Public Law Studies Quarterly, Vol. 50, No. 4, Winter 2021
DOI: 10.22059/jplsq.2019.269081.1852

Legal Requirements of the Resistive Economy in
the "Legislative Phase" with the emphasis on
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Abstract
The resistive economy has been noticed as a fundamental strategy to change the
economy movement of the country by the Supreme Leader of the Revolution.
Imposing unlawful unilateral sanctions in order to put pressure on the Islamic
Revolution which has imposed restrictions on the country's economic development,
on the one hand, and the necessity to integrate and relationship between the general
policies of the resistive economy and the specialized areas of public law in order to
achieve social and economic growth and justice, welfare and dynamism based on
production and employment on the other hand, clarify the necessity of investigating
the legal requirements of the resistive economy. The research question is that what
are the legal requirements of the legislative phase of resistive economy? In answer
to this question, the research findings, which have been done in a descriptiveanalytical manner, indicate that the legal requirements of the resistive economy in
the legislative phase are the adoption of effective, transparent, coherent and revised
laws that make the necessary efficiency in order to enable the creation of public
relations between the authorities and the public as a key solution for the
implementation of a resistive economy and legal requirements.
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چکیده
اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گلااری ررتلت اقتصلادی ت لور
توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شده است .اعمال تحریمهای ظالمانل یجاانبل ریرقلانونی نظلا
سلطه بهمنظور وارد آوردن ف ار به انقالب اسالمی تله محلدودیتهایی بلرای توسلع اقتصلادی
ت ور ایااد ترده اسلت ا ی سلو و للمو بههمپیوسلت ی و رابطل سیاسلتهای تللی اقتصلاد
مقاومتی با رو ههای تخصصی رقلو عملومی در راسلتای تحقلد رشلد و علدالت اجتملاعی و
اقتصادی ایااد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشلتغال و اتجلای مللی ا سلوی دی لر ضلرور
بررسی الماما رقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن مینماید .سؤال تحقید این اسلت تله الماملا
رقوقی اقتصاد مقاومتی در مررل قانون ااری با تأتید بلر الل  44قلانون اساسلی سی؟لت در
پاسخ به این پرسش یافت تحقید ته بهلور تولیفی-تحلیلی اناا گرفته بیان ر آن است ته
الماما رقوقی اقتصاد مقاومتی در مررل قانون ااری تصویب قلوانین ملؤ ر شلفا ،من؟لام و
منقح است ته تارامدی ال را بهمنظور عد اجرای سلیقهای قوانین و نیم ب؟تن منافلا رانلت و
ف؟اد و تبعیض داشته باشد و بلا فرهن سلا ی در سلطوع عملومی ا یل ولر ،و اسلتفاده ا
تاربیا موفد دنیا و بومیسا ی آنها در تنار عم ملی بین م؟ئوالن و مرد ا ور ،دی ر بتواند
بهعنوان راهجاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویجرد الماما رقوقی بهتار گرفته شود.

کلیدواژگان
الماما رقوقی اقتصاد مقاومتی سیاستهای تلی قانون ااری قانون اساسی.
 .1استادیار دان جده رقو وعلو سیاسی دان اه تهران تهران ایران (نوی؟ندۀ م؟ئول).
 .2دان یار دان جده رقو و علو سیاسی دان اه تهران تهران ایران.
 .3دان اوی دتتری رقو عمومی پردیس بین المللی ارس دان
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مقدمه
با ن اه گارا بلر بحرانهلای اقتصلادی و مداخلل دولتهلا بلرای مقابلله بلا آن ا یل ولر ،و
تحریمهای سیاسی و ارللب یجاانبله1ا ولر ،دی لر ت لورهای ملورد تحلریم توان؟لتهاند بلا
قانون ااری موجبا روند اقتصادی را فراهم سا ند و با مقاو سا ی و با اتجا به تواناییهای ملی
و داخلی برای شج؟ت تحریمها (عبلدالملجی  )217 :1395نلهتنها ای؟لتایی اقتصلادی بلجله
تقویت و درآمد ملی را نیم ارتقا دهند .بنابراین با مداقه در اقتصادِ ت ورهای توسعهیافته و ملورد
تحریم در مورد ایران هم بهعنوان ت وری ته در شرایط م ابه است میتلوان بله ایلن نتیاله
رسید ته با استفاده ا تفجر ناب اسالمی مبتنی بلر شاخصلههایی سلون اسلتقالل خوداتجلایی
بهرهگیری ا آمو ههای دینی و با تجیه بر منابع عظیم بومی2و با این فرضیه تله تقنلین وجلودِ
شفافیت ان؟اا و منقح تردن قوانین سبب تأمین استقالل توسع اقتصادی و رفاه نویدبخش
ساختن تمدن بمرگ اسالمی در عرل اقتصادی ا وریلد نق ل راه جدیلد در قاللب «الماملا
رقوقی اقتصاد مقاومتی» برای رفع این م ج میتوان اقدا ترد ته قانون اساسی در الول 43
و  44ظرفیتهای الما در تمهیلد بلرای اجلرای اقتصلاد مقلاومتی را داراسلت و در تنلار آنهلا
سیاستهای تلی ابالری ا سوی مقا معظم رهبری و قانون اجلرای اقتصلاد مقلاومتی3مصلوب
مالس و نیم الول 24گان آن در ماموع ظرفیتهای ن؟بتاً خوبی را بلهعنوان قواعلد رقلوقیِ
باالدستی فراهم آورده است ا اینرو با توجه به موارد ماتور به این پرسش پاسخ داده میشلود
ته الماما رقوقی اقتصاد مقاومتی در مررل قانون ااری با تأتید بر ال  44سی؟ت

مفاهیم
 .1سیاستهای کلی

4

در جهان بی تر رهبران خطوط تلی سیاستهای عملومی و تلالن را در برناملههای راهبلردی
 .1ا جمله آمریجا ا سال  1910بهمنظور تغییر رفتار داخلی آن ت ورها یا تغییر رفتار خارجی آنها و نیم بی بلا
تردن رجومتهای هد ،و رتی سرن ون تردن این رجومتها همچلون آراانتلین ( )1914ااپلن ()1917
سین ( )1949آلمان شوروی ( )1980و ...آنها را تحریم ترد.
 .2در پیچیدهترین مقول ب ری خاورمیانه یعنی جن تحمیلی امنیت ملی تولیدا با دارنلدۀ موشلجی و دفلاعی
پی رفتهای ه؟تهای و ...در دهههای اخیر ته ا نمونههای بار ظهور خالقیتهای دان مندان و جوانان انقالبی
است ته بدون اتجا به ررب به اهدا ،راهبردی رسیدهاند ته رتی دشمنان خود نیم به آنها معتر،اند.
 .3در سال  1397در مالس به تصویب رسیده است.
 .4برای تعریف سیاستهای تلی ال است وااۀ «سیاست» تعریف شود .سیاست ا جمله به معنی رجومت تردن
رجمداری عدالت جما محافظت ردود مل مصلحت تدبیر دوراندی ی و ...نمدی ترین معنای لغوی
سیاست به مفهو سیاستهای تلی منظور در قانون اساسی تدبیر مصلحت و دوراندی ی است.
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لادر میتنند (قاضی  .)577 :1383در جمهوری اسالمی مقا معظم رهبری با توجه به الل
 110قانون اساسی سیاستهای تلی نظا را به سران قوا ابالغ میتنند .در ملورد سیاسلتهای
تلی برخی بر این باورند ته سیاستهای تلی نظا ا جمله سیاستهای تلی اقتصاد مقلاومتی
ته جنب الما آور رقوقی داشته باشد در رأس سل؟لهمراتب قوانین و مافو قانون اساسی است
سراته در مرۀ اوامر والیی قرار میگیرد و مصللحت عمل بله آن ا مصللحت عمل بله قلانون
اساسی فراتر است (خلیلی  .)74 :1383در مقاب گروه عمدهای ا لاربنظران معتقدنلد ایلن
سیاستهای تلی مادون قانون اساسی و مافو سایر هناارهای رقلوقی اسلت .در تبیلین ایلن
عبار میتوان گفت قانون اساسی آرمان و میثا ملی و سند رقوقی و سیاسی ی ت ور است
و ال برتری و راتمیت آن ایااب میتند ته هیچ هنالاری بلاالتر ا آن نباشلد (موسلی اده
 .)49 :1393بهعبار دی ر این سیاستها ته الما آور رقوقی داشته باشد ا نظر نظم هنااری
و رقو اساسی پایینتر ا قانون اساسی هرسند باالتر ا قوانین عادی و مقررا دولتی اسلت و
به همین دلی نمیتواند ن؟بت به الول قلانون اساسلی ا ارجحیلت برخلوردار باشلد ( ارعلی
 .)33 :1383در نتیاه در خصوص ن؟بت سیاسلتهای تللی نظلا ا جملله الماملا رقلوقی
سیاستهای تلی اقتصاد مقاومتی نظا با سایر هناارهای رقوقی میتوان گفلت تله ماموعله
تدابیر و خطم یهایی است ته ن؟بت به قانون اساسی در مرتبل پلایینتر و بلاالتر ا مقلررا
عادی قرار دارد ته در ج؟توجوی سیر جامعه به سمتوسوی اهلدا ،آرملانی و تحقلد قلانون
اساسی براساس الول  43و  44است (انصاری  .)184 :1385ا ایلنرو ایلن سیاسلتهای تللی
اقتصاد مقاومتی ابالری ا سوی مقا معظم رهبری قواعدی ال االجرا تلقلی میشلود و همله
نهادها و ساختارهای رجومت موظفند وظایف خلود را منطبلد بلا آن اجلرا نماینلد و در جهلت
عملیاتی نمودن آن اقدا نمایند.

 .2الزامات
برای رقو  ،تعریفهای گوناگونی ارائه شده اسلت تعریفهلایی سلون « ماموعلهای ا قواعلد
الما آور تلی ته بهمنظور ایااد نظم و استقرار عدالت بر ندگی اجتماعی ان؟ان رجومت میتند
و اجرای آن ا ور ،دولت تضمین میشود» (تاتو یان  )549 :1377یا « ماموعه قواعد راتم
بر رفتار ان؟ان ته بهوسیل قدر اجتماعی با ی تیفیلت فلاعلی بلر افلراد تحمیل میشلود»
(دوپاتیه  .)447 :1332براساس این تعاریف رقو قواعد الما آوراست یعنلی عنصلر اللما در
1
ذا قواعد رقوقی وجود دارد .برخی رقوقلدانان اللما را بله معنلای ضلمانت اجلرا دان؟لتهاند
 .1و بر این باورند ته الما تنندگی قواعد رقوقی به این معناست ته اجرای آن تضمین شده است یعنی اگر ت؟ی
ا عم به آن قواعد امتناع ور د نیرویی وی را ناگمیر ا عم میسا د« :منظلور ا الماملی بلودن یل الل
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(جوان  .)385 :1364برخی دی ر ا للاربنظران رلو ۀ رقلو اللما را بله معنلای تجلیلف
دان؟تهاند (1ارعی  .)266 :1384خاللل سلخن اینجله «تجلیلف» عنصلر همعلر «امتیلا »
نی؟ت بلجه یا من أ انتماع آن است یا سهرۀ دی لری ا آن اسلت2.اینل سله رلد را متضلمن
تجلیف بدانیم و سه خود تجلیف بهر؟اب آوریم در هر لور الما در قاعدۀ رقوقی عبلار ا
همان تجلیف ایاابی یا تحریمی است ته قانون اار جع میتنلد تلا ملرد را بله عمل بله آن
وادارد .بدینترتیب تفاو رد و تجلیف ن؟بی است نه ذاتی و هر دو دارای ی واقعیت است ته
به جع و ت ریع قانون اار ب؟ت ی دارد.

 .3اقتصاد مقاومتی
در رللو ۀ ادبیللا رقللوقی دی للر ت للورها در مللورد اقتصللاد مقللاومتی عبللاراتی مثل آسللیبپایری
( )vulnerabilityبا ( )stabilityیا تابآوری ( )resilienceوجود دارد ته ا نظر مفهلومی بله اقتصلاد
مقاومتی قرابت دارد .اقتصلاد مقلاومتی Resilient Economy :یلا) (Resistive economyروشلی بلرای
مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه ی منطقه یا ت ور تحریمشده با تمتلرین واب؟لت ی بله خلار ا
ت ور در خصوص نیا های اساسی و راهبردی است .توانایی با یابی و با گ ت به رالت اولیه بعد ا وارد
4
شدن شوکهای خار ا سی؟تم 3توانایی ای؟تادگی و مقابله در مقاب تجانهها یعنلی جلاب شلوکها
و سو توانایی اجتناب ا شوک (پندال تووال5و همجاران  .)27 :2010اقتصاد مقاومتی بنیلانی نظلری
برای مدل؟ا ی گون ویژهای ا اقتصاد است ته فعاالنه خود را برای مواجهه با تحریمهلا بلیش ا پلیش
آماده ساخته است (تراب اده جهرمی  .)3 :1392اساساً اقتصاد مقاومتی رویجلرد توتاهملد سللبی و
اقدامی لرفاً پدافندی نی؟ت این رویجرد س ماندا ی تالن به اقتصاد جمهلوری اسلالمی دارد و یل
اقدا بلندمد را شام میشود ته رویجلردی ایالابی و دوراندی لانه دارد (فر نلدی اردتلانی :1394
 .)235اقتصاد مقاومتى به این معناست ته اقتصادى داشته باشلیم تله درونگلرا و رونلد رو بله رشلد

رقوقی این است ته هرگاه ا جانب شخص یا اشخالی نقض شود مرد مداخل نیروی اجرایی ت ور را برای
تنبیه متخلف ضروری بدانند.
 .1با این توضیح ته هر قاعدۀ رقوقی مرتب ا دو مؤلفه است یجی امتیا برای لارب رد و دی ر تجلیف ن؟بت
به دی ران .الما قواعد رقوقی در رقیقت عبار ا همان عنصر و مؤلف تجلیف است ته متوجه دی ران است.
هر« قاعدۀ رقوقی» ترتیبی است ا «رد و تجلیف» یعنی در برابر رقی ته به «ملن لله الحلد» داده شلده
تجلیفی نیم بر «من علیه الحد» تحمی می شود.
 .2به این معنی ته آنچه را قانون اار جع میتند ن؟بت به لارب رد امتیا و ن؟بت به دی ران تجلیف نامیده
میشود پس رد ی پدیدۀ دوسویه و دارای دو بُعد است.
3. Shok-Counteraction
4. Shok-Absorption
5. Pendallt,Fostert,and Cowell
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اقتصادى داشته باشد (آیتاهلل خامنهای  .)1 :1393این تعاریف ا اقتصاد مقاومتی بهنوعی با هم رابط
«عمو و خصوص مِن وجه» دارند منتهلا برخلی توتاهملد و برخلی بلندمد انلد در واقلع اقتصلاد
مقاومتی رویجرد و م؟یری است ته میتواند مانند س م همی ه جوشان در بعد اقتصادی با اسلتفاده
ا خالقیتها و استعدادهای بلالقوۀ درون فرللتها و ظرفیتهلای بلرون ررتلتِ جهلادی و بلهوور
هدفمند ترتیبی ا استراتژیهای مطلوب در «رشد و عدالت» اقتصادی را بهلور شفا ،بپیماید.

 .1 .3قانونگذاری در اقتصاد مقاومتی
فنون قانون ااری به دو دسته تق؟یم شده اسلت :الماملا شلجلی و الماملا محتلوایی (قلیخلانی
 .)90 :1394در مورد موضوعِ «الماما رقوقی اقتصاد مقلاومتی در مررلل قانون لااری» براسلاس
ال  44قانون اساسی اول ویژگیهای قانون مطلوب ا منظلر شلجلی و ملاهوی سلپس الماملا
رقوقی اقتصادی مقاومتی براساس الل  43جهلت ورود بله الل موللو ،و در ادامله الماملا
رقوقی اقتصاد مقاومتی براساس ال  44مورد مداقه قرار میگیرند یرا برای اینجه قانون جای اه
و اعتبار ال را پیدا تند و مرد به آن ارترا ب اارنلد ال اسلت ویژگیهلا یلا الماملا خاللی
داشته باشد یعنی هم الماما شجلی و هم الماما محتویی قلانونی ال را داشلته باشلد الماملا
شجلی قانون ا جمله شفافیت ان؟لاا داشلتن ضلمانت اجلرای ال و تلافی 1متنلاقض نبلودن
جامعیت و .....و الماما محتوایی (ته در ایناا اقتصادی مقلاومتی اسلت) یعنلی دارا بلودن اللول
م؟لم و علمی اقتصادی و دارا بودن ار شهای اسالمی مطابد قانون اساسی ت ور را داشته باشلد
و ما را به اهدا ،جامع اسالمی یعنی«رشد و عدالت»و تمدن بمرگ جامع اسالمی برساند.
 .1 .1 .3الزامات شکلی
الماما شجلی باید لریح و هماهن با نظا رقوقی باشد و رعایت اللول رقلوقی قلانون بایلد
ارترا الول رقوقی م؟تنبط ا ماموع قوانین را نیم محفلو دارد« .ا بلین الماملا شلجلی
مهمترین آنها شفا،سا ی ان؟اا قوانین و انعطا،پایری2است ته در ملورد اقتصلاد مقلاومتی
آنها را باید لحا ترد .ا آناا ته الول سیاستهای تلی اقتصاد مقاومتی را مقا معظم رهبری
ایران در قالب  24بند تعیین فرمودند ال است این الول دربرگیرندۀ رداق سه ویژگی اللی
الماما شجلی رقوقی ماتور باشد ته در ذی به آن میپردا یم:

 .1ضمانت اجرای قوانین ا ور ،دولت تضمین شده و رجومت بدان منظور دادسراها دادگاهها و نهادهای
مختلفی را ت جی داده است.
 .2برای اینجه قانون ا گمند پی امدها مصون بماند باید نه یاد انعطا،ناپایر و نه ب؟یار انعطا،پایر باشد.
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 .2 .1 .3شفافیت در قانونگذاری
با توجه به جای اه و ویژگیهای قانون «شفافیت در قانونگلااری» ا اهمیلت بلاالیی برخلوردار
میباشد ته در ذی به آن پرداخته میشود:
الف) مفهوم شفافیت

شفافیت یا  transparencyوااهای است ته به نظر راهر برونرفت ا ب؟یاری ا م لجال جلاری
ت ور است .شفافیت آنقدر تلیدوااۀ مهمی است ته شفافیت رجمرانی هم جمء  8ال رجمرانلی
خوب (قلیخانی  )221 :1394و هم یجلی ا شلاخصهای تلیلدی محلور رایلم نهلادی و م لو
اقتصادی توسع اقتصاد دانشبنیان است ( .)transparency of governmentدر مورد شفافیت بایلد
به دو وجه مهم آن توجه و بهگونهای آن را تأمین ترد ی وجه آن شفافیت برونلی و وجله دی لر
آن شفافیت درونی قانون است .به سخنی دی ر هم شفافیت بر قانون و هم شفافیت در قانون بایلد
تأمین شود .تأمین شفافیت برونی در مورد تأمین این نوع شفافیت به سند نجته باید توجله شلود
اوالً :رد اوالع یلافتن ملنظم دقیلد بیتموتاسلت قابل درک و بلههن ا همل شلهروندان ا
تصمیما و سیاستها و نحوۀ اجرا و نتایج آن در رو ههلای اقتصلادی سیاسلی و...تله ا سلوی
راتمان و تارگماران دولت اتخاذ و اجرا میشلود انیلاً :اعملال شلفافیت در تم لیت و ادارۀ املور
امری سه و ممتنع است یرا «عنصر آشجارسا ی» در امور در نقطل تلانونی ایلن موضلوع قلرار
دارد1.در رال راضر در جامع تنونی ما بخ ی ا مطالبا عمومی ارصاء و پیلرو آن تلا رلدودی
قانون ااری نیم شده است لیجن هنو بخشهای یادی در امور اقتصادی وجلود دارد تله مغفلول
مانده است و ماموع تحقیقا میدانی2این واقعیا را به ا با میرساند تله در ایلران و در ولول
دو ده اخیر قانون ااری در این ملوارد للور ن رفتله اسلت تله بایلد ایلن ملوارد ت لف و بلا
سا وتارهای دقید قانونی ا ورید قانون ااری و اجرای سیاستهای تلی اقتصاد مقاومتی بهمنظور
ایااد با رویه و مقررا ضروری است ماریان نهاد اجرای عدالت ا ایلن ظرفیتهلای قلانونی
بهعنوان مطالب عمومی و رقو شهروندی و همچنین وظایفی ته قلانون اساسلی بلر عهلدۀ قلوۀ
قضللاییه نهللاد اسللت بللدون هرگونلله مالرظللهای و پرهی لم ا هرگونلله مصلللحتگرایی اسللتفاده و
بهرهبرداری تند و گا مؤ ری در رو ۀ شفافیت براساس بند 19سیاستهای تلی اقتصاد مقاومتی
 .1رهیافت شفافیت هد ،نی؟ت بلجه ابلماری بلرای روشلن ری وایلای تاریل عرللههای تأ یرگلاار در نلدگی
شهروندان و تم به پایداری نظا اجتماعی است بنابراین هلد ،رلایی آن جر ان لاری و مالا ا و انتقلا
نی؟ت بلجه هد ،اولی شفافیت اقتصادی «ارقا ی رد شهروندی» «پی یری» «آگاهسا ی» بلههن ا
و سالمت ماموع نظا اجتماعی است و اعمال ماا ا امری لانوی و در پلی اللرار و اقلدا قلانونگریمانل
متخلفان و سودجویان بخشهای دولتی و خصولی است ته ال میآید.
 .2سایت مرتم تحلیلی اقتصاد مقاومتی.
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بردارد .بهنظر میرسد برای اریای شفافیت و لیانت ا بیتالمال و با دارندگی ا جلرائم اقتصلادی
به موجب قانون ماتور و قانون اساسی ضرور قانون ااری را ته قابلیت اجرایی داشته باشد بیش
1
ا هر مان برای اقتصاد مقاومتی آشجار میسا د.
ب) انواع شفافسازی بیرونی قوانین

ا لحا نظری «شفا،سا ی» بله سله دسلته تق؟لیم میشلود نلوع نخ؟لت را «شفا،سلا ی
اوالعا » نا نهادهاند بدینمعنا ته مرد باید ا با ی ران و تصمیما رجومتی آگاه شوند .نوع
دو «شفا،سا ی م ارتتی» به این معناست ته هم مرد بایلد بتواننلد شخصلاً یلا ا وریلد
نماینلدگان خللود بهلللور شللفا ،مطللابد بنللد 19سیاسللتهای تلللی اقتصللادی مقللاومتی در
تصمیما اقتصادی و سیاسی شرتت تنند و ا ورید شفا،سا ی مینلههای ف؟لاد را ا بلین
ببرند .سومین نوع «شفا،سا ی پاسخ ویی» است یعنی رجومت یلا هلر نهلاد تصلمیمگیرنده
ناظر و جم آن هن ا تخلف ا قانون یا هن امیته عملجرد آن تأ یر جدی بر منافع ملرد دارد
در برابر نظا قضایی و نیم در برابر افجار عمومی بهوور لریح و روشن پاسخ وی عملجلرد خلود
باشلد .در نهایلت مقامللا رسلمی را واداربلله پاسلخ ویی تننلد و ایلن ا وریلد شفا،سللا ی
پاسخ ویی است ته میتواند در اجلرای بنلد  2الل  43قلانون اساسلی مبنلی بلر اسلتفاده ا
«وا های بدون بهره» ته در اختیار سه ت؟انی قرار میگیرند باشد تلا ا بیتالملال و ا رقلو
عمومی جامعه لیانت شده و ا ف؟اد رانت و تبعیض جللوگیری شلود .او  ،اسلتی لیتلم ا
اویهای دی ر به بررسی شفا،سا ی میپردا د .به نظر وی علد شفا،سلا ی و علنلی نبلودن
سبب میشود ته تیفیت تصمیم به سطح نا لی برسد2.به نظر برخی لاربنظران ف؟اد عبار
است ا سوءاستفاده ا موقعیت برای ت؟ب منافع فلردی گروهلی و جنلاری بیآنجله مقلا یلا
 .1ته در این مینه ارجا قطعی مرتجبان به اختالس ارت اء تالهبلرداری قاسلا ار جلرائم مالیلاتی و گمرتلی
اخالل در نظا اقتصادی ت ور اعمال نفوذ م؟ئوالن و مقاما برخال ،رد و مقررا مداخل و را و نمایندگان
مالس و تارمندان دولت در معامال دولتی و ت وری و ...را فارغ ا هرگونله مصللحتگرایی بلهمنظور ایالاد
اعتماد عمومی با اقتصادی و رفظ امنیت ملی و مقابله با دشمنان در تمین ن ؟ته ال مهم ِشفا،سا ی
میتواند بهعنوان راهر اللی در توسع اقتصادی و مین اجرای اقتصاد مقاومتی ت ور باشد.
 .2محرمانه بودن تصمیما باعث میشود رلق تصمیمگیری ب؟یار توس شود .با اناا اشتباها بی تر مقاما
برای رفظ خود هرسه بی تر در الک دفاعی فرو میروند و ا ایلنرو بله محرمانلهتر تلردن تصلمیما دسلت
می نند .بدینسان این رلقه را توس تر میتنند ته نتیا آن تنلمل هرسله بی لتر تیفیلت تصلمیمگیری
خواهد بود .نوی؟ندهای دی ر ( )klitgaard:1998به بحث علنی تردن ف؟اد پرداخته است .به نظلر وی فرملولی
ته برای ار یابی ف؟اد بهتار میرود ا این قرار است C=M+D-A :در ایلن فرملول  Cف؟لاد (M ،)Corruption
قدر انحصاری ) )Monopologyدر مین تاال خدما و ریره ته رانت ایااد میتند و  Dلالردید و تلوان
تصللمیمگیری درایللن مینلله اسللت ) )Discretionتلله رانتهللا س ونلله تخصللیص یابللد و  Aپاسللخ ویی
( )Accountabilityاست ته در این فرمول عد پاسخ ویی و ر؟اب پس ندادن مدنظر است.
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مقاما به پاسخ ویی بپردا ند یا مااترا و تصمیما خلود را علنلی تننلد بلهوور للریح و
قانونمند ملرد را در جریلان فراینلدهای تصلمیمگیری قلرار دهنلد1.در نظا هلای مرد سلاالر
دیوارهای بین م؟ئوالن رجومتی و مرد توتاه میشود یا به رداق میرسد و م ارتت مرد و
رمایت آنها ا نظا رجومتی موجب استحجا پایههای نظا و م روعیت رجومت میگلردد .در
این مینه دسترسی مرد به مبارث رجومتی ا جمله شفافیت در تقنین و امور اقتصادی تله
در بند 19سیاستهای تلی اقتصاد مقاومتی نیم مبنی بر«شفا،سا ی اقتصاد و سالمسا ی آن و
جلوگیری ا اقداما فعالیتها و مینههای ف؟اد ا در رو ههای پلولی تالاری ار ی ...تأتیلد
شده است نقش مهمی در م ارتت مؤ ر مرد ایفا میتند .در ماملوع ملیتلوان گفلت علنلی
تردن م؟ائ سبب میشود ته افراد گروهها و نهادهای رجومتی همی ه دلن لران تصلمیما
خود باشند یرا پیوسته در معر قضاو عمو قرار دارند .یجی ا نوی؟ندگان ایلن خصیصله
یعنللی «هللراس راتمللان ا مللرد » را وجلله ممیللمه نظا هللای مرد سللاالر میدانللد و میگویلد
«هن امیته رجومت ا مرد میترسد این آ ادی است و هن امیته مرد ا رجومت میترسند
این سیمی جم استبداد نی؟ت.»2
ج) اصل شفافیتِ قوانین قابل فهم بودن یا تأمین شفافیت درونی قوانین

شفافیت درونی قوانین بدینمعناست ته قانونی ته تصویب میشود باید آنقدر لریح روشلن و
قاب فهم باشد ته هم ان بدون هرگونه تف؟یری برداشت وارلدی ا آن داشلته باشلند .الل
شفافیت قانون بهمنظور ارتقای ارتباط شهروندان با قوانین و قاب فهم بودن آنها اعمال میشود.
ا نظر فنی قانون باید بهگونهای تدوین شود ته تلی مواد آن من؟لام باشلد و تمتلر نیلا بله
تف؟یر داشته باشد در عین رال نتایج رقوقی اعمال و وقایع رقوقی ملوردنظر قلانون بایلد در
متن آن پیشبینی شده باشد .در واقع ال شفافیت تضمینی برای تیفیت قوانین ا نظر قابلیت
فهم و ان؟اا آنها برای هم مرد است شفافیت قوانین به تیفیت آن مربوط میشود .بلدیهی
است ته این وضعیت قانون اار جم با قوانین شفا ،ا ریث تعیین ردها و تجلالیف امجانپلایر
نی؟ت ا اینرو اعمال ال شفافیت قانون ا جها گوناگون ضروری است .بلرای شلناخت ایلن
ال باید دالی عد شفافیت قوانین را برشمردته ویلف وسلیعی ا سلجو اجملال ابهلا و
پیچیدگی قوانین ه؟تند (ربیب اده  .)122 :1390امرو ه اعمال این ال و دامن آن بهتفصی
در رقو اروپایی و نیم نظا های دی ر تبیین شده است.

1. Bannon Zan "The fight against corruption, A world bank- perspective", Workshop on transparency and
governance, Central America country management unit, Stockholm, Sweden: 25-28 May 1999.
2. “Civil society :Participation and transparency in central America", United nation development 19programme Bureau for Latin American and the Caribbean, Presented in workshop on transparency
and governance, Stockholm, Sweden: 25-28 May 1999.
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 .3 .1 .3انسجام قانونگذاری در اقتصاد مقاومتی
یجی دی ر ا الماما شجلی قانون ااری وجود ان؟اا (دیویلدلیون  )49 :1384قلوانین در هلر
موضوع قانون ااری است ته در بحث تدوین قوانین اقتصاد مقاومتی هم باید بله م؟لئل وجلود
ان؟اا در قوانین اقتصاد مقاومتی ته ا الماما مهم شجلی در تدوین قوانین است توجه ویلژه
داشت .برای تأمین ان؟اا ال اسلت بله خلود مفهلو ان؟لاا در قلوانین بلهویژه در قلوانین
اقتصادی اشاره شود.
الف) مفهوم و ویژگیهای انسجام قوانین اقتصادی

ان؟اا در لغت به معنای روان بودن و روان شدن منظمشده و باهم جور شلدن م؟لتحجم شلدن
استوار شدن و استواری است (عمید  .)151 :1391ان؟اا به سالمت و روانی ترتیب الفلا اولال
میشود و ا اسلوبهای بدیعی قرآن است .یجی ا اسلوبهای بدیعی قرآن ان؟اا آیا شلریف آن
است (فرهن اسالمی  .)207 :1387ان؟اا قوانین شلجلی ا ارتبلاط اسلت تله ن لان میدهلد
بهوسیل آن افراد نهادها سا مانها و گروههای مختلف اجرایی در سطوع مختلف قابلیت همجلاری
با یجدی ر را دارند به قلوانین موجلود ارتلرا میگاارنلد و تصلمیمهای راهبلردی دوللت هملواره
برگرفته ا ذهن مرد و تالییافته در باورها و نهادهای مردمی اسلت تله سنلین وضلعیتی تو یلع
برابر فرلتهای اقتصادی اجتماعی و سیاسلی و واگلااری بخ لی ا تصلمیمگیریها را بله آرلاد
جامعه ایااب میتند .براساس رویجرد نهادگرایلان تفلاو میلمان ان؟لاا اجتملاعی و اقتصلادی و
فرهن ی مهمترین دلی عملجرد متفاو ت ورها در خلد نهادهای تاراملد و دسلتیابی بله توسلع
اقتصادی است .باید قوانین اقتصادی ا ان؟اا درونلی و بیرونلی برخلوردار باشلند .ان؟لاا درونلی
بدینمعناست ته هناارهای موجود در قوانین گوناگون درون نظا رقوقی باید ا ان؟اا برخلوردار
باشد« .تناقض و تضادی» میان هناارهای موجود نباشد ان؟اا بیرونلی یعنلی اینجله ایلن قلانون
اقتصادی هم باید با دی ر قوانین اقتصادی تناقض و تضادی نداشته باشد .بهوور اختصلار یعنلی هلم
در خود هر قانون اقتصادی باید ان؟اا وجود داشته باشد و هم در بیلرون هلر قلانون اقتصلادی بلا
دی ر قوانین اقتصادی باید ان؟اا و هماهن ی وجود داشته باشد و ا هرگونه تنلاقض و تضلادی بله
دور باشد .میتوان گفت ابها قوانین سبب اختال ،مفاهیم شده و ا تارایی قوانین تاسته میشلود.
وجودِ «ابها و عد ان؟اا » در قوانین سبب تف؟یرهای نادرست و سلیقهای هن لا اجلرا میشلود.
ا اینرو براساس نظر رقوقدانان یجی ا شاخصهای مهم توسلعه داشلتن ان؟لاا و یجپلارس ی در
هم قوانین ت ور بهمنظور اجرای روان و شفا ،توسط ماریان دست اههاست.
ب) ضرورت انسجام قوانین اقتصاد مقاومتی

با مداقه در قوانین اقتصلادی ت لورهای توسلعهیافته در همل رو ههلا ا جملله در رو ههلای
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اقتصادی بدین نتیا مهم میرسیم ته قانون اار تمامی مرار تقنین ان؟لاا اجلرا و ملوارد
مرتبط را بهوور شفا ،با توجه به مقتضلیا جغرافیلایی و اسلتعدادهای بلالقوه اعلم ا نیلروی
ان؟انی و ذخایر و معادن موجود و نیم با ار تار و فروش آن و با در نظر گرفتن پدیلدۀ رقابلت در
امور تااری م خص ترده است و این ا عوام موفقیت این ت ورها در رو ۀ اقتصلادی اسلت.
لاا ضروری است با تدوین و ان؟اا در قوانین اقتصلادی مصلوبا ماللس ماملع ت لخیص
مصلحت شوراها ورعها لوایح و تصویبنامهها و آییننامههای اجرایی و ارتخانهها سا مانها و
شرتتهای دولتی و رتی بخش خصولی بلا خوانی شلود تلا در رلو ۀ قانون لااری و ان؟لاا
قوانین اقتصادی ضمن ابها دایی سل؟لهمراتب قانونی آنها نیم مراعا شلود تلا گلامی ملؤ ر و
هدفمند در توسع اقتصادی ت ور برداشته شود .بخ ی ا وظایف ان؟اا بخ لی بله قلوانین و
مقررا مربوط به مالس است ته عوام و مقررا با دارنده را ا پیش پای لادرا و تولیدا
داخلی بردارد ته بخ ی مربوط به دولت است تله بایلد بلا قانون لااری شلفا ،و ان؟لاا ال
براساس بندهای  2و  9ال  43و نیم مواد  24گان اقتصاد مقلاومتی ت؟لهی گر باشلد ضلمن
اینجه بخش خصولی براساس ال  44قانون اساسی و سیاستهای تلی ابالری بعنوان بخ ی
فعال در رو ۀ مربوط نیم در این میان باید با استفاده ا امجانلا و فناوریهلای جدیلد بتوانلد
بهرهوری تولید را ارتقاء دهد.
 .4 .1 .3انعطافپذیری در اقتصاد مقاومتی
سومین ویژگی مهم در تأمین الماما شجلی در تدوین قوانین اقتصلادی تلأمین انعطا،پلایری
(دیویدلیون  )49 :1384است .در خصلوص انعطا،پلایری در قلانون بایلد گفلت اللوالً بلرای
موفقیت ی قانون قانون اار و ماری ....باید ظرافت و مهار ال را در وضع و تصویب قانون و
نیم در اجرای آن به خر دهند قانون ضمن آنجه ا لالبت و خ لجی خلاص خلود برخلوردار
است و قاعدتاً استثناپایر نی؟ت و باید شفا ،و قاوع باشد و با قاوعیت و بلدون مالرظلهتاری
اجرا شود در عین رال در مواردی ال است ر؟ابشده و منعطف باشد و در جای خود نرملی
ن ان دهد و در مقا اجرا نیم با عنایت به هد ،اللی اجرای قانون ته برقراری نظلم و علدالت
است شای؟ته است قابلیلت انعطا،پلایری داشلته باشلد سراتله اللوالً در قانون لااری بلرای
ان؟انها برخال ،جمادا ته میتوان آنها را در شرایط ابت آ مای اهی ن اه داشلت ان؟لانها
در شرایط گوناگون و نیتها متفاو ند ته باید شرایط و نیتها را در نظر گرفت .شاید ا همین
روست ته در ارجا و مقررا دینی بهویژه در متون قرآنلی هلر جلا رجملی بیلان شلده و بلر
قاوعیت ال برای اجرای آن تأتید شده استثناهایی نیم ذتر شده است (یعقوبی .)385 :1991
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الزامات ماهوی تدوین قوانین
الماما ماهوی در واقع مربوط به خود موضوع قانون ته در این مبحلث «اقتصلاد مقلاومتی» بلا
توضیح تفصیلی ته لدراً به آن مطابد نظرهای رقوقدانان و لاربنظران اشاره شد مورد بحث
قرار میگیرد.

 .1الزامات ماهوی اقتصاد مقاومتی
ا آناا ته ا اهدا ،مهم انقالب اسالمی ایران تحقد تمدن نوین اسالمی مبنی بر رشد و عدالت
برابر آمو ههای دینی است ته مقا معظم رهبری بهعنوان راهبر و استراتژی؟ت نظا در دیلدار
اعضای شورا یعالی مرتم ال وی اسالمی– ایرانی پی رفت هد ،اللی انقالب اسالمی را تحقد
تمدن نوین اسالمی بیان تردند و فرمودند« :ما میتوانیم تمدن نلوین اسلالمی را برپلا تنلیم و
دنیایی ب؟ا یم ته سرشار ا معنویت باشد و با تم و هدایت معنویت راه بلرود» تله معظملله
پنج فرایند – «اول انقالب اسالمی دو ت جی نظا اسلالمی سلو ت لجی دوللت اسلالمی
سهار ت جی ت ور اسالمی و پنام ت جی امت اسالمی» – را بیان فرمودنلد .بلدینمعنا تله
هم ا نظر علمی و تاربردی متناسب با مبانی و الول «عللم اقتصلاد» و هلم ا نظلر جای لاه و
ار ش متناسب با «ار شهای جامع اسالمی» ه؟تند ته تأمین این دو وجله ملا را بله اهلدا،
بمرگ اسالمی در امور اقتصادی یعنی «رشد و عدالت» میرساند و ا این ورید عدالت اجتماعی
برابر آمو ههای دینی تضمین و موجبا با و امنیت اقتصادی در سطح ملی میشود .در ال
 43قانون اساسی نیم مینههای اجرایی تحقد اهدا ،علالی نظلا اسلالمی در ت؟لهی ررتلت
ان؟ان بهسوی تمال پیشبینی شده و ایااد مینههای ال برای خودسلا ی معنلوی سیاسلی
عدالت اجتماعی در تنظیم برنامههای ت ور ا م؟ئوالن ت ور خواسته شده است .همچنلین در
بند  4ال فو الاتر عنوان شده است برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه اقتصلاد جمهلوری
اسالمی براساس ضوابط یر استوار میشود :رعایت آ ادی انتخاب شغ و علد اجبلار افلراد بله
تاری معین و جلوگیری ا بهرهت لی ا تلار دی لری (محقلد  .)25 :1394قانون لاار ا نظلر
ماهوی رضور ان یمههای معنوی را بهلور تامالً گ؟ترده در قانون ااری به رسلمیت شلناخته
است و رتی میتوان به جرأ اذعان ترد ته قانون اساسی ان یمۀ لرفاً مادی را بدون همراهلی
ان یمههای معنوی نفی میتند .در هملین مینله در مقدمل قلانون اساسلی آملده اسلت« :در
تحجیم بنیادهای اقتصادی ال رفع نیا های ان؟انی در جریان رشد و تجام است نه همچون
دی ر نظا های اقتصادی تمرتم و تجا ر رو و سودجویی  ....در اسال اقتصاد وسلیله اسلت و
ا وسیله انتظاری جم تارایی بهتر در راه ولول به هد ،نی؟ت» همچنلین در بنلد  3الل 43
قانون اساسی در این مورد آمده است« :تنظیم برنام اقتصادی ت ور به شجلی باشلد تله در آن
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فرلت و توان تافی برای فرد خودسا ی معنوی وجود داشته باشلد» تله ایلن رلاتی ا توجله
قانون اار به رسیدن ان؟ان به رشد و تعالی یا بهعبار دی ر رسیدن به تمال و قرب الهلی ملی
باشد و این هم مانی می؟ر خواهد بود ته تارایی اقتصادی وجود داشته باشد و نیم رعایت ال
برابری در رقو اقتصادی جامعه محتر شمرده شود .ا اهدا ،دی لر در رشلد و تعلالی و رفلاه
عمومی میتوان به تأمین عدالت اجتماعی اشاره ترد بدینمعنا ته تولید ملی بلهوور عادالنله و
منصفانه بین مرد تو یع شود .در این مینه دولت باید بهمنظور رفع این نارساییها با اسلتفاده
ا ابمارهای مؤ ر قانون ااری اقتصادی و رمایتی دخالت تند تا ا ورید آن بلهعنوان یل ابلمار
تارامد و واقعی مینههای رقابت سالم را فراهم سا د و با وضلع مقلررا ضدانحصلار معلامال
ناشی ا رانت و انحصار را تعدی تند .معموالً دولت با وضع قوانین برخی قراردادهای ناعادالنله
و ریرقانونی را محدود میتند .این قوانین و مقررا میتواند بهلور «دستورالعم و نظلار »
مانند تعیین معیارها و اهدا ،و تهی شروط باشد .ا این ورید دولت تا ردودی به برابری میان
شهروندان و عدالت اجتماعی تم میتند.

 .2اصول سهگانة اقتصادی و الزامات ماهوی براساس اصل 43
در مجتب اقتصادی اسال سه ال خیلی مهم وجود دارد :ال اول عدالت اقتصادی است .ال
دو ال جهاد اقتصادی است و سو ال عم اقتصادی (عبدالملجی  )103 :1393است تله
بهعنوان الول سهگانه اساسی مجتب اقتصاد اسال میباشند البته الول و فروعلی هلم ممجلن
است در این سارسوب قاب افمودن باشد ولی این الول شاهبیت مجتب اقتصادی اسال ه؟تند.

 .1 .2عدالت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی
ال اول عدالت اقتصادی مبتنی بر همان تعریفی اسلت تله املا عللی (ع) ا علدالت مطلرع
میتنند و میفرمایند « :العدل وضع ت شیء موضعه» عدالت آن است ته هر سیمی در جای
خودش قرار گیرد .یا « العدل اعطاء ت ذی رد رقه» عدالت آن است تله رلد هلر للارب
رقی داده شود .مررو عالمه وباوبائی(ره) معنای اللی عدالت را اقام م؟لاوا میلان املور
میداند .در بند  2ال  43قانون اساسی توجه به « تأمین شلرایط و امجانلا تلار بلرای همله
بهمنظور رسیدن به اشتغال تام و قرار دادن وسای تار در اختیار همله »...رجایلت ا آن دارد
ته امجانا و منابع ملی بهمنظور رعایت ال « عدالت» بهوور یج؟ان و م؟اوی در اختیار همه
قرار داده شود ته این ن اندهندۀ توجله قانون لااران قلانون اساسلی بله رعایلت الل علدالت
اقتصادی است .ا اینرو در تعریف آن میگویند « به هر امری آنچه سماوار است بدهی تا همل
امور م؟اوی شود و هر ی در جای خود ته م؟تحد آن است قرار گیلرد» (وباوبلائی :1382
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 .) 276شهید مطهری نیم عدالت را رعایت رقو افلراد و عطلا تلردن رلد هلر ذیرلد بله او
تعریف میتند (مطهری  .)59 :1363بنابراین عدالت هملواره یجلی ا ملوارد تلیلدی مهلم و
جدی است تا جایی ته انبیای الهی همواره به آن تأتید داشته و بهعنوان یجی ا الول دیلن در
مجتب ت یّع ارائه شده است .افالوون نیم عدالت را ملادر همل فضلای اخالقلی میدان؟لت .در
اسال عدالت در هم مینهها ا جمله عدالت اقتصادی است اینجه به هر للارب رقلی بایلد
رقش پرداخت شود .با این ن اه مفهو عدالت اقتصادی این خواهد بود ته رقو همل عوامل
اقتصادی پرداخت شود (عبدالملجی  .)92 :1395در ی تق؟یمبندی گفته میشود ته عوامل
اقتصادی دو دستهاند :ی دسته ان؟انها و دست دو منابع ه؟تند (مث منابع وبیعی تاالها و
رو هایی ته بلهوور تللی وجلود دارد)1.علدالت در دسلت اول را علدالت تلو یعی بله معنلای
پرداخت رقو ان؟انها و رفع فقر گویند (ته در ایناا براسلاس تأتیلد للدر الل  43قلانون
اساسی ری هتن تردن فقر و محرومیت و بلرآوردن نیا هلای ان؟لان در جریلان رشلد و و رفلع
تبعیض میباشد) و عدالت در دست دو را عدالت تخصیصی به معنای پرداخت رقو عوامل و
منابع اقتصادی و رو ها گویند ته خروجی آن رداتثر تولید و رو اسلت (تله در اینالا در
بند  9ذی ال  43قانون اساسی و نیم در سیاست پنام ا سیاستهای تلی  24گان اقتصلاد
مقاومتی بر آن تأتید دارد) لجن این امر در قانونگااری ا نظر مقنن در قاللب الماملا رقلوقی
اقتصاد مقاومتی مغفول مانده است.

 .2 .2جهاد اقتصادی در اقتصاد مقاومتی
ال دو در مجتب اقتصادی اسال همان جهاد اقتصادی است .این ال بیان میتند ته همل
فعالیتهای اقتصادی در مجتب اقتصادی جهان اسال و در سارسوب شریعت اسال فعالیتهای
نیمهانتفاعیاند یعنی افراد لرفاً بهدنبال منافع مطلوبیت و رفاه خودشان نی؟تند .در ال وهلای
ماتریالی؟تی و لیبرال گفته میشود ته تولیدتننده در جهت به رداتثر تردن سود خلود مالا
است بخ ی ا منابع و بخ ی ا تولیدش را نلابود تنلد و ا بلین ببلرد تلاری تله ت لاور ان
آمریجایی میتنند سالهایی ته تولیلد گندم لان بی لتر اسلت بخ لی ا گنلد را بله دریلا
میریمند تا قیمت گند افمایش یابد ته در مجتب اسال این امر جایم نی؟ت.

 .1با این ن اه عدهای ا محققان گفتهاند ته عدالت اقتصادی :یجی عدالت اقتصادی در مورد ان؟انها و یجی عدالت
ان؟انها در مورد منابع ته اجرای عدالت اقتصادی درمورد ان؟انها را «عدالت تو یعی» و اجرای عدالت اقتصادی
ان؟انها در مورد منابع و رو ها را «عدالت تخصیصی» نام ااری تردهاند .در واقع عدالت تو یعی به این معناست ته
رقو اقتصادی ان؟انها پرداخت شود و عدالت تخصیصی یعنی رقو اقتصادی منابع و رو ها پرداخته شود ته
این براساس همان قاعدهای است ته شهید مطهری مطرع میتند ته استعدادهای وبیعی مبنای رقو وبیعیاند.
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 .3 .2عزّت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی
ال  3ته ال عمّ اقتصادی است بیان میتند هم فعالیتهای اقتصلادی بایلد بله تقویلت
عمّ م؟لمین و جامع اسالمی منار شود و ایلن در واقلع ا «قاعلدۀ نفلی سلبی » اسلتنباط
سلبِیلًا»1هلر نلوع معاملله و فعالیلت
میشود میفرماید« :وان یَاْعَ َ اللَّهُ لِلْجَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ َ
اقتصادی ته موجب خدشهدار شدن عمّ م؟لمین شود ممنوعیتی برای آن وجلود دارد .قلرآن
بر ضرور اقتصاد مقاومتی به اشجال گوناگون تأتید ترده است .ا جمله آیاتی ته میتواند این
وجوب و ضرور را بیان تند آی 28سورۀ توبه است ته در بند  8ال . 43ا .نیلم منبعلث ا
آی قرآن «جلوگیری ا سلط اقتصادی بی انه بر اقتصاد ت ور» بر آن تأتید شده اسلت .بنلد 2
ال  43بر این نجته تأتید دارد ته «بهمنظور رسیدن به اشتغال تام و قرار دادن وسای تلار
در اختیار هم ت؟انی ته قادر به تارند در شلج تعلاونی ا راه وا بلدون بهلره یلا ا هلر راه
م روع دی ر ته نه به تمرتم و تداول رو در دست افراد خلاص منتهلی شلود و نله دوللت را
بهلور ی تارفرمای بمرگ مطلد درآورد» .این اقدا باید بلا رعایلت ضلرور های رلاتم بلر
برنامهریمیهای عمومی اقتصادی ت ور در هر ی ا مرار رشد لور گیرد .تأتید قانون اار
بر«شج تعاونی» و «عد تمرتم و تداول در دست افراد خاص» رجایت ا ال مهلم برابلری و
م؟اوا دارد و استفادۀ هم ان ا «وا بدون بهره» در اشجال مورد اشاره ن لان میدهلد تله در
ذا قانون ته منبعث ا ارجا متعالی «قرآنی و سنت پیلامبر اسلال (ص) و معصلومین (ع)»
است ررتت تاربردی بهسوی «رشد و علدالت» تلدوین و در نظلر گرفتله شلده اسلت تله بلا
برنامهریمی متعالی و به دور ا رب نفس (ته مورد تأتیلد رضلر املا خمینلی (ره) و مقلا
معظم رهبری است) میتوان بدان دست یافت بنابراین در امور اقتصادی ا نظر ملاهوی تلدابیر
ال در جهت رشد و توسع اقتصادی در ال مولو ،و دی ر الول قانون اساسی وجود دارد و
ور اجرایی آن نیم پیشبینی شده است ته با تدوین و اجرایی تردنِ قوانین شلفا ،و ا رگلاار
اقتصلاد مقللاومتی در سلطح تللالن و خلرد اقتصللادی بلا توجلله بله بخشهللای مختللف برابللر
ظرفیتهای قانون اساسی موقعیت منطقهای و بومی ایران میتوان عملیاتی ساخت.

 .1همچنین خداوند میفرماید « :یا ایها الاین آمنوا انما الم رتون ناس فال یقربوا الم؟اد الحرا بعد عامهم هلاا
و ان خفتم عیله ف؟و ،یغنیجم اهلل من فضله انشاء اناهلل علیم رجیم» در این آیه نهتنها نیا مندی اقتصلادی
جامع اسالمی را عام واب؟ت ی جامعه و ذلت و خواری آن میداند بلجه قطع واب؟ت ی اقتصادی به بی ان ان
را ت وید میتند و ن؟بت به ت؟انی ته ن ران اختالل نظا اقتصادی خود پس ا قطلع رابطله بلا م لرتان و
دشمنان ه؟تند یادآور میشود ته سنین امری نهتنها اختاللی بهوجود نمیآورد بلجه سبب روند اقتصادی و
شجوفایی آن شده و رشد و پی رفت اقتصاد ملی را سبب خواهد شد.
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شکلگیری قوانین اقتصادی و قانونگذاری اقتصاد مقاومتی
قانون اساسی براساس خواستها و مبتنی بر هد،گااری به تأمین نیا های اساسی جامعه شج
گرفته است .در الول متعددی ا قانون اساسی ماموع گ؟تردهای ا وظایف اقتصلادی بلرای
دولت در نظر گرفته شده است ته ب؟یاری ا آنها در رو ۀ امور مرتبط با تولید و ایااد لرو و
درآمد قرار دارد و بی تر با سرشت فعالیتهای مردمی و سا وتار و تأسی؟ا با ار سا گار اسلت
و بر اساس ضوابط نهگان ذی ال  43هم قوانین عادی و برنامهریمیها و تصمیما دولت را
مبتنی بر این ضوابط میدانلد .دوللت در قلانون اساسلی در قبلال نیا هلای اقتصلادی ان؟لان و
مؤلفههای آن وظایفی بر عهده دارد .در این مینه سیاستهای اقتصادی باید بهگونلهای تنظلیم
شود تا رتی در شرایط بحرانی نیلم وظیفل یادشلده بله محلا فراموشلی نلرود و تحتال لعاع
سیاستها و تدابیر اللی دی ری ته مقد شمرده شدهاند ن ردد (قاسمی  .) 20 :1389سنین
امری افمونبر این ال م؟تفاد ا بند  1ال  43قانون اساسی است ته «تأمین نیلا اساسلی:
م؟جن و »...را ا معیارهای اساسی اقتصاد جمهوری اسالمی دان؟لته اسلت .یلا بلا بله رسلمیت
شناختن رد داشتن شغ در بند  2ال  43ت؟انی را تله قلادر بله تارنلد وللی وسلای تلار
ندارند به اخا وا بدون بهره رهنمون میشود .در بند  4همان ال بلر رعایلت آ ادی شلغ و
عد اجبار افراد به تاری معین و جلوگیری ا بهرهت ی تصریح شده است .براساس ایلن الل
دولت موظف است برای تلی ت؟انی ته نیروی تار دارند املا سلرمایه و ابمارتلار در اختیارآنهلا
نی؟ت ا ورید وا یا هر ورید م روع دی ر امجانا سرمایهگااری را ا ورید بخلش تعلاونی
فراهم تند تا هم نیروهای جامعه بتوانند در بخش اقتصادی ت ور فعال باشند .ال  44قلانون
اساسی در جهت نی به اهدا ،مقرر در الول قب و م خصاً الل  43در بخشهلای اساسلی
آنرا مورد ورع و تبیین قرار داده است ته تحقد آنها بهوسیل قانون ااری شفا ،و مؤ ر به منص
ظهور میرسد.

 .1بخشهای اقتصادی
مطابد ال  44قانون اساسی نظا اقتصادی ت ور بر پای سه بخش دولتی تعاونی و خصوللی
با برنامهریمی منظم و لحیح استوار است.

 .1 .1بخش دولتی
ا سه بخش اقتصادی ت ور بخش نخ؟ت بخش دولتلی اسلت تله شلام للنایع و تولیلدا
عمومی میشود..آنچه در خصوص این بخش ا اقتصاد ت ور باید مدنظر قرار داد آن اسلت تله
براساس ضوابط مقرر در بند  2ال  43اقتصاد در این بخش نباید بلهنحوی تنظلیم شلود تله
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دولت را بهلور تارفرمای بمرگ و مطلد درآورد ته بهدلی فقدان قانون ااری اقتصادی ملؤ ر
در دو ده اخیر ره بهجایی نبرده است .بهنظر میرسد فقدان الماما ال رقوقی و مؤ ر (جامع
و مانع بودن اعم ا قانون ااری و نظار و )...ا ناری مقنن عللیررم ابلالغ سیاسلتهای تللی
ال  44قانون اساسی در سال  84مبنلی بلر واگلااری  80درللد ا سلها بن اههلای دولتلی
م مول لدر ال  44به بخشهای خصوللی شلرتتهای تعلاونی سلهامی علا و بن اههلای
عمومی ریردولتی ا عل ناتارامدی این بخش بوده است.

 .2 .1بخش تعاون
بخش دو در قانون بخش تعاون شام شرتتهای تعاونی تولید و تو یع است ته وبد ضلوابط
و مقررا مربوط به ت جی و ادارۀ شرتتهای تعاونی ایااد میشود1.ب؟لیاری معتقدنلد بخلش
تعاون در جای اه یجی ا سه بخش اقتصادی ت ور در قانون اساسی پتان؟لی ها و ظرفیتهلای
مغفولی دارد ته هرگونه توشش در جهت با شناسی و معرفی آنها در اقتصاد ت لور مینهسلا
بهبود وضعیت اقتصادی و گ؟ترش توسعه در ت ور خواهد شد (روشلننیا  .)205 :1393ایلن
بخش نهتنها عدالت اقتصادی را هد ،قرار میدهد و به پیوندهای اجتماعی و ارتباوا ان؟لانی
همچنین بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی گروههای ان؟انی توجه دارد بلجه تارایی و سلودآوری
اقتصادی را نیم در فعالیتهای گوناگون مدنظر قرار داده است ته البته ری ه در اندی دینی و
اسالمی «تعاونوا علی البر و التقوی» هم دارد .البته باید توجه داشت آنچنانته ا ترتیلب مقلرر
در قانون اساسی استنباط میشود بخش تعاونی در این قانون بر بخش خصولی مقد دان؟لته
شده است .بهنظر میرسد ته دولت باید با رعایت اللول 43و 44و بلا رویجلرد قلوانین اقتصلاد
مقاومتی مصوب سال  97مالس شرتتهای تعاونی را ا رالت تو یع بلا قانون لااری جلامع و
مانع (با شفافیت ان؟اا و )...به سمت تولید سو دهد و به ایلن شلج م لارتت اقتصلادی و
اجتماعی مرد در فعالیتها را ته یجی ا الول مهم تعاون است فراهم آورد و با رمایت ملؤ ر
ا تعاونیهای تولیدی و اشتغال ایی تاهش تصدی دولت را تحقد بخ د.

 .3 .1بخش خصوصی
ا جمله م جالتی ته ب؟یاری ا دولتهلا بهخصلوص در ت لورهای تمتلر توسلعهیافته بلا آن
مواجهاند بمرگ شدن اندا ۀ دولت و گ؟تردگی سلطح دخاللت آن در فعالیتهلای ریرضلروری
 .1ابالری رهبری در جهت افمایش سهم بخشهای خصولی و تعاونی در اقتصاد ملی وتاهش بار مالی و مدیریتی
دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی در سال 1384دربارۀ سیاستهای تلی ال  44گویای رویجلرد نلوینی
در سیاست ااریهای اقتصادی و توجه به بخشهای ماتور است.
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است ته در عمدۀ موارد موجب باالرفتن همینهها تاهش بهرهوری و ت جی نهادهای ملوا ی و
عد توان مدیریت درست شده اسلت .در ایلن میلان مقولل خصولیسلا ی بلهعنوان یجلی ا
اساسیترین راهجارها برای ر این م ج مطرع شده اسلت تله سلومین بخلش اقتصلادی در
قانون اساسی در عین رال ته میتوان؟ت پرتحرکترین بخش در این مینله باشلد بله دالیل
متعددی فاقد این خصولیا شد .سطح نخ؟ت این دالی م ج قوانین ته «جنب اجرایلی و
الماما رقوقی داشته باشد» است و عمدۀ این امر هم به ال  44قانون اساسی با میگ ت اما
بهتدریج تف؟یر این ال تغییر یافت یعنی ا راشیهای دان؟تن بخش خصولی در اقتصاد بله
سمت ال دان؟تن آن توجه شد1.بهنظر میرسد اگرسه سیاستهای ابالری بلر خصولیسلا ی
و پرتحرک تردن اقتصاد بخش خصولی تأتید دارند عمالً تلاتنون مینلهای بلرای تحقلد آن
وجود نداشته است .در ایران نیم همانند دی ر ت ورهای در رال توسلع ت لور نیلم بله برنامل
خصولیسللا ی و توس سللا ی بخللش دولتللی تللا رللدودی اقللدا شللده اسللت .موفقیللت
خصولیسا ی بن اههای دولتی بهعنوان خطم ی توسع اقتصلادی ب؟لت ی بله ایلن دارد تله
س ونه معیارهای خصولیسا ی براساس شرایط خلاص ت لور اجلرا شلوند و تملامی عوامل و
عنالر درگیر درخصولیسا ی در نظر گرفته شوند .بنابراین میتوان گفت برای خصولیسا ی
و سپردن اقتصاد ت ور به خود مرد (بهدلی عد شفافیت) ن رش دولت برای اناا ایلن املر
تغییر نیافته و هنو اعتماد ال به بخش خصولی در ارتان و پیجرۀ دولت بهوجود نیامده است.
با توجه به برنامههای توسع اقتصادی و سیاستهای تلی اقتصادی ت ور برنام اول تا ش م (تا
سال  )96سندان بهوورشفا ،و من؟ام امر قانون ااری لور ن رفتله اسلت قانون لااری تله
دارای الما قانونی برای ماریان و م؟ئوالن رتی در مصوبا عادی دولتی ته دیلده میشلود
وجود ندارد بدینمعنا ته در روند اجرای برنامهای اقتصادی ت ور ته توسط مالس الول تلی
ال  44به تصویب رسیده است دارای الماما رقوقی مو ر نی؟ت مفهو سنین مصلوباتی بله
ورید اولی یعنی بیقانونی یرا اگر قانون ویژگی ال را نداشته باشد ته للدراً بله آنهلا اشلاره
شد خود بهوجودآورندۀ ف؟اد در جامعه میگردد ا اینرو بعضی افراد بلا اسلتفاده ا ضلعف آن
موجبا تململ اقتصادی شجا ،وبقاتی و نارضلایتی عملومی را بلهوجود ملیآورنلد بنلابراین
اقتصاد ت ور در رالت تلی و بهتبع آن اقتصاد مقاومتی را دسار سالش جدی ترده است.
با وجود ابالغ سیاستهای تلی اقتصاد مقاومتی در سال  1392و تصویب آن در ماللس در
سال  1397بهدلی فقدان الماما رقوقی هم در الول ا باتی اقتصاد مقاومتی (تو یع عادالنل
 .1در سال 1371شورای ن هبان نظریهای م ورتی دارد ته مؤس؟ا اعتباری اگر فعالیتهای خود را بله عملیلا
بانجی توسعه دهند مغایر قانون اساسی است اما در سال  -1379شمارۀ  1594شاهد تصلویب قلانون اجلا ۀ
تأسیس بان های ریردولتی ه؟تیم ته این امر ن اندهندۀ تغییر ن رش ن؟لبت بله جای لاه و نحلوۀ فعالیلت
بخش خصولی ا منظر شورای ن هبان قانون اساسی است.
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رو تار اقتصادی و ار شافموده گردش آ اد رو خوداتجایی الل قناعلت الل مصلر،
بهینه و )...و هم در الول نافی آن (مخالفت با رباخواری تجا ر و تنماندو ی عد گردش جریان
سالم رو ویژهخواهی انحصارولبی و رانلتخواری و )...در املر تقنلین (شلفافیت ان؟لاا و
انعطا،پایری) در هم شاخصهها ا جمله شاخص رقوقی ال خودتفایی و تلأمین اسلتقالل
اقتصادی مانند نبود م و های قانونی شفا ،در قوانین مالیاتی بلانجی بیملهای و...رمایلت ا
تولید و تاالهای اساسی و ضرور ممنوعیلت افلمایش علوار گمرتلی تاالهلای تامالتلی و
افمایش عوار گمرتی برای تاالهای ریرضروری و لمو تاهش واب؟لت ی بله نفلت در بودجل
سنواتی و ...با در نظر گرفتن تحوال جهانی در قوانین اقتصاد مقاومتی وجلود داشلته باشلد ا
ی ور ،و در الماما و بایدها و نبایدها مانند ضرور فرهن سا ی گفتمانسا ی مانبندی
و برنامهریمی همیاری و همجاری متقاب مرد و م؟ئوالن بهووریته سهم هر قوه معین شود
و عملجرد خود را نظار تنند و دهها مورد ا ولر ،دی لر بهوسلیل مقلنن در قاللب الماملا
رقوقی با ن رش اقتصاد مقاومتی با رویجرد آمو ههای دینی و ظرفیت ال  44قانون اساسلی و
نیم بهرهگیری ا تاارب ت ورهای موفد تقنین ن ده است تا وسلیل «رشلد و توسلع علدالت
اقتصادی» شود ته این امر وضعیت اقتصادی ت ور را با سالش جدی مواجه ترده است.

 .2قانونگذاری اقتصاد مقاومتی و موانع تحقق اصل 44
در نظا اقتصادی ت ور در بخشهای دولتی خصولی و تعاونی متأسفانه هیچ تناسلبی وجلود
ندارد بهگونهای ته بخش دولتی ب؟یاری ا فعالیتهای اقتصلادی را در اختیلار گرفتله و دی لر
بخشها سهم ناسیمی در این فعالیتها دارند .این امر یجلی ا سالشهلای جلدی اسلت تله در
نظا اقتصادی و بهخصوص در مواجهه با تحریمها ته به پاشنه آشی اقتصلاد ملا تبلدی شلده
است و با اجرای سیاستهای تلی ال  44ته قرار بود ری گلااری جدیلدی در اقتصلاد ایالاد
شود .افمایش سهم بخش ریردولتی بلا رویجلرد گ؟لترش مالجیلت ارتقلای تلارایی بن اههلای
اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و ان؟لانی و فنلاوری افلمایش رقابتپلایری در اقتصلاد مللی
تاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی افمایش سطح عمومی اشتغال
و ت وید مرد به پساندا و سرمایهگااری و بهبود درآمد آنها هد ،رلایی سیاسلتهای الل
 44است ته ا دو روش تقویت مینههای سرمایهگااری بخش ریردولتلی بلا ابلت ن هداشلتن
سهم بخش دولتی و همچنین ا ورید واگااری سهم دولت ا اقتصاد به این بخش میبای؟لتی
محقد شود .رال با گاشت بیش ا 10سال ا ابالغ این سیاستها ته بندهای «الف» و « » این
سیاستها بهلرارت به توسع بخش خصوللی و ریردولتلی در اقتصلاد ایلران اشلاره دارد بله
عقیدۀ بعضی ا لاربنظران اقتصادی (رریمی بروجردی  )7 :1385یجی ا ارتان دستیابی به
توسع پایدار سیاست خصولیسا ی است و این سیاست مانی مفهو اللی خود را در اقتصلاد
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پیدا میتند ته شناخت درست و تاملی ا نحوۀ اجرای لحیح سیاستهای تلی ال  44و در
ادام آن فرایند خصولیسا ی و بندهای  24گان اقتصاد مقاومتی ابالری مقا معظلم رهبلری
در سال  1392داشته باشیم .بررسی مفاد قانون الالع موادی ا قانون برنام سهلار توسلعه...و
اجرای سیاستهای تلی ال  44قانون اساسی مرتم مقنن بر محورهای سلهگان سیاسلتهای
ابالری را به شرع ذی ن ان میدهد :ا ماموع  92ماده و 90تبصلرۀ قلانون ملاتور للرفاً دو
ماده و  6تبصره ناظر بر ت؟هی و ت؟ریع در سرمایهگااری و لدور ماو فعالیتهای اقتصلادی
برای بخشهای ریردولتی (مواد  7و )8و مادۀ با  4تبصره ا آن نیلم للرفاً معطلو ،بله توسلع
بخش تعاون است (مواد  9تا 12قانون) این در رالی است ته  20ملاده و  35تبصلره ا هملان
قانون معطو ،به فرایند واگااری شرتتهای دولتی است1.بهنظر میرسلد قانون لاار اولویلت را
برای بخشهای دولتی و تعاونی قائ شده و بخش خصولی را للرفاً در محلدودۀ تجمیل ایلن
بخشها به رسمیت شناخته است .مطالع برنام پنجسال توسع اول هم هملین ن لاه را تأییلد
میتند .این برنامه در یجی ا بندهای خود اشاره ترده بود ته تاار خارجی در انحصار دوللت
است .با این رال به عقیلده اقتصلاددانان اجلرای ایلن سیاسلت در عمل بلا توجله بله نتلایج
بهدستآمده در عملجرد بخش فو در تارنام خود توفید سندانی نیافت (قاسلمی .) 5 :1385
ا اینرو بدینوسیله مبرهن میگردد ته این بررسی بهتنهایی گواه است ته نهتنها ا محورهلای
سهگان مورد تمرتم سیاستهای ابالری ال  44توسع بخشهای ریردولتی ته لرفاً ا ورید
تقنینِ شفا ،من؟ام و با منقح سا ی قوانین امجانپایر است بلجه تمرتم بر محورهای بعلدی
ته ا نظر راهبردی رائم نق ی اساسیتر در تأمین اهدا ،ماتور نیم ه؟تند مغفلول مانلده یلا
بهاندا ۀ ال به آنها پرداخته ن ده است و بهنظر میرسد این مهم بمرگتلرین ملانع راهبلردی
عد تحقد سیاستهای موضوعه باشد.

نتیجهگیری
اقتصاد مقلاومتی یل انقلالب اقتصلادی (انقلالب سلو ) بلرای توسلع اقتصلادی و مقابلله بلا
تحریمهای ریرقانونی نظا سلطه است ته در راستای تفجر ناب اسالمی مبتنی بر شاخصلههایی
سون استقالل خوداتجایی بهرهگیری ا آمو ههلای دینلی و بلا تجیله بلر منلابع عظلیم بلومی
ری گااری بنیادین و اساسی برای آینلدۀ ت لور اسلت .پژوهشهلای للور گرفته و تاربیلا
ت ورهای موفد اقتصادی ته تحریم شدهاند ن ان میدهد ته توان؟تهاند با قانون ااری و با اتجا
 .1براساس قانون واگااری شرتتهای گروه ی باید در سال  89و شلرتتهای گلروه  2در سلال  93بله پایلان
میرسید ولی تا سال  94تعدادی ا شرتتهای گروه ی و  2برای واگااری باقی ماندهاند و تا سال 300 96
شرتت برای واگااری باقی مانده است.
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به ظرفیت ملی و بومی به قطبهای مهم اقتصادی دست یابند .باگاشت سندین دهه ا تلاریخ
برنامهریمی تالن برای توسع اقتصادی جمهلوری اسلالمی ایلران هنلو «نق ل راه اقتصلادی»
قدر انطبا با شرایط داخلی و خارجی ت ور را نداشته است ته این م؟ئله ضرور بلا ن ری
در شیوههای تدوین استراتژیهای توسع اقتصادی را بیش ا پلیش نمایلان ملیتنلد .الماملا
رقوقی اقتصادی مقاومتی در«مررل قانون ااری» بلا توجله بله ظرفیتهلای قلانون اساسلی و
سیاستهای تلی ال  44میتواند تارامدی ال را در جهت علد اجلرای سللیقهای قلوانین
ب؟للتن منافللا قللانون دررو رانللت ف؟للاد و تبعللیض داشللته باشللد تلله بللا شللفافیت ان؟للاا
انعطا،پایری و تنقیح قوانین با راهبرد الماما مولو ،ا جمله نظار و نظا مندی بلا عنصلر
شفافیت و به دور ا تبعیض هماهن ی و یجپارس ی با دارا بلودنِ تقنلین در ان؟لاا اللالع و
با ن ری با توجه به مقتضیا ت ور با انعطا،پایری و نیم عد موا یتلاری انباشلت و تنقلیح
قوانین برای هر ی ا نهادهای راتمیتی اهمیت پیدا میتند ته با فرهن سلا ی در سلطوع
عمومی ا ی ور ،و استفاده ا تاربیا موفلد و بومیسلا ی آنهلا در تنلار علم مللی بلین
م؟ئوالن و مرد ا ور ،دی ر میتوانلد بله منصلهی ظهلور و بلرو برسلد .شفافیت ان؟لاا
انعطا،پایری و تنقیح قوانین با اتجا به ظرفیتهای ال  44قانون اساسی و سیاستهای تللیِ
مب؟وط ابالری برای تقویت با ار سرمایه در نظا بانجی ت ور جهت رشد پایدار تولید هماننلد
ت ورهای توسعهیافته در جمهوری اسالمی ایران نیم میتواند جنب اجرایی به خود ب یلرد تله
هم در روند توسع اقتصادی و هم در راللت رتلود و ...منلابع نقلدین ی اضلافیِ ایاادشلده بلا
الماما مصوبِ قانون اار و با مدیریت و نظار بان مرتمی ت ور به سلمت تولیلد سلو داده
شود و با هدایت نقدین ی به سمت تولید و استفاده ا سایر ظرفیتها با توجه به قانون ااریهای
فو مین اشتغال خوداتجایی و بهرهوری فراهم شود و اقتصاد ت ور وی مانبنلدی ملدون و
م خص یر نظر تارشناسان نخب ان م؟ئوالن م ارتت مرد بخش خصوللی و نیلم دی لر
مؤلفههای مهم لدراالشعار نهتنها توان مقابله با نظا ظالمان سلط اقتصادی را خواهد داشت
بلجه موجبا بهوجود آمدن تمدن بمرگ اقتصاد اسالمی را نیم در پی خواهد داشت.
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