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 بازاندیشی در نسبت نولیبرالیسم و مسائل برآمده

 از روابط کار شرکتی در ایران 

 2، حمید قیصری1منورینوح 

 17/05/1400تاريخ پذيرش:   12/02/1400تاريخ دريافت: 

 چکیده 
ی علوم اجتماعی انتقادی تبدیل شده است. گرایش  نولیبرالیسم به یکی از پرکاربردترین مفاهیم حوزه

صور پردازان اجتماعی و سیاسی به یافتن متحدانی ملی و فراملی نیز سبب تقویت این ت فعاالن و نظریه

نوردد و  یک کشورهای گوناگون جهان را درمی به شده که نولیبرالیسم روندی است واحد که یک

ی خویش حذف و ادغام  ها را در دستور کار خردکننده ای اجتماعی و نهادی آن های زمینه تفاوت

سی در شده از سوی اصحاب اقتصاد سیا های مهم مطرح ای از نظرگاه کند. این مقاله با مرور پاره می

دهد، به  چه در چارچوب روابط شرکتی در ایران پس از انقالب رخ داده و می ایران و با واکاوی آن

پردازد. نتایج این مطالعه از آن حکایت  ی نولیبرالیسم می ی سیطره ی ایده بازاندیشی انتقادی درباره

حتجاج در باب روندهای گیری نولیبرالیسم برای آغاز ا های عام و معطوف به عالم دارند که روایت

ای،  داده در اقتصاد سیاسی ایران مفید هستند، اما بدون رجوع به جزئیات متنوع موضوعی و زمینه رخ

شده متضمن هیچ ادای سهمی از جهات علمی و تحلیلی نخواهد بود. این  های ارائه خروجی تحلیل

گیری و  تر الگوی شکل تشریح دقیقدهد که برای  مقاله با تمرکز بر روابط شرکتی در ایران، نشان می

رفت  شده از نولیبرالیسم مبنی بر برون تنها باید از قرائت عام ارائه بسط این روابط مبتنی بر استثمار، نه

گر فاصله  گذاری و اجرا و جایگزینی آن با بازار آزاد خودتنظیم های سیاست حداکثری دولت از صحنه

ترین  هایی پای فشرد که دولت را در هیأت مهم تر دینامیسم گرفت، بلکه باید بر شناخت هرچه دقیق

از روابط کار   گذاری برای تولد و تداوم این گونه ی میدان سیاست منتفع آن روابط استثماری، در میانه

 دارد.   نگاه می

داری،  نیروهای کار شرکتی، نولیبرالیسم، اقتصاد سیاسی، نوپاتریمونیالیسم، سرمایه :واژگان کلیدی

 سیاست صنعتی
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 مقدمه و بیان مسئله

زردهای فرانسه،  جلیقه  پس از برافراشته شدن پالکاردهایی در تقبیح نولیبرالیسم در جنبش

در ایران نیز پالکاردهای مشابهی برپا و با استقبال  1398آذر  16در اعتراضات دانشجویی 

های متأخر مبارزه با  شی جنب برخی از فعاالن سیاسی، اجتماعی و صنفی روبرو شد. سابقه

استریت، که در پی بحران مالی  و جنبش اشغال وال 2011توان تا سال  نولیبرالیسم را می

عقب برد. به زعم  1990ی  سازی در دهه های ضد جهانی رخ داد، و حتی جنبش 2008

گیری  گران، رخداد هماهنگ این اعتراضات شاهدی است بر عالم بسیاری از تحلیل

را « نولیبرالیسم»نواسازی که به اشکال گوناگون مفهوم  ستثمارگر، فقرافزا و بیهای ا جریان

ی طبقات اجتماعی فرودست را تهدید  تبلور بخشیده و به نحوی فزاینده حیات شرافتمندانه

ی آنان از منابع و مواهب عمومی را سلب  مندی عادالنه های بهره ترین فرصت و حداقلی

ممکن است به جای « نولیبرالیسم»ی فراگیر  ن گفتن از سیطرهحال، سخ  کنند. با این می

هایی را  گران و فعاالن اجتماعی، شائبه های تحلیلی پژوهش ها و ظرفیت افزودن بر امکان

های تجارب طرد و فرودستی 1«بودگی خاص»ها و  نسبت به پیچیدگی« انگاری ساده»ی  درباره

 د. های گوناگون پدید آور2«محلیت»در کشورها و 

توجهی قرار  های برآمده از رویکردهای بازار آزادی را مورد بی گرایی که تقلیل آن این مقاله بی

کوشد روشن کند  دهد، با تمرکز بر موضوع پیدایش و گسترش نیروهای کار شرکتی در ایران می

های  گیی نولیبرالیسم تا چه حد به کار تشریح پیچید شده درباره گیر عرضه که روایت عام و عالم

بیشتر به حاشیه  که خواهیم دید، نظم نولیبرال دولت را هرچه چنان آید. هم چنین موضوعی می

های کلیدی از  ای از روایت شدن حداکثری آن است. بررسی پاره راند و خواهان کوچک می

ر های نولیبرالیسم عبور و ب اقتصاد سیاسی ایران به این مقاله کمک کرده که از مرور مکرر ویژگی

های اجتماعی  ی نیروهای کار شرکتی را از سایر پدیده هایی تأکید کند که تجربه بودگی خاص

  ی علمی آمده چنین به یاری این مقاله های مزبور هم کنند. مرور انتقادی روایت ایران تفکیک می

 عرضه کند.« ها شرکتی»ای را از شرایط  تا فهم تحلیلی تازه

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Particularity  
2 Localities  
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 هايش نولیبرالیسم و روايت

( نولیبرالیسم را واجد سه وجه ایدئولوژیک، حکومتی و 1۵ - 12: 139۷) 1تگر و رویاس

ی  دانند. وجه ایدئولوژیک نولیبرالیسم، در تقابل با مارکسیسم، تولید و مبادله گذارانه می سیاست

های متقابل اقتصادی را در مرکز حیات  آزاد کاالهای مادی در جهانی مشتمل بر وابستگی

مبتنی است  3 های کارآفرینانه بر نظامی از ارزش 2مندی نولیبرال دهد. حکومت ر میاجتماعی قرا

مندی  طلبی فردگرایانه و تمرکززدایی از ارکان کلیدی آن هستند. در حکومت جویی، نفع که رقابت

گری است و تحقق خیر عمومی نیز وابسته به آن  تنظیم نولیبرال، بازار واجد خصوصیت خود

اش در سپهرهای گوناگون را بیابد. با   گرانه ی نقش خودتنظیم مجال ایفای آزادانهاست که بازار 

تر در باب دولت را هم  پردازی منسجم نولیبرالیسم مجال نظریه 4«مدیریت عمومی نوین»ظهور 

بایست  یافت. دولت مطلوب نولیبرالیسم به جای تالش برای نمایندگی جامعه در مقابل بازار، می

مداری و بازارساالری  هایی مانند مشتری وار داشته باشد و درصدد تعمیق ارزش هرفتاری بنگا

کرد که سه دینامیسم توأمان  ی نولیبرالیسم هم ایجاب می گذارانه (. وجه سیاست14باشد )همان: 

های  سازی شرکت زدایی از اقتصاد، آزادسازی تجارت و صنعت، و خصوصی فعال باشند: مقررات

شمارند که  های دیگری را نیز برای نولیبرالیسم برمی ( البته مؤلفه1۵روی )همان: دولتی. استگر و 

ها و  هر یک تأثیراتی شگرف بر حیات جمعی دارند؛ برداشتن فشار مالیاتی از روی بنگاه

های بزرگ، بالمحل دانستن تمایل دولت به  های مالیاتی برای بنگاه شدن استثناها و مشوق قائل

های  چه بیشتر تدابیر رفاهی به بخش فعالیت ی رفاهی و اجتماعی، انتقال هر نهفعاال  ایفای نقش

هایی که نرخ باالی  داوطلبانه و خیریه، تأکید بر اولویت کنترل تورم و عدم استقبال از سیاست

کنند، و اصرار بر محدود کردن قدرت  زدن به نقدینگی تبدیل می ای برای دامن بیکاری را به بهانه

ی  ها هستند. نقطه ی آن مؤلفه پذیر از جمله های کارگری و تقویت بازارهای کار انعطاف اتحادیه

ی  توان در تصویری یافت که در پایان دهه آغاز تبدیل دولت به آماج اصلی تدابیر نولیبرالی را می

های بنیادین اقتصادی در آمریکا و انگلستان ارائه شد. دولت  از سوی هواداران بازنگری 19۷0

بایست با  گری و اتالف منابع عمومی است و می موجودیتی قلمداد شد که همواره مستعد غارت

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Steger & Roy 

2 Neoliberal governmentality  

3 Entrepreneurial values  

4 New Public Management  
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آفرینی چنین  اش، از مخاطرات آتی اقتصادی ناشی از نقش های صالحیت ی حیطه تحدید فزاینده

های عمومی و  (. از جمله نتایج کاستن حداکثری از نقش23عامل منفی و مخربی کاست )همان: 

ر دولت، سپردن سپهرهای اجتماعی و رفاهی به منطق بازار بود. استگر و روی )همان: محو جامعه

ی آموزش نیروهای کار  در زمینه 1کنند که در دولت تاچر ( از جمله به تغییر جهتی اشاره می3۷

وضوح  افزایی کارگران اصرار داشتند، تاچر به های کارگری بر مهارت که اتحادیه رخ داد؛ در حالی

داد که « شورای تجارت و صنعت»ها کاسته و زمین بازی بیشتری را به  ی ابتکار اتحادیه منهاز دا

های آموزشی و مهارتی برای کارگران، به دنبال شناسایی  به جای اصرار بر تعریف اولویت

ی شایان تأملی  طلبید. این سیاست نتیجه هایی بود که بازار از نیروهای کار می ها و مهارت آمادگی

تری را در قبال سرنوشت نیروهای کار  ترتیب مسئولیت هر چه کم در پی داشت؛ دولت بدین را

ی انسانی و   های فعاالنه ریزی ی برنامه پذیرفت، زیرا افزایش اشتغال نیروهای کار نه نتیجه می

بایست به  هایی در بازار بود که فرد فرد کارگران می شدن ظرفیت اجتماعی، بلکه حاصل گشوده

 ها باشند.  شورای تجارت و صنعت در جستجوی آن کمک

گر روایتی است که  بازار تداعی–این قسم از تبدیل مناسبات اجتماعی به مناسبات فرد

به عنوان مبنای مناسبات اجتماعی در نظم نولیبرال ارائه « بدهکاری»( از 39: 1394) 2التزاراتو

گر در اقتصادهای کالسیک و  و معامله. اقتصاد نولیبرال از کاراکترهای تولیدگر 3کند می

گیری مفاهیمی مانند کارآفرینی به تسخیر  کار ی همگانی را با به نوکالسیک عبور کرده و عرصه

آورد. شهروند نظم نولیبرال به این معنا همیشه باید بدهکار باشد، زیرا اصل بر  خود درمی

ثیر  ت و معیشت او را تحت تأپذیری شخصی او در قبال تمام تحوالتی است که حیا مسئولیت

در نظم « بدهی»ی  شود که به میان آمدن مقوله ( یادآور می42دهد. التزاراتو )همان:  قرار می

شود که در آن دولت عنصر مهمی  نولیبرالی موجب منتفی شدن درکی از مناسبات اجتماعی می

ظم نولیبرالی در عین در شکل دادن به توافقات و قراردادهای اجتماعی است. انسان بدهکار ن

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 margaret thatcher 

2 maurizio lazzarato 

رسند که آشکارترین  ابعاد گوناگون مفهوم نولیبرالیسم به این نتیجه می ( نیز پس از مرور2006تورسن و الی ) 3
های آزادی تجاری و مالکیت  ی نولیبرالیسم حراست از فرد و فردیت، و تجلیات خاص آن در حوزه خصیصه

 خصوصی است. 
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ها بوده، به نوعی  تر پذیرای بسیاری از آن های دشواری که دولت پیش پذیرش مسئولیت

شود که قرار است او را از آن قراردادهای میان دولت و جامعه  اجتماعی هم نائل می« استقالل»

های  یه( از آرا۷0 – ۵۷: 1394، 2)در فیلهو و جانستون 1ساس نیاز کند. شرح الپاویت بی

داند که  گرایانه خالی است. او محور اصلی در نظم نولیبرال را این اعتقاد اقتصادی می سوژه

زنند. این اعتقاد اقتصادی در  داری رقم می ای را در جوامع سرمایه دهی بهینه بازارهای آزاد سازمان

مقاومت در  اقتصاد جریان اصلی به 1990ی  از اقبال برخوردار شد، اما در دهه 19۷0ی  دهه

گرایی  ای را به نفع اقسامی از مداخله های تازه گری بازارمحور پرداخته و استدالل برابر خودتنظیم

عدم تقارن »عرضه کرد. بخشی از این روند حاصل تجدید نظر در مفروضات درک نولیبرالی بود. 

های تکمیلی و  در اکثر بازارها قابل مشاهده بود و در نتیجه نهاد بازار به نقش« اطالعات

تصحیحی دولتی و اجتماعی نیاز داشت تا همان کارکردهای مهمی را برآورده کند که نولیبرالیسم 

ساس به بازار کار به عنوان  گری بازار بود. الپاویت ی خودتنظیم شان در نتیجه مدعی تحقق

ع مطلوب کند که همواره از عدم تقارن و عدم توزی ای مناسب از بازارهایی اشاره می نمونه

ی دولتی برای تقویت جریان اطالعات و نیز  برند. در این صورت مداخله اطالعات رنج می

سازی برای ارتقای نرخ  طراحی و فراهم آوردن ضمانت اجرایی برای قراردادهای کار و زمینه

 اشتغال ضروری است. 

نی است ی پس از جنگ دوم جها ساله ی سی  احیای چنین شأنی برای دولت یادآور دوره

که طی آن کشورهای غربی به دولت به مثابه نهادی اساساً مسئول نسبت به امور عمومی، 

نگریستند، و کشورهایی در آمریکای التین و شرق و جنوب شرق  اقتصادی و اجتماعی می

دولت در غرب، به درجاتی توانستند « پذیر مسئولیت»و « فعال»آسیا نیز به مدد تقلید از الگوی 

(. اقتصاد جهانی در آن 118: 1382آیند )سیف،   ای خود فائق های توسعه اندگیم بر عقب

المللی  های حاکم بر اقتصادهای ملی بود و نهادهای مالی بین گرایی در مدل دوران شاهد کثرت

های  المللی پول نیز وظیفه داشتند حامی و پشتیبان برنامه اعم از بانک جهانی و صندوق بین

(. به تعبیر 239آمدند )همان:  د که در نقاط مختلف جهان به اجرا درمیگرایی باشن توسعه

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Costas Lapavitsas 

2  Deborah Johnston & Alfredo saad-filho 
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( دولت در آن دوره پذیرای ترکیبی با نهاد بازار بود که در 21 – 19: 1386) 1هاروی

های  ریزی های دموکراتیک، برنامه ی ظرفیت گرانه آفرینی پرسش های طبقاتی، نقش سازش

ی پولی و مالی، و  های کینزی در حوزه زار، سیاستاقتصادی معطوف به تقسیم کار دولت و با

شد. هاروی برای لیبرالیسم آن دولت  محور متجلی می های صنعتی دولت گذاری سیاست

ای که سر ستیز با  2«شده لیبرالیسم درونی»شدگی و تعهد اجتماعی قائل است؛  خاصیت حک

شده رشد اقتصادی باالیی را  فای تعری امر اجتماعی نداشت و با اتکا بر تقسیم کارهای توسعه

ها رقم زد. بر اساس روایت هاروی، دوران  نیز برای بسیاری از کشورهای مجری آن سیاست

داری به حکم منطق درونی خویش به  بازار نپایید و سرمایه –ی متعادل دولت  مبتنی بر دوگانه

مرور نرخ  ن شده بود، بهنمایا 1960ی  که از اواخر دهه  بحران دچار شد. بحران انباشت سرمایه

ها نیز  های مجری آن سیاست که دولت بیکاری و رکود در جهان را افزایش داد، در حالی

تر  های کینزی پیش های کارآمدی برای جلوگیری از تشدید آن روندها نداشتند. سیاست ایده

ران اقتصادی خود را احیا کند، اما در بح –به کمک غرب آمده بودند تا مالط اجتماعی 

کینز دیگری ظهور نکرد تا برای بحران مبتالبه نظام انباشت  19۷0ی  های پایانی دهه سال

های  آفرینی پذیر برای تداوم نقش های مسئولیت حل موفقی ارائه دهد. دولت سرمایه نیز راه

که در عمل درآمدهای  عمومی و اجتماعی خود به منابع مالی پایداری نیاز داشتند، در حالی

توانست بر ابعاد بحران  وندی نزولی داشت. در چنان شرایطی، بدیل کینزی حتی میآنان ر

رغم روند نزولی  ها بر درآمدها نداشتند و به ها ابزاری برای تطبیق هزینه بیافزاید، زیرا آن دولت

داری  (. سرمایه22: 1386یافتند )هاروی،  چنان افزایش می های عمومی هم درآمدها، هزینه

ای بود که با منطق عام انباشت سرمایه سازگار باشد؛ نظمی که  گذار به نظم تازهناگزیر از 

(. اقتصاد نولیبرال طاقت 30توانست به چارچوب اقتصادهای ملی محدود بماند )همان:  نمی

های دولتی را نداشت و خواهان رهایی هرچه بیشتر از  گری مدارا و سازگاری با تنظیم

و مقررات دولتی و اجتماعی بود. اقتصاد نولیبرال خود را از تقیدهای ها  گذاری ها، قاعده کنترل

های  گذاری آزاد خارجی و البته باز گذاشتن درب گسست و خواهان تجارت و سرمایه  ملی می

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 david harvey 

2 Embedded Liberalism  
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های رفاهی و اجتماعی با  المللی بود. در اقتصاد نولیبرال هزینه ی بین کشورها به روی سرمایه

رفت که همواره در کار  ته نبودند و از دولت انتظار میسرشت و ماهیت دولت درآمیخ

پذیری را  ها باشد. به همین منوال، دولت مطلوب نظم نولیبرالی، مسئولیت کردن آن هزینه کمینه

تر نگاه داشتن خود از ساحات اجتماعی و اقتصادی دیده و به «برکنار»تر و  در هرچه کوچک

که لیبرالیسم اقتصادی محض، و نه لیبرالیسم کرد  هایی بسنده می برآوردن همان حداقل

داران  بایست انتظار داشت که سرمایه شمرد. در نظم نولیبرال همیشه می شده، مجاز می درونی

ی حداقل دستمزد و  های عمومی و دولتی در زمینه گذاری در تالش برای جلوگیری از قاعده

دولت نیز در تدارک کاستن از پذیری حقوقی و صنفی بازار کار باشند، و  میزان انعطاف

 کند.  ی بهتری می ها استفاده ها و اموالی باشد که مالک خصوصی از آن مالکیت خود بر دارایی

های کوچک و تجربیات  در هیأت گام 19۷0ی  شود که نولیبرالیسم از دهه هاروی متذکر می

 به تأخیر افتاد 1990 ی تا دهه« اجماع واشنگتن»ها در قالب  نامنظمی ظهور کرد که تجمیع آن

یابی  ی هویت را دوره 1990تا  19۷0های  توان حد فاصل دهه (. به تعبیری می24)همان: 

« اقتصاد سیاسی»های  داری با بدیلی تازه روبرو شد که عناصر و مؤلفه نولیبرالیسم دانست. سرمایه

« قدرت طبقاتی احیای»داد. در روایت هاروی  را به شکلی متمایز در کنار یکدیگر جای می

توان  های کلیدی اقتصاد سیاسی نولیبرال است و تجلی این ادعا را می ( یکی از آرایه28)همان: 

المللی نیز از استقرار نظم  در روندی دید که اقتصاد آمریکا تجربه کرده است. اقتصاد سیاسی بین

ابتدا  1980ی  سم در دهه(، نولیبرالی201۵) 1نولیبرال در غرب تأثیر پذیرفت. به تعبیر ونوگوپال

های اول، دوم و  گذارانه عرضه شد که خواهان وحدت جهان در هیأت یک مدل خاص سیاست

زدایی و امحای دولت رفاه بود، و سپس از حد مدل نیز  سوم در اتخاذ تدابیری مانند مقررات

نگی و فضایی های سیاسی، ایدئولوژیک، فره ای تبدیل شد که توأمان حوزه فراتر رفته و به ایده

داد. نتایج این انتشار جهانی، در مدت کوتاهی در  تأثیر قرار می در کشورهای گوناگون را تحت

ی فدرال امریکا  کشورهای جهان سوم پدیدار شد. با روی کار آمدن پل ولکر در صندوق ذخیره

بدهی ها کشورهای جهان سوم دچار بحران  های اسمی بهره بر بازپرداخت بدهی و افزایش نرخ

تعدیل »  زده، طرح ی کشورهای بحران المللی در جایگاه حالل مسأله  های بین شدند. سازمان

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Venugopal  
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را ارائه کردند که شروط متعددی را برای برخورداری آن کشورها از صالحیت « 1ساختاری

های تعدیل ساختاری از کشوری به  کرد. جزئیات طرح های اضطراری مطرح می دریافت وام

اوت بود، اما مضمون اصلی چیزی جز ابتنای نجات اقتصاد آن کشورها بر کشور دیگر متف

المللی نبود. کشورهای  ی بین ی تجارت آزاد و تعامل گشوده با سرمایه های نولیبرال در زمینه الزام

گذار صنعتی و تجاری در میدان اقتصاد  زده با پذیرش آن شروط، حق احیای شأن سیاست بحران

ها را بر حسب  پیوستند که کارآمدی اقتصاد آن ای می کرده و به چرخهملی را از خود سلب 

(. تعدیل 239: 1382سنجید )سیف،  المللی می های بین های مورد قبول همان سازمان شاخصه

شده بود که به  ای، بلکه سیاستی دیکته ساختاری با این اوصاف، نه یک استراتژی توسعه

هایی که پذیرای  داد. دولت شان می تر از بازستانی تسهیالت دهنده دورنمایی مطمئن های وام بانک

های اجتماعی و عمومی نیز  ها عنوان از مسئولیت چنان با ده شدند، هم هایی می چنان سیاست

ترین اهرم فشار بر اقتصاد ملی  حال، بازپرداخت تسهیالت دریافتی به مهم روبرو بودند و با این

ای و صنعتی باقی  گذاری توسعه یی، مجال چندانی برای سیاستشد. در چنان فضا ها تبدیل می آن

 (.18 – 11ماند )همان:  نمی

 شناختی يابی تحلیلی و روش موضع

ی جهانی نولیبرالیسم ممکن است به این باور دامن بزنند که  های متمرکز بر شرح فاجعه تحلیل

های ملی  ای از مقاومت بههاستخراج مضامینی عمومی از روند ظهور نولیبرالیسم، برای تشکیل ج

توان بر ادعای هاروی تکیه کرد،  و محلی در برابر یک روند عام جهانی کافی است. خاصه می

ای در خدمت احیا و تقویت طبقات فوقانی  که نولیبرالیسم در سراسر جهان پروژه مبنی بر این

کوشد  ت که میبوده و برای مبارزه با این روند طبقاتی به مقابله با هر روندی برخاس

جامعه را به –بازار و دولت–های دولت های دولت در ترکیب پذیری ها و مسئولیت آفرینی نقش

ی اقتصاد سیاسی  پردازی جزیی درباره ( از برهان48: 2013) 2توان مانند هنیه حداقل برساند. می

طبقاتی را مبنا جای آن، تفسیری از تضاد  ی نولیبرالیسم چشم پوشیده و به کننده کشورهای تجربه

داری، امپریالیسم و نولیبرالیسم را در کشورهای  المللی سرمایه ی بین قرار داد که امتداد زنجیره

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Structural adjustment  

2 Adam Hanieh 
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( برای احیای این رویکرد مارکسی به نفی آن دسته از 8کند. هنیه )همان:  گوناگون شناسایی می

کم بر نسبت دولت و حا« روابط درونی»پردازد که به جای پرداختن به  رویکردهای تحلیلی می

( در 49-4۷آورند. هنیه )همان:  روی می« دولت اقتدارگرا»جامعه، به کاربرد مفاهیمی مانند 

شود که هیچ  ی نولیبرالیسم در چهار کشور مصر، مراکش، تونس و اردن یادآور می تحلیل تجربه

اند و  شاورزی داشتهمند نیستند، اقتصادی عمدتاً ک یک از این کشورها از درآمد نفتی عظیمی بهره

ی اندک بوده است. هنیه )همان:  ها نیز خلق ارزش افزوده ای غالب در آن ویژگی صنایع کارخانه

های ایجابی اقتصادی مانند اقتصاد کشاورزی و  که چرا در کنار مؤلفه ( اما در توضیح این124

کند، به  اشاره میصنایع غیرمولد، به موضوع محرومیت این کشورها از رانت درآمد نفتی نیز 

چیز را به مفهوم  توان همه ی او نمی شود؛ در کشورهای مورد مطالعه نوعی دور استداللی دچار می

ای گسترده از  های حاکم به شبکه تقلیل داد، زیرا آپاراتوس دولت و خاندان« دولت رانتیر»

را پدید « داری یهسرما»ای از  اند که در کنار یکدیگر گونه کارهایی متصل و خانوارها و کسب

که قصد ورود  گردد، مبنی بر این ی ابتدایی خود بازمی ترتیب هنیه به همان وعده آورند. بدین می

ی کشورهای مورد  ی شرحی است عام که تجربه به جزئیات تحلیلی را ندارد و خواهان ارائه

 زند.  مطالعه را با محوریت تضاد طبقاتی به یکدیگر پیوند می

ای،  گرایانه گذارد که در نهایت با چنین موضع عام این نکته را مغفول نمی این مقاله اما

که هاروی با  ها پیش از آن شوند. مدت های ملی و محلی مغفول واقع می بسیاری از پروبلماتیک

های تحلیل مارکسیستی درصدد تعریف نولیبرالیسم بر اساس احیای  هدف بازگشت به ظرفیت

ی تحلیلی خویش اضافه  را به منظومه« ی تولید آسیایی شیوه»س قدرت طبقاتی برآید، مارک

ای و تاریخی کشورها صحه بگذارد. شایان تأمل  های زمینه کرد تا بر اهمیت توجه به ویژگی

اش با نقدهای متنوعی از  گرایانه ی مارکس برای خروج از چارچوب تحلیلی عام که، اراده این

گرایی عاری از ارزش  ذاری را نیز نمودی از یک عامگ سوی کسانی روبرو شد که این برچسب

های زیادی  مارکس در واقع واجد تنوعات و پیچیدگی« جوامع آسیایی»دانستند.  تحلیلی می

و دیگران،  1کرد )باتامور معنا می گذاری فراگیر را بی ها اصل این نام بودند که توجه به آن

139۷ :2۵6 – 2۵9 .) 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Bottomore 
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ای  ی نولیبرالیسم، این مقاله را وارد زنجیره پردازی عام درباره انشناختی از داست پرهیز روش

پردازی  حال باید عالوه بر احتراز از روایت کند. با این پردازی می متفاوت از استدالل

های اقتصاد  هایی نیز بپرهیزیم که پیچیدگی ی نولیبرالیسم جهانی، از روایت کننده درباره یکدست

 49: 13۷4گیرند. شرحی که کاتوزیان ) های عام دیگری نادیده می چسبسیاسی ملی را به نفع بر

گرایی ملی  ای از این تقلیل کند، نمونه بر تاریخ ایران ارائه می« استبداد»ی عنصر  ( از سیطره۷۵ -

ی استبداد آسیایی  کند که ایده یا موردمحور است. کاتوزیان با این ادعا استدالل خود را آغاز می

« استبداد شرقی»ی  فتگی و عدم دقت دچار است. در ادامه اما با ارجاع به ایدهمارکس به آش

کند که  به مرکز تحلیل او بازگشته و چنان معنای موسعی پیدا می« استبداد»ویتفوگل، عنصر 

تأکید ویتفوگل بر فراگیری قدرت »کند؛  تنهایی نسبت میان حکومت و جامعه را تبیین می به

تر آن منحرف کرده است؛ یعنی از ماهیت  را از خصوصیت مهم دولت، ناخواسته توجه

ی سطوح هرم اجتماعی اثر  ی این قدرت که بر کاربرد آن نه فقط در رأس، بلکه در همه خودکامه

(.  کاربست الگوی کاتوزیان نیز به جای تقویت موضع علوم اجتماعی 63)همان: « گذارده است

نواسازی در  برای توضیح منطق فقرافزایی و بی های آن انتقادی، بیش از پیش از ظرفیت

 کاهد. اقتصادهای ملی و محلی می

 های اقتصاد سیاسی ايران چهار دريچه به پیچیدگی

گرای جهانی و ملی، به سراغ  این مقاله برای گذار از انسداد ناشی از رجوع به دو رویکرد عام

ویژگی مشترک آنان پرهیز از اکتفا به رود که  ی تحلیلی به اقتصاد سیاسی ایران می چهار دریچه

ی تصویری چندوجهی از نسبت میان ساحات  برای ارائه  های تام و تالش گذاری برچسب

 سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران است.

 کمال اطهاری

اطهاری را باید نماد خوانشی از سوسیالیسم دموکراتیک در ایران دانست که به جای نفی هر 

های بورژوازی ملی و بازگشت به  ش بورژوایی، خواهان احیای ظرفیتصورتی از گرای

های  ترتیب در تحلیل ای بر گذار به حکمرانی مطلوب است. او بدین گرایی به عنوان مقدمه توسعه

های  گیرد و با جسارت بیشتری به ترسیم ویژگی های ارتدوکسی چپ فاصله می خود از کلیشه
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الف( مواضع هاروی مبنی بر تقارن قطعی  139۷اطهاری ) پردازد. اقتصاد سیاسی ایران می

کند که این تقارن در اقتصاد سیاسی  دارانه را نقد و ادعا می گذاری آزاد و چارچوب سرمایه قیمت

دارانه، بلکه ابزاری در دست  های سرمایه ایران، نه سازوکاری در خدمت بسط فرماسیون

الف(. او با همین رویکرد، به جای  1398جویی بوده است )اطهاری،  های رانت کانون

برای اشاره به اقتصاد ایران استفاده « نوفئودال»داری، از برچسب  گرفتن مضمون عام سرمایه هدف

ی  ب(. نتیجه 139۷داند )اطهاری،  دارانه می کرده و خصوصیت کلیدی آن را اتکا بر نظم تیول

ربط با واقعیات اقتصاد  الیسم نیز بیمهم برآمده از این استدالل آن است که برچسب نولیبر

آید که بر آن نظم  هایی می سیاسی ایران است و صرفاً به کار پنهان کردن و پوشاندن پویش

شود که  گردد و یادآور می اند. اطهاری به خصوصیات بنیادین نولیبرالیسم بازمی تیولدارانه حاکم

داری، و نه  چنان این سرمایه جدید، هم رغم گذار به یک نظام انباشت در اقتصاد نولیبرال، علی

مندی از نتایج کار  ای برای بهره جویی زمخت جویای پول آسان است که بر الگوی تازه رانت

چه در اقتصاد ایران جاری است، نه  پ(. با این رویکرد، آن 139۷کند )اطهاری،  مولد تکیه می

ت تولید و توزیع و مصرف، بلکه های آن در ساحا ی برآمده از چرخش سرمایه و ارزش افزوده

پ( این است که  139۷(. تذکر دیگر اطهاری )1394جویی است )اطهاری،  رانت و رانت

داری  دولتی و همچنین استثمار نیروی کار پیش از نولیبرالیسم و سرمایه انحصارات دولتی و شبه

گذرد، از احیای  میچه در ایران  نیز وجود داشته است. اطهاری بر همین اساس برای توصیف آن

آورد که تداوم  گوید که بوروکراسی را در خدمت توزیع امتیازاتی درمی عنصر فئودالی سخن می

های  المللی سرمایه، بلکه در گرو انزواطلبی ها نه متکی بر وابستگی به جریان بین بسیاری از آن

زاد در اقتصاد پ( تحقق عنصر ما 139۷(. اطهاری ) 1399سیاسی و اجتماعی است )اطهاری، 

های دولتی  نوفئودال ایران را حاصل فروش منابع طبیعی و توزیع این مازاد در آن دسته از شرکت

ی حیات در فضایی عاری از انحصار نیستند.  داند که مایل یا قادر به ادامه دولتی می و نیمه

آن را  ی بارز دهد و نمونه خبر می« 1تسخیر دولت»ب( با همین درک از  1398اطهاری )

داند که در پیوند با مافیای مستقر در نظام بانکی  گیری روزافزون بورژوازی مستغالت می قدرت

کند. در دولت تسخیرشده  راه خود را از مسیرهای متعارف خلق ارزش تولیدی در کشور جدا می

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
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 پذیر است و های قدرت تخصیص ای کانون پیشاپیش به نفع پاره« منابع عمومی»سهم عظیمی از 

داری  هر گونه تالش برای تحلیل منطق این تخصیص بر حسب الگوی متعارف سرمایه

 پ(.  1398معناست )اطهاری،  بی

 فرشاد مؤمنی

محور و انتقادی منتسب کرد که با توجه به  ای از نهادگرایی جامعه توان به گونه مؤمنی را می

های تعدیل  دیمی با سیاستای ق ی زعامت دولت در دوران جنگ ایران و عراق، معارضه تجربه

های حامی نظم  ( و در نتیجه دیدگاه9: 139۵ساختاری و پیامدهای آن داشته است )مؤمنی، 

الف:  1396گیرد )مؤمنی،  ی دولت را به چالش می خودجوش بازار و کاهش هرچه بیشتر مداخله

ست که در گرا دارد و از همین رو چون اطهاری گرایشی آشکارا توسعه (. مؤمنی نیز هم2۷

توان نشانی از کاربرد انتزاعی مفهوم نولیبرالیسم دید. او در عوض بر  تر می های او کم تحلیل

های توسعه و از جمله بر اولویت تحول در  ها و بایسته های ایجابی از همبسته ی صورتبندی ارائه

ت حکمرانی ( و اولویت بهبود کیفی۵: 13۷4گیری بر نظام تخصیص منابع )مؤمنی،  نظام تصمیم

ی  کند. مؤمنی از ضرورت ادغام توسعه ( تأکید می11: 1394های رادیکال )مؤمنی،  بر رهیافت

( و از این رو بازاندیشی و ۵9الف:  1396گوید )مؤمنی،  سخن می« ی ملی توسعه»اقتصادی در 

یاری از داند. با این خوانش، بس های غیرمولد را الزم می ها و بخش بازنگری در نسبت میان دولت

ی تقسیم کار نامبارکی از دست  ی نهادی کشور در نتیجه های حیاتی رشد و توسعه فرصت

(. 48 – 4۷الف:  1396گیرد )مؤمنی،  های غیرمولد شکل می روند که میان دولت و آن بخش می

ی تسخیرشدگی دولت است که مؤمنی  ی این روند استداللی بازگشت مؤمنی به همان ایده نتیجه

های سیاست و اقتصاد  داند که از تداوم روندهایی در صحنه را غیرمولدهایی می  اصلی آن ی برنده

داری تجاری را بر منافع  بازان و وابستگان سرمایه خواران، سفته کنند که منافع رانت ارتزاق می

 (. 139۷دهند )مؤمنی،  ی مولد ترجیح می فرودستان و حامالن سرمایه

 مهرداد وهابی

کند که در تحلیل جایگاه و کاربرد مفهوم  ی از چپ مارکسیستی را نمایندگی میوهابی خوانش

داری و پرولتاریا، به  نولیبرالیسم در ایران، به جای اصرار بر احیای تعارض کالسیک میان سرمایه
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ی  شود. او تمایزی بین نولیبرالیسم به مثابه گرا نزدیک می های توسعه ی چپ مواضع بازاندیشانه

ی ناپایدار و انتقالی در بطن  ی رژیم انباشت سرمایه قتصادی و نولیبرالیسم به مثابهسیاست ا

شود که در رژیم انباشت نولیبرالی، بورس  ب( و یادآور می 1399بحران فوردیسم قائل )وهابی، 

ای روبرو نیستیم که  شود. اما از نظر او در ایران و تهران با بازار سرمایه عامل مهمی محسوب می

ی بورس به عنوان اهرم قوی مالی در یک نظم نولیبرال را ایفا کند. وهابی از بورس  ش شناختهنق

ی گسترش  بیند که نه در نتیجه ای می واسطه زائده شهر تهران را نیز بدین رود و کالن فراتر می

روز دولتی به شکل ام هایی دولتی و شبه داری نولیبرال، بلکه به میانجی تکثیر موجودیت سرمایه

توان به سادگی از تحقق  هم نمی« اجماع واشنگتن»درآمده است. از نظر وهابی با معیار قرار دادن 

های برآمده از اجماع  ی فرمان  گانه یک از آن عناوین ده نولیبرالیسم در ایران سخن گفت. هیچ

آوری  اند و نه متولی راسخی در پی فراهم واشنگتن در ایران نه با جدیت به اجرا درآمده

که، اقسامی از تظاهر به اجرای برخی از محورهای  این  ها بوده است. نتیجه های اجرای آن زمینه

دقتی است که ایران را از مجریان جدی  توان دید، اما در عمل بی اجماع واشنگتن را در ایران می

ا باز ه سازی تنها وهابی را از توجه به نقش خصوصی ها بدانیم. این رویکرد نه آن سیاست

هایی بازگردد که  آفرینی موجودیت ی نقش آید تا به همان ایده دارد، بلکه به کمک او می نمی

هایی فرادولتی و وابسته به دولت  که در واقع به شبکه کنند، در حالی ی خصوصی به تن می جامه

رهنمون « یجوی رانت»ی استداللی وهابی را نیز به کاربرد مفهوم  اند. پی گرفتن این زنجیره متصل

ی اقتصاد سیاسی ایران درآمدهای نفتی است و تداوم کاربرد این  ترین منبع یا پایه کند؛ مهم می

که نباید به  خود شاهد دیگری است بر این  ی اصلی گردش سرمایه درآمدها به مثابه سرچشمه

ای  هابی گونه(. عالوه بر این، و1398اقتصاد سیاسی ایران نسبت نولیبرالی داد )وهابی و مهاجر، 

ی اقتصاد سیاسی ایران مهم  گرایی نسبت به اقتصاد ملی را نیز در آمیزه از مرکانتیلیسم و حمایت

طبعانه اصرار بر انزواطلبی و مقاومت در برابر  ترین کارکرد این مرکانتیلیسم خام داند. مهم می

که  کند که بیش از آن میچنین به پوپولیسم اشاره  . وهابی هم1بازارهای آزاد و جهانی سازی است

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
شود که این مقاومت در برابر ورود و خروج سرمایه را حتی در شیلی دوران پینوشه نیز  وهابی البته یادآور می 1

یروی از نولیبرالیسم را نیز باید با تکیه بر همین توان دید؛ امری که حکایت از آن دارد که حتی مصادیق بارزتر پ می

 کرد.مقایسه های ملی و محلی تحلیل و با یکدیگر  تفاوت
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آوری کشورهای مختلف، از جمله  بتوان آن را در پرتو نولیبرالیسم تحلیل کرد، حاصل روی

ی معیار نولیبرالی است )وهابی و  کشورهای آمریکای التین، به دستورکارهایی متفاوت با نمونه

تنها در ایران  است که نه تنازل با تورم ویژگی دیگر اقتصاد نولیبرالی ی بی (. مقابله1398مهاجر، 

های همیشگی اقتصاد ایران را باید تورم مزمنی  شود، بلکه یکی از ویژگی هیچ گرفته می  به

خوانی داشته  ساخته و فرادولتی هم های دولت دانست که به اشکال گوناگون با منافع موجودیت

این اوصاف، نه با  الف( جریان گردش پول در ایران را با 1399؛ 1398است. به زعم وهابی )

ای «ی قهریه قوه»های  کنش ها و میان رویکرد نوکالسیک یا نولیبرال، بلکه باید بر حسب کنش

کند.  ی طوالنی توزیع منافع انحصاری ایفا می را در زنجیره« تخصیص»تفسیر کرد که کارکرد 

ریت درآمدهای ، بلکه باید به الگوی مدی«نقدینگی»بنابراین موضوع تخصیص درآمدها را نه به 

توان تا صادرات غیرنفتی وابسته به آن تورم  نفتی مربوط دانست؛ مدیریتی که امتداد آن را می

ای برآمده از درآمدهای نفتی پی گرفت. از همین روزن است که مفهوم  مزمن و فرارهای سرمایه

ی قهریه به  هیابد؛ آن قو نیز به دستگاه نظری وهابی راه و در آن جایگاهی محوری می« 1غارت»

بخشد که به منتفعان متعدد غارت منابع عمومی  ای انسجام و استحکام می«2های مراوده شیوه»

 دهند.    امکان همزیستی می

 محمد مالجو و پرويز صداقت

رویکرد مالجو و صداقت هم خاستگاهی مارکسیستی دارد، اما آنان مانند وهابی به نفی اساسی 

ی قدرت  دهند. در عوض آنان به سرشت دوگانه یسم عالقه نشان نمیکاربردپذیری مفهوم نولیبرال

گرایی  ترین اولویت نظری در این مورد، پرهیز از تقلیل کنند که مهم در ایران استناد و تأکید می

( میان مناسبات بیناطبقاتی و مناسبات 1398(. مالجو )1398؛ مالجو، 1398است )صداقت، 

شود تا بتواند توأمان از ساحاتی سخن بگوید که  تمایز قائل می ی مسلط( طبقاتی )در طبقه درون

هایی نیز اشاره  حال به حوزه توان دید، و در عین ها مصادیق تأثیرگذاری نولیبرالیسم را می در آن

ها دشوار است. مالجو در این  کند که سخن گفتن از تأثیرگذاری چشمگیر نولیبرالیسم در آن

ی مسلط را به رکود در  کند که عمالً طبقه و درازدامنی را کشف می ناشده ها مناقشات حل حوزه

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 appropriation 

2 Transaction moods 
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های مولد در قلمرو  های سوداگر بر بخش ی بخش اند. غلبه دارانه واداشته گیری تولید سرمایه پی

ی  ی تجاری بر تولید داخلی در قلمرو تحقق ارزش؛ و غلبه ی سرمایه تولید ارزش؛ غلبه

ی مالجو  ی در قلمرو انباشت سرمایه، عناوین کلیدی مورد استفادهگذار برداری بر سرمایه سرمایه

ها  دهد به تکثری از بحران بندی به مالجو اجازه می برای اشاره به آن مناقشات هستند. این تقسیم

ها به ارزیابی میزان  توان بدون تحلیل آن در قلمروهای تولید و تحقق ارزش اشاره کند که نمی

ی  ایران پرداخت. کمبود انباشت سرمایه؛ کیفیت نازل محصوالت؛ گونهتحقق نولیبرالیسم در 

تک؛ ضعف کمیت تولید؛  نامناسب حمایت از محصوالت داخلی؛ ضعف تولید محصوالت های

داری  ضعف نسبی تولیدکنندگان داخلی در تبلیغات و نیازسنجی؛ نرخ باالی بازدهی سرمایه

مقیاس خصوصی را حذف  ی بزرگ ر که سرمایهکا و محور تجاری؛ فضای نامساعد کسب واردات

ها  ترین آن بحران آلود سیاسی از مهم ناپذیر و تنش بینی انداز پیش کند؛ و البته چشم و طرد می

هستند. عالوه بر مشکالت سه قلمرو تولید، تحقق و انباشت، مالجو به مواردی مانند عدم 

ی تأمین مالی  و نظام بانکی در حوزه حاکمیت قانون؛ ضعف حکمرانی؛ کژکارکردی بازار سرمایه

ی باالی  ی قوانین صادرات و واردات؛ مخاطره ساز حوزه های مسأله تولید؛ پیچیدگی

های تولیدی؛  ی جذب سرمایه و اعطای جواز فعالیت های حقوقی حوزه گذاری؛ پیچیدگی سرمایه

توان به  ن مسائلی را نمیکند که چنی ستانی هم اشاره و تأکید می و ناکارآمدی تام نظام مالیات

ی  های نولیبرال در ایران نسبت داده و یا حتی نولیبرالیسم را به سادگی در زمره اجرای سیاست

: 139۵کنند. مالجو ) هایی قرار داد که به تعمیق و تشدید این مشکالت و مسائل کمک می زمینه

متفاوت از بورژوازی در ایران، از ی  گرفته میان دو گونه ( البته برای اشاره به تمایز شکل91و  90

گرفته  کند. او در این مورد به ساختار سیاسی شکل ی نولیبرالی استفاده می تعبیر شکست پروژه

ای از  کند که در این ساختار امکان تقویت گونه اشاره و تأیید می« اعتدال سیاسی»ی  حول مقوله

ی کارگر بیش از پیش  این جهت، طبقه بورژوازی وجود دارد، اما به ازای برداشتن هر گامی در

گرانی مانند اطهاری و  تضعیف خواهد شد. مالجو با این استدالل موضع خود را متمایز از تحلیل

کند که بورژوازی ملی مورد حمایت آنان به چنان  حال تأیید می دارد و در عین مؤمنی نگاه می

تواند موجد گامی رو به جلو  جه میی کارگر دچار نیست و در نتی تعارض منافع حادی با طبقه

ترین شرایط تاریخی خویش رسانده  ی کارگر را به بازنده برای خروج از وضعیتی باشد که طبقه
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های تورمی شدیدی یافت که مالجو  توان در شوک است. از تجلیات مهم این بازندگی را می

داند. استدالل  ن میها را در خدمت سلب مالکیت مضاعف از نیروی کار در ایرا ( آن1399)

اصلی در این مورد متوجه این واقعیت است که در اقتصادی که روندی نزولی را از جهت توان 

انجامد که  گیری امواج تورمی سهمگینی می شک خلق نقدینگی به شکل کند، بی تولیدی تجربه می

وال به سلب من منابع و مواهب را بیش از پیش به نفع طبقات فرادست بازتوزیع کرده و بدین

 (.21: 1399زنند )مالجو،  مالکیت از نیروهای کار دامن می

 اقتصاد سیاسی دولت و روابط کار شرکتی

ی چیستی اقتصاد سیاسی را با این مقدمه آغاز  ی خود درباره ( درسنامه1386احمد سیف )

و ی بازار  توان بدون توجه به کیفیت دولت، به موضوعاتی مانند سیطره کند که نمی می

پردازد  سازی رادیکال می ی خصوصی سازی پرداخت. او خاصه به انتقاد از حامیان ایده خصوصی

نگر مطالعه کرد که  دهد که اقتصاد سیاسی ایران را باید در پرتو رویکردی جامع و هشدار می

ورزی  کند. سیف خصومت یک از اجزا را به عاملی مطلق و مستقل از دیگر اجزا تبدیل نمی هیچ

داری بدون توجه به مختصات ملی و محلی آن را نیز بازتابی از همان  اعی نسبت به سرمایهانتز

نگری نسبت به روند تحول در ساحات اجتماعی و  داند که موجب یکسویه عدم دقتی می

شود. سیف حامی درکی از اقتصاد سیاسی است که به جای اکتفا به نظرگاه  اقتصادی می

کوشد ترکیبی از عوامل و  پیشه کرده و می« موردمحور»ویکردی ی اقتصاد، ر مشخصی در حوزه

بخشند. این تعبیر  ها را گزارش کند که در کنار یکدیگر نظم موجود را آفریده و تداوم می مؤلفه

ترین وجه مشترک اقتصاد و  خوانی دارد که مهم از اقتصاد سیاسی با رویکردی از سیاست هم

با این رویکرد، سیاست را نباید به ساختارهای رسمی مبتنی بر  داند. می« توزیع منابع»سیاست را 

های توزیع و  تقلیل داد، بلکه باید دولت را یکی از بازیگران جدی و کلیدی صحنه« اقتدار»

 – 320: 139۷(. لفتویچ )در پین، 33و  32: 138۷تخصیص منابع دانست )کورپوراسو و لوین، 

های  شود که برخورداری گروه ورزد و یادآور می می ( هم بر همین درک از سیاست تأکید321

دهد که برای خود انحصار نهادی ایجاد و در روندهای  ها اجازه می سیاسی از قدرت بیشتر به آن

های دولت، جامعه و اقتصاد  ی ساحت انگارانه معمول توزیع منابع نیز مداخله کنند. تفکیک ساده
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ماند. لفتویچ از  صارهای توزیعی و تخصیصی باز میهای حاکم بر این انح از تشریح پیچیدگی

ها و جوامع،  انگاری دولت-اند با پویا کند که توانسته جمله به کارهای اوانز و میگدال اشاره می

و « گرا توسعه»های متنوعی مانند  ها به موجودیت تری را از روند تبدیل دولت تصویر دقیق

گر درک  معنای منعطفی از اقتصاد سیاسی تداعیدر اختیار ما بگذارند. چنین « گر چپاول»

( است که بر اساس آن تأکید 2۷-26: 2006ای کراتکه و آندرهیل )در استابز و آندرهیل،  بینارشته

کنند که معنای متأخر اقتصاد سیاسی را نباید به تالش اقتصاددانان هترودوکس برای احیای  می

ای  دود کرد، بلکه باید آن را اساساً حوزهعناصر نهادی و اجتماعی در تحلیل اقتصادی مح

دهد  ی خاکستری اقتصاد و سیاست به آن اجازه می ای دانست که قرار گرفتن در حیطه بینارشته

 پردازی کند.  که عناصر تحلیلی متنوعی را وارد میدان نظریه

د سیاسی گفته به اقتصا ی پیش وضوح در چهار دریچه ای را به توان تجلی رویکرد بینارشته می

طلبی و انحصار  محور، انزوا ی اطهاری به تیولداری، نوفئودالیسم بوروکراسی ایران دید. اشاره

های کلیدی،  گیری ی مؤمنی به انفعال در نظام تصمیم دولتی و تسخیر دولت؛ اشاره دولتی و شبه

ری و گذا های سرمایه زدایی، تسخیر دولت به دست نیروهای غیرمولد و تاراج فرصت حاکمیت

ی پوپولیسم،  محور، غلبه ی وهابی به مرکانتیلیسم رانت های مولد؛ اشاره استحصال ثروت از بخش

ی  ی سرمایه ی مالجو و صداقت به غلبه محور منابع؛ و اشاره اقتصاد تورمی و تخصیص غارت

 برداری، سلب مالکیت تورمی از نیروهای دارانه، گسترش سرمایه سوداگر، تضعیف تولید سرمایه

تر  گران برای ترسیم دقیق محوری تجاری، مصادیقی از تالش این پژوهش کار و تقویت واردات

گران انتقادی از تطابق معقولی هم با  ابعاد اقتصاد سیاسی ایران است.  این تالش پژوهش

 واقعیات اقتصاد سیاسی ایران برخوردار است. 

 عملی –های نظری تعارض

وانین و حتی عملکردهای دولتی خصوصیاتی دارند که به دشواری ها، ق بسیاری از اسناد، برنامه

های نولیبرال و بازار آزادی دانست. از نظر حامیان اقتصاد بازار  راستا با ایده ها را هم توان آن می

آزاد، حداقل دستمزد از معضالتی است که اقتصاد ایران را از انعطاف در بازار کار باز داشته و 

(. حضور دولت در میدان بازار 139۵نژاد،  زایی آن را کاهش داده است )غنی های اشتغال ظرفیت

؛ 221: 1380کار نیز همواره با مخالفت پیروان رویکرد بازار آزادی مواجه بوده است )فریدمن، 
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ی  های زیادی در تنظیم رابطه (. کارفرمایان ایرانی هم از این جهت که محدودیت1396نژاد،  غنی

(. 12۵: 13۷۷نژاد،  خود دارند، از حمایت هواداران بازار آزاد برخوردارند )غنی شغلی با کارگران

اند. توانایی کارفرما برای  ها برای اثبات ادعای خود به شواهد گوناگونی استناد کرده بازار آزادی

های مستقیم اخراج ی الزامات شکلی به شدت محدود شده است؛ هزینه اخراج کارگر به واسطه

ی تعریف اخراج موجه و ناموجه در  هایی مانند نحوهال است؛ و اخراج بر حسب مؤلفهبسیار با

ی اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است )متوسلی و  ی آزمایشی، حوزه طول مدت دوره

محوری مانند خوداشتغالی، ایجاد  های دولت چنین به طرح ها هم (. بازار آزادی1384قاسمی، 

ی تسهیالت و بودجه برای اشتغال، و حمایت از  ه، طرح ضربتی اشتغال، ارائههای زودبازدبنگاه

 (. 1396نژاد،  اند )غنی صنایع داخلی حمله کرده

ها در حالی نسبت به  ی دیگر واقعیت را نیز البته نباید از نظر دور داشت. بازار آزادی سویه

ها و  اصلی تمام برنامهاند که محورهای  عملکردهای اقتصادی دولت و بخش عمومی معترض

سازی دولت و  هایی مانند کوچک ها تأکید بر سیاست اسناد باالدستی طی این سال

ی متضاد نظری و عملی کار تحلیل اقتصاد  سازی بوده است. ترکیب این دو سویه خصوصی

ی بازار  سازی دولت از مضامین مورد عالقه سیاسی ایران را دشوارتر کرده است. کوچک

های باالی خود از موانع توسعه و عامل ت، زیرا از نظر آنان دولت با مخارج و هزینههاس آزادی

ویژه در  های بزرگ اقتصادی است و چنین دولتی مدام با باال رفتن تعداد کارکنان خود )بهچالش

ای از برآوردها حاکی از  (. پاره139۵های رونق درآمدهای نفتی( روبرو بوده است )نیلی،  دوره

درصد از کارکنان دولت را  2۵ای کاهش کیفی در خدمات دولت،  توان بدون ذره ده که میآن بو

ویژه ها همچنین به اصالح ترکیب نیروی انسانی، به (. بازار آزادی1396عاملی،  تعدیل کرد )جبل

کرده، هایی مانند تحصیلبندیاند. تقسیم ی وظایف دولت توجه کردهاز لحاظ انجام بهینه

صلی و حاکمیتی نیز لحاظ و در چارچوب کلی اصالح ساختار و تشکیالت اداری متخصص، ا

توان نتیجه گرفت که حامالن رویکرد بازار  تعریف شده است. از مجموع این توصیفات می

های متمایل به تعدیل ساختاری و  اند؛ به لطف سیاست آزادی با یک تناقض عمده روبرو بوده

بحث اصالح ساختاری اداری دولت در جهت افزایش  سازی دولت،  ی کوچک خاصه ایده



 

 

 

 

 

 287 بازاندیشی در نسبت نولیبرالیسم و برآمده از روابط کار شرکتی  

 

 

ها بوده، اما شواهد و آمار از تحقق  ها همواره در دستور کار تمام دولت وری و کاهش هزینه بهره

 دهند.  چنان اهدافی خبر نمی

 های دولت گری ی تصدی های تعديل و روند فزاينده اجرای سیاست

ی دولت بر اساس  ی اندازه در گزارشی به مطالعه 1383ریزی در سال سازمان مدیریت و برنامه

پرداخت. در جدول زیر که در گزارش آمده « های دولتی به تولید ناخالص ملینسبت هزینه»

های دولتی به تولید ناخالص ملی  ( تغییر اندازه دولت بر اساس شاخص نسبت هزینه1)جدول 

 آمده است.

 های دولتی به تولید ناخالص ملیلت در ايران بر اساس شاخص نسبت هزينهاندازه دو -1جدول 

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 سال

 ۷0.4 69.۷ 64.3 ۷0.3 68 ۵8.2 ۵3.1 ۵4 ۵8.2 44.9 41.3 36.8 36 41.4 38.۵ درصد

های موسوم به تعدیل ساختاری بعد  اجرای سیاستاین است که با  1ی مهم در جدول  نکته

تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش نیز نهاده است. این شاخص در  از جنگ، حجم دولت نه

درصد بوده است. تحلیلی انتقادی از اقتصاد سیاسی  ۷0نیز باالی  1380های بعد از  تمام سال

های تعدیل حاصل شده، به  رغم اجرای سیاست ایران البد باید قادر باشد چنین پیامدی را که به

است که « ی عمومی دولتی جاری به بودجهنسبت بودجه»خوبی تبیین کند. شاخص دیگر 

 1383)که در همان گزارش سال  2که در جدول  دهد. چنانروند رو به افزایشی را نشان می

 صد نیز رسیده است.در 60ها به باالی آمده( قابل مشاهده است، این شاخص در برخی سال

 . نسبت بودجه جاری به بودجه عمومی دولت در ايران 2جدول 

 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 سال

نسبت 

بودجه 

جاری به 

 عمومی

0.۵۵ 0.۵9 0.۵8 0.۵4 0.۵6 0.61 0.60 0.66 0.64 0.۵۷ 0.6۵ 
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درصد و از سال  ۷0به باالی  138۵های بعد از  خص مزبور طی سالکه، شا شایان ذکر این

 (.1399نیوز،  درصد رسیده است )مشرق 80به بعد به باالی  1393

های حاکمیتی و  های دولت در اقتصاد را باید از منظر تمایز مداخله افزایش مداخله

 4۵اقتصاد، بیش از  های دولت در گرانه تحلیل کرد. تا سال پایانی جنگ از کل مداخله تصدی

حال، شواهد حاکی از آن است که طی نزدیک به  ها حاکمیتی بوده است. با این درصد از مداخله

های  های حاکمیتی طفره رفته و بر ابعاد مداخله سی سال گذشته دولت از انجام مسئولیت

چالش و پرسشی ی خود افزوده است. بنابراین حامیان بازار آزاد از این جهت نیز با  گرانه تصدی

های دولت در اقتصاد  جدی روبرو هستند. در ده سال گذشته سهم امور حاکمیتی در کل مداخله

 1396ی دولت بوده است. مؤمنی ) گرانه های تصدی همواره بین یک سوم تا یک چهارم مداخله

ستند ای کشور ه های تحقق اهداف توسعه ترین مؤلفه شود که امور حاکمیتی از مهم ب( متذکر می

گرانه را باید شاهدی بر  ی مداخالت حاکمیتی به مداخالت تصدی و در نتیجه نسبت کاهنده

 اندازهای توسعه در ایران دانست.  تضعیف چشم

 ها ی استخدام دولتی و مورد شرکتی پیشینه

گردد. در عصر قاجار  ی بوروکراسی دولتی در ایران به پس از جنگ جهانی اول بازمی سابقه

ی بوروکراتیک وجود نداشت. با پایان جنگ جهانی اول و افزایش و  مرکز و گستردهی مت شبکه

ثبات درآمد نفت و دریافت تمامی درآمد نفتی توسط دولت و سپس آغاز سلطنت پهلوی، 

ی جامعه و اقتصاد اهمیت  اقتصاد ایران به تدریج رو به ثبات گذاشت و نقش دولت در اداره

ی آمرانه خود نیازمند نظام اداری  لوی با رویکرد تجدد یا توسعهبیشتری پیدا کرد. همچنین په

(. با این اوصاف، روند ابتدایی توسعه در ایران 1۵۵-1۵4و  8۷: 13۷4دولتی بود )کاتوزیان، 

رسانی  ی خدمت بود. کارکنانِ دولت نیز به واسطه« محور دولت»چون تمام نقاط جهان روندی  هم

سعه در کشور، جایگاه امنی به لحاظ شغلی داشتند و با قرار گرفتن ترین بازیگر میدان تو به مهم

مند شوند.  تر از درآمدهای دولتی بهره واسطه توانستند به شکلی بی ی وابستگان دولت می در شبکه

به عبارت دیگر کارمندان دولت به نسبت سایر اقشار اجتماعی چندان در موقعیت استثمارشدگی 

حداقل حقوق کارکنان دولت بیش از دو برابر  13۵3نمونه در سال قرار نداشتند. به عنوان 

(. پس از جنگ 1393نیوز،  ؛ الف1391حداقل حقوق کارگران تعیین شده بود )خبرآنالین، 
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ویژه با روی کار آمدن پهلوی نقش دولت در اقتصاد بیشتر شد. در مقایسه با جهانی اول و به

ال قدرت برای انجام تغییرات اجتماعی و اقتصادی ی قاجار، دولت جدید هم در پی اعمدوره

ی انحصار درآمد نفت بود )کاتوزیان، بود و هم ثروت بیشتری داشت که به طور عمده ثمره

(. بودن در دولت مترادف با خوشبختی و قرار نگرفتن در آن به معنای افزایش 1۵2: 13۷4

 .1احتمال فقر و تهیدستی بود

و  2هزار نفر 8۷2حدود  13۵۷که تعداد کارمندان دولت در سال در حالی رخ داد  ۵۷انقالب 

؛ پایگاه آمار ایران(. پس از انقالب شاهد 1386درصد بود )سرمایه،  19سهم اشتغال در دولت 

هایی بر مدیریت اجرایی کشور بودیم که از حمایت از مستضعفان و  ها و جریان ی دیدگاه غلبه

هایی چون توزیع اراضی، مصادره دارایی خاندان پهلوی و  مهتأمین عدالت اجتماعی و اجرای برنا

هایشان بود، ملی  ها بیش از نصف دارایی هایی که میزان دیون آن نزدیکانش، مصادره شرکت

 6۵: 1396زدند )روزخوش،  ها و صنایع بزرگ، و ملی کردن بازرگانی خارجی دم می کردن بانک

ی گریزناپذیر استقرار  های دولتی نتیجه رش دستگاه(. افزایش تعداد کارکنان دولت و گست406و 

کرد. بسیاری از  اندازی به منابع و مواهب عمومی متهم می انقالبی بود که نظام پیشین را به دست

های غیردولتی مصادره و دولتی شدند؛ شرایط انقالبی و جنگی به تأسیس نهادهایی  دستگاه

نند مربی امور تربیتی و مسئول گزینش ابداع شدند؛ های شغلی جدیدی ما سابقه انجامید؛ رشته بی

ها  ترین آن های عمومی و دولتی رخ داد که از مهم های انبوه در بخش و به دفعات استخدام

اشاره  3الحاقی به قانون استخدام کشوری 1۵0ی  هزار نفر بر اساس ماده 100توان به استخدام  می

 (.1368 کرد )سازمان امور اداری و استخدامی کشور،

ی محدودیت منابع در  ها درباره موجب شد که نخستین زمزمه 1364رخداد بحران نفتی 

های عمومی و دولتی به  گویی به چنان حجمی از اشتغال در بخش دسترس دولت برای پاسخ

هایی برای کاستن از استخدام رسمی و واگذاری اجرای کارها به  گوش برسد. در نتیجه تالش

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
شمسی در ایران  ۵0و  40های  های معلمان و کارگران صنعت نفت در دهه ها و اعتصاب البته باید به اعتراض 1

 اشاره کرد.

 ها و مؤسسات دولتی رسمی و غیررسمی وزارتخانه فقط شامل کارمندان 2
تصویب شده بود و بعد از انقالب برای تبدیل نیروهای پیمانی  13۵۷این ماده قانونی قبل از انقالب و در دی ماه  3

الحاقی به قانون  1۵0ی  ی اجرایی ماده نامه شورای انقالب آیین 2۷/1/13۵8به رسمی از آن استفاده شد. در تاریخ 
 کند. خدام کشوری را تصویب میاست
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های خصوصی در دستور کار قرار  أسیس مدارس غیرانتفاعی و بیمارستانمردم و همچنین ت

کاستن از تعداد کارمندان »هایی همچون  به بعد بود که ایده 1368حال از سال  . با این1گرفت

خرید خدمات »و « واگذاری امور به بخش غیردولتی»و « آفرینی دولت محدودیت نقش»، «دولت

ها(،  امور خدماتی و پشتیبانی در آغاز و سپس سایر عرصه )با تأکید بر« از بخش غیردولتی

زدایی  مقررات»، «گری )ایفای وظایف حاکمیتی و کاهش امور تصدی« کاستن از مالکیت دولتی»

. 2های باالدستی راه یافت با صراحت بیشتری به متن اسناد و برنامه« و تقویت بخش غیردولتی

هر شدن شکافی میان نیروهای کار دولت بود که حقوق ها ظا ی این ایده ی طرح فزاینده  نتیجه

ای از نیروهای کار در خدمت دولت تضمین و سایر نیروهای  مکفی و امنیت شغلی را برای پاره

 کرد.  کار را با شروط و قیود گوناگون از برخورداری از مزایای مشابه محروم می

ریزی به آن اشاره  و برنامهسازمان مدیریت  1383هایی که در گزارش سال  یکی از شاخص

های این گزارش  شده، سهم کارکنان بخش عمومی نسبت به کل شاغالن کشور است. مطابق داده

)یعنی  1380حال این روند از سال  برابر شده است. با این 4، 1380تا  13۵۷این نسبت از سال 

همانطور که در های موسوم به تعدیل ساختاری( برعکس شد.  های بعد از اجرای سیاست سال

بگیران بخش عمومی از  ، سهم مزد و حقوق139۷تا سال  1380آمده است از سال  3جدول 

 تعداد کل شاغالن رو به کاهش بوده است. 

 درصد کارکنان بخش عمومی از کل شاغالن - 3جدول 

1380 1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

21.8% 18.۵% 1۷.4% 16.9% 16.9% 16.9% 16.۷% 16.۵% 16% 1۵.۵% 

میلیون نفر(  24.2میلیون نفر از  3.۵درصد از کل شاغالن کشور ) 14.۵حدود  1399در سال 

میلیون نفر کارمند دولت محسوب  2.4اند. از این میان  در بخش عمومی مشغول به کار بوده

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت،  1

قانون استخدام کشوری در  ۷4؛ افزودن سه تبصره به ماده 136۷تا  1362های  ؛ قوانین بودجه سال1362مصوب 

 136۵سال 

های موسوم به تعدیل ساختاری  ، و سیاست13۷3تا  13۷0های  ه، قوانین بودجه سالهای اول و دوم توسع برنامه 2

 (240-22۵: 139۵؛ مؤمنی، 90: 1396)ن.ک. مؤمنی، 
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شوند. کارمندان رسمی ِ مشمول قانون  می ی رسمی و غیررسمی تقسیم شوند که به دو دسته می

مدیریت خدمات کشوری که جایگزین قانون استخدامی کشور شد، از باالترین سطح امنیت 

درصد از کل شاغالن کشور فاقد هرگونه بیمه،  30شغلی برخوردارند. این در حالی است که 

 (.1399زارت کار، های قانونی هستند )معاونت رفاه و ها و حمایت قرارداد و سایر هویت

همچنین نسبت کارکنان غیررسمی به رسمی در بخش دولتی به طور کلی رو به افزایش بوده و 

ی دیگر قابل  افزایش پیدا کرده است. نکته 1393درصد در سال  40به  136۵درصد در سال  13از 

ثابتی در  ها و اعداد به بعد تالش شده نسبت 1392توجه در نمودار این است که گویی از سال 

های بخش دولتی حفظ شود. به این ترتیب که تعداد کل کارمندان دولت با شیب کمی رو  استخدام

 به کاهش بوده و نسبت کارمندان غیررسمی به کل کارمندان تقریباً ثابت باقی مانده است.

 

 
 تعداد کارکنان دولت به تفکیک رسمی و غیررسمی )میلیون نفر( – 1نمودار 

مسائل در مورد نیروهای کار شرکتی این است که حتی آماری رسمی از تعداد از مهمترین 

ی  ی اطالعاتی درباره های مرکز آمار ایران به ارائه شود. در گزارش این نیروها منتشر نمی

بر  ها را در کارمندان غیررسمی دولت )پیمانی، قراردادی، خرید خدمت( اکتفا شده که شرکتی

اعتبار شدن  در مورد نیروهای شرکتی به مخدوش و بی« کاری پنهان»گیرد. این کتمان و  نمی

ترین  ها که یکی از اصلی بسیاری از ادعاها و اهداف منجر شده است؛ از جمله کاهش هزینه

وری و کاهش  ها افزایش بهره سپاری نیروهای کار و استخدام شرکتی آن اهداف دولت برای برون
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کارگیری نیروهای  ای برای به استخدام شرکتی تبدیل به شیوه . در شرایطی که1ها بوده است هزینه

توان برای شمارش نیروهای انسانی بخش دولتی صرفاً به آمار رسمی  انسانی شده، دیگر نمی

هزار نفری نیروی انسانی دولت  1۷0اکتفا کرد و در واقع ادعاهایی همچون کاهش 

تواند  های مربوط به آن نمی ها یا بودجه نه( و به تبع آن ادعای کاهش هزی1399)اقتصادآنالین، 

 پذیرفتنی یا دقیق باشد. 

ها از آمار و ارقام، دولت و مجلس در مصوبات  توام با چنین روندی از کنارگذاری شرکتی

ها و بالمحل بودن هرگونه ارجاع مسائل  متعدد خود بر رفع مسئولیت حقوقی در قبال شرکتی

  دستی نانوشته اجرایی نیز در هم های. به عبارت دیگر، دستگاه2دان ها به دولت تأکید کرده شرکتی

های نیروهای کار شرکتی و  ی حداکثری از ظرفیت شده برای استفاده دیده با نظم تدارک

 تعهدی را گونههیچ گویی حداقلی نسبت به استثمار و تعدی به منافع و حقوق این نیروها، پاسخ

اند. به طور کلی در  پذیرا نبوده کارکنان شرکتی هایو پرداخت هی، رفادر مورد امور استخدامی

وری و  توان تشخیص داد: از یک طرف تأکید بر بهره مورد نیروهای شرکتی چنین منطقی را می

 . 3ها و از طرف دیگر دامن زدن به دوگانگی در میان نیروهای کار کاستن از هزینه

 اد دولتحقوقی در بطن نه -گی اجتماعی  رها شد

دچار کرده « استثنایی»شده برای نیروهای کار شرکتی آنان را به وضعیتی  های تعریف چارچوب

ترین سطح از امنیت شغلی و کمترین  گذاری به دولت، نازل ها در عین خدمت است. شرکتی

ای که آنان را به  کنند. موقعیت دوگانه های نهادی و صنفی را تجربه می مندی از حمایت بهره

در ارتباط با دولت قرار « کارمند»های خصوصی و به عنوان  در ارتباط با شرکت« کارگر»وان عن

چنین به درجات گوناگون  ها هم های آنان نیز شده است. شرکتی دهد، باعث تشدید محرومیت می

اندازی  تر امکان تعریف چشم ترتیب کم سازی قرار گرفته و بدین زدایی و ساده در معرض مهارت

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
 ه 2۷۵06ت38326شماره وزیران،  هیئت 19/8/1381ی  مصوبه 1

مدیریت هیئت دولت؛ قانون  1۵/12/1384ی مورخ  شورای عالی اداری؛ مصوبه 11/12/13۷8ی مورخ  مصوبه 2

 خدمات کشوری

برای مطالعه روند کرونولوژیک روابط دولت و نیروهای کار شرکتی و شرح تمام اسناد و قوانین مرتبط و  3

 (1398( و منوری، اباذری، میدری )139۷پیامدهای آنها ن.ک. منوری )
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تأمین نیروی »های موسوم به   یابند. شکل گرفتن شرکت شرفت شغلی را برای خود میاز پی

ها افزوده است؛  ی شرکتی گرفته درباره نیز بر پیچیدگی حصر و کنارگذاری شکل« انسانی

ی هفتاد، توانستند در اوج مناقشات  هایی که با تشکیل و گسترش یافتن از اواسط دهه شرکت

های قوی  ، به میانجی البی1392تا  1389های  ها در سال شرکتیمربوط به تبدیل وضعیت 

تأثیر قرار دهند. این   های پارلمانی در این مورد را نیز تحت گیری های صنفی خود، تصمیم انجمن

ای از  های متعدد حکایت از آن داشت که استقرار چنین الیه اتفاق در حالی افتاد که گزارش

حملی برای فساد اداری، از جمله در هیأت انعقاد قراردادهای های میانی و واسط، به م شرکت

ی  (. به واسطه11: 1381؛ محجوب، 1391های مجلس،  صوری، تبدیل شده است )مرکز پژوهش

ها تأمین نیروی انسانی غیرقانونی تلقی شد و بنا بر واگذاری  مجموعه مصوباتی که در آن

های  ها معموالً با عنوان شرکت ن شرکتکارها قرار گرفت، در بیان رسمی از ای« حجمی»

بوده « گری واسطه»یاد شده است. در عمل اما، آنچه انجام گرفته نوعی « پشتیبانی-خدماتی»

مانند و هر بار  ها در خدمت دستگاه اجرایی باقی می است؛ بسیاری از نیروهای کار شرکتی سال

ه قرار بگیرد. واقعیت اما این است که شود تا در جایگاه این واسط ای انتخاب می تنها شرکت تازه

افتند. بنابراین،  در روابط کار شرکتی اتفاق نمی« واگذاری حجمی کارها»و نه « خرید خدمت»نه 

اگرچه دولت با هدف واگذاری امور عمومی و خدماتی و پشتیبانی خود رو به استخدام شرکتی 

یا « بهبود»هایی چون  اها و برنامهنیروهای کار آورد، و در آغاز چنین رویکردی در خدمت ادع

ترکیب نیروی انسانی در دولت و باال رفتن سطح تخصص در نیروهای انسانی دولت « اصالح»

رفته منطق استخدام شرکتی تبدیل به نظامی از مدیریت منابع انسانی در  قرار گرفت، رفته

کد مشخص شده )از های عمومی شد. در حال حاضر عالوه بر استخدام شرکتی در هفت  دستگاه

جمله چاپ و تکثیر، نگهداری فضای سبز، حمل و نقل، امور آشپزخانه و غیره(، برخی 

های مشخصی را مسئول عقد  ها از جمله شهرداری تهران و وزارت بهداشت، شرکت دستگاه

اند و به این ترتیب از تکثر و  قرارداد با نیروهای شرکتی خود )در امور اداری و تخصصی( کرده

دردسر  ی استخدام کم ی اولیه اند. کامالً آشکار است که ایده های واسط کاسته دد شرکتتع

گران شرکتی نیروی انسانی، از صورت جنینی خویش فراتر رفته و  نیروهای ساده از طریق تأمین

تر از  ای گسترده تری است که امکان استثمار دامنه های پیچیده در حال بازتولید به صورت
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ها، نهادها و  ر، با تنوع بیشتری از جهات تحصیلی و مهارتی، را برای سازماننیروهای کا

 آورند.   های حاضر در بخش عمومی فراهم می مجموعه

 شده ی مطرح ها بر حسب چهار دريچه بازخوانی شرايط شرکتی

های  های تحلیلی دیدگاه شرایط خاص نیروهای کار شرکتی موردی را شکل داده که ظرفیت

ها  کشد. در نگاه نخست، وضعیت شرکتی ی اقتصاد سیاسی را به چالش می در حوزهانتقادی 

ها نفر به دست بازار آزاد است و با این اوصاف  مصداقی عینی از سپردن سرنوشت میلیون

گفته پرداخته و  ی پیش شده ذیل چهار دریچه توان به مخالفت با ادعای ضمنی یا صریح مطرح می

های  استخدام نیروهای کار شرکتی، با مصداقی صریح از اجرای سیاستادعا کرد که در موضوع 

تری پرداخت تا عیار ادعای  های دقیق توان به طرح پرسش نولیبرالی روبرو هستیم. در ادامه اما می

های  که گفته شد، انضباطی سخت در دولت شکل گرفته تا شرکت چنان تر شود. هم مزبور روشن

حال  ود معینی در تحمیل بار مالی به دولت فراتر نروند و در عینتأمین نیروی انسانی از حد

ی  زدوده هایی باشند که به نیروهای کار ساده و مهارت های دستگاه گر حداکثری نیازمندی تأمین

شرکتی نیاز دارند. توجه به این واقعیت که موضوع استخدام بسیاری از نیروهای کار شرکتی، نه 

خدمت فرایندهای خالق ارزش، بلکه استثمار حداکثری آنان در  قرار دادن این نیروها در

الف( را مبنی بر  1398جویی نیروهای کار فرادست بوده، روایت اطهاری ) چارچوب رانت

کند. بنابراین از جهت استثماری بودن  دارانه تأیید می ی سرمایه جویی بر علقه ی رانت ی علقه غلبه

ر مظاهر نولیبرالیسم و محوریت بازار حق داد، اما نباید توان به درک جستجوگ این روابط می

گرفته پیرامون استخدام نیروهای کار  فراموش کرد که در نهایت عنصر مسلط در نظم شکل

ب( نظمی  1398جویانه و به تعبیر اطهاری ) دارانه، بلکه نظمی رانت شرکتی، نه نظمی سرمایه

با تأکید بر وجود انحصار و استثمار در چنین  پ( هم 139۷دارانه است. اطهاری ) تیول

تری را برای نوفئودالی قلمداد کردن  دارانه، ظرفیت تحلیلی فراخ سرمایه-های پیشا فرماسیون

های تودرتوی  ها در زنجیره کند. شرکتی مناسباتی مانند استخدام نیروهای کار شرکتی فراهم می

دانند که  درستی نمی دهد که گاه حتی به یشان نشان م بوروکراسی دولتی گرفتارند و مرور تجارب

خویش بازشناسی « کار»ندرت در ارتباط با  و نهادی هستند. آنان به  در استخدام چه سازمان

های  ی خود انسانی آنان به شبکه شوند، زیرا موضوع این روابط استخدامی واگذاری بهینه می
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ی  گر ایده دولت نیز تداعی های متقاضی و دستگاه متقاضی است. الگوی تعامل آن شبکه

اند.  ( از آن سخن گفته139۷ب( و مؤمنی ) 1398دولت است که اطهاری )« تسخیرشدگی»

ای کاری و مبتنی بر خلق ارزش را با  ی خود رابطه های تأمین نیروی انسانی هم به نوبه شرکت

ز منابع کنند که پیشاپیش حدودی ا کنند، بلکه در خدمت نظمی عمل می دولت برقرار نمی

که مؤمنی  چنان دهد. هم عمومی را به هدف استثمار حداکثری نیروهای کار شرکتی تخصیص می

های  کند، در تحلیل منطق حاکم بر مناسبات دولت و این کانون ( تأکید می48 – 4۷: 1396)

ی تحکیم این مناسبات از  ای پرداخت که در نتیجه  های توسعه غیرمولد، باید به تحلیل فرصت

روند. در روابط کار شرکتی، نیروهای انسانی نه به عنوان منابع حیاتی در خدمت خلق  ت میدس

توان با افزایش فشار تقاضا از  شوند که همواره می وار عرضه می ارزش، بلکه به شکل منابعی توده

 ( از139۷دهد که ارزیابی مؤمنی ) ی برآمده از این روند هم نشان می ها کاست. نتیجه ارزش آن

گیری و گسترش  ها در خدمت شکل های این اقتصاد سیاسی غلط نبوده است؛ شرکتی ظرفیت

های دولتی ناکارآمدی  اند، بلکه اغلب به خدمت دستگاه داری مولد قرار نگرفته اقسامی از سرمایه

ی مولد است. وجود و تداوم چنین  ها مترادف با تضعیف سرمایه اند که تقویت آن درآمده

( است، مبنی بر 1398ی مهم وهابی و مهاجر ) گر اشاره ر بطن نهاد دولت، تداعیهایی د شبکه

یابی و تداوم  داد که در واقع هویت« خصوصی»هایی نسبت  سادگی به مجموعه که نباید به این

های فرادولتی و  برانگیزشان به شبکه محور و پرسش های رانت حیات خود را مدیون وابستگی

توان  م از تأکید مالجو و صداقت بر تضعیف روزافزون مناسبات مولد نیز میدولتی هستند. با الها

ای که نسبتی حداقلی و بعید با  ها را مصداقی دانست از مناسبات سوداگرانه روابط کار شرکتی

 منطق انباشت سرمایه دارند. 

 گرفته بسط تحلیلی ارزيابی صورت

ی استثمار، به مقاطعی راکد و  ی در عین تجربهکه نیروهای کار شرکت اکتفا به ذکر شواهدی از این

اند، برای ترسیم دقیق شرایط این نیروها کافی  جویی و انحصار تخصیص یافته مبتنی بر رانت

حال برکنارترین عامل تأثیرگذار در سرنوشت  ترین و در عین نیست. دولت به عنوان فعال

ص نیروهای کار و منابع عمومی دارد ی تخصی ی دیگری نیز در زمینه نیروهای کار شرکتی، چهره

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح  1399ماه  که باید آن را نیز مورد توجه قرار داد. در آبان
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ده هستند و در صورتی که بتوان  های دولتی زیان ها و شرکت درصد بانک 60کرد که بیش از 

ی  ساله معادل با فروش یک ها را اجرایی کرد، رقمی ی آن درصدی در بودجه 10جویی  صرفه

که، ناکامی  (. شایان تأمل این1399نفت در درآمدهای دولتی احیا خواهد شد )پورابراهیمی، 

دولتی از هرگونه توجیه   های دولتی و نیمه اقتصادی و برخوردار نبودن عملکرد بسیاری از شرکت

تناسب با عملکردهای واقعی ها نبوده که م هایی در آن اقتصادی، لزوماً به معنای اتخاذ سیاست

ماه  های منتشرشده در دی ها باشد. بنابر مستندات مندرج در یکی از گزارش مدیران آن شرکت

های  که اسناد قطعی نزد مراجع رسمی حکایت از آن دارند که بسیاری از شرکت ، در حالی1399

چنان نام آن  هم قرار دارند، 141ی  سر و یا مشمول ماده ده، سربه دولتی در وضعیت زیان

کنندگان حقوق نامتعارف به مدیران و  هایی یافت که به پرداخت توان در فهرست ها را می شرکت

(. این مالحظات را باید در کنار آماری قرار داد که 1399کارشناسان اختصاص دارند )رکنا، 

در اضطرار  که دولت دهد، مبنی بر این ارائه می 1398رییس دیوان محاسبات کشور در آذرماه 

دهی با حفظ  رغم زیان های وابسته به خویش است که علی تعیین تکلیف تعداد زیادی از شرکت

تنهایی  که دولت به دهند. آذر با یادآوری این وابستگی خود به دولت به فعالیت ادامه می

کند که در  ی کل کشور است، از هفت شرکت دولتی یاد می درصد بودجه ۷۵ی  کننده مصرف

دهند )کیهان،  ی کل کشور را به خود اختصاص می درصد از بودجه ۵4یکدیگر بیش از  کنار

از ایجاد وضعیتی بحرانی در الگوی  1398که رییس دیوان محاسبات در سال  (. در حالی1398

کل کشور  1400ی  داد، بررسی بودجه های دولتی خبر می تخصیص منابع مالی و اداری به شرکت

های دولتی  ی شرکت تنها در این زمینه تحول خاصی رخ نداده، بلکه بودجه دهد که نه نشان می

 (. 1400نزدیک به ده درصد نیز رشد داشته است )مهر، 

های  شده از سوی مراجع گوناگون، شرکت رغم آمارها و شواهد ارائه این واقعیت را که علی 

ای نیز  های بودجه از افزایش ی خود به دولت ادامه داده و حتی ده دولتی به حیات وابسته زیان

( 1398مرکانتیلیسمی دانست که وهابی و مهاجر ) گر همان شبه توان تداعی شوند، می مند می بهره

ها برابری نسبت به حداقل حقوق مصوب  کنند. الگوی پرداخت حقوق ده به آن اشاره می

توان مصداقی از همان  ده را نیز می های دولتی زیان کارگری به مدیران و کارکنان ارشد شرکت

الف( در تخصیص باال به پایین منابع و مواهب در  1399ی دانست که به زعم وهابی )«غارت»

 شود.   دولتی متجلی می های دولتی و شبه نفعان متعدد مجموعه میان ذی
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شده بر الگوی استثمار و طرد نیروهای  ی مطرح تفسیر نتایج حاصل از تطبیق چهار دریچه

ی حاکم بر رفتار دولت نسبت به نیروهای کار شرکتی  نیز بر استانداردهای دوگانه کار شرکتی و

تواند با شرحی کامل شود که  دولتی، می های رسمی دولتی و شبه و نیروهای کار مستقر در بخش

کند. بر اساس  پاتریمونیالیستی در بطن نهاد دولت ارائه می ( از استقرار یک نظم شبه138۵توفیق )

های دولت مدرن در ایران با ارجاع صرف به مقوالتی مانند بورژوازی  ، تحلیل ویژگیاین شرح

چه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که  ی حاکم خطاست. در مقابل، آن کمپرادور و طبقه

های اداری و بوروکراتیک، شاهد احیای همان مناسبات  دولت ایران در عین تجهیز به سازوبرگ

گرای  ی دوران مدرن خود بوده است. البته دیدگاه گسست شده در طلیعه عیفالطوایفی تض ملوک

های نظم  آید تا مدعی شود که تحلیل او به توصیف ویژگی توفیق هم به کار او می

که  پاتریمونیال یا نوپاتریمونیال در ایران محدود نمانده و در نهایت به شرحی انجامیده از این شبه

ن از یک سو به اقتصاد ایران ابزار الزم برای تبدیل شدن به موجودیتی چگونه نهاد دولت در ایرا

ترین تجلی آن برقراری ارتباط  بخشد، که مهم داری را می المللی سرمایه ی بین پیرامونی در زنجیره

مبتنی بر صدور منابع طبیعی خام به مراکز مهم صنعتی و تولیدی است، و از سوی دیگر از این 

 (. 139۷ساالری خویش امتداد و تداوم بخشد )شایق،  شود که به دیوانقابلیت برخوردار 

 گیری بحث و نتیجه

ای جذاب برای عالقمندان به کاربرد عام مفهوم  تواند سوژه ها می مصائب مبتالبه شرکتی

رود، مصداقی از گرفتاری  چه را که بر این دسته از نیروهای کار می نولیبرالیسم باشد، تا آن

حال، تمرکز این مقاله بر ترسیم  های نولیبرالی بخوانند. با این ی سیاست ر تلهشهروندان د

های نامنقحی فروکاستنی نیستند. البته  ها و تناقضاتی بوده که به سادگی به چنین قضاوت تعارض

های بازار آزادی نیز مهم است و نباید از یاد برد که بسیاری از مظاهر  گرایی توجه به تقلیل

. در روابط کار حاکم 1افتند ها اتفاق می گرایی ی همین تقلیل ازار از جامعه در نتیجهشدگی ب فک

کند، اما  بر مناسبات میان نیروهای کار شرکتی و دولت، عنصر بازار آزاد نقش مهمی را ایفا می

کند.  ای تقلیل داد که درک بازار آزادی تجویز می توان به همان فرمول ساده این نقش را نمی

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
شود،  تبدیل می« نظام بازار»از  ای داند که جامعه به ملحقه پوالنی پیامد کنترل نظام اقتصادی توسط بازار را این می 1

 (1391شود. )پوالنی، « حک»به جای اینکه نظام اقتصادی در مناسبات اجتماعی 
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ی  در روابط کار شرکتی منتفع اصلی است، اما خود را از درگیری مستقیم در رابطه دولت

های بازارمحور در این رابطه سود  حال از وجود مؤلفه گرفته برکنار نگاه داشته و در عین شکل

دارانه  ای از مناسبات سرمایه برد. بنابراین در این رابطه دولت به برقراری غیرمستقیم گونه می

محور قرار  ای و قیمت های هزینه ه است. نیروهای کار شرکتی تحت نظامی از طراحیدست زد

کارگیری آنان از تمام توجیهات اقتصادی و مالی الزم برخوردار باشد.  گیرند تا استخدام و به می

برآمده از این رابطه را در همان « سودآوری»کارگزاران صوری دخیل در این رابطه نیز باید تداوم 

دارانه و مبتنی بر استثمار جستجو کنند. مسأله اما این است که دولت، یعنی همین  سرمایه منطق

کند که به علت فشار  بازیگری که در روابط کار شرکتی نقش کارفرمای غیرمستقیمی را ایفا می

سازی مطالبات مالی و حقوقی نیروهای کار رضایت  کمبود منابع به هیچ الگویی به جز کمینه

، در کنار تسلط بر منابع درآمدی حاصل از فروش منابع طبیعی کشور و به موازات دهد نمی

ای کامالً  نیروی انسانی ارزان، درگیر گونه  های تأمین برقراری روابط کار شرکتی به میانجی شبکه

« وابستگی به دولت»ای که در آن  ی دیگر خویش است؛ نیمه متمایز از روابط کار در نیمه

ی مزایا و استحقاقات بسیار برای نیروهایی است که از موقعیت اجتماعی و  آورنده مچنان فراه هم

زایی و خلق ثروت در  توانند فارغ از کیفیت اشتغال استخدامی ممتاز و متمایزی برخوردارند و می

 های مادی برخوردار باشند.  مندی کشور، از استانداردهایی ممتاز در سبک زندگی و بهره

 ای اقتصاد سیاسی مقايسه دو درک مبتنی بر نولیبرالیسم و مبتنی بر تحلیل بینارشته . 4جدول 

 ی نولیبرالیسم درک مبتنی بر سیطره ای اقتصاد سیاسی درک مبتنی بر تحلیل بینارشته

هاای تعاادیل ساااختاری چگااونگی   از زماان اجاارای سیاساات 

محوریات باازار آزاد از   های مبتنی بار   ها با ایده برخورد دولت

گرفته میاان   اهمیت مضاعف برخوردار شده است. روابط شکل

هاایی از   دولت و نیروهای کار شرکتی در ایاران حااوی رگاه   

آفرینای   ی عنصر بازار است، اما واقعیات تاداوم نقاش    مداخله

دولت به عنوان منتفع اصلی این روابط مبتنی بر استثمار، امکان 

کناد. رویکارد    یبرالیسم را محادود مای  کاربرد قاطع مفهوم نول

ای به اقتصاد سیاسی جهت تحلیل را به ساوی دولات    بینارشته

گرداند؛ دولتای کاه در میادان رواباط شارکتی خواهاان        بازمی

هاای   محوریت قواعد بازار آزاد و در میادان رواباط باا شابکه    

رسای و   وابستگان خاص خاویش از هار صاورتی از حسااب    

 گریزان است گری مالی و اجرایی پرسش

ی نولیبرالیساام کاااهش  گیااری پدیااده یکاای از مظاااهر عااالم 

های حداقلی حقوقی، صنفی و حکاومتی از   روزافزون حمایت

نیروهای کار و سپردن تقدیر این نیروها باه رونادهای ساپهر    

جا پیش رفته که روابط  بازار است. نولیبرالیسم در ایران تا بدان

یروهااای کااار مااورد اسااتخدامی میااان دولاات و بساایاری از ن

گار درآورده   ی آن را نیز باه تصارف باازار خاودتنظیم     استفاده

جاای مقاومات در برابار نولیبرالیسام      است. دولت در ایران به

ی سیاسای آن شاده و فضاا را بارای گسااترش      تسالیم پاروژه  

 های گوناگون گشوده است. مناسبات نولیبرالی در حوزه
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نیروهای کار رسمی و شرکتی نمودی از ضرورت  ی دولت در قبال استانداردهای دوگانه

ی تحلیلی  های اقتصاد ایران بر اساس همان عناصری است که در چهار دریچه تحلیل پیچیدگی

توان  شده در این مقاله مورد اشاره قرار گرفتند. زایش آن استانداردهای دوگانه را اساساً می مطرح

ساحتی از اقتصاد سیاسی ایران قادر به  تککنش مستمر اضالعی نسبت داد که درکی  به میان

جویی، وابستگی، استثمار، بازار،  های رانت ها نیست. هر یک از مؤلفه نشینی آن تشریح منطق هم

هایی از خود را  بار و روابط نوفئودالی، نشانه زدایی، غارت، تخصیص خشونت انحصار، حاکمیت

گر  توانند تبیین های اقتصادی بازارمحور نمی یلاند. تحل جای گذاشته در روابط نامتعارف شرکتی به

های  ی نولیبرالیسم نیز کمکی به درک پیچیدگی ی مکرر به سیطره کنش باشند و اشاره این میان

های تعدیل ساختاری در ایران پساجنگی در حالی در  کند. سیاست حاکم بر آن همنشینی نمی

های بزرگ و کالنی نبود که بسیاری از  بحرانیک از  دستور کار قرار گرفتند که ایران دچار هیچ

(. 9: 139۵هایی واداشته بود )مؤمنی،  کشورهای آسیایی و آفریقایی را به اتخاذ چنان سیاست

ها در کشور رفت که قائل به وجود نسبتی  پارادایمی در آن مقطع به استقبال اجرای آن سیاست

(. حامالن آن پارادایم، درکی از ۵9: 1396ی، نبود )مؤمن« ی ملی توسعه»ی اقتصادی و  میان توسعه

شدن تعداد زیادی از شهروندان نداشتند.  فقر کشیده هشدار میردال مبنی بر پیامدهای ناگوار به

ی اشتغال و  شدند، البته سهم کمتری از منابع ملی در حوزه نوا می شهروندانی که به آن شکل بی

شان خود موجد  نوایی از سوی دیگر، فقر و بی دادند، اما کارآفرینی را به خود اختصاص می

(. بنابراین 61: 1396آفرینی و بهبود حیات جمعی بود )مؤمنی،  های ملی توسعه کاهش ظرفیت

بودن اصرار بر روایتی عام و انتزاعی از سرایت نولیبرالیسم،  فایده موضع این مقاله مبنی بر کم

ی مطرح  د. این مقاله بر اساس چهار دریچهشو موجب نزدیکی آن به رویکرد بازار آزادی نمی

اند در بطن دولتی  پردازد که چگونه روابط کار استثمارآمیز شرکتی توانسته شده به ترسیم آن می

ی خود سخت به روابط مبتنی بر استثمار متکی و در  متولد شوند و ادامه یابند که در یک نیمه

به رانت فروش منابع طبیعی است که ی دیگر خود آپاراتوسی پیرامونی و وابسته  نیمه

ی تخصیص  دستانه ی منطق گشاده گویی عمومی درباره ترین مطالبات شفافیت و پاسخ حداقلی

 تابد.   منابع و مواهب عمومی را نیز برنمی
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 منابع

 شناسه خبر: 14/۷/1393(. حداقل حقوق کارمندان چهل سال قبل چقدر بود؟. 1393نیوز ) الف ،

2442۷2. 

 شماره خبر: 18/11/1399هزار نفری نیروی انسانی دولت.  1۷0(. کاهش 1399آنالین )اقتصاد .

3۷381۵1 . 

 ( .نئولیبرالیسم: درآمدی خیلی کوتاه. ترجمه139۷استگر، مانفرد بی. و روی، راوی کی .)  ی

 بابایی. نشر لوگوس. قربان

 ( گزارشی از سمینار نسیان طبقاتی در ایران ام1394اطهاری، کمال .) .روز. فرهنگ امروز 

 ( روزنامه اعتماد. شماره 139۷اطهاری، کمال .)الف(. تبارشناسانه نقادانه دیوید هاروی )مصاحبه

4140 . 

 ( شفقنا. 139۷اطهاری، کمال .)ب(. حداقل دستمزد )مصاحبه 

 ( روزنامه همدلی. شماره 139۷اطهاری، کمال .)پ(. جانب ملت یا طرفدار انحصارگرایان )مصاحبه

109۵ 

 ( چالش1398اطهاری، کمال .)نگر )اتاق بازرگانی تهران(.  های تهیدستان )مصاحبه(. نشریه آینده الف 

 ( ناقوس پایان صندوق مسکن یکم به صدا درآمد. روزنامه شرق. 1398اطهاری، کمال .)ب 

 ( دولت تسخیرشده کسوت قانون به خود پوشیده. روزنامه همدلی. 1398اطهاری، کمال .)پ 

  ،(. چرا شکاف طبقاتی عمیق شد؟. فرارو. 1399کمال )اطهاری 

 ( و دیگران، فرهنگ139۷باتامور، تام ) بیگی، نشر  ی مارکسیستی، برگردان اکبر معصوم ی اندیشه نامه

 نگار. بازتاب

 ( عمده1399پورابراهیمی، محمدرضا .) ده هستند. اقتصادآنالین،  های دولتی زیان ی شرکت

 . 4۷626۷، کد خبر: 3/8/1399

 ( دگرگونی بزرگ. ترجمه محمد مالجو. نشر پردیس دانش. 1391پوالنی، کارل .) 

 (جستارهای بنیادی در باب اقتصاد سیاسی نوین، برگردان مریم ذوالفقار روشن، 139۷پین، آنتونی ،)

 انتشارات دنیای اقتصاد.

 ( مدرنیسم و شبه138۵توفیق، ابراهیم .)  ی  عصر پهلوی. مجلهپاتریمونیالیسم؛ تحلیلی از دولت در

 .12۵ – 93، صص 138۵، بهار 1ی  ی هفتم، شماره شناسی ایران، دوره جامعه

 146۵0، شناسه خبر: 1۷/4/1396(. کارنامه دولت یازدهم. دارایان، 1396عاملی، پویا ) جبل. 
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 ( نگاهی به حداقل دستمزد طی 139۷خبرآنالین .)شناسه خبر: 1۷/11/1391سال گذشته.  34 ،

2۷۵142. 

 ( اسامی شرکت1399رکنا .) 16/10/1399میلیونی کارمندان.  30تا  20  ده با حقوق های دولتی زیان ،

 . 64۷914کد خبر: 

 ( مفهوم توسعه و نسبت آن با سیاست و ایدئولوژی. رساله دکتری. 139۵روزخوش، محمد .)

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

  (. بررسی عملکرد  گذشته و وضع موجود نیروی 1368)سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 انسانی و مدیریت در بخش دولتی. 

 (. بررسی اندازه دولت در ایران. 1383ریزی ) سازمان مدیریت و برنامه 

 ( 1386سرمایه ،)14928۷8ایران، کد خبر:  . به نقل از مگ2، ص ۵68، شماره 9/۷/1386( )روزنامه . 

 (. استعمار پسامدرن. نشر دیگر.1382مه( )آوری و ترج سیف، احمد )گرد 

 ( اقتصاد سیاسی به زبان ساده، 1386سیف، احمد ،) نا، لندن. بی 

 ( مروری بر کتاب 139۷شایق، سیروس .)«ای  مدرنیزاسیون و حاکمیت پسااستعماری در ایران، رساله

 ی حمید قیصری. رهایش.  اثر ابراهیم توفیق. ترجمه« در باب دولت

 (. نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟. اخبار روز. 1398ز )صداقت، پروی 

 (. تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر. نشر مرکز. 13۷۷نژاد، موسی ) غنی 

 1۵6020، شناسه خبر: 13/8/139۵(. اقتصادآنالین، 139۵نژاد، موسی )غنی 

 2108۵26ه خبر: ، شناس2/۷/1396سایت نود اقتصادی، (. وب1396نژاد، موسی ) غنی 

 ( نئولیبرالیسم: خوانش انتقادی. ترجمه سیدحسینی و اسماعیلی و امیری. 1394فیلهو و جانستون .)

 نشر پرسش. 

 ( سرمایه1380فریدمن، میلتون .)  .داری و آزادی. ترجمه غالمرضا رشیدی. نشر نی 

 ( اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پا13۷4کاتوزیان، محمدعلی همایون .) .یان سلسله پهلوی

 ترجمه نفیسی و عزیزی. نشر مرکز. چاپ پنجم.

 ( و دیوید پی. لوین، نظریه138۷کورپوراسو، جیمز. ای  )  های اقتصاد سیاسی، برگردان محمود

 زاده، نشر ثالث، تهران عبداهلل

 ( هفت شرکت دولتی 1398کیهان .)کد 26/9/1398خورند.  ی کل کشور را می درصد بودجه ۵۵ ،

 . 1۷۷۵19 خبر:
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 ( ساخت انسان بدهکار: جستاری در وضعیت نولیبرال. ترجمه پیمان 1394التزاراتو، موریتزیو .)

 غالمی. 

 ( نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟. اخبار روز.1398مالجو، محمد .) 

 ( سیاست اعتدالی در بوته139۵مالجو، محمد ،) ی نقد اقتصاد سیاسی، نشر الهیتا، تهران 

 ( تاراج نهان؛ سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران، انتشارات 1399مالجو، محمد ،)

 آگاه، تهران 

 ( ارزیابی شاخص1384متوسلی، محمود و قاسمی، محمد .)  های حمایت شغلی در ایران. مجله

 .4، شماره 40تحقیقات اقتصادی. دوره 

 ( قراردادهای موقت کا1381محجوب، علیرضا .) .ر در ایران. نشر واژه 

 (. دفتر مطالعات برنامه و بودجه. اظهارنظر کارشناسی درباره طرح 1391های مجلس ) مرکز پژوهش

 . 10/۵/1391های اجرایی.  تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه

 11۵4290 . کد خبر:2۷/9/1399(. سقوط سهم اعتبارات عمرانی از بودجه. 1399نیوز ) مشرق . 

 ( گزارش هشتم نیروی کار و حمایت اجتماعی. 1399معاونت رفاه وزارت کار .)28/2/1399 . 

 ( مسئولیت اخالقی دولت و چالش بازاری شدن: مطالعه استخدام شرکتی در 139۷منوری، نوح .)

 ایران پس از جنگ. رساله دکتری. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

 (. دولت و نیروهای کار شرکتی: کشاکش مسئولیت و طرد. 1398میدری ) منوری، اباذری، و

 .2۷3-249، صص 1، شماره 26شناختی. دوره  فصلنامه مطالعات جامعه

 ( علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران. نشر موسسه تحقیقات اقتصادی 13۷4مؤمنی، فرشاد .)

 دانشگاه تربیت مدرس. 

 ( اقتصاد سی1394مؤمنی، فرشاد .) .اسی توسعه در ایران امروز. نشر نقش و نگار 

 ( اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری. نشر نقش و نگار. چاپ سوم. 139۵مؤمنی، فرشاد .) 

 ( عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز. نشر نقش و نگار.1396مؤمنی، فرشاد .)الف 

 ( بررسی عملکرد اقتصاد دو1396مؤمنی، فرشاد .)کد 11/6/1396ران جنگ. اقتصاد آنالین. ب .

 . 21609۵خبر: 

 ( مسئولیت سوءتدبیرها در نظام اقتصادی با کیست؟. جماران. 139۷مؤمنی، فرشاد .) 

 ( بودجه1400مهرنیوز .) کد خبر: ۵/2/1400درصد رشد کرده است.  9.3های دولتی  ی شرکت .

۵19۷۵08 . 
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 ( واکاوی عملکرد اقتصا139۵نیلی، مسعود .)کد خبر: 6/6/139۵نیوز، دی روحانی. فارس ،

139۵0606001۵1۷. 

 ( درنگی سنجشگرایانه درباره1398وهابی، مهرداد و مهاجر، ناصر .) .ی نئولیبرالیسم. اخبار روز 

 ( منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است. آسو.1398وهابی، مهرداد .) 

 ( گر1399وهابی، مهرداد .)ایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی به تورم و تز الف

 نئولیبرالیسم. اخبار روز.

 ( نئولیبرالیسم و مقابله با تورم. اخبار روز. 1399وهابی، مهرداد .)ب 

 ( تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه محمود عبداهلل1386هاروی، دیوید .).زاده. نشر اختران 
 Hanieh, Adam (2013). Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the 

Middle East. Haymarket Books. 

 Stubbs and Underhill (2006). Political Economy and the Changing Global Order. Oxford 

University Press.  

 Thorsen, D. E., & Lie, A. (2006). What is neoliberalism. Oslo, University of Oslo, 

Department of Political Science, Manuscript, 1-21. 

 Venugopal, R. (2015). Neoliberalism as concept. Economy and Society, 44(2), 165-187. 

 

 

 

 

 

 


