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 ی نویسنده درباره

 المللی و مطالعات خاورمیانهاقتصاد سیاسی، روابط بین یو پژوهشگر مارکسیست در حوزه  گرکنش  حامد سعیدی

 به  ی و راهنمایی یی ابتدااز پایان دوره پساو     ( استتهوان )از توابع ستریتیو ست  درهروستتای  یزادهاستت  او 

عنوان  بهه و اش در دِار در کنار خانوادهرا با ک  اشنوجوانی   دوران و تحصتتیل یتتد  ترک همجبور بدالیل متعددی  

برای چند ستتتالی در ستتتالگی ایران را ترک کرد و هیجده   درکرد  ستتت ریکارگری    اکارگر فصتتتلی در تنران ب

های با اندیشتته اشبه فعالیت ستتیاستتی و ایتتنایی  وی  اوری؛ این ستترازاز روییتتدکردستتتان عرام ماندگار 

در کشتتور هلند   ی ستتیاستتْیعنوان پناهندهبهو   مناجرت کرداروپا    به 2010او در اواخر ستتا     بودستتوستتیالیستتتی  

 اقامت گ ید 

  کته دایتتتت پشتتتت تار فراوانی  دلیتل انگی ه و بته امتامتانتده بود،  بتاز  تحصتتتیتلمتدرستتته و  ستتتا  از  12از   بیشحتامتد  

 پس  ی مدیریت بازرگانی به پایان رساندی کاریناسی را در حوزهتحصیالتش را در دانشگاه یروع کرد و دوره

 از دانشتگاه امستتردام ی علوم ستیاستی )گرایش اقتصتاد ستیاستی(در ریتته  کاریتناستی اریتد  مدرکبا اخذ ، از ان

: یک اقتصتاد ستیاستی ح تور ست اه پاستداران در فتنعت نزت و گاز ایرانبه »نی   اش نامهپایان  ؛التحصتیل یتدفارغ

- 2020اکنون )او هم   استت منتشتر یتده   نی فارستی و   انگلیستی  هایکه به زبان  یافت« اختصتا  انت ادیتحلیل 

  در دانشگاه الیدن است «المللی روابط بین»ی گذراندن دومین کاریناسی ارید در ریته درحا ( 2021

الیستتم  ام ری«، »روریستتمجنگ با تاقتصتتاد ستتیاستتی  »با عناوین   و ستتیاستتی   ی پژوهشتت  نویتتتار  چنداز وی تاکنون 

یتده منتشتر   «ن د اقتصتاد ستیاستی »در ستایت   «های ظنور و گستترش استالم ستیاستی زمینهو »  «،بشتردوستتانه در لیبی 

 اسی ن د اقتصاد سیت  است 

  

https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c2739554
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2018/07/02/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c/
https://pecritique.com/2018/09/15/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://pecritique.com/2018/09/15/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://pecritique.com/2018/09/15/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://pecritique.com/2018/09/15/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://pecritique.com/2019/07/17/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/07/17/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/07/17/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%a7/
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 مقدمه 

سا  برجسته  واپسین  در  که  گزتمانی  سده ترین  کانونهای  در  خورییدی  چناردهم  از   ی    بسیاری 

حوزه دزدزه  در  و  گرفته  قرار  اجتماعی  سوژه های  به  نظری  بحثی  پرسمان ی  یده،  مبد   برانگی ی 

ی اجتماعی و است  در عرفه   ی ایرانی جامعهبار ان در پننه امدهای فاجعهنولیبرالیسم و پیی  پدیده 

به   واکنش  نولیبرالی، جامعهافسارگسیخته   هایهجوم در  تظی  و  ایران یاهد یورش  اهرات خیابانی  ی 

علیه ف ر و فالکت و    98  و ابان   96ماه  ی هزتاد، خی ش سراسری دیچون اعتراضات دهه نظیری همبی

های ننزته  این زلیان   نشان داد ، امایدند سرکوبهرچند در نطزه  هایی که؛ خی شمحرومیت بوده است

و قدرت  ِکشند  میو هرازگاهی زبانه  گیرند  چون اتش زیرخاکستر، خامویی نمیدر اعمام جامعه هم

به  را  می حاکم  سا  چالش  خصوفیگیرند   موج  علیه  کارگری  اعتراضات  که  مراک    سازیِهاست 

ها اعتصاب و اعتراض مستمر و  ترین انی جنبش کارگری تبدیل یده که رزمنده تولیدی به قلب ت نده 

یرکت  طوالنی  کارگران  هزت وفنعت  کشت مدت  است نیش ر  اعترا  ت ه  در  روند  کارگران  به  ض 

کنند  و اما ماندگارترین  ید از بخش خصوفی« را مطالبه میهای کالن »خلعها و اختالس سازیخصوفی

یعار »نان، کار، ازادی    ،برافرایت  مند قداعتصابات ی وه ی طب اتی که از د  این  ترین گ اره و رادی ا  

اداره  بود که دربرگیرنده ت  توی عمیق ی یورایی«  دادخواست  و رنج ده ترین  ایران دیده های کارگر    ی 

به  این  است   ازهمین دلیل  به  یعار  پیوند   عنوانظرفیت مناسبی  برای  بال وه  های  خوردن جنبشمزصلی 

سازی سو با این تحو ، گستره و عمقِ تبعات خصوفی   هم برخوردار استاجتماعی و خی ش گرسنگان  

ی فرزند کارگران و زحمت شان در  موزیی بر گُرده ها و خدمات اسازی( دانشگاه سازی و کاالیی)پولی 

ساحت حیطه دیگر  و  دانشگاه  اجتماعی ی  حیات  مش ت های  و  سنمگین  چنان  برای  یان  که  بوده  بار 

ی یورایی اموزش«، »الترناتیو ما یوراست« و »سرنگونی نولیبرالیسم« فراروی از این وضع، پرچم »اداره 

داری نولیبرالی  یی برافرایته یده و به نماد م اومت علیه سرمایهاز سوی جریان پیشرو و مست ل دانشجو

است؛ گزتمانی که هم  را در د  خود میزمان جوانه درامده  بدیلی سوسیالیستی  ی  پروراند  همه های 

افتاین پر  تاریخ  دادخواهیِ  پژواک  استها  می  وخی ی  فواره  جامعه  این  کالبد  از  ندای  که  و  زند 

 کند که »جنان دیگری مم ن است«   دهد و اعالم میرا سر میدگرگونی وضع موجود 
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های متزاوت از نولیبرالیسم در گرانیگاه جد  نظری و گزتمانیِ  بر متن این تحوالت، خوانش و بینش

ی  بر سر این بود که ایا جامعه   ای نظریمناقشه   57چپ و راست قرار گرفته است  اگر در اثنای »ان الب«  

ست،  ا  داریسرمایهفئودالی ت نیمه که هنوز نیمه داری یده و یا این ی سرمایهطور کامل وارد مرحلهایران به 

نی ، ولو در م یاس و به سبک این پرسش    یوسیاقاکنون  است که ایا در جریان  دیگر، مجادله حو  

ی »چپ«، گرایشی بر این باور است  نمونه در میان جبنه ایران نولیبرالی است؟ از باب    داریسرمایه  اقتصاد

به ان  از  و  ندارد«  نولیبرالیسم  به  ربطی  هیچ  مطل اً  ایران  »اقتصاد  نظریه که  و  »م تب  نوعی  ی عنوان 

زا بودنش را نادرست  دلیل تورم کند  نظرگاه دیگری اطالم نولیبرالسم به اقتصاد ایران بهاقتصادی« یاد می

یود که »ادعای اجرایدن نولیبرالیسم در ایران  راستی نی  چنین فنم میمیان جریانات دستپندارد  در  می

با بیان این ه »نولیبرالیسم در  راستی  ی دستسردبیر یک نشریه« و یا مثالً  نامیدتوان  را حتی طن  هم نمی

« بر این باور است که بدترین کار »الصام این مزاهیم  !سی افالً چی  بدی نیستی سیاافطالح اندیشه 

 بر ایران است «  

گیر دولت و ننادهای وابسته به ح ومت در  ی چشمها، استمرار ح ور و مداخله سوای این داعیه 

های  نناد و بنگاه   زدنگیرند، یا چنبره کار میبودن اقتصاد ایران به ای برای زیرنولیبرالیاقتصاد را سنجه 

کنند  در نمای  خصوفی« عنوان میها را »خصولتی« یا »یبهسازیفرادولتی و نظامی بر فرایند خصوفی

که  )یبرالیسم  نول  ایعده یود،  جا هم که بر وجود نولیبرالیسم در ایران فحه گذایته میطن امی تری، ان

اقتصاد سیاسی سرمایهیاکله »مطالبه« فرو می  را   ( داریِ جنانی استی افلی  از  تا سطح یک  کاهند و 

کنند  در واقع با ظاهریدن  های نولیبرا « میمجریان و منتزعان نولیبرالیسم در ایران طلبِ »توقف سیاست 

این توهم  و با دادن ادرس ایتباه، به   سازی فراگیر نامشروط«ی مخالزت با »سب ی از خصوفیدر لزافه 

گیر طب ات  سازی به »سبک« دیگری )که مدنظر نظر انناست( »گریبانزنند که گویا خصوفی دامن می

یود و یا »بسط نابرابری« را در پی ندارد!؟ این نگرش مصدام عینیِ استمرارطلبی وضع  پایین« جامعه نمی

  استگران« ی »حمایت از مطالبات کارموجود در لزافه 

یناسی )چیستیِ ان( و  ی نولیبرالیسم از لحاظ هستیها عموماً حو  فنم و تحلیل پدیده این مناقشه 

ی تالقیِ من ران نولیبرالیسم در ایران، در  چرخد  ن طه می  ( براییمیناخت ان  یناسی )چگونه به  یناخت 

نولیبرالیسم در اقتصادهای    ایهجلوه   که با انْمیان هر دو طیف چپ و راست، همان متر و گَ ی است  

https://www.magiran.com/article/2496909
https://www.nedayeazadi.net/1399/10/34133
https://www.nedayeazadi.net/1399/10/34133
https://www.nedayeazadi.net/1399/10/34133


 نولیبرالیسم در ایران/  5

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

ها به توضیح و یناخت این پدیده در  کنند و دقی اً با همان فراسنجداری را قیاس میی سرمایهپیشرفته

این نگرش  پردازند  مسئلهایران می و حتی    مندیتاریخ ی  ها م وله این است که در دستگاه تحلیلی 

جنانی    بل از جنگها زایب است  اگرچه تبارهای نولیبرالیسم از حیث نظری به قپدیده   مندیمکان 

بر می  نیمه دوم  از  نی   اقتصادی سرمایه  1970ی  ی دوم دهه گردد و  بر متن بحران  پا گرفت و  و  داری 

سرمایهبه  سیاسی  اقتصاد  زالب  گرایش  به  همان تدریج  اما  ید،  مبد   جنانی  ان شاف  داری  که  طور 

های تاریخی و  نولیبرالیسم در برهه راستایی نبوده، مختصات و ریختِ پدیداری  داری تاریخاً تکسرمایه

ساختاریِ    ها و تنوعکردن پیچیدگی جغرافیاهای مختلف نسبتاً متزاوت تجلی یافته است  اهمیت لحاظ 

پی ریافتهفورت تبیین و کاوش ی واقعیات اجتماعی  های  این جنت است  در  از  تاریخیِ    که سیرمان 

ای و محلی بر  المللی، منط ه های نیروهای بین نشک داری در سطح جنانی و برهمت وین و تطور سرمایه

یالوده  ناموزونی  به  روساخت ی دیگر  و  اقتصادی  ملت های  ت  دولت  قلمرو  درون  سیاسی  ها های 

یک ایدئولوژی خا  که در یک کشور بسیار پیشرفته متولد یده،  »  قو  انتونیو گرامشیانجامد  به می

محلی بر ترکیبات ان    ]نیروهای[وانزعاالت مت ابل  ود و فعلییافته ت ثیر میدر کشورهای کمتر توسعه 

دلیل وجود چندین س نر متنوعِ قلمروی  به المللی و نیروهای ملی،  گذارد  روابط میان نیروهای بین تأثیر می

ساختاری   حیث  روابط  از  با  دولت،  هر  همهدرون  در  قدرت  سطوح،متنوعِ  میپیچیده   ی  یود« تر 

داری نولیبرالی در زمان و م ان متزاوت نمودهای  (  بنابراین این ه سرمایه 407-406،  1999)گرامشی،  

یود،  می   ظاهردرونی و منطق نظریِ ان متناقض    پویاییگیرد و ی ل فوریِ ان با  خود میمتمای ی به 

ساختار کالن اقتصاد سیاسی   جملگیْنایی از توازن قوا، تعامالت و ت ادهای درونی نیروهایی است که  

 بخشند  ی دولت ت ملت را فورت میوار و پیچیده ی اندام درون یک مجموعه 

  پژوهیدن ی نظری ت پژوهشی از منظر سنت مارکسیِ ن د اقتصاد سیاسی با  رو، در این رساله ازاین

به  فرادولتی(،  ننادهای  )و  پرسش که چرا دولت  اجرای سه  این  اقرزم  لیبرالیسم  تصادی، همواره  دهه 

است و منابع افلی مالی و تولیدی را در کنتر  دارد، به یناخت و   بوده  بازیگر افلی در س نر اقتصادی 

خصیصه  تعیّن بازنمایی  وجه   یافته های  در  ممی ه و  نولیبرالیسم  اسالمیی  برای  می  جمنوری  پردازیم  

ویژه با تمرک  بر فرایند  ایران، به  الیِداری نولیبرمنظور، از خال  ن ش و وظایف دولت در سرمایهاین
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میانجیسازیخصوفی یافتن  پی  در  مزصل ها،  ایجاد  و  مؤلزه بندی ها  میان  ان مامی  و  معین  های  های 

درونی و روابط دیال تی ی    پویایییابی به  دخیل در پروبلماتیک این نویتار خواهیم بود؛ امری که دست 

سازد  پذیر میسیاسی ت ایدئولوژی ی را ام ان  دی و روساخت میان نیروها و ننادهای زیرساخت اقتصا

اه  قبل این مسائل، نخست  به  پرداختن  استدال    مّاز  و  تعریف و فورت مزاهیم  را  بندی  های محوری 

 کنیم تا در ادامه به یرح و بسط زوایای ان ب ردازیم می

یدن  یش مسلط ان در عصر جنانیداری نیست، بل ه گرای مج ا از سرمایهه نولیبرالیسم پدید  یکم،

مند  ی نظام داری نولیبرالی اساساً مبتنی است بر استزاده نشان و سازوکارهای سرمایهسرمایه است  سریت

از قدرت دولتی برای بازارایی و ت ویت سازوکارهای بازار و اجرای یک سیاست راهبردی جنت تسنیل  

ی طب اتیِ بازتولید مناسبات اجتماعی و تولیدی  ژه یرایط مساعد برای انبایت سرمایه؛ تع یب یک پرو

های حیات اجتماعی؛ بازتولید سازوبرگ قدرت  ی ساحتی حاکمیت سرمایه بر کلیه در راستای سیطره 

در همه  طب ه دولتی  نزع  به  اقتصادی  منابع  بازتوزیع  و  ان؛  ای ا   و گروه ی  مسلط  در  های ذی ی  نزع 

به  استدستگاه قدرت  تأمین و  به ی سرمایهمرار سلطهمنظور  داری اختصار، سرمایهداری بر جامعه است  

تر و فرایند کسب سود و انبایت سرمایه را  ه ینهطلبد بازتولید نیروی کار را کمنولیبرالی از دولت می

 تر سازد  بنینه 

ازدوم هدف  داراییخصوفی   اجرای   ،  خدمات  سازیِ  و  دولتی  مال یت  تحت   عمومیهای 

ای  هر سبک و اندازه   به   سازیاست  خصوفیگستراندنِ دامنه و ابعاد س نر تولیدِ ارزش و انبایت سرمایه  

افطالح »یزافیت« و »ع النیت« کامل و چه الوده  که پیاده یود ت چه فراگیر یا محدود، چه در قالب به 

کند و در اساس منتج به انحصار ثروت اجتماعی و تح یم  ت ت توفیری در ماهیت ق یه نمیبه فساد و ران

یود  اگرچه مال یت دولتی و مال یت خصوفی هر دو  داران می سرمایه  چنگ  مال یت خصوفی در

سرمایه سازوکارهای  از  )از داریتابعی  دستاوردهایی  اما  ارائهاند،  برخی جمله  و  اجتماعی  خدمات  ی 

های  اجتماعی تاریخاً بر دولت   های رادی ا  و مترقیِدستان( که جنبش ن حمایتی از کارگران و تنی قوانی

  ،هایی برای یمو  فعالیت سرمایه ایجاد کرده بودمحدودیت ی خود  نوبه به داری تحمیل و این نی   سرمایه

نولیبرالیدر سرمایه  دولت  ام ان  داری  برایش  این خدما)تا جایی که  از کارگران و  پذیر است(  ت را 

به محرومان جامعه پس می و  »کاال« تحت سیطره گیرد  بازار ازاد در میی ل  اورد؛  ی سازوکارهای 
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»م رراتهم مجرای  از  »موقتهنگام،  قراردادها/یزدایی«،  و  ناامنسازی  یغلی«  امنیت  ساختن 

تش ل »درهم ت عیف  و  توده کوبیدن  ازهمهای  با  اجتمای«،  پیوندهای  جمعی گسیختن  قدرت  و  اعی 

ها را در هیأت »فرد«های تننا  پذیر جامعه، اندست و اسیب های تنگ ی کارگر و خیل عظیم توده طب ه 

طریق، هم  سازد  بدین ی ننادها و سازوکارهای بازار ازاد رها میهای خُردکننده دنده پناه میان چرخو بی 

یود و هم قدرت م اومت اجتماعی ه خلق میتری برای تولید ارزش و انبایت سرمایس نر جدید و فراخ 

فائق   این هدف که بر برخی قیدوبند و تنگناهای سر راه گردش و فعالیت سرمایهسازد، با  را ت عیف می

 اید 

مداخله سوم،   جوامع  استمرار  در  قدرت  ساختار  به  وابسته  ننادهای  و  دولت  پررنگ  و  فعا   ی 

فنم   چنین  باید  استبدادی  و  مادامیزیرهژمون  که:  طب ه یود  هژمونی  اجتماعی که  ابعاد  در  مسلط  ی 

نمیکم فراهم  عمومی  اجماع  و  رضایت  طریق  از  به وبیش  پیاده یود،  سازوکارهای موازات  سازی 

و    های امنیتی و نظامی( بسیار پره ینه ویژه سازوبرگی قدرت دولتی )به نولیبرالی، بازتولید قوی قنریه 

های راهبردی دولت  همین دلیل، گرایش عمومی سیاستهژمون خواهد بود  به ی  تر از یک جامعه حجیم

در ایران )در چارچوب راهبرد لیبرالیسم اقتصادی( عمدتاً میل به بازتوزیع و بازتخصیص منابع اقتصادی  

در خدمت به بازتولید و نیرومندساختن قدرت دولتی و ننادهای ن دیک به حاکمیت دارد  در نتیجه،  

وسامان جامعه و یود؛ ثروتی قدرتِ حاکم دنبا  و هدایت مینبایت در درون و جوار حل ه فرایند ا

اید و همگی در  نزوذ در قدرت در میمنابع قدرت به انحصار ننادهای دولتی و فرادولتی و افراد فاحب 

می اراده  اعما   جامعه  بر  بلوک  یک  یا  قطب  یک  و هیأت  رانت  فساد،  فرایند،  این  طی  در    کنند  

به اختالس و گسترده  نجومی  و خصلت جدایی   بخش  های  نظام ویژه ناپذیر  تمامی سازوکارهای  ی  مند 

یود  در قطب دیگر جامعه، اکثریت کارگران و اقشار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام حاکم تبدیل می

به  تر میدستازپیش تنیمحروم جامعه بیش  قنرامی ترین یوند و هرگونه اعتراض و دادخواهی انان 

 یود وجه مم ن سرکوب می

ف اینده چهارم بازتولید  به  گرایش  حاکمیت،  ،  ننادهای  قدرت حو   تمرک   و  دولتی  قدرت  ی 

یمایل نوینی فرایند تولید و  وکند، اما در ی لاگرچه در خدمت ت مین ب ای رژیم حاکم عمل می
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ری ی تری برون های تازه تاری در ریختادواری و ساخ  های اقتصادیِسازد و بحران انبایت را مختل می

های راهبردی نولیبرالی  یود؛ یعنی سیاستی افلی اقتصاد سیاسی ایران تبدیل میکنند و به یناسه می

یود،  رفت از بحران انبایت دنبا  میحلی برای ت ویت سازوکارهای بازار ازاد و برون که در هیأت راه 

اوم بحران انبایت و انسدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  تری به تددر رخسارهای جدید و متزاوت 

تننا از یدت و    درواقع این راهبرد نه   هایش رها سازد داری را از بحران تواند سرمایهو نمی  انجامدمی

های متعددی  و در قواره   داری را از نوتناق ات و ت ادهای سرمایهکاهد، بل  ها نمی حدت این بحران 

ازاد و نولیبرا ، تننا    و چه بازار   و متمرک   دولتی دارانه، چه  حل سرمایهنابراین، هرگونه راه دهد  ب بروز می

گُرده  سرمایهبر  مناسبات  همواره  پابرجاست؛  استثماریدگان  می ی  بازتولید  را  هستی  داری  و  کند؛ 

ا و سازوکارهای  پیچیدن ساختارهگشاست درهمچه راه کشاند  انتباهی میاجتماعی اکثریت جامعه را به 

یافته  ی بدیلی سوسیالیستی است که این نی  مستل م نیروی مادیِ سازمانداری و ارائه کلیت نظام سرمایه

 ساختن م ت یات عینی و ذهنی ان است  هماپایین و فر از مندِو قدرت 

تر روی برخی ن، با تأمل و تأکیدات اف ون ا  جوانبها را با ژرفابخشیدن به  استدال  بنابراین، این  

دهیم تا  گام مورد زور و بررسی قرار میبه تر گام ای مسائل کلیکردنِ گذرا بر روی پاره ن ات و درنگ

های  های دخیل در جلوه ، کنش دوسویه و ت ادهای ساختاری و موضعی میان نیروها و مؤلزه د  پویاییاز  

ی پساان الب  ایران به درک بنتر و پویاتری از تحوالت اقتصادی دوره  داری نولیبرا  درمتزاوت سرمایه

به   57 و  نخست  منظور،  بدین  مؤلزه برسیم   یماتیک  در  طور  دولت  جایگاه  نظریِ  مبانی  افلی  های 

ی هژمونی در جوامع استبدادی را بر  داری، کارکرد دولت و مسئله ی سرمایهمنازعات طب اتی در جامعه

س س  می اجمالیبه یماریم   سرمایه  طور  در  دولت  وظایف  و  متز ران  ن ش  ازمنظر  نولیبرالی  داری 

یافتن ان بر اقتصاد جنانی و نی  خوانش منت دان رادی ا  را مورد  های عروج و سیطره نولیبرالیسم، زمینه 

اسی دهیم  ازخال  این جستارها، با بازخوانی مختصر از تحوالت اقتصادی و سیبحث و کندوکاو قرار می

اهمّدهه   یک به  اقتصادی«،  ساختاری  »تعدیل  راهبرد  ظنور  بسترهای  بریمردن  و  پساان الب  او     ی 

پردازیم  برای بازنمایی این منم اساساً بر روی ن ش محوری  های نولیبرالیسم در ایران میویژه خصلت

گیری مختصر  نتیجه سازی تأمل خواهیم کرد  سرانجام این م اله را با دولت و سه دهه سیاست خصوفی 

  بریممی اندازی به پایان و طرح چشم 
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 داری ی سرمایهنقش دولت در منازعات طبقاتی در جامعه .1

بندی معینِ اقتصادی ت اجتماعی از  سان یک فورتداری به درک تاریخی و دیال تی ی از نظام سرمایه

های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژی ی های اقتصادی و روساخت و مت اد یالوده   واراندام ال  روابط  خ

ای  ی اجتماعی قابل توضیح و تحلیل است  طیف گسترده اضداد در یک کلیت پیچیده   ی وحدتمثابه به 

وظایف  و  جایگاه  فرااقتصادی،  و  اقتصادی  س نر  در  ناهمگون،  و  همگون  نیروهای  و  ننادها  از 

ها اند؛ این نیروها و عامل خودیان اختصا  داده در مناسبات تولیدی و اجتماعی به فردی را  بهمنحصر

ای واحد هستند   ی یک کلیت و عنافر متزاوت مجموعه ها اج ای سازنده سان نیستند، بل ه تمام ان هم

وار  اندام های  یان، سازه ها به رزم تمای اتیان، از ی دیگر مج ا نیستند؛ ان این عنافر در حین ن ش ویژه 

های  دهند و در فرایندی پویا و دیال تی یْ پدیده ی یک نظام اجتماعیِ واحد را تش یل میو پیچیده 

می را  متزاوتی  و  متعدد  بررسیاجتماعی  قابل  منظر  دو  از  ت ادها  این  وحدت  افرینند   ی م،  اند  

می  میان نیروهای اقتصادی و  داران و کارگران و دوم، وحدت ت اداطب اتی میان سرمایه یجویانهستی ه 

 سیاسی   

داری برای توضیح  ی سرمایهنخست بگذارید از تمای  روابط نیروهای اقتصادی و سیاسی در جامعه

داری ایجاد کرد جدایی نیروی کار از مال یت  این ت ادهای دیال تی ی یروع کنیم  تحولی که سرمایه

ماندن ندارند   چی ی ج  فروش نیروی کاریان برای زنده ی انْ کارگران  بر وسایل تولید بود که در نتیجه 

توانستند نیروی کاریان را در  نیروی کار کارگران در هیأت یک کاال پدیدار ید و ظاهراً کارگران می

فورت »ازاد« و بدون هیچ »اجبار«ی در قبا  می ان مشخصی از »دستم د« به مبادله بگذارند  این  بازار به 

چنین  داری این ی تولید سرمایه سان تابعی از ییوه گیرد، اما به انه و اختیاری فورت میمبادله ظاهراً ازاد 

یان  یابد  وحدت اضداد در این سطح بدین قرار است که کارگران، باوجود ت اد منافع طب اتی تجسم می

سرمایه سرمایهبا  به  بازار  در  را  کاریان  نیروی  خود،  ب ای  برای  ناگ یر  میداران،  و  داران  فرویند 

سرمایهازاین تولیدی  مناسبات  بازتولید  میطریق  استمرار  را  و  داری  موجودیت  ازدیگرسو،  بخشند  

ی تولید، یعنی بازتولید مناسبات کار و سرمایه جنت  داران در بازتولید این ییوه موقعیت مسلط سرمایه

زمان بازتولید نیروی کار را  م سان مازادی بر دستم د، هکشی از کارگران و تولید ارزش اضافی به بنره 
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یان در روابط و فرایندهای دیال تی ی، ی دیگر  سازد  در واقع هر دو در عین ت اد منافعنی  ال امی می

می  بازتولید  منم را  سرمایهکنند   نظام  در  بازار  سازوکارهای  و  نیروها  این ه،  قدرت  تر  چنان  از  داری 

نظام ی نخستننادمندی برخوردارند که، در وهله پیشاسرمایه، برخالف  بدون به های  کارگیری داری، 

مند و مناسبات تولیدی و طب اتی را بر کل جامعه  ی سیاسی و نظامی، قادرند ال امات نظام ی قنریهقوه 

میکاعما    الن  نظریهکنند   وود،  برجسته سین   »جداییپرداز  را  فرایند  این  مارکسیست،    نیروهای   ی 

  این بدان   های پیشین است  داری با دیگر نظام تمای  اساسی سرمایه  نامد که وجهسیاسی« می  و   اقتصادی

طور زیرمست یم و از مجرای اجبارهای بازار  داران از طریق نیروی قنری اقتصادی به معناست که سرمایه

بیشینه  و  انبایت  رقابت،  از  نایی  سلطه)که  است(  سود  تحت سازی  طب ات  بر  را  خود  اعما  ی  ستم 

مادامیمی بنابراین  طب ه کنند   است  که  قادر  اقتصادی  س نر  در  ننادمند  نیروهای  مجرای  از  مسلط  ی 

ان یاد دراورد، وجود نیروهای قنری سیاسی و نظامی )تحت هدایت دولت(  کارگران را استثمار کند و به 

اسی و نظامی را نزی  یود؛ یعنی قنر اقتصادیْ دوفاکتو قنر سیدر ت اد و تناقض با این مناسبات ظاهر می

سازد  منتنا، فرایند اجتماعی بازتولید مناسبات طب اتی  وپاگیر و زائد میو زیرضروری، یا به عبارتی دست 

های طب اتی کارگران  فورت م انی ی و خنثی پیش نخواهد رفت  بل ه عامل اگاهی، مبارزه و کنشبه 

تحت  اقشار  دیگر  )به و  سوژه ستم  فاعلیت سان  و  روابط  های  ها  نی   و  اجتماعی(  دگرگونی  و  م اومت 

های نظامی و ایدئولوژی ی  ی اجتماعی همواره بازتولید قدرت دولتی )سازوبرگت ادامی  این دو طب ه 

تولیدی   مناسبات  کلیت  با  پیوند  در  اقتصادی  قنر  اعما   و  بازتولید  وجودی  یرط  به  را  زیره(  و 

ی مسلط، به  ای است که »طب ه مایهدهای بنیادین و درون دلیل همین ت اکند  به داری تبدیل میسرمایه

می دولت،  اجبارهاکمک  این  در  تولیدی[تواند  و  اقتصادی  قدرت  مناسبات  و  بازار  خود  به   ]ی  نزع 

یان بر مال یت مستح م و نظم اجتماعی و  ی نیروهای اقتصادی و سلطه دست اری کنند      تا یالوده 

 (  26-28، 1388وود، یود« ) یرایط مطلوب برای انبایت حزظ  

( انگلس  و  مارکس  ارای  به  رجوع  با  در1377بنابراین،  المانی  (  نظام    دولت،  ایدئولوژی  در 

تجسمسرمایه طب ه   داری  سیاسی  اعما   ی ل  این طریق  از  را  مشترک خود  منافع  که  است  ی حاکم 

گر روابط تمامی  یود  لذا دولت میانجیی ان دوران میی مدنی تبلور یافته کنند و در ان کل جامعهمی

ی  اگرچه یالوده   جنت(  بدین 106ها ی ل سیاسی داده است )    یود که بدان ننادهای متعارفی می
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کند، اما مت ابالً و به  ها و سازوکارهای سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژی ی را تعیین می روساخت   اقتصادیْ

ماندگار مناسبات طب اتی و اجتماعیِ ان، نیروهای و سازوکارهای  ها و ت ادهای درونح م ضرورت

تواند ان  و می گذارد روبنایی، در رأس اننا قدرت دولتی، نی  بر فرایندها و نیروهای اقتصادی تأثیر می

یوند،  ی ل نامتجانس و ناسازگار باهم ظاهر مینیروها به   را به ای ا  مختلف بازارایی کند  اگرچه این 

مثابه یک کلیت واحد و پیچیده، هر کدام از این نیروها یرط  داری به ی سرمایهاما حزظ و استمرار جامعه

یروع این فرایند، سازوکارهای  ی  سان ن طه ه ضروری وجود دیگری و در کلْ الزم و مل وم ی دیگرند  ب 

می بازتولید  را  فرهنگی  و  سیاسی  سازوکارهای  هم  و  خود  هم  نی   اقتصادیْ  دولت  درم ابل،  و  کند 

گر، هم  ی عنصر واسطه ی حاکم و به من له ی قدرت سیاسیِ طب ه یافتهترین ی ل سازمانی عالی من لهبه 

بازتولید سازوک  بازتولید  ساماندهی و تمنیدات  )یعنی  بازتولید خودش  اقتصادی و هم  ننادهای  ارها و 

اختصار، دولت در  بخشد  به سازوبرگ نظامی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژی ی( را تأمین و استمرار می

مند، که خود برامده و محصو  تاریخیِ تعامالت نناد سیاسی و میانجی  یمثابه داری به ی سرمایهجامعه

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، در پاسخ به م ت یات انی و    ت املوهای درگیر در  و ت ابالت نیر

ی ای ا   زمان خودش را نی  در همه یود و همی مسلط وارد عمل میی طب ه اتیِ یرایط بازتولیدِ سلطه 

 کند بازتولید می

 

 ی هژمونی در جوامع استبدادی کارکرد دولت و مسئله .2

ی دولت در جوامع زیرهژمون اندکی تأمل کنیم   با ع یمت از این نظرگاه، اکنون الزم است بر مسئله 

ی جوامع ی سان  داری، در همه ی ان در مناسبات تولیدی سرمایهگرانه ساخت دولت و جایگاه میانجی

دراستایی بوده،  داری در جوامع مختلف چندگانه و چن ی سرمایهکه توسعه  جااز ان یمو  نیست   و جنان 

بندی  ی ریدیافتگی نیروهای اقتصادی، پی ره ی روابط مت ابل، ت ادها و درجه ساخت دولت نی  ثمره 

ی رو، درجه طب ات و نیروهای اجتماعی و فرایندی است که هر جامعه تاریخاً از سر گذرانده است  ازاین 

ماً( بازتاب گستره و م یاس هژمون و یا  ی دولت در س نر اقتصادی نی  از لحاظی )و البته نه تمامداخله 

تعریف متداولی  را به فراسوی ان    مزنوم دولت ی حاکم است  گرامشیی طب ه بودن سلطه زیرهژمون
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ی  نواساختن توده ی سیاسیِ فرف یا اب ار اجباری برای همعنوان جامعهبسط داده که در ان دولت به 

یود  در عوض،  ی تاریخی معین دریافت می در یک لحظه   مردم با نوع خافی از تولید و یا اقتصاد خافی

ی مدنی )یا هژمونیِ  ی سیاسی )دولت( و جامعه ی تعاد  بین جامعهمثابه استنباط وی این است که دولت به 

یود(  های خصوفی اعما  میافطالح سازمانی ملی که از طریق به یک گروه اجتماعی بر کل جامعه

تر از فرایندی  کند تا به استنباط قابل فنم(  این خوانش ما را یاری می206  ،1999کند )گرامشی،  عمل می

میان   طب اتی  جدا   اوردگاه  به  زیادی(  درجات  به  و  مشخص  سطح  )در  دولت  انْ  طی  که  برسیم 

ی مزری جنت  مثابه به   های تاریخی معینیود تا در برهه دگان تبدیل میوناستثمارکنندگان و استثماری

داری  وبیش توازنی را برای حزظ و ب ای نظام سرمایهعمل کند و کم  طر ان الب کارگریسازیِ خخنثی

عنده ی حاکم را به ی طب ه ی رتق و فتق تأمین سلطهایجاد کند  هرچند در تحلیل ننایی، دولت وظیزه 

ان مامی در سطح  منتنا  هم دارد،  دولت،  قوه تری،  دارای  که  فنری  بازه چون  به  است،  ارتجاعی  ی  ی 

حمله ع ب یا  طب ه نشینی  قبا   ی  در  حاکم  وی  خواسته   پیشروی  و  مبارزات  و  پسروی  طب ات  های 

 یود  ستم تبدیل میهای اجتماعی تحت گروه 

ی حاکم از طریق  یود که طب ه به یرایطی اطالم می   گرامشین د    هژمونیی  اف ون بر این، مسئله 

سازوکارهای ایدئولوژی ی استیالی خود را در جامعه    ی مدنی و از رهگذر فرهنگ عامه، ننادها وجامعه

سلطه، فرفاً مت ی به قدرت  ی تحتی مسلط بر طب ه سخن دیگر، ح مرانی یک طب ه کند  به ننادینه می

کند  ح ومت را ترزیب میتحت   ی ی حاکم طب ه و نیروهای اقتصادی، سیاسی و نظامی نیست، بل ه طب ه 

نظام و جنان  نوا سازد   های اجتماعی، فرهنگی و اخالقی ان هم ب ذیرد و خود را ارزش  اش رابینیتا 

دیدگانْ تحت ان یاد ایدئولوژی بورژوازی در  های کارگران و ستم تر، ایدئولوژی و ارمانبیانی روین به 

اینمی استبدادی  ی جوامع سرمایهها مشخصه اید   اما دولت در جوامع  است   »زرب«  لیبرا  در  داری 

 نایافته است  مدنی ضعیف و ت وین  یمدنی است، زیرا هژمونی در جامعه یبر جامعه محیط 

و مرک یِ دولت در جوامع زیرهژمون    توانیم ن ش برجسته بنابراین با النام از دریافت گرامشی، می

که  ح م اینزده به توسعه و اختناماین ه در اکثر کشورهای درحا بندی کنیم: نظر به چنین فورت را این 

ه درخور اهمیت است  طور ک ی خود را اناند سیطره های درقدرت تاکنون نتوانسته بورژوازی و گروه 

به تبع ان م بولیت اجتماعی گسترده  تر ی فعا ای پیدا کنند، مداخله در جامعه ح نه و درونی کنند و 
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ی سطوح به ضرورتی حیاتی برای ب ای حاکمیت سیاسی دولت و استزاده از قنر سیاسی و نظامی در همه 

سته است در فراسوی س نر اقتصادی، یعنی در  ی حاکم نتوانکه طب ه معنا که مادامییود  به این تبدیل می

ی خود را از طریق رضایت و اجماعِ  ساحت سیاسی و فرهنگی جامعه، بازتولید مناسبات طب اتی و سلطه 

یود  در واقع، مراد از ی دولت وارد عمل میی قنریهی حاکم از طریق قوه عمومی کسب کند، طب ه

فرزیرهژمون و  یرایط  انع اس  جامعه  طب ه بودنِ  که  است  مسیر  ایندی  از  نیست  قادر  حاکم  ی 

اش در قالب منافع عام جامعه یا ع ل سلیم، حم رانی خود را  های ایدئولوژی یانگاره کردنِ پیش ننادینه 

وبیش توانسته  )که در ان بورژوازی کم  داریسرمایهی  طبیعی جلوه دهد  برخالف کشورهای پیشرفته 

ی خودش  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیْ سلطه   است از مجرای کثرتی از ننادهای

را در تاروپود جامعه ننادینه و توافق و رضایت عمومی احاد جامعه را تأمین کند( در جوامع زیرهژمون  

تر و بازتولید  رانان از طریق سازوبرگ قنر نظامی و سیاسی بسیار برجسته و اقتدار ح م   و استبدادی سلطه 

ها سازیخاطر است که مثالً فرایند خصوفی بسا پرخرج و گُنجاتر خواهد بود  دقی اً به این ه ان نی  چ

دست ننادهای وابسته به    عنوان وجنی از ازادسازی اقتصادی( در کشورهای پیرامونی و استبدادی در)به 

اسانی ند به توا خواهد و در واقع نمیحاکمیت و افرادی متنزذ در قدرت قب ه یده، چراکه دولت نمی

تر کنتر  خود را بر س نر اقتصادی از دست  ننادهای بازار را به حا  خود رها سازد و در سطح کالن 

 در میان است   سیاسینظام دهد، چراکه پای هستی و نیستیِ 

 
 داری نولیبرالی خاستگاه نظری و تاریخی نقش دولت در سرمایه .3

ایتراکی با لیبرالیسم کالسیک دارد، اما نولیبرالیسم چه از حیث نظری    وه ی نولیبرالیسم وجاگرچه نظریه 

های نوینی را برای  های اقتصادی ت اجتماعی اولویت ی برنامه و سیاست و ایدئولوژی ی و چه در حوزه 

ی نظری، داری قرار داد  در حوزه بازارایی ن ش دولت در اقتصاد و جامعه در دستورکار نظام سرمایه

 1960تا    1940های  راستی اروپا و امری ا در دهه دانان دستنولیبرالیسم از میان اقتصادسیاسیمتز ران  

(  1944ها فردیش هایک و میلتون فریدمن بودند  هایک )های سریناس ان میالدی برخاستند که چنره 

 « کتاب  ازادی  دگی«نبراه  در  سیاست جمعیْ  از  هر ی لی  که  استدال   این  بهبا  را  فردی  خطر    های 

با مداخله می از  مرک یْ سرسختانه مخالزت می ری یبرنامه  ی دولتی از طریقاندازد،  به دفاع  ورزید و 

به  پایهبازار ازاد  به گزته ی حوزه گیری در همه ی تصمیمسان  »بازار یگانه رویی  ها پرداخت   ی وی، 
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یوند«  با ی دیگر هماهنگ می ها  ی قدرت، فعالیت ی اجباری و خودسرانه است که در ان، بدون مداخله 

ازادِ خصوفی، ینروندان در    کرد که »در بازار( بعداً بر این تأکید می1951(  میلتون فریدمن )27)    

محافظت می دولت  و  برابر  ی دیگر« )    ]البته[یوند؛  برابر  در  رقابت  ایدئولوگ 91با حزظ  های  (  

ترین افل برای ایجاد کارایی برای  ترین و مناسبد که نظام رقابتی در بازار مطلوب کنننولیبرا  ادعا می

 ( در کتاب1962افراد و جامعه است و بنابراین دولت باید وظایف دیگری را برعنده بگیرد  فریدمن )

ر ی بین اقتصاد و سیاست را بسیار ن دیک و فمیمانه وفف کرد  به باورابطه   داری و ازادی«سرمایه» 

 وی:

ی داوری برای تزسیر و  من لهو هم به   "قواعد بازی"عنوان مرجعی برای تعیین  »دولت هم به 

یده ضروری است  کار بازار این است که از کثرت مسائلی که ت لیف  اجرای قواعد وضع 

اب ارهای سیاسی مشخص یود، میان طریق می ان مشارکت  کاهد و از اینها باید از طریق 

رساند  ویژگی بارز اقدام از طریق مجاری سیاسی این است بازی را به حداقل میدولت در ان  

کند  از دیگرسو،  که چنین اقدامی مستل م همنوایی در سطح وسیعی است و یا ان را اعما  می

 ( 21سازد« )   ای را مم ن میم یت ب رگ بازار این است که تنوع گسترده 

ی سیاست، تحت  ن ش و وظیزه   داری معافری سرمایهی پیچیده بنابراین، از نظر فریدمن، در جامعه 

تواند چی ی زیر از ن ش محوری در سازوکارهای اقتصادی و سیاسی باید، به این  رهبری دولت، نمی

ی دولت است   کرد نیروهای بازار و بازتولید مناسبات کار و سرمایه بر عنده معنا که سازوکارها و عمل 

رود، بل ه ن ش مرک ی در بازارایی مناسبات قدرت میان طب ات  تننا به حاییه نمیدولت در این نظام نه 

کند: این همان تعیین و وضعِ »قواعد بازی« است که دولت باید به انجام ان  ایزا می  های اجتماعیو گروه 

ایدئولوگ منظور  درح ی ت  ع ب براید   اساساً  دولت،  ن ش  کاستن  از  نولیبرا   اهای  دولت  ز  نشینی 

های حمایتی از طب ات محروم جامعه و بردایتن م رراتی است که  خدمات اجتماعی و سیاست   یارائه

 های سرمایه تحمیل یده است   ی مبارزات اجتماعی و فشار از پایین بر دولت و فعالیتتاریخاً در نتیجه 
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ح نظری و در حاییه  ها در سطدادند برای دهه هایی که متز ران نولیبرالیسم ایاعه می و طرح   ایده 

  ی یو بنیادها  2و »م تب یی اگو«   1رین«تدریج از طریق »انجمن مونت پله به هایشان  قرار گرفت  اما اموزه 

مونت  در ایاالت متحده گسترش یافت  انجمن  تأمین مالی یده بودند  ها  ی یرکتبودجه که از محل  

تجمع  رین  پله  کانون  به  تا    هایگرایشعمالً  گرفته  اتریشی  متز ران  )از  نولیبرا   اندیشمندان  متنوع 

ایدئولوگ فاحب تا  منچستر،  دانشگاه  و  لندن  اقتصاد  م تب  بریتانیایی  و  نظران  یی اگو  م تب  های 

اندیشه المانی تبدیل ید   فرایبورگ(  نولیبرالی زمانی جامهتبارهای م تب  به های  تن کرد که  ی عمل 

اجرا ی جدید اقتصادی ت سیاسی پذیرفتند و به عنوان یک برنامه را به یگان ان مارگارت تاچر و رونالد ر

اتحادیه  و  کارگری  قدرتمند  و جنبش  انگلستان  رفاه  دولت  به  رهبری حمله  تاچر  را  گذایتند:  هایش 

ی ستن قدرت  ع ب راند؛ ریگان نی  حمله به مالیات تصاعدی و درهمرا عمالً به عنده گرفت و ان به 

در فدرا  رزرو ایاالت متحده،   3ی کارگر را رهبری کرد  این استراتژی توسط پل ول ر، طب ه م اومت  

المللی پو   عنوان راهنمای عمل سیاست اقتصادی درامد  سرانجام، این الگو از طریق فندوم بین هم به 

بالزعل به  ی تعدیل ساختاری و اجماع واینگتنی در سطح جنانی ارائه و  و بانک جنانی و س س برنامه 

 داری جنانی مبد  ید  ی مسلط اقتصاد سیاسی سرمایهییوه 

برنامهاز همه منم های اقتصاد نولیبرالی را از حیث تاریخی از حاییه به کانون  تر، انچه اموزه و 

اقتصاد سیاسی جنانی کشاند، بحرانی بود که اقتصاد کین گرای پساجنگ بر متن رکود اقتصادی، تورم  

گونه که جرارد دومنِیل و دومنیک  سو با ان مواجه بود  هماناینبه   1960ی  نبایت از دهه یدید و بحران ا

( کتاب 2004لوی  در   ) « ریشه یان  سرمایه:  نولیبرالی«  بازاحیای  ان الب  کرده های  بحران  واکاوی  اند، 

های   یه بر داده دایت  این کتاب با ت اقتصادی ان دوره اساساً ریشه در نابسامانی فرایند انبایت سرمایه

و س س در    1960ی  دهد که کاهش نرخ سود، نخست در امری ا از اواخر دهه تجربی و عینی نشان می

سا   در  سرمایهزمینه   1976-1975های  اروپا  ساختاری  بحران  ظنور  عینی  ساخت   های  منیا  را  داری 

 
1 Mont Pelerin Society 

 (جرج استیگلر و می سلودویگ فن کار  پوپر،من، میلتون فرید فردریش هایک،گذاران ان عبارت بودند از: بنیان)

2 Chicago School 
3 Paul Adolph Volcker, Jr. 
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هم سرعت انبایت سرمایه   ی کاهش نرخ سود،ی بالواسطه دهند، درنتیجه ها نشان میگونه که ان همان

( تحلیل مارکس  از  النام  با  پیدا کرد   بی اری روند فعودی  و هم  یافت    کاپیتال ( در  1395کاهش 

رابطه  مؤلزه )مجلد سوم(،  این  را چنین فورت ی  میها  نیروی محرکهبندی  »نرخ سود  تولید  کنند:  ی 

کرد کلی اقتصاد یوند و عملمی  ها با مش ل روبرو، یرکتیابدداری است و وقتی کاهش میسرمایه

مختل می نتیجه را  در  می ان سرمایهکند «  تحو ،  این  انبایت سرمایهی  و  یافت  کاهش  بسیار    گذاری 

های اقتصادی را در پی دایت  این روند علت  و محدودسازی فعالیت  نابسنده بود و این نی  وری ستگی

(  بحرانی که  26ت24امری ا و اروپا بودند )فص   در    1985تا    1975های  افلی موج بی اری میان سا  

داری در ان برهه با ان مواجه بود یک خأل ایدئولوژی ی ایجاد کرد که از درون ان بورژوازی  سرمایه

دارویی برای  های نولیبرالی نوش دایته باید  ظاهراً اموزه   بایست پاسخی برای بحران انبایت سرمایهمی

های نولیبرالی چی ی نبود ج  بازارایی سازوکارهای بازار و مناسبات کار  دیشه این بحران بود: در واقع ان

و سرمایه جنت تسنیل یرایطی که نرخ سود را اف ایش و به تبع ان فرایند انبایت را تسریع و بنبود  

دست  تحوالت  این  م بولیت  به بخشد   و  ظنور  برای  را  اجتماعی  و  عینی  یرایط  و  دادند  هم  دست 

های  داری بود که نظریههای سرمایهدر بطن بحران در سازوکارها و ناسازه   لماًهم اورد  مسام فرنولیبرالیس

دهه  اواخر  در  به  به   1970ی  نولیبرالی  حمله  رهگذر  از  سرمایه،  انبایت  بحران  برای  »بدیلی«  سان 

ی دولت در اقتصاد ت در واقع به میانجیِ کاهش سنم کارگران  های اقتصادی کین ی و مداخلهسیاست

عبارتی دیگر، »ان الب نولیبرا « با کاهش  داران )سود( ت قد عَلَم کرد  به اف ایش سنم سرمایه)دستم د( و  

توده  اثرات زیان ح وم اجتماعی  انت ا   به حاییه های فرودست جامعه و  )به   یبار بحران  عنوان  جنانی 

تحمیل  یا  التین(  امری ای  بدهی  بحران  گروه مثا   به  ان  اسیب کردن  تنگهای  و  در  پذیر  دست 

)به کالن برون   ویژه ینرها  برای  راهی  پایین(  دستم د  با  کارگران  و  انبایت  بی اران  بحران  از  رفت 

داری جست  از خال  این وقایع بود که دومنِیل و لوی با تمرک  بر بحرانی ساختاری اقتصاد سرمایهمی

خصو   دار، به ی سرمایهتمایل طب ه چنین نولیبرالیسم را تعریف کردند: »نولیبرالیسم بیانگر اراده و  این

و جنگ    ]1929[که از زمان رکود ب رگ    است   یان ننادهای مالی، برای بازگرداندن درامد و قدرت

ی نوینی از بسط و  تری، نولیبرالیسم مرحلهبیان روین (  به 2جنانی دوم کاهش یافته بود« )همان،     
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داری  بات فرایند انبایت سرمایه را از رهگذر سرمایهداریست که در ت اپو است تا ثگسترش نظام سرمایه

 نولیبرالی دنبا  کند  

ن د کشیدن  ( در »دکترین یوک« با به 2007، ناومی کالین )و رادی ا   منت د پردازان  در میان نظریه 

»هجمهاندیشه  فریدمن،  اقتصادی  حوزه های  به  هماهنگ  پسهای  عمومی/دولتی  رویدادهای    ی  از 

توأم یده است،   «انگی  برای بازارهایی هیجان عنوان فرفت برداری از فجایع به بنره » ، که با امی  رافاجعه

های  (  وی از »دی تاتوری، خشونت و ارعاب« برای توفیف ویژگی6داری فاجعه« نامید )  سرمایه

هایی  مورد ییوه ای در  ( نولیبرالیسم نظریه1386کند  اما از منظر دیوید هاروی )نولیبرالیسم استزاده می

و   را ت مین کند      ساختارها  پو   انسجام  و  باید کیزیت  »دولت  است که در ان  اقتصاد سیاسی  در 

کارکردهای نظامی، دفاعی و قانونی الزم برای تأمین ح وم مال یت خصوفی را ایجاد و درفورت  

»مداخلل وم عمل به زور ت مین کند « همچنین  توسل  با  را  بازارها  بازارها  ه کرد درست  ی دولت در 

نگه  بسیار محدود  در سطح  باید  یدند(  ایجاد  از خصیصه  )وقتی  یود«   نولیبرالیسم،  دایته  افلی  های 

های تأمین اجتماعی« گیری دولت از بسیاری از حوزه سازی و کناره زدایی، خصوفیتوان به »م رراتمی

    ( برد  چنی8-9نام  را  نئولیبرا   دولت  هاروی  بنابراین  می(   توفیف  دولت  ن  که  »ازادی  کند: 

های  کننده منافع کسانی است که فاحب مال یت خصوفی، یرکتیابد منع س]نئولیبرا [ تجسم می

سرمایه و  چندملیتی  همین   یب رگ،  در  هستند «  )  مالی  الزاراتو  ماوری یو  سیاست2019راستا،  های  ( 

بازتوز یدن بنگاه اقتصادی به عنوان  یع ثروت و ننادینه نولیبرالی را »بازیابی قدرت سرمایه برای تعیین 

ای در مورد ن ش  گرانه ( تعریف بسیار روین2008(  نی  سعد فیلنو )9کند )  ی ل مسلط« تعریف می

دهد  »نولیبرالیسم ترکیبی از یک استراتژی دست میداری نولیبرالی به دولت در اقتصاد سیاسی سرمایه

اجتما بازتولید  و سلطه انبایت، یک روش  استثمار  و یک روش  اقتصادی  و  بر  عی  مبتنی  اجتماعی  ی 

یک  به  تحمیل  برای  مداخله(  عدم  ایدئولوژیِ  لوای  )تحت  دولت  قدرت  از  سیستماتیک  کارگیریِ 

 (  342های زندگی اجتماعی است« )   ی هژمونیکِ حاکمیت سرمایه در تمام س نر پروژه 

و   زیرهژمونیک  پروژه »درحا در کشورهای  این  به  توسعه«  یعنی گذار  اقتصاد سیاسی،  ی کالن 

نولیبرالی پیاده   اقتصاد  انو  به سازیِ  نولیبرالیسم  است:  تحلیل  و  توضیح  قابل  سطح  دو  در  ی  مثابه، 
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ی طب اتی«  اگر نگاهی تاریخی به انطبام نولیبرالیسم در »جنان  عنوان یک »پروژه « و به »استراتژی توسعه

ی یک »استراتژی توسعه« نگریسته و پیاده یندازیم، نولیبرالیسم، در یک سطح مشخصی، به مثابه جنوبی« ب

دولت فاییستی در ییلی، تحت هدایت ژنرا  پینویه    دستبه ید  اجرای اقتصاد نولیبرالی اولین بار  می

ییلی، تحت  دولت پینویه در   عام نیروهای چپ و سوسیالیستی انجام ید و قتل   1973بعد از کودتای  

پیاده هدایت و اموزه  »پسران یی اگو« )یاگردان ییلیایی فریدمن در دانشگاه یی اگو( و  سازی های 

به »سیاست را  استراتژی  این  اقتصادی«،  دی تاتوری  طب اتی  های  و یک طرح  توسعه  الگوی  سان یک 

یدن از  تژی »فنعتی اجرا دراورد  ی م این ه، از طریق یک سیاست راهبردیِ رونق اقتصادی، استرابه 

اقتصاد فادرات  و  مسیر  دارا  طب ات  میان  مشروعیتی  و  م بولیت  این طریق  از  تا  کرد  دنبا   را  محور« 

فاحبات سرمایه کسب کند و با گشودن درهای اقتصاد داخلی، اقتصاد ییلی را در اقتصاد جنانی درهم  

ز راه جایگ ینی وارداتی« و با سرکوب  یدن اامی د  این کار تننا از طریق کنارننادن استراتژی »فنعتی

های  ها در اتحادیه نی ستن م اومت و نیروی متش ل ای کارگرِ فنعتی از مسیر درهمو ت عیف طب ه 

هم  ا بتواند مل ومات تسریع فرایند انبایت سرمایه را فر تا اجرا درامد، کارگری و اح اب سوسیالیستی به 

در واقع »قواعد بازی« جدیدی را وضع کرد تا از مجرای ان  دولت دی تاتوری و نظامی پینویه    سازد 

مناسبات قدرت میان طب ات و نیروهای اجتماعی را تغییر دهد  ملخص کالم این ه، نولیبرالیسم اساساً 

پیشرفته  »جوامع دمی سرمایهمختص کشورهای فنعتی و  از  برامده  به افطالح  یا  و  کراتیک« وداری 

ی دولتی  توسعه، به مدد قدرت قنری و سازمانیافته رهای استبدادی و درحا  نیست، بل ه اتزاقاً در کشو

سنل چه و  بسا  دولت  ساخت  اقتصادی،  ساختار  اما  است   یده  گذایته  ازمون  به  و  عملیاتی  نی   تر 

 بخشد های نسبتاً متمای ی به نولیبرالیسم میطب اتی ان جوامع جلوه بندیپی ره 

 

 داری نولیبرالیِ ایرانسرمایهدرونی و نقش دولت در  پویایی .4

پیشین حو  ن ش دولت در جامعه به مباحثات  ات ا  به ی سرمایهبا  داری، بخصو  در دگردیسی ان 

های اساسی دولت در دگرگونی اقتصاد سیاسی ایران داری نولیبرالی، حا  الزم است به کارویژه سرمایه

نولیبرالی ب ردازیم    یم که دولت در  پردازاختصار به توضیح این مسئله می، بهدر گام اولبه اقتصاد 

خود را در خدمت به بازتولید سازوبرگ    ی پساان الب اساساً تمامیِ اهتمام و منابع دردسترسنخستین دهه 
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کار گرفت تا بر بحران سیاسی که با ان مواجه بود زلبه کند  نظامی و امنیتی( به   سازوبرگویژه  دولتی )به 

پایه  بنابرو  تثبیت کند   اسالمی را  نظام جمنوری  ناتوانهای  مناسبات  این دولت  بازتولید  بود  از ان  تر 

طور که بایسته بود تسنیل و ت ویت کند  این منم  تولیدی، سازوکارهای بازار و فرایند انبایت را ان 

انبایت سرمایه را فرموجبات ازهم ، یعنی پس از در گام دومهم اورد   اگسیختگی فرایند تولید و 

سرکوب قنرامی  هرگونه م اومت و اعتراض اجتماعی و سیاسی، مدد  است رار قدرت سیاسی دولت به 

مند از سازوبرگ  ی نظام سو این بود که با استزاده اینبه   1368سیاست راهبردی جمنوری اسالمی از سا   

ی بازساختاربندی و بازساماندهی ننادهای بازار و تمنیدات یرایط فرایند  قدرت دولتی و از باال، پروژه 

عبارتی »قواعد رک ببیند  دولت ن ش محوری و اساسی را در این فرایند بازی کرد، به انبایت را تدا

تازه  نسبتاً  یالوده بازی«  میان  را  و گروه تری  طب ات  میان  و  اجتماعی،  و روساخت  اقتصادی  های  های 

در   )چه  اقتصادی  ننادهای  و  منابع  و تخصیص مجدد  بازتوزیع  ازجمله  کرد:  و وضع  تعیین  اجتماعی 

تدارک م ررات و مل ومات ضروری  (،  ی بخش دولتی/عمومیی بخش خصوفی و چه در حوزه ه حوز

جنانی  جنت اقتصاد  در  ملی  اقتصاد  دولتی،  یده ادزام  قدرت  سازوبرگ  بازتولید  نولیبرا ،  ی 

از طریق ادزام خدمات عمومی/اجتماعی در س نر بازار    ی انبایت سرمایهی حوزه سازی دامنه گسترده 

ی کارگر و  سازی« خدمات اجتماعی متداو  است(، ت عیف قدرت م اومت طب ه به »کاالیی  ازاد )که 

یابی و قدرت م اومت کارگران و فرودستان با ات ا به سرکوب دستان جامعه )از مسیر ت عیف تش لتنی

این  ی درخور اهمیت  سازی(  ن ته دستکاری و تنی یغلی و اف ایش بی سازی امنیتثبات و ارعاب، بی 

سبب ت ادهای ساختاری و موضعی میان سطح پایینی  است که استراتژی لیبرالیسم اقتصادی در ایران، به 

های نسبتاً فراوان  های اقتصادی، ساخت قدرت دولتی و سیاسی ت اگرچه دگرگونی از ریدیافتگی یالوده 

ت نه تننا بحران اقتصادی در  و فرایند انبایت ایجاد کرد    سازیکاالییای در  های قابل مالحظه و پیشرفت

  در  نی  دامن زد  های بنیادین انت ادها و ی اف به  کل و بحران انبایت سرمایه را عالج ن رد، بل ه  

 پردازیم  این دو فرایند می در  و موی افی   تزسیرادامه به  
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 (1368ـ 1357) ظهور »تعدیل ساختاری اقتصادی« در ایرانی بسترها .1-4

( تا افالحات ارضی  1285ی ان الب مشروطه )داری در ایران در فافله ی سرمایهو توسعه  ت وینفرایند  

تا تحوالت  و دیگر رفورم  1340ی  در درهه  »ان الب سزید«(،  نام  باال )تحت  از  اقتصادیِ  ها سیاسی و 

واسطه 1357  ان البی  به  مجموعه،  موجبات ی  اجتماعی،  و  اقتصادی  سیاسی،  تحوالت  و  تغییر  ای 

های ت ادها و ناسازه   .های ژرفی در مناسبات تولیدی و نیروهای اجتماعی را فراهم ساخترگونیدگ

به اقتصادی و اجتماعیْ جامعه را  ایران  نتیجه ی  داد که در  ان البی سوم  تحو   ی ان رژیم سوی یک 

کشاکش خال   از  و  کرد  س وط  قدرتپنلوی  مداخالت  و  داخلی  اجتماعیِ  و  سیاسی  های  های 

ی ازادی  پاخاسته و تشنه ی خیل عظیم مردمِ به بر سرنویت ناخواسته   سیاسی جدیدی یالیستی، نظام  ام ر

ی کارگر و فرودستان  موجب ان جنبش طب ه که به   بحران هژمونیِ اجتماعیید  بر متن یک    حاکم

ی هم  جامعه از حیث اجتماعی و طب اتی هنوز زیرمتش ل و نااماده بودند و جریانات چپ و سوسیالیست

درهم  کالف  میان  ارائه پیچیده هنوز  به  قادر  درواقع  و  بودند  سرگردان  سوسیالیسم  و  پوپولیسم  ی  ی 

برنامه چشم نبودندای روین برای جایگ ینانداز و  پیشین  نظام  با  جریان   ، در چنین یرایطیکردن ان 

بر موج عظیم این قیام    ی افلی ان مشتمل از بازاریان و روحانیون بود( توانست اسالم سیاسی )که هسته 

از لحاظ ساخت قدرت  توده  برپا سازد که هم  نظامی را  ای سوار یود، قدرت دولتی را قب ه کند و 

ان البی سا    مُنر یرایط بحران  اقتصادی  از حیث ساختار  هم  و  پی ره   57سیاسی  بر  ی خود حمل را 

ی نخست پساان الب ی لی  دهه کرد  ساخت دولت و سازوکارهای اقتصادی و سیاسی حاکم در یکمی

از درون ان سر   57هایی که طغیان ان البی  « بود که تحت ان، ت ادها و تنش کورپوراتیسم دولتیاز » 

ورجوع نشدند بل ه بر گستره و عمق ان اف وده ید؛ تمامی سازوبرگ نظامی براورده بودند، نه تننا رفع 

اکمیت جمنوری اسالمی سازماندهی  و اب ارهای سیاسی و ایدئولوژی ی در خدمت است رار و تثبیت ح

یدند؛ ساختار    مناریدت سرکوب و  نشده باقی ماندند و اعتراضات مردمی به های اجتماعیْ حلید؛ تنش 

امی ه  حاکم  سرمایهاقتصادی  از  بود  به ای  )و  دولتی  به  داری  وابسته  ننادهای  توسط  انحصاری  یدت 

سنم خود( اقتصاد ایران را از  که )این هم به   نظام جدید ایدئولوژیک  های  ساختار قدرت( توأم با اموزه 

بسیاری لحاظ با بحران جدی مواجه ساخت  در واقع نظام جمنوری اسالمی محصو  یک بحران عمیق  

https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
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جانبه و انسدادهای اجتماعی به حیات خود  های همه بحران   میاناجتماعی ت سیاسی بود و تاکنون نی  در  

 ادامه داده است  

عَلَم کرد که ماهیتاً سازوکارهای  به   57و    56های  سا    موجی که در حرکت درامد مطالباتی را 

ای و »ضدام ریالیستی« کشید  تأثیراتی که جنبش عظیم توده داری و مناسبات بازار را به چالش  سرمایه

«ی رژیم  داری وابسته جای گذایت، اساساً »سرمایهدر کشورهای »پیرامونی« بر موج ان البی در ایران بر

کردن فنایع  از یعار و مطالباتی اقتصادی )نظیر ملی   نتیجه، انبوهی ِکشید و در  پنلوی را به مصاف می

معادن افلی کشور و بسیاری نناد و منابع افلی اقتصادی( بر موج    ها، بانک  های ب رگ،مادر، یرکت

تحو   عمی اً  که  گشت  چیره  ان البی  هم طغیان  بود   انخواه  در  و    دوره چنین  نادرست  درک  عموماً 

زیرسوسیالیستی بر جنبش چپ و کارگری حاکم بود؛ درواقع دریافت زالب از سوسیالیسمْ کنتر  دولتی  

تحت  را  ان  که  بود  اقتصاد  سوسیالیستی  بر  مینام  تل ی  اقتصاد  تازه کردن  نظام  تحت    تأسیسکردند  

ال یت خصوفی بود، زیر فشار این موج  گرای سیاسی که ماهیتاً مدافع پروپاقر  مهدایت جریان اسالم 

بانک  مطالبات تمامی  یرکتت ریباً  از  ها،  زیادی  یمار  بیمه،  و   فنایعهای  خارجی  تجارت  ب رگ، 

مراک  زمین از  بسیاری  کنتر   این تحوالت، یوراهای کارگری  به موازات  را مصادره کرد   بایر  های 

ای اداره ی ل جمعی و یورایی ان را برای دوره فنعتی و اقتصادی را تحت کنتر  خود در اوردند و به 

کردند  تولید نزت که یاهرگ حیاتی اقتصاد ایران بود در پی اعتصاب کارگران فنعت نزت در  می

بودند    ها از کشور فرار کرده هایی که فاحبان ان یدت س وط کرد  کارخانه و یرکتاثنای ان الب به 

کردند( سان بازوی اقتصادی جمنوری اسالمی عمل می که به ح ومتی )  ی مصادره و تحت کنتر  بنیادها

نتیجه  در  بازار  مناسبات  بود؛  یده  دولتی  عمدتاً  اقتصاد  امدند   ناارامیدر  موج  ی  و  اجتماعی  های 

»اقتصاد جنگی« در طو  جنگ هشتسرمایهضد  بود؛  ایران و عرام )ساله داری مختل یده  -1367ی 

دی و اقتصادی حاکم بود  در مواجنه با چنین یرایطی، فرایند تولید و  ی فرایندهای تولی ( بر کلیه1359

یدت ازهم گسیختند و به تبع ان فرایند انبایت با موانع و نابسامانی مبرمی مواجه  های اقتصادی به فعالیت

ی این فاکتورها  المللی بر وخامت بحران اقتصادی اف ود؛ همه های روابط اقتصادی در سطح بین ید؛ تنش 

به دلیل ایباع بازار جنانی نزت و تخریب    1367و    1365های  مراه با کاهش درامدهای نزتی بین سا ه
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را در موقعیتی قرار داده بود که دیگر قادر به پایداری    نظام حاکمتأسیسات نزتی ایران در جنگ با عرام،  

ی برای بورژوازی ایران و  انداز« اقتصادی یک »چشمای ج  ارائهچاره   بنابراین   و   و ادامه حیات ندایت

بیشتر این تحوالت را در    تحلیل ی اقتصادی و سیاسی ندایت )تشریح و  جانبه رفت از بحران همه برون

» رساله انت ادیی  تحلیل  ایران: یک  نزت و گاز  پاسداران در فنعت  پی  اقتصاد سیاسی ح ور س اه   »

 بگیرید(  

ی تاریخ ایران بر قدرت سیاسی چنگ  ترین دوره که توانسته بود در ی ی از بحرانی  نظامیبنابراین  

تح یم   و  است رار  در خدمت  را  زیره(  و  سیاسی  اقتصادی،  امنیتی،  )نظامی،  قدرت  منابع  تمامیِ  ب ند، 

در   ترین ی ل مم نکه توانسته بود به قنرامی ترین و خونین   وقتی  این نظامکار گرفت   به   خودهای  پایه

تیغ ب ِشد و قدرت سیاسی  های اجتماعی و اعتراضات مردمی را به مخالزین سیاسی، جنبش 1360ی دهه 

دولتی از بحران سیاسی   سازوبرگمعنایی از رهگذر ت ویت و بازتولید وبیش مست ر سازد؛ به خود را کم

سوی تعدیالت ساختاری،  ه های خود را ب های راهبردی و برنامه در ببرد، سیاستپساان البی جان سالم به 

ت ویت مناسبات سرمایه اقتصادی و  این دگردیسیبازسازی  زمان مستل م ها هم دارانه معطوف ساخت  

از زهدان این تحوالتْ نولیبرالیسم     بازارایی و بازتولید ساخت دولت و ن ش ان در اقتصاد و جامعه بود

بایست به بازسازی و  ی ت سیاسی بود اکنون میایرانی زاده ید؛ دولتی که برامده از یک بحران اجتماع

 بازساختاربندی اقتصاد و جامعه ب ردازد 

 نولیبرالیسم در ایران و نقش دولت هایویژگی .2-4

ی نولیبرالیسم در ایران را از خال  ن ش و وظایف دولت در اقتصاد نولیبرالی  ویژه سازوکارها و خصلت 

و ماهیت اساسی   پویاییدهیم   داری حاکم توضیح میدر پیوند با ساختار کالن اقتصاد سیاسی سرمایه

به سرمایه )با لحاظگذار  نولیبرالی  و م انکردن زمانداری  مبمندی  بر مداخله مندی ان(  است  ی  تنی 

کارگیری قدرت دولتی در جنت  به ،  یکمی منم:  یافته و محوریِ دولت در دو حوزه مست یم، سازمان

سرمایه مناسبات  ت ویت  و  دولتی  بازساختاربندی  قدرت  سازوبرگ  بازتولید  و  بازارایی  تولید،  داری 

های اقتصادی، و نی  ت مین  ید یالوده )نظامی، امنیتی، ایدئولوژی ی، فرهنگی و زیره( در خدمت به بازتول

کند  نمود پیدا می های مسلط در جامعه که در ت مین ب ای نظام حاکم  ی طب ات و گروه و استمرار سلطه

اندام کرد تا از رهگذر ت ویت سازوکارهای  این پروژه در قالب راهبرد »تعدیل ساختاری اقتصادی« عرض

https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
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مسی از  اقتصادی  رید  تع یب  ازاد،  جنانیبازار  اقتصاد  در  ملی  اقتصاد  ادزام  استراتژی  ر  و  یده 

محور«، و در تحلیل ننایی، یرایط مناسب برای فرایند انبایت را  یدن از راه اقتصاد فادرات»فنعتی

ی طب اتی« مبتنی بر استزاده از قدرت دولتی در راستای بازارایی  ، تع یب یک »پروژه دومهم اورند   افر

ی سنم کارگران ف اینده   فداکردنمیان سرمایه و کار به نزع اولی است بل ه با  و تح یم مناسبات قدرت  

های ذینزع در قدرت )سود و رانت( بیز ایند  این  داران و گروه دستان )دستم د(، بر سنم سرمایهو تنی

افطالح »قواعد بازی« را  بدان معناست که دولت در جمنوری اسالمی در جایگاه یک مرجع سیاسیْ به

ی اقتصادی و هم در س نر روساخت سیاسی و ایدئولوژی ی میان نیروها و طب ات  در سطح یالوده   هم

 کند اجتماعی تعیین و وضع می

در  همان که  بحثطور  فوم  طب اتی،    فرازهای  و  اجتماعی  تخافمات  و  ان البی  تحوالت  ید، 

بسامانی تولید، همگی و  یدن مناسبات و ح وم مال یتِ خصوفی، ایزتگی و ناثباتی سیاسی، سست بی

داری و فرایند انبایت سرمایه را مختل کرده در ارتباطی تنگاتنگ باهم، سازوکارهای مناسبات سرمایه

بحران    1  بود انبایت  ح ومتی(،  )بنیادهای  ان  به  وابسته  ننادهای  و  دولت  چنگ  در  اقتصاد  انحصار 

چشم عدم  و  برنامه اقتصادی  اقتصاد  با  عمدتاً  اقتصادی،  رونق  و  رید  برای  روین  و  ری یانداز  یده 

نبود، بل ه عمده می  محور تداعیدولت  ایران  با همین  ید )این نگرش مختص  پیرامونی  ی کشورهای 

های ننادهای  ی اقتصادی مطابق دستورالعملمنطقْ این استراتژی را کنار گذایتند و به استراتژی توسعه

ین تحوالت اسیب دیده بود، در  طور گسترده از االمللی روی اوردند(  بورژوازی ایران که به مالی بین 

ی  اندازی ج  ارائه ایِ تعدیالت ساختاری و ازادسازی اقتصادی، چشمهمسویی با موج جنانی و منط ه 

ی اقتصادی« نوین ندایت  این استراتژی عمدتاً در دستور منجیان و نخبگان سیاسی  یک »الگوی توسعه 

ها چنان سنمگین و عمیق    فشار این بحران ح ومتی قرار گرفتهای سیاسی دروندر حاکمیت و جناح 

دهه  یک  علیرزم  که  »خودکزایی«،    بود  و  اقتصادی«  »است ال   »ضدزربی«،  پروپاگاندای  و  سیاست 

قرارگرفتن در رأس قدرت   با  هایمی رفسنجانی،  به رهبری  پراگماتیست  و جناح  بورژوازی سوداگر 

های  را به اجرا گذایتند  تطبیق سیاستتدریج ان و به دولتی، راهبرد لیبرالیسم اقتصادی را در پیش گرفتند  

 

 ( مراجعه کنید 1386ها به کتاب »کار و طب ه در ایران« از بنداد و نعمانی )و تزصیل بیشتر این بحران یرحبرای   1
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گرفتن سیستم نرخ ارز یناور،  کردن ارز و در پیشنرخی( تک iاقتصادی نولیبرالی در ایران عمدتاً یامل )

(ii حذف و کاهش چشم )  هایارانه گیر کنتر  قیمت و ( های دولتی و  یرکت  سازی( خصوفیiii؛ و 

 .خدمات اجتماعی/عمومی بود

ها تمرک  و تأمل خواهیم کرد تا نشان  یسازی خصوفی طور اساسی روی مسئله در این م اله به 

استراتژی توسعه  اقتصادی، خصوفیدهیم چگونه دولت در چارچوب  های دولتی و  سازی یرکتی 

به  و  برجسته  هرچی   از  بیش  فرایند  این  در  انچه  داد   قرار  دستورکار  در  را  اجتماعی   خدمات 

خصوفیه ویژخصلت جدی یسازی  استمرار  به  گرایش  یده،  مبد   مداخلهها  ازطریق  تر  دولت  ی 

های  یسازرزم خصوفیننادهای فرادولتی و نظامی در اقتصاد است  در ادامه نشان خواهیم داد که به 

)بنیادهای مذهبی و زیرمجموعهدهه   گسترده و مستمر در طو  سه  ننادهای فرادولتی  اخیر،  بیت  ی  ی 

ترتیب  ایناند و به های دولتی برده ی( و ننادهای نظامی ت امنیتی بیشترین سنم را از واگذاری یرکترهبر

های تولیدی و اقتصادی  گردان افلی فعالیتچنان فحنه وطویل ح ومتی همدولت و ننادهای عریض

ازی ان( در ایران  سی خصوفی ی جنبهویژه معنای عدم اجرای نولیبرالیسم )به کشور هستند  این پدیده به 

سازیِ سازوکارهای نولیبرالی فرفاً از مجرای »بخش  های متمای  ان است  پیاده نیست، بل ه بیانگر جلوه 

اوضاع  اقت ای  بنابه  بل ه  نخواهد رفت،  پیش  قلمرو،  خصوفی«  اقتصادی درون هر  و  واحوا  سیاسی 

دهند و سازوکارهای الزم را به  سخ میداری نولیبرالی پااش به مت  یات سرمایهدولت و ننادهای تابعه 

وکما  اقتصاد به بخش خصوفی  اورند  در واقع، نولیبرالیسم ال اماً به معنای واگذاری تمام اجرا در می

نی  می فرادولتی  ننادهای  و  دولت  بل ه  متزاوت  نیست،  نسبتاً  با سازوکارهای  را  وظایف  توانند همین 

پی منتنا  کنند،  سازوک اجرایی  این  سیما  امد  قواره ارها  نولیبرالیسم  متزاوت  یو  از  سنخ  این  به  تری 

بخشد  برای توضیح این پدیده، الزم است برخی ن ات را که باالتر درخصو  گرایش درونی و  می

ی ت ادامی  و دیال تی ی میان ضرورت بازتولید نیروهای اقتصادی و بازتولید سازوبرگ  رابطه   پویایی

 تر یاداوری کنیم ی ان مامیییوه به جا دولتی بحث کردیم، این 

بازنمایی می بعدی  بخش  اگرچه  در  های دولتی،  سازی یرکتفرایند خصوفی  هدفکنیم که 

های این  سازی فعالیتهای مالی دولت، بنینه ی دولت در اقتصاد، کاهش ه ینه محدود ساختن مداخله 

های  ین فرایند با ت ادها و محدودیت یود، اما اخصوفی در اقتصاد عنوان می   ها و ت ویت بخش یرکت
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داری در ایران  ی تاریخی و ناموزون سرمایهی توسعه ، در نتیجه یکمجدی و اساسی روبرو بوده است   

نه  اقتصادی  ننادهای خصوفی در س نر  نیستند، بل ه    یافتهتننا توسعه نیروها و  ننادمند  چنان توان و  و 

بازتولید سازوکاره برای  کافی  اقتصادی  ظرفیت  و  تولیدی  مداخله   ندارندای  از  مست ل  کمابیش  ی  تا 

منمیافتهسازمان کنند   عمل  دولت  تمامی  و  افلی  تمرک   همه،  از  یک تر  در  دولت  ی  دههوکما  

پساان الب بر بازتولید سازوبرگ قدرت دولتی جنت است رار و تثبیت نظام جمنوری اسالمی بود، این 

ییرازه  ید  موجب  )به نی   اقتصادی  ننادهای  بخش خصی  همویژه  از  عمدتاً  به   وفی(  یا  یدت  ب اید 

یافته و وفادار به  حاییه رانده یود  بنابراین، دولت تالش کرد تا از طریق ننادهای سازمانت عیف و به 

برد ، پیش دومسازی لیبرالیسم اقتصادی را عملیاتی و هدایت کند   نظام فرایند بازسازی اقتصاد و پیاده 

مناس بازتولید  اجراییِ  تدابیر  هم و  اقتصادی،  نیروهای  و  ازاد  بازار  سازوکارهای  و  مستل م بات  زمان، 

این ه حاکمیت سیاسی در ایران فاقد  ویژه، نظر به ی سطوح است  به دولتی در همه   سازوبرگ بازتولید  

های  مشروعیت سیاسی و اجتماعی گسترده است و لذا قادر نیست در راستای اجرای پروژه و سیاست

با خود همراه سازد،   و اقشار فرودست جامعه  اش، طب اتاقتصادی نی ه  بدون کاربست سرکوب و  را 

وزنه  سنگین ناگ یر  سرکوب  قدرت  بازتولید  پره ینه ی  و  میتر  به تر  به یود   نظر  دیگر،  این ه  عبارت 

ها و تخافمات سیاسی و اجتماعی  ی نظام حاکم با اجماع و رضایت عمومی همراه نیست و تنش سلطه

ی  ع ب رانده یده است، رویه امان و قنر نظامی بهمدد سرکوب بی چنان به ی ایران همای جامعهدر ژرف

پروژه  مرک یِ  و  سیاست  عمومی  تابعه و  ننادهای  و  دولت  تمرک   مدار  بر  اقتصادی  ی حاکمیت  های 

اقتصاد می بر  از این جمنوری اسالمی  تا  نظامی فربه چرخد  ننادهای امنیتی و  وند و هم  تر یطریق هم 

ی منم نولیبرالیسم در ایران تبدیل یده  ویژه خصلتکنتر  اوضاع را بنتر در دست دایته بایند  این نی  به 

 است 

ازحد دولت در تمامی ابعاد س نر اقتصادی، از بُعدی دیگر، اگرچه مداخله و ح ور گسترده و بیش 

دامنه  و  )تا حدودی( مختل میفعالیت  را محدود و  انبایت  فرایند  و  سازد، چراکه ی گردش سرمایه 

پره ینه  دولتی  قدرت  میبازتولید  به تر  اقتصادی  منابع  لذا  و  بازتوزیعیود  س نر  این  هدایت    سوی  و 

به می اما  زیرهژمون یود،  و  بازار  ننادهای  بازتولید،  بودن جامعهح م ریدنایافتگی  ایران، ضرورت  ی 
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، به یرط ضروری و الزمِ  نظامقدرت دولتی و در تحلیل ننایی ت مین ب ای    سازوبرگ ت ویت و استمرار  

انبایت سرمایه و لذا به ضرورتبازتولید یالوده  اجرای سازوکارها و راهبرد    ی اقتصادی و مل ومات 

های ت ادامی  میان نیروهای اقتصادی و سیاسی ویژگی هاپویایییود  این روندها و نولیبرالی تبدیل می

سازی اقتصاد نولیبرالی در ایران تننا از رهگذر تأمین  هستند که باالتر بررسیده یدند  اما تع یب و پیاده 

اسال نظام جمنوری  ب ای حاکمیت  تداوم  ننادهای  و  و  دولت  تمرک   تداوم  نی   این  است   مم ن  می 

همه  بر  نظامی  و  ساحتح ومتی  میی  را  اجتماعی  و  اقتصادی  بی های  اجرای  طلبد   نیست  دلیل 

رزم برخی  ح ومتی، بهنروهای سیاسی دی جناحسا  گذیته از سوی همه   سازی در طو  سیخصوفی

سوی یشتر از رانت و منابع اقتصادی کشور، همواره به بری بیان برای سنمهای درونین اع و کشم ش

ی رانت و فساد  مندی بنیادهای گوناگون ح ومتی و ننادهای نظامی ت امنیتی کانالی ه یده و مسئله بنره 

ها سازیفرایند خصوفی بتوان  سیستماتیک در تاروپود این نظام رسوخ کرده است  بنابراین، تصور این ه  

درهم   بستهی  در یک جامعه طریق  از  سیاسی عمدتاً  قدرت  اعتراض  )که  و  م اومت  هرگونه  ی ستن 

پیشرفته را  یود(  اجتماعی حزظ و تأمین می مشابه این فرایند در جوامع  لحاظ و  داری  ی سرمایه دقی اً 

  ی اقتصاد نولیبرالی در زمان و م ان خا  منجر ، تننا به عدم درک پویا و تاریخی از پدیده دریافت کنیم

 یود می

هایی که تحت مال یت دولت  طور مشخص اموا  و داراییدلیل نیست توزیع منابع اقتصادی، به بی

به  افراد فاحب است،  ننادهای مست ر در قدرت،  اعسوی  و  و    واننزوذ  انصار ح ومتی سازماندهی  و 

یش زالب بر  ی دولت تسنیل مل ومات و یرایط انبایت سرمایه است، گرایود  اگر وظیزه سرازیر می

درنگ نشان خواهیم داد( همواره گرایش به انبایت ثروت  سازوکار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران )که بی 

ی نناد دولت و سازوبرگ نظامی و امنیتی ان بوده است   دایره   درو سرمایه و نی  تمرک  قدرت سیاسی  

راندن ان نه از  که تغییر و ع ب این ننادها و نیروها از چنان قدرت مادی و ساختارمندی برخوردارند  

قدرت حاکممسیر   مناسبات  بازیِ  در  لزاظی  درافتادن  یا  و    و  مادی  نیروی  به  ات ا  با  تننا  که  سیاسی، 

ام انسازمانیافته جامعه  محرومان  و  کارگران  فرایند  ی  اکنون  نظرگاه،  این  از  ع یمت  با  است   پذیر 

 دهیم  اش قرار میی گذیته را مورد کنها در چند دهه سازیخصوفی
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 ی اخیردهه ها در سهسازیفرآیند خصوصی .3-4

مال یت« در حوزه به  »گسترش  به افطالح  ایران  اقتصادی، سرازاز ان در  و  تولیدی  ی رژیم  دوره   ی 

 1354موجب ان »سازمان مالی گسترش مال یت واحدهای تولیدی« در سا   گردد که به پنلوی بر می

سته به وزارت امور اقتصاد و دارایی تأسیس گردید  اهم اهدافی که این  عنوان یک یرکت دولتی واببه 

کردن کارگران و کارمندان و کشاورزان در مال یت واحدهای  افطالح »سنیمقانون تعریف کرده بود به 

 65ی سا   تولیدی« بود  تحت حاکمیت جمنوری اسالمی، در چارچوب همین سیاست، طبق مصوبه 

)قا اسالمی  یورای  دولت  مجلس  تولیدی(،  واحدهای  مال یت  قرضه گسترش  اورام  بازپرداخت  نون 

به فروش کلیه  نسبت  اورام قرضه 54سنام مشمو  قانون سا     یم لف ید  بنای  »افل  گسترش   ی ، 

سازمان بخش خصوفی،  ایخا   اختیار  در  تولیدی  واحدهای  بانکمال یت  و  دولتی  را      های  ها 

پی نماید«   تصویب  بازپرداخت  سا   رو  در  قانون،  »ایین1367این  مرحلهنامه ،  اجرایی  او   ی  ی 

بایست »بخشی از سنام واحدهای تولیدی متعلق به دولت،  «ها اعالم گردید که مطابق ان میواگذاری 

ها و ننادهای ان الب اسالمی« واگذار  های دولتی، بانکهای انتزاعی دولتی، یرکتمؤسسات و سازمان

 ( 1399گردد )سخا، 

هشت   پس پایان جنگ  توسعه از  و  افالحات  حامیان  سیاسی،  قدرت  تثبیت  و  اقتصادی  ساله  ی 

ی ی اقتصادی« را زدند که در برنامه ی راهبردی توسعه رهبری هایمی رفسنجانی کلید اجرای »پروژه به 

ید  روی رد دولت    و رونمایی  ی تعدیل ساختاری( تدوینی او  و دوم توسعه )معروف به برنامه ساله پنج

تریدن بخش خصوفی در اقتصاد  موجب ان فعا  ها و راهبرد بازسازی اقتصادی و به در راستای برنامه 

هم اورد  روی رد رفسنجانی یک استراتژی از باال  اسازی را فراین بود که بستر الزم جنت خصوفی

ن فرایند ن ش کلیدی ایزا کند  این  ای که دولت در ایسازی لیبرالیسم اقتصادی بود، به گونه برای پیاده 

چشم تحو   بر  داللت  »توسعه«  سیاستراهبرد  راهبردیِ  و  همگیر  که  دایت  اقتصادی  با  های  راستا 

ی تعدیل اقتصادی برای ایران  جنانی و برنامه  المللی پو  و بانک های تجوی ی فندوم بیندستورالعمل

مشوم  از  ی ی  »تشویق بود   برنامه،  این  افلی  تش ل   های  ایجاد  از  و  و حمایت  معدنی  و  های فنعتی 

مادر( به مردم« بود    به استثنای فنایع ب رگ وتخصصی و واگذاری سنام فنایع دولتی و ملی یده ) 
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، 1370ی هیأت وزیران در سا   (  در چارچوب همین راهبرد، مصوبه1368های مجلس،  )مرک  پژوهش

سا و  به دولت  متعلق  واگذاری سنام  و یرکتزمان»سیاست  در  ها  دولت  کرد   اعالم  را  های دولتی« 

»وزارت    مدتاً تحت پویشت که ع  طی دو فنرست  را  یرکت  393نامه اسامی  چارچوب همین تصویب 

)سازمان گسترش و نوسازی فنایع ایران(«    فنایع )سازمان فنایع ملی ایران(« و »وزارت فنایع سنگین 

ی  ( نمایان است، طی دوره 1طور که در نمودار یماره )اقباً، همانبودند ت برای واگذاری ابالغ کرد  متع

میلیارد    7 1ی دولتی حدودا  های واگذاریده ( مجموع ارزش یرکت1373-1369ی او  توسعه )برنامه

 ریا  بوده است  

برنامه  )مصوب  قانون   تحت عنوانرا  ها  سازیسیاست خصوفی  بار دیگر  (1373ی دوم توسعه 

های دولتی، تعاونی و خصوفی در اقتصاد کشور« دنبا  کرد  اهم هداف  ر سنم بخش »ایجاد تعاد  د

های بخش خصوفی و تعاونی، واگذاری  بود از »ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت این برنامه عبارت  

فعالیت بخش از  بخش های  به  دولتی      یرکت های  واگذاری  تعاونی،  و  خصوفی  دولتی  های  های 

ها به ننادها و  این یرکت  حداقل رساندن واگذاری خصوفی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به بخش  به 

(  منظور از ننادها و مؤسسات عمومی زیردولتی  1399ها« )سخا،  مؤسسات عمومی زیردولتی و بانک

بنیادهای زیرمجموعه ان، بسیج و  رهبری و ننادهای نظامی و امنیتی وابسته به س اه پاسداری بیت اساساً 

)به  است   ایننیروهای مسلح  بر  رزم  و زالب  اتزاقاً گرایش عمومی  داد که  نشان خواهیم  ادامه  ها، در 

های وابسته به حاکمیت و  ننادها و گروه  سوی این کردن این فرایند به ها کانالی ه سازیفرایند خصوفی 

دستور کار خود قرار داد تا مل ومات   ها، دولت وظایزی را دریان است(  جنت تح ق این برنامه حامیان

ی دوم توسعه امده  سازی و ازادسازی اقتصادی را منیا سازد  در برنامه های خصوفی اجرای سیاست

  ی ها تدابیر و اقداماتی از قبیل افالح م ررات، ارائه تر یدن این بخش باید »برای فعا است که دولت  

ها  ایی، توسعه و تسنیل ارتباطات و همچنین ترویج تش ل گذاری زیربنتسنیالت بان ی، ت میل سرمایه 

(  در پرتو  1373های مجلس، و ساختارهای فنعتی، تح ی اتی و پیمان اری اتخاذ نماید« )مرک  پژوهش

( به  1377-1374یده طی این دوره )های واگذار ها، در مجموع، ارزش کل سنام یرکت این سیاست 

 درفد اف ایش یافته است    50ی پیش، این می ان حدوداً  ر م ایسه با دوره لیارد ریا  رسید  دیم  5 2بیش از  
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 1399 لغایت منر 1370هایی دولتی طی سا یدههای واگذار ارزش سنام یرکت  1نمودار شماره 

 سازی ایران )محاسبات از نویسنده است( : سازمان خصوفیمنبع

 

سا    در  دولت خاتمی  امدن  برسرکار  به 76با  دولت  این  به ،  انت ادی  روی رد  دولت  رزم  نسبت 

عنوان  زمان افالحات سیاسی درهم امیخت و به هایمی، راهبرد تعدیل ساختاری اقتصادی را با طرح هم 

اش در خصو  افالحات  با اهداف بلندپروازانه   این دولتطلبان عرضه کرد   سیاست عمومی افالح 

وری توسعه تأکید کرد که »به منظور ارت ای کارایی و اف ایش بنره ی سوم  ساختاری در اقتصاد، در برنامه

انسانی کشور و کارامد کردن دولت در عرفه  توانمندی  گذاری و توسعه ی سیاستمنابع مادی و  ی 

ی  هایی که ادامه های قابل واگذاری بخش دولتی در یرکت های خصوفی و تعاونی، سنام یرکت بخش

م ررات این قانون با اولویت ایثارگران در یرایط  زیرضروری است، طبق   فعالیت اننا در بخش دولتی 

بخش  به  )مساوی،  ید«  خواهد  فروخته  و خصوفی  تعاونی  پژوهش های  مجلسمرک     .(1379،  های 

ی »سازمان مالی گسترش  ( این برنامه، دولت موظف ید با تغییر اساسنامه15ی )موجب ماده همچنین، به 

« اقدام نماید  بر همین مبنا  سازیمال یت واحدهای تولیدی« نسبت به تش یل یک »سازمان خصوفی

13
70

13
71

13
72

13
73

13
74

13
75

13
76

13
77

13
78

13
79

13
80

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

ال
 ری

رد
لیا

 می
 به

ش
ارز

سال

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301


 30 /  حامد سعیدی

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

(  این اقدام تالیی بود در راستای  1380سخا،  تش یل ید )  1380سازی ایران« در سا   »سازمان خصوفی

این یرکت سازی یرکتگسترش خصوفی ساماندهی  عنوان  تحت  دولتی  واگذاری سنام  های  و  ها 

  ای که خاتمی بر مسند قدرت بود، مجموعاً ارزش کل سنام های زیردولتی  در طو  دوره بخش   ها به ان

میلیارد ریا  بوده، این درحالی است که این می ان در    29های دولتی ن دیک به  ی یرکتواگذاریده 

 بنگرید(   1نمودار میلیارد ریا  بود است )به  4ی رفسنجانی کمتر از دوره 

این  از  احمدی بعد  محمود  ریاستکه  کرسی  به نژاد  را  روند  جمنوری  گرفت،  دست 

تر یدن حاکمیت دستیک  یگیری پیدا کرد  این تحو  نتیجه و چشمساب ه  ها رید بیسازیخصوفی

( قانون اساسی از سوی رهبر جمنوری اسالمی در خردادماه 44های کلی افل )ابالغ بند)ج( سیاست  و

  اهمّ   .ی فنایع ب رگ و مادر بود ها در حوزه سازیبود که هدف ان اساساً گسترش خصوفی  84سا   

بخشیدن به رید اقتصاد ملی«، »گسترش مال یت به عموم  رضه کرد یامل »یتابکه این ابالزیه عاهدافی  

های خصوفی  پذیری«، »اف ایش سنم بخشهای اقتصادی«، »اف ایش رقابتمردم«، »ارت ای کارایی بنگاه 

های اقتصادی« بود   و تعاونی در اقتصاد ملی« و »کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت 

  را   (44های دولتی مشمو  فدر افل )درفد از سنام بنگاه  80این ابالزیه، دولت موظف است »   مطابق

بخش  یرکت به  بنگاه های خصوفی  و  عام  سنامی  تعاونی  زیردولتی«  های  عمومی  کند  های  واگذار 

فندوم   در(   1384سخا،  ) مانند  فرادولتی  بنیادهای  مشمو   دومی  مورد  بازنشستگیواقع  و    های 

 .های پیمان اری وابسته به ننادهای نظامی و بنیادهای موقوفه استیرکت

داده  ارائه مطابق  )های  نمودار  در  این  1یده  ابالغ  از  پس  سنام  سیاست (،  واگذاری  روند  ها، 

ه ار میلیارد  32مجموعاً  84تا  70ای به خود گرفت  از سا  های دولتی سرعت و یتاب ف اینده یرکت

های تاکنونی را به  درفد از کل واگذاری   2های دولتی واگذار یده بود که ف ط  ریا  از سنام یرکت 

ه ار میلیارد ریا     882، یک تریلیون و  99ا  ت  85دهد  این درحالی است که از سا   خود اختصا  می

انت االت را تش یل می   98رفته  همسنام واگذار یده است که روی  این  از کل  این روند  درفد  دهد  

بدین  ارزش یرکت تصاعدی  است که مجموع  واگذاریده در سا   فورت  ه ار    34حدوداً    85های 

ه ار میلیارد ریا  و بعد از فروکشی   255بیش از  به    88میلیارد ریا  بوده است که این می ان در سا   

 رسیده است  92ه ار میلیارد ریا  در سا   440، به بیش از 89نسبی در سا  

https://ipo.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87
https://ipo.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87
https://ipo.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87
https://ipo.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
https://ipo.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
https://ipo.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
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دولت را در دست گرفت، مطابق امارهای سازمان   هدایت   92پس از ان ه دولت روحانی در سا   

واگذاری خصوفی چشمسازی،  کاهش  به ها  کرد  پیدا  طگیری  در  که  سا طوری    98تا    93های  و  

نتیجه ه ار میلیارد ریا  باقی ماند  اما در یک   50تر از  پایین های اقتصادی و  های تحریم سا  اخیر، در 

رو  های دولتی تع یب ید  از این ی دولتی با واگذاری یرکتبحرانی مالی دولت، جبران کسری بودجه 

ه ار میلیارد ریا  اف ایش یافت  ناگزته نماند   388 به بیش از  99ها تا پایان منرماه می ان ارزش واگذاری 

سازی با تاکید بر این ه »خصوفی   96ماه سا   که اسحام جنانگیری، معاون او  حسن روحانی، در ابان

سیاست از  »همهی ی  که  اف ود  است«  نظام  قطعی  تح ق  دستگاه   یهای  برای  باید  نظام  ارکان  و  ها 

(  حا   1396ی     تمام تالش خود را به کار گیرند« )دنیای اقتصاد،  قانون اساس  44های کلی افل  سیاست

 های دولتی بنگریم سازی یرکتبه سیاست حاکم بر بازتوزیع منابع اقتصادی از مجرای خصوفی

 

 ها سازی، انحصار و اختالس در فرآیند خصوصیرانت  .4-4

لزاظی و پروپاگاندای مدافعان و اجراکنندگان خصوفی  از این  سازیبرخالف  براین ه هدف  ها مبنی 

ی فعالیت دولت«، »گسترش مالی ت در سطح عمومی« یا »اف ایش سنم سیاست »محدودساختن دامنه 

ند  اهای عینی بیانگر این ح ی ت های خصوفی و تعاونی در اقتصاد ملی« است، امارها و واقعیتبخش

اند و در واقع بخش  ها بوده سازیترین منتزعان خصوفیهای حامی حاکمیت افلی که ننادها و گروه 

چنان کنتر  منابع اقتصادی را در دست دارند  بیان این مسئله نباید چنین فنم یود  دولتی و فرادولتی هم 

واگذاری  اگر  تمام که  میو ها  قرار  »واقعی«  خصوفی  بخش  اختیار  در  سزره گرفکما   به  نانی  ت 

یافت  م صود درپی اقتصادی و اجتماعی خاتمه میهای پی ید و یا بحراندستان جامعه اف وده میتنی

های دولتی حاکم است ماهیتاً بر این است نشان دهیم که سازوکارهایی که بر فرایند واگذاری یرکت 

میرانت  اختالس  و  انحصار  چزتخواری،  سیاسو چرخد   قدرت  ساخت  اقتصادی  بست  ساختار  و  ی 

کند تا بتوانند بنتر  سوی ننادهای در قدرت سازماندهی میطوری بنا یده است که منابع اقتصادی را به 

از نظام حاکم محافظت کنند  در ادامه تننا برخی از زوایای این حجم عظیم از تاراج، فساد و رانت را  
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ی ترین کارویژه پروری منمدرت دولتی و حامیکنیم تا نشان دهیم که بازتولید سازوبرگ قبازنمایی می

 این فرایند بوده است  

یرکت    331، نیمی از  73تا    68های  سا   ها، طی سازیی فرایند خصوفیدر طو  نخستین دوره 

اند )مرادی،  واگذاریده به بنیادهای فرادولتی )مانند بنیاد ینید و بنیاد مست عزان و جانبازان( داده یده 

ویژه (   190،  2005 کمسیون  گ ارش  اساس  سا   بر  در  ایران  مجلس  روند  درباره   90ی  ی 

واگذاریده سازیخصوفی سنام  مجموع  از  دولتی،  ی یرکتها،  طرح    39های  قالب  در  ان  درفد 

و    5/24»توزیع سنام عدالت«،   »ردّ دیون دولت«  بابت  به    5/36درفد  واگذاری  قالب  درفد ان در 

سازی درفد از روند خصوفی   5/13می ان، در طو  این دوره تننا    »بخش خصوفی« بوده است  از این

به  به  ن دیک  و  بوده  »ح ی ی«  یرکت  86افطالح  به  ان  »یبه درفد  است   های  یده  واگذار  دولتی« 

هایی هستند که نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و  دولتی، ننادها و یرکتهای یبه یرکت

وله  کنند )دویچه پذیری بخش خصوفی را رعایت مینه قواعد رقابت   های نظارتی قرار دارند و دستگاه 

ملت؛  2010 »بانک  ( 1390،  خانه  یامل  فرادولتی  مؤسسات  براین،  یرکت اف ون  نظامی،  ها،  های 

های بازنشستگی  گذاری و هلدینگی وابسته به ح ومت، بنیادهای موقوفات، فندومهای سرمایهیرکت

 یوند  و سنام عدالت« می

های  سازی، در طو  سا  دهد، مطابق گ ارش سازمان خصوفی( نشان می2گونه که نمودار )همان

سوی ننادهای  ها( به از کل واگذاری  %46 ت ریبیه ار میلیارد ریا  )معاد   656، حدوداً 1394تا  1380

ن بنیاد مست عزان  چونظامی )از جمله، س اه پاسداران و بسیج و نیروهای مسلح(، بنیادهای فرادولتی )هم 

اند   و جانبازان، بنیاد ینید و زیره( و دیگر ننادهای عمومی زیردولتی و وابسته به ح ومت سرازیر یده 

( به بخش خصوفی »واقعی« )حا  بماند که منظور از بخش  %19ه ار میلیارد ریا  ) 261در م ابل، تننا 

به بخش »سنام عدالت«، و ن دیک به    (%21ه ار میلیارد ریا  )  300خصوفی واقعی چیست(، حدوداً  

ی این  دهنده ( در ازای »رد دیون دولتی« واگذار یده است  این امارها نشان %14ه ار میلیارد ریا  )  200

ح ومتی )نظامی   سازوبرگواقعیت است که تمرک  انبایت ثروت و قدرت در دست ننادهای وابسته به  

برجسته  فرهنگی(  و  سیاسی  اقتصادی،  امنیتی،  خصلتت  خصوفی ویژه ترین  فرایند  به سازیی  سان ها 

 های اقتصاد نولیبرالی است   ای از اجرای سیاست جلوه 

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 94تا  80های های مختلف طی سا  های واگذاریده به بخش  ارزش یرکت 2نمودار شماره 

   (22،    1394سازی )سازمان خصوفی منبع: 

یود  روحانی  ی ل پارادوکسی ا  از زبان حسن روحانی بیان میبه وضوح و فدالبته  این واقعیت به 

های  ها در جمع فعاالن اقتصادی گزته بود که »ابالغ سیاستسازیی سیاست و عواقب خصوفیدرباره 

ما چه کار   برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار یود و دولت از اقتصاد دست ب شد، اما  44افل  

تزنگ بود که ان را به یک دولت با تزنگ تحویل دادیم کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی

کسی   و خصوفی   جرأتکه  اقتصاد  این  کند،  رقابت  اننا  با  ) ندارد  نیست«  وی  1396،  ایلناسازی    )

، با کنایه خطاب به س اه پاسداران گزت که »اگر اطالعات،  93سا  پس از سرکار امدنش، در سا   یک

ابوذر و سلمان هم فاسد    تزنگ، پو ، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگ اری را همه ی جا جمع کنیم 

)خبرانالین،  می لزاظی 1393یوند«  و  متناقض  مواضع  چارچوب (   در  تننا  روحانی  پرطمطرام  های 

ح ومتی قابل توضیح است، چراکه منطق کارکردیِ سازوکارهای ای و منازعات درون تبلیغات رسانه 

ح ومتی است   های دورن بندی دسته  بسیار فراتر از کشم ش   نظام   ایناقتصاد سیاسی و ساخت قدرت در  

-
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/503574-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ی ننادهای  ی ف اینده این واقعیت که ضرورت بازتولید سازوبرگ دولتی، یعنی تمرک  و استمرار مداخله

کند و چندان دوام  مایه مینظامی ت امنیتی در اقتصاد و جامعه، مواضع متناقض رؤسای جمنوری را نی  بی

روحانی    94طورمثا ، در اوایل سا   ید  به   ای اررد در کِردوکار و مواضع بعدی روحانی  نخواهند او

یود را افالً قبو  ندارم،  در نشست با فرماندهان س اه گزت: »من ان یایعاتی که راجع به س اه مطرح می

ی هم  خواهند س اه را رقیب مردم قرار دهند؛ س اه رقیب مردم نیست؛ س اه رقیب بخش خصوفکه می

های منمی که بخش خصوفی  (  بنابراین، وی تأکید کرد که »س اه امروز باید پروژه 1396نیست« )می ان،  

  .(2013وله، توان ان را ندارد برعنده بگیرد« )دویچه 

خصوفیهم سیاست  چارچوب  در  مرک   سازیچنین  یش  سنام  از  ب رگی  بخش  دولت  ها، 

اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( و فندوم بازنشستگی س اه   پتروییمی و نیروگاهی را به سازمان تامین

خصوفی سازمان  کرد   سا   واگذار  در  »   88سازی  که  بود  کرده  یرکت    95اعالم  سنام  از  درفد 

ها  ی موجی از مخالزت المللی بابت رد دیون به »ساتا« واگذار یده است  اما در نتیجه های بین نمایشگاه 

دستوری  »احمدی ابالغ  با  دارایی  نژاد  و  اقتصادی  امور  وزیر  کرد« ]دستور[  به  فادر  را  معامله  ابطا  

های  رخ داد این بود که بعد از حاییه   88برانگی  که در سا   (  ی ی دیگر از موارد بحث b1392  )تابناک، 

ارزش    51فراوان   به  ایران  مخابرات  یرکت  از  در    7800درفد  تومان  تصرف    16میلیارد  به  قسط 

مبین متش ل از سه یرکت گسترش ال ترونیک مبین ایران، ینریار منستان و سرمایه   کنسرسیوم اعتماد

 (   1394گذاری توسعه اعتماد ) که این کنسرسیوم تحت کنتر  س اه است( در امد )تسنیم، 

سازی اعالم کرد که »بخش خصوفی در  رئیس کل سازمان خصوفی  98در اردیبنشت ماه سا   

 2000، بخش دولتی خیلی ب رگ است«  وی در ادامه گزت: »از مجموع  ایران خیلی کوچک و در م ابل

بنگاه را که دولت در اننا سنام دایته به بخش    900بنگاه و یرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود  

بنگاه نی  همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود   600اند؛ حدود خصوفی واگذار یده 

  .(a1398اند« )تسنیم، ها ادزام یده اند که یا منحل و یا در دیگر یرکت  لیف یده یرکت تعیین ت  500

ها و مال یت بر واحدهای تولیدی  سازیاستمرار کنتر  دولت و ننادهای فرادولتی بر فرایند خصوفی 

به  نشان می   97وضوح در گ ارش سا   و اقتصادی، خود را  (  3دهد  نمودار )سازمان مدیریت فنعتی 

جمله  ها ازای یاخص)براساس مجموعه   96یرکت برتر ایران در سا  مالی    500دهد که از میان  نشان می 



 نولیبرالیسم در ایران/   35

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

ها  یرکت برتر در مال یت عمومی )یا همان ننادها و یرکت   195می ان فروش و سوداوری(، تعداد  

یرکت نی  در   74یرکت در مال یت بخش خصوفی و   231فرادولتی، نظامی و ن دیک به حاکمیت(، 

ادولتی(،  یرکت عمومی )فر  60یرکت برتر او ،    100مال یت دولت است  ن ته انجاست که ذیل گروه  

و    12 دولتی  میان    28یرکت  از  درمجموع،  و  گرفته  قرار  ایران    500یرکت خصوفی  برتر  یرکت 

های بخش خصوفی  ( و تعداد یرکت %54)معاد     269های دولتی و فرادولتی  مجموع تعداد یرکت 

در  سازی  ( است  این امار نی  نمایانگر این واقعیت است که بعد از سه دهه خصوفی %46)معاد     231

 باال را دارند  ها دست ایران، دولت و ننادهای فرادولتی )باهم( از لحاظ مال یت در میان این یرکت

 

یرکت برتر ایران در   500سنم مال یت بخش خصوفی،  دولتی و عمومی )فرادولتی( از  .  3نمودار شماره  

 97سا  

  محاسبات از نویسنده است ،(1397) دنیای اقتصادها: منبع داده 
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https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3491443-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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روزنامه  اوضاع  این  متن  )بر  ایران«  »عصر  مسئله 1398ی  خصوفی(،  یک  ی  را  ایران  در  سازی 

می وفف  می»تراژدی«  گ ارش  و  واگذاری کند  که  قانونیِ  دهد  محتوای  و  اهداف  خالف  بر  ها 

  ها در ایران حاکم است وی این روزنامه، رانت بر اکثر واگذاری اند  به گزته ی ان عمل کرده یده اعالم 

افطالح خودی  های به هایی با گردش مالی باال تننا به گروه ها و حوزه ها »به ویژه در بنگاه این واگذاری 

های دولتی به بخش خصوفی واقعی جای خود را به  گیرد و در ح ی ت واگذاری یرکتفورت می

یبه  بخش  به  دولتی  بخش  از  گ ارشواگذاری  این  است   داده  گویه دولتی«  بازتاب  یک  هایها  از  ی 

یده در نظام جمنوری اسالمی و اقتصاد سیاسی حاکم است  در همین راستا  سازوکار ساختاری و ننادینه 

ها کشیده  سطح رسانههایی از فساد، رانت و اختالس به های م امات ح ومتی گویه و بنا به »افشاگری«

ی »ازاد کردن معادن« بود  ئله ترین موضوعات یک سا  اخیر مسعنوان مثا ، ی ی از جنجالییوند  به می

سازی یتابنده و  چه پسِ پشت این ق یه ننزته است خصوفی که توسط حسن روحانی مطرح ید  ان 

ها به ننادهای فرادولتی و نظامی است که به موجب ان معادن در دست  ی معادن و واگذاری ان گسترده 

گروه  و  افراد فاحب ننادها  و  حاکمیت  به  ن دیک  ا های  به  طی  نزوذ  روحانی  است   درامده  نحصار 

کنزرانسی به وزارت فنعت و معادن و تجارت )فمت( توفیه کرد که »معادن را ازاد کنید، معادن  

روی کازذ به افرادی واگذار یده و حبس یده است، این معادن را باید از حبس نجات دهیم « در ادامه  

به برخی داده یده است، ماف ود: »این ورم پاره  بازه زمانی هایی که  نلت و زمان بدهید، اگر در این 

بنره  کنند کازذنتوانستند  )تسنیم،  برداری  کنید«  واگذار  به مردم  را  معادن  کنید و  ابطا   را  (  1399ها 

قرار است که مندی کرباسیان، معاون وزیر فمت، اعالم کرده بود که    این  ازها  پاره ماجرای این ورم

های ایمیدرو را به  ه ار میلیارد تومان از دارایی  20ازی بیش از  س»در دولت گذیته به اسم خصوفی

سنگ بیتا بصیرانی، ع و انجمن ززا    97(  متعاقباً در سا   1393اند« )دنیای اقتصاد،  ها داده دولتی یبه 

مسئله  با  ارتباط  در  رانت ایران،  معادن  ی  قانون  »طبق  که  بود  گزته  معادن کشور  واگذاری  در  خواری 

گیرد، باید توسط دولت به  ی اکتشافی که به دالیلی فعالیتی در اننا فورت نمییده ای ثبت همحدوده 

های دولتی و یا افرادی خا   م ایده مجدد گذایته یوند، ولی ایمیدرو معادن را قبل از م ایده به یرکت

ایم1397،  متال میکند« )واگذار می این است که دو هلدینگ ب رگ دولتی،  درو و ایدرو،  ی(  مسئله 

اند  ی واگذاری سنام به بخش خصوفی را گرفته های ب رگی دارند اجاره دلیل این ه از دولت طلب به 

https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=24181
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=24181
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=24181
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به توزیع  افطالح مال یت به ننادهای فرادولتی و ن دیک به حاکمیت، ضمن کسب درامد  اما با انت ا  به 

درو در ان  یهای که ایدرو و ایمسازی سایر بنگاه پردازند  از دیگرسو، دولت با خصوفیرانت هم می

کند  انچه اساساً تغییری در  ها را با این دو مجموعه تناتر میسنامدار هستند، درامد نایی از واگذاری 

ها  ع است و در روند این واگذاری ان حافل نشده استمرار کنتر  دولت و ننادهای وابسته به ان در فنای 

 چه به بخش خصوفی و چه به بخش عمومی )فرادولتی( رانت و فساد بر ان سیطره یافته است  

ها سازی« در خصو  فساد و انحرافات در فرایند خصوفی97ی  بر اساس »گ ارش تزریغ بودجه

های دولتی به ارزش ت ریبی  ییمورد از واگذاری سنام، بنگاه و دارا  894، از مجموع  97تا    80از سا   

%(  21(، »ردّ دیون دولتی« )%18ها یامل »سنام عدالت« ) واگذاری  درفد   77ه ار میلیارد تومان،    149

نناد به  مربوط  زالباً  هر دوی اننا  زیردولتی می)که  »فندوم های عمومی  و  و  باید(  بازنشستگی  های 

افطالح »ح ی ی« ندایته  ماهیّت خصوفی سازی به   %( فورت پذیرفته که38های نظامی و انتظامی« )نناد 

انت ا  مال یّت از دولت به بخش  (  در واقع این  1399های مذکور یده است )ایسنا،  و فرفا ً منجر به 

واگذاری  از  خصوفیبخش  دستی  با  یده ها  و  سازی  نظامی  ننادهای  جیب  به  دیگر  دست  با  و  اند 

گروه  ح فرادولتی،  به  وابسته  افراد  و  یده ها  سرازیر  هم ومت  که  اند   است  امده  گ ارش  در  چنین 

میلیارد تومان    750 11هایی گاه از طرم مذاکره و یا م ایده انجام پذیرفته، حدوداً  انحرافات در واگذاری 

ه ار    3گذاری«، حدوداً  ی قیمت »نحوه  %( از این انحرافات به73ان )معاد    میلیارد تومان  8570بوده که  

میلیارد تومان مربوط به »سایر موارد«    172و   »اهلیّت مشتریان« %( مربوط به6/25)معاد    میلیارد تومان

بوده که تاکنون وفو    میلیارد تومان  1678، بالغ بر  97تا پایان سا    هانی  اقساط معوّم واگذاری   .بایدمی

  دعواهای خانوادگی و کشم ش  و به خ انه واری  نشده است )همان(  در جوار این امارها، از خال

این فساد و رانت های درون ح ومتی، گویه جناح ابعاد  از  پیدا میهایی  بیرون درز  به  به  ها  کند  مثالً 

نمایندگان مجلس، در سا   گزته  از  پای  98ی ی ی  رئیس سازمان  میرعلی ایرف پوری حسینی، »رد 

های  ابطه و افسارگسیخته و واگذاری های بدون ضسازیسازی، در تخلزاتی همچون خصوفیخصوفی

ید« دیده  خا   افراد  به  چنره   .رانتی  توکلی،  احمد  به  منتسب  »الف«  یناخته سایت  جناح  یده ی  ی 

»تخلزات« و »حیف از روی برخی  بردایته است،  افولگرا، پرده  میل« در زمان ریاست پوری حسینی 
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میلیارد تومان یعنی کمتر از   199تومان ف ط  میلیارد    617ازجمله »یرکت نزت کرمانشاه به ارزش واقعی  

میلیارد تومان    914های الومینیم المندی و هرم ا   سوم ارزش واقعی واگذار یده است  یرکتیک

ها و ارزش واقعی ان کشف میلیارد تومان جدید از دارایی  346واگذار ید در حالی که بعد از واگذاری  

ه ار میلیارد تومان    4واقعی یرکت کشت و فنعت مغان  ید که در واگذاری لحاظ نشده بود  ارزش  

به مت اضی   اما  تبری  در سا   میلیارد تومان واگذار ید  مایین   1850بود  تومان    94،611سازی  میلیارد 

بیانی  (  به 1398« )الف،  واگذار ید  94این یرکت با همان مبلغ سا     96گذاری ید اما در سا   ارزش

ی گذیته از رهگذر سیاست  دهه   سهو انصاریان در طو     وان ها و اعی، اقازاده فرادولت  یتر، ننادهاروین 

رانت سازیخصوفی مدد  به  و  نظام خواریها  ننادینه های  فسادهای  و  داراییمند  و  اموا   از  های  یده 

 اند  دولتی منتزع یده 

و یرکت    سازی مربوط به یرکت ه  و خواری حاکم بر فرایند خصوفی ی بارز از رانت دو نمونه 

ه  و در سا   نیش ر هزت  واگذاری  ایلنا درخصو   بنابه گ ارش  نمایندگان   96ت ه هستند   از  ی ی 

مجلس گزته بود که »ف ط برند ه  و میلیاردها تومان قیمت دارد  طبق قرارداد، یرکت ه  و باید با مبلغ  

ضمانت   300 و  تومان  بان ی  نامه میلیارد  ی  150ی  واگذار  تومانی  با  میلیارد  تننا  مورد  این  در  که  ود 

چنین به  (  هم1397ی ن دی واگذاری فورت گرفته است )وحیدیان،  میلیون تومان حصه  10پرداخت  

میلیارد تومانی را به    2000ت ه، یک فنعتِ  ی مجلس »خریدار نیش ر هزت ی علیرضا بیگی، نماینده گزته 

کند«  میلیارد تومان را پرداخت می  10هم ف ط    کند که از این مبلغمیلیارد تومان خریداری می  226قیمت  

میلیارد تومان در نظر گرفته    218سازی قیمت پایه برای خرید این یرکت  طبق گ ارش سازمان خصوفی 

»ننایتاً   که  بود  یرایط    95یده  با  این یرکت  اقساط    5درفد سنام  ماب ی طی  و  ن د  ساله،    8درفد 

نور   به از یرکت دریای  متش ل  تننا  کنسرسیومی  عنوان  به  رستمی،  منرداد  و  اسدبیگی  امید  زئوس، 

مبلغ  یرکت به  م ایده،  )سخا،    222 2کننده در  واگذار گردید  ریا   بعد 1396میلیارد  ماه  اما چنار    )

میلیارد تومانی فاحب این یرکت یدند  مبلغ پرداختی توسط    6اسدبیگی و رستمی با پیش پرداخت  

سازی بود درفد ن د توسط سازمان خصوفی  5ز درخواست واری   ت ه حتی کمتر افاحبان جدید هزت 

 (  1399اما فرایند واگذاری ت میل ید )اعتماد، 
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میلیارد دالری ارز دولت توسط دو متنم افلی این پرونده،    5/1ی  همچنین، اختالس و قاچام عمده 

ی یرکت، مدیره ت ه و منرداد رستمی چگینی رئیس هیئت امید اسدبیگی مدیرعامل یرکت نیش ر هزت 

ب رگبه  ویژه عنوان  دادگاه  اجالس  در  ید   اعالم  کشور  ارز  اختالس  جرائم ترین  به  رسیدگی  ی 

ی دادستان گزته ید که »در یک قلم، اسدبیگی با یرکا گران و مزسدان اقتصادی، از سوی نماینده اخال  

میلیون    345ر را ثبت کرده که  میلیون دال  632ه ار تُنی نیش ر به مبلغ    18قرارداد واردات خط تولید  

اخر میلیون دالر بوده است و دست   14دالر را دریافت کرده، درحالی ه ارزش واقعی این خط تولید  

ای برای واردات  میلیون دالر ارز مبادله   380هیچ وارداتی هم فورت نگرفته  اقدام دیگر وی، دریافت  

نیش ر هزت ربات ال ترونی ی  بردهای  برای  بردهای  های فنعتی  بوده در حالی ه مجموع واردات  ت ه 

(  در این 1399میلیون دالر بوده است« )مشرم،    51به می ان    97تا    94ال ترونی ی کل کشور از سا   

گری امده است که پای استاندار خوزستان نی  در میان است  ماجرا از این قرار است  ی اختالس پرونده 

ه ار دالر ریوه به همسر استاندار خوزستان داده است  بنا به    200ای مبلغ  که اسدبیگی از طریق واسطه 

ی فساد و دزدی متصل است چنان وسیع و  ای که به این پرونده یواهد و مدارکی که منتشر یده، یب ه 

تنیده است که از م امات و مسئولین دولتی گرفته تا تسنیالت ارزی از سوی »بانک مرک ی« و درهم

ها تننا  گیرد  این ازجمله »بانک اقتصاد نوین« و »بانک کشاورزی« را در بر می  های کشور دیگر بانک 

ها  افتند و تننا برخی از انهایی از اختالس و چ او  در م یاس نجومی است که هر روز اتزام میگویه 

 کنند ها راه پیدا مییوند و به رسانه ی اعتراضات کارگری و فشار اجتماعی افشا میدر نتیجه 

 هااندازها و چشمرسد  .5

نشان مناسبات  توان جدای از سریت ی نولیبرالیسم را نمیبراساس انچه از نظر خواننده گذیت، پدیده 

های ان را تبیین و بازنمایی کرد  منتنا داری مورد کندوکاو قرار داد و جلوه اجتماعی و تولیدی سرمایه

تاریخی و قلمروهای متزاوتنمودهای متمای  سرمایه بستر  نولیبرالی در  از    داری  درونی،    پویایی نایی 

کنند  ها و ت ادهایی است که نیروهای متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد میکنشبرهم

های  ی اقتصاد نولیبرالی در ایران ریشه در ریدنایافتگی ننادها و نیروهای بازار و یالوده ممی ه بنابراین وجه 

ی حاکم ی طب ه بودن سلطه زدگی جامعه، و زیرهژمونتنامساخت قدرت دولتی، استبداد و اخ  اقتصادی،
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سازی راهبرد  های در قدرت دارد که از د  این تناق ات و ت ادهای ساختاری و موضعی، پیاده و گروه 

نولیبرالی   قواره اقتصاد  توسعه متزاوت  ی در  جوامع  به  نسبت  سرمایهیافتهتری  میتر  ظاهر  یود   داری 

ها زافل مندی پدیده مندی و م انز این مسئله گرفت این است که نباید از تاریخ نخستین درسی که باید ا

 ید  

داری نولیبرا  ایرانی این است که دولت، درعین این ه خود محصو   ی اساسی سرمایهویژه خصلت

گردان افلی تحوالت و تعدیالت  ی محور و فحنه مثابهی معین است، به ی تولید در یک جامعهییوه 

از سا   کند   های اقتصادی و روساخت سیاسی جامعه عمل میساختاری در بازارایی و ساماندهی یالوده 

سو، نظام جمنوری اسالمی از قدرت دولتی و از باال راهبرد تعدیالت ساختاری اقتصادی، در  به این   68

مناسبات سرمایه ت ویت  و  بازساختاربندی  به  اقتصادی،  نیل  به رید  دستیابی  ازاد،  بازار  و  تولید  داری 

رایند انبایت را در دستور کار  داری و در تحلیل ننایی تسنیل فامیختن در اقتصاد جنانی سرمایهدرهم

ناسازه  و  ت ادها  اما  گرفت   درون قرار  قدرت  ها  ساخت  اقتصادی،  زیرساخت  ننادهای  میان  ماندگار 

طور  بخشید  همان وسوی دیگری به این فرایند  بندی مناسبات طب اتی و اجتماعی، سمتدولتی و پی ره 

باالتر نه به   که  دادیم،  نشان  و وضوح  بل هله تننا مداختزصیل  نشد،  اقتصاد کاسته  اقتصاد    ی دولت در 

تری به انحصار دولت و ننادهای فرادولتی و وابسته به ح ومت درامد  این هم بازتاب  ی ل پیچیده به 

به  دولتی،  قدرت  نناد  که  است  ح ومتییرایطی  نظام  مشروعیت  عدم  بازتولید  ح م  ناگ یر  اش، 

ای  سازوبرگ و  امنیتی، سیاسی  )نظامی،  به دولتی  در  دئولوژی ی(  را  نظام  ب ای  و ت مین  منظور حزظ 

ها و تخافمات اجتماعی فرفاً به مدد  این ه تنش های راهبردی اقتصادی قرار داد  نظربه اولویت سیاست 

بازتوزیع و بازتخصیص  ری ی مییود، دولت طوری برنامه ع ب رانده می دستگاه سرکوب به  کند که 

همین  خدمت به نیرومندساختن ننادها قدرت هدایت و سازماندهی کند  به   اش را در منابع مالی و اقتصادی 

از حل ه انبایت سرمایه و ثروت اجتماعی  ننادهای قدرت کانالی ه  دلیل است که مل ومات فرایند  ی 

نتیجه، فساد، رانت و اختالسمی نظام یود  در  های  ی افلی تمامی فعالیت مند به یناسههای ب رگ و 

داری نولیبرالی در  ی سرمایهممی ه ها مختصات و وجه یود  اینتبدیل می  سی و اجتماعیاقتصادی، سیا

نظران در میان طیف چپ و راست قادر به فنم و توضیح ان نیستند و  از فاحب   برخیایران است که  

ها  برخی نگرشکوبند  زیراکه از سویی،  ناپذیری ان بر اقتصاد ایران میبنابراین مدام بر طبل کاربست 
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داری را بر بستر تاریخی معین و درون  های متزاوت و متنوع سرمایهنیستند جلوه  چپ قادرمیان طیف در 

از یرایط مشخص« مورد تج یه و تحلیل قرار  ت ملت  قلمروهای دولت  »تحلیل مشخص  از رهگذر  ها 

از سوی دیگر، جریانات راست لیبرا ، سلطنت دهند   و چه در  گرای  ارتجاعی، چه در داخل  طلب و 

اقتصاد  دارویی برای  سان نوشهای اقتصادی نولیبرالی به ولعاب بخشیدن به سیاست اپوزسیون، برای رنگ

ادعا میزده بحران ایران،  به  ی  نولیبرالیسم  نولیبرالی نیست، گویی  کنند که انچه در ایران حاکم است 

 اورد ها فردای بنتری را برای کارگران و زحمت شان به ارمغان می»سبک« ان

و    پایه داری نولیبرالی  اندازی را نی  ترسیم کرد  سرمایهتوان چشمسرانجام از د  این مباحثات می

تغییر   بنابراین  است   تاروپود جامعه رخنه کرده  و در ای ا  مختلف در  دارد  مادی در جامعه  قدرت 

داری کنونی،  ی ان در چارچوب نظام سرمایههای فراگیر و ف اینده راندن هجمهع برادی ا  و یا حتی به 

امیدبستن   یا  حاکم  بورژوازیِ  میدان  در  بازی  و  رأی  فندوم  مجرای  از  این نه  جناح   به  ان   یا 

گرا در اپوزسیون، که مستل م ات ا به یک نیروی عینی و  و واپس   ح ومتی و یا جریانات راستدرون

داری حاکم را به  اجتماعیِ رادی ا  است که ساختار و مناسبات طب اتی و اجتماعی کلیت نظام سرمایه

پی را  نوینی  سازوکارهای  نو  از  و  ب یچد  درهم  ب ِشد،  کندریچالش  بر    ی  تأکید  و  ارائه    ضرورت 

داری در عمل ناکارامدی یود که سازوکارهای نظام سرمایهاز این واقعیت نایی می  »الترناتیو یورایی«

را  منافع  خود  قبا   رسانده به   اکثریت جامعه  در  یورایی   بنابراین     است  اثبات  و    مساعدترین  حاکمیت 

نظارتی  اجرایی  ،گیریتصمیمهای  سازوکار  تریندردسترس می  و  فراهم  با    اوردرا  ان    توسلکه  به 

بر سرنویت    مست یم و فراگیرطور  سطوح به   یهمه در ابعاد اجتماعی و در  های کارگر و زحمت ش  توده 

ها امیدهایی  این    خواهند دایتی امور جامعه مشارکت و دخالت  اداره کنند و در  میاعما  اراده  خود  

بالیده است که از خال  مبارزات اجتماعی پر فرازو بخش اجتماعی برای  اند و به یک افق رهاییفرود 

پویاندن به این کورسوهای امید، نیروی  ی عمل  اند  نباید فراموش کرد که جامه زحمت شان تبدیل یده 

را میسازمان قدرتمندی  و  قدرت یافته  بدیلی  بتواند  که  منم  طلبد  این  کند   ارائه  برای جایگ ینی  مند 

این  مل ومات  مستل م گِردامدن  تا  بلوک چپ و سوسیالیستی است  گام  به پیشروی گام نیروها در یک 

   خشت بنا ننند  رویی نوین را خشت پذیری جامعهدیدگان، و هستیی ستممبارزه 
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 منابع 

 (  منبع1399مرداد  15ینبه چنار    )دولتزم مه بازگشت هزت ت ه به (  1399اعتماد )

https://www.magiran.com/article/4074070   

کل کشور  منبع   1397(  خالفه گ ارش تزریغ بودجه سا  1399ایسنا )

http://media.icana.ir//File/2020/04/200414000131.pdf   

   منبع:روحانی در ضیافت افطار با فعاالن اقتصادی(  1396ایلنا )

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-503574   (  1399)قابل دسترس در خرداد 

 ی محمود متحد  تنران: اگاه   ترجمه طب ه و کار در ایران(  1386بنداد، سنراب؛ و نعمانی، فرهاد )

)قابل دسترس    tabnak.ir/001P50:  منبع.  واگذاری نمایشگاه بین المللی همه حاییه های  (   b1392)  تابناک

 (  1399در خرداد 

رئیس جمنور خطاب به وزارت فمت: معادنِ محبوس یده را ازاد کنید/ایران، هشتمین (  1390تسنیم )

   https://tn.ai/2284114   منبع 1399خرداد  22  یودفوالدساز جنان می 

   https://tn.ai/761214  منبع: سازی مخابراته ار و یک یب خصوفی (   1394تسنیم )

کنید/ایران، هشتمین رئیس جمنور خطاب به وزارت فمت: معادنِ محبوس یده را ازاد (  1399تسنیم )

   https://tn.ai/2284114  منبع یودفوالدساز جنان می 

  منبع: های دولتی درباره واگذاری سنام یرکت  44متن کامل گ ارش کمیسیون افل  (  1390خانه ملت )

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/درباره -44-افل-کمیسیون-گ ارش-کامل-متن-  

 (  1399)قابل دسترس در خرداد  دولتی-هایE2%80%8C%یرکت-سنام-واگذاری

  منبع: های دولتی درباره واگذاری سنام یرکت  44متن کامل گ ارش کمیسیون افل  (  1390خانه ملت )

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/ 44-افل-کمیسیون- گ ارش -کامل-متن -

 (  1399)قابل دسترس در خرداد  دولتی -هایE2%80%8C%یرکت -سنام -واگذاری-ربارهد

https://www.magiran.com/article/4074070
http://media.icana.ir/File/2020/04/200414000131.pdf
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-503574
https://tn.ai/2284114
https://tn.ai/761214
https://tn.ai/2284114
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-%20واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-%20واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-%20واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
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و سرمایه را ی جا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می روحانی:اگر اطالعات،توپ (  1393خبر انالین )

   khabaronline.ir/news/389032  منبع  1393اذر  17  یوند/انحصار عامل فساد است

( تسنیم  است  a1398   )900خبرگ اری  یده  واگذار  خصوفی  بخش  به  امروز  تا  دولتی  منبع:  بنگاه    

https://tn.ai/2000672  (  1399)قابل دسترس در خرداد 

( تسنیم  می  ( b1398خبرگ اری  نگذایتیمزنگنه:  ما  بیندازند،  فافله  س اه  و  ما  بین  منبع:  خواستند    

https://tn.ai/1970578    (  1399دسترس در خرداد )قابل 

 (  1399دسترس در خرداد )قابل  منبع ایا س اه رقیب مردم و بخش خصوفی است؟(  1396خبرگ اری می ان )

-https://www.donyaمنبع (  1393/05/26   )توسعه فنعت فوالد و افالح روی ردها(  1393دنیای اقتصاد )

e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3274699 

  منبع:  های قطعی نظام استسیاست جنانگیری: خصوفی سازی از (  1396دنیای اقتصاد )

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3311165   

-https://www.donya-e  منبع  1397/11/9  تاریخ انتشار 97یرکت برتر سا   500(  1397دنیای اقتصاد )

eqtesad.com/fa/tiny/news-3491443   

  منبع:  سازی واقعی بوده استدرفد خصوفی  13مجلس: ف ط (  2010وله ) دویچه

https://p.dw.com/p/QkXz 

  منبع: روحانی: س اه رقیب مردم و بخش خصوفی نیست(  2013وله ) دویچه

https://p.dw.com/p/19iHl   

  منبع  تاریخچه سازمان خصوفی سازی(  1380سازمان خصوفی سازی ایران )

متن ابالزیة رهبر معظم ان الب اسالمی در خصو  سیاست های کلی  (  1384سازمان خصوفی سازی ایران )

 (  1399)قابل دسترس در اردیبنشت  منبع  قانون اساسی  44افل 

منبع:    1393گ ارش تزصیلی عمل رد سازمان خصوفی سازی در سا  (  1393ایران ) سازیخصوفی سازمان 

https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF   قابل دسترس در خرداد(

1399  ) 

https://www.khabaronline.ir/news/389032/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/389032/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/389032/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/389032/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://tn.ai/2000672
https://tn.ai/1970578
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3274699
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3274699
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3311165
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3491443
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3491443
https://p.dw.com/p/QkXz
https://p.dw.com/p/19iHl
https://ipo.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87
https://ipo.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF
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   منبع:1394گ ارش عمل رد سازمان خصوفی سازی در سا  (  1394ایران ) سازیخصوفی  سازمان

http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf   (  1399)قابل دسترس در خرداد 

 منبع ه  ت کشت و فنعت نیش ر هزت  (  یرکت1396سازی ایران )سازمان خصوفی 

  منبع:  1397گ ارش عمل رد سازمان خصوفی سازی در سا  (   1397ایران ) سازیخصوفی  سازمان

http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf    قابل دسترس در خرداد(

1399  ) 

 به ومتعلق دولتی  هاییرکت  سنام واگذاری مجموعه قوانین و م ررات(  1399سازی ایران )سازمان خصوفی 

 منبع   هتوسع سوم برنامه از قبل دولت

: یک تحلیل انت ادی  اقتصاد سیاسی ح ور س اه پاسداران در فنعت نزت و گاز ایران(  1399سعیدی، حامد )

  4oy-wp.me/p2GDHhدر »ن د اقتصاد سیاسی«

   https://waterloo.ir/?p=3336  منبع: تراژدی خصوفی سازی در ایران(  1398عصر ایران )

  منبع  پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوفی سازی بازدایت ید(  1398الف )

https://www.alef.ir/news/3980523167.html  

ی منرداد )خلیل( ینابی و میرمحمود   ترجمه داری فاجعهدکترین یوک: ظنور سرمایه (  1389کالین، نائومی )

 نبوی  تنران: کتاب امه  

ی تیراد نی ی  تنران: یرکت پژوهشی    ترجمه یدئولوژی المانی ا(  1377مارکس، کار ؛ انگلس، فریدریش )

 پیام پیروز 

 .حسن مرت وی  تنران: نشر الهیتا ی)مجلد سوم(، ترجمه  سرمایه: ن د اقتصاد سیاسی (  1395  )مارکس، کار

  ایران(ابعاد خصوفی سازی و اثار ان بر سرمایه گذاری خصوفی )مطالعه موردی (  1384مرادی، بننام )

   180-199  فص  214و  213یماره  1384اطالعات سیاسی اقتصادی خرداد و تیر 

  فرهنگی  اجتماعی، ، اقتصادی توسعه او  برنامه قانون(  1368های مجلس یورای اسالمی )مرک  پژوهش

)قابل دسترس در  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755  منبع: ایران اسالمی  جمنوری

 (  1399خرداد 

http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf
https://ipo.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87
http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf
https://ipo.ir/%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://t.co/UHVUiC9hvm?amp=1
https://waterloo.ir/?p=3336
https://www.alef.ir/news/3980523167.html
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
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 اجتماعی، ،  اقتصادی توسعه دوم سالهپنج برنامه قانون ( 1373های مجلس یورای اسالمی )مرک  پژوهش

   https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488  منبع: ایران اسالمی  جمنوری فرهنگی 

  فرهنگی  اجتماعی، ، اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون ( 1379های مجلس یورای اسالمی )مرک  پژوهش

)قابل دسترس در   https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301   منبع:ایران اسالمی  جمنوری

 (  1399خرداد 

(  منبع  1399اردیبنشت  31  )میلیارد دالری مدیرعامل نیش ر هزت ت ه  5 1ج ئیات تخلزات (  1399مشرم ) 

mshrgh.ir/1074561   

های دولتی واگذار  ها را به یرکترانت در واگذاری معادن کشور / ایمیدرو نباید محدوده(  1397می متال  )

   https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=24181  منبع کند

 ی حسن مرت وی  تنران: نشر نی ا  ترجمه ام راتوری سرمایه(  1388سین  وود، الن  )میک

واگذاری کمتر از ارزش واقعی ه  و مسجل ید/ نگرانی کارگران از پایین بودن (  1399وحیدیان، مریم )

   https://www.ilna.news/fa/tiny/news-732247(  منبع 1397/12/12   ایلنا )تولید

 زاده  تنران: نشر اختران ی دکتر محمود عبداهلل  ترجمه نولیبرالیسم: تاریخ مختصر(  1386هاروی، دیوید )
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