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ایران  خصوصی  -1 از جنگسازی در  شرایط ی  هها و همدولتی  ه، در همبعد 

خصوصی  است.  رفته  بحرانپیش  از  اغلب  ساخته سازان  فرصت  خود  برای  هم  اند.  ها 

در روزهایی که اعتراضات خیابانی آن تا امروز حتی  ی  های که در آخرین مرحلگونه به

، نه فقط متوقف نشد های دولتسازی« داراییدر ایران در جریان بود فرآیند »خصوصی 

بی   بلکه سرعتی  و  شدت  واگذاری با  رفت.  پیش  گرفتهای  سابقه  صورت  ،  مهمی 

 از آن اقدامات و برخی    و مصوبات جدیدی تهیه و ابالغ شد  تصمیماتی نو گرفته شد

  1انتقادهایی برانگیخت. 

مصوب -2 از  سخن  اما  داراییی  ه حاال  »مولدسازی  نام  به  است  های  جدیدی 

ای مانند درنظر گرفتن مصونیت  سابقه ای که به دلیل وجوه نوین و بی دولت«. مصوبه 

که ویژه اینبه سازان این روزها مناقشات بسیاری برانگیخته است.  قضایی برای خصوصی 

از خصوصی  مدام  اقتصادی  منتقدانِ  که  کند  پیدا  ادامه  شرایطی  در  است  قرار  سازی 

اند. عالوه اختار قدرت سخن گفته شدن آن در سفراگیرشدن فساد و حتی سیستماتیک

اجرای  ی  ه نظر از شیوسازی صرفهای خصوصی که بسیاری معتقدند اصل سیاست بر این

گر دموکراسی است، در ایران اجماعی وجود بار و مولد نابرابری و تضعیفآن خسارت

کم شکل اجرای آن در کشور ما درست نبوده است. به همین دلیل این دارد که دستِ 

خصوصی پرس نام  به  تاکنون  آنچه  که  هست  اجماعی  اگر  که  است  مطرح  سازی ش 

شده، سیاست موفقی نبوده است، چه چیزی در ساختار قدرت عوض شده که قرار  انجام

سازان در  ها را موفق کند؟ اعطاِی قدرت بیشتر به خصوصی است در آینده این سیاست 

از »بی گوید در های قبلی سخن می سازی بودن خصوصیضابطه«شرایطی که همگان 

است؟ کسانی  چه  منافع  تأمین  از   خدمت  شکلی  هیچ  تأیید  معنای  به  سخنان  این 

سازی نیست، برمالکردنِ تناقضاتی است که با اتکا به سخنان خودِ سیاستِ خصوصی

می  قدرت  برد.اصحابِ  پی  آنها  به  که    توان  آنیم  شاهد  شرایطی  چنین  نام  در 

قانون   44های کلی نظام در اجرای اصل   رکین سیاست سازی که زمانی رکنِخصوصی 

 

شده سازی درج خصوصی یندهای  افری  هانتقادی احمد توکلی درباری  هبرای نمونه نگاه کنید به نام  - 1

 1401/ 8/ 10در سایت خبری جماران به تاریخ 
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اساسی بود، ناگهان کنار گذاشته شده است و »مولدسازی« جای آن را گرفته است.  

 چرا؟  

طور که از زمانی به  اند. همانهایی در مجادالت سیاسی ها سرشار از داللتنام  -3

کردن قیمت بنزین« شد  »گرانطور که بعد »اخراج کارگر« شد »تعدیل کارگر«، همان

بنزین« و همان»واقعی قیمت  یارانهکردن  یارانهطور که »حذف  ها«، ها« شد »اصالح 

بار دیگر چرا؟ چون    2سازی«.سازی« هم شده است »مولدحاال »خصوصی قرار است 

چون   شود.  دستکاری  عمومی  قدرتِ خصوصی افکار  ساختار  همین  در  حتی  سازی 

تا وحدت حفظ شود تغییر کند  افکن است. واژه باید  فعلی هم اختالفی  هشددستیک

 دردسر و انتقاد محقق شود.  سازی بی و خصوصی 

سازی« و چند  پس چندین سال مجادله بر سر چیستی سیاست »خصوصی از   -4

عنوان به و چون اجرای آن در ایران، حاال بخش بزرگی از جامعه اصل این سیاست را  

ای اگر هست ولیبرال« پذیرفته است. مجادلهاقتصادی »نی  ه برنام  یکی از اصول الینفک

کم و کیف اجرای آن در ی  ه سازی بلکه دربارنه بر نولیبرالی دانستن سیاست خصوصی 

پذیرفته با  است.  جامعه  ایران  از  بزرگی  بخش  در  مسئله  این  میان  ویژه  به شدن  در 

های متمادی به  توان سال ونه می گرا از تناقضی بزرگ رونمایی شد: چگاصول  نیروهای 

و  سرمایه داد  لیبرال فحش  و غرب  استثمارگر  از  داری   هایترین سیاست مهمبخشی 

 -آننولیبرال  ی  هیعنی دور-داری  های سرمایهترین دورهناکاقتصادِی یکی از دهشت

کاالییزداییمقررات،  سازی خصوصی   نظیر موقتی،  و  آموزش  قراردادهای سازی  سازی 

   3اجرا کرد؟  را ابالغ ونیروی کار 

 

ی ه مقالهای سیاسی تغییر زبان و واژگان نگاه کنید به  شرحی درخشان از داللت ی  ه برای مالحظ  - 2

( تمرین مدارا، تهران: 1377)  مرحوم محمد مختاری با نام »زبان به کام سیاست« در مختاری، محمد

 نشر ویستار 

( بنیادگرایی 1400وکیف این تناقض در ایران رک به اباذری، یوسف)برای اطالعات بیشتر راجع به کم   - 3

مقال دو  ویژه  به  تهران،  دانشگاه  انتشارات  تهران:  جنبشی  ه بازار،  اعتدال،  فاشیستی، »عقالنیت،  های 

 دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران« های مذهبی افراطی« و »سه جنبش
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گرا طلب و اصولهای اصالحو آشکارشدن این نکته که دولتبرمال شدن این تناقض  

اند،  های کالن مسیری واحد را پیمودهاقتصاد در کلیت و در تعیین استراتژی ی  هدر حوز

سیاست  بر  انتقادات  رشدِ  نولبه  اکنونحتی  یبرالی  های  قدرتِ  ساختار   درون 

های جوان ویژه از درونِ بخش به ه است و فشارهایی را از پایین و  شده منجر شددستیک

و  و   کهعدالتخواه  جایی  تا  است،  کرده  وارد  ساختار  بر  حاکمیت  مدافع   دانشجوییِ 

برچسبی  ن به  شکاف ولیبرالیسم  بازشدن  سیاسی  برای  رقبای  و حذف  جدید  ر دهای 

قدرت یک این شکافبدل شد   فعلیی  ه دست شدهمین ساختار  تحلیلِ  است.  های ه 

 های پژوهشی و تحقیقات مستقلی است.  داده جدید خود مستلزم

سازی ترین موجِ خصوصی سابقه ترین و بیاجرای گستردهکه  است آن  اما آنچه مسلم 

درصد از 12از چند ماه پیش با واگذاری  که بنا به اعالم رسمی وزیر اقتصاد،  در کشور  

دلیل   به  شد،  آغاز  فارس  خلیج  پتروشیمی  به  سهام  وسیع  انتقادات  بروز 

»خصوصی سازی«  »خصوصی »مولدسازی«.  است:  جدیدی  نام  دیگرنیازمند   سازی« 

افکند  اختالف می  ساختار قدرتدر    اندازد،است، در ایدئولوژی حاکم ترک میرسوا شده  

لذا همانکندکند می سازی را  خصوصییند  افرو   برای خودشان »مصونیت  .  هایی که 

کرده قضایی« دست  قیمتی وپا  هر  به  و  به هرکسی  را  بتوانند هر چه خواستند  تا  اند 

جا نباید پاسخ بگویند، نام این کس و هیچه به هیچشان راحت باشد کبفروشند و خیال 

 گویند مولدسازی. سازی میجای خصوصی به اند:  سیاست را عوض کرده

دارایی -5 که  هست  اجماعی  قاطعیت  ظاهراً  با  باید  دولت  نامولد  های 

که پتروشیمی خلیج فارس است    طنز اول آنسازی شوند تا مولد شوند. اما  خصوصی 

 است. های دولت سهام آن واگذار شد، جزو مولدترین دارایی درصد12که اخیراً 

سازی کارِ خیلی سازی به جای خصوصی ظاهراً اجماعی هست که خصولتی -6

سیاست  در  که  بوده  کرده به سازِی  های خصوصی بدی  ایجاد  انحراف  درست  اصطالح 

ان گرفته مورد انتقاد همگسازی صورتها تحت عنوان خصوصی است. آنچه در این سال 

گزارش در  مکرر حتی  طور  به  مسئله  این  گرفته است.  قرار  تأکید  مورد  رسمی  های 
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شرکت    پتروشیمی خلیج فارس،  رقبای خرید سهام  است که  طنز دوم آناما    4است. 

بازنشستگی شرکت نفت و پاالیشگاه نفت تهران بودند. مدیریت اولی تحت کنترل وزارت 

سهام آن در قالب سهام عدالت تحت کنترل نفت است و مدیریت دومی به دلیل توزیع  

های دولت،  دارایی  ترینسازی یکی از مولد وزارت اقتصاد است. لذا در جریان خصوصی 

وزارت اقتصاد، وزارت نفت را شکست داد. برخی معتقدند این قبیل اقدامات در واقع  

در  است.  های مالی متعلق به مردم برای تأمین کسری بودجه دولت  استفاده از ذخیره

کند. دولت های نولیبرالی و ریاضتی معتاد می واقع کسری بودجه دولت را به سیاست 

بودنِ ساختار سیاسی شود. بسته های جدید به جامعه می پذیرش و اعمال شوکی  هآماد

بیشتر می و قدرتمندنبودن دموکراسی و مطبوعات آزاد، فقط شدت بحران کند.  ها را 

 . لیگارشی ثروتمندترشود، افساد فراگیرتر می

اخیراً اخباری هم منتشر شده است که دو پاالیشگاه گازی پارسیان و جم قرار  -7

ی هدر شرایط فرارِ گسترد  سازی بد است و نباید بشود،است واگذار شوند. اگر خصولتی 

خواهد کدام بخش خصوصی می  سرمایه از ایران و نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور،

 ها را بخرد؟  این دارایی

سازی، )یا اگر گفتند مولدسازی( بپرسید چه کسی هر گاه گفتند خصوصی  -8

چیز روشن  اداره کند؟ همه  آن را  بخرد و چه کسی قرار است  ، دارایی دولت راقرار است

 خواهد شد.  

خصوصیبه   -9 جدید  موجِ  دارایی  سازی موازاتِ  موج  های  )مولدسازی(  دولت، 

سازی زمین و آسمان شهر تهران نیز در شهرداری تهران آغاز شده است. با  جدید مولد

فروشی در شدن شر حناچی که شهر را با توقفِ نسبیِ شهرفروشی اداره کرد، تراکمکم 

... آغاز شده است و های متنوعی چون تغییر کاربری و صدور مجوز اضافهقالب  و  بنا 

   ر میلیاردی برای شهرداری به ارمغان آورده است.درآمدهای باالی هزا

 

سازی نگاه کنید به ذاکری، خصوصی ی  هبرای اطالعات بیشتر راجع به قضاوت نهادهای رسمی دربار  - 4

دارایی ( خصوصی1400آرمان) ایران سازی  در  دولت  مطالع1399-1368)   های  مرکز  گزارش ی  ه(  های 

 2ی ه ، شمار13ی ه شناسی تاریخی، دورجامعه ی ههای مجلس شورای اسالمی، مجل پژوهش
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های دولت و موج  )مولدسازی( دارایی  سازی به موازاتِ موجِ جدید خصوصی  -10

تراکم به سمت  جدید  بلندی  پرورش هم خیز  و  تهران، آموزش  فروشی در شهرداری 

مدارس هیئت امنایی ی  ه سازی آموزش برداشته است تا آموزش کوپنی و توسعکاالیی

این  را نولیبرال  سیاستِ  از  دیگر  رکنی  کند،  رایگان  آموزش  حوزجایگزین  در  ی هبار 

  5آموزش.

فروشی در شهرداری  سازی در دولت و تراکمدر همین رورزهایی که خصوصی  -11

سازی در مدارس، در جریان است، مذاکرات دستمزدی هم در جریان است. در و کوپنی 

ی هدرصد، خواهیم دید چگونه در حوز  40ی  باال ی  هشدکشوری با تورم رسمی اعالم

دستمزد، به اقتصاد دستور خواهند داد تا دستمزد نیروی کار را سرکوب کنند تا قیمت  

تر بماند. رکنی دیگر از سیاستِ نولیبرال. نیروی کارِ ایرانی که نیروی کار ارزان و ارزان

شود ارس مقایسه نمی هرگز دستمزدش با نیروی کار قطر و عمان و دبی و فوبِ خلیج ف

ترین نیروهای کار در سراسر جهان است. اما همیشه قیمتِ بنزین است که یکی از ارزان

 موضوع مقایسه با سایر کشورهاست نه دستمزد و رفاه کارگر.  

این    های سیاست نولیبرال نیست.بخش ی  هشود همآنچه در ایران اجرا می  -12

رغم وجود سیاست ها همهسیاست  به  دنیا  مخالفِ سیاستجای  و هایی  نولیبرال  های 

ها و میزان اند و در کشورهای مختلف ابعاد مختلف این سیاست همزمان با آنها اجرا شده 

های اجتماعی، میزان مخالفت جامعه و اجرایشان بر اساس عوامل مختلفی مانند سنت 

ها از این سیاست   اند. در ایران نیز... متفاوت بود است و نتایج متفاوتی به ارمغان آورده

های مداوم و »حاکمیت  های خاص ایران مثل تحریمحیث شکل و ابعاد اجرا با ویژگی 

خورد و از حیث عوارض و نتایج مندی کشور از درآمدهای نفتی گره می دوگانه« و بهره 

ها آنچه با قطعیت  این پیچیدگیی  هرغم همبه گذارد.  های خاصی را بر جای می ویژگی

های بخشی از سیاست توان گفت نخست آنکه امروزه و در عمل اجرای هیچبیشتری می 

های دولت سازی داراییهای آن نیست. خصوصی نولیبرال در گروی اجرای سایر بخش
 

شرق با عنوان ی  هدکتر رضا امیدی با روزنامی  ه )برای اطالعات بیشتر در این حوزه نگ به مصاحب  - 5

 1401/ 11/ 2تاریخ کنند.« به ای از مدارس کوپنی دفاع می »دو دهه است که عده
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ها انجام حوزهی  هسازی قراردادهای نیروی کار بدون آزادسازی تجارت در هم و موقتی 

های دیگری پیش  قوت پیش رفته و در حوزهبه ها  زدایی در برخی حوزهاند. مقرراتشده 

 اند.  های مختلف نیازمند مطالعات جداگانهنرفته است. از این رو حوزه

سیاست ی  ه نکت آنکه  خصوصی دوم  مثل  نولیبرال  داراییهای  و سازی  دولت  های 

سازی نیروی کار در سازی زمین و آسمان شهر و نابودی آموزش رایگان و ارزانکاالیی

اند، اما در کشورهای جهان سوم به دلیل  جای جهان عوارض منفی فراوانی داشتههمه

و  فقدان ساختارهای حقوقی و فساد سیستماتیک ساختار قدرت  گاه  و  ضعف مفرط 

سیاسی و ضعف دموکراسی، عوارض ی  ه های نیروی کار و فضای بستضعیف بودن تشکل

گیرد تر در اثر آنها شکل می مراتب عریانبهشود، فسادی  تر می مراتب دهشتناکبه آنها  

تری  تر و گاه خشنمراتب غیرپاسخگوتر و غیرقابل کنترلبه قدرت  و الیگارشی صاحب

تن متولد می  با  و  بازیگوشانه  گاه  آنچه  یا شود.  غارت  یا  دقیق، چپاول  تحلیل  از  زدن 

در ساختار سیاسی   های نولیبرالاند، از نتایج اجرای سیاست داری رفاقتی خوانده سرمایه

در اجراِی برخی از ارکانِ   «انقالبی»و شهردار    «انقالبی»بسته نیز هست. حاال اما دولت  

های اقتصاد و آموزش و پرورش خانهگیرند و وزارتها از هم سبقت می اصلی این سیاست

    خویش باشند.ی  هخواهند پیشگام اجرای سیاست نولیبرال در مجموع و رفاه هر یک می 

ایران  ی  ه عتراضات اقتصادی و اعتراضات سیاسی و فرهنگی را نباید در جامعا -13

ربط تصور کرد. بدون تغییرات سیاسی، وضعیت  های جدا از هم و بیبه صورت مجموعه

های اقتصادی، دموکراسی و اقتصادی تغییر نخواهد کرد و بدون تغییرات در سیاست 

های نولیبرال« چنانکه بارها »سیاست برای همگان محقق نخواهد شد. اصطالح    آزادی 

ایران است و نه ی  هاند، نه یگانه عامل وضعیت فعلی جامعبه کاربرندگانِ آن تأکید کرده 

چیز را در جامعه یا اقتصاد ایران توضیح دهد. اما در روشنگری پیرامون تواند همهمی 

ل کارآمدی آن، بخش مهمی از اقتصاد سیاسیِ ایران بسیار کارآمد است. یکی از دالی

ها و تضعیف جامعه و فرد و دور شدن نسبتی است که میان اجراِی این سیاست توضیح  

جاست  گیری الیگارشی در ساختار قدرت وجود دارد. همینجامعه از دموکراسی و شکل 

های نولیبرال را با مطالبات مردمان معترضی که خواهان آزادی  توان نقد سیاست که می 
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زد. اند گو دموکراسی برای قدرتمند شدن و حرکت در مسیر دموکراسی   6ره  جامعه 

نیازمند »فرد« قدرتمند است و فرد برای قدرتمندشدن نیازمند آزادی و مسکن و شغل 

   و رفاه و بیمه و آموزش و بهداشت و تشکل است.

اقلیتِ  -14 شدنِ  ثروتمندتر  نابرابری،  افزایش  مردم،  عموم  از  مالکیت«  »سلب 

هایی است  ساختن جامعه نتایج قطعیِ سیاست ه ساختار قدرت و ناتوانثروتمند متصل ب 

اند  ها نشان دادههای ایرانی و از جمله دولت فعلی در این سال که به آنها اشاره شد. دولت

و جابه مهم  فقط در گرفتن تصمیماتِ  نیستجایینه  ناتوان  مالی  بزرگ  بلکه ندهای   ،

ای است جدی مصونیت قضایی برای یک تصمیم، نشانه. اخذ  ندبسیار منسجم و مقتدر 

ها وجود دارد. اجماعی که یگانه سطوح بر اجراِی این سیاستی هبر اجماعی که در هم

اقتصادی کشور و ربط آن ی هرغم این غیاب، آیندبهایرانند. ی  هغایب آن مردمانِ جامع

ین وضعیت مردمانِ با سیاست و دموکراسی کمتر موضوع سخن است. برای عبور از ا

های جدیدی بسا دوگانهوگو بگذارند. ای اقتصادیشان را نیز به گفت ی  ه ایران باید آیند

 متولد شود.   های جدیدی در جامعهو ائتالفدر سیاست 

 

 

( دموکراسی و دشمنان  1399کنید به ذاکری، آرمان)کاو بیشتر در این زمینه نگاهوبرای کند  - 6
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