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 چکیده 

اجیامیاقدا  تیگفتعی زیشوویکی عیال ت هیی جیدصوودجیگنا  زعیامیک ووهیوتییکاتتزیخ ه یایوعیوتییخصووی ووزی وو مجیوعی   ی ع

خصوی وزی دنکشیشیکدیکا  عیزفیمی قتم دیکاتهیونیال ت هیی جیاقتص کجی وداکیشیکدیکاتهی  تت هی  ی د ن هیونخزیامیااهدی جیاقتص کجییی

 طلیبیز زی ب هتیا هیامی د ن هیا یهی  ی زیونا  سیه    هیق زین،یک تگ شیدوهید لکیخیکیهایوعی ت ز زمیو ماهی ویلیز   د.یهت ناززی

قضوو  زی  هد دیای  کهزع،ی رووو ه هیگقووتنکشی نکمیکهیاند  دیهتی ه.یاازا ییق زینیگنا زی تزیامیاول کی یدیه    هیق زینیکهیها وووت جییی

کهیجیا عیک تناد کیای قوولیت هییر نجی  هگزاهانییهت ناززی طلیبیا ووهیای تزیامی ی تن ویای ویهجیدن وی یتفعیی جی وو   ووهیاهمجی

هتی تزیای قولیت ویاجنا زیا وه.یی  تگی زی  بیو  جیایشنایا لزیهت ناززی طلیبیا هیم نایکاتهیخیبیکاتتزیا هی عییدیقدهتییی

لیگ نجیخیکیامیاق کیجکاهکیاییدیی  وتگییا ه.یهم عیشف ا هیکهیهت ناززیخیبیدماکجیاالع  تیایی  تگی زیا هیایشف ا هیز زیوعیزیوعیی

تعی  زی  د.یا ووحیه    هیق زینیونا ویا نید   دیکاهکی عیق زینیو  دیکهید  میجیازویایوناجیی عیوعی کیزوییایوعی کی  زانیاجنایشوویک.یا وی م

 طلیبیاییزززت  عی زیگ نکی عیخصوی وزی و مجیکهیزی  هیوعیدی ولعیج  لعی دززییی  یایدی ولعی و   زیایکهیزی  هیوعید   ویایداایهت نایییییی

یهمیقیورنیایدی لعی   نی زیشیک.ی

 

 خصی زی  مج،یهت ناززی طلیب،یه    هیق زین،ی قلیت هییر نج،یی  تگی زیایشف ا هی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
خصی زی  مجی تزیامی یدیدن ویای  هد ددن ویهایت هی  زیا هی عیالزیدنیااوقتگزیوعیکاتهی  ییی  اتعیای

و روووتنی زیگنکک.یو یدومویدی ووولعی ووو   وووز،یدود دیکاته،یهمیقیایدماکجیی جیااناک،یهمیقیییا وووتمعلیجو  لعی دززیی
شوینازدج،یهیمشی  ی زیایخصوی وزیایزی  ت قیهمیقیورونی    هی زی  ود.یوق  هجیامیاقتص ککاز نیخصی زی  مجیهایوعییییی

یصی ز،یجرب  یانی و بیو  جیا وعه تی و خت هجی زیکاز دیم نایخصوی وزی و مجیو  کیدون کیدی لعیوتییخیییییی
 وون   عیگراهجی قووتم دیخ هجز،یگقووتنشیهق وه،یدماکی وو مجید  هتیایدی وولعیو ماهی جی وون   عی زیشوویکیایی    ویی
 و قوتدیه    هیشون هیی یهایویبیکی زیوترود.یهن هیامی  تت هیکاتتزیوعی  تت هیخصوی ووزی زا  جیم  کجیهایوناجیییییی

ز عی قولدیا هیا ویا هی عیا  سیهییهیج  لعی دززیو ییشون تی یکهی و   عی تتلویایگیز گینیوعیی ناشیکاشوتعیا وه.یدیییی
ثب تیاییی  ،یاقتصو کیو ماهی زیو شود.یکهی ریهی جیجی نی یمیودانیگراهیامیاقتص کیدماکیز زیدیاز دیوعیج  لعی دززییی  یاییی

 تت هی یدی ولعی و   زیایکهیزی  هید   ویایداایهت ناززی طلیبیایهمیقیورنیایدی لعیدنیک هی  و د.یکهااقعیو ماهیایی
خصوی وزیوعی  یانی ب  جیک ی نا وزیزی کجیایه    هیق زین،ی قولیت هییر نج،یی  وخیگی ز،یشف ا ه،یآنخییدماکیییییی
االع  تیای ب همشیو یازیاعیاقوو کی طنشیشوودزد.یی یو یآ  ویا وویتزیو  دیگفهی عیاقدامیوناجیخصووی ووزی وو مجید ی یکهییی

نکشی نکم،یه    هیق زین،ی قلیت هییر نجیایی  خی ویهتیی نایزیو ی و ما  هی جیهمیقیورونجیز  نی رو ه هیگقتیییی
یگی ز،یاازا ییشف ا هیشف ا ه،یآنخییدماکیاالع  تیای ب همشیو یاق کیث نوتییخیایدیویک.

 
  مطلوب حکمرانی و سازی خصوصی های شیوه و اهداف، مفهوم :مبحث اول

خصی زی  مجیای د یوعی فییمییا وی بوکیکهیکایو دیاوتدایوعیونه وزی فییمیخصی زی  مج،یایداایایش ییی جی
یهت ناززی طلیبی زیینکامکی.

 
  سازی خصوصی های شیوه و اهداف، سازی خصوصی مفهوم :بند اول

 مفهوم خصوصی سازی -1
خصی زی  مجیدغ  نی  تنلی  ی  تت هیامیی3  عکجیوناجیاات ویو هیکهیانی بیتغهیکازروگ یزیاوقتنیی1392کهی و لیی

امی و م  نیوینشیاهجید    زیجلقعیی  ی گزییی1233 و قوتدیکاتتزیوعی و قوتدیخصوی وزیدلن ویشودییکهیاااخنی ین  شیییییییی
ی نا ینی میتعیخصووی ووزی وو مجیوناجی روویهی جی ضووییکهیشووینیج   هد جیازداززجیونگزاهیگنک دیایکهیا ویجلقووعیوعییی

 شیی جی لزیشودشیوعیوتییخصی ز،یه  دی نکنیشنا  یهق وهی   حیوعیااهدی جیکاتتزیی ف ی  زیآینیونگنکاز دنیو گ
)ی منهاتیمکا زی(یایدماک وو مجی  یازتم لی   حی  تنلیق زینیو گ شیی یوناجیدلن ویخصووی ووزی وو مجیاشوو هشیشوود.یو زکیییی

زی  مجیدلن ویخصی ازتم لی  تت هی  ی  تنلیو گ شیی جیاقتصو کجیامیکاتهیوعیوتییخصوی وزیهایوعی  یانییییی2جی زز
.ی فییمیهم مزیوعیاش  عیانی گزیکهی ل عی طیشیج  لعیاالعقی زیگنککی عیک تگ یی جیق زیزگراهج،یقض   عی4یر نات د

.یکهیااقعیخصووی ووزی وو مجیوعی5ای  ن عیاید   زیده کی کی روویهیو اهیز    دی عی  هی نکمیهایو  دیوعی نکمیااگراشووهی
 عیکهیق تویدنیکهی طیشیایم   عیی جیگیز گین،یال ت هیی جیدصدجیگنا  زعیامییاجیامیاقدا  تیگفتعی زیشویکی   ی ع

ک وهیوتییکاتتزیخ ه یایوعیوتییخصوی ووزی ودنکشی زیشویک.یوعیا ویدند ویکا  عیزفیمی قووتم دیکاتهیونیال ت هیی جییییی
قتصووو کج،یا نامشیکهیدل ه ویای6اقتصووو کجی وداکی زیشووویکیاید ن زیال ت هیی یکهیوتییخصوووی وووزیاازا یی زی  ود.

خصی زی  مجیهایزر ززیدل تزیدفتنی ن   عیکاهجیایا ت  کیوعی  ها زیو ماهیکهیوناونیوزیا ت  کجیوعی  ها زیوتیی  ی زی
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 زیکازد.یخصوی زی  مجیوعی  یانی تزیامیهویسی    هیی جیدلد حی ب هتیا هیامیازتم لیکاها زی  یااگراهجیخد  تیی
 3هق وهیایهصیلیو رتنی  ها زیاقتص کجیایاجت   زیا ه.یامیکاتهیوعیوتییخصی زیو ییدایا   کیشنا  

که   یعی زیدیانیگفهیخصوی زی  مجیاند  دجیا هی عیالزیدنی  ها زی ت ز زمیو ماه،یه  دزیکاو هشی زی  ود.یی
  لتنکیال ت هیی جیاقتصووو کجیکاتهی یهکی ووویالیقناهی  گ نکیایکهیزت  عیوتیی  ی زیکاتهیدصووو  دی زیگ نکیکا  عیی

خیکیهای وداکیز یکشیای  تت هی  ی د ن هیونخزیامیااهدی جیاقتصووو کجیدوهید لکیخیکیهایوعی ت ز زمییالو ت وهییو جییی
یو ماهی ویلیز   د.

خصوی وزی و مجیکهیآ دیکیعیگرشوتعیکهیو ییامی تصدی ریهیجی نیاز  میشدشیا هیایهازدیخصی زی  مجیکهییییی
شنا  یوی زیایز  می جی  طمعیاجی یهتیگناتعیای رویهی جی تتلویزر نی زیکیدی عیا ویهازدیکهیینی ریهیو یدیجعیوعیی

.یو یاجیکیا  تعیخصوی ووزی و مجیکهی روویهی جیاهای  زیزت  عییی9دمن ب قید نوعیینی رویهیوناجیخیکشیاختصوو  وزیا ووهییی
یاقتص کجی–ی    زیشنا  یوعیدیجعیو یدی لعیکهه لی ریهی جیکه،یویکشیدزی یاقتص کجی–شنا  یای متض  تیخ صی    زی

 عیوزیاهت  الزیکهی یهکیج بعیی جیخصی زی  مجی زیدیازقتعی یاقویم  نیو هجیکهییم نایا هیشودشییاز  میاهت  ایو یدزی 
 ونیکاشتعیایهتزی ز هیی جیاقتص کجیدزی یهایامیو ویوبنک.ی

کهینه لیخصوی وزی و مجیید دشیاجیا وهی عیامی رویهی جی ن زی ن   عیکاهجیشناعیشدیایوناجیهشدیایدی لعیییییی
جی نیضووناهجی زیز یک.ی تزیامیایداایخصوی ووزی و مجیو مگنکازدنیشوونا  یاقتصوو کیو ماهیایدمی هیییی ون   عیکاهجیکهی

اضوو جیهق وهیایز  تی وون   عیکاهجیامیه یکیه  وولعیایدتصوو میوی  عی   اعیویکیاییدایک گنیدود دیکاتهیای  یییی
 نین   عیکاهج،یزی کی جی  م کخ تهیکاتهیکهیاقتصو کیایدمی هیینآعیو روتنیج  لعی دززیویک.یکهی رویهی جیی روناتعی وییییی

  اتعیو ماهیدماکیوعی وویهتیگقووتنکشیایو ی وو ومعیالیهززیاجیکیکاهک.یوعی  یانی ا لیزی کی جیق زیززیو یآ هآیبی ل و،یو ماهی
 ی م،یو زکیی جی ن   عیگراهج،یاهمیق وحیدبد ح،یدت یتیژجیی رناتعیق وحیهق وهیایز ناجی  هی  ینی ی تن ویاوزاهی یجیکی

جی ون عیای وو ویااگراهجیشون هیی جیکاتتزیوعیوتییخصوی زییقت د.ی ی تنیا  تعی نکمیزقبهیوعیزی کی جیییییکهیاجنا
یق زیززیا ت  کیکاهزدیای    هیی جیاقتص کج،یا ت ناهیایثب تیزقبزیکاهزد.

ی
 اهداف، شیوه ها و موانع خصوصی سازی  -2

 سازی خصوصی اهداف :الف

ی زی  مجیامی ر یدشی دمی  ها زیو گ شیی جیکاتتزیزر تیگناتعیوعیم دیونخزیامی و هب  نان،یازگ زشیا ولزیخصوییی
ا وه.یم  نیازبیشیای قوت نیا ویو گ یی ی  ر ایا لزیا ویزگناززیی یویکشیا ه.یشن هیی جیکاتتزیوعی لهیی   ویویکنیوینشییی

ززیوناجیاهج،ییز  وعییو جی ووو گ ویهایووعیکاشیکاتوهیدو  وحی نکشیایوو هی و تزیکاتوهیهایاازا یی زیکی د.یو زکیجی یییییییی
خصووی ووزی وو مجیکه لزیکاهکی عی  طویخصووی ووزی وو مجیامیک دگ شیا ویو زکی زیو شوود.یا ویکه حی ب هد دیام:یقدهتی
وتروزیوعی کیوتییخصی زیضل وی عی  دد قی    هیی جیه   هیگناجیکیعیی جیگرشتعیدضل ویشدشیا ه،یا   کیی

ی جییگراهجیکهیاقتص ک،یازتم لیدت یتیژجیوعیوتییزقوبهیی جیو هدنی ون   عیگراهجیای قوی ن   عیاض ازیوناجی ن   عیی
ا وتنادژ کیایدیت دیاشتغ ل.یاگنیوتیای دیایداازیوناجیانا  دیخصی زی  مجیکهز نیوگ ن دی زیدیانیوعی یاهکیم حیاش هشیی

یز یکی.
ایداایا وتنادژ ک:یخصوی وزی  مجیو  قتزیکهیه طعی    هیگراهجیی یایا تنادژجیی جی لزیدی لعی یهکیدیجعیییی .1

قناهیگ نک.یا وی و   وتگراهجیایا وتنادژجیی ،یزعید ی یو وی رویهی جیو یاقتص کی تتل یای  یاقتص کی ت ن زیولتعیهتزییییی
.یا ویایداایا ووتنادژ کیهای  تیانیامیک دگ شی3کهیو وی روویهی  زی عیکهی کیگناشییقووت دیز زی تف اتی زیو شوودییی

یدایی جیکاته،یاضول هی  لتنکیشون هیی جیکاتتزیکهی م  قوعیو یشون هیی جیخصوی زی ر وع،یال ت هی لزیییییی
وتییاقتصو کجی عیشون هیکاتتزی رو یلیااگراهجیکهیدنیوتیی  حی زی  د،یا ژگزیی جیانی گز،یاقتص کج،یییی
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اقتصووو ک،ی  ی هیزگنشیوتییخصوووی وووزیوعیوتییکاتتز،یکهجعییاجت   زیای ووو   وووز،ی ووو ومعیال ت هیکاتهیکه
ونخیهکاهجیوتییکاتتزیامیا ت  ماتیایدبل ضیی جیا ژشیکهی م  قووعیو یوتییخصووی ووزیایه دیزمد  گزیاضوو ازییی
 یجیکیکهیاقتصوو کیکهی م  قووعیو ی حیزمد  گزیایزمد  گزی طلیبیو یکهز نگناتویال ت هیی جیااقلزیاقتصوو کجی یهکی

یونه زیقناهیکاک.
  یییهیمشیال ت هیوتییکاتتز:یوعی  زاززی عیگقووتنشیکخ تهیکاتهیکهیاقتصوو کی  ییی زی  ودیوعیی  نی  زانیونیی .3

یا ت ز تیگقتنشیوتییخصی زیاازاکشی زیشیک.یی
ازتم لی  تت هیای  تنلیاقتصوو کج:یازتم لی  تت هیای  تنلیاقتصوو کجید وعیز  میهمیقزیوعیا ژشیهمیقی  تت هیایز  میی .2

کی رویهی زیو شود.یکهیج  زی عیقیاز وی  تزیایاقتصو کجیهداکیایثغیهی روتصوزیکاشتعیو شدیوتیییییییهمیقی  تزی 
خصوی زیو یاال    نیو رتنجیوعی  هیوتییکاتتزیایدوی حیگناتویال ت هیی جیاقتص کجیامیا ویوتییهاجیخیایدیی

یداهک.
میی جیو ماهیو ی ییتهیو رتنیونی ت ز زگقوتنشیو ماهی ن   ع:یینقدهیو ماهی یدی لعی  اتعیو ش دیااگراهجیی ی زیدیازدییی .4

دت عی  د.اگعی  زانی ل  عتیکهیو ماهی ون   عیاازا یی  ودیا ت ز تی ن   عیگراهجید مشیاجیید دی زیداهکیای ن   عیی
ی11گراهجیگقتنکشیااهدی جیخصی زیهاید  نی زی  د.

 کجیوهیکهیال ت هیی جیاقتصوواازا یی  ها زیایهق وه:ی تزیامیایداایخصووی ووزی وو مجییر ناتعیشوودشیاازا ییهق ی .5
ا وه.یو یگقوتنشیهق وهی الکی ون   عیاجت   زی عی تزیامی یتفعیی جیا ولزیدی لعیاقتص کجیاجت   زیایکهیزت  عییییی
گقوتنشیهمیقیورونی زیو شودیانایدی زیگنکک.یامی   نیخصوی وزی  مجیینآمدهیا ویا ت  کیو رتنیو شدی   ی عیییییی

نی   عی نکمیوعییر نشیااهدی جی ر یلیااگراهجید ث نیگقتنکشیدنجیااگراهجیشودشی زیدیازدیوعیدری ویینیآعیو رتی
 کاشتعیو شد.

ی
 وصی سازیخص های شیوه :ب

ینی کیامی رویهی یوعی   یهیااگراهجیال ت هیی جیاقتصو کجیوتییکاتتز،ی زیو  قوتزیونا  سیشنا  یایااض عیایییی
بی   د.یهاشیی جیخصووی ووزی وو مجی  یاهیالیاقتصوو کج،یاجت   ز،ی وو   ووزیایانی گزیخ صیخیکیهاشیی  زیهایازتت 

یامالن ویازتم لی  تت هیا هیای  یودانیازتم لی  تت هی.
جز ز،ی    هیااگراهجیی    هیااگراهجی11ی،    هیااگراهجی   حخصوی وزی  مجیو یازتم لی  تت هیش  حییی .1

،ی    هی13  یموعی  ه   نیای د نان،ی و   هیااگراهجیوعیدل اززیی ،ی    هیااگراهجیوعی یهتی نضعی ی میوعیی
 12.اناشیکاها زیی یای    هیا   کیشن هیی جی تتل ی  ی ن   عیگراهجیی جی رتنکیا ه

خصوی وزی و مجیودانیازتم لی  تت هیشو  حی و   هیااگراهجی د ن هیای    هیااگراهجیوعی یهتیاج هشی زیییییی .2
 .ی14و شد

 
  سازی خصوصی موانع :ج

ا هیایخصی زی  مجیز زیامیا ویا نی قتا زیز زیو شد.یا ویاجناجیینی و   هیاقتص کجیو ی یازعیای رتعدزیی ناشیی
ی رتعتی  ی    زیا هیای  یاجنا ز.

ی
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 موانع سیاسی . 1
 یازعیاقتص کی    ز،ی  زعیاجناجی    هیخصی زی  مجی زیگنکک.یاقتزی عی قللعیاجناجی    هی طنشی زیشیکی

 نیزید د.یوناجی ا لیادو ک عیی جی  هگنجیامیج لعی ت تف ب هاعیی جیاناااززیو ویو مزدگ نیایونزدگ نیا وی    هیید دی 
    هیخصی زی  مجییقت دی عیا ویا نیز شزیامیکای قللعیا هیاتوی(یخصی زی  مجی   نیوعی  ییی  زانیاشتغ لیای
ی    وی  یییکهد دی جیااقلزی  هگنانی زیشویکیبی(یقدهتیادو ک عیی یکهیدص  دیگ نجیی یامیخصی زی  مجیوعیی

ییی زی  ود.یگناشیی جیک گنجی عیو یاجناجیونز  عیی جیخصووی ووزی وو مجی ت تفهی زی   دیزتبگ نیکاتتزیای نادوی  
ز نای جیکهانیک ووتگ یی جیکاتتزی زیو شوود.یو گ یی جیکاتتزیو  زگنیقدهتی وو   ووزیکاتهییقووت د.یو  ونا ویهتزیهیبنانی

هیامیو ویهاتویز  هتی    زیخیک،ی  تویا ی و   زی یااویاجناجیخصی زی  مجیز زیوعیکت حیزگناززیز شزیامی  یییای
 15کهیاجناجی    هیامیخیکیدنک دیزر نیکی د.

ی
 موانع ااراگی. 2

خصووی ووزی وو مجیکهی نهلعیاال،یدنیک ووتعیامیو گ شیی جیکاتتزیهایشوو  حی زیشوویکی عی  لتنکیز  طلیبی  تزیاییییی
  ل  دزیکاهزدیایوعیی  ویتو ظیاجناجی و   وهیی جیخصی زی  مجیکهی  حیو ی رتعدزی یاجعی زیشیکی عی ب هد دیامییی

خصی زی  مج،یضلویو ماهی ن   عیضولوی د ن هیاجنا زی و   هیخصیصی  مج،ییز  عیی جیو هجیاجناجی    هییی
 ،یق  هیگراهجیو گ شیی جی ر یلیخصی زی  مج.یی16ای ی می

 

  مطلوب حکمرانی :بند  وم

ه    هیامیج لعیز ن عیی جید ن زیقدهتی وو   ووزیا ووهیای فییمیو   ک ویهمیقی  ی زی دهنیا ووه.یه    هییی
ی   زی   نی نکمیای  خت هیزی کجیقدهتیکاتهیز زی ز  ی ت قید لزیامیهاوطعی و   وزیا وهیایز    گنیهاوطعیاجیو   ک ویای ویییی

و شود.یا ویقدهتی عی نکمیوعیا  زهیااگراهی نکشیازدیو  دیکهیها ت جیاهدم جیخ نیکاته،ی ل زیدمی هیهنا هیدنیای قویی
شوو  قووتگزیوعی  هگناتعیشوویک.یا ویهنا هیوعیدوت دی لمعیاا کاهجی   نیه    نیایهتی هیشوویزدگ نیااوقووتعیا ووه.ییییی

دن ویهاشیوناجیا ووتوت میا وی لمع،ی ل  هجیه    هیونا وو سیهاشیهت ناززیخیبی  یوعیم   داهجیا ووهی عی  هد د
 وصیلیدویلیو   ک  زیا هی عیه    هیکهیالیلید ه خیش یدیویکشیا ه.یازد رعیهت ناززیخیبیو ید   دیونیا یلی یدی

یازدیو شود.ی یدیا ویا هی عیکاتهیوتییه    هیق زین،یشوف ا هیایی  وتگی ز،ید ی یضو  ویهصویلیشو  قوتگزیکاتهی زیییییی
کهینیشنا طزی   وعی ریهیهایکه هییدا هیای د ن هی  دیایزمییشینازدیکهیکاتهیی جی دهنیایش  قتع،ی ر ه هیکهی
هت ناززیا ه.یو  ونا وی ر ه هی نکمیکهیاول کی    ز،یاقتص کجیایاجت   زیخیا هیهت ناززیخیبیا هی عیکهی   عی

ی.ی13 هیا یلیی ییگفتعی تومویا
  عکج،یهت ناززی   ی عیاجیامیهاشیی جیی1335و  ونیدلن ویاهاوعیشوودشیکهیگزاهشی   قوو ینیهت ناززیجی ززی

ایونا  سیدلن وی  نانی  م  نی لحییانکجیایزی کج،ی  ی زیایخصوی وزیا هی عیا یهی رتنکی نکمیهایاکاهشی زی  دیی
ق زین،یک ووتگ شیقضوو  زی  هد دیای  کهزعیای روو ه هییی تودی ب هتیا ووهیامی د ن هیا یهی  ی زیونا وو سیه    ه

گقووتنکشی نکمیکهیاند  دیهتی ه.ی ی تن ویا ژگزیهت ناززیکهی م  قووعیو یهتی هی نکنیکهیا ویا ووهی عیکاتهیکهییی
هت ناززیو یوتییخصوی وزیج  لعی دززیشون کیا ه.ی   یهیامیهت ناززیخیبیا   لیقدهتیونا  سیه   هیا یلیییی

.یکهیهت ناززیخیبیکاتهیو م گنی  وصوونیوعیانکیز قووهی عیدصوو    تی19زیایشووف ا هیا ووهه    هیق زین،یی  ووتگی 
 وکیجو زبعیادت می  دی عیشوووینازدانیز زیو یکهز نیگناتویاقتداهیوعیدنیدقووول دیشووویزد.یکهی   یعی زیدیانیا ژگزیی جیییی

ی،ی ن،ی  هد دیایاثنوتهت ناززیخیبیهایا وی یاهکیکازقه:ی ر ه هیجی  زع،یاا قی ویه،یی  تگی،یشف ا،یازلط اییر
                                                           

ی43-51،ی می"اهم  وزی  لتنکی    هیخصی زی  مجیشن تی جیکاتتزیکهیا نانیی".یهب بز،ی لزیایهقویخیشدیه،15
16 . Hall, David,” Privatiztion, Multinationals, and Corruption”, July 1999, Available at: 

www.psiru.org/reports/doc. 
13 “What is good Governance”, Unescap,Internet site, 2004. 
.ی19  UNDP,”Governance For Sustainable Growth and Equity”, Report From Internationa Conference, United 

Nations, New York, 28-30 July 1999. 



  صووف زعیایاناگ نیاید وعیه    هیق زین.یه    هیخیبیدضوو  وی زی  دی عیا  وودیوعیهداقحیون وود،یک دگ شیاقل هیوعیییی
یهق بید دیایا وی عی داجید  وییر نانیکهیهازدیدص  دیگ نجیش  دشیشیک.یی

زیای هی عیونخزیا   وزیایاثب دایکهیز نیگناتعیهت ناززیخیبو زکیجی ززییدیکهیی  ویها وت یشییا ژگزیوناجیی
 میاثنوترزیای  هد دجیکاتهیکهیاز ی-ز نیایی  تگی ز.ی یمهویاهی هی-ه    هیق زین.یکامی- تدیولضوزی لبزیا هی
 ر یهیی یخیکیهای م دیوعیشنا  ی جیا   وزیا هی ل زیینیآعیهتی هایقیجزایا ژگزیجی ا ژگزی13اه  وی ویتع.

دیاز دنیا ووهیکهی م وحیا ویا ژگزیی ی ووعیا ژگزییی جیاجت   زیایاقتصوو کجوعی یام هیز    دیا ویهتی هیوناجیه وو دن
ی جیدن.یو هی  تزی منهات،ی منهاتیاض ازیاییز  عی-وزیثب دزی    زیایخریزه.یکامی-ازد:ی تد ولبزیوناجیدنیق وحیشودشیی

ز   هد دج،ی دمیدی لعیاییوعی  ها هیاجیکیا وی عیکهیینی ریهیایکهیینیز  میکاتهیدنی ریهیهاییود یزیاق ک.ی- یم
زیی  زیو یهت نازکهیکاتهترایییکاتهیکهیه  دنیوعیایداایخیایدیشدیگنککیایاق کیاکاهجیز زی یجویز دیاززهازویامنی ز

اهجی یا حیدیت د،یهشدیاقتص کجیایه رعیی جیاقتص کجیایزی کجییقت دی عیوینشما زیامی    هود،یشو یدی   ی عیاختعلی
 د،ی   لزی یدی قووتم   د.یو  ونا ویکاتهی  هد دیای  هایامیالن وی وو ما  هی جیی   دشی قووتم دیای  ن  دی ز  زیامنیهای

ی جی  تدیاقتص کجیایزی کج،یدی لعی ن   عیازق ززیایه رعی  زیامنیاازا یی  ها زیایهق وه،یوناجیاجنایایی  داهجی    ه
یو شد.  مجیز زی زعیایداایاند  دیخصی ز   دگ نیا هی عیا وی یاهکیامیج لدأ  وی   اعی صنا

 
 مبحث  وم: خصوصی سازی و حاالمی  تانو  

 وو مجیایه    هیق زینیاوتدایو  دی فییمیه    هیق زینی رووتمیگنککیای وود یوناجیدب  ویویتنیهاوطعیخصووی ووز
یاهدب ایا ویکای یضیعیهای طنشیگنکک.

قناهیگناتع،یه    هیق زینیا ووه.یا ووحیه    هیییدیجعیی جیا وولزی عیکهیز ن عیهت ناززیخیبی یهکامیا ژگز
اجنایشووویک.یکهییکاهکی وعیقو زینیوو  ودیکهید و میجیازوویایوناجیی عیوعی کیزوییایوعی کی  زانیییییییقو زینیونیا ویا نیدو   ودییی

اقدا  تی م   تیاکاهجیو  دیو یقیاز ویازطب قیکاشتعییی جیخیبیا حیونیوندنجیق زینیا هیایامیی  ویهاجیا   لیاهتی ه
  یانیی   هیکهیدنییاجیامیکه حیایدیج ی تیوناجیاقدا  تیهتی تزیا ووهی عیوعونگ نزدشی   ی عیا ویا ووحیکهییشوودو 

اقدا  ت،یا دیامیق زیزگراهجیایادت میدص    تیاکاهجیا ه.ییز  میهمیقزیای و   وزییر ناتعیشودشیای ب  جی رنا  هیدنییی
ق زینیایا ژگزیق زینییو یها تنکجی لزیکهی فییمیق زین،ییدایی یای ل  هی ،ا وویل،یقیا د،ی وو   ووهیا ویی   هی یا دیام

نی نا قیازدی عیه    هیق زیاجیونیا وی م دشو یا ویها تنکی دشییشیک.  لت یشدشیایوعی  یانیونکاشتزیامیق زینی طنشی ز
حیگناشیک گنیکهی م ویو شد.یایقیاز وی یضی عیا هی نا  نیامیا وی عیا ویق زینیکهی وتیایآعیخصی   دزیکاشتعیدبل هیام

 .دیازدی ل  هی جیاخعقز،ی  یا یلیهمیقیالب لزیو شدگ نزدی عی ز زیوناجیق زینی ل  هی  زیانادنیامیشتحیکهیز ن

همیقدانیازگل قووزیقننیی دیدیی یزدیز گقووقووت زیکاهک.یامیز نییییی جیدتبنتیکا قووزا دشیه    هیق زینیو یازد رووع
ی نیویک:کا قزیه    هیق زینیااجدی عیا ژگزیم

زویییی  ت یزب  دیوعییقیاز ویایقیا دیو یقدهتیا ووتبداکجیایامدانی ووعه هی م   تیکاتتز،ی ت تویا ووه.یی- تد
ق زین.یه    هیق زینی کیک ووتیهاتل حیایهای    زیا وو عیی  نق زیززی تو حی   ماتیودززی  ی  تزیشوویکی گنیوناجیزمض

  یشووینازدی  کجییی عیاشووت صیا دیامیو هدن وی م می-شوویکیکامیه زجی  زیا ووهی عیو  دیونیا وو سیق زینییزوناجیاهمش
ه    هیق زینیوعی ل  جیوناونج،یکهی م وحیق زین،ی  یییگنکک.شوویزدی عیدی وو یکاکگ شیا   لی زیی روو یلیی  نیق زیززی زی
،یدنیا ویه    ههم عییو شوودیاشوویک،ی زی یاجنای زامیق زینی  کجی وونم  وی عیوعیا وو لعیکاکگ شیدبل هیوناونیی عیالبم ت

رن،یق وحیی جیهمیقیوها شی  ی زیایی    وی ط ووی م  دیایازد رعیی جا هی عیینگیزعیهات هیخ صیو  دیو یدیجعیوعیم   ع
هیکت حی عی کیشووینازدیا وویاگنیهت میاکاهجیامیاخت  هاتیخیکید  امی  ی وویایا ووتف کشی  دیشووتصوو قیوعیا ویدیج عیو شوود.
یی جی  ی زیا ووهی وویمی ووی  وشووینازدیونیالبویقیاز و،یکهیکاکگ شیتعایو ویکاتهیاو شوودیایه وو دگزیوعیاخ قوولیلی ز

نیامیکاشهی عیق زینیا   زیازگلقت یگناه.یاایا تم کهیزروأتی زیه    هیق زینیامیک دگ شیکا قوزیامی و هی   وییی فییم
شوووزیامیوناونجیو ویشوووینازدانییی جیخ صیایز ی یکهیینازدشامیدهاجیکاکگ شیو هیایوعیانمی تتیبیک تتعیزرووودشیایز شوووزی

                                                           
13. “What is good Governance”,supra. 

 



یی31کاتهیونیا  سیهمیقیخصی زیااناکیویکشیا ه.ا
 زیدیانیگفه،یه    هیق زینیکهیج  لعیاجیهییهیی دای زی  دیایا ووت ناهی زی  ودی عیکهیدن،ی   ی عیاجیشوو  ختعی

اجیکیکاشتعیایوعیه   هیشدشیای یهکیاهتنامیامیهمیقیایهداکیوناجید   زیده کیج  لعیا دیامیکاتت نکانیای نکمی  کج،ی
ش  ختعیشدشیو شد.یکهیهم مه،یهمیقی تم وحیهتی هیای نکمیایاتتزامیینیکایالنایوعیه   هیا ویهمیقیا هی عیا ژگزی
هو    وهیق زینیهایکهی کیج  لعیا   کی زی  د.ی تم وحیویکنیا ویهمیقیودانیجیهیا وووهی عیهمیقیینی کیامیالنا وییی

ک.ی ناهجیونید ه خیهتی هیایم   داهجیکهی   تکیایزیاهزی تتلویجی نیوی ووو لعیهمیقیالنای م وحی وداکی زیشوووی
کیدی عیدز عی لبعیکاشتعیایوعیه   هیش  ختعی زیشدش،یهمیقیه    نیایهداکیه    یویکشیا هیزعیهمیقی تم وحیزر نی ز

 الزیبتعیاهدبهتی هیایشووینازدان.یکهیاکو  تیازد رووعی وو   ووز،یه    هیق زینیوعیکای ل زیا ووتل  لیشوودشیا ووهی عیاتییییی
 یهایید گ د بیو ی تد گنیکاهزد.یزتقوت وی ل ز،یاهتنامی  لزیکاتهیایشینازدانیوعیی   هی  زیا هی عیهااو یا   و ویدنی

یی31ی جیکاتهیق زیز  د.  دیای ل زیکامی ب هتیا هیامیونقناهجی یام ویایا ژگزد   دی ز
 یه    هی نکانیایمز نیقدهد  دیدلن ویشووودشیکهیانی وبیاقتصووو کجیایهمیقزیجد د،یه    هیق زینیکهیدم وحیوی

ی ی و   ت داهانیقدهد  د،یهیبنان،ییا وه.یا ویدلن ویزمطعی طویآ تیی یجیکیکهیوقو  هجیامی رویهی یا وهی عیکهیدنیییی
ی جی  لزی  ل ،یقیشیقضوو   عیایزی کی جی  نجیق زینیامیقب حیزتبگ نی وو هویزفیم،یایخ زدانیهتی تگنی  تب قیونیال ت ه

ی یکاهزد،یا  یکهیی  کشی نکنیایاجناجی   ود.یا وی رووویهی ی  تب قی   ی عی  ازیامیقیاز ویهایکهی ت بیلیزفیمی زیل  یا  و ی
زد.یشیایدیوعیاازد.یکهیولضوزیامی ریهی یز زیزتبگ نیو یزفیمیا ویقیاز ویهایوعیدصنایخیکیکهداهکشی ؤثنیدنیو یز    زی یاجع

ی  جیدنیا ووهی عیکهیوقوو  هجیامی روویهی جیک گنجیا ووهی عیهنا هییی جیجی ززیگک ووهید دشیامیگقووتنشیا وو عیکاکش
کی د.یهت ناززیودیکهیزی کی جیقض  زیایق زیززیی  رعیزی کی جیق زیززیایقض  زیخیکیها،یینیآ دیوعیالیهیز قم،یاهدم ای ز

خیکیهاییکگ نک.یکهیولضوزی رویهی یزتبگ نی  هویزفیمیشن تزیز زیار هی جی   نیوعیاق ییامیوتییکاتتزی ونآرو عیز زیی
   د.یو  ونا و،یهتزیاگنیزی کی جیقضو  زیوعیالیهی   حیامیقضو تیای  ه   نیدلل دیک دشیدروت حیشودشیو ش د،یا ویییییااهکی ز

ا ت نیاجیکیکاهکی عیدی و ی و   وت داهانی  یقدهد  دانی  تزیا  ودیخن داهجیشیزد.یکهیآ  ویشنا طز،یزی کی جیقض  زییییی
د،یهازد.یزتتعیوقوو  هی یهحیو شوو دیخیکی رووتحیا وولزیهت ناززیوعیشوو  هی زییوتییکاتتزیوعیج جیا وی عیوترووزیامیهاش

ی یا لوی قتلزمیاز  میی جیز شوزیامیدصونایقیشیق زینیگراهجیکهیوقو  هجیامی رویهی یا وه.یونخیهکیو یا ویآ تییییییآ تی
 ا عه تیی هت  ززیای    ز،یایا عشیانا  دی جیدأ  وی   وعی  تزی    زیا ه.

 هیک ی نا ز،یهمیقیورنیایه    هیق زینیوناجیک ت  وزیوعیی رناهیاجت   زیای دهز زشیشدنیامیدنیج  زی عیدمی
 یدییقوت ددیه    هیق زینی وطوزی وقویبی زیگنککی عیونیدنیو  جیک ی نا زیقناهیگناتعیا هیایوناجیا تیاهجیا ویییی

نید وی یهتیا هی عیهمیقیورو  یاهتنامیوعیهمیقیورونیضوناهجیا وه.یکهیااقعیهاوطعی   نیک ی نا وزیایهمیقیورونیوییییی
همیقیورنیامیدنیجیهیی33وناجیشوتحیگ نجیک ی نا وزیایک ی نا وزیجیهیدض  وی   حیامیهمیقیورنیضناهجیا ه.ییی

ی جیا لزیز ن عیه    هیق زینیونخیهکاهیویکنیازق نیامیشویکی عی تزیامیی ییان ی ب  جیه    هیق زینی وقویبی زی
ک گنیز ن عیه    هیق زینیوعیکزب لیدضوو  ویا   لیهمیقیشووینازدانیامییهمیقیو ی  ی هیو رووتنیاخعقزیا ووهدیامی وویجی

   لیهمیقیی جیاالن ویالناهزی وو ما  هجیق وحیاال    نیایو یثب تیا ووهیایود ویدند ویه    هیق زینی تزیامیدضوو  وی
یشیک.ورنیز زی وقیبی ز

 

 بند اول: اگجا  ساخصایهای تانونی  
ی جی  کلیایوزیالنا،یه   هیامیامیج لعیا وتمعلیک وتگ شیقض  ز،یکاکگ شییی و خت هی جیق زیززیز زیکاهاجی ل  هی  زی

یهمیقی  تت هیا ه.یی
ی
 اسصقنل  سصااه تضاگی :الف
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33. Olson, Mancur, “Dictatorship, Democracy and Development”, American Political Science Review, 1993. 



  دید یکهیم   عیجربیایگز  ی،یا وووتتدام،ی  هد یمج،یاشوووتغ ل،یز  هت،یدأ  ویای  هی  صوووویقضووو یا   بی ز
ه وو دگزیوعیدتلف تیایجنا دیای وو  نیا یهی نویایوعیدن،یوعی ل رووهیایا یهیها یز،یا   هیشووغلز،یزمحیایازتم لیقضوو ت،یی

د هیکهیخیی ید   ویگنککیایامی یجیک گنیازگ زشزویجی  حیشویکی عیامی کی وییا تمعلیقض تیکهیه  دگزیوعیینازدشیی
ی یایاضو جی    وویوناجیخد هیقض  زیا ه.یییدز نیاازا یی  ود.ی وتتزیای ولیوهی  هیقضو ی قوتلزمیانایدی نکنیم   عیییی

خد هی أ یسییدیجیزیایاهی هز نی جیودانیکت حیای دهکیکهی یهکیقضووو تی یجویخیایدیشووودی عیدز نیوناجیاکا عزو
ی جی  یززیکهیهاوطعیو یه زشیز نای جیقضوو  زیهایدیازدیونخزید وو وآ  ویجربیقضوو تیا ضووحیایشوو  ع،ی زشوویزد.یید

عیه ا تزیخیکییقت د.یکهی یهکیا تمعلیقیشیقض     یییکید.یوعی عاشیونخزیقض تیزگنانیا   هیشغلز،یخطناتیج ززیای
ایقضو تیو  دیگفهیا وتمعلیقیشیشو  حیا وتمعلیق ضوزیایک وتگ شیقضو  زیا وهی عیکهی  ویاهدب ا،ی تف اتیز زییقت د.ییییییییی

قتنشیی جی رناع،یگشیک.یا تمعلیقیشیقض   عیض  ویهفظیهمیقیایدماکجا وتمعلیق ضزیکهیقلدیایدص  دیاای تبلیهی زی
یی یی ت هجی  دیایاهدب ایکاشتعیو شدیای وداکشه   هیامیهمیقی   عیا وه.یک وتگ شیقض  زیو  دیو ی   نیک تگ شیی دلیای

  د.یو  ونا ویا وتمعلیک وتگ شیقضو  زیوعیا وی ل  ی عیی  وتگییزب شد،یز قه،یوعیالیهی ا لیییییا ویی ت هجیهایق زینیدل  وی ز
 زیداهک.یقیشی م  ع،ی ناجعیاجنالیقض تیایک تگ شیقض  زیخدشعیااهکی زی ،یوعیا تمعکخ تهی قولیت ویاجنا زیکهیینازدشی

   د،یکهیه تزی عیقض تی  یامیدنیوزیاالععیایشویهای جیگیز گین،ی صیو تیای منهادزیهایددا ویایهممیاهجنایا عمی زی
 عیکهیونه وووزیا یه،یی عیشووویکیگنی زگ نکیایا ویا نیوعیزویجیجلیشیقوووت دی  یو یگرشوووهیم  نیکهیاخت  هیدز نیقناهی ز

-1ازدیدلیق وحیشوودششوویک.یونخزیزی قوو دگ نییرووهیشوونایوناجیق زینیا دشیی رووتعتیوعیامدانی  یزممیقیاز ویاه تعی ز
   بوی طویوعی-5ازترو هیه و زدیییی-4ا ت نیا تا ل) ل زیانادنیامیدیانیااناکیزب شود(دییی-2اضویشیایشوف ا هدییی-3  ی  هدی

ا وت ناهیزقبزی) ل زیکآ هیدغ  ناتی تنهیای داامیزب شدید یشینازدانیوتیاز دی  حییی3یکندی  نی ل ه یوی-6زرودنیقیاز ودیی
ی32اجیکیازطب قیو ویق زینیا ع زیایاجناجیدنیدی  ی  هگزاهانیای  ن  ن.ی-9خیکیهایو یدنید   دی   د(دی

و ظیوحیک تنسیو شدیایامیتونخزیز زیکهی یهکیشونا  یایا ژگزیق زینی لتمدزد:یقیاز ویو  دیج  ع،یااضوو،یق العیایق یی
دل کلی    وووبزیهایا   کیی-3ثب تیایازلط اییر نج،یی-1دم   زیایشووو یشیاجنا،ی روووناعیویکشیایو ویکایا وووحی ید:ییشووو یش
کهیگزاهشی یازی   ن،یکو نی حی ووو ووی ووو م  نی لحیوعیشووویهاجیا   هیکهی یهکی فییمیه    هیق زینید دشیی34ز   د.

یای زیشویکی عیونیا  سیدنید  میاشت ص،ی ی ق تیایزی کی ،یا دیامیخصی زی  ییا وه:یوعی تزیامیا ویلیهتی هی نویی
کاتتزیایامیج لعیخیکیکاته،یکهیوناونیق زینیی  ووتگیییقووت د.یآ  ویقیاز  زیوعیالیهی ل زیدصووی ویشوودش،یوعیدقوو اجیاجنایی

للزیات و یهمیقیوروونیو وگ نزدیایو ی ل  هی یایضوویااجی یضوویعیکااهجیایکاکه ووزیقناهی زیالنا زعشوویکیایوعیالیهیوز ز
  ی  هیی-1یی جیم نیو شدآ  ویونخزیزی ق دگ نی لتمدزدی عیقیاز وی صیبیو  دیکاهاجیا ژگزیدی35 و مگ هییقوت د.یی
و یی-5ز هنیوعید  دشیو شد.یی-4امیاضیشیایشف ا هی  ازیونخیهکاهیو شد.یی-2وناجیاالععی  یمی  ترنیشیک.یی-3کاشوتعیو شد.یی

ی36 قت نیایو یثب تیو شد.ی-6ت   زی  طبویو شد.یااقل  تیایز  می جیاج
ی
 حماگ  از حقوق مالکی    :ب

وناجیهمیقی  تت هیدل ه وی تلدکیکهی تینیاقتصو کجیاهاوعیشدشیا ه.یوعیا تم کی   یزز،یهمیقی  تت ه،یش  حید  میی
امیک دیی33و شووود.دماکی زیشووویکی عیااناکی  یج  لعیکهیاز  میدنی  ی دمیاز  میدنیایکهید لکی کیکاها زی  زی زالو ت وهیی

 حیوعیو شدی عیونیخعایخیا تعیانکید  ی یکهی م وحیازتت بی و  نیااناکی زیدت   ن،یهمیقی  تت هیوعی فییمیونخزیه   ه

                                                           

ی33 ،یکهد دجیونی ب هکیز نج،ی ف ی د،ی ب زز،یقل نایای   وع،یدینان،یکازروگ شیشی دیویرتز،ییحقوق بشیر  ی اها  معاصر  و د،یق هجی و دیا ال ز،ی و دییی.
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ی جیی   یی ل زیقضوو تیا نانیایاهای ،ی،ی   ی عی م هتیای ووت نازز"نقش  ا سییصا   ی تقوگ  حاالمی  تانو ".ی  نی و دی وو کقز،یهقوو و،ی32
ی.132.ص1295انی بیایاهش کیا ع ز،یآ پیاال،ییازتر هاتیاماهت

 حقوق بشر  ی اها  معاصر، پیشین..یق هجی  دیا ال ز،ی  دی و د،ی34

 .13،یص1296،یدینان،یزرنیکاکگقتن،یآ پیاال،یتانو  مدایی  ی تلمرو حقوق الیفری.یهب ویماکش،ی و دیجلفنیایدیه دجیانک،ی و د،ی35
33. Kaufman, B.E, “The Organization of Economic Activity: Insights From the Institutional Theory of John.R. 

Commons”, Journal of Economic Behavior & Organization, 2003,یPP.71-96. 



کازدی عیوعیااناکیکهیشووتحیکیزیازت  هاتییک قووتز،یهمیقی  تت هیهایاوزاهجیکهیاخت  هیج  لعی زیی39ا ووتف کشیامی   وعیکاهزد.ی
ی33شیزد.  د.یا ویازت  هاتیکهیق تویقیاز و،یه یمیای  وی کیج  لعیو  نی زی تم وح،ی  کی ز

امیک دگ شیاجندقوووین،یکای فییمی ت   زیامیهمیقی  تت هیاجیکیکاهک:یاتو(یهمیقی  تت هیاقتصووو کج،یب(یهمیقیی
کاها زیاییخد  تی  تت هیق زیزز.یهمیقی  تت هیاقتصو کجیانکیهاجی کی  هی  یکاها ز،یدیاز  زیااناکیکهی صنای  هی  ی

شیک.یا ویدیاز  زیش  حیهویا تف کشیامی کیکاها زیایقناهکاکیو ی   نیااناکی قوتم دیامیالن وی ب کتعیدنیدلن وی زیوعیالیهی  ن
و شووود.یا  یهمیقی  تت هیق زیزز،یهمیقزیا وووهی عیامیالن ویکاتهیا ط ی زییایهویازتم لی  تت هیکاودیوعیگناشیک گنی ز

کهخصوویصیدث هیهمیقی  تت هیو  دیگفهی عیدأث نیی21   هیامیهمیقی  تت هیاقتصوو کجیا ووه.شوویکیاییرووت ب ززیوناجیه
ی جی  هدان  ز،یی یازدام،یازب شووهی یا حیاقتصوو کج،ی وون   عیگراهجی قووتم دیییهمیقی  تت هیدضوو  ویشوودشیونیال ت هی

ت هیگناتعیا ه.یهمیقی  تیخ هجز،یهشودیاقتصو کج،یازب شوهی ون   عیاجت   زیایا تف کشی  هایامی   وعی یهکیونه زیقناهیییی
  م،یی ،یج عیداهجیاالع  تیینا  دشیکهی کیزل  ویقدهتیو تمیشیکاها زدو  کیدیت دیایازب شووهی وون   عیا ز تزیامیالن وی

ی جیهازهیجی زی ل یهقیو مکشیازا  دشیکاهزدیایو  کیوو  ودیکهیز نیکاشوووهی عیال ت هیییشووویک.یو  وووخیگیی نکنی نکمی زی
ی یزقوبهیوعی و  نیال ت هیی جی یتد،یجراو هیو رتنجیکاشتعیو ش د.یینگ شیهمیقی  تت هیخیبییییشویزدی عیا ویال ت هیز ز

دلن ویزرودشیایهف ههیزرویک،یکهیا وی ویهتیا ت نیج و   زی  نیاهاکجیایخیک نازعی   وعیایهمیقیاقتص کجیایو  ونا ویییی
کهی ح،یها شیج  لعیهای  یییخیایدییی  زی جیهازهیجی  زعیاجیکیخیایدیکاشووه.یا ویآ  ویال ت هشووتحیگ نجیال ت ه

 جیهممییشیزد.یینیگ شیاضل هیهمیقی  تت هیوعیشتلزیو شدی عیازگ زشکاکیا  ی دشیاجی  تفعیای دشیاجیک گنی تضونهی زی
ی21ی جی یتدیهایاازا ییکید،یکهیا وی یهتیها شیهایاازا ییخیایدیکاک.از  میال ت هیونایج

ایهفو هوهیامیهمیقی و تت هیو  کی زیشووویکی عیااناکیو یزگیداهجییییی ودشیاجیامی ووو هوویز نانی لتمودزودیدلن ویییی
 ویی یودنکامزد.یا ویدغ  ناتی   نیوعیاق وحیاجت  بی نویایوعیکاها زی جی  نی جی تتلو،یوعی ت یعی ووو مجیه قوووکیکاها ز
ل  وی زیهی عیدشوویکی عیونخزیامیااناکی وویکیوبنزدیایونخزیک گنیضوونهی   د.یا ویاتگیجی  تت هیاییز  عیی جیدنیا وو ز

امیدنیج ی عی کیج بعیا و  زیهشدیاقتص کجیا ویا هی عی قلیت هییی23  دیآعیآ زجی  تویویکشیای ویکداهیخیایدیویک.ی
دض  وییشیک،یدلن ویاکید،یش  ختعیز زشیکیایی چیانکجی قلیلیشتقتزی عیکهیاقتص کیهخی زیر نجیااناکیهایشو  حی زی

 یو ییهایا   کیخیایدی نک.یدیاز  زیااناکیوناجیدصنای  هی یای صنایدنهمیقی  تت هیا وهی عیآ  وی قلیت هییر نجیی
ایقدهت،یامیالن ویی   هی جیاجت   زیایوعیا ووو لعی کیقدهتیق زیززیوعیاجیا ط یی دمیاال    نیهاونا وووه.یا ویدیاز  ز

دأث نییز  میا ووه.یا ویزی کیو ی ،ی کیزی کیق زیززی  ز دیهمیقی  تت هی یثن،یشوویک.یو  ونا ویوناجی  یییا وی دمیاال    ن ز
ز نیااناک،یی جیددزی دی جیخیکیوعیزقوووحگراهجیونیازگ زشیال ت هیاقتصووو کجیوناجیا   کیثناتیجد دیایازتم لیزت  جیدعش

و  کی زیشوویکیااویم  ززیونز  عیه زجیااناکیم  کدنیشوودشیایوناجییر نشیه قووکیایونز  عیه زجیدنی) عی تزیامی ل دی جی
ی22ا ه(ید  کگزیکاشتعیو ش د.ی رناهیاقتص کجی

دیانیگفه،یهف ههیامیهمیقی  تت هیو  کیازب شووهی ووون   عیا ز تز،یازقووو ززیایاجت   ز،یاازا یییکهی   یعی ز
ی  هیی جیهازهیجی زیخصی زیایکاتتزیایکهیزازدام،یاازا یی  ها زیاقتصو کج،یدتص میوی  عی   وع،ی  یییال ت هیی 

یشیک.یکهیخصیصیهف ههیامیهمیقی  تت هکی عمیویبیکی  لتنکیاقتص کجی زدقون عیهشودیایدی ولعیاقتص کجیایکهی ییی
کیزیخصووی ووز،ی  هان    نیاقتصوو کجیوناجیوعیک ووهیداهکنی   اعی تم وحیز شووزیامی ب کتع،یودانیاهج عیوعیالبویز ن عیز د
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ی   د.هف ههی ززمییکاته،یهمیقی  تت هیهایدلن ویایامیدنی
ه   هیقیجیای ؤثنیامیهمیقی  تت ه،یم نی و خهیا   زی ن   عیگراهجیوعیا ژشی ن   عیگراهجیکهیدوم م تیایی

ا ووه.یولضووزیامیدث هیاجیکیا   هیهمیقی  تت هی ب هد دیام:یا   کی و  یی کاشیکی دشیوعیزیداهجیایکهیزت  ع،یاویداهجی
وعییی جی یجیک،یک یتیو  زیوو ییز  عی  تنیوناجیدیت دیایدیم عیانداهکشییاازا ییازگ زشیزیداهج،یدروووی وی روووویهاشی

 ناجیز،یاازا ییازگ زشی  هدان  ز،یویبیکی  ف هیز نضوعی وصیهت،یکازییا زیایخد  تیجد د،یدری ویازتم لیکازییا ی
  هیایاازا یی ون   عیگراهجیجد د،ی عیزت  عیالب لزیینی کیامی یاهکیو هیاازا ییهشودیاقتص کجیا ه.یهمیقی  تت ه،ییی

نیج یراهک.یامیدگاجیونیهشدیاقتص کجی زدأث نیا ولزیایا و  زیونی  ها زیایهق وهییر نجیکاهکی عیامیا وی ق نیدأث نی  دشیی
کیدی عی  زعیا ووتف کشیها گ نیک گنانیشوویکیایامی وویجیک گن،یی عیهمیقی  تت هیامی کی وویجیوعی  تکیا ویا ت نیهای ز

  کیکید،یو  ونا ویزی زیدضووو  ویوناجیدداامیهشووودیدیت دیا ازگ زشی ووون   عیگراهجیوناجیویبیکی  ف هی   وعیهایاازا یی ز
داهک.یی    و،یهمیقی کجیهممیوناجیدتصووو می   وعیهایانایدی ز  ود.یکهی  ویهو ل،یهمیقی و تت وهیآ هآیبیزییییی ز

هاکیازدامیایگقتنشیا ت نیا  تت هیامیالن ویگقوتنشیاوزاهی یایهاشیی جیدض  ویاامیای  یییز یاال    زز،یاازا ییی ی
عین   ی جی یآکیای  یییه قووکی وواج،یگقووتنشیا ت نیا ووتف کشیامی وون   عیازیاعیکاها زیوعیو ماهی جی  تزیای وون   ع

اجیونیدقوی حیایدرد دیهق وهییر نجیکاهک.یامیا ویها،یهمیقی  تت هی بویاازا ییو مکیزیه  حییگراهج،یدأث نیگقوتنکشی
ییی24شیک.ی جیااناکی زامیکاها ز

ی یدیازدیزروو زگنی  زانیه   هیهمیقی ل یجیکاها زیدیآ  ویو  دیکهیز نیکاشووهی عیا ویشوو خمیهمیقی  تت هی ز
 جیاتنجییهمیقیز شووزیامیدان  ییایخعق هی تت هیاتنجیکهی ل  جیا وو عی ل عی ب هدقووهیامو شوود،ی یکهی کی روویه
ید د.ی جی ل ز،ی  لتزیاکوزیایی نجی عیامیهاشیکازی،یی نی  یاوتت هیوعیاجیکی زدان   دشیکهیم   ع

اتنجیکهییه ونیا وو سیدلن وی وو م  نیجی ززی  تت هیاتنج،ی  تت هیاتنجی ب هتیامیهمیقیق زیززیز شووزیامیال ت
راهیای ومویگد  هجیشودنیایک ت  وزی ن   عییةاجی و لتز،ی ل ز،یاکوزیایی نجیا وه،یهمیقی  تت هیاتنج،یم   عییم   ع

شیکید یکاو هشیوعیاز  میدوم ویایگراهیدری وی زداهکیایامیا ویالن وی ومویای ن   عهایوعیایداای  کجیای ل یجیانایدی ز
گنکک.ی  وودجیجوو  لوعیامی زا وو جیدنی زیبوهی یجوویخلویثناتیایاازا ییهاوو شیایوینشییزیداهجیهاجیداهک.یا ویآنخوعی ای

گراهجی  تدیکهیدوم م ت،ی لدیایا  اهجی عیه   هیقیجیای یثنیامیهمیقی  تت هیانکجیو   زیا وهیوناجیا   کی ون   عیی
ی زا  جیول د دتیاقتص کجیهایوعیکزب لیکاهک.

 عیاجیکیی  زیکهیا ویم  ات للزیز زیدیااو  اتعیز قووه،یکهی ووطویو ویا نامشیا ویقیاز وی وداکیوعی روویهی جیدی وولعی
ی جیوزهگیای ت یعیکهی رویهی جی تلدکیشوودشیا ووه.یکهیااقعییر نشیقیاز وید   وییکاهکیایی  ویا نی یجویاجناجییناژش

تلویتهمیقی  تت هیاتنجیدی و ی رویهی جی تتلوی یجویدها ییخ النیایا   کیازگ زشیوناجییژایرگنانی   تکی یی
شووودشیا وووه.یهمیقی  تت هیاتنجیجزایهمیقیخصوووی وووزیا وووهی عیامی کیالناییدایدنی وتنمیشووو نکنیهمیقی
ید دداهزدشیا ووهیایامیالنایک گنی کیزیعیه   هیاقتصوو کجیایاجت   زیا ووه.یوعی ب هتیک گنییدایهمیقی  تت هیی

اتنجی عی روووت حیونی  تت هیاتنج،یاهتنامیووعیهمیقی ل یجی و یاخعقزیایهمیقی و کجی  ی  تزی یتویا وووه.ی  تت هیییی
اجیای  هیکاهکی عی ریهی ی عاشیونیقیاز ویکاخلزیخیکیوناجیه   هیامیدنیی نجیا هیوعیازدامشی-  لتزیای  تت هیاکوز

یازد.ازدیایوعی نهلعیاجنایکهداهکشات للزیقناهکاکی جی تلدکجیهایا ض ی نکشکهی طویو و
اییی یکهیاهم  وزیهت ناززی طلیبیا ووهامی یدیدن ویشو خمیووکیثبهیایشو   و  زیهوی  تت هیایداب هیدنی تزییی

 یی جیهمیقزیز شزیامیال ت هیی جیاقتص کجیوعیهداقحیخیکیون دید  زانیثب تی  تت هیو  دیوعیقدهجیاهدم ی  ودی عیه قوکی
 م  نی ووویگراهجیکاخلزیایخ هجزیکهیا نانیاازا یی  ود.یی    ویو یدیجعیوعید   حیکاتت نکانیوناجیی ی وووتویوع ووون و  عی

انیوعیتزامیاز  میدیها هی)ی ی تویوعی  یازق ینیونن(،ی زد  هتیجی ززیایاتزامی ریهی جی ضییوناجیی ناجیامیق زینی دز
 ی جی نویالعیایا   کیاشتغ لیشیک.ییدیازدیو  کیهشدیاقتص کجیکهیهیمشونک.یاجناجی و ویا ویق زینی زا ویا عه تییز
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 زاگش تانو  گراگی بند  وم: تاثیر خصوصی سازی  ی اف
گنا زی تزیامیاول کی یدی یضوویعیه    هیق زینیکهیها ووت جیهت ناززی طلیبیا ووهی عی زیدیازدیامیاازا ییق زین

یالنقیم حیدشت هیگنکک:
 
 برتری تانو  :الف

شوویک.یاهجناایکهی کی مطعیم  ززیکهی کی روویهیاالععی زیدن وی فییمیدنیوعی   ی عیقیا دیهممق زینیکهیا وو ع
 وداک هیقدهتییکهیز  میه    هیق زینیونیا   لیایدصو    تی م   تیاکاهجیه  دیا هیای بوییقیا دیای منهادزی ع
ز قهیولتعیش  حید  میقیا دیای منهادزیا هی عیکهی کییشویک،ید ی یش  حیق زینیوعی ل  جیاخمی ل عیایاخت  هاتیدزی ی ز
ا ط وزیدی وو ییی جنا ووهیخیاشیا ویقیا دیو یدیجعیوعی ووعه ههمیقزیشوو  ختعیشوودشیایهممیاهجیج  لعیوعی  یانیقیا د

دص    تیازفناکجیای  یدی  یزی کی  زی عیوناجیاضعیی م   تیاکاهجیاضعیشدشیو شدی  ز دید  ویز  عیای  ی صیو تیایهتز
زیزگراهج(یای م  عی)ق  ی  زی عیقدهتیز شزیامی نکمیا هیایدی  یقیششویزد.یوعیینیه لیکهیز  می زیقیا دی و تویشو  ختعیی

شیک.یا وی عیقیشی عه هیی جیکاکگقتنج(یا   لی زقض و عی)کاکگ شیقیشی  ن عی)زی کی جیاجنا زیایاکاهاتیکاتتز(یایقیش
وندنجیق زینیا ویا هی عیشینازدانیاییگ نزد.یوعیینیه لیهم ع تویزیشوتعیشدشیای داززیوعیز میق زینیا   زی زییخیکیهایام

ی کشو ش،یهو  یج ییهیایزتقوهیام نید ی کی نو می ل یتزی ر یلیقیاز ویث وهییییدن وی م مید یدی أ یهانیهتی هیامیو ه
ی.دق اجیااناکیکهیوناونیق زینیا هیش  ختعیشدشیای  میاتر یلیو شد،یا حی  میاتر یلیویکنیق زینیوعی فییمیا حیا
 
 انطباق اعمال  ول  با تانو  :ب

و یق زینیا وه.یق زینید ی ی نجعیای  روأی وعه هیه    نیا ه.ی دمییییکاتهییه    هیق زینیوعی ل  جیازطب قیا   ل
ی دمیازطب قی  حیشووویک.دلمزی زیا   لی أ یهانیو یقیاز ویوعی  زتعیدتلویامیقیا دیهمیقزیایخنا یامی وووعه هیازطب ق

ی ف ته   هیدرنیی جیاکاهجیای ت تویویکنیدص  دیو یق زینیای  ی دم عه هی قوتتدمیو یقیاز وی  یز شزیامی دمیه   هی
کهیهمیقیخصووی ووزیا ووحیونیق زیززیا ووه.یاتبتعیکهیهیمشیهمیقی  ی زیا ووحیونی دمی ووعه هیا ووه.یکهیه تزی ع

ی.و شدایل هی ز
ی یو  دیقیاز ویای منهاتیهممیهایوناجیا   کی کیزی کی جیق زینیگراه)دصوو  دی وو میایدصوو  دیگ ن(یو یدل  ویااتی هی

 یکهیاجنا،یی یآکیشدنیازدامشیکاتهیددا وی   د.یو مزگنجیقیاز و،یاهم  وزیاثنوترزیدنیاقتص کی  هد دی بت زیونیو ماهیا
اییدن ویووک،یآگیزگزیدغ  نی  تت هددا ویایی رو ی کیقیاز ویجد دیامیج لعیاه  ویا ویزی کی یا ه.یکهیا وی نهلعی یدی

ی زیصی زیایدمی هیهمیقی  تت هیخصی  زیو ی  تت هی رتنکیای  یخی جیکاتتزی  یشن هی یایشن هگرهیامیو گ ش
ا وه.یکها ویم   عیوعیددا ویقیاز  زیکهی یاهکیم نیاشو هشی زیشیک:یگقتنشیهق وهی)ق زینیضدیازوص ه(دیقیاز ویهااو یو وییی

یی جیدبد حات لحیایکاخلز،یزویشیو مگنکازدنی وویکی وون   عیگراهجیخ هجزدی  تت هیخ هجزی وون   عیایم  ودی وداک ه
جیکهی یهکیا وووتتدامیایاخنا ی  هگنانیایامیالنایک گن،یقیاز ویای منهاتیهممیهایوعی   یهیز  هتیونیی اهم،ی وداک ه

و ییدایا   هیای ع هیاقتص کیایجلیگ نجیامیا   کیشت ایالبم دزیایهازهیجی زیی-ایزعیو ماهی-ال ت هیو گ شیخصوی وزیی
 ویها وووت ییقوووت د:ی و  یم قوووهدیه   هیامیهمیقییی جیم نیکهیاایهازوهیاللبزیددا وی   د.یقیاز ویای منهادزیکهیم   عی
ی جیانکجیای  م  ززدیدماکجیاهاکیایی جیدیت دجدیز  هتیونیدماکجش  عنیای  هگناندیز  هتیونیشنا  یا   زی  هگ ش

خنا یامیو ماهدیقیاز ویای منهاتی  هیایو ت هجی)و یدأ  دیونیجلیگ نجیامیازیدامیاجت   زی  ه   ززی عیوعیاا طعی یآکی
   مجیازدامشیکاتهیو ت هی زیگنکزد(دیقناهکاکی یایزویشیهحیایاصحیک  اجی

ی
 مبحث سوم: خصوصی سازی، مسئولی  پذگری و پاسخاوگی

کها وی بوکیوعیدب  وید ث نیاند  دیخصووی ووزی وو مجیکهیدمی هی قوولیت هییر نجیایی  ووتگی زیکهیزی کی یایاهگ نی
یی جی نویایخیای دیینکاخه.یی

 
 بند اول: تاثیرا  خصوصی سازی بر مسئولی  پذگری 

شووینازدیگنایزیامیج  لعی زیو شوو دی عیامیهوی روو ه هیکهیددا ویا ویقناهکاکیاجت   زیونخیهکاهیویکشیایی یامیی



دنیز زی تلیدیوعیاجنایایی ناجیامیدنی زیو شوود.یی  زطیهی عیامیا ویدلن ویون زید د،یونیشووینازدی کی وونجیامیهمیقیاییی
شوویزدی تندویا ووه.یهمیقییی یایاه  وی عیوعیهمیقیشووینازدجیای قوولیت هیشووینازدجیدلب نی زیامی قوولیت ه یاهکجی

شوینازدجیکهیها وت جیی  نی ف ی دیهمیقیورونیقناهیکاشتعیای یاهکجیامیقب حیهویونخیهکاهجیامی قتوی    و،ید یمشیییی
ای  هیهمیقیا ویا وووهی عیگنکک.یی و از،یویوداشوووهیایدماکجیو  ن،یدماکجیازتت بی ریو،یشوووغحیای...یهایشووو  حی زییی

  هگزاهجی و   وزیهایوعیانکیا ط ای زی  دیایانکیهایوعی  یانیش  قتعیاهتنامیایدیجعیوعیه   هی زیش    د.یا ویهمیقیوعییی
  یانیهایزیوناجیدیم عی   وعیونیالبویا ویلی داتهیایکهیوعیه و  هیش  ختوی یقل هیوناونیینیانکیکهیج  لعیایقیاتل کشیو ییی

ی د.یوعی عاشیهمیقیزمیی ی زیکهیدمی هیثب تیاجت   زیا ف ی زی   د.ییاهمشییقت
 قوولیت هیشووینازدجیز زیشوو  حیشوون هیال لیایاهقوو سیز  میااقلزیج  لعیوعیک ووتیهاتیهمیقزیکاتهیای ط تلعیاییی
 روو ه هی  ی زیوناجیاضووعیایاجناجیدزی  ووه.یکهیااقعی قوولیت هیشووینازدجیزی زیخیکدگ یزی نکمیج  لعیوعیهمیقیی

و شوود.یی یوناجیاجیکیایاجناجیا ویهمیقیای روو ه هیکهیاضووعیایاجناجیدزی ی زیزدجیخی ییایاهقوو سیز  میدنشووینا
 و شد:ی جیانکجیش  حی یاهکیم نی ز قلیت ه

یکهیا  یگنکک زی وقیبیشینازدجیی ج قلیت هیج لعیامیوقو  هج،ییز نیامی ع،یه تزی  ویکهیهاجیهو:یکاکنیهأج -
یگ نج،هاجیینیامیقبحیشیکز زیش  دشیکاتهیکهی ودا ر نییااقعیکهیکی دز زیهاجی عی قو ززی.یو شودی زیز زیا ت  می کیااقع

 وصیهتیشف ایوعیاالععیشینازدانیون د.یو  دیز  زکی ی  ی یضیعیوعی نویایاالع  ت

 لوییشیک.یکهیم  نخد هیکهیاهدی:یکهیم  نیج ب،یینی نکجی عیدیاز  زیودززیکاهک،یوناجیج بیاناخیازدشی زی-
 شیزد.ز زیوعی یهتیخد هیاجب هجی نو مجیای  یکاااللب زعیکهیز نای جی قلویه ضنی ز

و  قهیامیقیاز ویاجت  ع،یا  تهیای ریهجی عیکهیدز  یمزدگزی زیشوینازدجییین:یک گنانیهمیقیایق زینیوعیاهتنام -
یو  قهیوعیهمیقیک گنانیاهتنامیوگراهک.  د،یی ناجی  د.یینیشینازدجی ز ز

یهجکه تت یا  سیونیق زیززی یاه یک گنیایکهد دیونی  ت  تیینکاخهیوعی یهویشوینازدجییین:ی  ت  تیینکاخه -
 25.و شد زی ن یقعیایها تزیا

همیقیانکجی  یی گ  زی ل  کاهییقوت دی عیوعیا و لعیاهق سیدلیدیوعیک گنانیه   هیشیزد،یک گناززی عییدیهمیقییی
د،ی  مزکهیا   کیایی  داهی و ختویزی کی جیاجت   زی عیدومویهمیقیهای  توی زیشو   و دیاییدیوعی  ییی  یهایوعیه و  هی زی

ه و ز د.یوعیا ویکت حی عیونیتزامیگقوتنشی وطوی قولیت هیوعیجیا عی و   وزیی ار هجیشیک.یا نامشیجیا عیوق  هییییییی  هجی ز
وناجیجلیگ نجیامیشووم قیکهیی26ی  زیهایوناجیخلوی   اعی رووتنک،ییناهشیدلیداتیاجت   زیو  و د. ت یعییقووت د.یو  دیهاش

جیا عیو  دی  زاززیامیادف قیز نیونیهاجیاهمشیی جیو   کجیشووینازدجیاجیکیکاشووتعیو شوود.ییدایامیاازا ییاه  فزیز  نییی
 قووولیت وهیهأجیکاکنی  یاز  میخد هیوعیج  لع،یخلویاضووول تزیا وووهی عیوعی یجویدن،ی   ماتیی جیق زیززیوعیدده جییی

 یشینازدجیهاییاااللب زعی   نیااناکیگیز گینیدویلی  وب د.ییدیآ  وی  یو یاازا یی قلیت هدیاز دیوعی کیاهقو سیدلیدیکی ز
یر ن د.یوناجیا وی عی وتیاجیشوووینازدج،یزوعیووعی  یانی وکی یقل وهی  فلعزوعیولتوعیووعی  یانی وکی یقل وهیال هزعی زییییییییی

 یوعییب ی  ختویهمیقیای قلیت هشو نیضناهجیا ه.یو ی ندیک ی ناد کیشویک،ی رو ه هیی عیشوینازدانیکهیهدیدیاز  زییی
ی23دیازدیوعی  یانی کیا دشی حیزگنی فیی زیکاو هشی  ود. کیاخعقی ر ه ه،یشینازدجی ز

ق زینیا وو  ووزیینی روویهجیونگناتعیامیزی زیقناهکاکیاجت   زی  و وی نکمیایکاتهیدنیج  لعی زیو شوودی عیالبویدنیی
دفی ضی زیز    دیایکاتهیز زیجیهیدأ  ویدها ی،یز دیایهمیقییقناهکاکی نکمیهوی  تت هیای  یوترزیامیدنیهایوعیکاته

ی  زیوناجیگنکک.یکهیا ویقناهیکاکیاجت   زیز زیی  ینیینیقناهکاکیک گنج،یهمیقیای قووولیت هشوووینازدجی تضووو وی زی
ب  ویوعیدیزو شد.یق زینیا   النا وی صوداقیی دایز یکشیایهمیقیینی کیامیالنا وی ب  جیهداکی قلیت هیایالنایک گنی زی

هااو یو ویکاتهیای نکمیینکاختعیایا نامشیکهید   زی روویهی یا دیامیک ی ناد کیای  یک تت دیهجیوعی وویهتی   حیای  یی
 کیو یی جیک ی نادو شوودی عیوزهگتن ویدف اتیز  مز قمیاجیکیکاهک.ید ی ،یدف اتیکهیاجنایای  ی دمیاجناجیا ویقیاز وی ز
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 تعیی ید   زیق  حیشی د.ی زیدیانیاه  ویهایدنیک عی   نیازیاعی تتلوی قلیت هکهیا    ی ف دیا هییو شودیک تت دیهجی ز
نکک.یگشوویزدیایوناجی دمیاهتنامیانکیوعیدزی ی   ماتیی  زیدل  وی زی یدلمزیز یکی عیوعیا وو لعیق زینی منهی زامی قوولیت ه

ج  لعیینانیکازقووه.یزروو زعی ووع تزی کییونی ت یدلیداتیهایو  دیکاااللب زعیاید لزییدیوقووتگزیایی یزدیمی زیانکیو یک گ
 29اشیوناجیادت یوعیدلیداتیوعیج جیاه  ویدو  لزیوناجیهفظیتیاممیج  لعیا ه.دیاز  ز

ی23کهی   یعی زیدیانیگفهیآی هیزیعیامی قلیت هییر نجیشینازدجیاجیکیکاهک:
 قلیت هییر نجیکهیقب لی.ی4.ی قلیت هییر نجیاجت   ز،ی2.ی قولیت هییر نجی    ز،یی3. قولیت هییر نجیهمیقز،یی1

ی ر ه ه.
یشیک:ییاند  دی قلیت هییر نجیهمیقزیوعی عیک تعیامیدلیداتیدمق دی ز

اهتنامیوعیهمیقیک گنان،یدماکجیو  ن،یدماکجی ریویای م دشیایاهتنامیوعیی-.یدلیوداتی  و نیااناک:ی وعیشووو  حیاتوییی1
یونیا ه.ی یایادت میهات هیونای ،یاز  واهتنامیوعیی   نیز  عی-  تت هدیب

ی-اهتنامیوعیهمیقیانکج،ی ی-اه  وی وو م  ززیوناجیدمی هیها شی  ی ز،یبی-.یاه  وی وو م  زز:ی عیشوو  حیاتو3
 اهتنامیوعیقیاز وی عیونیا  سی یام ویهتی تزیویجیکید دشیا ه.

 قوو  دتیکهیدضوو  ویدها ییی-انایدیز یکنی   وعیوناجی وو قووتدیهمیقز،یبی-.یدلیداتیاجنا ز:ی عیشوو  حیاتو2
 اهتنامیوعییل  یایی ت هجیو یدنیوناجیدض  ویهمیقی رناعیایق زیززیا ه.ی-لز،ی کاخ

 شیک:اند  دی قلیت هییر نجی    زیز زیوعی عیک تعیامیدلیداتیدمق دی ز

اهتنامیوعیهویز    دگزیایی-هأجیکاکنیای رووو ه هیکهی ووو   وووهیی ،یبیی-.یدلیداتی   نیااناک:ی عیشووو  حیاتو1ی
یی نا زیای دمیالنشیکهخیا هیی جی  نی معززیا ه.ییاهتنامیوعیک ی- ر ه ه،ی 

زیی گ نجیهمیقی    ی-ی ت هجیو ی   نیگناشیی یکهیال ت هیی جی    ز،یبی-.یاه  وی و م  زز:ی عیشو  حیاتویی3
یشیک. ز

ی-ازدامجیایه   هیامی ووو قوووتدیک ی ناد ک،یبیانایدیز یکنی   وعیوناجیهاشی-.یدلیداتیاجنا ز:ی عیشووو  حیاتو2
یا تنا یایون   هجیکاتتزی عیدلیدادییهایزمضیز یکشیا ه.ی-ی جیز   ز،ی لیداتیدی  ی نا  ه   هیامید

یشیک:اند  دی قلیت هییر نجیاجت   زیخیکیوعیآی هیک تعیامیدلیداتیدمق دی ز
اازا یی  زانیی-ی گ نجی ق وحی نویایوعیویداشهیای ع تز،یبی-.ی قلیت هیاهت  الزیایی ییگ نازعی عیش  حیاتو1

یهفظی ع هیایی   زگزی و  یا ه.ی- عقعیای وبهیکهیخ زیاکش،ی 
دو حید یعیی-دلم ویهناعیایشغح،ی ی-دلم ویدوص عتیکهیویتن ویشتح،یبی-.یدلیداتیان وتز:ی عیشو  حیاتویی3

یاجت   ز.
ی-  د،یبز  جقووت ییایدأ  ویشووغحیوناجیااناکجی عیز  عیو ت هجیکه  اهی ز-.یدلیداتیاقتصوو کج:ی عیشوو  حیاتو2

یاهتنامیوعی   نیهمیقیاجت   زیایز  میوناجیینکاخهیی جیازتم تزیا ه.
یشیک..یدلیداتیاجنا ز:ی عیش  حیانایدیز یکنی   وعیونایجیهمیقیاجت   زی ز4

یشیک:اند  دی قلیت هییر نجیکهیقب لی ر ه هیز زوعیآی هیک تعیامیدلیداتیدمق دی ز
اه  ویش  عنیوناجیی-بی  ویااناکیکه  اهی   دشیخد  ت،اهی-.یدلیداتیز ناجیازقو ززیشو  ح:ی عیشو  حیاتوییی1

یه زیا ه.ی ت هجیو یکاتهیایااهدی جیونز  ع
   نییاهتنامیوعی-هفظیشوتحیهق وتز،ی یی-دضو  ویوناونجیکهی و م  ن،یبییی-.یدلیداتیویها نا وز:ی عیشو  حیاتویی3

 گناشیی یکهیینا عی ر ه هیا ه.

یانایدیز یکنی ن   عی  تزیا ه.ی-دمی هیاقتص کج،یبه   هیایی-.یدلیداتی ر ه تز:ی عیش  حیاتو2
 ووون   عیگراهجیکهی ووو   عیکاخلزییی-بیانایدی نکنی   وعیوناجیونز  عیی ،ی-.یدلیوداتیاجنا ز:ی وعیشووو  حیاتویی4
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ییی41شیک. ز
ی جیهت ناززی طلیبی عیو ی یضویعیهمیقیورنییی جیا   کی قولیت هییر نجیوعی  یانی تزیامیشو خمییونخزیامیهاش

یاجت   زیج  لعی ب هتیا هیام:ی-و شد،یکهی و  ی    ز ندب ی زز زی
.ی قوولیت ویای د نانیهتی تزیوعی  یانیاتگییوناجی وو  نیااناکیج  لعیو  دی وولزی   دی قوولیت هییر نجیای  حیوعیییی1

 اه  ویهای نتیهعی  هی جیخیکیقناهیکی د.

ناجی ت ناززیای ؤالیایجیابیه ضنیشیزددی.یاشت  زی عیکهیج  لعیکاهاجیزمیی    زییقت دیینیامیآ دیگ یزیو3
یاهک.کییر نجیدأث نیم  کجیا وی  هیهقّ   هیااناکیهایزقبهیوعی ق وحیج  لعیونی زیازگ زکیایکهیا   کیه ی قلیت ه

ی.یونکاشتویدبل ضیامی   نیمز نیای نکانیکهی طیشی تتلویاجت   ز،ی    ز،یانی گزیا...ی.2
 .ییاجت   زی–ی جی    زجی یجیکیکهیج  لعیوناجیا ف جیزمی.یا تف کشیامید  میاقیامیایزژاکی 4

.ی ب همشیو یو  یی و تهیگنا  زعیایدمد نجیایا   کیا ویو اهیانی گزی عیااناکیوناجیدغ  نی نزیشهیخیکیایج  لعیو  دیی5
 ااهکی  دانیگنکزدیایو ی ر ه هیجی زیای قلیت هییر نجیا ویا نی یدّیهای ومتوی  مزد.

ی جی وو   ووهیاهمجیکهیجیا عیک ی ناد ک،ی قوولیت هییر نجی  هگزاهانییی ویهجیدن وی ؤتفعی تزیامی ی تن ویا
ا دی عیاعنی قلیلیاجنا زیکهیاعنی ریهیوعیخ النیخط  زیهتی تزیای قولیت ویاجنا زیا وه.یو هی یایو هی یک دشیایش  دشیی

 قلیت هییر نجیوعیا وی ل  یامیییتعیا وه.یجقویی عی وییاقی  ی  داقیامیاای ونیمکشیا وه،یا وتلف ی نکشیایامی م میخی یی   هشیییی
ی جی    هیک ی ناد کیا هیایگرشتعیامی ب ززیالقفزیایاتنجیدن،یوعیاا طعیای  هی  هجی عی قلیت ویاجنا زیشو  لعی

 کی روویهیونی یدشیکاهزدیایوعیزی زی مدهاتیدنی روویهیکهیگنایدصوو    ت،یا   لیایگفت هیدزی  ووه،یووکی قوولیت هیی
 41جیایی  ب دجیوعیدنیا نجیضناهجیای  نیق وحیا    یا ه.یر نجیووازیوق  هیجد

 بند  وم: خصوصی سازی و تقوگ  پاسخاوگی 
زیی جیکاتت داال نی نکمی ووو ههجیونیا وی م دشیازدی عیااناکیج  لع،یشووو ز یوقووو  هی  تنجیکاهزدی عیونیدصووو  دییی

ه،یان هیکاشتعیو ش د،یک ی نا زیز    دشی  هیی ی ر ه هیال لگ نجدأث نگراهیویکشی  یوطیهی ل  کاهجیکهیاند  دیدص  د
هی ی  ههجیای  لتنکیضل وی ری   د.ی لهیضلوی نکمایاض جی  تنجیوناجی ر ه هیال لیااناکیایگنایی یا   کی ز

 ووه.یی یویکشیای جی وو   ووتز،یولتعیوعیخ النیز دیاززیایز ه وو  زیکهیاجناجی وو   ووهیکهیا ویخصووی ووزیزعیوعیخ النیدی وو ع
  هجیامی رویهی جیکهیه لیدی ولع،ی ل ن دیونگزاهجیازتت و تیدماکیای  کهزع،یامیانا  دی    هیگراهجیایییشوینازدانیوقویی

ف ایشازدیایا ویشوینازدانی  بیهزدیامیقیاز ویای منهادزیدبل هی   دی عیکهیاضو جی  نییدصو  دیگ نجی   هیگراشوتعیشودشییی
یمیقی نکمییقت د.یترای نایونگزاهجیازتت و تازدیایا قدیهاشوزیوناجیه و دگزیوعیشوت   تیایدضو  ویهییییدصوی ویشودشیی

.ی ل دیگراهی یام هید  زیوعی کیز  می نکمی  ههیایو ماهی ویه،یوعیزی کی جیا لزیی  خیگی زیوقتگزی43دماکی  ازیز قه
اشهیککاهکی عیو یادت یوعیا ویزی کی یوتیانیکاتهیای  هگزاهانیکاتتزیهایوعی یهتیهامازعیی  خیگییزگعیکاشه.یو  دیکهیز نی

 عیک وتن زیوعیاالع  تی لتبنیایشف ا هیو رتن،یهم عیاجت  بیز یر نیامیاند  دجیا هی عیوتیانیکاتهیای یا حیدنیهایکهیی
زیز زیی یهاشویایدلن ویشدشیز قت دیایاالع  دی یای قلیت هگی زیاناخیازدیایکهیاض  زی عیزمیقب لیا   ترو نیوعیی  وخیی

زیهم مه،یی  تگی ز،ی  بیو  جیا لکها ت نیی  خیگی زیاجیکیزتیایدیکاشه.یی جیکاتهیکهیک هیزب شد،یامیال ت ه
ی جیخصی زیشون هییی جیج  لعی دززیای جیکاتتز،یولتعی و م  نیم   داهجیزعید ی ی و م  نییهت ناززیخیبیا وه.یکهی

 زیودانیشف ا هیاییشیزدیی  تگیییقت د.یی  تگ تأثنی زیزفل نیایزقوبهیوعیاشت  زی عیامیدص  دیدزی ییز زیوعی نکم،یمج
یک ت  وزیز قه.یییه    هیق زینیق وح

ی  وخیگی زیشونایا ولزیهت ناززیخیبیا وه.یزعید ی یزی کی جیهتی تزیولتعیهتزیوتییخصووی زیایزی کی جییییی
ی جیخیکیی  ووخیگییو شوو د.یوقووتعیوعیا وی عیدصوو    تی تترشی  یاقدا  تیزفعج  لعی دززیز زیو  قووتزیوعی  یمی نکمیایمج
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کهی کی و م  نی  ی ؤ قعیکهاززی  یو ناززییقت د،ی رتمی زیشیکی عیا ویزی کی یکهی م وحیآعی ق ززیی  خییاز  میشودشیی
 یدأث نییگیییقوت د.یوعیالیهی لزی کی و م  نی  ی ؤ وقعیوعی ق ززیی  تگییخیایدیویکی عیدص    تیایاقدا  تیاجیوندنییی

کاتهیخیبیکاتتزیا هی عییدیقدهتیی42وموی  ود.گراهک.یی  وخیگی زیز زیدیازدیودانیشوف ا هیایه    هیق زینیدیی ز
کاهکیاییدیی  وتگییا وه.ی  کامی عیقدهتیو ی قلیت هیی ناشیو شدیخطنجیاجیکیزداهک.یکاتهیی  تگییایقدهتیی ناشیو ییی
 قولیت هیامیاتزا  تیکاتهیخیبیا ه.یی  تگی زیکهیوتییکاتتزی بت زیونیا ویان یا هی عیدص    تی  هگزاهانیایی

گراهک.یو  ونا ویکهیآ  ویاضل تزی عیشینازدانیوعیشدتیامیهات هی  هگزاهانییاهشیدأث نیشد دجیونیجیا عی زهات هیدزی یی 
 ییشویزدیآگیزعی زیدیانیدص    تی  هگزاهانیهایوناجیدأ  وی   اعی نکمییدا هی نکیایاال    نی  اهی عی  م  نی تأثنی ز

کاهزد.یامیا ویهایو  دیو یدمی هیی  وووتگی زیکهیوتییمیون زی جیاجنا زیکاتهیکهیها وووت جی   اعی  ی زیگ ایک وووتگ ش
کاتهیدضوو  ویدأ  وی   اعی نکمیهایهدا انی نکیم نایکهیینیج  لعیاجی نکمیدقووی حی   دشیاییدایدی وولعییقووت دیایدز نیی

 عیدز نییقدهتیای   وعیای   اعی تف ادزیکاهزدیایآ  نیآعیکاتهیوتیایدیکاتتزی  هد دیو شووودیو  دیز    دشیایی  وووتگیجی
.یی جیی رناتعیا هی جی نکمی  ههجی جی ل دجی قتتد  نیخد  تی ریهجیکهیز  می  خیگی زی تزیامیاهمشی44و شد.

 یاییی جیاکاهجی لز،یکاکگ شی جی  ی ز،یک تگ شامی   نجیا و عیدنیی  خیگی زیوترزیامییی هی د ن هیآعیکهی  م  نی
 ا ه.ی جیخصی زیی یاید دی یایاز  وآعیکهیشن ه

 زیکهیی یا هیم نایی  تگیی  وتگی زی و ما  هیدض  ویدأ  وی   اعی  یمیایهاشزیوناجیز  هتیونیک یانی  ههجیی
راهکیگوتییکاتهی بت زیونیا ویان یا ووهی عیدصوو    تی  هگزاهنیونیهات هیدنیی یی یاهشیدأث نیشوود دجیونیجیا عی ز

 هیدیانیدصووو    تیایهاتشووویزدیآگیزعی ززاهانی تأثنی زترایکهیآ  ویاضووول تزی عیشوووینازدانیوعیشووودتیامیهات هی  هگ
ی جیاجنا زیکاتهیکهیی یایک وووتگ ش و هگزاهانیهایکهیجیوهیدأ  وی   اعی نکمییدا هی نکیایاال    نی  اهی عی ووو م  نیی

 هتی کاهک.یی  ووخیگی زیاوزاهی    ووبزیکهیدأ  وی   اعی  یمیا وووهی عیاتبتعیخیکیز  م  دیزیی زها ووت جی   اعی  یمیگ میونی
گ نک.یکهیینیکای وویهت،یاجیا ووهی  یدی وو یزی کی جی وو   ووزی وویهتی زی  ی زیا ووه.یا ویز  هتی  یوعیشووتحیهناع

ی  تگی زیورنایدوموی   لزیوناجی  تنلیقدهتیایدض  ویا تف کشی و ویامی   اعی  ی زیایاوزاهجیوناجیویبیکیخد  تی
ی زیهایوعی  یانی تزیامی وو ما  هی جیدوموی داتهیکاتتزیخیایدیویک.یق زینیا وو  ووزیج ییهجیا ووع زیا نانیی  ووتگیی

اجت   زیایک ی نا ووزیکهیز نیگناتعیا ووهیایی عیاجزاجیهتی هیایکاتهیهای تلویوعیی  ووتگی زیکهیوناونی نکمیایز زیی
ی45زی کی جیز  هدزیز یکشیا ه.

 هی طلیبی   د.یکهیازد رعیه  ی  وخیگی زی وبویشوف ا هیکاتهی زیشیکیایکاتهیهایوعیکاتهیشف ایدبد حی زییی
ی جیاجت   زیاهدب ال تیایاالع  تیقناهیکاهزدیو  دیوعیهایبنکیکاتهیشووف ایای د نیوعیجیهیدنی عی د نانیکهید   عیشووبتع

اجیکا ی عیاجیکیکاهک.ی دمیهق   هیایی  خیگی زیا ت  کی  ی زیهای  کقیهاجیداهک.یو ویی  خیگی زیایا ت  کیهاوطع
ی جیکاتتزی دمیی  تگی زیونخزیازد ر  دانیض ویالنشی رتعتی  م  نزقوبهیوعیخد  تی  ی زی تداشی زی  د.یی

ی جیدوم وی  هب  نان،یز نیوعیا وی عیا ت  کی  ی زیزقبهیوعیوتییهای   حیا ولزیوزیا ت  کجی زیکاز د.یونیا و سی  اتعیی
ویکنیکاتهیاییی  خیگیی46  ی زی  ییی  اتعیا وهیدم ض یوناجیاازا ییی  تگی زیکهیوتیی  ی زیاازا یی  اتعیا ه.ی

اکاهجییی جزی کی جی  ی ز،یوعیا ژشیا ت نیا   لی  تنلیقض  زیامیالن ویزی کی جی قتمحیایوزیالنایونی   یهانیایک تگ ش
ی43هم عیینگیزعیدص  دیگ نجیکهیم   عی ق وحیاقتص کجیامی یجیکاتهیا ه.

ازتت و تیدماکیای  کهزع،ییکهیوقووو  هجیامی رووویهی جیکهیه لیدی ووولعی ل ن دیونگزاهجییکهی   یعی زیدیانیگفه،
شینازدانیامیاند  دی    هیگراهجیایدص  دیگ نجی   هیگراشتعیشدشیازدیایا ویشینازدانی  بیهزدیامیقیاز ویای منهادزی
دبل هی   دی عیکهیاضو جی  نیشوف ایدصوی ویشودشیایا قدیهاشزیوناجیه  دگزیوعیشت   تیایدض  ویهمیقیورنی نکمییییی

یقل هیدصوو  دیگ نجییقووت دیو  دیکهی م وحیاقدا  تیی  ووتگییو شوو د.یی  ووتگی زیودانییییا ووه.یدزی  زی عیکهی م میای 
شووف ا هیایه    هیق زینیدومویز زی  ود.یشووف ا هیی ییشوونایی  ووتگی زیا ووهیآنای عیاگنی نکمیوعی  ی هیای   هیی
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یدیاز دی طنشیز    دید یی  تزیکه  اهی   د.ی جیکاتهیااقویزب ش د،ی یاتزیز زال ت ه

ی

 مبحث چهایم: خصوصی سازی، شفافی  و مبایزه با فسا   
 بند اول: خصوصی سازی و افزاگش شفافی   

 وو مجیایاازا ییشووف ا هیاوتدایینکاختویوعی  ی هی یضوویعیشووف ا هیضووناهجیا ووه.ییوناجیدب  ویهاوطعیخصووی ووز
 ا هییدیقیا دیای منهاتیو شد.یشفشوف ا هیوعیا وی ل   وهی عیدص  دیگ نجیایاجناجیدنیوعیش یشیاجیاز  میشیکی عید وعییی

ازعیکهیگراهک،یدماکآ  ویوعیا وی فییمیا ووهی عیاالع  تیوناجی قوو ززی عیا ویدصوو    تیایاجناجیدزی یونیدز نیدأث نی زیی
ک وتنسیای قتم   قیق وحیک ت  وزیو شد.یشف ا هییدیآ  ویوعیا وی ل   هی عیاالع  تیوعی  زانی  ازیاهاوعیایدأ  ویگنککیایی

ا وییشووف ا هیوعی جیی گ ززی نضووعیشوویک.یوعیک گنی ووتو،یی جیق وحیایدیایامیالن ویه وو زعا ویاالع  تیوعیشووتحا وی عی
یشوویک،یونیا وو سیینا ووعیقیاز ویا ؤ ووقوو تی  ی زیایکاتتزیگناتعی زی ل   ووهی عید  میدصوو    دزی عیدی وو یزی کی یا

یایشوویزددصوو    تی تأثنی زیهیوگ نکی عیامیا ووگ نکیاید  میاالع  تیوعیهاهتزیکهیک ووتنسیااناکجیقنای منهاتی وویهت
اخت  هی  یمیقناهیکاکشیشیک.یی یهم عیشف ا هیکهیهت ناززیخیبییکهی  ی زیی جه  زعیالن ویامیدص    تیا ویی    و

دیجعیوعییشووف ا هدی  د.ی ل دیا   کایی  ووتگی زیا ووه.یشووف ا هیوعیزیوعیخیکیامیاقوو کیجلیگ نجی زییییدماکجیاالع  ت
کاتهی  یشووون هیودانی  کیدنیکاتهی  یشووون هییهدیم نایکهیا انی یاقعی قوووویاالع  تیکهی یهکی کی  وووازگ زش

ی  ن  تویا ه.یی
یاز  میخد  تی  ی زیوناجیشوینازدانیا وه.یاز  میا ویخد  تی قوتلزمیدتص میاییییی جی یدیکاته، تزیامیهیمش

شوویک،یزفهیایگ میای ل کنیم نم   زیدأ  وی زی  ز دیی جی لزا ووتف کشیامی   وعی  تزیا ووهی عی  تب قیامی وحی  ت  تی  یثنات
هایامیی   دگ نی جی  ی زیکهی ریهی  زی عی تتزیونی   وعی  ت  دزیا هی صنایز  عیشوف ا هیکهیدتص میایا تف کشیامی

 جییوناجیاز  میخد  تی  ی زیکهیم   عی  مکیکاتهی جی  ی زیکهی ل  عتیکاتتزی طلعیایدگ شی ز ع هیاز  مییز  ع
ی جیاقتص کجیای  فزیز  م  دیاز  مییز  عیا ه،یویداشوه،یکا عیایم ن  خهیی تتلویاقتصو کجیایاجت   زیز  نید یمش،ی

 شیک.ی یکهیق تویویکجعیخد  تی  ی زیاز  می زیز  عیا و

ی جیه و ززیا ه.یوق  هجیامی ریهی جی  لتزیآ هآیبی  ی ز،یاالععیی جی جیشوف ا هیکهییز  عی تزیامیا ژگز
ی جیهایبنکجیای نکنیازتت بیی ،یاوزاهی ی زیوناجیهاشوووو   د.یا ویآ هآیبیو جی  ی زیهای  ترووونی زییز  وعییایبنکه

ک.یشیی جی و   وتگراهجیاگنا رو دزیا وهی عیویکجعی  هزعیونیا  سیدنیددا وی زییییاجیوناجیشوف ای نکنییدایا و لعی
ی جیهما  دشی    نجیآینی    یشف ا هییدشیاق کیا هشوف ا هیکهیز  میاکاهج،یهمیقزیای  تزیامی یا حیجلیگ نجی   ی

 و تدیای قوتمحیایدماکیا هی عیزعیام یوناجیاار جیاق کیایی  تگیی نکنییییاجی جیه و زعیک وتن وزیوعیاالع  تیایال ت هیی
 ه،یدده  زیازت  هیو هجی ووعی عیوعیتو ظیهمیقزیای وو   ووزی قوولیت هیکاهزدیولتعیوناجید یمشی  یمیایاتم جی قوو زز

ی جیک گنیو مکاهزدگزیاق کیا هی عیکهیها ت جیدأ  وییدایز زیامیهاشیشیک.ی ر ه هی  یماهیقدهد  دجی وقویبی زیاوز
زمییال لیکهیز  هتیونی  لتنکی قلیت وی یجویا ت  کییکاهیشدنشویک.یک یتیامی نکمیوناجی یدشیشوف ا هی ؤثنیااقعی زی

ی.کاشهیشیکیهایکهییزیخیای د عیدی  یدز نیاجناای زیااوقتعیدنیایاقدا  تیضدیاق کی  ی زیوعیکاتهیایزی کی ج
 و مجیایکهییزیدن،ییگراهجیامیالن وی و مای  هیو ماهیایامیالن ویونگزاهجی زا دشیهق وتز،یکهیجیهیخصوی وزیییق  ه

  نیی جیاقتصوو کجی وون ل قیدغشووف ا هیضووناهجیا ووه.یکهی روویهی جیکهیه لیدی وولعی عیاضوو جی عنیاقتصوو کجیایال ت ه
  تی  تزی  ازیایق وحیا ت  کیاجیکیزداهکیایهقوو بیی جی یجیکیو یا ووت زداهکی جید  هجیقبحیازطب قیزداهک،ی  ود،یاالع ز

 مجی ووی جیکاتتزیایازوصوو هجیکشوویاهدنیا ووه.یکهی وویهدزی عیاگنیاند  دیخصووی ووزاهم  وزیایق  هیگراهجیشوون ه
.یکهیم نیوعیکای49روووتحیهای ندفعیز   ددیازدیامیالن ویشوووف ای ووو مجیوعی یقعیا وی  ناهحی وووو ویخیکیهایالزیز   دی ز

ی یضیعیآنخییدماکیاالع  تیاید ن زمکا زیاید ث نیدنیکهیاازا ییشف ا هیینکاختعی زیشیک.
ی

 چرخش آزا  اشنعا  -1
االع  تی  یجن  نیدماکیاالع  تیز مییقننیو قوهیای تدیدماکجیک وتن زیوعیاالع  ت،ی عیامیدنیوعی  یانیدماکجیییکه
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یهاک.یامیا ویز نی ریهی  زی عیوعیتو ظی  خت هیهتی تزهمیقیورونیوعیش  هی زییامی یدیدن ویا ویلیونکشی زیشویک،ی تزیی
ازد.یه ریهی جیز قضیهمیقیورنیوعیش  هی زیدیاز دیک تن زیدماکیده کیج  لعیوعیاالع  تیهایدض  وی   د،یکهیم نشز ز

اتتزیای  یق زینیدماکجیاالع  تیهایضووناهتیددا ویق زینی  ی  هیا وو  کیک روویهی جیک ی ناد کی دتیی  ووهی ع
ازد.یو یدویهتیاخ نیاویداهجیدب کلیاالع  تیایاهدب ال تیهایکهکی نکشی نکشیایاقدا  تیق زیززیهممیهایاز  میکاکشیکهک

ایاقدا  تیق زیززیهممیهایاز  میکاکشیازد.یکهی   نیو   نیی جیک ی نا وز،یجن  نیاالع  تیدماکی  یدماکجیاالع  تیکهی  لیی
 جیاخ نیدیجعیا ژشیاجیهایوعیخیکیجلوی نکشیایامیدنیوعی  یانیا ق ژنیک ی نا زیز میونکشی زیشیک.یهویک تن زی  یمیی

وعیاالع  تیه وو زی  یدیاز  زیشووینازدانیکهیک ووتن ووزیوعیاالع  دزی عیکهیاخت  هیهتی هیا ووهیهایدماکجیاالع  تی زیی
کهانیج  لعی ووو بیو  جیا ووولزیهاشیهحیج  لعی دززیا وووه.ییگی  د.یا وووتمناهیزی کی  زیوعی   یهیگنکشیدماکیاالع  ت

دماکجیاالع  تیک نیم  ززیا هی عیزعید ی یوعی  یانی   لزیقطلزیکهیدومویک ی نا ز،یهق ون زیای ر ه هی یثن،یولتعی
  نی وعی  یانی کیهویو   ک ویورونجیز زیوعیه و  هیشو  ختعیشودشیایقیاز ویا و  زیایو ویات للزیامیدنیه   هی زی   د.یوییییی

ی43هویک تن زیوعیاالع  تیونا ویا حیا   زیا تیاهیا هی عیکاتهیزعی  تک،یولتعیا  زهیکاهیاالع  تیا هی.
االع  تیوعیخیکجیخیکیکهیک وووتنسیااناکیقناهیز زیگ نکیایامیا ویز نی عیآنخییدماکیاالع  تیهم عیشوووف ا هیی

و  دیکهیز نیکاشهی عیاق کیکهیشنا  یی51وگ نزد.ا وه،یکاتهیی یو  دیامی منهاتیایزی کی یوناجیگقوتنشیشوف ا هی  کیییی
امدانیاالع  تیهشدیایز یی زی  د.یجن  نیدماکیاالع  تیکهی طوی لزی یجویجلیگ نجیامیاق کیایدص    تیخیک   عی
 زیگنکک،یم نایدصو  دیگ نزدگ نیج  لعیهایااکاهیوعیی  وخیگی زیایدصو  دیگ نجیی جی  طمزیکهیا یهیاقتص کیای د ن هیییی

کیای روو ه هی نکمیهایکهی وونزیشووهیخیکیدقوون عی زیوتروود.ی  دشیدن ویازگ زشیی یایکه حیا   ک،یدی وولعی  یییخیایدی ن
که  اهیی-3اازا ییه دیاالع  تیایضووناهتیک ووت  وزیوعیدنیی دییی-1ی ی ووتویوعیشووبتعیی جیاالععیه وو ززی ب هد دیام:یی

  ییییز  عیی جیج عیداهجیاید  کشیی-4د یعی یضووی  تیدوهیییشوویی نا زیاالععیه وو ززدیییی-2االع  تیهامد ددی
د  سیایونقناهجیاهدب ای   نیی-6گقووتنشیجن  نیاالع  تدیی-5 وو مجیاالع  تیایوعیهدا انیه وو زدنیا ووتف کشیامی   وعدیی

ونز  عیی جیی-11ز  می جیونداهکشیزردشیا تف کشی   دگ ندیی-3   وعیز   ازدیی-9دمی هیم نو  جیاالع  دزدیی-3 تتصوص ندیی
هییهیدت یتیژجیی جیزی ویایاازا یی وون عیی-13 دمیدل کلی   نییز  عیایوینشیاهجدیی-11ایاشووتناکی   وعدیانایدیداهجی

ی51االع  تی  ش  زی.
ک وتن وزیوعیاالع  تیامیهمیقیا و  وزیورونیش  ختعیشدشیا ه.یترای و  یو  دیالیهجیو شدی عیاالع  تی نویایوعیییییی

وتیاز دیدگ ی زعیدص  دیوگ نزدیایکهیااقعی نکمیهویکاهزدی عیوداز د.ییی جیکاتهیکهیک وتنسی نکمیقناهیگ نکید یااناکیال ت ه
دنیآعی عیوعی  یانیز  میاالع  دزی  دد قیوناجی ن   عیکاهانیای  هدان   نی طنشی زیو شد،یونخیهکاهجیامی کیز  میاالععی

ف ا هیکهی ن   عیش  حیشه و ززی و قت  د ک،یدفص لزیایشف ایا ه.یز   زی عیو  دیی  خیگیجیزگناززیی جیا ویگناش،ییی
ی ،یدت  حیایهشووودیو ماهی جی ووون   عیایزویشی ووون   عیگراهجیکهیااهدی جیدیت دجیایخد  دز،یازوصووو هاتیایییگوراهجی

ید،یکهات هی جیدبل ضید  زی عیزت  عیهازهیاالع  دزیا ووهیای   ی عی یا لزی عیه قووکی وون   عیگراهجیهایاازا یی ز
ز نی عیآنخییدماکیاالع  تیهم عی گ نکیایامیا وکهیک وووتنسیااناکیقناهیز ز.یاالع  تی ل یهقیوعیخیکجیخیکی53و شووود

ی جییانیو ی  ز لدی یو  دیامی منهاتیایزی کی یوناجیگقوتنشیشوف ا هی  کیوگ نزد.یشف ا هیهای زییشوف ا هیا وه،یکاتهیی
یی یایا  تنزهیگقتنشیکاک.ی تتلویه  زعیاجیز  نیدلی ز ین،یهاک ی،یهامز  ع

 ی و تمرالزز اگیسازخصوصی -2
ی جیاقتصو کج،ید ن زمکا زی ب هتیا هیامیازتم لی قلیت هیایاه  ویونز  عیه زج،ی د ن هیایگنکداهجییکهیز ن ع

ی جی ن زجیوعیااهدیی جی  طمعیاج،یاماهدت زعیی ،یااهدی جیهکشیی   ویکهیایدتصووو می   وعیامی ووویجیکاتهیای ووو م  ن
                                                           
43 .Stiglitz, Joseph,On Liberty, The Right to know and Public Discourse: The Role of Transparency in Public 

Life, Edited with Commentary, 1990. 
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زیعید ن زمکا زیی52کاتتز.ی جی  نمح،ی م   تی قلیلی ولزیای  م  ن طیشی تتلویکاته،یشن هیی جیکاتتزیز  عی قت
شوویک.ی وی زگ نک،یدل د ن زمکا زیوقووتعیوعی  زانیازتم لیقدهتیایدها ییزی کجی عیکهید ن زمکا زی یهکیا ووتف کشیقناهی ز

 تغ نیدیازودیامیااگوراهجیاخت و هاتیاجنا زیهام نشید یااگراهجیقدهتیجیهیاز  میاه  ویخ صییییکا  وعید ن زمکا زی زی
و شووود.یو  ونا ویامیجیهیازتم لیاخت  هاتیوعیااهدی جی ولزیجیهیونز  عیه زجیایاجنای زیدیانیآی هیزیعید ن زمکا زیهای

 هتیامیمکا زی بمکا ز،یدفی ضیاخت  ه،یااگراهجیقدهتیای وودنکنیا یهیوعیوتییخصووی ووز.یدنا دییدلن وی نک:یدنا د
دفی ضیاخت  ه،یی54و شوود.ی ی زدنیکهیکهانیاماهدت زعوعی ووطیشیی   ویی یایاخت  هاتیاکاهجااگراهجیوترووزیامی قوولیت هی

ی جی د ن هیایاه  وی رووتصووزیهایوعیشووتحیک گنجیامید ن زمکا زیا ووهی عیکهیا ویه تهیکاتهی ن زجی قوولیت هی
اگراهییزدیاشی  زی عیخ ه یامی و خت هیویها نا زیج هجیویکشیاید ی یوعیالیهی  نی قتم دیدی  یکاتهی  تنلی زی و م  نی

ز   د.یااگراهجیقدهتیز زیوعی ل  جیازتم لی  ه نکی ی  یاخت  هاتیدصوو  دیگ نجیامیکاتهی ن زجیوعیکاتهیی جی ولزی ز
 جییی یوعیالیهی لزیو هی قوؤت هیوقو  هجیامیاه  ویهایامیکاشیخیکیونکاشتعیایدنیهایوعی  م  نییو شود.یولضوزیامیکاتهیی ز

کاتتزیی جیشوووبعی ی قووولیت هیهایوعی ووو م  نکهیونخزی یاهکیکاتهی ووود هزد.ی جیخصوووی وووزی زکاااللویای  یشووون ه
 ییز    د.یا وی وو م  نی جی لز،ید  هجیای وو فز،یشوون هیی جیدل ازز،یاهزابی وو   ووزیای ریبزیااگراهی زیز  ناز  و

تهیاجنای  ید   دیای یایز  هتیونیال ت هیا ض جیخیکیهایکهیاز  میاه  فزی عیقبعقیوعیا  لعیک قلیت هی داه،ید   دیونز  ع
ی جیخی ییکهیا یهجیآینیاهاوعیخد  تی زیگنک د،یوعی یدشیکاهزد.یکاتهیالنشید ن زمکا زیهایامیالن ویازتم لی قلیت ه

و یدقوووی حید ن زمکا ز،یاالع  تیه  دزیوناجیهت نازز،یینمی  تنلیقدهتیهایوعیی55ز   د.وعیوتییخصوووی وووزیاجنای زی
  یکجیو ویهتی هیایج  لعیو یشبتعیی جیاامزیهااو یو ویو گ شیی جی  ی ز،یز  عی ردیایامیا ویالن ویهااو یآ تیی ز

یی56شیک.  ی زیایخصی زیج  گز وی ز
امییکید.یینی کونخزی  هشوو   وو نی لتمدزدی عید ن زمکا زیشووف ا هیکاتهیهایاازا ییکاکشیایاقوو کیهای  ییی زیی

ی جی  ت  دزیز   کهزع،ییدایگراهجیضل وی ت ه یکاتتزیایدیازدیامیالنقی تتلویامیج لعیدبل ضی  یز  می یاهکیاق کی ز
اتزیدنیی53ی جید یمشز،یونیز وناونجیکهد دیاثنیوگراهک.کیزی ن   عیازق زز،یز وناونجی ،یشتحز زیاثنیدنیونی  تت هیکاها ز

تیمزدگزیآعی عیامیک دگ شیشووینازدانی ل یتزیکهی یهکید ن زمکا زی یدیا ووهیا ویا ووهی عیکاتهی ن زجیامید نو  یی
یش    دی عیکهیهاعشوینازدانیای رتعتیای ق وحیهام نشیدز نیوعیکاهیا هیایترایشینازدانی کی ریهیدنیکاتتزیهای زی

شوت ودیای یدیز قوهی عیا ویکاتهیو یآعیزیعیدمق دیو دجیامید ن زمکا زییی روتعتیدز نیایاازا ییها شیوعی  کیدزی ی زی
ی جیدزی یا هی عیکهیمیویااناکیج جیگناتعیای یدیا ه،یزعی ولزیایدیاز  زدلن ویشدشیو شد.یود وی  ن،یا ویکاتهیی جی

 لیه  اتعیایآعیکهی جیگرشووتع،یوقوو  هجیامی روویهی ی)آعیدی وولعی جی ن زج.یوعیی  وی لهیا ووهی عیکهیالیلیکیعکاته
ی59ازد.دی لع(یوعی    هید ن زمکا زیهاجیداهکشیایوعیزی زیدنیهایا   لی نکش

ید ن زمکا زیوعیوترزیامیایا دید ن زمکا زیامیالن ویخصی زی  مجیوعیالیهیخع عیاش هشی زیشیک:کهیم   عی
عیی جی ولزیو یدیجعیواتو(یاازا یی و ها ز:ی تزیامی یدیدن وی  و اعید ن زمکا ز،یاازا یی و ها زیا وووه.یکاتوهیییی

وعی دگ نیهایدرووت میکاکشیای   ی جی صوونای  دیاز دیخیا ووتعززک تزی نکمیینی  طمعیزقووبهیوعیکاتهی ن زجیویتنی ز
ی53  ی زیهایوعی یهتی  هادنیدتص میکی د.
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ی یایم   عیی جیا   کیخعق هیکهیدیت دی  هی یایشووویکی عیزیداهجب(یاازا ییوینشیاهج:ید ن زمکا زی یجووی زی
یت دیهای  یییی جیدخد  تی  ی زیکهی طوی   الویوعیاجیکید دی عیکهیا ویم   عیدیت دی  هی یایخد  تی  ی ز،ییز  ع

 کید.یای  ف هیدنیی یهایاازا یی ز

یی جیکاتهی ن زجشوویک.یتراییز  عی :ید ن زمکا زی ووبوی  ییی وولقوولعی نادویویها ناد کی ز (ی  ییییز  ع
یاز   د.  ییی  اتعیایا ویوعی  ها زیدیت دیایکهیزت  عیهشدیاقتص کجیو هدنی ز

گی زی وو   ووهی داهانیوعی نکمیاازا یییعید ن زمکا ز،یی  ووخک(ا ت نی  یییهشوویشیایاقوو کی  تز:یآینیوعیاا ووطی
یه دید ن زمکا زیوعی  یییونامیهشیشیایاق کی  تزی   نیخیایدیشد.  ود،یوعیز نی ز ز

عیدیانیاک  ی نکی شوویک.یکهیااقعی زی یکهیاول کی تتلویوعی  یییاقوو کی   نی زاقدامیوعید ن زمکا زیکهیو ویکاته
ی جی  تز،ی وو   ووزیای د ن تزیامییوناجی م ولعیو یاقوو کیای  یییدن،یازتم لیقدهتیای قوولیت هی تزیامی وو ما  هی جی ید

 وو مجیکاتهی ن زجیوعیکاتتی جی ولزی  یوتییخصووی ووزیا ووه.یکهیآ هآیبید ن زمکا زیایکهیها ووت جیخصووی ووزی
عیی عیاازا یی  ودی یدیانیازت  هیکاشوووهی عی  ها زی   اعی  ی ز،یهق وهییر نج،ی  یییازدامشیکاتهیایی  وووخیگی ز ز

گنکک.یی    ویویبیکیشووو خمی  ف هی منهاتی عیو  زگنیا وی یاهکی   نیووعی و یییاقووو کیکهیکهیو وی م   تیکاتتزی زیی
ی د. و شد،یکهی  یییاق کیدأث نیوقزا زیا ف ی ز  مجیقیاز ویای منهاتی زهن هیوعی  هیهت ناززیخیبیایشف ا

ی
 مبایزه با فسا  بند  وم: تاثیر خصوصی سازی بر گسصرش

 عنییدیازدیوعی یهت زیاق کیشیک زیدلن ویشتصزی یکیوناجیاق کی  ی  قیوعی  یانی یایا تف کشیامیاکاهشی  ی ز
عیزوییا  لزیشیکیو  دیایو  کی زوعیو هدن وی طویکاتهیزفیمی زیای  یخنکیخیکز   زی  د،یاق کی عنیاق کجیا هی ع

 هیازد زیامی ب کتعی م ک نیوق یق زینیایثب تیاقتصو کجیامیو ویوبنک،یاقو کیخنکی تضو ویییهت ناززیخیب،یه    هییا ت  کیوع
وعیکزب لیهات هیدنج وزی  یا وتتدامیکا ت نیایدش    نیکهی    ویییییلیایا ط جی   اعی یآکیامی ویجی قو ززیا وهی عییی

وناای  یاقوو کی  ه نکیکاتهیازیازد.ی ی تن ویدف اتیاقوو کی عنی  یخنکیدنیا ووهی عیاقوو کیزیعیاالی تضوو ویای  هی د
ی  ودیایهشوودی جیاجت   زیداب هیشوودشیونامی زاکاهجیایآ هآیبیا ووه،یه لیدنی عیاقوو کیزیعیکامیکهیوقووتنی کیز  می

ییی61  د. ز
  مجی زیو شد.یکاتتزیویکنیاقتص کیامیج لعی یا لزیا هیی جی ب همشیو یاقو کیاکاهجیا  تزیخصوی وزیییامیهاش  تز
 وو مجیای  یییخصووی ووزیقوو کی  تزیایاکاهجیکاهکیایهاشیهحیا وی لضووحیز زیآ زجیز قووهیجزی قووتم  زیو یای عیاهدب ا

 ب همشیو یاقو کی  تزیایاکاهج،یک ت زکی د نانیای  ه   نیییدصود  تیکاتتز.یکاته،ید جنیخیوزیز قوهیایز آ هیا وهیوناجییی
ل یهیم  نیی جیکاتتزی  ت هیو گ شاازا ییکیدیا  یاازا ییو ییامیهدیک ووت زکیو یدیجعیوعیا  تعیالیشوون هیی جیکاتتزیها

یا  دشیا و-و شدیو  ونا ویونیی  عی  طوییز  عی ی زکاتتزیوعیا ویو گ شیاازا یی  هازعیامیویکجع کشیا وهیایامیک گنی یی قتلزمی
 زهیشیکیکه  اهیهشیشیایییه  زیدیازدیاقتصو کجیو شود.ید  ویک گنجی عی یجویگقتنشیاق کی  تزیایاکاهجییاقدامیز ز

 وو مجیوعیزت  عیون وودیکه  اهیهشوویشیایی یآکیشوویکیایخصووی ووزییی جیکاتتزیا ووه.یاگنیکاتهی یایو گ ش وو م  نکهی
ی یکهیوقوو  هجی وو مجیاند  دجیاجنا ز،ی  تزیایهمیقزیا ووهی عیکاته  ود.یخصووی ووز  زیییه وو زهیکهیج  لعی  یی

  مجیه  زیامیداهزدیخصی ز زیایکهاجنام رویهی جیجی نیوناجیاز  میا وعه تیکهیاقتصو کیایز  میاکاهجی رویهیوعیییی
 تی کی  تزیایا تب هجی  ل یاجیوناجیاازا یی  ها زو ویهتی هیایو ماهیایوعیزفعیو ماهیا وووهیایا ووو لعییدغ  نیکهیدلو کلی

گ نجی عی ت ز قدی نضعیایدم ض یایو ماهیکهیشنا  یهق وتزیو  کیوت هیه د ؤ وقوعیاقتصو کجیا ه.یم نایآ  ویوعیز نی زییی
یایدیدن  هی یایخد  تیای  یییق  تی یخ یا وحیدیت د،یاازا یی  ها زی یا حیایکهیزت  عیدیت دیو روووتنیای ت یعییو روووتن

عیکهی وطویاقتص کیخنکیایی    وید نوعی   نی ریهی یا نجییر ناتییو  زیوعیجیهی ب ززیدلیه کیای ل زگنک د.یا ویی ی
آگیزگزیاز  میدنیایکهییا  یزتتعی   ضیایی   دشی61تیا ه.ا وی ویهتیآنا زی قللعیق وحیی  خیایاثب ییشودشیا وهیایکهیی
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1987. 
61 . Hall, David, “Privatizatiom, Multinationals, and Corruption”, July 1999. Available at: 
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گ نجیوتییخصی زیکهیج  لعیا هیایضناهتیاز  میخصی زیشوتحییدن وی قوللعیدنی ل زیازتم لی  تت هیایز زیی   دش
یه  دشیا هی.ی  مجی   عقیوعیاثب ت

 
 سازی و فسا  ا اییخصوصی -1

هشوودیاقتصوو کجی زیشوویک،یم نایازگ زشی وون   عیگراهجیهایوناجیوعیا تم کی  هشوو   وو ن،یاقوو کیاکاهجیو  کی  دیشوودنی
خد  دزیاید  هجییی جاقو کیاکاهجی بویقیمنا زیایی یهاجیال ت هییی ون   عیگراهجیکاخلزیایخ هجزی  ییی زیکید.ی

 یدیهایوعیازوص هیوتییکاتتزی  یخصی زیااناکییی جیاقتص کجشیکیایال ت هاز  میشودشیدی و یشن هیی جی یآکی زیی
میکهجعی   د.یاقوو کیاکاهجیاکهداهکشیایوعیالیهی لزی وو خت هی جیازوصوو هاللبزیهایدمی هی زییمیایااوقووتگ نیوعیکاتهو یزف

ی جیک ی نا ووزیایاخعق  تیهایازدامک،یی    ویاهمشثب تیایا   هیجیا عیهایوعیخطنی زی  یدیای ی ز روونا  هیکاته
   زی زیشویک.یاقو کیاکاهجی یجویدضل ویا تم کی نکمیوعییی تداشی زی و مکیایامیا ویالن وی  زعیدی ولعی و   وزیایاجتیییی

  هیاجیویتنیشوودشیای رووناید  دشیی یایز زیو  کیقطعیا  دیوعایاهاکشی وو   ووزیکاتهیوناجیجلیگ نجیامیم  کشیاللبزییدیاز  ز
بنیویگنکک.ی زت  عی بوی  یییا ت  کی  ی زیای مبیت هیاجت   زیهتی هی زیونکیایکهاخعقزیکاتهیهایم نی وؤالی زی

ی جیکاخلزیایخ هجز،ی  یییکهد دی جیکاته،یگقوتنشیاقو کیاکاهجیکهیج  لعی بوی  ییی ن   عیگراهجییا وهی عیی
یی جی تتلویوناجی ب همشگنکک.یهاشاازا یییز  عیمزدگزیایدیهم،ی  یییهشدیاقتص کج،یدیم عیز   کهزعیکهد دیا...ی ز

ی جیاقتصوو کجی تزیامیا ویگنجیکاتهیونیال ت هصوودج وو مجیای  یییدو یاقوو کیاکاهجیاهاوعیشوودشیا ووهی عیخصووی ووز
ی یا وهدیم نایو ویدماکجیاقتص کجیای  یییاق کیاکاهجیااوقتگزیززک تزیاجیکیکاهکیایاق کیاکاهجیکهیشنا طزی عییهاش
  ود.یا نامشی عه  تیی جیاقتصوو کجیاجیکیکاهک،یگقووتنشی زی ی غروویشیای داخعتیگقووتنکشیکاتتزیکهیال ت هق  ه
ی  مجگنجیکاته،یخصی ز  مجیای  یییدصدجی جیکاتتز،یاکاهشیکاتهیجیهی یآکایز   هد دجیشن هد  هجی

 وو مجیامیالن ویا   کیهق وه،ی  یییقدهتیازوصوو هجی  ه   نیکاته،یز یر نی وو ختعیا ووه.یخصووی ووزهایا نجیاجت  ب
اودیه  دیونیوتییی جیی جیگقوووتنکشیایمگی زی قووولیت ویایهرایازوصووو هاتیای وداک هاازا ییشوووف ا هیایی  وووخ

 مجی گنکک.یا  یزتتعی یدیکهیخصووی زو مهگ زز،ی  تز،یاهمجیاگ ن زیو  کیهشودیاقتصو کجیای  یییاقو کیاکاهجی زییی
  مجیوعی  یانیهایت هجیوناجی  یییاق کیاکاهج،یاازا یی  ها زیایوینشیاهج،یا ویا وهی عیگنآعیا وتنادژجیخصی زیی

ایاجت   زییی جیاقتص کج،یدری ویشینازدانیوعی ر ه هیو رتنیکهیال ت هگنجیکاته،یدماک  مجیاقتص کج  یییدصدج
 میی جیکق ویق زیززیاز  وو مجیوعیشوو یشی ووو ویای  طمزیایی ناشیو یز  هتشوویکیا  یاگنیاند  دیخصووی ووزج  لعیدلمزی ز

زیایاز  میش   ی جی  هزرویک،یخیکیوعیاوزاهجیوناجیگقوتنشیاقو کیدبد حیخیایدیشود،یاتزیکهی یهدزی عیی یامیونه زیییی
کهیی وو مجیو ی  تن ویه قووکها عیی جیق زیزز،یدصوو  دیوعیااگراهجیشوون هیی جیکاتتزیگناتعیشوویک،یاند  دیخصووی ووز

اثنوتییی  ود.ی تزیامیهایت هی ججیهیدی ولعیاقتص کجیایدأ  وی   اعی  تزیدیت دی   دگ نیای صنای   دگ نیدوموی زی
نیی جیاقتص کج،یگقتنشیهق وهی بت زیونکمیوعی رو ه هیکهیال ت هی و ختویازوصو هاتیکاتتز،یدروی وی یییکهیجیهی وداک

ی جیکاتتزیایی    ویجلیگ نجیامیشوو یعیاق کی ت ز زمیو ماه،یجلیگ نجیامیکخ تهی قولیهنی و   وزی رویهیکهیشون هییییی
و زکیجی ززیامیی63  مجیا ه.جی زیایویها نا وزیز   هد د،یازتت بیا وتنادژجیخصی زییز شوزیامیازوصو هگنج،یهازهیی

ی یوناجی  یییاق کیاکاهجیکهیج لعیزی کی جیو ویات للزیا وهی عیخصوی وزی و مجیهایوعی  یانی تزیامی ؤثندن ویهاشیییی
 رویهی جیکهیه لیدی ولعیی رو ی کیز یکشیا وهیای لتمدیا هیوناجی ب همشیو یاق کیاکاهجیویتنیا هیدلداکی  تنجی قلیلییییی

 یهجیهای د ن هی   دی عیااقل قیز  م  دی  تنلیکاتتزیا هیایامیق ول هی  تنلیز زیکاتتزیو یهمیقیای زا  جی  ازیام یدنیا
ی62ونخیهکاهیا ه.

ی
 سازی و فسا  مالی خصوصی -2

ق کیگ نک،یز یکی جی   زیااجیا هی عیا لویامی  یی تم وحیکاتهیایاقتص کیو ماهی نآر عی زاقو کی  تز،ی  هضوعیی
ازد.ی  هضوووعیاقووو کی  تزیامیالحی ووو کشیی جی تف اتی یایشووو یشکاهاجیشوووتحی  تزید یهداکیم  کجیی   دش،یآ دیاجیزیا
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گ نک.یاق کی  تزی زیونق زیززیوعی کی  ه  دیکاته،ید یز   ه نکجیاناگ نی کیز  می و   زی  یاقتص کجیهایکهیینکاخهی  ن
یدأ حیا ه.یی تزیانکجیق وحیدیوعی  یانی کی رتحی  خت هجی    زی  یاقتص کجیاییدیوعی  یانی کی لضحیاخعقزی  یدنو

 د.ییدی اللب زعیشووتصووزیا ووهی عیوعی  یانی کی أ یهی  ی م میکاتتزی  حی زاقوو کی  تزیوعیالیهی تل ها،یهات هیزفع
آ  ویدلن وی  ه نکجیاقو کی  تزی عیدی و یو زکیجی زز،ی و م  نیو ویات للزیشوف ا هی  تزیای ناجعیک گنیاها عیشدش،ییییی
 ب هتیا وهیامی ویایا تف کشیامیقدهتی  ی زیوناجی قوی   اعیخصی زی.وعیالیهی لزی ف  دی  تزیش  حیهشیشیایهشیشییی

 ی64اتقتیتیا ه.یخیاهج،یاختعس،ی یایا تف کشیای عیبنکاهجیایهوی

ی جیهازهیخیایزیو قزی  زدشیهای  یییکیدی عیا وی وو مجیو  دیاند  دجیالزیشوویکی عیازگ زشکهیاند  دیخصووی ووز
 وزیی یا وهیایو  دیو یشوف ا هیو روتنجیوعیخصیصیکهیاهم یییاند  دیز  م  دی رو ه هیگقوتنکشیوعیج جیج زبداهجیامیاوتعایی

  مجیا ویا هی عیاض جیهق وهیای  قتدیه  دیونیکهیدفتنیخصوی وزیییکهیهم مه،یا دشیا ولزیی ی ویهتیگ نک.ییکاها ز
یکاشتعیو ش د.ی  مکید ی  لتنکی  هادنجیزقبهیوعیوتییکاتتزی یایااهدی جیخصی زیهای  بیهی زو ماه،یو گ ش
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 گیری  نصیجه
خصوی وزی  مجی تزیامی  هد ددن ویهایت هی  زیا هی عی یجوی زیشیکیال ت هیی جیدصدجیگنا  زعیامیک هیییی

وتییکاتتزیخ ه یایوعیوتییخصوی زی دنکیشیک.یخصی زی  مجیا نامشیوعی  یانی تزیامی    هیی جیاقتص کجی یدیی
امیی فییمیا  ع،یخصی زی  مجی ب هتیش  هی زیهاک.یکهیوعیاقتص کجی–جیهیز حیوعی  هد زیو هدنی و قوتدیی جی    زییی

انی گزیا هی عیدی  یدنیکاتهیاید  میزی کی جیدص  دیگ نزدشیدنیا ویااقل هیهایو اهی زی   دی عی  هی نکمیهایو  دیوعی
 نکمیااگوراهی نک.یووعیا وی ل و ی وعیکاتوهی  هی  زیهای عی نکمیویتنیاز  می زیکی دیوعی نکمیااگراهی زی  دیای ووون   عیییییی

تزیام یکهیج ی  زیاز  میشویکی عیی چیوتییخصوی وزیه ضنیوعی ن   عیگراهجیزب شد.یخصی زی  مجیکهییییگراهجیکات
د  می ن وعیی یوعیخصیصیکهی ن عیاقتص کج،یم   عیو رتنی ر ه هی نک زیکهیال ت هیی جیاجت   ز،ی    ز،یانی گزیایی

 لع،یی  عیی جیک ی نا زیهایدوت دیاقتصو کجیهایی یاهی و ختعیایودانیشوکیا وی رو ه هیگقتنکشی زیدیازدیکهی کیج یییی
وترووو دشیایز  هتی نکمیونی  لتنکیکاتهیوعیا ژشی  لتنکیاقتصووو کجیدنیهایو روووتنیز   د.یخصوووی وووزی ووو مجی تزیامیی
هایت هی جیدتی وی قلیت هییر نجیایی  تگی زیکهیزی کی یایاهگ نیی جی نویایا ه.ی تزیامی ی تن ویای ویهجیدن وی

 عیک ی ناد ک،ی قلیت هییر نجی  هگزاهانیهتی تزیای قلیت ویاجنا زیایهت ناززی یتفعیی جی و   وهیاهمجیکهیجیایی
 طلیبیا وه.یهت ناززی   ی عیاجیامیهاشیی جیانکجیایزی کج،ی  ی زیایخصوی وزیا هی عیا یهی رتنکی نکمیهایییی

  قتگزیشاکاهشی زی  د.یهت ناززیخیبیو ید   دیونیا ویلی یدیه    هیق زین،یشوف ا هیایی  وتگی ز،یضو  ویهصیلییییی
کاتهی زیو شوود..یهت ناززی طلیبی ب هتیا ووهیامی د ن هیا یهی  ی زیونا وو سیه    هیق زین،یک ووتگ شیقضوو  زییییی
  هد دیای  کهزع،ی رو ه هیگقوتنکشی نکمیکهیاند  دیهتی ه.یا حیه    هیق زینیونیا ویا نید و دیکاهکی عیق زینیو  دییی

ینیاجنایشیک.ییکهید  میجیازویایوناجیی عیوعی کیزوییایوعی کی  زا
ی  تگی زیشنایا لزیهت ناززیخیبیا هیایکاتهیخیبیکاتتزیا هی عییدیقدهتیکاهکیاییدیی  تگییا ه.یی

ی  وتگی زی و ما  هیدضو  وی   اعی  یمیایهاشوزیوناجیز  هیونیک یانی  ههجیی یا ه.یشف ا هیی ییشنایی  تگی زییییی
ویزب شوو دی وویاتزیز زیدیاز دی طنشیز    دید یی  ووتزییا ووهیآنای عیاگنی نکمیوعی  ی هیای   هیال ت هیی جیکاتهیااق

که  اهی  د.یی  وتگیوزیاوزاهجیا هیوناجیز  هتیونیاز  میینیزیعیاشتب ش.یی  تگی زی  بیو  جیا لزیهت ناززیخیبیی
ا ه.یکهیم   داهجیزعید ی ی  م  زی جیکاتتزیولتعی  م  زی جیج  لعی دززیایشن هیی جیخصی زیز زیوعی نکم،یمجیزفل نی

زقوبهیوعیاشوت  زی عیامیدص  دیدزی ی ت ثنی زیشیزدیی  تگیییقت د.یی  تگی زیودانیشف ا هیایه    هیق زینیق وحییییا
یک ت  وزیز قه.ی

شووف ا هیوعیا وی ل   ووهی عیدصوو  دیگ نجیایاجناجیدنیوعیشوو یشیاجیاز  میشوویکی عید وعیقیا دیای منهاتیو شوود.ییییی
 ززی عیا ویدص    تیایاجناجیدزی یونیدز نید ث نی زیگراهکیدماکازعیکهیشوف ا هیوعیا وی فییمیا وهی عیاالع  تیوناجی قیی

ک ووتنسیای قووتم   یق وحیک ووت  وزیو شوود.یی یهم عیشووف ا هیکهیهت ناززیخیبیدماکجیاالع  تیایی  ووتگی زیا ووه.یی
جیوعیهشووف ا هیوعیزیوعیخیکیامیاقوو کیجلیگ نجی  ت د.یشووف ا هیو  کی زیشوویکی عیاقوو کی  تزیکهیوتییی جی تتلویاکایی

هداقحی  ییی  ود.ی  یییاقو کی  تزی   نیوعیدی ولعیاقتصو کجی رویه،یجلویا ت  کی  ی زیوعی    هیی جیکاتهیایامییییی
یی عی ی تنیو  کی ر ه هی ن   عیگراهانیکهیا نی ن   عیگراهجیخیایدیشد.

 زیقیجییدیزکهیهیمشیاقتصو کج،ی یضویعیااگراهجی ونایوعی کیانکی  ی کیزی کیهتزیکهی کیاقتص کیو یثب تیاییییی
دیازدی رتحیازوص هجیگنجیایز   ها زیهایهحی  دیآعیه دیوعیا  تعیکهیاقتص کجیوزیثب تیایو   هیا وی یدیهایاز  میکید.ی
و  دیامیالن ویخصوی وزی و مجیم   عی ر ه هیا  عیدنی نکمیهایانایدی نکید یامیا ویالن ویوزیثب دزیی یایدیهمیزی  ز نیهایییی

و ویونک.یی    ویق  هیگراهجیامیالن وی وو ما  هیو ماهیایامیالن ویونگزاهجی زا دشیی عی یجوی دمیشووف ا هی زیشوویکیام
هق وتزیکهیجیهیخصوی زی  مجیایکهییزیدنیشف ا هیضناهجیا ه.یاگنیانا  دیخصی زی  مجی ناهحی و ویخیکیهایی

یالزیز   دیامیالن ویشف ای  مجیوعی یقعیا وی رتحیهای ندفعیز   د.
ویزت  عیه و د دی عیک وهی  وزیماکی گ میایازوص هجیوعیاالع  تیاقتص کجیکهیییکهخصویصیدماکجیاالع  تیوعیا یی

عیدن ویوقتنی جیازیاعیهازهیویو مهگ زز،یییتز،یاهمج،یو ماهی ی م،یالنشیی جی  نازز،یم   عی تزیامی یدی یهکی و   هیی جی
 منهاتیایدصووو  دیگ نجیی جیهاوطعیو یدغ  ناتیکهی یهکیقیاز ویاییشووو  هی زید د.یک وووهی  وزیوعیاالع  تیماکی گ میکه

زیاال    ززی ن   عیشیکیایکهیزت  ع،یویهاوطعیو ی قو وحیاقتص کجی زیدیازدی بویشتحیگ نجیهق وهیز   تدیکهیو ماهییجد دیکه
 ووون   عیهایوعیال ت هیی جیاقتصووو کجی  ن یتدی  ز دیخن دیایاناشی وووتع،یاهم،ی ا ویزیعیاقدامیی جیهازهیگیزعی ووو هب ن



اجیکیوتییخصووی ووزی  هد دی زیدیازدیو یدیجعیوعیی گ نجیا ووحیهق وهی وو تدیا وی رووتحیهایی عیا عکیا..یاا زیکاهک
ی ندفعی  مک.

ی    ویو و نیز یک دی عید ن زمکا زیوعی ا وعی منهاتیمکا زیایازتم لی قووولیت هیامیکاتهیوعیو ماهیا وووهی عیوعیدنیییی
زیامیتهیوعیوتییخصووی ووزیا ووه.یایا دید ن زمکا د ن زیمکا زیاقتصوو کجیگفتعی  روویکیایوعی ل  جیازتم لیاه  فزیامیکا

الن ویخصوی زی  مجی ب هدقهیامیازا یی  ها ز،یاازا ییوینشیاهج،ی  ییییز  عیی ،یا ت نی  یییهشیشیایاق ک  تزیی
ا وه.ی تزیامی  ما  هی جی یدیوناجی م ولعیو یاق کیای  یییدن،یازتم لیقدهتیای قلیت هیی جی  تز،ی    زیای د ن تزیی

ن زجیوعیکاتتی جی ولزی  یوتییخصوی وزیا وه.یکهیآ هآیبید ن زمکا زیایکهیها ووت جیخصی زی  مجییییامیکاتهی 
 زیدیانیازت  هیکاشووهی عی  ها زی   اعی  ی ز،یهق وهییر نج،ی  یییازدامشیکاتهیایی  ووخیگی زیاازا یی  ودی عیی عیی

یبیکیشووو خمی  ف هی منهاتی عیو  زگنا وی یاهکی   نیووعی  یییاقووو کیکهیکهیو وی م   تیکاتتزی زیگنکک.یی    ویویی
هن هیوعی و هیهت ناززیخیبیایشوف ای و مجیقیاز ویای منهاتی زیو شد،یکهی  یییاق کیدأث نیوقزا زیا ف ی زی  د.یییی
 تزیامیهاشیی جی ب همشیو یاقو کیاکاهجیای  تزیخصوی وزی  مجی زیو شد.یکاتتزیویکنیاقتص کیامیج لعی یا لزیا هی عیییی

  تزیایاکاهجیا وه.یاگنیکاتهی یآکیشویکیایخصوی زی  مجیوعیزت  عیون دیکه  اهیهشیشیایییییاهدب ای قوتم دیو یاقو کیی
یییه  زهیکهیج  لعی  ییی زی  ود.

ا  یاگنیانا  دیخصوی وزی و مجیی ناشیو یز  هتیی جیکق ویق زیززیزب شودیخیکیوعیاوزاهجیوناجیگقتنشیاق کیدبد حیییییی
ی.یکشی زیاتقتیتیهوی–ی عیبنکاهجیایا تف کشی یای–یعساختی–شدشیای یجویاق کی  تزی عی ب هتیا هیامیهشیشی

یدایامیخصوی وزی و مجیدری ویایگقتنشی ر ه هیشینازدانیکهیال ت هیی جیاقتص کجیای    زیا ه.یگنآعییییی
  ها زیایوینشیاهج،ی  یییدصوودجیگنجییا ووتنادژجیخصووی ووزی وو مجیوعی  یانیهاشی  هجیوناجی  یییاقوو ک،یاازا یی

یشوینازدانیوعی ر ه هیو رتنیکهیال ت هیی جیاقتص کجیایاجت   زیج  لعیدلمزی زییج،یدروی ویکاته،یدماکی و مجیاقتصو کیی
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