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که در  حداقل 51 درصد سهام به خارجیان است 
از  یکی  در  اشتغال  قصد  به  و  مختلط  شرکت  یک 
اساسی  قانون   )81( اصــل  در  مذکور  فعالیت های 
کاسیک  و  سنتی  معنی  به  یا  مــی شــود،  تشکیل 
منابع  از  بــهــره بــرداری  انــحــصــاری  حــق  دادن  آن، 
طبیعی به خارجیان یا تنها مشارکت خارجیان در 
نیز  را  و معادن  کشاورزی  و  و صنعتی  تجارتی  امور 
مقرر  ممنوعیت  آیا  دیگر،  به  عبارت   برمی گیرد؟  در 
به وسیله  مستقیم  ســرمــایــه گــذاری   )81( اصــل  در 
سرمایه گذاران خارجی در رشته های مذکور در اصل 
بد  لحاظ سابقه  به  نه؟ شاید  یا  را شامل می شود 
کمیت  حا نفی  و  خارجی  سلطه  اندیشه  و  تاریخی 
ملی، منظور از امتیاز همان معنی سنتی آن، یعنی 
در  مذکور  امــور  به  تصدی  انحصاری  حق  اعطای 
اصل )81( قانون اساسی باشد. با این فرض، امتیاز 
قوانین  شمول  عــدم  قبیل  از  گی هایی  ویژ دارای 
مالیاتی، وسعت زیاد حوزه عملیات موضوع امتیاز، 
طوالنی بودن مدت امتیاز و مانند آن خواهد بود. 
گر منظور از امتیاز معنای فوق باشد، امروزه دیگر  ا
ترتیبات  آمــدن  کار  روی  با  زیــرا  نــدارد؛  موضوعیت 
تلقی  ُمرده  واژه ای  دیگر  امتیاز،  جدید،  قــراردادی 
 )81( اصــل  کــه  بپذیریم  باید  بنابراین،  مــی شــود؛ 
قانون اساسی، جهت جلوگیری از انحصار خارجی 
بنا شده و خارجیان را از داشتن سهام شرکت های 
 40 تــا  می توانند  آن هــا  اســت.  نــکــرده  منع  ایــرانــی 
کنند.  درصد در شرکت های داخلی سرمایه گذاری 
اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  اول  پنج ساله  برنامه 

از  استفاده  ــران،  ایـ اســامــی  جمهوری  فرهنگی  و 
راه هـــای  از  یکی  بــه عــنــوان  را،  متقابل  بیع  روش 
جلب سرمایه گذاری خارجی، مجاز دانسته است. 
به دولت  اول،  پنج ساله  برنامه  قانون  تبصره )۲9( 
نیازهای  از  قسمتی  رفــع  به منظور  تا  داده  اجــازه 
بخش صنعت و معدن، به منظور تولید و صادرات 
و سرمایه گذاری، به روش معامات بای بک اقدام 
برای  نیز،  دوم  پنج ساله  برنامه   )۲۲( تبصره  کند. 
ح های زیربنایی و توسعه ای و همچنین  اجرای طر
کشور، به دولت  افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی 
که انجام معامات بای بک را از  اختیار داده است 
به  هر  نماید.  تسهیل  کشور  بانکی  سیستم  طریق 
که بتواند تفسیری دقیق  حال، یک راه حل دقیق 
ارائه  هنوز  باشد،  اساسی  قانون   )81( اصل  دربــاره 
نشده و برخی، در تفسیر این اصل تا به آنجا پیش 
نمایندگی های  و  شعب  ثبت  حتی،  کــه  رفته اند 
می دانند  امکان پذیر  نیز  را  خــارجــی  شرکت های 
نیز  را  شــرکــت هــا  ثبت  قــانــون   )3( مـــاده  اجـــرای  و 

غیرممکن می پندارند.

 اصل 82 قانون اساسی
کارشناسان  استخدام   )8۲( اصل  به موجب 
خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد 
ــورای اســامــی.  تــصــویــب مجلس شــ ــا  ب و  ــروری  ضــ
ماده )۲( آیین نامه اجرایی قانون جلب و حمایت 
ــه هــای  ــی حــمــایــت ســرمــای ــارجـ ســـرمـــایـــه هـــای خـ
آیین نامه،  ایــن  نگاه  از  که  مـــی دارد  مقرر  خارجی 
که  ارزی   -1 از:  اســـت  ــارت  ــب ع ــی  ــارج خ ســرمــایــه 
ــران وارد شده  ایـ بــه  بــانــک هــای مــجــاز  از مــجــرای 
قطعات  کــار،  ابــزار  و  لــوازم  ۲-ماشین آالت،  باشد. 
نوع،  این  از  دیگری  اولیه  مــواد  و  ماشین ها  یدکی 
رایج  ماشین آالت  و  کارخانه ها  اینکه  بر  مشروط 
و  ــزار  ابـ بــاشــد.  رسیدگی  هیئت  قــبــول  مـــورد  و  روز 
سرمایه  ــه صــورت  ب بــایــد  کــارخــانــه  یــدکــی  قطعات 
منتقل شود. ممکن است برخی از ماشین آالت غیر 
اینکه  بر  مشروط  شــود،  کشور  وارد  سپس  اصلی، 
سرمایه  به نوعی  که  باشد  لوازمی  و  اشیا  زمــره  در 
وسایل   -3 جــاری.  ج  مخار نه  و  می آید  به حساب 
به  مــربــوط  هــوایــی  و  دریــایــی  زمینی،  حمل ونقل 
که برای آن سرمایه وارد شده  کاری  بهره برداری از 
مربوط  اینکه  بر  مشروط  اخــتــراع،  حق   -4 اســت. 
منظور  آن  بــه  کــه  باشد  تولیدی  برنامه  بــا  ــوأم  ت و 
هیئت  است.  شده  خارجی  سرمایه  ورود  تقاضای 

بخش ها  ایــــن  در  ســـرمـــایـــه گـــذاری    
از ســوی ســرمــایــه گــذاران خــارجــی تحت 
ــون تــشــویــق و حــمــایــت از  ــانـ پـــوشـــش قـ

سرمایه گذاری خارجی قرار نمی گیرد.
بــا ایــن وصــف بــه لحاظ عــدم استفاده از 
قــانــون،  ایـــن  حــمــایــت هــای  و  تضمین ها 
چندانی  انگیزه  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاران 
بخش ها  ایــن  در  ســرمــایــه گــذاری  جهت 
نخواهند داشت. از سوی دیگر، وجود اصل 
)44( این توهم را به وجود می آورد که اگر 
صنعتی توسط بخش خصوصی ایرانی و 
خارجی ایجاد و در اثر سرمایه گذاری های 
مداوم توسعه یابد و به صنایع بزرگ تبدیل 
شود در معرض دولتی شدن و ملی شدن 

قرار می گیرد. 

کشور  اقــتــصــادی  توسعه  و  رشــد  مــوجــب  و  نــشــود 
گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون 
جمهوری اسامی است«. تفصیل ضوابط و قلمرو 
بر  می کند.  معّین  قانون  را  بخش  سه  هر  شرایط  و 
دولتی  بخش  اســاســی،  قانون   )44( اصــل  اســاس 
بنابراین،  می دهد؛  تشکیل  را  ایران  اقتصاد  محور 
و صنایع  بــزرگ  که جــزو معادن  گــاز  و  نفت  بخش 
و بخش خصوصی،  بوده  کامًا دولتی  مادر است، 
فعالیت  امکان  خارجی،  سرمایه گذاران  جمله  از 
مــی شــود بخش  امـــر ســبــب  ایـــن  نــــدارد.  را  آن  در 
ایـــران  گـــاز  و  نــفــت  ــور  امـ در  فعالیت  از  خــصــوصــی 
 3 مــاده  از  الــف  بند  اســاس  بر  زیــرا  بماند،  محروم 
خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  تشویق،  قانون 
که فعالیت بخش خصوصی در  فقط در زمینه هایی 
آن مجاز باشد، ممکن است. بر این اساس امکان 
در  بخش  این  در  خارجی  سرمایه گذاران  فعالیت 
عمل غیرممکن خواهد بود، زیرا سرمایه گذاری در 
این بخش ها از سوی سرمایه گذاران خارجی تحت 
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  تشویق  قانون  پوشش 
خارجی قرار نمی گیرد. با این وصف به لحاظ عدم 
قانون،  این  حمایت های  و  تضمین ها  از  استفاده 
ــذاران خــارجــی انــگــیــزه چــنــدانــی جهت  ــه گ ســرمــای
سرمایه گذاری در این بخش ها نخواهند داشت. از 
سوی دیگر، وجود اصل )44( این توهم را به وجود 
خصوصی  بخش  توسط  صنعتی  گــر  ا کــه  ــی آورد  مـ
اثر سرمایه گذاری های  و در  ایجاد  ایرانی و خارجی 
تبدیل شود  بزرگ  به صنایع  و  یابد  توسعه  مداوم 
در معرض دولتی شدن و ملی شدن قرار می گیرد؛ 
از  نمود  خواهند  سعی  سرمایه  صاحبان  بنابراین، 
توسعه صنایع و ایجاد صنایع بزرگ احتراز نمایند.

 اصل 81 قانون اساسی
مطابق اصل )81( قانون اساسی دادن امتیاز 
تــجــاری،  امـــور  در  مــؤســســه  و  شــرکــت هــا  تشکیل 
کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان  صنعتی، 
نـــِص صریح  ــا  ب اســـت.  مــمــنــوع  بــه صــورت مطلق 
جلب  راه  در  قــانــونــی  منع  مهم ترین  اصـــل،  ــن  ای
مقرر  ممنوعیت  ــران،  ایـ در  خــارجــی  سرمایه های 
از نظر  که  در اصل )81( قانون اساسی خواهد بود 
بالقوه،  سرمایه گذاران  بــرای  خطر  میزان  ارزیــابــی 
سنگین تر  سرمایه گذاری  موضع  جهت  را  ترازو  کفه 
این  در  که  »امتیاز«  کلمه  از  منظور  ــا  اّم می کند، 
گذاری  وا معنی  به  امتیاز  آیا  چیست؟  آمده،  اصل 


