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تٛا٘ذ دس آٟ٘ب ثٝ عٛس ٔٛثش ٚاسد ضٛد، ثٝ ایٗ ثخص خصٛصی ٕ٘ی ٞب تٛسظ ثخص خصٛصی است، ٍٔش دس ٔٛاسدی وٝاصُ ثش ا٘دبْ وّیٝ فؼبِیت

 ٌٛیٙذ.ٔٛاسد ضىست ثبصاس ٔی

 ضکست ببزار

 آثبس ثیشٚ٘ی -4ػذاِت اختٕبػی  -3ا٘حصبسات  -2ػشضٝ وبالٞبی ػٕٛٔی  -1ٔٛاسد: 

 س٘ذ:دٚ ٚیژٌی دا ٞب، ٞٛای سبِٓ، أٙیت ٚ ...(ٞب، خیبثبٖ)پبسن ایٗ وبالٞب عزضه کاالهای عمومی:

 پزیش است.ٚلتی دس اختیبس ٔٗ است ٚ ٘طٛد دس اختیبس دیٍشاٖ ثبضذ، یؼٙی ٔٙغ٘بپزیش(: ٔٙغ دیٍشاٖ اص آٖ ٕٔىٗ ٘یست )ٔٙغ -1

 ٘بپزیش(. ٞٓ ٔٗ ٔیتٛا٘ٓ داضتٝ ثبضٓ ٚ ٞٓ ٔحذٚدیتی ثشای دیٍشاٖ ایدبد ٘طٛد.ضٛد )ٔحذٚدیتٔصشف افشاد ٔختّف ٔب٘غ ٔصشف دیٍشاٖ ٕ٘ی -2

وبالٞب تٛسظ ثخص خصٛصی اٍ٘یضٜ الصْ ٚخٛد ٘ذاسد ٚ ثبیذ تٛسظ دِٚت تبٔیٗ ضٛد. دس التصبد ٘بٞبس ٔدب٘ی ٚخٛد ٘ذاسد، اٌش ثشای ػشضٝ ایٗ 

وٙٙذ، ایٗ اص خیت سبیش ٔشدْ ٞٓ ٞست. پس ثبیذ تب خبی ٕٔىٗ خصٛصی ضٛد. خبیی پبسوی ایدبد ضذٜ ٚ ٔشدْ ٕٞبٖ ٔٙغمٝ استفبدٜ ٔی

 وٙٙذ ٞٓ ثش ایٗ اسبس ٔٙغمی است.ه ثضسٌشاٜ استفبدٜ ٔیدسیبفت ػٛاسض اص وسب٘ی وٝ اص ی

 خصٛصی ٚ تجب٘ی ثش سش لیٕت یب ایدبد ٔب٘غ ثشای ٚسٚد سا ثٍیشد. دِٚت ثبیذ خّٛی ایدبد ا٘حصبس تٛسظ ثخص :حذف انحصارات

ثبیذ ثذٖٚ ٔخذٚش وشدٖ  تضٕیٙی ٚخٛد ٘ذاسد وٝ ٔٙبفغ سبصٚوبس سلبثت ثٝ صٛست ٔتٛاصٖ ثٝ ٕٞٝ ثشسذ، دِٚت تحقق عدالت اجتماعی:

 دٞذ. ت، یه ثبصتٛصیغ دس التصبد ا٘دبْسبصٚوب سلبثت، ثب استفبدٜ اص ٔبِیب

ایدبد ثبصاس  است.وطبٚسصی ثٝ دِیُ آِٛدٌی  تِٛیذ ٔحصٛالت یه وبسخب٘ٝ صٙؼتی ثش ٕ٘ٛ٘ٝ آضىبس آٖ تبثیش ٔٙفی تِٛیذتنظیم اثزات بیزونی: 

ٔثال ٔیطٛد ثشای آٔٛصش آثبس ٔثجت ثیشٚ٘ی  حّٟبی دِٚت است.ثٝ ایدبدوٙٙذٜ آثبس ٔٙفی ثیشٚ٘ی، ساٜثشای آثبس ٔثجت ثیشٚ٘ی ٚ یب تحٕیُ ٞضیٙٝ 

 دس٘ظش ٌشفت ٚ وٕه دِٚت ثٝ ٔٛسسبت آٔٛصضی سا تٛخیٝ وشد.

ضٛد. ٔستمیٓ ٚاسد ٔیضٛد ٚ وٕتش ثٝ ػٙٛاٖ تِٛیذوٙٙذٜ وٙٙذٜ ٚ خشیذاس خذٔبت ٚاسد ٔیٌزاس، تٙظیٓدس ایٗ ٔٛاسد دِٚت ثیطتش ثٝ ػٙٛاٖ لبٖ٘ٛ

 وٙذ )پیٕب٘ىبس( ٚ ٔٛاسد وٕی ٞست وٝ دِٚت ٔستمیٕب خٛدش ػشض وبال یب خذٔبت وٙذ.ٞب سا تمجُ ٔیحتی ثشای صدٖ یه پبسن ٞٓ ٞضیٙٝ

 تبعبت وجود دولت

 ٔثبَ فشیذٔٗ: ا٘ذ.فسبد ٚ ٘بوبسایی دٚ ٔؼضّی ٞستٙذ وٝ دس رات وبس دِٚتی

 ، ٟ٘بیت دلت سا داسیٓ.ٙیٓؤیٚلتی ثب پَٛ خٛد ثشای خٛدٔبٖ خشج  -

 ٚلتی ثب پَٛ خٛد ثشای دیٍشی خشج ٔیىٙیٓ، ثبص ٞٓ حٛاسٕبٖ ثٝ ایدبد ثیطتشیٗ سضبیت  ثب وٕتشیٗ پَٛ ٞست. -

 خٛاٞذ ضذ. )سستٛساٖ ثب پَٛ دِٚت!(ٚلتی ثب پَٛ دیٍشی ثشای خٛد خشج ٔیىٙیٓ تمیذ وٓ  -

 یّی ثذتش است. )دِٚت(ای ثشای ػذٜ دیٍش خشج ٔیىٙیٓ اٚضبع خٚلتی ثب پَٛ ػذٜ -
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ٕٞٛاسٜ  صٔیٙٝ ثشٚص فسبد دِٚتی وٕتش است. تش ثبضٙذ،ٞشچٝ دِٚت ثضسٌتش ثبضذ، صٔیٙٝ سٛء استفبدٜ ثیطتش است، ٞشچٝ ٟ٘بدٞبی اختٕبػی لٛی

، ٕٞٛاسٜ ثش ثضسي خٛاٞٙذ ثب تؼذی ثٝ أٛاَ دِٚتی وست دسآٔذ وٙٙذ، اصآ٘دب وٝ ٘فغ ایٗ افشاد دس ثضسي ثٛدٖ دِٚت استوسب٘ی ٞستٙذ وٝ ٔی

 ثٛدٖ دِٚت اصشاس خٛاٞٙذ وشد.

ٔذاساٖ ٔثُ سبیشیٗ ثٝ د٘جبَ حذاوثش وشدٖ ٔغّٛثیت خٛد ٞستٙذ ٔغشح ضذٜ است. سیبست" ضىست دِٚت"ثب ٔالحظبتی اص ایٗ دست، تئٛسی 

ٞبی تحت ٘ظشضبٖ ثضسي ثبضٙذ. آٟ٘ب سبصٔبٖٞب تٕبیُ داس٘ذ ٚ ٕٔىٗ است ایٗ ٔغّٛثیت دس ساستبی ٘فغ خبٔؼٝ ٘جبضذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ثشٚوشات

-تٛا٘ٙذ ثٝ دِیُ لٛا٘یٗ حمٛق خٛد سا دس ثخص دِٚتی ثیطتش وٙٙذ، ثب افضایص تطىیالت تحت ٔذیشیتطبٖ ٔغّٛثیتطبٖ سا ثیطتش ٔیچٖٛ ٕ٘ی

 وٙٙذ. آٟ٘ب لغؼب دالیّی صٛسی ثشای تٛخیٝ ٌستشش ثشٚوشاسی تحت ٔذیشیت خٛد خٛاٞٙذ آٚسد.

ٞبست. خذٔبتی وٝ فمظ تٛسظ دِٚت اسائٝ ٔیطٛد، چٖٛ ویفیت اسائٝ آٖ ثش دسخٛاست آٖ تبثیشی ٘ذاسد ٚ ٔشدْ ت ثضسي دیٍش دِٚت٘بوبسآٔذی، آف

 خبیٍضیٙی ٘ذاس٘ذ، تٕبیّی ثٝ سٕت ثٟتش ضذٖ ٘خٛاٞذ داضت.

ثبصخٛسد ٔشدْ سا ثٝ ویفیت پبییٗ خذٔبت  تٛا٘ذٞبی اػتشاض دس سسب٘ٝ، ٘ٛضتٗ ضىٛائیٝ، تظبٞشات ٚ سای ٘ذادٖ ثٝ دِٚت ٘بسوبسآٔذ ٔیٔىب٘یسٓ

صٛست ٌیشد، ایٗ دِٚت ثبضذ وٝ ٔٙدش ثٝ ثٟجٛد آٟ٘ب ضٛد ِٚی اٌش تضؼیف ٟ٘بدٞبی دٔٛوشاتیه، ٔحذٚد وشدٖ تظبٞشات، آصادی ا٘تخبثبت 

 ٞبی دِٚتی است.ضٛد ٚ پیبٔذ عجیؼی ایٗ سٚ٘ذ تذاْٚ ٘بوبسآٔذی دستٍبٜٔىب٘یضٟٔب ٔخذٚش ٔی

ص ػّٕىشد افشاد دس ثخص دِٚتی سخت است، ٞٓ ثٝ دِیُ تؼذاد صیبد پشسُٙ آٖ ٚ ٞٓ ثٝ دِیُ ایٙىٝ ٕٔىٗ است یه ٟ٘بد اص عشف دیٍش سٙد

 دِٚتی ثذ ٚ دیٍشی خٛة ثبضذ ٚ اسصیبثی وّی، ٔطىالت/٘مبط لٛت سا ثٝ خٛثی ٘طبٖ ٘ذٞذ.

ی ثشای دِٚت، خصٛصب دِٚتٟبی ٘فتی ثٝ دِیُ ػذْ ٘یبص ثٝ دس ثبصاس سلبثتی ثٝ دِیُ إٞیت ٔطتشی، ٘مطی فشادست دس لجبَ فشٚضٙذٜ داسد، ِٚ

 سضبیت ٔشدْ ایٗ فشادستی ثشای ػشضٝ وٙٙذٜ خذٔبت )دِٚت( است ٚ اٍ٘یضٜ وبفی ثشای ثٟجٛد خذٔبتص سا ٘ذاسد.

 دِٚت سا٘تی )دِٚت ٔتىی ثٝ دسآٔذٞبی ٘بضی اص ٔٙبثغ عجیؼی( دس ٔمبثُ دِٚت ٔبِیبتی

ٕی ثش ٔبٞیت ساثغٝ ٔشدْ ٚ دِٚت داسد. حىٕشا٘ی دس چٙیٗ چبسچٛثی ٘ٝ ثٝ ٔؼٙبی لیٕٛٔیت یب ٞذایت خبٔؼٝ دس ٘حٜٛ تبٔیٗ ٔبِی دِٚت تبثیش ٟٔ

تٛا٘ٙذ خٛدضبٖ آٟ٘ب سا فشاٞٓ ٔسیش وٕبَ، ثّىٝ ثٝ ٔؼٙبی فشاٞٓ سبختٗ وبالٞبی ػٕٛٔی است وٝ ثخص خصٛصی ٚ آحبد خبٔؼٝ ثٝ دالیّی ٕ٘ی

 ست وٝ ٚفبداسی ثٝ فشٚضٙذٜ ٔحُ.ٔؼٙبٔذاساٖ ٕٞب٘مذس ثیثٝ ایٗ ٔؼٙب ٚفبداسی ثٝ سیبست وٙٙذ.

 تش ضذٖ دِٚت، اثضاسی ثشای تغٕیغ خبٔؼٝ ٚ ٚاثستٝ ٕ٘ٛدٖ افشاد ثٝ حىٛٔت ثشای وبٞص اٍ٘یضٜ ٔخبِفت است.ٔؼٕٛال دس دِٚت سا٘تی، ثضسي

وٙٙذٜ پَٛ حبصُ اص فشٚش ٘فت دِٚتی وٝ ٘یبص ثٝ تِٛیذ اسصش تٛسظ ٔشدْ ٚ دسیبفت ٔبِیبت ثشای اداسٜ وطٛس داسد لغؼب ٔب٘ٙذ دِٚتی وٝ تٛصیغ

 است، ثب ٔشدْ ثشخٛسد ٘خٛاٞذ وشد: ٔثبَ دِٚت، ٘ٛوش ٔشدْ دس إِٓبٖ ٚ آلبی ٔشدْ دس ایشاٖ!

ٔذاساٖ دیٍش ٔذاساٖ ادػبی استغٙب، تمبثُ ثب د٘یبی خبسج ٚ تحمیش سیبستسا داسد، سیبست عجیؼی است وٝ دس وطٛسی وٝ دسآٔذ ثبدآٚسدٜ ٘فت

 ذ.ٙوطٛسٞب سا سش دٞ
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 تحول نقص دولت در غرة

ٞبی التصبدی ٚ پیطٟٙبدٞبی دٞٝ سی ٔیالدی ٚ ثحشاٖ ٚ چبسچٛة فؼبِیت دِٚت ثٝ صٔبٖ آداْ اسٕیت ٔیشسذ. ٔغبِت ٔشثٛط ثٝ ضىست ثبصاس

ثب آٔذٖ تبچش دس  00ٞب دس دٞٝ ثب آضىبس ضذٖ عجؼبت ٔٙفی ایٗ سیبست .دس اسٚپبی غشثی ٞبی سفبٜضایص ٘مص دِٚت ٚ تطىیُ دِٚتویٙض ثشای اف

 ٞبی دِٚتی، خصٛصی ضذ.فشاٌیش ضذ ٚ خیّی اص ثخص ّیس ٚ سیٍبٖ دس آٔشیىب، ٔٛج ِ٘ٛیجشاِیسٍٓا٘

 هبی اقتصبد توسعهنقص دولت در تئوری

ئٛسی سایح افضایص ٘مص دِٚت، دادٖ ٚاْ اسصاٖ ثٝ  صٙبیغ ٚ حشوت التصبد اص تؼبدَ فؼبِیت صٙؼتی وٓ ٚ وطبٚسصی صیبد ت 1494تب  1440دٚسٜ  -

ٞبی ٔحذٚدوٙٙذٜ ٚاسدات. ٕٞضٔب٘ی ثب ثبصسبصی اسٚپبی ثؼذ اص خًٙ ثٝ سٕت افضایص دسآٔذ سشا٘ٝ ثٛسیّٝ تٛسؼٝ صٙؼتی. دسٖٚ ٌشایی ٚ سیبست

 ثشای ثبصسبصی وطٛسٞب(ٚ عشح ٔبسضبَ )وٕه آٔشیىب 

ٞب ٚ تدبست آصاد. جشاَ ٚ تٕبیُ ثٝ ٘مص حذالّی دِٚت. آصادسبصی لیٕتٞبی لجّی ٚ غبِت ضذٖ فضبی ٘ئِٛیٔطخص ضذٖ اضىبالت سیبست -

 ٌشایی التصبدی ٚ تؼبُٔ التصبد ثب التصبد خٟب٘ی.ثشٖٚ

ٞب ٚ ػذْ تٕبیُ ثخص خصٛصی ثٝ دادٖ ٚاْ دس ثبصپشداخت ٚاْ 00ػذْ تٛا٘بیی وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼٝ ٔثُ ٔىضیه ٚ ثشصیُ ٚ تشویٝ دس دٞٝ  -

ٞبی تؼذیُ ٞب تٛسظ ثب٘ه خٟب٘ی ثٝ سیبستٞب ثٝ سٕت ٟ٘بدٞبی ٕٞچٖٛ ثب٘ه خٟب٘ی ٚ ٔٙٛط وشدٖ ایٗ ٚاْثٝ آٖ وطٛسٞب. حشوت تمبضبی ٚاْ

 سبختبسی )اخٕبع ٚاضٍٙتٗ(

٘ه خٟب٘ی! حشوت ایشاٖ ثٝ سٕت تؼذیُ سبختبسی ثٝ دِیُ تدشثٝ داخّی ثٛدٜ ٚ ٘ٝ ٞبی ثبٍ٘بٜ ایشا٘یبٖ ثٝ تٛعئٝ أپشیبِیسٓ اص عشیك ٚاْ -

 ٞبی ثب٘ه خٟب٘ی.سیبست

ٞبی تؼذیُ سبختبسی ٘بوبٔی ثشخی وطٛسٞبی دسحبَ تٛسؼٝ )خصٛصب خٙٛة ضشق آسیب( دس تٛسؼٝ ثٝ سٚش خذیذ، ٘طبٖ اص اضىبالتی دس سیبست -

 ضی است وٝ دس اثتذا تصٛس ٔیطذ.چیٔطخص ضذ ٔٛاسد ضىست ثبصاس ثیص اص آٖ  ثٛد.

 تٙٛع تدبسة وطٛسٞب ٘طبٖ داد تٟٙب یه ساٜ ثشای تٛسؼٝ ٚخٛد ٘ذاسد، تدشثٝ ٔٛفك حشوت آٞستٝ چیٗ ثٝ سٕت التصبد ثبصاس ٚ تدشثٝ ٘بخٛضبیٙذ -

 سٚسیٝ دس اصالحبت سشیغ ٚ فشاٌیش.

 ٞب.بدٞبست تب اصالح سیبستٕٞچٙیٗ ٔطخص ضذ ػّٕىشد ٔٛفك التصبدی دس ثّٙذٔذت ثیطتش ٘بظش ثش اصالح ٟ٘ -

ٞبی خذیذ ٚخٛد ٟ٘بدٞبی لٛی دس التصبد ثبصاس سا ضشٚسی دا٘ست: دفبع اص حمٛق ٔبِىیت ٔؼٙٛی )لٜٛ لضبئیٝ(، ٘ظبست ثش اػٕبَ لٛاػذ تئٛسی -

 ٞبی التصبدی )تٛسؼٝ ٔبِی(.ٌشی دِٚت(، حٕبیت ٔبِی ٔٛثش اص فؼبِیتسلبثت )تٙظیٓ

ٞبی اػٕبَ ضذٜ حىٕشا٘ی، ٔیضاٖ حٕبیت اص حمٛق ٔبِىیت ثخص خصٛصی، ٔیضاٖ اػٕبَ لٛا٘یٗ، ٔحذٚدیتٞبی ویفیت ٟ٘بدی: ویفیت ضبخص -

 ثش سٞجشاٖ سیبسی ٚ صبحجبٖ لذست.

ٞبی ٞبی ثشاثش ثشای ٌشٜٚفشصت ٔذاساٖ،اٚغّٛ: صیب٘ت اص حمٛق ٔبِىیت، اػٕبَ ٔحذٚدیت ثشای سیبستٞبی ٟ٘بدٞبی خٛة اص ٘ظش ػدٓٚیژٌی -

 اختٕبػیٔختّف 

 ثٝ ػٙٛاٖ ثشٌطت التصبددا٘بٖ ثٝ التصبد دِٚتی تّمی ضذ! )وبسوشد ٟ٘بدی دس وٙبس التصبد ثبصاس( خذیذ ٔفبٞیٓدس ایشاٖ ایٗ  -
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 گسترش دولت در ایران

 ٞبی چپ ٚ ٔبسوسیستی ثٝ دِیُ ٘ضدیىی ثٝ ضٛسٚی.تٕبیُ ثیطتش ثٝ ٌشایص -

 ِتی.ٞبی سضبخبٖ ٚ تّمی خٛة ثٛدٖ التصبد دٚثشخی ٔٛفمیت -

 ثبٚس ٔٙفی ثٝ ثخص خصٛصی پس اص ا٘مالة ثٝ دِیُ سٛدخٛیی آٟ٘ب. ٕٞسٛیی ثب ٍ٘بٜ وٙتشَ فشٍٞٙی ٚ سیبسی خبٔؼٝ تٛسظ دِٚت. -

 ٞب ٚ ػذْ تبٔیٗ ٔبِی خًٙ ٚ لجَٛ لغؼٙبٔٝٔؼمَٛ ثٝ ٘ظش سسیذٖ ٌستشش دِٚت دس ضشایظ خٍٙی، ٌستشش دِٚت ٚ افضایص ٞضیٙٝ -

 صٔبٖ خًٙ ٚ حشوت ثٝ سٕت اصالح سبختبس التصبد پس اص خًٙٞبی دِٚتی دس ضشسدٜ ثٛدٖ ثٍٙبٜ -

 دس صٔبٖ خًٙ ٚ وبٞص ٕٔتذ آٖ ثؼذ اص خًٙ ثب ٔؼیبس ٘سجت ثٛدخٝ دِٚت ثٝ تِٛیذ ٘بخبِص داخّی ثشای ا٘ذاصٜ دِٚت افضایص ا٘ذاصٜ دِٚت -

 ٞبی ٚالؼی دِٚت ثٝ دِیُ استفبدٜ اص اسص اسصاٖ دِٚتی ثشای ٔخبسخصوٓ ٕ٘بیی ٞضیٙٝ -

 ٌزاسی وبال، ٘شخ ثٟشٜ، اسص.ع: لیٕتٚشِٚتی ٔطشٚع: ٔبِیبت، ٔذاخّٝ ٘بٔطٔذاخّٝ د -

 سبزیخصوصی

 وٛچه وشدٖ دِٚت ثٝ ٔؼٙبی ضؼیف وشدٖ آٖ ٘یست. ا٘ذاصٜ دِٚت حبِت ثٟیٙٝ داسد وٝ ٞٓ ثٝ ٚظبیفص ثشسذ ٚ ٞٓ ٔب٘غ ثخص خصٛصی ٘جبضذ.

ٞبست.  ػٛأُ دیٍش ٕٞچٖٛ ضؼف ثبصاس پَٛ ٚ دِٚتی، ٔذاخالت دِٚت دس لیٕتیىی اص دالیُ ػذْ تٕبیُ ثخص خصٛصی ثٝ تّٕه ٚاحذٞبی 

ٌزاسی صٙبیغ دِٚتی ٔؼضُ اسبسی دیٍش لیٕت وٙٙذ.ٞب سا سخت ٔیسشٔبیٝ، ػذْ ا٘ؼغبف ثبصاس وبس ٔسبئُ دیٍشی ٞستٙذ وٝ سٛدآٚس ثٛدٖ ثٍٙبٜ

 ضشسدٜ است وٝ دس آٖ ضبئجٝ فسبد ٘یض ٚخٛد خٛاٞذ داضت.
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