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چکيده
درطول سالیان گذشته با عنایت به تأکیدات رهبران عالی نظام ج.ا.ایران مبنیبر واگذاری اموور اقتصوادی بوه
مردم و تأییدات سیاستهای کلی اصل  44مبنی بر تقویت نقش و جایگوا بخوش خصوصوی در اقتصواد ملوی،
کماکان در بهر گیری مناسب از پتانسیلهای این بخش توفیق نداشتهایم .پژوهش حاضور بوا هود

دسوتیابی بوه

نظریهای در حوز تبیین راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام ،رهبری و قانون اساسی انجوام شود اسوت.
روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریهپردازی داد بنیاد است .داد های این تحقیق به صورت تمام شمار
بود و تجزیه وتحلیل اطالعات براساس مدل پارادایمی انجام گرفت .براساس نتایج این مدل می توان بیان داشت
که مشارکت بخش خصوصی موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شد و از ایجاد انحصوار غیرضورور و تبودیل
شدن دولت به کارفرمای بزرگ جلوگیری می نماید فلذا افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و گسترش
مالکیت در عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی میبایست در دستور کار اجزای حاکمیت قرار گیرد.
بخش خصوصی در کشور دارای حقوقی اساسی است .ارائه شفا

اطالعات به منظور تقویت ساختار رقابتی

و دسترسی یکسان و عادالنه به اطالعات و مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخوورداری از
امتیازات قانونی ازجمله حقوق این بخش از اقتصاد ملی است همچنین امنیت اقتصوادی تضومین کننود فعالیوت
بخش خصوصی بود بنابراین حاکمیت می بایست با حمایت قضائی مؤثر ،مالکیت مشروع بخوش خصوصوی و
کلیه حقوق ناشی از آن را محترم شمارد.
کليد واژهها :بخش خصوصي ،حقوق مالکیت ،نظريهپردازي داده بنیاد ،مدل پارادايمي.

 .1استاد مدعو دانشگا عالی دفاع ملی.
 .2دانشجوی دکتری ،مدیریت راهبردی ،دانشگا عالی دفاع ملی و نویسند مسئول .sadeghiniaraki@yahoo.com

مقدمه
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنو

تحمیلوی ،سیاسوتهوای دولوت مبنوی بور

فعالیت بسیاری از صنایع و همچنین تالش های اقتصادی کشور متمرکز بود به گونه ای که با
تبیین اصل ( )44قانون اساسی بسیاری از امور مهم و پایه ای ،دولتی و تحت مالکیت دولوت
و همچنین فعالیتهای مذکور در اختیار کامل دولت قرار گرفت.
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براساس اصل ( )44قانون اساسی« ،نظام اقتصادی کشوور بور پایوه سوه بخوش دولتوی،
تعاونی و خصوصی استوار بود ودر ذیل این اصل تصریح شد که "مالکیوت در ایون سوه
بخش تا جاییکه با اصول دیگر این فصل مطابق بود و از محودود قووانین اسوالم خوارج
نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایوت
قانون اساسی قرار می گیرد که تفصیل ضوابط و قلمرو و شورایط هور سوه بخوش را قوانون
معین مینماید».
این روند تا اواخر دهه  06همچنان ادامه پیدا کرد تا زمانیکه پس از اتمام جنو  ،دولوت
نسبت به تهیه و تصویب برنامههای بازسازی اقتصادی ،اجتماعی در قالب برنامههوای اول و
دوم توسعه به منظور بهبود عملکرد سازمانها و شرکتهای دولتی و همچنین حضور فعوال
بخش خصوصی در اقتصاد ملی اقدام نمود؛ ولی در ادامه این روند بر اسواس قوانون برناموه
سووم توسووعه ،برنامووه خصوصوویسووازی شوورکتهووای دولتووی را تحووت عنوووان سوواماندهی
شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها پیگیری و طوی برناموه چهوارم توسوعه نیوز اصوول
واگذاری را بر اساس همان فرآیند ،دنبال کرد است.
در طی سال های  1901الی  1914و در برنامههای پنجساله اول توا سووم توسوعه ،بطوور
مستمر مواد مهمی در قانون برای تسهیل و یا فراهم کردن زمینه واگذاری سوهام بنگوا هوای
دولتی کوچك و متناسب انداز دولت ،حضوور بخوش هوای غیردولتوی در اقتصواد و تووان
سرمایه گذاری این بخشها در بخشهای مختلف اقتصادی مورد تصویب قورار گرفوت .اموا
فعالیت بخوش غیردولتوی در حووز هوای مهموی از اقتصواد منوع شود و هوی گونوه توأثیر
قابل توجهی در کاهش ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمی آمد ،بنوابراین
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ارائه نظریه جدیدی از اصل ( )44قانون اساسی در جهوت تحقوق مووارد مطروحوه در ایون

اصل ،با توجه به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشوخی

مصولحت نظوام

قرار گرفت و سرانجام سیاست های کلی اصل ( )44قانون اساسی به عنوان تأکیود بور اصول
مذکور در دو مرحله خرداد و تیرما سال  1914و  1912ابالغ شد.
علنی مورخ هشتم بهمن ما سال  1910مجلس شورای اسالمی تصویب و در تواری بیسوت
و پنجم خردادما سال  1911از سوی مجمع تشوخی
اقتصادی کشور تشخی

مصولحت نظوام موافوق بوا توسوعه

داد و سپس تأیید و سرانجام اجرای آن آغاز شد.

اشارات فراوان امام خمینی مبنی بر واگذاری امور اقتصادی به مردم ،تأکیدات ذیل اصول
 44قانون اساسی و ابالغ سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و
تأکیدات فراوان ایشان از بهور گیوری از پتانسویل بخوش خصوصوی در ادار اموور کشوور،
نشان دهند اهمیت و راهبردی بودن این مقوله در نظام ج.ا.ایران است .پس مساله ما ،تبیوین
نشدن موضوع در قالب ارائه الگو بود و در این پوژوهش بوه دنبوال تبیوین راهبورد اقتصواد
بخش خصوصی از منظر امام ،رهبری ،قانون اساسی و سایر اسناد باالدستی با ارائه یك مدل
پارادایمی هستیم.
مبانی نظری و پيشينهشناسی تحقيق
تا به حال پژوهش جوامعی درخصووص ارائوه مودل پوارادایمی راهبورد اقتصواد بخوش
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در این رابطه اصل  44قانون اساسی کشور مشتمل بور  32مواد و  36تبصور در جلسوه

خصوصی ازمنظر امام ،رهبری و قانون اساسی صورت نگرفته است؛ در عین حال ،دو مقالوه
که بهنوعی با کلیت موضوع در ارتباط است ،به شرح ذیل میباشد:
جالیی اسفندآبادی و صمیمی ( )1939در مقاله بررسوی موانوع سورمایه گوذاری بخوش
خصوصی در ایران (در راستای سیاست های کلی ابالغی نظام) اظهار داشتند «از آنجایی کوه
بحث خصوصیسازی یکی از مقولههای مهم در بسیاری از کشوورهای درحوال توسوعه بوه
ویژ ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی ،افزایش بازدهی سورمایهگوذاری،
استفاد بهینه از امکانات و غیر را دنبال می کند ،در نتیجوه بررسوی موانوع اجورای صوحیح
خصوصیسازی و اهدا

سیاستهای کلی ابالغ شد از سوی مقام معظم رهبری ،از اهمیت
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باالیی برخوردار است .نتایج نشان میدهد که افزایش انداز دولت ،نوسان نرخ ارز و توورم
دائمی ،به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصوی (در مطالعوه حاضور،
سرمایهگذاری در صنایع  26نفر کارکن و بیشتر) ،هستند .نکته الزم به ذکر این است که اثور
محدودکنند در این الگو ،به خوبی نشان داد شد است .لذا ،با توجه به اینکه یکی از موانع
مهم در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،انداز دولت در اقتصاد بود اسوت ،بنوابراین،
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اجرائی شدن سیاست های اصالحی اصل  44قانون اساسی را که توسط مقام معظوم رهبوری
مطرح شد است ،اجتنابناپذیر می نماید .طبیعی است ،اجرائی شدن سیاستهوای ابالغوی،
میتواند سایر موانع در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی را تعدیل و بوه تودریج حوذ
سازد».
مومنی ( )1912در مقاله ارزیابی نهادگرا از جایگا دولت و بازار در فرآیند توسوعه ملوی
اظهار داشوت «مورور تواریخی تحووالت مربووط بوه مفهووم دولوت و بوازار و نیوز فوراز و
نشیب هایی که در عرصه نظری شاهد بود ایم ،به وضوح نشانگر مجموعهای از نکات است
که توجه به آنها در فرآیند برنامهریزی توسعه و مواجهه خردمندانه با شرایط جهوانی شودن
اقتصاد ضروری است :دولت و بازار بیش از آن که ناظر بر مفاهیم صریح و روشونی باشوند،
حکایت از یك مشترک لفظی می کند که در چارچوب الگوهای نظری متفاوت موی بایود بوه
صووورت عملیوواتی تعریووف و نسووبت آن بووا واقعیوت – کووه عبووارت از انووواع دولووتهووا و
بازارهاست– مشخ

شود.

نگا نیوتنی به دولت و بازار که آنها را به صوورتی منفوك و مجوزا از یکودیگر در نظور
میگیرد ،بخش مهمی از واقعیت را کنار میگذارد ،اما در عمول بوا فضوای سویالی از انوواع
هماهنگی چه در درون دولت و بازار و چوه در بوین آنهوا روبورو هسوتیم .دولوت و بوازار،
نهادهای انتزاعی و بیروح نیستند و هر دو ضمن تعادل با نیروهای اجتماعی ،از آنهوا توأثیر
میگیرند و بر آنها اثر میگذراند.
دولت وبوازار درعوینحوال کوه ازتوانمنودیهوای مشخصوی برخوردارنود ،کاسوتیهوا
ودرماندگیهای خاص خود را نیز دارند .دستیابی به ترکیب خردمندانه آنها مستلزم در نظور
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گرفتن هر دو جنبه مسأله است.

در شرایط جهانی شدن اقتصاد مسئولیتهای دولت رو بوه افوزایش و پیچیودگی بیشوتر
میگذارد .در عین حال ،بخشهایی از مسئولیتهای سنتی دولت به بازار و بنگا ها واگوذار
می شود .این مسأله نه به معنای زوال دولت ملی و نه به معنای ضرورت پافشاری بور انجوام
مسئولیتهاست.
مهمترین دستاورد رویکرد نهادگرایی به دولت و بوازار ،ایودئولوییزدایوی از ابزارهوای
هماهنگی است .نهادگرایان با نطق حداقلسازی هزینههای مبادله ،به دقت مشخ
که چگونه میتوان متناسب با شرایط و اهدا

میکننود

از این ابزارهای هماهنگی به نحوو کارآمودی

استفاد کرد».
در ادامه به مبانی نظری و ادبیات پیرامون موضوع مقالوه موی پوردازیم .در چشومانوداز
جمهوری اسالمی ایران در افق 1464ه.ش .اقتصوواد ایوران و موقعیووت آینود آن بوه منزلوه
کشوری توسعه یافته ترسیم شد است ،بدون وجود و گسترش یك بخش خصوصوی بالند
و توانمند در عرصه اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی ،نمیتوان بوه تحول اقتصادی در ترازهوای
تعیین شد به ویژ احراز جایگا برتر منطقه ای ،دست یافت .حضور قدرتمند این بخوش در
اقتصاد هر کشوری از اهمیت راهبردی برخووردار اسووت .بخوش خصوصوی عامول اصولی
سازندگی ،نوآوری ،کارآفرینی و سرمایهگذاری و آفرینند و پدیدآورند سرمایه هوای موادی
و فیزیکی و دارایی های فکری و دارای نقوش مسولط در پیشوبرد و توداوم رشود اقتصوادی

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی پارادایمی راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام ،رهبری و قانون اساسی

مسئولیتهای سنتی و نادیود گورفتن قابلیوتهوای بوازار در زمینوه جابوه جوایی برخوی از

محسوب می شود و سهم بسویار موؤثری در ایجواد فرصوت هوای شوللی و مشواغل جدیود
درمجموع اقتصاد ملی دارد .بخش خصوصی عامل هم افزایش و تنووع تولیودات کواالیی و
درآمد ملی و وسیله ای و ایجاد استمرار رفا مادی و درنهایت برقراری عدالت اجتمواعی در
جامعه است .پیشورفت و توسوعه اقتصوادی -اجتمواعی هور کشووری بوه ویوژ در شورایط
جهانیشدن اقتصواد ،منوط بوه رشد بخش خصوصوی و دسوتیابی بوه موقعیوت و وضوعیت
بالند و رقابت پذیر آن است .تحقق این مطلب نیز ناگزیر محتاج و موقو

به شوکل گیوری

نهادسازی های مناسب ازجمله تعریف ،تضمین و اعموال حقووق مالکیوت ،ایجواد امنیوت و
فضای مساعد کسب وکار سرمایه گذاری ،سازماندهی و سازماندهی بازارها و ایجواد شورایط
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رقووابتی ،آزادسووازی تجوواری و مقووررات زدایووی ،نهادسووازی در راسووتای مشووارکت بخووش
خصوصی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها ،طرح مطالبات این بخوش و ایجواد مراجوع
دادخواهی برای رفع مشکالت ،تعارضات و داوری عادالنه و کم هزینه قضایی از مهمتورین
چالشهای مدیریت اقتصادی کشور بوهشمار میرود.
تعريف بخش خصوصي ،بخش خصوصوی شوامل بخشوی از فعالیوت هوای اقتصوادی
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می شود که در تملك دولت نیست .بخش خصوصی به مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی
و نهادهایی اطالق می شود که باانگیز کسب سود و بر مبنای مالکیت ،مودیریت و عملکورد
با ماهیت غیرعمومی و غیردولتی با پیروی از نظم بازار و در عرصوه بوازار و در چوارچوب
قوانین ،قواعد و مقررات موضوعه به فعالیت های تولید و عرضه کاالها و خدمات و توزیوع
و بازرگانی میپردازند (صدیقی و همکاران.)119 :1934 ،
در جای دیگری بخش خصوصی را سازمانهایی که به فعالیتهای سودآور مشولول انود
و دارای اکثریت مالکیت خصوصی بود و تحوت مالکیوت و ادار مسوتقیم دولوت نیسوتند،
تعریف نمود است .ایون تعریوف شوامل موسسواتی نظیور مؤسسوات موالی و واسوطه هوا،
شرکت های چندملیتی ،شرکت های کوچك و متوسط ،تعاونی ها ،فعالین بخوش کشواورزی،
به استثنای مؤسسات غیرانتفاعی همانند صندوقهای خصوصوی و سوازمانهوای اجتمواعی
میباشد (مورگادو و همکاران1؛ بال 2و همکاران.)2619 ،
در تعریف جامع تری ،این بخش را بدین نحوو تعریوف کورد اسوت :بخوش خصوصوی
بخشی از اقتصاد است که در آن منابع مالکیت بر کاال و خدمت خصوصی و یوا عموومی از
محل ثروت و یا تعهد خصوصی تأمین شد  ،هد

آن بیشوینه کوردن منوافع خوود از طریوق

ارائه ی کاال و خدمات به اشخاص در بازارهای رقابتی است و قدرت کنتورل کامول اعوم از
ایجابی و سلبی بر دارایی خود داشته باشود .در موورد انحصوارات طبیعوی ،فعالیوت بخوش
خصوصی در بازارهای تنظیم یافته براساس قانون صورت خواهود گرفوت .بوازار و رقابوت
محرک و تنظیم کنند ی روابط بین اشخاص در این بخش است و هزینه هوای مخواطر هوای
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اقتصادی ورشکستگی به طور مستقیم و یا با چند واسطه ،به طورکلی و یا جزئی به هی وجوه
قابلانتقال به منابع عمومی و یا منابع در کنترل حاکمیت نیست (آخوندی.)1931 ،
مشارکت بخش خصوصي :اقداماتی که هد

آن توسعه بخشوی خصوصوی بوا جلوب

بخش خصوصی درخصوص همکاری های توسعه ای را شامل شود .ایون تعریوف در موورد
چگونگی توسعه همکاریها به کار میرود ،مشارکت بخش خصوصی می تواند در هر بخش
یا هور زمینوه اتفواق افتود (هماننود سوالمت ،آمووزش ،توسوعه بخوش خصوصوی ،انوریی
تجدیدپذیر ،حاکمیت و غیر ) .از طریق مشوارکت بخوش خصوصوی ،بخوش خصوصوی و
دیگر مشارکتکنندگان می توانند از دارایی ها ،ارتباطات ،خالقیت یا تخص

یکدیگر جهت

دستیابی به نتایج سودآور متقابل ،منفعت ببرند (مورگادو و همکاران؛ بال و همکاران.)2619 ،
به طور کلی بخش خصوصی ارتباط نزدیکی با مفهوم مالکیت خصوصوی دارد .مالکیوت
خصوصی یعنی استفاد  ،کنترل ،مالکیت و قابلیت دور انداختن یا اهدا کردن زمین ،سورمایه
و دیگر اشکال مالکیت توسط افراد قانونی و شرکت های تحت مالکیوت خصوصوی اسوت.
مالکیت خصوصی از مالکیت عمومی و اشتراکی -که به منابع در تملك حکومت ،جامعه یوا
دولت اشار دارد و نه افراد حقیقی و یا بنگا اقتصادی  -قابل تمایز است؛ بنابراین ،مالکیوت
عبارت است از اسناد یك دارایی (یا توانایی) به شخصی حقیقوی یوا حقووقی در یوك دور
زمانی معین .مالکیت منشأ اختیارات و حقوقی برای مالك اسوت کوه ازجملوه مویتووان بوه
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مشارکت فعال این بخش میباشد .این تعریف تعمداً وسویع بوود توا شورایط بورای جلوب

اختیارات و حقوق ناشی از مالکیت برای اعموال مودیریت ،اختصواص و انحصوار منوافع و
درآمدها و انتقال و مبادله دارایی اشار کرد .حدود و ثلور این حقوق و کیفیت اعمال آن را
دولت تعریف و تضمین میکند (رنانی.)1910 ،
مفهوم بخش خصوصي در اقتصاد ايران؛ با بررسی مجموعه قوانین و مقوررات کشوور
مشخ

است نه تنها تعریف واحد و دقیقی از بخشهای عمومی و خصوصوی و همچنوین

سازمانهای عمومی و خصوصی در کشور وجود ندارد ،بله گا قانونگوذار در بیوان مفهووم
بخش های عمومی و خصوصی با ارجاع به قوانینی که ارتباط اندکی با موضوع دارد ،بر ایون
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آشفتگی افزود است .بنابراین در وضعیت حاضر ،استخراج تعاریف جوامع و موانع از ایون
بخشها بسیار دشوار است.
گام اول ،شناسایی منشأ پیچیدگیها در تعریف و تفکیك بخش خصوصی از عموومی و
باز کردن این کال

سردرگم است .بدین منظور باید بین دو موضوع تفکیك قائل شد:

 .1مفهوم بخش های عمومی و خصوصی در ارتباط با امور مالی و محاسباتی و تعیین
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حدود اعمال مقررات بخش خصوصی بر فعالیتهای اقتصادی دستگا های دولتوی
و عمومی؛
 .2مفهوم بخشهای عمومی و خصوصی در ارتباط با تقسیم کوار ملوی میوان بوازار و
دولت.
در «قانون محاسبات عمومی» و «قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»
تعریفی که از بخش های عمومی و خصوصی قابل استخراج اسوت ،نواظر بوه اموور موالی و
محاسباتی ،نحو حسابرسی بخش عمومی و تعیین حدود اعمال مقررات بخوش خصوصوی
بر فعالیت های اقتصادی دستگا های دولتی و عموومی اسوت .در قوانون مودیریت خودمات
کشوری و قانون اجرای سیاست هوای کلوی اصول  44قوانون اساسوی نیوز بایود تعریفوی از
بخش های عمومی و خصوصی ارائه می شد که در ارتباط با تقسیم کوار ملوی میوان بوازار و
دولت قابل کاربرد می بود .اگر چنین تعریفی ارائه می شد ،تفاوت در دو نوع تقسویم موذکور
از بخشهای عمومی و خصوصی قابل دفاع بود زیرا همانطور که گفتوه شود ،ایون مفواهیم
سیال است و اتفاق نظری روی تعریف آنها وجود ندارد .مشکل جایی شروع می شود که نوه
تنها تعریفی از بخش های عمومی و خصوصی در قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانون
اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی ارائه نشد اسوت ،بلکوه بوه تعریوف قوانون
محاسبات عمومی ارجاع داد شد و عمالً بین دو حوز که بینشوان تفکیوك قائول شودیم،
اختالل ایجادشد است .این اختالط بر پیچیدگی ها و ابهامات افزود و مشکالتی به وجوود
آورد است.
در شرایط کنونی که ابهام در تقسیم بخش های عمومی و خصوصی وجود دارد ،با انتقال
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مالکیت از بخش دولتی به عمومی با عنوان خصوصوی سوازی ،عموالً قودرت یوك سوازمان

دولتی به بخش عمومی منتقل شد است ،بدون اینکه مسئولیت اجتماعی ناشی از آن منتقول
شود .این امر سبب شد است این سازمان ها از دولت خارج و به بخوش دیگوری از دولوت
یعنی بخش عمومی منتقل شوند؛ به عبارتی از جایی که مسوئولیت اجتمواعی و پاسوخگویی
مخابرات که به بخش عمومی منتقل شود اسوت از یوك سوو قودرت دارد و مویتوانود بور
تصویب قوانین در مجلس نیز توأثیر بگوذارد اموا در بحوث مسوئولیت ،مشوکالت عملکورد
مخابرات منتهی به پاسخگویی وزیر می شود .بنابراین از مزایوای بخوش عموومی برخووردار
است ،اما مسئولیت های آن را نودارد (نیلوی .)214-219 :1930 ،در نتیجوه الزم اسوت وظوایف و
قلمرو فعالیتهای بخش خصوصی در نظام ج.ا.ایران مورد کنکاش قرار گیرد.
وظايف و قلمرو فعالیتهاي بخش خصوصي در نظام ج.ا.ايران؛ بخش خصوصوی در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ازلحاظ نقش و قلمرو از همان پویوایی بخوش دولتوی
برخوردار است و ضرورت های حاکم بر برناموه ریوزی عموومی اقتصواد کشوور در مراحول
مختلف رشد حدود فعالیوت ایون بخوش را مشوخ

مویکنود .در ایون بخوش کوه شوامل

فعالیت های فردی یا شرکت ها و واحدهای خصوصی است ،سرمایه الزم باید از طریق منابع
و پس اندازهای خصوصی اشوخاص توأمین شوود .فعالیوت هوای ایون بخوش موی توانود در
زمینههایی که خارج از حیطه فعالیت دولت تعریف شد است ،سازمان یابد .گذشته از ایون،
فعالیت های بخش خصوصی نیز مانند فعالیت های بخش دولتی توابع برناموه ریوزی عموومی
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دارد خارج شد و به جایی منتقلشد اند که مسوئولیت اجتمواعی کموی دارد .بورای نمونوه،

اقتصادی کشور است.
در اصل  44قانون اساسی در خصوص سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی این مطلب
تصریح شد که «تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون تعیوین موی کنود».
بنابراین ،این پرسش می تواند مطرح شود که آیا موارد برشمرد در بخش دولتوی ،بنابرآنچوه
از مدلول اصل مذکور استنباط می شود ،باید به صورت مالکیت عمومی «در اختیوار دولوت»
قرار گیرد یا فارغ از مفاد صریح این اصل عمالً «در انحصار دولوت» باشود قاعودتاً مودلول
قسمت دوم اصل  44یعنی «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ  ...و مانند اینهاست که به
صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است» نباید این معنا را متضمن باشد که صونایع و
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موارد بر شمرد به لحاظ خصیصوه مالکیوت عموومی در انحصوار دولوت نیوز قورار دارد و
به بیان دیگر عبارت «در اختیار دولت است» تحقیقاً معنای «در انحصار دولت است» را افواد
نمیکند (طرح و ابالغ سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی نیز براساس چنین تفسویر و
منطقی استوار است ).نکتهدیگر ،این مطلوب اسوت کوه در اصول  44قوانون اساسوی بخوش
خصوصی صراحتاً بهمنزله مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی مطورح شود اسوت:
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« ...بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صونعت ،تجوارت و خودمات
می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتوی و تعواونی اسوت» .چنوین نقوش مکملوی را
علیاالصول باید دولت عهد دار شود و در عرصوه فعالیوتهوای اقتصوادی فقوط در جهوت
تکمیوول فعالیووتهووای خصوصووی حضووور داشووته باشوود (صوودیقی و همکوواران.)126-113 :1934 ،
آن چیزی که مهم است ،تمایز و مشخصوات بخوش خصوصوی در نظوام ج.ا.ایوران بوا سوایر
نظامهای رایج در دنیاست .این نظام مبتنی بر تعالیم الهی -اسالمی پایهگوذاری شود اسوت،
به نظر می رسد در اینجا باید تعریفی مناسبی از بخش خصوصی در چارچوب نظام فکوری و
عقیدتی جمهوری اسالمی ارائه داد که در ادامه بیان خواهد شد.
روششناسی تحقيق
این تحقیق به صورت تحقیق کیفی و با استفاد از روش نظریه داد بنیواد ،1انجوام شود
است .نظریه داد بنیاد ،یکی از راهبردهای پژوهش کیفی محسوب می شود کوه از طریوق آن
نظریه بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از داد ها شکل میگیرد (دانواییفورد و همکواران.)126 :1930 ،
هد

نهایی این راهبرد ،ارائه تبیینهای جامع نظری دربوار یوك پدیود خواص اسوت کوه

به صورت استقرایی از مطالعه آن پدید حاصل می شود .به طوورکلی ایون راهبورد ،داد هوای
حاصل از منابع اطالعاتی را به مجموعهای از کدها ،کودهای مشوترک را بوه مقولوه و آنگوا
مقولهها را بهنوعی نظریه تبدیل میکند.
کدگذاری خواندن دقیق و خط به خط داد ها و تبدیل آنها به کووچکترین جوز ممکون
اسووت (ادیووب حوواج بوواقری و همکوواران .)121 :1910 ،کوودها در واقووع حاصوول تجزیووه و تحلیوول
06
1. Grounded theory

میکروسکوپی داد ها هستند (اشتراس و کوربین .)06 :1331 1،کدگذاری باید با ذهنی بواز و بودون
توسل به ایود هوای از پویش داشوته انجوام شوود

(گولودین

1331 ،2؛ نقول از دانواییفورد.)01 :1914 ،

کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز ،9کدگذاری محوری 4و کدگذاری انتخابی 2است.
کوچکترین واحد خود شکسته می شوند (ادیب حاج باقری و همکاران .)121 :1910 ،در ایون مرحلوه
پژوهشگر بارها داد های گردآوری شد را مرور و از زوایای گوناگون به آنها توجه می کنود.
پژوهشگر با مرور مجموعه داد های گردآوری شد تالش می کند که مفاهیم مسوتتر در آنهوا
را شناسایی کند این مرحله باز نامید می شود ،زیرا پژوهشوگر بودون هوی محودودیتی بوه
نامگذاری مفاهیم میپردازد.
کدگذاری محوری :سطح دوم کدگذاری شامل تعیین الگوهای موجود در داد هوا اسوت.
الزمه این مرحله مقایسه دائمی داد هاست .محقوق داد هوا کدگوذاری شود را بوا یکودیگر
مقایسه میکند و به صورت مقولههایی که با هم تناسب دارند ،درمیآورد

(ادیوب حواج بواقری و

همکاران .)191 :1910 ،وای محوری توسط اشتراوس و کوربین به کار برد شد است و منظوور
مشخ

کردن اید ای محوری در میان مقوله هوای شناسوایی شود اسوت .محقوق یکوی از

مقولهها را به عنوان مقوله محوری انتخاب میکند وآن را تحوت عنووان پدیود محووری در
مرکز فرآیند مورد کاوش قرار داد و ارتباط آن را با سایر مقولهها مشخ

میسازد.

کدگذاری انتخابی :کدگذاری انتخاب مرحله اصلی نظریه پرداز است که براسواس نتوایج
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کدگذاری باز :اولین مرحله تجزیوه و تحلیول و شکسوتن اولیوه داد هاسوت .داد هوا بوه

دو مرحله قبلی به تولید تئوری می پردازد .در این مرحله مقوله محوری به شکل نظام مند بوا
مقوالت دیگر مرتبط میشود (کرسول2662 ،0؛ نقل از هومن.)1912 ،
در این پژوهش از مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین برای تبیین راهبرد اقتصواد بخوش
خصوصی از منظر امام ،رهبری و قانون اساسی و سیاست کلی نظام استفاد شد کوه مبتنوی
1. Strauss and Corbin
2. Groulding
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
6. Creswell
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بر شناسایی پدید محوری ،شرایط علی ،عوامل زمینهای و مداخلهگر ،راهبردها و پیامودها و
ارتباط بین آنهاست .تدابیر ،ابالغیهها و اوامر صادر امام ،رهبری و نیز اصول قانون اساسوی
و سیاست های کلی نظام ،داد های این تحقیق می باشد .مراحل روش راهبرد نظریه داد بنیاد
بر اساس طرح مدل پارادایمی اشتراس و کوربین به شرح ذیل است:
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شکل .1کدگذاري نظريهپردازي داده بنیادازکدگذاريبازتا الگويکدگذاريمحوري (کرسول)461 :2662،1
02
1. Creswell

الگوی کدگذاری ،روابط فیمابین شرایط علی ،راهبردها ،شرایط زمینهای و مداخلهگور و
پیامدها را نمایان میکند.

(کرسول)931 :2662،

 .2شرايط علي :مقولههایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری تأثیر میگذارند.
 .9مقوله محوري :یك صورت ذهنی از پدید ای که اساس فرآیند است.
 .7شرايط مداخلهگر :شرایط زمینهای عمومی که بر راهبردها تأثیر میگذارند.
 .1راهبردها :کنشها یا برهمکنشهای خاصی که از پدید محوری منتج میشود.
 .6پیامدها :خروجیهای حاصل از استخدام راهبردها.
اگر الگوی کدگذار را از راست به چپ نگا کنیم ،میبینیم کوه شورایط علوی بور پدیود
محوری اثر میگذارند .پدید محوری و شرایط زمینه مداخلهگر بر راهبردها اثر میگوذارد و
راهبردها بر پیامدها اثر میگذارد.
یافتههای تحقيق و تجزیه تحليل یافتهها
تببین راهبرد اقتصاد بخش خصوصوی از منظور اموام ،رهبوری ،قوانون اساسوی و اسوناد
باالدستی در نظام ج.ا.ایران؛ مطابق جدول نمونه زیر ،داد ها کدگذاری و با یك دسوته بنودی
کلی ،مقوالت استخراج شد .در ادامه مطابق شکل  1مقولهها استخراج شد در جودول ذیول
به صورت مدل پارادایمی در شکل  9نمایش داد شدند.

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی پارادایمی راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام ،رهبری و قانون اساسی

 .1زمینه :شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند.

جدول  .2نمونههايي از توزيع تبیین بخش خصوصي از منظر امام ،رهبري ،قانون اساسي و سیاستهاي
کلي نظام ج.ا.ايران (محقق)
منبع

داده
توزیع ثوروت و درآمودها بور

صحیفه امام ،ج اساس عدالت اسالمی ،وضوع
 ،4ص  .262تود هوای موردم موا را بهبوود
خواهد بخشید.

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری
گسترش عدالت

توزیع ثروت و

اجتماعی با

درآمدها بر اساس مشارکت مردم در
عدالت اسالمی

فعالیتهای
اقتصادى

کدگذاری
انتخابی

جنس
مقوله

گسترش مالکیت در
عموم مردم به
منظور تأمین عدالت
اجتماعی

پیامدی
09

منبع
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داده

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری

کدگذاری
انتخابی

بازار ایوران خووشنوام اسوت و
همیشه پشتیبان کشور و ملت و
اسووالم بووود اسووت و در هوور
مشوووکلی ،بوووازار در حووول آن
صحیفه امام ،ج مشکلها دخالت داشته اسوت و نقش مؤثر مردم و واگذاری امور
مردمی کردن اقتصاد
 ،19ص  .220جز ملت بود اسوت؛ و هموان بازار در اقتصاد اقتصادی مردم
ملت است و همان مردم اسوت
که در بازارها مجتموع هسوتند و
مشلول اقتصاد ملوت هسوتند و
مشلول کارهای صحیح هستند.
اسوووتفاد از نیروهوووای عظووویم
مردمی در بازسازی و سازندگی
و بها دادن بوه موؤمنین انقوالب
خصوصاً جبهه رفتهها و توسوعه
حضووور مووردم در کشوواورزی و
صحیفه نور ،ج
صنعت و تجوارت و بازسوازی
121: 21
شوووهرهای تخریوووبشووود و
شکسووتن طلسووم انحصووار در
تجارت داخل و خارج به افوراد
خاص متمکن و مرفوه و بسوط
آن به تود های مردم و جامعه.

راهبرد

شکستن طلسم
انحصار در
امکان بهر
تجارت داخل و
جلوگیری از تمرکز
برداری آحاد
خارج به افراد
ثروت در دست عد زمینه ای
خاص متمکن و جامعه از منابع و
خاص
امکانات
مرفه و بسط آن
به تود های مردم
و جامعه

اسووالم یووك رییووم معتوودل بووا
شناخت مالکیت و احترام بوه آن
به نحو محودود در پیودا شودن اسالم یك رییم
حمایت قانونی و حمایت از مالکیت
صحیفه نور ،ج مالکیت و مصر که اگر بهحق معتدل با شناخت
قضایی از مالکیت مشروع بخش
 444: 21بووه آن عموول شووود چوورخهووای مالکیت و احترام
خصوصی
و سرمایه مشروع
به آن
اقتصاد سوالم بوه را مویافتود و
عدالت اجتماعی که الزمه یوك
رییم سالم است تحقق مییابد.
چنانچووه حوواال بعوود از جن و
است موردم بایود در کارهوای
تجوواری آزاد باشووند لکوون ب وا
صحیفه نور ،ج
نظارت دولت که یوك وقوت
110: 21
خداینخواسوته دوبوار از آن
چیزهوووایی کوووه از خوووارج
موویآوردنوود و آن چیزهووای

جنس
مقوله

حاکمیت دولت
مردم باید در
در قالب برنامه
کارهای تجاری
ریزی ،سیاست
آزاد باشند لکن
گذاری  ،هدایت
با نظارت دولت
و نظارت

کاهش تصدى
دولت و حضور
کارآمد در امور
حاکمیتى

علی

مداخله گر

منبع

داده

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری

کدگذاری
انتخابی

جنس
مقوله

مسألهی افزایش سرمایهگوذاری
بخش خصوصوی و کموك بوه
افزایش سرمایه
1936/1/1
بخش خصوصی کوه بتوانود در
گذاری بخش
بیانات در حرم
زمینهی مسائل اقتصادی کشوور
خصوصی
مطهر رضوی
سرمایهگذاری کنود ،ازجملوهی
مسائل مهم و اساسی است.

واگذاری امور افزایش سهم بخش
تصدیگری به خصوصی در اقتصاد پیامدی
ملی
بخش خصوصی

1910/4/1
بیانات در دیدار
برخووورد بووا مفسوود اقتصووادی برخورد با فساد
تامین امنیت
خانواد ی
موجب امنیت اقتصادی اسوت موجب امنیت
سرمایه گذاری
شهدای هفتم
اقتصادی میگردد
برای غیرمفسد.
تیر و مسئوالن
قو قضائیه
میوودان بووراى تحوورک اقتصووادى
ملت ایران باز است .با سیاسوت
هاى اصل  44کوه ابوالغ شود و
دولت هوم مجدانوه دنبوال ایون
است که اینها را تحقوق ببخشود
و باید هم دنبال کند ،میدان کوار
اقتصادى باز است؛ نه فقط براى
 1910/1/1افوورادى کووه ثروتمندنوود ،حتّووى
در حرم رضوی بووراى آحوواد مووردم .سووال  10و
شوواید تووا یکووى دو سووال بعوود
رویکرد دولت و رویکرد فعاالن
کشور بایود رویکورد اقتصوادى
باشوود .مووا مووىتوووانیم اقتصوواد
خودمووان را شووکوفا کنوویم ...از
سیاستهاى اصل  44همه بایود
استفاد کنند.

امنیت اقتصادی
ضامن فعالیت
بخشخصوصی

مداخله گر
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فاسدی که میآوردنود دوبوار
شووروع نکننوود .دولووت اجوواز
بدهوود مووردم از خووارج چیووز
بیاورند ،تجوارت کننود ،لکون
نظارت داشته باشد کوه فسواد
ایجوواد نشووود .ایوون هووم یووك
مطلبی است که مهوم اسوت و
باید خیلی در آن (دقت) کرد.

میدان براى
تحرک اقتصادى
ملت ایران باز
امکان بهر
جلوگیری از تمرکز
است میدان کار
برداری آحاد
ثروت در دست عد زمینه ای
اقتصادى باز
جامعه از منابع و
خاص
است؛ نه فقط
امکانات
براى افرادى که
ثروتمندند ،حتّى
براى آحاد مردم
02

منبع
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داده

ممکن است کسوانی بوه خطوا
تصووور کننوود کووه مبووارز بووا
مفسدان و سو استفاد کننودگان
از ثووروتهووای ملّووی ،موجووب
ناامنی اقتصادی و فرار سورمایه
 1916/2/16هووا اسووت .بووه ایوون اشووخاص
فرمان هشت تفهیم کنیود کوه بعکوس ،ایون
ماد ای به سران مبارز موجوب امنیوت فضوای
اقتصووادی و اطمینووان کسووانی
قوا
است که مویخواهنود فعالیوت
سالم اقتصوادی داشوته باشوند.
تولیدکنندگان این کشور ،خوود
نخستین قربانیان فساد موالی و
اقتصاد ناسالماند.
 1916/2/11یکوووی از موانوووع پیشووورفت
بیانات در اقتصوووادی کشوووور ،وجوووود
مراسم تنفیذ گلوگا های فساد است که بوه
شدت باید از آن ترسوید و بوا
ریاست
جمهوری آن مقابله و مبارز کرد.

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری

کدگذاری
انتخابی

مبارز با فساد
اقتصادی موجب
امنیت فضای
حمایت قانونی و حمایت از مالکیت
اقتصادی و
قضایی از مالکیت مشروع بخش
اطمینان کسانی
خصوصی
و سرمایه مشروع
است که می
خواهند فعالیت
سالم اقتصادی

یکی از موانع
پیشرفت اقتصادی مبارز با فساد
کشور ،وجود بسترساز رقابت
گلوگا های فساد سالم اقتصادى
است

مبارز با فساد
اقتصادی

جنس
مقوله

علی

راهبرد

بخش های دولتی و خصوصی
1936/2/20
در مقطووع حسوواس ،اقوودامی
در دیدار فعاالن
نموووادین بووورای نشوووان دادن
پیامدی
و برگزیدگان
اهتمام نظام اسالمی به مسوأله
بخشهای
اقتصاد و تحورک و پیشورفت
اقتصادی
اقتصادی هستند.
افزایش سهم
سیاست های
واگذاری امور افزایش سهم بخش
افووزایش سووهم بخووشهووای
بخشهای خصوصی
کلی اصل 44
تصدی گری به خصوصی در اقتصاد پیامدی
خصوصووووی و تعوووواونی در
و تعاونی در اقتصاد
قانون اساسی
ملی
بخش خصوصی
اقتصاد ملی.
ملی
ج.ا.ایران
حمایت از سرمایه
مشارکت بخش
گذار و کارآفرین
نقش بخش
خصوصی موجب
موجب رشد و
خصوصی در
توسعه اقتصادی
پیشرفت اقتصادی توسعه اقتصادی
کشور
کشور

سیاستهای
کلی نظام در
امور تشویق
سرمایهگذاری

توانمندسازی
بخشهای
افزایش
توانمندسووازی بخووشهووای
خصوصی بر
سرمایههای
خصوصی و تعاونی بر ایفوای
ایفای فعالیتهای
مشهود و نامشهود
فعالیوتهوای گسوترد و ادار
گسترد و ادار
بخش خصوصی
بنگا های اقتصادی بزرگ.
بنگا های
اقتصادی بزرگ

توانمندسازى
بخشهای
خصوصى

راهبرد

منبع

داده

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری

کدگذاری
انتخابی

حمایووت قضووائی مووؤثر در
تضوومین حقوووق مالکیووت و
سیاستهای
استحکام قراردادها بهمنظور
کلی برنامه
توسعه سرمایه گذاری بخش
ششم توسعه
خصوصی و سرمایهگوذاری
خارجی.
توجووه و عنایووت جوودی در
سیاست های مشووارکت عامووه مووردم در
کلی برنامه دوم سازندگی کشوور و رعایوت
جهات زیر در امر واگذاری
توسعه
اقتصادی ،مؤسسات اقتصادی به مردم:
اجتماعی و ج موجب تهدید امنیت ملی
و یوووا تزلوووزل حاکمیوووت
فرهنگی
ج.ا.ایران ارزش های اسالمی و انقالبی
نشود.

حمایت قضائی
مؤثر در تضمین
حمایت از انواع
حقوق مالکیت
مالکیت بخش
بهمنظور توسعه
خصوصی
سرمایهگذاری
بخش خصوصی

حمایت قضائی
مؤثر از حقوق
مالکیت بخش
خصوصی

علی

مداخله گر

واگذاری
مؤسسات
اقتصادی به مردم :توجه به امنیت واگذاریها موجب
تهدید امنیت و
ملی و حفظ
موجب تهدید
زمینه ای
امنیت ملی و یا ارزشهای نظام حاکمیت ارزشها
نگردد.
تزلزل حاکمیت در واگذاریها
ارزشهای اسالمی
و انقالبی نگردد.
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هر کس مالك حاصل کسب
و کار مشروع خویش است
اصل  40قانون
حمایت قانونی و حمایت از مالکیت
و هوی کووس نموویتوانوود بووه اعمال حق
اساسی
عنوووان مالکیووت نسووبت بووه مالکیت بر کسب قضایی از مالکیت مشروع بخش
جمهوری
خصوصی
کسووب و کووار خووود امکووان و کار مشروع و سرمایه مشروع
اسالمی ایران
کسب و کوار را از دیگوری
سلب کند.

جنس
مقوله

01

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال سوم ،شمار  ،12زمستان 1931

01

شکل  .9مدل پارادايمي راهبرد اقتصاد بخش خصوصي ازمنظر امام ،رهبري و قانون اساسي (محقق)

نتيجهگيری و پيشنهادها
باتوجه به مقوالت استخراج شد از مودل پوارادایمی داد بنیواد مسوتند بوه بیانوات اموام،
رهبری ،رویکردهای قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ،موی تووان چوارچوبی مفهوومی
"مشارکت بخش خصوصی موجب رشد و توسعه اقتصاد کشورشد و از ایجاد انحصوار
غیرضرور و تبدیلشدن دولت به کارفرمای بزرگ جلوگیری میکند .تقویوت ایون بخوش از
اقتصاد منافاتی با اقتصاد عدالت محور نداشته ،بنابراین ،افوزایش سوهم بخوش خصوصوی در
اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در عموم مردم به منظوور توأمین عودالت اجتمواعی بایود در
دستور کار اجزای حاکمیت قرار گیرد.
بخش خصوصی در کشور دارای حقوقی اساسی است .ارائه شفا

اطالعات بوه منظوور

تقویت سواختار رقوابتی و دسترسوی یکسوان و عادالنوه بوه اطالعوات و مشوارکت آزادانوه
اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیوازات قوانونی ازجملوه حقووق ایون
بخش از اقتصاد ملی است؛ همچنین امنیت اقتصادی تضمین کنند فعالیت بخش خصوصوی
بود بنابراین حاکمیت باید با حمایت قضائی مؤثر ،مالکیت مشروع بخش خصوصی و کلیه
حقوق ناشی از آن را محترم شمارد.
توان و ظرفیت های بخش خصوصی باید در خدمت تولید ملی قرار گیرد .درایون راسوتا
دولت با رویکرد مردمیکردن اقتصاد و با هد

کاهش تصدی همرا با حضوور کارآمود در

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی پارادایمی راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام ،رهبری و قانون اساسی

ذیل را برای بخش خصوصی در نظام جمهوری اسالمی بیان کرد:

قلمرو امور حاکمیتی از طریق سیاست گذاری ،تنظیم مقررات ،هدایت و نظوارت بور بخوش
خصوصی ضروری است تا وظایف دیگری را با همراهی سایر اجزای حاکمیت ،انجام دهد.
تصویب قوانین و تنظیم مقررات برای جلووگیری از ایجواد انحصوار در بخوش خصوصوی،
توانمند سازى بخش های خصوصى به عنوان محورک اصولى رشود اقتصوادى ،فوراهم آوردن
زیرساختهاى مورد نیاز فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضواى کسوبوکوار بوا تأکیودبر
ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کالن ،جلووگیری از اعموال نفووذ سورمایه داران در ادار اموور
کشور و مبارز با فساد اقتصادی برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بخش خصوصوی ،از
دیگر وظایف حاکمیتی میباشد.

03

یکی از موضوعاتی کوه در ایون بخوش نیازمنود تبیوین اسوت ،ورود نهادهوای عموومی
غیردولتی در اقتصاد است .را کار آن ،بهر گیری از ظرفیت این نهادها برای طرح های ملی و
فراملی است که بخش خصوصی امکان فعالیت در آن حوز  ،ندارد.
واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی دارای الزاماتی است .این واگذاری ها بایود بوا
هد

جلوگیری از زیان جامعه ،تمرکز و تداول ثروت در دست عدة خاص ،انجام پذیرد.

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال سوم ،شمار  ،12زمستان 1931

در واگذاری ها به بخش خصوصی ،توجه به حفظ حاکمیوت دولوت ،اسوتقالل کشوور و
عدالت اجتماعی باید مدنظر مسئولین امر قرار گرفته و واگذاری ها منجر به خدشه دار شدن
حاکمیت نظام ،تضییع حوق موردم ،ایجواد انحصوار ،تهدیود امنیوت ملوی ،تزلوزل حاکمیوت
ارزشهای اسالمی و انقالبی نشد و زمینه نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی را فوراهم
نکند .همچنین واگذاریها به بخش خصوصی مشومول اموور محرمانوه نظوامی ،انتظوامی و
اطالعاتی نمیشود.
درادامه با بررسی «راهبردها و پیامدهای» الگوی پاردایمی ارائه شود  ،نتوایج کواربردی و
راهبردی ذیل استنتاج می شود:
در راهبردها ،به مردموی کوردن اقتصواد تأکیود شود اسوت در ایون راسوتا الزم اسوت،
مشارکت آحاد جامعه در ادار امور کشور افزایش یافته و با توانمندکردن بخوش خصوصوی،
امور اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود؛ درحالیکه تجربیات نشوان مویدهود
حجووم دولووت بووه اسووتناد افووزایش بودجووه جوواری کشووور بووزرگتوور شوود و برخووی امووور
تصدیگرایانه با تلییر روش و نوع سهامداری ،همچنان در اختیار دولت است؛ همچنوین در
راهبردها به مبارز با فساد اقتصادی برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بخش خصوصوی
تأکید شد است.
در راهبردها ،به توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان محرک اصولی رشود اقتصوادی
توجه شد است؛ بنابراین ،الزم است در سیاست گذاری هوای اقتصوادی در نظوام ج.ا.ایوران،
حمایت از بخش خصوصی و تولید ثروت را به عنوان وسیله و ابزاری برای تحقق اسوتقالل
سیاسی و اقتصادی ،رشد معنوی و کمواالت انسوانی و بسوط عودالت ،مودنظر قورار گیورد.
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همچنبن پیشونهاد موی شوود ،سیاسوتهوا و خوطمشویهوای اجرایوی دسوتگا هوا در قبوال

سیاست های کلی اصل  44در چهار محور توانمندسازی بخش خصوصوی در فعالیوت هوای
اقتصادی و رفع موانع ،توسعه و ارتقای توانمندی بخوش خصوصوی ،محودود کوردن اموور
تصدیگری های دولت در حوز فعالیت هوای اقتصوادی و ارتقوای کارآمودی و سواماندهی
همچنین جهت توانمندسازی بخش خصوصوی ،حمایوت عملوی از نهادهوای پشوتیبان
بخش خصوصی ،نظیر اتاقها در دستور کار ارکان حاکمیت قورار داشوته و اتواقهوا نیوز بوا
برگزاری کلینیكها و دور های آموزشی در تراز بینالمللی ،نحو اصالح ساختار بنگا  ،اعم
از ساختار اداری ،مالی ،اقتصادی ،منابع انسانی را به صاحبان کسب و کوار آمووزش داد توا
ساختار موجود بخش خصوصی ،توانمند و تقویت شود.
در پیامدها به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد اشار شد است و مشارکت بخوش
خصوصی را زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور میداند ،بنابراین الزم اسوت نقوش دولوت
صرفاً به زمینه سازی برای اعمال مؤثر وظایف حواکمیتی (سیاسوت گوذاری ،هودایت و نظوارت)
محدودگشته و اقداماتی نظیر نوسازی و تکمیل زیربناهوای فیزیکوی ،آمووزش و توسوعه نیوروی
انسانی ،بهداشت و درمان و تقویت و گسترش شبکه توأمین اجتمواعی بوه عنووان وظیفوه اصولی
دولت ،مدنظر قرار گرفته و سایر امور به بخش خصوصی واگذار شود.
در شرایط زمینهای الگوی پارادایمی ،نکات مختلفی در زمینههای واگذاریهای اموور و
موسسات به بخش خصوصی ذکر شد است .برای رفع این نگرانی و توجه به نکات مطرح
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فعالیتهای اقتصادی دولت ،تهیه و برای رعایت آن ،به دستگا ها ابالغ شود.

شد  ،پیشنهاد می شود ،بخشنامههایی به مشموالن و دست اندرکاران واگذاری مبنیبر ممنووع
بودن خرید سهام دولتوی موورد واگوذاری ،بورای اطمینوان از هرگونوه عودم وجوود رانوت
اطالعاتی و وجود رقابت سالم در واگذاریها و نظارت در این زمینه ،ابالغ گردد .همچنوین
برای نظارت بر نقل وانتقال دارایی های شرکت های واگذارشد و به رهن گذاری آنهوا ،بورای
دریافت تسهیالت از سوی خریداران شرکت ها موادامیکوه اقسواط آنهوا پرداخوت نشود و
تعهدات آنان کامل نشد است ،مقرراتی تصویب و ابالغ شود .الزم است محودودیت هوایی
برای خریداران سهام شرکت های واگذارشد که به تعهدات خود عمل نکرد اند و منع آنوان
از مبادرت به خرید سهام موورد واگوذاری ،در برخوی معوامالت و درعوین حوال اعوالم بوه
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مراجعی نظیر ادار ثبت شرکت ها ،بانك مرکوزی و نظوام بوانکی بورای اقودامات مشوابه در
خصوص خریداران این شرکتها ،اعمال گردد.
در پیامدها به گسترش مالکیت در عموم مردم برای تأمین عودالت اشوار شود اسوت.
یکی از ابزارها دراین زمینه اجرای کامل سیاست کلی اصل  44است.
بهطورکلی سیاست های کلى اصل  44قانون اساسى را با توجه به مفاد اصل  49و بوهمنظوور
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شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى ،گسترش مالکیت در سوطح عمووم موردم بوه منظوور توأمین
عدالت اجتماعى ،ارتقای کارایی بنگا های اقتصادى و بهر وری منابع مادى و انسوانى و فنواورى،
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملى ،افزایش سهم بخش هوای خصوصوى و تعواونى در اقتصواد
ملى ،کاستن از بار مالى و مودیریتى دولوت در تصودى فعالیوتهوای اقتصوادى ،افوزایش سوطح
عمومى اشتلال ،تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمود خانوارهوا ،بایود
دنبال کرد .بنابراین در صورت استمرار حاکمیت قوانین و مقررات ،ثبات تصمیم هوای اقتصوادی،
شفافیت در قیمتگذاری ،اجار و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری ،عدم رقابوت دولوت
با بخش خصوصی ،جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ،باور مسئوالن به کوارایی بخوش
خصوصی ،تعدیل انتظارهای بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخوش خصوصوی
میتواند به افوزایش اشوتلال ،سوودآوری و توسوعه فعالیوتهوای اقتصوادی و بوازار سورمایه در
سازمانها به موفقیت واگذاری بخش خصوصی منجر شود.
دامنه سیاست های کلی اصل  44بسیار وسیع است .قانون این سیاست ها نیز یك قوانون
مادر محسوب میشود که تأثیر وسیعی در تمام زوایای نظام اقتصادی کشور دارد؛ بنوابراین،
بسترسازی و پیشبرد سیاستها و قانون مزبور متضمن اقدامات گسوترد و عدیود ای اسوت
که حجم زیادی از عملیوات و اقودامات جواری دسوتگا هوای اجرایوی کشوور را بوه خوود
اختصاص میدهد.
در پایان پیشنهاد می شود ،شاخ

های اجرایی نظارت بر دستیابی به اهدا سیاست هوای

کلی اصل  44در محورهای مدیریت بهینه اموور حواکمیتی و تصودیگوری دولوت در حووز
اقتصادی ،توسعه و افزایش توانمندی بخش خصوصی ،بسترسازی بوه منظوور حضوور کارآمود
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بخش غیردولتی در فعالیتها و واگذاری بنگا ها و فعالیتها ،تدوین و ابالغ شود.
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