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چکیده 
بیانیه گام دوم انقالب ضمن ارائه تحلیلی راهبردی از فرآیند طی شده در گام چهل ساله اول انقالب و 
ارزیابی موشکافانه از وضعیت فعلی، محورهای حرکت انقالب در گام دوم را نیز تبیین نموده و از این 
جهت، فرصتی ذی قیمت برای همه نهادها و دستگاه های حاکمیتی است تا جهت گیری آینده خود 
و مسیر حرکت خود را در جهت تحقق اهداف راهبردی بیانیه گام دوم تنظیم نمایند. در این مقاله، 
نقش اقتصاد مقاومتی ناجا در این راستا بررسی شده است و با استفاده از روش تحلیلی � توصیفی 
و نیز فراتحلیل، ضمن ارائه الگوی نظام مسائل اقتصادی جمهوری اسالمی  ایران از منظر بیانیه گام 
دوم، مبتنی بر این بیانیه، چهار راهبرد درون زایی، مولد ش��دن، مردمی کردن اقتصاد و برون گرایی 
احصاء و برای هر یک از این چهار راهبرد، مولفه ها و زیرمولفه های مربوط استخراج و سپس نقش های 
همیاری و نیز اقدام عملی ناجا در هر یک از زیر مولفه ها شناس��ایی و معرفی گردیده است. در این 
بررسی، درمجموع، برای راهبردهای چهارگانه، 30 مولفه و 120 زیرمولفه استخراج شده است. در 
نهایت، بررسی ها نشان می دهد که ناجا در 65 اقدام نقش همیاری با دستگاه های اجرایی و در 25 
اقدام دارای مسئولیت برای اقدام عملی می باشد. به عبارت دیگر، در پیاده سازی راهبردی چهارگانه 
مطرح در بیانیه گام دوم انقالب، در 54 درصد موارد، ناجا نقش همیاری داشته و در 20 درصد موارد 

نیز دارای مسئولیت برای اقدام عملی و مستقیم می باشد.  
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زمینه، صاحب سبک و مکتب اقتصادی ویژه ای هستند که برخاسته از مکتب اقتصادی اسالم و نیز 
نظریه انقالب اسالمی است و می تواند در "الگوی اقتصاد مقاومتی" خالصه شود. بحث سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی از این جهت اهمیت ویژه ای دارند که نسخه های کارشناسی مورد تأیید مقام 

معظم رهبری برای حل مسائل اقتصادی را در بندهای 24 گانه خود خالصه کرده است.
بیانیه گام دوم انقالب در 22 بهمن 1397 از جانب مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران منتشر 
گردید و نوعی بازخوانی حرکت چهل ساله انقالب پس از پیروزی و نیز تبیین کننده خطوط راهبردی 
برای چهل س��ال بعدی انقالب اس��ت و از این جهت، یک سند مهم در اسناد باالدستی جمهوری 
اسالمی ایران به شمار می رود. در این بیانیه، ضمن تأکید بر نقش مهم اقتصاد در جامعه اسالمی و 
تصریح نقش تحریم ها در آن، بر سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راه کار تصریح شده و بر 

لزوم تهیه برنامه های اجرایی برای همه بخش های این سیاست ها نیز تأکید گردیده است. 
این مقاله، در پی تبیین نقش نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در محور اقتصاد بیانیه گام 
دوم و به طور مشخص، در راستای اقتصاد مقاومتی است و برای این منظور، عناوین زیر مورد بحث 

و بررسی قرار خواهد گرفت:
بیانیه گام دوم و اقتصاد مقاومتی؛  .1

مسئله شناسی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران از منظر بیانیه گام دوم؛  .2
تبیین نقش ناجا در پیاده سازی راهبردهای اقتصادی بیانیه گام دوم.   .3

بیانیه گام دوم و اقتصاد مقاومتی
بیانی��ه گام دوم انق��الب که در 22 بهمن 1397 از جانب مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران 
منتشر گردید، در جامعیت خود، از سه جهت حائز اهمیت است. اول اینکه، این بیانیه تحلیلی جامع 
از تجربه چهل س��ال اول انقالب و فراز و فرودهای این حرکت عظیم تاریخی ارائه داده اس��ت و در 
آیینه این تحلیل، می توان نقاط قوت و ضعف را در اندازه درست و دقیق خود مشاهده کرد و فرآیند 
طی شده را به نظاره نشست. دوم اینکه این بیانیه، خود، حاوی روش شناسی مشخصی برای تحلیل 
مسائل انقالب و ارائه دهنده یک زاویه نگاه برای محققانی است که می خواهند به صورت تخصصی تر 
در مسائل انقالب اندیشه ورزی کرده و جهت گیری انقالب و نظام جمهوری اسالمی را مورد بررسی 
و تحلیل قرار دهند. س��وم اینکه، این بیانیه ترس��یم کننده افق آینده در گام دوم برای طی طریق 
انقالب اسالمی است؛ بنابراین، تمام سیاست هایی که برای ساختن آینده تدوین خواهند شد و نیز 
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تمام راهبردهایی که برای این منظور درنظر گرفته می شوند، می بایست خود را با این جهت گیری 
تطبیق دهند. 

موضوع اقتصاد در بیانیه گام دوم با عبارت های زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
اقتصاد یک نقطه  کلیدِی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه  قّوت و عامل مهم سلطه ناپذیری 
و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه  ضعف و زمینه  ساز نفوذ و سلطه و دخالت 
دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر، اثر می گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه  
اس��المی نیست، اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان به هدف ها رسید. تأکید بر تقویت 
اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه 
و بی اسراف، و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال های اخیر از سوی این جانب بارها 
تکرار و بر آن تأکید ش��ده، به خاطر همین تأثیر ش��گرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی 
امروز و فردای جامعه بگذارد. انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران 
طاغوت را به ما نش��ان داد؛ ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کش��ور را از بیرون و درون دچار 
چالش ساخته اس��ت. چالش بیرونی تحریم و وسوس��ه ها ی دشمن است که درصورت اصالح 
مش��کل درونی، کم اثر و حتی بی اثر خواهد ش��د. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و 
ضعف های مدیریتی است. مهم ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی 
از اقتص��اد که در حیطه  وظایف دولت نیس��ت، نگاه به خ��ارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، 
اس��تفاده  اندک از ظرفیت نیروی انسانی کش��ور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام، 
عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی 
مسرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی است. نتیجه  اینها مشکالت زندگی مردم از 
قبیل بیکاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه  ضعیف و امثال آن است. راه حل این مشکالت، 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های اجرایی برای همه  بخش های آن تهیه 
و با قدرت و نش��اط کاری و احس��اس مسئولیت، در دولت ها پیگیری و اقدام شود. درون زایی 
اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی گری نکردن 
دولت، برون گرایی با اس��تفاده از ظرفیت هایی که قباًل به آن اش��اره شد، بخش های مهم این 
راه حل ها است. بی گمان یک مجموعه  جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی 
در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیِش رو باید میدان فعالیت چنین 

مجموعه ای باشد.
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جوانان عزیز در سراس��ر کش��ور بدانند که همه  راه حل ها در داخل کشور است. اینکه کسی 
گمان کند که مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد 
استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه 
زدن بر پنجه  گرگ است، خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان 
و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشأ آن، کانون های فکر و توطئه  خارجی 

است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود.
به طور مش��خص، در این بیانیه، ضمن تأکید بر نقش مهم اقتصاد در جامعه اس��المی و تصریح به 
نقش تحریم ها در آن، نخس��ت، همه مشکالت اقتصادی را ناش��ی از تحریم نمی داند و دوم، راه کار 
مقابله با تحریم و حل مشکالت اقتصادی را در داخل و تکیه بر ظرفیت های داخلی می داند و سوم، 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه کار ارائه داده  و بر لزوم تهیه برنامه های اجرایی برای تمام 

بخش های این سیاست ها تأکید نموده است. 

مسئله شناسی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران از منظر بیانیه گام دوم
بیانیه گام دوم انقالب از این جهت که نوعی بازخوانی حرکت چهل س��اله انقالب پس از پیروزی و 
نیز تبیین کننده خطوط راهبردی برای چهل  سال بعدی است، یک سند مهم در اسناد باالدستی 
جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود. در این بیانیه، اقتصاد به عنوان یک محور مهم از محورهای 
هفت گانه موردنظر مقام معظم رهبری از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به همین دلیل و نیز به دلیل 
مواجهه تمام قد استکبار جهانی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران، مسئله شناسی اقتصاد 
جمهوری اس��المی ایران از ضرورتی آشکار برخوردار می باشد. در این پژوهش تالش شده است که 
با بررس��ی دیدگاه مطرح ش��ده از جانب مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم و سایر نقطه نظرات 
اقتصادی معظم له که در مناس��بت های مختلف بیان داش��ته اند و نیز بهره گیری از مطالعات زیاد 
نویسنده در موضوع اقتصاد مقاومتی در طول بیش از ده سال گذشته، الگوی نظام مسائل اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران استخراج گردد. الگوی حاضر که به نوعی معماری کالن نظام مسائل را هدف 
گرفته است، بدون تردید، در اجرا نیازمند مطالعات دقیق تر در هر یک از شاخه های موضوع بوده و 
به طور حتم، همفکری کارشناسان دستگاه های اجرایی و مراکز مطالعاتی مربوط را طلب می کند. 
درحقیقت، الگوی حاضر به ما کمک خواهد کرد که جای علت و معلول ها را به درس��تی تشخیص 

داده و از ارتباط نظام مند مسائل پیچیده اقتصادی مطلع شویم. 
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در روش شناس��ی الگ��وی کالن نظام مس��ائل در پژوهش حاضر، از الگ��وی داده بنیاد الهام گرفته 
شده اس��ت که در آن، مس��ائل محوری اقتصاد ملی مش��خص و عوامل س��ه گانه علّ��ی، زمینه ای 
و واس��طه ای ایجادکننده مس��ائل محوری تشخیص داده شده اس��ت و در ادامه، راهبردها و سپس 

پیامدهای راهبردی مشخص شده اند. 
الف. عوامل علّی)ساختاری( که ریشه سایر مسائل در اقتصاد ایران می باشند:

1. نفتی بودن اقتصاد)ش��رایطی که درآمد حاصل از نفت، سهم برجسته و تأثیرگذاری در 
یک اقتصاد داشته باشد(؛

2. دولتی بودن اقتصاد)شرایطی که دولت ها در نقش یک کارفرمای بزرگ اقتصادی نقش 
تعیین کننده ای را در اقتصاد ایفا می کنند(.

ب. عوامل زمینه ای)مناسبات نهادی( که در ایجاد مسائل اقتصادی به عنوان عواملی که به صورت 
نهادی بستر تداوم و تشدید مسائل محوری را ایجاد می کنند، مطرح می شوند:

1. نظام برنامه ریزی و بودجه بندی)مجموعه سازوکارهای برنامه ریزی اقتصادی و بودجه بندی 
سالیانه دولت ها در اقتصاد ملی(؛

2. نظام تأمین مالی تولید)مجموعه س��ازوکارهایی که نتیجه آنها فراهم سازی منابع مالی 
برای تولید است و شامل نظام بانکی، بازار سرمایه)یا بازار بورس اوراق بهادار( و نیز بازار بیمه 

می باشد(؛
3. نظام مالیاتی)سازوکاری که تعیین مالیات و مالیات ستانی توسط دولت از عوامل اقتصادی 

مصرف کننده و تولیدکننده را فراهم می آورد(؛
4. اقتصاد غیررس��می)آن بخش از اقتصاد ملی که خارج از چتر قانون وجود دارد و ش��امل 
اقتصاد غیربازاری، اقتصاد فعالیت های ُخرد بازاری غیررس��می و نیز فعالیت های مجرمانه 

زیرزمینی مانند قاچاق و تولیدات غیر قانونی می باشد(.
ج. عوامل واس��طه ای که درواقع، مناس��بات مدیریتی در اقتصاد ملی می باش��ند و در تداوم و 

تشدید مسائل محوری نقش دارند:
1. نگاه به خارج در مدیریت اقتصادی)یک نگاه ویژه در مدیریت راهبردی اقتصاد ملی که 
اعتقاد دارد راه کار حل مس��ائل داخلی در حل تعارضات خارجی اقتصاد اس��ت و بنابراین، 
به منظور عادی سازی روابط خاجی اقتصاد و ایجاد پیوند اقتصادی با جهان تالش می کند و 

بدون طی چنین مسیری، حل مسائل داخلی را غیرممکن می داند(؛
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2. بی ثباتی سیاستی)شرایطی که در آن، یک کشور به صورت مداوم و غیرقابل پیش بینی 
سیاس��ت های اقتص��ادی خود را تحت تأثیر ش��رایط بی ثبات محیطی تغیی��ر داده و برای 
سیاست های اقتصادی، فارغ از پاسخ به شرایط محیطی موضوعیت دیگری قائل نمی باشد(؛
3. هزینه های زاید در بخش عمومی)آن بخش از هزینه های عمومی که با کاهش و یا حذف 
آنها تغییر محسوسی در عملکرد واقعی فراهم سازی خدمات در بخش عمومی اتفاق نخواهد 

افتاد و سطح رفاه عمومی تغییر چندانی نخواهد کرد(؛
4. عدم رعایت اولویت ها)شرایطی که در آن، هزینه های عمومی به مصارفی تعلق می گیرد 

که از اهمیت و یا ضرورت باالیی برخوردار نیستند(.
د. مسائل محوری که نتیجه عوامل علّی، زمینه ای و واسطه ای می باشند و دیگر مسائل اقتصادی 

را نتیجه می دهند:
1. ضع��ف و بی ثباتی رش��د اقتصاد ملی)کاهش و یا رش��د اندک تولی��د ناخالص داخلی و 

همچنین، بی ثباتی نرخ رشد آن و فقدان یک رشد با ثبات تولید ملی(؛
2. ضعف در عدالت اقتصادی)فقدان شرایط مطلوب از نظر معیارهای عدالت اقتصادی مانند 
توزیع نامناسب امکانات عمومی و نیز توزیع بسیار نابرابر درآمدها میان دهک های مختلف 

و ثروت در جامعه(؛ 
3. ضربه پذیری اقتصاد ملی)شرایطی که اقتصاد ملی را در برابر تکانه های مختلف آسیب پذیر 

می سازد(.
راهبردهای اساس��ی اقتصاد ایران برای حل مسائل محوری مبتنی بر سیاست های کلی  ه�. 

اقتصاد مقاومتی:
1. راهبرده��ای درون زای��ی اقتصاد ملی)راهبردهای که موجب می ش��ود ت��ا اقتصاد ملی 
غیروابس��ته به متغیرهای برون زا و متکی بر ظرفیت های درونی خود شرایط مناسب رشد 

بهره وری و رشد تولید ملی را تجربه کند(؛
2. راهبردهای مولد شدن و دانش بنیانی)راهبردهایی که موجب می گردد تا فرآیند تبدیل 

علم به ثروت در اقتصاد فراگیر شود(؛
3. راهبرده��ای مردمی کردن اقتص��اد ملی)راهبردهایی که موجب افزایش حضور، نقش و 

مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و نیز تولید ثروت می گردد(؛
4. راهبرده��ای برون گرایی مبتنی ب��ر ظرفیت ها)راهبردهایی که ظرفیت های داخلی را به 
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نیازهای منطقه و خارج از مرزها پیوند داده و موجب حضور ماندگار کشور در بازارهای هدف 
صادراتی می گردد(.

و. پیامدهای راهبردی در شرایطی که راهبردها پیاده سازی شوند)اقتصاد قوی و مستقل با سه 
مولفه اساسی(:

1. پویایی اقتصادی)شرایطی که با شکوفایی اقتصادی موجب تبدیل منابع به ثروت با ارزش 
افزوده باال و به صورتی پایدار می گردد(؛

2. عدالت اقتصادی)شرایطی که مبتنی بر معیارهای اسالمی شکاف های طبقاتی را برطرف و 
توازن اقتصادی مناسبی در برخورداری ها میان اقشار، جمعیت ها، قومیت ها و مناطق ایجاد 

می کند(؛
3. استقالل اقتصادی)شرایطی که موجب می شود تا اقتصاد کشور بتواند با ایجاد تقارن در 
وابستگی های متقابل در تعامل با اقتصاد بین الملل آسیب پذیری خود را به حداقل ممکن 

کاهش دهد(.
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 بر بیانیه گام دوم انقالباقتصاد ایران مبتنی مسائلبنیاد الگوی داده  .1نمودار 

  

 ساختاری(:)عوامل علّی

 نفتی بودن اقتصاد .1
 دولتی بودن اقتصاد.2

 :های اقتصاد مقاومتی(سیاست)راهبردها

 زاییراهبردهای درون.1

 بنیانیراهبردهای مولد شدن و دانش.2

 کردن اقتصادراهبردهای مردمی.3
 هابر ظرفیتگرایی مبتنیراهبردهای برون.4

 :ای)مناسبات مدیریتی(عوامل واسطه

 نگاه به خارج.1

 ثباتی سیاستیبی.2

 های زایدهزینه.3

 هاعدم رعایت اولویت.4

 :اقتصاد قوی و مستقل()پیامدها

 پویایی اقتصادی.1

 عدالت اقتصادی.2

 استقالل اقتصادی.3

 :ل محوریمسائ

 ثباتی در رشدضعف و بی.1

 ضعف در عدالت اقتصادی.2

 پذیری اقتصاد ملیضربه.3

 مناسبات نهادی(:)ایعوامل زمینه

 ریزیریزی و بودجهنظام برنامه.1
 مین مالی تولیدنظام تأ.2
 نظام مالیاتی.3

 رسمی اقتصاد غیر.4

نمودار 1.  الگوی داده بنیاد مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب

تبیین نقش ناجا در پیاده سازی راهبردهای اقتصادی بیانیه گام دوم
گستردگی وظایف نیروی انتظامی به صورت طبیعی آن را با هر موضوع ملی در ابعاد مختلف درگیر 
می سازد و موضوع مهم اقتصاد مقاومتی نیز از این حکم مستثنی نمی باشد. به طورکلی، رفاه و امنیت 
دو خواس��ت اولیه و مهم هر جامعه انس��انی است که باگذشت زمان و پیشرفت های فنی، از قدر و 
منزلت هیچ یک کاسته نشده و به روزی و سعادت انسان ها در گرو تأمین هم زمان سطح قابل قبولی از 
هر دوی آنها می باشد. درحالی که رفاه کاالیی است که به طور عمده، توسط بخش خصوصی)و البته 
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با اقدامات جبرانی دولت ها در موارد خاص( تولید می شود، امنیت کاالیی عمومی است که تولید آن 
تنها از عهده دولت ها ساخته است و فراهم سازی آن هم مانند هر کاالی دیگری بدون هزینه نیست. 
در نگرش اقتصادی، هزینه تولید امنیت، درنهایت، تأمین بخش��ی از رفاه عمومی می باش��د که در 
زمینه تجهیز منابع الزم برای ایجاد امنیت صرف می شود؛ از این جهت، تولید امنیت به هر قیمت، 
پسندیده نیست و بنابراین، کارآمدی دولت ها در تولید امنیت از حساسیت زیادی در عصر حاضر 
برخوردار است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نگرش از یک سو، کارآمدی سازمان های تولیدکننده 
امنیت را در استفاده از منابعی که اقتصاد در اختیار آنها قرار داده است، مورد سئوال قرار می دهد و 
از سوی دیگر، نقش آنها را در ایجاد زمینه برای اجرای سیاست ها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
کنکاش می کند. از هر دو زاویه، ارزیابی نس��بت میان کارکردهای هر س��ازمان عمومی با اقتصاد 

مقاومتی قابل بررسی و مداّقه می باشد.
در این مقاله، به بررسی نقش ناجا در پیاده سازی راهبردهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بیانیه گام 
دوم خواهیم پرداخت و مبتنی بر الگوی استخراج شده در بخش قبل، به طور مشخص، چهار راهبرد 

زیر موردتوجه قرار خواهد گرفت:
راهبردهای درون زایی؛  .1

راهبردهای مولد شدن و دانش بنیانی؛  .2
راهبردهای مردمی کردن اقتصاد؛  .3

راهبردهای برون گرایی مبتنی بر ظرفیت ها.  .4
نیروی انتظامی به طور خاص می تواند در هر یک از راهبردهای چهارگانه، نقش تسهیل کننده و یا 
همیاری را برعهده داشته باشد. برای بررسی دقیق تر موضوع الزم است که مولفه ها و زیرمولفه های هر 
یک از راهبردهای چهارگانه احصا شود و سپس نقش ناجا در هر یک از زیر مولفه ها مورد مداقه قرار گیرد. 

1. راهبرد درون زایی در اقتصاد ایران و نقش ناجا در آن
درون زایی به مفهوم ابتنای رش��د اقتصاد ملی بر ظرفیت ها و منابع داخلی و قطع وابس��تگی رشد 
اقتص��ادی به متغیرهای برون زای محیطی اس��ت. به طور مش��خص، انتق��ال از وضعیت فعلی که 
درآمدهای نفتی تعیین کننده ش��رایط رونق و رکود تولید داخلی است به وضعیتی که رشد تولید 
ملی درون زا بوده و از ظرفیت های داخلی و افزایش بهره وری منابع سرچشمه می گیرد. مهم ترین 

مولفه ها و زیرمولفه های راهبردهای درون زایی به قرار زیر است:
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مولفه های راهبردی ردیف
اقدام همیاریزیرمولفه های راهبردی درون زاییدرون زایی

عملی

اصالح ساختارهای حمایتی 1
در اقتصاد

اصالح ساختارهای تعرفه های تجاری

هدفمند و کارآمدسازی یارانه های تولیدی

ایجاد ساختار  شفاف برای کمک های بالعوض

هدفمند و کارآمدسازی  حمایت  از تولید

اصالح نظام انگیزشی تولید2

تنبیه مالیاتی فعالیت های غیر مولد

*برخورد با فعالیت های سوداگری

جبران هزینه های مستقیم تحریم برای تولید

باالبردن هزینه ارتکاب فساد و مفت خوارگی

چابک سازی بخش عمومی 3
و دولتی در اقتصاد

واگذاری تصدی گری های غیرضروری

توسعه ظرفیت های دولت الکترونیک

تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت مناطق

ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی

افزایش بهره وری عوامل 4
در اقتصاد

اصالح الگوی کشت و افزایش بهره وری در کشاورزی  

تجاری سازی تولید و افزایش بهره وری در اقتصاد

برنامه ریزی برای کاهش شدت انرژی در اقتصاد

سیاست های تشویقی تقویت پیوندهای پسین و پیشین

بهبود محیط کسب وکار 5
در اقتصاد

حذف قوانین ناکارآمد و دست و پاگیر تولید

کاهش هزینه های مبادله برای تولید

ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولید

ایجاد پنجره واحد در اعطای مجوزهای کسب و کار

مدیریت واردات و صادرات 6
در اقتصاد

مدیریت واردات با محوریت تقویت تولید داخلی

مدیریت صادرات با محوریت تأمین نیازهای ارزی

تسهیل مقررات و کاهش تشریفات گمرکی

مقابله موثر با قاچاق وارداتی و صادراتی

ایجاد ثبات در محیط کالن 7
اقتصادی

ایجاد انضباط مالی و صفرکردن کسری بودجه

کنترل نقدینگی و تورم با کنترل رشد پایه پولی

مدیریت موثر نظام ارزی و حذف کسری تجاری

تأدیه بدهی های دولت به بخش های غیردولتی



15 بیانیه گام دوم انقالب و نقش راهبردی ناجا در عرصه اقتصاد ملی / اله مراد سیف

ایجاد شفافیت و سالمت 8
اقتصادی در ایران

ایجاد شفافیت مالیاتی برای همه فعالیت ها

شفاف سازی در تخصیص منابع ارزی کمیاب یارانه ای

سازوکار نظارتی دقیق بر عملکرد تسهیالت بانکی تولید

مقابله موثر و بازدارنده با مفاسد اقتصادی و مالی

2. راهبردهای مولد شدن و دانش بنیانی در اقتصاد ایران
در کشور ما علم و اقتصاد ارتباط یا پیوند چندانی با هم نداشته اند. در بیان ساده تر، تولید علم در 
کش��ور ما به تولید ثروت منجر نشده است. اقتصاد دانش بنیان بدان معنی است که بتوانیم چرخه 
تبدیل علم به ثروت را تعریف و به وجه غالب در اقتصاد تبدیل کنیم؛ بنابراین، اقتصاد دانش بنیان به 
فرآیند تولید ثروت از علم اطالق می شود. مهم ترین مولفه ها و زیرمولفه های مولدشدن دانش بنیانی 

و نقش ناجا در آن به قرار زیر است: 

مولفه های راهبردی ردیف
اقدام همیاریزیرمولفه های راهبردی مولد بودنمولد بودن

عملی

توسعه زیرساخت فناوری 1
اطالعات و ارتباطات

ارتقاي دانش عمومی استفاده موثر از فاوا

توسعه کاربردهای فاوا در فعالیت های اقتصادی

ارتقا و توسعه زیرساخت های مخابراتی و دیتا

پرورش و ارتقای مهارت های حرفه ای مرتبط با فاوا

توسعه و تقویت نظام 2
نهادی مالکیت فکری

تدوین استراتژی و ساختار حمایت از حقوق مالکیت

کارآمدسازی نظام قضایی حمایت از حقوق مالکیت

شناسایی و حذف عوامل مغایر با حقوق مالکیت

تسهیل و حمایت از ثبت مالکیت فکری و پتنت

برندسازی و تجاری سازی 3
محصوالت دانشی 

تسهیل و حمایت از انتقال و بومی سازی فناوری

حمایت از برندسازی بنگاه های بزرگ داخلی

تشویق فن بازارها و انتشار فناوری تولیدشده

ایجاد مشوق برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ملی
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تبدیل دانش به فناوری در 4
اقتصاد

حمایت از ایجاد مراکز رشد برای توسعه فناوری

تعریف، ایجاد و توسعه فن بازارها در کشور

کمک به بازاریابی و فروش محصوالت فناورانه

کمک به تجاری سازی دستاوردهای فناورانه

توسعه پارک های 5
علم وفناوری در اقتصاد

حمایت شتاب دهنده ها و مراکز رشدخصوصی

تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری

تشویق شرکت های بزرگ به ایجاد مراکز رشد

تقویت مالی پارک های علم و فناوری دانشگاهی

ارتباط ساختارمند دانشگاه 6
و صنعت در اقتصاد

اولویت رفع نیاز واحدهای تولیدی در دانشگاه

انتقال بودجه پژوهشی دانشگاه ها به مراکز رشد

ایجاد نهادهای تسهیل گر ارتباط دانشگاه با صنعت

ایجاد بانک جامع مشترک نتایج پژوهش دانشگاهی

شرکت های دانش بنیان7

حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های دانش بنیان

بازاریابی محصوالت شرکت های دانش بنیان داخلی

برقراری تعامل بین شرکت های دانش بنیان داخلی

ایجاد تعامل شرکت های دانش بنیان و تولیدکننده ها

نظام ملی نوآوری در 8
اقتصاد

انسجام در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

تدوین و تصویب نقشه راه ملی توسعه فناوری

الزامی کردن واحد تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ

حمایت صندوق خطرپذیر تأمین مالی فناوری و نوآوری

3. راهبردهای مردمی کردن اقتصاد ایران
مردمی کردن اقتصاد، راه س��ومی  اس��ت که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن پای فشرده و 
رهبر معظم انقالب نیز بر آن تأکید می نمایند. اگرچه هنوز الگوهایی که مردم پایه کردن اقتصاد را 
نتیجه دهند، به درستی برای ما شناخته شده نیستند؛ با این حال، می توان برنامه هایی را مبتنی بر 
سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی و برای تحقق ای��ن هدف معرفی ک��رد. در ادامه، مولفه ها و 

زیر مولفه های مردمی کردن اقتصاد و نقش ناجا در آن آمده است: 
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مولفه های مردمی کردن ردیف
اقدام همیاریزیرمولفه های راهبردی مردمی کردن اقتصاداقتصاد

عملی

توسعه منطقه ای مبتنی بر 1
مزیت های مناطق

حمایت از سرمایه گذاری مزیت محور در مناطق

توسعه صنایع تبدیلی مکمل کشاورزی هر منطقه

ایجاد فضای رقابت میان مناطق مختلف

کمک دولت به ایجاد توازن در توسعه مناطق

توسعه بخش تعاونی در 2
اقتصاد

واگذاری بالعوض مشروط زمین دولتی به تعاونی ها

ایجاد مشوق های مالیاتی موثر برای شرکت های تعاونی

اولویت در واگذاری اصل 44 به شرکت های تعاونی

تشویق ایجاد اتحادیه شرکت های تعاونی زنجیره ارزش

ساماندهی و اصالح  نظام 3
صنفی در اقتصاد

واگذاری ساماندهی و نظارت بر بازار داخلی به اصناف

استفاده از ظرفیت صنفی برای حمایت از مشاغل خرد

توسعه صنفی برای رقابتی کردن اقتصاد داخلی

توسعه اصناف با هدف تسهیل مجوزهای کسب وکار

الگوی غیرمتمرکز 4
برنامه ریزی و توسعه 

بهره گیری حداکثری از ظرفیت های استانی

افزایش مشارکت مردم در حکمرانی اقتصادی

دادن استقالل برنامه و بودجه ای به مناطق

توسعه صندوق طرح های استانی

واگذاری طرح ها عمرانی 5
به مردم

ایجاد جاذبه برای واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم

ایجاد بانک تخصصی برای صندوق طرح های عمرانی

ایجاد مشوق های اعتباری برای واگذاری طرح ها

مشارکت نهادهای عمومی در اجرای طرح ها

واگذاری شرکت های دولتی 6
و برون سپاری 

اجرای درست قانون سیاست های کلی اصل 44

واگذاری سهام دولت به مردم از طریق بورس

برون سپاری خدمات عمومی به جوانان دانشگاهی

خصوصی کردن دوایر دولتی خدمات عمومی
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4. راهبردهای برون گرایی مبتنی بر ظرفیت ها در اقتصاد ایران
ایجاد شرایط برون گرایی به معنی دستیابی به توانایی الزم برای بهره برداری حداکثری از فرصت هایی 
است که در عرصه بین المللی و در فضای خارجی اقتصاد وجود دارد. به عبارت دیگر، برای داشتن 
تعامل سازنده و موثر با جهان از یک طرف و ایجاد فرصت رشد و اشتغال پایدار داخلی از طرف دیگر، 
می بایست در اقتصاد ملی از قابلیت های الزم برای حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی برخوردار 

باشیم. مهم ترین مولفه ها و زیرمولفه های راهبرد برون گرایی و نقش ناجا در آن به شرح زیر است:

مولفه های راهبردی ردیف
اقدام همیاریزیرمولفه های راهبردی برون گراییبرون گرایی

عملی

دیپلماسی اقتصادی1

تدوین استراتژی مناسب دیپلماسی اقتصادی

بهره گیری از دیپلمات های حرفه ای اقتصادی

حضور بخش خصوصی در سفرهای سیاسی

حضور فعال در بازسازی کشورهای دوست

افزایش رقابت پذیری 2
اقتصادی

سیاست گذاری برای توسعه خوشه های تولیدی

حمایت از زنجیره ارزش و خوشه های صادراتی

ایجاد و تقویت نشان)برند(های تجاری

تسهیل خدمات مالی تجاری برای بنگاه های صادراتی

استفاده از ظرفیت مناطق 3
آزاد اقتصادی

ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوري در مناطق آزاد

توسعه صنایع دریایی و فراساحلی

جذب سرمایه گذار از کشورهای همسایه در مناطق آزاد

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد 

سیاست های توسعه 4
صادرات

تدوین نقشه راه توسعه تجارت و صادرات

انسجام نهادی در حوزه سیاست گذاری صادرات

ایجاد تنوع صادراتی و جلوگیری از خام فروشی

حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی

دیپلماسی انرژی5

تدوین راهبرد و ایجاد انسجام نهادی در دیپلماسی انرژی

بهره گیری از دیپلماسی انرژی در مدیریت مخاطرات تحریم

جلب همکاری مشترک همسایگان در صنعت انرژی

بهره برداری صیانتی از میادین مشترک
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مشارکت در زنجیره های 6
ارزش منطقه ای  

تکمیل و توسعه بنادر مهم در سواحل دریایی

فعال سازی زمینه های هم پیوندی اقتصادی منطقه ای

گسترش و ارتقاي زیرساخت هاي ترانزیتی

توسعه زیرساخت های ریلی تجارت منطقه ای

توسعه سرمایه گذاری 7
مشترک منطقه ای

شناسایی و اعالم زمینه های مشترک سرمایه گذاری

اجراي سرمایه گذاري مشترک با همسایگان

توسعه ظرفیت های بازار سرمایه در منطقه

جذب سرمایه گذاری مستقیم ایرانیان مقیم در منطقه

پیمان های پولی دوجانبه و 8
چند جانبه 

تمهید ترتیبات بانکی الزم برای سوآپ ارزی

بهره گیری از اتحادیه پایاپای آسیایی جهت پیمان پولی

تالش جهت انعقاد پیمان های دوجانبه با کشورهای هدف

برطرف سازی موانع عملی پیمان های پولی منعقدشده

نتیجه گیری
نیروی انتظامی با طیف گسترده ای از وظایف در برقراری نظم و امنیت روبه رو است که ناگزیر بخشی 
از آن نیز درگیری این نیرو را در برنامه های اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد کرد. نوع ارتباط نیروی 
انتظامی با برنامه های اقتصادی می تواند شامل مواردی از همیاری با دیگر دستگاه های اجرایی و یا 
اقدام عملی باش��د که رأسا می بایست توسط این نیرو در بخشی از فرآیند پیاده سازی راهبردهای 

اقتصادی � از مرحله سیاست گذاری گرفته تا پیاده سازی و اجرا � انجام پذیرد. 
مق��ام معظم رهبری بیانیه گام دوم انق��الب را در 22 بهمن 1398 ایراد فرمودند که در آن، محور 
اقتصاد به تفصیل مورد تأکید قرار گرفته است و ضمن بیان مسائل، رهنمودهایی برای حل مشکالت 
ارائه گردیده اس��ت. در پژوه��ش حاضر، مبتنی بر این بیانیه، چهار راهبرد درون زایی، مولد ش��دن، 
مردمی کردن اقتصاد و برون گرایی احصا گردیده و بر اساس مطالعات قبلی محقق، برای هر یک از 
این چهار راهبرد، مولفه ها و زیر مولفه های مربوط استخراج شد و سپس تالش شد تا نقش همیاری 
و یا اقدام عملی ناجا در هر یک از زیرمولفه ها شناسایی و معرفی شود. در این بررسی، درمجموع، 
برای راهبردهای چهارگانه 30 مولفه و 120 زیرمولفه استخراج شده است. بررسی ها نشان می دهد 
که ناجا در 65 اقدام، در نقش همیاری با دستگاه های اجرایی و در 25 اقدام دارای مسئولیت برای 
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اقدام عملی می باش��د؛ به عبارت دیگر، در پیاده سازی راهبردی چهارگانه مطرح در بیانیه گام دوم 
انقالب، در 54 درصد موارد، ناجا نقش همیاری و در 20 درصد موارد، دارای مسئولیت برای اقدام 

عملی و مستقیم می باشد.  
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