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دربارهی نویسنده
حامد سعییدی کنشعرر و پژوهشعرر در حوههی اقتصاد سیاسی ،روابط بینالمللی و مطالیات خاورمیانه
است .او هادهی روستای درههوان (اه توابع سرشیو سقز) است .پس اه پایان دورهی ابتدایی و راهنمایی
بهدلایل متیددی مجبور به ترک تحصعیل شد و دورهی نوجوانیاش را با کار در کنار خانواده در دِه و
بهعنوان کارگر فصععلی در تاران سععیری شععد .در هجدهسععالری ایران را ترک کرد و با اندیشععههای
سوسیالیستی آشنا شد .او در اواخر سال  0212عاهم اروپا شد و در کشور هلند اقامت گزید.

داشعت تحصیلاتش را در دانشراه شروع کرد و دورهی کارشناسی را در حوههی مدیریت باهرگانی به
پایان رسعاند .بید اه آن ،با اخذ مدرک کارشعناسعی ارشعد در رشعتهی علوم سعیاسعی (گرایش اقتصععاد
سعیاسعی) اه دانشعراه آمسعتردام فارغالتحصعیل شعد؛ پایاننامهاش نیز به «اقتصعاد سعیاسعی ح عور سیاه
پاسعداران در ننیت نتت و گاه ایران :یک تحلیل انتقادی» اختصاص یافت که به هبانهای انرلیسی و
فارسعی نیز منتشعر شده است .او هماکنون ( )0201-0202درحال گذراندنِ دومین کارشناسی ارشد در
رشتهی «روابط بینالمللی» در دانشراه لایدن است.
اه وی تاکنون چند نوشتار پژوهشی و سیاسی با عناوین «اقتصاد سیاسی جنگ با تروریسم»« ،امیریالیسم
بشردوستانه در لیبی» ،و «همینههای ظاور و گسترش اسلام سیاسی» در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر
شده است – .نقد اقتصاد سیاسی
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مقدمه
برجستهترین گتتمانی که در واپسین سالهای سدهی چااردهم خورشیدی در کانون بسیاری اه
دغدغههای اجتماعی قرار گرفته و در حوههی نظری به سوژهی بحثبرانریزی مبدل شده ،پرسمان
پدیدهی نولیبرالیسم و پیآمدهای فاجیهبار آن در پانهی جامیهی ایران است .در عرنهی اجتماعی و
در واکنش به هجومهای افسارگسیختهی نولیبرالی ،جامیهی ایران شاهد شورش و تظاهرات خیابانی
بینظیری همچون اعتراضات دههی هتتاد ،خیزش سراسری دیماه  63و آبان  61علیه فقر و فلاکت و
محرومیت بوده است؛ خیزشهایی که هرچند در نطته سرکوب شدند ،اما نشان داد غلیانهای ناتته در
اعماق جامیه همچون آتش هیرخاکستر ،خاموشی نمیگیرند و هراهگاهی هبانه میکِشند و قدرت حاکم

قلب تیندهی جنبش کارگری تبدیل شده که رهمندهترین آنها اعتصاب و اعتراض مستمر و طولانیمدت
کارگران شرکت کشتوننیت نیشکر هتتتیه است .کارگران در اعتراض به روند خصونیساهیها
و اختلاسهای کلان «خلعید اه بخش خصونی» را مطالبه میکنند .اما ماندگارترین و رادیکالترین
گزارهی طبقاتی که اه دل این اعتصابات شکوهمند قد برافراشت ،شیار «نان ،کار ،آهادی ع ادارهی
شورایی» بود که دربرگیرندهی عمیقترین دادخواست تودههای کارگر و رنجدیدهی ایران است .بههمین
دلیل این شیار اه ظرفیت مناسبی بهعنوان متصلی بالقوه برای پیوندخوردن جنبشهای اجتماعی و خیزش
گرسنران برخوردار است .همسو با این تحول ،گستره و عمقِ تبیات خصونیساهی (پولیساهی و
کالاییساهی) دانشراهها و خدمات آموهشی بر گُردهی فرهند کارگران و هحمتکشان در حیطهی
دانشراه و دیرر ساحتهای حیات اجتماعیشان چنان سامرین و مشقتبار بوده که برای فراروی اه
این وضع ،پرچم «ادارهی شورایی آموهش»« ،آلترناتیو ما شوراست» و «سرنرونی نولیبرالیسم» اه سوی
جریان پیشرو و مستقل دانشجویی برافراشته شده و به نماد مقاومت علیه سرمایهداری نولیبرالی درآمده
است؛ گتتمانی که همهمان جوانههای بدیلی سوسیالیستی را در دل خود میپروراند .همهی اینها پژواک
دادخواهیِ تاریخ پر افتوخیزی است که اه کالبد این جامیه فواره میهند و ندای دگرگونی وضع
موجود را سر میدهد و اعلام میکند که «جاان دیرری ممکن است».
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را بهچالش میگیرند .سالهاست که اعتراضات کارگری علیه موج خصونیساهیِ مراکز تولیدی به
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بر متن این تحولات ،خوانش و بینشهای متتاوت اه نولیبرالیسم در گرانیراه جدل نظری و گتتمانیِ
چپ و راست قرار گرفته است .اگر در اثنای «انقلاب»  31مناقشهای نظری بر سر این بود که آیا جامیهی
ایران بهطور کامل وارد مرحلهی سرمایهداری شده و یا اینکه هنوه نیمهفئودالی ع نیمهسرمایهداری است،
اکنون نیز ،ولو در مقیاس و به سبکوسیاقی دیرر ،مجادله حول این پرسش است که آیا اقتصاد
سرمایهداری ایران نولیبرالی است؟ اه باب نمونه در میان جباهی «چپ» ،گرایشی بر این باور است که
«اقتصاد ایران مطلقاً هیچ ربطی به نولیبرالیسم ندارد» و اه آن بهعنوان نوعی «مکتب و نظریهی اقتصادی»
یاد میکند .نظرگاه دیرری اطلاق نولیبرالسم به اقتصاد ایران را بهدلیل تورمها بودنش نادرست میپندارد.
در میان جریانات دستراستی نیز چنین فام میشود که «ادعای اجراشدن نولیبرالیسم در ایران را حتی
| نقد اقتصاد سیاسی |

طنز هم نمیتوان نامید» و یا مثلاً سردبیر یک نشریهی دستراستی با بیان اینکه «نولیبرالیسم در انطلاح
اندیشهی سیاسی انلاً چیز بدی نیست!» بر این باور است که بدترین کار «الصاق این متاهیم بر ایران
است».
سوای این داعیهها ،استمرار ح ور و مداخلهی چشمگیر دولت و ناادهای وابسته به حکومت در
اقتصاد را سنجهای برای غیرنولیبرالیبودن اقتصاد ایران بهکار میگیرند ،یا چنبرههدن نااد و بنراههای
فرادولتی و نظامی بر فرآیند خصونیساهیها را «خصولتی» یا «شبهخصونی» عنوان میکنند .در نمای
طنزآمیزتری ،آنجا هم که بر وجود نولیبرالیسم در ایران نحه گذاشته میشود ،عدهای نولیبرالیسم (که
شاکلهی انلی اقتصاد سیاسی سرمایهداریِ جاانی است) را تا سطح یک «مطالبه» فرو میکاهند و اه
مجریان و منتتیان نولیبرالیسم در ایران طلبِ «توقف سیاستهای نولیبرال» میکنند .در واقع با ظاهرشدن
در لتافهی مخالتت با «سبکی اه خصونیساهی فراگیر نامشروط» و با دادن آدرس اشتباه ،بهاین توهم
دامن میهنند که گویا خصونیساهی به «سبک» دیرری (که مدنظر نظر آنااست) «گریبانگیر طبقات
پایین» جامیه نمیشود و یا «بسط نابرابری» را در پی ندارد؟! این نررش مصداق عینیِ استمرارطلبی وضع
موجود در لتافهی «حمایت اه مطالبات کارگران» است.
این مناقشهها عموماً حول فام و تحلیل پدیدهی نولیبرالیسم اه لحاظ هستیشناسی (چیستیِ آن) و
شناختشناسی (چرونه به شناخت آن برآییم) میچرخد .نقطهی تلاقیِ منکران نولیبرالیسم در ایران ،در
میان هر دو طیف چپ و راست ،همان متر و گَزی است که با آن جلوههای نولیبرالیسم در اقتصادهای
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پیشرفتهی سرمایهداری را قیاس میکنند و دقیقاً با همان فراسنجها به توضیح و شناخت این پدیده در
ایران میپرداهند .مسئله این است که در دستراه تحلیلی این نررشها مقولهی تاریخمندی و حتی
مکانمندی پدیدهها غایب است.
اگرچه تبارهای نولیبرالیسم اه حیث نظری به قبل اه جنگ جاانی دوم بر میگردد و نیز اه نیمهی
دوم دههی  1612و بر متن بحران اقتصادی سرمایهداری پا گرفت و بهتدریج به گرایش غالب اقتصاد
سیاسی سرمایهداری جاانی مبدل شد ،اما همانطور که انکشاف سرمایهداری تاریخاً تکراستایی نبوده،
مختصات و ریختِ پدیداری نولیبرالیسم در برهههای تاریخی و جغرافیاهای مختلف نسبتاً متتاوت تجلی
یافته است .اهمیت لحاظکردن پیچیدگیها و تنوع ساختاریِ نورتهای پیکریافتهی واقییات اجتماعی

برهمکنشهای نیروهای بینالمللی ،منطقهای و محلی بر یکدیرر به ناموهونی شالودههای اقتصادی و
روساختهای سیاسی درون قلمرو دولت ع ملتها میانجامد .بهقول آنتونیو گرامشی «یک ایدئولوژی
خاص که در یک کشور بسیار پیشرفته متولد شده ،در کشورهای کمتر توسیهیافته تکثیر میشود و
فیلوانتیالات متقابل ]نیروهای[ محلی بر ترکیبات آن تأثیر میگذارد .روابط میان نیروهای بینالمللی و
نیروهای ملی ،بهدلیل وجود چندین سیار متنوعِ قلمروی اه حیث ساختاری درون هر دولت ،با روابط
متنوعِ قدرت در همهی سطوح ،پیچیدهتر میشود» (گرامشی  .)421-423 ،1666بنابراین اینکه
سرمایهداری نولیبرالی در همان و مکان متتاوت نمودهای متمایزی بهخود میگیرد و شکل نوریِ آن با
پویایی درونی و منطق نظریِ آن متناقض نمایان میشود ،ناشی اه تواهن قوا ،تیاملات و ت ادهای درونی
نیروهایی است که جملریْ ساختار کلان اقتصاد سیاسی درون یک مجموعهی انداموار و پیچیدهی دولت
ع ملت را نورت میبخشند.
اهاینرو ،در این رسالهی نظری ع پژوهشی اه منظر سنت مارکسیِ نقد اقتصاد سیاسی با پژوهیدن این
پرسش که چرا دولت (و ناادهای فرادولتی) ،بهرغم اجرای سه دهه لیبرالیسم اقتصادی ،همواره باهیرر
انلی در سیار اقتصادی بوده است و منابع انلی مالی و تولیدی را در کنترل دارد ،به شناخت و باهنمایی
خصیصههای تییّنیافته و وجهممیزهی نولیبرالیسم در جماوری اسلامی میپرداهیم .برای اینمنظور ،اه
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در تبیین و کاوشمان اه این جات است که سیر تاریخیِ تکوین و تطور سرمایهداری در سطح جاانی و
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خلال نقش و وظایف دولت در سرمایهداری نولیبرالیِ ایران ،بهویژه با تمرکز بر فرآیند
خصونیساهیها ،در پی یافتن میانجیها و ایجاد متصلبندیهای میین و ان مامی میان مؤلتههای
دخیل در پروبلماتیک این نوشتار خواهیم بود؛ امری که دستیابی به دینامیسم درونی و روابط
دیالکتیکی میان نیروها و ناادهای هیرساخت اقتصادی و روساخت سیاسی ع ایدئولوژیکی را امکانپذیر
میساهد .قبل اه پرداختن به این مسائل ،نخست اهمّ متاهیم و استدلالهای محوری را تیریف و
نورتبندی میکنیم تا در ادامه به شرح و بسط هوایای آن بیرداهیم.
یکم ،نولیبرالیسم پدیدهی مجزا اه سرمایهداری نیست ،بلکه گرایش مسلط آن در عصر جاانیشدن
سرمایه است .سرشتنشان و ساهوکارهای سرمایهداری نولیبرالی اساساً مبتنی است بر استتادهی نظاممند
| نقد اقتصاد سیاسی |

اه قدرت دولتی برای باهآرایی و تقویت ساهوکارهای باهار و اجرای یک سیاست راهبردی جات تسایل
شرایط مساعد برای انباشت سرمایه؛ تیقیب یک پروژهی طبقاتیِ باهتولید مناسبات اجتماعی و تولیدی
در راستای سیطرهی حاکمیت سرمایه بر کلیهی ساحتهای حیات اجتماعی؛ باهتولید ساهوبرگ قدرت
دولتی در همهی اشکال آن؛ و باهتوهیع منابع اقتصادی به نتع طبقهی مسلط و گروههای ذینتع در
دستراه قدرت بهمنظور تأمین و استمرار سلطهی سرمایهداری بر جامیه است .بهاختصار ،سرمایهداری
نولیبرالی اه دولت میطلبد باهتولید نیروی کار را کمهزینهتر و فرآیند کسب سود و انباشت سرمایه را
باینهتر ساهد.
دوم ،هدف اه اجرای خصونیساهیِ داراییهای تحت مالکیت دولتی و خدمات عمومی
گستراندنِ دامنه و ابیاد سیار تولیدِ ارهش و انباشت سرمایه است .خصونیساهی به هر سبک و انداههای
که پیاده شود ع چه فراگیر یا محدود ،چه در قالب بهانطلاح «شتافیت» و «عقلانیت» کامل و چه آلوده به
فساد و رانت ع توفیری در ماهیت ق یه نمیکند و در اساس منتج به انحصار ثروت اجتماعی و تحکیم
مالکیت خصونی در چنگ سرمایهداران میشود .اگرچه مالکیت دولتی و مالکیت خصونی هر دو
تابیی اه ساهوکارهای سرمایهداریاند ،اما دستاوردهایی (اهجمله ارائهی خدمات اجتماعی و برخی
قوانین حمایتی اه کارگران و تایدستان) که جنبشهای رادیکال و مترقی اجتماعی تاریخاً بر دولتهای
سرمایهداری تحمیل و این نیز بهنوبهی خود محدودیتهایی برای شمول فیالیت سرمایه ایجاد کرده بود.
دولت در سرمایهداری نولیبرالی (تا جایی که برایش امکانپذیر است) این خدمات را اه کارگران و
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محرومان جامیه پس میگیرد و بهشکل «کالا» تحت سیطرهی ساهوکارهای باهار آهاد در میآورد؛
همهنرام ،اه مجرای «مقرراتهدایی»« ،موقتیساهی قراردادها /ناامنساختن امنیت شغلی» و
«درهمکوبیدن و ت ییف تشکلهای تودهای» ،با اههمگسیختن پیوندهای اجتماعی و قدرت جمیی
طبقهی کارگر و خیل عظیم تودههای تنگدست و آسیبپذیر جامیه ،آنها را در هیأت «فرد»های تناا
و بیپناه میان چرخدندههای خُردکنندهی ناادها و ساهوکارهای باهار آهاد رها میساهد .بدینطریق ،هم
سیار جدید و فراختری برای تولید ارهش و انباشت سرمایه خلق میشود و هم قدرت مقاومت اجتماعی
را ت ییف میساهد ،با این هدف که بر برخی قیدوبند و تنرناهای سر راهِ گردش و فیالیت سرمایه فائق
آید.

غیرهژمون و استبدادی باید چنین فام شود که :مادامیکه هژمونی طبقهی مسلط در ابیاد اجتماعی
کموبیش اه طریق رضایت و اجماع عمومی فراهم نمیشود ،بهمواهات پیادهساهی ساهوکارهای
نولیبرالی ،باهتولید قوی قاریهی قدرت دولتی (بهویژه ساهوبرگهای امنیتی و نظامی) بسیار پرهزینه و
حجیمتر اه یک جامیهی هژمون خواهد بود .بههمین دلیل ،گرایش عمومی سیاستهای راهبردی دولت
در ایران (در چارچوب راهبرد لیبرالیسم اقتصادی) عمدتاً میل به باهتوهیع و باهتخصیص منابع اقتصادی
در خدمت به باهتولید و نیرومندساختن قدرت دولتی و ناادهای نزدیک به حاکمیت دارد .در نتیجه،
فرآیند انباشت در درون و جوار حلقهی قدرتِ حاکم دنبال و هدایت میشود؛ ثروتوسامان جامیه و
منابع قدرت به انحصار ناادهای دولتی و فرادولتی و افراد ناحبنتوذ در قدرت در میآید و همری در
هیأت یک قطب یا یک بلوک بر جامیه اعمال اراده میکنند .در طی این فرآیند ،فساد ،رانت و
اختلاسهای نجومی و گسترده به بخش جداییناپذیر و خصلتویژهی نظاممند تمامی ساهوکارهای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نظام حاکم تبدیل میشود .در قطب دیرر جامیه ،اکثریت کارگران و اقشار
محروم جامیه بیشاهپیش تایدستتر میشوند و هرگونه اعتراض و دادخواهی آنان به قارآمیزترین
وجه ممکن سرکوب میشود.

| نقد اقتصاد سیاسی |

سوم ،استمرار مداخلهی فیال و پررنگ دولت و ناادهای وابسته به ساختار قدرت در جوامع
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چهارم ،گرایش به باهتولید فزایندهی قدرت دولتی و تمرکز قدرت حول ناادهای حاکمیت ،اگرچه
در خدمت ت مین بقای رژیم حاکم عمل میکند ،اما در شکلوشمایل نوینی فرآیند تولید و انباشت را
مختل میساهد و بحرانهای اقتصادی ادواری و ساختاری در ریختهای تاههتری برونریزی میکنند و
به شناسهی انلی اقتصاد سیاسی ایران تبدیل میشود؛ یینی سیاستهای راهبردی نولیبرالی که در هیأت
راهحلی برای تقویت ساهوکارهای باهار آهاد و برونرفت اه بحران انباشت دنبال میشود ،در رخسارهای
جدید و متتاوت تری به تداوم بحران انباشت و انسدادهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی میانجامد و
نمیتواند سرمایهداری را اه بحرانهایش رها ساهد .درواقع این راهبرد نه تناا اه شدت و حدت این
بحرانها نمیکاهد ،بل تناق ات و ت ادهای سرمایهداری را اه نو و در قوارههای متیددی بروه میدهد.
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بنابراین ،هرگونه راهحل سرمایهدارانه ،چه دولتی و متمرکز و چه باهار آهاد و نولیبرال ،تناا بر گُردهی
استثمارشدگان پابرجاست؛ همواره مناسبات سرمایهداری را باهتولید میکند؛ و هستی اجتماعی اکثریت
جامیه را بهتباهی میکشاند .آنچه راهگشاست درهمپیچیدن ساختارها و ساهوکارهای کلیت نظام
سرمایهداری و ارائهی بدیلی سوسیالیستی است که این نیز مستلزم نیروی مادیِ ساهمانیافته و قدرتمند
اه پایین و فراهمساختن مقت یات عینی و ذهنی آن است.
بنابراین ،این استدلالها را با ژرفابخشیدن به جوانب آن ،با تأمل و تأکیدات افزونتر روی برخی
نکات و درنگکردنِ گذرا بر روی پارهای مسائل کلیتر گامبهگام مورد غور و بررسی قرار میدهیم تا
اه دل پویایی ،کنش دوسویه و ت ادهای ساختاری و موضیی میان نیروها و مؤلتههای دخیل در جلوههای
متتاوت سرمایه داری نولیبرال در ایران به درک باتر و پویاتری اه تحولات اقتصادی دورهی پساانقلاب
 31برسیم .بدین منظور ،نخست و بهطور شماتیک مؤلتههای انلی مبانی نظریِ جایراه دولت در
مناهعات طبقاتی در جامیهی سرمایهداری ،کارکرد دولت و مسئلهی هژمونی در جوامع استبدادی را بر
میشماریم .سیس بهطور اجمالی نقش و وظایف دولت در سرمایهداری نولیبرالی اهمنظر متتکران
نولیبرالیسم ،همینههای عروج و سیطرهیافتن آن بر اقتصاد جاانی و نیز خوانش منتقدان رادیکال را مورد
بحث و کندوکاو قرار میدهیم .اهخلال این جستارها ،با باهخوانی مختصر اه تحولات اقتصادی و سیاسی
یک دههی اول پساانقلاب و برشمردن بسترهای ظاور راهبرد «تیدیل ساختاری اقتصادی» ،به اهمّ
خصلتویژههای نولیبرالیسم در ایران میپرداهیم .برای باهنمایی این مام اساساً بر روی نقش محوری
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دولت و سه دهه سیاست خصونیساهی تأمل خواهیم کرد .سرانجام این مقاله را با نتیجهگیری مختصر
و طرح چشمانداهی به پایان میبریم.

 .1نقش دولت در منازعات طبقاتی در جامعهی سرمایهداری
درک تاریخی و دیالکتیکی اه نظام سرمایهداری بهسان یک نورتبندی میینِ اقتصادی ع اجتماعی
اه خلال روابط انداموار و مت اد شالودههای اقتصادی و روساختهای سیاسی ،فرهنری و ایدئولوژیکی
بهمثابهی وحدت اضداد در یک کلیت پیچیدهی اجتماعی قابل توضیح و تحلیل است .طیف گستردهای
اه ناادها و نیروهای همرون و ناهمرون ،در سیار اقتصادی و فرااقتصادی ،جایراه و وظایف
منحصربهفردی را در مناسبات تولیدی و اجتماعی بهخودشان اختصاص دادهاند؛ این نیروها و عاملها

این عنانر در حین نقش ویژهشان ،اه یکدیرر مجزا نیستند؛ آنها به رغم تمایزاتشان ،ساهههای انداموار
و پیچیدهی یک نظام اجتماعیِ واحد را تشکیل میدهند و در فرآیندی پویا و دیالکتیکیْ پدیدههای
اجتماعی متیدد و متتاوتی را میآفرینند .این ت ادها اه دو منظر قابل بررسیاند .یکم ،وحدت
ستیزهجویانهی طبقاتی میان سرمایهداران و کارگران و دوم ،وحدت ت ادآمیز میان نیروهای اقتصادی و
سیاسی.
نخست برذارید اه تمایز روابط نیروهای اقتصادی و سیاسی در جامیهی سرمایهداری برای توضیح
این ت ادهای دیالکتیکی شروع کنیم .تحولی که سرمایهداری ایجاد کرد جدایی نیروی کار اه مالکیت
بر وسایل تولید بود که در نتیجهی آنْ کارگران چیزی جز فروش نیروی کارشان برای هندهماندن ندارند.
نیروی کار کارگران در هیأت یک کالا پدیدار شد و ظاهراً کارگران میتوانستند نیروی کارشان را در
باهار بهنورت «آهاد» و بدون هیچ «اجبار»ی در قبال میزان مشخصی اه «دستمزد» به مبادله برذارند .این
مبادله ظاهراً آهادانه و اختیاری نورت میگیرد ،اما بهسان تابیی اه شیوهی تولید سرمایهداری اینچنین
تجسم مییابد .وحدت اضداد در این سطح بدین قرار است که کارگران ،باوجود ت اد منافع طبقاتیشان
با سرمایهداران ،ناگزیر برای بقای خود ،نیروی کارشان را در باهار به سرمایهداران میفروشند و
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همسان نیستند ،بلکه تمام آنها اجزای ساهندهی یک کلیت و عنانر متتاوت مجموعهای واحد هستند.
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اهاینطریق باهتولید مناسبات تولیدی سرمایهداری را استمرار میبخشند .اهدیررسو ،موجودیت و
موقییت مسلط سرمایهداران در باهتولید این شیوهی تولید ،یینی باهتولید مناسبات کار و سرمایه جات
بارهکشی اه کارگران و تولید ارهش اضافی بهسان ماهادی بر دستمزد ،همهمان باهتولید نیروی کار را
نیز الزامی میساهد .در واقع هر دو در عین ت اد منافعشان در روابط و فرآیندهای دیالکتیکی ،یکدیرر
را باهتولید میکنند .مامتر اینکه ،نیروها و ساهوکارهای باهار در نظام سرمایهداری اه چنان قدرت
ناادمندی برخوردارند که ،در وهلهی نخست ،برخلاف نظامهای پیشاسرمایهداری ،بدون بهکارگیری
قوهی قاریهی سیاسی و نظامی ،قادرند الزامات نظاممند و مناسبات تولیدی و طبقاتی را بر کل جامیه
اعمال کنند .الن میکسینز وود ،نظریهپرداه برجستهی مارکسیست ،این فرآیند را «جدایی نیروهای
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اقتصادی و سیاسی» مینامد که وجه تمایز اساسی سرمایهداری با دیرر نظامهای پیشین است .این بدان
میناست که سرمایهداران اه طریق نیروی قاری اقتصادی بهطور غیرمستقیم و اه مجرای اجبارهای باهار
(که ناشی اه رقابت ،انباشت و بیشینهساهی سود است) سلطهی خود را بر طبقات تحتستم اعمال
میکنند .بنابراین مادامیکه طبقهی مسلط اه مجرای نیروهای ناادمند در سیار اقتصادی قادر است
کارگران را استثمار کند و بهانقیاد درآورد ،وجود نیروهای قاری سیاسی و نظامی (تحت هدایت دولت)
در ت اد و تناقض با این مناسبات ظاهر میشود؛ یینی قار اقتصادیْ دوفاکتو قار سیاسی و نظامی را نتی
و غیرضروری ،یا به عبارتی دستوپاگیر و هائد میساهد .منتاا ،فرآیند اجتماعی باهتولید مناسبات طبقاتی
بهنورت مکانیکی و خنثی پیش نخواهد رفت .بلکه عامل آگاهی ،مبارهه و کنشهای طبقاتی کارگران
و دیرر اقشار تحتستم (بهسان سوژهها و فاعلیتهای مقاومت و دگرگونی اجتماعی) و نیز روابط
ت ادآمیز این دو طبقهی اجتماعی همواره باهتولید قدرت دولتی (ساهوبرگهای نظامی و ایدئولوژیکی
و غیره) را به شرط وجودی باهتولید و اعمال قار اقتصادی در پیوند با کلیت مناسبات تولیدی
سرمایهداری تبدیل میکند .بهدلیل همین ت ادهای بنیادین و درونمایهای است که «طبقهی مسلط ،به
کمک دولت ،میتواند در این اجبارها]ی باهار و مناسبات قدرت اقتصادی و تولیدی[ بهنتع خود
دستکاری کنند  ....تا شالودهی نیروهای اقتصادی و سلطهشان بر مالکیت مستحکم و نظم اجتماعی و
شرایط مطلوب برای انباشت حتظ شود» (وود.)03-01 ،1511 ،
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بنابراین ،با رجوع به آرای مارکس و انرلس ( )1511در ایدئولوژی آلمانی ،دولت در نظام
سرمایهداری تجسم شکل سیاسی طبقهی حاکم است که منافع مشترک خود را اه این طریق اعمال
میکنند و در آن کل جامیهی مدنی تبلور یافتهی آن دوران میشود .لذا دولت میانجیگر روابط تمامی
ناادهای متیارفی میشود که بدانها شکل سیاسی داده است (ص .)123 .بدینجات اگرچه شالودهی
اقتصادیْ روساختها و ساهوکارهای سیاسی ،فرهنری و ایدئولوژیکی را تییین میکند ،اما متقابلاً و به
حکم ضرورتها و ت ادهای درونماندگار مناسبات طبقاتی و اجتماعیِ آن ،نیروهای و ساهوکارهای
روبنایی ،در رأس آناا قدرت دولتی ،نیز بر فرآیندها و نیروهای اقتصادی تأثیر میگذارد و میتواند آن
را به اشکال مختلف باهآرایی کند .اگرچه این نیروها بهشکل نامتجانس و ناساهگار باهم ظاهر میشوند،
اما حتظ و استمرار جامیهی سرمایهداری بهمثابه یک کلیت واحد و پیچیده ،هر کدام اه این نیروها شرط

اقتصادیْ هم خود و هم ساهوکارهای سیاسی و فرهنری را باهتولید میکند و درمقابل ،دولت نیز
بهمنزلهی عالیترین شکل ساهمانیافتهی قدرت سیاسیِ طبقهی حاکم و به منزلهی عنصر واسطهگر ،هم
ساماندهی و تمایدات باهتولید ساهوکارها و ناادهای اقتصادی و هم باهتولید خودش (یینی باهتولید
ساهوبرگ نظامی ،سیاسی ،فرهنری و ایدئولوژیکی) را تأمین و استمرار میبخشد .بهاختصار ،دولت در
جامیهی سرمایهداری بهمثابهی نااد سیاسی و میانجیمند ،که خود برآمده و محصول تاریخیِ تیاملات و
تقابلات نیروهای درگیر در تکامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است ،در پاسخ به مقت یات آنی و آتیِ
شرایط باهتولیدِ سلطهی طبقهی مسلط وارد عمل میشود و همهمان خودش را نیز در همهی اشکال
باهتولید میکند.

 .2کارکرد دولت و مسئلهی هژمونی در جوامع استبدادی
با عزیمت اه این نظرگاه ،اکنون لاهم است بر مسئلهی دولت در جوامع غیرهژمون اندکی تأمل کنیم.
ساخت دولت و جایراه میانجیگرانهی آن در مناسبات تولیدی سرمایهداری ،در همهی جوامع یکسان
و جاانشمول نیست .اه آنجا که توسیهی سرمایهداری در جوامع مختلف چندگانه و چندراستایی بوده،
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ضروری وجود دیرری و در کلْ لاهم و ملزوم یکدیررند .بهسان نقطهی شروع این فرآیند ،ساهوکارهای
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ساخت دولت نیز ثمرهی روابط متقابل ،ت ادها و درجهی رشدیافتری نیروهای اقتصادی ،پیکرهبندی
طبقات و نیروهای اجتماعی و فرآیندی است که هر جامیه تاریخاً اه سر گذرانده است .اهاینرو ،درجهی
مداخلهی دولت در سیار اقتصادی نیز اه لحاظی (و البته نه تماماً) باهتاب گستره و مقیاس هژمون و یا
غیرهژمونبودن سلطهی طبقهی حاکم است .گرامشی متاوم دولت را به فراسوی آن تیریف متداولی
بسط داده که در آن دولت بهعنوان جامیهی سیاسیِ نرف یا ابزار اجباری برای همنواساختن تودهی
مردم با نوع خانی اه تولید و یا اقتصاد خانی در یک لحظهی تاریخی میین دریافت میشود .در عوض،
استنباط وی این است که دولت بهمثابهی تیادل بین جامیهی سیاسی (دولت) و جامیهی مدنی (یا هژمونیِ
یک گروه اجتماعی بر کل جامیهی ملی که اه طریق بهانطلاح ساهمانهای خصونی اعمال میشود)
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عمل میکند (گرامشی .)023 ،1666 ،این خوانش ما را یاری میکند تا به استنباط قابل فامتر اه فرآیندی
برسیم که طی آنْ دولت (در سطح مشخص و به درجات هیادی) به آوردگاه جدال طبقاتی میان
استثمارکنندگان و استثمارشوندگان تبدیل میشود تا در برهههای تاریخی میین بهمثابهی متری جات
خنثیساهیِ خطر انقلاب کارگری عمل کند و کموبیش تواهنی را برای حتظ و بقای نظام سرمایهداری
ایجاد کند .هرچند در تحلیل ناایی ،دولت وظیتهی رتق و فتق تأمین سلطهی طبقهی حاکم را بهعاده
دارد ،منتاا در سطح ان مامیتری ،دولت ،همچون فنری که دارای قوهی ارتجاعی است ،به باههی
عقبنشینی یا حملهی طبقهی حاکم در قبال پیشروی و پسروی مبارهات و خواستههای طبقات و
گروههای اجتماعی تحتستم تبدیل میشود.
افزون بر این ،مسئلهی هژمونی نزد گرامشی به شرایطی اطلاق میشود که طبقهی حاکم اه طریق
جامیهی مدنی و اه رهرذر فرهنگ عامه ،ناادها و ساهوکارهای ایدئولوژیکی استیلای خود را در جامیه
ناادینه میکند .بهسخن دیرر ،حکمرانی یک طبقهی مسلط بر طبقهی تحتسلطه ،نرفاً متکی به قدرت
و نیروهای اقتصادی ،سیاسی و نظامی نیست ،بلکه طبقهی حاکم طبقهی تحتحکومت را ترغیب میکند
تا نظام و جاانبینیاش را بیذیرد و خود را ارهشهای اجتماعی ،فرهنری و اخلاقی آن همنوا ساهد.
بهبیانی روشنتر ،ایدئولوژی و آرمانهای کارگران و ستمدیدگانْ تحت انقیاد ایدئولوژی بورژواهی در
میآید .اینها مشخصهی جوامع سرمایهداری لیبرال در «غرب» است .اما دولت در جوامع استبدادی
محیط بر جامیهی مدنی است ،هیرا هژمونی در جامیهی مدنی ضییف و تکویننایافته است.

 / 15نولیبرالیسم در ایران

بنابراین با الاام اه دریافت گرامشی ،میتوانیم نقش برجسته و مرکزیِ دولت در جوامع غیرهژمون را
اینچنین نورتبندی کنیم :نظر بهاینکه در اکثر کشورهای درحالتوسیه و اختناقهده بهحکم اینکه
بورژواهی و گروههای درقدرت تاکنون نتوانستهاند سیطرهی خود را آنطور که درخور اهمیت است
در جامیه حقنه و درونی کنند و به تبع آن مقبولیت اجتماعی گستردهای پیدا کنند ،مداخلهی فیالتر
دولت و استتاده اه قار سیاسی و نظامی در همهی سطوح به ضرورتی حیاتی برای بقای حاکمیت سیاسی
تبدیل میشود .به اینمینا که مادامیکه طبقهی حاکم نتوانسته است در فراسوی سیار اقتصادی ،یینی در
ساحت سیاسی و فرهنری جامیه ،باهتولید مناسبات طبقاتی و سلطهی خود را اه طریق رضایت و اجماعِ
عمومی کسب کند ،طبقهی حاکم اه طریق قوهی قاریهی دولت وارد عمل میشود .در واقع ،مراد اه
غیرهژمونبودنِ جامیه انیکاس شرایط و فرآیندی است که طبقهی حاکم قادر نیست اه مسیر
ناادینهکردنِ پیشانرارههای ایدئولوژیکیاش در قالب منافع عام جامیه یا عقل سلیم ،حمکرانی خود را
است اه مجرای کثرتی اه ناادهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنری و ایدئولوژیْ سلطهی خودش
را در تاروپود جامیه ناادینه و توافق و رضایت عمومی آحاد جامیه را تأمین کند) در جوامع غیرهژمون
و استبدادی سلطه و اقتدار حکمرانان اه طریق ساهوبرگ قار نظامی و سیاسی بسیار برجستهتر و باهتولید
آن نیز چهبسا پرخرج و گُنجاتر خواهد بود .دقیقاً به اینخاطر است که مثلاً فرآیند خصونیساهیها
(بهعنوان وجای اه آهادساهی اقتصادی) در کشورهای پیرامونی و استبدادی در دست ناادهای وابسته به
حاکمیت و افرادی متنتذ در قدرت قب ه شده ،چراکه دولت نمیخواهد و در واقع نمیتواند بهآسانی
ناادهای باهار را به حال خود رها ساهد و در سطح کلانتر کنترل خود را بر سیار اقتصادی اه دست دهد،
چراکه پای هستی و نیستیِ نظام سیاسی در میان است.

 .3خاستگاه نظری و تاریخی نقش دولت در سرمایهداری نولیبرالی
اگرچه نظریهی نولیبرالیسم وجوه اشتراکی با لیبرالیسم کلاسیک دارد ،اما نولیبرالیسم چه اه حیث
نظری و ایدئولوژیکی و چه در حوههی برنامه و سیاستهای اقتصادی ع اجتماعی اولویتهای نوینی را
برای باهآرایی نقش دولت در اقتصاد و جامیه در دستورکار نظام سرمایهداری قرار داد .در حوههی
نظری ،متتکران نولیبرالیسم اه میان اقتصادسیاسیدانان دستراستی اروپا و آمریکا در دهههای  1642تا
 1632میلادی برخاستند که چارههای سرشناس آنها فردیش هایک و میلتون فریدمن بودند .هایک
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طبییی جلوه دهد .برخلاف کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری (که در آن بورژواهی کموبیش توانسته
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( )1644در کتاب «راه بندگی» با این استدلال که هر شکلی اه سیاست جمییْ آهادیهای فردی را به
خطر میانداهد ،با مداخلهی دولتی اه طریق برنامهریزی مرکزیْ سرسختانه مخالتت میورهید و به دفاع
اه باهار آهاد بهسان پایهی تصمیمگیری در همهی حوههها پرداخت .به گتتهی وی« ،باهار یرانه روشی
است که در آن ،بدون مداخلهی اجباری و خودسرانهی قدرت ،فیالیتها با یکدیرر هماهنگ میشوند»
(ص .)01 .میلتون فریدمن ( )1631بیداً بر این تأکید میکرد که «در باهار آهادِ خصونی ،شاروندان در
برابر دولت محافظت میشوند؛ و ]البته[ با حتظ رقابت در برابر یکدیرر» (ص .)61.ایدئولوگهای
نولیبرال ادعا میکنند که نظام رقابتی در باهار مطلوبترین و مناسبترین انل برای ایجاد کارایی برای
افراد و جامیه است و بنابراین دولت باید وظایف دیرری را برعاده بریرد .فریدمن ( )1630در کتاب
| نقد اقتصاد سیاسی |

«سرمایهداری و آهادی» رابطه ی بین اقتصاد و سیاست را بسیار نزدیک و نمیمانه ونف کرد .به باور
وی:
«دولت هم بهعنوان مرجیی برای تییین "قواعد باهی" و هم بهمنزلهی داوری برای تتسیر و
اجرای قواعد وضعشده ضروری است .کار باهار این است که اه کثرت مسائلی که تکلیف
آنها باید اه طریق ابزارهای سیاسی مشخص شود ،میکاهد و اه اینطریق میزان مشارکت
دولت در آن باهی را به حداقل میرساند .ویژگی باره اقدام اه طریق مجاری سیاسی این است
که چنین اقدامی مستلزم همنوایی در سطح وسییی است و یا آن را اعمال میکند .اه دیررسو،
مزیت بزرگ باهار این است که تنوع گستردهای را ممکن میساهد» (ص.)01 .
بنابراین ،اه نظر فریدمن ،در جامیهی پیچیدهی سرمایهداری میانر نقش و وظیتهی سیاست ،تحت
رهبری دولت ،نمی تواند چیزی غیر اه نقش محوری در ساهوکارهای اقتصادی و سیاسی باشد ،به این
مینا که ساهوکارها و عملکرد نیروهای باهار و باهتولید مناسبات کار و سرمایه بر عادهی دولت است.
دولت در این نظام نهتناا به حاشیه نمیرود ،بلکه نقش مرکزی در باهآرایی مناسبات قدرت میان طبقات
و گروههای اجتماعی ایتا میکند :این همان تییین و وضعِ «قواعد باهی» است که دولت باید به انجام آن
برآید .درحقیقت منظور ایدئولوگهای نولیبرال اه کاستن نقش دولت ،اساساً عقبنشینی دولت اه
ارائهی خدمات اجتماعی و سیاستهای حمایتی اه طبقات محروم جامیه و برداشتن مقرراتی است که
تاریخاً در نتیجهی مبارهات اجتماعی و فشار اه پایین بر دولت و فیالیتهای سرمایه تحمیل شده است.
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ایده و طرحهایی که متتکران نولیبرالیسم اشاعه میدادند برای دههها در سطح نظری و در حاشیه
قرار گرفت .اما آموهههایشان بهتدریج اه طریق «انجمن مونت پلهرین» 1و «مکتب شیکاگو» 0و بنیادهایی

که اه محل بودجهی شرکتها تأمین مالی شده بودند در ایالات متحده گسترش یافت .انجمن مونت
پلهرین عملاً به کانون تجمع گرایشهای متنوع اندیشمندان نولیبرال (اه متتکران اتریشی گرفته تا
ناحبنظران بریتانیایی مکتب اقتصاد لندن و دانشراه منچستر ،تا ایدئولوگهای مکتب شیکاگو و
آلمانیتبارهای مکتب فرایبورگ) تبدیل شد .اندیشههای نولیبرالی همانی جامهی عمل بهتن کرد که
مارگارت تاچر و رونالد ریران آنرا بهعنوان یک برنامهی جدید اقتصادی ع سیاسی پذیرفتند و بهاجرا
گذاشتند :تاچر رهبری حمله به دولت رفاه انرلستان و جنبش قدرتمند کارگری و اتحادیههایش را

مقاومت طبقهی کارگر را رهبری کرد .این استراتژی توسط پل ولکر 5،در فدرال رهرو ایالات متحده،
هم به عنوان راهنمای عمل سیاست اقتصادی درآمد .سرانجام ،این الرو اه طریق نندوق بینالمللی پول
و بانک جاانی و سیس برنامهی تیدیل ساختاری و اجماع واشنرتنی در سطح جاانی ارائه و بالتیل به
شیوهی مسلط اقتصاد سیاسی سرمایهداری جاانی مبدل شد.
اه همه مامتر ،آنچه آموهه و برنامههای اقتصاد نولیبرالی را اه حیث تاریخی اه حاشیه به کانون اقتصاد
سیاسی جاانی کشاند ،بحرانی بود که اقتصاد کینزگرای پساجنگ بر متن رکود اقتصادی ،تورم شدید و
بحران انباشت اه دههی  1632بهاینسو با آن مواجه بود .همانگونه که جرارد دومنِیل و دومنیک لوی
( )0224در کتابشان «باهاحیای سرمایه :ریشههای انقلاب نولیبرالی» واکاوی کردهاند ،بحران اقتصادی
آن دوره اساساً ریشه در نابسامانی فرآیند انباشت سرمایه داشت .این کتاب با تکیه بر دادههای تجربی و
عینی نشان میدهد که کاهش نرخ سود ،نخست در آمریکا اه اواخر دههی  1632و سیس در اروپا در
سالهای  1613-1613همینههای عینی ظاور بحران ساختاری سرمایهداری را مایا ساخت .همانگونه که
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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بهعاده گرفت و آنرا عملاً بهعقب راند؛ ریران نیز حمله به مالیات تصاعدی و درهمشکستن قدرت
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آنها نشان میدهند ،درنتیجهی بلاواسطهی کاهش نرخ سود ،هم سرعت انباشت سرمایه کاهش یافت و
هم بیکاری روند نیودی پیدا کرد .با الاام اه تحلیل مارکس ( )1563در کاپیتال (مجلد سوم) ،رابطهی
این مؤلتهها را چنین نورتبندی میکنند« :نرخ سود نیروی محرکهی تولید سرمایهداری است و وقتی
کاهش مییابد ،شرکتها با مشکل روبرو میشوند و عملکرد کلی اقتصاد را مختل میکند ».در نتیجهی
این تحول ،میزان سرمایهگذاری کاهش یافت و انباشت سرمایه بسیار نابسنده بود و این نیز ورشکستری
و محدودساهی فیالیت های اقتصادی را در پی داشت .این روند علت انلی موج بیکاری میان سالهای
 1613تا  1613در آمریکا و اروپا بودند (نص04 .ع .)03بحرانی که سرمایهداری در آن برهه با آن مواجه
بود یک خلأ ایدئولوژیکی ایجاد کرد که اه درون آن بورژواهی میبایست پاسخی برای بحران انباشت
| نقد اقتصاد سیاسی |

سرمایه داشته باشد .ظاهراً آموهههای نولیبرالی نوشدارویی برای این بحران بود :در واقع اندیشههای
نولیبرالی چیزی نبود جز باهآرایی ساهوکارهای باهار و مناسبات کار و سرمایه جات تسایل شرایطی که
نرخ سود را افزایش و به تبع آن فرآیند انباشت را تسریع و بابود ببخشد .این تحولات دستبهدست هم
دادند و شرایط عینی و اجتماعی را برای ظاور و مقبولیت نولیبرالیسم فراهم آورد .مسلماً در بطن بحران
در ساهوکارها و ناساهههای سرمایهداری بود که نظریههای نولیبرالی در اواخر دههی  1612بهسان
«بدیلی» برای بحران انباشت سرمایه ،اه رهرذر حمله به سیاستهای اقتصادی کینزی و مداخلهی دولت
در اقتصاد ع در واقع به میانجیِ کاهش سام کارگران (دستمزد) و افزایش سام سرمایهداران (سود) ع قد
عَلَم کرد .بهعبارتی دیرر« ،انقلاب نولیبرال» با کاهش حقوق اجتماعی تودههای فرودست جامیه و انتقال
اثرات هیانبار بحران به حاشیهی جاانی (بهعنوان مثال بحران بدهی آمریکای لاتین) یا تحمیلکردن آن
به گروههای آسیبپذیر و تنگدست در کلانشارها (بهویژه بیکاران و کارگران با دستمزد پایین) راهی
برای برونرفت اه بحران انباشت میجست .اه خلال این وقایع بود که دومنِیل و لوی با تمرکز بر بحرانی
ساختاری اقتصاد سرمایهداری اینچنین نولیبرالیسم را تیریف کردند« :نولیبرالیسم بیانرر اراده و تمایل
طبقهی سرمایهدار ،بهخصوص ناادهای مالی ،برای باهگرداندن درآمد و قدرتشان است که اه همان
رکود بزرگ ] [1606و جنگ جاانی دوم کاهش یافته بود» (همان ،ص .)0 .بهبیان روشنتری،
نولیبرالیسم مرحلهی نوینی اه بسط و گسترش نظام سرمایهداریست که در تکاپو است تا ثبات فرآیند
انباشت سرمایه را اه رهرذر سرمایهداری نولیبرالی دنبال کند.
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در میان نظریهپرداهان منتقد و رادیکال ،ناومی کلاین ( )0221در «دکترین شوک» با بهنقد کشیدن
اندیشههای اقتصادی فریدمن« ،هجمههای هماهنگ به حوههی عمومی/دولتی پس اه رویدادهای
فاجیهآمیز را ،که با «بارهبرداری اه فجایع بهعنوان فرنتهایی هیجانانریز برای باهار» توأم شده است،
سرمایهداری فاجیه» نامید (ص .)3.وی اه «دیکتاتوری ،خشونت و ارعاب» برای تونیف ویژگیهای
نولیبرالیسم استتاده میکند .اما اه منظر دیوید هاروی ( )1513نولیبرالیسم نظریهای در مورد شیوههایی
در اقتصاد سیاسی است که در آن «دولت باید کیتیت و انسجام پول را ت مین کند ... .ساختارها و
کارکردهای نظامی ،دفاعی و قانونی لاهم برای تأمین حقوق مالکیت خصونی را ایجاد و درنورت
لزوم عملکرد درست باهارها را با توسل به هور ت مین کند ».همچنین «مداخلهی دولت در باهارها
(وقتی ایجاد شدند) باید در سطح بسیار محدود نره داشته شود» .اه خصیصههای انلی نولیبرالیسم،

نام برد (ص .)1-6 .بنابراین هاروی دولت نئولیبرال را چنین تونیف میکند« :آهادی که دولت
[نئولیبرال] تجسم مییابد منیکسکننده منافع کسانی است که ناحب مالکیت خصونی ،شرکتهای
بزرگ ،چندملیتی و سرمایهی مالی هستند ».در همین راستا ،ماوریزیو لاهاراتو ( )0216سیاستهای
نولیبرالی را «باهیابی قدرت سرمایه برای تییین باهتوهیع ثروت و ناادینهشدن بنراه اقتصادی به عنوان
شکل مسلط» تیریف میکند (ص .)6.نیز سید فیلاو ( )0221تیریف بسیار روشنگرانهای در مورد نقش
دولت در اقتصاد سیاسی سرمایهداری نولیبرالی بهدست میدهد« .نولیبرالیسم ترکیبی اه یک استراتژی
انباشت ،یک روش باهتولید اجتماعی و اقتصادی و یک روش استثمار و سلطهی اجتماعی مبتنی بر
بهکارگیریِ سیستماتیک اه قدرت دولت (تحت لوای ایدئولوژیِ عدم مداخله) برای تحمیل یک
پروژهی هژمونیکِ حاکمیت سرمایه در تمام سیارهای هندگی اجتماعی است» (ص.)540 .
در کشورهای غیرهژمونیک و «درحالتوسیه» این پروژهی کلان اقتصاد سیاسی ،یینی گذار به اقتصاد
نولیبرالی و پیادهساهیِ آن ،در دو سطح قابل توضیح و تحلیل است :نولیبرالیسم بهمثابهی «استراتژی
توسیه» و بهعنوان یک «پروژهی طبقاتی» .اگر نراهی تاریخی به انطباق نولیبرالیسم در «جاان جنوبی»
بینداهیم ،نولیبرالیسم ،در یک سطح مشخصی ،به مثابهی یک «استراتژی توسیه» نرریسته و پیاده میشد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

میتوان به «مقرراتهدایی ،خصونیساهی و کنارهگیری دولت اه بسیاری اه حوهههای تأمین اجتماعی»
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اجرای اقتصاد نولیبرالی اولین بار بهدست دولت فاشیستی در شیلی ،تحت هدایت ژنرال پینوشه بید اه
کودتای  1615و قتلعام نیروهای چپ و سوسیالیستی انجام شد .دولت پینوشه در شیلی ،تحت هدایت
و آموهههای «پسران شیکاگو» (شاگردان شیلیایی فریدمن در دانشراه شیکاگو) و پیادهساهی
«سیاستهای دیکتاتوری اقتصادی» ،این استراتژی را بهسان یک الروی توسیه و یک طرح طبقاتی
به اجرا درآورد .یکم اینکه ،اه طریق یک سیاست راهبردیِ رونق اقتصادی ،استراتژی «ننیتیشدن اه
مسیر اقتصاد نادراتمحور» را دنبال کرد تا اه این طریق مقبولیت و مشروعیتی میان طبقات دارا و
ناحبات سرمایه کسب کند و با گشودن درهای اقتصاد داخلی ،اقتصاد شیلی را در اقتصاد جاانی درهم
آمیزد .این کار تناا اه طریق کنارناادن استراتژی «ننیتیشدن اه راه جایرزینی وارداتی» و با سرکوب
| نقد اقتصاد سیاسی |

و ت ییف طبقهی کارگرِ ننیتی اه مسیر درهمشکستن مقاومت و نیروی متشکل آنها در اتحادیههای
کارگری و احزاب سوسیالیستی بهاجرا درآمد ،تا بتواند ملزومات تسریع فرآیند انباشت سرمایه را فراهم
ساهد .دولت دیکتاتوری و نظامی پینوشه در واقع «قواعد باهی» جدیدی را وضع کرد تا اه مجرای آن
مناسبات قدرت میان طبقات و نیروهای اجتماعی را تغییر دهد .ملخص کلام اینکه ،نولیبرالیسم اساساً
مختص کشورهای ننیتی و پیشرفتهی سرمایهداری و یا به انطلاح برآمده اه «جوامع دموکراتیک»
نیست ،بلکه اتتاقاً در کشورهای استبدادی و درحالتوسیه ،به مدد قدرت قاری و ساهمانیافتهی دولتی
چهبسا سالتر نیز عملیاتی و به آهمون گذاشته شده است .اما ساختار اقتصادی ،ساخت دولت و
پیکرهبندیطبقاتی آن جوامع جلوههای نسبتاً متمایزی به نولیبرالیسم میبخشد.

 .4پویایی درونی و نقش دولت در سرمایهداری نولیبرالیِ ایران
با اتکا به مباحثات پیشین حول نقش دولت در جامیهی سرمایهداری ،بخصوص در دگردیسی آن به
سرمایهداری نولیبرالی ،حال لاهم است به کارویژههای اساسی دولت در دگرگونی اقتصاد سیاسی ایران
به اقتصاد نولیبرالی بیرداهیم .در گام اول ،بهاختصار به توضیح این مسئله میپرداهیم که دولت در
نخستین دههی پساانقلاب اساساً تمامیِ اهتمام و منابع دردسترس خود را در خدمت به باهتولید ساهوبرگ
دولتی (بهویژه ساهوبرگ نظامی و امنیتی) بهکار گرفت تا بر بحران سیاسی که با آن مواجه بود غلبه کند
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و پایههای نظام جماوری اسلامی را تثبیت کند .بنابراین دولت ناتوانتر اه آن بود باهتولید مناسبات
تولیدی ،ساهوکارهای باهار و فرآیند انباشت را آنطور که بایسته بود تسایل و تقویت کند .این مام
موجبات اههمگسیختری فرآیند تولید و انباشت سرمایه را فراهم آورد .در گام دوم ،یینی پس اه
استقرار قدرت سیاسی دولت بهمدد سرکوب قارآمیز هرگونه مقاومت و اعتراض اجتماعی و سیاسی،
سیاست راهبردی جماوری اسلامی اه سال  1531بهاینسو این بود که با استتادهی نظاممند اه ساهوبرگ
قدرت دولتی و اه بالا ،پروژهی باهساختاربندی و باهساماندهی ناادهای باهار و تمایدات شرایط فرآیند
انباشت را تدارک ببیند .دولت نقش محوری و اساسی را در این فرآیند باهی کرد ،بهعبارتی «قواعد
باهی» نسبتاً تاههتری را میان شالودههای اقتصادی و روساخت اجتماعی ،و میان طبقات و گروههای

حوههی بخش خصونی و چه در حوههی بخش دولتی/عمومی) ،تدارک مقررات و ملزومات ضروری
جات ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جاانیشدهی نولیبرال ،باهتولید ساهوبرگ قدرت دولتی،
گستردهساهی دامنهی حوههی انباشت سرمایه اه طریق ادغام خدمات عمومی/اجتماعی در سیار باهار
آهاد (که به «کالاییساهی» خدمات اجتماعی متداول است) ،ت ییف قدرت مقاومت طبقهی کارگر و
تایدستان جامیه (اه مسیر ت ییف تشکلیابی و قدرت مقاومت کارگران و فرودستان با اتکا به سرکوب
و ارعاب ،بیثباتساهی امنیتشغلی و افزایش بیکاری و تایدستساهی) .نکتهی درخور اهمیت این
است که استراتژی لیبرالیسم اقتصادی در ایران ،بهسبب ت ادهای ساختاری و موضیی میان سطح پایینی
اه رشدیافتری شالودههای اقتصادی ،ساخت قدرت دولتی و سیاسی ع اگرچه دگرگونیهای نسبتاً فراوان
و پیشرفتهای قابل ملاحظهای در کالاییساهی و فرآیند انباشت ایجاد کرد ع نه تناا بحران اقتصادی در
کل و بحران انباشت سرمایه را علاج نکرد ،بلکه به ت ادها و شکافهای بنیادین آن نیز دامن هد .در
ادامه به تتسیر و موشکافی در این دو فرآیند میپرداهیم.
.1-4

بسترهای ظهور «تعدیل ساختاری اقتصادی» در ایران (1351ـ )1321

فرآیند تکوین و توسیهی سرمایهداری در ایران در فانلهی انقلاب مشروطه ( )1013تا انلاحات
ارضی در درههی  1542و دیرر رفورمها سیاسی و اقتصادیِ اه بالا (تحت نام «انقلاب ستید») ،تا تحولات

| نقد اقتصاد سیاسی |

اجتماعی تییین و وضع کرد :اهجمله باهتوهیع و تخصیص مجدد منابع و ناادهای اقتصادی (چه در
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انقلابی  ،1531به واسطهی مجموعهای تغییر و تحولات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،موجبات
دگرگونی های ژرفی در مناسبات تولیدی و نیروهای اجتماعی را فراهم ساخت .ت ادها و ناساهههای
اقتصادی و اجتماعیْ جامیهی ایران را بهسوی یک تحول انقلابی سوق داد که در نتیجهی آن رژیم پالوی
سقوط کرد و اه خلال کشاکشهای سیاسی و اجتماعیِ داخلی و مداخلات قدرتهای امیریالیستی ،نظام
سیاسی جدیدی بر سرنوشت ناخواستهی خیل عظیم مردمِ بهپاخاسته و تشنهی آهادی حاکم شد .بر متن
یک بحران هژمونیِ اجتماعی که بهموجب آن جنبش طبقهی کارگر و فرودستان جامیه اه حیث
اجتماعی و طبقاتی هنوه غیرمتشکل و ناآماده بودند و جریانات چپ و سوسیالیستی هم هنوه میان کلاف
درهمپیچیدهی پوپولیسم و سوسیالیسم سرگردان بودند و درواقع قادر به ارائهی چشمانداه و برنامهای
| نقد اقتصاد سیاسی |

روشن برای جایرزینکردن آن با نظام پیشین نبودند ،در چنین شرایطی جریان اسلام سیاسی (که هستهی
انلی آن مشتمل اه باهاریان و روحانیون بود) توانست بر موج عظیم این قیام تودهای سوار شود ،قدرت
دولتی را قب ه کند و نظامی را برپا ساهد که هم اه لحاظ ساخت قدرت سیاسی و هم اه حیث ساختار
اقتصادی مُار شرایط بحران انقلابی سال  31را بر پیکرهی خود حمل میکرد .ساخت دولت و
ساهوکارهای اقتصادی و سیاسی حاکم در یکدههی نخست پساانقلاب شکلی اه «کورپوراتیسم دولتی»
بود که تحت آن ،ت ادها و تنشهایی که طغیان انقلابی  31اه درون آن سر برآورده بودند ،نه تناا
رفع ورجوع نشدند بلکه بر گستره و عمق آن افزوده شد؛ تمامی ساهوبرگ نظامی و ابزارهای سیاسی و
ایدئولوژیکی در خدمت استقرار و تثبیت حاکمیت جماوری اسلامی ساهماندهی شد؛ تنشهای اجتماعیْ
حلنشده باقی ماندند و اعتراضات مردمی بهشدت سرکوب و ماار شدند؛ ساختار اقتصادی حاکم
آمیزهای بود اه سرمایهداری دولتی (و بهشدت انحصاری توسط ناادهای وابسته به ساختار قدرت) توأم
با آموهههای ایدئولوژیک نظام جدید که (این هم بهسام خود) اقتصاد ایران را اه بسیاری لحاظ با بحران
جدی مواجه ساخت .در واقع نظام جماوری اسلامی محصول یک بحران عمیق اجتماعی ع سیاسی بود
و تاکنون نیز در میان بحرانهای همهجانبه و انسدادهای اجتماعی به حیات خود ادامه داده است.
موجی که در سالهای  33و  31بهحرکت درآمد مطالباتی را عَلَم کرد که ماهیتاً ساهوکارهای
سرمایهداری و مناسبات باهار را به چالش کشید .تأثیراتی که جنبش عظیم تودهای و «ضدامیریالیستی»
در کشورهای «پیرامونی» بر موج انقلابی در ایران برجای گذاشت ،اساساً «سرمایهداری وابسته»ی رژیم
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پالوی را به مصاف میکِشید و در نتیجه ،انبوهی اه شیار و مطالباتی اقتصادی (نظیر ملیکردن ننایع
مادر ،شرکتهای بزرگ ،بانکها ،میادن انلی کشور و بسیاری نااد و منابع انلی اقتصادی) بر موج
طغیان انقلابی چیره گشت که عمیقاً تحولخواه بود .همچنین در آندوره عموماً درک نادرست و
غیرسوسیالیستی بر جنبش چپ و کارگری حاکم بود؛ درواقع دریافت غالب اه سوسیالیسمْ کنترل دولتی
بر اقتصاد بود که آن را تحت نام سوسیالیستیکردن اقتصاد تلقی میکردند .نظام تاههتأسیس تحت
هدایت جریان اسلامگرای سیاسی که ماهیتاً مدافع پروپاقرص مالکیت خصونی بود ،هیر فشار این موج
مطالبات تقریباً تمامی بانکها ،شرکتهای بیمه ،شمار هیادی اه ننایع بزرگ ،تجارت خارجی و
همین های بایر را مصادره کرد .به مواهات این تحولات ،شوراهای کارگری کنترل بسیاری اه مراکز
ننیتی و اقتصادی را تحت کنترل خود در آوردند و بهشکل جمیی و شورایی آن را برای دورهای اداره

اثنای انقلاب بهشدت سقوط کرد .کارخانه و شرکتهایی که ناحبان آنها اه کشور فرار کرده بودند
مصادره و تحت کنترل بنیادهای حکومتی (که بهسان باهوی اقتصادی جماوری اسلامی عمل میکردند)
در آمدند .اقتصاد عمدتاً دولتی شده بود؛ مناسبات باهار در نتیجهی ناآرامیهای اجتماعی و موج
ضدسرمایهداری مختل شده بود؛ «اقتصاد جنری» در طول جنگ هشتسالهی ایران و عراق (-1531
 )1536بر کلیهی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی حاکم بود .در مواجاه با چنین شرایطی ،فرآیند تولید و
فیالیتهای اقتصادی بهشدت اههم گسیختند و به تبع آن فرآیند انباشت با موانع و نابسامانی مبرمی مواجه
شد؛ تنشهای روابط اقتصادی در سطح بینالمللی بر وخامت بحران اقتصادی افزود؛ همهی این فاکتورها
همراه با کاهش درآمدهای نتتی بین سالهای  1533و  1531به دلیل اشباع باهار جاانی نتت و تخریب
تأسیسات نتتی ایران در جنگ با عراق ،نظام حاکم را در موقییتی قرار داده بود که دیرر قادر به پایداری
و ادامه حیات نداشت و بنابراین چارهای جز ارائهی یک «چشمانداه» اقتصادی برای بورژواهی ایران و
برونرفت اه بحران همهجانبهی اقتصادی و سیاسی نداشت (تشریح و تحلیل بیشتر این تحولات را در
رسالهی «اقتصاد سیاسی ح ور سیاه پاسداران در ننیت نتت و گاه ایران :یک تحلیل انتقادی» پی
بریرید).

| نقد اقتصاد سیاسی |

می کردند .تولید نتت که شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران بود در پی اعتصاب کارگران ننیت نتت در
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بنابراین نظامی که توانسته بود در یکی اه بحرانیترین دورهی تاریخ ایران بر قدرت سیاسی چنگ
بزند ،تمامیِ منابع قدرت (نظامی ،امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی و غیره) را در خدمت استقرار و تحکیم
پایههای خود بهکار گرفت .این نظام وقتی که توانسته بود به قارآمیزترین و خونینترین شکل ممکن در
دههی  1532مخالتین سیاسی ،جنبشهای اجتماعی و اعتراضات مردمی را بهتیغ بکِشد و قدرت سیاسی
خود را کموبیش مستقر ساهد؛ بهمینایی اه رهرذر تقویت و باهتولید ساهوبرگ دولتی اه بحران سیاسی
پساانقلابی جان سالم بهدر ببرد ،سیاستهای راهبردی و برنامههای خود را بهسوی تیدیلات ساختاری،
باهساهی اقتصادی و تقویت مناسبات سرمایهدارانه میطوف ساخت .این دگردیسیها همهمان مستلزم
باهآرایی و باهتولید ساخت دولت و نقش آن در اقتصاد و جامیه بود .اه ههدان این تحولاتْ نولیبرالیسم
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ایرانی هاده شد؛ دولتی که برآمده اه یک بحران اجتماعی ع سیاسی بود اکنون میبایست به باهساهی و
باهساختاربندی اقتصاد و جامیه بیرداهد.
.2-4

ویژگیهای نولیبرالیسم در ایران و نقش دولت

ساهوکارها و خصلتویژه ی نولیبرالیسم در ایران را اه خلال نقش و وظایف دولت در اقتصاد
نولیبرالی در پیوند با ساختار کلان اقتصاد سیاسی سرمایهداری حاکم توضیح میدهیم .پویایی و ماهیت
اساسی گذار به سرمایهداری نولیبرالی (با لحاظکردن همانمندی و مکانمندی آن) مبتنی است بر
مداخلهی مستقیم ،ساهمانیافته و محوریِ دولت در دو حوههی مام :یکم ،بهکارگیری قدرت دولتی در
جات باهساختاربندی و تقویت مناسبات سرمایهداری تولید ،باهآرایی و باهتولید ساهوبرگ قدرت دولتی
(نظامی ،امنیتی ،ایدئولوژیکی ،فرهنری و غیره) در خدمت به باهتولید شالودههای اقتصادی ،و نیز ت مین
و استمرار سلطهی طبقات و گروههای مسلط در جامیه که در ت مین بقای نظام حاکم نمود پیدا میکند.
این پروژه در قالب راهبرد «تیدیل ساختاری اقتصادی» عرضاندام کرد تا اه رهرذر تقویت ساهوکارهای
باهار آهاد ،تیقیب رشد اقتصادی اه مسیر ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جاانیشده و استراتژی
«ننیتیشدن اه راه اقتصاد نادراتمحور» ،و در تحلیل ناایی ،شرایط مناسب برای فرآیند انباشت را
فراهم آورند .دوم ،تیقیب یک «پروژهی طبقاتی» مبتنی بر استتاده اه قدرت دولتی در راستای باهآرایی
و تحکیم مناسبات قدرت میان سرمایه و کار به نتع اولی است بلکه با فداکردن فزایندهی سام کارگران
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و تایدستان (دستمزد) ،بر سام سرمایهداران و گروههای ذینتع در قدرت (سود و رانت) بیتزایند .این
بدان میناست که دولت در جماوری اسلامی در جایراه یک مرجع سیاسیْ بهانطلاح «قواعد باهی» را
هم در سطح شالوده ی اقتصادی و هم در سیار روساخت سیاسی و ایدئولوژیکی میان نیروها و طبقات
اجتماعی تییین و وضع میکند.
همانطور که در فراههای فوق بحث شد ،تحولات انقلابی و تخانمات اجتماعی و طبقاتی ،بیثباتی
سیاسی ،سستشدن مناسبات و حقوق مالکیتِ خصونی ،آشتتری و نابسامانی تولید ،همری و در
ارتباطی تنراتنگ باهم ،ساهوکارهای مناسبات سرمایهداری و فرآیند انباشت سرمایه را مختل کرده بود
(برای شرح و تتصیل بیشتر این بحرانها به کتاب «کار و طبقه در ایران» اه باداد و نیمانی ( )1513مراجیه
کنید) .انحصار اقتصاد در چنگ دولت و ناادهای وابسته به آن (بنیادهای حکومتی) ،انباشت بحران

دولتمحور تداعی میشد (این نررش مختص ایران نبود ،بلکه عمدهی کشورهای پیرامونی با همین
منطقْ این استراتژی را کنار گذاشتند و به استراتژی توسیهی اقتصادی مطابق دستورالیملهای ناادهای
مالی بینالمللی روی آوردند) .بورژواهی ایران که بهطور گسترده اه این تحولات آسیب دیده بود ،در
همسویی با موج جاانی و منطقهایِ تیدیلات ساختاری و آهادساهی اقتصادی ،چشمانداهی جز ارائهی
یک «الروی توسیهی اقتصادی» نوین نداشت .این استراتژی عمدتاً در دستور منجیان و نخبران سیاسی
در حاکمیت و جناحهای سیاسی درونحکومتی قرار گرفت .فشار این بحرانها چنان سامرین و عمیق
بود که علیرغم یک دهه سیاست و پروپاگاندای «ضدغربی»« ،استقلال اقتصادی» و «خودکتایی»،
بورژواهی سوداگر و جناح پراگماتیست به رهبری هاشمی رفسنجانی ،با قرارگرفتن در رأس قدرت
دولتی ،راهبرد لیبرالیسم اقتصادی را در پیش گرفتند و بهتدریج آنرا به اجرا گذاشتند .تطبیق سیاستهای
اقتصادی نولیبرالی در ایران عمدتاً شامل ( )iتکنرخیکردن اره و در پیشگرفتن سیستم نرخ اره شناور،
( )iiحذف و کاهش چشمگیر کنترل قیمت و یارانهها؛ و ( )iiiخصونیساهی شرکتهای دولتی و
خدمات اجتماعی/عمومی بود.
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اقتصادی و عدم چشم انداه روشن برای رشد و رونق اقتصادی ،عمدتاً با اقتصاد برنامهریزیشده و
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در این مقاله بهطور اساسی روی مسئلهی خصونیساهیها تمرکز و تأمل خواهیم کرد تا نشان دهیم
چرونه دولت در چارچوب استراتژی توسیهی اقتصادی ،خصونیساهی شرکتهای دولتی و خدمات
اجتماعی را در دستورکار قرار داد .آنچه در این فرآیند بیش اه هرچیز برجسته و به خصلتویژهی
خصونیساهیها مبدل شده ،گرایش به استمرار جدیتر مداخلهی دولت اهطریق ناادهای فرادولتی و
نظامی در اقتصاد است .در ادامه نشان خواهیم داد که بهرغم خصونیساهیهای گسترده و مستمر در
طول سه دههی اخیر ،ناادهای فرادولتی (بنیادهای مذهبی و هیرمجموعهی بیت رهبری) و ناادهای نظامی
ع امنیتی بیشترین سام را اه واگذاری شرکتهای دولتی بردهاند و بهاینترتیب دولت و ناادهای
عریضوطویل حکومتی همچنان نحنهگردان انلی فیالیتهای تولیدی و اقتصادی کشور هستند .این
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پدیده بهمینای عدم اجرای نولیبرالیسم (بهویژهی جنبهی خصونیساهی آن) در ایران نیست ،بلکه بیانرر
جلوههای متمایز آن است .پیادهساهیِ ساهوکارهای نولیبرالی نرفاً اه مجرای «بخش خصونی» پیش
نخواهد رفت ،بلکه بنابه اقت ای اوضاع واحوال سیاسی و اقتصادی درون هر قلمرو ،دولت و ناادهای
تابیهاش به متق یات سرمایهداری نولیبرالی پاسخ میدهند و ساهوکارهای لاهم را به اجرا در میآورند.
در واقع ،نولیبرالیسم الزاماً به مینای واگذاری تماموکمال اقتصاد به بخش خصونی نیست ،بلکه دولت
و ناادهای فرادولتی نیز می توانند همین وظایف را با ساهوکارهای نسبتاً متتاوت اجرایی کنند ،منتاا
پیآمد این ساهوکارها سیما و قوارهی متتاوتتری به این سنخ اه نولیبرالیسم میبخشد .برای توضیح این
پدیده ،لاهم است برخی نکات را که بالاتر درخصوص گرایش درونی و پویایی رابطهی ت ادآمیز و
دیالکتیکی میان ضرورت باهتولید نیروهای اقتصادی و باهتولید ساهوبرگ دولتی بحث کردیم ،اینجا
بهشیوهی ان مامیتر یادآوری کنیم.
در بخش بیدی باهنمایی میکنیم که اگرچه هدف فرآیند خصونیساهی شرکتهای دولتی،
محدود ساختن مداخلهی دولت در اقتصاد ،کاهش هزینههای مالی دولت ،باینهساهی فیالیتهای این
شرکتها و تقویت بخش خصونی در اقتصاد عنوان میشود ،اما این فرآیند با ت ادها و محدودیتهای
جدی و اساسی روبرو بوده است .یکم ،در نتیجهی توسیهی تاریخی و ناموهون سرمایهداری در ایران
نیروها و ناادهای خصونی در سیار اقتصادی نهتناا توسیهیافته و ناادمند نیستند ،بلکه اه چنان توان و
ظرفیت کافی برای باهتولید ساهوکارهای تولیدی و اقتصادی ندارند تا کمابیش مستقل اه مداخلهی
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ساهمانیافتهی دولت عمل کنند .مامتر اه همه ،تمرکز انلی و تماموکمال دولت در یکدههی
پساانقلاب بر باهتولید ساهوبرگ قدرت دولتی جات استقرار و تثبیت نظام جماوری اسلامی بود ،این نیز
موجب شد شیراههی ناادهای اقتصادی (بهویژه بخش خصونی) عمدتاً اه هم بیاشد یا بهشدت ت ییف
و بهحاشیه رانده شود .بنابراین ،دولت تلاش کرد تا اه طریق ناادهای ساهمانیافته و وفادار به نظام فرآیند
باهساهی اقتصاد و پیادهساهی لیبرالیسم اقتصادی را عملیاتی و هدایت کند .دوم ،پیشبرد و تدابیر
اجراییِ باهتولید مناسبات و ساهوکارهای باهار آهاد و نیروهای اقتصادی ،همهمان ،مستلزم باهتولید
ساهوبرگ دولتی در همهی سطوح است .بهویژه ،نظر بهاینکه حاکمیت سیاسی در ایران فاقد مشروعیت
سیاسی و اجتماعی گسترده است و لذا قادر نیست در راستای اجرای پروژه و سیاستهای اقتصادیاش،

باهتولید قدرت سرکوب سنرینتر و پرهزینهتر میشود .بهعبارت دیرر ،نظر بهاینکه سلطهی نظام حاکم
با اجماع و رضایت عمومی همراه نیست و تنشها و تخانمات سیاسی و اجتماعی در ژرفای جامیهی
ی
ایران همچنان به مدد سرکوب بیامان و قار نظامی بهعقب رانده شده است ،رویهی عمومی و مرکز ِ
پروژه و سیاستهای اقتصادی بر مدار تمرکز دولت و ناادهای تابیهی حاکمیت جماوری اسلامی بر
اقتصاد میچرخد تا اه اینطریق هم ناادهای امنیتی و نظامی فربهتر شوند و هم کنترل اوضاع را باتر در
دست داشته باشند .این نیز بهخصلتویژهی مام نولیبرالیسم در ایران تبدیل شده است.
اه بُیدی دیرر ،اگرچه مداخله و ح ور گسترده و بیشاهحد دولت در تمامی ابیاد سیار اقتصادی،
فیالیت و دامنه ی گردش سرمایه و فرآیند انباشت را محدود و (تا حدودی) مختل میساهد ،چراکه
باهتولید قدرت دولتی پرهزینهتر میشود و لذا منابع اقتصادی بهسوی این سیار باهتوهیع و هدایت
میشود ،اما بهحکم رشدنایافتری ناادهای باهار و غیرهژمونبودن جامیهی ایران ،ضرورت باهتولید،
تقویت و استمرار ساهوبرگ قدرت دولتی و در تحلیل ناایی ت مین بقای نظام ،به شرط ضروری و لاهمِ
باهتولید شالودهی اقتصادی و ملز ومات انباشت سرمایه و لذا به ضرورت اجرای ساهوکارها و راهبرد
نولیبرالی تبدیل میشود .این روندها و پویاییها ویژگیهای ت ادآمیز میان نیروهای اقتصادی و سیاسی
هستند که بالاتر بررسیده شدند .اما تیقیب و پیادهساهی اقتصاد نولیبرالی در ایران تناا اه رهرذر تأمین و
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طبقات و اقشار فرودست جامیه را بدون کاربست سرکوب و نیزه با خود همراه ساهد ،ناگزیر وهنهی
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تداوم بقای حاکمیت نظام جماوری اسلامی ممکن است .این نیز تداوم تمرکز دولت و ناادهای حکومتی
و نظامی بر همهی ساحتهای اقتصادی و اجتماعی را میطلبد .بیدلیل نیست اجرای خصونیساهی در
طول سی سال گذشته اه سوی همهی جناحهای سیاسی درونحکومتی ،بهرغم برخی نزاع و
کشمکشهای درونیشان برای سامبری بیشتر اه رانت و منابع اقتصادی کشور ،همواره بهسوی
باره مندی بنیادهای گوناگون حکومتی و ناادهای نظامی ع امنیتی کانالیزه شده و مسئلهی رانت و فساد
سیستماتیک در تاروپود این نظام رسوخ کرده است .بنابراین ،تصور اینکه بتوان فرآیند خصونیساهیها
در یک جامیهای بسته (که قدرت سیاسی عمدتاً اه طریق درهمشکستن هرگونه مقاومت و اعتراض
اجتماعی حتظ و تأمین میشود) را دقیقاً مشابه این فرآیند در جوامع پیشرفتهی سرمایهداری لحاظ و
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دریافت کنیم ،تناا به عدم درک پویا و تاریخی اه پدیدهی اقتصاد نولیبرالی در همان و مکان خاص منجر
میشود.
بیدلیل نیست توهیع منابع اقتصادی ،بهطور مشخص اموال و داراییهایی که تحت مالکیت دولت
است ،بهسوی ناادهای مستقر در قدرت ،افراد ناحبنتوذ و اعوان و انصار حکومتی ساهماندهی و
سراهیر میشود .اگر وظیتهی دولت تسایل ملزومات و شرایط انباشت سرمایه است ،گرایش غالب بر
ساهوکار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران (که بیدرنگ نشان خواهیم داد) همواره گرایش به انباشت ثروت
و سرمایه و نیز تمرکز قدرت سیاسی در دایرهی نااد دولت و ساهوبرگ نظامی و امنیتی آن بوده است.
این ناادها و نیروها اه چنان قدرت مادی و ساختارمندی برخوردارند که تغییر و عقبراندن آن نه اه
مسیر درافتادن در باهیِ مناسبات قدرت حاکم و یا لتاظی سیاسی ،که تناا با اتکا به نیروی مادی و
ساهمانیافتهی کارگران و محرومان جامیه امکانپذیر است .با عزیمت اه این نظرگاه ،اکنون فرآیند
خصونیساهیها در چند دههی گذشته را مورد کنکاش قرار میدهیم.
.3-4

فرآیند خصوصیسازیها در سه دههی اخیر

بهانطلاح «گسترش مالکیت» در حوههی تولیدی و اقتصادی ،سرآغاه آن در ایران به دورهی رژیم
پالوی بر میگردد که بهموجب آن «ساهمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» در سال 1534
به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وهارت امور اقتصاد و دارایی تأسیس گردید .اهم اهدافی که این
قانون تیریف کرده بود بهانطلاح «سایمکردن کارگران و کارمندان و کشاورهان در مالکیت واحدهای
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تولیدی» بود .تحت حاکمیت جماوری اسلامی ،در چارچوب همین سیاست ،طبق مصوبهی سال 33
مجلس شورای اسلامی (قانون باهپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی) ،دولت
مکلف شد نسبت به فروش کلیهی ساام مشمول قانون سال « ،34انل باای اوراق قرضهی گسترش
مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخش خصونی ،ساهمانهای دولتی و بانکها را ...
باهپرداخت نماید» .پیرو تصویب این قانون ،در سال « ،1531آییننامهی اجرایی مرحلهی اول
واگذاری»ها اعلام گردید که مطابق آن میبایست «بخشی اه ساام واحدهای تولیدی متیلق به دولت،
مؤسسات و ساهمانهای انتتاعی دولتی ،شرکتهای دولتی ،بانکها و ناادهای انقلاب اسلامی» واگذار
گردد (سخا.)1566 ،
پس اه پایان جنگ هشتساله و تثبیت قدرت سیاسی ،حامیان انلاحات و توسیهی اقتصادی

پنجسالهی اول و دوم توسیه (میروف به برنامهی تیدیل ساختاری) تدوین و رونمایی شد .رویکرد دولت
در راستای برنامهها و راهبرد باهساهی اقتصادی و بهموجب آن فیالترشدن بخش خصونی در اقتصاد
این بود که بستر لاهم جات خصونیساهی را فراهم آورد .رویکرد رفسنجانی یک استراتژی اه بالا
برای پیادهساهی لیبرالیسم اقتصادی بود ،به گونهای که دولت در این فرآیند نقش کلیدی ایتا کند .این
راهبرد «توسیه» دلالت بر تحول چشمگیر و راهبردیِ سیاستهای اقتصادی داشت که همراستا با
دستورالیملهای تجویزی نندوق بینالمللی پول و بانک جاانی و برنامهی تیدیل اقتصادی برای ایران
بود .یکی اه مشوقهای انلی این برنامه« ،تشویق و حمایت اه ایجاد تشکلهای ننیتی و میدنی و
تخصصی و واگذاری ساام ننایع دولتی و ملی شده (به استثنای ننایع بزرگ و مادر) به مردم» بود
(مرکز پژوهشهای مجلس .)1531 ،در چارچوب همین راهبرد ،مصوبهی هیأت وهیران در سال ،1512
«سیاست واگذاری ساام متیلق به دولت و ساهمانها و شرکتهای دولتی» را اعلام کرد .دولت در
چارچوب همین تصویبنامه اسامی  565شرکت را طی دو فارست ع که عمدتاً تحت پوشش «وهارت
ننایع (ساهمان ننایع ملی ایران)» و «وهارت ننایع سنرین (ساهمان گسترش و نوساهی ننایع ایران)»
بودند ع برای واگذاری ابلاغ کرد .متیاقباً ،همانطور که در نمودار شماره ( )1نمایان است ،طی دورهی
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بهرهبری هاشمی رفسنجانی کلید اجرای «پروژهی راهبردی توسیهی اقتصادی» را هدند که در برنامهی
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برنامهی اول توسیه ( )1515-1536مجموع ارهش شرکتهای واگذارشدهی دولتی حدودا  1.1میلیارد
ریال بوده است.
قانون برنامهی دوم توسیه (مصوب  )1515بار دیرر سیاست خصونیساهیها را تحت عنوان «ایجاد
تیادل در سام بخشهای دولتی ،تیاونی و خصونی در اقتصاد کشور» دنبال کرد .اهم هداف این برنامه
عبارت بود اه «ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فیالیتهای بخش خصونی و تیاونی ،واگذاری
بخشهای اه فیالیتهای دولتی  ...به بخشهای خصونی و تیاونی ،واگذاری شرکتهای دولتی
بهبخش خصونی و تیاونی با اولویت ایثارگران و بهحداقل رساندن واگذاری این شرکتها به ناادها و
مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها» (سخا .)1566 ،منظور اه ناادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
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اساساً بنیادهای هیرمجموعهی بیترهبری و ناادهای نظامی و امنیتی وابسته به سیاه پاسداران ،بسیج و
نیروهای مسلح است( .بهرغم اینها ،در ادامه نشان خواهیم داد که اتتاقاً گرایش عمومی و غالب بر
فرآیند خصونیساهیها کانالیزهکردن این فرآیند بهسوی این ناادها و گروههای وابسته به حاکمیت و
حامیانشان است) .جات تحقق این برنامهها ،دولت وظایتی را در دستور کار خود قرار داد تا ملزومات
اجرای سیاستهای خصونیساهی و آهادساهی اقتصادی را مایا ساهد .در برنامهی دوم توسیه آمده
است که دولت باید «برای فیالتر شدن این بخشها تدابیر و اقداماتی اه قبیل انلاح مقررات ،ارائهی
تسایلات بانکی ،تکمیل سرمایهگذاری هیربنایی ،توسیه و تسایل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها
و ساختارهای ننیتی ،تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید» (مرکز پژوهشهای مجلس .)1515 ،در پرتو
این سیاستها ،در مجموع ،ارهش کل ساام شرکتهای واگذارشده طی این دوره ( )1511-1514به
بیش اه  0.3میلیارد ریال رسید .در مقایسه با دورهی پیش ،این میزان حدوداً  32درند افزایش یافته
است.
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نمودار شماره  .1ارهش ساام شرکتهای واگذارشدهی دولتی طی سالهای 1512لغایت مار 1566

ارزش به میلیارد ریال

1398

1396

1394

1392

1390

1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

1374

1372

1370

منبع :ساهمان خصونیساهی ایران (محاسبات اه نویسنده است).

با برسرکار آمدن دولت خاتمی در سال  ،13این دولت بهرغم رویکرد انتقادی بهنسبت دولت
هاشمی ،راهبرد تیدیل ساختاری اقتصادی را با طرح همهمان انلاحات سیاسی درهم آمیخت و بهعنوان
سیاست عمومی انلاحطلبان عرضه کرد .این دولت با اهداف بلندپرواهانهاش در خصوص انلاحات
ساختاری در اقتصاد ،در برنامهی سوم توسیه تأکید کرد که «به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بارهوری
منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرنهی سیاستگذاری و توسیهی توانمندی
بخشهای خصونی و تیاونی ،ساام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهایی که ادامهی
فیالیت آناا در بخش دولتی غیرضروری است ،طبقمقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط
مساوی ،به بخشهای تیاونی و خصونی فروخته خواهد شد» (مرکز پژوهشهای مجلس.)1516 ،
همچنین ،بهموجب مادهی ( )13این برنامه ،دولت موظف شد با تغییر اساسنامهی «ساهمان مالی گسترش
مالکیت واحدهای تولیدی» نسبت به تشکیل یک «ساهمان خصونیساهی» اقدام نماید .بر همین مبنا
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سال
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«ساهمان خصونیساهی ایران» در سال  1512تشکیل شد (سخا .)1512 ،این اقدام تلاشی بود در راستای
گسترش خصونیساهی شرکتهای دولتی تحت عنوان ساماندهی این شرکتها و واگذاری ساام
آنها به بخشهای غیردولتی .در طول دورهای که خاتمی بر مسند قدرت بود ،مجموعاً ارهش کل ساام
واگذارشدهی شرکتهای دولتی نزدیک به  06میلیارد ریال بوده ،این درحالی است که این میزان در
دورهی رفسنجانی کمتر اه  4میلیارد ریال بود است (بهنمودار  1بنررید).
بید اه اینکه محمود احمدینژاد کرسی ریاستجماوری را بهدست گرفت ،روند خصونیساهیها
رشد بیسابقه و چشمگیری پیدا کرد .این تحول نتیجهی یکدستتر شدن حاکمیت و ابلاغ بند(ج)
سیاستهای کلی انل ( )44قانون اساسی اه سوی رهبر جماوری اسلامی در خردادماه سال  14بود که
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هدف آن اساساً گسترش خصونیساهیها در حوههی ننایع بزرگ و مادر بود .اهمّ اهدافی که این
ابلاغیه عرضه کرد شامل «شتاببخشیدن به رشد اقتصاد ملی»« ،گسترش مالکیت به عموم مردم»« ،ارتقای
کارایی بنراههای اقتصادی»« ،افزایش رقابتپذیری»« ،افزایش سام بخشهای خصونی و تیاونی در
اقتصاد ملی» و «کاستن اه بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فیالیتهای اقتصادی» بود .مطابق این
ابلاغیه ،دولت موظف است « 12درند اه ساام بنراههای دولتی مشمول ندر انل ( )44را به بخشهای
خصونی شرکتهای تیاونی ساامی عام و بنراههای عمومی غیردولتی» واگذار کند (سخا .)1514 ،در
واقع مورد دومی مشمول بنیادهای فرادولتی مانند نندوقهای باهنشستری و شرکتهای پیمانکاری
وابسته به ناادهای نظامی و بنیادهای موقوفه است.
مطابق دادههای ارائهشده در نمودار ( ،)1پس اه ابلاغ این سیاستها ،روند واگذاری ساام شرکتهای
دولتی سرعت و شتاب فزایندهای به خود گرفت .اه سال  12تا  14مجموعاً  50هزار میلیارد ریال اه ساام
شرکتهای دولتی واگذار شده بود که فقط  0درند اه کل واگذاریهای تاکنونی را به خود اختصاص
میدهد .این درحالی است که اه سال  13تا  ،66یک تریلیون و  110هزار میلیارد ریال ساام واگذار شده
است که رویهمرفته  61درند اه کل این انتقالات را تشکیل میدهد .این روند تصاعدی بدیننورت
است که مجموع ارهش شرکتهای واگذارشده در سال  13حدوداً  54هزار میلیارد ریال بوده است که
این میزان در سال  11به بیش اه  033هزار میلیارد ریال و بید اه فروکشی نسبی در سال  ،16به بیش اه
 442هزار میلیارد ریال در سال  60رسیده است.
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پس اه آنکه دولت روحانی در سال  60هدایت دولت را در دست گرفت ،مطابق آمارهای ساهمان
خصونیساهی ،واگذاریها کاهش چشمگیری پیدا کرد بهطوری که در طول سالهای  65تا 61
پایینتر اه  32هزار میلیارد ریال باقی ماند .اما در یکسال اخیر ،در نتیجههای تحریمهای اقتصادی و
بحرانی مالی دولت ،جبران کسری بودجهی دولتی با واگذاری شرکتهای دولتی تیقیب شد .اه اینرو
میزان ارهش واگذاریها تا پایان مارماه  66به بیش اه  511هزار میلیارد ریال افزایش یافت .ناگتته نماند
که اسحاق جاانریری ،میاون اول حسن روحانی ،در آبانماه سال  63با تاکید بر اینکه «خصونیساهی
یکی اه سیاستهای قطیی نظام است» افزود که «همهی دستراهها و ارکان نظام باید برای تحقق
سیاستهای کلی انل  44قانون اساسی  ...تمام تلاش خود را به کار گیرند» (دنیای اقتصاد .)1563 ،حال
به سیاست حاکم بر باهتوهیع منابع اقتصادی اه مجرای خصونیساهی شرکتهای دولتی بنرریم.

برخلاف لتاظی و پروپاگاندای مدافیان و اجراکنندگان خصونیساهیها مبنی براینکه هدف اه این
سیاست «محدودساختن دامنهی فیالیت دولت»« ،گسترش مالیکت در سطح عمومی» یا «افزایش سام
بخشهای خصونی و تیاونی در اقتصاد ملی» است ،آمارها و واقییتهای عینی بیانرر این حقیقتاند
که ناادها و گروههای حامی حاکمیت انلیترین منتتیان خصونیساهیها بودهاند و در واقع بخش
دولتی و فرادولتی همچنان کنترل منابع اقتصادی را در دست دارند .بیان این مسئله نباید چنین فام شود
که اگر واگذاریها تماموکمال در اختیار بخش خصونی «واقیی» قرار میگرفت نانی به ستره
تایدستان جامیه افزوده میشد و یا بحرانهای پیدرپی اقتصادی و اجتماعی خاتمه مییافت .مقصود
این است نشان دهیم که ساهوکارهایی که بر فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی حاکم است ماهیتاً بر
رانتخواری ،انحصار و اختلاس میچرخد .چتتوبست ساخت قدرت سیاسی و ساختار اقتصادی طوری
بنا شده است که منابع اقتصادی را بهسوی ناادهای در قدرت ساهماندهی میکند تا بتوانند باتر اه نظام
حاکم محافظت کنند .در ادامه تناا برخی اه هوایای این حجم عظیم اه تاراج ،فساد و رانت را باهنمایی
میکنیم تا نشان دهیم که باهتولید ساهوبرگ قدرت دولتی و حامیپروری مامترین کارویژهی این
فرآیند بوده است.
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رانت ،انحصار و اختلاس در فرآیند خصوصیسازیها
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در طول نخستین دورهی فرآیند خصونیساهیها ،طی سالهای  31تا  ،15نیمی اه  551شرکت
واگذارشده به بنیادهای فرادولتی (مانند بنیاد شاید و بنیاد مست یتان و جانباهان) داده شدهاند (مرادی،
 .)162 ،0223بر اساس گزارش کمسیون ویژهی مجلس ایران در سال  62دربارهی روند
خصونیساهیها ،اه مجموع ساام واگذارشدهی شرکتهای دولتی 56 ،درند آن در قالب طرح
«توهیع ساام عدالت» 04/3 ،درند بابت «ردّ دیون دولت» و  53/3درند آن در قالب واگذاری به
«بخش خصونی» بوده است .اه این میزان ،در طول این دوره تناا  15/3درند اه روند خصونیساهی
بهانطلاح «حقیقی» بوده و نزدیک به  13درند آن به شرکتهای «شبهدولتی» واگذار شده است.
شرکتهای شبهدولتی ،ناادها و شرکتهایی هستند که نه تحت حاکمیت و نظارت دولت ،مجلس و
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دستراههای نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابتپذیری بخش خصونی را رعایت میکنند (دویچهوله
0212؛ خانه ملت .)1562 ،افزون براین ،مؤسسات فرادولتی شامل «بانکها ،شرکتهای نظامی،
شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینری وابسته به حکومت ،بنیادهای موقوفات ،نندوقهای باهنشستری
و ساام عدالت» میشوند.
همانگونه که نمودار ( )0نشان میدهد ،مطابق گزارش ساهمان خصونیساهی ،در طول سالهای
 1512تا  ،1564حدوداً  333هزار میلیارد ریال (میادل تقریبی  %43اه کل واگذاریها) بهسوی ناادهای
نظامی (اه جمله ،سیاه پاسداران و بسیج و نیروهای مسلح) ،بنیادهای فرادولتی (همچون بنیاد مست یتان
و جانباهان ،بنیاد شاید و غیره) و دیرر ناادهای عمومی غیردولتی و وابسته به حکومت سراهیر شدهاند.
در مقابل ،تناا  031هزار میلیارد ریال ( )%16به بخش خصونی «واقیی» (حال بماند که منظور اه بخش
خصونی واقیی چیست) ،حدوداً  522هزار میلیارد ریال ( )%01به بخش «ساام عدالت» ،و نزدیک به
 022هزار میلیارد ریال ( )%14در اهای «رد دیون دولتی» واگذار شده است .این آمارها نشاندهندهی این
واقییت است که تمرکز انباشت ثروت و قدرت در دست ناادهای وابسته به ساهوبرگ حکومتی (نظامی
ع امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنری) برجستهترین خصلتویژهی فرآیند خصونیساهیها بهسان
جلوهای اه اجرای سیاستهای اقتصاد نولیبرالی است.
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نمودار شماره  .2ارهش شرکتهای واگذارشده به بخشهای مختلف طی سالهای  12تا 64

656,433

بخش خصوصی «واقعی»

منبع :ساهمان خصونیساهی ( ،1564ص.)00 .

این واقییت بهوضوح و ندالبته بهشکل پارادوکسیکال اه هبان حسن روحانی بیان میشود .روحانی
دربارهی سیاست و عواقب خصونیساهیها در جمع فیالان اقتصادی گتته بود که «ابلاغ سیاستهای
انل  44برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت اه اقتصاد دست بکشد ،اما ما چه کار
کردیم؟ بخشی اه اقتصاد دست یک دولت بیتتنگ بود که آن را به یک دولت با تتنگ تحویل دادیم
که کسی جرأت ندارد با آناا رقابت کند ،این اقتصاد و خصونیساهی نیست» (ایلنا .)1563 ،وی
یکسال پس اه سرکار آمدنش ،در سال  ،65با کنایه خطاب به سیاه پاسداران گتت که «اگر اطلاعات،
تتنگ ،پول ،سرمایه ،سایت ،روهنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد
میشوند» (خبرآنلاین .)1565 ،مواضع متناقض و لتاظیهای پرطمطراق روحانی تناا در چارچوب
تبلیغات رسانهای و مناهعات درونحکومتی قابل توضیح است ،چراکه منطق کارکردیِ ساهوکارهای
اقتصاد سیاسی و ساخت قدرت در این نظام بسیار فراتر اه کشمکش دستهبندیهای دورنحکومتی است.
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این واقییت که ضرورت باهتولید ساهوبرگ دولتی ،یینی تمرکز و استمرار مداخلهی فزایندهی ناادهای
نظامی ع امنیتی در اقتصاد و جامیه ،مواضع متناقض رؤسای جماوری را نیز بیمایه میکند و چندان دوام
نخواهند آورد در کِردوکار و مواضع بیدی روحانی آشکار شد .بهطورمثال ،در اوایل سال  64روحانی
در نشست با فرماندهان سیاه گتت« :من آن شاییاتی که راجع به سیاه مطرح میشود را انلاً قبول ندارم،
که می خواهند سیاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سیاه رقیب مردم نیست؛ سیاه رقیب بخش خصونی هم
نیست» (میزان .)1563 ،بنابراین ،وی تأکید کرد که «سیاه امروه باید پروژههای مامی که بخش خصونی
توان آن را ندارد برعاده بریرد» (دویچهوله. )0215 ،
همچنین در چارچوب سیاست خصونیساهیها ،دولت بخش بزرگی اه ساام شش مرکز
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پتروشیمی و نیروگاهی را به ساهمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و نندوق باهنشستری سیاه
واگذار کرد .ساهمان خصونیساهی در سال  11اعلام کرده بود که « 63درند اه ساام شرکت
نمایشراههای بینالمللی بابت رد دیون به «ساتا» واگذار شده است .اما در نتیجهی موجی اه مخالتتها
«احمدینژاد با ابلاغ دستوری به وهیر امور اقتصادی و دارایی [دستور] ابطال میامله را نادر کرد»
(تابناک .)1560b ،یکی دیرر اه موارد بحثبرانریز که در سال  11رخ داد این بود که بید اه حاشیههای
فراوان  31درند اه شرکت مخابرات ایران به ارهش  1122میلیارد تومان در  13قسط به تصرف
کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل اه سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران ،شاریار ماستان و سرمایه
گذاری توسیه اعتماد ( که این کنسرسیوم تحت کنترل سیاه است) در آمد (تسنیم.)1564 ،
در اردیباشت ماه سال  61رئیس کل ساهمان خصونیساهی اعلام کرد که «بخش خصونی در
ایران خیلی کوچک و در مقابل ،بخش دولتی خیلی بزرگ است» .وی در ادامه گتت« :اه مجموع 0222
بنراه و شرکت قابل واگذاری تا به امروه حدود  622بنراه را که دولت در آناا ساام داشته به بخش
خصونی واگذار شدهاند؛ حدود  322بنراه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود
 322شرکت تییین تکلیف شدهاند که یا منحل و یا در دیرر شرکتها ادغام شدهاند» (تسنیم.)1561a ،
استمرار کنترل دولت و ناادهای فرادولتی بر فرآیند خصونیساهیها و مالکیت بر واحدهای تولیدی
و اقتصادی ،خود را بهوضوح در گزارش سال  61ساهمان مدیریت ننیتی نشان میدهد .نمودار ()5
نشان میدهد که اه میان  322شرکت برتر ایران در سال مالی ( 63براساس مجموعهای شاخصها اه جمله

 / 53نولیبرالیسم در ایران

میزان فروش و سودآوری) ،تیداد  163شرکت برتر در مالکیت عمومی (یا همان ناادها و شرکتها
فرادولتی ،نظامی و نزدیک به حاکمیت) 051 ،شرکت در مالکیت بخش خصونی و  14شرکت نیز در
مالکیت دولت است .نکته آنجاست که ذیل گروه  122شرکت برتر اول 32 ،شرکت عمومی (فرادولتی)،
 10شرکت دولتی و  01شرکت خصونی قرار گرفته و درمجموع ،اه میان  322شرکت برتر ایران
مجموع تیداد شرکتهای دولتی و فرادولتی ( 036میادل  )%34و تیداد شرکتهای بخش خصونی
( 051میادل  ) %43است .این آمار نیز نمایانرر این واقییت است که بید اه سه دهه خصونیساهی در
ایران ،دولت و ناادهای فرادولتی (باهم) اه لحاظ مالکیت در میان این شرکتها دستبالا را دارند.

نمودار شماره  .3سام مالکیت بخش خصونی ،دولتی و عمومی (فرادولتی) اه  322شرکت برتر ایران در
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بر متن این اوضاع روهنامهی «عصر ایران» ( ،)1561مسئلهی خصونیساهی در ایران را یک
«تراژدی» ونف میکند و گزارش میدهد که واگذاریها بر خلاف اهداف و محتوای قانونیِ
اعلامشدهی آن عمل کردهاند .به گتتهی این روهنامه ،رانت بر اکثر واگذاریها در ایران حاکم است و
این واگذاریها «به ویژه در بنراهها و حوهههایی با گردش مالی بالا تناا به گروههای بهانطلاح خودی
نورت میگیرد و در حقیقت واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصونی واقیی جای خود را به
واگذاری اه بخش دولتی به بخش شبهدولتی» داده است .این گزارشها باهتاب گوشههایی اه یک
ساهوکار ساختاری و ناادینهشده در نظام جماوری اسلامی و اقتصاد سیاسی حاکم است .در همین راستا
و بنا به «افشاگری»های مقامات حکومتی گوشههایی اه فساد ،رانت و اختلاس بهسطح رسانهها کشیده
| نقد اقتصاد سیاسی |

میشوند .بهعنوان مثال ،یکی اه جنجالیترین موضوعات یک سال اخیر مسئلهی «آهاد کردن میادن» بود
که توسط حسن روحانی مطرح شد .آنچه پسِ پشت این ق یه ناتته است خصونیساهی شتابنده و
گستردهی میادن و واگذاری آنها به ناادهای فرادولتی و نظامی است که به موجب آن میادن در دست
ناادها و گروههای نزدیک به حاکمیت و افراد ناحبنتوذ به انحصار درآمده است .روحانی طی
کنترانسی به وهارت ننیت و میادن و تجارت (نمت) تونیه کرد که «میادن را آهاد کنید ،میادن
روی کاغذ به افرادی واگذار شده و حبس شده است ،این میادن را باید اه حبس نجات دهیم ».در ادامه
افزود« :این ورق پارههایی که به برخی داده شده است ،مالت و همان بدهید ،اگر در این باهه همانی
نتوانستند بارهبرداری کنند کاغذ ها را ابطال کنید و میادن را به مردم واگذار کنید» (تسنیم.)1566 ،
ماجرای این ورقپارهها اه این قرار است که مادی کرباسیان ،میاون وهیر نمت ،اعلام کرده بود که
«در دولت گذشته به اسم خصونیساهی بیش اه  02هزار میلیارد تومان اه داراییهای ایمیدرو را به
شبهدولتیها دادهاند» (دنیای اقتصاد .)1565 ،متیاقباً در سال  61بیتا بصیرانی ،ع و انجمن هغالسنگ
ایران ،در ارتباط با مسئلهی رانتخواری در واگذاری میادن کشور گتته بود که «طبق قانون میادن
محدودههای ثبتشدهی اکتشافی که به دلایلی فیالیتی در آناا نورت نمیگیرد ،باید توسط دولت به
مزایده مجدد گذاشته شوند ،ولی ایمیدرو میادن را قبل اه مزایده به شرکتهای دولتی و یا افرادی خاص
واگذار میکند» (میمتالز .) 1561 ،مسئله این است که دو هلدینگ بزرگ دولتی ،ایمیدرو و ایدرو،
بهدلیل اینکه اه دولت طلبهای بزرگی دارند اجارهی واگذاری ساام به بخش خصونی را گرفتهاند
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اما با انتقال بهانطلاح مالکیت به ناادهای فرادولتی و نزدیک به حاکمیت ،ضمن کسب درآمد به توهیع
رانت هم میپرداهند .اه دیررسو ،دولت با خصونیساهی سایر بنراههای که ایدرو و ایمدرو در آن
ساامدار هستند ،درآمد ناشی اه واگذاریها را با این دو مجموعه تااتر میکند .آنچه اساساً تغییری در
آن حانل نشده استمرار کنترل دولت و ناادهای وابسته به آن در ننایع است و در روند این واگذاریها
چه به بخش خصونی و چه به بخش عمومی (فرادولتی) رانت و فساد بر آن سیطره یافته است.
بر اساس «گزارش تتریغ بودجهی  »61در خصوص فساد و انحرافات در فرآیند خصونیساهیها
اه سال  12تا  ،61اه مجموع  164مورد اه واگذاری ساام ،بنراه و داراییهای دولتی به ارهش تقریبی
 146هزار میلیارد تومان 11 ،درند واگذاریها شامل «ساام عدالت» (« ،)%11ردّ دیون دولتی» ()01%
(که هر دوی آناا غالباً مربوط به ناادهای عمومی غیردولتی میباشد) و «نندوقهای باهنشستری و

و نرفا ً منجر به انتقال مالکیّت اه دولت به بخشهای مذکور شده است (ایسنا .)1566 ،در واقع این
بخش اه واگذاریها با دستی خصونیساهی شدهاند و با دست دیرر به جیب ناادهای نظامی و
فرادولتی ،گروهها و افراد وابسته به حکومت سراهیر شدهاند .همچنین در گزارش آمده است که
انحرافات در واگذاریهایی گاه اه طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته ،حدوداً  11.132میلیارد تومان
بوده که  1312میلیارد تومان آن (میادل  )15%اه این انحرافات به «نحوهی قیمتگذاری» ،حدوداً  5هزار
میلیارد تومان (میادل  )03%/3مربوط به «اهلیّت مشتریان» و  110میلیارد تومان مربوط به «سایر موارد»
میباشد .نیز اقساط میوّق واگذاریها تا پایان سال  ،61بالغ بر  1311میلیارد تومان بوده که تاکنون ونول
و به خزانه واریز نشده است (همان) .در جوار این آمارها ،اه خلال دعواهای خانوادگی و کشمکش
جناحهای درون حکومتی ،گوشههایی اه ابیاد این فساد و رانتها به بیرون دره پیدا میکند .مثلاً به
گتتهی یکی اه نمایندگان مجلس ،در سال « 61رد پای میرعلی اشرف پوری حسینی ،رئیس ساهمان
خصونیساهی ،در تخلتاتی همچون خصونیساهیهای بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاریهای
رانتی به افراد خاص دیده شد» .سایت «الف» منتسب به احمد توکلی ،چارهی شناختهشدهی جناح
انولررا ،پرده اه روی برخی «تخلتات» و «حیفمیل» در همان ریاست پوری حسینی برداشته است،
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ناادهای نظامی و انتظامی» ( )51%نورت پذیرفته که ماهیّت خصونی ساهی بهانطلاح «حقیقی» نداشته
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اهجمله «شرکت نتت کرمانشاه به ارهش واقیی  311میلیارد تومان فقط  166میلیارد تومان یینی کمتر اه
یکسوم ارهش واقیی واگذار شده است .شرکتهای آلومینیم المادی و هرمزال  614میلیارد تومان
واگذار شد در حالی که بید اه واگذاری  543میلیارد تومان جدید اه داراییها و ارهش واقیی آن کشف
شد که در واگذاری لحاظ نشده بود .ارهش واقیی شرکت کشت و ننیت مغان  4هزار میلیارد تومان
بود اما به متقاضی  1132میلیارد تومان واگذار شد .ماشینساهی تبریز در سال  64،311میلیارد تومان
ارهشگذاری شد اما در سال  63این شرکت با همان مبلغ سال  64واگذار شد( ».الف .)1561 ،بهبیانی
روشنتر ،ناادهای فرادولتی ،آقاهادهها و اعوان و انصارشان در طول سه دههی گذشته اه رهرذر سیاست
خصونیساهیها و به مدد رانتخواریهای نظاممند و فسادهای ناادینهشده اه اموال و داراییهای
| نقد اقتصاد سیاسی |

دولتی منتتع شدهاند.
دو نمونهی باره اه رانتخواری حاکم بر فرآیند خصونیساهی مربوط به شرکت هیکو و شرکت
نیشکر هتت تیه هستند .بنابه گزارش ایلنا درخصوص واگذاری هیکو در سال  63،یکی اه نمایندگان
مجلس گتته بود که «فقط برند هیکو میلیاردها تومان قیمت دارد .طبق قرارداد ،شرکت هیکو باید با مبلغ
 522میلیارد تومان و ضمانتنامهی بانکی  132میلیارد تومانی واگذار شود که در این مورد تناا با
پرداخت  12میلیون تومان حصهی نقدی واگذاری نورت گرفته است (وحیدیان .)1561 ،همچنین به
گتتهی علیرضا بیری ،نمایندهی مجلس «خریدار نیشکر هتتتیه ،یک ننیتِ  0222میلیارد تومانی را به
قیمت  003میلیارد تومان خریداری میکند که اه این مبلغ هم فقط  12میلیارد تومان را پرداخت میکند».
طبق گزارش ساهمان خصونیساهی قیمت پایه برای خرید این شرکت  011میلیارد تومان در نظر گرفته
شده بود که «ناایتاً  63درند ساام این شرکت با شرایط  3درند نقد و مابقی طی اقساط  1ساله،
به کنسرسیومی متشکل اه شرکت دریای نور هئوس ،امید اسدبیری و مارداد رستمی ،به عنوان تناا
شرکتکننده در مزایده ،به مبلغ  0.000میلیارد ریال واگذار گردید (سخا .)1563 ،اما چاار ماه بید
اسدبیری و رستمی با پیش پرداخت  3میلیارد تومانی ناحب این شرکت شدند .مبلغ پرداختی توسط
ناحبان جدید هتتتیه حتی کمتر اه درخواست واریز  3درند نقد توسط ساهمان خصونیساهی بود
اما فرآیند واگذاری تکمیل شد (اعتماد.)1566 ،
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همچنین ،اختلاس و قاچاق عمدهی  1/3میلیارد دلاری اره دولت توسط دو متام انلی این پرونده،
امید اسدبیری مدیرعامل شرکت نیشکر هتتتیه و مارداد رستمی چرینی رئیس هیئتمدیرهی شرکت،
بهعنوان بزرگترین اختلاس اره کشور اعلام شد .در اجلاس دادگاه ویژهی رسیدگی به جرائم
اخلالگران و متسدان اقتصادی ،اه سوی نمایندهی دادستان گتته شد که «در یک قلم ،اسدبیری با شرکا
قرارداد واردات خط تولید  11هزار تُنی نیشکر به مبلغ  350میلیون دلار را ثبت کرده که  543میلیون دلار
را دریافت کرده ،درحالیکه ارهش واقیی این خط تولید  14میلیون دلار بوده است و دستآخر هیچ
وارداتی هم نورت نررفته .اقدام دیرر وی ،دریافت  512میلیون دلار اره مبادلهای برای واردات
رباتهای ننیتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هتتتیه بوده در حالیکه مجموع واردات بردهای
الکترونیکی کل کشور اه سال  64تا  61به میزان  31میلیون دلار بوده است» (مشرق .)1566 ،در این

که اسدبیری اه طریق واسطهای مبلغ  022هزار دلار رشوه به همسر استاندار خوهستان داده است .بنا به
شواهد و مدارکی که منتشر شده ،شبکهای که به این پروندهی فساد و دهدی متصل است چنان وسیع و
درهم تنیده است که اه مقامات و مسئولین دولتی گرفته تا تسایلات ارهی اه سوی «بانک مرکزی» و
دیرر بانکهای کشور اهجمله «بانک اقتصاد نوین» و «بانک کشاورهی» را در بر میگیرد .اینها تناا
گوشههایی اه اختلاس و چیاول در مقیاس نجومی است که هر روه اتتاق میافتند و تناا برخی اه آنها
در نتیجهی اعتراضات کارگری و فشار اجتماعی افشا میشوند و به رسانهها راه پیدا میکنند.

 .5درسها و چشماندازها
براساس آنچه اه نظر خواننده گذشت ،پدیدهی نولیبرالیسم را نمیتوان جدای اه سرشتنشان
مناسبات اجتماعی و تولیدی سرمایهداری مورد کندوکاو قرار داد و جلوههای آن را تبیین و باهنمایی
کرد .منتاا نمودهای متمایز سرمایهداری نولیبرالی در بستر تاریخی و قلمروهای متتاوت ناشی اه پویایی
درونی ،برهمکنشها و ت ادهایی است که نیروهای متیدد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنری ایجاد
میکنند .بنابراین وجهممیزه ی اقتصاد نولیبرالی در ایران ریشه در رشدنایافتری ناادها و نیروهای باهار و
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پروندهی اختلاس گری آمده است که پای استاندار خوهستان نیز در میان است .ماجرا اه این قرار است
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شالودههای اقتصادی ،ساخت قدرت دولتی ،استبداد و اختناقهدگی جامیه ،و غیرهژمونبودن سلطهی
طبقهی حاکم و گروه های در قدرت دارد که اه دل این تناق ات و ت ادهای ساختاری و موضیی،
پیادهساهی راهبرد اقتصاد نولیبرالی در قوارهی متتاوتتری نسبت به جوامع توسیهیافتهتر سرمایهداری
ظاهر میشود .نخستین درسی که باید اه این مسئله گرفت این است که نباید اه تاریخمندی و مکانمندی
پدیدهها غافل شد.
خصلتویژهی اساسی سرمایهداری نولیبرال ایرانی این است که دولت ،درعین اینکه خود محصول
شیوهی تولید در یک جامیهی میین است ،بهمثابهی محور و نحنهگردان انلی تحولات و تیدیلات
ساختاری در باهآرایی و ساماندهی شالودههای اقتصادی و روساخت سیاسی جامیه عمل میکند .اه سال
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 31به اینسو ،نظام جماوری اسلامی اه قدرت دولتی و اه بالا راهبرد تیدیلات ساختاری اقتصادی ،در
نیل به باهساختاربندی و تقویت مناسبات سرمایهداری تولید و باهار آهاد ،دستیابی به رشد اقتصادی،
درهمآمیختن در اقتصاد جاانی سرمایهداری و در تحلیل ناایی تسایل فرآیند انباشت را در دستور کار
قرار گرفت .اما ت ادها و ناساههها درونماندگار میان ناادهای هیرساخت اقتصادی ،ساخت قدرت
دولتی و پیکرهبندی مناسبات طبقاتی و اجتماعی ،سمتوسوی دیرری به این فرآیند بخشید .همانطور
که بالاتر بهتتصیل و وضوح نشان دادیم ،نهتناا مداخلهی دولت در اقتصاد کاسته نشد ،بلکه اقتصاد
بهشکل پیچیده تری به انحصار دولت و ناادهای فرادولتی و وابسته به حکومت درآمد .این هم باهتاب
شرایطی است که نااد قدرت دولتی ،بهحکم عدم مشروعیت نظام حکومتیاش ،ناگزیر باهتولید
ساهوبرگ دولتی (نظامی ،امنیتی ،سیاسی و ایدئولوژیکی) بهمنظور حتظ و ت مین بقای نظام را در
اولویت سیاستهای راهبردی اقتصادی قرار داد .نظربهاینکه تنشها و تخانمات اجتماعی نرفاً به مدد
دستراه سرکوب بهعقب رانده میشود ،دولت طوری برنامهریزی میکند که باهتوهیع و باهتخصیص
منابع مالی و اقتصادیاش را در خدمت به نیرومندساختن ناادها قدرت هدایت و ساهماندهی کند .بههمین
دلیل است که ملزومات فرآیند انباشت سرمایه و ثروت اجتماعی اه حلقهی ناادهای قدرت کانالیزه
میشود .در نتیجه ،فساد ،رانت و اختلاسهای بزرگ و نظاممند به شناسهی انلی تمامی فیالیتهای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تبدیل میشود .اینها مختصات و وجهممیزهی سرمایهداری نولیبرالی در
ایران است که برخی اه ناحبنظران در میان طیف چپ و راست قادر به فام و توضیح آن نیستند و
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بنابراین مدام بر طبل کاربستناپذیری آن بر اقتصاد ایران میکوبند .هیراکه اه سویی ،برخی نررشها
در میان طیف چپ قادر نیستند جلوههای متتاوت و متنوع سرمایهداری را بر بستر تاریخی میین و درون
قلمروهای دولت ع ملتها اه رهرذر «تحلیل مشخص اه شرایط مشخص» مورد تجزیه و تحلیل قرار
دهند .اه سوی دیرر ،جریانات راستگرای لیبرال ،سلطنتطلب و ارتجاعی ،چه در داخل و چه در
اپوهسیون ،برای رنگولیاب بخشیدن به سیاستهای اقتصادی نولیبرالی بهسان نوشدارویی برای اقتصاد
بحرانهدهی ایران ،ادعا میکنند که آنچه در ایران حاکم است نولیبرالی نیست ،گویی نولیبرالیسم به
«سبک» آنها فردای باتری را برای کارگران و هحمتکشان به ارمغان میآورد.
سرانجام اه دل این مباحثات میتوان چشمانداهی را نیز ترسیم کرد .سرمایهداری نولیبرالی پایه و
قدرت مادی در جامیه دارد و در اشکال مختلف در تاروپود جامیه رخنه کرده است .بنابراین تغییر

نه اه مجرای نندوق رأی و باهی در میدان بورژواهیِ حاکم یا امیدبستن به این یا آن جناح
درونحکومتی و یا جریانات راست و واپسگرا در اپوهسیون ،که مستلزم اتکا به یک نیروی عینی و
اجتماعیِ رادیکال است که ساختار و مناسبات طبقاتی و اجتماعی کلیت نظام سرمایهداری حاکم را به
چالش بکِشد ،درهم بییچد و اه نو ساهوکارهای نوینی را پیریزی کند .ضرورت ارائه و تأکید بر
«آلترناتیو شورایی» اه این واقییت ناشی میشود که ساهوکارهای نظام سرمایهداری در عمل ناکارآمدی
خود را در قبال منافع اکثریت جامیه بهاثبات رساندهاند .بنابراین حاکمیت شورایی مساعدترین و
دردسترسترین ساهوکارهای تصمیمگیری ،اجرایی و نظارتی را فراهم میآورد که با توسل به آن
تودههای کارگر و هحمتکش در ابیاد اجتماعی و در همهی سطوح بهطور مستقیم و فراگیر بر سرنوشت
خود اعمال اراده میکنند و در ادارهی امور جامیه مشارکت و دخالت خواهند داشت .اینها امیدهایی
است که اه خلال مبارهات اجتماعی پر فراهوفرود بالیدهاند و به یک افق رهاییبخش اجتماعی برای
هحمتکشان تبدیل شدهاند .نباید فراموش کرد که جامهی عمل پوشاندن به این کورسوهای امید ،نیروی
ساهمانیافته و قدرتمندی را میطلبد که بتواند بدیلی قدرتمند برای جایرزینی ارائه کند .این مام
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رادیکال و یا حتی بهعقبراندن هجمههای فراگیر و فزایندهی آن در چارچوب نظام سرمایهداری کنونی،
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مستلزم گِردآمدن این نیروها در یک بلوک چپ و سوسیالیستی است تا ملزومات تحقق پیشروی
گامبهگام مبارههی ستمدیدگان ،و هستیپذیری جامیهی نوین را خشترویخشت بنا ناند.
***
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