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چکیده
هدف اين مقاله جمعبندی بیانات و تبیین گفتمان رهبر معظم انقالب در حوزهی بخش
خصوصی است که از طريق دستیابی به دکترين ،اهداف و سیاستهای امام خامنهای(مدظهالعالی)
پیرامون موضوع محقق میگردد .در اين راستا از روش تحقیق کیفی نظريه مبنايی (داده بنیاد) بهره-
گرفته شده و يافتههای اين پژوهش حاکی از آن است که دکترين ايشان در حوزه بخش خصوصی
شامل "پیشرفت توأمان با عدالت"" ،اداره امور اقتصاد مبتنی بر ارزشهای اسالمی" و "احترام به
اصل مالکیت بخش خصوصی" میباشد .همچنین اهدافی که ترسیم نمودند شامل "افزايش سهم
بخش خصوصی در اقتصاد ملی"" ،اتکاء به ظرفیتهای اقتصاد بخش خصوصی"" ،ارتقاء امنیت
اقتصادی فعالیت بخش خصوصی"" ،مشارکتافزايی عمومی برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی" و
"اقتصاد رقابتی و رقابتگستر" میباشد .اين دکترين و اهداف از طريق مؤلفههای سیاستی ذيل تحقق
خواهد يافت .اين مؤلفهها شامل "توانمند کردن بخش خصوصی"" ،ثبات اقتصادی برای فعالیت
بخش خصوصی"" ،مبارزه با فساد در حوزه اقتصاد"" ،حمايت از تولید ملی برای جلب مشارکت بخش
خصوصی" و "دانشبنیان نمودن فعالیتهای اقتصاد بخش خصوصی" میباشد.
کلیدواژهها :بخش خصوصی ،دکترين ،اهداف و سیاستها.

 1دانشجوی دکتری ،مديريت راهبردی ،دانشگاه عالی دفاع ملی و نويسنده مسئول .sadeghiniaraki@yahoo.com
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مقدمه
"روح اصل  ۴۴هم اين بود که ما بتوانیم اوالً سرمايههای مردم و بعد مديريت مردم را وارد عرصههی
اقتصاد کنیم .بايد سرمايههای مردم و مديريت مردم  -بخش خصوصهی  -وارد عرصههی اقتصهاد بشهود
واال اگر مديريتها دولتی باقی ماند ،آن مقصود حاصل نخواهد شد .البته در همهان محهدودهای کهه ايهن
سیاستها اجازه میدهند و با همان رعايتهايی که در قانون پیشبینیشده  -که قانون هم قهانون دقیقهی
است ،قانون خوبی است  -اين را بايد رعايت کنید .البته در برخی از سرمايهگذاریها بخهش خصوصهی
ناتوان است يعنی واقعاً توانائی سرمايهگذاری ندارد .خوب ،عالجهش ییسهت اگهر بخهش خصوصهی
همینطور ناتوان بماند ،هیچ گرهی بازنخواهد شد بايد سیاستها برود به ايهن سهمت کهه شهما بخهش
خصوصی را قادر کنید بر اينکه بتواند زير بار برخی از سرمايهگذاریهای بزرگ برود .اين ههم مهیشهود
يکی از سیاستها .البته دولت وقتیکه شانهی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میکنهد ،معنهايش
اين نیست که از اقتصاد کناره میگیرد نه ،سیاستگذاریها باز هم در اختیار دولت است ،دسهت دولهت
است يعنی بايستی سیاست را دولت بگذارد ،بايستی نظهارت را دولهت بکنهد ،1389/06/08( ".در ديهدار
رئیسجمهور و اعضا هیئت دولت) )

اين يکی از دهها بیانات مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظهالعالی) درخصوص ضرورت ورود
بخش خصوصی به اقتصاد ملی است .واقعیت اين است که در دهه نخست انقالب ،به ويژه در دوران
جنگ تحمیلی ،دولت حجم گستردهای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده بود و در دهه
دوم ،سوم و یهارم گرايش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدريج
شدت گرفت و طی برنامههای پنجساله اول تا پنجم زمینه عمل اين تفکر تحقق يافت ،اما با گذشت
حدود یهار دهه ازپیروزی انقالب ،علیرغم ابالغ سیاستهای کلی گوناگون از جمله سیاستهای کلی
اصل  ۴۴و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان زيربنای اصلی بحث ،با نتايج مورد انتظار فاصله داريم.
با توجه به اينکه در دنیای امروزی ،مسائل اقتصادی و بهرهمندی از يک اقتصاد پیشهرفته ،توانمنهد و پويها
توسط آحاد جامعه و فعاالن بخش خصوصی مالکی مهم بهرای ايفهای نقهش کشهورها در سهطه جههان
است ،تبیین بیانات و گفتمان جهتساز (دکترين ،اهداف و سیاستها) مقام معظم رهبری حضهرت امهام
خامنهای(مدظهالعالی) پیرامون بخش خصوصی به عنوان ارکانی همافزا ،پیشهروی سیاسهتگهذاران بخهش،
امری بس ضروری محسوب میشود.
اهمیت اين پژوهش در آن است که اصول و مبانی نظری حاصل از مطالعهات اکتشهافی و يافتههههای آن
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میتواند الگويی بر اساس نظرات مقام معظم رهبری حضهرت امهام خامنههای (مدظههالعهالی) درخصهوص

اهلل خامنه¬ای (دکترين ،اهداف و سیاست¬ها)

سیاستهای موردنظر مقام معظهم رهبهری ،فرصهتههای موجهود را بهرای تحقهق انتظهارات ايشهان در
خصوص بخش خصوصی را با توجه به گذر زودهنگام زمان از دست خواهد داد ،ضرورت دارد.

لذا مهمترين مسئله اين پژوهش " تدوين نشدن دکترين ،اهداف و سیاستهای مقام معظم رهبری
حضرت امام خامنهای (مدظهالعالی) درخصوص بخش خصوصی است".
مباني نظری و پیشینهشناسي تحقیق

تا به حال پژوهش جامعی در خصوص تدوين و تببین دکترين ،اهداف و سیاستههای مقهام معظهم
رهبری در رابطه با بخش خصوصی صورت نگرفته است ،اما یهار مقاله که به نوعی بها کلیهت موضهوع
در ارتباط است ،به شرح ذيل میباشند:
 )1مؤلفههای اقتصاد مقاومتی از ديدگاه مقام معظم رهبری

اين مقاله در بهار  1395توسط حبیباله دهقان و خسرو اسفندياری صهفا و در شهماره  ،61دوره 16
فصلنامه علمی پژوهشی مديريت نظامی منتشرشده و بیان میدارد "در شاخصهههای اقتصهاد مقهاومتی از
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موضوع مقاله را ارائهه نمايهد .انجهام ايهن پهژوهش از ايهن منظهر کهه عهدم تهدوين دکتهرين ،اههداف و

منظر فرماندهی معظم کل قوا 27 ،شاخص کلیدی احصا شد که عبهارتانهد از :دانهشمحهوری ،اصهالح
الگوی مصرف ،امنیت اقالم راهبردی و اساسی ،کاهش وابستگی به نفت ،تبلیغات ،تکیه بهر تولیهد ملهی،
ريشهکنی فقر ،ايجاد تراز اقتصادی مثبت ،حاکمیت قانون ،مبارزه با رکهود اقتصهادی ،خصوص یس ازی،
خودکفايی در محصوالت کشاورزی ،استحصال از معادن به دور از خامفروشی ،فعال شدن شهرکتههای
دانشبنیان ،تنقیح قوانین اقتص ادی ،اعتمادبههنفهس ملهی ،مهديريت مصهرف ،کهاهش فاصهله طبقهاتی،
مصرفزدگی ،اسراف ،نکوهش تجملگرايی ،قناعت ،ارجدهی فرهنگ کهار ،ايجهاد زنجیهره تولیهد علهم،
علمگرايی ،ايجاد فضای آرامش برای نخبگان ،و حمايت از نخبگان".
 )2تحلیل پیکره بنیاد گفتمان سیاست اقتصاد مقاومتی از ديدگاه مقام معظم رهبری
اين مقاله در تابستان  139۴توسط سامان سهامنی و شههرام مهدرس خیابهانی و در شهماره  ،82سهال
بیست و دوم فصلنامه پژوهشهای ارتباطی منتشرشده و بیان میدارد" ايشان در تبیهین گفتمهان سیاسهت
اقتصاد مقاومتی توجه زيادی به استقالل اقتصادی کشور از منابع فسیلی ،به ويژه نفت و گهاز و همچنهین
حمايت از تولیدات داخلی دارند .از ديدگاه مقام معظم رهبری ،تکیه بر نقش مردم در انجام فعالیهتههای
اقتصادی حائز اهمیت بسیار است زيرا موجب میشود از تمهام اسهتعدادهها و ظرفیهتههای داخلهی بهه
منظور تولید ثروت و دستیابی به قدرت و امنیت اقتصادی کشور استفاده شود .فرهنگسهازی در اسهتفاده
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از منابع فسیلی ،آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و هدفمندسازی يارانهها از سیاسهتههايی هسهتند کهه
میتوانند مانع از اسراف و هدر رفت انرژی شوند.
 )3بررسی موانع سرمايهگذاری بخش خصوصی در ايران (در راستای سیاستهای کلی ابالغی نظام)
اين مقاله در پايیز  1393بهار  1395توسط سید عبدالمجید جاليی اسفندآبادی و سپیده صهمیمی و در
شماره  ، 7دوره  2فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن منتشرشده و بیان میدارد "از آنجايی که بحهث
خصوصیسازی يکی از مقولههای مهم در بسیاری از کشورهای درحال توسعه بهه ويهژه ايهران اسهت و
اهدافی یون رقابت و کارايی اقتصادی ،افزايش بازدهی سرمايهگذاری ،استفاده بهینهه از امکانهات و غیهره
را دنبال میکند ،لذا بررسی موانع اجرای صحیه خصوصیسازی و اهداف سیاستهای کلهی ابهالغشهده
از سوی مقام معظم رهبری ،از اهمیت بااليی برخوردار است .نتايج نشهان مهیدههد کهه افهزايش انهدازه
دولت ،نوسان نرخ ارز و تورم دائمی ،به عنوان مانعی جهت افزايش سرمايهگذاری بخش خصوصهی (در
مطالعه حاضر ،سرمايهگذاری در صنايع با  50نفر نیروی کار و بیشهتر) ،هسهتند .نکتهه الزم بهه ذکهر ايهن
است که اثر محدودکننده در اين مدل ،به خوبی نشان داده شده است .لذا ،با توجه به اينکه يکی از موانهع
مهم در مسیر سرمايهگذاری بخش خصوصی ،اندازه دولت در اقتصاد بوده است ،بنابراين ،اجرائهی شهدن
سیاستهای اصالحی اصل  ۴۴قانون اساسهی کهه توسهط مقهام معظهم رهبهری مطهرح شهده اسهت ،را
اجتنابناپذير مینمايد .طبیعی است ،اجرائی شدن سیاستهای ابالغی مهیتوانهد سهاير عوامهل مهانع در
مسیر سرمايهگذاری بخش خصوصی را تعديل و به تدريج حذف سازد".
 )4ارزيابی نهادگرا از جايگاه دولت و بازار در فرآيند توسعه ملی
اين مقالهه در تابسهتان سهال  1385توسهط فرشهاد مهؤمنی و در شهماره دوم ،سهال ششهم فصهلنامه
پژوهشهای اقتصادی منتشرشده و بیان میدارد "مرور تاريخی تحوالت مربوط به مفهوم دولهت و بهازار
و نیز فراز و نشیبهايی که در عرصه نظری شاهد بودهايم ،به وضوح نشانگر مجموعهای از نکات اسهت
که توجه به آنها در فرآيند برنامه ريزی توسعه و مواجههه خردمندانهه بها شهرايط جههانی شهدن اقتصهاد
ضروری است :دولت و بازار بیش از آنکه ناظر بهر مفهاهیم صهريه و روشهنی باشهند ،حکايهت از يهک
اشتراک لفظی مینمايند که در یاریوب الگوهای نظری متفاوت میبايد به صهورت عملیهاتی تعريه

و

نسبت آن با واقعیت – که عبارت از انواع دولتها و بازارهاست– مشخص شود.
نگاه نیوتنی به دولت و بازار که آنها را به صورتی منفک و مجزا از يکديگر در نظر میگیهرد ،بخهش
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مهمی از واقعیت را کنار میگذارد ،اما در عمل با فضای سیالی از انواع هماهنگی یهه در درون دولهت و
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تعادل با نیروهای اجتماعی ،از آنها تأثیر میگیرند و بر آنها اثر میگذراند.

دولت و بازار درعینحال که ازتوانمندیههای مشخصهی برخوردارنهد ،کاسهتیهها ودرمانهدگیههای
خاص خود را نیز دارند .دستیابی به ترکیب خردمندانه آنها مستلزم در نظر گهرفتن ههر دو جنبهه مسهأله
است.

در شرايط جهانیشدن اقتصاد مسئولیتهای دولت رو به افزايش و پیچیدگی بیشهتر مهیگهذارد .در عهین
حال ،بخشهايی از مسئولیتهای سنتی دولت به بازار و بنگاهها واگذار میشود .اين مسأله نه بهه معنهای
زوال دولت ملی و نه به معنهای ضهرورت پافشهاری بهر انجهام مسهئولیتههای سهنتی و ناديهده گهرفتن
قابلیتهای بازار در زمینه جابهجايی برخی از مسئولیتهاست.
مهمترين دستاورد رويکرد نهادگرايی به دولت و بازار ،ايدئولوژیزدايی از ابزارهای هماهنگی اسهت.
نهادگرايان با نطق حداقلسازی هزينههای مبادله ،به دقت مشخص میکنند که یگونه میتوان متناسب بها
شرايط و اهداف از اين ابزارهای هماهنگی به نحو کارآمدی استفاده کرد".
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بازار و یه در بین آنها روبرو هستیم .دولت و بازار ،نهادهای انتزاعی و بیروحی نیستند و هر دو ضهمن

ادبیات و مفهومشناسي:

همزمان با ظهور انقالب صنعتی در میانه قرن هیجدهم میالدی ،ايده گرايش به بهازار و بخهش
خصوصی و حداقل دخالت دولت قوت گرفت که آدام اسهمیت مکتهب آزادی اقتصهادی را پايهه-
گذاری کرد( .رزاقی)10 :1376 ،
از سوی ديگر ،در قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم ،سوسیالیسهتهها و سهاير منتقهدين مکتهب
سرمايهداری ،با تکیه بر دو محور ناعادالنه بودن و بیثباتی نظهام سهرمايهداری ،ايهن مکتهب را بها
یالش روبرو کردند .تبلور اين تفکر ،در اقتصاد متمرکز ،با تأکید بر ديدگاههای مارکس ،سرنوشهت
اقتصادی– سیاسی بخش عظیمی از جمعیت جهانی را از اولین پیروزی کمونیستها در روسهیه در
سال  1917دگرگون ساخت و اصالحات مختلفی را در کشورهای با اقتصاد آزاد و مبتنی-بر بخش
خصوصی ،موجب شد .در بعد ديگر ،در اواخر قرن نوزدهم مکتب اتريش به رهبری کهارل منگهر
ظهور کرد او بر اين عقیده بود که ايده اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیمگیری فردی ،اساس ظههور
خالقیتها و پیدايش اختراعات و ابداعات شمرده مهیشهود .او اقتصهاد متمرکهز را بهدون انگیهزه،
بیروح و محکوم به فروپاشی میدانست .بحران  ،1929فرصتی برای پیدايش و شهکوفايی مکتهب
کینز در مقابل مکتب کالسیکها بود .در اين موج فکری ،اصلیترين عنصر نظام سرمايهداری يعنهی
سازوکار تعیین قیمتها زير سؤال رفت و دخالت دولت و بخش عمومی به منظهور رفهع نقهايص
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بازار و ايجاد تعادل ،اقتصادی ،ضروری و مجاز شمرده شد (متوسلی.)۴ :1373 ،
قبل از آن که آثار کامل دخالتهای دولت و بخش عمومی نمايهان شهود ،آغهاز جنهگ جههانی دوم،
تداوم و تشديد دخالت دولت را مطرح ساخت .پس از پايان جنگ نیز امر بازسازی خرابیهای ناشهی از
جنگ در جهان صنعتی و کشورهای درحالتوسعه ،توجیهات محکمتری را برای دخالت دولت در ابعهاد
مختل

اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی فراهم کرد .بنابراين در طی دهههای پس از پايان جنهگ

جهانی دوم ،دخالت دولت در اقتصاد ،به حدی افزايش يافهت ،کهه دولهت در اغلهب اقتصهادهای آزاد و
مختلط مشابه اقتصادهای برنامهای ،از طريق اهرمهای اجرايی خود (بنگاههای دولتی) ،نقش فعهالی را بهه
خود گرفت .در خالل دههههای  50و  60مهیالدی ،کشهورهای صهنعتی ،دوران باثبهات تهوأم بها رشهد
اقتصادی معقول خود را طهی نمودنهد و دولهتهها بها اجهرای سیاسهتههای کهالن و خهرد اقتصهادی،
موفقیتهای نسبی را به دست آوردند .به همین دلیل هم به انتقادات محهدود در آن دههههها نسهبت بهه
دخالت دولت در اقتصاد اهمیت یندانی ندادند تا اين که دهه  70آغهاز گرديهد و در طهی آن ،اتفاقهات
بینالمللی پديدار گشت که هرکدام از آنها در منتهی نمودن اقتصاد غرب به رکود و تورم نقش داشهتند
و درعینحال ،اجرای سیاستهای دهههای پیشین با شدت هریه بیشتر ،دنبال شد ،ولی تفوق کمتری را
محقق نمود.
نهايتاً با نزديک شدن به پايان دهه  ،70حداقل در جهان غرب شهاهد مشهکالت عديهده اقتصهادی و
ناکامیهای مستمر سیاستهای اقتصادی هستیم که به تدريج زمینه را بهرای طهرح انتقهادات و شهک و
ترديد نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ايجاد و مقولههايی یون يافتن اندازه مناسهب دخالهت دولهت،
کارايی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی ،جايگزينی ،دخالت ،نظارت ،هدايت و  ...مطرح گرديهد.
بدينترتیب مجادلههای نظری در محافل علمی نسهبت بهه دخالهت دولهت و متقاعهد شهدن مهديران و
تصمیمگیران اجرايی و سیاسی کشورها ،نسبت به تخصهیص غیربهینهه و ناکارآمهد منهابع تولیهد در اثهر
گسترش حجم و بروز اختالل در ابعاد مختل

اقتصادی ،فکر و ايده بازنگری در سهم و انهدازه دخالهت

دولت را جدیتر نمود و بار ديگر نظريههای کالسیک توانست ،گوی سبقت را از نظريههای رقیهب بهه
دست آورد.
سرانجام در پايان دهه  70و آغاز دهه  80در کشور انگلستان و به دنبال آن در بقیه کشهورهای صهنعتی از
جمله فرانسه ،ايتالیا و آلمان و تا حدی کشورهای درحهالتوسهعه ،بحهث سیاسهت خصوصهیسهازی و
کاهش در حجم دخالت دولت ،به منظور رفع اختالالت و انگیزههای پیهدايش آنهها موردتوجهه جهدی
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سیاستهای دولتساالری خود ،زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت از يک سو و میدان دادن به بخهش

سیاستهای تعديل اقتصادی در کشورهای در حال توسهعه از اواسهط دههه  80تلقهی شهد( .کمیجهانی،
)15 :1382

در ديدگاه اقتصاد اسالمی نیز ،نقش دولت در ايجاد توازن نسبی و نیز هدايت امور اقتصادی ،به منظور
ايجاد امکان مسیر تحقق عدالت اقتصادی است و نقش بخش خصوصی استفاده از فرصتها و امکانات
جهت ايجاد رشد اقتصادی و ارزش افزوده مبتنی بر اصول اقتصاد اسالمی میباشد .اين مهم ،بدون
داشتن راهنما و ارکانی جهتساز که بتوان در عرصه جهانی ،ساختارهای مناسب و کامل يک نظام را
جهت هدايت جامعه بشری نشان داد ،میسر نمیگردد.
نظام جمهوری اسالمی ايران با توجه به تجربه یندين ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد
کشور و تجربیات اداره شرکتهايی که قبالً در بخش خصوصی ايجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

امپراتوری سوسیالیستی با شکست مواجه شد و کشهورهای سوسیالیسهتی بها کنهار گذاشهتن شهعارها و

ايجاد شرايط الزم جهت خیزش سريع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای
بهینهسازی استفاده از منابع ملی ،فرصتهای موجود و دارايیهای جامعه ،تصمیم گرفت با اجرای
سیاست واگذاری شرکتهای دولتی ،ناکامیهای گذشته را جبران نمايد و با کاهش تصدیگری خود ،از
فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری در جهت افزايش سطه رفاه و تعديل پراکندگی توزيع
درآمد در جامعه استفاده نمايد( همان.)1382 ،
لذا واگذاری امور به بخش خصوصی بعد از ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴شتاب بیشتری گرفت،
لیکن در ادبیات و گفتمان مقام معظم رهبری از سالهای قبل ،بر موضوع واگذاری امور اقتصاد به آحاد
مردم و تقويت بخش خصوصی تأکید ويژه شده است.
ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ،در حقیقت بیانگر نوع
نگرش نظام به فعالیتهای اقتصادی کشور است .هدف اصلی از ابالغ اين سیاستها ،تبديل اقتصاد
فعلی کشور به يک اقتصاد پويا ،توسعهای و رقابتی است که با کاهش تصدیگری دولت و توسعه
فعالیتهای بخش خصوصی امکانپذير خواهد بود .در یاریوب فرايند خصوصیسازی ،يک اقتصاد
رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت ،ايجاد امکانات مالی جديد و گسترش رفاه
عمومی منجر میشود .خصوصیسازی از جمله اثربخشترين و ضروریترين راهبردهای دستیابی به
صنعت و اقتصادی مترقی و پويا است .اصل  ۴۴قانون اساسی بر پايه سه بخش دولتی ،تعاونی و
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خصوصی استوار است و در صورتیکه اين اصل مطابق ديگر اصول قانون اساسی محقق شود ،رشد و
توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت .داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی ،نتیجه عدم پايبندی به اصل
 ۴۴قانون است تا جايی که برخی معتقدند  80درصد اقتصاد کشور دولتی است( کیانپور.)1388 ،
الزمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد نیز رفع موانع و بهبود مستمر فضای کسبوکار است.در واقع
بهبود فضای کسبوکار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد
اقتصادی و محرومیتزدايی است به گونهای که اصالح و بهبود فضای کسبوکار زمینه مشارکت بخش
خصوصی در عرصه اقتصاد ،ارتقای سطه اشتغال و تولید و مشارکت آحاد جامعه را فراهم میسازد .در
دهه  1980بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی برای
حضور فعال بخش خصوصی و به زعم خود خصوصیسازی روی آوردند و از اواخر دهه  1990بهبود
فضای کسبوکار موضوع اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است که درصورت اجرا راهکار مناسبی
در محرومیتزدايی کشور خواهد بود .در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضاى
کسبوکار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کالن ،فراهم آوردن زيرساختهاى ارتباطى ،اطالعاتى،
حقوقى ،علمى و فناورى مورد نیاز ،کاهش خطرپذيریهاى کالن اقتصادى ،ارائه مستمر آمار و اطالعات
به صورت شفاف و منظم به جامعه مدنظر قرار گرفته است( اشرفی و فهیمیفر.)1390 ،
بررسیهای انجامشده نشان میدهد نمیتوان کشوری يافت که در دورهای بلندمدت رشد
اقتصادی باال داشته باشد اما اين مهم با درونگرايی اقتصادی يا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده
باشد .اين يافته يکی از نتايج اصلی نظريه اقتصاد است ،زيرا میتوان نشان داد در يک اقتصاد با
مالکیت خصوصی و رقابتی که در آن آزادی مبادله و سرمايهگذاری وجود دارد ،وضعیت اقتصاد به
بهینه پارتو نزديکتر است .لذا در حوزه نظری میتوان به کارايی بیشتر مالکیت بخش خصوصی بر
فعالیتهای اقتصادی صحه گذاشت و نشان داد توسعه تجارت و سرمايهگذاری سطه باالتری از
رفاه ايجاد میکند .در حوزه تجربی نیز نمیتوان کشوری يافت که با درونگرايی و تسلط بخش
دولتی به رشدهای باال و پايدار در دورهای بلندمدت دستيافته باشد .بنابراين تمرکز اصلی در اين
بخش ،افزايش تولید از راه افزايش سرمايهگذاری و بهرهوری با استفاده از دو راهبرد «برونگرايی»
و «توسعه بخش خصوصی» است( نیلی.)۴12-۴11 :1396 ،
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دکترین :اصول بنیادی که ارگانها با توسل به آن اقدامات خود را در پشتیبانی از اهداف ملی هدايت
میکنند دکترين بهخودیخود الزماالجراست ،اما بهکارگیری آن بايد با قوه تشخیص مقامات صورت
گیرد( علمايی.)176 :138۴ ،

دکترين نظريه ،اصول يا قواعد بنیادين معتبری هستند که هدايتکننده اقدام در پشتیبانی از سیاستها
و برنامهها در جهت تأمین اهداف بوده و به کار بردن آنها مستلزم درک مقتضیات و تصمیمگیری صحیه
و منطقی میباشد .کاربرد دکترين در سطه ملی شامل هدايت قدرت ملی در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،نظامی و اقتصادی است( نوروزی.)1۴6 :1378 ،
آقابخشی و همکاران در تعري

دکترين آوردهاند« :اصول و قواعدی که در هر يک از شاخههای

علوم و يا در میان پیروان يک آيین مورد تصديق و اعتقاد باشد( ».آقابخشی و همکاران)195 :1383 ،
دالوری نوشته است« :واژه دکترين در زبان التین ،به معنای آموزه ،سیاست ،مکتب ،آيین و اصول و
قواعد پذيرفته شده توسط يک فرد ،گروه و يا ملت است .هر نظام فکرى ،خطمشی و فلسفهاى که
مبناى عمل قرار گیرد ،مىتواند دکترين تلقى شود .در فرهنگنامههای لغات و اصطالحات سیاسی،

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

مفهومشناسي ارکان جهتساز:

دکترين ،به معانی آيین ،اصول عقیده ،نظريه ،تعلیم ،مکتب ،اصلِ سیاسی ،نظريه ،آموزه ،اصول (عقايد)
تعلیمات ،تعالیم و  ...به کار رفته است( ».دالوری)113 :1378 ،
اهداف :عبارت است از بیان نتايج مورد انتظار (شامل کار مشخص و قابل اندازهگیری) در محدوده
زمانی خاص و با هزينهای معین .منظور از هدفگذاری ،تفکیک مأموريتها يا اهداف دوربرد به اهداف
کمی و کیفی کوتاهمدت است که برای يک واحد و سرانجام يک فرد شاغل قابلاجرا باشد( .رضائیان،
)112 :138۴
هدفگذاری خوب باعث تمرکز بر فعالیتها و ايجاد هماهنگی وحدت میگردد .با هدفگذاری
امکان تدوين شاخصها و معیارها و ارزيابی عملکرد فراهم میگردد( .فرهنگی و همکاران:138۴ ،
 )516به عبارت ديگر هدف بیان کلی و سنجشپذير مقاصدی است که حوزهی کالن فعالیت سازمان را
برای تحقق رسالت و یشمانداز آن تعقیب مینمايد ».لذا هدفگذاری مبنايی برای برنامهريزی،
سازماندهی ،ايجاد انگیزه و کنترل است و بیان کلی و سنجشپذير مقاصدی است که حوزههای کالن
فعالیت سازمان را برای تحقق رسالت و یشمانداز آن تعقیب میکند( .حسنبیگی)221 :1390،
سیاست :به معنای عام به نحوی اهداف ،اعمال ،هنجارها ،قوانین و مقررات ،ارزشها ،نظامها،
اصول ،نتايج و تصمیمها را در برمیگیرد( .الوانی )1376 ،سیاستها یاریوبهای منطقیای هستند که
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یگونگی تصمیمگیریها را معین میکنند .سازمان در فقدان سیاستهای مناسب از دستیابی به مجموعه
تصمیمهای هماهنگ در سطه سازمان و در طول زمان محروم خواهد ماند( .حسنبیگی)390 :1390 ،
سیاستگذاری در امور کشورداری عبارت است از :تعیین ،تدوين و ارائه ضوابط و موازينی که در آن
مقتضیات کلی دولت اعمال و مصاله جمعی ملت تأمین شود( .هاشمی)۴9 :1366 ،
از نظر الوانی« ،سیاستگذاری مجموعه اعمال هدفمندی است که به وسیله بازيگر يا بازيگرانی در
رابطه با يک موضوع دنبال شده و از مهمترين ويژگیهای آن پايداری ،آيندهنگری ،واقعبینی و
نمايانگری است( ».الوانی)25 :1387 ،
مفهومشناسي بخش خصوصي:

بخش خصوصی ،شامل بخشی از فعالیتهای اقتصادی میشود که در تملهک دولهت نیسهت .بانهک
توسعه آسیايی 1بخش خصوصی را در سه سطه بنگاههای شخصی و خصوصی ،بنگهاهههای درون يهک
صنعت و بنگاههای درون يک اقتصاد طبقهبندی مینمايد( .مافی)1391 ،
بخش خصوصی به مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهايی اطهالق مهیشهود کهه بها انگیهزه
کسب سود و بر مبنای مالکیت ،مديريت و عملکرد با ماهیت غیرعمومی و غیردولتهی بها پیهروی از نظهم
بازار و در عرصه بازار و در یاریوب قوانین ،قواعد و مقررات موضوعه به فعالیتهای تولیهد و عرضهه
کاالها و خدمات و توزيع و بازرگانی میپردازند( .صديقی و همکاران)113 :139۴ ،
در تعريفی جامعتر بخش خصوصی را میتوان بدين نحو تعري

کرد :بخشی است که در آن منهابع

مالکیت بر کاال و خدمت خصوصی و يا عمومی از محل ثروت و يا تعهد خصوصی تأمینشهده ،ههدف
آن بیشینه کردن منافع خود از طريق ارائهی کاال و خهدمات بهه اشهخاص در بازارههای رقهابتی اسهت و
قدرت کنترل کامل اعم از ايجابی و سلبی بر دارايهی خهود داشهته باشهد .در مهورد انحصهارات طبیعهی،
فعالیت بخش خصوصی در بازارهای تنظیميافته براساس قانون صورت خواههد گرفهت .بهازار و رقابهت
محرک و تنظیمکنندهی روابط بین اشخاص در اين بخش است و هزينههههای مخهاطرهههای اقتصهادی و
ورشکستگی بهطور مستقیم و يا با یند واسطه ،بهطورکلی و يا جزئی بهههیچوجهه قابهلانتقهال بهه منهابع
عمومی و يا منابع در کنترل حاکمیت نیست( .آخوندی)1391،
بخش خصوصی ارتباط نزديکی با مفهوم مالکیت دارد .مالکیهت خصوصهی يعنهی اسهتفاده ،کنتهرل،
مالکیت و قابلیت دورانداختن يا اهداکردن زمین ،سرمايه و ديگر اشکال مالکیهت توسهط افهراد قهانونی و
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تملک حکومت ،جامعه يا دولت اشاره دارد و نه افراد حقیقی ويا بنگاه اقتصادی -قابلتمايز است.
قلمرو فعالیت بخش دولت و بخش خصوصي در اقتصاد:

در فعالیتهای اقتصادی ،دولت نوعاً بايد نقش تکمیلی را عهدهدار شود و نقش اصلی دراينگونه

فعالیتها بايد به بخش خصوصی (و بخش تعاونی) سپرده شود .يان تینبرگن از جمله اقتصاددانانی
است که بر اين نقش تکمیلی دولت تأکید دارد و در کتاب «طرح توسعه» خود اين نکته را صراحتاً
مطرح میکند که حدفاصل و مرز فعالیتهای بخشهای دولتی و خصوصی بايد به نحوی تعیین شود
که فعالیتهای بخش دولتی صرفاً به حوزههايی منحصر و محدود گردد که به رغم ايجاد انگیزشهای
مناسب و برقراری تشويقهای الزم ،به هر حال بخش خصوصی از ورود در آن حوزههای فعالیت سرباز
میزند .بدين ترتیب از ديدگاه اين اقتصاددان فعالیتهای دولت بايد به امور زير محدود شود:
 ايجاد و حفظ شرايط اقتصادی – پولی با ثبات تنظیم فعالیتهای اقتصادی در جهت جلوگیری از بروز بیکاریهای گستردهصرفنظر از وظاي

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

شرکتهای تحت مالکیت خصوصی است .اين مالکیت از مالکیت عمومی و اشتراکی -کهه بهه منهابع در

اجرايی ،نظارتی و تکمیلی مطرح شده ،در برداشت «تینبرگن» مشارکت بخش

عمومی در زمینه تولید فقط بايد به حوزههايی (مانند امور نظامی ،دفاعی و انتظامی ،کارهای امدادی
جمعی و نظاير آن) محدود و منحصر گردد که ازلحاظ ادامه حیات و حفظ امنیت ملی حائز اهمیت
است( .تینبرگن)1958 ،
فلذا مهمترين داليل لزوم توجه به بخش خصوصی و اهداف ،دستاوردها ،پیامدها و آثار حاصل از
آن عبارتاند از :افزايش رشد اقتصادی ،افزايش فرصت اشتغال ،کاهش تورم ،افزايش سرمايهگذاری
خارجی ،توسعه بازار سرمايه و بورس ،تشويق مالکیت و مشارکت مردمی ،ارتقای کیفیت کاالها و
خدمات ،حذف کسری بودجه دولت (شفاف و پنهان) ،توق

فرار سرمايه از کشور و تشويق بازگشت

سرمايه به کشور ،افزايش قابلیت صادرات و رقابتی جهانی کشور ،ارتقای امنیت سرمايهگذاری ،افزايش
مسئولیتپذيری مديران ،افزايش بهرهوری (کارايی و اثربخشی) ،افزايش رقابت داخلی ،انضباط اقتصادی
ومالی ،افزايش قدرت نظارتی دولت،کاهش نقش دولت وبخش عمومی در اقتصاد( .خالقی ،غالمحسین
و ديگران)1389 ،
وظایف و قلمرو فعالیتهای بخش خصوصي در اقتصاد نظام ج.ا.ایران:
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بخش خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ازلحاظ نقش و قلمرو از همان پويايی
بخش دولتی برخوردار است و ضرورتهای حاکم بر برنامهريزی عمومی اقتصاد کشور در مراحل
مختل

رشد حدود فعالیت اين بخش را مشخص میکند .در اين بخش که شامل فعالیتهای فردی يا

شرکتها و واحدهای خصوصی است ،سرمايه الزم بايد از طريق منابع و پساندازهای خصوصی
اشخاص تأمین گردد .فعالیتهای اين بخش میتواند در زمینههايی که خارج از حیطه فعالیت دولت
تعري

شده است ،سازمان يابد .گذشته از اين ،فعالیتهای بخش خصوصی نیز مانند فعالیتهای بخش

دولتی تابع برنامهريزی عمومی اقتصادی کشور است.
در اصل  ۴۴قانون اساسی در خصوص سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی اين مطلب تصريه
شده که «تفصیل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون تعیین میکند» .بنابراين اين پرسش
میتواند مطرح شود که آيا موارد برشمرده در بخش دولتی ،بنابرآنچه از مدلول اصل مذکور استنباط
میشود ،بايد به صورت مالکیت عمومی «در اختیار دولت» قرار گیرد يا فارغ از مفاد صريه اين اصل
عمالً «در انحصار دولت» باشد .قاعدتاً مدلول قسمت دوم اصل  ۴۴يعنی «بخش دولتی شامل کلیه
صنايع بزرگ  ...و مانند اينهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است» نبايد اين معنا را
متضمن باشد که صنايع و موارد بر شمرده به لحاظ خصیصه مالکیت عمومی در انحصار دولت نیز قرار
دارد و به بیان ديگر عبارت «در اختیار دولت است» تحقیقاً معنای «در انحصار دولت است» را افاده
نمیکند( .طرح و ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی نیز بر اساس ینین تفسیر و منطقی
استوار است).
نکته ديگر اين مطلب است که در اصل  ۴۴قانون اساسی بخش خصوصی صراحتاً به منزله مکمل
فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی مطرح شده است« :بخش خصوصی شامل آنقسمت از کشاورزی،
دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است».
ینین نقش مکملی را علیاالصول بايد دولت عهدهدار شود و در عرصه فعالیتهای اقتصادی فقط در
جهت تکمیل فعالیتهای خصوصی حضور داشته باشد( .صديقی و همکاران)120-119 :139۴ ،
الزم به ذکر است ،اشتغال بعضی از دولتها در عرصه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی کشور طی یند
دهه اخیر باعث شده ،در کیفیت انجام امور سیاستگذاری و حاکمیتی که در شمار وظاي
دولت است اختالل ايجاد گردد.
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ادامه خطمشی مباشرت دولت در جمیع امور اقتصادی در شرايط کنونی و با نیازها و الزامات اين
مرحله از رشد اقتصادی کشور سازگار نیست .با اصالح تأسیسات عمومی و نهاد آرايیهای نوين ،نقش
اصلی دولت بايد – از طريق ايجاد زيربناهای نهادی و حقوقی و کالبدی و غیرکالبدی – به تسهیل
فرآيند رشد بخش خصوصی محدود و منحصر گردد.

صرفنظر از نظم و قواعد طبیعی بازار ،فعالیتهای بخش خصوصی در یاریوبی از قوانین و
مقررات موضوعه انجام میشود که وجود اين نهادها و یاریوبهای حقوقی را میتوان به منزله «قواعد
بازی» حاکم بر عملکرد آنها قلمداد کرد .اين قواعد و مقررات بر شرايط شکلگیری و جريان رشد اين
بخشها و همچنین جلوگیری از اعوجاج و انحراف فعالیت آنها از مسیرهای مطلوب نقش و تأثیر
تعیینکنندهای دارد .قواعد ناظر بر فعالیت بخش خصوصی ،گستره وسیعی از قوانین را دربرمیگیرد که
از جمله میتوان به قانون مدنی ،قانون تجارت ،قانون تعاون ،قوانین و مقررات صادرات و واردات،
قانون کار و بیمههای اجتماعی ،قوانین مالیاتی ،قوانین پولی ،اعتباری و ارزی ،قوانین رقابت و ضد
انحصار ،مقررات زيستمحیطی و بسیاری ديگر از مقررات و آئیننامهها و همچنین نهادهای تنظیمکننده

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

اداره امور اقتصاد بخش خصوصي:

اشاره کرد .انگیزه اصلی برای تدوين اين قوانین و مقررات ايجاد تأسیسات و نهادها و یاریوب حقوقی
الزم برای تداوم فعالیت و توسعه بخش خصوصی و تنظیم مناسبات آن با دولت و جامعه و همچنین
سامان دادن به فعالیتهای اين بخش در جهت تسهیل جريان رشد اقتصادی و جلوگیری از اعوجاجها
و عوارض منفی فعالیتهای اين بخش است .در کشورهای پیشرفته صنعتی شکلگیری تأسیسات
حقوقی و نهادی کارآمد برای فعالیتهای نوعاً خصوصی عمالً طی یند قرن محقق شده است و همین
امر نیز زمینه رشد سرمايهداری و پويايی و بالندگی آن را فراهم کرده است .در عین حال بايد توجه
داشت که ايجاد یاریوب نهادی فعالیت بخشهای يادشده در اقتصادهای بازار و ازلحاظ اقتصادی
موفق ،هیچگاه به معنای وضع مقررات زائد و مزاحم نبوده است و اين تأسیسات حقوقی که با مالحظه
مزيتهای اين گونه سازماندهی اقتصادی و با هدف تسريع جريان رشد اقتصادی ايجاد گرديده ،همواره
نقش تسهیلکننده و نظمدهنده داشتهاند .در اقتصادهای مبتنی بر بازار و کارآمد ،اصل آزادی فعالیت
است و موارد ممنوعیت استثناء محسوب میشود ،لیکن در اقتصادهای با بخش دولتی گسترده و
غیرکارآمد ،اصل ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی است و مشارکت بخش خصوصی در حوزههای
محدود و با صدور مجوز و ابزارهای کنترلی مشابه امکانپذير است .بنابراين در اين نظامها حجم عظیم
و ترکیب پیچیدهای از مقررات و قوانین دست و پاگیر همواره به صورت مانعی بهويژه برای فعالیت
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بخش خصوصی ايجادشده و هزينه انواع واقسام کنترلها و مقررات محدودکننده و مزاحم به شکل عدم
کارايی و انحراف از مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و پیامدی نامطلوب آن به زبان مردم
ظاهر گرديده است.
در همین حال کارکرد مؤثر بازار از يک سو در گرو استقرار نظامهای حقوقی و نهادی پايدار
است که در یاریوب آن حقوق مالکیت به نحو روشن و صريه تعري

و تضمین شده باشد و از

سوی ديگر مستلزم مجموعهای از قواعد اجتماعی و اقتصادی قابل پیشبینی و باثبات است که
شرايط و فضای بلندمدت را برای استمرار فعالیتها بدون ترس از حوادث و رويدادهای احتمالی
درآينده فراهم سازد( .صديقی و همکاران. . . . . . . .. .. . . . ............ . . . . )119 :139۴ ،
 . . .وظاي

. . .. . .

دولت در اقتصادهای مبتنیبر بازار استقرار قواعد بازی ،پیگیری هدفهای اجتماعی و

برقراری نظام تأمین اجتماعی مناسب ،تجهیز درآمد برای تأمین فعالیتهای بخش عمومی و مصرف
کارآمد درآمدهای بودجهای ،تنفیذ قراردادها و حمايت از مالکیت خصوصی و تولید کاالهای عمومی
است .برای جلوگیری از اعوجاجهای بازار وظیفه استقرار نهادهای تنظیمکننده فعالیتهای اقتصادی نیز
بر عهده دولت است .بخش خصوصی ازلحاظ اصولی میتواند در همه حوزههايی که (باتوجه به پارهای
مالحظات اجتماعی و امنیتی) ممنوعیت قانونی وجود ندارد ،وارد شود.
بدين ترتیب شرايط اصلی اداره امور بخش خصوصی را میتوان ینین برشمرد:
 -تعري

روشن و گسترده حقوق مالکیت خصوصی و تضمین آن با تکیهبر مشخص کردن نظام

انگیزشی فعالیتها در زمینه کسب سود ،تراکم و انباشت سرمايه ،ضوابط گسترش واحدهای
تولیدی ،سرمايهگذاری مجدد و ديگر عناصر پايهای رشد
 کویک کردن دولت و مقرراتزدايی در جهت کاستن از مالکیت ،مديريت و مقررات وکنترلهای دولتی و آزادسازی قیمتها و تجارت و مبادالت
 رفع ابهامهای نهادی ،حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی بهويژه در زمینه فعالیتهایتولیدی در جهت ايجاد امنیت سرمايه و فضای مناسب سرمايهگذاری و رشد فعالیت بخش
خصوصی
 منطقی کردن حمايتهای دولتی و برقراری انضباط مالی و محدوديتهای بودجهای در جهتشکلگیری اقتصادی آزاد ،غیردولتی و غیر يارانهای
 زمینهسازی برای استقرار يک جريان رشد باثبات و اجتناب از تغییرات پیاپی سیاستها396

 -ايجاد شرايط رقابت و کاستن از انحصارها و استقرار نهادهای تنظیمکننده

اهلل خامنه¬ای (دکترين ،اهداف و سیاست¬ها)

بازار پول و گسترش و تعمیق بازار سرمايه

 اتخاذ استراتژیهای تجاری – صنعتی برونگرا با تکیهبر تعامل فعال و متقارن با اقتصاد جهانیو درهمآمیزیهای منطقهای

 ايجاد و ساماندهی بازارها (بازار کار ،بازار کاالها و خدمات ،بازارهای مالی و  )...و استقرارتأسیسات معطوف به رشد و تنظیم فعالیت بخش خصوصی از طريق اصالح قوانین و مقررات
و نهادسازیهای مناسب.
تعامل دولت و بخش خصوصی در شکل زير با عنوان یرخه همافزايی نمايش داده شده است.
(همان)121-118 :139۴ ،

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

 -ايجاد زيربناهای الزم برای توسعه بخش خصوصی با تکیهبر اصالحات نظام بانکی ،ساماندهی

شکل شماره  -1یرخه همافزايی تعامل دولت و بخش خصوصی

نهايتاً میتوان بیان داشت ،کاستن از حوزههای تصدیگری و مداخلههای مستقیم و غیرمستقیم
دولت در فعالیتهای اقتصادی (مقرراتزدايی) از يک سو و تقويت امور حاکمیتی و ظرفیتسازی در
درون دولت از سوی ديگر ،مفهوم اصلی اداره امور اقتصاد بخش خصوصی است .نقش اصل دولت در
حوزه اقتصاد بايد به زيربناسازی و ايجاد فضای مناسب و تسهیلکننده رشد بخش خصوصی معطوف
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گردد و واحدهای و فعالیتهای اقتصادی که اکنون در اختیار دولت است به تدريج به بخش خصوصی
واگذار شود .اجرای سريع و کارآمد سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی مهمترين گام در دستیابی به اين
هدف محسوب میشود.
دیدگاههای مقام معظم رهبری امام خامنهای پیرامون بخش خصوصي:

در زمینهی اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی ،ايشان رهنمودهايی جامع و کاملی در طی
سنوات گذشته داشتهاند که برخی از آنها به شرح ذيل میباشد
«بخش خصوصی را بايد کمک کرد .اينکه ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کرديم ،خب ،خود اقتصاد
مقاومتی شرايطی دارد ،ارکانی دارد يکی از بخشهايش همین تکیهی به مردم است همین سیاستهای
اصل  ۴۴با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هریه بیشتر بايد دنبال شود خب ،بايد فکری بکنید برای
اينکه بخش خصوصی توانبخشی بشود حاال از طريق بانکهاست ،از طريق قوانین الزم و مقرراتِ
الزم است از هر طريقی که الزم است ،کاری کنید که بخش خصوصی ،بخش مردمی ،فعال شود.
باالخره اقتصاد مقاومتی معنايش اين است که ما يک اقتصادی داشته باشیم که همروند روبه رشد
اقتصادی در کشور محفوظ بماند ،هم آسیبپذيریاش کاهش پیدا کند .يعنی وضع اقتصادی کشور و
نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختل

خواهد

بود ،کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند .يکی از شرايطش ،استفاده از همهی ظرفیتهای دولتی و
مردمی است هم از فکرها و انديشهها و راهکارهايی که صاحبنظران میدهند ،استفاده کنید ،هم از
سرمايهها استفاده شود .اکثر کسانی که میخواهند وارد میدان اقتصادی بشوند ،اهل کار سالمند .بايد با
یشمهای تیزبین ،ريزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی نیايند بهعنوان ايجاد اشتغال و ايجاد کار و
کارآفرينی تسهیالت بانکی بگیرند ،اما کارآفرينیِ واقعی انجام نگیرد .بهنظرمن همکاری قوهی مجريه
وقوهی قضائیه در اينجا يک کار بسیار الزمی است 1391/06/20( .در ديدار رئیسجمهوری و اعضای
هیئت دولت) و يا در خصوص توانمند کردن و تشويق بخش خصوصی ،بیان داشتند« :مسئلهی اقتصاد
مهم است اقتصاد مقاومتی مهم است .البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد .مردمی کردن اقتصاد ،جزو
الزامات اقتصاد مقاومتی است .اين سیاستهای اصل  ۴۴که اعالم شد ،میتواند يک تحول به وجود
بیاورد و اين کار بايد انجام بگیرد .البته کارهايی انجام گرفته و تالشهای بیشتری بايد بشود .بخش
خصوصی را بايد توانمند کرد هم به فعالیت اقتصادی تشويق بشوند ،هم سیستم بانکی کشور،
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دستگاههای دولتی کشور و دستگاههايی که میتوانند کمک کنند  -مثل قوهی مقننه و قوهی قضائیه -
کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند 1391/05/03( ».در ديدار کارگزاران نظام)

اهلل خامنه¬ای (دکترين ،اهداف و سیاست¬ها)

 ۴۴يک هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داريم .طبق منطوق خود آن اصل ،ما بايستی در زمینهی
مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجديدنظر میکرديم ،و اين تجديدنظر انجام گرفت .با یه
هدفی با هدف ايجاد يک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمايهی بخش خصوصی در
عرصهی اقتصاد کشور .محاسبه کردند که مبلغ مورد نیاز برای سرمايهگذاری در اين پنج سال ،سالی
حدود 160میلیارد دالر است .در زمینهی اجرای سیاستهای اصل  ۴۴کارهای خوبی انجام گرفته،
بايستی تحرک بهتری انجام بگیرد .مسئله فقط اين نیست که ما بنگاههای اقتصادی را واگذار کنیم و
بگوئیم واگذار شد در کنار اين واگذاری ،کارهای ديگری الزم است :بايستی بخش خصوصی توانمند
بشود ،بايد امکان مديريتِ خوب پیدا کند ،نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده بايد انجام بگیرد».
( 1390/05/26در ديدار فعاالن بخشهای اقتصادی کشور)
ديدگاههای مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظهالعالی) به بخش خصوصی و حمايت از آن توأمان
با عدالت است فلذا بیان داشتهاند« :ما طبق برخی از سیاستهايی که امروز در دنیا رايج است و

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

معظم له در خصوص تقويت بخش خصوصی فرمودهاند «البته ما در اعالم و ابالغ سیاستهای اصل

طرفداران زيادی هم دارد ،نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به
عدالت در کنار آن فکر نکنیم ،نه اين منطق ما نیست .نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت
را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم( ».حديث واليت)12۴ :1390 ،
روششناسي تحقیق
نوع و روش تحقیق:

اين پژوهش از اين نظر که يافتههای آن میتواند مورداستفاده متولیان امر قرار گیرد ،از نهوع کهاربردی
است .جامعه آماری اين پژوهش ،شهامل کلیهه بیانهات و مکتوبهات مقهام معظهم رهبهری امهام خامنههای
(مدظهالعالی) در رابطه با بخش خصوصی بوده و با توجه بهه نهوع پهژوهش ،فرضهیه مشهخص نگرديهده
است .برای گردآوری دادهها از شیوه تمام شمار استفاده است .همچنهین بهرای اسهتخراج گفتمهان رهبهر
معظم انقالب درخصوص بخش خصوصی از روش نظريه مبنايی (داده بنیاد) بهره گرفته شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
دراين پژوهش ،بااستفاده از روش نظريه مبنايی(داده بنیاد)سه مرحله کدگذاری انجام گرفته اسهت.اين
روش يکی ازراهکارهای پژوهش کیفی است .روشنظريه مبنايی يکیازراهکارهای پژوهش کیفی است.
دراين روش ،بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری در ارتباط با بخش خصوصی در سه محور (دکتهرين،
اهداف و سیاستها) و با توجه به مراحل فرآيند داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفته است.
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کدگذاری باز:

در اين مرحله ،تمامی مطالب و دادهها مورد مطالعه واقع و به هر کدام از دادههای مرتبط بها موضهوع،
يک عنوان يا مفهوم اختصاص يافته است.
کددهي محوری و شکلدهي طبقههای فردی:
کدگذاری محوری:

دراين مرحله کدهای اولیه به علت تعداد فراوان آنها به کهدهای ثانويهه تبهديل شهدند .بها اسهتفاده از
تکنیک مقايسه پايدار ،زمینه ظهور ابعاد مشترک مفاهیم که همان کدگذاری محهوری اسهت ،امکهانپهذير
میگردد.
کدگذاری انتخابي:

کدگذاری

انتخابی1

مرحله اصلی نظريهپردازی است که براساس نتايج دو مرحله قبلی کدگذاری ،بهه

تولید نظريه میپردازد .بهاينترتیب که مقوله محوری را به شکلی نظاممند به ديگر مقولههها ربهط داده ،آن
روابط را اثبات پژوهشی کرده و طبقههايی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارنهد ،اصهالح مهیکنهد.
درواقع پژوهشگر با کنار هم نهادن طبقهها و براساس روابط بین آنها ،يک تصوير انتخاب میکنهد .تمهام
رويهها در استراتژی داده بنیاد به سمت تولید نظريه براساس دادههای گردآوریشده هدايت میشوند.
یافتههای تحقیق و تجزیه تحلیل یافتهها
در مجموع در پايهان تحلیهل بیهات و مکتوبهات مقهام معظهم رهبهری امهام خامنههای (مدظههالعهالی)،
درخصوص هر کدام از محورهای دکترين ،اهداف و سیاستها مؤلفهها و شهاخصههايی حاصهل شهده
است که شکلهای شماره  3 ،2و  ۴نشان داده شدهاند.

شکل شماره  -2مؤلفهها و شاخصهای مربوط به دکترين مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظهالعالی)
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مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

شکل شماره  -3مؤلفهها و شاخصهای مربوط به اهداف مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظهالعالی)

شکل شماره  -۴مؤلفهها و شاخصهای مربوط به سیاستهای مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظهالعالی)
نتیجهگیری و پیشنهادها
با استفاده از روش نظريه مبنايی ،در پاسخ به مسئله اصلی پژوهش "تدوين نشدن دکترين ،اههداف و
سیاستهای مقام معظم رهبری ،دکترين ،اهداف و سیاستهای مقام معظم رهبری درخصهوص اقتصهاد
بخش خصوصی با توجه به دست آمدن مفاهیم و مطابقت مستمر کهدهای اولیهه و سهپس شهکلگیهری
کدهای محوری و انتخابی ،دکترين اهداف و سیاستها از منظر ايشان به عنوان ارکان جهت ساز نظام بهه
صورت شکل شماره  5مدل مفهومی ذيل ارائه میگردد .در دکترين ايشان "پیشرفت توأمان بها عهدالت"،
"اداره امور اقتصاد مبتنیبهر ارزشههای اسهالمی" و "احتهرام بهه اصهل مالکیهت بخهش خصوصهی" از
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مؤلفههای اصلی محسوب میشود و در اهداف ايشان "افزايش سهم بخش خصوصی در اقتصهاد ملهی"،
"اتکاء به ظرفیتهای اقتصاد بخش خصوصی"" ،ارتقهاء امنیهت اقتصهادی فعالیهت بخهش خصوصهی"،
"مشارکتافزايی عمومی برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی" و "اقتصاد رقابتی و رقابهتگسهتر" و در
سیاستها "توانمند کردن بخش خصوصی"" ،ثبات اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی"" ،مبارزه بها
فساد در حوزه اقتصاد"" ،حمايت از تولید ملی برای جلب مشارکت بخهش خصوصهی" و "دانهشبنیهان
نمودن فعالیتهای اقتصاد بخش خصوصی" مورد تأکید قرار گرفته است.
بطور کلی پیشنهاد میگردد سیاستگذاران و مجريان اداره امور بخش خصوصی قبل از هرگونه
برنامهريزی و اقدام ،دکترين ،اهداف و سیاستهای رهبر معظم انقالب را مورد توجه خاص قرار داده و
بر اساس آن به سازماندهی ،هماهنگی ،هدايت و رهبری ،پیادهسازی ،اجرا و کنترل و نظارت برنامهها
اقدام نمايندتا اهداف متصور ودکترين نظام در اين بخش محقق گردد .سايرپیشنهادهابهشرحزيرمیباشد:
علیايحال تقويت بخش خصوصی از طريق ايجاد فضای مناسب برای کسبوکار ،جلب سرمايههای
خصوصی و اجرای سیاستهای اصل  ۴۴همزمان کویک کردن اندازه دولت و تقويت کارکردهای
حاکمیتی آن و نیز کاهش تصدیهای دولت و رقابتی کردن فعالیتها به وسیله حذف يا تنظیم
انحصارات محقق میگردد.
 توسعه اقتصاد کشور توأمان با عدالت بهعنوان شعاری محوری نظام از مسیر توسعه بخش خصوصیراهبری شده و تولید ثروت توسط اين بخش در همه اشکال آن از جمله ،تولید علم نافع و متصل به
فناوری توسط ارکان نظام محترم شمردهشده و محور همه سیاستهای اقتصادی ،علمی وحتی
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی کشور قرار گیرد.
 اهتمام و رويکردهای اصلی سیاستهای اقتصادی و ناظر به فعالین اقتصادی با تأکید بر سیاستهایکلی اقتصاد مقاومتی برموضوعاتی نظیرشفافسازی اطالعات ،بسط رقابت ،آزادسازی فعالیتهای
اقتصادی ،رانتزدايی و سالمسازی اقتصاد ،ايجاد امنیت اقتصادی و بهبود مستمر محیط کسبوکار به
نوعی متمرکز شود که در يک برنامه میانمدت ،جايگاه کشور در شاخصهای بینالمللی ذکرشده
مرتبط بهبود يابد.
 در سیاستگذاریهای اقتصادی در نظام ج.ا.ايران ،حمايت از بخش خصوصی و تولید ثروت رابهعنوان وسیله و ابزاری برای تحقق استقالل سیاسی و اقتصادی ،رشد معنوی و کماالت انسانی ،بسط
عدالت مدنظر قرار گیرد. . . ............................................................................................................ . ... .
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سیاستهای کلی سیاستهای کلی اصل  ۴۴و قانون آن ايفاء نقش نمايد.

 مادامیکه محیط کسبوکار بهبود نیابد ،ارتقای عملکرد بنگاهها و بهطورکلی رشد بخش خصوصیممکن نیست .دولت در همه سطوح مسئول برقراری فضای مطلوب برای کسبوکارهای يک کشور
است تا رقابتپذيری آنرا تضمین کند.تمام اقداماتی که ازسوی بخشهای مختل

دولت نظیر بخش

قانونگذاری ،اجرايی يا قضايی آن انجام میشود میتواند هزينههايی به بنگاه تحمیل کند .جنس اين
هزينهها نیز میتواند متفاوت باشد ،مانند هزينههای مالی ،زمانی يا ريسکی که بنگاه با آنها مواجه
میشود .فلذا اقدامات تقنینی ،اجرايی و قضايی با مقیاس تأثیرگذاری مثبت يا منفی بر فضای
کسبوکار میبايست مورد سنجه نهادهای نظارتی قرار گیرد.
 نهادسازیهای مناسب در جهت تسهیل مبادالت و همچنین کاهش هزينه مبادالت دربرگیرنده تعري ،تضمین و احترام به حقوق مالکیت خصوصی و استقرار ترتیبات الزم برای عقد و اجرای قراردادها
همراه با ضمانتهای کافی (امینت قراردادها) انجام و دخالتهای دولت به حوزههای کارکردی و

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

 -از بزرگ شدن بیشازحد حجم و تصدیهای دولت پیشگیری کرده و دولت در حدود تعیینشده

شکست بازار محدود گردد.
 ارکان حاکمیت و دستگاههای اجرايی نسبت به پیگیری هدفهای اعالمشده در جهت ايجاد ثبات وهماهنگی درامور اقتصادی وهمراه با کاستن ازمراحل غیرضرور صدور مجوزها و دخالتهای
غیرمسئوالنه در فعالیتهای بخش خصوصی متعهد گردند.

شکل شماره  -5مدل مفهومی ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظهالعالی)
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تأکید بر جايگاه ايران .مجله اقتصادی  -ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی،
شماره  ،11بهمن ماه.
▪ الوانی ،سید مهدی .)1376( .تصمیمگیری و خطمشی دولتی .تهران :سمت.
▪ الوانی ،سید مهدی .شري زاده ،فتاح .)1387( .فرآيند خطمشیگذاری عمومی .تهران:
دانشگاه عالمه طباطبائی ،یاپ ششم.
▪ حسن بیگی ،ابراهیم .)1390( .مديريت راهبردی .تهران :انتشارات سمت ،سازمان مطالعه و
تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها.
▪ خالقی ،غالمحسین .)1389( .ارزيابی فضای کسبوکار صنعتی ايران در حمايت از بخش

خصوصی با رويکرد کارت امتیازی متوازن علمی پژوهشی ،نشريه بینالمللی مهندسی
صنايع و مديريت.
▪ دالوری ،رضا .)1378( .فرهنگ لغات و اصطالحات علوم سیاسی و روابط بینالملل .تهران:
انتشارات دالوری ،یاپ اول.
▪ رزاقی ،ابراهیم .)1376( .نقدی بر خصوصیسازی ايران .تهران :رسا.
▪ رضائیان ،علی ،)138۴( ،اصول مديريت ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی
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دانشگاهها( ،سمت).

اهلل خامنه¬ای (دکترين ،اهداف و سیاست¬ها)

توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه (فضاسازیها ،جهتگیریها و سیاستها).
طرح مطالعاتی سیاستهای توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم اتاق بازرگانی ،صنايع و
معادن و کشاورزی تهران ،گزارش نهايی ،ويرايش دوم.

▪ علمايی ،داود .)138۴( .راهنمای تدوين دکترين (پاتاجو ،نوئل .).سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ.)1384( .

▪ فرهنگی ،علیاکبر و همکاران .)138۴( .نظريهپردازان و مشاهیر مديريت .تهران :فرانديش،
یاپ اول.

▪ کمیجانی ،اکبر .)1382( .ارزيابی تاش عملکرد سیاست خصوصیسازی در ايران .تهران:
وزارت امور و اقتصاد و دارايی ،یاپ اول.

▪ کیانپور ،سعید .)1388( .بررسی اجمالی خصوصیسازی در یند کشور منتخب با اشارهای
برسیاستهای کلی اصل  ،۴۴بررسیهای بازرگانی ،شماره  ،38صص.2 -20

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری آيهت

▪ صديقی ،کورس .صديقی ،کاوس .صديقی ،شهريار .)139۴( .حوزههای یالشی و الزامات

▪ مافی ،فرزانه .)1391( .اندازهگیری عملکرد توسعه بخش خصوصی در جهت اجرای
سیاستهای کلی اصل  - ۴۴مقايسه ايران با برخی کشورهای منطقه یشمانداز .تهران:
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژيک ،گروه پژوهشی اقتصاد،
پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

▪ متوسلی ،محمود .)1373( .خصوصیسازی يا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه
اقتصادی .تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
▪ نوروزی ،محمدتقی .)1378( .فرهنگ دفاعی-امنیتی .تهران :انتشارات سنا ،ص .۴19
▪ هاشمی ،سید محمد .)1366( ،مديريت سیاسی .تهران :انتشارات رياست جمهوری.
▪ نیلی ،مسعود .)1396( .اقتصاد ايران یگونگی گذر از ابر یالشها .تهران :موسسه عالی
آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزی ،جلد اول و دوم ،یاپ اول.
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