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 بررسي شیوه و نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران

 
 1احسان فرزانه 

 2مجید حسینی 

 
 چکیده

 1980های اقتصادی مشخص است که از دهه ای از اصول و سیاستتعدیل ساختاری مجموعه
نی و سازمان تجارت اللملی پول، بانک جهاتاکنون، توسط نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین

جانبه آنها به کشورهای گوناگون، دوین شده و اجرای همهت -موسوم به اجماع واشنگتن  - انیجه
ست. تعدیل توصیه شده ا -ریقا و آمریکای التین در آسیا، آف -خصوصاً کشورهای پیرامونی

و  سازی نقشینهساختاری ریشه در مکتب فلسفی و اقتصادی نئولیبرالیسم دارد که اساس آن کم
، تا اجتماعی های مختلف حیاتلت و گسترش قواعد و مناسبات بازار به ابعاد و حوزهجایگاه دو

 های پس ازالسبیشترین حد ممکن است. الگوی تعدیل ساختاری، در جمهوری اسالمی ایران در 
را یرش و اججمهور و مسئوالنِ ارشد دولت سازندگی مورد پذخاتمه جنگ تحمیلی از جانب رئیس

شده  یز دنبالهای موسوم به اصالحات، مهرورزی و اعتدال نعاقباً توسط دولتقرار گرفته و مت
رار گرفته قد بررسی های نظری نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری موراست. در مقالۀ حاضر ابتدا بنیان

 ی ایرانسالمو سپس فرایند تاریخی و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جمهوری ا
 شود. تحلیل می

 
 اشمیه ساختاری، تعدیل پول، المللیبین صندوق واشنگتن، اجماع نئولیبرالیسم، :هاکلیدواژه

  .روحانی حسن رفسنجانی،
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 مقدمه
خاتمه  ، پس ازنوانبرنامه تعدیل ساختاری که اجماع واشنگتن مبلغ آن است، دقیقاً تحت همین ع

سست و گ نوعی ساساً مد. در این زمان اجنگ تحمیلی و توسط دولت سازندگی در ایران به اجرا درآ
اد و راب بهدم. سهیاسی جمهوری اسالمی شاهد هستیجایی را در گفتمان هژمون در اقتصاد سهجاب

تابی برون»و « یتابی اقتصاددرون»اساس این رویکرد دو دوره مجزای بر  فرشاد نعمانی
له گسترده دولت در ل، دوره مداخدوره او (27: 1387یند. )بهداد و نعمانی، گوسخن می« اقتصادی

ش وره چرخم، دار بود و دوره دواقتصاد و تالش برای حمایت سیستماتیک از صاحبان نیروی ک
 یهااستیق سو عرا رانیجنگ اهای نئولیبرالی و پشتیبانی از صاحبان سرمایه. انگاره سویِبه

 به نفع ه دولتگرایانخلهرویکرد مدا .دیبخشیکرده و تداوم م هیرا توج زمان جنگ یاقتصاد
را برآمده  آن اقیم رزدتاً ناشی از ذهنیت خاصی بود که ابراهیمحرومین در دهه اول عمر نظام، عم

رخاسته وجه بچشد که به هی پس از انقالب دولتی پدیدار»داند: از متن و بطن انقالب اسالمی می
وی آن از س شارکت مردم و رهبریگیری انقالب از نظر مداری نبود. فرااز یک انقالب سرمایه

را نشان  داران در ایرانهای انقالب، همگی برتری نداشتن سرمایهامام)ره( و روحانیون و خواسته
داران وابسته تنها سرمایهای بر ضد نهدهد؛ حتی شعارهایی داده شد و اقدامات خودانگیختهمی

ر زمینه ی و چه دکه چه در زمینه کشاورز طور کلی صورت گرفتداران ایران بهایران، بلکه سرمایه
« د.بایست بر حسب قانون دولتی شود، گردیهای فراتر از آنچه میصنایع منجر به سلب مالکیت

 (51: 1376)رزاقی، 
خدمت  در یتسیکه ارکان نظام با فرمودندیموکداً م زین )ره(این اساس حضرت امام بر

 :رار داشته باشندق -دکنن یفشانجنگ جان یهاکه حاضرند در جبهه یکسان - نیمستضعف
ستضعاف ابه  خیر طول تارکه د نیها و مستضعفپابرهنه یبرا دی[ بانی]مسئول شما»

گه ن یا راضال ربا ۀو فقط آن طبق آوردندیرا به حساب نم هانیشده بودند و ا دهیکش
تان را توجه دیشما با دند،یچاپیو ده را م دندیدیداشتند و به اصطالح کدخدا را میم

ها هدر جبه که با زحمت خودشان و رنج خودشان االن یمستضعف یهاتوده نیبه ا
غول مش جبهه هم کند، و در پشتِ دشانییهستند، که خداوند تأ یمشغول فداکار

و  شمردندیو م شمارندیم فیرا ضع هانیاند، آن باالها اهستند و مستضعف یفداکار
 هانیا یراب د؛نشده بو یکار هانیا یسابق برا میو در رژ آمدندیبه حساب نم هانیا

، جلد 1378 ،ینیخمامام )« جاها کار شده است. یبعض نکهیبه ا دی. قانع نشودیکار کن
15 :75)       
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 شتریها در اقتصاد بدولت مداخله مدت،یطوالن یهاوقوع جنگ یدر پ طور کلیهالبته ب
 خالل درو ا یاقتصاد یهامیبر جنگ، با مشکل تحرعالوه زنی رانیا یاسالم ی. جمهورشودیم

رنوشت ود که سنب ییچندان عقال آن مسئوالن اصلی یلذا برا ؛مواجه بود زیخود با خارج ن رابطه
در  ،یاسید ساقتصا ۀر حوزدراهبرد نظام  رو،از اینبازار بسپارند.  یهاسمیدست مکانمردم را به

 یود و ملب ق دولتاز طری مردم یاساس یازهاین نیو تأم یعیتوز عدالت یبرقرار، جنگ یهاسال
م استخدا و دهایپرداخت سوبس ،یگذارتمیق ،یفروشنمبارزه با گرا ،یو بازرگان عیکردن صنا

در مدت رو، یناز ا. کردیجد دنبال م درازمدت آنان را به یایحقوق و مزا نیشاغالن و تضم یرسم
عدد  26به  ،1357عدد در سال  20ها از تعداد وزارتخانه؛ افزوده شد اریبه حجم دولت بس یکوتاه

سهم  ،هاکردن یلم ندیا. در فردیهزار نفر رس 850هزار به  304و پرسنل آنها از  1361در سال 
سهم بخش  کهیلحا کرد، در دایپ شیافزا هیدرصد سرما 7/70درصد به  5/39از  عیدولت در صنا

 عیناصمحدود به  یواقع بخش خصوص. درافتیدرصد کاهش  4/13درصد به  6/44از  یخصوص
 یاودند بربده دا حیترج رانشانیچند کارخانه کوچک شد که مد زیکوچک و ن یدادوستدها ،یدست

از انواع  نیوالن همچنمسئ (234: 1377 شار،یهورکاد و ر گار،ی)د .بمانند رانیحفظ منافع خود در ا
توسط  نقالب کهان و مخالفا یفرار دارانهیسرما یهاییل و داراها و تصرّف امواو اقسام مصادره

 .کردندینم یریجلوگ ، چندانشدیاز دولت انجام م رونیب ینهادها
 

 چارچوب و ادبیات نظری -1
دکترین گسترش نامحدود مرزهای بازار بر وجوه و ابعاد مختلف حیات اجتماعی  «نئولیبرالیسم»

هدف نظام اقتصادی است و کارآمدترین راه برای  ،ثر منافعمؤ طبق این دکترین، تخصیص است.
 نئولیبرالیسم با بهره از» (Munk ,2005: 60-69) .است« های بازارمکانیسم»تخصیص منابع 

بر داشتن نگاه حداقلی به دولت، معتقد به اصالحات اقتصادی، های اقتصاد کالسیک، عالوهآموزه
های نهادی است. براساس این دیدگاه، دولت مانعی بزرگ فیتنظر از ظر ِبا حداکثر سرعت و صرف

طوری که بازار آزاد دوای تمام هشود، ببر سر راه توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می
« .دردهاست و الزمه اصالحات اقتصادی حداقلی کردن اندازه دولت به هر نحو ممکن است

دولت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی  در نئولیبرالیسم نقش (36: 1388و ملکی،  )سبحانی
دهای انتظامی و قانونی دولت باید ساختار و کارکر مناسب برای عملکرد سازوکارهای بازار است.

مین حقوق مالکیت خصوصی ایجاد و در صورت لزوم، عملکرد صحیح بازارها را، الزم را برای تأ
کانات خود از اقتصاد بازار حمایت کند و ولو با توسل به زور تضمین کند. پس دولت باید با همه ام
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روابط مبادله در »واسطه بهاقتصاد بازار نیز باید در دولت حک شود. در این ایدئولوژی افراد باید 
  (Bods & Morse, 2009: 145) .در دنبال کردن اهداف خود آزاد باشند« بازار

اقتصاد نوکالسیکی است، شناسی لیبرال و فلسفه و جامعه نئولیبرالیسم که حاصل پیوند
های فردگرایانه اتمیستی از جامعه و اقتصادزده از انسان های نظری خود را در طرز تلقیریشه

« گرتنظیمخود»بازار  و «دست نامرئی»جوید. اساس این فردگرایی و اقتصادزدگی، افسانه می
  1است.

شود می وکاستهازار فربمبتنی بر تصاد داری به چارچوب اقتعریف نئولیبرالی اقتصاد، سرمایهدر 
رار دارد. ازار( قاعد بشود که تحت قوانین اقتصادی )یعنی قوبر این اساس نظامی خیالی تصور می و

هینه حرکت بد تعادل شود که اگر بازار به حال خود رها شود، در جهت ایجادر نئولیبرالیسم ادعا می
 ئولیبرال درصدد این نیست که به جامعه وعقالنیت سیاسی ن» (9-10: 1388. )صداقت، کندمی

ظر خود، با نی مدِّایدهابه باید و نبدولت، هنجارهای اخالقی خاصی را پیشنهاد و توصیه کند، بلکه 
   (Brown, 2006: 12) «.بخشدیهای بازاری تحقق مملها و دستورالعاستقرار مکانیزم

ود که معتقد ب «نزکی»فاه بود. های رنخست پس از جنگ جهانی دوم، زمانه دولت سه دهۀ
به  ونق، کهو ر سازوکارهای بازار اگر توسط دولت تنظیم نشوند، جامعه را نه به سمت تعادل

ولت دالش کشیدن نظم خودانگیخته و اقتصاد کینزی با به چ» کشاند؛میثباتی و بحران بی
 رایه را بحداقلی، تقدس اصول اقتصادی لیبرالیسم کالسیک را به چالش کشید و را

انقالب  نتیجۀدر  (102: 1397)قنبرلو، « عی باز کرد.پذیری دولت در امر رفاه اجتماتمسئولی
دانستند، اما د میایبنپکینزی، رهبران جوامع غربی اگرچه خود را در تحلیل نهایی به اقتصاد آزاد 

مومی عین رفاه متأ وار، ایجاد وضعیت اشتغال کامل جایگاه اساسی دولت را در تصیح مکانیسم باز
 به رسمیت شناختند. 

شکل گرفتند، برآمده از این رهیافت بودند. در رژیم  «کنفرانس برتون وودز»نهادهایی که در 
نظر های اقتصادی موردت و واردات را کنترل کرده و برنامهارصادها مجاز بودند برتون وودز دولت

ساز تشکیل سه هایند. کنفرانس برتون وودز زمیناجرا نم -داشتند که غالباً سویه رفاهی  - خود را
المللی ، صندوق بین المللی ترمیم و توسعه )بانک جهانی(بین المللی شد: بانکنهاد اقتصادی بین

پول نظارت بر  یالمللنیصندوق ب جادیا از هدف. نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات(و موافقت پول
خود  یهایو پرداخت بده یپول ستمیس تیتقو یبود که برا ییهانرخ ارز و اختصاص وام به کشور

                                                           
داری، در واقعیت بازار آزاد توضیح داده است، حتی در جوامع سرمایه« فرناند برودل»که . افسانه به این دلیل که چنان1

و  اند به درجات گوناگون کژکارکردیها در عمل مجبور بودهگاه وجود نداشته است و همواره دولتگر هیچخودتنظیم
 (1380آن را تصیح کنند. )ر.ک: برودل،  کنندهثباتاثرات بی
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 انیکه در جر غربی بود یهاکمک به کشور، نیز . هدف از تشکیل بانک جهانیداشتند ازیبه آن ن
ف وظای حیطۀ - 1950در دهه  -بعدها  ؛ البتهشده بودند یساختار بیدوم دچار آس یجنگ جهان

توسعه را نیز شامل شد. حالِ دینگی برای کشورهای دربانک جهانی گسترش پیدا کرد و تأمین نق
های المللی، تثبیت تعرفهبینتجارت  تولید و گسترش نهیرفع موانع و مشکالت در زمگات نیز برای 

 گمرکی و افزایش مبادالت اقتصادی شکل گرفت. 

 ارهای حامی کعنوان رژیمداری بهکشورهای سرمایههای پس از جنگ در ترتیب نظامبدین
موفق شدند از طریق « یقه آبی»و « یقه سفید»و کارکنان  (Kiely,2003: 5ند )شکل گرفت

های سندیکاهای قدرتمند خود، امتیازات فراوانی را از دولت و کارفرمایان خویش بگیرند. دولت
مین کار و تأبهن شغل برای تمامی افراد آمادهمیهایی از قبیل تأپس از جنگ، سیاست رفاهی

گونه،  کار خود قرار دادند و بدینقل استانداردهای زندگی برای تمامی شهروندان را در دستورِ حدا
آغاز گردید که در آن با افزایش حقوق و گسترش خدمات « شدهداری کنترلعصر سرمایه»

در جهان  (Steger, 2002: 26) .اجتماعی، نوعی سازش بین سرمایه و نیروی کار ایجاد شد
های یند توسعه ملی قرار داشت. از آنجا که دولتتأثیر فرای رفاهی تا حدی تحتِ هاسوم، سیاست

 جهان سوم درصدد مدرنیزاسیون از طریق صنعتی شدن بودند، لذا صنایع نوپای داخلی را در برابر
ترتیب به مصنوعات وارداتی بکاهند. بدیندادند تا از وابستگی رقبای خارجی مورد حمایت قرار می

 پدید آمد. «حامی توسعه»های اقتصادی رهای جهان سوم نیز نظامدر کشو

نقش  نز در آرآمده از برتون وودهادهای بهای رفاهی که نبا گذشت سه دهه از پیدایش دولت
 رو شد. مهار و کنترلهای روبهای عمدهاین نظام با چالش 1970اواسط دهه اساسی داشتند، از 

و کاهش  ارت آزادهای نئولیبرالی مبتنی بر تجکاسته بود. انگارهسرمایه از سودآوری و گسترش آن 
صوصی و خبخش  وضعیت رکود تورمی، نرخ باالی بیکاری، کسری بودجه در ها، در نتیجۀتعرفه

کارانی چون افظهوقوع دو شوک بزرگ نفتی، در غرب طرفداران زیادی پیدا کرد. در آن زمان مح
ه کردند ک های چشمگیری دست پیدادر بریتانیا به پیروزی «رتاچ»در ایاالت متحده و  «ریگان»

ن کاراافظهمحسوی اقتصاد آزاد دانست. ت بهشتاب گرفتن حرک توان پیروزی ایشان را باعثمی
ن بر جریا خلی، حذف تدریجی نظارتجمله آزادسازی بازارهای مالی داهای نئولیبرالی ازطرح

را  اهی دولتتماعی و بودجه رفکاستن از حجم خدمات اج های کارگری وسرمایه، تضعیف اتحادیه
 کار خود قرار دادند.  در دستورِ

نامه یک بازار جهانی بر مبنای موافقت ها برای ایجادتالش نئولیبرال ،1980در طی دهه
در جریان  1949ال آزادسازی تجاری، شدت بیشتری پیدا کرد. ایده بازار واحد جهانی که بعد از س
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های تجاری منجر شده بود، متعاقب تدریج توسعه یافته و به کاهش تعرفهگات بهمذاکرات 
کید قرار گرفت. ازپیش مورد تأن تجارت جهانی بیشمذاکرات دور اروگوئه گات و با تشکیل سازما

پارادایم نئولیبرالی با فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی، مشروعیت بیشتری پیدا کرد. با 
های رفاهی و فتن خطر کمونیسم، اجماع نخبگان در غرب مبنی بر لزوم اتخاذ سیاستراز بین 

 از میان رفت.  - است که اساس اقتصاد کینزی - مصالحه میان سرمایه و کار

ی از سو لیسم کهول نئولیبراجای خود را به نئولیبرالیسم داد. اص «نیودیل» ،ترتیببدین
دولت و سازی کوچکبر تنظیم و ارائه شده بود، مبنی «ریدمنف»و  «هایک»پردازانی چون نظریه

برای « پولی»ت اماکید بر اقدمور و جوانب حیات اجتماعی بود. تأا گسترش مرزهای بازار به همۀ
زی صاد کیناسی اقتعنوان هدف اسبه «اشتغال کامل»نظر کردن از  ِصرف مبارزه با تورم، مستلزم

     (Steger, 2002: 27)بود. 

در  را« تناع واشنگاجم»بار اصطالح برای نخستین، اقتصاددان بریتانیایی «جان ویلیامسون»
های ستسیااشنگتن مستقر بودند و وکار برد که همگی در هاز نهادهای مالی بمورد تعدادی 
انی و کردند. )سبحخصوص اصالحات اقتصادی، به کشورهای پیرامونی تجویز میمشخصی را در

دوق ن ترکیب، صنواشنگتن در ایدر ابتدا منظور من از واژه »به بیان وی:  (35: 1388ملکی، 
 د. گرچهکا بوالمللی پول، بانک جهانی و بخش اقتصادی قوه مجریه ایاالت متحده آمریبین

مریکای ائل آکم بانک توسعه کشورهای آمریکایی، آن دسته از اعضای کنگره که به مسدستِ
کنند نیز یمگذاری اقتصادی تحقیق سسات پژوهشی که درباره سیاستالتین توجه دارند و مؤ

  (244: 1385)فاین، « شوند.طالح میمشمول این اص

شایان ذکر است که اجماع واشنگتن توافقی مکتوب میان نمایندگان این نهادها نیست، بلکه 
ربوط به اجماع مجموع نهادهای مدرستاد فکری و اجرایی تحقق یک دکترین واحد در عمل است. 

عوض تقویت جایگاه ها در ایجاد رفاه عمومی و درواشنگتن به دنبال به حداقل رساندن نقش دولت
ها در برای مثال این نهادها به دولت های بازار هستند؛راست از مکانیسمآنان در برقراری و ح

ا را همچون دیگر هو بیمارستان کنند که آموزش و پرورش را خصوصیسراسر جهان فشار وارد می
و حاکم « بنیادگرایی بازار»اجماع واشنگتن بر  ،طور کلیهسسات بازاربنیان، انتفاعی سازند. بمؤ

مبانی نظری اجماع  ،«نائومی کالین»کردن الزامات سرمایه بر دولت و جامعه داللت دارد. به بیان 
وی ایدئولوژیک محضی چون دعاشدند، می و دارای اعتبار عام وانمود میعل واشنگتن که کامالً 

های خارجی را شامل سسات و نهادهای اجتماعی و رفع موانع ورود بنگاهسازی همه مؤخصوصی
است:  گانه نئولیبرالی میلتون فریدمن نبودههای اجماع واشنگتن چیزی جز سهشدند. سیاستمی
 به گفتۀ«. تهای عمومی دولسازی، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینهخصوصی»
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اصرار داشتند جوامع « های مستقر در واشنگتنقدرت»هایی بودند که ها سیاستویلیامسون این
 (246: 1389اجرا کنند. )کالین،  پیرامونی

دو  وماً زار، لزحال تکیه بر باعینِ گرایی و درد ضمن رد مداخلهاجماع واشنگتن در رویکرد خو
ه توسعه بهایی برای دستیابی زی به پیشنهاد سیاستویژگی مهم داشته است: نخست آنکه نیا

نیم )فاین، کود رها ال خنیست، زیرا توسعه یعنی هرچه که بازار به ارمغان بیاورد، اگر آن را به ح
ازوکار سدم به نوشت مر(؛ و دیگر آنکه، با کنار گذاشتن مقوله توسعه و واگذار کردن سر248: 1385

ت انتفاعی ر فعالینگیزه هطور طبیعی اهاست که ب« رقابت»صلی جامعه بازار، باید بپذیریم که رانه ا
ر حرکت آزاد بها . آناست بوده حمایت ریگان و تاچر نیز بازار است. این رویکرد قویاً موردِو بنیان

های فاحش ههای اقتصادی و فاصلسرمایه و دولت حداقلی که هیچ مسئولیتی در قبال نابرابری
  (Held, 1995کید داشتند. )، تأدطبقاتی نداشته باش

زدن مصالحه و برهمهای رفاهی های اساسی در جهت زدودن جامعه از سیاستگونه گاماین
ها و یمت. آزادسازی قطبقاتی چند دهه نخست پس از خاتمه جنگ جهانی دوم برداشته شد

سازی ب موقتیدر قال ر نیروی کاربفشار ها و افزایش زدایی از حوزه عمومی، کاهش مالیاتمقررات
ز های سندیکاهای کارگری و باای، ایجاد محدودیت بر فعالیتو کاستن از حجم تعهدات بیمه

، درنتیجه جریان های فراملیتیهای خارجی و شرکتکردن درهای اقتصاد به روی سرمایه
که  «اختاریستعدیل »، در گستره جهانی مشروعیت یافتند. الگوی «کسیگانومیر»رونده پیش

د. ررسی کریت بهمواره از سوی اجماع واشنگتن تجویز شده است را باید در چارچوب همین وضع
 : اند ازکه عبارت لفه اصلی داردتعدیل ساختاری سیزده مؤ

 ؛کاهش نقش دولت در اقتصاد 

 ؛کاستن از ارزش پول ملی 

 ؛شده بر وارداتهای اعمالآزادسازی تجارت و رفع کلیه محدودیت 

 ؛های صنایع و شرکتسازخصوصی 

 ؛هاکردن قیمتو طبیعی هاحذف یارانه 

 ؛های خارجیبازپرداخت سریع بدهی 

 گذاران و همکاری سرمایه نونیل امکان خاتمه قایهسازی نیروی کار و تسموقتی
 ؛کارفرمایان با کارگران و کارمندان خود

 ؛باال بردن نرخ بهره 

 ؛خام و اولیه ویژه موادهمساعدت دولت در زمینه صادرات، ب 
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 ؛یستم ارز شناورسها و عملی کردن فعال نمودن صرافی 

 و  لیتیدمای چنهات به انحصارات و شرکتآزادی ورود و خروج سرمایه )واگذاری امتیاز
 ؛استقراض از آنها(

 ؛های انقباضیثر بودجه دولت و اعمال سیاستکاهش مؤ 

 (115: 1386)مؤمنی، مچون بازنگری در نظام مالیاتی.انجام اصالحات نهادی ه 
 

 برآمدن عقالنیت تکنوکراتیک  -2
 ،جنگ. دیبخشیمکرده و تداوم  هیرا توج 1360 ۀده یاقتصاد یهااستیو عراق س رانیجنگ ا

با  د.رک دیتشد اتبداشت، به مر انیو اهداف سترگ را که در انقالب غل قیحقا یبرا یشور فداکار
فراهم شد  «کیکراتتکنو تیعقالن» کیبرآمدن  یبرا یمساعد ۀنیزم 1360 ۀده ۀمیاز ن حالنیا

 یهاتها، خساراز نظر تکنوکرات .گرفتیحاکم را به پرسش م یو هنجارها یفکر نیکه مواز
و  کردیرا ناموجّه م تداوم آن انیحام یهایشیاندلااز جنگ، م یناش یو اجتماع یاقتصاد
ها مثل عناصر راست . تکنوکراتافزودیدم ممر یروزرهیعمق ت بر ک،یدئولوژیا یریناپذسازش

 .رندیرار گقتعرّض  وردم دیکه نبا ینیجامعه و اقتصاد باور داشتند، قوان ۀعرص یقانونمند هب ،یسنت
 کند،یکار م آمده و دیدپنهاد انسان  نیادیبن یهازهیگان ۀیها معتقد بودند بازار بر پاتکنوکرات

نظم » یهاانینن بشناخت تیّخواهان به رسم ن،ی. آنها همچنشود یبا عدالت تلق ریمغا دیپس نبا
بود.  یزنجان ید روغنمسعو استیسازمان برنامه و بودجه به ر ،این طرز تلقی انیبن بودند. «یجهان

آزاد  و بازار یدارهیاع از سرمادف زمان جنگ در سازمان، از همان نیو کارشناسان ارشد ا سیرئ
 ،یتسیتالیپکا یاسیاقتصاد س یهادهیآنان، ا ی. براکردندیم میتنظخود را  یهامطالب و گزارش

ن امز یکل یبا مش سازمان برنامه و بودجه، ی. اساساً مشعلم اقتصاد مدرن بود نابهمان اصول 
 ۀه ادامکت کنند قام ثاباعداد و ارداشتند با  یسع یاران ویو زنجانی  یبود. روغن ریمغا دفاع مقدس

ما »: دیگویخود م یطور که زنجان. آنستین سّریم رانیا یاسالم یهورجم یبرا گریجنگ د
جنگ چه  ادامه ورتدرص میو استدالل کرد مینظر قرار داده بودرا مدِّ یاقتصاد یرهایغمت یکسری

 نیله اجماز یمعمو و سطح رفاه یکاریبودجه، تورم، ب ی. کسرافتدیم رهایآن متغ یبرا یاتفاقات
 میو گفت میکرد ساله در صورت تداوم جنگ مطرحده ندیافر کی یها را برابودند. آن رهایمتغ

  (171: 1382 ،ییامو ی)احمد« .ها را نداردشاخص نیا یبحران تیتحمّل وضع توانحکومت 
 یتیسطح نارضا شد،یبس برقرار نماو، اگر فوراً آتش همفکران و یزنجان یاز نظر روغن

نظام از  تیداشت و لذا امن یپ گسترده را در یهار شورشکه خط رفتیچنان باال مآن یعموم
 طورنیسازمان برنامه و بودجه ا یاعضا سران و در اواخر جنگ فقط ته. البافتادیدرون به خطر م
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 اتیتمام طول دوران ح در یرفسنجان یکه از همفکران هاشم «یحسن روحان» ؛کردندیفکر نم
 رماهیبود که در اواسط ت یاگونهما به طیشرا»: دیوگیم یابوده است، در مصاحبه اشیاسیس

در جبهه گذاشته شد  یبا فرماندهان نظام ی. جلسات متعددمیبود دهیرس یخاص لۀبه مرح 1367
 سیعنوان رئجنگ و من به ۀعنوان فرماندبه یهاشم یمهم در اهواز بود. آقا اریبس ۀجلس کیکه 

 موردِ  از فرماندهان در یهاشم ی. آقامیحضور داشت ییهوا دنپداف سیو رئ ءاینباألستاد قرارگاه خاتم
 میخواهیصحبت کردند. آنها گفتند که ما م ریخ ایجنگ را ادامه دهند  خواهندیم نکهیو ا ازشانین

 نیا یهاشم ی. ]...[ بعد از آن جلسه، نظر من و آقامیخواهیامکانات م یول م،یجنگ را ادامه ده
کل قوا،  ۀفرماند نیعنوان جانشرا داشته باشند، خودش به جنگ انیبود که اگر امام قصد پا

شما کار  رند،یرا بپذ شنهادیپ نیقطعنامه را اعالم کند. ]...[ به او گفتم اگر امام ا رشیپذ ایبس آتش
 (24 -23: 1395)سراج و اخوان،  «.دیاانجام داده یمهم

 دنیسرکش»را به  ، اما ضمناً آندندکرجنگ موافقت  با خاتمه تاً ینها )ره(حضرت امام خمینی
درخصوص  ره()که امام یریتعاب .کردند هی( تشب93: 21، جلد 1378 ،ینیخمامام )« جام زهر

را با  یوکار برده است، عمق تعارض هسازمان ملل ب تیامن یشورا 598قطعنامه  رشیپذ
 قیز طرا ءکشور جز رفتشیها معتقد بودند پ. تکنوکراتدهدیرشد، نشان م حالِ  درسی تکنوکرا

را  المللنیظم موجود بن یستیپس با ست،ین ریپذامکان یدارهیسرما یمناسبات و نهادها میتحک
ا بط وابر یسازیدر جهت عاد یها قدم بزرگنآ یکرد. خاتمه جنگ برا یو با آن همکار رفتیپذ

 یبرا یناگوار تلخ و ۀئلمس»را  آن )ره(ینیبود، اما امام خم یجهان یهاو البته قدرت گانیهمسا
 یها کشورهاات. تکنوکردانستی( م92: 21، جلد 1378 ،ینیخمامام )« من یهمه و خصوصاً برا

 یراودند. بب «یاستکبار جهان»امام  نزدآنها اما  خواندند،یم «یجهان جامعه»و متحدانش را  یغرب
  :نداشت ییمعنا ،رفاه یاز برا ،یجهان نظم ناعادالنه رشیپذ ،یو

و محرومان  نیمستضعف یمبارزه در راه استقالل و آزاد کنندیکه تصور م آنها»
 یی. و آنهااندگانهیمبارزه ب یمنافات ندارد، با الفبا یطلبو رفاه یدارهیجهان، با سرما

اندرز متنبه  و و پند تحیبا نص دردیب نیو مرفّه دارانهیسرما کنندیکه تصور م
و  امیبحث ق ه،ی. بحث مبارزه و رفاه و سرماکوبندیاون م]...[، آب در ه شوندیم

است که هرگز باهم جمع  یادو مقوله ییجوو آخرت یاخواهیبحث دن ،یطلبراحت
و استضعاف را  تیتا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محروم یی. تنها آنهاشوندینم

ها انقالب یواقع گاندارندگردانندگان و برپا بضاعت،یب نینیباشند. فقرا و متد دهیچش
که ممکن است، خط  یصورت تا به هر مییتمام تالشمان را بنما دیهستند. ما با

بدانند که  دیبا یانقالب رانِینظام ا نی. مسئولمیرا حفظ کن نیدفاع از مستضعف یاصول
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فقرا و  یبردن انقالب، هرکس را که بخواهد برانیازب یبرا خبریاز خدا ب یاعده
و  «ستیکمون»فوراً او را  د،یمایان کار کند و راه اسالم و انقالب را بپمستمند

احقاق حقوق فقرا در  ی. ]...[ ما برادیترس دیاتهامات نبا نی. از اخوانندیم «یالتقاط»
: 21، جلد1378 ،ینیخمامام )« .کرد میخون دفاع خواه قطره نیتا آخر ،یجوامع بشر

86-87) 
 

 تعدیل ساختاری توسط دولت سازندگي تدوین و اجرای برنامه -3
 دیاینه ب به صحتماماً  توانستینم یکارشناس تیعقالن ،یاسالم یجمهور انگذاریتا قبل از رحلت بن

 بود. خطّ  یریگشکل الِ ح گذشته در یاقتصاد یهااستیعدول از س حال،نیلم کند. با اد عَو ق
در  سدجه مجلبو برنامه و ونیسیکم یضاسازمان برنامه و بودجه را به اع رانیمد ،یمشترک فکر

ن و آن زما در ودجهارشد سازمان برنامه و ب یاز اعضا، «یلیمسعود ن». ساختیمتّصل م آن زمان
برنامه و  ونیسیزمان در کم آن در» ید:گوی، مهای بعداز طراحان برنامه تعدیل ساختاری در سال

نرخ  یریپذانعطاف ایو  هامتیکنترل ق درخصوص ینظرات و شدیبرگزار م یبودجه مجلس جلسات
 جهیتن نیه ابه من کجلسات بود  نیهم قرار داشتند. در اتضاد با که کامالً در شدیارز ابراز م

 یاگونهبه آن یاعضا بیو ترک مبرنامه و بودجه مجلس سو ونیسیحاکم بر کم فضا و جوّ دمیرس
 باً یرودجه تقبرنامه و ب نویسی. کمرندیپذیمتر اقتصاد مدرن را بهتر و راحت یهااست که مشخصه

 :1382،ییامو ی)احمد« .آن دارد حاکم بر یکارشناس یبا سازمان برنامه و فضا یمشابهت خاص
267)  

 توانستیم «یشدگجازا تیوضع»شکل گرفته بود که در  «یقدرت - شبکه دانش» شکلنیبد
 در بود، یماسال یرجال جمهور نیمقتدرتراز  یکیکه  را یرفسنجان یشبکه، هاشم نیشود. ا رهیچ

ر د یجانرفسن یهاشم تیبا حما ،یاسیس - یاقتصاد یالگو یسیخود داشت. اساساً دگرد
 یل الگوتحو انیاز حام یکیعنوان به ی،نجف یمحمدعل حیبر تصر . بناشد ریپذمدت امکانکوتاه

 یارشناسدر ککا یخوشحال که موجب قوّت قلب و یزیچ»ن: رایا یاسالم یجمهور یاسیاقتصاد س
ا هناز آ شانید که ابو یدییأو ت یهاشم یآقا یهاتیحما شد،یم دیجد یهااستیس یاجرا یبرا
ود که ب دهیرس یو نظرات هایبندجمع یکسریدولت خودش به  ی. درواقع کادر کارشناسکردیم

 هنکیمن اض. کردیم تیمجلس از آنها حما سیئاما ر گرفت،ینم لیآن نظرات را تحو یلیدولت خ
 یآقا یجمهوراستیر یعدب یدایکاند یقانون اساس رییبا تغ دانستندیها، همه مآن سال در

 (392: 1382 ،ییامو ی)احمد« .دولت خواهد شد سیرئ شانیا ادیاست و به احتمال ز یهاشم
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 لیبه دال 1360 ۀاز اواخر ده شود،یگفتمان مسلّط م رییکه موجب تغ یشدگجااز تیوضع
لت کرد. ضمناً رح 1368 در خرداد )ره(ینی، امام خمتحمیلی جنگ بر خاتمهآمد. عالوه دیپد یچند

ی اعتبار ادیود زشده تا حد یزیرو برنامه یاقتصاد دولتنتیجه درو  در بحران بود نیز عمیقاً یشورو
 رد ایکه گو گفتندیم «ایآس یببرها» مدام از معجزه هانئولیبرالمقابل،  . دره بوداز دست داد خود را

ش گرد» یرااوضاع زمانه ب رفتههمیکرده بودند. رو شرفتیسرعت پبه سازی اقتصادیآزاد جهینت
 یشورهاکاز  یادیداد زرا فراگرفته بود و تع جهان سمیبرالیولئموج ن ؛مساعد بود اریبس« به راست

ه و ن برنامسازما ند. کارشناسانکرده بود اجماع واشنگتناحکام  یتوسعه شروع به اجرادرحالِ
ند. کن قیحقت ین احکامااجرای  ۀو نحو طیشرا تا درباره کردندیسفر م گرید یبودجه به کشورها

 ءجز یکس نامهاین بر یبود. مجر هانیبازارگرا یادیبن اول توسعه بر برنامه نیکار، تدو حاصلِ
. فته بودگ« ر تجملمانو»از ضرورت  ،نماز جمعه یهانبود که قبالً در خطبه یرفسنجان یهاشم

 وازندگی س یبرا شد که؛ و در آن ادعا میختپردا یساختار لیتعد برنامه یبه اجراکابینه وی 
آن  یورمآثار ت به یلبرنامه تعد انیوجود ندارد. هرچند طراحان و مجر یگریراه دی، اقتصاد توسعه

 یون تلخند، همچحمل کنتم خواسته شد تورم را . از مرددانستندیم یرا موقت اذعان داشتند، اما آن
 .است ریاپذناجتناب یماریدرمان ب یکه برا ییدارو

 1369ر سال دقاد قرار گرفت. مورد انت عاًیسال قبل وس ده یاقتصاد یالگو د،یجد یدر فضا
 ؛رت گرفتصو رانیا به یپول و بانک جهان یالمللنیصندوق ب یاعزام تئیاز ه یاستقبال گرم

ها مالقات نید. ابو 1357ب بعد از انقال یالمللنیب یدو نهاد مال نیا یاعزام تئیه نینخست نیا»
، 1990 هیوئژ 30مورخ  IMF Surveyدر  یاعزام تئیه نیثمربخش بود. گزارش کوتاه ا هراًظا

 تشر شد.من ،«تاس یو ساختار ینهاد قیعم راتییتغ یپ در رانیا یاسالم یجمهور»عنوان تحتِ 
 جانبههمه لیتعد یسوحرکت به یعزم خود را برا» رانیکه مقامات ا است گزارش آمده نیا در

 یجیو حذف تدر یبخش خصوص یبرا تریقو یفراهم آوردن نقش ر،کالن کشو یاقتصاد
  (89 - 88: 1387 ،ی)بهداد و نعمان« .ابراز کردند یاقتصاد یدوبندهایق

مقابل  هستند و در دهانیالزم را ندارند و ز ییکارا یمل عیمبنا که صنا نیا بر دولتی مسئوالن
کمتر از  بهایی به معموالً -ا ر یدولت یهااز بنگاه یاریتوانمند و کارا است، بس یخصوص خشب

کم  دیاست و با ادیاز اندازه ز شیادعا که مخارج دولت ب نیواگذار کردند؛ با ا - شانیارزش واقع
برآمدند؛  یانرژ یهاحامل متیکردن ق یو واقع دهایسوبس گامبهگامشود، درصدد حذف 

 قیآموزش و درمان را کم کردند؛ با هدف تشو یهابخش دولت منجمله در یاجتماع یهانهیهز
 نسبت به دالر به الینرخ ارز را آزاد گذاشته و از ارزش ر ،یخارج یهاهیصادرات و جذب سرما
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کند، از  نییعرضه و تقاضا تع سمیمکان یستیا بار ییهر کاال یبها نکهیشدت کاستند؛ با فرض ا
 ،یاز فعّاالن بخش خصوص تیحما یگفتند؛ برا هامتیق یو آزادساز یگذارمتیحذف نظام ق

اثر  باور که در نیبا ا تینها آنان قرار دادند؛ در اریاخت در زیناچ ها و اعتبارات فراوان با بهرهوام
آن  که در پردازندیم ییکاالها دیتمام کشورها به تول ت،اربر واردات و صاد هاتیحذف محدود

را  یمبادالت تجار یباز و آزاد یدرها استیدارند، س گرانینسبت به د یشتریب یابترق تیّمز
 نظر اجماع واشنگتن است.مجموع، همان تعدیل موردِ این اقدامات دراتّخاذ کردند. 

 

 ایرانلیبرالي در های اقتصادی نئونتایج اجرای سیاست -4
ولت د یرو ره هببودند، اما  ریمغا یقانون اساس حیبا نصّ صر یساختار لیتعد یاز اجزا یبرخ

خواهانه عدالت یهااستیس هیکل باًیها تقرسال نیدر ا» ؛کامل آن مصمم بود یاجرا یوقت برا
 ،یساسا یکاالها یبندهیقرار گرفت. سهم یمورد چالش جدّ  ،انقالب یروزیشده پس از پاعمال

طور کامل به باًیتقر مناسب، عمالً و متیبا ق یعموم یازهایحداقل ن نیمأعادالنه کاال، ت عیتوز
  (62: 1379 ،ینی)تاجد« .متوقف شد

 یوجود آمد. برابه یرییتغ نیز یامور اجتماع یو ارزشگذار دنینام ۀویهمزمان در ش
جنگ  . دورهنداشت «ییعاشورا»وجه ور بود و کش یارض تیها جنگ صرفاً دفاع از تمامتکنوکرات

هزار  وبودجه  یها، کسرنهافتادن کارخا ازکار ،یاقتصاد یهارساختیانهدام ز یهاها، سالنآ یبرا
 ای «نیکارآفر»ون چ یاز الفاظ «دارهیسرما»لفظ  یجاها بهبود. تکنوکرات گریمشکل د

بدل  «ریپذبیآس ارقشا»را به « نمستضعفا» طورنیها همن. آکردندیاستفاده م «گذارهیسرما»
 - سبرعک .ودنب یه عمومو رفا شرفتیپ حاصل برنامه ایشان ،دهایو وع اما برخالف وعده ؛کردند
 اصلِ ح -توسعه نشان داده الِ اتفاق جوامع درحبهبیاکثر قر در یشوک درمان طور که تجربههمان

 یلمزش پول ار یاگهانبود. با کاهش ن یاجتماع یهابیو آس فقر ،یطبقات هایفاصله شیکار افزا
و  متوسط یهاروهگ دیشدت باال رفت و قدرت خرکاالها و خدمات به هیکل تمیدر برابر دالر، ق

 خطِ  ریبه ز ز مردما یبخش بزرگیکباره  جه،ینتکرد. در دایهمان نسبت کاهش پ به یاقتصاد نییپا
درصد در  50حدود  تاً یو نها 35، 22به  و افتی یصعود رینرخ تورم س 1370فقر افتادند. از سال 

  ، ب(تا، بی)بانک مرکزی ایران .دیرس 1374سال 
های نئولیبرال دولت نتیجه سیاستدر یارزش پول مل فیوارد شدن شوک به نرخ ارز و تضع

 یصنعت یها. کارگاهدکررا با اختالل مواجه  دیتول ندیاضمناً به اشکال گوناگون فر ،سازندگی
 جهیکردند. درنت لیخود را تعد یهایروین شان،یهانهیکاستن از هز یبرا ایشدند  لیتعط یاریبس

از فقرا  ءایاغن فاصله شدن شتریوضع ب نیا یعیحاصل طب هم به تورم افزوده شد. یکاریمعضل ب
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 انباال رفت و آن شانیهاییتورم ارزش دارا بیو ... بودند، به ضر نیکه صاحب ملک و زم بود. آنان
سال  به نسبت تورم کاسته شد. طبق آمار، در دشانینبودند، فقط از قدرت خر یزیکه صاحب چ

 در کهیبرابر دهک اول بوده است، درحال 6/4 همدهک د یمصرف یهانهیمتوسط کلّ هز 1367
 یخوراک یهانهیبرابر دهک اول شد. هز 3/15دهک دهم  یمصرف یهانهیمتوسط هز ،1375سال 
برابر دهک اول بوده است،  7/4و  6/4 بیترت دهک دهم به یبرا 1367سال  در یرخوراکیو غ

 3/20برابر و  6/7 بیترت دهک دهم به یرخوراکیو غ یخوراک یهانهیهز1375سال  در کهیدرحال
را  یاجتماع یهابیباالرفتن آس ،یفقر و نابرابر شیافزا (88: 1379)تاجدینی،  برابر دهک اول شد.

 در یاجتماع یهایو ناهنجار یبزهکار ۀدربار ییفاطمه بابا که یشت. براساس پژوهشبه دنبال دا
نوجوانان،  وارتکاب جرم توسط اطفال  شیافزا نیانجام داده است، ب لیطرح تعد یزمان اجرا

 .وجود دارد مینسبت مستق یساختار لیو صدور چک بالمحل با تعد یطالق، سرقت، خودکش
عنوان فعاالن بخش که تحتِ  ینفوذپر ی سوداگرهادرعوض، گروه اما (1380 ،ییبابا :)ر.ک

 بردند. اریمنفعت بس ،شدندیدار مردولت برخو یهاتیاز حما یخصوص
 یالماس یمهورج خیبه اقشار و طبقات فرودست در تار یاسابقهیب ضربه یساختار لیتعد

ن و نداون کارمچ ،یسنت و دیط جدمتوس ۀطبق یانیو م نییپا یهاهیبرنامه ال نید. اکروارد  رانیا
وز جب برمو یتورم و انبوه مشکالت اقتصاد ،یکارید. بکردچار مشکل  نیزکسبه خرد را 

 نیترد. بزرگش نیومبارکه و قز ه،یزاهدان، زنجان، اراک، اروم راز،یدر مشهد، ش ییهایناآرام
 یتیامن یروهاین له گستردهمداخ که به وستیوقوع پ شهر بهدر اسالم ،1374در سال  هایناآرام
 1360 واسط دهها ه درک گریسازمان برنامه و بودجه و مراکز د برالیولئن یهادئولوگی. ادیانجام

لزوم  از نیهم یو برا دادندیصورت ادامه جنگ هشدار م در یاجتماع یهاخطر شورش ۀباردر
خطر افکنده  نظام را به تیحال خودشان امن گفتند،یم یفور یو اصالحات اقتصاد ییزداتنش

 راببر در یزنجان ی. روغنکردندیبا تمام وجود دفاع م لیبودند! البته آنها همچنان از ادامه برنامه تعد
 : کردیاستدالل م طورنیا ،معترض مجلس ندگانینما

عواقب  یسریکمنتظر  دیبا ،دیمشخص هست استیس کی یدنبال اجرا شما به اگر»
. مثالً دولت دیباش زیخود ن میتصم یهانهیدر به پرداخت هزو قا یاسیس -ی اجتماع
 یریگیرا پ آن زیشدت نو به کندیاعالم م یصورت علنخود را به یهااستیکره س

 یرا برا سیپل شود،یرو مهروب انیهم با واکنش کارگران و دانشجو ی. وقتکندیم
را شاهد  ییهاواکنش نیچن می. اگر قرار باشد بخواهفرستدیم ابانیسرکوب آنها به خ

کرد.  میاجرا نخواه ،مینظر داررا که مدِّ ییهامیو تصم هااستیهرگز س م،ینباش
 بینص یزیکشور، چ یو ضرر اقتصاد ریبه فردا، جز تأخ زیآنها ن یموکول کردن اجرا
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 یکسریبا  د،یآنها را اجرا کن دیزمان بخواه نخواهد کرد؛ چراکه هر لتمرداندو
مدت دولت و حال حاضر منافع کوتاه بود. ممکن است در دیخواهمواجه  اهیتینارضا
رو هروب یجد یهاها و بحرانرا با چالش در بلندمدت آن یکند، ول نیمأرا ت تیحاکم

موردنظر را اجرا  یهااستیس ودترکاش ز یا دیکنیزمان آرزو م و آن کند،یم
 (227 - 226: 1382 ،ییامو ی)احمد «.دیکردیم

ر بمچنان کار آمدند، هطلبان که پس از هاشمی رفسنجانی رویِ ا وجود این تبعات، اصالحب
اقتصادی اجماع  یهانسخه شیبوان کمآن ۀ. همداشتندهای نئولیبرالی اصرار اجرای برنامه

به  ،1370 دهه آغازر درصد د 80از  گانیرا یآموزش عال حاصل آنکه. اجرا گذاشتند را به واشنگتن
 دیدر آموزش به تول ولتدنسبت مخارج  نکیکرد. ا دایپ لیتقل 1390 دهه پایانرصد در د 13

 ه،یترک چون رانیهمجوار ا یبا کشورها سهیمقا در یسقوط کرده که حت 3/2ناخالص، به 
 یطور کلو به یخصوص یهامارستانیب جادیاست. روند ا یو پاکستان هم رقم نازل جانیآذربا

ار واگذ یتلدو یهابانک شتریعالوه سهام باست. به افتهیشدّت  زیدرمان نبهداشت و  یسازیپول
 از ،اضراند. در حال حسربرآورده یگریپس از د یکی یخصوص یهاو بانک یسسات مالؤشده و م

. دهستن یتآنها دول زمورد ادر کشور، فقط هشت  تیمجوز فعال یدارا سسهؤاز چهل م شیب میان
 (تا، الف)بانک مرکزی ایران، بی

کار و  رابطه رییغت یبر چگونگ دیبا تبعات اجرای الگوی توسعه نئولیبرالی، قیدرک دق یبرا
رگران کا»نوان عدر اثر خود با  «یراللهیرضا خ»خصوص، آنچه  نیا . درتمرکز نماییم هیسرما

از  کارگران از یبزرگ گروه یسازنامستث ،یکار یقراردادها ریفراگی سازیموقت درباره «طبقهیب
طور که آن و - یو حیتصر درج کرده، روشنگر است. به «یثاشتغال مثل» دهیشمول قانون کار و پد

ذکر کرده  حیبه تلو 1393 وریخود در شهر یرسممهیدر گزارش ن یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 ماهه،کی» موقت یادهاردقرا ران،یمنعقد شده در بازار کار ا یدرصد قراردادها 93از  شیب نکیا -

احمد » ۀه گفتباست که  یدرحال نی( ا84: 1397 ،یراللهی)خ .هستند «سالهکی ماهه و بعضاً سه
 یکارفرما یائمدکار کشور در استخدام  یرویدرصد ن 94از  شیب تحمیلی جنگ انیپا در «یتوکل

  (85)همان:  .موقّت داشتند یکار یردادهاخود بودند و تنها شش درصد قرا
و  فیوظا یسپاربرون یبرا یاشتغال، دولت دست به اقدامات ندهیفزا یسازیموازات موقت به

 یانسان یروین نیتأم یمانکاریپ یهاشرکت دهیپد شیزده که به زا کار یرویقبال ن تعهداتش در
 یهادستگاه یبانیامور پشت یواگذار» بهمصوّ ،یادار یعال یشورا 1373منجر شده است. در سال 

و  136 سپس براساس مواد .رساند بیرا ظرف مدت پنج سال به تصو «یردولتیبه بخش غ ییاجرا
 ، دولت موظّفجمهوری سید محمد خاتمی تدوین شدکه در زمان ریاست چهارم توسعه برنامه 145
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 تاً یواگذار کند و نها یردولتیعقد قرارداد به بخش غ قیخود را از طر یبانیو پشت یامور خدمات گردید
 یقیآمار دق شد. مسئوالن از ارائه تیتثب یسپاربرون مسئله «یخدمات کشور تیریمد» نونقا در

نظارت بر  یبرا یمنسجم ستمی. اساساً سکنندیم یواسط خوددار یهاشرکت تیدرباره گستره فعال
از  تیسلب مسئول یکه برا یمسلم است که سازوکار یرو ها وجود ندارد. به هرشرکت نیا تیفعال
 بیکار را به ج یرویاز حقوق ن یکار خود برقرار شده و بخش مهم یرویدر برابر ن تدول

کار.  یروینه ن کندیگران عمل مو واسطه انیمنافع کارفرما یراستا در زد،یریگران مواسطه
 زهیانگ»ی: راللهیخ ۀکرده است. به نوشت لیشدت تسهبه زیاخراج کارکنان را ن ندیافر ،یاشتغال مثلث

 شتریب زین یاصل یاز کارفرما تریهرچه موقت یبستن قراردادها یواسط[ برا یهاآنها ]شرکت
 ی. هرچه روابط کارشودیباعث کاهش سود آنها م یحقوق یهاتیمسئول شیافزا رایاست؛ ز

 ،یو عمل نکردن به تعهدات مال شودیتر مارزان زیکار ن یروین یتر باشد، بهاتر و موقتلرزان
عنوان مثال دولت به یاست که اگر برا لیدل نیخواهد داشت. به هم یکمتر یحقوق هنیهز

 یقراردادها کند،یواسط منعقد م یهااز شرکت یکیدو ساله با  ای کی یقرارداد یاصل یکارفرما
 (   160همان: )« .خواهد شد میماهه تنظ ها عموماً چندشرکت نیکارگران با ا
 یقوقاز ح یز بخشااز کارگران  یمحروم شدن انبوه ران،یا در سمیبرالیولئپازل ن گریقطعه د

جم قانون نظر گرفته بود. در مجلس پن در شانیبرا 1369است که قانون کار مصوّب سال 
سوم  مهبرنا انیاپتا « ها و مشاغل با پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کارکارگاه تیمعاف»

قانون  ۀکشور از دامن یهادرصد از کارگاه 92کارگران حدود ضرب کیو  دیرس بیتصو توسعه به
 یعنی -1381دولت در سال  تئیباً هقامتع (117)همان:  .گذاشته شدند رونبی - موقتاً البته -ر کا

از ده  کمتر یکوچک دارا یهاکارگاه تیمعاف نامهنییآ» - یخاتم یجمهوراستیدوم ر در دوره
 - 117ن: )هما .کرد بیمدت سه سال تصو یمقررات قانون کار را برا یاز شمول برخ «کارگرنفر 
118)  

 میظاند از: تنعبارت شد،ینظر سلب مموقتاً از کارگران موردِ  نامهنییآ نیآنچه که براساس ا
 رافتادهکااز داش به کارگرانِ مقررات اخراج کارگر توسط کارفرما، دادن پا تیکار، رعا یقرارداد کتب
 یلیکار در شب، تعط نیقوان تیهشت ساعت کار روزانه، رعا تیبودن رعا یه، الزامو بازنشست

کارگران، حق استفاده از سه روز  ساالنه یاستحقاق یهمراه با مزد کارگران در روز جمعه، مرخص
 وانید یرأ موجبِبعدتر به یو... . کم کیفوت بستگان درجه  ایبا مزد درصورت ازدواج  یمرخص

ابطال شده و « سالهزمان اعتبار سه نییتع»مصوّبه، ازجمله  نیاز مواد ا یبرخ ،یعدالت ادار
 یالذکر، حالت دائمکه کمتر از ده نفر کارگر داشتند از حقوق فوق ییهاکارگران کارگاه تیمحروم
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با  ییهاهدرصد از کارگران در کارگا 80از  شیب ،1392در سال »: یراللهیکرد! به نوشته خ دایپ
درصد از  80از  شیبدان معناست که ب قاًیدق نی. ااندکردهیکارگران کمتر از ده نفر کار م تعداد

به  (121)همان: « .انداز قانون کار مستثناء شده یکشور از شمول موارد متعدّد یکارگران صنعت
و  مانند خدمات تصاداق یهابخش گریرا به کارگران د یریگجهینت نیا توانیم یراللهیاعتقاد خ
از کارگران شاغل در  یدرصد، گروه بزرگ نیبه ا دیالبته با (122)همان:  .داد یتسرّ زین یکشاورز

 ایطبق قواعد اشتغال در مناطق آزاد  زیکارگران ن نیافزود. ا زیرا ن «یو صنعت یمناطق آزاد تجار»
 اند.از شمول قانون کار خارج شده ،یاقتصاد ۀژیو
 

 گیری نتیجه
 یعه صنعتتوس یا ادعاببعد از جنگ همواره  یهادر سال یاقتصاد ی نئولیبرالیهاسیاستاگرچه 

ت مستغال و نیوش زمو فر دیواردات و خر ،یسوداگر شتریعمل به رواج ب ، اما درانداجرا شده
احبان صنیز  یاسیاقتصاد س در حوزه نئولیبرالی یریگجهت برنده ،. در اساسانددهیانجام
خش ساساً با ران،یاقتصاد ا امر آن است که در نیا لیاند. دلبوده یمال و یتجار یهاهیسرما

تحول  کیکارگزار  - یبرالینئول یهامطابق آموزه - که بتواند یرومندیمولّد و ن یخصوص
در  همواره یوساز و داللساخت انه،سوداگر یهاتی. فعالوجود ندارد ساز گردد،دوران یاقتصاد

 نیا» ؛اندبوده ترسکیرکم سودآورتر و یو کشاورز یصنعت دیاز تول یریگمطرز چشبه رانیاقتصاد ا
، از 1391تا  1338 یهاسال نیب یزمان دوره یبانک مرکز یهادر دادهی زیانگرتیطرز حمسئله به

 رددوره  نیمشاهده است. در ابلقا یناخالص مل هیسرما لیگانه در تشکسه یهاکانال سهم بخش
 هیز کلّ سرماادرصد  12تا  6 نیدرصد و سهم صنعت ب 5تا  3 نیب یبخش کشاورزسهم  کهیحال

 نجایانوسان بوده است. ممکن است  درصد در 75تا  65 نیناخالص است، سهم خدمات ب
 ست توجها یکاف دهایترد نیکردن ا طرفبر یشود. برا جادیبخش خدمات ا ۀدربار ییدهایترد

و  یت، بازرگانخدمات کشور به سه بخش مستغال ش افزودهدرصد از کلّ ارز 7که  میداشته باش
 75تا  65ت توجه داشت که سهم بخش ساختمان و مستغال دیبا نیتعلق دارد. همچن یداربانک

. درصد است 45حدود  ییتنهابه ادشدهی یزمان ناخالص در دوره ۀیسرما لیدرصد خدمات و در تشک
« .لق داردالت تعبه مسکن و مستغناخالص منحصراً  ۀیاز کلّ سرما یمیحدود ن گر،یعبارت دبه
« عهع توسامتنا» عمالً کشور شروع شد، که با شعار توسعه یاپروژه نیبنابرا (49: 1396 ،یمنؤ)م

 بوده است.
های نئولیبرالی تنها مختص ایران آفرین سیاستخصلت ضد توسعه، فقرگستر و بحران البته

، ها به مرحله اجرا گذاشته شده استها در آنکه این سیاست ریست و در بسیاری از کشورهای دیگن
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خصوص دراین« اریخ مختصر نئولیبرالیسمت»در اثر خود با عنوان  1«هاروی». شودنیز دیده می
حدود قرار داشت ]...[  نیدر ا ایدرصد  5/3 باًیتقر 1960 ۀدر ده یرشد جهان یهانرخ»نویسد: می
 2000که از سال  یو نرخ -1990و  1980 یهادهه یبرا یبعد درصد 1/1و  4/1رشد  یهانرخ
را  یکالً نتوانسته رشد جهان یسازبرالیکه نئول دهدینشان م - رسدیدرصد م کیبه  یسخت به

 یدر اروپا که ییسابق و آن کشورها یاتحاد شورو یهانیسرزم ریموارد، نظ یبرخ درفعال کند. 
 طول دهه اند. درداشته یزیآمفاجعه یهاتن دادند، خسارت یبرالینئول یدرمان به شوک یمرکز

از مردم دچار فقر  یدرصد در سال سقوط کرد؛ بخش بزرگ 5/3با نرخ  هیروس درآمد سرانه 1990
 ی. ]...[ در بخش بزرگافتیپنج سال کاهش  مردان به اندازه انیم عمر متوسط در جهیدرنت وشدند 
به  ای - 1980« رفتهازدست» دهه در -د وجود آوررکود به ای یسازبرالینئول ن،یالت یکایاز آمر

 چیه سمیبرالینئول قا،ی(. در آفرنیدر آرژانت حادث شد )مثالً یاز رشد، سقوط اقتصاد ییهادنبال دوره
در سرتاسر جهان  یررسمیتحوالت مثبت انجام نداده است. ]...[ اشتغال غ جادیا یبرا یکار
در  یفعال اقتصاد تیدرصد جمع 29اشتغال از  نیکه ا دهندیآمارها نشان م - است افتهی شیافزا
باً یو تقر - افتی شیافزا 1990 طول دهه درصد در 44، به 1980 ۀطول ده در نیالت یکایآمر
آن  ریاطفال و نظا ریمومتوسط عمر، مرگ ،یسالمت زانیمورد م در یجهان یهاشاخص ۀهم
-216: 1386 ،ی)هارو« .به بعد هستند 1960 ۀهش رفاه از دهدهنده کانشان ش،یافزا یجابه

218)      
 کیبه  رانیشدن ا لیتبد توسعه و شاندغدغهمسئوالن چند دولت گذشته،  چنانچهبنابراین 

بوده است، آشکارا خطا  های اجماع واشنگتندستورالعمل یریبا بکارگ اقتصادی نمونهقدرت 
است که  نیاند، ادرنظر نگرفته ای دهیشیاندیبدان ن گروه نیاهراً اآنچه ظ ن،یتر از ااند. مهمکرده

 دکترین نیا گر،یعبارت دبه .ستین یاقتصاد یهادستورالعمل زا یاصرفاً مجموعه سمیبرالیولئن
ثر ؤم اعضای توسط که طورآن - انقالب یهااست که با اصول و ارزش ییهافرضشیبر پ یمبتن

آن از  یو تلق یفردانگار سمیبرالیولئن انی. بنتناسب ندارد - شده انیب ()رهشخص امام ژهیوآن، به
و احترام به  یمبنا، دولت تنها ضامن برقرار نیا طلب است. برمنفعت اتاً ذ یها چون موجوداتانسان

به  یعدالت اجتماع حقق. به اعتقاد آنها، تیمصلحت عموم ای ریخ یقواعد رقابت است، نه تجل
که از  کیها شیدن از برندگان و دادن به بازندگان است. فردرنو ستا یقواعد باز برهم زدن یمعنا

 معنایب یارا از اساس واژه «یعدالت اجتماع» شود،یم ادی سمیبرالیولئعنوان پدر نبه یو
 یکیسال  هاز د شتریب شود،یم دهینام یآنچه عدالت اجتماع یکشف معن» . به بیان وی:دانستیم

                                                           
1.  David Harvey 
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 نیبه ا ترقیدق انیام و به بتالش شکست خورده نیا من بوده است. من در یاصل از اشتغاالت
 نیکه ا افتیدر توانیها آزاد هستند، مکه در آن انسان یارجوع به جامعه که با امدهیرس جهینت

که انقالب  )ره(ینیامام خم در مقابل (10: 1393 ک،ی)ها« .باشد یاصطالح فاقد هرگونه معن
طلبانه به اقتصاد و جامعه داشته عمیقاً رویکردی عدالت دانست،یم نینقالب مستضعفرا ا یاسالم
 توانیباور داشت که م )ره(نظر بودند. امامهم ایشان با زین ینهضت اسالم یاصل یها. چهرهاست
دائماً  یو ضامن عدالت است. و دیّکه مؤ یاسالم ؛گرداند یمردم را اسالم یگوناگون زندگ یاجزا

 )ره(امام دگاهی. در دنددانستیانقالب م یاصل احبو آنان را ص نددادیارجاع م نیحرومبه م
بلکه توسط صاحبان قدرت به استضعاف  ستند،ین ختهینظم خودانگ کیبازندگان  نیمستضعف

  اند.شده دهیکش
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