان مستقیم و غیرمستقیم بر محیط  طریق 

.) Ibid, PP. 10-11( تورم اثرگذار است و این آثار متقابل ادامه خواهد داشت
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  سطح مياني+ سطح كالن سطح خرد

 
 

       
       

شکل 2: ارتباط متقابل سطوح امنیت اقتصادي

ناامني سیستمي هم ممکن است وجود  نیست.  تنها پدیده اي فردي  امنیت  نبود 
داشته باشد. در دوران انتقاالت ساختاري )توسعه( در روابط تولید و توزیع تغییر 
و  ریسک  معرض  در  را  زیادي  مردم  مي تواند  که  مي دهد  رخ  سیستمي  جهت 
نااطمیناني مربوط است، ولي  و  به ریسک  اقتصادي  ناامني  قرار دهد.  نااطمیناني 
نااطمیناني غیر قابل پیش بیني بودن  ناامني نمي تواند در ریسک خالصه شود. در 
مطرح است، در حالي که با وجود ریسک مشخص مي توان احتمال نتیجه اي خاص 
را حدس زد. در عمل بسیاري از مردم ریسک هاي پیش روي خود را نمي شناسند یا 
آنها را غیر قابل پیش بیني مي دانند. این ریسک ها و نااطمیناني ها در تصمیم گیري ها 
اقتصادي هم چنین  ناامني  با فرآیند نوسازي و جهاني شدن رشد کرده اند.  همراه 
و  مالي  رواني،  ریسک ها که شامل هزینه هاي  ناگوار  نتایج  از  ناشي  به هزینه هاي 
نتایج  با  برخورد  به ظرفیت  رابطه  این  دارد.  اجتماعي است، بستگي  وضعیت هاي 
ادراک  مي رسد  نظر  به  است.  مرتبط  ریسک ها  آن  نتایج  ظرفیت  ترمیم  و  ناگوار 
از ریسک ها  دامنه وسیعي  با  از مردمي که  بیشتري  از ریسک، شمول  وسیع تري 
مواجه اند و ظرفیت کمتري براي مقابله و  ترمیم نتایج ناگوار وجود دارد، زیرا ماهیت 
جامعه بازاري برد و باخت است و نیز بدین دلیل که شبکه هاي غیر رسمي حمایتي 
)نظیر فامیل و غیره( مرتباً در حال فروکش کردن است و نیاز به شبکه هاي حمایتي 

.)ILO,2005: 4( رسمي روز به روز افزایش مي یابد

امنيت اقتصادي فردي
امنیت اقتصادي فردي به داشتن درآمد، دارایي و مخارج مکفي و تا اندازه اي باثبات 
تعریف شده است و از این جهت، تهدیدهاي امنیت اقتصادي فردي را شامل موارد 

) Kenworthy,2010: 4-5( :زیر دانسته اند
1. درآمد پایین )که ناشي از دستمزد پایین یا کار پاره وقت است(.

2. نداشتن درآمد )مثاًل در پیري یا ناتواني(.
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3. کاهش زیاد درآمد )در شرایطي مانند از دست دان شغل، ناتواني، بیماري یا 
طالق(؛

4. از دست رفتن بخش زیادي از دارایي ها )مثاًل در شرایط حوادث طبیعي و 
ورشکستگي(؛ 

5. افزایش قابل توجه پیش بیني نشده در هزینه ها )مانند بیماري هاي خاص(.
شرایط حاد براي امنیت اقتصادي در این سطح شامل مواردي است که وقایع داراي 
اتفاق بیفتند و زیان و هزینه وقایع داراي ریسک باال باشد. )وقایع  ریسک زیادتري 
خطیر تر و طوالني تر باشند یا بیمه جبراني کافي وجود نداشته باشد.( امنیت اقتصادي 
از  را تنزل مي دهد،  اقتصادْي استاندارد زندگي  ناامني  این جهت مهم است، زیرا  از 

.)Ibid, PP. 6-13( شادکامي افراد مي کاهد و پریشاني و فشار رواني را افزایش مي دهد
ارتباطي  کار  جامع  مفهوم  با  فردي  سطح  در  اقتصادي  امنیت  جهت  یک  از 
عمیق دارد. شرایط زندگي انسان ها با کار آنها پیوند خورده است. برنامه اجتماعي ـ 
اقتصادي »دفتر جهاني کار«1 هفت شکل از امنیت مربوط به کار را که  باید توسط 
دولت ها، کارفرمایان، اتحادیه ها و دیگران مورد پیگیري واقع شوند، مشخص ساخته 

)ILO,2004: 14( :است. این هفت مورد به شرح زیر است
1. امنیت بازار کار )وجود فرصت هاي مناسب اشتغال(؛ 

2. امنیت اشتغال )حمایت در برابر اخراج از کار(؛ 
3. امنیت شغل )وجود طبقه بندي مشاغل براي جلوگیري از جابه جایي مشاغل(؛

4. امنیت کار )در برابر حوادث ناشي از کار(؛
5. امنیت مهارت شغلي )بهره مندي از آموزش حرفه اي براي به روز نگهداشتن 

مهارت ها(؛
6. امنیت درآمدي )حمایت از درآمدها از طریق قانون حداقل دستمزدها(؛
7. امنیت نمایندگي براي واحدهاي مستقل تجاري و داشتن حق اعتصاب.

افراد  اقتصادي وضعیت  امنیت  نبود  بحث اساسي آن است که در شرایط 
بدتر خواهد شد. این باور دو دلیل اساسي دارد: نخست، نگراني مردم از زیان 
دچار  مردم  دهد،  رخ  زیان هایي  چنین  اگر  دوم،  مي یابد.  افزایش  اقتصادي 

.)Hacker & Others,2010: 3( مشقت مي شوند

امنيت اقتصادي در سطح ملي
کرد،  اندازه گیري  باید  چگونه  را  کشور  یک  اقتصادي  امنیت  که  باره  این  در 
از  سطحي  خاص،  طور  به   کشور  هر  که  همان گونه  است.  شده  قلم فرسایي  زیاد 
توسعه یافتگي اقتصادي، ظرفیتي براي مدیریت ریسک، فرهنگي ملي و موقعیتي 
1. International Labour Office
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به صورتي  را  اقتصادي خود  امنیت  باید همواره  دارد،  بین الملل  خاص در محیط 
جداگانه پایش کند. براي کشوري در حال توسعه مانند چین، امنیت اقتصادي به 
درستي به عنوان توان فراهم سازي افزایشي پایدار در استاندارد زندگي براي همه 
مردم از طریق توسعه اقتصاد ملي با حفظ استقالل اقتصادي تعریف شده است. به 
عبارت دیگر، سکه امنیت اقتصادي دو رویه دارد: رقابت پذیري اقتصادي و حاکمیت 
مستقل اقتصادي. نتیجة رقابت ایجاد توسعه اي سالم است، در حالي که مرتبه اي از 
استقالل هم چون حفاظي در برابر نفوذ خارجي بر اقتصاد عمل مي کند. رقابت پذیري 
اقتصادي هم براي برانگیختن رشد اقتصادي هم براي نفوذ در بازارهاي بین المللي 
حیاتي است. در عصر جهاني شدن این هر دو درهم تنیده شده اند، به  طوري که 
هیچ کشوري نمي تواند خود را از چالش هاي خارجي جدا نگه دارد. به عالوه، این 
دو متقاباًل یکدیگر را تقویت مي کنند، به  طوري که رقابت از طریق مزیت نسبي  در 
بازار جهاني پایه رشد پایدار در اقتصاد داخلي است و رشد نیز در مقابل، توانایي 
نفوذ در اقتصاد جهاني را براي کشور فراهم مي آورد. بدون رشد و رقابت هیچ امنیت 

.)Yong, 2007: 66( اقتصادي هم وجود نخواهد داشت
رویة دیگر سکه، حاکمیت اقتصادي است که  باید به عنوان معیاري براي کنترل 
یک کشور بر جریان توسعه اقتصادي خود و توانایي آن کشور براي ایستادگي در 
برابر دخالت هاي خارجي مورد مالحظه قرار گیرد. حاکمیت اقتصادي شامل دو مورد 
است: نخست، آنچه مي تواند حاکمیت غیر توزیعي قلمداد شود که ذاتي است و قابل 
اشتراک گذاري با ملت هاي دیگر نیست. دوم، قدرت اقتصادي توزیعي که مي تواند 
با دیگران به اشتراک گذاشته شود. خود »حاکمیت« همانند هویت یک کشور قابل 
واگذاري به دیگران نیست. در اقتصاد، حاکمیت به کنترل یک کشور بر بازار داخلي 
خود و کنترل دولت بر شرکت ها و صنایع کلیدي اطالق مي شود. حاکمیت اقتصادي 
سیستم  بر  راهبردي  تصمیم سازي  قدرت  هم چون  جنبه هایي  شامل  غیر توزیعي 
اقتصادي خود و مالکیت بر منابع طبیعي است. قدرت اقتصادي توزیعي به  طور ساده 
شامل سیاست هاي اقتصادي و صنعتي و اداره نهادهاي اقتصادي غیر اساسي است. 
مرزهاي میان حاکمیت غیر توزیعي و قدرت هاي توزیعي تحت حاکمیت در هر کشور 
متفاوت بوده و به درجه استحکام اقتصاد ملي و توسعه اقتصادي آن کشور بستگي 
دارد. اگرچه بسیاري کشورهاي در حال توسعه منافع قابل توجهي از باز بودن اقتصاد 
خود روي اقتصاد بین الملل برده اند، اما حاکمیت اقتصادي آنها روز به روز ضعیف تر 
شده است. حفظ تعادل ظریف میان این روندهاي اغلب متناقض نیازمند پایش هاي 
هوشیارانه روابط پیچیده رقابتي میان اقتصاد داخلي و شرکت هاي خارجي از طریق 

.)Ibid: 67( مکانیسم هاي تنظیمي تحت کنترل کشور است
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قابل  به  طور  اقتصادي  و خدمات  کاالها  توزیع جهاني  ملي،  امنیت  دیدگاه  از 
مالحظه اي آشفته شده است. مالحظات متعددي نشان مي دهد در دهه گذشته، 
شکاف بین فقرا و اغنیا در داخل و بین ملت ها بیشتر شده است و همین الگو آشکارا 
امنیت اقتصادي ملي را تهدید مي کند. به هر حال، ارزیابي  کنترل اقتصاد ملي )یکي 
از عوامل درک توزیع قدرت اقتصادي( در جهاني که اعضاي آن به  شدت به هم 
از تحول  وابسته اند، بسیار مشکل شده است. رایش1 معتقد است: »ما در دوراني 
زندگي مي کنیم که سیاست و اقتصاد قرن آینده را تغییر خواهد داد و در آن قرن 
هیچ گونه محصول یا فناوري ملي یا شرکت و صنعت ملي وجود نخواهد داشت.« 
این گونه ملیت زدایي از مالکیت و کنترل، آشکارا این مسئله را که چه کسي حاصل 
و بازده سرمایه را به خود اختصاص مي دهد، مبهم کرده است. به عالوه، آنچه قباًل 
در مورد غلبه سرمایه گذاري خارجي بر تجارت خارجي بیان شد، باعث کاهش توان 
سیاست گذاران ملي براي نظارت یا مدیریت جریان ورود و خروج کاالها و خدمات 

مؤثر بر رفاه کشور شده است )ماندل، 1387: 88 ـ 87(.

فرضيه هاي امنيت اقتصادي
رابرت ماندل چند فرضیه زیر را مطرح مي کند: 

و  مي کند  پیدا  بیشتري  تحرک  سرمایه  یابد،  کاهش  مبادله  موانع  هرچه   .1
هرچه از هزینه ارتباط کاسته شود و وابستگي متقابل اقتصادي افزایش یابد، میزان 
آسیب پذیري اقتصادي ملي نیز بیشتر و کنترل دولت و خودکفایي آن کمتر مي شود. 
2. هرچه رقابت اقتصادي بین المللي افزایش یابد و انتخاب مواد خام، نیروي کار، 
محل تولید و بازارها متنوع تر گردد، احتمال اینکه یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد 

جهاني سلطه پیدا کند کاهش مي یابد. 
3. هرچه یکنواختي و نفوذ متقابل اقتصادي افزایش یابد، آن دسته از کشورها و 
مناطقي که قادر یا مایل به ادغام در نظام اقتصادي جهان نیستند، بیشتر منزوي و 
به حاشیه رانده مي شوند و شکاف بین فقیر و غني به نفع کساني که داراي بیشترین 

ثروت هاي مورد نیاز جهان هستند، افزایش مي یابد. 
نظام  از  بهره مندي  و  ورود  براي  تالش  در  ملت ها  از  بیشتري  عده  هرچه   .4
براي  نیاز  مورد  آموزش  یا  زیرساخت ها  داراي  که  برخي  باشند،  جهاني  اقتصادي 
پذیرش آثار تغییرات سریع اقتصادي نیستند، با انتظارات سرکوب شده و وعده هاي 

غیر قابل تحقق بسیاري روبه رو مي شوند. 
5. هرچه بلوک هاي منطقه اي رشد بیشتري پیدا کنند، تولید در برخي مناطق 
1. Reich
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تمرکز بیشتري مي یابد که این امر اهمیت اختالل در عرضه از خارج را کم و در 
عین حال، امنیت اعضاي بلوک را نابرابر مي کند. 

6. هرچه هویت دوست و دشمن در نظام بین المللي مبهم تر و سیال تر شود و 
ملت ها به طرف اقتصادهاي پیچیده تر و به هم وابسته تر پیش روند، کمک یا فشار 

اقتصادي در کسب اهداف امنیتي مؤثر نیستند. 
به  طور کلي این فرضیه ها، تصویري نگران کننده  از امنیت اقتصادي را در جهان 
پس از جنگ سرد ترسیم مي کنند. در حالي که رشد واقعي در تجارت جهاني بدون 
ارزان قیمت و  به کاالها و خدمات  افزایش کارآیي و دسترسي جهاني  باعث  شک 

باکیفیت باال مي شود، این روند به  طور هم زمان: 
1. توان ملت ها را براي هدایت اقتصاد خود )و تأمین نیازها از داخل( کاهش 

مي دهد. 
2. نابرابري بین کشورهایي را که به  طور موفقیت آمیز در نظام اقتصادي جهاني 

ادغام شده و آنهایي را که نشده اند، افزایش مي دهد )همان، صص 91-92(.
مطرح  را  اقتصادي  امنیت  در  تبییني  ارتباط  الگوي  نوعي  مذکور  فرضیه هاي 
کاهش  مبادله  موانع  که  تدریج  به  است.  آن  نشان دهنده   3 شکل  که  مي کنند 
نفوذ  و  وابستگي  مي شود،  بیشتر  سرمایه  تحرک  و  کم  ارتباطات  هزینه  مي یابد، 
و  سلیقه ها  یکنواختي  شاهد  آن  با  همراه  و  مي یابد  افزایش  نیز  اقتصادي  متقابل 
فناوري هستیم. جهاني شدن فعالیت اقتصادي به نوبه خود باعث پراکنده تر شدن 

قدرت اقتصادي و باز شدن درها به سوي رقابت بیشتر مي شود )همان، ص 92(.

شکل 3: ارتباط هاي بین روند امنیت اقتصادي

امنيت اجتماعي ـ اقتصادي
اگرچه امنیت اقتصادي ابعاد فردي و اجتماعي انسان ها را شامل مي شود، در مرحله 
اقدامات عملي با مباحث امنیت اجتماعي ارتباط جدانشدني برقرار مي سازد و در 
کنار هم مفهوم مشترک »امنیت اجتماعي ـ اقتصادي«1 را شکل مي دهند. »امنیت 
اجتماعي ـ اقتصادي« را مي توان به عنوان اقدامات نهادي که موجب ارتقاي قابلیت هاي 
1. Socio-Economic Security
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اجتماعي، تضمین امنیت اقتصادي و قادر ساختن بخش هاي آسیب پذیر براي زنده 
تحصیالت،  سطوح  ارتقاي  برنامه هاي  بنابراین،  کرد.  تعریف  شد،  خواهند  ماندن 
براي  اجتماعي  امنیت  قانوني  اقدامات  فراهم سازي  تغذیة عموم مردم،  و  بهداشت 
کارگران در سازمان ها، فراهم کردن اقداماتي براي افزایش سطوح درآمدي فقرا از 
طریق دارایي ها و برنامه هاي اشتغال و برنامه هاي مددکاري اجتماعي، همه عناصر 
مفهوم امنیت اجتماعي ـ اقتصادي هستند. این نوع امنیت با پخش مسئولیت میان 
ایجاد خواهد شد. تأمین حداقل درآمد نه تنها  دولت، بنگاه ها، خانوارها و جامعه 
تحصیالت،  آوردن  دست  به  براي  مهمي  پیش نیاز  بلکه  است،  ضروري  بقا  براي 
الزم  افراد  اجتماعي  قابلیت هاي  بردن  باال  براي  خود  که  است  تغذیه  و  بهداشت 
خواهد بود. راوالیون و آناد1 )1993( سه ریشه اي که بحث توسعه انساني را با رفاه 

)Prabhu, 2001: 6( :عمومي پیوند مي زنند، به  ترتیب زیر مشخص کرده اند
الف( گسترش قابلیت ها از طریق رشد اقتصادي؛

ب( گسترش قابلیت ها از طریق کاهش فقر؛
ج( گسترش قابلیت ها از طریق فراهم کردن خدمات اجتماعي.

امنیت اجتماعي از نظر »گوهان«2 در سه سطح قابل تصور است. این سه سطح 
هم چون سه دایره متحدالمرکز بزرگ و کوچک اند. سطح 1 که دایره بزرگ تر خواهد 
بود شامل معیارهاي خالص اقتصادي و نهادي است که اهمیت باالیي در برطرف 
این  بود.  اجرا خواهند  قابل  میاني  و  و در سطوح کالن  فقر خواهند داشت  کردن 
بهداشت  عمومي،  آموزش  دارند.  تمرکز  فقر  بر  و  هستند  عمومي  طبیعتاً  معیارها 
عمومي و تغذیه مثال هایي از این معیارها هستند. سطح 2 که دایره میاني است، 
شامل برنامه هاي ارتقاي درآمد فقراست. بازتوزیع دارایي ها، ایجاد اشتغال و امنیت 
غذایي از این قبیل برنامه ها هستند. سطح 3 شامل معیارهایي است که به میزاني 
که محرومیت نتوانسته باشد از طریق برنامه هاي انگیزشي برطرف شود، مورد لزوم 
خواهند بود و گروه هاي آسیب پذیر را شامل مي شوند. اگر معیارهاي سطح 3 نظریه 
گوهان را براي کارگران و غیر کارگران تفکیک کنیم، یک تقسیم بندي چهارسطحي 
خواهیم داشت که سطح 3 برنامه هاي حمایت اجتماعي براي کارگران و سطح 4 
.) Prabhu, 2001: 8-9( برنامه هاي حمایت اجتماعي براي گروه هاي غیر کارگر خواهد شد

اقتصاد  فراهم آمده در یک  اجتماعي  امنیت  منافع  در سطح کالن، گستردگي 
متأثر از نرخ رشد اقتصادي و الگوي توزیع منافع آن رشد خواهد بود. در این صورت، 
بستگي  و جامعه  بنگاه ها، خانوارها  دولت،  عملکرد  به  اقتصادي  اجتماعي ـ  امنیت 
خواهد داشت. ارتباط میان این واحدها و روابط سطوح مختلف امنیت اجتماعي ـ 

.)Ibid, P. 11( اقتصادي در شکل زیر نمایش داده شده است
1. Ravallion & Anad
2. Guhan
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شکل 4: ارتباط امنیت اجتماعي ـ اقتصادي با رشد اقتصادي و توسعه انساني

دولت عاملي مهم در فراهم سازي امنیت اجتماعي ـ اقتصادي در چارچوب مذکور 
است. سیاست دولت دو وجه اقتصادي و اجتماعي دارد. سیاست اقتصادي شامل 
از آنجا ضرورت مي یابد  سیاست هاي پولي و مالي است. سیاست اجتماعي دولت 
این  دلیل  دارد.  وجود  انساني  توسعه  و  اقتصادي  رشد  میان  ضعیفي  ارتباط  که 
مربوط  اشتغال  و  دارایي ها  و  نابرابر درآمدها  توزیع  مانند  به عوامل ساختاري  امر 
و  سطح  بر  را  خود  تأثیر  دولت،  مالي  سیاست  با  همراه  اجتماعي  سیاست  است. 
الگوي مخارج بخش اجتماعي خواهد داشت. به عالوه، سیاست اجتماعي در شکل 
خالص خود ایجاد و تغذیه نهادهایي را که فراهم سازي امنیت اجتماعي ـ اقتصادي 
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را تسهیل مي بخشند و نیز ایجاد یک چارچوب قانوني براي اطمینان از فراهم سازي 
.)Prabhu, 2001: 12( امنیت اجتماعي ـ اقتصادي را شامل مي شود

بنگاه ها به دو بخش بنگاه هاي رسمي و غیررسمي تفکیک مي شوند. بنگاه هاي 
رسمي حمایت اجتماعي را به شکل مطرح شده در سطح 3 )حوادث و پیشامدهاي 
مرتبط( فراهم مي سازند. میزان و اثربخشي این حمایت ها بسته به محیط قانوني 

.)Ibid( براي اجبار به فراهم سازي این خدمات دارد
از  زیرا  دارد،  اقتصادي  اجتماعي ـ  امنیت  کردن  فراهم  در  مهمي  نقش  جامعه 
و  مي شوند  اقتصادي  اجتماعي ـ  امنیت  دستیابي  به  مانع  ساختاري  عوامل  طرفي 
از طرف دیگر، رسیدگي سیستم هاي رسمي امنیت اجتماعي ناکافي است. جامعه 
مي تواند در برقراري تأمین براي کودکان زیردبستان و سالمندان و برقراري امنیت 
بهداشتي نقش مهمي داشته باشد. زنان به خصوص مي توانند در پرستاري از افراد 
بیمار و علیل فامیل و نیز در آموزش غیررسمي بچه ها عامل اصلي باشند. هم چنین 
در کمک به سرمایه  اجتماعي شامل شبکه هاي اجتماعي، رویه ها، نُرم  هاي مشترک، 

.)Ibid, P.13( ارزش ها، باورها و گرایش هاي جامعه نقش مهمي دارند
مي شوند.  تقسیم  فقیر  و  ثروتمند  طبقه  دو  به  اقتصادي  شرایط  براثر  خانوارها 
خانوارهاي فقیر جدا از نداشتن دارایي هاي مولد، از آموزش رسمي علمي نیز بي بهره 
 مي شوند که در نتیجه فرصت هاي اشتغال را هم براي آنها محدود مي سازد. بنابراین، 
براي اشتغال به بخش غیررسمي روي مي آورند. از آنجا که در بخش غیررسمي تأمین 
.)Ibid, P. 10( اجتماعي وجود ندارد، آنها عموماً با نوسانات درآمدي زیادي روبه رو هستند

از طرفي قشرهاي فقیر به خدمات آموزش، بهداشت و تغذیه اي که در بخش 
عمومي فراهم مي شود به دلیل مجاني بودن آنها وابسته اند. حال اگر این خدمات از 
کیفیت الزم برخوردار نباشد، بهره مندي فقرا از این خدمات هم فرصت هاي کمتري 
براي آنها ایجاد خواهد کرد که خود به تداوم فقر آنها مي انجامد. اگر این خدمات 
با کیفیت بهتري ارائه شود، مي تواند به شکل گیري سرمایه انساني در آنها کمک 
کند. ثروتمندان برعکس از امکانات خوبي  براي ایجاد مهارت و آموزش بهره مندند 
که خود فرصت هاي خوبي براي اشتغال براي آنها فراهم مي سازد و این جریان به 

.)Ibid( شکاف میان فقرا و ثروتمندان دامن مي زند

پيامدهاي اجتماعي عدم امنيت اقتصادي
ناامني اقتصادي تشدیدشده خود منشأ افزایش مارپیچ ناامني انساني است. عوامل 
اصلي عبارت اند از: تشدید رقابت، جهاني شدن تولید، تغییر در روش هاي تولید، رشد 
سوداگري مالي و رشد ابداعات فني. این عوامل پویا فشارهایي بي سابقه  بر امنیت 
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زندگي تحمیل کرده است که براي گروه هاي مختلف در کشورهاي مختلف به اشکال 
متفاوتي جلوه گر مي شود. در اغلب کشورها یک بخش اصلي ناامني، تشدید مسئله 
بیکاري است. این ویژگي در کشورهاي OECD، کشورهاي اروپاي شرقي و اغلب 
است. حتي کشورهایي  آمریکاي التین مشترک  آفریقایي، خاورمیانه و  کشورهاي 
که وضعیت خوبي به لحاظ اشتغال دارند، با مشکالتي مواجه مي شدند که امنیت 
اشتغال را به خطر مي انداخت. این فشارها به صورتي رو به تزاید نه تنها بر کارگران 
غیر ماهر  وارد شده است، بلکه کارگران فني، متخصصان و کادرهاي مدیریتي باال نیز 
در معرض آن بوده اند. به ویژه در خصوص مشاغل با دستمزد پایین شرایط کاري 
در بسیاري کشورها به سمت کاهش، ثبات یا افزایش کند این درآمدها در مقایسه 
با مشاغل با مهارت باال عمل کرده و لذا شکاف درآمدي را گسترش داده است. این 
منابع ناامني اقتصادي از طریق تغییر سیاست دولت ها در امر توزیع مجدد درآمدها و 
تأمین اجتماعي تقویت شده است، زیرا بسیاري دولت ها سوبسیدهاي اقالم پرمصرف 
را حذف کرده، عوارض خدمات اجتماعي را افزایش داده و سطح و دامنه منافع ذیل 
برنامه هاي رفاهي و تأمین اجتماعي را کاهش داده اند. ساختارهاي فامیلي و انجمني 
نیز همراه با جهاني شدن تحت تأثیر قرار گرفته اند و لذا در پاسخ دادن به شرایط 
بد اقتصادي کمتر کارآمدند. نهادهاي مذهبي  و مردمي تالش دارند این نقیصه را 

.)Ghai,1997: 9( برطرف کنند اما تأثیر چنداني ندارند
اثر بالفصل این ناامني هاي اقتصادي براي افراد افزایش فشارهاي رواني در سطوح 
افسردگي،  مانند  فیزیکي  و  رواني  بیماري هاي  موجب  که  است  خانوادگي  و  فردي 
قلبي  مي شود.  حمالت  و  بیماري ها  باال،  خون  فشار  خودکشي،  ازخودبیگانگي، 
ناامني  شرایط  ایجاد  در  پیامدهایي  چنین  اقتصادي  و  انساني  اجتماعي،  هزینه هاي 
.)Ibid, P. 10(1مبهوت کننده است، اما هرگز در تصمیم سازي ها به حساب آورده نمي شود

هنگام مواجه شدن با مشکالت ناامني، مردم دست به سوي حمایت نهادهایي 
مانند دولت، سازمان هاي کاري، انجمن ها و فامیل دراز مي کنند. اما همان طور که 
قابل  میزان  به  رواني  و  مادي  حمایت هاي  ارائه  براي  نهادها  این  توان  شد،  گفته 
به  اقتصادي  امنیت  براي دستیابي  به  تالش  در  مردم  است.  نقصان  به  رو  توجهي 
تالش هاي زیادي دست مي زنند که لزوماً همه آنها سالم و بي خطر یا مفید نیستند. 
شدن  جهاني  که  غیرمشروع  و  غیرقانوني  راه هاي  به  مردم  از  رشدي  به  رو  تعداد 
برایشان فراهم کرده، براي کسب زیادتر ثروت یا براي تقویت ابزارهاي ضعیف خود 
روي مي آورند. این وضعیت به مجموعه پیچیده اي از فعالیت ها در محدوده وسیعي 
1. Dharam Ghai, « Economic Globalization, Institutional Change And Human Security», 
United Nations Research Institute for Social Development , November 1997, Available at: 
http: //www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/ C458AA6EE636796C802
56B67005B6ED7/$file/dp91.pdf

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/C458AA6EE636796C80256B67005B6ED7/$file/dp91.pdf
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/C458AA6EE636796C80256B67005B6ED7/$file/dp91.pdf
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از یک دهکده گرفته تا سطح جهاني منجر مي شود. تجارت مواد مخدر و اسلحه به 
ارزش میلیاردها دالر زنجیره اي پیچیده از صنعتگران، تجار، بانک ها، خرده فروشي ها 
مي افتد.  اتفاق  سرقت ها  و  دزدي ها  انواع  است.  کرده  درگیر  را  مصرف کننده ها  و 
.)Ibid( نیز از انواع جدید و فاسد آن هستند )تجارت سکس و  پورنوگرافي )هرزه نگاري

ارتقاي امنيت اقتصادي
ناامني اقتصادي محصول عوامل مختلف و پیچیده اي است. به هر صورت، این واقعیْت 
بخشي از شرایط زندگي انساني است و هرگز نمي تواند کاماًل و براي همیشه برطرف 
شود. عوامل جهاني شدن به عقب برنخواهند گشت و امنیت اقتصادي را نمي توان 
به  طور ساده با بازگشت به شرایط و سیاست هاي گذشته ارتقا بخشید. تکنولوژْي 
جهاني را که در آن زندگي مي کنیم متحول خواهد ساخت. اتکا بر بازارهاي آزاد 
هستند،  اقتصادي  پیشرفت  براي  اولیه  مکانیسم هاي  که  خصوصي  شرکت هاي  و 
و  اصالح طلبان  تحلیلگران،  بزرِگ  نظر مي رسد چالش  به  لذا  است.  برگشت ناپذیر 
رهبران این باشد که سیاست ها و نهادهایي آماده سازند که امنیت باالتري را در 
این  بپذیریم  باید  کنند.  ایجاد  تکنولوژیک  تحوالت  و  شرایط جدید جهاني شدن 
وظیفه فراموش شده است و پیشرفت اندکي تاکنون، چه در سطح اندیشه چه در 

.)Ibid, P. 11( سطح اقدام براي آن صورت گرفته است
بلوک هاي  تشکیل  مختلف،  ملل  طرف  از  اقتصادي  مهم  بازیگران  حضور  با 
اقتصادي منطقه اي و اتحادیه هاي راهبردي، راه هایي منطقي براي تحکیم قدرت و 
جبران ضعف به نظر مي رسند. تشکیل این بلوک ها و اتحادیه ها، با توجه به اینکه 
مواد خام، نیروي کار، محل هاي تولید و بازارها نیز روز به روز از حوزه نفوذ و کنترل 
ملي بیشتر خارج مي شوند، به نوبه خود موجب افزایش آسیب پذیري نسبت به هر 
گونه اختالل در عرضه و تقاضا از خارج مي شود. سرانجام از دست دادن کنترل و 
برخورد  ملي،  اقتصاد  مدیریت  زمینه هاي  در  موجود  مشکالت  وابستگي،  افزایش 
با مسئله بي ثبات کننده شکاف بین فقیر و غني و استفاده مؤثر از کمک و فشار 

اقتصادي را تشدید مي کند )ماندل، 1387: 93(.
توسعه  در حال  و  در حال  گذار  پیشرفته،  در کشورهاي  انساني  امنیت  مسئله 
متفاوت است و لذا سیاست هاي مربوط به آنها هم  باید متفاوت باشد. براي مثال، در 
مسئله بیکاري، کشورهاي پیشرفته به برکت نرخ هاي رشد باال به شرایطي نزدیک به 
اشتغال کامل در دوره  پس از جنگ رسیده اند. اما نمي توان فرض کرد چنین وضعیتي 
در آینده هم تکرار خواهد شد. هم مالحظات زیست محیطي و هم ماهیت پیشرفت 
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بیکاري  مسئله  حل  براي  مسیر  بهترین  باالتر  رشد  آیا  اینکه  در  فني  تردیدهایي 
و سیستم هاي  کار  بازارهاي  اصالح  است.  برانگیخته  است،  ثروتمند  کشورهاي  در 
اما حرکت قابل توجه در جهت  امکانات اشتغال را توسعه دهد،  آموزشي مي تواند 
اشتغال کامل مستلزم سیاست ها و اصالحات نهادي واقعي تر در زمینه هاي پیشرفت 
فني،  ترکیب هاي جدید کاري، آموزشي و فراغت، مشارکت کاري و  ترتیبات بدیع 

.)Ghai,1997: 11( براي تأمین مالي اجتماعي و اقتصادي کارهاي مفید است
براي اغلب کشورهاي در حال  گذار و در حال توسعه رشد سریع اقتصادي براي 
تولید، اشتغال و کاهش فقر اجتناب ناپذیر است. در گذشته، نرخ رشد در کشورهاي 
بود.  گره خورده  در کشورهاي صنعتي  اقتصادي  به شرایط  نزدیکي  به  طور  فقیر 
انتظار مي رود ادغام رو به رشد اقتصاد جهاني این روابط وابستگي را افزایش داده 
ضعیف  اما  نشده  برطرف  گرچه  وابستگي  روابط  کشورها  بسیاري  براي  اما  باشد، 
شده است. این کشورها موفق شدند حتي در سال هایي که کشورهاي ثروتمند در 
رکود یا رشد پاییني بودند، به نرخ هاي رشد باالیي دست یابند. این مسئله به ویژه 
در منطقه آسیا واقعیت داشته است. اگر چنین روندي در سایر کشورهاي مناطق 
این امکان را براي کشورهاي فقیر خلق مي کند که  اتفاق بیفتد،  در حال توسعه 
نرخ هاي باالي رشد خود را مستقل از عملکرد کشورهاي ثروتمند حفظ کنند. شاید 
جهان به سمتي حرکت کند که رشد کشورهاي پیشرفته به وضعیت کشورهاي در 

.(Ibid, PP. 11-12) حال توسعه بستگي یابد
این تناقض چگونه حل مي شود؟ ادغام بیشتر و رقابت پذیري کشورهاي در حال 
توسعه به این معني است که آنها از طریق افزایش سهم بازارهاي خود در کشورهاي 
ثروتمند مي توانند حتي در سال هاي رکود به نرخ هاي رشد باال دست یابند. براي 
ممکن شدن این هدف، مهم آن است که کشورهاي در حال توسعه در موقعیتي 
باشند که طیفي از کاالهاي مصرفي ـ سرمایه اي را به صورتي رقابتي عرضه کنند 
که بازار عمدة آنها در کشورهاي صنعتي است. سایر کشورهاي در حال توسعه نیز 
مي توانند از ارتباط نزدیک تر سیاسي و اقتصادي با کشورهاي مذکور منتفع شوند. 
بنابراین، جهاني شدن مي تواند به آرزوي دیرینة افزایش تجارت و همکاري اقتصادي 

.)Ibid, P. 12( میان کشورهاي در حال توسعه کمک کند
بیکاري  و  فقر  توجه  قابل  کاهش  براي  تنهایي  به  سریع  رشد  صورت،  هر  در 
خود  این  باشد.  »کاربر«1  رشد  باید  الگوي  اهداف  این  تحقق  براي  نیست.  کافي 
و  دارایي ها  توزیع  تکنولوژي،  تجارت،  اقتصاد کالن،  مناسب  نیازمند سیاست هاي 
سرمایه گذاري انساني است. کشورهاي متعددي در شرق آسیا و جاهاي دیگر موفق 
1. Labor Intensive
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شده اند نرخ هاي باالي رشد اقتصادي را با جذب سریع تر نیروي کار همراه سازند. 
مثال هاي زیادي نیز وجود دارد که رشدهاي سریع تنها کمک اندکي به بیکاري و 
مسئله توزیع کرده  است. که عمدتاً به علت الگوهاي به  شدت نابرابر توزیع دارایي، 
به ویژه زمین و نیز تأکید بر تکنولوژي هاي »سرمایه بر«1 بوده است. پس تا اینجا 
آنچه مهم است تعقیب سیاست هایي است که مي توانند نرخ رشد و الگوي رشدي 
ایجاد کنند که فقر و بیکاري را به میزاني قابل کنترل کاهش دهند. به میزاني که 
این هدف تحقق یابد، نیاز به برنامه  هاي حمایتي اجتماعي کاهش خواهد یافت. در 
میان کشورهاي  در  نزدیک شده اند.  اهداف  این  به  برخي کشورها  اخیر  سال هاي 
پیشرفته ژاپن، سوئیس، اتریش و در میان کشورهاي در حال توسعه هنگ کنگ، 
تایوان، سنگاپور و کره جنوبي در این زمینه موفق بوده اند. در مقابل، کشورهایي مانند 
هلند، آلمان و فرانسه سیاست هاي جامعي  براي حمایت اجتماعي از فقرا و گروه هاي 
بیکار و آسیب پذیر اتخاذ کرده اند. در کشورهاي در حال توسعه نیز کشورهاي نفتي 
تعقیب  را  برنامه هایي  خاورمیانه، کاستاریکا، شیلي، کوبا، سریالنکا و چین چنین 
کرده اند. با این حال، برنامه هاي رفاه و تأمین اجتماعي در اغلب کشورها رنگ  باخته 
است. در کشورهاي فقیر سیاست هاي تعدیل ساختاري به کاهش مخارج اجتماعي 
انجامیده است. در کشورهاي سوسیالیستي سابق، سیستم هاي قبلي جامع تأمین 
اجتماعي از میان رفته و به جاي آن برنامه هاي گزینشي با درجات مختلف اثربخشي 
جایگزین شده است. در کشورهاي صنعتي این برنامه ها هم از جهت دامنه و هم از 
جهت سطح فروکش کرده است که دالیل آن را باید در بدهي هاي باال، مشکالت 
 تراز پرداخت ها، کسري هاي بودجه، مقاومت در برابر افزایش مالیات ها و تحوالت  

.(Ibid, PP. 12-13) جمعیتي )پیر شدن جمعیت( دانست
و سایر گروه هاي آسیب پذیر  بیکار  فقیر،  افراد  از  اجتماعي  فراهم سازي حمایت 
مسائل مهمي را در »سیاست عمومي« در عصر آزادسازي بازارها ایجاد کرده است. 
یکي از این مسائل تشخیص نیازهاي اساسي براي گروه هاي مذکور است. این نیازها 
چگونه با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و سطح توسعه اقتصادي تغییر مي کنند؟ 
تأمین  برنامه هاي  مالي  تأمین  میان روش  رابطه  که  است  آن  مهم  هم چنین سؤال 
اجتماعي و آثار آنها بر انگیزه هاي پس انداز، سرمایه گذاري و کار چگونه است؟ مطلوب 
آن است که در صورت امکان، برنامه هاي تأمین اجتماعي، انجام کار همراه با بهره وري 
را  قابلیت هاي مددجویان  و  مهارت ها  کنند، کسب  تشویق  را  اجتماعي  و  اقتصادي 

.)Ibid, P. 13( تسهیل بخشند و براي جامعه و اقتصاد به صورت بالقوه مفید باشند
امروزه ملت ها در مقابل مسائل زیر با انتخاب مهمي مواجه هستند: )ماندل، 1387: 86 ـ 85(
1. Capital Intensive



ستان  1389
ت /  سال سوم / شماره نهم  -  زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

28

1. تالش هاي اقتصادي براي حمایت از صنایع داخلي به این امید که شرکت هاي 
محلي پیش از روبه رو شدن با رقابت شدید و مستقیم خارجي، پیشرفت کنند، و 
قبول این خطر که اگر آثار منفي این سیاست هاي حمایتي بسیار شدید باشد یا 
صورت  به  کشور  اقتصاد  برسانند،  جهاني  سطح  به  را  خود  نتوانند  شرکت ها  این 
منزوي و فاقد کارآیي درمي آید که متکي به تکنولوژي هاي قدیمي است و با آخرین 

روش هاي موجود فاصله دارد. 
2. دست زدن به تالش هاي اقتصادي براي جذب یا تکیه بر بهترین صنایع و 
باعث  تقاضا  به منابع عرضه و  تنوع بخشیدن  امید که  این  به  محصوالت خارجي 
براي  و خدمات  کاالها  بهترین  و  ارزان ترین  به  و دسترسي  ملي  اقتصاد  پیشرفت 
مصرف کنندگان داخلي گردد؛ البته همراه با قبول این خطر که تمام تولیدات مهم 
صنعتي به دست شرکت هاي خارجي بیفتد یا در خاک بیگانه به انجام برسد. البته 
به  بسته  اقتصادي،  مبادله  بسته در زمینه  و  باز  بین سیاست هاي درهاي  انتخاب 
مهاجرت  یا  پولي  جریان هاي  تجارت،  سرمایه گذاري،  شامل  مذکور  رویکرد  اینکه 
نیروي کار باشد یا نباشد، پیامدهاي بسیار متفاوتي بر امنیت ملي خواهد داشت. 
سرمایه گذاري  کند.  تهدید  را  ملي  خودکفایي  مي تواند  آزاد  تجارت  نمونه،  براي 
آزاد، کنترل حکومتي را و حرکت آزادانه پول، مسئولیت پذیري داخلي در مقابل 
سوء مدیریت ها را تهدید مي کند. اگرچه به نظر مي رسد سیاست درهاي بسته بیشتر 
استدالل مي کند  ولي »نور«1  است،  باز مستلزم دخالت دولت  از سیاست درهاي 
که رشد وابستگي متقابل اقتصادي )از طریق سیاست هاي بازار آزاد( »بدون  تردید 
باعث خواهد شد حکومت هاي جوامع دموکراتیک سرمایه داري مجبور به حرکت در 
جهت احراز کنترل بیشتر به حیاط اقتصادي شوند«. البته منطقه گرایي اقتصادي، 
تالشي براي احتراز از این مسئله با توسل به توافق و سازش است و مستلزم  ترکیب 
سیاست هاي درهاي بسته در برابر کشورهاي خارج منطقه و سیاست هاي درهاي 
باز در برابر کشورهاي داخل منطقه است، اما به دلیل وجود روابط بین شرکت هاي 

تجاري داخل و خارج منطقه، تنش ها تداوم مي یابد )همان، صص 85-86(.
این  اقتصادي  منفي  و  مثبت  اقدامات  مقایسه  در  توجه  جالب  پیچیدگي  یک 
است که اقدامات منفي در وهله نخست و با شدت هرچه تمام تر، توده هاي کشور 
هدف را تحت تأثیر قرار مي دهند، در حالي که اقدامات مثبت در مرحله اول و به 
شدیدترین وجهي، نخبگان کشور هدف را متأثر مي سازند. به عبارت دیگر، در حالت 
اول پایین ترین قشرهاي جامعه از این فشارها رنج مي برند، در حالي که در حالت 
دوم، باالترین قشرهاي جامعه پاداش ها را به خود اختصاص مي دهند )همان، ص 89(.
1.Knorr
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امنيت اقتصادي در جمهوري اسالمي ايران
در  )ره(  امام خمیني  رهبري  به  انقالب شکوهمند  با  که  ایران  اسالمي  جمهوري 
با رأي قاطع مردم در همه پرسي 12 فروردین  فروردین 1358 پایه گذاري شد و 
رسمیت یافت، در اولین اقدام به تدوین قانون اساسي توسط خبرگان منتخب مردم 
اسالمي  اساسي جمهوري  قانون  در  اقتصادي«  »امنیت  واژه  اگرچه  گمارد.  همت 
به شاخص هاي  به صراحت  قانون  این  از  مختلفي  مواد  است،  نرفته  کار  به  ایران 
تحکیم  است: »در  آمده  اساسي  قانون  اشاره کرده اند. در مقدمه  اقتصادي  امنیت 
نه  انسان در جریان رشد و تکامل اوست  نیازهاي  اقتصادي، اصل، رفع  بنیادهاي 
هم چون سایر نظام هاي اقتصادي تمرکز تکاثر ثروت و سودجویي، زیرا در مکاتب 
مادي، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب 
و فساد و تباهي مي شود ولي در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاري جز 

کارایي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت. 
بروز  براي  مناسب  زمینه  کردن  فراهم  اسالمي  اقتصاد  برنامه  دیدگاه،  این  با 
خالقیت هاي متفاوت انساني است و بدین علت، تأمین امکانات مساوي و متناسب 
و ایجاد کار براي همه افراد و رفع نیازهاي ضروري براي استمرار حرکت تکاملي او 
بر عهده حکومت اسالمي است.« این مقدمه به خوبي  فضاي حاکم بر قانون اساسي 
امنیت  نکته جالب آن است که  اقتصادي روشن مي سازد.  امنیت  با  ارتباط  را در 
اقتصادي در این جمالت به صورتي هدفمند به زمینه سازي براي بروز خالقیت ها که 
ارزشي مبنایي در حکومت اسالمي و به عبارتي، هدف متعالي همه ادیان و پیامبران 
الهي است، گره خورده است. با نگاه به مواد قانون اساسي به راحتي شاخص هاي 
امنیت اقتصادي در جمهوري اسالمي ایران قابل  شناسایي است که این موارد در 

جدول زیر جمع بندي شده است. 

جدول 2: امنیت اقتصادي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران
مواد

شاخص هايشرحقانون اساسي
امنيت اقتصادي

اصل 3  ـ  بند 12
پي ريزي  اقتصاد  صحيح  و عادالنه  طبق  ضوابط اسالمي  جهت  
ايجاد رفاه  و رفع فقر و برطرف  ساختن  هر نوع  محروميت  در 

زمينه  هاي  تغذيه  و مسكن  و كار و بهداشت  و تعميم  بيمه

امنيت رفاه
امنيت نيازهاي اساسي

امنيت كار
امنيت سالمت

تأمين  خودكفايي  در علوم  و فنون  صنعت  و كشاورزي  و امور اصل 3  ـ بند 13
نظامي  و مانند اينها

امنيت علوم و فنون 
صنعتي

امنيت علوم و فنون 
كشاورزي

امنيت علوم و فنون و 
توليدات نظامي
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مواد
شاخص هايشرحقانون اساسي

امنيت اقتصادي

حمايت  مادران ، به خصوص  در دوران  بارداري  و حضانت  فرزند، اصل 21 ـ  بند 2
و حمايت  از كودكان  بي سرپرست

امنيت بارداري مادران
امنيت حضانت فرزند

امنيت سرپرستي كودكان

امنيت سرپرستي زنانايجاد بيمه  خاص  بيوگان  و زنان  سالخورده  و بي سرپرستاصل 21 ـ  بند 4
امنيت سالمندي زنان

مال ، حقوق ، مسكن  و شغل  اشخاص  از تعرض  مصون  است  اصل 22
مگر در مواردي  كه  قانون  تجويز كند.

امنيت مالي
امنيت درآمدي
امنيت مسكن
امنيت شغل

اصل 29
برخورداري  از تأمين اجتماعي  از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، 
پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه  ماندگي ، حوادث  
و سوانح ، نياز به  خدمات  بهداشتي ـ  درماني  و مراقبت هاي  

پزشكي  به  صورت  بيمه  و غيره  حقي  است  همگاني .

امنيت بازنشستگي
امنيت كار

امنيت سالمندي
امنيت سرپرستي

امنيت در راه ماندگي
امنيت حوادث و سوانح

امنيت بهداشتي و درماني
امنيت مراقبت پزشكي

اصل 31

داشتن  مسكن  متناسب  با نياز، حق  هر فرد و خانواده  ايراني  
است . دولت  موظف  است  با رعايت  اولويت  براي  آنها كه  

نيازمندترند به خصوص  روستانشينان  و كارگران  زمينه  اجراي  
اين  اصل  را فراهم  كند.

امنيت مسكن

تأمين  نيازهاي  اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، اصل 43  ـ  بند 1
درمان ، آموزش  و پرورش  و امكانات  الزم  براي  تشكيل  خانواده  

براي  همه 
امنيت نيازهاي اساسي

اصل 43  ـ  بند 2

تأمين  شرايط و امكانات  كار براي  همه  به  منظور رسيدن  به  
اشتغال  كامل  و قرار دادن  وسايل  كار در اختيار همه  كساني  

كه  قادر به  كارند ولي  وسايل  كار ندارند در شكل  تعاوني ، از راه  
وام  بدون  بهره  يا هر راه  مشروع  ديگر كه  نه  به  تمركز و تداول  
ثروت  در دست  افراد و گروه هاي  خاص  منتهي  شود و نه  دولت  

را به  صورت  يك  كارفرماي  بزرگ  مطلق  درآورد. 

امنيت كار

اصل 43  ـ  بند 3

تنظيم  برنامه  اقتصادي  كشور به  صورتي  كه  شكل  و محتوا 
و ساعت  كار چنان  باشد كه  هر فرد عالوه  بر تالش  شغلي ، 

فرصت  و توان  كافي  براي  خودسازي  معنوي ، سياسي  و 
اجتماعي  و شركت  فعال  در رهبري  كشور و افزايش  مهارت  و 

ابتكار داشته  باشد. 

امنيت فراغت

رعايت  آزادي  انتخاب  شغل ، و عدم  اجبار افراد به  كاري  معين  و اصل 43  ـ  بند 4
امنيت شغلجلوگيري  از بهره كشي  از كار ديگري 

امنيت اقتصاد كالنجلوگيري  از سلطه  اقتصادي  بيگانه  بر اقتصاد كشوراصل 43  ـ  بند 8

تأكيد بر افزايش  توليدات  كشاورزي ، دامي  و صنعتي  كه  اصل 43  ـ  بند 9
نيازهاي  عمومي  را تأمين كند و كشور را به  مرحله  خودكفايي  

برساند و از وابستگي  برهاند. 
امنيت نيازهاي عمومي

هر كس  مالك  حاصل  كسب  و كار مشروع  خويش  است  و اصل46
هيچ كس  نمي تواند به  عنوان  مالكيت  نسبت  به  كسب  و كار 

خود امكان  كسب  و كار را از ديگري  سلب  كند. 

امنيت درآمدي
امنيت كسب 

امنيت كار

هيچ  نوع  ماليات  وضع نمي شود مگر به  موجب  قانون . موارد اصل 51
معافيت  و بخشودگي  و تخفيف  مالياتي  به  موجب  قانون  

مشخص  مي شود. 
امنيت مالياتي
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همان طور که مالحظه مي شود، در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در اصول 
متعدد به موارد بسیار متنوعي از شاخص هاي امنیت اقتصادي اشاره شده است که 

جمع بندي این شاخص ها و سطوح آنها را در جدول زیر مي توان مشاهده کرد. 

اساسي  قانون  در  اقتصادي  امنیت  شاخص هاي  و  سطوح  جمع بندي   :3 جدول 
جمهوري اسالمي ایران

تنوع شاخصسطوح امنیت در قانون اساسي

امنیت فردي

امنیت رفاه
امنیت نیازهاي اساسي 

امنیت کار
 امنیت کسب 
امنیت درآمدي
امنیت شغل

امنیت سالمت
امنیت مالي

امنیت مسکن
امنیت فراغت

امنیت اجتماعي

امنیت بارداري مادران 
امنیت حضانت فرزند
امنیت بازنشستگي
امنیت سالمندي
امنیت سرپرستي

امنیت در راه ماندگي
امنیت حوادث و سوانح

امنیت بهداشتي و درماني
امنیت مراقبت پزشکي

امنیت ملي

امنیت نیازهاي عمومي
امنیت علوم و فنون صنعتي

امنیت علوم و فنون کشاورزي
امنیت علوم و فنون و تولیدات نظامي

امنیت اقتصاد کالن
نتایج این بررسي نشان مي دهد قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از ظرفیت 
بسیار باالیي در بحث امنیت اقتصادي برخوردار است. با این حال، هنوز برخي از این 
موارد فرصت پیاده سازي نیافته اند و الزم است با توجه به تحوالت پیش رو، هم در 
موضوع جهاني شدن و هم در موضوعات مهم داخلي مانند هدفمند کردن یارانه ها 
این زمینه ها مورد بازبیني و توجه قرار گیرد و براي پیاده سازي آنها برنامه ریزي الزم 

انجام شود. 
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نتيجه گيري 
همراه با تحوالت جهاني، درک ما از امنیت نیز متحول شده و امروز این مفهوم عالوه 
بر موضوعات نظامي، زمینه هاي اقتصادي، اجتماعي، زیست محیطي و سیاسي را هم 
ناامني  به تشدید  از آن،  ناشي  دربرگرفته است. جهاني شدن پرشتاب و تحوالت 
انساني مي انجامد و در غیاب نهادها و مکانیسم هاي ضربه گیر، این آثار منفي تشدید 
خواهند شد. مفهوم جدید امنیت شامل امنیت افراد، امنیت ملي، امنیت بین المللي 
و امنیت جهاني است. ناامني اقتصادي به شرایط ناشي از فقدان سالمت اقتصادي 
تصمیم هاي  اتخاذ  به  قادر  انسان ها  پایه«  »امنیت  داشتن  بدون  مي شود.  اطالق 
عقالیي نیستند. در دیدگاه اقتصادي کالسیک ها هر تالشي براي امنیت افراد الزاماً 
 باید از طریق رشد و پیشرفت کلي اقتصاد فراهم شود. با وجود این، جامعه شناسي 
متقاباًل  انساني  امنیت  و  اقتصادي  امنیت  میان  روابط  که  مي دارد  بیان  اقتصادي 

تقویت کننده است. 
در تحلیل امنیت اقتصادي دو رویکرد تاریخي )نظري( و ساختاري را مي توان به 
 کار گرفت. در رویکرد تاریخي مرکانتلیست ها امنیت را در گرو آن مي دانستند که 
دولت کاالي بیشتر صادر و طالي بیشتري ذخیره کند. در دکترین لیبرالیستي قرن 
18، امنیت اقتصادي را از سطح دولت به سطح امنیت بازار تنزل دادند. »لنین« 
امنیت قشرهاي پرولتاریا را که پایه سیستم اند، مطرح ساخت. مکتب وابستگي در 
ارتباط متقابل میان مرکز و پیرامون  چارچوب مارکسیسم امنیت اقتصادي را در 
توضیح داده و در نهایت، دیدگاه تاریخي امنیت اقتصادي سه سطح از امنیت را با 
هم  ترکیب مي کند: سطح کالن )مرکانتلیست ها( که تنها امنیت اقتصادي دولت را 
مهم مي داند، سطح خرد )لیبرالیستي( که بازار را محور امنیت اقتصادي مي داند و 

سطوح خرد و کالن )مارکسیست ها(. 
اقتصادي  امنیت  طریق  آن  از  که  سطح  )هفت(  شش  ساختاري  رویکرد  در 
اقتصادي( متأثر مي شوند،  مطرح شده است که شامل اشخاص، جامعه/  )ناامني 
جهاني  روابط  و  فرادولتي  روابط  جهاني(،  )جامعه  بین الدول  روابط  دولت،  بنگاه، 
هستند. این سطوح در ارتباط متقابل با هم عمل مي کنند. در ارائه تعریفي جامع از 
امنیت اقتصادي عوامل مرتبط با سه حوزه مهم کالن، میاني و خرد قابل  شناسایي 
است که شامل عوامل مختلفي است. امنیت اقتصادي فرآیندي پایان ناپذیر است که 
ابتدا از طریق تعامل محیط اقتصاد کالن و سطح میاني )بنگاه ها و شرکت ها( تعیین 
مي شود و هر دو اینها سطح خرد امنیت اقتصادي )نیازهاي افراد( را شکل مي دهند. 
متقاباًل وجود امنیت در سطح خرد از طریق ایجاد اطمینان مستقیم و غیرمستقیم 

بر محیط اقتصادي اثرگذار است.
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امنیت اقتصادي فردي به داشتن درآمد، دارایي و مخارج مکفي و تا اندازه اي 
باثبات تعریف شده است که با مفهوم جامع کار نیز ارتباطي عمیق دارد. در سطح 
ملي نیز هر کشور باید همواره امنیت اقتصادي خود را به صورتي جداگانه تعریف و 
پایش کند. برخي کشورها امنیت اقتصادي را به عنوان توان فراهم سازي افزایشي 
پایدار در استاندارد زندگي براي همه مردم از طریق توسعه اقتصاد ملي، با حفظ 
و  رفاه  )یعني  بعد  دو  این  میان  تعادل  حفظ  کرده اند.  تعریف  اقتصادي  استقالل 
اقتصاد  میان  رقابتي  پیچیده  روابط  هوشیارانه  پایش هاي  نیازمند  نیز  استقالل( 
جهاني  توزیع  آشفتگي  گذشته  دهه هاي  در  است.  خارجي  شرکت هاي  و  داخلي 
کاالها و خدمات اقتصادي و شکاف بین فقرا و اغنیا در داخل و بین ملت ها بیشتر 
شده است و همین الگو آشکارا امنیت اقتصادي ملي را تهدید مي کند. از نظر ماندل، 
نیز  ملي  اقتصادي  آسیب پذیري  تحرک سرمایه  افزایش  و  مبادله  موانع  با کاهش 
بیشتر شده ولي در مقابل، با افزایش رقابت اقتصادي بین المللي احتمال اینکه یک 

حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهاني سلطه پیدا کند، کاهش مي یابد. 
ارتباط  اجتماعي  امنیت  مباحث  با  عملي  اقدامات  مرحله  در  اقتصادي  امنیت 
جدانشدني برقرار ساخته و در کنار هم مفهوم مشترک »امنیت اجتماعي ـ اقتصادي« 
را شکل مي دهند. »امنیت اجتماعي ـ اقتصادي« را مي توان به عنوان اقدامات نهادي 
قادر ساختن  اقتصادي و  امنیت  اجتماعي، تضمین  قابلیت هاي  ارتقاي  که موجب 
بخش هاي آسیب پذیر براي زنده ماندن خواهد شد، تعریف کرد. این نوع امنیت از 
طریق پخش مسئولیت میان دولت، بنگاه ها، خانوارها و جامعه ایجاد خواهد شد. 
»راوالیون و آناد« سه ریشه اي را که بحث توسعه انساني را با رفاه عمومي پیوند 
مي زند، به  ترتیب شامل گسترش قابلیت ها از طریق رشد اقتصادي، کاهش فقر و 

نیز فراهم کردن خدمات اجتماعي مي دانند. 
و  اقتصادي  خالص  معیارهاي  شامل  را  اجتماعي  امنیت  سطح  سه  »گوهان« 
نهادي در برطرف کردن فقر، برنامه هاي ارتقاي درآمد فقرا و رسیدگي به گروه هاي 
آسیب پذیر مي داند. در سطح کالن، گستردگي منافع امنیت اجتماعي فراهم آمده 
در یک اقتصاد متأثر از نرخ رشد اقتصادي و الگوي توزیع منافع آن رشد خواهد 
بود. در این صورت، امنیت اجتماعي ـ اقتصادي به عملکرد دولت، بنگاه ها، خانوارها 

و جامعه بستگي خواهد داشت. 
است.  انساني  ناامني  مارپیچ  افزایش  منشأ  خود  تشدیدشده  اقتصادي  ناامني 
اثر بالفصل این ناامني هاي اقتصادي براي افراد افزایش فشارهاي رواني در سطوح 
فردي و خانوادگي است که موجب بیماري هاي رواني و فیزیکي و نیز هزینه هاي 
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اجتماعي، انساني و اقتصادي خواهد شد. امنیت اقتصادي را نمي توان به طور ساده، 
از طریق برگشت به شرایط و سیاست هاي گذشته ارتقا بخشید. لذا به نظر مي رسد 
که  سازند  آماده  نهادهایي  و  سیاست ها  که  باشد  این  رهبران  براي  بزرگ  چالش 
امنیت باالتري در شرایط جدید جهاني شدن و تحوالت تکنولوژیک ایجاد کند. در 
حالي که این وظیفه فراموش شده و پیشرفت اندکي تاکنون، چه در سطح اندیشه 

چه در سطح اقدام براي آن صورت گرفته است. 
در هر صورت، رشد سریع به تنهایي براي کاهش قابل توجه فقر و بیکاري کافي 
نیست، بلکه الگوي رشد هم مهم است. فراهم سازي حمایت اجتماعي از افراد فقیر، 
و سایر گروه هاي آسیب پذیر مسائل مهمي در »سیاست عمومي« در عصر  بیکار 
آزادسازي بازارها ایجاد کرده است. یکي از این مسائل تشخیص »نیازهاي اساسي« 
براي گروه هاي مذکور است. این نیازها چگونه با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي 
و سطح توسعه اقتصادي تغییر مي کنند؟ هم چنین سؤال مهم آن است که رابطه 
میان روش تأمین مالي برنامه هاي تأمین اجتماعي و آثار آنها بر انگیزه هاي پس انداز، 
در  توجه  پیچیدگي جالب  ماندل، یک  نظر  از  است؟  کار چگونه  و  سرمایه گذاري 
وهله  در  منفي  اقدامات  که  است  این  اقتصادي  منفي  و  مثبت  اقدامات  مقایسه 
نخست و با شدت هرچه تمام تر، توده هاي کشور هدف را تحت تأثیر قرار مي دهند، 
در حالي که اقدامات مثبت در مرحله اول و به شدیدترین وجهي نخبگان کشور 

هدف را متأثر مي سازند.
از  متنوعي  شاخص هاي  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  از  مختلفي  مواد  در 
امنیت اقتصادي مورد اشاره قرار گرفته است که حاکي از ظرفیت بسیار باالي این 
قانون در بحث امنیت اقتصادي است. با این حال، هنوز برخي از این موارد فرصت 
پیاده سازي نیافته و الزم است با توجه به تحوالت پیش رو از جمله هدفمند کردن 

یارانه ها براي پیاده سازي آنها برنامه ریزي الزم انجام گیرد.
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