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   قانون اساسی44هاي کلی اصل  اقدامات ضروري براي تحقق سیاست

  
   مقدمـه-الف

 قانون اساسی گامی بلند در راستاي ایجاد تحولی بنیادي در ساختار 44ها کلی اصل  ابالغ سیاست  
افزون  گري روز هاي مختلف گرفتار تصدي اقتصاد کشور است که طی یکی دو قرن اخیر به بهانه  

اي از اقتصاد کشور به دست  ها به معنی سپردن تصدي بخش عمده تحقق این سیاست. استها بوده  دولت
هاي مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدي و بالندگی  مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه

تاب ها از سوي مقام معظم رهبري در زمانی که کشور در تب و  ابالغ این سیاست. اقتصاد ملی خواهد بود
سازي  هاي در خور به چنین پدیده سرنوشت اي ملتهب بود و حتی مجال واکنش مسائلی چون فناوري هسته

را هم نیافت نشانه اهمیتی است که مقام رهبري براي آغاز هرچه سریعتر این پروژه عظـیم ملـی قائـل     
اي از  مات همه جانبهها تدابیر و اقدا لذا ضروري است که براي تضمین حسن اجراي این سیاست. اند شده

  .اندرکاران اقتصاد کشور صورت پذیرد سوي کلیه دست
اندرکاران اقتصادي و سیاسی وضع موجود را دستخوش  آغاز چنین دگرگونی بزرگی، برخی از دست  

مقاومت . کشاند گونه می هاي مقاومت کند و آنان را خواسته و ناخواسته به واکنش  واپسی می   هراس و دل  
اي که اگـر بـراي    گونه سازد به ها را فراهم می در برابر تغییر نیز زمینه تشدید این واکنشطبیعی جامعه  

لذا . گردد ها کند و حتی متوقف می ها چاره اندیشی نگردد فرآیند اجراي سیاست فرونشاندن این مقاومت
اندرکاران و  سازي این حرکت عظیم و براي تسهیل موفقیت آن ضروري است که با تمامی دست براي زمینه

  آفرینان تعاملی سازنده صورت پذیرد و مشارکت  نقش
نفعان فعلی در  هیچ دلیلی وجود ندارد که به ذي. ي آنان براي تحقق این امر بزرگ جلب گردد جدي همه

سـاالر   این فرآیند زیان برسد بلکه دالیل روشنی وجود دارد که تمامی جامعه از تحقق اقتـصادي مـردم        
وقتی سفره کوچک است سهم همه اندك است و سهم اکثریت ناچیز، وقتی سفره .  شدمند خواهند بهره

. برند نفعان خاص هم سهم بیشتري می شود و حتی ذي د سهم همه افزون می شوگسترده و پرنعمت می
 اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و ": چنانکه ابن خلدون متفکر مسلمان قرن هشتم هجري گفته است

 آنچه این متفکر روشنفکر "شود  شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوي می مردم فقیر می
ها پیش گفت امروزه نصب العین جوامع پیشرفته بشري و مهمترین عامل شکوفایی و بالندگی  مسلمان، قرن

    . اقتصاد جهانی است
تناسب با مسئولیت و اختیارات  اندرکاران باید در این فرآیند مسئولیتی فراخور حال و م           هریک از دست  

در عـین حـال تمـامی    . شان بپذیرند که در این گزارش تحت عنوان اقدامات ضروري آمده اسـت   قانونی
  :آفرینان باید اقدامات زیر را که از جهاتی مشابه و مشترك است انجام دهند اندرکارن و نقش دست

  :آفرینان باید اندرکاران و نقش همه دست
  

مورد نظر خویش را درباره اجراي ) ینی، فلسفی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسید(مبانی ارزشی  .1
تعیین و اعالم کنند تا چنانچه درحین اجراي فرآیند مشکالتی پیش آید تردید و  این پروژه ملی

ها مهمترین سنگر پایـداري در برابـر مـشکالت و     بندي به ارزش هراس ایجاد نگردد زیرا پاي    
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نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفـاي          اعالم مبانی ارزشی ذي   همچنین  . نامالیمات است 
 .ها خواهد افزود بندي عمومی به ارزش پاي

 
درجهت ایجاد یک عزم ملی و در پی آن جلب حمایت عمومی به هر طریق ممکن تالش و تبلیغ  .2

 .کنند
 

ذف و اصالح دهند شناسایی نمایند و براي ح قوانین و مقرراتی را که خود مانع کار تشخیص می .3
 .ها از مجاري قانونی اقدام کنند آن

 
دانند تدوین نمایند و از  قوانین و مقرراتی را که خود براي بهبود و تسهیل کارها ضروري می      .4

 .ها اقدام کنند مجاري قانونی براي تصویب آن
 

 .هاي کوتاه مدت را در برابر کسب منافع بلند مدت بپذیرند هزینه .5
 

 .ایی بپرهیزند و دیگران را نیز به این پرهیز توصیه کنندزدگی و ناشکیب از شتاب .6
  

  .این گزارش توجه جدي داشته باشند) ج(به مالحظات اجرایی مندرج در بند 
  

   فهرست کلی اقدامات ضروري- ب
  

   مهم وضروري براي مقامات عالی رتبه نظامتوصیه هاي
 تی هاي غیر دول بیان مبانی فلسفی و دینی حاکم بر توسعه فعالیت 

اي  ها براي مقاومت خود در برابر تغییر عمده افراد و سازمان. مقاومت در برابر تغییر امري طبیعی است
تراشند تا شاید مانع   قانون اساسی توجیهات دینی و فلسفی می44هاي کلی اصل  چون اجراي سیاست

شود و بـر     رنگ می   گران کم   توجیه توجیه . اگر مبانی فلسفی و دینی روشنی بیان شود       . تغییر شوند 
  شود اطمینان و دلگرمی مردم براي پشتیبانی از تغییرات افزوده می

 هاي غیردولتی  هاي حکومتی به تبلیغ فلسفه و مزایاي توسعه فعالیت تشویق صداوسیما و رسانه 
راندن جامعه به سوي اهداف مورد نظـر ذهـن و     ترین عامل بازداشتن و یا پیش       مهمترین و نیرومند  

توانند زمینه ذهنی و باورهاي جامعه را براي حمایت  صدا و سیما و رسانه ها می. ي جامعه استباورها
  .ها آماده سازند از اجراي سیاست

 هاي غیراصولی  هاي غیردولتی در برابر مخالفت حمایت صریح از توسعه فعالیت  
      رچوب مجـوز  نفعان موثر در جهت تسهیل فرآیند و در چا       تجویز واگذاري سهم مناسبی به ذي

  سهام قابل واگذاري% 50فروش اقساطی 
 گیري موفقیت فرآیند ابالغ معیارهاي کلی براي اندازه  
 هاي منظم از پیشرفت کار طبق معیارهاي ابالغ شده و صدور اوامر مقتضی براي  دریافت گزارش

 .حذف موانع و تسریع حرکت
  توسط رییس جمهوري44تعیین ضرب االجل اجراي سیاست هاي اصل  

ها براي اجراي کارهاي دشوار و کارهایی که چندان موافق طبعشان  تجربه نشان داده است که دولت
کنند لذا در این پروژه  هاي قانونی را هم رعایت نمی دهند و حتی ضرب االجل نیست رغبت نشان نمی

  .االجلی متکی بر برنامه اجرایی توسط مقام معظم رهبري ضروري است مهم تعیین ضرب
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 روساي سه قوه، :  مرکب از44هاي کلی اصل  یل و اداره شوراي عالی نظارت بر اجراي سیاستتشک

رئیس مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شوراي نگهبان، دبیر شوراي عالی امنیت ملی، رئیس کل 
هاي تهران و ایران، دو نفر مدیران اقتصادي از بخش  بانک مرکزي، رئیس صدا و سیما، روساي اتاق

  .ستان کل کشورخصوصی، داد
  
  
  
  

    :قوه قضائیه
 ها براي رسیدگی به مسائل واگذاري هایی از دادگاه تخصصی کردن شعبه  
    براي حمایت از بخش خصوصی در برابـر تعـرض   44تاسیس دادستانی ویژه مسائل اجرایی اصل 

 احتمالی
 رکاران امراند هاي غیردولتی به تمامی دست مبانی فلسفی، دینی و قانونی توسعه فعالیت آموزش. 
  قانون اساسی169 و 37تبیین، توضیح و ترویج اصل برائت در شرع مقدس و اصول  . 

 تقویت اعتماد مردم به صحت امر براي و که به اصل برائت بی توجهی شده استبراي محو این شبهه. 
 تبیین قضا و در عین حال حذف برخوردهاي ناصواب بعضی از افراد در قوه قضائیه، اقدام به ترویج و

  .اصل برائت ضروري است
 

 حقوق فردي شهروندان از جمله اعاده حیثیت  حفظ و رعایت  اهتمام بیشتر قـوه قضائیه به . 
این ذهنیت در مردم وجود دارد که حقوق دولت در مراجع قضایی بر حقوق شهروندان ترجیح داده         

توانند نسبت به  هاي دولتی می سازمانشود لذا مردم اطمینان ندارند که در برابر مقامات، نهادها و  می
  .در این خصوص جلب اعتماد عمومی ضروري است. احقاق حقوق خود اقدام کنند

  
 سازي امر بازرسی به نحو اثربخش و رسیدگی به خطاهاي  سازي فضاي اقتصادي از طریق بهینه سالم

 محتمل مجریان براساس عرف و کارشناسی و مقتضیات اجرایی
  هاي اقتصادي به داوري هاي بازرگانی در ارجاع پرونده هاي کارشناسی اتاق از ظرفیتاستفاده حداکثر  

  
   : نظاممجمع تشخیص مصلحت

 هایی  گاه-تدوین معیارهاي کالن و قرار(mile stone)براي نظارت بر پیشرفت اجراي فرایند   
 ها میها و ناکا دریافت مستمر گزارش پیشرفت کارها و واکنش مناسب در برابر موفقیت 
 ها به شوراي عالی نظارت اي از نحوه اجراي سیاست هاي دوره ارائه گزارش  
 هاي  هاي کلی نظام و سیاست  در تدوین سیاست44هاي کلی اصل  توجه جدي به الزامات سیاست

 ریزي توسعه و اعالم نظر در موارد اختالفی مجلس و شوراي نگهبان کلی برنامه
  

   : قانون اساسیشوراي نگهبان
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 گر در این خصوص هاي روشن ین مبانی دینی و قانونی خصوصی سازي و صدور بیانیهتعی  
 در اعالم نظر نسبت به مصوبات قانونی مجلس44هاي کلی اصل  توجه ویژه به سیاست  

  
   : شوراي اسالمیمجلس
 رهبري براي تسریع در اصالح  معظمصالح با عنایت به رهنمودهاي مقام تشکیل کمیسیون ویژه ذي 

 قانون اساسی در 85 به استناد اصل 44هاي کلی اصل  ویب قوانین مربـوط به اجراي سیاستو تص
  صورت نیاز

 تدوین ضوابط روشن براي نظارت بر حسن اجراي فرآیند طبق وظیفه و اختیارات نظارتی مجلس  
 سازي و اعالم مواضع در  هاي روشن و صریح نمایندگان در حمایت از فرآیند خصوصی صدور بیانیه

 هاي پیش از دستور نطق
 گري دولت در امور اقتصادي  سازي و قانون منع تصدي تصویب قوانین مورد نیاز مانند قانون خصوصی

  44هاي کلی اصل  براساس سیاست
 هاي اقتصادي کشور ریزي شده سهم دولت در تصدي تصویب قانونی مبنی بر کاهش برنامه 
         هـاي   عملیات پیمانکاري و مشاوره توسط بنگاه  تصویب قوانینی مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه

 .دولتی و شبه دولتی
آوري  علـت روي . قابـل توجیـه نبـوده اسـت    در هیچ زمانی انجام مشاوره و پیمانکاري توسـط دولـت      

هاي دولتی و شبه دولتی به این گونه کارها یا خودمحوري و خویش را برتر از دیگران دانستن  سازمان
در عمل و بدون استثناء تصدي دولت در این امور سبب شده . ها خواري افراد و گروه بوده است و یا ویژه

 مشاوره و اجرا ا، هزینه اجرا بیشتر و کیفیت کارها کمتر شود زیرتر ها طوالنی است که زمان اجراي پروژه
اند،  و نظارت که باید مستقل و جدا از یکدیگر عمل کنند همه تحت امر یک کارفرماي دولتی عمل کرده

از آنجا که مشاوره و پیمانکاري موتور     . که نتیجه آن خطاپوشی، ناپاسخگویی و ناکارآمدي شده است        
گري دولت و شبه   اساس استقالل اقتصادي کشور است باید هرچه زودتر از بند تصديمحرکه سازندگی و

  . دولت آزاد شود
 

 
          تصویب قانون تامین شرایط برابر رقابتی براي بخش خصوصی و عـدم تـرجیح بخـش دولتـی در

 قراردادها و معامالت دولتی 
  

   :دولـت
 سازي  سیاسی خصوصیها و توجیهات اجتماعی، اقتصادي و تدوین و اعالم ضرورت  
 44هاي کلی اصل  بندي اجراي کامل سیاست تهیه و اعالم برنامه زمان  
 هاي مانع و دست و پاگیر حذف مقررات و بخشنامه  
 ها و مقررات تسهیل کننده فرآیند نامه تدوین و ابالغ شیوه  
 86ل متوقف نمودن ارجاع کار به پیمانکاران و مشاوران دولتی و شبه دولتی از ابتداي سا  
  هاي دولتی مشمول قانون از طریق  هاي مورد نیاز براي توسعه بنگاه گذاري انجام تمامی سرمایه

ها را ندارد الزم اسـت   چون بخش خصوصی منابع کافی براي مشارکت(جلب شرکاي خصوصی    
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شود و یا از طرف دولت تخـصیص   بودجه توسعه اعم از این که از منابع داخلی بنگاه تامین می        
 )  به صورت وام در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود تا مشارکت میسر گرددیابد می

 ها پیش از پیروزي انقالب نیز با این بهانه که بخش خصوصی توان مالی براي اجراي  حتی از مدت
هاي بزرگ را ندارد منابع ملی حاصل از درآمد نفت را در بخش دولتی و به دست  گذاري سرمایه

گـذاري دولتـی ایجـاد      حاصل صدها میلیارد دالر سـرمایه     . اند  گذاري کرده   عوامل دولت سرمایه  
. هاي عریض و طویلی است که عمدتاً فاقد کارآیی و فاقد توان رقابت در بازار جهانی هستند بنگاه

 درصد است که نه تنها سودي براي 3 تا  2ها ساالنه بین      نرخ بازده مجموع این سرمایه گذاري     
ها هـم   هاي روزآوري و نوسازي این بنگاه       بلکه در مجموع پاسخگوي هزینه    اقتصاد کشور ندارد    

 .نیست
اینکه بخش خصوصی منابع مالی به اندازه دولت در اختیار ندارد واقعیتی است کـه ناشـی از اسـتیالي         

اگر عواید دولت مانند اکثر کشورهاي جهان ازمحل مالیات تحـصیل      . دولت بر منابع نفت است      
رفت که  بود و این بهانه از دست دولت بیرون می تر از دولت می صوصی در مجموع بزرگگردید بخش خ می

تنها .  عواید نفت در دست دولت است به هرحال واقعیت این است که. بخش خصوصی فاقد منابع مالی است
واب گذاري شده است یا خیر که ج توان مطرح کرد این است که آیا این عواید درست سرمایه پرسشی که می

گذاري شود  آن کامالً منفی است زیرا اگر مثالً تمامی این عواید به جاي اینکه مستقیماً توسط دولت سرمایه
 :شد اکنون شاهد وضعیت زیر بودیم  به بخش خصوصی با بهره مناسب وام داده می

بخش خصوصی نیرومندي داشتیم که در میدان رقابت جهـانی جـایی درخـور مقـام                 .1
 .مان داشت ملت

لتی کوچک و کارآمد داشتیم که با هزینه کم و با اقتـدار زیـاد بـه تمـشیت امـور                   دو .2
 .پرداخت می

بود و سود حاصله به صورت مالیات و  گذاري در بخش خصوصی عموماً سودآور می سرمایه .3
 .کرد گذاري مجدد به رونق اقتصادي کمک می سرمایه

کرد کـه بـه مراتـب        میدولت بابت وامی که به بخش خصوصی داده بود بهره دریافت             .4
 .شد هایش می گذاري تر از عواید فعلی دولت از سرمایه بیش

ها منابع جدیدي براي تزریق مجدد  ماند و بازپرداخت وام اصل سرمایه دولت محفوظ می .5
  .کرد سرمایه به جامعه ایجاد می

    د، به گذاري عام خصوصی متعد هاي سرمایه قانونی و تبلیغاتی از تشکیل شرکت    ،  حمایت مالی
  ها منظور  ایجاد بازار مناسب براي تسهیل واگذاري

 هاي مالی و قانونی به مدیران و کارکنان سطوح مختلف دولت به منظور تشویق آنان  اعطاي کمک
  ي اقتصادي جدید به ترك دولت و مشارکت در فرآیند توسعه

  
رزیابـی پیشبـرد فرآینـد هاي روشن و خالـی از ابهام براي ا نامه تدوین ضوابط، معیـارها و شیوه

  سازي خصوصی 
 صالح و براي اطالع عموم تدوین گزارش پیشرفت امور به صورت ماهانه براي مراجع ذي . 
 هاي خصوصی و مردم نهاد  ها و تشکل ها، انجمن پذیرفتن نهادهاي خصوصی مانند اتاق(NGO) 

  ها گیري به عنوان شریک در تصمیم
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  : دهاي بخش خصوصی و مردم نها تشکل
 ها سازي واگذاري  گذاري به منظور آسان هاي متعدد سرمایه تشکیل شرکت 
 هاي ایرانیان مقیم خارج از کشور تالش براي جذب سرمایه 
 گذاري در کشور تالش براي جلب مشارکت خارجیان براي سرمایه  
 اي هاي صنفی و حرفه تقویت و توسعه تشکل  
 هاي عمومی براي توسعه تفاهم اجتماعی در  ا و رسانهه هاي مالی و اطالعاتی به دانشگاه ارائه کمک

  سازي مورد خصوصی
       اي و   هاي صـنفی و حرفـه       هاي بازرگانی و انجمن     تالش براي توسعه تقش نهادهایی مانند اتاق

  .هاي قانونی و اجرایی سازي کارفرمایی، در تصمیم
  : هاي کارگري تشکل
 نافع و مشکالت آنسازي و اعالم م نقد آزاد و منصفانه فرآیند خصوصی  
 اي که کمترین هزینه را بر اقشار  ها براي اجراي فرآیند به گونه ترین شیوه تدوین و پیشنهاد مناسب

 محروم تحمیل کند 
 ها به  ها و محافل تخصصی براي بررسی و تدوین نظرها و پیشنهادهاي تشکل گیري از دانشگاه بهره

  .هاي علمی و سازنده روش
  :ها رسانه
 ن زمینه گفتگوي آزاد در چارچوب موازین علمی و نظري براي کالبد شکافی فرایند فراهم آورد

  سازي خصوصی
 هاي بزرگ نیروي انسانی آماده کردن جامعه براي پذیرفتن تغییرات سازمانی و جابجایی  
 ساالري ساالري به جاي فلسفه دولت آماده کردن جامعه براي پذیرفتن فلسفه مردم  
    هاي سیاسی و مالی کوتاه مدت  هاي مختلف براي پذیرفتن هزینه     رده آماده کردن مسئوالن در

 یابی به منافع عمومی بلند مدت اجتناب ناپذیر است اجراي فرایند که براي دست
 زدگی و ناشکیبایی در رویارویی با  هاي سازنده به جامعه براي دور اندیشی و پرهیز از شتاب توصیه

  تحوالت ناشی از اجراي فرآیند
 هاي اجراي فرآیند که گامی ضروري براي تضمین  سازي ضوابط، معیارها و شیوه ه شفافکمک ب

 .سالمت کارهاست
  

  :ساز هاي اندیشه  و دیگر سامانه حوزه دانشگاه
 نقد روشنگرانه فرآیند واگذاري 
 ساالر و اشاعه تحقیقات در این زمینه تدوین و اعالم مبانی نظري و علمی اقتصاد مردم 
  هاي مترتب بر فرآیند هاي ذهنی جامعه براي پذیرش هزینه زمینهفراهم نمودن 

 
  :روحانیـت

 در سطوح گسترده44هاي کلی اصل  تبیین مبانی دینی و فلسفی اجراي سیاست  
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 ساالر سازي اذهان و تقویت باورها و اطمینان مردم براي پذیرش اقتصاد مردم آماده 
 یط گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمیگذاري هرچه بیشتر در شرا تشویق مردم به سرمایه 

روحانیت محترم می تواند نقش بسیار مهمی در ترویج سیاست هاي اقتصادي مدنظر مقـام معظـم     
 .رهبري داشته باشند

  
  :هاي سیاسی احزاب و گروه

 گذاري و قضایی و ایفاي نقش  هاي اجرایی، قانون سازان در حوزه ایفاي نقش فعال به عنوان تصمیم
 44هاي کلی اصل  سازي سیاست سازدر مسیر تحقق و پیاده نهبهی

 سازي هاي گوناگون براي نقد و بررسی چگونگی روند خصوصی  برگزاري همایش 
 سازي زدگی فرآیند خصوصی کاري و جلوگیري از سیاست پرهیز از هرگونه سیاسی 

  
  :بنیادها و نهادهاي عمومی

 شان از مدیریت مستقیم به   و تبدیل روش مدیریت% 20ها به زیر  شان در کلیه بنگاه تقلیل سهام
 مدیریت سبد سهام

 ها و راهکارهاي اجرایی متکی به تجربه چند ده ساله خود براي پیشبرد هرچه بهتر  ارائه پیشنهاد
 سازي فرآیند خصوصی

 گري دولتی و شبه  حمایت مالی و اطالعاتی از انجام تحقیقات و مطالعات مربوط به واگذاري تصدي
 ولتی به بخش غیردولتید
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