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خصوصیسازی داراییهای دولت در ایران ()1368-1399
(مطالعۀ گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)

(دريافت 1399/10/22 :پذيرش)1400/11/30 :

چکیده
موضوع اين مقاله مطالعۀ خصوصيسازیِ داراييهايي دولت در جامعۀ ايران از پايان جنگ تا
ي گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای
امروز است .اين مطالعه از خاللِ بازخوان ِ
اسالمي دربارة اين موضوع در دورههای مختلف انجام شده است .پس از اثبات مسئله سؤال
پژوهش به اين صورت ارائه شده است« :سیاستِ خصوصيسازیِ داراييهایِ دولت از حیث
ل چگونگيِ انجام واگذاریها چارچوب
شیوة واگذاری به چه شکل اجرا شدهاند؟» .برای تحلی ِ
نظری ديويد هاروی دربارة انباشت سرمايه در دست اقلیتي معدود ،از طريق خلع مالکیت از
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علیرضا ذاکری

*1

عموم مردم در فرايند خصوصيسازی مورداستفاده قرار گرفته است .واحد تحلیل مقاله کشور
ايران در سالهای  1368تا  1399است .واحد مشاهدة گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس
خصوصيسازی گزارشهای تفريغ بودجه و برخي مصاحبههای سیاستگذاران دربارة
خصوصيسازی در همین سالها تکمیل شده است .روش پژوهش تحلیل محتوای اسناد است.
يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد اجرای سیاست خصوصيسازی در ايران ،همواره همراه با
 .1استاديار گروه جامعهشناسي دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران
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دربارة خصوصيسازی در سالهای  1368تا  1399است که با بخشهای مرتبط با
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توزيع رانت بوده و به تدريج به خلع مالکیت عموم مردم انجامیده است .اقلیتي از نیروهای
سیاسي ايران يا بخش مهمي از شرکتهای واگذارشده را از آن خود کردهاند يا با واگذاری
شرکتهای دولتي به بخش عمومي غیردولتي و نهادهای نظامي حضور خود را هیئتمديرههای
انبوه شرکتهای زيرمجموعۀ اين نهادها تضمین کردهاند.
واژههای کلیدی :خصوصيسازی ،انباشت به کمک سلب مالکیت ،نئولیبرالیسم.

ت خصوصيسازیِ داراييهای دولت در جامعۀ ايران
موضوع اين پژوهش مطالعۀ سیاس ِ
از حیث شیوة واگذاری از  1368تا امروز است .در دورة زماني موردمطالعه اين پژوهش
خصوصيسازی يکي از سیاستهای مهمِ اقتصادیِ همۀ دولتها بوده است و با اجماع
کامل همۀ بخشهای حاکمیت پیش رفته است .با ابالغِ سیاستهای کليِ اصلِ  44قانون
اساسي در سال  ،1384حیثِ الزامآورِ آن برای همۀ دولتها بیش از گذشته تثبیت شده
ش
است .در چند سا ِل گذشته ،بهواسطۀ شدت گرفتنِ تحريمهای اقتصادی و افزاي ِ
ی بودجۀ دولت ،واگذاریِ داراييهایِ مهم به يکي از سیاستهایِ اصلي برای
کسر ِ
ی بودجه بدل شده است .وزير اقتصاد دولتِ آقای رئیسي بر ضرورت
جبرانِ کسر ِ
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بیان مسئله

شتاب بخشیدن به اجرای اين سیاست تأکید کرده است (خبرگزاری ايرنا)1400/8/8 ،
ي مالکیتِ میلیاردها ريال سرمايه شده و از
ث جابهجاي ِ
اجرایِ اين سیاستها در عمل باع ِ
ما در اين مقاله بر گزارشهای رسميِ مرکز پژوهشهای مجلس تمرکز خواهیم کرد
و آن را با گزارشهای ديوان محاسبات و همچنین برخي مصاحبههای سیاستگذاران
تکمیل خواهیم کرد تا به بازنماييِ اين سیاستها از نگاهِ خودِ سیاستگذار دست پیدا
کنیم .ادعایِ ما در اين پژوهش آن است که اجرایِ اين سیاستها به خل ِع مالکیتِ عموم
مردم و قدرت گرفتن يک الیگارشيِ اقتصادی ـ سیاسيِ وابسته به ساختارِ قدرت
انجامیده است.
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حیث اقتصاد سیاسي واجد اهمیت بسیاری است.
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برای اثبات صدق مدعای پژوهش نخست استداللهای خود را برمبنای چارچوب
نظری بیان خواهیم کرد و سپس با ارائۀ شواهد تجربي صدق چارچوب نظری را آزمون
خواهیم کرد.
ادبیات نظری
پژوهش های فراواني در چند دهۀ گذشته به نقد و ارزيابي سیاستهای خصوصيسازی
خصوصيسازی به عنوان بخشي مهم از چرخش نولیبرال در اقتصاد جهان در دهۀ 1980
میالدی شناخته ميشود (سعد فیلهو و جانسون1394 ،؛ استگر و روی )1399 ،اين
سیاست همزمان با روی کار آمدن دولتهای تاچر و ريگان در انگلستان و آمريکا
توسط ارگانهايي مانند صندوق بینالمللي پول و بانک جهاني به دولتهای مختلف
تجويز شد ( )Springer, 2016و بعدتر بهعنوان بخشي از برنامۀ تعديل ساختاری

1

شناخته شد ( .)ibid, p. 240اين برنامه در جهان سوم به ساختارهای مختلف سیاسي،
اجتماعي و فرهنگي نظیر ترکیه ( ،)Atasoy, 2009امارات متحدة عربي (Kanna, 2009
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در کشورهای مختلف پرداختهاند (هاروی1397 ،؛  )Roy, 2001از حیث تاريخي برنامۀ

; ،)Buckley : 2013کشورهای خاورمیانه (هنیه ،)1399 ،کشورهای آسیای شرقي ( Park
 ،)et al., 2011مصر( ،)Adly, 2020اردن ( ،)Baylouny, 2008سوريه ()Dahi, 2012

شدهاند.
تا جايي که به وضعیت در کشورهای توسعهيافته باز ميگردد نويسندگان کتاب
اقتصاد سیاسي خصوصيسازی در دموکراسيهای ثروتمند تأکید کردهاند با بروز بحران
در اقتصاد جهان در سال  2008درپي سه دهه حاکمیت سیاستهای خصوصيسازی
عرصههای مختلف ،دستکم برای مدتي ،نهفقط روند خصوصيسازی در کشورهای
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توصیه شده و فارغ از دموکراتیک بودن يا نبودن ساختار سیاسي اين کشورها اجرا
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عضو سازمان همکاریهای اقتصادی ( )OECDنظیر آمريکا ،آلمان ،فرانسه ،بريتانیا ،هلند
و اسپانیا متوقف شد ،بلکه روند معکوس يعني مليسازی نیز آغاز شد ( Obinger et al.,

 )2016, pp. 98-99گزارش رسمي سازمان ملل متحد با عنوان «فقر مطلق و حقوق
بشر» دربارة خصوصيسازی در سپتامبر  2018تأکید ميکند «خصوصيسازی اغلب
دربرگیرندة نقض سیستماتیک حمايتهای حقوق بشری و از آن بیشتر بهحاشیه راندن
اين گزارش به نقل از گزارش ديگری با عنوان «روشنگری پیرامون توسعۀ پايدار»
ميخوانیم «خصوصيسازی و مشارکت عمومي ـ خصوصي ،دربردارندة ريسکهای
نامتناسب و هزينههايي برای بخش عمومي است و حتي ميتواند به تشديد نابرابریها،
کاهش دسترسي برابر به خدمات اساسي و تهديدی برای حفظ حقوق بشر بدل شود»
(همان ،ص .)16 .آنتوني بنت عضو شبکۀ فرامنطقهای برنامۀ توسعۀ انساني ملل متحد

در زمینۀ خصوصيسازی 2،در کتاب خود با عنوان خصوصيسازی چگونه کار ميکند؟
با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف بر اين نکته تأکید کرده است نه فقط ايجاد
عدالت و کاهش نابرابری در زمرة اهداف خصوصيسازی نیست ،بلکه بهعنوان مانعي
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منافع کمدرآمدها و فقر است» (مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،2018 ،ص )2 .در

بر سر راه اين برنامه بهحساب ميآيد ( .)Bennett, 1997در ايران در برخي پژوهشهای
انجامشده درمورد خصوصي سازی ــ با وجود همۀ نقدهای وارد بر آنها ــ اشاراتي به

بهعنوان نمونهای ديگر مسعود امیدی در کتاب کارنامۀ نئولیبرالیسم در ايران:
خصوصيسازی در آئینۀ پژوهش ( ،)1399افزايش فاصلۀ طبقاتي و فقر را از تبعات
برنامههای نئولیبرالي و بهويژه خصوصي سازی در همه جای جهان و ازجمله ايران
دانسته است.
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نقش خصوصيسازیها در تأمین منافع اقلیت ذینفع به چشم ميخورد (شکوه.)1392 ،
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مهمترين پژوهشي که از حیث نظری ميتوان مقالۀ حاضر را در تداوم آن دانست،
مقالۀ محمد مالجو با عنوان «عوامل تکوين و تعمیق نابرابریهای طبقاتي در ايران» است
که بر روی مسئلۀ «سلب مالکیت از تودهها» متمرکز شده و بخشي از مقاله به «نحوة
سلب مالکیت از تودهها در سازوکار خصوصيسازی» اختصاص يافته است (مالجو،
 .)1398مالجو در اين مقاله ادعا ميکند «داراييهای دولتي را دولت از طرف مردمي که
طبق تعريف نمايندگيشان ميکند در اختیار دارد .واگذاريشان به بخشهای غیردولتي
سلب مالکیت از تودهها در ايران پس از انقالب بوده است» (همان ،ص.)92 .
از حیث نظری برای تبیین نحوة اثرگذاری خصوصيسازی بر اقتصادهايي که اين
سیاست در آنها اجرا ميشود از نظريۀ ديويد هاروی با عنوان «انباشت از طريق خلع
مالکیت» استفاده ميکنیم .هاروی در کتاب امپريالیسم نوين بخشي را «خصوصيسازی:
لبۀ برندة انباشت از طريق خلع مالکیت» نامیده است (هاروی ،1397 ،ص .)169 .او
خصوصيسازی را يکي از مهمترين مکانیزمهای خلع مالکیت از عموم مردم دانسته
است .از نظر هاروی «آنچه انباشت از طريق خلع مالکیت انجام ميدهد آزاد کردن
مجموعهای از داراييها (ازجمله نیروی کار) با هزينهای بسیار پايین (و در برخي
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در چارچوب خط مشي خصوصيسازی از اصليترين سازوکارهای تصاحب بهمدد

نمونهها صفر) است (همان ،ص .)161 .هاروی در اين بخش به منطق واحد حاکم بر
تجربیات کشورهای متعددی نظیر انگلستان ،آفريقای جنوبي ،آرژانتین و مکزيک اشاره
در انگلستان ،خصوصيسازیِ بعدیِ خدماتِ عمومي (آب ،مخابرات ،برق ،انرژی و
حمل و نقل) ،فروش هر شرکت متعلق به عموم و شکل دادن به ديگر سازمانهای
عمومي (همچون دانشگاهها) همساز با منطق کارآفريني ،به معنای دگرگوني
ريشهای الگوی مسلط روابط اجتماعي و بازتوزيع داراييها بود که بیشتر به سود
طبقات فرادست بود تا فرودست (همان ،ص.)171 .
145

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.7.8

کرده است .برای نمونه او با اشاره به تجربۀ انگلستان مينويسد:
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در واقع طي فرايند خصوصيسازی ،داراييهای عمومي که به دست دولت بهعنوان
نمايندة عموم مردم اداره ميشود به اقلیتي از سرمايهداران منتقل ميشود و با کوچک
شدن دولت ،بسیاری از امکانهای مداخله برای کاهش نابرابری در جامعه ازدست
ميرود و مردم نیز از تصمیمسازی در بسیاری از عرصههای حیات اجتماعي
خ مختصر نئولیبرالیسم خصوصيسازی را يکي از مهمترين
بازميمانند .هاروی در تاري ِ
اندازهای با تجديد حیات يا بازسازی قدرت نخبگان اقتصادی مرتبط است» (هاروی،
 ،1391ص .)30 .همین منطق بر تجربه کشورهای جهان سوم نیز حاکم است .برای
نمونه هاروی ،به اثر آرونداتي روی با عنوان «سیاستهای قدرت» ( )2001اشاره
ميکند .جايي که ميپرسد «خصوصيسازی واقع ًا چه معنايي ميدهد؟ در اساس
خصوصيسازی انتقال داراييهای عمومي تولیدی از دولت به شرکتهای خصوصي است.
داراييهای تولیدی شامل منابع طبیعي است .زمین ،جنگل ،آب و هوا .اينها داراييهايياند
که دولت بهازای اعتماد مردماني که آنها را نمايندگي ميکند ،در اختیار دارد  ...قاپیدن و
فروش آنها بهمنزلۀ سهام به شرکتهای خصوصي فرايند خلع مالکیت بربرانهای در
مقیاسي است که در تاريخ همتايي ندارد» (هاروی ،1397 ،ص.)173 .
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اجزای «چرخش نئولیبرالي» ميداند .به باورِ او «چرخش نئولیبرالي به نحوی و تا

3

روی دربارة نسبتِ خصوصيسازی و فساد در جهان سوم مينويسد:
به هیچ روی چنین نیست .فقط اينچنین جلوه داده ميشود .در اساس،
خصوصيسازی قرارداد تجاری دوجانبۀ سودآوری میان کمپانيهای خصوصي
(ترجیحاً خارجي) يا مؤسسات مالي و نخبگان حکومتکننده در جهان سوم است.
يکي از ثمرات اين وضع آن است که حتي فساد به امری نخبگاني بدل ميشود...
(.)Roy, 2001, p. 60
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خصوصيسازی بهعنوان يگانه بديل دولت ناکارآمد و فاسد معرفي ميشود .درواقع
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ک نمايندگيکنندة
درواقع طي فرايند خصوصيسازی به جایِ تقويتِ دولتِ دموکراتی ِ
خیر ِعمومي ،دولتِ کوچکِ تأمینکنندة منافعِ اقلیتِ حاضر در ساختارِ قدرت شکل
ميگیرد .خصوصيسازی با خلع مالکیت از عموم مردم به شکلگیری اقلیتي صاحب
قدرت و ثروت و اغلب فاسد و دارای منافع همزمان در بخش خصوصي و ساختار
قدرت دولتي ميانجامد .چنانکه ديويد هاروی در «هفده تضاد و پايانِ سرمايهداری»
خصوصي و دولتِ دموکراتیک در متن نظام سرمايهداری ميکند که هاروی در فصلي با
نامهای «مالکیتِ خصوصي و دولتِ سرمايهداری» به آن پرداخته است (هاروی.)1394 ،
در استفاده از اين نظريه در زمینۀ ايراني بايد به انتقال داراييها از دولت به نهادهای
غیرانتخابي نیز توجه کنیم .درواقع طي اين انتقال داراييهايي که پیش از اين به دست
دولت بهعنوان نمايندة به هر حال دموکراتیکتر مردم اداره ميشوند به اقلیتهايي منتقل
ميشوند که حاصل انتخاب مردم نیستند (مالجو .)1399 ،طي اين فرايند اشکال مختلف
و نويني از انحصار در ساختار اقتصاد سیاسي پديد ميآيد.
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ت
تأکید کرده است ،اين وضعیت حکايت از تعارضي عمیقتر میانِ توسعۀ مالکی ِ

روش پژوهش
واحد تحلیل در اين پژوهش دولت ـ ملت ايران و دورة زماني  1368تا  1399است.
گزارشها در کنار بخش خصوصيسازی گزارشهای تفريغ بودجه و برخي
مصاحبه های سیاستگذاران اقتصادی کشور در همین دورة زماني مطالعه شدهاند .بنابراين
روش پژوهش درنظر گرفتن اسناد و مصاحبهها بهمثابۀ داده و تحلیل محتوایِ اسناد و
مصاحبهها بوده است (فلیک .)1387 ،فلیک توصیه ميکند که اسناد نبايد بهمثابۀ مدارکي
بيطرف موردارزيابي قرار گیرند (همان ،ص .)277 .اين مسئله در تحلیل برای ما بسیار
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اهمیت داشته است ،چرا که نشان ميدهد سیاستگذار چگونه با گزارشهایِ خود،
سرمايه را در مسیرِ معیني هدايت کرده است.
بهمنظور مطالعۀ تأثیر خصوصيسازی داراييهای دولت بر نابرابری اقتصادی ،تمام
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس که در عنوان آنها کلمات «خصوصي» يا
«خصوصيسازی» آمده است ،از ابتدای سال  1368تا آخرين گزارشهای منتشرشده بر
تحلیل محتوا شدهاند.
تعداد گزارشهای استخراجشده  63گزارش بوده است .اين گزارشها به  4دسته
قابل تقسیماند .دستۀ اول به ارزيابي کلي سیاستها در يک دورة زماني يا مدت زمان
اجرای يک يا چند برنامه پرداختهاند ( 11گزارش؛  17.5درصد)؛ دستۀ دوم
گزارشهايي است که به مطالعۀ مباني نظری و تجربیات ساير کشورها پرداختهاند (23
گزارش؛  36.5درصد)؛ دستۀ سوم گزارشهايي که به مطالعۀ موردی يک يا چند
مصداق از شرکت های واگذارشده يا موضوع بحث برای واگذاری پرداختهاند (23
مورد؛  36.5درصد)؛ و دستۀ آخر گزارشهايي که بهطور مشخص به اظهارنظر دربارة
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روی سايت مرکز ،از سايت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي استخراج و

قوانین ،طرحها و اليحههای اين حوزه پرداختهاند ( 9گزارش؛  14.3درصد) .از اين
میان آنچه برای ما اهمیت داشته است گزارشهای واجد اطالعات کمي و کیفي يا
گزارش های واجد ارزيابي کلي و تاحدی در مطالعات موردی موجود بوده است.
اهمیت اين گزارشها از آن حیث است که بازنمای نظرات مهمترين بازوی پژوهشي
اصلي ترين نهاد قانونگذاری در کشور در اين سه دهه است .تحلیل محتوای اين
گزارشها به ما کمک خواهد کرد تا به چشماندازی از چگونگي اجرا و نتايج اين
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سیاستها دست پیدا کنیم و بتوانیم مدعای نظری مقاله را آزمون کنیم .معیار پايايي در
اين پژوهش امکان کنترل قابلیت اعتماد به دادهها و روش پژوهش است (فلیک،
 .)1387اين امکان با توجه به دسترس بودن همۀ گزارشها و مستندات مورداستفادة
پژوهش برای همگان میسر است .همچنین برای سنجش اعتبار ،مفاهیم سنجیدهشده به
محک نظريات استفادهشده و مفاهیم استفادهشده در آنها و همچنین داوری جامعۀ

یافتههای پژوهش
پايان جنگ در ايران با سقوط ديوار برلن در  1989و بهدنبال آن فروپاشي اتحاد جماهیر
شوروی در  1991همراه شد .از حیث بینالمللي جنگ سرد به پايان رسید و جهان
تکقطبي شد .اين حوادث مستقیماً بر سیاستگذاری کالن اقتصادی در ايران تأثیر
گذاشت .مسعود روغني زنجاني ،وزير برنامه و بودجه در سالهايي  1364تا  1368و
رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالهای  1368تا  1374در اينباره ميگويد:
فروپاشي نظام کمونیستي شوروی ،شکست بزرگي در بسیاری از تئوریهای
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علمي خواهند خورد.

سیاسي ،اقتصادی بود .اين تأثیرگذاری بهحدی شديد بود که حزب کارگر و
سوسیالیسم انگلیس و اروپا شروع به طرح ديدگاههای جديدی در حوزة اقتصاد
اول را شروع کرديم مصادف بود با چنین جو و جرياني در اروپا .نیروهايي که من
به کار دعوت کرده بودم با تئوریهای مدرن اقتصادی آشنا بودند و شرايط مدرن
جهاني را هم درک ميکردند (احمدی امويي ،1384 ،ص.)205 .

از حیث داخلي پايان جنگ و به فاصلۀ اندکي از آن درگذشت آيتاهلل خمیني،
سبب ساز چرخشي مهم در ساختار قدرت در ايران شد .با درگذشت آيتاهلل خمیني
149

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.7.8
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مهم ترين حامي سیاسي و معنوی جريان چپ خط امام ،از میان رفت و بهسرعت اين
جريان در صحنۀ سیاسي کشور حاشیهنشین شد .با حذف سمت نخستوزيری و انتقال
قوة اجرايي کشور از میرحسین موسوی به هاشمي رفسنجاني ،تکنوکراتهای مسلمان،
متأثر از فضای جهاني و توصیههای صندوق بینالمللي پول و بانک جهاني اجرای برنامۀ
موسوم به «تعديل ساختاری» را در دستور خود قرار دادند .محسن نوربخش رئیس
اقتصادی و دارايي در دولت اول هاشمي رفسنجاني (سالهای  1368ـ )1372در اين
باره ميگويد:
يک طرز تفکر اين بود که ما با توجه به اتمام جنگ و تحوالت بینالمللي ،بايد
وارد سیستم بینالمللي شده از امکانات آنها استفاده کرده و مراودات بینالملليمان
را افزايش دهیم و به مقوالتي چون صادرات غیرنفتي ،استفاده از امکانات خارجي و
جذب سرمايۀ خارجي بهطور جدی توجه کنیم .اين امر نیز مستلزم نگرش جديد
به اقتصاد بود .ديدگاههايي همچون خصوصيسازی و کوچک کردن حجم دولت
که ما در اواسط کار به برنامۀ اول اضافه کرديم .نتیجه اين تغییر نگرش بود
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بانک مرکزی ايران در دو مقطع  1365تا  1359و  1373تا  1382و همچنین وزير امور

(احمدی امويي ،1384 ،ص.)96 .

مسعود روغني زنجاني وزير برنامه و بودجه (در سالهای  1364تا  )1368و رئیس
را به شورای اقتصاد ارائه کرده است ،در اينباره ميگويد« :تفکر آن برنامه همان تفکر
باز کردن فضای اقتصادی و خروج از سیستم متمرکز دولتي و میدان دادن به بخش
خصوصي و سرمايههای خصوصي و تجارت آزاد بود» (همان ،ص.)166 .

4

در چنین فضايي دومین برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ کشور نیز با جهتگیریهای جهاني
مطلوب «برنامۀ تعديل ساختاری» تدوين شد و خصوصيسازی در آن مورد تأکید قرار
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گرفت 5.اگر چه بهواسطۀ اعتراضات مردمي سالهای  1372تا  1374حاکمیت مجبور
شد بهطور موقت از اجرای اين سیاستها عقبنشیني کند.
اما همین سیاست در دورة اصالحات نیز تداوم يافت .محسن نوربخش اشاره
ميکند پس از پايان دولت هاشمي اين برنامه در دولت اصالحات نیز مدنظر بوده است:
«در همان سال  ،78آقای دکتر نجفي ماأمور تدوين برنامۀ سوم شد .در اين برنامه هم
دولت و بازنگری در وظايف دولت و بخشهايي که مربوط به سیاستهای پولي و
ارزی بود .درواقع ما خود در تدوين برنامۀ سوم دستاندرکار بوديم .بنابراين هیچ
نگراني مبنيبر خروج از مجموعۀ آن سیاستها وجود نداشت و با مقاومتي هم روبهرو
نشديم» (احمدی امويي ،1384 ،ص 6.)139 .اجماع بر ضرروت خصوصيسازی در
میان همۀ گرايشهای سیاسي کشور تاحدی قوی بوده که در سال ،1384
خصوصيسازی با عنوان «سیاستهای کلي اصل  44قانون اساسي» توسط رهبر نظام
تصويب ،ابالغ و مطالبه شده و به دنبال آن همین سیاستها در دولتهای احمدینژاد و
روحاني نیز پیگیری شده است .مروری کوتاه بر گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس
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تمام سیاستهای تعديل منظور شده بود ،بحث خصوصيسازی ،کوچک کردن حجم

حکايت از میل به خصوصيسازی در حوزههای متنوعي مانند «فوالد»« ،7مخابرات»،8
«پست»« ،9سازمان حج و زيارت»« ،10ورزش» 11و  ...در دورههای مختلف دارد .در حال
نقدهای واردشده بر «اصل اين سیاستها» ناشنیده باقي ماندهاند و در بهترين حالت
نیروهای حاضر در ساختار نقدهای خود را متوجه شیوة اجرای سیاستهای
خصوصيسازی ميدانند و نه اصل اجرای آن .حتي اغلب چهرههای جريان موسوم به
عدالتخواه نیز اصل اجرای اين سیاستها را بيايراد ميدانند و نقدهای خود را فقط
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متوجه شیوة اجرای اين سیاستها و مبارزه با نتايج آن ــ آنچه خود خصوصيخواری
مينامند ــ کردهاند .آنها همچنان فکر ميکنند با «پايش اهلیت» و «رفع تعارض منافع»
ميتوان به «خصوصيسازی درست» دست پیدا کرد.
اما خصوصي سازی در ايران در پايان جنگ در چه شرايطي آغاز شد؟ در شرايطي
که بهدلیل مصادرههای صورتگرفته پس از انقالب و همچنین صرف بودجههای کشور
در اينباره ميگويد:
در بحث خصوصي سازی ما فاقد يک بخش خصوصي کاردان و اليق با توان باالی
مالي بوديم .سازمان بورس هم که پس از انقالب عمالً تعطیل بود و تنها در سال
 68بود که با يک ساختار ضعیف و مديريت لرزان و بدون تجربه شروع به کار
کرد .قرار بود اکثر واگذاریها نیز از طريق آن يا بهصورت مزايده يا مذاکره صورت
گیرد .البته معنای اين حرفم اين نیست که سرمايه ،وقت ،توانايي و مديريت مردم
در حوزة اقتصاد کار نميکرد ،بلکه آن سرمايهها و توان مديريت به بخش مسکن،
واسطهگری ،تجارت و بخش کشاورزی خالصه ميشدند .بحث اين است که ما
بخش خصوصي صنعتي نداشتیم ... .اما بايد پرسید باألخره ما بايد خصوصيسازی
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در جنگ ،بخش خصوصي صنعتي در کشور عمالً ناموجود بود .مسعود روغني زنجاني

را شروع ميکرديم يا خیر .حال بايد پرسید چه امکاني برای اين داشتیم؟ (احمدی

واضح است که آغازگران پروژة خصوصيسازی بر اين نکته واقف بودهاند که بخش
خصوصي صنعتي صاحب سرمايهای که بتواند معادل ريالي شرکتهای واگذارشده را
پرداخت کند وجود نداشته است .از نظر آنها بخش خصوصي سنتي کشور نیز
نميتوانست مالک شرکتهايي شود که قرار بود واگذار شوند .طبیعتاً دولت هاشمي
رفسنجاني مايل نبود رقبای سیاسي خود در جريان راست سنتي را از طريق اجرای
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امويي ،1384 ،ص.)209 .
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سیاستهای خصوصيسازی منتفع کند .او بهدنبال ساخت يک جريان اقتصادی حامي
خود بود .مسعود نیلي در اينباره ميگويد:
بخش خصوصي صنعتي وابسته به رژيم گذشته همراه با سقوط رژيم متالشيشده
بود .سرمايههای آنها مصادره و از کشور فرار کرده بودند .دولت اين مجموعه را
در اختیار گرفته بود و چیزی بهنام بخش خصوصي مدرن وجود نداشت .جز بخش
خود را جايگزين مناسبي برای بخش خصوصي قبلي ميدانست (احمدی امويي،
 ،1384ص.)250 .

اين بخش خصوصي سنتي ،از طريق تسلط بر اتاق بازرگاني و گشوده نگاهداشتن
راه های تجاری با کشورهايي مانند چین و برخي ديگر کشورها ،در طول همۀ اين
سالها ،منافع خود در عرصۀ تجارت را حفظ کرد ،اما بنا به گفتۀ نیلي ،توانايي و میل به
ورود به حوزة صنعت را نداشت .باوجود چنین قضاوتي در ارزيابي بخش خصوصي
سنتي در میا ِن سیاستگذاران ازيکسو و با توجه به اصرار سیاستگذاران بر ضرورت
اجرای اين سیاست به هر قیمتي از سوی ديگر ،بخش خصوصي صنعتي يا مدرن
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خصوصي سنتي که بهنوعي در درون مجموعۀ نظام پس از انقالب قرار داشت و

ميبايست از طريق اين واگذاریها ساخته شود .ساخته شدن اين بخش در چنین
شرايطي الجرم از طريق اعطای رانت بوده است .در اين دوره دو ريلگذاری مهم انجام
نخستین ريلگذاری انجام خصوصيسازی به هر قیمت ممکن است که ثمرة آن
تعريف منافع سرشار سیاست «حمايت از بخش خصوصي» برای نزديکان به ساختار
قدرت در دورههای مختلف بوده است.
دومین ريلگذاری خارج کردن «نیروهای نظامي» و «نهادهای انقالب اسالمي» و
«نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي» 12از شمول بخش دولتي و مواجهۀ آنها بهمثابۀ
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ميشود که تا امروز نیز ادامه يافته است:
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بخش خصوصي همزمان با صدور مجوز ورود به فعالیتهای اقتصادی به نیروهای
نظامي بوده است (تبصرة  9مادة واحد قانون برنامۀ اول توسعۀ کشور) که باعث شد
آنها بتوانند در فرايند خصوصيسازیها مشارکت و برخي شرکتهای واگذارشده را از
آن خود کنند .حاصل اينگونه ريلگذاریها ،مشابه «خصوصيسازی صوری» 13است
که يکي از عوارض مهم خصوصيسازی در کشورهای مختلف بوده است .در ايران اين
حاکمیتي شده است.
نتیجۀ اين دو ريل گذاری آن بود که امکانات نابرابر فراواني برای اقلیتي از نیروهای
ت
وابسته به ساختار قدرت (اعم از دولت يا حکومت) فراهم شد و عمومِ مردم از مالکی ِ
اين داراييها خلع يد شدند .چون پیشتر اين داراييها بهمثابۀ دارايي مشاعِ همۀ ملت،
به دستِ دولت اداره ميشد و دولت بهرغمِ همۀ محدوديتهای انتخاباتي تا حدی
نمايندگيکنندة مردم بود .اما نه صاحبانِ خصوصيِ داراييهای واگذار شده و نه صاحبا ِن
ی
حاکمیتيِ اين داراييها ،هیچيک به مردم پاسخگو نیستند .درادامه به دو وجهِ مهمِ اجرا ِ
اين سیاست در «واگذاری داراييها» و «اعطای تسهیالت» به بخش خصوصي خواهیم
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قسم واگذاری ها باعث سلب مالکیت از عموم مردم و انتقال مالکیت به نهادهای

پرداخت.

در ابتدای برنامۀ اول ،سه مسیر واگذاری در بورس ،مزايده و مذاکره برای خصوصيسازی
شرکتهای دولتي تعريف ميشود .در سال « 1373قانون واگذاری سهام دولتي و متعلق به
دولت به ايثارگران و کارگران» تصويب ميشود .به گفتۀ روغني زنجاني مسیر واگذاری از
طريق بورس اساساً محقق نميشود .کمیتهای برای واگذاری از طريق مزايده تشکیل ميشود و
بخش ديگری از واگذاریها از طريق مذاکره پیش ميرود .نزديکترين نیرو برای ساختن
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الف) واگذاریِ داراییها به نزدیکا ِن ساختارِ قدرت :رانتِ خصوصیسازی

] [ DOI: .13.2.6

خصوصيسازی داراييهای دولت در ايران ( ...)1368-1399ـــــــــــــــــــــــــــ علیرضا ذاکری

بخش خصوصي صنعتي حامي دولت ،خود مديران دولتي بودهاند .روغني زنجاني دربارة
فرايند واگذاری از طريق مذاکره ميگويد:
در آيیننامه واگذاری مشخص شده بود که ابتدا سهم کارگران واحدها را کنار
بگذاريم تا با جنبشهای اجتماعي و کارگرای برای واگذاری روبهرو نشويم

14...

سپس قرار شد که مابقي سهام شرکتها را به مديران شرکتها بديم .اما هیچيک از
ش د با توجه به امتیازها و تجربیات مديريتي آن مديران ،سهام واگذارشده بهصورت
قطعي و با شرايط متعادلتری به آنها واگذار شود .در اين مورد مسائلي مطرح
شده و وجود داشته است که نميتوان در اينجا بیان کرد .در اينجا اتفاقي که افتاد
اين بود که واگذاری و يا خصوصيسازی با آسانگیری توأم شد (احمدی امويي،
 ،1384ص.)223 .

بديهي است مديران واجد تجربه و امتیاز ،بخشي از بدنۀ باال و میاني ساختار قدرت
بودند که منافع خصوصيسازیها را از آن خود کردند .مسائلي مانند فساد مديران و
تعارض منافع ،در اين دوره در ساختار بوروکراسي پس از انقالب بهطور گستردهای
ظهور پیدا کرد .درواقع در چارچوب ريلگذاری انجامشده برای خصوصيسازی،
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مديران توان خريد سهام واحدهای تحت مديريت خود را نداشتند .بنابراين مقرر

ساختار اقتصادی ايران راهي جز فاسد شدن نداشت .بهطور خالصه برندگان اصلي
عمومي غیردولتي و نهادهای انقالب اسالمي بودهاند که از انواع رانتها بهرهمند شدند.
برای نمونه در يکي از نخستین گزارشهای کارشناسي مرکز پژوهشهای مجلس با
عنوان «خصوصيسازی در برنامۀ اول :ارزيابي و پیشنهادهايي جهت اصالح آن در
برنامۀ دوم» آمده است «در زمینۀ واگذاری معدن (از سال  1369تا  )1371درمجموع
 220معدن از معادن فعال کشور از بخش دولتي خارج شده است .از اطالعات پراکنده
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اجرای سیاست های خصوصي ،جمعي از مديران حاضر در ساختار دولت و مؤسسات
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چنین برميآيد که  85معدن به بنیاد شهید ،بنیاد مستضعفان ،جانبازان و آزادگان سپرده شده
است» (معاونت پژوهشي مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،1373 ،ص.)8 .
باوجود اين همین گزارش به حوزههای گستردهای مانند کشاورزی ،حملونقل،
خدمات (آب ،برق ،مخابرات) ،خدمات اجتماعي (بهداشت ،درمان و تأمین اجتماعي)،
آموزش عالي و خدمات پولي اشاره ميکند که «مجموعهای بسیار بزرگ را دربر
(همان ،ص )9 .و بايد خصوصي شوند .توصیۀ مرکز پژوهشهای مجلس به وسیع
ديدن گسترة خصوصيسازی در سالهای بعد در متن سیاستگذاریهای اقتصادی قرار
گرفت و چنانکه اشاره شد از نفت و گاز گرفته تا سازمان و حج و زيارت موضوع
گمانهزنيهايي برای خصوصي شدن قرار گرفتند .برای نمونه در گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمي با عنوان «ضرورت خصوصيسازی کشتارگاههای
صنعتي کشور» در خرداد  1376چنین ميخوانیم:
امروزه تقريباً در تمام کشورها ورود به اقتصاد آزاد و استفاده از ابزار
خصوصيسازی در اولويت برنامهها قرار دارد ،به نحوی که کشورهای توسعهيافته
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ميگیرد که حوزة آن بهمراتب بیش از صنايع کارخانهای و فعالیتهای تولیدی است»

نهتنها کارخانجات و شرکتهای دولتي خود را به مردم واگذار مينمايند ،بلکه
مقداری از وظايف خدماتي خود را نیز به بخش خصوصي ميسپارند (مرکز

اينهماني مردم با بخش خصوصي صاحب سرمايه ،نشانهای ديگر از هژموني
گفتارهای نولیبرال در اين دوره است که واگذاری اموال و وظايف دولت به صاحبان
سرمايه را واگذاری اين اموال به مردم مينامد و به اين ترتیب ناخواسته ،مردماني را که
صاحب سرمايه نیستند از شمول مردم خارج ميکند و مالکیتِ آنها بر داراييهای
عموميِ تحت تملک دولت را سلب ميکند.
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پژوهشهای مجلس ،خرداد  ،1376ص.)12 .
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در گزارشي ديگر از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي با عنوان «فصلي
فشرده دربارة کارکرد خصوصيسازی در ايران» در تیرماه  1376به مواردی از انحراف
از قوانین اشاره شده است؛ ازجمله «عدم دريافت  20درصد ثمن معامله در اغلب
فروشهای اقساطي سهام» .برای نمونه «شرکت قند دزفول که ميبايستي حدود 448
میلیون تومان وصول ميگرديد فقط  200میلیون تومان اخذ شده است .همچنین در
به جای  352میلیون تومان فقط  10میلیون تومان وصولشده مابقي چک به تاريخ روز
بوده که تاکنون وصول نشده است (زمان تهیۀ گزارش سازمان بازرسي کل کشور)» ...
(معاونت پژوهشي مرکز پژوهشهای مجلس ،تیر  ،1376ص.)5 .
همین گزارش به «عدم رعايت مفاد اليحۀ قانون راجع به منع مداخلۀ وزرا و
نمايندگان مجلس و کارکنان در معامالت دولتي مصوب  1337به هنگام واگذاری سهام
دولتي به مديران و کارمندان شرکت های دولتي و سازمان صنايع ملي و جرم بودن اين
قبیل واگذاریها»« ،تعلل و تسامح در وصول اقساط» و «فروش سهام به بهای کمتر از
قیمت واقعي تعیینشده از سوی کارشناس رسمي» 15اشاره ميکند .ازجمله مثالهايي که
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شرکت پارستوشه به جای  586میلیون تومان 50 ،میلیون تومان و در شرکت نوظهور

در گزارش آمده است ميتوان به واگذاری شرکتهايي به عضو شورای سازمان صنايع
ملي وقت ،مسئول حراست يا گزينش سازمان و مديران عامل و مديران برخي
بنابراين تا سال  ،1376اقلیتي از نیروهای حاضر در ساختار قدرت ايران توانستند از
رانت خريد شرکتها به قیمتهايي بسیار ارزانتر از قیمت واقعي برخوردار شوند.
برای پرداخت همان قیمت بسیار کم از امکان برخورداری از وام بهرهمند شوند و حتي
اين فرصت را پیدا کردند که اقساط اين وامها را نیز بهموقع نپردازند .با توجه به
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شرکتهای زيرمجموعۀ سازمان اشاره کرد (همان ،ص.)5 .
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پراکندگي اين شرکتها در مناطق مختلف کشور و درگیر بودن مستقیم آنها با نیروی
کار در مناطق مختلف ،اين وضعیت مولد احساس تبعیض ،نابرابری و فساد در جامعه
شد .اما علي رغم وجود چنین احساسي و همچنین گزارشهايي که خبر از فساد و
تبعیض گسترده در فرايند خصوصيسازی ميداد هیچ ترديدی در درستي سیاستهای
خصوصيسازی ايجاد نشد و همین سیاستها در دورة اصالحات ،مجلس ششم و
خصوصيسازی در دورة اصالحات بوده است در گفتوگويي در سالهای پاياني
دولت اصالحات در اين باره ميگويد:
بسیاری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس ششم افرادی هستند با سوابق
ديدگاههای چپ در زمینۀ اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي .اما مهمترين تحوالتي که
در برنامۀ پنج سالۀ سوم و در راستای حرکت بهسمت اقتصاد مدرن رقابتي لحاظ
شده توسط همین کمیسیون پیگیری و مورد حمايت و تصويب قرار گرفته است.
جالب است که نه در دولت و نه در مجلس پنجم با گرايش به ظاهر اقتصاد بازار
چنین پیگیریهايي صورت نگرفت  ...عین اين مسئله در مسئوالن رده باالی
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برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز ادامه يافتند .مسعود نیلي که خود مسئول کمیتۀ

سازمان برنامه صدق ميکند .مديريت فعلي سازمان با گرايشهای اقتصاد دولتي
امروز متولي اجرای برنامهای هستند که گرايش به اقتصاد مدرن رقابتي و بخش

همین ديدگاه را ميتوان در گزارش ديگری از مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمي در ارديبهشت  1378با عنوان «ارزيابي فرايند خصوصيسازی در برنامۀ اول و
دوم» مشاهده کرد .نويسندگان گزارش پس از اشاره به مجموعهای از مشکالت دولتها
در سطح جهاني آوردهاند که «گرايش به خصوصيسازی بهعنوان روش عقاليي مقابله با
مشکالت فوق ،افزايش کارايي و بهبود وضع مالي دولت بین اکثر کشورها شیوع يافت و در
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خصوصي دارد (احمدی امويي ،1384 ،ص.)272 .
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حال حاضر بیش از  100کشور جهان يا اين سیاست را اجرا نمودهاند يا در مراحل اجرای
آن ميباشند» (مرکز پژوهشهای مجلس ،ارديبهشت  ،1378ص .)7 .بنابراين هیچ ترديدی
در درستي اصل و ضوروت اجرای اين سیاستها نميشد روا داشت.
در ادامه با توجه به نتايج نامتناسب خصوصيسازی تا آن زمان ،ازجمله کاهش
نیافتن سهم بودجۀ شرکتهای دولتي در بودجۀ کشور ،همین گزارش به بررسي علل
بازار بورس بهعنوان مکانیزم واگذاری ،صاحب منفعت بودن نهادهای واگذارکننده در
چگونگي واگذاری ،فقدا ن نهاد مستقل واگذارکننده و حاکم شدن سیاست فروش سهام
برای کسب درآمد مينويسد« :مردم از خريد سهام شرکتها استقبال نکردند و
شرکتهای واگذارشده نیز با انواع و اقسام رانتهای اقتصادی ـ اجتماعي برای رقبای
خود مواجه شدند يا از بازار خارج شدند يا توفیق موردنظر را نیافتند» (همان ،ص.)31 .
باوجود چنین نقدهايي بر خصوصيسازیها همچنان هیچ خللي در ارادة حاکم بر
ضرورت خصوصيسازی شکل نگرفت .گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در
سالهای ابتدايي  1380با عنوانهايي چون «گزارش امکان خصوصيسازی حج عمره و
زيارت عتبات با نگاهي به وضع موجود سازمان» (مرداد « ،)1381نگاهي به
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ناکارآمدی اين سیاستها در ايران ميپردازد و با اشاره به مواردی چون نامناسب بودن

خصوصيسازی و مقرراتزدايي ارتباطات ،اطالعات و مخابرات در ايران» (شهريور
 )1381و «ضرورت خصوصيسازی اطالعات در روند جهاني شدن» (فروردين )1383
نقدهايي که در گزارشهای متعدد مرکز پژوهشهای مجلس بر نحوة اجرای اين
سیاستها وارد شده است ،نشان ميدهد.
در گزارش ديگری که در اواخر دورة مجلس هفتم با عنوان «ارزيابي عملکرد
سازمان خصوصيسازی ( »)1384-1380منتشر شده است چنین ميخوانیم:
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کامالً تداومِ باور به ضرورت خصوصيسازی و گسترده شدن حوزههای آن را عليرغم
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در کشور ما  ...بهويژه از همان آغاز برنامۀ اول توسعه سیاستهای آزادسازی
مطرح شد و بهصورت ناقص به مرحلۀ اجرا گذاشته شد که تاکنون ادامه داشته
است .در حال حاضر دولت در کشور ما بسیار بزرگ با حوزة تصدیگری گسترده
است که عامل مهم بروز کسری بودجه ،تورم و ايجاد اختالل در تخصیص بهینۀ
منابع و غیرواقعي شدن قیمتها تلقي ميشود .لذا وجود همین مشکالت
شکلگیری فرايند خصوصيسازی و توسعۀ بخش خصوصي را بیشازپیش
خصوصيسازی روند مزبور در کشور شکل تازهای به خود گرفته است (مرکز
پژوهشهای مجلس ،1385 ،ص.)2 .

با وجود تأکید بر ضرورت خصوصيسازی در اين گزارش نیز به عدم کاهش سهم
بودجۀ شرکتهای دولتي پس از واگذاریهای سالهای  1380تا  1384و نامناسب
بودن بازار سهام برای عرضه شرکتها اشاره شده است.
چنانکه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «ارزيابي عملکرد و فرايند
خصوصيسازی در ايران» در سال  1389تصريح کرده است« :نقطۀ عطف اين فعالیتها
ابالغ سیاستهای کلي اصل  44قانون اساسي از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384
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ضروری کرده است .به اين ترتیب از سال  1380و با تأسیس سازمان

بود .با ابالغ سیاستهای مذکور ،فرايند خصوصيسازی در ايران وارد فاز جديدی شد که
پژوهشهای مجلس ،1389 ،ص .)2 .مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ابالغ اين
سیاستها در سال  ،1384تأثیری مهم در سرعت و وسعت واگذاریها داشته است.
سیاستهای کلي اصل  44امکان واگذاری فعالیتهای دولت به بخش خصوصي را
در حوزههای گستردهای نظیر «صنايع بزرگ ،صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ
پايیندستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثنای نفت و گاز)»« ،فعالیت بازرگاني
160

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.7.8

از نظر ماهیت و دامنۀ اجرا با فعالیتهای صورتگرفته پیش از آن متفاوت است» (مرکز
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خارجي»« ،بانکداری»« ،بیمه»« ،برق»« ،پست و مخابرات»« ،راه و راهآهن» ،و «هواپیمايي
و کشتیراني» فراهم کرد (سیاستهای کلي اصل چهل و چهار قانون اساسي.)1384 ،
يک سال بعد در تیرماه « 1385سیاستهای کلي بند ج اصل  44قانون اساسي» نیز
ابالغ شد و در آن مجوز «واگذاری  80درصد از سهام بنگاههای دولتي مشمول صدر
اصل  44به بخشهای خصوصي ،شرکتهای تعاوني سهامي عام و بنگاههای عمومي
امروز همچون بخش خصوصي درنظر گرفته شده است.
دو سال پس از ابالغ اين سیاستها ،در فروردينماه  ،1387مرکز پژوهشهای
مجلس در گزارشي با عنوان «شرکت مخابرات ايران در روند خصوصيسازی» تأکید
کرده است «امروزه خصوصيسازی بهعنوان يکي از ابزارهای رونق اقتصادی و ايجاد
رشد و دگرگوني در مديريت کشور بهشدت از سوی دستاندرکاران نظام جمهوری
اسالمي مورد پیگیری قرار ميگیرد» (دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوين مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،1387 ،ص.)2 .
اما الیاس نادران رئیس وقت کمیسیون ويژة رسیدگي به اليحۀ اصل چهل و چهارم
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غیردولتي» صادر شد .مطابق اين سیاستها «بخش عمومي غیردولتي» کماکان و تا

قانون اساسي در همان گزارش در آسیبشناسي شیوة واگذاریها اشاره ميکند که پس
از سال « 1374بحث واگذاریهای شرکتهای دولتي به هیچ وجه بهصورت جدی و
اجتماعي و آستان قدس رضوی بخشي از داراييهای دولت به صورت سهام شرکتها
واگذار شد» (همان ،ص .)4 .نادران در آسیبشناسي اين واگذاریها به دو عارضه
اشاره ميکند:
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گسترده پیگیری نشد .مثالً بابت تسويۀ بدهي دولت به نهادهای غیردولتي مثل تأمین
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اول آنکه تناسب و اجزای سیاستهای کلي موردغفلت واقع شده که بهعنوان مثال
به حوزة آزادسازی يا رقابتي کردن فعالیتها و يا روانسازی محیطهای کسبوکار
با توجه به کاهش تصدیگریهای دولتي توجهي نشده است .عارضۀ دوم مربوط
به بحث اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است که توجه
جدی به عموم مردم و اقشار مختلف در دريافت سهام و واگذاریها صورت
نگرفته و خصوصيسازی در مفهوم واقعي آن انجام نميشود ،بهطوری که مالکیت
خصوصي تلقي ميشود ــ به مفهومي که تابع قانون تجارت باشد ــ و نه بخش
عمومي غیردولتي تلقي ميشود که براساس قانون ديوان محاسبات بتواند بر رفتار
آن حسابرسي و نظارت داشته باشد و نه دولتي است که مجلس و نهادهای ذیربط
نظارتي به اعتبار دولتي بودن آن بتوانند آن را مورد حسابرسي قرار دهند (همان،
ص.)5 .

گفتههای نادران نشان ميدهد که در وهلۀ اول همچنان باور به سیاستهای
نولیبرالي مانند خصوصيسازی ،آزادسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد ،در
ذهن سیاستگذاران کشور خدشهناپذير بودهاند ،اما در میدان عمل مانند گزارشهای قبل،
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بخش دولتي به حوزهای منتقل ميشود که دارای ابهام جدی است يعني نه

عرصهای پر از فساد ،رانت و نابرابری را در نتیجۀ اجرای اين سیاستها ترسیم کردهاند.
نادران در اينباره اشاره ميکند:
خود شکل دادهاند  ...ايراد سوم اين است که ما مجموعههايي (مانند قرارگاه خاتم
و نهادهايي مشابه اين قرارگاه) را در اين حوزهها وارد کرديم که هدف آنها ايجاد
منفعت اقتصادی بود که اين امر محقق نشد .هدف از ايجاد اين قرارگاه اين نبود که
سودآوری داشته باشد و کسب منفعت کند و برای اين ايجاد نشد که با
تصدیگریهای اقتصادی در حوزههای صنعتي يا زيربنايي و يا زيرساختي
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مشکل ديگر عقبۀ سیاسي ،نظامي و اجتماعي است که بعضاً اين شرکتها برای
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مهندسي رقیب بخشهای غیردولتي شود ... .زماني که اينچنین فعاالني با هدف
کسب سود وارد حوزة رقابت ميشوند عمالً محیط برای بقیه ناامن ميشود ...
بهعالوه امکاناتي که اين قرارگاه در اختیار دارد براساس امکانات منابع ملي در
اختیارش قرار گرفته است .شايد يکي از داليل عمدهای که به نظر من االن قیمت
سهام مخابرات عليرغم دو برابر بودن خريد نسبت به عرضه افت کرده اين است
که سهامداران احساس ناامني ميکنند .عالوهبراينها مسئلۀ حقوق دولت و
در شرايطي که چنین نهادهايي اين الزامات را ندارند (همان ،ص.)6 .

نادران به تولد شرکتهای کانگلومريت اشاره ميکند که «همه يک مجموعه تار
عنکبوتي درهمتنیدهاند؛ يعني همۀ اينها مديريتشان به يک نقطه وصل ميشود» (همان،
ص .)7 .نادران درواقع به اقلیتي اشاره ميکند که در اين مکانیزم شديداً نابرابر اين
فرصت و قدرت را پیدا ميکنند که با قرار گرفتن در رأس چنین شرکتهايي از انواع
رانتها در هیئتمديرهها در دولتهای مختلف بهرهمند شوند .نادران تأکید ميکند
«درآمد واگذاریها بايد در چرخۀ متعادلسازی رشد و توسعه (چه در حوزة طبقاتي و
چه در حوزة جغرافیايي آن) وارد شود تا مناطق محروم را ارتقا داده و میزان رشد آنها
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مالیات های متعلقه است .يک شرکت خصوصي مکلف به پرداخت مالیات است،

را به نقطهای برساند که همتراز نقاط توسعهيافتۀ کشور شوند .به اعتقاد من اين کارها
صورت نگرفته است» (همان ،ص.)7 .
اسالمي دربارة گزارش تفريغ بودجه در سال  1388ميخوانیم:
بررسي ترکیب خريداران سهام شرکتهای دولتي واگذارشده حاکي است ،بخش
موسوم به عمومي غیردولتي که درواقع بخش شبهدولتي است و خارج از قلمرو
بخش خصوصي قرار دارد در خريد سهام واگذاری حضوری پررنگ دارند؛ اين
مسئله مؤيد اين مطلب است که واگذاریها از هدف اصلي خود دور شده و
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نگراني عمده اين است که به جای وصول به هدف اصلي واگذاری (فعال نمودن
بخش خصوصي) ،عمالً با فعال شدن بخش عمومي غیردولتي ،غرض اصلي
خصوصيسازی نقض شود (گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس،
 ،1390ص.)16 .

گزارش «ارزيابي عملکرد اجرای سیاستهای کلي اصل  44قانون اساسي» در
ميکند« :به صراحت ميتوان عنوان کرد که بانکها در ايران اختصاصي و انحصاری
شدهاند و بهمعنای واقعي خصوصي نشدهاند؛ يعني از شکل انحصار دولتي به انحصار
خصوصي تبديل شدهاند» (مرکز پژوهشهای مجلس ،1393 ،ص .)45 .بنابراين
خصوصيسازی بانکها نیز درواقع پايهگذاری انحصارهای جديدی در دستان اقلیتي
معدود بوده است که خود مولد اشکال ديگری از نابرابری در جامعهاند.
گزارش ديگری با عنوان «بررسي روند بهرهوری شرکتهای معدني و صنايع معدني
منتخب در سالهای قبل و بعد از خصوصيسازی» ( )1393با مطالعۀ وضعیت سه
مجموعۀ صنعتي و معدني چادرملو ،ملي مس و فوالد مبارکه به اين نتیجه ميرسد که
خصوصيسازی تغییر ويژهای در بهرهوری اين مجموعهها ايجاد نکرده است (دفتر
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مردادماه  1393نیز که به ارزيابي خصوصيسازی بانکها اختصاص داشته است تصريح

مطالعات انرژی ،صنعت و معدن معاونت پژوهشهای زيربنايي و امور تولیدی مجلس
در اين شرکتها ،واگذاری شرکتها به مجموعههای شبهدولتي غیرتخصصي ،تحوالت
اخیر فضای کسبوکار ازجمله تشديد تحريمها و استخدامهای دستوری بيرويه» را
علل عدم تغییر در بهرهوری اين مجموعهها دانسته است.
همین مسائل در گزارش تفريغ بودجۀ کشور در سال  1397نیز موردتأکید قرار
گرفته است .در اين گزارش ميخوانیم در فاصلۀ سالهای  1380تا « 1397از مجموع
 894مورد از واگذاریهای سهام ،بنگاه و اموال و داراييهای متعلق به دولت به ارزش
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شورای اسالمي ،1393 ،ص .)1 .اين گزارش «عدم تغییر در مديريت و نگرش مديريتي
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تقريبي يکصد و چهل و نه هزار میلیارد تومان 77 ،درصد واگذاریها شامل «سهام
عدالت معادل  18درصد»« ،رد ديون معادل  21درصد که غالبا مربوط به نهادهای
عمومي غیردولتي ميباشد» ،و «صندوقهای بازنشستگي و نهادهای نظامي و انتظامي
معادل  38درصد» ،صورت پذيرفت که ماهیت خصوصيسازی حقیقي نداشته و صرف ًا
منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخشهای مذکور شده است .بهعبارت ديگر صرف ًا
 23درصد به بخش خصوصي واقعي واگذاری انجام گرفته است» (گزارش تفريغ
درصد واگذارشده به «بخش خصوصي واقعي» با قیمتهايي اغلب بسیار پايینتر ،با
تخصیص وام به مديران و ديگر نیروهای حاضر در ساختار قدرت رسیده است.
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بودجه ،1397 ،ص .)10 .با توجه به آنچه آمد مشخص است که بخش مهمي از 23
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نمودار  :1چگونگی واگذاری شرکت های خصوصی سازی شده در ایران (1397ـ)1380

گزارش تفريغ بودجه اضافه ميکند:
انحرافات در واگذاریهايي که از طريق مذاکره يا مزايده انجام پذيرفته حدوداً
يازدههزار و هفتصد و پنجاه و يک میلیارد تومان بوده که هشت هزار و پانصد و
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هفتاد میلیارد تومان معادل  73درصد به نحوة قیمتگذاری ،سه هزار و نه میلیارد
تومان معادل  25.6درصد به اهلیت مشتريان و يکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان
به ساير موارد مربوط ميباشد .اقساط معوق واگذاریها تا پايان سال  1397بالغ بر
يکهزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه
واريز نشده است (همان ،ص.)10 .

صورتگرفته در اين سال نمونههايي از تخلفات صورتگرفته به اين شرح است:
واگذاری شرکت پااليش نفت کرمانشاه 418 ،میلیارد تومان (70درصد) کمتر از ارزش
واقعي ،واگذاری شرکت آلومونیوم المهدی و طرح هرمزال  260میلیاردتومان کمتر از ارزش
واقعي ،واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان  1150میلیارد تومان کمتر از
قیمت واقعي ،واگذاری شرکتهای ماشینسازی تبريز ،ريختهگری ماشینسازی تبريز و
امالک ائلگلي در سال  1397به قیمت کارشناسي سال 1394؛ در اين گزارش به تخلف در
واگذاری شرکتهای نیشکر هفتتپه و هپکو اراک نیز اشاره شده ،اما جزئیات آن بیان نشده
است (خالصۀ گزارش تفريغ بودجۀ کشور ،سال .)1396
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مطابق گزارش تفريغ بودجۀ کشور در سال  ،1396فقط در واگذاریهای

ب) اعطای تسهیالت به بخش خصوصی :رانتِ نفت
همزمان با طرح بحث ضرورت حمايت از بخش خصوصي و کاستن از دخالت دولت
مکانیزمهای رونق اقتصادی مطرح و تدابیر مختلفي برای اعطای تسهیالت به بخش
خصوصي انديشیده شده است .ازجمله مهمترين اين تدابیر بند «د» مادة  1قانون برنامۀ
چهارم توسعه است که به دولت اجازه ميدهد حداکثر معادل  50درصد از ماندة
موجودی حساب ذخیرة ارزی (پول نفت) را برای سرمايهگذاری و تأمین بخشي از
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اعتبار موردنیاز طرحهای تولیدی و  ...بخش غیردولتي که توجیه اقتصادی آنها به تأيید
وزارتخانههای تخصصي مربوط رسیده است ،از طريق شبکۀ بانکي داخلي و بانکهای
ايراني خارج از کشور بهصورت تسهیالت با تضمین کافي استفاده نمايد .اين قانون در
سال  1383به تصويب مجلس شورای اسالمي رسید و از آن زمان اجرايي شد (معاونت
ب اين
پژوهشهای اقتصادی مجلس شورای اسالمي ،آذر  ،1393ص .)1 .درواقع با تصوي ِ
قالب اين تسهیالت به بخش خصوصي داده ميشد .مطالعۀ سرنوشتِ اين تسهیالت از
ت نفت و سیاستِ خصوصيسازی اهمیتِ بسزايي دارد.
ث فهم رابطۀ میانِ ران ِ
حی ِ
در سال « ،1387اظهارنظر کارشناسي دربارة طرح ساماندهي استفاده از تسهیالت
دولتي» توضیح ميدهد که «بخشي از تسهیالت پرداختي برای اموری غیر از آنچه در
طرح توجیهي عنوان ميشد ،به مصرف رسید» (مرکز پژوهشهای مجلس ،1387 ،ص.
 .)1علیرغم اين توضیح و تدارک طرحي برای اصالح مسیر تخصیص اعتبارات ،مطابق
ديگر گزارش مرکز پژوهش های مجلس از زمان اجرايي شدن قانون تا شهريورماه
 ،1393بانکهای عامل  21.2میلیارد دالر تسهیالت به بخش غیردولتي پرداخت
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ت کشور ،در
ش نف ِ
قانون مسیرِ معیني تعريف شد که طي آن بخشي از پو ِل حاصل از فرو ِ

کردهاند .در حال حاضر «اصل مطالبات غیرجاری بانکها از محل حساب ذخیرة ارزی
حدود  9.8میلیارد دالر است که با احتساب بهرة متعلقه حدود  11.8میلیارد دالر برآورد
محل حساب ذخیرة ارزی بهصورت غیرجاری درآمده است که بیشترين آن در
بانک های ملت ،ملي و تجارت بوده است .همچنین تکلیف و سرنوشت حدود 1.6
میلیارد دالر از منابع مصرفشدة مذکور نیز مشخص نیست و بانک مرکزی اطالعات
شفافي در اين زمینه ندارد» (همان ،ص.)1 .
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ميگردد» (همان ،ص .)12 .طبق اين گزارش «حدود  50درصد از تسهیالت پرداختي از
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در جمعبندی اين گزارش ميخوانیم« :با عنايت به واقعیتهای آشکارشدة تلخي که
در عملکرد حساب ذخیرة ارزی مالحظه ميشود و همچنین با توجه به چانهزنيهای
مختلفي که بدهکاران ناشي از اين حساب (که عمدتاً قصد بازپرداخت اين تسهیالت
اعطايي را ندارند) با نهادهای مختلف جهت بخشش جرائم ،استمهال تسهیالت ،محاسبۀ
ريالي تسهیالت با نرخ ارزی به مراتب پايینتر از نرخ بازار دارند و همچنین با لحاظ
منابع صندوق توسعۀ ملي ضروری است» (همان ،ص.)14 .
اين درحالي است که مطابق گزارش برنامۀ ملي مبارزه با فقر ،طي سه دهۀ اخیر «50
درصد خانوارهای ايراني تاکنون از هیچ نوع وامي استفاده نکردهاند و  80درصد
تسهیالت بانکي در دو دهک اول تقسیم شده است .دو دهکي که بیشترين معوقههای
بازپرداخت وام را دارند» (فکری.)1397 ،
اين اعداد تأيید ميکنند که اقلیت معدودی در کشور صاحب چنان قدرتي شدهاند که
توانستهاند فقط در يک بازة زماني  10ساله 11.8 ،میلیارد دالر از دارايي کشور را بدون هیچ
استحقاق و آوردهای برای کشور از آن خود کنند .انباشت سرمايه در دست اقلیتي معدود و
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مفاسد مترتب بر اين فرايندها ،اتخاذ سازوکاری کارآمد برای اعطای تسهیالت از محل

سلبِ مالکیت درآمدهایِ حاصل از فروشِ نفت از عموم مردم ،حاصل اجرایِ اين سیاست
ال تأيید ميکنند.
بوده است .اين شواهد تجربي ،مدعای نظری مقاله را کام ً

خود اعضای اين بخش نیز تأيید ميشود .محسن گودرزی در کتاب اعتماد ،سرمايۀ
فراموششده که پژوهشي است که به سفارش اتاق بازرگاني ايران انجام شده است
يافته های خود از مصاحبه با بخش خصوصي ايران را چنین توصیف کرده است:
يکي از اشتراکاتي که بین بخش خصوصي پیش و بعد از انقالب ذکر شد ،وابستگي
هر دو به حکومت است .به اين معنا که هر دو در پرتو حمايتهای حکومتي رشد
168
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کردهاند .در عین حال تفاوت در رشد اليههای غیرتولیدی و بيعالقه به توسعۀ
ملي است .اين مقايسه داللت بر وجود احساس زوال و ازدست رفتن ارزشهای
متعالي و ملي دارد .اين احساس زوال با احساس يأس نیز همراه است  ...ضعف
نگرش ملي و درگیری بخش خصوصي با مسائل بنگاهداری ،مانع شده است که
بخش خصوصي توان مادی و معنوی خود را معطوف به تأمل دربارة توسعۀ کشور
کند .پرداختن بخش خصوصي به موضوع علت توسعهنیافتگي و سهم بخش
عمومي و فراگیر است .درحالي که اين ارزشها هم در سطح جامعه کمرنگ
شدهاند و هم جابهجايي نسلي در بخش خصوصي حامیان اجتماعي آن ارزشها را
به حاشیه برده است .در حال حاضر گروهي از افراد در بخش خصوصي فعالاند
که چنین موضوعات و ارزشهايي دغدغۀ اصلي آنها نیست .چون بخش
خصوصي ديدگاه جامعي راجع به نقش خود در توسعۀ ملي ندارد ،کوشش آنان
بیشتر معطوف به پیش بردن منافع بنگاهي خود است  ...در بخش خصوصي
شرکت هايي که پیشینۀ طوالني داشته و به حدی از نهادينگي رسیده باشند که
ثباتشان در معرض خطر نباشد ،اندک است و يا وجود ندارد .بخش خصوصي نوپا،
وابسته به رانت و فاقد نگرش ملي و انسجام سازماني و درگیر منافع بنگاهي عامل
کارآمدی برای دگرگوني نیست (گودرزی ،1396 ،ص.)166 .
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خصوصي در آن نیازمند میزاني از انسجام گروهي و تعلق خاطر به ارزشهای

نتیجه
همۀ جريانهای سیاسي در ايران در همۀ دولتهای بعد از جنگ اجرا شده است.
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز به مدت سه دهه بر درستيِ اصلِ اين سیاست
پافشاری کرده و بدين ترتیب با ترديد نکردن در اصلِ اين سیاستها با تداوم آنها
موافق بوده است .بهطور کلي نقدهای مرکز پژوهشهای مجلس و سايرِ سیاستگذاران،
اغلب شیوة اجرايي شدنِ اين سیاستها را نقد کرده است و اين مسئله اکنون سه دهه
169
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است که در حال تکرار است .آنچه به رغم اين نقدها تداوم يافته ،خلع مالکیت از عموم
مردم بهواسطۀ خصوصيسازی است .شواهد تجربي نشان ميدهند بهواسطۀ فقدان
بخش خصوصي صنعتي صاحبسرمايه در پايان جنگ ،خصوصيسازی الجرم
ميبايست از طريق اعطای رانت صورت ميگرفت .درنتیجه گروهي از مديران حاضر
در ساختار قدرت و همچنین مجموعهای از نهادهای عمومي غیردولتي و نظامي ،در
خصوصيسازی ،اقلیت صاحبقدرتي را چه بهعنوان مالکان شرکتهای واگذارشده و
چه در هیئتمديرههای انبوه شرکتهای زيرمجموعه مؤسسات عمومي غیردولتي و
نهادهای نظامي و انقالب اسالمي ايجاد کرده است که منافع آنها در گرو حفظ
انحصارها و تداوم همین وضعیت در کشور بوده است .به همین دلیل بهرغم همۀ
انتقادات واردشده بر خصوصيسازیها ،تا امروز مواد قانوني مرتبط با اين سیاستها
دستنخورده باقي ماندهاند و همچنان اجرای آنها در کلیت به همان سیاق سابق ادامه
ی
دارد .در شرايط کنوني سیاست خصوصيسازی در شرايطي بهواسطۀ بحرانِ کسر ِ
بودجه با شدت بیشتری در حال پیگیری است که اجراکنندگانِ آن توضیحي در اين
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ت
طول سه دهۀ گذشته ،عمدة شرکتهای واگذارشده را از آن خود کردهاند .سیاس ِ

رابطه نمي دهند که چه عواملي در ساختار قدرت و بخش خصوصي تغییر کرده است
که مانع از تکرار تجربۀ سه دهۀ گذشته در اين زمینه خواهد شد .تجربهای که نشان
دموکراسي در کشور است .به همین دلیل است که ورود نیروهای جديد به سپهر
سیاسي کشور يا توقف اصلِ اين سیاست ،طبیعت ًا منافع اقلیت بهرهمند از منافع آن را
تهديد ميکند و هرگونه حرکت بهسمت کاهش نابرابریهای سیاسي و عادالنه شدن
دسترسي به فرصتها در حوزة سیاست ــ پیشرفت فرايندهای دموکراتیزاسیون ــ
170
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آنها را نگران مي کند .با توجه به عزمي که برای تداوم اين سیاست وجود دارد بهنظر
نميرسد چشم اندازی برای تغییرِ اين وضعیت از درونِ ساختار قدرت وجود داشته
باشد.
پینوشتها

ترجمه فارسي صورت گرفته است.
 .4مادة  6سیاستهای کلي برنامۀ اول توسعه« :بهبود وضعیت کنوني مؤسسات تولیدی وابسته به
شرايط سوددهي و انتقال بخشي از مؤسسات تولیدی به بخش غیر دولتي با ايجاد
مکانیسميانتفاعي».
 .5برای نمونه نک :تبصرة  41برنامۀ دوم توسعه «بهمنظور جلب مشارکت بیشتر بخشهای خصوصي و
تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي ،تولید ،اشتغال ،تجارت ،تحقیقات و نگهداری و
بهرهبرداری از تأسیسات زيربنايي و عمومي ،دولت موظف است با رعايت اصل  44قانون اساسي و
مصالح عمومي فعالیتهایيادشده بخشهای دولتي را به بخشهای خصوصي و تعاوني واگذار کند
و برای فعالتر شدن اين بخشها تدابیر و اقداماتي ازقبیل اصالح مقررات ،ارائۀ تسهیالت بانکي،
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1
). Structural Adjustment Progeram (SAP
2. UNDP Interregional Network on Privatization
 .3در ترجمۀ اين فقرات از نوشته روی ،به متن انگلیسي رجوع شده و با توجه به آن اصالحاتي در

تکمیل سرمايهگذاری زيربنايي ،توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترويج تشکلها و ساختارهای
صنعتي ،تحقیقاتي و پیمانکاری اتخاذ نمايد».
شرکتهای دولتي» و «واگذاری سهام و مديريت شرکتهای دولتي».
« .7خصوصيسازی در بخش صنعت (با تأکید بر صنايع فوالد)» (آبان  )1389تهران :مرکز پژوهشهای
مجلس.
« .8شرکت مخابرات در روند خصوصيسازی» (فروردين  .)1387تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
« .9خصوصيسازی پست کشور» (خرداد  .)1389تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
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 .6برای نمونه نک :فصل دوم و سوم از بخش اول قانون برنامۀ سوم توسعه با عنوانهای «ساماندهي
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 .10نک« :گزارش امکان خصوصيسازی حج و عمره و زيارت عتبات با نگاهي به وضع موجود
سازمان» که تهیۀ آن در بهمن  1380به درخواست محمدرضا خاتمي رئیس وقت مرکز پژوهشهای
مجلس انجام شده است.
« .11بررسي ابعاد و الگوهای واگذاری باشگاههای استقالل و پرسپولیس» (ارديبهشت  )1398تهران:
مرکز پژوهشهای مجلس.
 .12قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي» مصوب سال  1373مجلس شورای اسالمي
مادام که بیش از  50درصد سهام و سرمايۀ آنها متعلق به شهرداریها باشد؛  -2بنیاد مستضعفان و
جانبازان انقالب اسالمي؛  .3هالل احمر؛  .4کمیتۀ امداد امام؛  .5بنیاد شهید انقالب اسالمي؛  .6بنیاد
مسکن انقالب اسالمي؛  .7کمیتۀ ملي المپیک ايران؛  .8بنیاد  15خرداد؛  .9سازمان تبلیغات اسالمي؛
 .10سازمان تأمین اجتماعي.
بهتدريج در سالهای بعد مؤسسات ديگری مانند جهاد نصر ،جهاد توسعه ،جهاد استقالل ،صندوق
کارآفريني امید ،صندوق نوآوری و شکوفايي ،سازمان تعاوني مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا)،
شورای هماهنگي تبلیغات اسالمي و چند مؤسسۀ ديگر به اين لیست افزوده شدند.
13. formal privatization
 .14گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي در ارديبهشت سال  1378تصريح ميکند تا سال
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لیست اين نهادها و مؤسسات را چنین اعالم کرده است .1 :شهرداریها و شرکتهای تابعۀ آنها

 ،1374فقط  4.1درصد از کل خصوصيسازیها به کارگران و کارمندان شرکتها رسیده است
(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،ارديبهشت  ،1378ص.)20 .
 .15گزارش اشاره ميکند که در برخي کمیسیونهای تعیین قیمت ،خريدار سهام نیز عضويت داشته

منابع
احمدی امويي ،ب .)1384( .اقتصاد سیاسي جمهوری اسالمي .تهران :گام نو.
«ارزيابي عملکرد اجرای سیاست های کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (مطالعۀ موردی
جزء  2بند ج) (مرداد  .)1393تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
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«ارزيابي عملکرد سازمان خصوصيسازی (( »)1384-1380مهر  .)1385تهران :مرکز
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«ارزيابي عملکرد و فرايند خصوصيسازی در ايران» (آبان  .)1389تهران :مرکز پژوهشهای
مجلس.
«ارزيابي فرايند خصوصيسازی در برنامۀ اول و دوم» (ارديبهشت  .)1378تهران :مرکز
پژوهشهای مجلس.
قربانبابايي .تهران :نشر لوگوس.
امیدی ،م .)1399( .کارنامۀ نئولیبرالیسم در ايران؛ خصوصيسازی در آينۀ پژوهش .تهران:
گلآذين.
«بررسي ابعاد و الگوهای واگذاری باشگاههای استقالل و پرسپولیس» (ارديبهشت .)1398
تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
«بررسي روند بهرهوری شرکتهای معدني و صنايع معدني منتخب در سالهای قبل و بعد از
خصوصيسازی» (بهمن  .)1393تهران :دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معدن معاونت
پژوهشهای زيربنايي و امور تولیدی مجلس شورای اسالمي.
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استگر ،مانفرد ،بي و راوی کي ،روی ( .)1399نئولیبرالیسم ،درآمدی خیلي کوتاه .ترجمۀ م.

«خصوصيسازی پست کشور :مطالعهای در رابطه با امکانپذيری و مسیر راه آشنايي با وضعیت پست
کشور و عملکرد آن در مقیاس جهاني همراه با مرور و ارزيابي قوانین مرتبط با آزادسازی و
«خصوصيسازی در بخش صنعت (با تأکید بر صنايع فوالد)» (آبان  .)1389تهران :مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمي.
«خصوصيسازی در برنامۀ اول :ارزيابي و پیشنهادهايي جهت اصالح آن در برنامۀ دوم»
( .)1373تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
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خصوصيسازی پست کشور» (خرداد  .)1389تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
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«شرکت مخابرات در روند خصوصيسازی» (فروردين  .)1387تهران :مرکز پژوهشهای
مجلس.
«ضرورت خصوصيسازی اطالعات در روند جهاني شدن» (فروردين  .)1383تهران :مرکز
پژوهشهای مجلس.
«ضرورت خصوصيسازی کشتارگاههای صنعتي کشور :مطالعۀ موردی مجتمع صنعتي گوشت
فارس» (خرداد  .)1376تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
پژوهشهای مجلس.
«فصلي فشرده دربارة کارکرد خصوصيسازی در ايران» (تیر  .)1376تهران :مرکز پژوهشهای
مجلس.
«گزارش امکان خصوصيسازی حج عمره و زيارت عتبات با نگاهي به وضع موجود سازمان»
(مرداد  .)1381تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
«نگاهي به خصوصيسازی و مقرراتزدايي ارتباطات ،اطالعات و مخابرات در ايران» (شهريور
 .)1381تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.
«اظهارنظر کارشناسي دربارة طرح ساماندهي استفاده از تسهیالت دولتي» (تیر  .)1387تهران:
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مرکز پژوهشهای مجلس.
«گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمي درمورد تفريغ بودجۀ
محاسبات مجلس شورای اسالمي.
دورکیم ،ا .)1384( .تقسیم کار اجتماعي .ترجمۀ ب .پرهام .تهران :نشر مرکز.
ديوان محاسبات جمهوری اسالمي ايران ( .)1397خالصۀ گزارش تفريغ بودجه.
سعدفیلهو ،آ ،.و جانسون ،د .)1394( .نئولیبرالیسم ،خوانش انتقادی .ترجمۀ م.ج .سیدحسیني و
ديگران .تهران :نشر پرسش.
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Abstract
In this article we study privatization policy in Iranian society since the end of
Iran- Iraq war. After proving the problem, our research question is stated as
follows: “How has the policy of privatization of government’s assets been
implemented?” Our theoretical framework for answering this question is
David Harvey’s theory of “accumulation by dispossession” of people during
privatization process. Unit of analysis is Iran during 1368-1399 and unit of
observation, is the reports of Majlis Research Center, annual Budget
Settlement Reports about privatization as well as some interviews with
policy makers on privatization during this period. We use qualitative content
analysis as our method for studying these documents. Our research shows
that from the outset, implementation of neoliberal policy of privatization in
Iran has had a rentier nature that has persisted throughout the last thirty
years. Consequently, a small clique of political forces in Iran have gradually
either taken over the ownership of privatized enterprises or have managed to
guarantee their position as members of board of directors of companies after
this latter’s devolution to the nongovernmental public sector and military
institutes.
Keywords: privatization; accumulation by dispossession; neoliberalism.
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