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 در دولت اصالحات« سازیخصوصي»بررسي نقش سیاست 

 خواریرانت یتشديد پديدهدر 

 
 1اسماعیل شیرعلی

 

 19/12/1398 تاریخ پذیرش:                            09/07/1398تاریخ دریافت:              

 چکیده
شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصالحات صورت گرفت. این پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه

و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصالحات  هاي، توصیفی و اسنادي انجام شدصورت کتابخانههپژوهش ب
اصالحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی هاي پژوهش نشان داد: در دوره هشتم( بوده است. یافته ـ )دولت هفتم

هاي دولتی اي از شرکتهاي خود اقدام به واگذاري مجموعهگذاريدولت بدون توجه به پیامدهاي سیاست
 دولت ها،سال طی این تواند موجب رانت شود؛ درها مینیافته این قبیل واگذارينموده که در یک اقتصاد توسعه

 سازيخصوصی موضوع در و شده دور اقتصادي صحنه از نوعی به اسیسی توسعه شعار گرفتن پیش در با
 را اقتصادي هايفعالیت صحنه در حضور واقعاً مجال خصوصی بخش و مردم کهطوريهب موفق نبود، چنانآن

 مدیران کهطوريبه گرفت؛ قرار دولت انحصار در دیگري شکل به سازيخصوصی اصالحات دولت در .نکردند پیدا
 نوعی به و شدندمی انتخاب دولتی هايدستگاه مدیران میان از خصوصی بخش به شده واگذار واحدهاي

 افرادي اختیار در کالن هايوام دوران این در .بودند سازيخصوصی نام پوشش تحت دولت، مسیر دهندهادامه
 پرچم تحت خواريتوان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژهصورت خالصه میهگرفت و ب قرار خاص

 بخش واقعی حضور بدون ایران اقتصاد در سازيکه خصوصیحالی، درکرد پیدا عینیت "سازيخصوصی"
 يدست یافته است؛ بین مقولهماند. آنچه که محقق بدان  باقی معدود ايعده انحصار در همچنان خصوصی
خواري یک ارتباط مستقیم رانت يهاي هفتم و هشتم با مقولهي دولتسازي در ایران در حد فاصلهخصوصی

 وجود دارد.

 

  سازي، خصوصیگذاري، نئولیبرالیسمسیاست دولت اصالحات،واژگان کلیدي: 

 JEL :Z18بندي طبقه

 

 

 

                                                                                                                   
   esmaeil.shirali@gmail.com                                      استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه والیت. 1
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 طرح مساله

بررسی تحوالت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مبیّن این قضیه است که سیاست، یک عامل مهم 

که، دستیابی به قدرت از طریق انتخابات با آن ویژهبهشود. ها محسوب میدر نوسانات اقتصادي دولت

 ها گفتمانی غالب است که توسعههاي اقتصادي همراه بوده که در پسِ این سیاستاتخاذ سیاست

 کشور را در خود جاي داده است.

ثیر مکاتب، تحوالت هاي توسعه تحت تأقالب نیز گفتمانهاي پس از انهاي مختلف دولتدر دوره

المللی تغییر پیدا کرده است. اگرچه تا برنامه اول توسعه سیاسی ـ اقتصادي روز جهانی و نهادهاي بین

گر به خود گرفته گیري بازتوزیعی و مداخلهتشدت افزایش یافته بود و جههنقش دولت در اقتصاد ب

وجود آمد )احمدي، هبکشور  بود؛ ولیکن از برنامه اول توسعه دگرگونی عمیقی در گفتمان توسعه

 (.1380اي، ؛ خامه1384مهرگان، 

گرایش سوسیالیستی دولت وقت نوعی اقتصاد دولتی را بر کشور حاکم کرد. در  1360در دهه 

کرد با مداخله حداکثري قدرت مطلقه عرصه اقتصاد ایران تبدیل شد که تالش میاین دهه دولت به 

هاي ماندگار بر اقتصاد ایران آورد که این موضوع موجبات آسیب وجودبهدر اقتصاد عمومی، توسعه را 

از جمله کاهش انگیزه تولید ثروت و کار شد. در نتیجه در پایان این دوره شاهد نوعی رکود اقتصادي، 

 (. 1388فر، دهقان، جویانه فعاالن اقتصادي هستیم )محنتاهش روح رقابتی اقتصادي و مشارکتک

ري ثر از گرایش نظ، دولت هاشمی رفسنجانی بود که متأموسويدوره بعد از دولت میرحسین

هاي کرده در دانشگاههاي تحصیلواسطه حمایت جماعتی از تکنوکراتداري بود که بهلیبرال سرمایه

ب به وي انتقال یافته بود. در کانون گفتمان دولت وي که به دولت سازندگی مشهور شد، حوزه غر

باید در طی یک دوره کاري متراکم و فشرده، دو اقدام اقتصاد مدنظر بود. او بر این باور بود که می

ولید جامانده از جنگ تحمیلی، و دیگري تهاي بهرانیکلیدي باید انجام داد: یکی بازسازي وی

هاي اساسی اقتصادي. سیاست اقتصادي او با تفکر تعدیل ساختاري یا اقتصادي که از سوي زیرساخت

رویکردي  شود صورت گرفت؛ این رویکرد اساساًالمللی پول دیکته میبانک جهانی و صندوق بین

ان اقتصادي است که به عدالت چند -هاي زندگی اجتماعیکننده کلیه حوزهبازارمحور و خصوصی

دولت در حوزه آموزش،  پذیريترین پیامدهاي این سیاست کاهش مسئولیتتوجهی ندارد. مهم

اقتصادي  -هاي اجتماعیاجتماعی بود که در اواخر این دوره شاهد نوعی شکاف تأمینبهداشت و 

 (.  1384؛ نادمی، 1385عمیق هستیم )موثقی، 

جمهور هفتمین رئیس عنوانبه، با انتخاب سیدمحمد خاتمی 1376در نیمه دوم خردادماه سال 

 گفتمان توسعه اقتصادي هاشمی رفسنجانی قرار گرفت.  يدر ادامهایران ـ گفتمان اقتصادي خاتمی 
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هاي بعد معتقد بودند که گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی سیدمحمد خاتمی منتقدان در سال

هاي اجتماعی شده برخی از شکافنه تنها چندان تحقق نیافت بلکه به علت اصالحات اقتصادي انجام

سازي نیز با روند نامتوازن برخی از اصالحات اقتصادي نظیر خصوصی ـ اقتصادي افزایش یافت و عمالً

وره سازي دهاي نئولیبرالیستی خصوصیشناختی سیاستبررسی جامعهصورت گرفت. پژوهش حاضر 

 گیرد. خاتمی صورت می

 روش تحقیق

صورت گرفته است. در تحقیق حاضر  اي، توصیفی و اسناديکتابخانهتحقیق حاضر با روش مطالعات 

مجموعه اسناد، مقاالت، کارهاي پژوهشی به دوران اصالحات قرار گرفته است. در واقع پژوهش حاضر 

سازي هاي نئولیبرالیستی خصوصیترین سیاستدرصدد مروري تحلیلی بر اسناد و استخراج مهم

 دوران اصالحات بود. 

: سیاست متغیر وابستهمیان  همبستگی يرابطه این تحقیق از منظر روشی برپایة تحلیل

 باشد.خواري استوار میرانت يپدیدهیعنی  متغیر مستقلسازي دولت اصالحات و خصوصی

 سوال تحقیق:

خواري در کشور وجود رانت يپدیده و اصالحات دولت در «سازيخصوصی» اي میان سیاستچه رابطه

 دارد؟

 پیشینه پژوهش

 سیاست و رفسنجانی هاشمی گراي توسعه دولت»( در پژوهشی با عنوان 1397)اکبرزاده و همراهی 

 هاي تعدیل اقتصادي، همهنتیجه گرفتند: در دوره دولت سازندگی با اجراي سیاست« اقتصادي تعدیل

 افزایش نفت، به ایران اقتصاد عمده وابستگی و نداد رخ رفتمی انتظار آنچه طبق اقتصادي هايشاخص

 ها،یارانه گزینشی اعطاي توسعه، هايبرنامه در شده تعیین اهداف به رسیدن در ناتوانی و دولت حجم

 این اجراي براي الزم هايزیرساخت نبود ایرانی، اسالمی مبنایی نداشتن و ها طرح این اصالت عدم

 شکاف افزایش و نقدینگی افزایش تورم، بادآورده، هايثروت خواري،رانت چون عوارضی ها،طرح

  .داد قرار الشعاع تحت را دوره این مثبت دستاوردهاي که آورد همراه به را طبقاتی

 در تحمیلی جنگ از پس هايدولت سیاست تطبیقی بررسی»( با عنوان 1396پژوهش حاجیلو )

 احمدي و خاتمی هايدولت موردي مطالعه) جهانی اقتصاد در ادغام و سازيخصوصی هايشاخص

 برطبق سازيخصوصی لهمسأ در شده گرفته پیش در روند مطابق دولت دو دهد: هرنشان می (نژاد

 سازيخصوصی تا کرد تالش اصالحات دولت حال این با کردند حرکت رهبري معظم مقام فرمایشات
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. بود کرده آن حذف به اقدام نژاداحمدي دولت اما دهد؛ انجام نام همین به موسوم سازمانی طریق از را

 در اقتصادي المللیبین هايرژیم از پیروي با اصالحات دولت نیز جهانی اقتصاد در ادغام خصوص در

 نژاداحمدي دولت با مقایسه در دلیل همین به و کرده حرکت آنها نظر مورد هايارزش راستاي

  .است کرده ثبت را بهتري هايرتبه تجاري آزادسازي و فساد با مبارزه جمله از گوناگون هايشاخص

 هايدولت مطالعه مورد: سیاسی تجاري و سیکل»( در پژوهشی با عنوان 1395شهبازي و گلشنی )

 هايسیاست طریق از مطالعه مورد هاينشان دادند: دولت« نژاداحمدي محمود و خاتمی سیدمحمد

 جلب براي ايعرصه به که آوردند فراهم را اقتصادي متغیرهاي در تغییر زمینه مالی، و پولی انبساطی

  .یافت تعین انتخابات در پیروزي و مردم آراء

ثیر ذشته، عبرتی براي آینده: بررسی تأنگاهی به گ»( در پژوهشی با عنوان 1395پور )گلستانی 

بر دوره اول ریاست  تأکیدمسئله فقر در دولت سازندگی با  هاي تعدیل ساختاري بر رويبرنامه

هاي تعدیل ساختاري در دولت نشان داد: برنامه« اکبر هاشمی رفسنجانی(جمهوري )آقاي علی

هاي بیشتري نیز برابريقتصادي نرسید بلکه به ناا -سازندگی نه تنها به هدف خود عدالت اجتماعی

 دامن زد. 

 گفتمان تحول وجود با ایران اسالمی جمهوري نظام در عدالت مفهوم شیعی بنیادهاي حفظ

 سیاسی ياندیشه يحوزه در کامل و تام ينظریه یک وجود از مختلف، هايدولت در «شیعی عدالت»

 .کندمی حکایت ایران اسالمی جمهوري نظام

 نئولیبرالیسم

 دهه اواخر در بحران نخستین دستخوش هنگامی دوم، جهانی جنگ از بعد دموکراتیک داريسرمایه

 فرمول حفظ و گذاشته افزایش روبه سرعت به غرب دنیاي سرتاسر در تورم که شد میالدي 1960

 پایان جنگ هايویرانی از بعد محلی منازعات به که «کار و سرمایه بین سازش» سیاسی ـ اقتصادي

 (.12: 2014، 1آفرید )البو، فنللیمی مشکل داشت دیگر اقتصادي، بار رشد کاهش اثر در بود، بخشیده

 کارتر جمهوررییس سوي از فولکر پاول که شد متوقف هنگامی 1979 سال پایان در تورم افزایش

 چیزي. داد افزایش ايسابقهبی طوربه را سود نرخ باالفاصله و مقرر مریکاا داريخزانه رییس حیث به

 سیاست این اما. برد باال بزرگ رکود دوران از بعد ممکن، سطح ترینبلند به را بیکاري میزان که

 متوقف شد، انتخابات برنده دوم بار براي 1984 سال در ریگان رونالد که از این بعد فولکر سهمگین

 (.3: 2016، 2)براون گردید

                                                                                                                   
1. Albo and Fanelli 

2. Brown  
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 براي که نیز تاچر مارگریت. داشت هراس فولکر تورم کاهش تهاجمی سیاست ناگوار عواقب از ریگان

 ایاالت هايسیاست از سیتأ به بود، شده انتخاب بریتانیا وزیر نخست حیث به 1983 سال در دوم بار

 سیاست یک بریتانیا، در شدن صنعتی روند سریع، رکود و بیکاري باالي میزان رغمعلی و امریکا متحده

 حمالت با تورم کاهش سیاست بریتانیا، در هم و متحده ایاالت در هم. اتخاذ کرد را محدود پولی

 ترافیک کنترل اتحادیه بر ریگان پیروزي با که کارگري هاياتحادیه بر کارفرمایان و دولت مشخص

ي جامه معدن کارگران ملی اتحادیه شکستاندن طریق از کارگري هاياتحادیه بر تاچر غلبه و هوایی

 .بود همراه بود، پوشیده عمل

 طوربه تورم نرخ بیکاري، میزان افزایش وجود با داري،سرمایه کشورهاي تمام در بعد هايسال در

 به رو گراییاتحادیه وضعیت این با موازي گرفت قرار پایین خیلی سطح یک در و یافته کاهش مداوم

 (.33: 2005، 1شد. )هاروي برچیده حدي در اعتصابات دامنه و نهاده زوال

 از بعد دوران تجارب از آمدهدست به اقتصادي عقالنیت شدنگذاشته کنار با لیبرال،نئو دوران

 بیکاري داشت باور که عقالنیتی شد؛ آغاز متحده ایاالت و انگلیس هايدولت توسط دوم جهانی جنگ

 داريسرمایه نظام از حمایت کاهش باعث که هادولت سیاسی حمایت تضعیف سبب تنها نه

 مورد کردند، عملی خویش گاندهندهيرأ باالي تاچر و ریگان که را تجاربی. گرددمی نیز دموکراتیک

 دهه سه طی داريسرمایه واقع، بحراندر. گرفت قرار جهان سرتاسر در گذارانسیاست العادهفوق توجه

 مقیاس در شوروي ازفروپاشی بعد غیررقابتی شرایط و سرمایه، سود نرخ کاهش با همراه گذشته،

 کینزي هايسیاست کردنرها و اقتصادي لیبرالیسم احیاي فکر به را داريسرمایه نخبگان جهانی،

 (. 1031: 2018، 3؛ اودنل22: 2015، 2)مرسیل، مورفی انداخت

 ها داراي اصول اساسی زیر هستند:نئولیبرال

 مبادله براي که چرا دارد تأکید بازار در قراردادي روابط اهمیت بر نئولیبرالیسم: بازار قانون. 1

 انسان هايکنش همه راهنماي تواندمی خود خودي به که اخالقی نظام یک " عنوانبه بازار بر مبتنی

 .است قایل ارزش "شود پیشین اخالقی باورهاي تمام جایگزین و باشد

: بهداشتي هايمراقبت و آموزش مانند اجتماعي خدمات براي عمومي هايهزینه قطع. 2

 نقش کاهش نام به... و آب عرضه ها،پل ها،جاده نگهداري حتی و فقرا براي مقرري خالص دادنکاهش

 .نیستند هاشرکت براي دولت مالیاتی هايمعافیت و هایارانه مخالف هاآن البته. دولت

                                                                                                                   
1. Harvey 

2. Mercille  and Murphy 

3. O’Donnell 
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 قوانین شامل دهدمی کاهش را سود که دولتی مقررات از دسته آن گذاشتن کنار: زدایيمقررات. 3

 .کار محیط در حفاظتی و ایمنی

 این. خصوصی گذارانسرمایه به خدمات و کاالها دولتی، هايشرکت فروش :سازيخصوصي. 4

 آب حتی و هابیمارستان مدارس، برق، ها،راهبزرگ عوارض آهن،راه کلیدي، صنایع ها،بانک شامل

 .گرددمی نیز آشامیدنی

 اعمال :«فردي مسؤلیت» با آن جایگزیني و «اجتماع» یا «عمومي نفع» مفهوم حذف. 5

 بهداشتی، مراقبت تأمین براي خودشان توسط راهی یافتن براي جامعه یک در مردم فقیرترین بر فشار

 شکست صورت در هاآن دانستن مقصر سپس و شاناجتماعی نیازهاي سایر و اجتماعی امنیت و آموزش

 دستاوردهاي دامنه رساندنحداکثر به با است معتقد نئولیبرالیسم. ناکارآمد عنوانبه هاآن معرفی و

 و رسید خواهد حداکثر به اجتماع خیر معامالت، این تعداد افزایش و بازار بر مبتنی معامالت از ناشی

 جهانی بازار در تصمیمات هدایت براي تحلیل و انتقال نگهداري، انباشت، هايکنش تمام که کوشدمی

 (. 20: 2009، 3؛ هارتویچ12: 2006، 2؛ فالبروک23: 2010، 1است )کورتویز

ترین ابتداي برنامه اول توسعه تاکنون در حال اجرا است مهمسیاست تعدیل ساختاري که از 

 ترینمهم عنوانبه زیر هايسیاست به توانمی مشخص طوربهسیاست اقتصاد نئولیبرالیستی است. 

 :برد نام ساختار تعدیل برنامه اجرایی هايسیاست

. 4 واردات موانع رفع و تجاري آزادسازي. 3 ملی پول ارزش کاهش. 2 دولت نقش کاهش. 1  

 دولت مساعدت. 7 نهادي اصالحات انجام. 6 سرمایه خروج و ورود آزادي .5 هابنگاه سازيخصوصی

 عرصه در رقابت اصل پذیرش. 8 سنتی صادرات و اولیه تولیدات خام، مواد ویژهبه صادرات درزمینه

: 2014هید، کراشاو، وایت؛ 42: 2011)رافر،  ...و المللیبین مؤسسات از کالن هايوام دریافت. 9 اقتصاد

20.) 

 اصطالحبه  یا شوک صورتبه هاسیاست این اجراي که است این کرد اشاره آن به باید که اينکته

 کالن هايسیاست در سریعی تغییرات و اصالحات که طوريبه گرفت،می انجام «درمانیشوک»

 رخ... و ملی پول ارزش کاهش بودجه، کسري کاهش پول، عرضه کاهش هايسیاست مانند اقتصادي؛

 به دستیابی براي را ساختار تعدیل هايسیاست که اقتصادهایی شدنبحرانی به امر همین. دهدمی

 دستیابی و مدتکوتاه بحران این از گذر امید به نیز هاآن و زدمی دامن بودند کرده اتخاذ پایدار توسعه

 (.  1384کردند )احمدي، مهرگان، می تحمل را وضعیت این باال نرخ با رشدهاي به

                                                                                                                   
1. Curthoys 

2. Fullbrook 

3. Hartwich 
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 هاي پژوهشیافته

 عدالت براي تحقق اقتصادي؛ توسعه با آن همراهی و سیاسی توسعه بر تأکید با طلبی،اصالح تفکر

 جهت در عاملی را سیاسی توسعه دولت این. نمود مطرح را محرومیت و فقر کاهش و و اجتماعی

 بر عالوه که نمود بیان را اجتماعی عدالت از مفهومی آن کنار در و دانستمی اجتماعی عدالت تحقق

 امکانات از افراد منديبهره جهت در کشور در آحاد همه بین امکانات و هافرصت عادالنه توزیع بر تأکید

 این در فقرزدایی و رفاه جامع نظام تهیه. داشت تأکید ها،شایستگی با متناسب موجود هايفرصت و

 توجه شهروندان نقش افزایش و دولت از زداییتقدس و خدمات سازيخصوصی به و شد انجام دولت

 ايمنطقه ریزيبرنامه آن مبناي بر شد؛ و برجسته نهادسازي و ساختار اصالح سوم، برنامه در .داشت

 از مفادي در که يطوربه گرفت؛ قرار توجه مورد عدالت ایجاد و محرومیت و فقر کاهش راستاي در

 امکانات تأمین و محروم مناطق عمران و توسعه تمرکززدایی، جمله از فرعی هاينشانه برنامه، این

 قابل «ايمنطقه ریزيبرنامه» اصلی نشانه براي هنري و ورزشی فرهنگی، درمانی، بهداشتی، آموزشی،

 مقوله پیرامون طلبیاصالح گفتمان بنديمفصل یکدیگر کنار در فرعی هاينشانه این که شد مشاهده

 (. 1387؛ کرمی، 1387؛ کاشی، 1379دادند. )برنامه سوم توسعه، می شکل را زداییمحرومیت و فقر

 عدالت» مفهوم سوم دولت در که است آن از حاکی توسعه چهارم و سوم هايبرنامه تحلیل

شالوده  در و مسدود «زداییمحرومیت و فقر» مرکزي نشانه قالب در طلبیاصالح تفکر ذیل« اجتماعی

 ،«اشتغال»، «یارانه پرداخت» ،«ايمنطقه ریزيبرنامه» ،«نهادسازي» چون مفاهیمی این تفکر،

 ارزیابی در .است گرفته شکل« اجتماعی عدالت و فقرزدایی جامع برنامه» و«  هایارانه هدفمندي»

 هايمؤلفه و نظري چارچوب لحاظ از اینکه با دوره این کرد؛ عنوان باید اصالحات، دوران تفکر انتقادي

 نتوانست شد،می تلقی نظام جدید دوران و کشور روز نیازهاي تحقق چارچوب در گفتمانی آن، اساسی

 طبقات بین در شد، بحث اش درباره و توجه آن به دانشگاهی محافل و نخبگان میان در که گونهآن

 .شود نهادینه حاشیه، قشر ویژهبه جامعه، محروم

 طرح این بلکه نبود؛ اصلی مساله سازندگی ـ دولت همانند اصالحات ـ دولت در اجتماعی عدالت

 خود تالش همه اصالحات دولت که شد باعث و شد حاکم موضوعات بقیه بر که بود سیاسی توسعه

  .کند تفکري چنین اجراي و ایجاد به معطوف را

 توسعه سمت به باید لذا. ندارد معنا چندان فقیر جامعه در اجتماعی عدالت»: بود معتقد خاتمی

 نتایج از هم دموکراسی که سیاسی توسعه از ايگونه بدون اقتصادي توسعه طرفی از و رفت اقتصادي

 مشارکت اگر و است مشارکت گرفتن جدي مستلزم اقتصادي توسعه که چرا .نیست میسر است آن

 برقرار نیز دموکراسی از ايگونه خود به خود شوند اعتبار و حق صاحب مردم و شود نهادینه جامعه در

 .«.شودمی
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 سیاسی و اقتصادي توسعه طرق از تنها اجتماعی عدالت تحقق اصالحات دولت رئیس نگاه در بنابراین

 اجتماعی عمیق هايشکاف به یا توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه که دلیل این به است؛ میسر

 سکانداري ،نئولیبرال داريسرمایه اقتصاد مدل برتکیه  .انجامدمی فقر توسعه به یا شودمی منتهی

 عدالت به اعتقادي عمالً که سازندگی دولت همانند کشور اقتصادي عرصه در هاتکنوکرات مجدد

 مسئوالن، و مدیران برخی میان در اندوزيثروت و گراییتجمل شدن شایع نداشتند، اجتماعی

 تکبر و تفاخر کنار در اقتصادي فساد یافتن بسط و المالبیت به مدیران از برخی خیانت و اندازيدست

 تحقق عمالً نیز سال 8 این در شد باعث دانستندمی مردم از باالتر را خود که مسئوالن از دیگر برخی

؛  1383؛ برنامه چهارم توسعه، 1379شود )برنامه سوم توسعه،  واقع غفلت مورد اجتماعی عدالت

 (. 1387؛ کرمی، 1387کاشی، 

 

 دوره خاتمي؛ اقدامات و اصالحات

 به زیادي بسیار توجه قبلی يبرنامه دو به نسبت 17/1/79 مصوب توسعه سوم يبرنامه قانون در

 اجراي و تصویب»شد.  سازيخصوصی و دولتی هايشرکت دهیسامان دولت، تصدي کاهش موضوع

 ایجاد ،(شد خارجی گذاريسرمایه دالري میلیارد 4،1 افزایش باعث که) خارجی گذاريسرمایه قانون

اما با  .بود خاتمی دولت اقتصادي اقدامات دیگر از «خصوصی هايبیمه ایجاد خصوصی، هايبانک

هاي دولت هاشمی که در ادامه تالش« هاگفتگوي تمدن»و  تقویت شعار مردم ساالري و تنش زدایی

، بهبود بیشتر روابط ایران 1376نس اسالمی در تهران در آذر و با برگزاري اجالس سران سازمان کنفرا

عربستان و نیز بهبود روابط با دنیاي غرب و سفر خاتمی به کشورهاي مهم اروپایی،  ویژهبهبا اعراب، 

فراهم  گذاري در ایرانگذاري خارجی و کاهش ریسک سرمایهجذب سرمایه ايحاصل شد، زمینه بر

با استقبال جهانی رو به رو شد و بار دیگر عمومی جهان را به نفع « هاگفتگوي تمدن»گردید. ایده 

نامید )موثقی، « هاگفتگوي تمدن»را سال  2001لل سال ایران بازسازي و جلب نمود و سازمان م

1385 :339.) 

قتصادي هاي ابرداشت که عبارتند از: تکمیل طرحهایی در جهت بهبود اقتصاد خاتمی گامت دول

ها، برقراري انضباط مالی بیشتر، تک نرخی کردن ارز در سال نیمه تمام دوره قبلی، بازپرداخت بدهی

، کوچک کردن دولت و کاهش حجم دستگاه اداري و اجرایی و واگذاري بیشتر کارها به دست 81

یت قانون، صادرات غیرنفتی، بر توریج حاکم تأکیدبا  1379-84ارائه برنامه پنج ساله سوم  مردم،

گیري از فراریان ها حاصل چندانی نداشت، مالیاتسازي و آزادگذاري که به دلیل مخالفتخصوصی

ادامه در ی. المللبینمالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و آزادسازي نرخ ارز در هماهنگی با نرخ بازار 

ها تقویت شد و عالوه بر تکمیل ساخت سدهاي دولت هاشمی، در این دوره نیز زیرساختهاي تالش

هاي گازي برداري از میدان، خودکفایی در گندم، بهره3کارون بزرگی چون کرخه، مسجد سلیمان و 
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سازي نرخ سانار یکافزاري نیز در کنهاي نرممشهد، در برنامه پارس جنوبی و احداث خط آهن بافق ـ

اي، تجمع عوارض، اصالح ساختار بودجه، کنترل کسري بودجه، ایجاد ارز، حذف موانع غیرتعرفه

گذاري خارجی، انون جدید جلب و حمایت از سرمایهها، قذخیره ارزي، اصالح قانون مالیات صندوق

هاي سیبق بررسپاري و ... صورت گرفت. طگذاري خارجی در بورس، حذف پیمانجذب سرمایه

توسعه رخ داده، رونقی ی پول، رونق اقتصاد ایران پس از انقالب از شروع برنامه سوم المللبینصندوق 

 (. 340: 1385شکننده است )موثقی، که هنوز هم 

نرخ  1383ي که در سال طوربهها، میزان تورم در کشور روندي رو به کاهش داشت، در این سال

درصدي قیمت بنزین یکی  75هاي قبل افزایش توجه داشت در سالباید رسید؛  %15تورم به حدود 

از دالیل عمده افزایش میزان تورم در اقتصاد ایران تلقی شده است؛ که افزایش قیمت یک کاال و حتی 

عنوان تورم تلقی شود ولی تواند بهتنهایی نمیالها مهم هم باشند بهچند کاالي خاص حتی اگر این کا

قیمت بنزین، همه ساله عامل موثري در افزایش قیمت سایر کاالها و خدمات بوده در ایران افزایش 

 (.104: 1388است )محنت فر و دهقانی، 

ها ـ وري در این سالایین و یا حتی منفی بودن کل بهرهاما با وجود رشد سریع بخش صنعت، پ

گذاري در بخش پایین سرمایه وريگذاري باالي فیزیکی بوده است ـ حاکی از بهرهکه همراه با سرمایه

تجاري و پایین  هايی پول، شاید ناشی از محدودیتالمللبینصنعتی است، که طبق بررسی صندوق 

کی کدي نیز به این نکته اشاره گذاري بخش عمومی در بخش صنعتی است. نیبودن بازه سرمایه

داخلی یا امالک و و تجارت  دهند در صادرات و وارداتصاحبان سرمایه هنوز ترجیح می»که کند می

-70: 1383)کدي، « دراز مدت در تولیدات صنعتی گذاريسرمایهگذاري کنند تا مستغالت سرمایه

69 .) 

ها کهنه و قدیمی است و از تحوالت جدید تکنولوژیک ین دوره صنعت ایران در اغلب رشتهدر ا

سواد است و توانایی سوادي یا کمیا بیادي به دور مانده است. نیروي انسانی شاغل در آن به نسبت زی

هاي جدید تولید را ندارد. و هماهنگی با روش پذیرش و کار کردن با ابزارهاي تکنولوژیک پیشرفته

بخش صنعت و صادرات کاالهاي صنعتی، همچنان با مشکل بنیادي وابستگی به درآمدهاي نفتی و 

اي و قطعات کاالهاي سرمایه ویژهبهاي و و واسطهمواد اولیه  تأمیننوسانات آن مواجه بوده و از نظر 

 1990و  1980هاي هاي زیادي داشته است. در مجموع بخش صنعت ایران در دههمورد نیاز، دشواري

المللی و یند انطباق با الزامات تجاري ـ صنعتی بینم، با نوعی ایستایی در فر 2000ل م یعنی تا سا

 تحوالت فناوري رویارو بوده است.
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در ایران هستیم  گذاريسرمایهزدایی در این دوره، شاهد کاهش ریسک حاصل از با اتخاذ سیاست تنش

 ویژهبههاي خارجی گذاريتوجهی را در امر سرمایههاي قابلایم موفقیتاما در نهایت باز هم نتوانسته

 (.1383گذاري مستقیم خارجی کسب نماییم )عباسی، سرمایه

« قانون»خارجی در کشور وجود داشت،  گذاريسرمایهمشکل بزرگی که در این میان بر سر راه 

گشاي ( بیش از آن که راه1331ایران )مصوب سال  گذاريسرمایهبود. قانون جلب و حمایت از 

 (. 1383خارجی محسوب می شود )سیفی نژاد،  گذاريسرمایهگذاران باشد مانعی براي سرمایه

حفظ وضع موجود پرداخت و با دور دوم ریاست جمهوري خود، بیشتر به اداره امور و خاتمی در 

انجام داد  که او چند اصالح در حوزه تجارت و ارزي دوره دوم را ادامه داد. با اینهاهایی سیاستتفاوت

 هاي تجاري و تک نرخی کردن ارز، مسیر اقتصاد ایران را براي پیوستن بهو با برداشتن محدودیت

اي براي حل معضالت اساسی اقتصاد ایران ي هموار کرد با این حال راه چارهاقتصاد جهانی تا حدود

 نتوانست بیابد.

 

 هاي توسعه در دوره خاتميبرنامه

 سیاست و داخل در اقتصادي مسایل به اجتماعی نگاه توسعه، دوم و اول برنامه ساختاري مشکالت

 ،77 سال در اقتصاد ساماندهی طرح ارایه و اوپک در روابط بهبود و المللبین روابط در زداییتنش

 از .شد توسعه سوم برنامه در داخلی رویکرد با اقتصادي ساختار اصالح سرمشق گیريشکل به منجر

 توسعه یک الزامات تحقق ساختن فراهم در سعی ،83-79 توسعه سوم برنامه ویژگی ترینمهم رو،این

 اقتصاد توسعه» رویکرد بر مبتنی اقتصادي اصالحات راهبرد با سوم برنامه براین اساس، .بود پایدار

 اجتماعی تأمین جامع نظام گیريشکل با همراه اقتصادي آزادسازي سمت به حرکت طریق از «رقابتی

 و خصوصی بخش مشارکت هايزمینه شدن فراهم براي انحصارات لغو و نهادي و قانونی اصالحات و

 اصالح برنامه» به توسعه سوم برنامه رو،این از .شد تدوین و طراحی دولت گريتصدي کاهش

 گیريجهت. آمدمی شماربه سوم برنامه مرکزي و اتکا نقطه موضوع، این که بود مشهور نیز «ساختاري

بود )موثقی،  سازيخصوصی و آزادسازي منظور به نهادي و ساختاري اصالحات برنامه، این اصلی

1385 .) 

 از پذیريرقابت قدرت تقویت ،گذاريسرمایه فرآیند از زداییمقررات کار، و کسب محیط اصالح

 ابزار عنوانبه بازار سازوکار مبناي بر قیمت تعیین و هاقیمت نظام آزادسازي سمت به حرکت طریق

 آزادسازي ارز، نرخ سازيیکسان .شدمی محسوب برنامه این راهبردهاي از منابع، بهینه تخصیص

 غیردولتی، بخش توسط بانک تأسیس بانکی، منابع رقابتی تخصیص اي،غیرتعرفه موانع حذف و تجارت

 که آمدمی شماربه هاقیمت نظام اصالح هايمقوله از انرژي یارانه حذف و ارزي ذخیره حساب تشکیل

 و تهیه  88 تا 84 توسعه چهارم برنامه ویژگی ترینمهم .بود شده تأکید آنها بر توسعه سوم برنامه در
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 رهبر توسط برنامه کلی هايسیاست ابالغ از پس و ساله 20 اندازچشم سند چارچوب در آن تصویب

 (. 1388فر، دهقانی، است )محنت اسالمی انقالب معظم

 

 سازيخصوصي

 ادامه کماکان 50 دهه در و آغاز ایران در شمسی 40 دهه در صنعتی اقتصاد یک سمت به حرکت

 دارانسرمایه از جدیدي نسل و مستقر ایران در روز تکنولوژي با بنیادي صنایع از بسیاري و یافت

 این کارخانجات و صنایع انقالب، شوراي مصوبه با و 57 انقالب وقوع با. گرفت شکل ایران در صنعتی

 زیرمجموعه در ایران ملی صنایع سازمان عنوان با نهادي آنها اداره منظور به و مصادره اندارسرمایه

 این اداره انقالب، اول دهه در چپ اقتصادي دیدگاه بودن غالب به توجه با. گردید ایجاد صنایع وزارت

 با که شدمی انجام تولید محوریت با و زمان آن شرق بلوک کشورهاي از برگرفته دیدگاهی با صنایع

 هايتحریم و جنگ حال در که کشور اجتماعی و سیاسی شرایط همچنین و مناسب تکنولوژي به توجه

 یافتنراه با و جنگ پایان از پس .سازد برآورده را کشور نیازهاي از بسیاري توانست بود، اقتصادي

 نوسازي و بازسازي به نیاز همچنین و کشور مدیریت به گرایانهراست بازارمحور اقتصادي هايدیدگاه

 جاي اقتصاد، در سازيخصوصی به نیاز و دولتی مدیریت کاراییعدم مانند مباحثی تدریجاً صنایع، این

 با کشور توسعه هايبرنامه راستا همین در. کرد باز کشور مدیریتی و دانشگاهی محافل در را خود

 سال در و تدوین مردمی هايظرفیت از استفاده و اقتصاد در خصوصی بخش تقویت کالن دیدگاه

 قوانین در که دولتی هايدارایی برخی واگذاري منظور به و مصوب ملی صنایع سازمان انحالل 1379

 «سازيخصوصی سازمان» عنوان با جدیدي سازمان 1380 سال در بود، گردیده ذکر توسعه هايبرنامه

 بعد به تاریخ آن از. گردید تشکیل خصوصی بخش به دولتی صنایع و هاشرکت سهام واگذاري هدف با

 دچار هادولت تغییر با دولتی، کارخانجات و هاشرکت سازيخصوصی متولی عنوانبه سازمان این

 داشته برانگیز بحث عملکردي و گشته هاواگذاري انجام نحوه و کالن هايسیاست در اساسی تحوالت

 (.1388فر، دهقانی، است )محنت

 اقتصادي دیدگاه به توجه با انقالب از پس ایران اقتصاد بر دولتیشبه نهادهاي و دولت سیطره

 گذارانسیاست عزم وجود با که بود شده گسترده چنان زدهجنگ کشور بحرانی وضعیت و حاکم چپ

 بخش مقابل طرف در مردم، به اقتصادي هايبنگاه واگذاري بر هشتاد و هفتاد دهه در اقتصادي

 که هم مواردي در و نداشت وجود صنایع این گرفتن اختیار در براي قدرتمندي واقعی خصوصی

 پیشقدم صنایع بعضی گرفتن اختیار در منظور به حاکمیت با غیرمرتبط حقوقی و حقیقی اشخاص

 لقایش به را آن عطاي و مواجه حاکمیتی و دولتی گسترده هايدخالت و هاکارشکنی با شدند،

 حقیقی مدیران و حقوقی صاحبان براي صنایع این از کدام هر بود؟ چه هاکارشکنی علت اما. بخشیدند
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 عدم همچنین. بدهند دست از را آنها راحتیبه خواستندنمی که داشت همراه به بزرگ هاییرانت آن

 بعد قرارداد طرفین از یک هر خسارت ادعاي موجب مواردي در واگذاري قوانین جامعیت و شفافیت

دارد  ادامه قضایی سیستم در هم هنوز آن حقوقی دعاوي بعضی که گردیدمی واگذاري فرآیند از

 (.1388فر، دهقانی، محنت؛ 1385؛ موثقی، 1380؛ قربانی، 1384)میرعمادي، 

 آن، درآمد اصلی منبع عنوانبه نفت قیمت نوسانات و دولت مخارج افزایش با دیگر طرف از

 گذاشت افزایش به رو نظامی و عمومی دولتی، شبه مختلف هايسازمان و نهادها به دولتی هايبدهی

 انتقال موجب که بود دیون رد همان یا دولتی هايشرکت سهام با هابدهی تهاتر ممکن مسیر تنها که

 و مسلح نیروهاي بازنشستگی، هايصندوق مانند نهادهایی به دولتی هايشرکت از بسیاري سهام

 این. شد رضوي قدس آستان و مستضعفان بنیاد امام، فرمان اجراي ستاد مانند بنیادهایی و نهادها

 فعالیتی حوزه تطابق و شده واگذار شرکت عملکرد ماهیت به توجه بدون موارد بسیاري در هاواگذاري

 سنگین زیان مواردي در و عملکرد شدید افت موجب و انجام گردیدمی منتقل آن به که سازمانی با آن

 .گردید شده واگذار هايشرکت فعالیت توقف حتی و

 به نیاز بودند شده ایجاد شمسی 50 و 40 دهه در که صنایع این از بسیاري دیگر طرف از

 عدم به توجه با که بودند فعالیت تداوم امکان ایجاد منظور به گذاريسرمایه و اساسی هايبازسازي

 بر و نرسید سرانجامی به عمدتاً ها،شرکت این مدیران دوامکم و سیاسی مدیریت و دارانسهام وقوف

 .افزود شده واگذار صنایع این مشکل

 ریاست هايسال پایان از مشخص را باید از دوره سازندگی دید؛ پس طوربهسازي روند خصوصی

 در جدیدي تفکر تا رفتمی انتظار 76 سال در اصالحات دوره آغاز با رفسنجانی، هاشمی جمهوري

 حضور به را مردم غالب که گفتمانی بیاید، پدید سازيخصوصی موضوع در ویژهبه کشور اقتصاد صحنه

 مردمی خصوصی هايبخش اختیار در را دولتی واحدهاي مالکیت و فراخواند کشور اقتصادي عرصه در

 سازندگی دولت اقتصادي تصمیمات از خارج ماجرایی افتاد اتفاق هاسال این در که آنچه اما .بدهد قرار

 دولت مسیر ادامه را سازيخصوصی زمینه در هشتم و هفتم دولت اقدامات بسیاري که يطوربه نبود

 صحنه از نوعی به سیاسی توسعه شعار گرفتن پیش در با دولت هاسال این در .دانستندمی سازندگی

 دولت این در که يطوربه نشد ظاهر خوش آنچنان سازيخصوصی موضوع در و شده دور اقتصادي

 .نکردند پیدا را اقتصادي هايفعالیت صحنه در حضور مجال واقعی خصوصی بخش و مردم چنانآن هم

 مدیران که يطوربه گرفت قرار دولت انحصار در دیگري شکل به سازيخصوصی خاتمی دولت در

 به و شدندمی انتخاب دولتی هايدستگاه مدیران میان از خصوصی بخش به شده واگذار واحدهاي

 اصالحات دولت هايسال در .بودند سازيخصوصی نام پوشش تحت دولت مسیر دهند ادامه نوعی

 داشت انحصار آنها در دولت که هاییبخش کنار در تا یافت اجازه بار نخستین براي خصوصی بخش
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 انقالب از پس ایران در خصوصی بانکداري آغاز میان این در که کند آغاز را خود فعالیت و شده وارد

 جهت تشویقی هايبسته ایجاد جاي به هاسال این در .است حضور این بارز موارد از یکی اسالمی

 هايشرکت و دادمی ادامه فعالیت به آنها کنار در رقیب عنوانبه خصوصی بخش از حمایت نوعی

 ایران اقتصاد در سازيخصوصیو این  داشتند قرار دولت هايحمایت سایه در همچنان شده واگذار

؛ 1384ماند )میرعمادي،  باقی معدود ايعده انحصار در همچنان خصوصی بخش واقعی حضور بدون

 (.1388فر، دهقانی، محنت؛ 1385؛ موثقی، 1380قربانی، 

 و شد ممنوع دولتی هايشرکت ايمذاکره فروش 1378 ازسال توسعه سوم برنامه اجراي آغاز با

 این در .شد مندنظام دولتی هايشرکت واگذاري سازيخصوصی سازمان تاسیس با 1380 سال از

 گسترش سازمان" یعنی انقالب از پیش دوران از مانده یادگار به نهاد ها،واگذاري از برخی متولی دوره

 وجودبه کارگران به دولتی هايشرکت سهام واگذاري هدف با صرفاً که بود "تولیدي واحدهاي مالکیت

 بودند یافته فرصت که شدمی انجام نهادها و بنیادها سوي از هم هافروش دیگر بود؛ بخش آمده

 وثوقشان مورد افراد با خود مذاکرات جریان در را 1357 سال تحوالت جریان در شده مصادره واحدهاي

 شد،نمی انجام هاواگذاري این بر الزم نظارت آنجاکه از .کنند واگذار روز ارزش از کمتر قیمتی به گاه

 جمله از ورشکستگی مزایاي از استفاده براي واحدها دادن جلوه ورشکسته کار، نیروي گسترده اخراج

 کاربري تغییر و هاشرکت هايدارایی فروش امکان اخراجی، کارگران سنوات پرداخت براي وام دریافت

 مبلیران ري، چیت کارخانه .بود هاواگذاري این از بسیاري محتوم سرنوشت صنعتی، واحدهاي زمین

 .است نشده حل آنها کارگري مسایل تاکنون که هستند هاسازيخصوصی گونهاین بارز هاينمونه

 اجتماعی مینتأ متولی هايسازمان به دولتی بزرگ و کوچک هايشرکت از بسیاري اینها از گذشته

 اکثر داري،بنگاه در تجربگی بی دلیل به هم هاسازمان این. شد می واگذار دولت هايبدهی قبال در

 (. 1397؛ اکبرزاده، همراهی، 1388فر، دهقانی، )محنتبردند می پیش بحران مرز تا را هاشرکت

 فروش شیوه سازيخصوصی براي جدید مقرراتی تدوین و سازيخصوصی سازمان سیستأ با

 جامعه منفی رویکرد اصالح براي را ايتازه هايتالش دولت و شد ممنوع دولتی واحدهاي ايمذاکره

 مشمول هايشرکت سهام درصد 15 تا شد مقرر بنابراین .آغازکرد سازيخصوصی سیاست به نسبت

 اصطالحاً  که سهام نوع این قیمت. شود واگذار صنعتی هايشرکت کارگران به ویژه تخفیف با واگذاري

 تبع به .هاستشرکت سهام روز قیمت از نیمی از بیش تومان 100 شود، می گفته "ترجیحی سهام"

 در تنها قانون این مطابق .یافت افزایش تومان هزار 400 تا نیز کارگر هر خرید سقف اصالحات این

. شدند سهام تومان میلیارد 25 صاحب ایرانی کارگر صدهزار خاتمی آقاي جمهوري ریاست دوم دور

 تومان هزارمیلیارددو بر بالغ که چهارسال این در دولت يهاواگذاري مجموع مقابل در رقم این البته

 یک تا کارگران سهام خرید سقف دولت پایانی هايماه در دلیل همین به .است ناچیز بسیار بوده،
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 براي تومان میلیارد 100 اولیه دارایی با صندوقی سیستأ همچنین .یافت افزایش تومان میلیون

 معتقدند کارشناسان .شد بینیپیش هاشرکت سازيخصوصی جریان در شده تعدیل کارگران از حمایت

 در دستمزدها ثبات یادگار که طبقه این بر حاکم فقر واسطه به کارگران به سهام واگذاري سیاست

 کارگران معیشت سطح ارتقاء در کمی موفقیت درصد است، عراق و ایران ساله هشت جنگ هايسال

 .است داشته شده خصوصی هايواحد وريبهره و

 نشان که است متکی ایران دولت اجتماعی امور و کار وزارت پژوهش آخرین بر آنها استدالل

 یا مسکن اجاره مینتأ براي را خود سهام موارد درصد 67در ایرانی کارگران هاسال این در دهدمی

 سبب کارگران میان در داريسهام فرهنگ نبود این از گذشته .اندفروخته خود دختران جهیزیه خرید

 سهام فروش به اقدام دالالن تشویق با آنها از بسیاري تهران بورس در رکودي هر وقوع پی در تا شده

 (.1397؛ اکبرزاده، همراهی، 1388فر، دهقانی، )محنتکنند  خود

 

 گیرينتیجه

گذاري و رشد اقتصاد دوران بعد از انقالب داراي نوسانات مختلفی در رویکردهاي اقتصادي، سیاست

هاي مختلف اقتصاد ایران اساساً موضوعی پیچیده بوده و اقتصادي است بنابراین پرداختن به دوره

ی بشناساند. شناخت چنین موضوعی صرفاً از دیدگاه اقتصادي هم نخواهد توانست ابعاد قضیه را به خوب

سازي را در دوره تحلیل درصدد برآمد موضوع خصوصی-رو پژوهش حاضر با دیدي انتقادياز همین

 اصالحات مورد بررسی قرار دهد. 

در دوره اصالحات رویکرد اقتصادي دولت رویکردي نئولیبرالیستی بود و دولت بدون توجه به 

هاي دولتی نمود اي از شرکتگذاري مجموعههاي اقتصادي خود اقدام به واگذاريپیامدهاي سیاست

نیافتگی توسعهعدم ویژهبهتواند موجد رانت شود ها مینیافته واگذاريدر یک اقتصاد توسعه اساساً

 جمهوري ریاست هايسال پایان از کند. پسبخش خصوصی و اقتصاد ایران نیز این رانت را تشدید می

 صحنه در جدیدي گفتمان تا رفتمی انتظار 76 سال در اصالحات دوره آغاز با رفسنجانی، هاشمی

 در حضور به را مردم غالب که گفتمانی بیاید، پدید سازيخصوصی موضوع در ویژهبه کشور اقتصاد

 مردمی خصوصی هايبخش اختیار در را دولتی واحدهاي مالکیت و فرابخواند کشور اقتصادي عرصه

 سازندگی دولت اقتصادي تصمیمات از خارج ماجرایی افتاد اتفاق هاسال این در که آنچه اما .بدهد قرار

 دولت مسیر ادامه را سازيخصوصی زمینه در هشتم و هفتم دولت اقدامات بسیاري کهيطوربه نبود

 صحنه از نوعی به سیاسی توسعه شعار گرفتن پیش در با دولت هاسال این در .دانستندمی سازندگی

 دولت این در کهيطوربه نشد ظاهر خوش چنانآن سازيخصوصی موضوع در و شده دور اقتصادي

 .نکردند پیدا را اقتصادي هايفعالیت صحنه در حضور مجال واقعی خصوصی بخش و مردم چنانآن هم
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 مدیران کهيطوربه گرفت قرار دولت انحصار در دیگري شکل به سازيخصوصی خاتمی دولت در

 به و شدندمی انتخاب دولتی هايدستگاه مدیران میان از خصوصی بخش به شده واگذار واحدهاي

 در کالن هايوام دوران این در .بودند سازيخصوصی نام پوشش تحت دولت مسیر دهند ادامه نوعی

 تومان میلیارد 100 باالي هايوام نفر 1600 میان این در که يطوربه گرفت قرار خاص افرادي اختیار

 بودند دولت نزدیکان از هم آنها که معدودي افراد اختیار در خصوصی بخش انحصار و کردند دریافت

 کنار در تا یافت اجازه بار نخستین براي خصوصی بخش اصالحات دولت هايسال در .گرفت قرار

 آغاز میان این در که کند آغاز را خود فعالیت و شده وارد داشت انحصار آنها در دولت که هاییبخش

با توجه به این  .است حضور این بارز موارد از یکی اسالمی انقالب از پس ایران در خصوصی بانکداري

 متغیر مستقلسازي دولت اصالحات و : سیاست خصوصیمتغیر وابستهمیان شود موارد پس نتیجه می

سازي دولت مستقیم برقرار بوده و سیاست خصوصی يخواري استوار یک رابطهرانت يیعنی پدیده

 حات به تشدید این پدیده در جامعه دامن زده است.اصال
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