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مقدمه
مــهــم جامعه  ــاد  ــع اب از  یــکــی  اقــتــصــادی  بــعــد 
ــاص بین  روابــطــی خ بــر  ــت و مشتمل  انــســانــی اس
عهده دار  که  اساسی  قوانین  اســت.  انسانی  افــراد 
کان هستند نسبت  افراد در سطح  روابط  تنظیم 
به این بعد بی تفاوت نبوده و قواعدی را پیش بینی 
نیز  می کنند. قانون گذار اساسی جمهوری اسامی 
این  چهارم  فصل  و  نبوده  مستثنا  قاعده  ایــن  از 
قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص 
داده است. همچنین به طور مشخص در اصل 44، 
را  اسامی  جمهوری  اقتصادی  نظام  بخش های 
برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هر 
کرده است. با توجه به اقتضائات  یک را پیش بینی 
بازترسیم  ضرورت  و  اقتصادی  نظام  در  پیش آمده 
کلی  محدوده بخش های اقتصادی، سیاست های 
اصل 44 در سال های 1384 و 1385 از جانب رهبر 
گردید. قانون گذار عادی در این راستا  انقاب اباغ 
اما  رساند؛  تصویب  به  را  سیاست ها  اجرای  قانون 
 1۲ گذشت  با  که  شد  آن  از  مانع  مشکاتی  وجــود 
سیاست ها  اهـــداف  قــانــون،  ایــن  تصویب  از  ســال 

محقق شود.
اصـــل 44 قــانــون اســاســی نــظــام اقــتــصــادی 
ــتــی،  جــمــهــوری اســـامـــی را مــتــضــمــن بــخــش دول
تغییرات  به  توجه  با  می داند.  تعاونی  و  خصوصی 
اوضـــاع و احـــوال نظام اقــتــصــادی، وزن هــر یــک از 
در  است.  زمانی  متغیرهای  از  تابعی  بخش ها  این 
به مشکات  توجه  با  اساسی،  قانون  تدوین  زمان 
جامعه انقابی و محدودیت های بخش خصوصی، 
بخش اخیرالذکر آمادگی اینکه عهده دار درصد قابل 
توجهی از وزن نظام اقتصادی باشد را نداشت. از 
قانون  اساسی در صدر اصل 44  قانون گذار  این رو 
دولتی  را  اقتصادی  مختلف  حــوزه هــای  اســاســی، 
ــم از تــعــاونــی و  کـــرده و بــخــش هــای دیــگــر اع اعـــام 
همین  اما  کــرد؛  پیش بینی  محدودتر  را  خصوصی 
نگرانی در زمان تدوین قانون وجود داشت؛ به این 
را  تغییراتی  کشش  یادشده  باید  اصل  که  صــورت 
نظام  در  دیگر  متغیرهای  و  زمان  که  باشد  داشته 
در  بتواند  قانون  اینکه  می کنند.  ایجاد  اقتصادی 
زمان مختلف، خود را با وضعیت اقتصادی سازگار 
نماید. از این رو، هر چند انتقاداتی به نحوه تنظیم 
که در  اصل وارد است، اصل به گونه ای تنظیم شد 
با  اساسی  احکام  سازگاری  برای  ظرفیتی  آن  ذیل 
باره  این  در  البته  شود.  فراهم  اقتصادی  وضعیت 

که در ادامه بررسی خواهد  دیدگاه ها متفاوت است 
شد.

به نظر می رسد صدر اصل با توجه به اندیشه 
قــانــون گــذار  امــا  شــده  تنظیم  زمـــان  آن  در  کــم  حــا
غافل  یادشده،  قانون  انعطاف  ضرورت  از  اساسی 
در  را  ظرفیتی  حقیقت  در  حکم  این  است.  نبوده 
قانون گذار  آن  اساس  بر  که  کرده  تعبیه  اصل  ذیل 
عادی می تواند با قانون گذاری، پاسخگوی شرایط 
و  صدر  نسبت  از  تفاسیر  البته  باشد.  زمانی  متغیر 

ذیل اصل متفاوت است.
در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد: بر اساس 
دیدگاه اول مفاد صدر اصل ثابت است و قانون گذار 
اساسی به موجب ذیل اصل تنها تعیین مصادیق 
قانون گذار  عهده  بر  را  اصل  صدر  مــوارد  از  یک  هر 
عادی  قانون گذار  بنابراین  اســت؛  گذاشته  عــادی 
نظام  بخش های  از  هریک  مــحــدوده  تغییر  ــرای  ب
مصادیق  تعیین  طریق  از  می تواند  تنها  اقتصادی 

کند. این بخش ها اقدام 
ــر اســـاس دیـــدگـــاه دوم، ذیـــل اصـــل به  ب ــا  امـ
محدوده  تعیین  در  ــادی  ع قــانــون گــذار  صاحیت 
مرجع  ایـــن  و  دارد  صــراحــت  بــخــش هــا  از  هــریــک 
اصل  در  ج  مندر شــروط  ماحظه  ضمن  می تواند 
را  بخش ها  از  یک  هر  شرایط  و  ضوابط  محدوده، 
با  مطابقت  از:  عبارت اند  شرایط  این  کند.  تعیین 
ج  خار چهارم(،  )فصل  یادشده  فصل  اصول  دیگر 
توسعه  و  رشد  موجب  نبودن،  اســام  محدوده  از 
را در پی نداشتن.  زیان جامعه  و  بودن  اقتصادی 
در  مصوباتی  وضــع  مبنای  اصــل  از  تفسیر  همین 
بنگاه های  گـــــذاری  وا متضمن  ــه  ک شــد  مجلس 
دولتی بوده و شورای نگهبان نیز در مقام رسیدگی 

ع و قانون  به عدم مغایرت مصوبات یادشده با شر
کرد.1 اساسی، برخی از این مصوبات را تأیید 

از   44 اصـــــل  ــلـــی  کـ ســـیـــاســـت هـــای  ــاغ  ــ ــ ابـ
ایــن  جمله  از  مــی گــرفــت.  نشئت  ضــرورت هــایــی 
ضرورت ها، تعیین سمت وسوی اقدامات تقنینی و 
از طریق آن ایجاد فضای رقابتی بود. دولت یکه تاز 
بازار بوده و بخش های دیگر اقتصادی با توجه به 
تسلط دولت در بازار فرصت خودنمایی و شکوفایی 
سرمایه گذاران  همچنین  نمیافتند؛  را  ظرفیت ها 
نداشتند.  سرمایه گذاری  برای  رغبتی  فضا  این  در 
ضـــرورت دیــگــر بــه نــحــوه مــدیــریــت دولـــت در این 
آنکه  توضیح  می شد.  مربوط  اقتصادی  حوزه های 
در  دولتی  مدیریت  بر  کم  حا رویه های  به  توجه  با 
یادشده  اقتصادی  بنگاه های  اقتصادی،  فضای 
کارایی و بهره وری مورد انتظار را نداشتند. ضرورت 
که در جریان  سوم بحث نظارت بود؛ به این ترتیب 
کشیدن امور تصدی گرایانه توسط دولت،  به دوش 
و  می شد  واقع  غفلت  مورد  عمومًا  نظارت  کارویژه 
دولتی  بنگاه های  بدنه  در  را  فساد  بــروز  خود  این 
کنار سایر  را در پی داشــت.۲ ضرورت های فوق در 
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نسبت  نگاه  نوع  دو   ،44 اصل  ذیل  از  تفاسیر  اساس  بر 
برخی  دارد:  وجــود   44 اصــل  کلی  سیاست های  به 
مفاد  در  به نوعی  یــادشــده  سیاست های  معتقدند 
ج از چارچوب  قانون اساسی دست برده و آن را خار
اســت.  داده  ــرار  ق بازنگری  مــورد   177 اصــل  قانونی 
از  حقیقت  در  سیاست ها  این  معتقدند  دیگر  برخی 
تغییر  چارچوب  و  بــرده  بهره   44 اصل  ذیل  ظرفیت 
با  متناسب  را  اقتصادی  مختلف  بخش های  وزن 
کرده است. به نظر دیدگاه  اوضاع واحوال روز ترسیم 
ابــاغ  از  پیش  چــه  ــت.  اس نزدیک تر  ــواب  ص بــه  دوم 
از ظرفیت ذیل اصل در  نیز مجلس  این سیاست ها 
گــذاری  وا نحوه  قانون  یا  سوم  تا  اول  توسعه  قوانین 
بهره  کــارگــران  و  ایثارگران  به  متعلق  و  دولتی  سهام 
گذاری بخش های  برده است. به این ترتیب رویه وا
ــه و  ــت ــداش ح در صــــدر اصــــل تـــازگـــی ن دولـــتـــی مــصــر
که  کرد  تعیین  را  چارچوبی  فقط  کلی  سیاست های 
قانون  صاحیت های  از  بهره گیری  در  را  قانون گذار 
خود به موجب ذیل اصل 44 هدایت می کند. برای 
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بر  مــروری  الیاس )1389(.  نــادران،  و  امید  ۲-  عطایی، 
کلی  روند تهیه و تصویب قانون اجرای سیاست های 

نــظــام  ــی  ــاسـ اسـ ــون  ــانـ قـ ــل 44  ــ اص   
را متضمن  اقتصادی جمهوری اسامی 
ــتـــی، خــصــوصــی و تــعــاونــی  بــخــش دولـ
و  اوضــاع  تغییرات  به  توجه  با  می داند. 
از  یک  هر  وزن  اقتصادی،  نظام  احــوال 
این بخش ها تابعی از متغیرهای زمانی 
اساسی،  قانون  تدوین  زمــان  در  اســت. 
انقابی  جامعه  مشکات  بــه  توجه  بــا 
خصوصی،  بــخــش  مــحــدودیــت هــای  و 
اینکه عهده دار  بخش اخیرالذکر آمادگی 
نــظــام  وزن  از  تــوجــهــی  قـــابـــل  درصـــــد 

اقتصادی باشد را نداشت.  


