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Abstract
The economic dimension of security is one of the most important dimensions
of national security and it is strategically very important. Various economic
and non-economic factors affect economic security. Poverty and inequality
lead to increased political and economic instability and there will be an
increase in transaction costs, which could ultimately affect economic security.
This study examines the effects of poverty and income inequality on economic
security in Iran has dealt with time series data during the period 1357 to 1397.
This research is applied in terms of purpose and in terms of the type and
method of descriptive correlational research using dynamic GMM models.
The Gini variable is used to calculate income inequality, Poverty Index (PI)
to calculate poverty and the combined economic security index is used to
calculate economic security. Regression results show that the effect of poverty
and income inequality variables on economic security in Iran negative and
significant and implies that Increased poverty and income inequality will
reduce economic security in the country.
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چکیده
بُعد اقتصادي امنیت یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی است و از نظر استراتژیک بسیار حائز اهمیت
میباشد .عوامل مختلف اقتصادي و غیراقتصادي بر امنیت اقتصادي مؤثر میباشند .فقر و نابرابري منجر
به افزایش بیثباتیهاي سیاسی و اقتصادي و افزایش هزینههاي مبادله خواهد شد که درنهایت میتواند
امنیت اقتصادي را متأثر کند .در این مطالعه به بررسی آثار فقر و نابرابري درآمدي بر امنیت اقتصادي در
ایران با دادههاي سري زمانی طی دوره  1357تا  1397پرداخته شده است .این پژوهش از نظر هدف
کاربردي و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از مدلهاي پویاي ) (GMMاست.
از متغیر ضریب جینی ) (Giniبراي محاسبه نابرابري درآمدي و شاخص شدت فقر ) (PIبراي محاسبه فقر
و شاخص ترکیبی امنیت اقتصادي (تولید و سرمایهگذاري) براي محاسبه امنیت اقتصادي استفاده شده
است .نتایج رگرسیون پویاي گشتاورهاي تعمیمیافته نشان میدهد که اثر متغیرهاي فقر و نابرابري درآمدي
بر امنیت اقتصادي در ایران منفی و معنادار باشد و حاکی از این موضوع است که افزایش فقر و نابرابري
درآمدي منجر به کاهش امنیت اقتصادي در کشور خواهد شد.
واژگان كلیدی
فقر؛ نابرابري درآمدي؛ امنیت اقتصادي؛ ضریب جینی؛ .GMM
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مقدمه

امنیت ملی داراي ابعاد مختلفی است که بُعد اقتصادي امنیت یکی از مهمترین ابعاد
امنیت ملی بوده و از نظر استراتژیک بسیار حائز اهمیت است .چنانچه در کشوري
امنیت و ثبات سیاسی الزم وجود نداشته باشد ،فرار مغزها و نیروهاي خالق و سرمایهها
از آن کشور قطعی خواهد بود و هیچ گونه ابتکار و نوآوري و تولید در آن کشور پدید
نخواهد آمد .امنیت اقتصادي یکی از شرایط مهم رشد و توسعه اقتصادي است (هرشبین
و همکاران .)2020 ،1کشمکش هاي سیاسی ،جنگ هاي داخلی و نادیده گرفتن منافع
ملی و مصلحت عمومی از سوي زورمندان و حاکمان ،پدیده هایی است که امنیت را
هرلحظه ت هدید نموده و عرصه را براي هرگونه فعالیت اقتصادي تنگ می نماید .اصوالً
یک نظام اقتصاد سالم و پایدار در کشورهایی شکل می گیرد که امنیت و بهخصوص
امنیت اقتصادي از اولویت کاري حاکمان آن شمرده شود .مهمترین و اساسیترین اقدام
براي کشورهاي درحالتوسعه و جهان سوم دست یافتن به امنیت به ویژه امنیت اقتصادي
به عنوان مقدمه و شرط الزم براي رشد و توسعه یافتگی است تا در سایه آن به یک نظام
اقتصادي سالم و پویا براي ارتقاي سطح تولید (کمی و کیفی) و افزایش درآمد و
بهینه سازي منابع دست یابند و درنهایت به رفاه اقتصادي و ارائه خدمات بهتر و رفع
فقر و محرومیت که یکی از اهداف رشد و توسعه است نائل آیند .عوامل مختلف
اقتصادي و غیراقتصادي بر امنیت اقتصادي مؤثر میباشند (محبوبی و همکاران1389 ،؛
صادقی عمروآبادي و شهبازي 1399 ،و یوکتاموف .)2020 ،2یکی از این عوامل
نوسانات و بیثباتیها میباشد .کشورهاي درحالتوسعه همواره با موضوعاتی همچون
بیثباتی و ناامنیهایی ناشی از برنامههایی براي رسیدن به توسعه و آثار اجتنابناپذیر
آن ازجمله ایجاد طبقات جدید اجتماعی ـ اقتصادي و تضادهاي متعدد اجتماعی و
اقتصادي و پدیده تودههاي فقیر روبرو بودهاند ،بهنحوي که طرز مدیریت این روند و
کاهش آثار و تبعات آن ،ارتباط مستقیم با ماندگاري ،تداوم ،سقوط و بیثباتیهاي
سیاسی ،امنیتی در این جوامع داشته است (ربیعی .)1389 ،مطالعات اولیه درخصوص
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افراد ناراضی در کشورهاي درحالگذار ،بیشتر بر دالیل فرهنگی ،روانشناختی،
اجتماعی ،عدم استحکام سیاسی ،بحران هویت و تئوريهاي بسیج اجتماعی افرادي
همچون لوسین پاي ،هانتینگتون ،کارل دویچ و آلموند تأکید می کنند (قوام.)1382 ،
مارکسیستها بر عدم توافق در بین نیروهاي تولیدي و ساختارهاي سرمایهداري و
درنهایت ساختارهاي سیاسی بهعنوان دالیل اصلی انقالبها تأکید می کنند .فقر و
نابرابري منجر به افزایش بیثباتی هاي سیاسی و اقتصادي و افزایش هزینههاي مبادله
خواهد شد که درنهایت می تواند امنیت اقتصادي را متأثر کند .بسیاري اندیشمندان
همچون هانتینگتون ( )1968و سریع القلم ( )1375معتقدند که کاهش نابرابري در میان
طبقات اجتماعی و اقتصادي ،عامل اصلی تقویتکننده بروز انقالبها میباشند .یکی از
پیششرطهاي به وجود آمدن احساس امنیت ،وجود احساس برابري در میان افراد جامعه
است .باال رفتن تنگناها و مشکالت اقتصادي ،بروز تورم گسترده ،نابرابري باال و بهتبع
آن افزایش فقر در جامعه ،هر نظام سیاسی باثباتی را از داخل با مشکالت زیاد و بهویژه
امنیتی مواجه خواهد کرد .فقر و ذیل آن معضالتی مانند بیکاري ،شکاف طبقاتی ،فساد
و تبعیض را باید عواملی در نظر گرفت که تأثیري مستقیم بر امنیت ملی و اقتصادي یک
کشور دارند (حقشناس و همکاران .)1398 ،تئوريها و مطالعات تجربی فراوانی هستند
که نشان میدهند متغیرهایی با ماهیت اقتصادي نظیر فقر ،فساد ،بیکاري ،نابرابري و
تورم ،موجب شورش ،نارضایتی عمومی و اجتماعی و کاهش امنیت اقتصادي میشوند
و به تهدیداتی جدي براي نظام سیاسی کشورها منجر خواهند شد .تنها جامعهاي مولد،
داراي شکاف درآمدي کم ،داراي رشد اقتصادي و دور از فقر خواهد توانست براي
استقرار امنیت در سطح اجتماعی و اقتصادي آماده باشد (شهبازي و همکاران.)1390 ،
لذا در این مطالعه به بررسی آثار فقر و نابرابري درآمدي بر امنیت اقتصادي در ایران با
داده هاي سري زمانی طی دوره  1357تا  1397پرداخته میشود؛ بنابراین فرضیههاي
تحقیق عبارتاند از:
-

شاخص فقر بر امنیت اقتصادي در ایران اثر منفی و معناداري دارد.
شاخص نابرابري درآمدي بر امنیت اقتصادي در ایران اثر منفی و معناداري دارد.
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 .1ادبیات و پیشینه تحقیق
 .1-1امنیت اقتصادی
 .1-1-1ماهیت امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادي عبارت است از حفظ و ارتقاي شیوة زندگی مردم یک جامعه از طریق
تأمین کاالها و خدمات ،هم از مجراي عملکرد داخلی و هم از طریق حضور در بازارهاي
بینالمللی .درحالیکه بهطور سنتی امنیت اقتصادي دو عنصر اصلی و تا حدي مشابه هم
داشته است ـ یعنی استفاده از امکانات اقتصادي بهعنوان یک اهرم و بنیان اقتصادي قدرت
نظامی ـ افزایش وابستگی متقابل اقتصادي و سیاسیشدن فزاینده موضوعات اقتصادي که
باعث ایجاد آسیبپذیري در دولتهاي ملی شده است؛ زیرا این واحدها بیش از هر زمانی
درگذشته براي تأمین نیازمنديهاي روزمره به یکدیگر وابسته هستند .امنیت اقتصادي در
دنیاي پس از جنگ سرد بهطور روزافزونی بهعنوان بُعدي از امنیت مطرح میشود.
کارشناسان ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادي با ایمنی جامعه (از قبیل قتل ،سرقتهاي
مسلحانه ،فقر ،فساد و فحشا و دیگر ناهنجاريهاي اجتماعی) بهدنبال راههاي جدید جهت
وارد نمودن موضوعات فوق در راهبردهاي سنتی دفاعی بودهاند .پیامدهاي مهم و اصلی
امنیت اقتصادي براي یک جامعه عبارتاند از :رشد اقتصادي و توزیع عادالنه کاالها و
خدمات (باالنا و همکاران2020 ،1؛ صادقی عمروآبادي و همکاران .)1393 ،هدف امنیتی
در این رابطه افزایش سالمت اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط
اقتصاد در گذشته و همینطور بهبود شرایط فعلی در مقایسه با دیگر کشورها میباشد.
 .2-1-1ابعاد امنیت اقتصادی

موضوع امنیت اقتصادي و ارتباط آن با هر نوع فعالیت اقتصادي و سرمایهگذاري و نحوة
تحقق آن در جامعه و رسیدن به توسعه اقتصادي براي هر انسانی ضروري است؛ همانطور
که انسان به امنیت نیاز دارد ،به غذا و مسکن مناسب و دیگر امکانات رفاهی نیز نیازمند
است .تأمین این نیازمنديها درگرو ایجاد امنیت و سرمایهگذاري در بخشهاي کشاورزي،
صنعت و تولید و فعالیتهاي تجاري است .در طول تاریخ ،فقدان امنیت اقتصادي در
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برخی کشورهاي درحالتوسعه و همچنین در حال حاضر ،سبب شده است تا هیچگاه
سرمایهگذاري قابلتوجهی چه خارجی و چه داخلی در این کشورها صورت نگیرد و
مرتباً از این ناحیه هر نوع فعالیت اقتصادي اعم از کشاورزي ،تولیدي ،صنعتی و تجاري
مورد تهدید قرار گیرد و در طول چند دهه است که چنین کشورهایی در بحران ناامنی و
آشفتگی سیاسی بسر میبرند.
امنیت اقتصادي به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین رکن رشد و توسعه یافتگی دو
جنبه دارد ) 1 :امنیت سرمایه گذاري :که در سطح شرکت ها و بنگاه ها و سایر طرح ها
و پروژه هاي بزرگ و کوچک ملی مطرح می باشد و باید دولت ها به سرمایه گذاران
داخلی و خارجی اطمینان داده و زمینه اجراي طرح ها و فعالیت هاي اقتصادي سودآور
و مولدشان را فراهم کنند تا اشت غال و رشد و توسعه اقتصادي ایجاد شود )2 .امنیت
اشتغال و درآمد :که مردم و اقشار جامعه را شامل خواهد شد و در اینجا نیز دولت ها
موظف اند با ایجاد قوانین عادالنه از هرگونه ظلم و بهره کشی و تعدي و تجاوز
کارفرمایان نسبت به کارگران و حقوقشان جلوگیري کنند تا امنیت شغلی و درآمدي
کارگران در جامعه تأمین شود .به باور اقتصاددانان اسالمی برخالف مکتب
سرمایه داري ،امنیت سرمایه گذاري و امنیت اشتغال و درآمد جدا از هم نبوده تا گفته
شود اول امنیت سرمایه گذاري تأمین شود و سپس زمانی که توزیع غیرعادالنه و فقر
کمر قشر محروم و کم در آمد جامعه را خم نموده و همگان را به ستوه آورد ،بحث
امنیت اشتغال و درآمد مطرح شود.
 .2-1فقر و نابرابری درآمدی

نابرابري ،تفاوت افراد جامعه جهت دست یابی به منابع اقتصادي را شامل می شود.
نابرابري از عواملی همچون خصوصیات شخصی مانند جنس و سن افراد ،سیاست هاي
دولت در توزیع منابع و سطح بهداشت و آ موزش جامعه تأثیر می پذیرد .نابرابري در
جامعه می تواند در توزیع ثروت ،مصرف ،درآمد ،دستمزد و حتی پس انداز افراد جامعه
تبیین شود؛ لذا  ،نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج مصرفی دو بعد مختلف از
نابرابري می باشند  .نابرابري درآمدي و مخارج مصرفی در طول زمان به صورت نوسان
و پراکندگی در توزیع درآمد و مصرف افراد مشخص می شوند (فطرس و معبودي،
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 .) 1387فریدمن ) 1957( 1معتقد بود که درآمد کل افراد نسبت به مصرف آن ها از
نوسانات بیشتري برخوردار است .نابرابري درآمدي در طی زمان به صورت نوسان و
پر اکندگی در توزیع درآمد افراد خود را نشان می دهد و نوسانات را به توزیع مخارج
مصرفی منتقل می کند .تکانه هاي انتقال یافته منجر به پراکندگی در توزیع مخارج
مصرفی و به صورت نابرابري در مصرف ظاهر خواهد شد (بالندل و همکاران،2
 .) 2008ایجاد اشتغال ،کاهش فقر و توزیع برابر درآمد از اهداف اصلی سیاست هاي
توزیعی اقتصاد هر کشوري محسوب می شود .با کاهش نابرابري درآمدي دسترسی
افراد جامعه به فرصت هاي اقتصادي و بهره مندي آن ها از منافع رشد و توسعه اقتصادي
بهبود می یابد و از این طریق شرایط الزم براي توسعۀ اقتصادي فراهم می شود .بر
همین اساس ،سیاست گذاران اقتصادي همواره حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را
مورد توجه قرار می دهند (آیدینت و هارالمبوس .)2005 ،3نابرابري اجتماعی خود
حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است .در این
مقاله با مرور تاریخ تحوالت اقتصادي ایران در سده بیستم میالدي نشان داده ایم که
چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی ،در
ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفاي
نقش کرده است .استقالل نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع
نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است .ازجمله مسائل مهم در جمهوري اسالمی
ایران داشتن تعریفی روشن از فقر اقتصادي و مشخص کردن ابعاد و شاخص هاي
قابل سنجش آن است؛ به گونه اي که بر آن اساس بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت
اقتصادي کشور را در زمینه گسترش عدالت و ر فع فقر مورد ارزیابی قرار داد .مروري
بر ادبیات نظري نشان داد که افزایش فقر ،امنیت اجتماعی را از طریق جنبش هاي
اجتماعی ،خشونت ،قانون گریزي ،تروریسم و مواد مخدر با تهدیدهایی جدي مواجه
می سازد (سیف و همکاران.)1394 ،
_______________________________________________________
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3. Audinet & Haralambous
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 .3-1اثرات فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی

قرار دادن مسأله فقر و نابرابري در چارچوب امنیت اقتصادي کاري دشوار و ضروري
است .دوازده سرچشمه افول امنیت اقتصادي عبارتنداز )1 :شکاف عملکرد اقتصادي :این
معیار ،فاصله انتظارات اقتصادي مردم از واقعیات اقتصادي موجود در جامعه و تضاد
طبقاتی و فقر را اندازه میگیرد؛  )2ثبات حکومت :این متغیر ،کارایی دولت فعلی را بر
مبناي میزان ثبات حکومت ،احتمال ماندگاري ثمربخش حاکمیت و تداوم سیاستهاي
آن را در صورت فوت یا برکناري رهبران حاضر منعکس میکند؛  )3تنشهاي قومی؛ )4
جنگهاي خارجی؛  )5فساد مالی :فساد مالی بیشتر ،معادل امنیت اقتصادي کمتر است.
فساد مالی خود را بهشکل رشوه و درخواست مبالغ ویژه در زمینه مجوزهاي واردات و
صادرات ،کنترلهاي ارزي ،ارزیابیهاي مالیاتی ،خدمات حمایتی پلیس یا اعطاي وام
نشان میدهد .در جوامعی که حکومتهاي غیرآزاد هستند و یا دولت براي بیش از 10
سال در رأس قدرت قرار دارد ،ممکن است مقامات دولتی به پذیرش ارتشا عادت کرده
و پرداختهاي غیرقانونی از نظر جامعه امري پذیرفتهشده و عادي تلقی شود؛  )6کیفیت
نظام اداري؛  )7ترور و خشونت سیاسی؛  )8حقوق سیاسی :یک نظام در صورتی واقعاً
آزاد و مردمساالرانه است که مردم در تعیین نهادهاي نظام و رهبرانشان داراي حق انتخاب
باشند؛  )9آزاديهاي مدنی :شامل استقالل قوه قضائیه ،آزادي مطبوعات ،آزادي اجتماعات
و راهپیماییها ،آزادي سازمانها و احزاب سیاسی ،آزادي اتحادیههاي صنفی و کارگري
و آزادي نهادهاي دینی میگردد؛  )10حاکمیت قانون :امنیت اقتصادي در کشورهایی
بیشتر است که داراي سنت نظام و قانون مستحکم و ریشهدار ،نهادهاي سیاسی بیعیب
و نقص ،نظام قضائی و تدارک براي واگذاري منظم قدرت هستند؛  )11عدم تعهد دولت
به قراردادها؛ و  )12جنگ داخلی( .بوزان 1378 ،و گیل .)1988 ،1لذا فقر و نابرابري
می تواند از لحاظ سیاسی و اقتصادي بر امنیت مؤثر باشد .این موضوع از منظر روابط
بینالملل و تئوريهاي اقتصادي مطرح میشود.

دانشمندان بهطور کلی بیان میکنند که رشته روابط بینالملل ) (IRتوسط غرب و

بهطور معمول توسط انگلستان پس از جنگ جهانی اول و ایاالتمتحده پس از جنگ
_______________________________________________________

1. Gill
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جهانی دوم ساختهشده است (دیکسون .)1997 ،به همین ترتیب ) (IRحداقل در ابتداي
توسعه ،عالقه چندانی به تمرکز بر موضوعات سیاسی داخلی مهم براي کشورهاي
درحالتوسعه مانند عقبماندگی اجتماعی ،رکود اقتصادي ،بحران سیاسی و فقر نداشت.
پایان جنگ سرد اما شاهد بود چشمانداز سیاسی جهانی بهطور اساسی تغییر میکند .اعمال
قدرت از اهمیت کمتري برخوردار شد .سیاست هویت انتقاديتر شد .مسائل سیاسی
داخلی تأثیر بیشتري بر سیاست بینالملل داشتند و روابط بینالملل با درگیر کردن بیشتر

بازیگران غیردولتی آغاز شد .این تغییرات با نظریههاي غالب ) (IRمانند رئالیسم و
نئورئالیسم پیشبینینشده بود و این تئوريها نمیتوانستند آنها را بهاندازه کافی توضیح
دهند .تحوالت نظري بعدي براي رفع این شکافها فقر ،نابرابري اقتصادي و امنیت
اقتصادي را بهعنوان یک نگرانی امنیتی «غیرسنتی» مطرح کرد (والتز .)2008 ،1در دهه

 1990متفکران ) (IRشروع به درک این نظریههاي جریان اصلی ) (IRکردند (لیبرالیسم،
رئالیسم ،نئولیبرالیسم و نئورئالیسم) .در مورد موضوع فقر عمالً چیزي براي ارائه نداشت.

حتی در برخی از کتابهاي درسی ) (IRبحثهاي مختصري در مورد فقر وجود داشت،
ژورنالها ،عمدتاً توصیفاتی از آمار ناامیدکننده بودند که بهسادگی یادآوري میکردند که
«فقرا همیشه با ما خواهند بود» ،اما در یک زمینه نظري عمیق قرار ندارند که جایگاهی
در تئوري را جلب میکند (دورفی و روزناو ،1996 ،صص)2–521 .؛ بنابراین نظریههاي

) (IRمجبور به «بازي کردن» شدند .آنها باید فراتر از تئوريهاي جریان اصلی حرکت

کنند و از دیدگاههاي مارکسیستی ،انتقادي ،پستمدرنیستی و فمینیستی براي رفع فقر در
دو سطح کالن و خرد استفاده کنند .گسترشهاي مشابهی در شیوههاي مفهومسازي امنیت
در سطح عمل دیده شده است .در پاسخ به مباحث جدید یعنی چالشهاي غیرسنتی در
آغاز هزاره ،کوفی عنان ،دبیرکل سازمان ملل (سازمان ملل) ایده «امنیت انسانی» را مطرح
کرد که شامل سه آزادي اساسی است :آزادي از ترس ،آزادي از نیازها و آزادي براي
زندگی با عزت .وي استدالل کرد که دستیابی به این آزاديها مستلزم پرداختن همزمان
امنیت ،توسعه و حقوق بشر است ...« :ما بدون امنیت از توسعه لذت نخواهیم برد ،ما
بدون توسعه از امنیت لذت نخواهیم برد و بدون احترام به حقوق بشر نیز از آن لذت

_______________________________________________________

1. Waltz
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نخواهیم برد» (سازمان ملل ،2005 ،ص .)17 .این تأکید بر توسعه راهی براي فقر و مسائل
امنیتی اقتصادي براي حرکت بهسمت باال در دستور کار جهانی فراهم کرده است .با
پیشرفت ،نیاز به تحقیقات قوي تر وجود دارد که فراتر از توجه به آمار فقر جهانی است
و تأثیرات ویژه فقر در انسان را با انتقاد بیشتري بررسی میکند .بهعنوان مثال ،ایلیچ
( ) 1997معتقد است که توسعه در بسیاري از نقاط جهان فقر سیستماتیک ایجاد میکند.
اکنون کشورهاي ثروتمند خیرخواهانه کولهباري از ترافیک ،محوطههاي بیمارستان و
کالسهاي درس را به ملتهاي فقیر تحمیل میکنند و با توافقنامههاي بینالمللی این را
«توسعه» میخوانند  ...درحالیکه تقریباً یک میلیون برزیلی در شمال شرقی برزیل با
پیمودن پانصد مایل از خشکسالی فرار میکنند ،و بالطبع ترافیک در سائوپائولو ایجاد شده
است .پزشکان آمریکاي التین در بیمارستانها جراحی ویژه را از نیویورک آموزش
میبینند که فقط در چند مورد کارایی دارد ،درحالیکه اسهال خونی آمیب در محلههاي
فقیرنشین برزیل که  90درصد مردم در آن زندگی میکنند ،رایج است.
مطالعات اخیر در مورد منازعات بین دوجانبه نشان میدهد که بسیاري از
درگیريهاي خونین قومی ـ مذهبی طوالنی در دهه  1990میتواند با فقر ،اختالف
اقتصادي و توزیع نابرابر ثروت بهدلیل دوگانگی اکثریت ـ اقلیتها ،تبعیضنژادي و رقابت
ناعادالنه همراه باشد (هادیویناتا .)2016 ،1درگیريهاي خونین قومی که منجر به تقسیم
یوگسالوي شد ،میتواند با جابهجایی اقتصادياي که درنتیجه شوکهاي نفتی دهه 1970
رخ داد ،مرتبط باشد .با بدهکاري مالی زیاد ،دولت یوگسالوي مجبور به اجراي برنامههاي
ریاضتیِ تحمیلشده توسط صندوق بینالمللی پول (صندوق بینالمللی پول) شد که منجر
به اختالف اقتصادي در خطوط قومی شد .این سرانجام باعث تقویت رقابتهاي قومی و
تضاد سیاسی شد و یوگسالوي را از هم پاشید و منجر به بحران انسانی غمانگیز در بالکان
شد (کالدور .)1999 ،2در رواندا و بوروندي ،بحران قهوه در اواخر دهه  1980براي
تولیدکنندگان قهوه مشکالت اقتصادي ایجاد کرد .برنامههاي تعدیل ساختاري بعدي بانک
جهانی در این دو کشور اختالفاتی ایجاد کردند که باعث تقویت رقابت قومی بین اقلیت
_______________________________________________________

1. Hadiwinata
2. Kaldor
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توتسی و اکثریت هوتو شد .هنگامی که دو کشور مجبور به انجام یک انتخابات
دموکراتیک شدند ،نامزدها تمایل به استفاده از احساسات قومی براي جلب حمایت
داشتند .این نفرت قومی را از هر دو طرف ایجاد کرد و منجر به یکی از خونینترین
فاجعههاي بشري در تاریخ معاصر شد .بین  800هزار تا  1میلیون نفر (عمدتاً از گروه
اقلیت توتسی) قربانی نسلکشی شدند (اسنایدر ،2000 ،1صص .)8–296 .در اندونزي،
بحران مالی آسیا در اواخر دهه  1990باعث شورشها و بینظمیهاي ملی شد که منجر
به فروپاشی دولت اقتدار پرزیدنت سوهارتو شد .در ژانویه  ،1998رئیسجمهور سوهارتو
موافقت کرد که برنامههاي تعدیل ساختاري تحمیلشده توسط صندوق بینالمللی پول را
که شامل کاهش هاي سنگین مالی ،تجدید ساختار شرکت منجر به اخراج و مالیات
تدریجی است ،اتخاذ کند .مردم در بیشتر مناطق کشور با عصبانیت از افزایش قیمتها،
از دست دادن شغل و مالیاتهاي سنگین ،در خیابانها اعتراض کرده و به غارت و تخریب
اموال و امالک پرداختند .صدها نفر زخمی یا کشته شدند ،بسیاري از آنها افراد اندونزیایی
با نژاد چینی بودند که بخش تجارت را کنترل میکردند .شورشهاي می  1998خشنترین
برخوردها در دوره انتقال سیاسی پس از سال  1965در اندونزي تلقی شد (هادیویناتا،
 .)2006تخمین زده شده است که  1026خانه 4676 ،ساختمان (مغازهها ،دفاتر و مراکز
خرید) و  1948وسیله نقلیه آسیب دیده و سوختهاند که بسیاري متعلق به چینیهاي
اندونزیایی هستند (تاج الدین .)2002 ،2مواردي که در باال بحث شد نشان میدهد که فقر
گسترده ،محرومیت اقتصادي و اختالف در خطوط قومی و نابرابريهاي اقتصادي میتواند
منجر به ناامنی ملی و اقتصادي شود .دیوید ام واکر ،رئیس سابق دفتر پاسخگویی دولت
ایاالتمتحده ) (GAOکه در متن بحران مالی ایاالتمتحده در سالهاي  2008-9بود،
اظهار داشت که مشخص میشود ناامنی اقتصادي تأثیر مستقیم بر ناامنی ملی ایاالتمتحده
دارد ،بهخصوص هنگامی که دولت باید بدهیهاي خارجی را تحمل کند و قادر به ارائه

_______________________________________________________
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خدمات درمانی و سایر مزایاي اجتماعی نباشد و نتواند مشاغل مناسب مردم را تأمین کند
(واکر.)2011 ،1
ظهور و بروز طبقات مختلف نیز میتواند آثار امنیتی بهدنبال داشته باشد .پیدایش
طبقه متوسط باعث ایجاد تحوالت زیادي در بخشهاي مختلف سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی شده است و انتظارات ،خواستهها ،نیازها ،سهمخواهیها و فرصتطلبیهاي این
طبقه در یک دوره زمانی ،اشکال خاص مقاومت علیه قدرت را شکل میدهند .همچنین
پیدایش طبقه پایین میتواند یکی دیگر از پیامدهاي رشد اقتصادي یا سیاستهاي بازتوزیع
درآمدي باشد که مقاومت و تغییرخواهی را از خود بروز میدهد و بر امنیت اقتصادي و
سیاسی مؤثر باشد.
 .4-1پیشینه تحقیق
 .1-4-1پیشینه خارجي

هارل و وودز )1999( 2در مطالعه خود با عنوان «نابرابري و امنیت» رابطه متناقض و
مسئلهاي بین نابرابري و امنیت را بررسی میکند .این مطالعه با دیدن سیستم دولتی
کالسیک شروع میشود که در آن نابرابري نهتنها در پیدایش ناامنی مهم بود (در درجه
اول به این دلیل که نابرابريهاي «طبیعی» در میان کشورها باعث تقویت قدرت «رقابت
سیاسی» و درنتیجه به معضالت امنیتی که بهطور اجتنابناپذیري بهوجود آمده بود دامن
زدند)؛ بلکه به مدیریت و محدودیت آن نیز منجر میشود .هارول در نظر میگیرد که
چگونه این تصویر سنتی به چالش کشیده شده است .درحالیکه تهدیدهاي سبک قدیمی
بههیچوجه از بین نرفته است (بهویژه در سطح منطقهاي) دستورالعملهاي امنیتی گسترش
یافته و طیف وسیعی از تهدیدهاي جدید را که در آنها نابرابري نقش عملیاتی در دامن
زدن به خشونت دارد ،دربرمیگیرد .با بحث در مورد پیامدهاي نابرابري در مدیریت امنیت
بینالمللی امروز به نتیجه میرسد .این استدالل را که تمرکز اخیر در قدرت نظامی ،چه
بهعنوان بیان یک نظم جدید بینالمللی تصور شود و چه نئوامپریالیسم ،میتواند زمینه را
براي یک نظم امنیتی پایدار فراهم کند .بااینحال ،درحالیکه پایگاههاي قدیمی براي
_______________________________________________________
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مدیریت امنیت که در آن نابرابري چنین نقشی اساسی داشته است ،تضعیف شدهاند ،هیچ
چیز امنتر و قابلاعتماد دیگري جایگزین آنها نشده است.
اسپرینگر )2008( 1در مطالعهاي با عنوان «آثار غیرتصادفی نئولیبرالیزم و ارتباطات
فقر ،نابرابري و ظلم» با یادآوري به خواننده که بدون رویکرد اقتصاد سیاسی مارکسی ـ
که بهطور خاص شامل نئولیبرالیسم بهعنوان بخشی از بناي نظري آن است ـ نویسندگان
خطر ابتال به واقعیت فقر تند سرمایهداري ،افزایش نابرابري و جغرافیاي مداوم خشونت
را بهعنوان اموري غیر قابل شناخت و «در خارج» بررسی میکنند .با عدم تصدیق چنین
تأثیرات غیرتصادفی نئولیبرالیسم و امتناع از قدرت تبیینی که نئولیبرالیسم در ارتباط
صورتهاي فلکی مشابه تجربیات در فضا بهعنوان پایهاي بالقوه براي رهایی دارد ،این
مطالعه بهطور چشمگیري چشمانداز آینده خشونتآمیز و نبود امنیت را نشان میدهد.
لرنزن و همکاران )2014( 2در مطالعه خود با عنوان «بیکاري ،امنیت اقتصادي و فقر»
بررسی کردند که آیا در دو دهه گذشته در نوع و پوشش خدمات رفاهی موجود براي
بزرگساالن بیکار جوان در فنالند ،نروژ و سوئد تغییر مکان داده است یا خیر .این سؤال
از این جهت مهم است که در تعدادي از مطالعات انجام شده استدالل شده است که
مزایاي سخاوتمندانه بیکاري و مداخله گسترده بازار کار در کشورهاي رفاهی شمال اروپا،
جوانان را از شد یدترین پیامدهاي عدم تحرک اقتصادي محافظت میکند .در این مقاله،
نشان داده می شود که در این دوره ،بیکاري و مزایاي کمک اجتماعی با وسائل کمهزینه،
مهمترین شکل حمایت از درآمد براي جوانان شده است .بهعنوان نمونه ،مزایاي بیکاري
مرتبط با درآمد اکنون فقط  10درصد از سوئديها و فنالنديهاي بیکار و  45درصد از
نروژيهاي بیکار با سن  24سال یا کمتر را شامل میشود .این پیشرفت ،تغییر قابلتوجهی
در درک ما از حمایت از بیکاري براي جوانان در کشورهاي اسکاندیناوي است.
مارک و همکاران )2015( 3در مطالعه خود با عنوان «چالشهاي ثبات و امنیت در غرب
آفریقا» بهدنبال بررسی انتقادي چالشهاي شکنندگی و امنیت در آفریقاي غربی است که با
_______________________________________________________

1. Springer
2. Lorentzen et al.
3. Marc et al.
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عوامل انعطافپذیري همراه هستند .این تحقیق بهدنبال بررسی عوامل اصلی درگیري و
خشونت و نحوه تأثیر آنها بر کشورهاي منطقه میباشد .همراه با تهدیدات و چالشهاي
کشورهاي نوظهور که شامل چالش ورود جوانان است .مهاجرت و عدم تعادل منطقهاي
باعث شکنندگی نهادهاي سیاسی و مدیریت رقابت بر سر قدرت و امنیت میباشد .زمینه

این کتاب چگونگی ارتباطات منطقهاي ،تحت نظارت سازمان منطقهاي ) (ECOWASاز
نظر پرداختن به چالشهاي منطقهاي در قاره بهعنوان یک پیشگام شناختهشده است.
سرانجام ،از دانش و یافتههاي مجموعه مقاالت پیشین که توسط متخصصان برجسته نوشته
شده است ،استفاده میکند و دیدگاه دانشگاهیان را توسعه میدهد.
هادیوینتا ( )2016در کتاب خود با عنوان «فقر و امنیت اقتصادي» به بررسی مفاهیم
سنتی و مدرن فقر و امنیت اقتصادي بهصورت تئوریک و تاریخی میپردازد .در این
مطالعه با ذکر مصداق هاي مختلف در جهان ،آثار منفی فقر و نابرابري بر ناآرامیها،
خشونت و امنیت اقتصادي را بیان میکند و درنهایت تئوريهاي سنتی را براي بیان
واقعیتهاي دنیاي مدرن ناکافی میداند .درنهایت پیشنهاداتی براي افزایش امنیت
اقتصادي با توجه به موضوعات فقر و نابرابري ارائه میکند.
هرشبین و همکاران ( )2020در مطالعهاي با عنوان «موفقیت در آموزش ،نابرابري
درآمد و امنیت اقتصادي :یک تمرین شبیهسازي» ،یک تمرین شبیهسازي تجربی انجام
میده ند که تأثیر قابل قبول افزایش نرخ تحصیالت دانشگاهی را در انواع معیارهاي
نابرابري درآمد و ناامنی اقتصادي اندازهگیري میکند .با استفاده از دو روش مختلف ـ
یک رویکرد توزیعی و یک رویکرد پارامتر علّی ـ در مییابد که افزایش نرخ تحصیالت
کارشناسی و کاردانی بهطور معنیداري امنیت اقتصادي را براي افراد کمدرآمد افزایش
می دهد ،فقر و نابرابري نزدیک را کاهش داده و شکاف بین صدک  90و پایینتر توزیع
درآمد را کاهش میدهد .بااینحال ،افزایش در تحصیالت دانشگاهی بهطور قابلتوجهی
نابرابري را در باالي توزیع کاهش نمیدهد.
 .2-4-1پیشینه داخلي

هادي زنوز ( ،)1384در مطالعه خود با عنوان «فقر و نابرابري در ایران» هدف این مقاله
را ارزیابی سیاست هاي دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعی در ایران و
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سنجش ظرفیت هاي نهادي موجود در کشور براي اجراي برنامه فقرزدایی در آینده عنوان
میکند  .براي این منظور تحول فقر مطلق و نابرابري در توزیع درآمد در دوره بعد از
انقالب به کمک شاخص هاي مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه
بهبودهایی صورت گرفته است .در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهاي دوگانه
جمهوري اسالمی براي مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار
گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایهداري و ایجاد یک اقتصاد
مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام
سرمایهداري متکی بر رانتهاي دولتی بوده است .متأسفانه این راهبرد موجب از رشد
اقتصاد ایران در دوره بعد از انقالب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت
را تا حدودي ناکام کرده است .راهبرد دوم جمهوري اسالمی براي مبارزه با فقر و نابرابري،
یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان ،توجه به توسعه
روستایی ،گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمکهاي حمایتی دولت در کاهش فقر و
نابرابري اجتماعی مؤثر افتاده ولی این راهبرد بهصورتی اجرا شده است که خود موجب
اتالف منابع درخور توجه ،کاهش کارایی اقتصادي و بیعدالتی بیننسلی شده است .در
این مقاله استدالل شده است که مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعی خود درگرو دو دسته
راهبرد است .راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسبوکار و فراهم ساختن زمینه
سرمایه گذاري خصوصی در کشور و اعتالي رشد اقتصادي است و راهبرد دوم مربوط به
توانمندسازي فقرا ،ایجاد فرصتهاي مناسب و امنیت الزم براي آنها است.
نصیري و اعظمی ( )1385در مطالعهاي با عنوان «نابرابريهاي شهري تهدیدي براي
امنیت اجتماعی تهران رویکردي در جغرافیاي سیاسی» به بررسی یکی از مهمترین عوامل
تهدید امنیت ملی یعنی ـ نابرابريهاي شهري ـ میپردازد .این بررسی کوششی براي
ارزیابی وجوه نابرابري با استفاده از شاخصهاي اشتغال و مسکن در مناطق 22گانه شهر
تهران است .نتایج تحقیق نشان میدهد که در مناطق 22گانه تهران تفاوتهاي
قابلمالحظهاي از نظر فرصتهاي شغلی وجود دارد .بهطوري که گروه شغلی کارگران
ساده در بخشهاي جنوبی شهر بیش از نیمه شمالی آن متراکم هستند .همچنین
بررسیهاي انجام شده راجع به پراکندگی فقر با استفاده از ساکنان چهار نفر به باال ساکن
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در یک اتاق حکایت از آن دارد که مناطق متراکم فقر نیز بهطور یکسان در شهر پراکنده
نشدهاند .چنانکه مناطق جنوب شهر ،حوزههاي متمرکز فقر را تشکیل میدهند .با توجه
به شاخصهاي مورد بررسی ،یکی از مهمترین منابع تهدید امنیت اجتماعی و ملی در
تهران ،نابرابري در پراکندگی مشاغل ابتدایی و فقر و تمرکز آن در جنوب شهر میباشد.
با توجه به نکات مذکور باید اذعان کرد که نابرابري و محرومیت شهري ،خطري مستقیم
براي امنیت اجتماعی بهشمار میآیند.
هزارجریبی و مروتی ( )1388در مطالعهاي با عنوان «تأثیر نابرابري قومی بر امنیت
ملی» در این تحقیق در صدد بررسی تأثیر نابرابريهاي قومی بر امنیت ملی میباشند؛ دو
استان اصفهان و کردستان به نمایندگی از قومیتهاي مختلف انتخاب شدهاند .براي
جمعآوري دادهها از روش کتابخانهاي (اسنادي) و تحلیل ثانویه استفاده گردیده است.
براي مقایسه و بررسی نابرابري بین این دو استان از شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی
استفاده شده است .همچنین براي بررسی متغیر امنیت ملی و وضعیت این متغیر در دو
استان مورد مطالعه از دادههاي گردآوريشده در پیمایش (ارزشها و نگرشهاي ایرانیان)
که در تابستان  1381و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده است ،استفاده
نمودیم؛ درنهایت نتایج زیر بهدست آمد :از نظر شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی استان
کردستان نسبت به استان اصفهان در وضعیت بسیار پایینتري قرار داشت .همچنین در
رابطه با بررسی شاخصهاي مطرحشده براي سنجش متغیر امنیت ملی ،اختالف و تفاوت
در نظرات و عقاید شهروندان اصفهانی و کردستانی کامالً محسوس میباشد که این تفاوت
زیاد میان شاخصهاي این دو استان (بهعنوان دو قومیت) میتواند موجب مشکالتی در
همبستگی ملی بوده و پایین آمدن ضریب امنیت ملی را بهدنبال داشته باشد.
صمدي و آماره ( )1389در مطالعهاي با عنوان «جرائم اقتصادي ،نابرابري توزیع درآمد
و توسعه اقتصادي» به بررسی روابط کوتاهمدت ،درازمدت و علیت بین جرائم اقتصادي،
نابرابري توزیع درآمد ،فقر و رشد اقتصادي میپردازند .با استفاده از آزمونهاي هم جمعی
انگل ـ گرنجر ،یوهانسن ـ جوسلیوس ،کرانههاي پسران و همکاران و همچنین آزمون
علیت تودا ـ یاماموتو ( )1996و دادههاي دوره  ،1364-1385از اقتصاد ایران این نتیجه
بهدست آمده است که هیچ رابطه درازمدتی بین متغیرهاي فقر ،توسعه ،نابرابري توزیع
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درآمد و جرائم اقتصادي وجود ندارد .همچنین نتایج آزمون علیت تودا ـ یاماموتو نشانگر
این است که یک رابطه علیت دوطرفهاي بین متغیرهاي فقر و جرائم اقتصادي وجود
داشته ،اما هیچ رابطه علّی بین توزیع درآمد و جرائم اقتصادي وجود ندارد .توصیه سیاستی
مقاله حاضر براي کاهش جرائم اقتصادي ،تسریع در رشد اقتصادي و بهبود وضعیت فقرا
و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
یوسفی جویباري و همکاران ( )1391در مطالعه خود با عنوان «نابرابريهاي قومی و
امنیت ملی» درصدد پاسخگویی به این پرسش اصلی میباشد که نابرابريهاي قومی چه
نقشی در امنیت ملی کشورها دارد؟ فرضیهاي که مطرح میگردد این است که نابرابريهاي
قومی تأثیر بسیاري در کاهش مشارکت سیاسی اقوام و ضریب امنیت ملی کشورها دارد.
مشارکت سیاسی اقوام باعث افزایش درک سیاسی ،مسئولیتپذیري و تقویت حس تعهد
آنان نسبت به حکومت میگردد.
گودرزي ( )1394در مطالعه خود با عنوان «تبیین تأثیر نابرابري بر امنیت در سطوح
خرد و کالن در کشور» بیان میکند که نابرابري و امنیت ،در حال حاضر از مسائل مهم
کشور هستند .در این تحقیق ،به تبیین تأثیر نابرابري بر امنیت در سطوح خرد و کالن ،در
کشور پرداخته شده است .در بررسی احساس امنیت و احساس نابرابري ،سطح تحلیل،
خرد و واحد تحلیل ،فرد و در بررسی امنیت و نابرابري در سطح توسعه ،سطح تحلیل،
کالن و واحد تحلیل ،استان بوده است .جامعۀ آماري تحقیق در سطح خرد ،افراد  15سال
به باالي پنج استان تهران ،اصفهان ،کردستان ،لرستان و خوزستاناند که از بین جمعیت
ساکن در آنها ،تعداد  1920نفر به روش خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدهاند .روش
پژوهش در سطح خرد ،پیمایش مقطعی و در سطح کالن ،تحلیل آمارهاي موجود است.
بر اساس یافتههاي در سطح کالن ،استانهاي البرز ،سیستانوبلوچستان و هرمزگان
بهترتیب با رتبه هاي اول تا سوم باالترین میزان نابرابري در سطح توسعه و استانهاي
کهکیلویه و بویراحمد ،یزد و سمنان بهترتیب پایینترین میزان نابرابري در سطح توسعه
را با توجه به جمعیت در بین استانهاي کشور داشتهاند .یافتههاي تحلیل دو متغیري در
سطح خرد نشان میدهند ،متغیرهاي قومیت ،مذهب ،منطقۀ جغرافیایی محل سکونت فرد،
جنس ،وضعیت تأهل ،سن ،تحصیالت ،احساس نابرابري و ابعاد آن بر احساس امنیت
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تأثیر داشتهاند .از سوي دیگر امنیت در سطح خرد نیز بازتابهایی براي امنیت در سطح
کالن دارد.
سیف و همکاران ( )1394در مطالعه خود با عنوان «مفهومشناسی و ارزیابی «فقر
اقتصادي» بهعنوان زمینهساز تهدید امنیت اجتماعی در جمهوري اسالمی ایران» ،در این
تحقیق ضمن شاخصسازي فقر اقتصادي از طریق خط فقر مطلق (معادل ریالی  2دالر
در هر روز براي هر نفر) شاخص مذکور براي خانوارهاي شهري جمهوري اسالمی ایران
در سالهاي  1358تا  1391اندازهگیري شده است .مقایسه مجموع متوسط هزینههاي
ساالنه خوراکی و غیرخوراکی هر نفر در هر دهک هزینهاي خانوارهاي شهري با خط فقر
مذکور مبناي فقیر و غیرفقیر بودن آن دهک هزینهاي است .در این تحقیق درصد بهدست
آمده بهعنوان شاخص فقر مورد استفاده قرار گرفته است .یافتههاي این بررسی
درخصوص سنجش شاخص فقر بهویژه در سالهاي بین  1371تا  1374که شاخص فقر
شهري افزایش پیدا کرد و همزمان پدیدههایی که مسابقه از واکنشهاي دستهجمعی و
روندهاي فزاینده ناهنجاريهاي اجتماعی و عصیانهاي شبهشورشی در مناطقی از کشور،
دولت سازندگی را در الک امنیتی شدیدي فرو برده بود ،نشان از قابل اعتماد بودن شاخص
سنجیده شده دارد .همچنین یافتههاي این بررسی نشان میدهد برنامههاي توسعه کشور
در سالهاي پس از پیروزي انقالب ،اجراي برنامههاي توسعه و کاهش فقر اقتصادي را
در مناطق شهري بهدنبال داشته است.
توکلی و همکاران ( )1397در کتاب خود با عنوان «امنیت اقتصادي» به مفهوم امنیت
اقتصادي و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است .متغیرهایی مانند تورم ،فقر و محرومیت،
بیکاري و نابرابريهاي درآمدي از مهمترین عوامل اقتصادي تهدیدکننده امنیت در جوامع
است و افزایش و گسترش آنها میتواند موجبات بیثباتی در جامعه را فراهم آورد .بُعد
اقتصادي امنیت یکی از مهمترین ابعاد امنیت تلقی میشود .بهگونهاي که امروزه امنیت از
مفهوم سنتی و مقابله با تهدیدات خارجی ،به تهدیدات غیر سنتی و غیرنظامی معطوف
شده است .امروزه امنیت شیوه هاي مواجهه با تهدیدات داخلی مانند مسائل اقتصادي را
نیز در برمیگیرد .امنیت اقتصادي اصوالً بهمعنی ایجاد و تثبیت یک بستر مناسب براي
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انجام فعالیتهاي اقتصادي است .بدونتردید پیشرفت ،توسعه و تکامل یک جامعه بدون
وجود امنیت امکانپذیر نخواهد بود.
حقشناس و همکاران ( )1398در مطالعه خود با عنوان «نقش فقر در تهدیدات امنیت
ملی جمهوري اسالمی ایران مورد مطالعه :استان کردستان» ،به بررسی نقش فقر در تهدید
امنیت ملی در استان کردستان میپردازد .فرضیه تحقیق این است که فقر در استان کردستان
منجر به تأثیرات ذهنی و رفتاري شده و از این طریق بیگانگی مردم منطقه را باارزشهاي
حاکم موجب شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان فقر در استان کردستان در
طی دهههاي گذشته افزایش یافته و این امر نارضایتی عمومی را باعث شده است .نتیجه
این نارضایتی را میتوان در احساس تبعیض قومیتی و درنتیجه هویتطلبی قومی ،کاهش
مشارکت سیاسی و افزایش اعتراضات عمومی مانند آنچه در اعتصاب بازاریان در این
استان شاهد بودهایم مشاهده کرد .روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی ـ تحلیلی و اسنادي
است و دادههاي تحقیق از طریق مراجعه به آثار کتابخانهاي ،اسناد موجود و دادههاي
آماري بهویژه ارزشها و نگرشهاي ایرانیان در طی دو دهه گذشته ،بهصورت فیشبرداري
جمعآوري شده است.
اعتماد و همکاران ( ،)1399در مطالعه خود با عنوان «وضعیت فقر و منحنی سه بعد
فقر در ایران» بیان میکنند که هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر در ایران است .با
استفاده از دادههاي خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بُعد فقر و با استفاده از روش
جنکینز و لمبرت در یک دوره زمانی دهساله از سال  ،1387وضعیت فقر و ابعاد آن شامل
اصابت فقر و شدت فقر و نابرابري درآمد میان فقرا در ایران مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاکی از آن است که فقر کل طی دوره مذکور یک روند نسبتاً نزولی با شیب مالیم
داشته و بیشترین میزان فقر کل مربوط به سال  1388میباشد .بررسی ابعاد فقر نیز نشان
میدهد که در هر دوره تقریباً  60درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی قرار داشتهاند
و شدت فقر محاسبهشده ،نشاندهنده این موضوع است که فقرا  54درصد از وضعیت
مطلوب فاصله دارند .همچنین نابرابري درآمد بین افراد فقیر  34درصد برآورد شده است.
طی این دوره اصابت فقر و نابرابري درآمدي میان افراد فقیر در اقتصاد ایران روند نسبتاً
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ثابتی داشته است .بهعالوه روند شدت فقر در سالهاي  1387تا  1389داراي روند نسبتاً
ثابتی بوده ،اما از سال  1389تا پایان دوره با یک شیب مالیم کاهش یافته است.
گودرزي و الهدادي ( )1399در مطالعهاي با عنوان «عوامل مرتبط با احساس امنیت با
تأکید بر احساس نابرابري» بیان میکنند که احساس امنیت ،پدیدهاي چندبُعدي است که
در صورت نبود آن در میان افراد یک جامعه ،توسعه جامعه امري غیرممکن خواهد بود.
در این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت با تأکید بر احساس نابرابري
پرداخته شده است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي و از لحاظ روش ،پیمایش
مقطعی است .جامعه آماري تحقیق ،افراد  18سال به باالي استان لرستان هستند که به
روش خوشهاي چندمرحلهاي ،تعداد  384نفر از آنها انتخاب شدند .ابزار گردآوري
دادهها نیز پرسشنامه بوده است .میانگین احساس نابرابري پاسخگویان  2/80و میانگین
احساس امنیت آنها ( 2/93از دامنه  1تا  )5بوده است .یافتهها نشان میدهند که متغیرهاي
سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،نوع نگرش به عملکرد پلیس ،سرمایه اجتماعی،
میزان دینداري ،میزان استفاده از وسائل ارتباط جمعی ،احساس نابرابري و ابعاد آن با
احساس امنیت ارتباط داشتهاند .نتایج تحلیل چندمتغیري نیز نشان میدهند بهجز شش
متغیر مستقل وضعیت تأهل ،تحصیالت ،نوع نگرش به عملکرد پلیس ،سرمایه اجتماعی،
میزان استفاده از وسائل ارتباط جمعی و احساس نابرابري ،سایر متغیرها بهدلیل داشتن
واریانس مشترک از معادله رگرسیون خارج شدهاند .این متغیرها  0/544از واریانس
احساس امنیت را تبیین کردهاند .این پژوهش نشان داد میزان احساس نابرابري و احساس
امنیت در استان لرستان در حد متوسطی بوده است .همچنین مهمترین متغیر مستقل در
تبیین متغیر وابسته ،احساس نابرابري بوده است .ازاینرو میتوان گفت ،افزایش احساس
برابري افراد جامعه میتواند نقش مؤثري بر افزایش احساس امنیت آنها داشته باشد.
با توجه به مطالعات فوق ،نوآوري این مطالعه با در نظر گرفتن دو متغیر فقر و نابرابري
و آثار آن بر شاخص ترکیبی امنیت اقتصادي در ایران طی دوره زمانی  1357تا 1397
می باشد .به بیان دیگر به آثار امنیت اقتصادي فقر و نابرابري در کشور کمتر توجه شده
است .روش ) (GMMنیز میتواند پویاییهاي این رابطه را بهتر نشان دهد.
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 .2روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی با

استفاده از مدلهاي پویاي روش گشتاورهاي تعمیمیافته ) 1(GMMاست که از اطالعات
واقعی و روشهاي مختلف آماري براي رد یا عدم رد فرضیهها استفاده میگردد و در
حوزه تئوري اثباتی قرار میگیرد .انجام این پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی ـ
استقرائی میباشد ،بدینمعنی که مبانی نظري و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهاي،
مقاالت و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوري اطالعات براي تأیید یا رد فرضیهها در
قالب استقرائی میباشد .بسیاري از روابط اقتصادي بهطور طبیعی پویا هستند و یکی از
مزایاي دادههاي پانل این است که به پژوهشگران اجازه میدهد که پویاییهاي تعدیل را
بهتر درک کنند .این روابط پویا با حضور متغیر وابسته وقفهدار در بین متغیرهاي توضیحی
مشخص میشوند ،یعنی:
()1

Yi,t�=�α�+�β
Yi,t-1 + γXi,t + ηi + εi,t

 Yمتغیر وابسته X ،مجموعهاي از متغیرهاي توضیحی η ،اثر ویژه فردي مستقل از
زمان ε ،جمله خطا و  iو  tنشاندهندة واحد مشاهده و زمان میباشند.
در تخمین معادله ( ) 1دو موضوع اقتصاد سنجی مهم وجود دارد .اولی از معرفی
متغیر وابسته وقفه و آثار فردي مشاهده نشده مستقل از زمان در معادله است .هسیائو
( ) 1986نشان داد حذف آثار فردي ثابت در مدل داده ها ي پانل پویا ،تخمین هاي
سطوح حداقل مربعات معمولی را با تورش و ناسازگار می کند .براي مثال ،احتماالً

همبستگی مثبت بین متغیر وابسته وقفه  Yi,tو آثار ثابت حدف شده  ηiمی تواند
ضرایب تخمین ̂𝛽 را به سمت باال تورش دار کند .از طرف دیگر ،نیکل ( 3)1981نشان
می دهد که تخمین زننده هاي درون گروهی 4که یک تکنیک تخمین جایگزین براي در
نظر گرفتن اثرات ثابت است ،تخمین ̂𝛽 که به سمت پایین تورش دار است را در
_______________________________________________________

)1. General Method Of Moments (GMM
2. Hsiao
3. Nickell
4. Within Groups Estimators
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پانل هاي کوتاه ارائه می کند .بنابراین انتظار می رود که تخمین سازگار و بدون تورش
از ̂ ، βبین تخمین سطوح حداقل مربعات معمولی و تخمین درون گروهی قرار گیرد.
موضوع دوم از درون زا بودن بالقوه متغیرهاي توضیحی منتج می شود .با توجه به
معادله متغیرهاي سمت راست درون زا می باشند ،بنابراین درون زا بودن متغیرهاي
توضیحی براي اجتناب از تورش بالقوه که به وسیله همزمانی تحلیل می شود ،بایستی
کنترل شود .براي حل این مسائل ،ارالنو و بوند ( )1991تخمین زننده روش
گشتاورهاي تعمیم یافته تفاضلی مرتبه اول را پیشنهاد کردند که شامل حذف آثار ویژه

فردي مستقل از زمان  ηiبا گرفتن تفاضل مرتبه اول از معادله ( )2است .با انجام این
عمل خواهیم داشت:
()2

)Yi,t – Yi,t-1 = β(Yi,t-1 – Yi,t-2) + γ (Xi,t – Xi,t-1) + (εi,t – εi,t-1

در این حالت ) (Yi,t-1 – Yi,t-2با ) (εi,t – εi,t-1همبسته هستند .تخمین حداقل

مربعات معمولی معادله ( ،)3تخمین سازگار و بدون تورشی از  βرا بهدست نمیدهد.

ازاینرو باید ابزار معتبري را براي ) (Yi,t-1 – Yi,t-2پیدا کرد .با فرض اینکه (الف)
جمالت خطا بهصورت سریالی همبسته نیستند:
()4

E[εi,t εi,s] = 0 for i= 1,…,N and s ≠ t

و (ب) حاالت اولیه  Yi,tاز قبل تعیینشده هستند:
()5

E[Yi,t εi,t] = 0 for i= 1,…,N and t ≥ 2

ارالنو و بوند )1991( 1محدودیتهاي گشتاوري زیر را بیان میکنند:
()6

E[Yi,s (εi,t – εi,t-1)] = 0 for i= 3,…,T and s ≥ 2

از آنجا که مقادیر دو دوره و یا بیشتر وقفه  Yi,tبا ) ( Yi,t-1 – Yi,t-2و نه با

) ( εi,t – εi,t-1همبسته هستند ،می توان آن ها را به عنوان ابزارهاي معتبري براي
_______________________________________________________

1. Arellano & Bond
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معادله ( ) 6در نظر گرفت .با توجه به متغیرهاي توضیحی ، Xi,t ،سه حالت ممکن
وجود دارد:
الف) اگر متغیرهاي توضیحی  Xi,tاکیداً برونزا باشند (یعنی فرض شود متغیرهاي
توضیحی با همه مقادیر گذشته ،حال و آینده جمالت خطا ناهمبسته باشند) ،ازاینرو همه
مقادیر گذشته ،حال و آینده  Xi,tابزارهاي معتبري براي معادله هستند.
ب) اگر متغیرهاي توضیحی  Xi,tاز پیش تعیینشده باشند (یعنی فرض شود متغیرهاي
توضیحی با مقادیر گذشته و نه با مقادیر حال و آینده جمالت خطا همبسته هستند)،
ازاینرو مقادیر یک و یا بیشتر وقفه  Xi,tابزارهاي معتبري براي معادله هستند.
ج) اگر متغیرهاي توضیحی  Xi,tدرونزا باشند (یعنی فرض شود مقادیر متغیرهاي
توضیحی با مقادیر گذشته و حال و نه آینده جمالت خطا همبسته هستند) ،ازاینرو مقادیر
دو و یا بیشتر وقفه  Xi,tابزارهاي معتبري براي معادله هستند.

سازگاري تخمینزننده ) (GMMبه معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت

خطا و ابزارها بستگی دارد که میتواند بهوسیله دو آزمون تصریحشده توسط ارالنو و
بوند ( ،)1991ارالنو و بوور ( 1)1995و بلوندل و بوند ( 2)1998آزمون شود .اولی آزمون

سارگان 3است که معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند .دومی آماره ) (M2است که وجود
همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت خطاي تفاضلی مرتبه اول را آزمون میکند .عدم
رد فرضیه صفر هر دو آزمون شواهدي را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر
بودن ابزارها فراهم میکند.

در این مطالعه از متغیر ضریب جینی ) (Giniبراي محاسبه نابرابري درآمدي

استفاده می شود .شاخص شدت فقر (نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت) جامعه
شهري براي محاسبه شاخص فقر ) (PIو شاخص ترکیبی امنیت اقتصادي براي محاسبه
امنیت اقتصادي استفاده شده است  .در این پژوهش ازاین رو که در پی یافتن رابطه
معناداري بین متغیرهاي پژوهش می باشد و همین طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر
_______________________________________________________

1. Arellano & Bover
2. Blundell & Bond
3. Sargan Test
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وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهاي مستقل می پردازد ،در زمره پژوهش هاي
همبستگی قرار دارد ،بنابراین روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی یک پژوهش
از نوع همبستگی می باشد که براي کشف همبستگی بین متغیر ها به روش پس رویدادي
عمل خواهد شد .متغیر وابسته شاخص ترکیبی امنیت اقتصادي است که بر اساس
مطالعات صادقی و همکاران ( ) 1393و عزنی و زانا ( ) 1398بر اساس رویکرد فازي
و ترکیبی از دو شاخص سرمایه گذار ي و تولید ناخالص داخلی (رویکرد فازي مثلثی)
به دست آمده است .در واقع یعنی فازي ساز ي داده هاي ورودي ،رشد اقتصاد ي و
سرما یه گذاري بخش خصوصی (از توابع مثلثی با پنج حالت خیلی کم ،کم ،متوسط،
زیاد و خیلی زیاد) براي هر یک از متغیرها استفاده شده است.
به تبعیت از پرسون و تابلینی )2005( 1و لیو ( )2020و مطالعات پیشین
تجزیه و تحلیل رگرسیونی همچنین شامل متغیرهاي کنترل استاندارد در تجزیه وتحلیل
است .به طور خاص ،در این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق ،از لگاریتم طبیعی سرانه
تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت ثابت ،میزان باز بودن تجارت و شاخص
حکمرانی خوب و تورم کنترل می شوند .بر همین اساس ،مدل نهایی تصریح شده به
فرم زیر می باشد:
()7

ESt=a0+a1*PIt+a2*Ginit+bi*Controlst+ ut

جایی که  tدوره زمانی را نشان میدهد ،متغیرهاي کنترلی که در باال معرفی شدهاند

در بردار ) (Controlsگنجانده شدهاند و  utنشاندهنده عبارت جزء خطا است .دادههاي
تحقیق از بانک مرکزي ایران و بانک جهانی گرفته شده است.
 .3نتایج تحقیق

در ابتدا آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش مرور میشود.

_______________________________________________________

1. Persson and Tabellini
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جدول ( :)1آمار توصیفي متغیرهای پژوهش
نماد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

CPI

0.22

0.18

0.48

0.09

0.12

0.16

2.91

ES

0.55

0.51

0.82

0.17

0.25

0.09

3.01

PI

0.32

0.29

0.39

0.09

0.08

2.91

1.998

Gini

0.3839

0.4181

0.4618

0.3214

0.180

-4.03

2.940

GDPp

690102985

760065001

101179700

102452

26015

-1524

2.902

شاخص باز
بودن تجارت

Open

0.6602

0.5801

1.201

0.3894

0.152

5.09

3.091

شاخص
حکمرانی خوب

GoodG

0.5332

0.56021

0.8227

0.012

0.191

-0.19

3.023

متغیر

شاخص تورم
شاخص امنیت
اقتصادی
شاخص فقر
ضریب جینی
(شاخص
نابرابری)
سرانه تولید
ناخالص داخلی
واقعی

منبع :یافتههاي تحقیق
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نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که شاخص امنیت اقتصادي در محدوده  0.17تا
 0.82در نوسان بوده و ضریب جینی نیز در محدوده  0.32تا  0.46نوسان داشته است.
شاخص درجه باز بودن نیز بین  0.38تا  1.2تغییر کرده است .شاخص تورم نیز بین 0.09
تا  0.48در کشور تغییر کرده است .پس از مرور آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق ،نتایج
رگرسیون و آزمونهاي مربوطه مرور میشود.
نتایج رگرسیون )(GMM

در ادامه نتایج تخمین مدل ) (GMMبررسی میشود .در ابتدا مانایی متغیرهاي پژوهش

آزمون میشود .بهمنظور سنجش مانایی متغیرها و اطمینان از اینکه پایا از درجه دو نباشند
و همگی از درجه پایایی صفر و یک باشند ،آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته استفاده
گردید .در الگوي این تحقیق دادههاي مورد استفاده بهصورت ماهانه بوده و آنچه که مهم
است براي این دسته دادهها ،مانایی اهمیت بهسزایی دارد؛ زیرا که باور غالب براي اینگونه
دادهها ،نامانایی آنها میباشد .ازاینرو اولین قدم براي اینگونه دادهها بررسی مانایی و
نامانایی آنها میباشد.
جدول ( :)2بررسي مانایي متغیرها

آماره

احتمال

نتیجه

متغیرها
امنیت اقتصادي ES

-3/58

0/009

)I(0

شاخص فقر PI

-3/99

0/001

)I(0

ضریب جینی

-2/90

0/04

)I(1

تورم

-3/22

0/02

)I(1

تولید ناخالص داخلی GDP

-6/01

0/0001

)I(1

درجه بازبودن تجاري

-3/90

0/02

)I(1

حکمرانی خوب

-4/05

0/001

)I(0

منبع :محاسبات تحقیق

آزمون ریشه واحد یکی از معمولترین آزمونهایی است که امروزه براي تشخیص
پایایی یک فرآیند سري زمانی مورد استفاده قرار میگیرد و نتایج مانایی به کمک روش
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دیکی فولر تعمیم یافته نشان از مانایی کلیه متغیرهاي تحقیق در سطح و یا با یک تفاضل
دارد.
در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نیز نتایج آزمون جارک ـ برا ،حاکی از این
است که باقیماندههاي حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان  95درصد از توزیع
نرمال برخوردار هستند ،بهطوري که احتمال مربوط به این آزمون ( )0/625بزرگتر از
 0/05میباشد .همچنین با توجه به سطح اهمیت آزمون برش پاگان که کوچکتر از 0/05
میباشد ( ،)0/019فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و میتوان گفت
مدل داراي مشکل ناهمسانی واریانس می باشد .در این فرضیه براي رفع این مشکل در
برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته ) (GLSاستفاده شده است .در آزمون

خودهمبستگی باقیماندههاي مدل که با استفاده از آماره دوربین واتسون ) (DWانجام شده،
مقدار آماره دوربین ـ واتسون  2/05بوده و از آنجایی که مابین  1/5و  2/5میباشد،
میتوان نتیجه گرفت باقیماندهها مستقل از هم هستند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه
سطح اهمیت آزمون رمزي بزرگتر از  0/05میباشد ( ،)0/119بنابراین فرضیه صفر این
آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل داراي خطاي تصریح نمیباشد .خالصه
نتایج آزمونهاي فوق در جدول  3ارائه شده است.
جدول ( :)3نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماری مدل
آماره
آماره
آماره Ramsey
آماره Jarque-Bera
Durbin-Watson
Breusch-Pagan
χ2
D
P − Value
P − Value
P − Value
F
F
0/119
3/312
2/05
0/019
6/5548
0/625
1/9521

با توجه به نتایج آزمون مفروضات آماري رگرسیون کالسیک ،مدل پژوهش با

استفاده از روش ) (GMMو به صورت زیر برآورد میشود .تمامی متغیرهاي مستقل
به عنوان متغیر ابزاري در این روش استفاده شده اند .نتایج برآور د مدل در جدول 4
ارائه شده است.
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جدول ( :)4نتایج آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از روش )(GMM
(متغیر وابسته :شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی)
ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

جزء ثابت

0.232767

0.096806

2.404464

0.0263

شاخص فقر

-0.116328

0.040924

-2.842508

0.0075

تغییرات شاخص نابرابري (جینی)

-0.382364

0.102432

-3.732839

0.0012

تغییرات تورم

-2.124677

05E-1.89

-4.13566

0.0036

تغییرات تولید ناخالص داخلی

0.455878

0.145191

3.139854

0.0049

تغییرات درجه بازبودن تجاري

0.327875

0.158633

2.066878

0.0446

حکمرانی خوب

0.076041

0.019336

3.932542

0.0008

متغیر

ضریب تعیین مدل

0/83

آماره سارگان

3.03
منبع :یافتههاي تحقیق

با توجه به نتایج می توان گفت ،با توجه به احتمال ضرایب حاکی از تأثیرگذاري متغیر

استفادهشده در این تحقیق و معنیدار بودن آنها است .آماره ) (Fمعنادار بوده و حاکی از

معناداري کل مدل میباشد .ضریب تعیین  83درصد نیز نشاندهنده قدرت
توضیحدهندگی باالي مدل و بیانکننده آن است که متغیرهاي مستقل تحقیق  83درصد
تغییرات امنیت اقتصادي در ایران را توضیح میدهند .آمارة ) (j-statisticهمان آماره

سارگان است که براي آزمون همبستگی پسماندها و متغیرهاي ابزاري استفاده میشود.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،تمام متغیرهاي برآوردشده از عالمتهاي
سازگار با تئوري برخوردارند .آمارة آزمون سارگان نیز که داراي توزیع خی دو با درجۀ
آزادي برابر با تعداد محدودیتهاي بیش از حد مشخص است ،آزمون صفر مبنی بر
همبسته بودن پسماندها با متغیرهاي ابزاري را رد میکند .درنتیجه ،اعتبار نتایج جهت

تفسیر تأیید میشوند .در تفسیر آمارة ) (j-statisticمیتوان گفت همبستگی بین
باقیماندههاي تخمین که میتواند باعث اریب در ضرایب تخمینی شود ،در این آزمون رد
میشود .درواقع این آزمون ارتباط بین باقیماندههاي تخمین را بررسی میکند تا مشکل
خودهمبستگی بهعنوان یکی از مشکالت احتمالی کالسیک رگرسیون را آزمون کند؛ که
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در نهایت وجود این خودهمبستگی رد شده و نتایج تخمین کامالً دقیق و بدون اریب
است.
همچنین نتایج نشان می دهد که اثر متغیر مستقل شاخص فقر بر متغیر وابسته امنیت
اقتصادي در ایران منفی و معنادار برابر با ضریب  -0/11باشد و حاکی از این موضوع
است که افزایش فقر منجر به کاهش سالمت نیروي کار ،کاهش قدرت خرید و افزایش
اعتراضات و نابسامانیها شده که میتواند ریسک تولید را افزایش داده که درنهایت کاهش
امنیت اقتصادي در کشور خواهد شد .همچنین نتایج مدل ) (GMMنشان میدهد که اثر
متغیر مستقل نابرابري درآمدي (ضریب جینی) بر متغیر وابسته امنیت اقتصادي در ایران
نیز منفی و معنادار و برابر با ضریب  -0/38میباشد و حاکی از این موضوع است که
افزایش نابرابري درآمدي از طریق شورشها ،اعتراضات و نابسامانیها ،ریسک تولید را
افزایش داده که درنهایت منجر به کاهش امنیت اقتصادي در کشور خواهد شد .این نتایج
منطبق بر تئوريهاي امنیت اقتصادي و مطالعات هرشبین و همکاران ( )2020و گودرزي
( )399میباشد.
نتایج متغیرهاي کنترلی نیز نشان میدهد که اثر متغیرهاي تولید ناخالص داخلی ،درجه
باز بودن تجاري و حکمرانی خوب ب ر متغیر امنیت اقتصادي مثبت و اثر تورم بر امنیت
اقتصادي کشور منفی و کاهنده است که منطبق بر تئوريها میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادات

شکاف درآمدي و افزایش فقر در فرایند پرشتاب اجراي سیاستها و برنامههاي توسعه
و یا بهدنبال اجراي سیاستهاي ایجاد رفاه ،منجر به بروز و شکلگیري طبقاتی جدید شده
است .در یک تقسیمبندي ،شکلگیري ناموزون سه طبقه باال ،متوسط و پایین ازجمله
نشانههاي این فرایند در کشورهاي درحالگذار میباشد؛ که ایجاد این طبقات میتواند بر
امنیت اقتصادي مؤثر باشد .نتایج نشان میدهد که اثر متغیر شاخص فقر بر متغیر امنیت
اقتصادي در ایران منفی و معنادار است .همچنین نتایج مدل ) (GMMنشان میدهد که اثر
متغیر نابرابري درآمدي (ضریب جینی) بر متغیر امنیت اقتصادي در ایران نیز منفی و
معنادار است .نتایج متغیرهاي کنترلی نیز نشان میدهد که اثر متغیرهاي تولید ناخالص
داخلی ،درجه بازبودن تجاري و حکمرانی خوب بر متغیر امنیت اقتصادي مثبت و اثر
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تورم بر امنیت اقتصادي کشور منفی و کاهنده است که منطبق بر تئوريها میباشد .افزایش
فقر و شکاف طبقاتی ،از یک طرف نیروي کار و نیروي انسانی را تضعیف کرده و از
طرف دیگر با ایجاد اعتصابات و ناآرامیها ،ریسک تولید را افزایش خواهد داد که
درنهایت امنیت اقصادي کشور تضعیف خواهد شد .پیامدهاي رشد اقتصادي یعنی ظهور
اجتنابناپذیر طبقات اجتماعی جدید از دیدگاه امنیت از اهمیت باالیی برخوردار است.
با توجه به نتایج تحقیق که نشان میدهد اثر شاخص فقر بر امنیت اقتصادي در ایران
منفی و معنادار است ،مهم ترین پیشنهاد این مطالعه جهت تقویت امنیت اقتصادي کشور،
سیاستهاي موردنظر جهت کاهش فقر انسانی و تقویت طبقات ضعیف جامعه با استفاده
از سیاستهاي درآمدي ،پولی و مالی میباشد؛ زیرا افزایش فقر منجر به کاهش سالمت
نیروي کار ،کاهش قدرت خرید و افزایش اعتراضات و نابسامانیها شده که میتواند
ریسک تولید را افزایش داده که درنهایت کاهش امنیت اقتصادي در کشور خواهد شد.

همچنین با توجه به نتایج مدل ) (GMMکه نشان میدهد اثر نابرابري درآمدي (ضریب
جینی) بر امنیت اقتصادي در ایران نیز منفی و معنادار است ،به مدیران کالن اقتصادي
توصیه میشود جهت افزایش امنیت اقتصادي کشور ،سیاستهاي کاهش تضاد طبقاتی و
تقویت طبقه متوسط در پیش گرفته شود ،زیرا افزایش نابرابري درآمدي از طریق
شورشها ،اعتراضات و نابسامانی ها ،ریسک تولید را افزایش داده که درنهایت منجر به
کاهش امنیت اقتصادي در کشور خواهد شد .همچنین با توجه به نتایج رگرسیون که نشان
می دهد اثر متغیرهاي تولید ناخالص داخلی ،درجه باز بودن تجاري و حکمرانی خوب بر
متغیر امنیت اقتصادي مثبت است ،سیاستهاي تقویت تولید و رشدمحور ،تقویت
حکمرانی خوب و افزایش حجم تجارت بینالمللی و تجارت آزاد جهت افزایش امنیت
اقتصادي پیشنهاد می گردد .همچنین با توجه به اثر منفی تورم بر امنیت اقتصادي کشور،
سیاستهاي کنترل نقدینگی نسبت به تولید و مدیریت تورم توصیه میشود.
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