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اجــرای  قــانــون نحوه  بــر اصــاح  کید دوبـــاره  تأ
دکتر  ســراغ  تا  شد  سبب  اساسی  قانون   44 اصــل 
شناخته شده  استادان  از  یکی  رستمی«  »ولــی اهلل 
علمی  هیئت  عضو  ایـــران  اداری  مــالــی-  حــقــوق 
دانشگاه تهران برویم و درباره چالش های اجرایی 

شدن این اصل تا امروز بیشتر بدانیم:

پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهـــبـــردی:بــرای
کلیاصل44 بحثدربارهاجرایسیاستهای
این پیرامونی چالشهای و مباحث نکات، و
سال 12 -10 از هستیم. شما خدمت موضوع
دربــارهمقدمات،ضــرورتطرح،صحبت پیش
فــاصــلــهایوجــود ولـــیهمچنان ــت. اسـ شـــده
باید آنچه و 44هست اصل در آنچه بین دارد
باشد.چهمقدارازاینوضعیتمربوطبهموانع
به مربوط مقدار چه و اســت قانونی و حقوقی
کنیم، گرنسبتسنجی ا اقتصادیاست؟ موانع

کدامازاینهاچقدراست؟ وزنهر
ــل  ــی اص ــل ک ــون اجــــــرای ســیــاســت هــای  ــانـ قـ
ــردن  ک ــی در راســـتـــای اجـــرایـــی  ــاس ــون اس ــان ق  44
برخی  البته  است،  مذکور  اصل  کلی  سیاست های 
کشور  در  اقــتــصــادی  تــحــول  یــک  بــه عــنــوان  را  آن 

هم  آن  نهم  فصل  می گیرد.  بر  در  را  هشتم  فصل 
معنای  بــه  رقــابــت  آن  در  کــه  اســت  مهمی  فصل 
کشور قواعد  اینکه در  با توجه به  انحصار نیست و 
کــامــل نیست و نــهــادی هــم بــرای  حــقــوق رقــابــت 
تنظیم گری امور رقابت به معنای انحصار نداشتیم، 
در این قانون شورای رقابت پیش بینی شد و تحول 
و نوآوری در بطن خود دارد؛ اما دو مطلب به نظرم 
در راستای سؤال حضرتعالی هست، یکی اینکه این 
قانون در شرایط خاصی با اهداف ایجاد تحول در 
نظام اقتصادی تصویب شد و من معتقدم بیشتر با 
اواًل خصوصی سازی  مشکات اجرایی مواجه بود. 
خود  که  هم  بسترهایی  ثانیًا  نشد،  انجام  درست 
بود،  کرده  برای خصوصی سازی پیش بینی  قانون 
حتی بسترهای قانونی آن انجام نشد. نکته سوم 
که پس از آن حاصل شد؛  مشکات اقتصادی بود 
قضیه  این  روی  قطعًا  که  تحریم ها  بحث  جمله  از 

گذاشت. اثر 
که  در ُبعد حقوقی مهم ترین مطلب این است 
کلی نمی توانستیم  ما با قانون اجرای سیاست های 
به اهداف این قانون برسیم، باید بسترهای قانونی 
دیــگــری را فــراهــم مــی کــردیــم. در خــود قــانــون هم 
نظام  در  باید  اصاحاتی  که  بــود  شــده  پیش بینی 
که بیشتر  قوانین ما صورت بگیرد و قوانین فعلی ما 
تحوالت  با  همگام  بــود،  دولتی  اقتصاد  بر  مبتنی 
و  خصوصی  بخش  تقویت  از  اعــم  قــانــون  ایــن  بــا 
و  نگرفت  صــورت  کــامــًا  بخش،  ایــن  نقش آفرینی 
شود؛  اصــاح  تجارت  قانون  و  کــار  قانون  شد  قــرار 
تجارت  قانون های  و  گرفت  اقداماتی صورت  البته 
نرسید،  نتیجه ای  بــه  ــا  ام شــد؛  اصـــاح  هــم  ــار  ک و 
ــگــری هــم بــه عــنــوان  ــنــارش حــتــی قــوانــیــن دی ک در 
خصوصی سازی  بحث های  بــرای  الزم  بسترهای 
چه در قالب اصاحات، چه در قالب تدوین قوانین 
یا خألهای قانونی موجود و حتی در رابطه با خود 
بحث  مثل  بــود،  مثبت  که  شد  نوشته  قانون  این 
خود مقررات زدایی. به تبع آن ممکن است بعضی 
اصاح  کنارش  در  بخواهیم  هم  را  زائــد  قوانین  از 
که در ماده 7 آن پیش بینی شد، اما از لحاظ  کنیم 
مــقــررات  و  قــوانــیــن  کــامــل  نتوانستیم  مــا  حقوقی 
کنیم، یا اصاحات الزم را انجام  مربوطه را یا تدوین 
آمادگی  خصوصی  بخش  اینکه  دوم  نکته  دهیم. 
مناسبی برای ورود به این قضیه را هم نداشت، به 
همین دلیل به جای بخش خصوصی بیشتر بخش 
خصولتی )خصوصی دولتی( وارد شد و ما در اجرای 

گفت وگو با ولی اهلل رستمی عضو 
هیئت علمی دانشگاه تهران درباره 

کلی اصل 44: سیاست های 

نظام حقوقی مان 
را متناسب با 

قانون اصل 44 
اصالح نکرده ایم/ 

باید در ضمانت 
اجرای قوانین 

خصوصی سازی 
کنیم تجدیدنظر 

   در خود قانون هم پیش بینی شده 
قوانین  نظام  در  باید  اصاحاتی  که  بود 
که  مــا  فعلی  قوانین  و  بگیرد  صــورت  مــا 
بــود،  ــتــی  دول اقــتــصــاد  ــر  ب مبتنی  بیشتر 
از  اعــم  قانون  ایــن  با  تحوالت  با  همگام 
نقش آفرینی  و  خصوصی  بخش  تقویت 
قرار  و  نگرفت  صــورت  کامًا  بخش،  ایــن 
شــد قــانــون کــار و قــانــون تــجــارت اصــاح 
گــرفــت و  شـــود؛ البته اقــدامــاتــی صـــورت 
قانون های تجارت و کار هم اصاح شد؛ 

اما به نتیجه ای نرسید.  

که می تواند زمینه اصاح اقتصادی  برمی شمردند 
نحوه  خصوص  در  تغییراتی  چــون  کند،  فراهم  را 
قوانین  اقتصاد  بخش  ابعاد  به   ،44 اصــل  اجــرای 

ایران اضافه شده است.
گر بخواهیم در نظر بگیریم  خود این قانون را ا
دو قسمت عمده دارد. یک قسمت آن برمی گردد 
نــحــوه فعالیت  و  بــحــث هــای خــصــوصــی ســازی  بــه 
سر  تا  اول  فصل  از  تقریبًا  که  اقتصادی  بنگاه های 


