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 ی نویسندهدرباره

یانه المللی و مطالیات خاورماقتصاد سیاسی، روابط بین یو پژوهشعرر در حوهه کنشعرر حامد سعییدی

 اییی و راهنمیی ابتدااه پایان دوره پس. هوان )اه توابع سرشیو سقز( استدرهروستای  یهادهاست. او 

ه و ر دِد ار در کنار خانوادهرا با ک اشی نوجوانیدوره وتحصعیل شد  ترک همجبور بدلایل متیددی به

ی هاسععالری ایران را ترک کرد و با اندیشععهجدهه شععد. در سععیریعنوان کارگر فصععلی در تاران به

 اقامت گزید. در کشور هلند عاهم اروپا شد و  0212او در اواخر سال  سوسیالیستی آشنا شد.

که ی پشتکار فراواندلیل انریزه و به امامانده بود،  باه تحصیلمدرسه و سال اه  10اه بیش حامد سییدی

ه ی مدیریت باهرگانی برا در حوهه یی کارشناسدوره تحصیلاتش را در دانشراه شروع کرد و داشعت

ی علوم سعیاسعی )گرایش اقتصععاد در رشعته کارشعناسعی ارشعد مدرکبا اخذ  ،بید اه آن پایان رسعاند.

یاه اقتصعاد سعیاسعی ح عور س»به نیز اش نامهپایان ؛التحصعیل شعدفارغ اه دانشعراه آمسعتردام سعیاسعی(

و  نرلیسیا هایکه به هبان یافتاختصاص « : یک تحلیل انتقادیپاسعداران در ننیت نتت و گاه ایران

دومین کارشناسی ارشد در  گذراندنِ درحال( 0201-0202اکنون )او هم .است منتشعر شدهز نی فارسعی

  .در دانشراه لایدن است «المللیروابط بین»ی رشته

یالیسم امیر»، «تروریسمجنگ با اقتصاد سیاسی » با عناوین و سیاسی یپژوهش نوشتار چنداه وی تاکنون 

منتشر  «اسینقد اقتصاد سی»در سایت  «های ظاور و گسترش اسلام سیاسیهمینه»و  ،«بشردوستانه در لیبی

 نقد اقتصاد سیاسی – شده 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/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

 اری اهبسی ی چااردهم خورشیدی در کانونهای سدهترین گتتمانی که در واپسین سالبرجسته

برانریزی مبدل شده، پرسمان ی بحثی نظری به سوژههای اجتماعی قرار گرفته و در حوههدغدغه

ی و ی اجتماعاست. در عرنه ی ایرانی جامیهبار آن در پانهآمدهای فاجیهنولیبرالیسم و پیی پدیده

ی ایران شاهد شورش و تظاهرات خیابانی ی نولیبرالی، جامیههای افسارگسیختهمودر واکنش به هج

یه فقر و فلاکت و عل 61 و آبان 63ماه ی هتتاد، خیزش سراسری دیچون اعتراضات دههنظیری همبی

ه در های ناتتغلیان نشان داد، اما شدند سرکوبهایی که هرچند در نطته محرومیت بوده است؛ خیزش

م کِشند و قدرت حاکگیرند و هراهگاهی هبانه میچون آتش هیرخاکستر، خاموشی نمیاعماق جامیه هم

ی به مراکز تولید ساهیِخصونیهاست که اعتراضات کارگری علیه موج گیرند. سالچالش میرا به

مدت ها اعتصاب و اعتراض مستمر و طولانیترین آنی جنبش کارگری تبدیل شده که رهمندهقلب تینده

ها ساهیکارگران در اعتراض به روند خصونی تیه است.وننیت نیشکر هتتکارگران شرکت کشت

ترین اما ماندگارترین و رادیکالند. کنرا مطالبه می« ید اه بخش خصونیخلع»های کلان و اختلاس

ی نان، کار، آهادی ع اداره»برافراشت، شیار  مند قداعتصابات شکوهی طبقاتی که اه دل این گزاره

همین . بهاست ی ایراندیدههای کارگر و رنجترین دادخواست تودهی عمیقبود که دربرگیرنده« شورایی

ماعی و خیزش های اجتخوردن جنبشمتصلی بالقوه برای پیوند عنوانظرفیت مناسبی به شیار اهدلیل این 

ساهی و ساهی )پولیسو با این تحول، گستره و عمقِ تبیات خصونی. همبرخوردار استگرسنران 

ی ی فرهند کارگران و هحمتکشان در حیطهها و خدمات آموهشی بر گُردهساهی( دانشراهکالایی

بار بوده که برای فراروی اه شان چنان سامرین و مشقتت اجتماعیهای حیادانشراه و دیرر ساحت

اه سوی  «سرنرونی نولیبرالیسم»و « آلترناتیو ما شوراست»، «ی شورایی آموهشاداره»این وضع، پرچم 

رالی درآمده داری نولیبجریان پیشرو و مستقل دانشجویی برافراشته شده و به نماد مقاومت علیه سرمایه

ها پژواک ی اینپروراند. همههای بدیلی سوسیالیستی را در دل خود میهمان جوانهی که هماست؛ گتتمان

هند و ندای دگرگونی وضع وخیزی است که اه کالبد این جامیه فواره میدادخواهیِ تاریخ پر افت

 «. جاان دیرری ممکن است»کند که دهد و اعلام میموجود را سر می
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های متتاوت اه نولیبرالیسم در گرانیراه جدل نظری و گتتمانیِ نش و بینشبر متن این تحولات، خوا

ی بر سر این بود که آیا جامیه ای نظریمناقشه 31« انقلاب»چپ و راست قرار گرفته است. اگر در اثنای 

است،  یرداسرمایهفئودالی ع نیمهکه هنوه نیمهداری شده و یا اینی سرمایهطور کامل وارد مرحلهایران به

 دیرر، مجادله حول این پرسش است که آیا اقتصاد یوسیاقاکنون نیز، ولو در مقیاس و به سبک

ه ، گرایشی بر این باور است ک«چپ»ی ایران نولیبرالی است؟ اه باب نمونه در میان جباه داریسرمایه

« ی اقتصادیمکتب و نظریه»وعی عنوان نو اه آن به« اقتصاد ایران مطلقاً هیچ ربطی به نولیبرالیسم ندارد»

پندارد. ادرست مینها بودنش دلیل تورمبهرا کند. نظرگاه دیرری اطلاق نولیبرالسم به اقتصاد ایران یاد می

ادعای اجراشدن نولیبرالیسم در ایران را حتی »شود که راستی نیز چنین فام میدر میان جریانات دست

الیسم در انطلاح نولیبر»با بیان اینکه راستی ی دستسردبیر یک نشریهو یا مثلاً « نامیدتوان طنز هم نمی

الصاق این متاهیم بر ایران »بر این باور است که بدترین کار « !ی سیاسی انلاً چیز بدی نیستاندیشه

 « است.

گیر دولت و ناادهای وابسته به حکومت در ی چشمها، استمرار ح ور و مداخلهسوای این داعیه

های ااد و بنراههدن نگیرند، یا چنبرهکار میبودن اقتصاد ایران بهای برای غیرنولیبرالیاقتصاد را سنجه

نند. در نمای کوان میعن« خصونیشبه»یا « خصولتی»ها را ساهیفرادولتی و نظامی بر فرآیند خصونی

که )رالیسم یبنول ایعدهشود، جا هم که بر وجود نولیبرالیسم در ایران نحه گذاشته میطنزآمیزتری، آن

هند و اه اکفرو می« مطالبه»تا سطح یک  را (داریِ جاانی استی انلی اقتصاد سیاسی سرمایهشاکله

با ظاهرشدن  کنند. در واقعمی« های نولیبرالتوقف سیاست»مجریان و منتتیان نولیبرالیسم در ایران طلبِ 

این توهم و با دادن آدرس اشتباه، به« ساهی فراگیر نامشروطسبکی اه خصونی»ی مخالتت با در لتافه

گیر طبقات گریبان»ظر آنااست( دیرری )که مدنظر ن« سبک»ساهی به هنند که گویا خصونیدامن می

ضع این نررش مصداق عینیِ استمرارطلبی و !؟را در پی ندارد« بسط نابرابری»شود و یا جامیه نمی« پایین

 است.« حمایت اه مطالبات کارگران»ی موجود در لتافه

آن( و  شناسی )چیستیِی نولیبرالیسم اه لحاظ هستیها عموماً حول فام و تحلیل پدیدهاین مناقشه

ان، در ی تلاقیِ منکران نولیبرالیسم در ایرچرخد. نقطهمی (برآییمشناخت آن شناسی )چرونه به شناخت

نولیبرالیسم در اقتصادهای  هایکه با آن جلوهمیان هر دو طیف چپ و راست، همان متر و گَزی است 

https://www.magiran.com/article/2496909
https://www.magiran.com/article/2496909
https://www.nedayeazadi.net/1399/10/34133
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ده در ها به توضیح و شناخت این پدیکنند و دقیقاً با همان فراسنجداری را قیاس میی سرمایهپیشرفته

و حتی  مندیتاریخی ها مقولهاین است که در دستراه تحلیلی این نررش پرداهند. مسئلهایران می

 ها غایب است. پدیده مندیمکان

ی یمهگردد و نیز اه نجاانی دوم بر می لیبرالیسم اه حیث نظری به قبل اه جنگاگرچه تبارهای نو

اد تدریج به گرایش غالب اقتصبهداری پا گرفت و و بر متن بحران اقتصادی سرمایه 1612ی دوم دهه

ه، نبود راستاییداری تاریخاً تکطور که انکشاف سرمایهداری جاانی مبدل شد، اما همانسیاسی سرمایه

لی های تاریخی و جغرافیاهای مختلف نسبتاً متتاوت تجمختصات و ریختِ پدیداری نولیبرالیسم در برهه

یات اجتماعی ی واقیهای پیکریافتهها و تنوع ساختاریِ نورتکردن پیچیدگییافته است. اهمیت لحاظ

اانی و داری در سطح جتاریخیِ تکوین و تطور سرمایه که سیرمان اه این جات است در تبیین و کاوش

صادی و های اقتای و محلی بر یکدیرر به ناموهونی شالودهالمللی، منطقههای نیروهای بینکنشبرهم

یک ایدئولوژی » قول آنتونیو گرامشیانجامد. بهها میهای سیاسی درون قلمرو دولت ع ملتروساخت

شود و ثیر مییافته تکتر توسیهمخاص که در یک کشور بسیار پیشرفته متولد شده، در کشورهای ک

المللی و گذارد. روابط میان نیروهای بینمحلی بر ترکیبات آن تأثیر می ]نیروهای[وانتیالات متقابل فیل

درون هر دولت، با روابط دلیل وجود چندین سیار متنوعِ قلمروی اه حیث ساختاری نیروهای ملی، به

که (. بنابراین این421-423، 1666 )گرامشی« شودیتر مپیچیده ی سطوح،متنوعِ قدرت در همه

با  گیرد و شکل نوریِ آنخود میداری نولیبرالی در همان و مکان متتاوت نمودهای متمایزی بهسرمایه

شود، ناشی اه تواهن قوا، تیاملات و ت ادهای درونی درونی و منطق نظریِ آن متناقض نمایان می پویایی

ی دولت وار و پیچیدهی اندامساختار کلان اقتصاد سیاسی درون یک مجموعه جملریْنیروهایی است که 

 بخشند.ع ملت را نورت می

این  هیدنپژوی نظری ع پژوهشی اه منظر سنت مارکسیِ نقد اقتصاد سیاسی با رو، در این رسالهاهاین

دهه لیبرالیسم اقتصادی، همواره باهیرر رغم اجرای سه پرسش که چرا دولت )و ناادهای فرادولتی(، به

است و منابع انلی مالی و تولیدی را در کنترل دارد، به شناخت و باهنمایی  بوده انلی در سیار اقتصادی

منظور، اه پرداهیم. برای اینمی میجماوری اسلای نولیبرالیسم در ممیزهو وجه یافتههای تییّنخصیصه
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ویژه با تمرکز بر فرآیند ایران، به داری نولیبرالیِخلال نقش و وظایف دولت در سرمایه

های های میین و ان مامی میان مؤلتهبندیها و ایجاد متصلها، در پی یافتن میانجیساهیخصونی

یابی به دینامیسم درونی و روابط ستدخیل در پروبلماتیک این نوشتار خواهیم بود؛ امری که د

پذیر سیاسی ع ایدئولوژیکی را امکان دیالکتیکی میان نیروها و ناادهای هیرساخت اقتصادی و روساخت

های محوری را تیریف و متاهیم و استدلال مّاه پرداختن به این مسائل، نخست اه ساهد. قبلمی

 هوایای آن بیرداهیم.کنیم تا در ادامه به شرح و بسط بندی مینورت

شدن داری نیست، بلکه گرایش مسلط آن در عصر جاانیی مجزا اه سرمایههنولیبرالیسم پدید یکم،

مند ی نظامداری نولیبرالی اساساً مبتنی است بر استتادهنشان و ساهوکارهای سرمایهسرمایه است. سرشت

و اجرای یک سیاست راهبردی جات تسایل اه قدرت دولتی برای باهآرایی و تقویت ساهوکارهای باهار 

لیدی ی طبقاتیِ باهتولید مناسبات اجتماعی و توشرایط مساعد برای انباشت سرمایه؛ تیقیب یک پروژه

 های حیات اجتماعی؛ باهتولید ساهوبرگ قدرتی ساحتی حاکمیت سرمایه بر کلیهدر راستای سیطره

تع در نهای ذیی مسلط و گروهقتصادی به نتع طبقهی اشکال آن؛ و باهتوهیع منابع ادولتی در همه

داری اختصار، سرمایهداری بر جامیه است. بهی سرمایهمنظور تأمین و استمرار سلطهدستراه قدرت به

رمایه را تر و فرآیند کسب سود و انباشت سهزینهطلبد باهتولید نیروی کار را کمنولیبرالی اه دولت می

 تر ساهد.باینه

 عمومیهای تحت مالکیت دولتی و خدمات ساهیِ داراییخصونی اجرای هدف اه ،دوم

ای و انداهه هر سبک به ساهیاست. خصونیگستراندنِ دامنه و ابیاد سیار تولیدِ ارهش و انباشت سرمایه 

ه آلوده به کامل و چ« عقلانیت»و « شتافیت»انطلاح که پیاده شود ع چه فراگیر یا محدود، چه در قالب به

کند و در اساس منتج به انحصار ثروت اجتماعی و تحکیم فساد و رانت ع توفیری در ماهیت ق یه نمی

مالکیت دولتی و مالکیت خصونی هر دو شود. اگرچه داران میسرمایه چنگ مالکیت خصونی در

ی خدمات اجتماعی و برخی جمله ارائهاند، اما دستاوردهایی )اهداریتابیی اه ساهوکارهای سرمایه

های های رادیکال و مترقی اجتماعی تاریخاً بر دولتدستان( که جنبشقوانین حمایتی اه کارگران و تای

 .هایی برای شمول فیالیت سرمایه ایجاد کرده بودمحدودیتخود  ینوبهبهداری تحمیل و این نیز سرمایه

پذیر است( این خدمات را اه کارگران و )تا جایی که برایش امکان داری نولیبرالیدر سرمایه دولت
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آورد؛ ی ساهوکارهای باهار آهاد در میتحت سیطره« کالا»شکل گیرد و بهمحرومان جامیه پس می

و « ساختن امنیت شغلیساهی قراردادها/ ناامنیموقت»، «هداییقرراتم»هنرام، اه مجرای هم

گسیختن پیوندهای اجتماعی و قدرت جمیی ، با اههم«ایهای تودهکوبیدن و ت ییف تشکلدرهم»

تناا  های«فرد»ها را در هیأت پذیر جامیه، آندست و آسیبهای تنگی کارگر و خیل عظیم تودهطبقه

طریق، هم ساهد. بدینی ناادها و ساهوکارهای باهار آهاد رها میهای خُردکنندهدندهپناه میان چرخو بی

شود و هم قدرت مقاومت اجتماعی تری برای تولید ارهش و انباشت سرمایه خلق میسیار جدید و فراخ

فائق  مایهگردش و فیالیت سر این هدف که بر برخی قیدوبند و تنرناهای سر راهِساهد، با را ت ییف می

 آید.

ی فیال و پررنگ دولت و ناادهای وابسته به ساختار قدرت در جوامع استمرار مداخلهسوم، 

ی مسلط در ابیاد اجتماعی که هژمونی طبقهغیرهژمون و استبدادی باید چنین فام شود که: مادامی

کارهای ساهی ساهومواهات پیادهشود، بهوبیش اه طریق رضایت و اجماع عمومی فراهم نمیکم

و  رهزینههای امنیتی و نظامی( بسیار پویژه ساهوبرگی قدرت دولتی )بهنولیبرالی، باهتولید قوی قاریه

های راهبردی دولت همین دلیل، گرایش عمومی سیاستی هژمون خواهد بود. بهتر اه یک جامیهحجیم

تصادی وهیع و باهتخصیص منابع اقدر ایران )در چارچوب راهبرد لیبرالیسم اقتصادی( عمدتاً میل به باهت

در خدمت به باهتولید و نیرومندساختن قدرت دولتی و ناادهای نزدیک به حاکمیت دارد. در نتیجه، 

وسامان جامیه و شود؛ ثروتی قدرتِ حاکم دنبال و هدایت میفرآیند انباشت در درون و جوار حلقه

ی در آید و همرنتوذ در قدرت در میفراد ناحبمنابع قدرت به انحصار ناادهای دولتی و فرادولتی و ا

کنند. در طی این فرآیند، فساد، رانت و هیأت یک قطب یا یک بلوک بر جامیه اعمال اراده می

مند تمامی ساهوکارهای ی نظامویژهناپذیر و خصلتجدایی بخش های نجومی و گسترده بهاختلاس

ار شود. در قطب دیرر جامیه، اکثریت کارگران و اقشمیاقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام حاکم تبدیل 

شوند و هرگونه اعتراض و دادخواهی آنان به قارآمیزترین تر میدستاهپیش تایمحروم جامیه بیش

 شود.وجه ممکن سرکوب می
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ی قدرت دولتی و تمرکز قدرت حول ناادهای حاکمیت، اگرچه ، گرایش به باهتولید فزایندهچهارم

ا شمایل نوینی فرآیند تولید و انباشت روکند، اما در شکلمین بقای رژیم حاکم عمل میدر خدمت ت 

ند و کنریزی میتری برونهای تاهههای اقتصادی ادواری و ساختاری در ریختساهد و بحرانمختل می

در هیأت  ههای راهبردی نولیبرالی کشود؛ یینی سیاستی انلی اقتصاد سیاسی ایران تبدیل میبه شناسه

ارهای شود، در رخسرفت اه بحران انباشت دنبال میحلی برای تقویت ساهوکارهای باهار آهاد و برونراه

و  جامدانتری به تداوم بحران انباشت و انسدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میجدید و متتاوت

تناا اه شدت و حدت این  درواقع این راهبرد نه هایش رها ساهد.داری را اه بحرانتواند سرمایهنمی

هد. دهای متیددی بروه میو در قواره داری را اه نوتناق ات و ت ادهای سرمایهکاهد، بل ها نمیبحران

ی آهاد و نولیبرال، تناا بر گُرده و چه باهار و متمرکز دولتیدارانه، چه حل سرمایهبنابراین، هرگونه راه

ثریت کند؛ و هستی اجتماعی اکداری را باهتولید میپابرجاست؛ همواره مناسبات سرمایهاستثمارشدگان 

پیچیدن ساختارها و ساهوکارهای کلیت نظام گشاست درهمچه راهکشاند. آنتباهی میجامیه را به

مند درتته و قیافی بدیلی سوسیالیستی است که این نیز مستلزم نیروی مادیِ ساهمانداری و ارائهسرمایه

 ساختن مقت یات عینی و ذهنی آن است.همااه پایین و فر

وی برخی تر رن، با تأمل و تأکیدات افزونآ جوانبها را با ژرفابخشیدن به استدلالبنابراین، این 

دهیم تا گام مورد غور و بررسی قرار میبهتر گامای مسائل کلیکردنِ گذرا بر روی پارهنکات و درنگ

های های دخیل در جلوه، کنش دوسویه و ت ادهای ساختاری و موضیی میان نیروها و مؤلتهیدل پویایاه 

پساانقلاب  یداری نولیبرال در ایران به درک باتر و پویاتری اه تحولات اقتصادی دورهمتتاوت سرمایه

ر د های انلی مبانی نظریِ جایراه دولتطور شماتیک مؤلتهبرسیم. بدین منظور، نخست و به 31

ی هژمونی در جوامع استبدادی را بر داری، کارکرد دولت و مسئلهی سرمایهمناهعات طبقاتی در جامیه

داری نولیبرالی اهمنظر متتکران نقش و وظایف دولت در سرمایه طور اجمالیبهشماریم. سیس می

یافتن آن بر اقتصاد جاانی و نیز خوانش منتقدان رادیکال را مورد های عروج و سیطرهنولیبرالیسم، همینه

دهیم. اهخلال این جستارها، با باهخوانی مختصر اه تحولات اقتصادی و سیاسی بحث و کندوکاو قرار می

 مّ ، به اه«تیدیل ساختاری اقتصادی»اول پساانقلاب و برشمردن بسترهای ظاور راهبرد  یدهه یک

پرداهیم. برای باهنمایی این مام اساساً بر روی نقش محوری های نولیبرالیسم در ایران میویژهخصلت
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تصر مخ گیریساهی تأمل خواهیم کرد. سرانجام این مقاله را با نتیجهدولت و سه دهه سیاست خصونی

 .بریممیانداهی به پایان و طرح چشم

 

 داریی سرمایهنقش دولت در منازعات طبقاتی در جامعه .1

ماعی بندی میینِ اقتصادی ع اجتسان یک نورتداری بهدرک تاریخی و دیالکتیکی اه نظام سرمایه

های سیاسی، فرهنری و ایدئولوژیکی های اقتصادی و روساختو مت اد شالوده وارانداملال روابط اه خ

ای ی اجتماعی قابل توضیح و تحلیل است. طیف گستردهاضداد در یک کلیت پیچیده ی وحدتمثابهبه

اه ناادها و نیروهای همرون و ناهمرون، در سیار اقتصادی و فرااقتصادی، جایراه و وظایف 

ها اند؛ این نیروها و عاملخودشان اختصاص دادهدر مناسبات تولیدی و اجتماعی بهفردی را بهمنحصر

تند. ای واحد هسی یک کلیت و عنانر متتاوت مجموعهها اجزای ساهندهسان نیستند، بلکه تمام آنهم

وار اندامای هشان، ساههها به رغم تمایزاتشان، اه یکدیرر مجزا نیستند؛ آناین عنانر در حین نقش ویژه

های دهند و در فرآیندی پویا و دیالکتیکیْ پدیدهی یک نظام اجتماعیِ واحد را تشکیل میو پیچیده

اند. یکم، وحدت آفرینند. این ت ادها اه دو منظر قابل بررسیاجتماعی متیدد و متتاوتی را می

ادی و میز میان نیروهای اقتصداران و کارگران و دوم، وحدت ت ادآطبقاتی میان سرمایه یجویانهستیزه

 سیاسی. 

ضیح داری برای توی سرمایهنخست برذارید اه تمایز روابط نیروهای اقتصادی و سیاسی در جامیه

یت داری ایجاد کرد جدایی نیروی کار اه مالکاین ت ادهای دیالکتیکی شروع کنیم. تحولی که سرمایه

ماندن ندارند. چیزی جز فروش نیروی کارشان برای هندهی آنْ کارگران بر وسایل تولید بود که در نتیجه

در  توانستند نیروی کارشان رانیروی کار کارگران در هیأت یک کالا پدیدار شد و ظاهراً کارگران می

. این به مبادله برذارند« دستمزد»ی در قبال میزان مشخصی اه «اجبار»و بدون هیچ « آهاد»نورت باهار به

چنین این داریی تولید سرمایهسان تابیی اه شیوهگیرد، اما بهانه و اختیاری نورت میمبادله ظاهراً آهاد

شان یابد. وحدت اضداد در این سطح بدین قرار است که کارگران، باوجود ت اد منافع طبقاتیتجسم می

فروشند و داران میداران، ناگزیر برای بقای خود، نیروی کارشان را در باهار به سرمایهبا سرمایه
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بخشند. اهدیررسو، موجودیت و داری را استمرار میطریق باهتولید مناسبات تولیدی سرمایهاهاین

 ی تولید، یینی باهتولید مناسبات کار و سرمایه جاتداران در باهتولید این شیوهموقییت مسلط سرمایه

ار را همان باهتولید نیروی کمسان ماهادی بر دستمزد، هکشی اه کارگران و تولید ارهش اضافی بهباره

 شان در روابط و فرآیندهای دیالکتیکی، یکدیررساهد. در واقع هر دو در عین ت اد منافعنیز الزامی می

داری اه چنان قدرت تر اینکه، نیروها و ساهوکارهای باهار در نظام سرمایهکنند. مامرا باهتولید می

ری کارگیداری، بدون بههای پیشاسرمایه، برخلاف نظامی نخستناادمندی برخوردارند که، در وهله

مند و مناسبات تولیدی و طبقاتی را بر کل جامیه ی سیاسی و نظامی، قادرند الزامات نظامی قاریهقوه

 یروهاین جدایی»ی مارکسیست، این فرآیند را پرداه برجستهسینز وود، نظریهکنند. الن میکاعمال 

 ین بدانا های پیشین است.داری با دیرر نظامتمایز اساسی سرمایه نامد که وجهمی« سیاسی و اقتصادی

طور غیرمستقیم و اه مجرای اجبارهای باهار داران اه طریق نیروی قاری اقتصادی بهمیناست که سرمایه

م اعمال ستی خود را بر طبقات تحتساهی سود است( سلطه)که ناشی اه رقابت، انباشت و بیشینه

ی مسلط اه مجرای نیروهای ناادمند در سیار اقتصادی قادر است که طبقهکنند. بنابراین مادامیمی

انقیاد درآورد، وجود نیروهای قاری سیاسی و نظامی )تحت هدایت دولت( کارگران را استثمار کند و به

ظامی را نتی سیاسی و نشود؛ یینی قار اقتصادیْ دوفاکتو قار در ت اد و تناقض با این مناسبات ظاهر می

بقاتی ساهد. منتاا، فرآیند اجتماعی باهتولید مناسبات طوپاگیر و هائد میو غیرضروری، یا به عبارتی دست

ی کارگران های طبقاتنورت مکانیکی و خنثی پیش نخواهد رفت. بلکه عامل آگاهی، مبارهه و کنشبه

ی مقاومت و دگرگونی اجتماعی( و نیز روابط هاها و فاعلیتسان سوژهستم )بهو دیرر اقشار تحت

یکی های نظامی و ایدئولوژی اجتماعی همواره باهتولید قدرت دولتی )ساهوبرگت ادآمیز این دو طبقه

و غیره( را به شرط وجودی باهتولید و اعمال قار اقتصادی در پیوند با کلیت مناسبات تولیدی 

سلط، به ی مطبقه»ای است که مایه ادهای بنیادین و دروندلیل همین تکند. بهداری تبدیل میسرمایه

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

 شان بر مالکیت مستحکم و نظم اجتماعی وی نیروهای اقتصادی و سلطهدستکاری کنند .... تا شالوده

 (. 03-01، 1511وود، « )ظ شودشرایط مطلوب برای انباشت حت
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دولت در نظام ، ایدئولوژی آلمانی ( در1511بنابراین، با رجوع به آرای مارکس و انرلس )

ی حاکم است که منافع مشترک خود را اه این طریق اعمال شکل سیاسی طبقه داری تجسمسرمایه

مامی گر روابط تلذا دولت میانجیشود. ی آن دوران میی مدنی تبلور یافتهکنند و در آن کل جامیهمی

ی اگرچه شالوده جات(. بدین123ها شکل سیاسی داده است )ص. شود که بدانناادهای متیارفی می

قابلاً و به کند، اما متها و ساهوکارهای سیاسی، فرهنری و ایدئولوژیکی را تییین میاقتصادیْ روساخت

طبقاتی و اجتماعیِ آن، نیروهای و ساهوکارهای  ماندگار مناسباتها و ت ادهای درونحکم ضرورت

تواند آن گذارد و میروبنایی، در رأس آناا قدرت دولتی، نیز بر فرآیندها و نیروهای اقتصادی تأثیر می

شوند، شکل نامتجانس و ناساهگار باهم ظاهر مینیروها به را به اشکال مختلف باهآرایی کند. اگرچه این

مثابه یک کلیت واحد و پیچیده، هر کدام اه این نیروها شرط داری بهی سرمایهمیهاما حتظ و استمرار جا

ای شروع این فرآیند، ساهوکارهی سان نقطهضروری وجود دیرری و در کلْ لاهم و ملزوم یکدیررند. به

کند و درمقابل، دولت نیز اقتصادیْ هم خود و هم ساهوکارهای سیاسی و فرهنری را باهتولید می

گر، هم طهی عنصر واسی حاکم و به منزلهی قدرت سیاسیِ طبقهیافتهترین شکل ساهمانی عالیمنزلهبه

ساماندهی و تمایدات باهتولید ساهوکارها و ناادهای اقتصادی و هم باهتولید خودش )یینی باهتولید 

ار، دولت در اختصهبخشد. بساهوبرگ نظامی، سیاسی، فرهنری و ایدئولوژیکی( را تأمین و استمرار می

مند، که خود برآمده و محصول تاریخیِ تیاملات و نااد سیاسی و میانجی یمثابهداری بهی سرمایهجامیه

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، در پاسخ به مقت یات آنی و آتیِ  تکاملتقابلات نیروهای درگیر در 

ی اشکال همان خودش را نیز در همهو هم شودی مسلط وارد عمل میی طبقهشرایط باهتولیدِ سلطه

 کند.باهتولید می

 

 ی هژمونی در جوامع استبدادیکارکرد دولت و مسئله .2

ی دولت در جوامع غیرهژمون اندکی تأمل کنیم. با عزیمت اه این نظرگاه، اکنون لاهم است بر مسئله

 ی جوامع یکسانداری، در همهی آن در مناسبات تولیدی سرمایهگرانهساخت دولت و جایراه میانجی

وده، دراستایی بداری در جوامع مختلف چندگانه و چنی سرمایهکه توسیه جااه آنشمول نیست. و جاان
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بندی ی رشدیافتری نیروهای اقتصادی، پیکرهی روابط متقابل، ت ادها و درجهساخت دولت نیز ثمره

ی جهرو، درطبقات و نیروهای اجتماعی و فرآیندی است که هر جامیه تاریخاً اه سر گذرانده است. اهاین

ماً( باهتاب گستره و مقیاس هژمون و یا ی دولت در سیار اقتصادی نیز اه لحاظی )و البته نه تمامداخله

تیریف متداولی را به فراسوی آن  متاوم دولت ی حاکم است. گرامشیی طبقهبودن سلطهغیرهژمون

ی نواساختن تودهی سیاسیِ نرف یا ابزار اجباری برای همعنوان جامیهبسط داده که در آن دولت به

در عوض،  شود.ی تاریخی میین دریافت میدر یک لحظه مردم با نوع خانی اه تولید و یا اقتصاد خانی

یا هژمونیِ ی مدنی )ی سیاسی )دولت( و جامیهی تیادل بین جامیهمثابهاستنباط وی این است که دولت به

ود( شهای خصونی اعمال میانطلاح ساهمانی ملی که اه طریق بهیک گروه اجتماعی بر کل جامیه

آیندی تر اه فرکند تا به استنباط قابل فام(. این خوانش ما را یاری می023 ،1666کند )گرامشی، عمل می

برسیم که طی آنْ دولت )در سطح مشخص و به درجات هیادی( به آوردگاه جدال طبقاتی میان 

ی متری جات همثاببه های تاریخی میینشود تا در برههدگان تبدیل میوناستثمارکنندگان و استثمارش

داری وبیش تواهنی را برای حتظ و بقای نظام سرمایهعمل کند و کم طر انقلاب کارگریساهیِ خخنثی

عاده ا بهی حاکم ری طبقهی رتق و فتق تأمین سلطهایجاد کند. هرچند در تحلیل ناایی، دولت وظیته

ی ی ارتجاعی است، به باههچون فنری که دارای قوهتری، دولت، همدارد، منتاا در سطح ان مامی

و  های طبقاتپسروی مبارهات و خواسته پیشروی وی حاکم در قبال ی طبقهنشینی یا حملهعقب

 شود. ستم تبدیل میهای اجتماعی تحتگروه

ه طریق ی حاکم اشود که طبقهبه شرایطی اطلاق می گرامشینزد  هژمونیی افزون بر این، مسئله

ی مدنی و اه رهرذر فرهنگ عامه، ناادها و ساهوکارهای ایدئولوژیکی استیلای خود را در جامیه جامیه

کی به قدرت سلطه، نرفاً متی تحتی مسلط بر طبقهسخن دیرر، حکمرانی یک طبقهکند. بهناادینه می

کند غیب میحکومت را ترتحت یی حاکم طبقهو نظامی نیست، بلکه طبقه و نیروهای اقتصادی، سیاسی

نوا ساهد. های اجتماعی، فرهنری و اخلاقی آن هماش را بیذیرد و خود را ارهشبینیتا نظام و جاان

دیدگانْ تحت انقیاد ایدئولوژی بورژواهی در های کارگران و ستمتر، ایدئولوژی و آرمانبیانی روشنبه

است. اما دولت در جوامع استبدادی « غرب»داری لیبرال در ی جوامع سرمایهها مشخصهآید. اینمی

 نایافته است.مدنی ضییف و تکوین یمدنی است، هیرا هژمونی در جامیه یمحیط بر جامیه
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را ن و مرکزیِ دولت در جوامع غیرهژمو توانیم نقش برجستهبنابراین با الاام اه دریافت گرامشی، می

که حکم اینهده بهتوسیه و اختناقاینکه در اکثر کشورهای درحالبندی کنیم: نظر بهچنین نورتاین

طور که درخور اهمیت است ی خود را آناند سیطرههای درقدرت تاکنون نتوانستهبورژواهی و گروه

تر ی فیالند، مداخلهای پیدا کندر جامیه حقنه و درونی کنند و به تبع آن مقبولیت اجتماعی گسترده

ی سطوح به ضرورتی حیاتی برای بقای حاکمیت سیاسی دولت و استتاده اه قار سیاسی و نظامی در همه

در  ی حاکم نتوانسته است در فراسوی سیار اقتصادی، یینیکه طبقهمینا که مادامیشود. به اینتبدیل می

جماعِ ی خود را اه طریق رضایت و او سلطه ساحت سیاسی و فرهنری جامیه، باهتولید مناسبات طبقاتی

شود. در واقع، مراد اه ی دولت وارد عمل میی قاریهی حاکم اه طریق قوهعمومی کسب کند، طبقه

ی حاکم قادر نیست اه مسیر بودنِ جامیه انیکاس شرایط و فرآیندی است که طبقهغیرهژمون

قالب منافع عام جامیه یا عقل سلیم، حمکرانی خود را اش در های ایدئولوژیکیانرارهکردنِ پیشناادینه

وانسته وبیش ت)که در آن بورژواهی کم داریسرمایهی طبییی جلوه دهد. برخلاف کشورهای پیشرفته

خودش  یاست اه مجرای کثرتی اه ناادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنری و ایدئولوژیْ سلطه

افق و رضایت عمومی آحاد جامیه را تأمین کند( در جوامع غیرهژمون را در تاروپود جامیه ناادینه و تو

تر و باهتولید رانان اه طریق ساهوبرگ قار نظامی و سیاسی بسیار برجستهو اقتدار حکم و استبدادی سلطه

ها ساهیخاطر است که مثلاً فرآیند خصونیبسا پرخرج و گُنجاتر خواهد بود. دقیقاً به اینآن نیز چه

به  دست ناادهای وابسته عنوان وجای اه آهادساهی اقتصادی( در کشورهای پیرامونی و استبدادی در)به

سانی آتواند بهخواهد و در واقع نمیحاکمیت و افرادی متنتذ در قدرت قب ه شده، چراکه دولت نمی

هد، صادی اه دست دتر کنترل خود را بر سیار اقتناادهای باهار را به حال خود رها ساهد و در سطح کلان

 در میان است. سیاسینظام چراکه پای هستی و نیستیِ 
 

 داری نولیبرالیخاستگاه نظری و تاریخی نقش دولت در سرمایه .3

 اشتراکی با لیبرالیسم کلاسیک دارد، اما نولیبرالیسم چه اه حیث وهی نولیبرالیسم وجاگرچه نظریه

ی را های نوینهای اقتصادی ع اجتماعی اولویتی برنامه و سیاستنظری و ایدئولوژیکی و چه در حوهه

 یداری قرار داد. در حوههبرای باهآرایی نقش دولت در اقتصاد و جامیه در دستورکار نظام سرمایه

تا  1642های راستی اروپا و آمریکا در دههدانان دستنولیبرالیسم اه میان اقتصادسیاسینظری، متتکران 

ها فردیش هایک و میلتون فریدمن بودند. هایک های سرشناس آنمیلادی برخاستند که چاره 1632
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 ههای فردی را ببا این استدلال که هر شکلی اه سیاست جمییْ آهادی «دگینبراه »( در کتاب 1644)

ورهید و به دفاع مرکزیْ سرسختانه مخالتت می ریزیبرنامه ی دولتی اه طریقانداهد، با مداخلهخطر می

وشی باهار یرانه ر»ی وی، ها پرداخت. به گتتهی حوههگیری در همهی تصمیمسان پایهاه باهار آهاد به

« وندشبا یکدیرر هماهنگ میها ی قدرت، فیالیتی اجباری و خودسرانهاست که در آن، بدون مداخله

آهادِ خصونی، شاروندان در  در باهار»کرد که ( بیداً بر این تأکید می1631(. میلتون فریدمن )01)ص. 

های (. ایدئولوگ61)ص.« با حتظ رقابت در برابر یکدیرر ]البته[شوند؛ و برابر دولت محافظت می

ایی برای ترین انل برای ایجاد کارترین و مناسبد که نظام رقابتی در باهار مطلوبکنننولیبرال ادعا می

 ( در کتاب1630افراد و جامیه است و بنابراین دولت باید وظایف دیرری را برعاده بریرد. فریدمن )

ی بین اقتصاد و سیاست را بسیار نزدیک و نمیمانه ونف کرد. به باور رابطه «داری و آهادیسرمایه»

 وی:

ی داوری برای تتسیر و منزلهو هم به "قواعد باهی"عنوان مرجیی برای تییین دولت هم به»

شده ضروری است. کار باهار این است که اه کثرت مسائلی که تکلیف اجرای قواعد وضع

طریق میزان مشارکت کاهد و اه اینرهای سیاسی مشخص شود، میها باید اه طریق ابزاآن

رساند. ویژگی باره اقدام اه طریق مجاری سیاسی این است دولت در آن باهی را به حداقل می

سو، کند. اه دیررکه چنین اقدامی مستلزم همنوایی در سطح وسییی است و یا آن را اعمال می

 (.01)ص. « ساهدای را ممکن میتردهمزیت بزرگ باهار این است که تنوع گس

ی سیاست، تحت داری میانر نقش و وظیتهی سرمایهی پیچیدهبنابراین، اه نظر فریدمن، در جامیه

تواند چیزی غیر اه نقش محوری در ساهوکارهای اقتصادی و سیاسی باشد، به این رهبری دولت، نمی

است.  ی دولتتولید مناسبات کار و سرمایه بر عادهکرد نیروهای باهار و باهمینا که ساهوکارها و عمل

رود، بلکه نقش مرکزی در باهآرایی مناسبات قدرت میان طبقات تناا به حاشیه نمیدولت در این نظام نه

ن است که دولت باید به انجام آ« قواعد باهی»کند: این همان تییین و وضعِ ایتا می های اجتماعیو گروه

لت اه نشینی دوهای نولیبرال اه کاستن نقش دولت، اساساً عقبور ایدئولوگبرآید. درحقیقت منظ

های حمایتی اه طبقات محروم جامیه و برداشتن مقرراتی است که خدمات اجتماعی و سیاست یارائه

 است.  های سرمایه تحمیل شدهی مبارهات اجتماعی و فشار اه پایین بر دولت و فیالیتتاریخاً در نتیجه
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ها در سطح نظری و در حاشیه دادند برای دهههایی که متتکران نولیبرالیسم اشاعه میو طرح ایده

 ییو بنیادها 0«مکتب شیکاگو»و  1«رینانجمن مونت پله»تدریج اه طریق بههایشان قرار گرفت. اما آموهه

ونت مانجمن در ایالات متحده گسترش یافت. تأمین مالی شده بودند ها ی شرکتبودجهکه اه محل 

متنوع اندیشمندان نولیبرال )اه متتکران اتریشی گرفته تا  هایگرایشعملاً به کانون تجمع رین پله

شیکاگو و  های مکتبنظران بریتانیایی مکتب اقتصاد لندن و دانشراه منچستر، تا ایدئولوگناحب

ن کرد که تی عمل بههای نولیبرالی همانی جامهتبارهای مکتب فرایبورگ( تبدیل شد. اندیشهآلمانی

اجرا ی جدید اقتصادی ع سیاسی پذیرفتند و بهعنوان یک برنامهرا بهیران آنمارگارت تاچر و رونالد ر

هایش را گذاشتند: تاچر رهبری حمله به دولت رفاه انرلستان و جنبش قدرتمند کارگری و اتحادیه

شکستن قدرت عقب راند؛ ریران نیز حمله به مالیات تصاعدی و درهمرا عملاً بهعاده گرفت و آنبه

در فدرال رهرو ایالات متحده،  5ی کارگر را رهبری کرد. این استراتژی توسط پل ولکر،طبقهمقاومت 

پول  المللیعنوان راهنمای عمل سیاست اقتصادی درآمد. سرانجام، این الرو اه طریق نندوق بینهم به

لتیل به ای تیدیل ساختاری و اجماع واشنرتنی در سطح جاانی ارائه و بو بانک جاانی و سیس برنامه

 داری جاانی مبدل شد.ی مسلط اقتصاد سیاسی سرمایهشیوه

های اقتصاد نولیبرالی را اه حیث تاریخی اه حاشیه به کانون اقتصاد تر، آنچه آموهه و برنامهاه همه مام

سیاسی جاانی کشاند، بحرانی بود که اقتصاد کینزگرای پساجنگ بر متن رکود اقتصادی، تورم شدید و 

گونه که جرارد دومنِیل و دومنیک لوی سو با آن مواجه بود. هماناینبه 1632ی باشت اه دههبحران ان

صادی اند، بحران اقتواکاوی کرده« های انقلاب نولیبرالیباهاحیای سرمایه: ریشه»شان ( در کتاب0224)

های تجربی و یه بر دادهداشت. این کتاب با تک آن دوره اساساً ریشه در نابسامانی فرآیند انباشت سرمایه

و سیس در اروپا در  1632ی دهد که کاهش نرخ سود، نخست در آمریکا اه اواخر دههعینی نشان می

گونه که داری را مایا ساخت. همانهای عینی ظاور بحران ساختاری سرمایههمینه 1613-1613های سال

                                                      
1 Mont Pelerin Society 
 (بنیانگذاران آن عبارت بودند از: فردریش هایک، میلتون فریدمن، کارل پوپر، لودویگ فنمیزس و جرج استیگلر) 
2 Chicago School 
3 Paul Adolph Volcker, Jr. 
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هم سرعت انباشت سرمایه کاهش یافت و ی کاهش نرخ سود، ی بلاواسطهدهند، درنتیجهها نشان میآن

ی )مجلد سوم(، رابطه کاپیتال( در 1563هم بیکاری روند نیودی پیدا کرد. با الاام اه تحلیل مارکس )

وقتی  داری است وی تولید سرمایهنرخ سود نیروی محرکه»کنند: بندی میها را چنین نورتاین مؤلته

ی در نتیجه «کند.کرد کلی اقتصاد را مختل میشوند و عملمیها با مشکل روبرو ، شرکتیابدکاهش می

 ستریبسیار نابسنده بود و این نیز ورشک گذاری کاهش یافت و انباشت سرمایهاین تحول، میزان سرمایه

های های اقتصادی را در پی داشت. این روند علت انلی موج بیکاری میان سالو محدودساهی فیالیت

داری در آن برهه با آن مواجه (. بحرانی که سرمایه03ع04مریکا و اروپا بودند )نص. در آ 1613تا  1613

ت بایست پاسخی برای بحران انباشبود یک خلأ ایدئولوژیکی ایجاد کرد که اه درون آن بورژواهی می

های هیشدارویی برای این بحران بود: در واقع اندهای نولیبرالی نوشداشته باشد. ظاهراً آموهه سرمایه

نولیبرالی چیزی نبود جز باهآرایی ساهوکارهای باهار و مناسبات کار و سرمایه جات تسایل شرایطی که 

دست هم بهنرخ سود را افزایش و به تبع آن فرآیند انباشت را تسریع و بابود ببخشد. این تحولات دست

طن بحران در ب لماً هم آورد. مسافر دادند و شرایط عینی و اجتماعی را برای ظاور و مقبولیت نولیبرالیسم

سان به 1612ی های نولیبرالی در اواخر دههداری بود که نظریههای سرمایهدر ساهوکارها و ناساهه

ی دولت های اقتصادی کینزی و مداخلهبرای بحران انباشت سرمایه، اه رهرذر حمله به سیاست« بدیلی»

قد  داران )سود( عکارگران )دستمزد( و افزایش سام سرمایهدر اقتصاد ع در واقع به میانجیِ کاهش سام 

و انتقال  های فرودست جامیهبا کاهش حقوق اجتماعی توده« انقلاب نولیبرال»عبارتی دیرر، عَلَم کرد. به

آن  کردنعنوان مثال بحران بدهی آمریکای لاتین( یا تحمیلی جاانی )بهبار بحران به حاشیهاثرات هیان

راهی  بیکاران و کارگران با دستمزد پایین( ویژهشارها )بهدست در کلانپذیر و تنگای آسیبهبه گروه

جست. اه خلال این وقایع بود که دومنِیل و لوی با تمرکز بر بحرانی رفت اه بحران انباشت میبرای برون

نرر اراده و تمایل یسم بیانولیبرال»چنین نولیبرالیسم را تیریف کردند: داری اینساختاری اقتصاد سرمایه

که اه همان  است شانخصوص ناادهای مالی، برای باهگرداندن درآمد و قدرتدار، بهی سرمایهطبقه

تری، بیان روشن(. به0)همان، ص. « و جنگ جاانی دوم کاهش یافته بود ]1606[رکود بزرگ 

فرآیند  داریست که در تکاپو است تا ثباتی نوینی اه بسط و گسترش نظام سرمایهنولیبرالیسم مرحله

 داری نولیبرالی دنبال کند.انباشت سرمایه را اه رهرذر سرمایه
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نقد کشیدن با به« دکترین شوک»( در 0221، ناومی کلاین )و رادیکال منتقدپرداهان در میان نظریه

اه رویدادهای  ی عمومی/دولتی پسهای هماهنگ به حوهههجمه»های اقتصادی فریدمن، اندیشه

أم شده است، تو «انریز برای باهارهایی هیجانعنوان فرنتبرداری اه فجایع بهباره»آمیز را، که با فاجیه

های برای تونیف ویژگی« دیکتاتوری، خشونت و ارعاب»(. وی اه 3امید )ص.ن« داری فاجیهسرمایه

هایی ای در مورد شیوه( نولیبرالیسم نظریه1513کند. اما اه منظر دیوید هاروی )نولیبرالیسم استتاده می

دولت باید کیتیت و انسجام پول را ت مین کند. ... ساختارها و »در اقتصاد سیاسی است که در آن 

ردهای نظامی، دفاعی و قانونی لاهم برای تأمین حقوق مالکیت خصونی را ایجاد و درنورت کارک

ی دولت در باهارها مداخله»همچنین « کرد درست باهارها را با توسل به هور ت مین کند.لزوم عمل

م، یسهای انلی نولیبرالاه خصیصه«. داشته شود )وقتی ایجاد شدند( باید در سطح بسیار محدود نره

« اعیهای تأمین اجتمگیری دولت اه بسیاری اه حوههساهی و کنارههدایی، خصونیمقررات»توان به می

آهادی که دولت »کند: (. بنابراین هاروی دولت نئولیبرال را چنین تونیف می1-6نام برد )ص. 

های کترکننده منافع کسانی است که ناحب مالکیت خصونی، شیابد منیکس]نئولیبرال[ تجسم می

های ( سیاست0216راستا، ماوریزیو لاهاراتو ) در همین« ی مالی هستند.بزرگ، چندملیتی و سرمایه

ادی به عنوان شدن بنراه اقتصباهیابی قدرت سرمایه برای تییین باهتوهیع ثروت و ناادینه»نولیبرالی را 

ای در مورد نقش گرانهروشن ( تیریف بسیار0221(. نیز سید فیلاو )6کند )ص.تیریف می« شکل مسلط

تراتژی نولیبرالیسم ترکیبی اه یک اس»دهد. دست میداری نولیبرالی بهدولت در اقتصاد سیاسی سرمایه

ی بر ی اجتماعی مبتنانباشت، یک روش باهتولید اجتماعی و اقتصادی و یک روش استثمار و سلطه

وژیِ عدم مداخله( برای تحمیل یک کارگیریِ سیستماتیک اه قدرت دولت )تحت لوای ایدئولبه

 (.540)ص. « های هندگی اجتماعی استی هژمونیکِ حاکمیت سرمایه در تمام سیارپروژه

اد ی کلان اقتصاد سیاسی، یینی گذار به اقتصاین پروژه« توسیهدرحال»در کشورهای غیرهژمونیک و 

استراتژی »ی بهمثات: نولیبرالیسم به، در دو سطح قابل توضیح و تحلیل اسساهیِ آنو پیاده نولیبرالی

« جاان جنوبی»اگر نراهی تاریخی به انطباق نولیبرالیسم در «. ی طبقاتیپروژه»عنوان یک و به« توسیه

شد. یسته و پیاده مینرر« استراتژی توسیه»ی یک بینداهیم، نولیبرالیسم، در یک سطح مشخصی، به مثابه
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اه  دولت فاشیستی در شیلی، تحت هدایت ژنرال پینوشه بید دستبهر اجرای اقتصاد نولیبرالی اولین با

دولت پینوشه در شیلی، تحت هدایت  عام نیروهای چپ و سوسیالیستی انجام شد.و قتل 1615کودتای 

اهی س)شاگردان شیلیایی فریدمن در دانشراه شیکاگو( و پیاده« پسران شیکاگو»های و آموهه

 سان یک الروی توسیه و یک طرح طبقاتی، این استراتژی را به«ادیهای دیکتاتوری اقتصسیاست»

شدن اه یننیت»اجرا درآورد. یکم اینکه، اه طریق یک سیاست راهبردیِ رونق اقتصادی، استراتژی به

را دنبال کرد تا اه این طریق مقبولیت و مشروعیتی میان طبقات دارا و « محورمسیر اقتصاد نادرات

ب کند و با گشودن درهای اقتصاد داخلی، اقتصاد شیلی را در اقتصاد جاانی درهم ناحبات سرمایه کس

ا سرکوب و ب« شدن اه راه جایرزینی وارداتیننیتی»آمیزد. این کار تناا اه طریق کنارناادن استراتژی 

 هایتحادیهها در انشکستن مقاومت و نیروی متشکل آی کارگرِ ننیتی اه مسیر درهمو ت ییف طبقه

هم اربتواند ملزومات تسریع فرآیند انباشت سرمایه را ف تااجرا درآمد، کارگری و احزاب سوسیالیستی به

جدیدی را وضع کرد تا اه مجرای آن « قواعد باهی»دولت دیکتاتوری و نظامی پینوشه در واقع  ساهد.

اساساً  اینکه، نولیبرالیسممناسبات قدرت میان طبقات و نیروهای اجتماعی را تغییر دهد. ملخص کلام 

« اتیککروجوامع دم»داری و یا به انطلاح برآمده اه ی سرمایهمختص کشورهای ننیتی و پیشرفته

ی دولتی توسیه، به مدد قدرت قاری و ساهمانیافتهنیست، بلکه اتتاقاً در کشورهای استبدادی و درحال

. اما ساختار اقتصادی، ساخت دولت و تر نیز عملیاتی و به آهمون گذاشته شده استبسا سالچه

 بخشد.های نسبتاً متمایزی به نولیبرالیسم میطبقاتی آن جوامع جلوهبندیپیکره

 

 داری نولیبرالیِ ایراندرونی و نقش دولت در سرمایه پویایی .4

به  داری، بخصوص در دگردیسی آنی سرمایهبا اتکا به مباحثات پیشین حول نقش دولت در جامیه

های اساسی دولت در دگرگونی اقتصاد سیاسی ایران داری نولیبرالی، حال لاهم است به کارویژههسرمای

م که دولت در پرداهیاختصار به توضیح این مسئله می، بهدر گام اولبه اقتصاد نولیبرالی بیرداهیم. 

اهوبرگ به باهتولید سخود را در خدمت  ی پساانقلاب اساساً تمامیِ اهتمام و منابع دردسترسنخستین دهه

ه کند کار گرفت تا بر بحران سیاسی که با آن مواجه بود غلبنظامی و امنیتی( به ساهوبرگویژه دولتی )به
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بات تر اه آن بود باهتولید مناسهای نظام جماوری اسلامی را تثبیت کند. بنابراین دولت ناتوانو پایه

طور که بایسته بود تسایل و تقویت کند. این مام آنتولیدی، ساهوکارهای باهار و فرآیند انباشت را 

س اه ، یینی پدر گام دومهم آورد. اگسیختری فرآیند تولید و انباشت سرمایه را فرموجبات اههم

مدد سرکوب قارآمیز هرگونه مقاومت و اعتراض اجتماعی و سیاسی، استقرار قدرت سیاسی دولت به

 مند اه ساهوبرگی نظامسو این بود که با استتادهاینبه 1531سیاست راهبردی جماوری اسلامی اه سال 

ی باهساختاربندی و باهساماندهی ناادهای باهار و تمایدات شرایط فرآیند قدرت دولتی و اه بالا، پروژه

قواعد » عبارتیانباشت را تدارک ببیند. دولت نقش محوری و اساسی را در این فرآیند باهی کرد، به

های های اقتصادی و روساخت اجتماعی، و میان طبقات و گروهتری را میان شالودهتاههنسبتاً « باهی

اجتماعی تییین و وضع کرد: اهجمله باهتوهیع و تخصیص مجدد منابع و ناادهای اقتصادی )چه در 

تدارک مقررات و ملزومات ضروری (، ی بخش دولتی/عمومیی بخش خصونی و چه در حوههحوهه

ی نولیبرال، باهتولید ساهوبرگ قدرت دولتی، شدهادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جاانی جات

اه طریق ادغام خدمات عمومی/اجتماعی در سیار باهار  ی انباشت سرمایهی حوههساهی دامنهگسترده

ر و ی کارگخدمات اجتماعی متداول است(، ت ییف قدرت مقاومت طبقه« ساهیکالایی»آهاد )که به 

وب یابی و قدرت مقاومت کارگران و فرودستان با اتکا به سرکدستان جامیه )اه مسیر ت ییف تشکلیتا

ت این ی درخور اهمیساهی(. نکتهدستکاری و تایشغلی و افزایش بیساهی امنیتثباتو ارعاب، بی

ان سطح پایینی یسبب ت ادهای ساختاری و موضیی ماست که استراتژی لیبرالیسم اقتصادی در ایران، به

سبتاً فراوان های نهای اقتصادی، ساخت قدرت دولتی و سیاسی ع اگرچه دگرگونیاه رشدیافتری شالوده

 و فرآیند انباشت ایجاد کرد ع نه تناا بحران اقتصادی در ساهیکالاییای در های قابل ملاحظهو پیشرفت

. در ن هدنیز دام های بنیادین آنو شکاف ت ادهابه کل و بحران انباشت سرمایه را علاج نکرد، بلکه 

 پرداهیم.این دو فرآیند میدر و موشکافی  تتسیرادامه به 

 (1321ـ 1351در ایران )« تعدیل ساختاری اقتصادی»ظهور ی بسترها .4-1

( تا انلاحات 1013ی انقلاب مشروطه )داری در ایران در فانلهی سرمایهو توسیه تکوینفرآیند 

ا تحولات ، ت«(انقلاب ستید»ها سیاسی و اقتصادیِ اه بالا )تحت نام و دیرر رفورم 1542ی ارضی در درهه
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ای تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، موجبات ی مجموعه، به واسطه1531انقلابی 

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

م پالوی ی آن رژیسوی یک تحول انقلابی سوق داد که در نتیجهی ایران را بهاقتصادی و اجتماعیْ جامیه

نظام  یالیستی،های امیرهای سیاسی و اجتماعیِ داخلی و مداخلات قدرتسقوط کرد و اه خلال کشاکش

د. بر متن ش حاکمی آهادی پاخاسته و تشنهی خیل عظیم مردمِ بهبر سرنوشت ناخواسته سیاسی جدیدی

ی کارگر و فرودستان جامیه اه حیث موجب آن جنبش طبقهکه به بحران هژمونیِ اجتماعییک 

یان کلاف ی هم هنوه ماجتماعی و طبقاتی هنوه غیرمتشکل و ناآماده بودند و جریانات چپ و سوسیالیست

ای برنامه انداه وی چشمی پوپولیسم و سوسیالیسم سرگردان بودند و درواقع قادر به ارائهپیچیدهدرهم

ی که هستهجریان اسلام سیاسی ) ، در چنین شرایطیکردن آن با نظام پیشین نبودندروشن برای جایرزین

درت ای سوار شود، قبر موج عظیم این قیام توده انلی آن مشتمل اه باهاریان و روحانیون بود( توانست

دولتی را قب ه کند و نظامی را برپا ساهد که هم اه لحاظ ساخت قدرت سیاسی و هم اه حیث ساختار 

کرد. ساخت دولت و ی خود حمل میرا بر پیکره 31اقتصادی مُار شرایط بحران انقلابی سال 

« م دولتیکورپوراتیس»ی نخست پساانقلاب شکلی اه دههساهوکارهای اقتصادی و سیاسی حاکم در یک

اه درون آن سر برآورده بودند، نه تناا  31هایی که طغیان انقلابی بود که تحت آن، ت ادها و تنش

ورجوع نشدند بلکه بر گستره و عمق آن افزوده شد؛ تمامی ساهوبرگ نظامی و ابزارهای سیاسی و رفع

اجتماعیْ  هایاکمیت جماوری اسلامی ساهماندهی شد؛ تنشایدئولوژیکی در خدمت استقرار و تثبیت ح

شدند؛ ساختار اقتصادی حاکم  ماارشدت سرکوب و نشده باقی ماندند و اعتراضات مردمی بهحل

شدت انحصاری توسط ناادهای وابسته به ساختار قدرت( توأم داری دولتی )و بهای بود اه سرمایهآمیزه

سام خود( اقتصاد ایران را اه بسیاری لحاظ با بحران که )این هم به جدیدایدئولوژیک نظام های با آموهه

جدی مواجه ساخت. در واقع نظام جماوری اسلامی محصول یک بحران عمیق اجتماعی ع سیاسی بود 

 جانبه و انسدادهای اجتماعی به حیات خود ادامه داده است.های همهبحران میانو تاکنون نیز در 

حرکت درآمد مطالباتی را عَلَم کرد که ماهیتاً ساهوکارهای به 31و  33های موجی که در سال

« یریالیستیضدام»ای و کشید. تأثیراتی که جنبش عظیم تودهداری و مناسبات باهار را به چالش سرمایه

ی رژیم «ری وابستهداسرمایه»جای گذاشت، اساساً بر موج انقلابی در ایران بر« پیرامونی»در کشورهای 

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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ردن ننایع کاه شیار و مطالباتی اقتصادی )نظیر ملی نتیجه، انبوهیکِشید و در پالوی را به مصاف می

میادن انلی کشور و بسیاری نااد و منابع انلی اقتصادی( بر موج  ها،بانک های بزرگ،مادر، شرکت

دوره عموماً درک نادرست و در آنچنین خواه بود. همطغیان انقلابی چیره گشت که عمیقاً تحول

غیرسوسیالیستی بر جنبش چپ و کارگری حاکم بود؛ درواقع دریافت غالب اه سوسیالیسمْ کنترل دولتی 

تحت  تأسیسکردند. نظام تاههکردن اقتصاد تلقی مینام سوسیالیستی بر اقتصاد بود که آن را تحت

 پروپاقرص مالکیت خصونی بود، هیر فشار این موجگرای سیاسی که ماهیتاً مدافع هدایت جریان اسلام

بزرگ، تجارت خارجی و  ننایعهای بیمه، شمار هیادی اه ها، شرکتتقریباً تمامی بانک مطالبات

های بایر را مصادره کرد. به مواهات این تحولات، شوراهای کارگری کنترل بسیاری اه مراکز همین

ای اداره شکل جمیی و شورایی آن را برای دورهردند و بهننیتی و اقتصادی را تحت کنترل خود در آو

کردند. تولید نتت که شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران بود در پی اعتصاب کارگران ننیت نتت در می

بودند  ها اه کشور فرار کردههایی که ناحبان آنشدت سقوط کرد. کارخانه و شرکتاثنای انقلاب به

کردند( سان باهوی اقتصادی جماوری اسلامی عمل میحکومتی )که به یمصادره و تحت کنترل بنیادها

های اجتماعی و موج ی ناآرامیدر آمدند. اقتصاد عمدتاً دولتی شده بود؛ مناسبات باهار در نتیجه

-1531ی ایران و عراق )سالهدر طول جنگ هشت« اقتصاد جنری»داری مختل شده بود؛ سرمایهضد

ندهای تولیدی و اقتصادی حاکم بود. در مواجاه با چنین شرایطی، فرآیند تولید و ی فرآی( بر کلیه1536

شدت اههم گسیختند و به تبع آن فرآیند انباشت با موانع و نابسامانی مبرمی مواجه های اقتصادی بهفیالیت

فاکتورها  ی اینالمللی بر وخامت بحران اقتصادی افزود؛ همههای روابط اقتصادی در سطح بینشد؛ تنش

به دلیل اشباع باهار جاانی نتت و تخریب  1531و  1533های همراه با کاهش درآمدهای نتتی بین سال

اری را در موقییتی قرار داده بود که دیرر قادر به پاید نظام حاکمتأسیسات نتتی ایران در جنگ با عراق، 

اقتصادی برای بورژواهی ایران و « اهاندچشم»ی یک ای جز ارائهچاره بنابراین و و ادامه حیات نداشت

لات را در بیشتر این تحو تحلیلی اقتصادی و سیاسی نداشت )تشریح و جانبهرفت اه بحران همهبرون

پی  «اقتصاد سیاسی ح ور سیاه پاسداران در ننیت نتت و گاه ایران: یک تحلیل انتقادی»ی رساله

 بریرید(.

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/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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ی چنگ ی تاریخ ایران بر قدرت سیاسترین دورهکه توانسته بود در یکی اه بحرانی نظامیبنابراین 

بزند، تمامیِ منابع قدرت )نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و غیره( را در خدمت استقرار و تحکیم 

در  ن شکل ممکنتریکه توانسته بود به قارآمیزترین و خونین وقتی این نظامکار گرفت. به خودهای پایه

اسی تیغ بکِشد و قدرت سیهای اجتماعی و اعتراضات مردمی را بهمخالتین سیاسی، جنبش 1532ی دهه

ران سیاسی دولتی اه بح ساهوبرگمینایی اه رهرذر تقویت و باهتولید وبیش مستقر ساهد؛ بهخود را کم

تاری، سوی تیدیلات ساخههای خود را بهای راهبردی و برنامهدر ببرد، سیاستپساانقلابی جان سالم به

لزم همان مستها همدارانه میطوف ساخت. این دگردیسیباهساهی اقتصادی و تقویت مناسبات سرمایه

سم اه ههدان این تحولاتْ نولیبرالی. باهآرایی و باهتولید ساخت دولت و نقش آن در اقتصاد و جامیه بود

هساهی و بایست به بای ع سیاسی بود اکنون میایرانی هاده شد؛ دولتی که برآمده اه یک بحران اجتماع

 باهساختاربندی اقتصاد و جامیه بیرداهد.

 

 نولیبرالیسم در ایران و نقش دولت هایویژگی .4-2

ی نولیبرالیسم در ایران را اه خلال نقش و وظایف دولت در اقتصاد ویژهساهوکارها و خصلت

و ماهیت  ویاییپدهیم. داری حاکم توضیح مینولیبرالی در پیوند با ساختار کلان اقتصاد سیاسی سرمایه

ر تنی است بمندی آن( مبمندی و مکانکردن همانداری نولیبرالی )با لحاظاساسی گذار به سرمایه

ر کارگیری قدرت دولتی دبه، یکمی مام: یافته و محوریِ دولت در دو حوههی مستقیم، ساهمانمداخله

تی داری تولید، باهآرایی و باهتولید ساهوبرگ قدرت دولجات باهساختاربندی و تقویت مناسبات سرمایه

نیز ت مین  های اقتصادی، وید شالوده)نظامی، امنیتی، ایدئولوژیکی، فرهنری و غیره( در خدمت به باهتول

کند. می نمود پیداهای مسلط در جامیه که در ت مین بقای نظام حاکم ی طبقات و گروهو استمرار سلطه

اندام کرد تا اه رهرذر تقویت ساهوکارهای عرض« تیدیل ساختاری اقتصادی»این پروژه در قالب راهبرد 

شده و استراتژی ر ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جاانیباهار آهاد، تیقیب رشد اقتصادی اه مسی

، و در تحلیل ناایی، شرایط مناسب برای فرآیند انباشت را «محورشدن اه راه اقتصاد نادراتننیتی»

ی مبتنی بر استتاده اه قدرت دولتی در راستای باهآرای« ی طبقاتیپروژه»، تیقیب یک دومهم آورند. افر

ی سام کارگران فزاینده فداکردنمیان سرمایه و کار به نتع اولی است بلکه با و تحکیم مناسبات قدرت 
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های ذینتع در قدرت )سود و رانت( بیتزایند. این داران و گروهدستان )دستمزد(، بر سام سرمایهو تای

را  «قواعد باهی»انطلاح بدان میناست که دولت در جماوری اسلامی در جایراه یک مرجع سیاسیْ به

ی اقتصادی و هم در سیار روساخت سیاسی و ایدئولوژیکی میان نیروها و طبقات در سطح شالوده هم

 کند.اجتماعی تییین و وضع می

ثباتی شد، تحولات انقلابی و تخانمات اجتماعی و طبقاتی، بی فراههای فوق بحثطور که در همان

و در  بسامانی تولید، همریشدن مناسبات و حقوق مالکیتِ خصونی، آشتتری و ناسیاسی، سست

ود داری و فرآیند انباشت سرمایه را مختل کرده بارتباطی تنراتنگ باهم، ساهوکارهای مناسبات سرمایه

( مراجیه 1513اه باداد و نیمانی )« کار و طبقه در ایران»ها به کتاب و تتصیل بیشتر این بحران شرح)برای 

های وابسته به آن )بنیادهای حکومتی(، انباشت بحران کنید(. انحصار اقتصاد در چنگ دولت و نااد

و  شدهریزیانداه روشن برای رشد و رونق اقتصادی، عمدتاً با اقتصاد برنامهاقتصادی و عدم چشم

ی کشورهای پیرامونی با همین شد )این نررش مختص ایران نبود، بلکه عمدهمحور تداعی میدولت

های ناادهای ی اقتصادی مطابق دستورالیملند و به استراتژی توسیهمنطقْ این استراتژی را کنار گذاشت

طور گسترده اه این تحولات آسیب دیده بود، در المللی روی آوردند(. بورژواهی ایران که بهمالی بین

ی انداهی جز ارائهایِ تیدیلات ساختاری و آهادساهی اقتصادی، چشمهمسویی با موج جاانی و منطقه

نوین نداشت. این استراتژی عمدتاً در دستور منجیان و نخبران سیاسی « ی اقتصادیوسیهالروی ت»یک 

ق ها چنان سامرین و عمیحکومتی قرار گرفت. فشار این بحرانهای سیاسی دروندر حاکمیت و جناح

، «ییخودکتا»و « استقلال اقتصادی»، «ضدغربی»سیاست و پروپاگاندای  بود که علیرغم یک دهه

هی سوداگر و جناح پراگماتیست به رهبری هاشمی رفسنجانی، با قرارگرفتن در رأس قدرت بورژوا

های بیق سیاسترا به اجرا گذاشتند. تطتدریج آندولتی، راهبرد لیبرالیسم اقتصادی را در پیش گرفتند و به

ور، م نرخ اره شناگرفتن سیستکردن اره و در پیشنرخی( تکiاقتصادی نولیبرالی در ایران عمدتاً شامل )

(iiحذف و کاهش چشم ) هایارانهگیر کنترل قیمت و( ؛ وiiiخصونی )های دولتی و شرکت ساهی

 .خدمات اجتماعی/عمومی بود
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ها تمرکز و تأمل خواهیم کرد تا نشان دهیم یساهی خصونیطور اساسی روی مسئلهدر این مقاله به

ت های دولتی و خدماساهی شرکتاقتصادی، خصونیی چرونه دولت در چارچوب استراتژی توسیه

ی ژهویخصلت اجتماعی را در دستورکار قرار داد. آنچه در این فرآیند بیش اه هرچیز برجسته و به

ی دولت اهطریق ناادهای فرادولتی و تر مداخلهها مبدل شده، گرایش به استمرار جدییساهخصونی

های گسترده و مستمر در یساهرغم خصونیخواهیم داد که بهنظامی در اقتصاد است. در ادامه نشان 

ی بیت رهبری( و ناادهای نظامی ی اخیر، ناادهای فرادولتی )بنیادهای مذهبی و هیرمجموعهدهه طول سه

ترتیب دولت و ناادهای ایناند و بههای دولتی بردهع امنیتی بیشترین سام را اه واگذاری شرکت

ن های تولیدی و اقتصادی کشور هستند. ایگردان انلی فیالیتچنان نحنهموطویل حکومتی هعریض

ه بیانرر ساهی آن( در ایران نیست، بلکی خصونیی جنبهویژهمینای عدم اجرای نولیبرالیسم )بهپدیده به

پیش  «بخش خصونی»ساهیِ ساهوکارهای نولیبرالی نرفاً اه مجرای های متمایز آن است. پیادهجلوه

واحوال سیاسی و اقتصادی درون هر قلمرو، دولت و ناادهای هد رفت، بلکه بنابه اقت ای اوضاعنخوا

آورند. دهند و ساهوکارهای لاهم را به اجرا در میداری نولیبرالی پاسخ میاش به متق یات سرمایهتابیه

لکه دولت نی نیست، بوکمال اقتصاد به بخش خصودر واقع، نولیبرالیسم الزاماً به مینای واگذاری تمام

توانند همین وظایف را با ساهوکارهای نسبتاً متتاوت اجرایی کنند، منتاا و ناادهای فرادولتی نیز می

توضیح این  بخشد. برایتری به این سنخ اه نولیبرالیسم میمتتاوت یو قوارهآمد این ساهوکارها سیما پی

دآمیز و ی ت ارابطه پویاییگرایش درونی و پدیده، لاهم است برخی نکات را که بالاتر درخصوص 

جا دیالکتیکی میان ضرورت باهتولید نیروهای اقتصادی و باهتولید ساهوبرگ دولتی بحث کردیم، این

 تر یادآوری کنیم.ی ان مامیشیوهبه

ی، های دولتساهی شرکتفرآیند خصونی هدفکنیم که اگرچه در بخش بیدی باهنمایی می

ن های ایساهی فیالیتهای مالی دولت، باینهی دولت در اقتصاد، کاهش هزینهلهمحدود ساختن مداخ

های شود، اما این فرآیند با ت ادها و محدودیتخصونی در اقتصاد عنوان می ها و تقویت بخششرکت

ران داری در ایی تاریخی و ناموهون سرمایهی توسیه، در نتیجهیکمجدی و اساسی روبرو بوده است. 

توان و  و ناادمند نیستند، بلکه اه چنان یافتهتناا توسیهوها و ناادهای خصونی در سیار اقتصادی نهنیر

ی داخلهتا کمابیش مستقل اه م ندارندظرفیت کافی برای باهتولید ساهوکارهای تولیدی و اقتصادی 
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ی دههت در یکوکمال دولتر اه همه، تمرکز انلی و تمامی دولت عمل کنند. مامیافتهساهمان

پساانقلاب بر باهتولید ساهوبرگ قدرت دولتی جات استقرار و تثبیت نظام جماوری اسلامی بود، این نیز 

 ییف شدت تبیاشد یا به ویژه بخش خصونی( عمدتاً اه همی ناادهای اقتصادی )بهموجب شد شیراهه

ام فرآیند یافته و وفادار به نظدهای ساهمانحاشیه رانده شود. بنابراین، دولت تلاش کرد تا اه طریق نااو به

رد و تدابیر ب، پیشدومساهی لیبرالیسم اقتصادی را عملیاتی و هدایت کند. باهساهی اقتصاد و پیاده

 همان، مستلزم باهتولیداجراییِ باهتولید مناسبات و ساهوکارهای باهار آهاد و نیروهای اقتصادی، هم

 اینکه حاکمیت سیاسی در ایران فاقد مشروعیتویژه، نظر بهی سطوح است. بهدولتی در همه ساهوبرگ

اش، ادیهای اقتصسیاسی و اجتماعی گسترده است و لذا قادر نیست در راستای اجرای پروژه و سیاست

ی هنرا بدون کاربست سرکوب و نیزه با خود همراه ساهد، ناگزیر وه طبقات و اقشار فرودست جامیه

ی نظام حاکم لطهساینکه عبارت دیرر، نظر بهشود. بهتر میتر و پرهزینهباهتولید قدرت سرکوب سنرین

 یها و تخانمات سیاسی و اجتماعی در ژرفای جامیهبا اجماع و رضایت عمومی همراه نیست و تنش

ی عمومی و مرکزِی ، رویهعقب رانده شده استامان و قار نظامی بهمدد سرکوب بی چنان بهایران هم

ی حاکمیت جماوری اسلامی بر های اقتصادی بر مدار تمرکز دولت و ناادهای تابیهو سیاست پروژه

ر تر شوند و هم کنترل اوضاع را باتر دطریق هم ناادهای امنیتی و نظامی فربهچرخد تا اه ایناقتصاد می

 یبرالیسم در ایران تبدیل شده است.ی مام نولویژهخصلتدست داشته باشند. این نیز به

اهحد دولت در تمامی ابیاد سیار اقتصادی، اه بُیدی دیرر، اگرچه مداخله و ح ور گسترده و بیش

ساهد، چراکه ی گردش سرمایه و فرآیند انباشت را محدود و )تا حدودی( مختل میفیالیت و دامنه

یت سوی این سیار باهتوهیع و هدااقتصادی به شود و لذا منابعتر میباهتولید قدرت دولتی پرهزینه

ی ایران، ضرورت باهتولید، بودن جامیهحکم رشدنایافتری ناادهای باهار و غیرهژمونشود، اما بهمی

وری و لاهمِ ، به شرط ضرنظامقدرت دولتی و در تحلیل ناایی ت مین بقای  ساهوبرگتقویت و استمرار 

ومات انباشت سرمایه و لذا به ضرورت اجرای ساهوکارها و راهبرد ی اقتصادی و ملزباهتولید شالوده

اسی های ت ادآمیز میان نیروهای اقتصادی و سیویژگی هاپویاییشود. این روندها و نولیبرالی تبدیل می

أمین و ساهی اقتصاد نولیبرالی در ایران تناا اه رهرذر تهستند که بالاتر بررسیده شدند. اما تیقیب و پیاده
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داوم بقای حاکمیت نظام جماوری اسلامی ممکن است. این نیز تداوم تمرکز دولت و ناادهای حکومتی ت

اهی در سدلیل نیست اجرای خصونیطلبد. بیهای اقتصادی و اجتماعی را میی ساحتو نظامی بر همه

رغم برخی نزاع و حکومتی، بهنروهای سیاسی دی جناحسال گذشته اه سوی همه طول سی

وی سبری بیشتر اه رانت و منابع اقتصادی کشور، همواره بهشان برای سامهای درونیشمکشک

ت و فساد ی رانمندی بنیادهای گوناگون حکومتی و ناادهای نظامی ع امنیتی کانالیزه شده و مسئلهباره

ها ساهیصونیند خفرآیبتوان سیستماتیک در تاروپود این نظام رسوخ کرده است. بنابراین، تصور اینکه 

شکستن هرگونه مقاومت و اعتراض )که قدرت سیاسی عمدتاً اه طریق درهم بستهی ادر یک جامیه

لحاظ و  داریی سرمایهدقیقاً مشابه این فرآیند در جوامع پیشرفتهرا شود( اجتماعی حتظ و تأمین می

ص منجر برالی در همان و مکان خای اقتصاد نولی، تناا به عدم درک پویا و تاریخی اه پدیدهدریافت کنیم

 شود.می

ولت هایی که تحت مالکیت دطور مشخص اموال و داراییدلیل نیست توهیع منابع اقتصادی، بهبی

و انصار حکومتی ساهماندهی و  واننتوذ و اعسوی ناادهای مستقر در قدرت، افراد ناحباست، به

شرایط انباشت سرمایه است، گرایش غالب بر  ی دولت تسایل ملزومات وشود. اگر وظیتهسراهیر می

 درنگ نشان خواهیم داد( همواره گرایش به انباشت ثروتساهوکار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران )که بی

ی نااد دولت و ساهوبرگ نظامی و امنیتی آن بوده است. دایره درو سرمایه و نیز تمرکز قدرت سیاسی 

راندن آن نه اه مادی و ساختارمندی برخوردارند که تغییر و عقباین ناادها و نیروها اه چنان قدرت 

سیاسی، که تناا با اتکا به نیروی مادی و  و یا لتاظی درافتادن در باهیِ مناسبات قدرت حاکممسیر 

پذیر است. با عزیمت اه این نظرگاه، اکنون فرآیند ی کارگران و محرومان جامیه امکانساهمانیافته

 دهیم.ی گذشته را مورد کنکاش قرار میها در چند دههساهیخصونی

 ی اخیردهه ها در سهسازیفرآیند خصوصی .4-3

ی رژیم دوره ی تولیدی و اقتصادی، سرآغاه آن در ایران بهدر حوهه« گسترش مالکیت»انطلاح به

 1534در سال « ساهمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی»موجب آن گردد که بهپالوی بر می

عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وهارت امور اقتصاد و دارایی تأسیس گردید. اهم اهدافی که این به

کردن کارگران و کارمندان و کشاورهان در مالکیت واحدهای سایم»انطلاح نون تیریف کرده بود بهقا
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 33ی سال بود. تحت حاکمیت جماوری اسلامی، در چارچوب همین سیاست، طبق مصوبه« تولیدی

مجلس شورای اسلامی )قانون باهپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی(، دولت 

گسترش  یانل باای اوراق قرضه»، 34ساام مشمول قانون سال  ینسبت به فروش کلیه مکلف شد

ها را ... های دولتی و بانکمالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخش خصونی، ساهمان

ی اول ی اجرایی مرحلهنامهآیین»، 1531رو تصویب این قانون، در سال پی«. باهپرداخت نماید

بخشی اه ساام واحدهای تولیدی متیلق به دولت، »بایست اعلام گردید که مطابق آن می ها«واگذاری

گذار وا« ها و ناادهای انقلاب اسلامیهای دولتی، بانکهای انتتاعی دولتی، شرکتمؤسسات و ساهمان

 (.1566گردد )سخا، 

ادی اقتص یساله و تثبیت قدرت سیاسی، حامیان انلاحات و توسیهپس اه پایان جنگ هشت

ی امهرا هدند که در برن« ی اقتصادیی راهبردی توسیهپروژه»رهبری هاشمی رفسنجانی کلید اجرای به

رد دولت شد. رویک و رونمایی ی تیدیل ساختاری( تدوینی اول و دوم توسیه )میروف به برنامهسالهپنج

 ترشدن بخش خصونی در اقتصادموجب آن فیالها و راهبرد باهساهی اقتصادی و بهدر راستای برنامه

هم آورد. رویکرد رفسنجانی یک استراتژی اه بالا اساهی را فراین بود که بستر لاهم جات خصونی

ند. این ای که دولت در این فرآیند نقش کلیدی ایتا کساهی لیبرالیسم اقتصادی بود، به گونهبرای پیاده

با  راستاهای اقتصادی داشت که همسیاست گیر و راهبردیِ دلالت بر تحول چشم« توسیه»راهبرد 

ایران  ی تیدیل اقتصادی برایجاانی و برنامه المللی پول و بانکهای تجویزی نندوق بیندستورالیمل

 های ننیتی و میدنی وتشویق و حمایت اه ایجاد تشکل»های انلی این برنامه، بود. یکی اه مشوق

بود « مادر( به مردم به استثنای ننایع بزرگ ولی شده )تخصصی و واگذاری ساام ننایع دولتی و م

، 1512ی هیأت وهیران در سال (. در چارچوب همین راهبرد، مصوبه1531های مجلس، )مرکز پژوهش

را اعلام کرد. دولت در « های دولتیها و شرکتسیاست واگذاری ساام متیلق به دولت و ساهمان»

وهارت » مدتاً تحت پوششع که ع طی دو فارست را شرکت 565نامه اسامی چارچوب همین تصویب

 «)ساهمان گسترش و نوساهی ننایع ایران( وهارت ننایع سنرین»و « ننایع )ساهمان ننایع ملی ایران(

ی ( نمایان است، طی دوره1طور که در نمودار شماره )بودند ع برای واگذاری ابلاغ کرد. متیاقباً، همان
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میلیارد  1.1ی دولتی حدودا های واگذارشده( مجموع ارهش شرکت1515-1536) ی اول توسیهبرنامه

 ریال بوده است.

ایجاد » تحت عنوانرا ها ساهیسیاست خصونی بار دیرر (1515ی دوم توسیه )مصوب قانون برنامه

رنامه بدنبال کرد. اهم هداف این « های دولتی، تیاونی و خصونی در اقتصاد کشورتیادل در سام بخش

های بخش خصونی و تیاونی، واگذاری ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فیالیت»بود اه عبارت 

های دولتی های خصونی و تیاونی، واگذاری شرکتهای دولتی ... به بخشهای اه فیالیتبخش

ناادها و  هها باین شرکت حداقل رساندن واگذاریبخش خصونی و تیاونی با اولویت ایثارگران و بهبه

(. منظور اه ناادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 1566)سخا، « هامؤسسات عمومی غیردولتی و بانک

رهبری و ناادهای نظامی و امنیتی وابسته به سیاه پاسداران، بسیج و ی بیتاساساً بنیادهای هیرمجموعه

اقاً گرایش عمومی و غالب بر ها، در ادامه نشان خواهیم داد که اتترغم ایننیروهای مسلح است. )به

میت و های وابسته به حاکناادها و گروه سوی اینکردن این فرآیند بهها کانالیزهساهیفرآیند خصونی

ها، دولت وظایتی را در دستور کار خود قرار داد تا ملزومات شان است(. جات تحقق این برنامهحامیان

ی دوم توسیه آمده صادی را مایا ساهد. در برنامهساهی و آهادساهی اقتهای خصونیاجرای سیاست

 یها تدابیر و اقداماتی اه قبیل انلاح مقررات، ارائهتر شدن این بخشبرای فیال»باید است که دولت 

ها گذاری هیربنایی، توسیه و تسایل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلتسایلات بانکی، تکمیل سرمایه

(. در پرتو 1515های مجلس، )مرکز پژوهش« تی و پیمانکاری اتخاذ نمایدو ساختارهای ننیتی، تحقیقا

( به 1511-1514شده طی این دوره )های واگذارها، در مجموع، ارهش کل ساام شرکتاین سیاست

درند افزایش یافته  32ی پیش، این میزان حدوداً لیارد ریال رسید. در مقایسه با دورهیم 0.3بیش اه 

 است.
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 1566 لغایت مار 1512هایی دولتی طی سالشدههای واگذارارهش ساام شرکت .1شماره نمودار 

 ساهی ایران )محاسبات اه نویسنده است(.: ساهمان خصونیمنبع

 

نسبت دولت رغم رویکرد انتقادی به، این دولت به13با برسرکار آمدن دولت خاتمی در سال 

عنوان همان انلاحات سیاسی درهم آمیخت و بههاشمی، راهبرد تیدیل ساختاری اقتصادی را با طرح هم

اش در خصوص انلاحات با اهداف بلندپرواهانه این دولتطلبان عرضه کرد. سیاست عمومی انلاح

وری ارهبه منظور ارتقای کارآیی و افزایش ب»توسیه تأکید کرد که ی سوم ساختاری در اقتصاد، در برنامه

ی ی توانمندگذاری و توسیهی سیاستمنابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرنه

ی دامههایی که اهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهای خصونی و تیاونی، ساام شرکتبخش

مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط غیرضروری است، طبق فیالیت آناا در بخش دولتی

 .(1516، های مجلسمرکز پژوهش« )های تیاونی و خصونی فروخته خواهد شدمساوی، به بخش

 ساهمان مالی گسترش»ی غییر اساسنامه( این برنامه، دولت موظف شد با ت13ی )موجب مادههمچنین، به

مبنا  اقدام نماید. بر همین« ساهیساهمان خصونی»نسبت به تشکیل یک « مالکیت واحدهای تولیدی
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https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
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این اقدام تلاشی بود در راستای (. 1512سخا، تشکیل شد ) 1512در سال « ساهی ایرانساهمان خصونی»

ها و واگذاری ساام های دولتی تحت عنوان ساماندهی این شرکتساهی شرکتگسترش خصونی

ای که خاتمی بر مسند قدرت بود، مجموعاً ارهش کل ساام های غیردولتی. در طول دورهبخش ها بهآن

این درحالی است که این میزان در  میلیارد ریال بوده، 06های دولتی نزدیک به ی شرکتواگذارشده

 بنررید(. 1نمودار میلیارد ریال بود است )به 4ی رفسنجانی کمتر اه دوره

ها هیسادست گرفت، روند خصونیجماوری را بهنژاد کرسی ریاستکه محمود احمدیبید اه این

لاغ بند)ج( اب و تر شدن حاکمیتدستیک یگیری پیدا کرد. این تحول نتیجهسابقه و چشمرشد بی

بود که  14( قانون اساسی اه سوی رهبر جماوری اسلامی در خردادماه سال 44های کلی انل )سیاست

که این اهدافی  اهمّ .ی ننایع بزرگ و مادر بودها در حوههساهیهدف آن اساساً گسترش خصونی

ارتقای »، «ردمت به عموم مگسترش مالکی»، «بخشیدن به رشد اقتصاد ملیشتاب»ابلاغیه عرضه کرد شامل 

در  های خصونی و تیاونیافزایش سام بخش»، «پذیریافزایش رقابت»، «های اقتصادیکارایی بنراه

طابق این بود. م« های اقتصادیکاستن اه بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فیالیت»و « اقتصاد ملی

های به بخش را (44تی مشمول ندر انل )های دولدرند اه ساام بنراه 12»ابلاغیه، دولت موظف است 

 در(. 1514سخا، واگذار کند )« های عمومی غیردولتیهای تیاونی ساامی عام و بنراهخصونی شرکت

اری های پیمانکشرکتو  های باهنشستریواقع مورد دومی مشمول بنیادهای فرادولتی مانند نندوق

 .وابسته به ناادهای نظامی و بنیادهای موقوفه است

های ها، روند واگذاری ساام شرکت(، پس اه ابلاغ این سیاست1شده در نمودار )های ارائهمطابق داده

هزار میلیارد ریال اه ساام  50مجموعاً  14تا  12ای به خود گرفت. اه سال فزایندهدولتی سرعت و شتاب 

های تاکنونی را به خود اختصاص درند اه کل واگذاری 0های دولتی واگذار شده بود که فقط شرکت

ه هزار میلیارد ریال ساام واگذار شد 110، یک تریلیون و 66تا  13دهد. این درحالی است که اه سال می

رت نودهد. این روند تصاعدی بدیندرند اه کل این انتقالات را تشکیل می 61رفته هماست که روی

هزار میلیارد ریال بوده است که  54حدوداً  13های واگذارشده در سال است که مجموع ارهش شرکت

، به بیش اه 16ل هزار میلیارد ریال و بید اه فروکشی نسبی در سا 033به بیش اه  11این میزان در سال 

 رسیده است. 60هزار میلیارد ریال در سال  442

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
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دولت را در دست گرفت، مطابق آمارهای ساهمان  هدایت 60پس اه آنکه دولت روحانی در سال 

 61تا  65های طوری که در طول سالگیری پیدا کرد بهها کاهش چشمساهی، واگذاریخصونی

های اقتصادی و های تحریمسال اخیر، در نتیجهقی ماند. اما در یکهزار میلیارد ریال با 32تر اه پایین

رو نهای دولتی تیقیب شد. اه ایی دولتی با واگذاری شرکتبحرانی مالی دولت، جبران کسری بودجه

هزار میلیارد ریال افزایش یافت. ناگتته نماند  511به بیش اه  66ها تا پایان مارماه میزان ارهش واگذاری

ساهی خصونی»با تاکید بر اینکه  63ماه سال اق جاانریری، میاون اول حسن روحانی، در آبانکه اسح

ها و ارکان نظام باید برای تحقق دستراه یهمه»افزود که « های قطیی نظام استیکی اه سیاست

(. حال 1563)دنیای اقتصاد، « قانون اساسی ... تمام تلاش خود را به کار گیرند 44های کلی انل سیاست

 رریم.های دولتی بنساهی شرکتبه سیاست حاکم بر باهتوهیع منابع اقتصادی اه مجرای خصونی

 

 هاسازی، انحصار و اختلاس در فرآیند خصوصیرانت .4-4

اه این  ها مبنی براینکه هدفساهیبرخلاف لتاظی و پروپاگاندای مدافیان و اجراکنندگان خصونی

سام  افزایش»یا « گسترش مالیکت در سطح عمومی»، «یت دولتی فیالمحدودساختن دامنه»سیاست 

اند های عینی بیانرر این حقیقتاست، آمارها و واقییت« های خصونی و تیاونی در اقتصاد ملیبخش

 اند و در واقع بخشها بودهساهیترین منتتیان خصونیهای حامی حاکمیت انلیکه ناادها و گروه

نترل منابع اقتصادی را در دست دارند. بیان این مسئله نباید چنین فام شود چنان کدولتی و فرادولتی هم

گرفت نانی به ستره قرار می« واقیی»کمال در اختیار بخش خصونی وها تمامکه اگر واگذاری

صود یافت. مقدرپی اقتصادی و اجتماعی خاتمه میهای پیشد و یا بحراندستان جامیه افزوده میتای

 بر های دولتی حاکم است ماهیتاًن دهیم که ساهوکارهایی که بر فرآیند واگذاری شرکتاین است نشا

بست ساخت قدرت سیاسی و ساختار اقتصادی طوری وچرخد. چتتخواری، انحصار و اختلاس میرانت

ام ه نظکند تا بتوانند باتر اسوی ناادهای در قدرت ساهماندهی میبنا شده است که منابع اقتصادی را به

حاکم محافظت کنند. در ادامه تناا برخی اه هوایای این حجم عظیم اه تاراج، فساد و رانت را باهنمایی 

ی این ترین کارویژهپروری مامکنیم تا نشان دهیم که باهتولید ساهوبرگ قدرت دولتی و حامیمی

 فرآیند بوده است.
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شرکت  551، نیمی اه 15تا  31 هایسال ها، طیساهیی فرآیند خصونیدر طول نخستین دوره

اند )مرادی، واگذارشده به بنیادهای فرادولتی )مانند بنیاد شاید و بنیاد مست یتان و جانباهان( داده شده

ی روند درباره 62ی مجلس ایران در سال (. بر اساس گزارش کمسیون ویژه162، 0223

درند آن در قالب طرح  56ی، های دولتی شرکتها، اه مجموع ساام واگذارشدهساهیخصونی

درند آن در قالب واگذاری به  3/53و « ردّ دیون دولت»درند بابت  3/04، «توهیع ساام عدالت»

ساهی درند اه روند خصونی 3/15بوده است. اه این میزان، در طول این دوره تناا « بخش خصونی»

واگذار شده است. « دولتیبهش»های درند آن به شرکت 13بوده و نزدیک به « حقیقی»انطلاح به

هایی هستند که نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دولتی، ناادها و شرکتهای شبهشرکت

وله چهکنند )دویپذیری بخش خصونی را رعایت میهای نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابتدستراه

های نظامی، ها، شرکتبانک»(.  افزون براین، مؤسسات فرادولتی شامل 1562، خانه ملت؛ 0212

هنشستری های باگذاری و هلدینری وابسته به حکومت، بنیادهای موقوفات، نندوقهای سرمایهشرکت

 وند.شمی« و ساام عدالت

های ساهی، در طول سالدهد، مطابق گزارش ساهمان خصونی( نشان می0گونه که نمودار )همان

سوی ناادهای ها( بهاه کل واگذاری %43 تقریبیهزار میلیارد ریال )میادل  333، حدوداً 1564تا  1512

ت یتان چون بنیاد مسنظامی )اه جمله، سیاه پاسداران و بسیج و نیروهای مسلح(، بنیادهای فرادولتی )هم

اند. و جانباهان، بنیاد شاید و غیره( و دیرر ناادهای عمومی غیردولتی و وابسته به حکومت سراهیر شده

)حال بماند که منظور اه بخش « واقیی»( به بخش خصونی %16ارد ریال )هزار میلی 031در مقابل، تناا 

، و نزدیک به «ساام عدالت»( به بخش %01هزار میلیارد ریال ) 522خصونی واقیی چیست(، حدوداً 

ی این دهندهواگذار شده است. این آمارها نشان« رد دیون دولتی»( در اهای %14هزار میلیارد ریال ) 022

تی )نظامی حکوم ساهوبرگکه تمرکز انباشت ثروت و قدرت در دست ناادهای وابسته به واقییت است 

سان ها بهاهیسی فرآیند خصونیویژهترین خصلتع امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنری( برجسته

 های اقتصاد نولیبرالی است. ای اه اجرای سیاستجلوه

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
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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 64تا  12های های مختلف طی سالبخشهای واگذارشده به . ارهش شرکت2نمودار شماره 

 .(00، ص. 1564ساهی )ساهمان خصونیمنبع: 

شود. روحانی شکل پارادوکسیکال اه هبان حسن روحانی بیان میبهوضوح و ندالبته این واقییت به

های استابلاغ سی»ها در جمع فیالان اقتصادی گتته بود که ساهیی سیاست و عواقب خصونیدرباره

ار ما چه ک برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت اه اقتصاد دست بکشد، اما 44انل 

م تتنگ بود که آن را به یک دولت با تتنگ تحویل دادیکردیم؟ بخشی اه اقتصاد دست یک دولت بی

(. وی 1563، ایلنا« )ساهی نیستندارد با آناا رقابت کند، این اقتصاد و خصونی جرأتکه کسی 

، اگر اطلاعات»، با کنایه خطاب به سیاه پاسداران گتت که 65سال پس اه سرکار آمدنش، در سال یک

تتنگ، پول، سرمایه، سایت، روهنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد 

های پرطمطراق روحانی تناا در چارچوب ناقض و لتاظی(. مواضع مت1565)خبرآنلاین، « شوندمی

حکومتی قابل توضیح است، چراکه منطق کارکردیِ ساهوکارهای ای و مناهعات درونتبلیغات رسانه

کومتی است. حهای دورنبندیدسته بسیار فراتر اه کشمکش این نظاماقتصاد سیاسی و ساخت قدرت در 

-
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«واقعی»بخش خصوصی  سهام عدالت دیون دولتی نهادهای نظامی، بنیادهای
فرادولتی و نهادهای 
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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
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 ناادهای دهی فزاینوبرگ دولتی، یینی تمرکز و استمرار مداخلهاین واقییت که ضرورت باهتولید ساه

دوام  کند و چندانمایه مینظامی ع امنیتی در اقتصاد و جامیه، مواضع متناقض رؤسای جماوری را نیز بی

روحانی  64طورمثال، در اوایل سال شد. به آشکارنخواهند آورد در کِردوکار و مواضع بیدی روحانی 

ول ندارم، شود را انلاً قبمن آن شاییاتی که راجع به سیاه مطرح می»فرماندهان سیاه گتت: در نشست با 

خواهند سیاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سیاه رقیب مردم نیست؛ سیاه رقیب بخش خصونی هم که می

صونی خهای مامی که بخش سیاه امروه باید پروژه»(. بنابراین، وی تأکید کرد که 1563)میزان، « نیست

  .(0215وله، )دویچه« توان آن را ندارد برعاده بریرد

ها، دولت بخش بزرگی اه ساام شش مرکز ساهیچنین در چارچوب سیاست خصونیهم

پتروشیمی و نیروگاهی را به ساهمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( و نندوق باهنشستری سیاه 

درند اه ساام شرکت  63»اعلام کرده بود که  11ساهی در سال واگذار کرد. ساهمان خصونی

ها تتی موجی اه مخالواگذار شده است. اما در نتیجه« ساتا»المللی بابت رد دیون به های بیننمایشراه

 «ابطال میامله را نادر کرد]دستور[ نژاد با ابلاغ دستوری به وهیر امور اقتصادی و دارایی احمدی»

های رخ داد این بود که بید اه حاشیه 11برانریز که در سال ه موارد بحث(. یکی دیرر اb1560 )تابناک،

قسط به تصرف  13میلیارد تومان در  1122درند اه شرکت مخابرات ایران به ارهش  31فراوان 

کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل اه سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شاریار ماستان و سرمایه 

 (. 1564د ) که این کنسرسیوم تحت کنترل سیاه است( در آمد )تسنیم، گذاری توسیه اعتما

بخش خصونی در »ساهی اعلام کرد که رئیس کل ساهمان خصونی 61در اردیباشت ماه سال 

 0222اه مجموع »وی در ادامه گتت: «. ایران خیلی کوچک و در مقابل، بخش دولتی خیلی بزرگ است

بنراه را که دولت در آناا ساام داشته به بخش  622امروه حدود  بنراه و شرکت قابل واگذاری تا به

بنراه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود  322اند؛ حدود خصونی واگذار شده

 .(a1561م، )تسنی« اندها ادغام شدهاند که یا منحل و یا در دیرر شرکتشرکت تییین تکلیف شده 322

دی ها و مالکیت بر واحدهای تولیساهیولت و ناادهای فرادولتی بر فرآیند خصونیاستمرار کنترل د

( 5دهد. نمودار )ساهمان مدیریت ننیتی نشان می 61وضوح در گزارش سال و اقتصادی، خود را به

ها اه جمله ای شاخص)براساس مجموعه 63شرکت برتر ایران در سال مالی  322دهد که اه میان نشان می
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ها شرکت برتر در مالکیت عمومی )یا همان ناادها و شرکت 163ن فروش و سودآوری(، تیداد میزا

شرکت نیز در  14شرکت در مالکیت بخش خصونی و  051فرادولتی، نظامی و نزدیک به حاکمیت(، 

شرکت عمومی )فرادولتی(،  32شرکت برتر اول،  122مالکیت دولت است. نکته آنجاست که ذیل گروه 

شرکت برتر ایران  322شرکت خصونی قرار گرفته و درمجموع، اه میان  01دولتی و  شرکت 10

های بخش خصونی ( و تیداد شرکت%34)میادل  036های دولتی و فرادولتی مجموع تیداد شرکت

ر ساهی د( است. این آمار نیز نمایانرر این واقییت است که بید اه سه دهه خصونی%43)میادل  051

 بالا را دارند.ها دستناادهای فرادولتی )باهم( اه لحاظ مالکیت در میان این شرکت ایران، دولت و

 

شرکت برتر ایران در  322سام مالکیت بخش خصونی،  دولتی و عمومی )فرادولتی( اه . 3نمودار شماره 

 61سال 

 .محاسبات اه نویسنده است ،(1561) دنیای اقتصادها: منبع داده
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؛
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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
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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ساهی در ایران را یک ی خصونی(، مسئله1561« )عصر ایران»ی بر متن این اوضاع روهنامه

ها بر خلاف اهداف و محتوای قانونیِ دهد که واگذاریکند و گزارش میونف می« تراژدی»

 ها در ایران حاکم است وی این روهنامه، رانت بر اکثر واگذاریاند. به گتتهی آن عمل کردهشدهاعلام

ودی انطلاح خهای بههایی با گردش مالی بالا تناا به گروهها و حوههبه ویژه در بنراه»ها این واگذاری

های دولتی به بخش خصونی واقیی جای خود را به گیرد و در حقیقت واگذاری شرکتنورت می

ک ی اه یهایها باهتاب گوشهداده است. این گزارش« دولتیواگذاری اه بخش دولتی به بخش شبه

شده در نظام جماوری اسلامی و اقتصاد سیاسی حاکم است. در همین راستا ساهوکار ساختاری و ناادینه

ها کشیده سطح رسانههایی اه فساد، رانت و اختلاس بههای مقامات حکومتی گوشه«افشاگری»و بنا به 

بود « آهاد کردن میادن»ی ئلهترین موضوعات یک سال اخیر مسعنوان مثال، یکی اه جنجالیشوند. بهمی

ابنده و ساهی شتچه پسِ پشت این ق یه ناتته است خصونیکه توسط حسن روحانی مطرح شد. آن

ها به ناادهای فرادولتی و نظامی است که به موجب آن میادن در دست ی میادن و واگذاری آنگسترده

نحصار درآمده است. روحانی طی نتوذ به اهای نزدیک به حاکمیت و افراد ناحبناادها و گروه

میادن را آهاد کنید، میادن »کنترانسی به وهارت ننیت و میادن و تجارت )نمت( تونیه کرد که 

 در ادامه« روی کاغذ به افرادی واگذار شده و حبس شده است، این میادن را باید اه حبس نجات دهیم.

الت و همان بدهید، اگر در این باهه همانی هایی که به برخی داده شده است، ماین ورق پاره»افزود: 

(. 1566م، )تسنی« ها را ابطال کنید و میادن را به مردم واگذار کنیدبرداری کنند کاغذنتوانستند باره

قرار است که مادی کرباسیان، میاون وهیر نمت، اعلام کرده بود که  این اهها پارهماجرای این ورق

های ایمیدرو را به هزار میلیارد تومان اه دارایی 02اهی بیش اه سدر دولت گذشته به اسم خصونی»

سنگ بیتا بصیرانی، ع و انجمن هغال 61(. متیاقباً در سال 1565)دنیای اقتصاد، « اندها دادهدولتیشبه

دن طبق قانون میا»خواری در واگذاری میادن کشور گتته بود که ی رانتایران، در ارتباط با مسئله

ط دولت به گیرد، باید توسی اکتشافی که به دلایلی فیالیتی در آناا نورت نمیشدهای ثبتهمحدوده

 های دولتی و یا افرادی خاصمزایده مجدد گذاشته شوند، ولی ایمیدرو میادن را قبل اه مزایده به شرکت

درو و ایدرو، ی(. مسئله این است که دو هلدینگ بزرگ دولتی، ایم1561، متالزمی« )کندواگذار می

اند ی واگذاری ساام به بخش خصونی را گرفتههای بزرگی دارند اجارهدلیل اینکه اه دولت طلببه

https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=24181
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ه توهیع بانطلاح مالکیت به ناادهای فرادولتی و نزدیک به حاکمیت، ضمن کسب درآمد اما با انتقال به

های که ایدرو و ایمدرو در آن ساهی سایر بنراهپرداهند. اه دیررسو، دولت با خصونیرانت هم می

کند. آنچه اساساً تغییری در ها را با این دو مجموعه تااتر میساامدار هستند، درآمد ناشی اه واگذاری

ها ع است و در روند این واگذاریآن حانل نشده استمرار کنترل دولت و ناادهای وابسته به آن در ننای

 چه به بخش خصونی و چه به بخش عمومی )فرادولتی( رانت و فساد بر آن سیطره یافته است.

ها ساهیدر خصوص فساد و انحرافات در فرآیند خصونی« 61ی گزارش تتریغ بودجه»بر اساس 

های دولتی به ارهش تقریبی ییمورد اه واگذاری ساام، بنراه و دارا 164، اه مجموع 61تا  12اه سال 

( %01« )ردّ دیون دولتی»(، %11« )ساام عدالت»ها شامل واگذاری درند 11هزار میلیارد تومان،  146

های باهنشستری و نندوق»باشد( و های عمومی غیردولتی می)که هر دوی آناا غالباً مربوط به نااد

نداشته  «حقیقی»انطلاح ماهیّت خصونی ساهی به ( نورت پذیرفته که%51« )های نظامی و انتظامینااد

(. در واقع این 1566های مذکور شده است )ایسنا، و نرفا ً منجر به انتقال مالکیّت اه دولت به بخش

اند و با دست دیرر به جیب ناادهای نظامی و ساهی شدهها با دستی خصونیبخش اه واگذاری

چنین در گزارش آمده است که اند. همومت سراهیر شدهها و افراد وابسته به حکفرادولتی، گروه

میلیارد تومان  11.132هایی گاه اه طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً انحرافات در واگذاری

هزار  5، حدوداً «گذاریی قیمتنحوه» ( اه این انحرافات به%15آن )میادل  میلیارد تومان 1312بوده که 

« سایر موارد»میلیارد تومان مربوط به  110و  «اهلیّت مشتریان» ( مربوط به%3/03)میادل  میلیارد تومان

بوده که تاکنون ونول  میلیارد تومان 1311، بالغ بر 61تا پایان سال  هانیز اقساط میوّق واگذاری .باشدمی

وادگی و کشمکش و به خزانه واریز نشده است )همان(. در جوار این آمارها، اه خلال دعواهای خان

اً به کند. مثلها به بیرون دره پیدا میهایی اه ابیاد این فساد و رانتهای درون حکومتی، گوشهجناح

رئیس ساهمان  میرعلی اشرف پوری حسینی، رد پای» 61ی یکی اه نمایندگان مجلس، در سال گتته

های یسیخته و واگذارهای بدون ضابطه و افسارگساهیساهی، در تخلتاتی همچون خصونیخصونی

ی جناح شدهی شناختهمنتسب به احمد توکلی، چاره« الف»سایت  .«رانتی به افراد خاص دیده شد

در همان ریاست پوری حسینی برداشته است، « میلحیف»و « تخلتات»انولررا، پرده اه روی برخی 
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میلیارد تومان یینی کمتر اه  166میلیارد تومان فقط  311شرکت نتت کرمانشاه به ارهش واقیی »اهجمله 

میلیارد تومان  614های آلومینیم المادی و هرمزال سوم ارهش واقیی واگذار شده است. شرکتیک

ها و ارهش واقیی آن کشف میلیارد تومان جدید اه دارایی 543واگذار شد در حالی که بید اه واگذاری 

هزار میلیارد تومان  4ت و ننیت مغان شد که در واگذاری لحاظ نشده بود. ارهش واقیی شرکت کش

میلیارد تومان  64،311ساهی تبریز در سال میلیارد تومان واگذار شد. ماشین 1132بود اما به متقاضی 

بیانی (. به1561)الف، « واگذار شد. 64این شرکت با همان مبلغ سال  63گذاری شد اما در سال ارهش

ی گذشته اه رهرذر سیاست دهه سهو انصارشان در طول  وانو اع هافرادولتی، آقاهاده یتر، ناادهاروشن

های شده اه اموال و داراییمند و فسادهای ناادینههای نظامخواریها و به مدد رانتساهیخصونی

 اند.دولتی منتتع شده

ساهی مربوط به شرکت هیکو و شرکت خواری حاکم بر فرآیند خصونیی باره اه رانتدو نمونه

یکی اه نمایندگان  63تیه هستند. بنابه گزارش ایلنا درخصوص واگذاری هیکو در سال ،هتت نیشکر

فقط برند هیکو میلیاردها تومان قیمت دارد. طبق قرارداد، شرکت هیکو باید با مبلغ »مجلس گتته بود که 

مورد تناا با میلیارد تومانی واگذار شود که در این  132ی بانکی نامهمیلیارد تومان و ضمانت 522

چنین به (. هم1561ی نقدی واگذاری نورت گرفته است )وحیدیان، میلیون تومان حصه 12پرداخت 

میلیارد تومانی را به  0222تیه، یک ننیتِ خریدار نیشکر هتت»ی مجلس ی علیرضا بیری، نمایندهگتته

«. کندلیارد تومان را پرداخت میمی 12کند که اه این مبلغ هم فقط میلیارد تومان خریداری می 003قیمت 

میلیارد تومان در نظر گرفته  011ساهی قیمت پایه برای خرید این شرکت طبق گزارش ساهمان خصونی

ساله،  1درند نقد و مابقی طی اقساط  3درند ساام این شرکت با شرایط  63ناایتاً »شده بود که 

اا دبیری و مارداد رستمی، به عنوان تنکنسرسیومی متشکل اه شرکت دریای نور هئوس، امید اس به

(. اما چاار ماه بید 1563میلیارد ریال واگذار گردید )سخا،  0.000کننده در مزایده، به مبلغ شرکت

میلیارد تومانی ناحب این شرکت شدند. مبلغ پرداختی توسط  3اسدبیری و رستمی با پیش پرداخت 

ساهی بود درند نقد توسط ساهمان خصونی 3یز تیه حتی کمتر اه درخواست وارناحبان جدید هتت

 (.1566اما فرآیند واگذاری تکمیل شد )اعتماد، 
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میلیارد دلاری اره دولت توسط دو متام انلی این پرونده،  3/1ی همچنین، اختلاس و قاچاق عمده

، ی شرکتمدیرهتیه و مارداد رستمی چرینی رئیس هیئتامید اسدبیری مدیرعامل شرکت نیشکر هتت

ی رسیدگی به جرائم ترین اختلاس اره کشور اعلام شد. در اجلاس دادگاه ویژهعنوان بزرگبه

با شرکا  در یک قلم، اسدبیری»ی دادستان گتته شد که گران و متسدان اقتصادی، اه سوی نمایندهاخلال

میلیون دلار  543ه که میلیون دلار را ثبت کرد 350هزار تُنی نیشکر به مبلغ  11قرارداد واردات خط تولید 

آخر هیچ میلیون دلار بوده است و دست 14را دریافت کرده، درحالیکه ارهش واقیی این خط تولید 

ای برای واردات میلیون دلار اره مبادله 512وارداتی هم نورت نررفته. اقدام دیرر وی، دریافت 

ردهای حالیکه مجموع واردات بتیه بوده در های ننیتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هتتربات

(. در این 1566)مشرق، « میلیون دلار بوده است 31به میزان  61تا  64الکترونیکی کل کشور اه سال 

گری آمده است که پای استاندار خوهستان نیز در میان است. ماجرا اه این قرار است ی اختلاسپرونده

رشوه به همسر استاندار خوهستان داده است. بنا به  هزار دلار 022ای مبلغ که اسدبیری اه طریق واسطه

 ی فساد و دهدی متصل است چنان وسیع وای که به این پروندهشواهد و مدارکی که منتشر شده، شبکه

و « زیبانک مرک»تنیده است که اه مقامات و مسئولین دولتی گرفته تا تسایلات ارهی اه سوی درهم

ها تناا گیرد. اینرا در بر می« بانک کشاورهی»و « اقتصاد نوین بانک»های کشور اهجمله دیرر بانک

ها افتند و تناا برخی اه آنهایی اه اختلاس و چیاول در مقیاس نجومی است که هر روه اتتاق میگوشه

 .کنندها راه پیدا میشوند و به رسانهی اعتراضات کارگری و فشار اجتماعی افشا میدر نتیجه

 

 هاندازاها و چشمدرس .5

ان نشتوان جدای اه سرشتی نولیبرالیسم را نمیبراساس آنچه اه نظر خواننده گذشت، پدیده

های آن را تبیین و باهنمایی داری مورد کندوکاو قرار داد و جلوهمناسبات اجتماعی و تولیدی سرمایه

 پویاییی اه ناش داری نولیبرالی در بستر تاریخی و قلمروهای متتاوتکرد. منتاا نمودهای متمایز سرمایه

ها و ت ادهایی است که نیروهای متیدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنری ایجاد کنشدرونی، برهم

ی اقتصاد نولیبرالی در ایران ریشه در رشدنایافتری ناادها و نیروهای باهار و ممیزهکنند. بنابراین وجهمی
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ی هبودن سلطهدگی جامیه، و غیرهژمونتناقساخت قدرت دولتی، استبداد و اخ های اقتصادی،شالوده

های در قدرت دارد که اه دل این تناق ات و ت ادهای ساختاری و موضیی، ی حاکم و گروهطبقه

داری تر سرمایههیافتتری نسبت به جوامع توسیهمتتاوت یدر قوارهساهی راهبرد اقتصاد نولیبرالی پیاده

مندی و مکان مندیه این مسئله گرفت این است که نباید اه تاریخشود. نخستین درسی که باید اظاهر می

 ها غافل شد.پدیده

داری نولیبرال ایرانی این است که دولت، درعین اینکه خود محصول ی اساسی سرمایهویژهخصلت

گردان انلی تحولات و تیدیلات ی محور و نحنهمثابهی میین است، بهی تولید در یک جامیهشیوه

ال کند. اه سهای اقتصادی و روساخت سیاسی جامیه عمل میری در باهآرایی و ساماندهی شالودهساختا

سو، نظام جماوری اسلامی اه قدرت دولتی و اه بالا راهبرد تیدیلات ساختاری اقتصادی، در به این 31

شد اقتصادی، ر داری تولید و باهار آهاد، دستیابی بهنیل به باهساختاربندی و تقویت مناسبات سرمایه

داری و در تحلیل ناایی تسایل فرآیند انباشت را در دستور کار آمیختن در اقتصاد جاانی سرمایهدرهم

ماندگار میان ناادهای هیرساخت اقتصادی، ساخت قدرت ها درونقرار گرفت. اما ت ادها و ناساهه

طور خشید. همانباین فرآیند  وسوی دیرری بهبندی مناسبات طبقاتی و اجتماعی، سمتدولتی و پیکره

قتصاد ا ی دولت در اقتصاد کاسته نشد، بلکهتناا مداخلهتتصیل و وضوح نشان دادیم، نهبه که بالاتر

تری به انحصار دولت و ناادهای فرادولتی و وابسته به حکومت درآمد. این هم باهتاب شکل پیچیدهبه

اش، ناگزیر باهتولید روعیت نظام حکومتیحکم عدم مششرایطی است که نااد قدرت دولتی، به

ا در منظور حتظ و ت مین بقای نظام ردولتی )نظامی، امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیکی( به ساهوبرگ

دد ها و تخانمات اجتماعی نرفاً به ماینکه تنشهای راهبردی اقتصادی قرار داد. نظربهاولویت سیاست

ص کند که باهتوهیع و باهتخصیریزی میت طوری برنامهشود، دولعقب رانده میدستراه سرکوب به

همین اش را در خدمت به نیرومندساختن ناادها قدرت هدایت و ساهماندهی کند. بهمنابع مالی و اقتصادی

ی ناادهای قدرت کانالیزه دلیل است که ملزومات فرآیند انباشت سرمایه و ثروت اجتماعی اه حلقه

های ی انلی تمامی فیالیتمند به شناسههای بزرگ و نظامانت و اختلاسشود. در نتیجه، فساد، رمی

لی در داری نولیبرای سرمایهممیزهها مختصات و وجهشود. اینتبدیل می اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

نظران در میان طیف چپ و راست قادر به فام و توضیح آن نیستند و اه ناحب برخیایران است که 
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ها رخی نررشبکوبند. هیراکه اه سویی، ناپذیری آن بر اقتصاد ایران میبنابراین مدام بر طبل کاربست

رون داری را بر بستر تاریخی میین و دهای متتاوت و متنوع سرمایهنیستند جلوه چپ قادرمیان طیف در 

مورد تجزیه و تحلیل قرار « تحلیل مشخص اه شرایط مشخص»ها اه رهرذر ع ملت قلمروهای دولت

طلب و ارتجاعی، چه در داخل و چه در گرای لیبرال، سلطنتدهند. اه سوی دیرر، جریانات راست

اقتصاد ی برای دارویسان نوشهای اقتصادی نولیبرالی بهولیاب بخشیدن به سیاستاپوهسیون، برای رنگ

کنند که آنچه در ایران حاکم است نولیبرالی نیست، گویی نولیبرالیسم به ی ایران، ادعا میهدهبحران

 آورد.ها فردای باتری را برای کارگران و هحمتکشان به ارمغان میآن« سبک»

و  ایهپداری نولیبرالی انداهی را نیز ترسیم کرد. سرمایهتوان چشمسرانجام اه دل این مباحثات می

قدرت مادی در جامیه دارد و در اشکال مختلف در تاروپود جامیه رخنه کرده است. بنابراین تغییر 

نونی، داری کی آن در چارچوب نظام سرمایههای فراگیر و فزایندهراندن هجمهعقبرادیکال و یا حتی به

 یا آن جناح به ایننه اه مجرای نندوق رأی و باهی در میدان بورژواهیِ حاکم یا امیدبستن 

گرا در اپوهسیون، که مستلزم اتکا به یک نیروی عینی و و واپس حکومتی و یا جریانات راستدرون

اکم را به داری حاجتماعیِ رادیکال است که ساختار و مناسبات طبقاتی و اجتماعی کلیت نظام سرمایه

 ضرورت ارائه و تأکید بر .زی کندریچالش بکِشد، درهم بییچد و اه نو ساهوکارهای نوینی را پی

مدی داری در عمل ناکارآشود که ساهوکارهای نظام سرمایهاه این واقییت ناشی می «آلترناتیو شورایی»

و  رینمساعدت حاکمیت شورایی بنابراین .انداثبات رساندهبه اکثریت جامیه در قبال منافع خود را

ه آن ب توسلکه با  آوردرا فراهم می و نظارتی اجرایی ،گیریهای تصمیمساهوکار تریندردسترس

سرنوشت  بر مستقیم و فراگیرطور سطوح به یهمهدر ابیاد اجتماعی و در های کارگر و هحمتکش توده

ها امیدهایی این .خواهند داشتی امور جامیه مشارکت و دخالت ادارهکنند و در میاعمال اراده خود 

رای بخش اجتماعی باند و به یک افق رهاییفرود بالیدهاست که اه خلال مبارهات اجتماعی پر فراهو

وی پوشاندن به این کورسوهای امید، نیری عمل اند. نباید فراموش کرد که جامههحمتکشان تبدیل شده

ام مند برای جایرزینی ارائه کند. این مطلبد که بتواند بدیلی قدرتیافته و قدرتمندی را میساهمان
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نیروها در یک بلوک چپ و سوسیالیستی است تا ملزومات تحقق پیشروی مستلزم گِردآمدن این

  ناند.خشت بنا رویی نوین را خشتپذیری جامیهدیدگان، و هستیی ستمگام مبارههبهگام

*** 

 منابع

 (. منبع1566مرداد  13شنبه چاار ) .همزمه باهگشت هتت تیه به دولت(. 1566اعتماد )

https://www.magiran.com/article/4074070  

کل کشور. منبع  1561(. خلانه گزارش تتریغ بودجه سال 1566ایسنا )

http://media.icana.ir//File/2020/04/200414000131.pdf  

 . منبع:روحانی در ضیافت افطار با فیالان اقتصادی(. 1563ایلنا )

503574-https://www.ilna.news/fa/tiny/news   (.1566)قابل دسترس در خرداد 

 ی محمود متحد. تاران: آگاه. ترجمهطبقه و کار در ایران(. 1513باداد، ساراب؛ و نیمانی، فرهاد )

)قابل دسترس  tabnak.ir/001P50: منبع. همه حاشیه های واگذاری نمایشراه بین المللی(. b1560) تابناک

 (.1566در خرداد 

محبوس شده را آهاد کنید/ایران، هشتمین رئیس جماور خطاب به وهارت نمت: میادنِ (. 1562تسنیم )

  https://tn.ai/2284114 . منبع 1566خرداد  00. شودفولادساه جاان می

  https://tn.ai/761214. منبع: ساهی مخابراتهزار و یک شب خصونی(. 1564تسنیم )

رئیس جماور خطاب به وهارت نمت: میادنِ محبوس شده را آهاد کنید/ایران، هشتمین (. 1566تسنیم )

  https://tn.ai/2284114. منبع شودفولادساه جاان می

. منبع: دولتیهای درباره واگذاری ساام شرکت 44متن کامل گزارش کمیسیون انل (. 1562خانه ملت )

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/درباره-44-انل-کمیسیون-گزارش-کامل-متن- 

 (.1566دسترس در خرداد  )قابل دولتی-هایE2%80%8C%شرکت-ساام-واگذاری

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
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. منبع: های دولتیدرباره واگذاری ساام شرکت 44متن کامل گزارش کمیسیون انل (. 1562خانه ملت )

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/44-انل-کمیسیون-گزارش-کامل-متن-

 (.1566)قابل دسترس در خرداد  دولتی-هایE2%80%8C%شرکت-ساام-واگذاری-درباره

روحانی:اگر اطلاعات،توپ و سرمایه را یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می (. 1565خبر آنلاین )

  khabaronline.ir/news/389032. منبع  1565آذر  11. شوند/انحصار عامل فساد است

. منبع: بنراه دولتی تا امروه به بخش خصونی واگذار شده است 622(. a1561خبرگزاری تسنیم )

https://tn.ai/2000672  (.1566)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: خواستند بین ما و سیاه فانله بینداهند، ما نرذاشتیمهنرنه: می (.b1561خبرگزاری تسنیم )

https://tn.ai/1970578   (.1566داد )قابل دسترس در خر 

 (.1566در خرداد دسترس )قابل  منبع صونی است؟آیا سیاه رقیب مردم و بخش خ(. 1563خبرگزاری میزان )

منبع (. 1565/23/03 . )توسیه ننیت فولاد و انلاح رویکردها(. 1565دنیای اقتصاد )

3274699-eqtesad.com/fa/tiny/news-e-https://www.donya 

. منبع: های قطیی نظام استاه سیاستجاانریری: خصونی ساهی (. 1563دنیای اقتصاد )

3311165-eqtesad.com/fa/tiny/news-e-https://www.donya  

https://www.donya-. منبع  1561/11/6. تاریخ انتشار 61شرکت برتر سال  322(. 1561دنیای اقتصاد )

3491443-eqtesad.com/fa/tiny/news-e  

. منبع: ساهی واقیی بوده استدرند خصونی 15مجلس: فقط (. 0212وله ) دویچه

https://p.dw.com/p/QkXz 

. منبع: روحانی: سیاه رقیب مردم و بخش خصونی نیست(. 0215وله ) ویچهد

https://p.dw.com/p/19iHl  

  منبع. تاریخچه ساهمان خصونی ساهی(. 1512ساهمان خصونی ساهی ایران )

متن ابلاغیة رهبر میظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست های کلی (. 1514ساهمان خصونی ساهی ایران )

 (.1566)قابل دسترس در اردیباشت  منبع .قانون اساسی 44انل 

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.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-3311165
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3491443
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%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
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منبع:  .1565گزارش تتصیلی عملکرد ساهمان خصونی ساهی در سال (. 1565ایران ) ساهیخصونیساهمان 

p1_8913.PDF-amlakard93-https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo  قابل دسترس در خرداد(

1566.) 

 . منبع:1564گزارش عملکرد ساهمان خصونی ساهی در سال (. 1564ایران ) ساهیخصونی ساهمان

94.pdf-amalkard-http://ipo.ir/uploads/ipo  (.1566)قابل دسترس در خرداد 

 منبعه. تیکشت و ننیت نیشکر هتت (. شرکت1563ساهی ایران )ساهمان خصونی

. منبع: 1561صونی ساهی در سال گزارش عملکرد ساهمان خ(.  1561ایران ) ساهیخصونی ساهمان

gozaresh%20amalkard1397.pdf-http://ipo.ir/uploads/ipo   قابل دسترس در خرداد(

1566.) 

 به ومتیلق دولتی هایشرکت ساام واگذاری مجموعه قوانین و مقررات(. 1566ساهی ایران )ساهمان خصونی

 منبع. هتوسی سوم برنامه اه قبل دولت

ادی. : یک تحلیل انتقاقتصاد سیاسی ح ور سیاه پاسداران در ننیت نتت و گاه ایران(. 1566سییدی، حامد )

  4oy-wp.me/p2GDHh«نقد اقتصاد سیاسی»در 

  https://waterloo.ir/?p=3336. منبع: تراژدی خصونی ساهی در ایران(. 1561عصر ایران )

. منبع پوری حسینی رئیس سابق ساهمان خصونی ساهی باهداشت شد(. 1561الف )

/3980523167.htmlhttps://www.alef.ir/news  

ی مارداد )خلیل( شاابی و میرمحمود . ترجمهداری فاجیهدکترین شوک: ظاور سرمایه(. 1516کلاین، نائومی )

 نبوی. تاران: کتاب آمه.

ی تیراد نیکی. تاران: شرکت پژوهشی . ترجمهایدئولوژی آلمانی(. 1511مارکس، کارل؛ انرلس، فریدریش )

 پیام پیروه.

 .حسن مرت وی. تاران: نشر لاهیتا ی)مجلد سوم(، ترجمه سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی(. 1563ل )مارکس، کار

. ابیاد خصونی ساهی و آثار آن بر سرمایه گذاری خصونی )مطالیه موردی ایران((. 1514مرادی، بانام )

 .112-166. نص. 014و  015شماره  1514اطلاعات سیاسی اقتصادی خرداد و تیر 

https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF
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
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://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://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
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 فرهنری اجتماعی، ، اقتصادی توسیه اول برنامه قانون(. 1531های مجلس شورای اسلامی )مرکز پژوهش

)قابل دسترس در https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755. منبع: ایران اسلامی جماوری

 (.1566خرداد 

 اجتماعی، ، اقتصادی توسیه دوم سالهپنج برنامه قانون (.1515مجلس شورای اسلامی )های مرکز پژوهش

  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488. منبع: ایران اسلامی جماوری فرهنری

 فرهنری اجتماعی، ، اقتصادی توسیه سوم برنامه قانون (.1516های مجلس شورای اسلامی )مرکز پژوهش

)قابل دسترس در   https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301. منبع:ایران اسلامی جماوری

 (.1566خرداد 

(. منبع 1566اردیباشت  51. )میلیارد دلاری مدیرعامل نیشکر هتت تیه 1.3جزئیات تخلتات (. 1566مشرق ) 

mshrgh.ir/1074561  

های دولتی واگذار ها را به شرکترانت در واگذاری میادن کشور / ایمیدرو نباید محدوده(. 1561می متالز )

https://www.me-. منبع کند

.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=24181metals  
 ی حسن مرت وی. تاران: نشر نیکا. ترجمهامیراتوری سرمایه(. 1511سینز وود، الن. )میک

واگذاری کمتر اه ارهش واقیی هیکو مسجل شد/ نررانی کارگران اه پایین بودن (. 1566وحیدیان، مریم )

  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-732247(. منبع 1561/10/10 . ایلنا )تولید

 هاده. تاران: نشر اختران.ی دکتر محمود عبدالله. ترجمهنولیبرالیسم: تاریخ مختصر(. 1513هاروی، دیوید )

 

 منابع انگلیسی

Dumeni, G., Levy, D. (2004). Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal 

Revolution. London: Harvard University Press. 

Friedman, M. (1951). Neo-liberalism and Its Prospect’, Farmand, Vol. LX:7, pp. 

89–93. 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
https://www.mashreghnews.ir/news/1074561/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DB%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=24181
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