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 ًؼل ّارًَّ ّ تیْل داری جذیذ 

 پس اص تَ داضیَ سفتي سّیکشدُای کوًْیستی دس چیي ّ سّی آّسدى ایي کطْس -دکتز هْسی غٌی ًژاد

تَ التصاد تاصاس ّ فشّپاضی اتذاد جواُیش ضْسّی ّ کطْسُای الواسی آى، آسهاى التصاد هثتٌی تش 

َ سیضی هتوشکض دّلتی هذثْتیت ّ هْلؼیت خْد سا دس افکاس ػوْهی اص دست داد ُوگاى . تشًاه

  .دسیافتٌذ کَ دس ّالؼیت تذیلی تشای التصاد تاصاس ّجْد ًذاسد

سّضٌفکشاًی کَ سّصگاسی دتی دس جْاهغ پیطشفتَ صٌؼتی سٌگ سْسیالیسن ّالؼا هْجْد سا تَ سیٌَ 

َ سغن اًتماد اص  َ داسی»هی صدًذ، اهشّصٍ ت دیگش اص تذیل آى کوتش سخي هی گْیٌذ ّ ػوال « ًظام سشهای

َ اًذ کَ آسهاى سْسیالیستی ػذالت اجتواػی سا تایذ تا الضاهات ًظام تاصاس تطثیك دٌُذ دس کطْس . پزیشفت

 سال پس اص تجشتَ توام ّ کوال التصاد دّلتی تْد کَ ّالؼیت صیاًثاس آى اص سْی هسّْالى سدٍ ۱۰ها 

تاالی دکْهتی ّ افکاس ػوْهی کن ّ تیص پزیشفتَ ضذ ّ تذاتیشی تشای فاصلَ گشفتي اص آى ّ سّی 

ایي تذاتیش اصالح التصادی اص ُواى آغاص دس هؼشض . آّسدى تَ التصاد تاصاس سلاتتی اتخار ضذ

ضذیذ تشیي دوالت اًتمادی اص چپ ّ ساست سیاسی لشاس گشفت ّ آى سا دس ُواى گام ُای ًخستیي اص 

اها اصآًجاکَ هٌتمذاى غیش  اص تاصگطت تَ کْپٌیسن ّ التصاد ًاکاسآهذ دیْاى ساالساًَ تجشتَ . ًفس اًذاخت

 اقتصادضذٍ ُیچ جایگضیٌی ًوی تْاًستٌذ پیطٌِاد کٌٌذ، هجذدا هْضْع اصالح التصادی ّ سُایی اص ضش 

َ طْس جذی دس سطخ هماهات هسّْل سدٍ تاالی دکْهتی هطشح ضذ تشسسی ُای چٌذیي سالَ . دّلتی ت

 قاًْى 44سیاست ُای کلی اصل » دس ایي خصْظ ًِایتا دس لالة ًظام هجوغ تشخیص هصلحت

اهیذ هی سفت تا اجشای ایي سیاست ُا هسیش اصالدات .  تشای اجشا اتالؽ ضذ۱۳۸۴دس سال « اساسی

 سال هتاسفاًَ گْیای ایي ۱۲ّالؼی التصادی ُوْاس ضْد؛ اها ػولکشد التصاد هلی پس اص گزضت 

َ ًظش . ّالؼیت است کَ هسیش اًتخاب ضذٍ تشای دست یافتي تَ اُذاف آى سیاست ُا دسست ًثْدٍ است ت

 جاهؼَیؼٌی بَ جای رُا کزدى هی سسذ هتْلیاى اجشای ایي سیاست ُا اص ُواى آغاص ًؼل ّاسًَّ صدٍ اًذ؛ 

ٍ اًذ  .اس یْؽ اقتصاد دّلتی در ػول بَ بقای آى در اشکال جذیذ ّ شایذ خطزًاک تز اس قبل یاری رساًذ

ًطاى هی دُذ همصذ تخص اػظن ّاگزاسی تٌگاٍ ُای دّلتی، تخص خصْصی  کارشٌاسیتشسسی ُای 

َ ای اص تٌگاٍ ُای تَ ظاُش غیش دّلتی اها دس ّالغ  ّالؼی ًثْدٍ ّ ایي جشیاى هٌتِی تَ ضکل گیشی هجوْػ

دمْق ُای  رسْایی .تذت هذیشیت ّ سیطشٍ دیْاى ساالساى دّلتی ّ هماهات ری ًفْر سیاسی ضذٍ است

ًجْهی ًْک پیذای کٍْ یخی سا تَ ًوایص گزاضت کَ ػوذتا هذصْل فشآیٌذی تْد کَ تذت ػٌْاى 

اها جذا کشد؛  دّلتخصْصی ساصی، هالکیت هجوْػَ تضسگی اص تٌگاٍ ُا سا تَ لذاظ دمْلی اص 

http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA


 

 t.me/Nicksun-مهندسی بازار.نیکسان

َ داشت بَ . هذیزیت ّ تصزف در هٌابغ آًِا را ُوچٌاى در اختیار صاحب هٌصباى دّلتی ّ حکْهتی ًگ

ُوضهاى ّ ُوگام تا ایي فشآیٌذ . ایي تزتیب، ػوال شکل جذیذی اس تیْل داری در کشْر ها پا گزفت

ضکل گیشی تیْل داسی جذیذ، تشخی ًِادُای ػوْهی ّ دکْهتی تا جذیت توام تَ ایجاد هْسسات 

آًِا ًیض تَ صشافت افتادًذ کَ تِتش است ایي هْسسات سا اص طشیك . اػتثاسی ّ تاًکی سّی آّسدًذ

تؼاًّی ُا ّ صٌذّق ُای ّاتستَ تَ خْد دس لالة دمْلی غیش دّلتی تَ ثثت تشساًٌذ تا دس ػیي دال کَ 

. آًِا سا دس تصشف خْد داسًذ اص هذذّدیت ُا ّ ًظاست ُای دّلتی ُن دتی االهکاى تش کٌاس تواًٌذ

َ هٌظْس کْچک کشدى  َ ػالٍّ، تشّى سپاسی ُایی کَ تسیاسی اص ًِادُای دّلتی ّ ػوْهی ت ت

تش آًِا  بخش خصْصیدستگاٍ ُای دیْاى ساالسی خْد اًجام دادٍ اًذ تَ جای ایٌکَ ّالؼا هٌطك التصادی 

 .داکن تاضذ تیطتش تَ ضکل تیْل داسی ُای پٌِاى ّ آضکاس ػول هی کٌٌذ

َ ًظش هی سسذ ُوَ ایي  سیطَ دس طشص تفکش غلطی داسد کَ طثك آى خصْصی ساصی ًَ تَ  هشکالتت

َ هٌظْس افضایص تِشٍ ّسی ّ کیفیت تلکَ تَ هؼٌای  هؼٌای غیش دّلتی کشدى ّالؼی فؼالیت ُای التصادی ت

تَ لذاظ ُویي تفکش است کَ تالش هی ضْد ّاگزاسی ُا ّ تشّى سپاسی ُا . تْصیغ اهتیاصات تلمی هی ضْد

ًتیجَ ایي ضیٍْ تفکش ّ ػول، ظِْس تٌگاٍ ُا ّ . صْست گیشد« خْدی ُا»دس اّلْیت ًخست تَ 

ّ کاسُای تَ ظاُش غیش دّلتی است کَ تَ ػلت پطتیثاًی ُای پیذا ّ پٌِاى سیاسی کَ اص هْلؼیت  کسة 

کوتش اتفاق هی افتذ هذیشاى ّ . اًذصاسی آًِا صْست هی گیشد، اغلة ػولکشد تسیاس ًاهطلْتی داسًذ

« تٌثیِی»دذاکثش . گشداًٌذگاى ایي تٌگاٍ ُای ًاکاسآهذ تَ خاطش ػولکشدضاى هْسد هْاخزٍ لشاس گیشًذ

َ جایی اص یک تٌگاٍ تَ تٌگاٍ دیگش « خْدی»کَ تشای یک هذیش  ًاکاسآهذ دس ًظش گشفتَ هی ضْد جات

ًگاُی تَ فِشست هذیشاى اجشایی ّ اػضای ُیات هذیشٍ ُای تٌگاٍ ُای تَ اصطالح ّاگزاس ضذٍ ّ . است

َ سغن  تَ ّالغ ضثَ دّلتی دکایت اص هاًذگاسی دساصهذت اغلة اساهی هْجْد دس فِشست ت

َ جایی ُای هکشس داسد َ ُایی اص ایي . جات طشفَ ایٌکَ تشخی هماهات دّلتی ّ دیْاى ساالساًی کَ هجوْػ

سا تذت اختیاس داسًذ ژست طشفذاسی اص تخص خصْصی ّ التصاد « خصْلتی»تٌگاٍ ُای تَ اصطالح 

 .سلاتتی هی گیشًذ ّ تا ایي کاس دس افکاس ػوْهی اص تخص خصْصی ّالؼی هطشّػیت صدایی هی کٌٌذ

چالش بشرگ کشْر ها اس هٌظز اقتصاد سیاسی در حال حاضز چارٍ جْیی بزای ایي فزآیٌذ ًؼل 

َ ای است کَ اقتصاد دّلتی را بَ سْی تیْل داری اس ًْع جذیذ ُذایت کزدٍ است َ ًظز . ّارًّ ب

ّ کار ّ بزچیذى هْقؼیت ُای  ٍ هذت آسادساسی فضای کسب  َ تزیي راٍ چارٍ در کْتا هی رسذ کن ُشیٌ

ٍ ُا  َ ُا ّ راًت ُای دّلتی است؛ چزاکَ حیات ایي بٌگا اًحصاری ّ حوایتی ًاشی اس تْسیغ اًْاع یاراً

َ رغن ًاکارآهذی هشِْدشاى در گزّ تذاّم چٌیي شزایطی است َ ُا . ب آسادساسی ّاقؼی ّ حذف یاراً

ٍ ُا را در شزایط بزابز با سایزیي قزار دادٍ ّ آًِا را ًاگشیز بَ فؼالیت در فضای رقابتی  ایي بٌگا
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ٍ ُا با کارآهذتز شذى . هی کٌذ تا آسهْى کارآهذی پس دٌُذ ًتیجَ ایي آسهْى چَ هْجب بقای ایي بٌگا

 اها دس .بیٌجاهذ بَ ًفغ اقتصاد هلی توام خْاُذ شذ صٌؼتػولکزدشاى باشذ ّ چَ بَ حذف آًِا اس 

تْد تا تا ایجاد تغییشات  قاًْى اساسی ۴۴دساصهذت تایذ تَ فکش اصالح لاًْى سیاست ُای کلی اصل 

هاًغ ضکل گیشی تیْل داسی « خصْصی ساصی»ّ « ّاگزاسی»اساسی دس آى تا تؼشیف دسست اص هفاُین 

 .دس توام اضکال آى ضذ
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