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 برشص  بٍ التػازی َای فؼالیت ياگذاری ساذتاری، تؼسیل لبیل اس َای وًلیبزالی ایسٌ اذیز ی زٍَ سٍ عی

ٍ  بىشس  تزخیشغ  آن خشش  ي َشا  آسازسشاسی  َشا،  گذاری ممزرات ي َا سزایی ممزرات اوًاع ذػًغی،  ي َشا  بزوامش

زر ػمشل ضشاَس تیشًیه ي     زر ػشیه اشاا امشا   . اسشت  بًزٌ اسالمی خمًُریوظام  التػازی َای سیاست

ٍ ایم  بًزٌ فزازيلتی بشرگ برص یکتز  فزبٍ ضسن َزچٍ بیصگستزش ي   بشز  زایشم  زيرٌ َمشیه  عشی  کش

: یمَسشت ای زيگاوشٍ   چُشزٌ  بشا  یتیؼضش يضشاَس  پیساست . است ضسٌ افشيزٌ اش سیاسی ش التػازی لسرت

ٍ  اما تااسيز سیشازی  التػازی با بسیاری اس مرتػات وًلیبزالی اوحػشارات بششرگ    التشسار  ی زر سیزسشطغ

 .یتليز ي یغًػذ ،فزازيلتی

 تاکىًن 1331َای التػازی خمًُری اسالمی اس ساا  بزوامٍ بٍوسبت وًلیبزالیسم اعالق اس َمیه ري، 

ی تؼسیل ساذتاری با اضارٌ  التػازززاوان ي عزفساران بزوامٍخزیان اغطی ػمًماً . است بًزٌاذتالف محل 

را اویار  ی اخزاضسٌَا وًلیبزالی بزوامٍذػطت زيلتی زر التػاز ایزان  وُازَای فزازيلتی ي ضبٍ فزازستیبٍ 

زيلتشی ي   ضبٍَای زيلتی،  َای بىگاٌ فؼالیت ای اس کٍ آمیشٌتػًیز التػاز امزيس ایزان  ی ي با ارائٍ. کىىس می

ٍ   آوشان   .تًان چىیه التػازی را وًلیبزالی زاوسشت  اوس ومی مسػی استذػًغی  ی اغشطی   بشا تیشزار ذغابش

 باسارَای ذػًغی، مالییت امًق ،«فززی» آسازی ي ابتیار بز وًلیبزالی ی وظزیٍ اوس زر مسػیوًلیبزالیسم 

چىیه مًارزی اگز وگًییم بٍ َیچ گزفتشٍ  ضًز، زر االی کٍ زر التػاز ایزان  می تأکیس آساز تدارت ي آساز

برص بشرگی اس التػاززاوان ي ريضىفیزان چپ بز يخشًٌ پزروشگ    ،زر ممابل .روگ است ضًز بسیار کم می

 . وًلیبزالیسم التػازی زر ایزان تأکیس زاروس

 سام يخًٌ التػاز ایزان وًلیبزالی است ي چزا بز ایه يخًٌ تأکیس زاریم؟کپزسص ایه است کٍ 

 

ٍ  التػشازی  ي سیاسی َای بحزان زٍَ یک پایان ي خىگ پایان یؼىی 1331 ساا زر  سیاسشی  وظشام  زر کش

ٍ  سشاسوسگی  اس مىظشًر . گزفشت  لزار زيلت زستًرکار زر «ساسوسگی» بًزیم مًاخٍ آن با مستمز  يضشً   بش

ً  اس سًزآير ي مستمز ی سزمایٍ اوباضت .بًز سزمایٍ اوباضت مًتًر کززن ريضه ٍ  مسشتطشم  ییسش  ی عبمش

ویشش زر   زي َشز  ایه ي بًز خسیس زار سزمایٍ ی عبمٍمستطشم  زیگز سًی اسي  ،«مىضبظ» ي ضؼیف کارگزی

 . تسُیل کىس را سزمایٍ اوباضت کٍ یایسئًلًصیی ي وُازی بستز گزيِ تیًیه

زار خسیس زر زستًرکار  ی سزمایٍ عبمٍي تمًیت بگیزان ي ویش ایداز  ساذته مشزيامًق اس ایه ري، مغیغ

آواوی تطشییل  زر ایزان مؼاغز زار وًذاستٍ را  ی سزمایٍ ی اغطی عبمٍ َستٍ. يلت لزار گزفت َای زيلت

واضی اس اضًر زر مطاغل ارضشس  « بًريکزاتیک»بٍ وظام ااکم ي راوت « يفازاری»مسز راوت  زازوس کٍ بٍ
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. مىشس ضشسوس   بُشزٌ  َای ػمشًمی  يیضٌ تػااب زارایی ي بٍاوسيسی  ی ثزيت َای گستززٌ مسیزیتی اس فزغت

َایی زر پیًوس با برص زيلتی ي ویش وُازَای فزازيلتی تطییل زازوس  تسریح ضزکت  َا بٍ َمیه افزاز ي گزيٌ

ي ویشش  َشای التػشازی بشٍ برشص ذػًغشی       َا ي فؼالیت اٌگاس مشایای واضی اس ياگذاری بىعًر ذاظ  بٍي 

ٍ    .ضسوسمىس  بُزٌَای زيلتی ي فزازيلتی  لزارزازَای سًزآير برص ی  ابشار مُمی کٍ بشزای تطشییل عبمش

ٍ    )زار خسیس  سزمایٍ ٍ ( ذػًغی، زيلتی، فزازيلتی یشا اضشیاا متؼشسز چىسرگش ٍ   ي فزبش ضشیل   سشاسی آن بش

َای ػمشًمی بشًزٌ    زارایی زر ارتباط بامالییت  َای سطب ای مًرز استفازٌ لزار گزفت اوًاع ريش گستززٌ

ٍ ( امًلی/ امیمی )ایه اضراظ ی بؼس  زر زي زٍَ. است َشای بششرگ بشا فؼالیشت زر      ػمستاً زر مدمًػش

 .َای ذػًغی استمزار یافتىس َای متؼسز التػازی ي با محًریت باوک رضتٍ

 ،ساسی ویزيَای کار مغیغ ري ساسی ویزيی کار ي اسایه ي ارسان ساسی زر سًی زیگز ماخزا، یؼىی کاالیی

 ممايمشت  امیشان  کشارگزی،  مسشتمل  َشای  تطشیل  اشذف  بشا  ی ورسشت اومشال ،   ، یؼىی زر زٍَپیطاپیص

ي ريابظ  ضس ویزيَای مشزبگیز افشيزٌ میضمار بز ضمه آن کٍ . بًز ضسٌ سطب مشزبگیزان اس یافتٍ ساسمان

ٍ ، ضشس  مشزی بٍ ضیطی گستززٌ زر مىاسبات ااکم بز ویزيَای کار ااکم مشی   1331اس عشًر مطشرع    بش

 بیىشی  پشیص  کشارگزان  بزای مًخًز وُازی وظم ي کار لاوًن زر کٍ امًلی اس زستٍ آن کٍ ٌ بًزتالش ضس

ٍ  اوباضشت  تزتیشب  بشسیه  تشا  ضًز سطب بًز اذتیارضان زر ػمالً ي ضسٌ ٍ  اتیشا  بشا  سشزمای  کشار  ویشزيی  بش

 ضشامل  ضس اخزا چارچً  ایه زر کٍ َایی بزوامٍ مدمًػٍ. ضًز سًزآيرتز مىؼغف ي مىضبظ لیمت، ارسان

 عزیك اس غیزمستمیم کٍ کاری یَاویزي ضمار افشایص کار، زایمی لزارزازَای تز بیص َزچٍ محسيزساسی

 یَا برص ذزيج ي زرآمسوس، التػازی يااسَای استرسام بٍ اوساوی ویزيیتأمیه  کاری پیمان َای ضزکت

 .بًز کار ممزرات ي لاوًن ضمًا اس کار یَاویزي اسيسیؼی 

فزازسشتان، تضشؼیف مًلؼیشت    ی وشًلیبزالی زیگشز ضشاَس تحیشیم مًلؼیشت       بىابزایه ماوىس َز بزوامٍ

 . ایم مالییت بزای کسب سًزَای َىگفت بًزٌ َای سطب فزيزستان ي ویش استفازٌ اس اوًاع ريش

ٍ  میساوب عبماتی ای پزيصٌ را وًلیبزالیسمبٍ التػاز ایزان بىگزیم ي  اختماػی اگز اس مىظز عبمات ٍ  کش  بش

ٍ ی فزازست  بٍ وفغ عبمٍَای ػمًمی  مطاػات ي زارایی بٍ وسبت مززم ػمًم ویش ي کارگزان امًق  امطش

 کارفزمایشان  ي بگیشزان  برص اػظشم مشزيامشًق   میان مىاسبات بٍ کٍ خایی تا تززیسی ویست کٍ. بزز می

چىیه اسشت  . ایم بًزٌ یی وًلیبزالی گستززٌ ي ااز گززز ضاَس بزوامٍ باسمی زيلتی ضبٍ ي ذػًغی ي زيلتی

ی  سمیىٍای کٍ زر  ساسی گستززٌ ی عبیؼت ي مىابغ مطاع عبیؼی با فزایىس اوباضت سزمایٍ ي کاالیی رابغٍ

 .غًرت پذیزفت سیست َای محیظ ظزفیت
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« ااکمیت»اػتىایی  بز بی کماکانَای التػازی ایزان  ایه میان مىتمسان وًلیبزالی بًزن بزوامٍ زر البتٍ

بشٍ  . وافشذ اسشت  رسشس اوتمشازی    اضارٌ زاروس کٍ بٍ وظز میت ذػًغی، ي خش آن بٍ وُازَای باسار، مالیی

 مىاسبات يخًٌ اس بسیاریتًاوىس بٍ  َای التػازی ایزان می مىتمسان وًلیبزالی زاوسته بزوامٍػبارت زیگز، 

 رزپاَشای اضشارٌ کىىشس کشٍ زر آن     اشاکم  اختماػی ي التػازی ي سیاسی ی عبمٍ َای مرتطف میان برص

ٍ     یابیم ومی ضًز می وامیسٌ وًلیبزالیسم چٍ آن اس پزروگی فشيوشی   ي گًاٌ مُم زر ایشه ذػشًظ لشسرت ريبش

 .گً است مدمًػٍ وُازَای فزازيلتی غیزپاسد

ضسن ي مشزبگیشز ضشسن ویزيَشای کشار،      ی کاالیی ااغل وًلیبزالیسم ػاليٌ بز تًسؼٍبٍ ػبارت زیگز 

ایه مًرز اذیشز زر التػشاز   زر ي  ذػًغی استزار  ی سزمایٍ یابی ريسافشين عبمٍ گیزی ي یا لسرت ضیل

 . َستیمَای ذػًغی، زيلتی ي فزازيلتی  اس برصایزان ضاَس تػًیزی پزاػًخاج 

المططشی   تًسظ وُازَای بشرگ مالی بیه 1790ی  التػازی است کٍ اس زٍَوًلیبزالیسم یک زستًرکار 

زر ایشه زسشتًرکار بشزای    . زاری امزییشا زوبشاا ضشس    المططی پًا ي ذشاوٍ ماوىس باوک خُاوی ي غىسيق بیه

ضسٌ کاَص یابشس   گذاری اس سًیی تالش ضس سُم ویزيی کار اس ارسش ذطك ی سًز سزمایٍ ااضیٍ صیافشا

تشز   َشایی کشٍ پشیص    َای سًزآير خسیشس زر برشص   فؼالیت ،با گستزش سپُزَای کاالییي اس سًی زیگز 

یؼىشی مدمًػشٍ الشساماتی زر ممابشل     . تؼزیشف ضشس   ،کززوشس  ی ذسمت مشی  وُازَای زيلتی یا سىتی ارائٍ

گزایاوشٍ زر کطشًرَای    َای تًسؼٍ زاری پیطزفتٍ ي سیاست َای زيلت رفاٌ زر کطًرَای سزمایٍ سیاست

 .بًزتًسؼٍ  زرااا

کشار،   یَشا مًلت ویزي ساسی، گستزش کارسزایی، ذػًغی ممزرات – َای اغطی رصیم وًلیبزاايیضگی

ريوس مطابُی زوباا  1331زر ایزان ویش اس  بًز يايراق بُازار متیی بز تأمیه مالی برص مالی ي ی  تًسؼٍ

ضسٌ کاَص  ػازی ذطكَای الت گذاری تالش ضس ورست سُم ویزيی کار اس ارسش بزای ريوك سزمایٍ. ضس

تُاخم بٍ آمًسش، بُساضت، )َای خسیس کاالیی تؼزیف ضًز  ، اًسٌ(زستمشزَای امیمی وسبی ثبات)یابس 

ٍ  َشای ذػًغشی   مؤسسات اػتباری ي باوکرضس )، بس، باسارَای مالی گستزش یا(مىابغ عبیؼی ی  ي تًسشؼ

َای  َا اس وزخ مالیات بز سًز ضزکتوزخ تغییز )تزی بز عبمات مززم تحمیل ضس  ، بار مالیاتی بیص(بًرط

َشای ػمشًمی بشٍ ضشیل      ، زارایشی (ي اخزای لاوًن مالیشات بشز ارسش افششيزٌ    تػاػسی بٍ وزخ ییىًاذت

 .َای زیگز ز، ي بسیاری اس سیاستًای ياگذار ض گستززٌ

َشای   َای التػازی زر ایزان بؼس اس خىگ بارَا ياگذاری فؼالیشت  َای ي سیاست اما اگزچٍ زر بزوامٍ

َا، اشذف ي یشا    ساسی زيلت، اغال  وظام لیمت التػازی بٍ برص ذػًغی، اذف ممزرات سائس، کًچک
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َا ي مًارزی اس ایه زست مًرزتأکیس ي زر زسشتًرکار بشًزٌ اسشت امشا ومشص بشاال ي        ساسی یاراوٍ َسفمىس

زی زر ایه َای مرتطف التػا زر برص( َا زيلتی َا ي ضبٍ اػم اس زيلتی)ی برص غیزذػًغی  کىىسٌ تؼییه

 گًیس؟ میان چٍ می

گیزی، تزکیب عبمات فزازست ي مىاسبات زيلت با ایه عبمٍ بزاساط  ی مُم آن است کٍ ضیل ویتٍ

َای وشًلیبزالی   اساساً اخزای بزوامٍ. یابس عًر ذاظ ساذت زيلت تفايت می ی َز خامؼٍ ي بٍ ضزایظ يیضٌ

؛ .یابشس  ذًز را میذاظ ااکم ضیل  َایُاززر َز کطًر با تًخٍ بٍ ساذت ااکمیت ي مىاسبات زريوی و

ٍ     .ی اختماػی است چزاکٍ ااکمیت وٍ یک ابضٌ کٍ یک رابغٍ ی وشًلیبزالی   َمان عشًر کشٍ زر پشی بزوامش

گیزی وربگان اش  کمًویست ريسیٍ زر ممام الیگارضی  یطتسیه زر ضًريی بؼس اس فزيپاضی ضاَس لسرت

ريوشس   ي افظ بزذی يخًٌ التػاز متمزکش،یست چیه ضمه التسار اش  کمًو ،مالی خسیس بًزیم، زر چیه

ٍ   زر لسرتمطابُی را  ٍ  گیزی وربگان اش  کمًویست زر ممشام عبمش زر  .یشم اٌ سزیش زار خسیشس   ی سشزمای

بشٍ تمًیشت لشسرت التػشازی ضشیًخ اشاکم       َای وشًلیبزالی   اخزای بزوامٍ شیو َای ذطیح فارط وطیه ضید

پسیشسار ضشسٌ ي اس لزارزازَشای     ااکمیتامتساز ذًزِ امیمت زر زر  زار خسیس ی سزمایٍ عبمٍي  اودامیسٌ

  .بززٌ استساالری زيلتی بُزٌ  زيلتی، امًق ػامطیّت، ياگذاری سمیه ي مًلؼیّت زرين زیًان

ػمستاً ) زار وًذاستٍ ی سزمایٍ گیزی یک عبمٍ زر ایزان ویش با تًخٍ بٍ ساذتار ااکمیت زر کىار ضیل

مالی وُازَای فزازيلتی، اػم اس  لسرت التػازی يضاَس تمًیت  (بًريکزاتیک َای يفازاری ي بٍ مسز راوت

َشای   َای التػازی گستززٌ زست سزٌ بًزوس تا تًلیشت  اغغال  وُازَای اومالبی ي وظامی کٍ بٍ فؼالیت بٍ

 . ایم مذَبی ي وُازَای مطابٍ بًزٌ

ساویم کشٍ َىشًس   بی اخزاواضسٌ  يصٌوًلیبزالیسم را یک پزػیه ااا، بایس تًخٍ زاضتٍ باضیم کٍ اگز زر 

ایشم،   مًخًز را مسسيز کشززٌ  َای بحزانرفت اس  بزينراٌ زر امیمت . زر محک تدزبٍ آسمًزٌ وطسٌ است

َشای بشاسار کشار،     ویاسمىس بشاسوگزی زر سیاسشت   َای ساذتاری مًخًز اسخمطٍ رفت اس بحزان زينبچزاکٍ 

. اوشس  محیغی است کٍ اساساً با وًلیبزالیسم بیگاوٍ َای سیست َای کاالیی زر التػاز ي سیاست کاَص اًسٌ

 .یؼىی اس مىظز التػازی غزف ویش بزای غطبٍ بز بحزان ساذتاری ویاسمىس گذر اس وًلیبزالیسم َستیم

 :چزاکٍ زاریم تأکیس اذیز ی زٍَ سٍ التػازی َای امٍبزو بًزن وًلیبزالی بز بىابزایه

ی لسرت عبماتی بٍ عبمات فزازسشت بشًز زر ایشزان     وًلیبزالیسم زر اريپا ي امزییا اگز بزای اػازٌ .1

 یشیش مآ تیش مفًم یزاػتلا یٌ صيزپ اسبٍ چ زظىم هیا سا ي بزای تیًیه لسرت عبماتی عبمات فزازست بًز
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 ٍخش ي زبش  سیش اب ،میزگو یم یزاػتلا یاٍَ ماوزب ٍب تسزيزف تامبع زظىم سا یتلي ،ير هیاسا .زًض  ًسحم

 .میىک سیکأت نآ یلازبیلًو

ٍ  عشی  تشز  بشیص  بسیار ضست با ي زیگزی وًلیبزالی ی بزوامٍ َز ماوىس .2 ٍ  سش ٍ  ی زَش  امشًق  گذضشت

ٍ  ایشزان  زر اخزاضشسٌ  التػشازی  َشای  سیاست ي َا بزوامٍ اخزای پی زر مززمی عبمات التػازی  ضشست  بش

ٍ  رایگشان  زستزسشی  اك زایم، کار اس بزذًرزاری اك: کزز پیسا کاَص  اس بزذشًرزاری  اشك  آمشًسش،  بش

 .فزاگیز زااّ یک مثابٍ بٍ ضُز بٍ اك البتٍ ویش ي باسوطستگی، َای مستمزی اس بزذًرزاری اك سالمتی،

ٍ  گً غیزپاسد ي فزازيلتی ی  گستززٌ برص اضًر امزيس ایزان التػاز پزاػًخاج تػًیز .3  اس واضشی  وش

 پزتىالض ااکمیت تًسظ وًلیبزالی َای سیاست اخزای اس بزذاستٍ بطیٍ وًلیبزالی َای سیاست اخزای ػسم

ٍ  اسشت  مًضشًػی  آن اس گسست زلیل، َمیه بٍ. است ایزان التػاز بز کالیگارضی ٍ  زر بایشس  کش  ی زرخش

 .کزز زوباا سیاست سپُز زر رستو

 بحششزان عبمشاتی،  وشابزابزی  ي فمشز  بحشزان  ایشزان،  التػششاز کىشًوی  َشای  بحشزان  اس بشرگشی  برشص  .4

ٍ یا ػمستاً  مطرع عًر بٍ اختماػی باستًلیس بحزاني  مؤثز، تماضایکمبًز  بحزان محیغی، سیست  بزذاسشت

 زر مًخشًز  سشاذتاری  بحشزان  اس رفت بزين ري، اسایه. است بًزٌ ایزان التػاز بز ااکم وًلیبزالی الگًی اس

 . است گذضتٍ ی زٍَ سٍ وًلیبزالی َای بزوامٍ اس لغؼی گسست مستطشم ایزان التػاز

 تمشایش  يخشًٌ  بزضشمززن  ي «يالؼشی  ذػًغی برص» ی زربارٌ  فزیبىسٌ َای ذغابٍ فزامًش ویىیم کٍ

 رَشایی  َشای   راٌ اس مززم زيرکززن غزفاً التػازی، وًلیبزالیسم با اسالمی خمًُری التػازی َای سیاست

 .است کىًوی اختماػی ي سیاسی ش التػازی اوسساز ي بست به اس


