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 ی انقالب است! اعتصاب مدرسه 

ها و  ها، پتروشیمی پیمانی نفت در پاالیشگاهکارگران » سراسریِ  گسترده و  اعتصابی که کارگران کنم به بازنشر این اثر را تقدیم می 
 رو پی   و   آغازیدن گرفت   با اعتصاب کارگران قراردادی   1400مرداد    29از    که مندی  شکوه   اعتصاب   ؛م زدند قرا ر   ی ایران«اهنیروگاه

تمع  مجها شرکت و دهدر   هزار کارگر ها سراسری شد و دهسرعت به  « تشورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نف فراخوان » 
ی  مثابه به ت که  اس  57قالب«  »ان نفت در  یخی کارگران صنعت  ر تا  نقش   یادآور   و غرورآفرین  مند قدرت این اعتصاب    ند.به آن پیوست

چنین و این   ند درقم ز را  رژیم پهلوی    سرنگونی  و   عمل کردند   به رسالت تاریخی خود  تحول انقالبیاین    و در پیشگام  نیروی محرکه 
ین  اران  کارگجایگاه محوری    مبین  هموارهسخت ما«  »کارگر نفت ما، رهبر سر  تاریخیِ  شعار   ند.نشاند   ک تاریخهر خود را بر تاریمُ

 است.  چک و بزرگ کوهای پیشروی در مسیر   ایرانالیستیِجنبش کارگری و سوسی یبِ نش و  پرفراز   تاریخِ در   صنعت

، اعتراض،  اعتصابگذر  و از ره  ختاری گرفتن از  درس   با   اسر ایرانتدر سر  گریانو عص   دستتهیارگر و دیگر اقشار  ی کطبقه   که باشد  
  پرواضح است   .بزنند رقم  تری را  و درخشان  گ ر های بزپیروزی بودهای خود فائق آیند و  مو ک  بر موانع   سراسریهمبستگی  اتحاد و  

  مبارزه این گام به گام  پیشرویِ تا ملزومات تحققِ  طلبد را می وحدت و تشکیالت اهداف و امیدها، پوشاندن به این ی عمل  جامه که 
 ( 1400تیرماه  10. )د نهخشت بنا رویرا خشت
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 چکیده 
در    فراوانیتوجه  در کانون  در صنعت نفت و گاز،    ژهیو، بهرانیسپاه پاسداران در اقتصاد ای پررنگ  حضور و مداخله 

های سپاه در سپهرهای  ی فعالیت برخالف تحقیقات توصیفی از حجم و دامنه  است.  قرار گرفتهآکادمیک  و    یاسیس  یحوزه 
اسالمی، جمهوری  نظام  سیاسی  ساختار  با  صرف  پیوندِ  در  پرسمان  این  تحلیل  نیز  و  پی    پژوهش  ن یا  گوناگون  در 

فرآیند توسعه ریشه  با  ارتباط  اقتصاد در  اقتصادی و سیاسی دخیل در حضور سپاه در  تارییابی عوامل  اقتصاد  ی  خی 
طور نظامند با  طوری که تمامی عناصر پراکنده در سطوح مختلف را بهداری ایرانِ پساانقالب است، به سیاسی سرمایه 

مفصل بهکندبندی  هم   .( چگونه  که  است  مسئله  این  توضیح  هدفْ  مشخص،  سیاسی  iطور  اقتصاد  بازساختاربندی   )
هدایت  با  اسالمی  )جمهوری  از رهگiiگری دولت،  سیاست (  اجرای  مختلف ذر  سپهرهای  در  نولیبرالی  اقتصادی  های 

ی عمومی جامعه،  حکومتی در حوزه های درون( به میانجی رقابت در میان جناحiiiخصوص بخش انرژی و )اقتصادی، به
ه یک بازیگر  عنوان یک نهاد نظامی باند که از درون آن سپاه بهدر پیوند و تعاملی ارگانیک با هم بسترساز شرایطی بوده 

ساخت دولت جمهوری اسالمی از  استدالل من این است که  داخلی قدرتمند در صنعت نفت و گاز تبدیل شده است.  
توسعه  دولت  به  کورپوراتیستی  دگردیسه میدولت  نومرکانتیلیستی  نتیجهگرای  در  که  همشود  آنْ دولت  هم  ی  زمان، 

راستای در  اقتصادی  لیبرالیسم  اقتصادی»توسعه   استراتژی  باال  «ی  سرمایه   از  مناسبات  تقویت  منظور  و   داریبه 
سپاه  بخشد. این دولت،  حفظ و استمرار میخود را بر اقتصاد    یوقفهبی  کنترل  و همکند  یرا دنبال م  سازوکارهای بازار

  شدیدتر کنترل    در راستای  برای منافع کالن جمهوری اسالمی  ابزار  نیترمعتمدو    ترینیافتهسازماناز    یکیعنوان  را به
دستش خارج شود. در  از  ی این تحوالت کنترل اوضاع  گیرد مبادا در نتیجهکار میداخلی بهاقتصاد    دگرگونی ساختاربر  

فرآیند در سطح سکنددولت« عمل می  دراز  یبازو»  یمثابهبه  سپاه  این  حکومتی  های درونجناحبندی  شکل،  یاسی. 
پرداختن به  با    پژوهش  نیاکنند.  می  آفرینینفوذ سپاه در اقتصاد نقشکاهش  /شیزادر اف  گرمیانجیعامل    کیعنوان  به

از    یمنزو  فراسنج و نهاد  کینه به عنوان  این پدیده را    گیرد کهنتیجه می  ،در اقتصاد  ینظامسان نهادی  سپاه بهقش  ن
ی  یک جامعه مختلف در    یروهاین  نیدر رابطه با تعامل ب  باید  ، بلکهداری حاکمی سرمایه اقتصادی ـ  اسیسنظام    کلیت

 و در یک بستر تاریخی معین تبیین و تحلیل کرد.  کیهژمونریغ

 : اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران، لیبرالیسم اقتصادی و صنعت نفت و گاز.ها کلیدواژه 
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 فصل یکم: طرح پژوهش 

 

 مقدمه  .1-1

جهانی،    جادالتمنازعات و م  کانوندر    حدمانند سپاه پاسداران تا این  به  شود کهمی  یافت  ایتر پدیدهواقع کمبه

و محلیمنطقه گرفته    ای  فراسنجِ    گویی؛  باشدقرار  دههتحوالت  چندوچون  سپاه  و  چند  اسالمی  ی جمهوری 

،  نژادمحمود احمدی  کهآناندکی پس از  هاست.  ی بازیگران درگیر در این کشاکشهمه  آوردگاه  تالقی   ینقطه

میلیارد دالری    سه، قراردادی  جمهوری تکیه زدبر کرسی ریاست  84  در تیر ماه سالکاندیدای نزدیک به سپاه،  

ترین بازوی  بزرگ،  االنبیاخاتمسازندگی  میدان گازی پارس جنوبی به قرارگاه    16و    15فازهای    یبرای توسعه

علیه صنعت    المللیهای بینتحریم  ، به موازاتگامبهگام(.  1386)خبرگزاری فارس،    اعطا شد  اقتصادی سپاه،

  واگذار شده است )دنیای اقتصاد،  قرارگاه  اینبه    متعددی  دالریِ  میلیاردی  بدون مناقصهقراردادهای    نفت ایران،

a1389  .)سپاه  فعالیتی  دامنه اقتصادی  پتروشیمی  های  و  گاز  و  نفت  صنعت    ، یافت  گسترشتدریج  بهدر 

در  طوریبه نفت،  95  سالکه  وزیر  زنگنه،  بیژن  سوی  بهخاتمقرارگاه    از  شرکتاالنبیا  از  یکی  های  عنوان 

های نفتی  عنوان یکی از غولچنین به( معرفی شد و اینE&Pاکتشاف و تولید )  یدار ایران در حوزهصالحیت

ویژه در صنعت  سپاه در اقتصاد ایران، به  یو فزاینده  (. دخالت پررنگ1395ایران شناخته شد )ایسنا،    یآینده

. از باب نمونه، اکبر  بوده استداخلی و خارجی همراه    ی در سطحهای مختلف ، با واکنشو پتروشیمی  نفت و گاز

»زورش زیاد است« و دولت حریف    االنبیاقرارگاه خاتم  اظهار داشت که،  ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی

ها در سطح ها و تحریمواکنش  .  (2014وله،  )دویچه  شودنمیها  های آن در اجرای پروژهشکنیبدقولی و پیمان

http://www.vajehyab.com/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://www.vajehyab.com/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1
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سال    در خرداد ماه  آمریکال،  مثا  طوربه  سپاه را نشانه گرفته است.  هایعمدتاً فعالیتنیز  المللی علیه ایران  بین

ترین و سودآورترین گروه هلدینگ پتروشیمی ایران، شرکت صنایع پتروشیمی هایی را علیه بزرگتحریم  98

داری وزارت خزانه االنبیا، اعمال کرد.پشتیبانی مالی از قرارگاه خاتم  ی(، به خاطر ارائهPGPICخلیج فارس )

االنبیا، بازوی اقتصادی سپاه، ده ایران به خاتمی خود اعالم کرد که اخیراً وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه

ارزش حدود   به  پتروشیمی  نفت و  در صنعت  است    22پروژه  کرده  اهدا  .  (US. DT, 2019)میلیارد دالر 

حضور  دخیل در    هایمؤلفه  توضیح و تبیینهای متعددی در مواجهه با  ، پرسشواکنش و تحوالتهمزمان با این  

 اند.مطرح شده تلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادیگیر سپاه در سپهرهای مخچشم

به    صورت گرفته تا  تحقیقاتی.  توجه قرار گرفته است  بسیار مورد   نیز  ی آکادمیکدر حوزه  پرسمان این  

آن برآید.   و تحلیل  تشریحپی ببرد و به    ی ایرانگوناگون جامعه  هایساحتافزون سپاه در  دخالت و نفوذ روز

فعالیت  ی کارکرددامنهمطالعات  این   انقالبسپاه    یگانههای چندو  از  به    57  پس  مباحثه  را توصیف کرده و 

 ;Alfoneh, 2007; Alfoneh, 2010; Wehrey et.al., 2009; Ostovar, 2009)  اند گذاشته

Hourcade, 2009; Safshekan & Sabet, 2010; Hen-Tov & Gonzalez, 2011; Rizvi, 

2012; Forozan, 2013; Sinkaya, 2016; Coville, 2017  .)  مطالعات این  اصلی  جوهر 

نظامی  گستره و حجم    هایی ازجنبه  تصویرکشیدنبه نهاد  این  اگرچه ایران است.    یی جامعهبر پهنهکردوکار 

پژوهش این  از  موردگران  برخی  انرژی  فعالیتاز    محدود  چند  اما  اندذکر کردهرا  های سپاه در بخش  آنچه ، 

حضور سپاه در    مندنظامجامع و    پژوهیدن ،  قابل رؤیت است   آکادمیک محسوسِجدی و  خالء    ی یکمثابهبه

،  شودمحدود نمیکنکاش این موضوع تنها به این شکاف پژوهشی  است. ضرورت    صنعت نفت و گاز ایران
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تر و کالن ساختار سیاسی و اقتصادی  در رابطه با بستر وسیع  سپاه  یکارکرد پدیده  تبیین و تحلیلفقدان  بلکه  

اسالمی   استجمهوری  مشهود  فی  . کامالً  پژوهشی  خالء  این  نمیپُرکردن  درافزودهنفسه  به  تواند  باشد  ای 

های سازوکارهای ساختار قدرت در جمهوری اسالمی، درصورتی پیوند میان عملکرد سپاه در  دریافتن جلوه

جامعه   مفصلسپهرهای  و  شناسایی  را  غالب  سیاسی  اقتصاد  ساختار  نکنیم.و  دیگر،  به  بندی  توصیف  بیانی 

دهد.  کنیم ارائه میمشاهده می معلولیک   عنوانبهی سپاه، صرفاً آنچه را که ما های چندگانهمختصات فعالیت

، که چنین نتایجی را در  را  دخیل در پسِ پشت این تحوالت  و علل بنیادین  عوامل اصلی  نیزچنین توصیفاتی  

دارند، نمی  پی  رهگذردهند  توضیح  این  از  سیاسی    پویای  درک  تا  ساختار  سازوکارهای  نظام  ـ از    اقتصادی 

باشیمموجود    داریسرمایه اینجا  .  داشته  از  در  ) منظور  میان   (کمی دیناپویا  متقابل  ارتباط  و  مستمر  تغییر 

های سیاسی، نخبگان، نهادهای نظامی، نیروهای مختلف در جامعهـ  مانند دولت، بازار، طبقات اجتماعی، گروه

مدهای مختلف  آپی دهند و درنتیجه،های یک کل واحد را تشکیل میجمعاً سازه سیاسی و اقتصادی ـ است که

مجزا از سان واحدهای تحلیل،  . این نیروها، بهآورندبه بار میداد  ان برونعنوبهرا در سطوح مختلف جامعه  

ای با هم  و پیچیده  ارگانیکی واحدها در تعامل  ت سیستم نیستند بلکه همهاز کلیّشده  اجزای ایزولهیکدیگر و  

مظاهر    عنوانبهباید  را  های اجتماعی  خالصه، پدیده  طوربه.  بخشندصورت میقرار دارند و نتایج معینی را  

 و نه مستقل از یکدیگر.  لحاظ کرد خاصی در یک جامعه موجود ناهمگونِمتعدد همگون و نیروهای 

خصوص نفت و گاز ـ در خاورمیانه و هاز لحاظ ژئوپلتیکی، با توجه به اینکه تمرکز منابع انرژی ـ ب

افزایش یافته، تحلیل و توضیح   ایسابقهبیطرز کنندگان انرژی بهو رقابت بین مصرف خزر واقع شده یمنطقه

نی از منابع انرژی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  غبازیگران قدرتمند در سطح ملی در کشورهای  ردوکار  کِ
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بهاس ویژگیت.  از  مناطق  این  مشخص  نظامطور  آن  در  که  برخوردارند  سازوکارهای  سرمایه  هایی  داری 

  گاه تالقیشکل داده که دائماً    های نوظهورو قدرت  های امپریالیستی و کشورهای منطقهمشخصی را میان قدرت

حفظ الیگارشیِ حاکم بر منابع اصلی تولید و  های امپریالیستی بوده است و بدین ترتیب،  منازعات و رقابت

های  تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه، کشمکش  خیز،نفتکشورهای    کردن و کنترل سیاسیمیلیتاریزه

این تحوالت،ای را در پی داشته استدرپی و گستردهنظامی پی در  سو،  اینبه  1970  یاز دهه  . در کانون 

)حسین  توسط    1خوار«رانت/رانتیر   »دولت  مفهوماز    استفادهی  نتیجه و 1970مهدوی  نفت  بین  »رابطه   ،)

که بر نقش   بررسی شده  ]چنین[گران علوم سیاسی عمدتاً  سیاست در کشورهای در حال توسعه توسط پژوهش

شد متمرکز  نفتی  درآمدهای  )میانجی  مفهوم  Jafari, 2019, 25اند«  رانت»(.  توضیح   برایخوار«  دولت 

این  که دولت از طریق    و استبدادی  دولت در کشورهای در حال توسعه  ساختی بین درآمدهای نفتی و  رابطه

توضیح    . بنابراین،شودمی  مستفادیابد،  از جامعه و طبقات اجتماعی استقالل می  اش،در تأمین مالی  درآمدها

منابع   یسپاه در حوزه  و گسترش فعالیت  حضورباید مبنای تبیین  هایی میفراسنجکه چه    این مسئله مهم است

جمهوری  اقتصادی و سیاسی  ترِ  کالنساختار  پیوند میان این مسئله و    سازوکارهایی  و چه  قرار بگیردانرژی  

دینامیسم  های مابین  کنشکه برهمترین استدالل من این است که بدون اینسرراست.  دهندرا توضیح می  اسالمی

توسعه تاریخیدرونی و  ایرانسرمایه  ی  آشکار  اقتصاد سیاسیِ مسلط و ساخت دولت    سازوکارهای،  داری 

 یستند. ی نفت و نقش دولت )و نهادهای وابسته به آن( در کنترل این منابع قابل فهم و توضیح ننشوند، مسئله

 
1 Rentier State 
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در سطح   معینجامعه    یکهای اقتصادی ـ اجتماعی  بندیو تحلیل صورت  تبیین اقتصاد سیاسی در اینجا به  

اشاره   دولت و ساخت  طبقاتی جامعه،    پیکربندیمناسبات تولیدی و  ی  ، که همان روابط دوسویهداردکالن 

. (Stilwell, 2012, 13)و در یک مقطع تاریخی مشخص است    آن جامعهبازار در  قواعد حاکم بر سازوکار  

  (ii)  و سطح پیشرفت نیروهای تولیدی،  و بازار  آرایش اقتصاد  (i)  ی گانهسهاین بدان معناست که تعامل بین  

ی توسعه و گسترش  به همراه درجه)  جامعهطبقاتی    پیکربندی  (iii)و    ساخت دولت )لیبرال یا اقتدارگرا/متمرکز(

ی تضادها و تعامالت  و در نتیجه  در پیوندی ارگانیک،  یابی و نهادمندشدن طبقات و نیروهای اجتماعی(تشکل

  نیز  پذیری سیاسی و اقتصادی وکند تا صورتآفرینند. این رویکرد به ما کمک میمتقابل، نتایج معینی را می

 دگرگونی  ی معین را دریابیم و به بازنمایی نیروهایی که بسترهای مادی و عینیِیک جامعه  استمرار دگردیسیِ

ی تولید شامل نیروهای مولده )نیروی  . شیوهوضوح ببخشد  کنند،را ایجاد میمعین    «ی تولیددر یک »شیوه

آرایش اجتماعی توسط  مناسبات طبقاتی و  کار انسانی و فناوری تولیدی جامعه( و روابط اجتماعی تولید )

 ;Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4)تولید( است یند آالگو یا پیکربندی طبقات اجتماعی درگیر در فر

Cox, 1988, 12)ی خاص نیست، بلکه کنیم، »تولید هم تنها تولید در یک شاخه. وقتی از تولید صحبت می

پیکره یک  بزرگغالباً  بیش  و  کم  کلیت  در  که  است  اجتماعی  نفس  یک  معین،  اجتماعی  غنیی  یا  از  تر  تر 

دینامیسم  گرانیگاه و  با عزیمت از  (.  9، ص.  ]1857[  1377مارکس،  اندرکار است« )های تولید دستشاخه

اساساً    داریسرمایه  فرآیند تولیدِ  یواسطههدف بی، » دارینظام سرمایه  فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی  درونی

اضافی   ارزش  تولید  از  است  دوبارهعبارت  تبدیل  آن  و  از  بخشی  انباشتی  همان  یا  سرمایه  یعنی    ، به 

انباشت سرمایهبیشینه بر این،293،  1395)مارکس،    «سازی سود و  افزون  داری اقتصاد سیاسی سرمایه  (. 
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شیوه  عنوانبه خصلتیک  چهار  با  عموماً  معین  تولید  می  اصلیی  ویژهی  کاالی    شود:شناسانده  »تولید 

بخش بزرگی    ]عنوانکارگران به  نیروی کاروجود  [بر ابزار تولید؛    ]دارانسرمایه[  بازارمحور؛ مالکیت خصوصی

نمی که  جمعیت  بمانندتواند  از  رفتارهای  این  مگر  زنده  و  برساند؛  فروش  به  بازار  در  را  کارش  نیروی  که 

بیشینه  فردگرایانه، و  اقتصادی«اکتسابی  سیستم  در  افراد  اکثریت  سوی  از   & Hunt)سازی 

Lautzenheiser, 2011, 4)  .ی  ، الگوی توسعهی تولیداین شیوهرغم مختصات بنیادین سازوکارهای  به

آمد ی ناموزون پی، بلکه توسعهخطی نبوده استی کشورهای جهان یکسان و تکداری در همهتاریخی سرمایه

بوده است.سرمایه  تاریخی   یناپذیر توسعهاجتناب در کشورهای در حال توسعه در »جنوب جهانی«،    داری 

در مقام   ،دولت و بازار و نیروهای اجتماعی  ساخت   ی ناموزون در این مناطق،به دلیل توسعه  مانند ایران،

ی ی متمرکز، جامعهجامعهـ    ی دولتی، متفاوت است. »در مجموعهرداسرمایه  یمقایسه با کشورهای پیشرفته

و یا مستقل از قدرت دولتی بسیار    است  نیافتهتوسعهعمدتاً    ...  طبقات و نیروهای اجتماعی،مدنی، مبتنی بر  

 .  (Amineh & Guang, 2018, 11)کند« ضعیف عمل می

های تاریخیِ  محصول فرآیند ی  مثابه، بهاقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی  این مسئله که رو، توضیح  از این

 تعاملچگونه  ،  جهانیای و  منطقهدر ارتباط با تحوالت    به تبع آن  و  قلمرودر این    داریسرمایه  تکوین   خاصِ

که سپاه به صنعت نفت و گاز دسترسی پیدا کرده است، بسیار حائز اهمیت  اند  رخدادهایی باعث شدهکند و چه  می

با   در این فرآیند، وارسی سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل  رسالههدف اصلی این    به بیانی دیگر،است.  

تر با دینامیسم درونی و ساختار اقتصاد سیاسی ایران در یک توالی و  برقرارساختن پیوندی ارگانیک و گسترده

د  فرآین (  (i  کند:را واکاوی می  پرسمانی مهم از این  اساساً چند جنبه  پژوهش این  بنابراین    فرآیند تاریخی است.
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های  یابی روابط متقابل بین ساخت دولت و ظرفیتریشه(  ii)؛المیاقتصاد سیاسی جمهوری اس   و تحول  توسعه

اجتماعی؛ نیروهای  بالفعل  و  فرآیند  شناخت    (iii)  بالقوه  در  سپاه  جایگاه  و  تثببهنقش  و  رسیدن    ت یقدرت 

اسالمی سپضرورت   (  iv)  ؛جمهوری  برایموجودیت  سیاسی    اه  اقتصاد  بقای    و  حاکماستمرار  نظام  حفظ 

کنترل شدید بر منابع زیرزمینی    حکومتی جهتهای سیاسی درونجناح  نقشدرک  (  v)  ؛ و نیزجمهوری اسالمی

و توضیح روابط متقابل نیروهای    بازنماییبه    پژوهشها و رویکرد انتقادی این  ها، تحلیلیافته.  و توزیع آن

عنوان  بهاین تحوالت بایستی    رساند. جمهوری اسالمی یاری می  داریِ سرمایهدرگیر در ساختار اقتصاد سیاسی  

علل، که اساساً فاکتورهای سیاسی و اقتصادی هستند، مدنظر قرار بگیرد. سازوکارهای    ایی مجموعهنتیجه

سپاه در این صنعت ایفا  ی های زیرمجموعهشرکتجایگاه  دریافتنها نقش اصلی در علّی در پس این دگردیسی

قرار  پروبلماتیک این جهت کاویدن این پژوهش و در کانون    آغاز ینقطهپرسش اصلی که کنند. بنابراین، می

چرا سپاه پاسداران به یک بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده    به شرح ذیل است:گیرد  می

 است؟ 

سازوکارهای سیاسیـ  اقتصادی    علل وکه سعی در بررسی    ، به این معناسؤال اصلی یک سؤال تبیینی است

ای از  کنیم، منظور مجموعهوقتی از »سازوکار« صحبت میدخیل در ورود سپاه پاسداران در این حوزه دارد.  

د.  نای دارکنندهی معین نقش تعییننتیجهمعلول/ی از یک سیستم است که در آفریدن یک  هایعوامل یا مؤلفه

برخی    ]وجود آمدنعلل به[ی  دهندهتواند توضیحهاست که میای از فرضیهسازوکار مجموعه»به بیانی دیگر،  

باشدپدیده اجتماعی  در خصوص  (Hedstroem & Swedberg, 1998, 25)  «های  این    پروبلماتیک. 

 فاکتورهاییابی  که ما در پی ریشه  گری و مشارکت سپاه در اقتصاد ایران است، نتیجه همان دخالتپژوهش
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با هبندی شددادن به پرسش اصلی، چند سؤال فرعی به شکل ذیل صورتبرای پاسخ  علّی آن هستیم. تا  اند 

 طورکه بایسته است پاسخی درخور دریافت کنند.و چندجانبه، آن پرداختن گام به گام

 ؟ ها هستندکدامسازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در دخالت سپاه در اقتصاد  .1

 جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در  .2

 صنعت شده است؟  این  

 سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟  .3

  ریخی این تحول، یعنی بر به توالی تا  ،این فرآیندسازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در    فهم درخوربرای  

زمانی   یشد. تمرکز روی این بازه  یممعطوف خواه  ،1398تا سال    1357پس از انقالب، از سال    یروی دوره

و تحکیم    به منظور تثبیت ،  57انقالب    یپرتحول و بالواسطه  ناشی از این واقعیت است که سپاه در پی وقایع

نوپای ایران    نظام  اسالمی  سپاه    تأسیسجمهوری  اقتصادی،  و  اجتماعی  سیاسی،  تحوالت  موازات  به  شد. 

تبدیل شده است. تحلیل الگوهای دخیل در پسِ پشت قدرت   تدریج به یک بازیگر غالب در اقتصاد ایرانبه

گذشته است.   یتاریخی این نهاد نظامی در طول چهار دهه  یاقتصادي سپاه نیازمند تحقیق و بررسی در توسعه

شماتیک ظهور   طوربهنخست،    یشود: در مرحلهی زمانی تقسیم میرو، این روند تاریخی به دو بازهاز این

شود. سپس، تغییر و تحوالت سیاسی و اقتصادی  بازنمایی می  1368تا    1357های و تحول سپاه در طول سال

  ی بازسازی اقتصادیمنجر به ورود سپاه در حوزهبه بعد، که    1368ی پساجنگ ایران و عراق، از  در دوره

یافتن آن به یک بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی شد، مورد کاوش قرار  و سوق  (جهاد سازندگی  )معروف به
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 ه های مربوط پژوهش  الزم است مروری داشته باشیم برقبل از پرداختن به این مسئله، نخست    خواهد گرفت.

 بندی کنیم. های نظری و تحلیلی خود را صورتزمینهپیشتا بر بستر آن  رابطهدر این 

 مطالعات پیشین   مروری بر  .2-1

های سیاسی و اقتصادی  کرد نیروهای نظامی در عرصهتحقیقات و نوشتارهای تاکنونی در باب موقعیت و عمل

سیاسی مورد بررسی    نظام  ارساختدر پیوند با  عمده    طوربه،  پساانقالبی  هنقش سپاه در دور  ویژهبهایران،  

  پژوهاندانشمنجر به اجماع برخی    ی ایرانسپهرهای مختلف جامعهقرار گرفته است. دخالت روزافزون سپاه در  

در این  اند.  داده  مورد تجزیه و تحلیل قرار   2«گریاین پدیده را با مفهوم »نظامیظهور  که عمدتاً    شده است

او    که روحانیت و سپاه دو مرکز مکمل قدرت در جمهوری اسالمی هستند.  برآن است(  2007، آلفونه )میان

رسمی و اصلی سپاه »پاسداری از انقالب« بود، اما به تدریج به یک بازیگر    یکند که اگرچه وظیفهمی  بیان

.  های زندگی در ایران« شده استحوزه  ی مسلط در سیاست ایران تبدیل شده است که منجر به نفوذ آن در »همه

این تفسیر اساساً توصیف  بیانگر »دگرگونی ایران به یک دیکتاتوری نظامی« است.    این تحول، به بیان وی،

فرآیند    ی بینرابطهغایب است  اینجا  آنچه    کند.یابی این مسئله نمیکه کمکی به ریشه  پدیداری مسئله است

 دهد. را توضیح نمی است که آلفونه آن ساختار اقتصاد سیاسی ایراندگردیسی  سپاه و  شدنمتحول

ایرانِ  2013فروزان )به همین قیاس،   »روابط    ی، نظریهپساانقالب( نیز برای تحلیل روابط قدرت در 

برای توضیح ضعف    3وی از مفهوم »پراتوریانیسم«  .بنددیمدنی/نظامی« و »مطالعات نهادمحور« را به کار م
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فروزان معتقد است که   .کندمینهادهای سیاسی کشورها )مانند ایران( در مقایسه با نهادهای نظامی آن استفاده  

شود.  ی شرایطی است که بر بستر آن سیستم سیاسی توسط نیروهای نظامی تصرف میآورندهاین مسئله فراهم

کند که افزایش قدرت سپاه پاسداران از یك نهاد نظامی  می  کیدتأ  4، گیری از مفهوم »دولت پادگانی«وی با بهره

تر و تاریخیِ  های سیاسی داخلی بر بستر گستردهبه یك بازیگر اصلیِ سیاسی و اقتصادی، از جمله، برآیند تنش

ی  گسترش دامنه  دهد کهمی  وی ادامه  ی سیاسیِ جمهوری اسالمی است. عالوه بر این،شدهبندیفرآیند جناح

  ساحت ی واکنش آن به بحران داخلی و درک تهدیدهای خارجی در  فوذ سپاه به حوزه سیاسی و اقتصادی »نتیجهن

را   5گرایی« (. اگرچه او اصطالح »جناح1ص.،2013تنازع نخبگان ایران برای قدرت« بود )فروزان،    استمرار

سیاسی    ساختار گرایی تنها نمودی از  جناح  برد، امامیبرای تبیین دخالت سپاه در اقتصاد به کار    ای سنجه  عنوانبه

ی  این مفهوم دربردارنده  ،رودیگر است. ازاین  ایریشه  جمهوری اسالمی است که خود معلول بسیاری علل

ترِ روابط بنیادیفضایی برای شناخت    فروزان  که  ااین پدیده است؛ به این معن   فهمایستا و ناکافی برای    یدیدگاه

تاریخی چنین   یتوسعه  فرآیندتر از آن،  ، و مهممناسبات قدرت سیاسی و نیروهای اجتماعی و اقتصادی   متقابل

دینامیسم  آمدپی  عنوان بهروندی   و  توسعه  تضادها  نمیسرمایه  یدرونی  باز  را  ایران  در  گذارد.  داری 

می  گراییِجناح سیاسی  میانجیبه  تواندنظام  عاملی  گروه  شدنمنتفعبر    گرانه سان  از  ذیبرخی  یا های  و  نفع 

 تبیین و تحلیلاما یک    که هست،  ،اثربخش باشدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  نهادهای نظامی در حوزه

 مابینـ پیوند    لحاظ کندرا    درگیرهای  ی مؤلفهی همهدوطرفه  اتتأثیرها و  تضادـ که    دیالکتیکیجانبه و  همه
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طور  کند آنسازد. بنابراین، کار فروزان به خواننده کمک نمیسیاسی و ساختار اقتصادی را ضروری می  نظام

 که بایسته است سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی مرتبط با این تحول را دریابد. 

ی  را برای توضیح مشارکت و گسترش فزاینده  6سازی اقتصاد« برخی دیگر از محققان نیز مفهوم »نظامی

نشان دهد که چگونه سپاه    است  ( کوشیده2010آلفونه )   ،در این میانبرند.  الیت سپاه در اقتصاد به کار میفع

ی وی،  . به گفتهمنتفع شده استنژاد  ی ریاست جمهوری احمدیدر دوره  های دولتیسازی شرکتاز خصوصی

، »بیش از هر االنبیاخاتمی آن، از جمله قرارگاه  های تابعههای دولتی از سوی سپاه و شرکتشرکت  خریداری

نظامی بیانگر  تا  چیز  است  ایران« )ص.  خصوصیسازی  اقتصاد  نیز، صف 1سازی   .)( ثابت  و  ( 2015شکن 

احمد  یدوره  در  ویژهبهاقتصادی و سیاسی،    یحوزهبودن حضور سپاه در  برجسته   عنوان بهنژاد، را  یدولت 

(. به همین سیاق، 553کنند )ص.  سازی دولت تاکنونِ غیرنظامی و روحانی« تحلیل میهای بارز نظامی»نمونه

گر در   دخالتنظامیِ  ن آن یک دولتریا در معنای مدـ    7پراتوریان«  یک »دولت  سانبهساختار سیاسی ایران  

سپاه    یزیرمجموعههای  مورد کاوش قرار گرفته است که در آن دخالت روزافزون شرکت  ی امور جامعه ـهمه

اقتصاد   نوعی    یتحول   یمنزلهبهدر  سمت  به  خود  روحانیِ  فرد  به  منحصر  الگوی  »از  سیاسی  سیستم  در 

 ,Hen-Tov & Gonzalez, 2011)دیکتاتوری نظامی به منظور متمرکزساختن اقتصاد« تعبیر شده است  

  در این دوره   ی اصلی نظام جمهوری اسالمیویژهاقتصادی خصلت  سازیاگر موقتاً بپذیریم که نظامی  .(45

  اند و بانیِ شرایطی بوده  برانگیزندهو تحوالت اقتصادی    آمدهاپیشچه    است، پرسش اساسی مسلماً این است که
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 پاسخ به این سؤال را  .شودمبدل میرقیب در اقتصاد  به یک بازیگر بیکند و  بر بستر آن قد علم میکه سپاه  

 داری ایران بیابیم.سرمایه دینامیسم رشدباید در تکوین تاریخی و 

تحلیل و رویکرد اقتصاد«»نظامی  برخالف  در   کنداستدالل می(  2013، هریس )سازی  که دخالت سپاه 

(. این  45.)ص  9»دولت نظامی یکپارچه«   یکتلقی شود، نه    8یك »دولت پیمانکار فرعی«  عنوانبهاقتصاد باید  

دگرگونی پژوهیدنِ  که  معناست  سال  بدان  از  ایران  سیاسی  اقتصاد  بعد  1368های    سازیپیادهاساساً  که    به 

اقتصاد  سیاست بهتر میبود  های سیاسی درون حکومتیی جناحی توسط همهنولیبرالهای  و  ،  تبیین  به  تواند 

کند،  طور که وی خاطرنشان میی و نظامی در اقتصاد کمک کند. همانتحلیل حضور پررنگ نهادهای حکومت

قابل تحلیلی  حضور  در یک سپهر  »باید  سپاه  )همان،    تروسیعتوجه  گیرد«  با  46انجام  ارتباط  در    ی پهنه(. 

»برجستگی حضور اقتصادی سپاه و نهادهای حکومتی    شود کههریس متذکر می  اقتصاد سیاسی ایران،   ترگسترده

ایننشان میلیتاریستیِ دولت نیست.« در عوض،  اجتماعی، سیاسی و  آمد توسعهپی  ، گر تصرف  تاریخیِ  ی 

یند باید  آهای سیاسی در این فراقتصادی جمهوری اسالمی است. افزون بر سازوکارهای اقتصادی، نقش جناح

های جناحی  آوردگاهی برای کشاکشسان  بهان نخبگان که از سیاست اقتصادی  های سیاسی می»تنش  عنوانبه

کند که »ظهور دولت پیمانکار فرعی، ... هریس استدالل میدر همین راستا،    «.لحاظ شودگیرند،  بهره می

ست  ی روندی است که سیا ، دولت پیمانکار فرعی نتیجهدر مقابلگری اشتباه گرفته شود. نباید با منطق نظامی

  « اند و این نیز در جمهوری اسالمی ریشه دوانده استرا شکل داده  ]ایران[داری  سرمایه  بندیصورت  ،و جامعه
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کند، اما هنوز  این رویکرد اگرچه ما را تا حدود زیادی به پرسش اصلی نزدیک می  (.46-47  .)همان، صص

ویژگی  بایستی که  شود  داده  کدامتوضیح  ایران  سیاسی  اقتصاد  پیهای  چنین  که  هستند  را  ها  پی  آمدی  در 

 اند. داشته

نفع های ذیحاکم و گروهی  ساختنِ ضرورت سپاه برای طبقهروشنبسیار حائز اهمیت است که به  رو،  از این

و مختصات سیاسی ـ اقتصادی برخی    . در خصوص ساختارپرداخته شوددر اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی  

( 1996(، احتشامی و مورفی )2017گرانی همچون دورج )از کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، پژوهش

کورپوراتیسم و  پوپولیسم  مفهوم  کرده  10از  برآیندتوضیح  به    تا  انداستفاده  امر  رژیم  این  چگونه  های  که 

  ه اند و چگوناز یک استراتژی کورپوراتیستی برای حاکمیت بهره جسته  چگونه  ، اندپوپولیستی به قدرت رسیده

گیرد که در در نظر مییك نهاد استبدادیِ ارگانیك    عنوانبهاند. این نظرگاه دولت را  در گذر زمان متحول شده

و نیز دستیابی به نیازهای عمومی کل    آن جامعهسازی سیاسی ـ اجتماعی  جامعه به منظور یکپارچه  بیرون از

( دولت کورپوراتیستی  1979، اشمیتر )همچنین.  (Klaren & Bossert, 1986, 27)گیرد  قرار می  جامعه

نفع مسلط  های ذیزمانکند که منجر به ایجاد سای دولت نسبت به جامعه تعریف میرا نوعی عمل اقتدارگرایانه

می وابسته  کلیو  بیانی  به  ستمشود.  قوی،  نظامی  لحاظ  از  کورپوراتیستی  دولت  مداخلهتر،  و  در  گر  گر 

. با (Dorraj, 2017)گروهی است  گرِ منافع بیناچنین میانجیهای زندگی اقتصادی و اجتماعی، و همساحت

این رویکرد   این توصیفات،  اشکال  تاریخی  های  دیسیدگر  درونی و  پویایی وجود  به  دولت کورپوراتیستی 

دهد که در فرآیند تحوالت چنین ساختاری، نقش نیز این موضوع را پوشش نمی  ؛دهدجدیدتری را توضیح نمی
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و    57پیدایش سپاه در پی انقالب    خاستگاهبردن به  . پیچه است  تر این دولتتازه  ساختنیروهای نظامی در  

یکم،    امر مهم است:   دو آن به یک بازیگر چندگانه در اقتصاد ایران، مستلزم پژوهیدن و بازنماییِ    شدنمتحول

، و دوم، برشمردن  اییک توالی تاریخی چند دههدرونیِ اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در    فهم دینامیسم

که    سازوکارهای سیاسی  و  آن،  از  اقتصادی  نهادهای  رهگذر  سایر  و  حوزه  فرادولتیسپاه  راه  به  اقتصاد  ی 

جهت   پژوهش  بندی مبانی نظری اینهای مناسبی را برای صورتزمینهتوضیح این دو مقوله، پیش  اند.یافته

 آورد. میفراهم پاسخ دادن به پرسش اصلی 

سرمایهتوسعه  خصوص  در تاریخی  انقالب  ی  زمان  از  ایران،  در  مطالعه  57داری  بعد،  بهداد  به  ی 

را   پساانقالببحران اقتصادی    تحوالت،  ایران  ی سوی لیبرالیسم اقتصادی: مخمصههاز پوپولیسم ب(،  2000)

  ( ii) (،  1359-1357اختالالت انقالبی )(  i).  کندمی  بندیبرد و این دوره را به سه مرحله تقسیمبه زیر نور می

(.  سواینبه 1368پساخمینی )از سال   یدوره اقتصادی لیبرالیسم  (iii)(، و 1360-1368پوپولیسم اسالمی )

بهداد ) نعمانی و  ایرانِ  [2006]  1386همچنین،  تقسیم کرده  پساانقالب (  به دو دوره  ی نخست اند: دورهرا 

داری تولید و  هیجان و تب انقالبی، اخالل در روند انباشت سرمایه و روابط سرمایه( با ظهور 1368-1357)

آغاز   68خمینی در سال  مرگ  دوم با    یگرا همراه است. دورههای اقتصادی پوپولیستی دولتاجرای سیاست

و نهادهای  اقتصادی، و احیا و تحکیم مناسبات   لیبرالیسمسوی های آن بهگیری دولت و سیاستشد که با سمت

کشد که پس از یک  تصویر می( به2000(. در همین راستا، بهداد ) 27)ص.  همراه بودداری  اقتصادی سرمایه

نهادهای نظامی و   دولتی،حکومتی و شبه  رنگارنگیی ناهمگونی از بنیادهای  اقتصادی، شبکه  لیبرالیسمدهه  

زیرمجموعه»شرکت ویژههای  امتیازات  از  آنها  بهرهی  بسیار  شدهمند  ای  سود  متمادی  سالیان  در طی  و  اند 
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سو، ازجمله  به این 68اقتصادی از سال  لیبرالیسمی  رغم اجرای شتابنده(. به12)ص   «اندهنگفتی به جیب زده

ی اقتصادی سازی، دولت و نهادهای وابسته به آن هنوز هم بازیگران اصلی در حوزهسیاست خصوصیاجرای  

اجرای    ی اقتصادی باسیاست توسعهشود این است که با وجود با این توضیحات، پرسشی که مطرح می  هستند.

اند؟ بودهی دولت و نهادهای وابسته به حکومت در اقتصاد  لیبرالیسم اقتصادی، چه عواملی بانی استمرار مداخله

های ساختار  برآیند ضرورتست یا  به بیانی دیگر، آیا حضور سپاه در اقتصاد ناشی از ساختار سیاسی بوده ا

ها مستلزم  پاسخ به این پرسش    اند؟های این دو عامل بودهکنشی برهمو یا مکمل و در نتیجه  اقتصادی نیز است؟

 ی رویکردی نظری و تحلیلی جامع است. ارائه

ی سپاه در صنعت  ترین عوامل سیاسی ـ اقتصادی دخیل در نقش فزایندهرو، این پژوهش به اصلیاز این

ایرانِ   اقتصاد سیاسی  چارچوب  در  گاز  و  هدف،  می  پساانقالبنفت  این  منظور حصول  به    ی نظریهپردازد. 

ارائه می  رویکرد و روش مناسبینظریه،  این  ، زیرا  شودبه کار بسته می  گرامشی(نو)  انتقادی از  را  کند که 

را  ای از فرآیندهای تاریخی  های ساختار سیاسی و اقتصادی ایران طی مجموعهچیدگیتوانیم پیمجرای آن می

  ی المللی روابط بینیک نظریه  عنوانبهشایان ذکر است که اگرچه نظریه انتقادی    بهتر فهم و بازنمایی کنیم.

ی  نظریهابراین،  عزیمت آن تجزیه و تحلیل عوامل درگیر در مقیاس ملی است. بن  یشود، اما نقطهشناخته می

برخی جنبه  کاکسرابرت    انتقادی   کاربست  با  گرامشیو  آنتونیو  نظری  در    عنوانبه  های  نظری  الگوی  یک 

 رفته است. کار  به پژوهش این پروبلماتیکهای بغرنجی دریافتنراستای 
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 و تحلیلی   نظری   مبانی  .3-1

ای از تحوالت مادی و  ی مجموعهنتیجه  ی گذشتهدر طول چهار دهه  و تحول آنپاسداران  گذاری سپاه  بنیان

با   فرآینددر یک  داری جمهوری اسالمی  نظام سرمایهعینی )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(   تاریخی است. 

این   از  تاریخی،  نظرمعزیمت  نظریه  عنوانبه   ماتریالیسم  برای    یانتقادی، رویکرد   یجوهر  تاریخی  و  پویا 

ی آنتونیو  . در ارجاع به اندیشهدهدبه دست میجمهوری اسالمی    نظام  سپاه در  و جایگاه  کشف و درک نقش

برگیرنده در  تاریخی  ماتریالیسم  و حوزه سیاسی/فرهنگی  ی رابطهگرامشی،  تولیدی  مابین روابط  متقابل  ی 

مجموعه یک  که  مدر  ملتـ    دولتکالن  ی  است  مفهوم  آن()در  اساسیسازه  یمثابهبهرا    ن  یک    های 

از جامعه    خاصیبرای کشف اشکال تاریخی    این روشدهند.  را تشکیل می  بندی اقتصادی ـ اجتماعیصورت

رو، ورود  . از این(Cox, 1981, 134)  شود به کار گرفته می  رسند ی ظهور میکه توسط این مجموعه به منصه

ی برآیند تحوالتِ دو مقطع تاریخی معین ی فعالیت آن بایستی به مثابهی اقتصاد و گسترش دامنهسپاه به حوزه

ارگانیک  سیاسی حاکم بر جامعه ـ یعنی پیوند    وکه ساختار کالن اقتصادی    شوند  لحاظ  پساانقالبی  در دوره

ـ ساخت دولت و پیکربندی طبقاتی جامعه    ،بازارمسلط بر  میان مناسبات تولیدی، مالکیت و سازوکارهای  

ها به یک ضرورت  ی زمینهفعالیت سپاه در همه  و بسطرشد  که بر بستر آن    واحوالی هستندبخش اوضاعهستی

ند به دو دوره تقسیم آیاین فر شود.تبدیل میبر جامعه اساسی برای بقای نظم مسلط سیاسی و اقتصادیِ حاکم 

ی اول است که  دههی نخست شامل یکدوره  (1شود تا سیر تحول سپاه پاسداران وارسی و تحلیل شود: )می

ابزار سرکوب در راستای از    یمثابهبه  نهادهای نظامیدر آن  یابد و  استقرار می  « تیکورپوراتیسم دول»   در آن

تنش برداشتن  پایهمیان  تحکیم  و  اجتماعی  اسالمی  های  جمهوری  میهای  ( 2).  (1368-1357)  کند عمل 
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بهدوره است  مربوط  دوم  اسالمی  ی  جمهوی  نظام  بستر  که    تثبیت  سمت  آنبر  به  از    رژیم  دولت  » شکلی 

  گرفتن یک استراتژی از باالکه با در پیش  شود،متحول می  (بعد به  1368)از سال    «مرکانتیلیستی نو گرای  توسعه 

پایین  منظور  ـ    اقتصادی  بازساختاربندی  11به  سرمایهبه  مناسبات  و  بازسازی  آزاد  بازار  اجرای  داری، 

در    ـ   ی نولیبرال  اقتصادهای  سیاست تاریخیِ    ی استحالهسعی  دو ساختار  این  داشت.  اقتصادی    پیاپی ساختار 

 ها و نیروهای درگیر شناسایی شوند. ای از ویژگیبایستی توسط مجموعه

)الف(    (، در هر ساختار تاریخی، سه گروه از نیروها در تعامل باهم وجود دارند:1981با ارجاع به کاکس )

ی منابع طبیعی  شدهتکنولوژیکی و سازمانی و به صورت شکل انباشتهای  های مادی که شامل تواناییقابلیت

ایدهآن باشد، )ب(  نظامیها  و  اقتصادی، سیاسی  )مؤسسات  نهادها  و )پ(  و    ـ  ها،  تثبیت  برای  ای  وسیله 

که دریافتن اینشناخت و  ها(. برای  بازتولید مستمر نظم خاص، و بازتاب روابط قدرت حاکم بر نقطه مبدأ آن

پیدایش سپاه  چه عو به  منجر  اقتصادی  و  تکامل آن    عنوان بهامل سیاسی  نظامی و  نهاد  بازیگر    به یکیک 

پردازیم.  شود، به ترکیب نیروها و تعامل گروههای مرتبط در هر ساختار تاریخی میتأثیرگذار اقتصادی می

سطح نیروهای اجتماعی  ( در  1شود: )روش ساختار تاریخی و مختصات آن در سه سطح تحلیل به کار بسته می 

ی اقتصادی  نفع، میزان توسعههای سیاسی و ذیهای اجتماعی، طبقات و اقشار مختلف اجتماعی، گروه)جنبش

های لیبرال یا  دولت )ساختار قدرت سیاسی همچون دولت  ساخت(  2اجتماعی و سازماندهی فرآیند تولید(؛ )  و

)ااقتدارگر/استبدادی  اقتصادی و سیاسی غالب در یک دوره3(؛ و  ی معین تاریخی(. ( نظم جهانی )قدرت 

بایستی در نظر گرفته شود که این سطوح از یکدیگر مجزا نیستند بلکه در پیوندی ارگانیک و متقابل با هم قرار  
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که،   معناست  بدان  این  باعث    عنوانبهدارند.  تولید  فرآیند  سازماندهی  در  تغییراتی  نیروهای  مثال،  ایجاد 

نوبهاجتماعی جدیدی می به  که  در    یشود  تغییراتی  متقابالً  به وجود می  ساختخود و   ,Cox)آورد  دولت 

1981, 136)  . 

ت از این بحث مقدماتی، دو شکل از ساختار تاریخی تشریح خواهند شد که به موجب آن سپاه در مبا عزی

شد   ینتیجه نهاده  بنیان  کورپوراتیستی  دولت  مثابه  ظهور  به  پیو  توسعهی  دولت  ظهور  گرای آمد 

ی اقتصاد گسترش  ی نفوذ آن در حوزهو دامنهسان یک بازیگر اقتصادی قدرتمند متحول شد  مرکانتیلیستی، بهنو

 یافت.

 دولت کورپوراتیستی و نقش نیروهای نظامی انقالب پاسیو،     .1-3-1

 یاقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در نخستین دورهمفهوم اصلی برای تبیین ساختار    دولت کورپوراتیستی

می1357-1368)  پساانقالب مستفاد  آن،  (  از  استفاده  با  که  است  مفهومی  کورپوراتیسم  و   دینامیسمشود. 

شان در و تکوین  هاهای آنکنشبرهم،  نیروهای اجتماعیساختار    ،دولت  ساختخاصی از   یگونهسازوکارهای  

تاریخی توالی  می   یک  تحلیل  و  مثابه.  شودبازنمایی  به  بایستی  را  کورپوراتیستی  از  دولت  شکلی  ی 

 . لحاظ کرد  در یک ساختار تاریخی خاص داری دولتیسرمایه

  برگرفته از که اساساً  ده  کررابرت کاکس ارائه    راترین تعریف از دولت کورپوراتیستی  پویاترین و جامع

آمد یك پی   دولت کورپوراتیستیکاکس، در سطح نیروهای اجتماعی،    گاهنظر. از  آرای آنتونیو گرامشی است

  که بر بستر آن تالطمات اجتماعی و سیاسی امکان تفوق  است خاصی در یک جامعه اجتماعی هژمونی   بحران 

[ اقتدار خود  تأسیستازه»تحت دولت کورپوراتیستی، دولت ]   .کندسلب می  ی حاکمطبقهرا از    و کسب هژمونی
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بر   اعمال میصنعت و سازمانرا  کارگران  کارفرمایان و  نمایندگانِ  بدینهای رسمی  تا  نظم، کند  طریق حفظ 

-Cox, 1989, 80)هارمونی اجتماعی و رفع تعارضات اجتماعی را تأمین کند«    یارتقا ،  تنظیم شرایط کار

بر بستر    که اساساً  است  گرامشی، محصول جوامع غیرهژمونیک  منظراز  کورپوراتیستی،    . بنابراین، دولت(81

هژمونی بحرانی  منصه  یک  میبه  ظهور  بحران  رسند.ی  گونه  می»این  پدید  را  موقعیتی  در   آورندها  که 

ای یکسان و با آهنگی موزون، خود  توانند، به گونهمدت خطرناک است، زیرا اقشار گوناگون مردم نمیکوتاه

غلبه کند  ی حاکم نتواند بر این بحران  . در شرایطی که طبقه. ..را بازسازی کنند و با جریان تحوالت وفق دهند

کند. این تعادل ایستا  سوی تعادلی ایستا سوق پیدا میبحران بهی خود را مجدداً بر جامعه اعمال کند،  و سلطه

. ... در نتیجه  کدام، توان پیروزی ندارندکار، هیچگواه این واقعیت است که نه گروه مترقی و نه گروه محافظه

راه برای  ناشناختهحلصحنه  نیروهای  فعالیت  و  خشن  می های  آماده  در  ای  را  خود  تبلور  معموالً  که  شود 

این  (.  14-15ص.    ،1377)گرامشی،    «کنندپیدا میماتیک(  زو فرهمند )کاری   "ساز های سرنوشتشخصیت"

و هیچ    گیردشکل میاجتماعی متخاصم    نیروهای  میانتاریخی که تقابل    یبدان معنی است که در یک لحظه

پاسخی به    (Passive Revolution)   «یوی مسلطی نتوانسته است به هژمونی دست یابد، »انقالب پاسطبقه

 این بحران اجتماعی است. 

پاس  بیانگر    یوانقالب  بر همه)منفعالنه(  را  کنترل خود  نتواند  است که طبقه بورژوازی حاکم    ی شرایطی 

یک نیروی ضدهژمونیک    هیأتپیشرو جدید اجتماعی )کارگران( در    یطبقات اجتماعی دیگر حفظ کند و طبقه

هایی از  ی جلوه»تالشی برای ارائه  وقادر به دستیابی به هژمونی خود بر جامعه نیستند. بنابراین، انقالب پاسی

یک تحول انقالبی و در عین حال حفظ تعادل نیروهای اجتماعی است که در آن طرفداران ترمیم و احیای بقایای  
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چنین وضعیت    . به عبارت دیگر،(Cox, 1983, 166)آیند«  نظم کهن به سنگربندی و تحکیم جایگاه خود برمی

   تلقی کرد.  قالبِ« بدون »انقالب«»ان توان ی تاریخی را میو لحظه

ای تاریخی که هیچ کدام از نیروهای  در لحظهیعنی    ،انقالب پاسیو  الزم است خاطرنشان سازیم که از زهدان

  شود. زاده می  12گرایی قیصر   ،شودبست سیاسی مواجه میجامعه با بنمتخاصم توان پیروزی قطعی ندارد و  

اوضاع و  برند. در  سر میانگیز بهقیصرگرایی مبین موقعیتی است که نیروهای متخاصم در حالت تعادلی فاجعه

  ، و در عین حال هیچبرندسر میبه  ایندهفرس  یی حاکم و نیروهای مترقی و انقالبی در ستیز احوالی که طبقه

تحوالت اقتصادی    یکه خود در نتیجه)  نیروی سومیگاه  آنکدام از این دو نیرو قادر به غلبه بر دیگری نیست،  

  از بیرون   (سیاست کشانده شده است   یعرصهی حاکم به  های طبقهسیاست  سان پسامدبهـ اجتماعی و به تبع آن  

به بیان گرامشی، اگرچه    گردد.شود و بر هر آنچه از میدان جدال این دو نیرو به جا مانده مستولی میوارد می

حل خاصی است که برحسب آن در یک موقعیت تاریخی ـ سیاسی، با ویژگی تعادل ظر بر راهقیصرگرایی نا

قدرتفاجعه وظیفهانگیز  شخصیت  ها،  یک  به  »حکمیت«  می  ماتیکزکاری ی  تاریخ  شود،  محول  در  منتها 

و حضور    ورآن زمانی است که ظه   مترقی  شکلقیصرگرایی را سراغ گرفت.    تجعتوان اشکال مترقی و مرمی

و حضور آن   وراست که ظه  ارتجاعیآن به پیروزی نیروهای مترقی انجامد. در مقابل، قیصرگرایی زمانی  

نسبتاً  در این فرآیند، نیروی سوم، گروه    (.Gramsci, 1999, 463)  مؤید پیروزی نیروهای ارتجاعی باشد

های سیاسی ـ  بر سر بدیل در ساحت منازعه «ی»خالء ایدئولوژیک در نتیجه و از مجرای   مسلطیافته و سازمان

های دولتی  ودستگاهکنترل خود را بر دمسیاسی  قدرت  با تسخیر    ،اقتصادی )و بعضاً به مدد نیروهای خارجی(
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کند،  برای اجرای برخی اصالحات اقتصادی استفاده می  و سرکوب قهرنیروی  عمدتاً از  . این نیرو  کنداعمال می

ماند، که در نوعی از سرکوب دولتی و  نخورده باقی میتر تولید تا حد زیادی دستیمیقد  یدر حالی که شیوه

این شرایط موجبات یک  » رو،  . از این(Roberts, 2015, 1666)یابد  ی زورمند در اقتصاد تجلی میمداخله

ی  افتاده، در شرایطی که طبقهکند که به اصطالح زیر سطح جامعه اتفاق  را ایجاد می  "مولکولی "تحول اجتماعی  

 . (Gramsci, 1999, 194) مترقی قادر نیست آشکارا پیشروی کند«

  عنوانبهظهور سپاه پاسداران را در پیِ استقرار جمهوری اسالمی    توانیممیکاربست این مفاهیم  به مدد  

چه خصوصی و چه  ) داری سرمایهو تحلیل کنیم که به تبع آن نه طبقه  تبیینی غیرهژمونیک  آمد یک جامعهپی

در فرآیند    نتوانستند  دیده های ستمو توده  ی کارگر انقالبیو نه طبقه  رژیم پهلوی(  هیأتدر  بخش دولتی آن  

ی  زلهمنبهاهلل خمینی،  ، روحبحرانی  . بر بستر چنین اوضاعدست بیابند  کهژمونی موقعیت    تحول انقالبی به یک

  عنوان به« و رهبر نیروهای پوپولیستی اسالم سیاسی، ظهور کرد و خود را  سازسرنوشت  شخصیت»  به اصطالح

تحمیل کردراه اجتماعی  بحران  برای  نتیجهکه    حلی  آن  در  ارتجاعینوعی  ی    نیز   سپاه  .زاده شد  قیصرگرایی 

ی  »انجماد تنش بدون حل مسئله  و به تبع آن جهتضرورت حیاتی برای ایجاد دولت کورپوراتیستی  برآمده از  

 ت. بوده اسبین نیروهای اجتماعی متخاصم« 

 پساانقالب دولت کورپوراتیستی    بحران اجتماعی و استقرار  که، ظهور سپاه باید در چارچوبخالصه این

ای از انقالب  توانیم آن را گونهکه می  57انقالب    یبالواسطهی  مورد پژوهش و تحلیل قرار گیرد که خود نتیجه

  . با وجود این، دولت کورپوراتیستی(ایم پرداختههای این مسئله  حصهدر فصل دوم به  پاسیو وصف کنیم است ) 

این شکل  اند. های متعددی روبرو بودهدر خاورمیانه در طول حیات خود با چالش  ـ در اشکال رنگارنگ آنـ 
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دولت، اجتماعی،  از  نیروهای  سطح  توانایی  در  و  ظرفیت  لحاظ  از  »حاوی    یعنی  ملی،  اقتصادی  نیروهای 

تحریک    ای برایشدن به نیروی پویا نیستند و وجود نیروی کار اضافی که انگیزهتقاضای مؤثر کافی برای تبدیل

سرمایه از طرف  بیشتر  است  کارآیی  سطح  نمیفراهم  گذاران  در  در  دولت  ساختکند«.  قدرت  »دارندگان   ،

[ قادر به بسیج جامعه  سیاسی، اقتصادی و سیاسی   ها و نهادهای هژمونیکهای دولتی ]به دلیل فقدان ایدهدستگاه

. در چارچوب اقتصاد  (Cox, 1989, 231)تحت نظارت دولت مازادی تولید کنند    از این رهگذرنیستند تا  

سیاسی ایران، این عوامل منجر به بن بست سیاسی و اقتصادی دولت کورپوراتیستی شد. با این حال، این بدان  

چالش این  نتیجه  در  اقتصادی  و  سیاسی  ساختار  که  نیست  میمعنا  بین  از  دولت ها  عوض،  در  رود. 

به تکورپوراتیستی  از دولت  پیدا مینوگرای  وسعهسوی شکل جدیدی  به  مرکانتلیستی سوق  پاسخ  تا در  کند 

تعدیالت اقتصادی و )تا حدی(  اقداماتی در جهت  داری و به تبع آن انباشت سرمایه،  ی سرمایهمقتضیات توسعه

. توسعه و استقرار دهددر دستور کار خود قرار میبقای رژیم  تالش برای استمرار  در تحلیل نهایی،  سیاسی، و  

را از باال    گوناگونیدهد تا اقدامات  زمانی مشخص به نخبگان سیاسی اجازه می  یدولت در یک بازهقدرت  

برای اجرای اصالحات اقتصادی عملیاتی کنند. این تحول نیز منجر به دگردیسی اقتصاد سیاسی حاکم در جهت  

از حیات آن میمرحله بنیادین در ساخی جدیدی  و اقتصادی    تار اجتماعیشود. این فرآیند تاریخی تغییری 

دولت    ساختشدن  . این ساختار نوین از مسیر متحولکندنمیانباشت سرمایه ایجاد    داری ومناسبات سرمایه

اقتصاد   ساماندهی  چگونگی  با  ارتباط  است  در  کرده  آرایش  (Cox, 1989, 266)تغییر  چارچوب  در   .

این تحول چرخشی بود  کنند.  ورود پیدا می  ی اقتصادیتوسعهی  مراتب جدید، نهادهای نظامی به حوزهسلسله

 زیم. پردامیکه در ادامه به مختصات آن گرای نئومرکانتیلیستی دولت توسعهسوی به
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 مرکانتیلیستی نو گرای  دولت توسعه ماهیت   .2-3-1

بهرهبهسنتی    طوربه  مرکانتیلیسم از  سان  سازمانگیری  )خشونت  دولتی  توسعه  یافته(قدرت  تعقیب  ی  در 

می  اقتصادی توسعه.  شودتلقی  دربرگیرندهنوگرای  دولت  است:  مرکانتیلیستی  اساسی  دو وجه  وهلهی  ی  در 

ی دادن به اقتصاد ملی است و در وهلهریزی و شکلدستیابی به کنترل ابزارهای الزم برای پی  در پینخست » 

 ]اقتصاد[یافتن به رشد مستمر و تغییر ساختاری  خواهد از این ابزارها برای دستزیرا می  ، گراستدوم توسعه

  بازساختاربندیتالش برای    ـ یعنی  کارکرد دولت  . این گرایش و دینامیسمِ(Cox, 1989, 231)استفاده کند«  

ای  جامعهریشه در    ی دولت در اقتصاد ـو در عین حال تداوم مداخله  نهادهای بازاردر راستای تقویت    اقتصاد

حاکی از   . این مهمدارد  و نیروهای اجتماعی  دولتساخت  اقتصادی و  ی ناموزون  غیرهژمونیک، یعنی توسعه

جامعه برخوردار نیست، و ب( نیروهای اجتماعی    بازپیکربندیآن است که: الف( دولت از ظرفیت کافی برای 

ی  از مداخله  مستقلی کافی قوی و ساختاریافته نیستند تا  اقتصاد به اندازه  یهای خصوصی در حوزهو بخش

که    دولتیو شبه  دولتیلت نوین و نهادهای  خود برآیند. در نتیجه، ساخت دو  یو توسعه  به سازماندهی  دولت

واکنشِ دولت خصایص و  . این  کنندعمل می ی  اقتصاد   دگرگونیاصلی در    ابزار  عنوان به  نیز هستند  یافتهسازمان

»تأثیر نفوذ اقتصادی خارجی، ورود تدریجی یک کشور در اقتصاد  مهم است:    عاملچند  مرکانتیلیستی برآیند  نو

داری جهانی و ماهیت واکنش محلی از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی به نسبت این تاثیرات« )همان،  سرمایه

کند، از جمله »ترکیبی از  رو، در این فرآیند، دولت وظایف متعددی را برای خود تعیین می(. از این234ص.

دقیق دسترسیِکنترل  روی  بر  رانتسرمایه  تر  افزایش  خارجی،  حا ی  منابع  های  صادرات  از  ، ]طبیعی[صل 

از سرمایه برای سرمایه  ی پشتیبانی  افزایش استقراض خارجی  و  گذاری مطابق ملی، گسترش بخش دولتی، 
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تعیینریزیبرنامه )همان،  های  دولت«  سوی  از  دو  این  (.  232شده  با  استفرآیند  همراه  اجرای  1:  روند   )

باال  لیبرالیسمهای  سیاست از  هدایت  اقتصادی  نقش  دولتبا  متمرکز  و  نیز   گری  وحدت  2)و  فقدان   )

 ی اقتصادی. های توسعهها در فرآیند سیاستو دخالت آن شدن حاکمیت سیاسی(بندیحکومتی )جناحدرون

ی عملیاتی  نولیبرال های اقتصادی ها با اجرای سیاستی اقتصادی، این دگردیسی، برای حصول توسعهیکم

شدن سرمایه است که جهانی در عصر جهانیداری  سرمایهسیاستی که اساساً استراتژی مسلط اقتصاد    ؛ودشمی

 « )نولیبرالبه  هاروی  است.  معروف  پدیده2005یسم«  ـ  نظریه  عنوانبهرا    نولیبرالیسمی  (  سیاسی  عملیِ  ی 

ی قدرت بین سرمایه و کار، به سود اولی، است. این سیاست از طریق  کند که بیانگر رابطهاقتصادی تعریف می

از بسیاری  سازی و عقب»مقررات زدایی ، خصوصی شود  تأمین اجتماعی« اجرا میهای  حوزهنشینی دولت 

ی عملکرد سرمایه، زدایی بر دامنهی مقرراتلی بر پایه(. سازوکارهای نظام نولیبرا3-2.، ص2005هاروی،  )

عقبخصوصی و  انقباض  نیز  و  اقتصادی،  سپهرهای  و  اجتماعی  خدمات  از  سازی  بسیاری  از  دولت  نشینی 

بازساختاربندی نظم  های مسئولیت اجتماعی و تأمین نیازهای بدیهی جامعه استوار بود. این شکل از  ساحت

های اقتصادی به تابعی از ضروریات اقتصاد جهانی  امیِ مناسبات اجتماعی و فعالیت، سیاستی بود تا تمجهانی

سازی سود و انباشت سرمایه،  داری، یعنی بیشینهنشان سرمایهطریق سرشتو سپهر بازار آزاد درآید و بدین

های  شرکتسازی  این امر با خصوصی  .ترین محدودیتی بر تمامی وجوه حیات بشری سیطره پیدا کندبدون کم

گذاری های ملی و به منظور تحریک سرمایهی خارجی جهت تکمیل کمبود ظرفیتدولتی برای جذب سرمایه

آغاز می تولید  واقع در کشورهای در حال  و  تعدیالت در جوامع غیرهژمونیک  نوع  این  اجرای  برای  شود. 

ی  برای ارائه  ()مرکانتیلیستی  سوداگرهای بورژوازیِ  ای متکی به تواناییفزاینده  طوربهتوسعه، »بوروکراسی  
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گذاری خارجی( است ی مالی )سرمایهظاهریِ موفقیت اقتصادی )واردات کاالهای مصرفی( و اجزای سرمایه

(Ehteshami & Murphy, 1996, 759)  ،اما لیبرالیسم.  استراتژیک  و    سیاست  خطرات  اقتصادی 

داری در این محدوده منجر به عدم  ی ناموزون سرمایههای زیادی را نیز در پی دارد. از سویی، توسعهفرصت

ساختار  تعادل شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی یک روند تاریخی شده است. این واقعیت که دگرش  

پذیری مجدد نیروهای اجتماعی )از جمله  ر به صورتمنج   بازارمحور  محور به لیبرالیسم اقتصادیِاقتصاد دولت

  عنوان بهپشتیبانی قاطع نهادهای نظامی  و    گیری از بهره،  شودمیاقتصاد و طبقات اجتماعی(    ی بازآرایش حوزه

بسیار  حاکم    حفاظت از نظاماقتصادی و    یبرای ایجاد و حفظ »نظم« در راستای توسعهابزار  ترین  یافتهسازمان

ی  اقتصاد  لیبرالیسمگیر  تبعات چشمنباید چنین تلقی شود که  این بدان معناست که    کننده است.تعیینحیاتی و  

و    حکومتی  نظامیان. بر عکس، در چنین ساختار سیاسی و اقتصادی، شبهکاهدرا میقدرت نیروهای نظامی  

قدرت   از  نظامی  مقابلنهادهای  این  به  البته  موضوع  این  هستند.  برخوردار  اقتصاد  توجهی  که  نیست  عنا 

ی اقتصادی خارج  برد توسعهشود، در عوض، دولت برای تأمین متقضیات و پیشمی  سازی()نظامی  میلیتاریزه 

اقتصادی، به    یتوسعهاصالحات و  دولت و در عین حال برای تأمین کنترل شدید دولت بر روند    یاز محدوده

سازمان وفادار  نهادهای  و  استیافته  کهبنابراین،  .  محتاج  است  مهم  رویکرد  بسیار  همین  اصالحات    با  به 

از سال   ایران  اقتصاد در تبدیلبه بعد و روند گسترش فعالیت  1368اقتصادی در  یک  شدن به  های سپاه در 

 .بنگریمهای مختلف اقتصاد بازیگر غالب در سپهر
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است. »در   13»دولت کارتلی« مرکانتیلیستینو گرای ای از دولت توسعهدولت، گونه ساخت، در سطح دوم

را دنبال   ه«ی وابستعهتوس»   شرایطی که هژمونی اجتماعی داخلی استقرار نیافته است، ... دولت کارتلی مسیر

  آشکاری ، دولت از عدم وحدت درونیِ  یاقتصاد  لیبرالیسم. به موازات اجرای  (Cox, 1989, 234)کند«  می

های سیاسی  بندیخود را در جناح  حکومتثباتی سیاسی در داخل  که بی  معنی این امر این استبرد.  رنج می

جویی کنند در رابطه با الگوهای اصالحات برای بیشترین بهرهها تالش میسازد که هر کدام از جناحنمایان می

مواضع قدرت خود، موضع   تحکیم  نهایی، حفظ و  تحلیل  آن، و در  کنند.   هایو سیاستاز  اتخاذ  متفاوتی 

های رقیب برای دسترسی به منابع دولت به مصاف هم دولتی و رهبران برجسته »ممکن است در جناح  یدرهاکا

تر را  های اقتصادی لیبرالیداران خصوصی، آنهایی که سیاستی بیشتری برای فعالیت سرمایهدامنه بروند و

رورتری را برای تشدید رقابت های بایکنند« )همان(. این وضعیت زمینهفراهم  کنند،  حمایت و تضمین می

جناح سرمایهمی  ی حکومتدرونهای  میان  به  منجر  است  »ممکن  که  سنگربندی  آفریند  غیرعقالنی،  گذاری 

کشاکش  رغم  بهشایان ذکر است که  (.  244های رقیب در داخل دولت، و فساد شود« )همان، ص.  مواضع قدرت

فراروی از نظام و وضع    و نه تعقیب  تأمین بقای رژیم  های جناحهمهو هدف نهایی  تالقی    یی، نقطهجناح ابین

های سیاسی در جمهوری اسالمی و مانور  کند تا موقعیت قدرت جناح. این نکته به ما کمک میاست  موجود

 تحلیل کنیم.  تبیین و و معادالت نیروهای نظامی را در این شکاف داخلی

های بوروکراتیک بورژوازی  دارد که تعدیالت اقتصادی از سوی برخی جناح  رو، این امکان وجوداز این

های خصوصی )از جمله بازیگران اقتصادی خارجی( سازی اقتصاد و تقسیم قدرت با بنگاهکه معتقدند خصوصی

 
13 Cartel-state 
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د  توانی خود میشود، با مقاومت و مخالفت روبرو شود. این مهم به نوبهمنتهی می  شانرفتن قدرتبه از کف 

به خاطر حفظ خود ـ و    های سیاسیدولت و جناح  قدرت دولت باشد.  اتوریته و قابلیت اجراییتهدیدی برای  

یعنی از که در اختیار دارند،  یهای اقتصادی ـ از ابزارهای موجود تغییر سیاست علیهمقاومت در برابر فشارها 

. (Ehteshami & Murphy, 1996, 764)اند  نیروهای امنیتی، برای بازسازی اقتدار خود استفاده کرده

راکدِ    یگاه سیاسی یک جامعهفقدان یکپارچگی درونیِ دولت و استمرار عدم هژمونی دولت بر جامعه، تجلی

ات مشارکت در دگردیسی و  غیر هژمونیک است. این اوضاع کماکان نیاز به نیروهای نظامی دارد که به مواز

 .را استمرار ببخشد»نظم« در جامعه  کاربرد نظامی جهت سلطه بر جامعه و تأمین ی اقتصادی،توسعه

آن، نظری  بیان  کورپوراتیستی    به  دولت  که  توسعهبهتحوالتی  دولت  از  نوگرای  سوی  مرکانتیلیستی، 

بهاز سرمایه  ایگونه بازار آزاد و  سوی سرمایهداری دولتی  با  گذراند، همواره  از سر مییسم،  نولیبرالداری 

و به اشکال  آن را بازتولید    ،از درون  این تضادها دائماًو    دست به گریبان استساختاری  ی دیالکتیکی و  تضاد

اساساً بازسازی مناسبات بازار و تقویت    ی اقتصادیاین پروژه  . از سویی، هدفکنندریزی میبرونمختلف  

نیافتگی بخش  حاکم و توسعه  یبه سبب عدم هژمونی طبقهاز دیگر سو،    .ی استنولیبرال داری  اقتصاد سرمایه

بقای و در تحلیل نهایی تثبیت و    های اقتصادیدخالت دولت در تمامیِ حوزه،  و نهادهای اقتصادی  خصوصی

  و ادواری   های ساختاریشود که از درون آن بحرانناپذیر تبدیل میرژیم حاکم، به ضرورتی اجتنابهای  پایه

که اقدامات  ند، طوریشوتبدیل می  هااین حکومتاز حیات  ناپذیر  جدایی  به بخش  و اجتماعی  سیاسی  ،اقتصادی

ی دیگر خواهد  ای به دورهدیگر و از دورهها از سپهری به سپهر  بحرانتنها انتقال    نظام حاکم  اقتصادی و سیاسی

ساختاری ـ   هایو بحران  یک وجه استراتژی دولت است، اما تضادهای اقتصادی  اگرچه سیاست توسعه  بود.
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ی نظام حاکم تبدیل ویژهانباشت بحران را به خصلت  اقتصادی و چه از حیث سیاسی و اجتماعی ـچه از لحاظ  

 کند. می

 ها فرضیه  .3-3-1

گرای نئومرکانتیلیستی  استراتژی لیبرالیسم اقتصادی از باال توسط دولت توسعه:  (H1ی یکم )فرضیه 

ترین  یافتهعنوان سازمانسپاه به  دادنمشارکت)جمهوری اسالمی( شرایطی را ایجاد کرد که بر بستر آن  

به مدد    دولت  بلکه  شودمیبه امری ضروری و مهم تبدیل  ترین نهاد حکومتی در اقتصاد  و منسجم

اجرای    تمهیدات   کههم این  اقتصاد و  فرآیند بازساختاربندیکنترل شدید خود را بر    زمان، همآن، هم

در این    طوری که کنترل اوضاع از دستش خارج نشود.را تأمین و تثبیت کند، بهلیبرالیسم اقتصادی  

 کند.می عمل این راهبرد سازیپیادهم گابهدر گام 14سان »بازوی دراز دولت« فرآیند، سپاه به

ی ابزاری نهادمند در دستان جمهوری  ای است برای توضیح نقش سپاه به منزلهمفهوم »بازوی دراز« استعاره

  ی و وظیفه  نقشاز این پدیده چنین نتیجه گرفت که    نبایدبه هیچ وجه  اسالمی به منظور بازسازی ساختار اقتصاد.  

امنیتی   و  پانظامی  همهسداران  سپاه  حوزهدر  میکمها  ی  بین  از  یا  و  برعکس،  رود.رنگ  موازات   بلکه  به 

زمان تقویت و گسترش نیز های نظامی و امنیتی خود را همی اقتصاد، ظرفیتگسترش فعالیت خود در حوزه

به همین ترتیب،  .  اقتصاد است  یبه حوزهاین نهاد نظامی  ی فعالیت  گسترش دامنهشود  آنچه متحول می  دهد.می

ی نخست شامل سازوکارهای اقتصادی مرتبط با  فرضیهکند.  گر را ایفا میدولت در این فرآیند نقش هدایت

است.   اقتصاد  در  سپاه  کردیماالتر  بدخالت  دولت    که  تصریح  مختصات  از  یکی  دولت  یکپارچگی  فقدان 

 
14 Long-arm of the state 
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کشاکشنوگرای  توسعه از  اقتصادی  سازوکارهای  بنابراین  است.  جناحمرکانتیلیستی  متأثر  های  سیاسی  های 

  ویژه بهی حضور سپاه در اقتصاد،  خود، بر درجهی نفوذ  و دامنهبه توان    های سیاسی، هر کدام بناشود. جناحمی

 ی مکمل ما به شرح ذیل است: اند. بنابراین فرضیهدر صنعت نفت و گاز، تأثیر گذاشته

سپاه در    دخالت و موقعیت،  حکومتیدرون  های سیاسیرقابت شدید بین جناح  (:H2)  ی دومفرضیه 

 . کندمی تضعیف را تقویت/ ویژه صنعت نفت و گاز،، بهاقتصادهای مختلف سپهر

به عبارت دیگر،   است.فرآیند  این  حکومتی در  درون  هایبندیگروه  یگرانهی دوم مبتنی بر نقش میانجیفرضیه

گستره و حجم این مشارکت  گر دارد و  نقشی واسطه  کننده و اصلی باشد، بلکهتواند عامل تعییننمی  پارامتر این  

 . دهدرا تغییر می

 : سازوکارهای اقتصادی و سیاسی انضمامی ی  هااستدالل  .4-3-1

به تبیین و توضیح    که  کنیمبندی میصورترا    هایلدر بخش قبلی، اینجا استدال  مبانی نظری و تحلیلیبر اساس  

با نگاهی به روند   .آیدبر می،  تحوالتی که سپاه از سرگذرانده استپسِ  در    ایریشه  عوامل  و   لی تاریخیاتو

(، به موازات این تحوالت،  1359-1367پس از جنگ ایران و عراق )اقتصاد سیاسی  در  این تغییر و تطور  

تحلیل   متعددهای  ای در حوزهفشرده  پیوندسپاه   پژوهیدن و  با  توان  را می  تحول  این  برقرار کرد.  اقتصادی 

دینامیسمگرایش و  ایرانِ  ها  سیاسی  اقتصاد  درونی  آن  پساانقالبهای  تبع  به  دولت    ساختدگرگونیِ    و 

هم سازوکارهای  استدالل این است که  مرکانتیلیستی، بازنمایی کرد.  نوگرای  کورپوراتیستی به دولت توسعه

فراهم  ی اقتصاد را ورود سپاه به حوزهتمهیدات ، یکدیگراقتصادی و هم ساختار سیاسی، هر دو و در تعامل با 

 آوردند. 
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 اقتصادی و دخالت سپاه در اقتصاد  لیبرالیسم  .1-4-3-1

شوند مبتنی بر سازوکارهای اقتصادی است که نشأت گرفته از  ی نخست ارائه میهایی که برای فرضیهاستدالل

های سیاسی و اقتصادی و بسیاری  است. انباشت بحران اقتصادی توسط جمهوری اسالمی لیبرالیسماستراتژی 

،  محور ه بود، با اقتصاد دولتحیات خود با آن مواج  ی نخستاز تضادهای دیگر که جمهوری اسالمی در دهه

سرمایهبه از  شکلی  دولتی،  سان  میداری  )تحریص  تداعی  اقتصادی  رشد  رژیم  چالشِ  مهمترین  شد. 

در عین حال حفظ بیشترین کنترل دولت بر جامعه، از جمله اقتصاد، به    سازی سود و انباشت سرمایه( وبیشنیه

تأمین سرمایه  منظور  و  منافع  تداران  سرانجام  حاکمیت  در  موجودیت  دهه  بود.داوم  اواخر  ،  1360ی  در 

ها باعث شد  این چالش  ه بود.مواجه شد  و نیز بحرانی سیاسی  بحران مالی و رکود اقتصادیبا  جمهوری اسالمی  

تحت نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در دستور کار خود  که رژیم تعدیل اقتصادی ساختاریِ  

جمهوری اسالمی    سراندهد. بنابراین، »عدم وابستگی به غرب« و »خودکفایی«، که یک دهه شعار اصلی  قرار  

اقتصاد   به  را  »اجماع واشنگتن ی در چارچوب سیاستنولیبرالبود، جای خود  معروف  داد.یهای  در واقع،    « 

ای از تأمین خدمات عمومی و رفاه  سو و در سطح گستردههای نولیبرالی همخود را با سیاستی اسالمی  جمهور

عقب کردنداجتماعی  شد  همان  .نشینی  داده  توضیح  قبال  که  سیاستگونه  نولیبرالی  سازوکارهای  اقتصاد  های 

های دولتی و خدمات اجتماعی و  شرکتسازی  ی عملکرد سرمایه، خصوصیزدایی از حوزهمبتنی بر مقررات

 محدودساختن دخالت دولت در اقتصاد است. 

بینتوصیه مالی  این مؤسسات  عملیاتیی  برای  بر محوریت سه  ینولیبرالهای  کردن سیاستالمللی  شان 

  سازوکارهای بازار ازبر  کردن  ( تکیه2( ثبات قیمت و کاهش نرخ واقعی ارز؛ )1)  ی اصلی استوار است:پایه



 

 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران  40

ها به شاخص واقعی کمیابی منابع، و نیز اتکا به بخش خصوصی برای رونق بخشیدن  کردن قیمتطریق تبدیل

( و  اقتصادی؛  رشد  به3به  ملی  اقتصاد  درهای  گشودن  بین(  تجارت  صادرات  روی  افزایش  و  المللی 

(Cammett, et al., 2015, 274)ا »دادن جایگاه و  یسم این است که بنولیبرالتر، منطق  . به بیانی واضح

یابد، تولید گسترش  وری و سودآوری افزایش میکشیدن دولت از سر راه«، »بهرهها« و »بیرونحق به قیمت

ی این تغییرات، درنتیجه[شود، شود، صادرات زیاد میشود، واردات کم می، رشد مصرف محدود مییابدمی

خصوص، کمبود ارز خارجی از بین  یابد و، بهاشتغال افزایش میکند،  اقتصاد رشد می  ]کنند کهآنها ادعا می

اقتصادی اساساً    لیبرالیسم سیاست  تجویز و اجرای  از    اساسی  (. هدف90،  1386رود« )نعمانی و بهداد،  می

در عمل به بازسازی توزیع درآمد از طریق افزایش   کار است کهسرمایه و نیروی  میانی قدرت  تغییر رابطه

 انجامد. میسرمایه )سود( و کاهش سهم کارگران )دستمزد(   سهم انباشت

داری، انباشت سرمایه و  در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، در شرایطی که اختالل روابط تولید سرمایه

و جنگ با عراق بود، به تعمیق بحران   57انقالب  برآیند تالطمات سیاسی و اجتماعی  ، که  ی اقتصادیتوسعه

این درک  با  »بورژوازی،  شرایطی،  چنین  در  شد.  منجر  سیاسی  و  عادیاقتصادی  روند  در  سازی وضع که 

اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتصادی  اقتصادی امیدی به نوسازی و رشد آن نیست، مبارزه

خصوص خواستار  و  کرد  بلند  مقرراتیرا  و  صنایع  شد«  کردن  بازار  از  . (Behdad, 2000, 12)زدایی 

جمهوری هاشمی  سیاسی ایران پس از جنگ، تحت رهبری جناح پراگماتیست، به ریاست  حاکمیتبنابراین،  

( مبنای  (،  1368-1377رفسنجانی  دولت  بازساختاربندیبر  هدایت  تحت  سمت  اقتصادی  به    لیبرالیسم، 

  ی ی در ایران شامل سه مؤلفهنولیبرالهای اقتصادی  اخص، اجرای سیاست  طوربهت کرد.  حرک  از باال  اقتصادیِ
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( حذف و کاهش  2گرفتن سیستم نرخ ارز شناور )ریال(، )کردن ارز و در پیشنرخی( تک1اساسی است. )

های دولتی. این استراتژی و سیاست شرکت  سازی( خصوصی3؛ )ها()یارانه  گیر کنترل قیمت و سوبسیدهاچشم

  ی انحابه  اند،  سر قدرت بودهها، که پیاپی بر  ی دولتشمسی تا به امروز توسط همه  1360ی  از اواخر دهه

 اجرا شده است. مختلف 

ما،   تحلیلی  الگوی  پژوهش  در  این  این  پی  چگونه    است مسئله  در  اقتصادی    لیبرالیسم  سازیپیادهکه 

خصوصی    ی این واقعیت که بخششرایط مناسب را برای دخالت سپاه در اقتصاد مهیا ساخت. بر پایهضرورت و  

مختلف   بود، دخالت  پساانقالب  یاقتصاد در دورهدر سپهرهای  رانده شده  به حاشیه  و  و تضعیف  دادن سپاه 

بنیادهای   از  )فرابسیاری  برای    (دولتی حکومتی  اقتصاد،  سیاسی  در  اسالمی  حاکمیت  اهمیت  جمهوری  از 

اقتصاد( داشته  کردن  ینولیبرال تا بتواند کنترل جدی و شدید بر بازسازی اقتصادی )  بوده است  سزایی برخورداربه

ها، سازیبود تا از این ابتکار دولت، یعنی خصوصی  حکومتیباشد. این مهم همچنین فرصتی برای بنیادهای  

ها نقش خود را در اقتصاد کاهش دهند و  که دولت»برای اینبرانگیز این است که ی چالشاما نکتهشوند.  منتفع

 ,Haggard & Kaufman, 1992)نیرومند باشد«    نقش نیروهای بازار را گسترش دهند، خود دولت باید

  لیبرالیسمهای  برای تشویق سیاستشد.  محسوب میاساسی برای جمهوری اسالمی    یچالش  مسئله. این  (25

در اقتصاد، دولت باید    های دولتی و، در عین حال، استمرار مداخلهسازی شرکتاقتصادی از طریق خصوصی

برای تحقق    ، یعنی خود را در برابر یک مسئولیت اجتماعی خارج سازد.باشد  «مستقل» عمومی    نسبت به بخش

نهادها باید  ها  »دولت  الزام،  دستگاه  ییاین  از  پیوندهایی محدود  را  به خاطر چنین  که  کنند  های دولتی جدا 

از لحاظ حقوقی در    بایستی  این نهادهااین اقدام این است که  معنای عملی    .(Harris, 2013, 48)تند«  هس
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های سیاسی و نیز های ارتباطی با جناحبا بهرمندی از شبکهکنند، منتها    ی مسئولیت دولتی عملبیرون از حیطه

زیرمجموعه در  گرفتن  سیاستحکومت،    نهادی  قرار  راستای  در  عمل همواره  دولت  کالن  و  راهبردی  های 

، در  در ایران  سازیمثال، پس از حدود یک دهه از سیاست خصوصی  عنوانبهآمد این روندها،  پی  کنند.می

 ،1387ی اقتصاد بودند )بهداد و نعمانی،  ، دولت )و بنیادها( همچنان بازیگران اصلی در عرصه1375سال  

ک این  (.99ص. بهجاست  سیاستعملی  رغمه  اصلیِ  نولیبرال های  ساختن  محرک  آن  نهادهای  و  دولت  ی، 

سپاه در    مشارکتبنابراین، دو سازوکار/فاکتور مهم اقتصادی وجود دارند که در    تعدیالت اقتصادی هستند.

داخلی به    ریپیمانکا  هایشرکت  تشکیل(  2های دولتی و )سازی شرکت( خصوصی1اقتصاد دخیل هستند: )

 های خارجی. گذاریمنظور جذب سرمایه

فراهم  سپاه  ی  زیرمجموعههای  قانونی برای بنیادها و شرکت  مسیری های دولتیسازی شرکت خصوصی  .1

از اصلی تا یکی  برندگان  آورده  منترین  فرآیند  مثال، در دوره  طوربهاین سیاست شوند.  تفعان  و  ی نخست 

)مرادی،    اندبه بنیادها تعلق گرفته  ی دولتیشرکت واگذارشده  331، نیمی از  1370ی  در دهه  هاسازیخصوصی

اقتصادی برای افزایش حضور سپاه    اساسیهای دولتی یک عامل  سازی شرکتصوصی(. خ52، ص.  2005

که    عنوانبه است  بوده  اقتصاد  در  مهم  بازیگر  چنین  بهیک  کارکرد  منطقِ  نظری و  لحاظ  از  البته  و  ـ  تدریج 

انتظار می نفوذ خود در حوزه  که  رودساختاری  به سوی گسترش  ی صنعت نفت و گاز منجر شد. سیاست  ـ 

سو، به اشکال مختلف اجرا  پساجنگ به این  دورانرت، از  های در قدی دولتسازی از سوی همهخصوصی

در قالب    نهادهای نظامی و بنیادهای فرادولتیی  های تابعهشرکتها،  سازیی خصوصیبه شانه  شانه  شده است.

سازی  با دستی خصوصی  خواهند بود. یعنی دولت  ی اقتصاددار اصلی حوزهمیدانهای )شبه(خصوصی  شرکت
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این پدیده را نباید با مفاهیم نادرست »خصولتی« توضیح  آورد.  کند و با دست دیگر آن را تحت کنترل در میمی

سازوکارهای   ناشی  را  آن  بایستی  بلکه  سیاستداد،  توسعهنولیبرالهای  اجرای  »دولت  توسط  گرای  ی 

های سیاسی در کرده، »اجماع عمومی میان جناح  یدتأک(  2013همانطور که هریس )مرکانتیلیستی« دانست.  نو

این از  فارغ  اسالمی،  آنجمهوری  که  که  است  این  باشند،  داشته  قرار  ایدئولوژیک  طیف  کدام  در  ها 

داروی اقتصادی برای حل معضالت یک نوش  عنوانبه  را  های دولتیسازی گسترده و سریعِ داراییخصوصی

را    یهای سیاسی مؤسسات دولتهنگام که جناحآن  (. با وجود این،46،  2013« )هریس،  اندتلقی کردهکشور  

کاتالیزور، قرار    یک عامل  عنوانبه،  هااین جناحاین فرآیند تحت تأثیر کارکرد    ،آورندبه کنترل خود در می

ی حمایتی خود را  این واقعیت که هر جناح سیاسی شبکهبه  مراجعه کنید(. نظر    1-3-4-2  گیرد، )به بخشمی

  ،کند  بسیجخود را  ها و طبقات اجتماعی در نیل به کسب و حفظ قدرت  گروه  تا از این طریقکند  نمایندگی می

از سیاست  . بدین ترتیب،های تجاری است کلید فرصتشاه  و نهادهای آن  کنترل دولت مداران  افراد سودجو 

می تصمیمطرفداری  و  صاحبکنند  به  میگیرندگان  قرارداد  »خود«   ,Bjorvatn & Selvik)دهند  کاران 

2008, 12-13) . 

که    داخلی  ی پیمانکارهای  شرکت   تأسیس  .2 بود  دیگری  عامل  دولت،  توسط  گاز  و  نفت  صنعت  در 

ترین بازیگران صنعت  فعالیت خود را گسترش داده و به یکی از مهم  از این رهگذر  های وابسته به سپاه شرکت

شده تبدیل  پتروشیمی  و  گاز  و  بدیناستدالل اند.نفت  ایران ها  سیاسی  اقتصاد  اینکه  به  نظر  هستند:  ترتیب 

اقتصادی، دولت ایران الگوی قراردادهای    لیبرالیسمدرآمدهای نفتی است، در راستای سیاست    شدت متکی بهبه
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فصل  ارائه کرد )به تدوین و گذاری خارجی در بخش انرژیجذب سرمایه سازوکار عنوانبهرا  15متقابل« »بیع

های  جمهوری رفسنجانی، بسیاری شرکتریاست  یگذاری خارجی، در دوره(. برای جلب سرمایهنگاه کنید  سه

داری خاتمی به اوج خود رسید تا ملزومات جذب  شدند و این روند در دوران زمام  تأسیس )نیمه(خصوصی  

. این روند بهتر »به  ),Maloney 2015, (394نفت را تأمین کنند    صنعتدر    16المللی نفتی های بینشرکت

ی  دولتی، با افزایش تدریجی اهمیت مجموعهی صنعت نفت توسط بازیگران  شبهی تداوم روند توسعهمثابه

  ت و توضیح اس  فهمقابل  های وابسته با سپاه هستند،«  ترین آنها شرکتجدیدی از پیمانکاران داخلی، که مهم

(Yong, 2013, 12)  .ی اقتصاد ایران در  این روند بیانگر ضرورت ادغام فزاینده  استدالل من این است که

است جهانی  منتها  اقتصاد  موازات.  روند،  به  طریق    این  از  اقتصادی  سپهر  این  بر  دولت  تنگاتنگ  کنترل 

  شود. وقفه اجرا میبی  بازوی دراز دولت  عنوانبهی سپاه  های زیرمجموعهپیمانکاران )نیمه(خصوصی و شرکت

گر، سان یک عامل میانجیهای سیاسی در حکومت، بهی جناحاین روند در واقع تحت تأثیر مداخله  چنین،هم

 سازد. دهد و یا محدود میی فعالیت سپاه را افزایش میمیزان ورود و دامنهگیرد و قرار می

 یک عامل کاتالیزور  ی های درون حکومتی به مثابه بندی جناح  .2-4-3-1

یک عامل کاتالیزور    عنوانبهنقش مهمی را  یک سازوکار سیاسی،    یمثابهبه،  حکومتیدرون  هایبندیجناح

یکی    گراییکنند، جناحمی تأکیدگران طور که برخی از پژوهشهمان کند.کردن سپاه در اقتصاد ایفا میدر دخیل

خصلت ایرانویژهاز  سیاسی  اقتصاد  ساختار  مهم  است    پساانقالب  های   ;Amuzegar, 2009)بوده 

 
15 Buy back contract 
16 International Oil Companies (IOC) 



 

 حامد سعیدی 45

Gheissari & Nasr, 2006; Farzanegan, Bjorvatn & Schneider, 2011; Bjorvatn & 

Selvik, 2008)( بلونی  و  بلر  تعریف  مطابق  که  1978.  است  یافته  سازمان  نسبتاً  »گروهی  جناح   ،) ...  

تر که خود بخشی از آن است، برای دستیابی به مزایای  یك جناح سیاسی( درون یک گروه بزرگ  عنوانبه)

 (. 419 پردازد« )ص.قدرت با دیگر حریفان به رقابت می

محصول    های متمرکز و اقتدارگرادر دستگاه دولت  گرایی، جناحکه باالتر تشریح گردیدچناندر رویکرد ما،  

( کارتلی  دولت  مختلف  اجزای  آن  در  که  است  غیرهژمونیک  دولتی  هابندیگروهجوامع  دستگاه  و  دم  در   )

یافتگی و  ؛ امری که قوامجیب بزنندرا به  ها و دیگر منابع جاری دولت  کنند تا سهمی از رانتیابی میموقعیت

کند ی اقتصادی را مختل میی توسعهکند و فرآیند برنامهثباتِ استفاده از منابع تحت کنترل دولت را تضعیف می

(Cox, 1988, 243)  یک کشور غنی و ثروتمند از لحاظ    عنوانبهاین واقعیت که ایران    ملحوظ داشتن. با

شده است،  بندیشدت جناحدولت به  ساختو    است   حصولی نفت ـمـ تک  یک اقتصاد رانتی  متکی به  منابع،

)که در ادامه آن را مورد بحث قرار   اندبررسیدهخواری در ایران را  گرایی در رانتبرخی از محققان نقش جناح

کند که چگونه، به چه کسانی و از طریق  خواهیم داد(. به عبارت دیگر، »در ایران، سیاست همچنین تعیین می

بازسازی شرکتبکهچه ش  اقتصادی در جریان  منابع  یافته است« )هریس،  هایی  بازارهای داخلی جریان  ها و 

2013 ،48 .) 

های سیاسی، فرآیند  ی دوم، تشدید رقابت بین جناحدر خصوص فرضیه  :گرایی درون حکومتیجناح  .3

اقتصاد، این مورد    دخالت سپاه در  فقدان را تسریع می  ،ویژه در صنعت نفت و گازدر  بازتاب  نیز  این  کند. 

های منجر به تشدید رقابت بین جناح  بودن حضور سپاهاست که به سبب آن، پررنگ  حکومتوحدت درونی  
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اقتصادی  که از سیاستطوریشود بهسیاسی و نخبگان دولتی می های  آوردگاهی برای کشاکش  عنوانبههای 

استفاده می مطالعه(47)همان، ص.    کنندجناحی  )  ی.  اِشنایدر  و  بیورواتن  درآمدهای  »   ،(2011فرزانگان، 

تأیید کرده که »سطح باالتری از توازن قدرت    ،«نفتی، قدرت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران: نظریه و شواهد

برجسته رقابت  و  سیاسی  نظام  گروهدر  بین  جناحتر  سیاسی  سیستم  یک  در  سیاسی  مختلف  شده،  بندیهای 

رقابت بین    حیثدهد.« این بدان معناست که از  همچون ایران، اثرات مثبت ثروت نفتی بر رشد را کاهش می

است، استداللِ    ”باال”هنگامی که درآمدهای نفتی  » رانت نفتی،  شدن از  عمنتفبرای    حکومتیدرونهای  جناح

شود، و این نیز داللت بر این است که فزونیِ توازن قدرت برای رشد کلی منفی است« جویی مسلط میرانت

گرایی و  رقابت مخرب: جناح»   ،( در پژوهش خود2008(. افزون بر این، بیورواتن و سِلویک )32)همان،  

اند که »بازتخصیص قدرت منجر به بازتخصیص عوامل تولید به نفع گروه  نتیجه گرفته  ،«جویی در ایرانرانت

موقعیت قدرت    سازد،( خاطرنشان می2015گونه که مالونی )(. در نتیجه، همان18تر خواهد شد« )ص. قوی

ی شخصی و نهادمند  های پیچیدهشان، تأثیر سیاسی یافته است. به موجب پیوند »در پیوند با قدرت مالی  هاجناح

محور در درون حاکمیت روحانیت، به یک بازیگر های عقیدتیبا دولت، بنیادها در رقابت پایدار میان جناح

 (. 148اند« )ص. محوری مبدل شده

های آغاز شده است، به منظور بررسی نقش جناح  1360ی  جا که حضور سپاه در اقتصاد از اواخر دههاز آن

روند نفوذ و فعالیت سپاه در اقتصاد، دومین دوره از    تضعیف یک عامل کاتالیزور در تقویت/  سانبهسیاسی  

جمهور ئیس  ر  در هیأتها  ز جناحهایی که هرکدام اسو( را بر اساس دورهاین  به  1368)از سال    پساانقالبایران  

گرا، به رهبری هاشمی  کاران عمل( جناح محافظهi)  کنیم:زمانی تقسیم می  یبازهاند، به چهار  در قدرت بوده
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( جناح  iii)  (،1384-1377محمد خاتمی )  یطلب در دوره( جناح اصالحii( ، )1377-1368رفسنجانی )

ی  نژاد )که در واقع در نتیجهریاست جمهوری محمود احمدی  یاصولگرایان در دورهکار معروف به  نومحافظه

( گرفت(  بسیج شکل  و  سپاه  نیروهای  و  اسالمی  ایران  آبادگران  میان  )1392-1384ائتالف  و  جناح  iv(؛   )

)از سال    ،یطلبان، به رهبری حسن روحان و اصالح  گراکاران عملی ائتالف محافظهگرایان، که در نتیجهاعتدال

 ( شکل گرفت. 1392
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 روش پژوهش  .4-1

موردی است که تحول سپاه پاسداران از یک نهاد نظامی به یک بازیگر  ی تکی فشردهمطالعهیک    رسالهاین  

در    داخلی  پیمانکار  عنوانبهظهور سپاه    دهد.قرار می  کنکاشیران را مورد  صنعت نفت و گاز امسلط داخلی در  

برای تحلیل ، مورد  این موضوعی  محسوب شود. مطالعه  17تواند یک مورد مفرط می  این صنعت   یمناسبی 

  . (Seawright and Gering, 2008)  است  خاص  یا معلول  اکتشافی است که در پیِ علل احتمالی یک نتیجه

علل احتمالی تحول سپاه به یک بازیگر غالب در صنعت نفت و   در پی یافتنی ما در این حالت، پژوهش ویژه

ایناست.  گاز     فرآیند ز تحوالت سیاسی ـ اقتصادی در طی یک  ای اکه تکوین سپاه محصول زنجیرهنظر به 

نظریه تطبیق  و  است  انتقادیتاریخی  واقعیت  حاوی   ی  تحلیل  برای  تاریخی  اجتماعی  رویکردی  ،  استهای 

فرآیند« مناسبت از »روش ردیابی  به  استفاده  ارجاعی است  فرآیند  ترین روش تحلیلی است. روش ردیابی 

فرایند علّی که در   بازسازی یک  برای  از تحلیل که  افتاده  تکی  آمدن یک پدیدهپدیدسبکی  اتفاق  موردی 

»روشی    عنوانبهرآیند را  ( ردیابی ف2005. جورج و بَنِت )(Gerrin, 2007, 216)شود  است، استفاده می

کنند که منجر ای مراحل در یک فرآیند علّی ]ـ زنجیره و سازوکار علّی ـ[ تعریف میبرای شناسایی مجموعه

شود« )ص.  میمعین  ی معین از یک مورد خاص در یک بستر تاریخی  ی یک متغیر وابستهنتیجه  پدیدآمدن  به

176 .) 

 
17 An extreme case 

 ردیابی فرآیندهای علّی .( 1- 2ل شماره ) شک  

 Beach and Pedersen (2013): منبع 
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تر سازوکارهای علّی است که به  ی مستقیمسیاهِ فرآیند علیت برای مطالعهتحلیل گشودن جعبه  از اینهدف  

یک بازیگر   یمنزلهموجب آن، فاکتورها/سازوکارهای مختلف سیاسی ـ اقتصادی در تکوین سپاه پاسداران به

نقش اقتصادی  میقدرتمند  سازوکارآفرینی  اینجا،  در  مجموعهدربرگیرنده  کنند.  فرضیهای  از  که ی  هاست 

پدیدهدهندهتواند توضیحیم برخی  باشد  ی  اجتماعی    . (Hedstroem & Swedberg, 1998, 25)های 

نقطهبندیهای صورتفرضیه پژوهش،  این  در  می  یشده  که  است  سازوکارهایی  توضیح  برای  تواند  شروع 

 ی باشد.  ی فعالیت سپاه به یک بازیگر اقتصادی علل گسترش دامنهدهندهتوضیح

به این   اینجا( طرح شد،  1-3-4طور که در بخش قبلی )برای پژوهیدن و ردیابی سازوکارهای علّی، همان

های  زمینهاقتصادی توسط جمهوری اسالمی  لیبرالیسمکه چگونه استراتژی از باال به پایینِ  امموضوع پرداخته

این استداللآوردفراهم  را  دخالت سپاه در اقتصاد    عینی و اقتصادیِ اثبات  ها، عوامل »احتماالتی« و  . برای 

گونه که  همان  مشخص،  طوربه  .(Mahoney & Goertz, 2006)اند  کننده« مورد کاوش قرار گرفته»تعیین

اند که به موجب  شده  بررسیهای دولتی  سازی شرکتخصوصیفرآیند  (  a1)  نشان داده شده،  1-1  نموداردر  

واگذارشده به سهام  )شبه(حکومتی  بنیادهای  سایر  این شرکتآن سپاه و  این  ی  از  و  کردند  پیدا  ها دسترسی 

 تأسیس(  a2ایم که چگونه )ند. در ادامه، در پیِ یافتن این مهم بودهاهاستراتژیِ دولت بیشترین بهره را برد

جمله شرکتهای  شرکت از  گاز،  و  نفت  در صنعت  داخلی  به  یزیرمجموعههای  پیمانکاری  یک سپاه،  سان 

سرانجام، به    برای حفظ کنترل خود بر صنعت انرژی قرار گرفت.  جمهوری اسالمی استراتژی در دستور کار  

، بر یک عامل میانجی  عنوانبهحکومتی  های سیاسی درون( چگونه جناحa3ایم که )پرداخته  مهم  کاوش این

 Yکننده( برای وقوع  دو شرط الزامی )تعیین  a2و    a1گذارند. در اینجا،  دخالت سپاه در اقتصاد تأثیر میمیزان  
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ند،  کند. در این فرآیمی  کانالیزهرا    Yاست که تقویت/ تضعیف    گر()و واسطه  یک شرط مکمل  a3هستند، و  

a1    وa2  الزامیِ حادث اقتصاد   Yشدن  علل  این معنی که در حالت موردنظر ما، حضور سپاه در  هستند. به 

و    a1)  و با نقش محوری دولت  از باالاقتصادی  لیبرالیسم  آمدِ استراتژی  ( داللت بر پیYسان یک نتیجه/)به

a2،این بر  عالوه  دارد.   )  (a3)  تعییندرونهای  بندیجناح نه  اما  الزم،  شرط  نیز  برای  حکومتی  کننده، 

 (. Trampusch & Palier, 2016 بنگرید بهاست )  Yتقویت/تضعیف وقوع 

جستجو به  علّی،  سازوکارهای  این  بررسی  جمع  یبرای  عوامل و  رونمایی  برای  مختلف  شواهد  آوری 

ام.  ی متنوعی بهره جستهو ثانویه  ام. برای انجام این کار، از منابع اولیهیند پرداختهآاساسی دخیل در این فر

شان با  ای از نشریات به زبان فارسی و بر اساس ارتباطمنابع اولیه، منابع اختصاصی از طیف گسترده  به لحاظ

شرکت ملی نفت ایران  ،  االنبیاخاتم  نترنتی قرارگاهیا  سایتوبهای  تخاب شدند، که شامل اخبار و دادهموضوع ان

(NIOCخصوصی سازمان   ،)( ایران  )IPOسازی  ایران  مرکزی  بانک   ،)CBI  ،)پژوهش مجلس مرکز    های 

نهادهای دولت  رسمی    تارنماهایزبان،  های رسمی فارسیها و خبرگزاری(، روزنامهIPRCشورای اسالمی )

 هستند.  و رهبران جمهوری اسالمی

های سپاه در ایران،  و محدودیت منابع اولیه در رابطه با ابعاد فعالیت  پژوهش  به دلیل حساسیت موضوع

های انگلیسی  به زبان 18ی تخصصی شدههای مربوطه و مقاالت داوریای از منابع ثانویه از بین کتابمجموعه

ورد  ها، الزم به ذکر است که اطالعات کامل و شفاف در مآوری دادهشدند. در خصوص جمع  برگزیدهو فارسی  

با   یتابعههای  ی واقعی به شرکتهای سپاه و قراردادهای اعطاشدهوسعت و حجم دارایی سپاه وجود ندارد. 

 
18 Peer review articles 



 

 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران  52

ی  شواهد کیفی و کمّ  تفحص،  تری مهم، برای جبران این کمبود، از شرح و توصیف دقیقاین نکته  لحاظ کردن

ی استفاده کردم تا از  شده برای بررسی روابط علّ بندیصورتهای  توالی تاریخی در رابطه با فرضیهیک  در  

 پژوهش تقویت یابد. ـ معلولی(  ی علت)رابطه 19این طریق، »اعتبار درونی«

 اختمان پژوهش س  .5-1

فصلی  ادامهدر   پژوهش)   این  این  (طرح  است.    رساله،  دیگر  فصل  چهار  جنبهشامل  فصل  از  هر  هایی 

دهد. فصل دوم در رابطه با دخالت سپاه در صنعت نفت و گاز ایران را ارائه می  شدهبندیصورتهای  استدالل

اقتصاد سیاسی  رئوس اصلی  اختصاص داده شده است که هدف آن ارائه و تحلیل    یکمبه پاسخ به سؤال فرعی  

علّ روابط  توضیح  برای  کالن  سطح  در  بینایران  جمهوری  ما  ی  سیاسی  اقتصادی  درونی  دینامیسم  و  هیت 

ابتدا    ساخت  اسالمی، فصل،  این  در  است.  اقتصاد  در  سپاه  دخالت  و  به  طوربهدولت  های  زمینه  شماتیک 

مختصات »دولت کورپوراتیستی« و نقش سپاه   پاسیو«، ای از یک »انقالبسان گونهبه 57 شدن انقالبحادث

شود که چگونه  طرح میمشود. سپس این موضوع  ( پرداخته می1368-1357)  پساانقالبنخست    یدر دوره

ی  اواخر دهه  هایو چگونه از سال  دگردیسه شدمرکانتیلیستی«  نوگرای  جمهوری اسالمی به یک »دولت توسعه

آن سپاه و سایر بنیادهای حکومتی به   سببا به اجرا گذاشته است که به اقتصادی ر لیبرالیسمشصت، استراتژی 

 اند. ی اقتصاد وارد شدهعرصه

در فصل سوم، در پاسخ به سؤال فرعی دوم، جایگاه نفت در اقتصاد سیاسی ایران ـ از جمله پرداختن به  

صنعت نفت و گاز و چگونگی  ، و مالکیت بر در اقتصاد سیاسی ایران منابع انرژی، سهم درآمدهای نفت و گاز

 
19 Internal validity 
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از    گیرد:موضوع را در بر می  ینقرار گرفته است. بخش دوم این فصل چند  کاوشـ مورد    این صنعت  یاداره

این صنعت،    یبه منظور توسعه  لیبرالیکنترل دولتی به الگوی  الگوی  از    نفت و گاز  صنعتدگردیسی  جمله  

جناح فرآیند،  تأثیر  این  در  نخبگان  و  سیاسی  جذب  شرکت  تأسیسهای  منظور  به  داخلی  پیمانکاری  های 

در فصل چهارم به سؤال فرعی    های وابسته به سپاه در صنعت نفت و گاز.گذاری خارجی و ظهور شرکتسرمایه

مشارکت سپاه در اقتصاد و گسترش آن ی  تاریخچه و دامنهسوم پاسخ داده خواهد شد که به بررسی و شناسایی  

می اختصاص  انرژی  صنعت  در  اصلی  بازیگر  یك  عمدهبه  بخش  فعالیتیابد.  به  فصل  از  و  ای  سپاه  های 

اختصاص داده شده است و با تمرکز بر آغاز ورود   صنعت نفت و گاز و پتروشیمیی آن در  های تابعهشرکت

های نفت و گاز و  در بخش ی آنهای زیرمجموعهو شرکت االنبیاخاتمقرارگاه ، فعالیت های این صنعتسپاه به 

( به  1389-1398های مختلف ریاست جمهوری ایران )در دوره  این حوزهپتروشیمی، تحول حضور سپاه در  

 های سیاسی در این روند پژوهیده و ارائه خواهند شد. منظور بازنمایی تأثیر جناح

بهسرانجام،   نتیجهپایانبرای  پنجم  پژوهش، فصل  این  ارائه  گیریِرساندن  را  نهایی  بسامد   کندمی  با  تا 

این  یافته اصلی  به سوال  پژوهش  این  نتایج  .دهد پاسخ    پژوهشهای  آمدهبه  همچنین،  رد به    دست  یا  تأیید 

 پردازد. می رسالهاین ها و بحث در مورد نقاط قوت و ضعف فرضیه

 ***  
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دولت کورپوراتیستی به فصل دوم: تحول جمهوری اسالمی از  

 مرکانتیلیستی نو گرایدولت توسعه

 

 مقدمه    .1-2

است   و احوالی اوضاع  و 57فرآیند طغیان انقالبی  بازخوانی، در گام نخست، کند دنبال می این فصل که یهدف

از   تحکیم  در  سپاه  آن    درونکه  به  اسالمیموقعیت  خدمت  که  شد  تأسیس  جمهوری  است  این  دوم  هدف   .

در اقتصاد    مسلطی اصلی آن به یک بازیگر  سازوکارهای سیاسی و اقتصادی دخیل در تکوین سپاه از کارویژه

اقتصادی،   پارامترهایاند. در خصوص  ناشی شده  تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی  از  که  ؛ تحوالتیبررسی شود

  ی شصتاواخر دههاقتصادی از    لیبرالیسمهای اجرای سیاست  در راستایاستراتژی اقتصادی جمهوری اسالمی  

و جایگاه طبقات اجتماعی و    یاقتصاد بازآرایش    بر  تتأثیر این تحوال  در این فصل  همچنین  شود.بررسی می

ورود چگونگی    کشف و بررسی،  دگردیسیمهم این    یجنبه  د گرفت.ننفع مورد بررسی قرار خواههای ذیگروه

های مختلف اقتصادی به منظور تداوم کنترل  حوزهدر    بنیادهای حکومتینهادهای نظامی و    و گسترش فعالیت

های  که چگونه جناحن این امر است  پژوهیدمستلزم    تحلیل این عواملدریافتن و    بنابراین،   اقتصاد است.  بردولت  

 ـ  کنندهای دولتی را کنترل می، ارگانمجلس»انتخابات« ریاست جمهوری و  داد  در برونهنگامی که    ـسیاسی  

برای دستیابی   گذارند.تأثیر می  در اقتصاد  دخالت سپاهمیزان  بر    را پیاده کرده وی اقتصاد  لیبرالیسمهای  سیاست

سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در :  گیردقرار میدر کانون این فصل  سؤال فرعی اول  به این اهداف،  

 ؟ ها هستندکدامسپاه در اقتصاد   حضور
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این   این فصل به دو بخش تقسیم میجستارهادر راستای پرداختن به  دو    یکی از  شود که هر بخش به، 

و    57روند انقالب  از    مختصر( یک تحلیل  2- 2اختصاص یافته است. بخش اول )  پساانقالب  ایرانِ  ی دوره

  در این بخش مروری   .دهدپوشش می( را  1357- 1368)  حیاتشاقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در دهه اول  

و نقش آن در این دوره    پاسداران  سپاه  گذاریپایهاجتماعی که ضرورت  ـ    سیاسی  هایبر زمینه  خواهیم داشت

رژیم    ،سیاسی و اقتصادیهای عمیق  بحران  مطرح خواهد شد که چگونهاین مسئله  ،  عالوهبه.  را آفریده بودند

ساخت   وادار  به  را  یابد    ی«مرکانتیلیست نوگرای  توسعهدولت  » که  سیاست  وسوق  آن  تبع   اقتصادی   هایبه 

پردازد. در این  ( میبعدبه  1368ی دوم )از سال  ( به بررسی دوره2-3بخش دوم )  .سازد  عملیی را  نولیبرال

مرکانتیلیستی در ایران و  نوگرای  ی دولت توسعهماهیت و کارویژه  گیرد:بخش سه نکته مورد بحث قرار می

های  سازی شرکتخصوصی  ؛اقتصادی  لیبرالیسم  استراتژی  به نسبت  حکومتی درونهای سیاسیِرویکرد جناح

  گیری نتیجهیک  . سرانجام، این فصل با  هاسازیفرآیند خصوصیو بنیادها در  ؛ و دخالت نهادهای نظامی  دولتی

 رسد. به پایان می کوتاه

 1368تا    1357های  دولت کورپوراتیستی و نقش سپاه طی سال  .2-2

ی حاکم و نه طبقه  نه طبقهبحران هژمونی اجتماعی، که به موجب آن  ی  در نتیجه،  مانمبانی نظریدر ارجاع به  

وارد    سیاسی  شرایط پرتحول و ملتهب  غلبه بر دیگری نیست،کدام قادر به  های پیشرو اجتماعی هیچو گروه

در دست  گذارد و با  شود. در چنین اوضاعی، نیروی سومی پا به میدان نبرد میانگیز میشکلی از تعادل فاجعه

در  های اجتماعی  تنش  برچیدناز    را برای  یافته و ایدئولوژیکنظامی سازمان  های نهاد  گرفتن قدرت سیاسی،

های  و دیگر حوزه  دهی و کنترل اقتصادبلکه از این طریق به سامان  ،گیردبه کار می  تحکیم نظام سیاسی  راستای
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به شرح   مسائلاین    رسد.ی ظهور مینصه. این روند از مجرای شکلی از »انقالب پاسیو« به مبرآید  اجتماعی

 د شد. نزیر بررسی خواه

 جمهوری اسالمی بسترهای ظهور و استقرار انقالب پاسیو و   .1-2-2

و    اصلی  خاستگاهبود.    ،یافتهو غیر سازمان  ناآمادهی یک انفجار اجتماعی، اما  ایران نتیجه  ی درانقالبخیزش  

اساساً   آن، که شعارهای  ایتودهقیام  داری بود. این  ضد سرمایه  ماهیتاً  طغیان اجتماعی،این    عمومی   مطالبات

بود،   را    «ی  داری وابسته»سرمایهپوپولیستی  پهلوی  اساسی  رژیم  اینبه  به چالش کشید.به شکل  ،  هارغم 

انقالبی  توده چشمهای  جایگزینهیچ  برای  روشنی  اقتصادی  و  سیاسی  مستقر  سرمایه  نظام  کردنانداز  داری 

تاریخی ـ سیاسی را بر    شرایطآن  از زهدان چنین شرایطی حکومتی زاده شد که مهر اوضاع و احوال    .نداشت

به عبارتی دیگر،   اسالمی  استقرار  اقتصاد سیاسیِ  نشانسرشتتارک خود حمل کرد.  برای سالیان    جمهوری 

سیاسی و   اجتماعی ـمبارزات  ی تشدید  و دامنه  شکلترتیب بر    به همین  متأثر بود و  تحوالتاز این    متمادی

خود  که منافع سیاسی و اقتصادی    اتنیکیسیاسی و    هایدیگر گروهاجتماعی و    مختلف   اقشار  ،طبقات  میانتنش  

دار  اجتماعی، هم طبقه سرمایه  وسیاسی    ساحتدر این    سزایی داشت.، تأثیرات بهکردنددنبال میدر این بستر  را  

کسب   قادر به  و سوسیالیستچپ    نیروهایو هم طبقه کارگر انقالبی و    (رژیم پهلوی   و در قامت  همراهبه  )حاکم  

مسلط   یک و  موقعیت  اجتماعی    استقرار  یک    نبودند.  نویننظم  نتیجه،  چنین    « یوپاسانقالب  » در  بستر  بر 

  معنای اجتماعی  . م کردسان بدیلی سیاسی برای این بحران هژمونیک قد علی ظهور رسید و بهاوضاعی به منصه

بورژوازی  خرده  جزواز نظر اجتماعی  که    ـها و روحانیون  بازاری  این بود که  این اوضاع  یبالواسطه  آمدپی  و

از   و  اصلی  هستهسیاسی    لحاظسنتی  میسیاسی    اسالم  پوپولیستی  نیروهای  یپیکرهی  تشکیل   ـدادند  را 
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 توسل بها  . به دنبال، بتسخیر کنندقدرت سیاسی را  سوار شوند و    ایقیام تودهتوانستند بر موج عظیم این  

بر متن این  و جمهوری اسالمی را    دست گرفتندقدرت را به  ،سرکوبگرانه بر علیه طغیان اجتماعی  ابزارهای

 ایجاد گردد.  ترقدیمیتغییر اساسی در نظم اجتماعی بدون اینکه  گذاری کردند،بحرانی سیاسی پایه

به این    ؛وصف کرد  «انقالب پاسیو» یک  توان  میرا    57قیام انقالبی  ی  های بالواسطهآمدفرآیندها و پی

بنیادی در شیوهمعنا که این انقالب   استقرار نظم در عوض،    .دنشداری سابق  تولید سرمایه  یمنجر به تغییر 

های سطحی  تغییرات جزئی در الیهبا برخی    گذشته،  داریاقتصادی ـ اجتماعی سرمایه  نظامهمان  تداوم  نوین  

به معنای واقعی کلمه، این یک »انقالب« بدون   نامید. کورپوراتیستی« توان آن را شکلی از »دولتمیکه  بود

  اجزای   کورپوراتیسم در ایرانهای  ویژگی، »کندمی  توصیف (  1988بیات )  آصف   همانطور که  »انقالب« بود.

در )  کتبی م، مدیریت  عداری مشروکارگران اسالمی، سرمایه  کورپوراتیسمایدئولوژی اسالمی مانند  مکملی از  

باهم  ملت    ی آنها برای اهداف مشترکِ که همه  ت،اس( و دولت اسالمی  «اسالمیآن همان »   ای دقیق کلمهمعنای  

  ، از منظر جمهوری اسالمی،سپاه  چونهمی  (. در این نظام سیاسی ـ اقتصادی، نیروی 51  کردند« )ص.همکاری  

از  برای حفظ   و  اجتماعی  اجتماعی،تنش  راکدساختنهارمونی  و  به   های سیاسی    نوپای   حکومت  در خدمت 

  یرانهداتقابالت اجتماعی و ماهیت ضدسرمایهدر سطح نیروهای اجتماعی،    اسالمی در ایران ضروری بود.

  ای از اساساً آمیزهدولت کورپوراتیستیِ جمهوری اسالمی، که بنانهادن شکل نوینی از  قیام انقالبی سرانجام به

واکنش به  در    تأسیس   تازهدر نتیجه، دولتِ.  انجامیدبود،    پوپولیستی  ـو اقتصاد اسالمی    داری دولتیسرمایه

ابزار قهرآمیز و    را  «نظم» تا    کردجامعه تحمیل    بر، اقتدار خود را  هژمونی سیاسی و اجتماعیفقدان   به مدد 

های اجتماعی را  تنشو   را ارتقاء بخشد اجتماعی هماهنگی ،  را ساماندهی کند ، شرایط کاربرقرار کند سرکوب
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داری و اسالمی  اه استقرار و تحمیل دولت سرمایهچه بر سر ر، هرآنملخص کالم اینکه.  برچینددر سراسر کشور  

می را  بود  جامعه  پایهبایست  بر  تحکیم  به  و  بزند  »نوین«  کنار  نظمی  گام  .برآیدهای  را  نکات  گام  بهاین 

 بررسیم. می

  ماهبهمنتا  ماه مهر    مابینی کارگران در چندین مرکز صنعتی،  که، موجی از اعتصابات گستردهاین   نخست

ظهور    به قدرت رسیدن جریان اسالم سیاسی،  از  پس  در سقوط رژیم پهلوی بازی کرد.  ای کنندهتعییننقش    57

داری  سرمایهمناسبات    یسلطهبین کارگران و  جدال    61  تا تیر  57های کارگری از بهمن  جنبش شورا  پیشرویو  

ای  تودههای مردمی و  سایر ارگان» شوراهای کارگری و    یفزاینده  گیریِشکل  یند تولید را شدت بخشید.آدر فر

  ی در ادارهدولتی  های شمالی(، شوراهای کارمندان  ، شوراهای دهقانان )در استانمحالتهای  کمیته  همانند  ـ

های اجتماعی  ـ تنش  ( 44)همان، ص.    «نیروی هواییی افسری  دانشجویان دانشکدهامور ایالتی و شوراهای  

، یک پس از آنهای  انقالب و ماه   ی، در آستانهرخدادهادر کنار این    را به نمایش گذاشت.  «انقالب» پس از  

قرار    گرهای طغیانمبارزات کارگران و تظاهرات توده  در صدرسری شعارها و مطالبات سیاسی و اقتصادی  

« بزرگ  ها، معادن، امالک و مستغالتبانکبزرگ،  صنایع  ی  کردن و مصادرهملی» شامل،    عمدتاً  گرفتند که

  کردن ملی  ،های چپ و بخش رادیکال جنبش کارگریگروه  ویژهبه  .(24ص.،1387بودند )نعمانی و بهداد،  

عنوان  ایع سنگین  صن ایران  تحول سوسیالیستی  از  بخشی  این.  (Harris, 2013, 49)کردند  میرا  رو،  از 

قابل توجهی    طوربهمالکیت و سرمایه    حقوق  داری، مناسبات سرمایه  برآیند این تحوالت و خیزش انقالبی،

 .آورد فراهم موجبات تضعیف این مناسبات را به تبع آن اجتماعی قرار گرفت و  زیر ضرب قیام
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اجتماعی و سرانجام در استقرار نظام جمهوری    غلیانشی که جریان اسالم سیاسی در فرآیند این  نق ،  دوم

جریان اسالم سیاسی در ایران،  خاستگاه اصلی  جایگاه طبقاتی و سیاسی آن دارد.  اسالمی ایفا کرد، ریشه در  

هایی که  با دگردیسی  به حکم مواجههکه    داردمتوسط    یطبقه  جنبشریشه در اصالتاً  اهلل خمینی،  به رهبری روح

بر موقعیت    انقالب سفید« ـاصالحات ارضی و تحوالت مرتبط با » خصوص متعاقب  ـ به  داریمناسبات سرمایه

ی انفعال سیاسی به ساحت  از ورطه، به موازات دیگر نیروهای سیاسی،  متقابالً،  بوداجتماعی آن وارد آورده  

با طرح شعارهایی عمیقاً پوپولیستی، اگرچه بیانی منسجم و ارگانیک نداشت، منتها    فعالیت سیاسی گام نهاد و

های گرفت و در تحلیل نهایی، به منظور بسیج اجتماعی تودهرا نشانه میالعموم نظام مستقر و رژیم پهلوی  علل

داری  قتصادی سرمایهی اشود که توسعهاین مهم از این واقعیت ناشی می  گر، بر موج انقالب سوار شد.طغیان

خرده بورژوازی سنتی و  موقعیت اقتصادی و اجتماعی  نسبی  تضعیف  مسی، باعث  چهل و پنجاه شهای  در دهه

اگرچه این جریان سیاسی   را بر افروخت.های اجتماعی آن شد و همین امر نارضایتی این گروه ون متحدروحانی

که »به مالکیت خصوصی احترام بگذارد و از   اندبودهاقب اما همواره مر، دادسابق را مورد حمله قرار میرژیم  

... آنها بیشتر    زند.بورژوازی را خالی کند، سر باز میروشن که ممکن است زیر پای خرده  هاییی طرحارائه

ی تولید و توزیع  سسات آموزشی، نه براندازی شیوهؤ متمایل به تغییر فرهنگ و عوض کردن سمت و سوی م

)آبراهامیان،  اندسابق سیاسیپوپولیست  (.70ص.  ،2019«  اسالم  بحبوحههای  در  انقالبی،  ،  تحوالت  ی 

مستقر  ایی دوگانهچهره با قدرت  آن  دارند؛ در رویارویی  منافع  با  که  برانداختن رژیم کهن  هنگام  به  ها  و 

کار و ، به شدت محافظه«نوین» ظم  گیرند و به هنگام استقرار نی »انقالبی« به خود میسویی ندارد، رویههم
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حادث  57که در سال    است ومهم شرایط وقوع یک انقالب پاسی ی ویژهها همگی خصلتاین .هستند  ارتجاعی

 شد. 

«  داریسرمایهضد»   رویکردشد    وادارجریان اسالم سیاسی  ،  زمانه  ی و بنا به اقتضایبر بستر چنین اوضاع

. در  دقیام اجتماعی بپذیر کردن  یزهیک سیاست پوپولیستی برای بسیج و کانال   عنوانبهرا    و »ضدامپریالیستی«

عظیم   موج  به  سرمایه  انقالبیواکنش  مناسبات  نوپای  ،  داریعلیه  اسالمینظام  ها،  بانک  یهمه  ، جمهوری 

 مصادره کرد ( را  موات)  بایرهای  تجارت خارجی و زمین  ،های بزرگهای بیمه و بسیاری از کارخانهشرکت

(Bakhash, 1989,186–201).  یهاکارخانهاز    درصد  90  حدوداً،  شمسی  شصتی  نخست دهه  یدر دوره  

متعلق به    کارگرهزار  با بیش از یک  هاشرکت  درصد  95کننده با استخدام بیش از پانصد کارگر و تقریبا  تولید

. عالوه بر این، شوراهای کارگری نوظهور کنترل  (Karimi, 1986, 42)  یا تحت کنترل دولت بودند  دولت

بودند،   فرار کرده  از کشور  آنها  اقتصادی که صاحبان  نتیجه،   به دست گرفتند.را  چندین مرکز صنعتی و  در 

سرمایه اقتصادی  روابط  جایگاه  مشروعیت  حفظ  برای  آن  ظرفیت  و  اقتصاد  مسلطداری  بر  دلیل    ،خود  به 

از این رو،    از جهات مختلف فرو ریخت.  ،اقتصاد  سازماندهیخالت دولت در  ی کارگری و مداهاشورا  اتاقدام

شد. کارگران و دیگر نیروهای انقالبی   مواجهنیروهای انقالبی    از سوی  هژمونیفقدان  های اجتماعی با  این تنش

به یک  ی انقالبی  رهبری سیاسی، در این دوره  از لحاظو چه    اجتماعی  نتوانستند، چه در سطح سازماندهی

 مابعد و    قیام انقالبی  فرآیندجنبش کارگری در    هایی کهضعف   با توجه به  هژمون تبدیل شوند.  مسلط ونیروی  

جدید   گذار به حکومت  نتوانستند بر روند سیاسیِ  ،مانند شوراها  ، کارگری های، سازمانبرداز آن رنج می  ،آن

حزب توده و  [ »طبقه کارگر و همچنین چپ سنتیبخشی از ، کهتر اینمهم بگذارند. ای به نفع خودبایسته تأثیر
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برابر،  ]اکثریت پوپولیستی،  در  سرمایه"  موضع  دچار  اسالمی    حکومت  "طلبیِسرنگونی"  و"داری ضد 

،  شدند«    یسردرگم به  (47-43،  1988)بیات  سرانجام  امر  این  های سیاست  از  نیروها این    رویدنباله. 

 ند.مواجه شد نیز رحمانهبی شد که به تدریج با سرکوبمنجر اسالم سیاسی  جریانپوپولیستی  

ک دست  هژمونیبه موقعیت  نتوانستند    هیچکدام  دارسرمایه  یو نه طبقه  ان نه کارگربر متن اوضاعی که  

، نیروهای  ارائه دهند  مسلطیاقتصادی    ـاجتماعی  یک نظام    جامعه تأمین و    در»نظم« را طوری که  پیدا کنند به

را   فرصت  این  سیاسی  شمردنداسالم  به  و    غنیمت  توسل  تعیینحمایتبا  و  قدرت  یکنندههای  غربی  های 

شکلی  اجتماعی، قدرت سیاسی را به دست گرفت و    طغیان  کردنکانالیزهسیاست پوپولیستی برای    گرفتندرپیش

آنچه در فرازهای باال به  شایان ذکر است که    بنیان گذاشت.  ،های اسالمیآموزه، توأم با  داری دولتیسرمایهاز  

انقالب » گیری  دخیل در شکل  نیروهای اجتماعیِو دینامیسم درونی    داخلی  آن پرداختیم رئوس اصلی عوامل

 دولت کورپوراتیستی بود. استقرار جمهوری اسالمی و   و  57 «پاسیو

از   صرفاًتلخ این طغیان انقالبی را    سرنوشتگرایانه خواهد بود اگر  انگارانه و چه بسا تقلیلبسیار ساده

سرنوشتی    نباید فراموش کرد کهخارجی را کنار بگذاریم.    هایعاملفاکتور بگیریم و    فرآیندعوامل درونی این  

کرد   تجربه  انقالب  این  و  دگردیسیبرآیند    تنهاییبه که  بنیادین  جامعه،  های  این  درونی  قوای  توازنساختار 

نیروهای انقالبی و    انداز روشن از سویچشمفقدان هژمونی و  نیروهای درگیر در این تحول اجتماعی و نیز  

نبود؛   جامعه  انقالبیپیشرو  و خروش  دوردر جزیره  آن  دردناک  عواقبو    این جوش  و    ای  ای  جامعهافتاده 

از  ایزوله منطقهتأثیرات  شده  کشاکشتحوالت  جهانی،  و  قدرتای  بر  های  های  تبعاتجهانی  و  وقایع    متن 

بلکه   حادث نشد،غرب  داری  های بزرگ سرمایهقدرتی و امپریالیستی  ژئوپلتیکی  و مداخله  «جنگ سرد» 
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موازات   به  که  است  این  جامعه  هایمؤلفهواقعیت  این  درونی  روندهای  و  لحظه  داخلی  و و  تاریخی  ی 

انقالبی و تسخیر قدرت سیاسی    قیامسرنوشت این    در  های امپریالیستیقدرتدخالت    ساز این انقالب،سرنوشت

های  تضادها و دگرگونی  ی ناگزیر. اگر انقالب نتیجهای داشتکنندهنقش اساسی و تعیین  گرایاناز سوی اسالم

این تحوالتهم  اجتماعی این جامعه بود،  و  اقتصادیسیاسی،  درونی     داری های سرمایهقدرتی  مداخله  زاد 

ها را تا تسخیر نهایی قدرت سیاسی همراهی آن  کرد و  ترسنگین  نیروهای اسالم سیاسیی ترازو را به نفع  کفه

این انقالب و روابط    سرنوشتغربی در  های  نقش قدرتدر خصوص  برای جزئیات بیشتر  )  .و پشتیبانی کرد

های ظهور و گسترش اسالم  شناختی از زمینهتحلیلی جامعه»   به  امپریالیستی  هایقدرتمیان اسالم سیاسی و  

 . بنگرید( «سیاسی

سپاه   تشکیل  که،: یکم اینمهم همراه بود  روند با دو    پساانقالببحران  متن  استقرار جمهوری اسالمی بر  

  یمؤسسهچندین    تأسیسنظم جدید و دوم،    تثبیتها و  قیام توده  درهم کوبیدننظامی برای    بازوی  عنوانبه

اسالمیبه  )بنیادها(  اقتصادی اقتصادی جمهوری  بازوی  بهها ی شرکتبرای مصادره  سان  از رژیم  ی  جامانده 

 اقتصاد. کنترل سابق و 

 و جایگاه سپاه در تحکیم جمهوری اسالمی  نقش  .2-2-2

ای از نهادهای سیاسی،  ، رژیم جدید طیف گسترده57سو، اندکی پس از سقوط رژیم پهلوی در بهمن  از یک

های سیاسی ایجاد های فعال اجتماعی و گروهموقعیت خود در برابر جنبش  استحکاماقتصادی و نظامی را برای  

، یکی «شورای انقالب»ینی به  جمهوری اسالمی، خمنظام    موجودیت  پس از اعالم  قدریدر این شرایط،    کرد.

انقالب سپاه پاسداران    تأسیس  فرمان،  روند تثبت جمهوری اسالمیدر    اسالم سیاسی  جریاناز ارکان اصلی  

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/07/h-saeidi-on-political-islam.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2019/07/h-saeidi-on-political-islam.pdf
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سپاه در جمهوری   یآمده است، وظیفهجمهوری اسالمی  همانطور که در قانون اساسی    را صادر کرد.  اسالمی

در حقیقت، نقش    .(1358،  ی مجلسها )مرکز پژوهش  بود  «آن  از انقالب و دستاوردهای  »نگهبانیاسالمی  

و    جا مانده از رژیم پهلویبهنظامی نظارت بر بقایای ارتش  یک نیروی شبه  عنوانبه  در آن مقطع  اصلی سپاه

های سیاسی  گروهدیگر احزاب و  اجتماعی و    مترقیِ  های جنبش  اسالمی در مقابل  تأسیسمحافظت از دولت تازه  

 بود.  مخالف 

اینکه خمینی  یقیناً،   به  توجه  آگاهی داشتبا  این واقعیت  و    کشمکشپایان    معنایبه،  شاه  خروجکه    بر 

  در تالش بود تا   هموارهاسالمی نیست، وی  سوی استقرار حکومتبه قدرت سیاسی  راه کسب بر سرها چالش

تضعیف    و در در راستای  ، موقعیت خود را تقویت کندسیاسی  قدرت  تسخیر  جهتدر  نظامی جدید    ابزاربا ایجاد  

 در   مسلحانه  مبارزاتچپ که در  و    سکوالر  جریاناتوزیر مهدی بازرگان( و  دولت موقت )به رهبری نخست

  . (Maloney, 2015, 99; Forozan, 2015, 157)گام بردارد    جسورانه ظاهر شده بودند،انقالب  جریان  

بدیل   یمثابهبه، سپاه  کردخمینی به ارتش اعتماد نمی  ،حاکمیت جمهوری اسالمیدر اوایل    کهبه اینبا توجه  

تا    (Keddie, 2003, 246)  اسالمی تبدیل شد  جمهوریهای  پایهو ایدئولوژیک برای تحکیم    نظامی  اصلی 

  تثبیت  را هوری اسالمیرژیم نوپای جم  موجودیتو  تأمین و حفظ کند نهادهای قدرتبر را بتواند کنترل خود 

در جریان بود    اقصی نقاط کشورهای مختلفی که در  قیام  سرکوبنظامی خود در    قدرترو سپاه از  از این  کند.

کردستان، آذربایجان    مردم  و انقالبی  خیز، جنبش مقاومتدر خوزستان نفت  مذهبسنی  هایعرباز جمله قیام   ـ 

 . (Zabih, 1988, 211) استفاده کرد ـ  صحراو ترکمن
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ها توسط  های اعتصاب، شوراهای کارگری و اتحادیهبه موازات تحکیم موقعیت جمهوری اسالمی، کمیته

مراکز  ، موج مبارزات کارگری در  1357-1360های سرکوب شدند. در طی سال  نظامیو شبه  نهادهای نظامی

. (Bayat, 1988, 50)مواجه شد    حکومتی، از جمله سپاه پاسداران،های مختلف  صنعتی با سرکوب ارگان

به تدریج توسط   نظامی دولتقدرت واقعی شوراهای سکوالر  امنیتی و  تضعیف و سرکوب شد و   نهادهای 

احیا شد. شوراهای انقالبی کارگران    کار  ها و محلارخانهبر فضای کاز باال بار دیگر  و  نفره  سیستم مدیریت یک

سازمانهای»  اسالمیت  "زردِ"  توسط  شوراهای  مانند  دولت،  کنترل  اسالمی  خانه  ،حت  حزب  و    کار   کارگر 

سازی  این مهم، یک وجه اساسی دولت کورپوراتیستی مبتنی بر یکپارچه  .(Jafari, 2014)  «جایگزین شدند

 بود.  ی دولت اسالمیاقتصاد در پیکرهنهادهای کارگران و 

 انداختن بر قدرت سیاسی چنگاسالمی و    جمهوری   حیات  استمرارداخل و در خدمت    که در  شیعالوه بر نق

فرآیند   طور  به، نقش سپاه  1359شهریور    در  ایران و عراقپس از شروع جنگ  ،  برعهده داشت  انقالبدر 

ها،  زمینه  یدر بسیار  گرفتن رهبریعهدهبا به  ،نظامی   قوینظامی به یک نیروی  از یک سازمان شبه  اساسی

(، سپاه ظرفیت خود را  1359-1367در طول جنگ ایران و عراق )  .(Belstad, 2010, 47-49)تغییر یافت  

 ,Golkar, 2012)  خط مقدم جبهه گسترش داد  در  جذب نیرودفاع از رژیم و    در برای بسیج نیروهای داوطلب  

627) . 

سپاه    طوربه نقش  دهه  عنوانبهخالصه،  در  نظامی  نهاد  نخستیک  آمدن  سر  بر  ی  جمهوری   کار 

پس از پایان   اجتماعی داخلی و تهدیدهای خارجی بود.ـ    در برابر مبارزات سیاسی  حکومتدفاع از    ،اسالمی

تعدیل   اجرایسیاسی و اقتصادی رژیم را مجبور به    های از بحران  ای مجموعهو نیز  ،  حکومت  تثبیتجنگ و  
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این  را در  فعالیت خود    های مختلف اقتصادی شد و  نیز وارد عرصهساختاری اقتصاد کرد که به موجب آن سپاه  

 گسترش داد.  حوزه

 بحران دولت کورپوراتیستی و ضرورت تعدیل اقتصادی  .3-2-2

و  تضعیف  ،اجتماعی و طبقاتی هایجدالدر نتیجه  ـ پس از انقالب یدهه تثبیت جمهوری اسالمی در نخستین

و انباشت سرمایه    تولیدفرآیند    شدنمختل،  داریحریم مالکیت و مناسبات سرمایهرفتن مشروعیت  زیرضرب

گرچه حق مالکیت    .جمهوری اسالمی  های جدی سیاسی و اقتصادی دولت کورپوراتیستیبود با بحران  گامهمـ  

قلمداد می قبال    کهچناناما،    شد،در جمهوری اسالمی مقدس  انقالبی علیه روابط    خیزش  مطرح شد،نیز  که 

انباشت سرمایه    فرآیند   ثباتی سیاسی، کنترل دولت بر اقتصاد، جنگ و بیاقتصادی سرمایه داری،  اجتماعی و  

اقتصاد سرمایه به اشکال مختلف مختل کرد و  به  روبرو ساخت    یک بحران جدی  با   دولتیِ حاکمداریِرا  که 

  .در بطن جامعه در جریان بود خصومت با سرمایه و حقوق مالکیت موجب آن

دارایی  » به   ،کنترل دولت، تحت  های اقتصادی، مقادیر زیادی از داراییهای کالنمصادره  ی در نتیجه

یک    کهشایان ذکر است    اگذار شد.فرادولتی و بنیادها و مؤسسات  شده به  های مصادرهدارایی« در آمد.  عمومی

شده  های مصادرهشد تا از اموال و دارایی  تأسیس  به فرمان خمینی  تضعفان«س»بنیاد م،  بانقال  وقوعماه پس از  

تشکیل    «خرداد  15نیاد  ب » و    «بنیاد شهید» دیگری مانند    نهادهایاندکی پس از آن    کند.  «حفاظت و مدیریت» 

جمهوری اسالمی تبدیل   اقتصادی و مالیاین مؤسسات اقتصادی به بازوی  .  (Maloney, 2000, 153)شدند  

گذاری(  شدند. در مواجهه با چنین شرایطی، تولید به شدت مختل شد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص )سرمایه

ایران بحران اقتصادی را تشدید کرد، واردات    المللیِدر روابط اقتصادی بین  گسستبه شدت کاهش یافته بود،  
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حکومتی  درونهای  جناحجدال میان  . نیز  سقوط کردند  گیریچشمطور  بهای  صنعتی و کاالهای سرمایه  مصالح

های اجتماعی  تنش  ضررورت منجمدساختن  اوضاع بحرانی را تشدیدتر کرد.اقتصادی جدید    نظامبر سر ساختار  

های آن پاسخ داده  ها بدون اینکه به خواستهـ یعنی راکدساختن و سرکوب آن  امنیتی  و  نظامی  نهادهاو توسط  

جمهوری    هایپایه  تحکیمدر جهت    وابسته به آن  نهادهایدولت و    در دستانو همچنین کنترل اقتصاد    ـ  شود

  جویی رانت  هایاوضاعی، فرصت  بر بستر چنین  .تشدید کرداز پیش    را بیشفرآیند انحصار اقتصاد  اسالمی،  

رژیم  برای ان  روحانیون  اًعمدت)  مقامات  و  اعوان  به  فراهم    ( ارشانصو  آنها  طریق    گوناگون  اشکالشد.  از 

بنیادهای  ،ترمو از همه مه  شده،مؤسسات ملی  بر حولهای وابسته  سازمان بدین  .  فرادولتی جمع شدند  در 

پهنه در  سرمایهترتیب،  شدهی  کوبیده  درهم  شرکتی  داری  تعدادی  شدند  ایران  برپا  عظیم  انحصاری  های 

با توانایی انحصاری در تولید    شرکت  400(. بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب  83،  1387)نعمانی و بهداد،  

است.   اساسی  کاالهای  از  حدود  بسیاری  با  بنیاد  اقتصادی  میلیارد    12این  واحد  بزرگترین  دارایی،  دالر 

 . (Waldman, 1992, Maloney 2000, 153)  خاورمیانه بود

بین سال نفتی  درآمدهای  و  به  ،  1367و    1365های  کاهش  نفت  بازار جهانی  اشباع    تخریب دلیل 

  پایداری و   قادر بهکه دیگر    ه بودات نفتی ایران در جنگ با عراق، رژیم اسالمی را در موقعیتی قرار دادتأسیس

های عمیق  به فصل سوم بنگرید(. رژیم ایران در مواجهه با این بحرانبیشتر  جزئیات  برای  )ادامه حیات نداشت  

،  (یسم نولیبرال)  اقتصاد جهانیسیاست غالب    باسویی  تعدیل اقتصادی در هم  به اجرایاقتصادی و سیاسی مجبور  

 . بود و این نیز مستلزم تجدید ساختار شکل دولت شد
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 مرکانتیلیستی و دخالت سپاه در اقتصاد نو   ی گرا ظهور دولت توسعه  .3-2

پردازیم. نخست می  ی پس از انقالبدر این بخش به بررسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در دومین دوره

  سال  ازاقتصادی  لیبرالیسم  هایپیشبرد سیاست مرکانتیلیستی ونو یگرابه تشریح و تحلیل ماهیت دولت توسعه

اقتصادی در    تبا اجرای تعدیال   یاقتصادسیاسی و    م که به موجب آن ساختار قدرتیپرداز میسو  اینبه  1368

مختلف  زمینه امر  و    شدنددگرگون  های  دخالت  این  اقتصادموجبات  در  روند  فراهم  را    سپاه  سپس،  آورد. 

 . گیرندمیغور و بررسی قرار مورد یند آدر این فر اسازی و نقش نهادهای نظامی و بنیادهخصوصی

 مرکانتیلیستی ایران نو   ی گراماهیت دولت توسعه  .1-3-2

  ی این دولت یک استراتژی توسعه  ( 1مرکانتیلیستی ایران دارای سه ویژگی مهم است: )نو  یگرادولت توسعه

را   باال  تقویتاز  بازسازی  برای  سرمایه  یسازوکارها  و  تعدیل    داری،مناسبات  و  اقتصادی  رشد  استمرار 

المللی  های مؤسسات مالی بینویی با دستورالعملسی وابسته« در همیک استراتژی »توسعه  مسیرساختاری از  

فرادولتی و نهادهای    ی بنیادها  از ظرفیت گیری  با بهره  است تا  در پی ایناین دولت    (2)به اجرا در آورده است؛  

اعمال کند و  اقتصادی    تجدیدساختاربرای  های ضروری  ابزارسازوکار و  کنترل خود را بر   )چون سپاههم(نظامی

ی را  های سیاسی برای تصرف منابع دولت، فضای بیشتر، رقابت بین جناحگرایی( جناح3)  و استمرار ببخشد؛ 

. در  کندمیفراهم  کنند،تر را حمایت میهای اقتصادی لیبرالسیاست  هایی کهآنداران خصوصی، برای سرمایه

نفع  های ذیو گروه  حکومتدخالت مؤسسات وابسته به    ی گسترهو    میزان بر    حکومتیهای درونبندیواقع دسته

 گذارد.می عظیمیدر اقتصاد تأثیر 
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از   اقتصادی و بسیاری  و  تراکم بحران سیاسی و  ایدئولوژیک ناسازهتضاد  که    یدیگر  های ساختاری و 

فضای سیاسی و که  ، طوریشدتداعی می  محوریدولتبا اقتصاد    به نوعیشد،   مواجهجمهوری اسالمی با آن  

سو بود با  هم  سیاست تعدیل اقتصادی.  آوردفراهم    سوی نظام بازار آزادبه  را برای اصالحات اقتصادی  ذهنی

بر پهنه که  اع   یروندی  بود. بحرانبخش  یافته  اواخر دهههایی که  ظم »جهان جنوب« استیال  و    1970ی  در 

اقتصادی مواجه  تقریباً  ،  1980ی  دهه با بحران مالی و رکود  بود، آناکثر کشورهای خاورمیانه  را    هاساخته 

چالش  سوق داد.    پول   المللی بانک جهانی و صندوق بینسوی اصالحات ساختاری اقتصادی، تحت نظارت  به

 مبتنی بر بازار آزاد   داریتحریک توسعه و رشد اقتصاد سرمایهضرورت    سو،، از یکمهم جمهوری اسالمی

با خطر  بقای جمهوری اسالمی  ای که  گونهبود به  بر جامعه )از جمله اقتصاد(  دولت  کنترلتداوم  و در عین حال،  

 فروپاشی مواجه نشود. 

،  تصریح گردیدنیز  باالتر  که  چنانکه  همروی بیاورد.  اقتصادی  وادار ساخت به تعدیل  ها رژیم را  این چالش

گرفتن سیستم نرخ ارز کردن ارز و در پیشنرخی( تک1)  ی در ایران شاملنولیبرال  های اقتصادیتطبیق سیاست

های دولتی  شرکت  سازیی( خصوص3گیر کنترل قیمت و سوبسیدها؛ و )( حذف و کاهش چشم2شناور )ریال(، )

  ، سودآوری باال برای سرمایهتسهیالت اجرا و پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی مستلزم تأمین امنیت و    بود.

است.   سرمایه  نفع  به  درآمد  توزیع  بازسازی  است  ،  ترتیببدینبا  الزم  دولت  هدفی،  چنین  حصول  برای 

د باشد، باید خود عه آن متبر  حمایت کند و در برا  از سیاست حمایت از آزادی فعالیت سرمایه  حگیرانه و صریپی

کننده، از بازار بیرون بکشد. همچنین الزم است دولت قواعد  تنظیم  عنوانبهکننده و هم  تولید  عنوانبهرا، هم  

 هامشوق  این  (.101،  1387بهداد،    )نعمانی و  چنان تدوین کند که مشوق انباشت سرمایه باشدبازار را از نو آن
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قیمت آزادسازی  خارجی،  استقراض  سرمایهاه شامل  افزایش  و  گذاری،  اقتصاد  در  خصوصی  های 

ی در دستورکار  نولیبرال   یها به اجرا درآوردن این استراتژی و سیاست  .بود  دولتیهای  سازی شرکتخصوصی

برخی  جناح  یکلیه از  نظر  داشت. صرف  قرار  اسالمی  جمهوری  درون  سیاسی  سیاست  اتافتراقهای  و    در 

  های بحرانبر    اساسی بود که چگونه  یحول این مسئله  دولتی  و نخبگان  هاو رقابت بین جناح  نزاع،  پروپاگاندا

  پیشگیری کرد.   آناز خطرات سقوط  از چه مسیری    و به تبع آن  بیایندفائق  رژیم  سیاسی و اقتصادی    ،اجتماعی

این استراتژی در    در قبال  هاجناحکدام از  اقتصادی و رویکرد هر    لیبرالیسمهای  اجرای سیاست  ینحوهبنابراین،  

 ارائه و تحلیل خواهد شد.  در ادامه به این طرف، 1368، از  ریاست جمهوری هایدوره

  ایران  بورژوازیآن بخش از  در پسایند مستقیم جنگ ایران و عراق،    :رفسنجانیوری  هجم ی ریاست دوره 

لیبرالیسم  استراتژی  گذاشت و    ساحت جدال سیاسیپا به    جان به در برده بود،  که از تحوالت انقالب و جنگ

عَلَم کرد.    ،رژیمبرای بقای  هم  و    یاقتصاد  یبرای توسعههم    ،ناپذیرانداز اجتنابچشم  عنوانبهاقتصادی را  

به رهبری هاشمی    گراهای سنتی ـ و جناح عملدر ائتالفی میان »بورژوازی تجاری« ـ عمدتاَ بازاریسان،  بدین

به تبلیغ و نها  آ.  (Ansari, 2012, 345)  رفسنجانی، مسئولیت اجرای لیبرالیسم اقتصادی را به عهده گرفتند

پرداختندترویج   اقتصاد    این  یک  رقابتی  «مدرن» که  بازار  و  بر  است    درستمسیر    ،مبتنی  کشور  برای 

271) ,2003 Amui,-Ahmadi(  .  زیرا نگران  منتقد لیبرالیسم اقتصادی بود،    20اسالمی  گرایدولتجناح

 Moslem, 2002, 163-6, in)  بود« بازرگان یهای وابسته به طبقهو جناح  هایتوانمندسازی بیشتر بازار» 

Maloney, 2015, 203)  .پیاده برای  پایین  به  باال  از  استراتژی  لیبرالیسم  رویکرد رفسنجانی یک  سازی 

 
 این جناح به »چپ اسالمی« معروف است. ایران،  داخل متعارف سیاسی در یحوزه. در  20
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مهار اقتصاد توسط  بلکه    در فرآیند تعدیل اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند  ای که دولتبه گونه  ،اقتصادی بود

داللت بر   تعدیل ساختاری(  ی)معروف به برنامه  توسعهی اول  سالهی پنجبرنامه  .نشودخارج    کنترل  از  دولت

المللی پول ی صندوق بینهای تجویزسو بود با دستورالعملهمهای اقتصادی داشت که  گیر سیاستتحول چشم

ی از صندوق هیأتسفر    متعاقب  (.1368های مجلس،  بود )مرکز پژوهش  تعدیل اقتصادی برای ایران  یبرنامهو  

که مقامات است  آمده    آن  گزارشی منتشر شد که در،  1369المللی پول و بانک جهانی به ایران در سال  بین

تر نقشی قویآوردن  همافری اقتصادی کالن کشور،  جانبهسوی تعدیل همهرا برای حرکت بهعزم خود  » ایرانی  

( کردند«  ابراز  اقتصادی  بندهای  و  قید  تدریجی  و حذف  بخش خصوصی  در  نقلبرای  بهداد،  شده  و  نعمانی 

ص.  1387 این    (.89-88،  اصلی  محدودتشویق    برنامه،اهداف  صنعتی،  بهبود    ساختنرشد  دولت،  نقش 

  افزایش گذاری خارجی، مدیریت کسری بودجه و تورم،  سرمایه  روی  بهسیستم مالیاتی و بازگشایی اقتصاد  

بهرهبهینه  و  صادرات، منابعسازی  از  در  (Maloney, 2015, 201; Rakel, 2008, 93)بود    برداری   .

  سازوکار  عنوان بهرا    متقابل«  بیعقراردادهای  » های لیبرالیسم اقتصادی، دولت ایران الگویی از  چارچوب سیاست

مفصل به این موضوع  طور  به  سوم  فصل  درکرد )  ارائهگذاری خارجی در بخش باالدستی نفت  جذب سرمایه

برای تشویق رشد بخش    (.خواهیم پرداخت اقتصادی مختلفی را  این، دولت رفسنجانی اصالحات  بر  عالوه 

، آزادسازی  دولتیهای  سازی شرکت، خصوصیسیستم نرخ ارز شناور   کردن ارز،نرخیتکخصوصی از جمله  

 ی معروف به »سازندگی«، در دوره  .(Cammett, et al., 2015, 312)  ها اعالم کردها و حذف یارانهقیمت

چون سپاه و  همای  یافتهاز منابع و نیروهای نظامی سازمان  اش ی سازندگیدر راستای پیشبرد برنامه  رفسنجانی

ی اقتصادی  ها را برای مشارکت در توسعهو آن  ( بهره گرفتو نیز شماری از مؤسسات فرادولتی )بنیادها  بسیج
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  ی گیر اقتصادی در دوره. با وجود تعدیالت چشم(به این موضوع برخواهیم گشت فصل چهارم در )  سازمان داد

بازار   بین دولت و  این مهمتغییر اساسی نکردتصدی رفسنجانی، پیکربندی قدرت  اقتصاد    استمرار  .  کنترل 

از شاخص  توسط دولت اصلی دولت  )که یکی  است( نوهای  نمایش می  مرکانتیلیستی  به    عنوان به  گذارد.را 

نظامی  سازی، دولت )و نهادهای  سیاست خصوصی  اجرای  دهه  یک پس از  ،  هفتاد شمسیی  در اواخر دههمثال،  

. به موازات استمرار انحصار دولت بر اقتصاد،  ی اقتصاد بودند بازیگران اصلی در حوزهچنان  ( همو فرادولتی 

های مردمی بروز داد.  ی خود را در اعتراض و ناآرامینولیبرالهای  اجرای سیاستتبعات اجتماعی و اقتصادی  

  پول ، تضعیف  فزاینده، تورم باال، بیکاری  »رکود اقتصادی، اقتصاد ایران با  ی هفتاد شمسیی دوم دهههیمندر  

اجتماعی در چندین شهر    اعتراضات  تحوالتاین    روبرو شد.  فقر و ثروتگیر شکاف بین  ملی و افزایش چشم

ها نفر، صدها زخمی،  ده  به همراه آورد. این اعتراضات با کشتنرا  بزرگ و اعتصاب در مراکز مهم صنعتی  

های  رامیناآ .(Rakel, 2008, 104)شدت سرکوب شد«  ، بهصدها نفر بازداشت که برخی از آنها اعدام شدند

  ها قیمت  در نتیجه.  کرد  ینولیبرال های  برخی سیاستاجرای  از    نشینیمجبور به عقب  موقتاً  اجتماعی دولت را

 موقت  طوربهها  سازیافزایش یافت و خصوصینسبتاً  بوروکراسی دولت  دوباره توسط دولت کنترل شدند،  

جمهوری اسالمی به  های جدیدی را برای  بحران اقتصادی و سیاسی چالش  و تداوم  این اقدامات.  دندمحدود ش 

در رأس دولت قرار  زاده شد و    به رهبری محمد خاتمی  طلبکه از زهدان این اوضاع، جریان اصالح  بار آورد

 گرفتند. 

خاتمی:دوره  محمد  نتیجه  ی  جناح  در  دو  اتحاد  یعحکومتیدرونگون  ناهمی  لیبرال  نی،  ائتالف  های  با 

قدم به خط  خاتمی  محمد  گرا،  ی مرکزی گرایش پوپولیستی ـ دولتمشوق لیبرالیسم اقتصادی و بقایای هسته
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ان ریاست  کسدر نتیجه    و  (Behdad, 2000, 35)اسالمی گذاشت    ر جمهوریدمقدم مبارزه برای رهبری  

را در دست گرفت. از رویکرغم  بهخاتمی،    جمهوری  و سیاستانتقادش  بر سر  رفسنجانی،    هایرد  از  پس 

اقتصادی    لیبرالیسمبر  در آن  اقتصادی را مطرح کرد که    سازی ساختارباز   یپروژه  1378، در سال  کارآمدنش

اشـ  آنهایی که دیدگاه رفسنجانی  طلبان پیرامونیاصالحی  خاتمی و حلقه  ورزید.می  تأکیدو اصالحات سیاسی  

خصوص   پذیرفت  لیبرالیسمدر  را  بودنداقتصادی  اجرای  ـ    ه  که  استدالل  این  از    تعدیالتبا  تابعی  اقتصادی 

»عدالت اجتماعی«    نیز  ی اقتصادی وبا توسل به سیاست سریع توسعهمدرنیسم سیاسی است، قول دادند که  

»برنامه  اجتماعی و اقتصادی را حل خواهند کرد.معضالت   تمایل    «، ویی سوم توسعهسالهپنج  یبا معرفی 

ساختاری  ای  بلندپروازانه اصالحات  با  رابطه  اعال  اقتصاد   دردر  سو  طوربه.  کرد  ن را  فصل  در  در    ممثال، 

شرکت مدیریت  و  سهام  واگذاری  منظور  خصوص  »به  که  است  آمده  دولتی  افزایش  های  و  کارآیی  ارتقای 

  توانمندی   یگذاری و توسعهسیاست  یکارآمد کردن دولت در عرصه  وری منابع مادی و انسانی کشور وبهره

فعالیت   یکه ادامهی ی هاشرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در سهام شرکت  های خصوصی و تعاونی،بخش

به    قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی،  مقررات ایندولتی غیرضروری است، طبق  آنها در بخش 

  ی است تأکید این طرح    (.1379های مجلس،  « )مرکز پژوهشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شدبخش

همچنین صادرات؛ و    ، وگذاری داخلی و خارجیگسترش بخش خصوصی؛ افزایش سرمایه» به    دهی پاسخبر  

مالکیت  الزم است  شد که  می  تأکید مطابق این طرح،    .(Rakel, 2008, 98)«  غیر نفتیهای  حوزه  یتوسعه

  2002در سال  نیلی همانطور که  «دولت دارای انحصار طبیعی است.» مگر در مواردی که  تجزیه شود عمومی

اجرا  هایی را  ، امروز برنامهداشتند  محوردولتهای اقتصادی  گیریمدیران ]برنامه[ که جهت» یادآوری کرد،  
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 ,Ahmadi, 2003, 272)دارند« از بخش خصوصی  حمایتمدرن و  اقتصاد رقابتیِ وسویسمتکنند که می

in Harris, 2003)حل بهبود اقتصاد ، راهسواقتصادی خاتمی، از یک    ی. به عبارت دیگر براساس برنامه

سرمایه بسیج  سرمایهی  ایران  جذب  و  امنیت داخلی  ضمانت  طریق  از  خارجی  رفع    گذاری  و  سرمایه 

های سیاسی عامل مهمی از دیگرسو، از منظر خاتمی، آزادی  های تحمیلی به بخش خصوصی است.محدودیت

هر کاری که از دستش برآید » اش  دولتکه    ه بود، وی قول داد همچنین  بود.  یاقتصاد  لیبرالیسمبرای دستیابی به  

این  .  (1376آذر،    9)همشهری،    «تر درآمد حمایت کند.عادالنهدهد تا از عدالت اجتماعی و توزیع  انجام می

ای که بر خاتمی طی دو دوره  گرای متحدش.ها تالشی بود برای جلب رضایت جناح پوپولیستی ـ دولتوعده

سازی،  ی پیچیده اقتصادی ـ از جمله خصوصیجمهوری تکیه زده بود، سعی در حل چندین مسئلهمسند ریاست

  ی ارزی ذخیرهصندوق    تأسیسو    نرخی کردن ارزتکگذاری،  توجه در تجارت و سرمایهقابلهای  پیشرفت

نفت  ایران درآمد  نوسانات  برابر  در  محافظت  اقتصادی  داشت.  ـ  برای  نظر    وی  سیاست  از  از  پیشتیبانی 

و  داشت،  نظر  اتفاق  با پارادایم جناح پراگماتیستیگذاری خارجی،  سازی بیشتر برای جذب سرمایهخصوصی

چارچوب،    همیندر    .سو بودهممحتاط بود،  سازی  خصوصی  ی دامنهدر مورد  کار که  جناح محافظه  با  همچنین 

 «سازیسازمان خصوصی»  ؛تصویب کرد  79های خصوصی در سال  بانک  تأسیسمجلس قانونی را مبنی بر  

بندی بودجه  برای عایق  «ذخیره ارزیحساب  »و   ؛شد  تأسیسدولتی  های  سازی شرکتبرای مدیریت خصوصی

رغم این اقدامات، خاتمی علی  .(Maloney, 2015, 290-91)  شد  تأسیسقیمت نفت    یثبات بی  در برابرایران  

ریزی شده طور که طرحخود، آن  اقتصادی  لیبرالیسم  یپروژه  در دستیابی به اجرایاش  حامی  بانطلو اصالح



 

 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران  74

با شعارهای پوپولیستی گرایان(  )اصولکار محافظهنوآمد آن چیزی نبود جز اینکه جناح  و پی ناکام ماندند  بود،

 ی نمایش انتخاباتی را به نفع خود تغییر داد. صحنه

بسیج و سپاه یِ  یافتهی سازماننژاد با فراخواندن نیرو، احمدی84  ماه  در تیر  :نژاداحمدی محمود  ی  دوره 

  آن بخش از جامعه که در طول پانزده سال اخیرپوپولیستی برای جذب   با اتکا به شعارهایو همچنین  پاسداران  

های کلیدی و بر تمام ارگانداری دولت را به دست گرفت  ، سکانآسیب دیده بودند  ینولیبرال های  از سیاست

سو  هم،  اشطلباصالح  رقبای قبلی  خاتمی،  نژاد، مانندهای راهبردیِ اقتصادی احمدیسیاست  تکیه زد. دولت  

پالتفرم با  سرمایهتوسعه  بود  رفسنجانیی  پساجنگِ  خصوصی  ـ  داریِ  جمله  شرکتاز  و های  سازی  دولتی 

انرژی و آغاز یک    ییارانهحذف    اساساً  دستاوردهای وی در این دورهدر همین راستا،  .  یاقتصاد   لیبرالیسم

، در  ی دومدر رابطه با مسئله.  (Cammett, et al., 2015, 314)  سازی بودخصوصی  یگسترده  یبرنامه

های اقتصادی را خصوصی کند  بنگاه  کل  درصد  80به دولت دستور داد که    جمهوری اسالمی  رهبر ،  86ماه  تیر

لت  ، دو87-88، در سال  هاگذاریسیاست  همین  در چارچوب   (. گردیممیبه این مسئله باز    2-3-3بخش    در)

اعالم کرد   دولتیهای  های بدون بهره و ادغام برخی از بانکبانک  ی ازنژاد طرحی را برای ایجاد سیستماحمدی

به   منجر  میان  که  حاکمیت  هایجناحنزاع  شد  درون  دولتی  نخبگان  بخش    .(Maloney, 2015, 334)  و 

. اگرچه سپاه از زمان رسید  حکومتینظامی و    نهادهای به    های دولتیشرکتواگذارشده از    سهامای از  عمده

دوره  لیبرالیسمآغاز   در  وارد    یاقتصادی  شدی  عرصهرفسنجانی  بوداقتصاد  دورهه  در  اما    تصدی  ی، 

تر  کنندهتر و تعیینبرجسته  ،ویژه در بخش نفت و گازبه  ،اقتصاد  گوناگون  سپهرهاینژاد، دخالت سپاه در  احمدی

 (. گیریممیپی  فصل چهار را در ی آخرنکتهادامه شد )



 

 حامد سعیدی 75

. روحانی قول داد که  به حسن روحانی رسیدجمهوری  کرسی ریاست،  92در سال    :ی حسن روحانیدوره 

اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، امنیت را برای رشد اقتصادی    غام مجددداها و  حذف تحریم  ،اصالحات  با انجام

امری که به    ،پایان دهددر اقتصاد  بنیادها و نیروهای نظامی    انحصار  به  همچنین، وی وعده داد که  .بازگرداند

با  روحانی  کند.را تضعیف میسازی خصوصی ی پروژهبرای بخش خصوصی و اجرای  فضای فعالیت وی باور

انحصارات شکسته شود و رانتاعالم کرد که   اقتصادی رقابتی و شفاف شود،  بین برود«»باید فضای  از   ها 

خاطرنشان  وی  قانون اساسی،    44  اصلسازی، مطابق  ی خصوصیدر رابطه با برنامه  (.1392)صدای آمریکا،  

گری دولت کاهش یابد و کار به بخش اساس سیاست این بوده که اقتصاد ما رقابتی شود و تصدی»ساخت که  

شود واگذار  )تابناک،غیردولتی   »  a1392.)  این  به روحانی  پرطمطراق  هایلفاظیرغم    درسپاه    مشارکت، 

، روحانی در  92در سال    از برخی لحاظ تقویت کرد. در همین راستارا  بسا آن  را استمرار بخشید و چه  اقتصاد

سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری  سخنرانی در برابر فرماندهان سپاه بیان داشت که »یک 

های مهمی که بخش خصوصی توان آن را  روژهمثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پ 

   (.2013وله، « )دویچهندارد برعهده بگیرد

ی بودجه سال  طبق الیحه  های نفتی،برای تأمین مالی پروژه  ترین تحول،تازه  عنوانبهبه همین ترتیب و  

ربط تا سقف سه میلیارد دالر اوراق  ذی یهای دولتی تابعهوزارت نفت مکلف است از طریق شرکت»  ،1399

  قانون در بخش دیگری از    .(98« )ایسنا،  وزیران منتشر کند  هیأتمالی اسالمی )ریالی یا ارزی( با تصویب  

های  گذاران بخشهای عامل مجاز هستند تا سه میلیارد دالر به سرمایهبانکمده است که » آ  99سال    یبودجه

ای باالدستی نفت و گاز  های توسعهبرای طرح  االنبیا خاتمو    نهادهای عمومی غیردولتیخصوصی، تعاونی و  
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خبر داد که  خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،  اسداهلل قره.  (1398« )ایرنا،  تسهیالت بدهند

بیژن زنگنه، وزیر  ،  نشستی میان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با حضور 98در تاریخ هشتم مرداد 

در این نشست » شد. وی اشاره کرد و گفت:  برگزار    ،االنبیاو سعید محمد اسالمی، فرمانده قرارگاه خاتم  ،نفت

دوجانبه همکاری  خاتم  یبه  قرارگاه  و  نفت  توسعهوزارت  برای  تدوین  پتروپاالیشگاه  یاالنبیا  از  پس  ها 

دولت،  نامهآیین سوی  از  آن  تصویب  و  اجرایی  توسعههای  با  همکاری  این  شد  مقرر  و  فعالیت    یاشاره 

وی افزود: همچنین   .پتروپاالیشگاهی شرکت پاالیش نفت آناهیتای کرمانشاه توسط قرارگاه خاتم آغاز شود

های پتروشیمی، تکمیل ظرفیت تولید پاالیشگاه  ساخت پارک  یدر زمینه  االنبیامقرر شد قرارگاه سازندگی خاتم

ستار گازی  خلیجمیعانات  پروژهه  دیگر  و  کندفارس  همکاری  نفت  وزارت  با  نفت  صنعت  )شانا،  .های   »

1398a .) 

ی  نولیبرالهای حکومتی در قبال اجرای سیاستهای درونو رویکردهای جناح سیاستها رئوس اصلی  این

بود.   اقتصاد  در  و حکومتی  نظامی  نهادهای  و  دولت  نقش  به سهو  ادامه  از    یمؤلفه  در    کردن عملیاتیمهم 

 پردازیم. لیبرالیسم اقتصادی می

 استقراض و بدهی خارجی 

سرمایه جذب  برای  اقتصادی  تالش  لیبرالیسم  سوی  به  گامی  خارجی  استراتژی    عنوانبهی  ی توسعه» یک 

گذاری داخلی، جمهوری اسالمی را وادار  بحران حاد ارز و کمبود مزمن سرمایه  ایران بود.دولت    «ی  وابسته

،  المللی کرد سسات مالی بینخارجی و وام گرفتن از مؤ  یبه ترک شعارهای پوپولیستی سابق خود علیه سرمایه

بحران در  گشایشی  که  امید  این  کند.اقتصادی  های  به  جناح  ایجاد  برخی  مخالفت  رهبران  علیرغم  و  ها 
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داری وابسته ایران در  سرمایه  یوابسته  احیای اقتصادآن را »   خارجی، که    استقراضدر قبال    حکومتیدرون

شاه« الزامات  ،  (1368شهریور،    8)کیهان،    کردندمیتلقی    حکومت  برای    لیبرالیسممنتها  جایی  اقتصادی 

دستیابی   ناپذیر تبدیل شد.به امری اجتناب شعارهای پوپولیستی باقی نگذاشت و در نتیجه، استقراض خارجی

آمد اساسی به دنبال داشت: »نخست، ی اقتصادی دو پیمنابع مالیِ توسعهجهت تأمین    به استقراض خارجی

ی خارجی دولت  دوم، برای جلب سرمایه  اش بود.اعتراف علنی به شکست دولت در ایجاد اتوپیای اسالمی

پای بود  خمجبور  آزادوبندی  بازار  تشویق  و  بازار  نهادهای  بازسازی  به  را  اقتصاد  بهـ  [  د  الزامات  سان 

اول، افزایش شدید  ی  وهلهبنابراین، در    (.88،  1387بهداد،    و  نشان دهد« )نعمانی  ]ـ  نولیبرالداری  سرمایه

اقتصادی    ی. نخستین برنامهداشتشکاف بین صادرات و واردات    پُرکردنخارجی برای    هایوامواردات نیاز به  

خارجی دولت از    استقراض خارجی را تخمین زده بود. استقراض و بدهیمیلیارد دالر    28دولت رفسنجانی  

افزایش یافت که این    75و    74  هایمیلیارد دالر در سال  و دو  بیست  به تقریباً  73میلیارد دالر در سال    چهار 

 .  )Bank, World (2001 شد  هفتاد منجری در اواسط دهه 21کوچک بحران بدهی   به یکامر 

به  76این روند در سال  طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، نشان داده شده، 2-1 نمودارطور که در همان

خاتمی، بدهی خارجی روند صعودی و نزولی    جمهوریریاست  یمیلیارد دالر کاهش یافت. در دوره  12.6

افزایش میلیارد دالر    23به    83میلیارد دالر کاهش و دوباره در سال    9به    79  طوری که در سال، بهه استداشت 

 29 اًبا تقریب 86های خارجی در سال  ، روند بدهیجمهور شدرئیس 84نژاد در سال هنگامی که احمدی .یافت

میلیارد دالر کاهش    22به حدود    89  تا  87های  خود رسید، در حالی که در سال  اوج  ینقطهمیلیارد دالر به  

 
21 A mini–debt crisis 
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  7توجهی به ، بدهی خارجی ایران به میزان قابل90المللی علیه ایران از سال بین هایتحریم هنگام باهم یافت.

میلیارد دالر    5چنان به  همروند ریاست جمهوری روحانی، این    ی. در دورهنزول کرد  91میلیارد دالر در سال  

  10و    95در سال  میلیارد دالر    8.5،  94در سال  میلیارد دالر    7، و بار دیگر به حدود  کاهش  93در سال  

 است.  افزایش یافته 96در سال میلیارد دالر 
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 ها آزادسازی قیمت 

بیست برابر در بازار آزاد  ، قیمت ارز  اوایل این دههآغاز شد. در    هفتاد   یآزادسازی بازار ارز از ابتدای دهه

بود رسمی  نرخ  از  دولت  .  (Cammett, et al., 2015, 313)  بیشتر  تصمیم  رفسنجانی  بر  دولت  مبنی 

بخش خصوصی    ی تولیدقیمت اکثر کاالهای  بر  اعالم کرد و دولت کنترل    شرکت دولتی راسازی صدها  خصوصی

به افت شدید نرخ ریال،    واکنش. در  بودها با افزایش درآمدهای نفتی همراه  . آزادسازی قیمترا متوقف کرد

بانک مرکزی ایران و تسهیالت اعتباری  های  وام  ها، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش یافت.با افزایش قیمت

متوسط    طوربهگیر تورم  این امر منجر به افزایش چشمکردند.  دولت را تأمین می  ی، کسری بودجهتبانک تجار

 .(Rakel, 2008, 94)  رسید 1375 سال  در درصد 50شد که سرانجام به   سال در درصد 24

به دلیل   هاروبرو بود: بحران تراز پرداخت  اساسی  ایران با چندین چالش  22»پرسترویکا«ی با این حال،  

و   ندود آمد، بیکاری و تورم به سطحی غیرقابل تحمل رسیدبه وج  73و    72های  سقوط قیمت نفت در سال

 ,Harris, 2013)  به وقوع پیوستدر چندین شهر بزرگ ایران    مردمی  اعتراضاتگونه که باالتر ذکر شد  همان

رفسنجانی  .(51 گسترده  دولت  اعتراضات  ترس  مردمیاز  عقب  ی  به  از سیاستمجبور  محدود  های  نشینی 

اقتصادی   عقب  شد.لیبرالیسم  این  پی  »زیگدر  استراتژی  دولت  ادامهنشینی،  برای  را  لیبرالیسم  زاگ«  ی 

کرد.   آغاز  نتیجهاقتصادی  بدهیی  در  دههافزایش  در  را  1370  یهای خارجی  ارز  نرخ  رفسنجانی  دولت   ،

اعتبار ارزی در وضعیت دشواری    لحاظر همچنین جمهوری اسالمی را از  این ام  مجدداً تحت کنترل قرار داد.

 
یک سری از اصالحات اقتصادی که در ژوئن ( که به معنای »بازسازی« است، اصطالحی روسی است که به Perestrojka) پرسترویکا.  22

 .شود، معرفی گشت اطالق میمیخائیل گورباچف  شوروی،  وقت رهبر توسط  1987

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81
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اعتراضات شدید    . این افزایشیافتند  افزایش  درصد  60ها حدود  دادها، قیمتپسامد این رخ  قرار داده است.

باعث شد دولت امر  این  برانگیخت.  با  اجتماعی را  تعیین سقف نوسانات ، همراه  ارزی،  اِعمال مجدد کنترل 

کند.قیمت باب  نو  از  را  تأثیر   ها  ریال  ارزش  داشت.ی  کاهش  اقتصاد  بر  اینعال  تورمی  بر  نتایج  وه  ها، 

از مردم شد.  آباعث کاهش در  های لیبرالیسم اقتصادی سیاست به کاهش  ها  اینتمام  مد واقعی اقشار وسیعی 

لیبرالیسم اقتصادی،    ی مدافعانه به عقیدههایی ک ؛ سیاستانجامدمی  دست و کارگرتهی  سطح زندگی عموم مردم

، سطح زندگیواقعی و    مزدهایکاهش    در پی آنو    ،روند تورمی  نفسه موهبتی برای اقتصاد است. زیرافی

یابد  می کاهش، مصرف هدر نتیج  برد.باال میدر اقتصاد را و سهم سرمایه )سود(  کندسهم توزیع کار را کم می

 (. 95-97 صص.، 1387)نعمانی و بهداد،  یابدگذاری افزایش میو سرمایه

 گذاری در اقتصاد سرمایه 

اجرای این  از دیگر اهداف سیاست لیبرالیسم اقتصادی است. در پی    داخلیگذاری در اقتصاد  افزایش سرمایه

به   65  سال  در  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  25از    وسازساخت  در بخشهای دولتی  گذاری، سرمایههاسیاست

یافت  70  سال  در  درصد  35 دهه.  (Cammett, et al., 2015, 313)  افزایش  اوایل  ،  1370ی  در 

ساز تجاری  وهای مسکن و ساختپروژهرا به سمت  سوداگرانه    یغالمحسین کرباسچی، شهردار تهران، سرمایه

محافظت در برابر فشارهای  و    و کاربری زمین   بندی در ازای معافیت از قوانین منطقهطوری که  به  ، ترغیب کرد

و    سیاسی، بازرگانان  و    وسازکنندگانساختاز  بخش  سرمایه  .بگیرد  عوارضهزینه  در  خصوصی  گذاری 

  ـ  بازسازیِ شهری  امروز دیگر تأمین مالی  ؛افزایش یافتبرابر  پانزده    76تا    66وساز شهری از سال  ساخت

به این شکل  ـ اندشکل گرفته آن اطرافهای و بزرگراههای تهران و  خراشآسمان هیأتآنچه تاکنونی در یعنی 
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دهه.  (Ehsani, 2009, 29-30, in Harris, 2013, 53)  شودمیشناخته   اوایل  کل 1370ی  در   ،

سهم  گام با رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت افزایش یافت.  های ثابت( همگذاری )به قیمتسرمایه

ی  ی لیبرالیسم اقتصادی نیز در نتیجههای اولیهملی در سالناخالص    هایداری ناخالص داخلی در هزینهسرمایه

یافت: افزایش  توأمان  تغییر  هزینه  دو  کاهش سهم  واردات« نخست،  افزایش  دوم،  و  ی مصرف خصوصی؛ 

  ارزش   از  درصد  73  های بخش عمومیشرکت،  70عالوه بر این، تا سال    (.100،  1387)نعمانی و بهداد،  

 ,Amuzgar)  گذاری را به خود اختصاص دادند سرمایهاز    درصد  65  و  اشتغال  از  درصد  72  صنعتی،  یافزوده

از هفت سال  (140 ,1983 این روند، پس  با وجود  در سال  سیاست خصوصیکردن  دنبال.  ، 1375سازی، 

کارکنان دولت  ، تعداد  75و    65های  بین سال  اقتصاد بود.    بازیگر اصلی در عرصه  دولت )و بنیادها( همچنان

تا    69های  ، بین سالطبق آمارهای بانک مرکزی ایران  درصد افزایش یافت.  35در حدود    شدن،به جای کم

  طور به.  است  یافته  افزایش  گذاریسرمایه  کل  از  درصد  43  به  درصد  32گذاری بخش دولتی از  سرمایه  ،75

درآمدهای    همراه با )و بهرمند از( افزایشسازی لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ایران  ی پیادهنخستین دههدر  کلی،  

رشد  در  داری را که  انباشت سرمایه  فرآیندسیاسی برای بخش خصوصی    بازتر  و فضای   امر  . اینکردنفتی رشد  

خصوصیسرمایه بهگذاری  ماشین،  در  می ویژه  بازتاب  تجهیزات  و  پیگیری  آالت  اما،  کرد.  تسهیل  یابد، 

زیرا که اجرای آن با قطع و وصل توأم بود،   اندکی بر این فرآیند گذاشتلیبرالیسم اقتصادی تأثیر های سیاست

ش میزان انباشت  افزای   های اقتصادی دولت در بازار منجر نشد. با این حال،گیری در سهم فعالیتو کاهش چشم

 (. 99-100، 1387)نعمانی و بهداد،  انجامید ی نیروی کارشدن فزایندهی خصوصی به پرولتریزهسرمایه
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 های دولتی سازی شرکت خصوصی  .2-3-2

اشاره  تر  پیشکه    چنانهم.  است  ی نولیبرالهای  سیاستمهم    هایویژگیهای دولتی از  سازی شرکتخصوصی

(  سازندگی اقتصاد سرمایه داری، جناح پراگماتیست )  یبورژوازی ایران و توسعه  عفتأمین مناشد، به منظور  

ی  های برنامهیکی از مؤلفه را در دستور کار قرار داد. هاسازیبه رهبری هاشمی رفسنجانی، اجرای خصوصی

به استثنای صنایع  شده )واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی» بر   پافشاری  رهگذراز  ـ ساله اول رفسنجانیپنج

های مجلس،  مرکز پژوهشبه مردم« ـ حذف و یا کاهش اساسی کنترل دولت بر اقتصاد بود )  مادر(   بزرگ و 

شرکت    400حدود   سازیخصوصیای از سوی دولت مبنی بر  نامهصدور تصویب  اجرای این طرح با (.1368

  یواگذارشدههای  شرکت  ارزش  (، درمجموع،1369- 1373سازی )اول خصوصی  یغاز شد. در دورهدولتی آ

سهام   ،77تا    74های  دوم این فرآیند، بین سال  یهزار میلیارد ریال بوده است. در دوره  1.7  بالغ بر  یدولت

 3.3  تنها،  76-77های  . مابین سال(Amuzegar, 2007, 60)ه است  هزار میلیارد ریال بود  1.8واگذارشده  

 (. 1376سازی، ریال از این سهام به بخش خصوصی رسیده است )سازمان خصوصی لیونیتر

، اقتصاد ایران را  یپساانقالبی نظام  در نخستین دوره  بنیادهای حکومتینظر به این واقعیت که دولت و  

داشتند،   کنترل  بزرگسازی  خصوصیاجرای  تحت  خصوصی  اقتصادی  صنایع  بخش  تقویت  به  می  و  تواند 

های  سازی شرکتنفع تأثیر عظیمی بر فرآیند خصوصیهای ذیبنابراین، گروه  ها منجر شود.تضعیف قدرت آن

مزبور به    یبنیادها  های اجرای لیبرالیسم اقتصادی،و به اقتصای ضرورت  یندآ دولتی داشتند. در طی این فر

میلیارد ریال محاسبه    62.2که در حدود    شان به بخش خصوصی رضایت دادندهایداراییفروش بخشی از  

  ، دولت اعالم کرد که ینولیبرال  هایاجرای سیاستی نخست  در دهه  .(Amuzegar, 1993, 100)ه است  شد
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به بخش خصوصی  قانون اساسی  44 اصل توانند مطابق بایشرکت م 391 بنگاه و شرکت دولتی، تنها 770از 

  رفسنجانی   ی، در دورهکنیدمیمالحظه    2-2  نمودارهمانطور که در  .  (Harris, 2013, 51)  واگذار شوند

درصد    0.2میلیارد ریال بود که    3.5های واگذارشده تقریباً  ، ارزش کل شرکت( 1370-1377های  )مابین سال

 ست. هاواگذاریمجموع ارزش کل از 

ایران طی    ریاست جمهوری  هایدر دوره  یدولت  یواگذارشده های  شرکت   تعدادو     سهام   ارزش  : 2- 2  شماره   نمودار 
 1398تا  1370هایسال 

 

در دسترس نیست، شماره    سخا  هایآمار و دادهدر    1380های واگذارشده قبل از سال  با توجه به اینکه تعداد شرکت   * 
 گرفته شده است. ( 51،  2013هریس )ی از مقاله ،( در دوره رفسنجانی391ذکر شده )

مراجعه کنید و   10، ص.1393، سخابه  1392تا  1370های سال سازی ایران )برای دادهخصوصی: سازمان منبع 
 مراجعه کنید(. محاسبات از نویسنده است.  2019؛ سخا، 2018؛ سخا، 11،ص.1394برای بقیه به سخا، 

 

(1370-1377)دوره رفسنجانی 

(1378-1384)دولت خاتمی 

(1385-1392)دولت احمدی نژاد 

(1393-1398)دولت روحانی 

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

ارزش تعداد

3.497 391 *
27.111 374

1.313.911 

653

224.367 
343

ال
 ری

رد
لیا

 می
 به

ش
رز

ا

دوره ریاست جمهوری

(1370-1377)دوره رفسنجانی  (1378-1384)دولت خاتمی  (1385-1392)دولت احمدی نژاد  (1393-1398)دولت روحانی 
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 .1398لغایت  1370هایطی سال  دولتی یشدهواگذارهای ارزش سهام شرکت: 3- 2  شماره نمودار

 

مراجعه کنید و برای   10، ص.1393به سخا،    1392تا    1370های سال  سازی ایران )برای دادهسازمان خصوصی :  منبع 

 مراجعه کنید(. محاسبات از نویسنده است.  2019؛ سخا، 2018؛ سخا، 11،ص.1394بقیه به سخا، 

شرکتخصوصی دوره  دولتیهای  سازی  براساس    تداوم  نیز  خاتمی  یدر    یک  گذاریشاخصیافت. 

این  مالکیت دولتی دارند. همچنین،  ماندن در چارچوب  شرکت نیاز به    724از    128  تنهاکمیسیون دولتی،  

بیش  سیون  یکم که  کرد  هزار  توصیه  شرکتفرادولتیبنگاه  از  جمله  از  بنیادها   یهای ،  توسط  و  بزرگ  ی  که 

 طور کهآن  .(Khajepour, 2000, 577-98)  دنتحت کنترل هستند، خصوصي شوبا آن  سسات مرتبط  ؤم

گذشته   یدر مقایسه با دوره  واگذارشدههای  ، ارزش سهام شرکتی خاتمیدوره، در  نمایاندنیز می  2-2  نمودار

 84تا    80های  شده بین سالسازیهای خصوصیمیلیارد ریال افزایش یافته است. تعداد شرکت  27تقریباً به  

 -
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استبود  374  مجموعاً اینه  بر  عالوه  سالدر    ،سازیخصوصی  فرآیند،  .  ساالنه  1370-1384های  طی   ،

 باقی مانده است. میلیارد ریال  10تر از سقف پایین

  که همزمان   ه، گیری افزایش یافت چشم  طوربه  85واگذارشده از سال    های دولتیِشرکت  سهامارزش و تعداد  

ابالغیه با  در    یاست  جدید  شرکتخصوصی  موردقانون  احمدی  دولتی،های  سازی  انتخاب    عنوان بهنژاد  و 

ایرانرئیس جدید  افزایش  .جمهور  اسالمی  رهبر  یابالغیه  آمدپی  این  سال    جمهوری  در خصوص »   84در 

طبق این ابالغیه،    .بودسازی صنایع بزرگ و مادر  خصوصی  منظوربه«  قانون اساسی  44اصل  ی کلی  ها سیاست

را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت )شامل   44»دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل  

فعالیت بهرهتداوم  و  قبلی  عناوین صدر اصل  های  را که مشمول  آن(  از  پایان    44برداری  تا  نباشد، حداکثر 

)سالیانه  پنج  یبرنامه چهارم  فع  درصد  20ساله  بخشکاهش  به  عمومی  الیت(  و  خصوصی  و  تعاونی  های 

کلیه صنایع بزرگ، صنایع  »براساس این ابالغیه، بخش دولتی شامل    (.1384،  سخاغیردولتی واگذار کند« )

فعالیت بازرگانی   معادن بزرگ )به استثنای نفت و گاز(،  ،دستی نفت و گاز(بزرگ پایین  صنایع)از جمله    مادر

بیمه،  خارجی  خارجی نیروبانکداری،  تأمین  مخابرات،  ،  و  پست  امور  راهکلیه  راه  ،  و و  هواپیمایی  آهن، 

 جا(. د )همانباشمیکشتیرانی« 

در   این،  بر  اصل  سیاست  ج.ا.  رهبر  ، 85  ماهتیرعالوه  ج  بند  کلی  اساسی    44های    ی دربارهرا  قانون 

اد  منتشر کرد و به دولت دستور د های دولتیها و بنگاهغیردولتی از طریق واگذاری فعالیتهای بخش یتوسعه

های تعاونی سهامی  های خصوصی شرکتبه بخش  44های دولتی مشمول صدر اصل  از سهام بنگاهدرصد    80» 

مانند    فرادولتیمشمول بنیادهای  دومی  (.  1385ای،  واگذار کند )خامنه  «های عمومی غیردولتیعام و بنگاه
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بازنشستگی، شرکتصندوق پیمانکار های  به    یهای  است.    نهادهایوابسته  موقوفه  بنیادهای  و  این  نظامی 

طور که  همان (.1386، تبدیل شد )وزارت تعاون  مجلس رسید و به قانون  به تصویب 86بهمن  8در   ابالغیه

قانون اساسی    44»به موجب اصل  سازی، خاطرنشان ساخت،  سازمان خصوصیوقت  پورحسینی، رئیس کل  

حکومتی ندارند و باید    یهای گروه یک که هیچ وظیفههای دولتی به سه گروه تقسیم می شوند. شرکتشرکت

شان  درصد سهام  80اید حداقلهای گروه دو نیز بدرصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت  100

درصد    100وظایف حاکمیتی دارند باید    های گروه سه نیز که صرفاًبه بخش خصوصی واگذار شود و شرکت

   (.a1398 شان دولتی باقی بماند« )تسنیم،سهام

  . این تندتوجهی افزایش یافقابلبه میزان  های دولتی  سازی شرکتپس از ابالغ این قانون جدید، خصوصی

داد سیاست خصوصی  امر اجازه  نژاد  احمدی  تسریع  به دولت  را  آن    کندسازی  از  برای  موفقی  عنوانبهتا  تی 

به گیردخودش  دولت  امری   ؛کار  نتوانست که  پیشین  درآورندهای  قانون  صورت  به  را  آن  بودند  براساس  ه   .

های کلی  سیاست  ابالغو پس از    84توان دریافت که از سال  ، مینشان داده شده  2-3  نمودارکه در    ییها داده

مطابق    اند.پیدا کردهسرعت و شدت بیشتری    دولتهای  سهام شرکت  واگذاریقانون اساسی، روند    44  اصل

میلیارد ریال    هزار و ششصدسی  ، در مجموع84تا    70، یعنی از سال  ابالغیه، پیش از این  2-4  نمودار  هایداده

  70از سال    هاواگذاریدرصد از کل    2بود که فقط    واگذار شدهبه بخش خصوصی    دولتیهای  از سهام شرکت

میلیارد ریال   1.538.278سو،  به این  86این درحالی است که از سال  .  دهدرا به خود اختصاص می  98تا  

های  اس دادهبراس  دهد.را تشکیل می  این انتقاالت  کل  از  درصد  98  رفتههمروی  شده است که  واگذارسهام  

 84های  ( در طول سالاز آن  کامل یا جزئی  طوربه)واگذارشده  های  سازی، تعداد کل شرکتسازمان خصوصی
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است.    653،  92تا   میبوده  نشان  نیز  دارایی  دهداین  واگذارشدهشرکت  و  هاکه  دولتیهای  دوره  ی    ی در 

نفت،    هایحوزهبه    عمدتاً  هاواگذاریعظیم    حجم. این  بوده است  پیشینهای  کابینهمراتب بیشتر از  بهنژاد  احمدی

یافت راه  ارتباطات  و  برق  فلزات،  شیمیایی،  است  مواد  شرکت.  (Harris, 2013, 56)ه  این  های  ارزش 

حدود   در  شرکت  1.314واگذارشده  ارزش  ساالنه،  تحلیلی  براساس  است.  بوده  ریال  های میلیارد 

 158،  1385میلیارد ریال در سال    31به بیش از    1384ر سال  میلیون ریال د  813شده از  سازیخصوصی

 2- 3  نمودارافزایش یافته است )به    1388میلیارد ریال در سال    255و تقریباً    1386میلیارد ریال در سال  

 بنگرید(. 

های دولتی قبل و بعد از ابالغ سیاست های کلی  سهام شرکت  واگذاریِای  : ارزش مقایسه2- 4  شماره   نمودار 
 ارد ریال( )ارزش به میلی اساسیقانون  44 اصل

 

 

30.608 ; 2%

1.538.278,0 
; 98%

قبل-1370-1384 بعد-1385-1398
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، سازیوقت سازمان خصوصی، رئیس  نهزنگ  حیدری کرد  رضا  (، غالم1388به گزارش خبرگزاری مهر )

را    88تا    84های دولتی از سال  رقم واگذاری» همچنین    و ذکر    «شرکت  270های واگذار شده را  تعداد شرکت» 

این روند در سال  کشیده شده،    به تصویر  2-3  نمودار که در    طورآن  اعالم کرد.  «هزار میلیارد تومان  63نیز  

میلیارد    134به    91و    90در سال    ،به ترتیب  مجدداً، میلیارد ریال رسید و    77.9و به    افت شدیدی کرد  89

با ارزش   92ها در سال سازیفرآیند خصوصیتوجه در میلیارد ریال افزایش یافت. افزایش قابل 130ریال و 

 خود رسید.  اوج ی به نقطهمیلیارد ریال  464.6

دهد  نشان می  2-2  نمودار.  بودهمراه    دولتیهای  سازی شرکتروحانی با کاهش خصوصی  بر سر کار آمدن

  224ها  ارزش کل این شرکت  اند.به بخش خصوصی واگذار شده  دولتیشرکت    343  ی زمانیبازهکه در این  

جمهوری  ریاست  مقطعاز    بیشتراما    ،نژاددوران احمدیهای  رقم واگذاریتر از  که بسیار کم  همیلیارد ریال بود

  37به  94میلیارد ریال و در سال  51به  93شده در سال های واگذاررفسنجانی و خاتمی است. ارزش شرکت

  163  ،1395سازی طی سال  شده توسط سازمان خصوصیواگذار   های بنگاه  آمار  میلیارد ریال کاهش یافت.

میلیارد   15.4به   فرآینداین . (1395سخا، است ) بودهمیلیارد ریال  49تقریباً  ارزش آن که بوده استشرکت 

میلیارد    32.2و   97میلیارد ریال در سال    38.9به    با افزایش دوباره،  کاهش یافت و  96در سال  ریال در سال  

 را ببینید(.  2.3 نمودار رسید ) 98ریال در سال 

 سازی خصوصیدر فرآیند   حکومتی دخالت نهادهای نظامی و بنیادهای   .3-3-2

  ی مزایدهجای به ، بهدولتیهای سازی شرکتجمهوری رفسنجانی، اجرای خصوصیریاستی نخست دورهدر 

قانونی    مجلس،  75و    71  هایخالل سالنفع صورت گرفت. در  های ذیمستقیم با گروه  یبا مذاکره  عمومی،
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واگذار کند   حکومتوابسته به  اعوان و انصاربه را  های دولتیشرکتتا داد تصویب کرد که به دولت اجازه می

(Rakel, 2008, 94)  .  سال  ماهیتدرخصوص طی  از    ،73تا    68های  خریداران،  شرکت    331نیمی 

 ,Muradi)اند  داده شده(  مستضعفان و جانبازان و بنیاد    شهید)مانند بنیاد    فرادولتیشده به بنیادهای  واگذار

  گرفته های انجامواگذاری، ارزش کل 94تا  80داده، از سال   نیز نشان 2-1 طوری که جدولبه .(190 ,2005

تقریباً  سهم »بخش خصوصی واقعی«    ،میزان  است. از این  بودهمیلیارد ریال    1.416  بالغ بر  به بخش خصوصی 

سهام  بخش »ه  ب(  درصد   21میلیارد ریال )  300، در حالی که بیش از  بوده(  درصد   18میلیارد ریال )  261

،  واگذار شدهدر ازای »رد دیون دولتی« ( درصد  14میلیارد ریال ) 200 اًحدود .اختصاص یافته است «عدالت

واگذاری ارزش  مقابل،  نظامی،  در  نهادهای  به  و  ینهادها ها  غیردولتی  به    نهادهای  دیگر  عمومی  وابسته 

  80های  ها در طول سالواگذاریاین  از کل  درصد    46  که   همیلیارد ریال بود  656  بیش از  ، اسالمی  جمهوری

میها  واقعیتاین    است.  94تا   فرنشان  در  حتی  که  دولتیشرکت  سازییند خصوصیآدهد  مهای    سساتؤ، 

 (.22، ص. 1394)سخا،  اندبردهرا  بهرمندیبیشترین  حکومتوابسته به نظامی و 
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  94لغایت    80های  واگذارشده طی سالهای  ، ارزش و سهم شرکت: تبیین ماهیت خریداران2- 1جدول شماره 
 )ارقام به میلیارد ریال( 

 

بود:ها در  سازیروند خصوصی  یبارهحسن روحانی در گفته  اقتصادی  فعاالن  اقتصاد   جمع  از  »بخشی 

سازی  خصوصیتفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و  دست یک دولت بی

اگر اطالعات، تفنگ، پول،  »  :بود  گفته  پاسداران  سپاه  به  کنایه  با   93آذر ماه  همچنین    .(1396،    ایلنا)  ت«نیس

وله،  « )دویچهشوندجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد مییکسرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه  

در هر گام  روحانی  .  ی عمل بپوشاندجامهو به آن  نتوانست چندان دوام بیاورد    ها و لفاظی  این مواضع  (.2017

 .استعمل کرده  جمهوری اسالمی  سازوکار قدرت در  و  اقتصادسیاسی  در چارچوب منطق  اش  کارکرد دولت

روحانی در نشست با فرماندهان سپاه گفت: »من آن شایعاتی که    94اوایل سال  در  اش،  برخالف مواضع قبلی

**  سایر جمع کل رد دیون انتقال  
 اصل سهام 

بخش خصوصی  سهام عدالت 
 »واقعی« 

 کل

419،416،1  433،656  951،197  300،804  261،231 ارزش سهام   
از سال   واگذارشده

1394تا  1380  

100%  46%  14%  21%  18% * سهم از کل   

ها درصد ارزش واگذاری  13،9واگذاری به بخش خصوصی پس از کسر واگذاری تدریجی و ترجیحی، ارزش  *
 باشد.می

 و ... است حکومتی بنیادهای** سایر شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، 

 (22، ص.1394سازی )منبع: سازمان خصوصی 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/503574-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 حامد سعیدی 91

خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سپاه رقیب  قبول ندارم، که می  شود را اصالًراجع به سپاه مطرح می

کرد که »سپاه امروز   تأکیدوی    ، بنابراین(.  1396« )میزان،  مردم نیست؛ سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست

 (.2013وله، های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد« )دویچهباید پروژه

که   دادیمهمانطور  گذشت  نشان  از  پس  از    سه،  زمینه  ویژهبهاقتصادی،    لیبرالیسماجرای  دهه  ی  در 

بنیاد دولتیهای  سازی شرکتخصوصی و  ایران  فرادولتیوابستههای  ، دولت  ترین  اصلی  عنوانبهچنان  هم  ی 

دولت که  های ما  و فرضیه  ینظرمبانی  است بر  تأییدی    امرکنند. این  عمل می  یاقتصادی  در حوزه  انبازیگر

زمان نهادهای حکومتی و  را با تقویت هم  های لیبرالیسم اقتصادیاجرای سیاست  مرکانتیلیستینوگرای  توسعه

پتروشیمی  مرکز مثال، دولت بخش بزرگی از سهام شش  طوربه برد.سپهرهای اقتصادی به پیش مینظامی در 

واگذار کرده است   ، صندوق بازنشستگی سپاهبه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا(و نیروگاهی را 

(Maloney, 2015, 334).    ،95»   اعالم کرده بود:  88سازی در مرداد ماه سال  سازمان خصوصیهمچنین  

)ساتا(    بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعي نیروهاي مسلح  یالملل بین  یهادرصد از سهام شرکت نمایشگاه

به وزیر امور اقتصادي و    ینژاد با ابالغ دستوریاحمد ، » هامخالفتموجی از  ی  . اما در نتیجهواگذار شده است

در شهریور ماه که  برانگیز  یکی دیگر از موارد بحث  (.b1392بناک،  « )تاابطال معامله را صادر کرد  یدارای 

   تومان،   میلیارد  7800، به ارزش  درصد از شرکت مخابرات ایران  51  خبر خریداری  این بود که  رخ داد  88سال  

بر   .(Maloney, 2015, 334)منتشر شد    است(سپاه  یک کنسرسیوم تحت کنترل  )که    توسط اعتماد مبین

، »تنها سیزده سازی در ایرانروند خصوصی یدرباره 89ایران در سال  مجلس  یگزارش کمسیون ویژهاساس 

دولتی واگذار  های شبهبوده و بقیه به شرکت  “حقیقی”  کنون  تا  84سازی از سال  و نیم درصد روند خصوصی
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های نظارتی قرار دارند  دولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاههای شبهشده است. شرکت

رقابت قواعد  نه  میو  رعایت  را  خصوصی  بخش  گزارش  کنند.  پذیری  این  اساس  بر    این  درصد  86... 

گفته.  «است  بوده  دولتیشبه  هایشرکت  به  دولتی  هایشرکت  از  ها،واگذاری »به  آلفونه،  علی  ی  واژهی 

شبهخصوص شبه یا  بیشی  که  گزارشدولتی  در  میتر  استفاده  آن  از  مجلس  کنایههای  سپاه  شود،  به  است  ای 

سازمان   و  ملت؛  2010وله  )دویچه  «اجتماعی  تأمینپاسداران  مؤسسات (.  1390،  خانه  این،  بر  افزون 

شرکتبانک» شامل    فرادولتی شرکتها،  نظامی،  سرمایههای  و  های  به    هلدینگیگذاری  ،  حکومتوابسته 

موقوفا صندوقتبنیادهای  عدالت،  سهام  و  بازنشستگی  ر د  .(Harris, 2013, 46)  شوندمی  «های 

که »بخش خصوصی در ایران خیلی    ، خاطرنشان کردسازی، رئیس کل سازمان خصوصی98اردیبهشت ماه سال  

قابل   بنگاه و شرکت  2000»از مجموع  وی اعالم کرد:    بخش دولتی خیلی بزرگ است«.  ،کوچک و در مقابل

بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند؛    900واگذاری تا به امروز حدود  

اند  شرکت تعیین تکلیف شده 500بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود  600حدود 

 (. a1398ها ادغام شده اند« )تسنیم، و یا در دیگر شرکت که یا منحل

اقتصاد سرمایه  ینولیبرالهای  سیاست  سازیپیادهگرچه   مهم در ساختار  تحول  به  ایران شد، منجر    داری 

در راستای   .باقی مانده است تغییربدون اقتصاد تا حد زیادی ی حوزهپیکربندی اساسی قدرت دولت در منتها 

جمهوری اسالمی به جای تقویت و تحکیم    یسم،نولیبرالهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و  اجرای سیاست

را از   بازسازی ساختار اقتصاد، استراتژی های سیاسیافتراقات در میان جناحرغم برخی علیبخش خصوصی، 

دنبال   نظامینهادهای فرادولتی و  لت و  دو  یگسترده  استمرار حضور  به موازاتبخش خصوصی  ی  طریق توسعه

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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استراتژی  این  است.  را    کرده  این  بازسازی  تا  دهد میبه دولت  امکان  بیشینهاقتصاد   به  سازی  ی در راستای 

حکومت و منابع  بقای    ملزومات  عنوانبهاقتصاد را    دولت بر  کنترلبپردازد و در عین حال،  انباشت سرمایه  

حفظ  ذی  هایگروه در  اسالمی  نفع  ببخشدجمهوری  و  این  .استمرار  اقتصادی  سازوکارهای  مختصات  ها 

و    است  ی ظهور رسیدهشمسی به منصهشصت  ی  از اواخر دههمرکانتیلیستی هستند که  نونشان دولت  سرشت

 کماکان ادامه دارد. 

اقتصادی در دوران ریاست    لیبرالیسمی نیروهای نظامی در اقتصاد از زمان آغاز  حضور و مشارکت فزاینده

رفسنج کردانی  جمهوری  دوره  ظهور  در  تحت  ی  که  یافت،  گسترش  شتاباحمدی  فرماندهیخاتمی    نژاد 

پس از »دوران سازندگی«    . دخالت سپاه در اقتصاد ازیافتاستمرار  روحانی    یگرفت و در دوره  آوریسرسام

برای  آغاز شد )  غیرهساز و صنایع نظامی، جاده، سدها و  ورد، بخش ساختهای تأمین مالی خُجنگ در زمینه

های پیمانکاری  شرکت  پررنگحضور  الزم به ذکر است که    چهارم مراجعه کنید(.  فصلبه  شرح و تفصیل بیشتر  

  نظر قرار گیرد مطمح  اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی  یتوسعه  فرآیند  آمدپیسان  یستی بهسپاه در اقتصاد بای 

  عنوان بهدولت جمهوری اسالمی را    تساخو هم    دهی اقتصادیو سامان  که در آن هم ماهیت نیروهای اجتماعی

شکل وسیعمرکانتیلیستینودولت  یک  از    مشخص  یک  بستر  بر  جامعه،  یک  از  غیرهژمونیک  تری  ی 

 داد.  تحلیل قرارمورد غور و  ،داریسرمایه
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 گیری نتیجه  .4-2

دومین  سپاه در اقتصاد در    مرتبط با حضورهای اقتصادی و سیاسی  مؤلفهو    در این فصل به بررسی سازوکارها

تر با  ارتباطی گستردهدر    در اقتصاد  سپاه  جایگاهو    نقش  پژوهیدن و تحلیلپرداخته شد. با    یپساانقالبی  دوره

ی  آستانهسپاه محصول بحران اجتماعی هژمونی در    تأسیسکه    انددادهاقتصاد سیاسی ایران، نتایج نشان    ساختار

 . زاده شد از زهدان چنین تحوالتی کهاست  انقالب و بعد از آن

برای   ردم کارگر و زحمتکشای مـ طغیان توده یهای مترقجنبش در مقابلابزار نظامی  عنوان یک سپاه به

از ستم و استبداد، جنبش های  شورش و مقاومتچپ و سوسیالیستی،  های  شوراهای کارگری، گروه  رهایی 

ایفا کرد. با وجود    نظام جدیدهای  پایهنقش مهمی در تحکیم    در اقصی نقاط ایران ـ  خواهانهتنیکی و آزادیاِ

ی وابسته« از طریق  سوی »توسعهبه  تارژیم را وادار کرد    1360سیاسی و اقتصادی در دهه    های، بحراناین

اقتصاد دخالت داده شد    به فرآیند »بازسازی«سپاه  ی آن،  گام بردارد که در نتیجه  ینولیبرالهای  سیاستاجرای  

 هایش پرداخت. و به گسترش فعالیت

از  جمهوری اسالمی  ساخت دولت  ، تحول  ی شده بودبنددر مبانی نظری و تحلیلی صورتهمانطور که  

کورپوراتیستی   دولت  از  به  یک  توسعهشکلی  با  همراه  ،مرکانتیلیستینوگرای  دولت  استراتژی    اتخاذ  بود 

یابد.اقتصادی از باال به پایین از این طریق به دو هدف مهم دست  های تعدیل سو، رژیم برنامهاز یک  ، تا 

با    سریع  اقتصادی مطابق  بین  هایدستورالعملرا  مالی  کردپیادهالمللی  مؤسسات  که  سازی   ،( ( 1شامل 

گیر کنترل قیمت ( حذف و کاهش چشم2گرفتن سیستم نرخ ارز شناور )ریال(، )کردن ارز و در پیشنرخیتک

،  کمرشکنتورم  دی  ی راهبراین پروژهآمد  پی  های دولتی بود. های شرکتسازی( خصوصی3و سوبسیدها؛ )
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،  ها. عالوه بر ایندر گوشه و کنار کشور بود  اجتماعیاعتراضات  های اجتماعی و به تبع آن  نابرابریتشدید  

نفع  های ذیو گروه  به حکومت  وابستهنهادهای  دولتی به دامن  های  شرکت  یای از سهام واگذارشدهبخش عمده

  . سرازیر شد  فرادولتی، بنیادهای  در بخش عمومی  تی، مؤسسات غیردول)همچون سپاه(  نظامی  نهادهایاعم از  

نشان روند  نهادهای  این  و  دولت  کنترل  تداوم  از    عنوانبهـ    آن  یتابعهگر  دولت  اصلی    هایکارویژهیکی 

جامعه   ابعاد مختلف   خود بر  تسلط و نظارت مستقیمبه  که به موجب آن دولت  ـ بر اقتصاد است  مرکانتیلیستی  نو

های  بین جناحه  قفوبیاز سوی دیگر، عدم وحدت و یکپارچکی دولت موجب شده تا رقابت    بخشد.میاستمرار  

  . به جریان بیفتدقدرت سیاسی و اقتصادی    کسبسیاسی درون جمهوری اسالمی برای تصرف منابع دولت و  

نتیجه، جناح میانجیها  بندیها و دستهدر  روند  گرانه  نقش  اقتصاد    شدنِدخیلبر  در  بر  بازی میسپاه  و  کنند 

این دخالت  تقویت و تضعیف  تأثیر میدامنه و حجم  اینبا    گذارند.ها  رقابت و  علی،  وجود  بین    افتراقرغم 

و رشد    های سیاسی برای دستیابی به توسعههمه جناحی اخیر، سه دههدر طول  ،حکومتیهای درونبندیدسته

ی و در طول همه  حمایت  ینولیبرال   هایاز سیاست،  داریسرمایههای  سبتمناتقویت سازوکارهای  ،  اقتصادی

پیاده    درپی ریاستپیهای  دوره را  آن  به شکلی،  لیبرالیسم   ااند، زیرکردهجمهوری، هر کدام  سازوکارهای 

پشتیبانی  دانند و از آن  بقای حکومت میمین  ضتاقتصاد و جامعه، و در تحلیل نهایی،  اقتصادی را موهبتی برای  

های  تضادها و بحرانمرکانتیلیستی، به دلیل  نوی دولت  گرایانهشایان ذکر است که به رغم گرایش توسعه  کنند.می

توسعه و  رشد  به  دستیابی  در  اسالمی  جمهوری  استساختاری،  مانده  ناکام  تاکنون  اقتصادی  فساد    ی  و  و 

 است. افسارگسیخته در تمامی تار و پود این نظام ریشه دوانیده
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اقتصاد سیاسی ایران دارد. به خصوص،    و تحوالت  شکی نیست که درآمدهای نفتی نقش اساسی در توسعه

. در نتیجه، در راستای  متکی بوده و هستبه درآمد نفت    های دولتی تمامی کابینهاقتصادیِ  یتوسعه  هایبرنامه

سیاستبه درآوردن  لیبرالیسماجرا  برخی  یاقتصاد   های  ایران  دولت  جذب   یاصالحهای  سیاست،  برای 

تفحص و از این رو،  در دستور کار قرار داد و عملیاتی کرد.  گذاری خارجی در بخش باالدستی نفت  سرمایه

اقتصادی   ـعوامل سیاسی    و  تغییراتی که این صنعت از سر گذرانده  نفت،صنعت  ساختار    در رابطه با  تحلیل

  واکاویمورد    یدر فصل بعدرا  داخلی در صنعت نفت و گاز    مسلطپیمانکار    یک  عنوانبهدخیل در ظهور سپاه  

 یم داد. قرار خواه

 *** 
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 صنعت نفت و گاز  جایگاه  و  توسعهفصل سوم: 

 در اقتصاد سیاسی ایران

 مقدمه  .1-3

در فرآیند تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران نقش کلیدی ایفا کرده است، درک ساختار    صنعت نفت   کهنظر به این

بدون   ایران  در  تحلیل    بازنماییقدرت  سامانو  و  صنعت  دهی کارویژه  تحوال  این  که  و  راستای  تی  در 

سیاسی    هایدگرگونی دورهاقتصاد  گذرانده  پساانقالبی  در  سر  بهاز  بهسوقویژه  ،  لیبرالیسیافتن   م سوی 

ترین اقتصادهای نفتی جهان است، بدین معنی که درآمد غیرقابل تصور است. ایران یکی از بزرگ  ،اقتصادی

منابع   از  طبق  انرژی  حاصل  دارد.  ایران  سیاسی  اقتصاد  در  اساسی  نقش  ایرانبرآوردها فسیلی  از    ،  یکی 

ساختار قدرت اقتصادی  یژئوپلتیک  ییگانه  این موقعیتِ  ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد.  ترینبزرگ

،  برای کنترل و توزیع منابع موجود توسط دولت  رقابت و نزاعکند که در آن  و سیاسی را در ایران پیکربندی می

 یابد. بازتاب میی این صنعت  توسعهتاریخیِ و روند ی میان این نیروها در رابطه ،نفعهای ذیو گروه طبقات

ساختار صنعت نفت و گاز    بازنماییِ  گیرد: یکم،هدف را پی می  دو  ، این فصلنظرگاهبا عزیمت از این  

تحول    ی در نتیجه  ساختاری در این صنعتهای  دگرگونی  پژوهش درو    تر از همه، تحلیلمهم  ، و دوم وایران

از    اقتصادسیاسیِ  ساختار اسالمی  دو جمهوری  به  دولتی  توسعهکورپوراتیسم  که  نو   ی گرالت  مرکانتیلیستی، 

  حوزه در این    (های پیمانکاری داخلیو دیگر شرکت)   سپاه  یزیرمجموعههای  تدریج منجر به ظهور شرکتبه

جایگاه صنعت نفت و گاز    گیرد:مبنا قرار میدر این فصل  فرعی دوم  این موضوع، سؤال    یدنبرای بررس   .شد

  منجر به ورود سپاه در این صنعت شده است؟در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی 
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ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی  سازوکارهای  استداللی که من مطرح خواهم کرد مبتنی بر  

مسلط بود، صنعت نفت و   57  اول پس از انقالب  یدر دهه شکلی از کورپوراتیسم دولتیاست. از آنجایی که 

می کنترل  و  متمرکز  دولت  توسط  ضرورت  گاز  ساختار شد.  این  از  شک  به  تحول  توسعهلی    ی گرادولت 

اقتصادی  با پیگیری سیاست  بود  مرکانتیلیستی همراهنو از    :اساسی  به دو هدف  دستیبابیبرای    ینولیبرال های 

بازسازی ساختاریِ  تا  بودهسو، دولت در تالش  یک انرژی  به  گذاری خارجی و  برای جذب سرمایه  صنعت 

  ، دولت به موازات چنین راهبردی.  بپردازددر بخش باالدستی نفت    یالمللی نفت های بینتشرکدادن  مشارکت

متکی    و نزدیک به حاکمیت  داخلی  یپیمانکار  های شرکتبه    ی این صنعت،توسعه  فرآیند  خود برکنترل  برای  

با سویی  ستی در همبای  عرصه،عنوان بازیگران غالب در این  سپاه بهبه  های وابسته  . ظهور شرکتبوده است

واند کنترل خود را بر  ت، روشی که دولت با توسل به آن بشود  لحاظدولت  ی  باالاز    تعدیل اقتصادیِ  استراتژی

های پیمانکاری )شبه(خصوصی وابسته  . در این فرآیند، سپاه، همچون دیگر شرکتمین کندضتأمین و ت  اقتصاد

و    نشد  بندیدیگر، نظر به جناح  از سوی  کنند.می  دولت در اقتصاد عمل  «بازوی دراز» عنوان  بهبه حاکمیت،  

های سیاسی بین جناح کشمکش،  مرکانتیلیستی است(نوگرای دولت توسعهکه ویژگی )فقدان یکپارچگی دولت  

داخلی    یپیمانکارهای  شرکت  و مشارکت  مداخلهتضعیف  /در میزان تقویت   فراوانیتأثیر    حکومتی  و نخبگان

 صنعت دارد. این  در 

به ساختار صنعت    3-2شود. بخش  سازماندهی میی این فصل به شرح زیر  شدهبندیهای صورتاستدالل

می ایران  سیاسی  اقتصاد  در  سه  پردازدانرژی  شامل  که  ایران  حجماست:    مؤلفه،  در  انرژی  سهم    ؛منابع 

بخش   در گام بعدی،درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران؛ و مالکیت و مدیریت بخش انرژی ایران.  
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الگوی    انرژی  صنعت  بازسازی ساختار  3-3 اقتصادیبه  جناح  ،لیبرالیسم  نخب رویکرد  و  به  سیاسی  های  هها 

های  ضرورت  گیرد:چند الیه را در بر میاین موضوع    دهد.مورد بحث و تحلیل قرار می  این صنعت را  نسبت

اقتصادی انرژ   تعدیل  بخش  تدوین  ی؛در  و  متقابل«قراردادهای    ارائه  منظور  »بیع  سرمایه  به  گذاری  جذب 

  وابسته  عناصرو  حکومتیدورنهای ها با جناحو روابط آن ی شرکت ملی نفت ایرانهای تابعهشرکت ؛خارجی

جناح  ،سپاه  یزیرمجموعههای  شرکتجمله  از  ،داخلی  یپیمانکارهای  شرکتو ظهور    ؛هاآن  به نفوذ  ی ها و 

 نیم.رسابه پایان می مختصر گیرینتیجهیک را با  فصلاین ، . سرانجامسیاسی در این صنعت

 ساختار صنعت انرژی درون اقتصاد ایران  .2-3

 نفت و گاز خایر  ذ .1-2-3

ی است، به این معنی که ذخایر جهانی نفت و گاز  ژئوپلتیک ذخایر نفت در جهان یک موضوع    سرشت و موقعیت

طبق  ،  بازنمایی شده  3-1  نمودار  گونه که در آن.  واقع شده است  دریای خزر  ی در خاورمیانه و منطقهاً  عمدت

نفت )اوپک(    یکشورهای صادرکنندهسازمان  جهانی نفت در    یشدهتذخایر اثبا  درصد  80تقریبا    ابرآورده

.  (OPEC, 2018, 26)  واقع شده است  )غرب آسیا(  خاورمیانهی  منطقهاز آن در    درصد  65  متمرکز و تقریباً

  درصد   60است. طبق برآورد بانک جهانی، منابع طبیعی تقریباً    عظیمسهم ایران از این ذخایر نفت و گاز بسیار  

رقم  از کل ثروت طبیعی را  درصد    73دهد. همچنین، ذخایر نفت و گاز طبیعی  کل ثروت در ایران را تشکیل می

اقتصاد ایران به این ذخایر،    ازحدبیشبا توجه به وابستگی  .  (Karshenas & Malik, 2012, 115)  زندمی

 بسیار مهم است.ساختار صنعت انرژی ایران  حلیلو ت توصیف 
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است )به پیوست   جهان  ی شدهنفت خام اثبات  یذخیرهی  دارندهچهارمین   یدر رتبهموقعیت منابع انرژی ایران  

I  )میلیارد بشکه تخمین    58، ذخایر نفت خام ایران  57انقالب    خالل تحوالتتاریخی، در    لحاظ. از  بنگرید

  بود. را به خود اختصاص داده اوپک  درصد از 13از ذخایر نفت خام جهانی و  درصد 8تقریباً زده شده بود که 

دخایر  میلیارد بشکه    157.2، ایران  1397در سال    ،اطالعات انرژی آمریکا  یاداره  جاریِ  برآوردهایبراساس  

این    . با(EIA, 2019, 4)از ذخایر جهانی نفت خام است    درصد  10نزدیک به    در اختیار دارد که تقریباًنفتی  

شمسی    95و    94های  در سالنفت ایران    یشدهاثبات  ذخایر  ،(BP)  حال، براساس برآورد بریتیش پترولیوم

 . (BP, 2017, 12)بوده است  میلیارد بشکه  158.4برابر با 

، 1360در سال  قرار دارد که  دوم جهان    یدر رتبهپس از روسیه،  ،  ی گاز طبیعی ایرانشدهذخایر اثبات

  اوپک و  یشدهکل ذخایر گاز طبیعی اثباتاز    درصد  44با    ؛( تخمین زده شدTcfتریلیون فوت مکعب )  490

ست که تقریباً تریلیون فوت معکب ا 1.191، این ذخایر جاری. مطابق برآوردهای درصد از ذخایر جهانی 16

اثبات  درصد  17 بر میگاز طبیعی جهان    یشدهاز ذخایر  اینجاست که    .(EIA, 2019, 3)  گیردرا در  جالب 

 (. به میلیارد بشکهشده )نفت خام ثابت ری ذخا . موقعیت1-3شماره    نمودار 
 

 OPEC (2018): منبع 
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تریلیون متر مکعب    33.5رفته  هم، رویکه ذخایر گاز طبیعی ایرانگزارش داد    2018بریتیش پترولیوم در سال  

این  درصد  18این حجم    شود کهمی  برآورد از  اختصاص می دهد و  به خود  رو  از کل ذخایر گازی جهان را 

 . (BP, 2017, 26) ذخایر گاز جهانی است یبزرگترین دارنده

درصد از ذخایر    10میدان گازی پارس جنوبی، واقع در خلیج فارس، تقریباً    بر اساس برآوردهامضافاً،  

از  تریلیون متر مکعب    14این میدان گازی تقریباً    ایرانِ  بخش متعلق به  ،بدین ترتیب.  ستداراگازی جهان را  

از ذخایر  درصد    7.5میعانات گازی را در خود جای دهد. این تقریباً  مترمکعب  میلیارد    18ذخایر گازی و حدود  

 (. 1399)نفت و گاز پارس،  دهدایران را تشکیل میگاز جهان و تقریبا نیمی از ذخایر گاز 

 سهم درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران  .2-2-3

وابستگی  ی  در نتیجه  روکند. از اینرا تأمین میدولت    یاز بودجه  عظیمینفت و ذخایر موجود در ایران بخش  

انرژی منابع  به  ایران  سیاسی  گاز(  فسیلی  اقتصاد  و  به  )نفت  مربوط  تحوالت  برابر  در  همیشه  این صنعت  ، 

که منبع با توجه به این. های کالن اقتصادی داردسیاست برخود تأثیر مهمی  یبه نوبه که پذیر بوده استآسیب

مستقیماً آن    تولید نفت، صادرات و قیمت  های، فراز و نشیبمتکی استدولت عمدتاً به درآمد نفت    مالیتأمین  

درصد   5تولید نفت ایران معادل    (2016ش )  95در سال  طبق برآوردها،    گذارد.درآمدهای ملی تأثیر می  بر

همان  که ایران در    برآورد شده. همچنین ه استبزرگ نفت بود  یاز کل تولید نفت جهان و چهارمین تولیدکننده

  ، مصرف داخلی، نفت و گاز طبیعی  ادر رابطه ب.  (BP, 2017)ه است  گاز در جهان بود  یسومین تولیدکنندهسال  

 اند.دادهرا تشکیل  95از کل مصرف انرژی اولیه در سال  درصد 67و  30نزدیک به  ،به ترتیب
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 40حدود    95تا    85های  که بین سال  ـ   ایران  در  داخلی  یمصرف انرژی اولیه  مستمر   صعودبه دلیل  

گاز طبیعی    یبه یارانهدولت ایران به مرور زمان  (،  3-3و    3- 2  نمودارافزایش یافته است )نگاه کنید به    درصد

 ,Bina)  ( روی آورده است  LPGگاز مایع )، نفت سفید و  نفت سیاه  مصرف  برای کاهش و درنهایت جایگزینی

  93تا    89های  های داخلی نفت، گاز طبیعی و برق بین سالاین سیاست منجر به افزایش قیمت.  (73 ,2017

های جاری به درآمدهای نفتی،  کاهش وابستگی هزینه» اقتصادی  از این تعدیالت  هدف  .  (EIA, 2019, 2)شد  

  .(Farzanegan, 2010, 1056) بود«ها از طریق منابع غیر نفتی مانند مالیات این هزینه تأمین و

روابط بین تولید نفت، ،  گزارش شده  3-4و    3-2  نمودارکه در    مرکزی ایرانطبق آمارهای بانک  

  مالی وضعیت تأمین    پذیریِ، آسیبنمادرآمدهای دولت است. این  سطح  همتقریباً  آن    تغییر قیمت و صادرات

تغییر قیمت،  از جمله تولید،  گوناگون ) درآمدهای نفتی توسط عوامل  ی  مترقبههای غیر دولت را در برابر شوک

از    درصد  80متوسط    طوربه  کشد.به تصویر می  ( رادر این حوزه   و تحوالت بین المللی  نفت  بازار صادرات

 شود. از کل درآمد دولت از منابع نفتی حاصل می درصد  55کل صادرات ایران و 

تأثیر اعتصابات   ینتیجه، در  57های  خالل سالارائه شده، در    3-5و    3- 4های  نمودارکه در    گونههمان

میلیارد   19.2( به  1356میلیارد دالر )  21.7از    ، درآمد نفتآن  کارگری در صنعت نفت و اختالل در تولید

از    1357در سال  دالر   به ترتیب  نفتی  به    11.7کاهش یافت. درآمدهای  میلیارد دالر در    10میلیارد دالر 

در    درصد  59به    67  درآمد دولت ازسهم نفت از  خود را در کاهش    رونداین  نزول کرد.    60و    59های  سال

میلیارد دالر در    18.6. با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران به  دهدها بازتاب میهمان سال

ی جنگ ایران و عراق، تولید و  با وجود این افزایش، در نتیجه رسید. 62میلیارد دالر در سال  20و  61سال 
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کاهش درآمدهای دولتی را بسیار پایین باقی ماند، که این نیز    قبل از انقالب  ی درات نفت نسبت به دورهصا

   رقم زد.

، جمهوری اسالمی را با یک بحران عمیق 1360ی کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت در اواسط دهه

حتی با احیای تولید نفت در طی    پیداست کهوضوع  به،  3-2  شماره  نموداربا نگاهی به    .مواجه ساختاقتصادی  

تولید نفت در اواسط    یباالترین نقطهدرصد از    40در حدود  د نفت ایران در این دوره  ، تولی68تا    60های  سال

ی نخست پس از انقالب، »تهران تالش کرد تا تولید را احیا کند و  در دهه  .شمسی قرار داشت  1350ی  دهه

ها  تحریم  در معرضحمل و نقل آن بمباران شده و اقتصاد آن    دهلیزهایصادرات را نیز حفظ کند زیرا امکانات و  

به   دولت  یکه در این دوره بودجهنظر به این  .(Molaney, 2015, 381)«  و بسیج جنگی قرار گرفته است 

به طرز چشم  خاطر نفتی  به    تأمین مالی،  بودبا خسران مواجه شده  گیری  کاهش درآمدهای  بیشتر  نیز  دولت 

 419.8 ازارزش کل درآمدهای نفتی  جنگ،   پسایند(. در 1389 ،بانک مرکزیمالیات بر درآمد متکی شد )

افزایش درآمدهای    به تبع آن  که  ( افزایش یافت69سال  در  میلیون دالر )   16.831( به  67  سال  درمیلیون دالر ) 

 بنگرید(.   3- 4 نمودار)به  را در پی داشت در این دوره دولتهای کل درآمداز درصد  60به  38دولت از 

با    1360ایران و عربستان سعودی، قیمت نفت در اواسط تا اواخر دهه    میانی  ژئوپلتیک های  تنش  پیدر  

اجرای اقتصادی برای بازسازی و    یبرنامه  که دولت  ایدر خالل دوره،  رویداد. این  گیر مواجه شدسقوط چشم

نسبت    73شد. در نتیجه، درآمد دولت در سال  منجر    به کاهش درآمد نفت دولتداشت،    یاقتصاد  لیبرالیسم

 ,Fürtig, 2002)بود  دولت    یکمتر از بودجه  درصد  20  کاهش،  اینکاهش یافت و    درصد  25  قبلبه سال  

عالوه بر این، این واقعیت .  معلق ماندمیلیون بشکه در روز    2.26  وحوشحولتولید نفت در این دوره    .(235



 

 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران  104

ریزی تدوین و طرحدرآمدهای نفتی    به امید و اتکای  68اقتصادی از سال    لیبرالیسم  پایینبهاز باالکه استراتژی  

  ها مواجه با بحران تراز پرداخت  ، جمهوری اسالمی73و    72های  ، به دلیل سقوط قیمت نفت در سالشده بود

استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی   با موانع جدی روبرو ساخت.اقتصادی آن را  های راهبردیپروژهشد که 

کاهش شدید قیمت   آمدهم پی  شد. این  76و    75های  پس از جنگ منجر به بحران بودجه در سال  یدر دوره

برای   77سال    یبودجهبینیِ  پیش.  به وجود آوردیک معضل جدی اقتصادی را  که    بود  1377نفت در سال  

به  دالر تغییر یافت.  12به  77 سال اردیبهشت ماهدر منتها، قیمت نفت  دالر در هر بشکه بود.  16یمت نفت ق

در هر بشکه معامله شد.   دالر و پنجاه سنت  9، نفت خام ایران با قیمت  سال  خرداد ماه هماندر    ،همین ترتیب

جمهوری تکیه  که تازه بر کرسی ریاست[  میلیارد دالر بود و در نتیجه، خاتمی  9.9درآمد نفتی تنها    77در سال  

 .  (Behdad, 2000, 35)  بحران اقتصادی قرار گرفت یدر آستانه ]زده بود

میلیارد ریال    62،378حدوداً    کاهش درآمدهای دولت ازبه  به دنبال سقوط شدید قیمت نفت در این دوره  

. با این حال، افزایش چشمگیر قیمت نفت در  انجامید  1377در سال میلیارد ریال  53،626به  1376در سال 

میلیارد ریال افزایش    125،479قابل توجهی به بیش از    طوربه، کل درآمد دولت خاتمی  1380ی  آغاز دهه

  یبودجه  درصد از  50از تولید ناخالص داخلی و    درصد  25، ارزش صادرات نفت تقریبا  84یافت. در سال  

شدیدی را  دولت از نوسان قیمت نفت عواقب اجتماعی    یپذیری بودجهآسیب  . دولت را به خود اختصاص داد

 محافظت ازدر را اش های عمومی تواناییبرای تأمین هزینه دالر نفتیدولت به  اتکای. داشته و داردبه همراه 

به    87طور که در سال  ، همانبردبه تحلیل می  یا کاهش صادرات نفت  هااقتصاد در برابر افت ناگهانی قیمت

از  قیمت  کههنگامی.  وقوع پیوست ماه  از شش  به    140ها در کمتر   سقوط کرد. دالر در هر بشکه    40دالر 
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 ,Heuty)افزایش یافته است    90در سال    درصد  15به    87درصد در سال    9.9بیکاری از  نرخ  مثال،    عنوانبه

- 94میلیارد دالر در سال مالی    55.4به دنبال آن، درآمد ایران از صادرات نفت و گاز طبیعی از  .  (3 ,2012

 . (IMF, 2017, 4)  کاهش یافت 94-95میلیارد دالر در سال  33.6به  93

در  درصد در سال    3،5متوسط از    طوربهتولید ناخالص داخلی    یسرانهدر ارتباط با صادرات نفت، رشد  

  ی . در همین مدت، درآمد سرانهافت کرد  89تا    84  های سال  درصد بین   1،5به    1383تا    1376های  سال  خالل

از   به    345نفت  است    815دالر  یافته  افزایش   80)  با وجود فروش نفت و گاز  .(Heuty, 2012, 2)دالر 

از تولید ناخالص داخلی    درصد 15تنها    درآمدهای نفتی (،از درآمد دولت  درصد  55از کل صادرات و    درصد

. نسبت صادرات نفت به  (1387)بانک مرکزی،    خود اختصاص داده استرا به    88تا    84های  ایران بین سال

بیش  در این دوره،  نتیجه، » در    .بود  1384  تا  1361های  سالی زمانی  بازهدرصد در    76تا    59  تولید نفت بین

ارزی وجود داشته است. با   هایمنبع اصلی درآمد  عنوانبهاز نفت    مندیبهرهکاهش نسبی در    درصد  20از  

  ی این تصویر از اواسط دههمدهای آنها،  آالمللی و پیهای بینمدت تحریمتوجه به تأثیرات فوری و طوالنی

مستقیماً با    ایراناقتصاد سیاسی   یچرخه. ملخص کالم،  (Bina, 2017, 15)  رسدتر به نظر میتاریک  2000

 و متأثر از آن است. مرتبط  و گاز  نفت صنعتتحوالت 
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 1396تا  1352های لتولید، صادرات و مصرف نفت ایران طی سا .3- 2شماره    نمودار 
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 است.  سندهی(، محاسبات از نو1399) رانیا ی: بانک مرکزمنبع 
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 1396تا  1357 یهاسال  یدر ط رانیارزش کل صادرات و ارزش کل صادرات نفت ا .3- 3نمودار شماره   

 سنده ی(، محاسبات توسط نو1399) رانیا ی: بانک مرکزمنبع 
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 کورپوراتیسم دولتی ساختار  بخش نفت تحت   بر   مالکیت و کنترل  .3-2-3

به  57انقالب   ــ  پاسیو  انقالب  یک  سیاسی  سان  پیامدهای  و  و  اجتماعی  و  ،  بنیادی  تغییرات  آن  اقتصادی 

  یمدیریت و شیوهکه تنها برخی از ابعاد ایجاد نکرد بل ایران داریمناسبات سرمایه ساختاربندیدر  ایگسترده

نعت رخ داد. در ارجاع به  . این تحول در درجه اول در نمای بیرونی این ص تغییر داد کنترل صنعت نفت را  

با تغییراتی در حوزه فرهنگی و    پیشینی تولید  منجر به حفظ و تداوم شیوه  «انقالب» این  مان،  الگوی نظری

 زاده شد.  دولتی  سیاسی شد. از زهدان این سطح از تحوالت، کورپوراتیسم

مثابه از خصیصهبه  یکی  سرمایهی  از  که شکلی  دولتی،  کورپوراتیسم  اساسی  است،  های  دولتی  داری 

جمهوری  شود.  ساختار قدرت سیاسی جدید در مداخالت گسترده و شدید دولت در صنعت نفت پدیدار می

یت رژیم سابق، کرد. اگرچه تحت حاکم  اعمالاقتدار و کنترل خود را بر این صنعت    خود،تحت حاکمیت  اسالمی  

  ـ   که این شرکت صرفاً در مقابل شاه پاسخگو بود ابدین معن  ـ   کردشاه بر شرکت ملی نفت ایران اعمال کنترل می

 ,Yong, 2013)واضح به شرکت ملی نفت اعطا شده بود    طوربهاما اعمال حق مالکیت بر ذخایر نفتی ایران  

. در  کنترل زیادی بر بخش نفت و گاز به شرکت ملی نفت داده شد، 1353قراردادهای نفتی در سال  درپی .(7

»منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به  این قرارداد آمده است که  

برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فالت قاره اکتشاف، توسعه، تولید، بهره  یمنافع نفتی ایران در زمینه

ها و پیمانکاران خود در آن باره نمایندگی  یساً یا به وسیلهاصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رمنح

)همان کرد«  خواهد  از    جا(.اقدام  اسالمی،  »انقالب«پس  شرکتنامهتوانق،  جمهوری  با  کنسرسیوم  های  ی 

[ و سایر امتیازات را فسخ کرد  - پترولیوم  های آمریکایی و فرانسوی، در کنار بریتیش  شرکت  -المللی نفتی ] بین
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 ,Maloney)شرکت ملی نفت ایران تثبیت کرد    مدیریت  گذاری مشترک بخش باالدستی نفت را تحت و سرمایه

2015, 374) . 

کردن کل ساختار نهادهای مرتبط با صنعت نفت در رژیم سابق، نهادهای  رژیم جدید به جای ساقط

مدیریت کند.    به شکل متمرکز  بتواند از باال بر منابع طبیعی کنترل مستقیم داشته و آن راجدیدی را ایجاد کرد تا  

ترین  ای نکرد. مهممالحظهی بین دولت و صنعت نفت ایران تغییر قابلدر عین حال، ساختار اساسی و رابطه

ی از جمله شرکت ملی  خانه کنترل و مدیریت چهار شرکت دولت ایجاد وزارت نفت بود. هدف این وزارت  ،تغییر

نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش، و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. در این  

درآمد.   تأسیستازهنخورده باقی ماند، اما به تابع وزارت  چارچوب، شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی دست

های خود را با استراتژی  کند تا فعالیتشرکت نظارت   گیری راهبردی اینبر جهت این بود که وزارتهدف این  

ی های کالن سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی هماهنگ کند. در نتیجه، »شرکت ملی نفت همهو سیاست

هزار    18چنان کانون بخش انرژی ایران باقی مانده، ... و با تعداد  نفتی کشور را در اختیار گرفت و هم  عملیات

درصد از زمان انقالب است، چهارمین شرکت بزرگ   300که افزایش بیش از  ]1386[ 2007کارمند در سال 

جدید، نقش شرکت ملی نفت  ساختار  در چارچوب    .(Maloney, 2015, 375)نفتی در جهان باقی ماند«  

 »مالکیت، حاکمیت و مدیریت« در بخش باالدستی نفت ایران بود.  بودن در قبالمسئول

 81ها این بود که طبق اصل  ترین تحوالت بخش هیدروکربنایجاد وزارت نفت، یکی از مهمعالوه بر  

شرکت تشکیل  امتیاز  »دادن  اسالمی  جمهوری  اساسی  و قانون  صنعتی  و  تجارتی  امور  در  مؤسسات  و  ها 

  ونه »هرگ  153گیری، اصل  « در راستای این جهت.کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است
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  کشور گردد ممنوع   و دیگر شؤون  ، ارتش، فرهنگو اقتصادی  بر منابع طبیعی  بیگانه  یسلطه  موجب  قرارداد که

ی صنعت انرژی  (. قانون اساسی برای »حفاظت« از بخش نفت، مالکیت و اداره1397« )شورای نگهبان،  است

ی  . با وجود این، تخریب این صنعت در نتیجهرا »به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت« توصیف کرد

های المللی، که کاهش تولید نفت و به تبع آن افت درآمدهای دولت و بحرانجنگ ایران و عراق و انزوای بین

اقتصادی را در پی داشت، جمهوری اسالمی را وادار کرد برخی اصالحات اقتصادی و قانونی را برای جذب  

اتخاذ و  های لیبرالیسم اقتصادی ــ در راستای اجرای سیاست صنعت انرژی یهگذاری خارجی و توسعسرمایه

 کند.  عملیاتی

 مرکانتیلیستی نو گرای  صنعت انرژی تحت دولت توسعه تحوالت   .3-3

 نفت و گاز ضرورت تحول در صنعت    .1-3-3

تحول و    به یکدر طول جنگ هشت ساله،    ،بخش انرژی   ویژهبه،  بست اقتصادیها و بنتخریب زیرساخت

د تا با اتکا به آن هد( بو   تشکیل میهای حیاتی اقتصاد ایران را  )که شریان  صنعت نفت و گازگیر بازسازی چشم

توسعه را  ملزومات  اقتصادی  اقتصادیفراهم  ی  عمیق  بحران  این  به  اسالمی  جمهوری  پاسخ  یک    ،آورند. 

ترین پارامترهای تقویت مناسبات یاپایه  ؛ تعدیالتی کهبوده رشد اقتصادی  برای دستیابی ب  ساختاری  دگرگونی

در اول رفسنجانی    یسالهپنجی راهبردی  برنامه  . بودداری  اقتصادی سرمایه  یتوسعهاقتضای    به  مبتنی بر بازار

در    کرد کهفراهم  چهارچوب مهمی را  »   مرکانتیالیستینو  یگرادولت توسعه  استراتژی از باال به پایینِ  راستای

 & Karshenas)«  اقتصادی را آغاز کند  لیبرالیسمساختاری و  ی اصالحات  برنامه  ستتواندولت می  آن

Pesaran, 1995, 90) . 
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تأمین    همیندر   برای  نفت  و صادرات  تولید  احیای  اجرای سیاستمالیِچارچوب،  ی  بلندپروازانه  های 

که دارای منابع  چون ایرانهم تر از همه، برای کشوریاقتصادی از اهمیت حیاتی برخوردار بود. مهم لیبرالیسم

ظرفیت داخلی و منابع  از حیث    یاز کمبود ساختارنیز  و  است    متکیبه درآمد نفت و گاز    شدیداً  و  است  غنی

بخش باالدستی    ی برای توسعه  میلیارد دالر آمریکا  70  کم بهدستصنعت نفت    ی، توسعهبیندآسیب میمالی  

برای   گاز  میانیک دورهنفت و  این    .(Mirmoezi, 2004)نیاز دارد    سال  15تا    10  مدتی  تحقق  برای 

دارد. از    جدیدی  های پیشرفتهخارجی و فناوریی  هاساسی به جذب سرمای  یاهداف، بخش انرژی ایران نیاز 

و   بخش نفت شد  یترین تنگناها در توسعهاصلی  ی، دولت رفسنجانی متوجه1370  ی، در اوایل دههرواین

سهم اساسی که در گردش   که این صنعتاین  نظر به  .بنابراین در جهت بازسازی ساختاری این حوزه گام برداشت

در دستورکار    ی صنعت نفت و گازشاف و توسعهفرآیند اکت  ،پایان جنگ ایران و عراقبا  اقتصاد کشور دارند،  

خاتمی، های  دولتاین روند در دوره بازسازی پس از جنگ آغاز شده و توسط  دولت قرار گرفت.    فوری

و روحانی  احمدی یافت.  نژاد  پیش  تداوم  فصل  در  که  برنامه  ارائههمانطور  پنجشد،  در    توسعه  یسالههای 

بخش انرژی در چارچوب سیاست های    یترمیم و توسعه  مختلف در جهت  یانحابه    هاجمهوریریاست  ی دوره

 شده بودند.  برآورد یاقتصادی نولیبرال 

 ی خارجی گذار سرمایه قرادادهای بیع متقابل و  و تدوین    ارائه  .2-3-3

بانک جهانی و  های  ، مطابق دستورالعمل«وابستهی  »توسعهسیاست    روی ازپی،  ذکر شدتر  طور که پیشهمان

  ی اقتصادی  توسعهمحورِدولتاستراتژی    یک  مرکانتیلیستینو  گرایبرای دولت توسعه  المللی پول،صندوق بین

  المللی نفتی، های بینویژه جذب شرکت، بهاقتصاد جهانی  رویداخلی به  بازگشایی اقتصاد  این مهم  بود.   از باال
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تمهیدات اقتصادی    عنوانبهرا    »بیع متقابل«، دولت ایران الگوی قراردادهای  هدفبرای تحقق این      طلبید.میرا  

از این طریق  مقصود این بود تا    ارائه کرد.بخش انرژی ایران    درگذاری خارجی  سرمایه  و قانونی در جهت جذب

با  تولید و    بتواند  ایران به اینصادرات نفت خود را گسترش دهد.  اساسیتوجه  قانون    جمهوری اسالمی   که 

ای اصالحات اقتصادی و قانونی  مجموعه،  کردمیرا ممنوع    در این صنعت  خارجی  دسترسی نهادها و عوامل

برای مشارکت سرمایه  زیربنای ایجاد یک    در راستای و  قانونی  بینشرکتهای خارجی  نفتیهای  در    المللی 

سران جمهوری اسالمی برآن شدند تا با طراحی و تدوین سازوکاری    بود.  یافتهبه فوریت    صنعت نفت و گاز

توسعه مقتضیات  با  بیشتر  متناسب  چه  هر  جذب  برای  را  مناسبی  شرایط  گاز،  و  نفت  باالدستی  بخش  ی 

ای از قراردادهای پیمانکاری  یافتهسازند. بدین ترتیب نوع تدوینفراهم  گذاران خارجی به این صنعت  سرمایه

 کرد. به این صنعت ورود پیدا  1372به قرارداد بیع متقابل از سال موسوم 

بیع  قراردادهای  گوناگونِ  الگوهایدولت ایران   ،1384تا  1368از سال  ،رفسنجانی و خاتمی ی هدر دور

های  بازگرداندن شرکتتا پایه و اساس قانونی برای    « رونمایی کردقراردادهای خدماتی»   عنوانبهرا    متقابل

با قیمت ثابت/خدمات برگشتی ثابت   یقراردادهای خدماتبیع متقابل » قراردادهای  المللی نفتی ایجاد کند.  بین

مثالً شرکت و در آن یک نهاد ایرانی )  ندارد میدان نفتی یا گازی را    ی برپیمانکار هیچ گونه مالکیت  که  هستند 

نفت جنبهملی  از  برخی  را  لیتمسئو  معینِ  های(  خود  خارجی    ه بهای  میطرف   & Kuhn)«  کند واگذار 

Jannatifar, 2012, 213).    مالکیت   یکنندهتضمین  ارائه و تدوین قراردادهای بیع متقابل  حیث قانونی،از

، هدف از این  ی ماطرح شدهی  در ارجاع به نظریه  منابع نفت و گاز این کشور بود.بر  حاکمیت دولت ایران  و  

،  به اقتصاد  خارجیسرمایه  خود بر دسترسی  شدید  این است که دولت سعی در تلفیق کنترل  الگوی قراردادی
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گذاری  های خارجی برای سرمایهشرکتجذب مشارکت  های حاصل از صادرات منابع و  رانت  استخراج  افزایش

 است.  مرکانتیلیستی  نوهای دولت  ها یکی از ارکان اصلی و کارویژه. ایندارد  یمحورانههای دولتمطابق برنامه

مخالفت جدید  استراتژی  تنشاین  جناحهای  میان  در  گرچه    حکومتیدرونهای  آلود  آورد.  همراه  به  را 

اقتصادی و سیاسی    متحول  فضای  بیش از پیش بر،  نزدیک به وی  سوداگرداران  سرمایهی  حلقهرفسنجانی و  

»بیع قرارداد  ب  تدوین و تصوی   ها باعث شد کهشدید سیاسی بین جناح  کشاکشایران پیشی گرفته بودند، اما  

  ناکارآمدی سیاسی داخلی و    هایرغم محدودیتعلی  .و غیرجذاب متولد شوند  «صناق»   1372در سال    «متقابل

برای    این قراردادهاکارگیری  مجوز قانونی برای به  ایرانشرکت ملی نفت  ،  بیع متقابلاولین مدل از قراردادهای  

  شرکت ملی نفت ،  بیع متقابلقرارداد    مقرراتدر چارچوب    اکتشاف، تولید و توسعه صنعت انرژی دریافت کرد.

در    المللی نفتشرکت بینای با چندین  گسترده  یگذاری خارجی کرد، که منجر به مذاکرهشروع به جذب سرمایه

 در بخش باالدستی نفت شد. شرکت نفتی   مشارکت آنهاهای نفت و گاز به منظور  از پروژه  ایهمورد مجموع

های آمریکا،  امضا کرد، اما به دلیل تحریم  1373سال  را در    بیع متقابل ایراناولین قرارداد    23آمریکایی کونوکو 

شداین   فسخ  اجرا  از  قبل  شرکت(Van Groenendaal & Mazraati, 2006, 3711)  قرارداد  های  . 

صادرات شرکت ملی نفت ژاپن، بریتیش پترولیوم،    25،اگیب  24،شامل، توتال، شورون  المللی نفتی دیگر بین

 . ),Maloney 2015, (387بودند  26ماشین شوروی 

 
23 Conoco Oil Company 
24 Chevron 
25 Agrip SpA 
26 The Soviet Machine Export 
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  1370ی  بیع متقابل در اوایل دهه، اگرچه قانون قرارداد  قابل مشاهده است  3-6  نمودارطور که در  همان

در بخش نفت و گاز از  گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل  اما سرمایه  ،تصویب رسیدبه  

  . آمریکا بودایاالت متحده    هایتحریمآمد  ای پیاین تأخیر یک دهه  .به ایران سرازیر شد  1380  یهاوایل ده

کردند از سوی ایاالت متحده  ری میگذامیلیون دالر در ایران سرمایه  20بیش از  هایی که  ن، شرکتبراساس آ

می/مجازات سال  عنوانبه.  (Cammett, et al., 2015, 301)شدند  تحریم  در  برای   79  مثال،  ایران 

ساله با شرکت    5  در قرارداد بیع متقابلمیلیارد دالر    به مبلغ یکای  معامله  «دارخوین » میدان نفتی    یتوسعه

کرد    ENIایتالیایی   متوسط  هب.  (Bina, 2017, 73)امضا  خارجیسرمایهطور  مستقیم  قالب    گذاری  در 

در ایران    های مستقیم خارجیگذاریسرمایهاز کل    درصد  60تقریباً    96تا    تا    78از سال    بیع متقابلقراردادهای  

میلیون دالر بود    15.5  حدوداً    76در سال    گذاری مستقیم خارجیسرمایهکل    را به خود اختصاص داده است. 

 164.4به    79در سال    بیع متقابلگذاری خارجی در قالب  قابل توجهی افزایش یافت. سرمایه  طوربه  بعدکه  

برابر داشته   رشد دونسبت به یک سال قبل  میلیون دالر    3.055با    81میلیون دالر افزایش یافت که در سال  

صنعت  از    یتالمللی نفهای بینشرکتکه منجر به خروج  ،  المللیهای بینتحریم  یبا این حال، در نتیجه  است.

به  83دالر در سال میلیون  2.456از  با شدت زیادی در قالب بیع متقابلگذاری سرمایهایران شد،  نفت و گاز

برای ایران بود. این روند در    درصدی  70  دردناکِسقوط    کاهش یافت که این   86میلیون دالر در سال    778

میلیون    3.466با    91در سال  تغییر جهت داد که سرانجام  در قالب بیع متقابل  گذاری  با رشد سرمایه  87سال  

از سوی  های اقتصادی  اعمال مجدد تحریم  نماند.پایدار  صعودی    دروناین  منتها  .  خود رسیداوج    ینقطهدالر به  

واردات    منعمبنی بر  ش(  1391)  2012اروپا در سال    یو تصمیم اتحادیهش(  1390)  2011در سال    آمریکا
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. در سال نشانه گرفتهای خارجی در ایران  گذاریگیر سرمایهکاهش چشم  را باانرژی ایران    صنعت  ،نفت ایران

به    94 رقم  تقریباً    618این  و  کرد  دالر سقوط  سال    80میلیون  به  نسبت  کاهش  کرد.    91درصد  تجربه  را 

قالب  سرمایه در  متقابلگذاری  ماه سال    بیع  آذر  افزایش  96در  با  مقایسه  میلیون دالری در سال    251، در 

 . میلیون دالر افزایش یافت 503، حدود گذشته

ی نفت و گاز در قالب قراردادهای  های توسعهگذاری خارجی در پروژهخالصه، کل حجم سرمایه  طوربه

همانطور که قبالً اشاره شد، بسیار   ،میلیارد دالر است که  30نزدیک به    96تا    78های  بیع متقابل بین سال

قادر به    نتاکنو   کلی، ایران  طوربهاین صنعت است.    یمیلیارد دالر( برای توسعه  70تر از مقدار الزم )پایین

 بنگرید(.  3-6 نموداره است )به این صنعت نفت و گاز نشد یبرای توسعه خود  جذب منابع خارجی مورد نیاز

درصد از تولید ناخالص داخلی صدم(  )یک 01/0های خارجی در بخش نفت تقریباً  گذاریمجموع سرمایه

گذاری خارجی  میزان جذب سرمایه  رغمبه،  هاا وجود اینب  (.Torbat, 2005, 415) دهدایران را تشکیل می

ایران   انرژی، کشور  اندازهنه  در بخش  به  کافی    یبه  پیشرفته  جذبقادر  توان  شد    ی خارجیفناوری  نه  و 

نیافتگی صنعت نفت و گاز  توسعهبرای جبران کامل  مکفی  های داخلی و خارجی  سرمایهسازماندهی و جذب  

ی پیش از انقالب،  در دوره میلیون بشکه در روز 6اش، یعنی تولید بلندپروازانهبرای دستیابی به سطح تولید 

داخلی برای   یپیمانکارهای متعدد  شرکتایجاد    همراه بود با  دولت  لیبرالیسم اقتصادیاستراتژی    داشته است.
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دولت    و متمرکز  مستمر  یمداخلهطور همزمان،  ، بهگذاری خارجی وسرمایه  متحقق ساختن جذب و مشارکت

 .در راستای حفظ کنترل خود در این حوزهدر بخش انرژی 
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیع متقابل در حوزه نفت و گاز

متقابل در بخش  عیب  یدر قالب قراردادها  یگذارهیو سرما یخارج  میمستق یگذار هیجمع سرما .3- 6شماره    نمودار 
 1376-1396 یها سال ینفت و گاز ط  یها

 است.  سندهینو از  (، محاسبات1399) رانیا ی: بانک مرکزمنبع 
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 ها و نخبگان سیاسی ها با جناح و ارتباط آن ی شرکت ملی نفت  شرکت های تابعه  .3-3-3

  های بازگشایی ضرورتو  ی بخش انرژی  توسعه  مقتضیاتهای داخلی قادر به برآوردن  که شرکتبا توجه به این

 کشاکش میاندولت و    یجانبهمستقیم و همه  یهای خارجی نبودند، مداخلهگذاریسرمایه  رویاین بخش به

و  جناح امری  نخبگانها  به  به حکومت  ناپذیر    وابسته  بوداجتناب  از درجه  اول،  ی. در وهلهتبدیل شده    ای 

گذاری خارجی الزم بود، اما برای تشویق و جذب سرمایه  ی شرکت ملی نفتتابعه  هاینسبی شرکت  «استقالل» 

هستند.آن متکی  دولت  مداخالت سیاسی  به  همیشه  ایران،   ها  بر  حاکم  اقتصاد سیاسی  به سازوکارهای  نظر 

  کردندخیلسازی لیبرالیسم اقتصادی در بخش انرژی و  پیادهسطح نهادمندیِ بخش خصوصی،  ساختار دولت و 

مستلزم  سرمایه خارجی  به  شرکت  تأسیسگذاری  پاسخ  در  )نیمه(خصوصی  صنعت   یتوسعهملزومات  های 

از منظر    .داشتنیاز    ی اقتصادیتوسعهدر عین حال به نظارت دولت برای کنترل روند  این فرآیند  انرژی است.  

  ی دوره  ی صنعت نفت در حوزه  اقتصادی در  لیبرالیسمسیاست    پسایند تحلیلی،    و  شناسی شناخت  این الگوی

ساماندهیِ  ی )نیمه(خصوصی برای  هااز شرکت  ای رشتهتصدی خاتمی،  ی  دوره  در  خصوص رفسنجانی و به

مشارکت و  جذب  شدندسرمایه  «مؤثرتر» دادن  تمهدیدات  ایجاد  خارجی  بخش    و   گذاری  فرآیند  این  طی 

 نقش مهمی ایفا کرده است.  بورژوازی تجاری

  )که تقریباً   1371گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در سال    کشف میدانهمزمان با  تر،  مشخص  طوربه

ایران گازی  از ذخایر  تشکیل می  نیمی  ایران،  (  دهدرا  قاره  نفت فالت  های شرکت  یمجموعهتوسط شرکت 

شدند.  27آف ـاسپین ایجاد  ایران  نفت  ملی  شرکت  بر    توسط  از  میدان  کنترل  بسیاری  برای  جنوبی  پارس 

 
27 Spin-off companies 
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 درون حکومتی،  های سیاسیو جناح  اعوان و انصارداران تجاری،  خصوصی جدید، سرمایه)نیمه(های  شرکت

برای چنگزمینه عینی  بر وی  غنایم    زدن  این  اینآوردفراهم    عظیمتوزیع  از  های  ایجاد شرکت  یایده  رو. 

حداقل صد شرکت وابسته » ،  دورهدر این   های قانون اساسی مطرح شد.خصوصی برای رفع محدودیت(نیمه)

 آف()سپینی  های زیرمجموعهترین شرکت. مهم(Zahirinejaad, 2012, 237)  «ندشد  تأسیسو فرعی  

دریایی ات  تأسیسشرکت مهندسی و ساخت  » (،  OIEC)  «صنایع نفت  ساختمانمهندسی و  »شرکت  عبارتند از  

( ، PEDC)  «پترو ایران  یشرکت توسعه»(،  PEDECنفت )  ی( ، شرکت مهندسی و توسعهIOEC)  «ایران

ترید اینتر  نفتیران  پارس«،  (NICO)  »شرکت  گاز  نفت و  پتروپارسPOGC)   »شرکت  و    3-1)به جدول    ( 

شرکت  بنگیرید(. تابع شرکت  عنوانبهها  این  )نیمه( ههای  خارجیشرکت  دادنمشارکتبا  ،  خصوصیی   ،های 

تمامیتقریباً   مستقیم و غیرمستقیم  پروژه  در  ایران  گاز  نفت و  این    مشارکتهای موجود در صنعت  داشتند. 

از  شرکت خارج  در  حاکمیت  ها  مشمولقلمرو  آن  در  که  اسالمی  قوانین  ایران  به  شوندنمی  جمهوری  ثبت  ، 

 شود. مالیات نمی شمولدرآمد آنها توسط دولت  بنابراین و  اندرسیده

ایران،  های لیبرالی اقتصادی دراجرای سیاست به موازات فراوانی منابع انرژی در    صنعت نفت و گاز، 

و ائتالف   شرکت ملی نفت  آفِـهای اسپینشرکت  تأسیس  برایمادی و عینی  های  شرطو پیشساز  زمینه  همواره

جناح  داریسرمایهبین   و  بربرای    حکومتیدرونهای  تجاری  منابع    تسلط  استاین  از  بوده  قانونی،    حیث. 

به دست  دولت    ترکمفضا و استقالل بیشتری برای فعالیت در بخش انرژی با نظارت  ی نوپا  های تابعهشرکت

ها ارتباط مستقیم خود را با شرکت  آنهای تابعه )نیمه(خصوصی بودند، اما  در عین حال، اگرچه شرکت  .آوردند

  ی توسعهلیبرالیسم اقتصادی در راستای    . هدف آنها دستیابی به الزامات جدیدملی نفت و دولت حفظ کردند
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است.  این صنعت نتیجهه( خاطرنشان کرد1992همانطور که هاریک )  بوده  این  اقتصادی،    لیبرالیسم  ی، در 

بود. این بدان    «دولت  حدود صالحیت  در چارچوبهدف تجاری  »یک    شرکت ملی نفتبرای ی راهبری  روژهپ

نامدار زنگنه،  بیژن ، در همین راستارا دنبال کند.  هباید یک استراتژی سودجویان شرکت ملی نفتمعناست که 

از   که  داشت  اظهار  نفت،  برای شرکت  »تمرکززداییوزیر  استقالل  عملو  و  مختلف  پشتیبانی  های  بهتر  کرد 

  بازرگانی ... باید کامالً براساس شرایط اقتصادی و    شرکت ملی نفتکند. من معتقدم که تمام واحدهای  می

 ,MEES, 1997, 40-49; in Mahdavi, 2011)  «کسب سود کنندتنهایی  بهکنند. آنها همچنین باید    عمل

شرکت.  (266 این  تجاری  میاستقالل  ایجاد  را  شرایطی  کهها  آن  کند  اساس  همکاری    ند قادرآنها    بر  با  تا 

های  از طریق شرکت  »شرکت ملی نفت  های بیع متقابل مناقصه کنند.قراردادبرای    المللی نفتیهای بینشرکت

هایی که در آن  مؤثر با شرکت  های پیمانکارینامهبا وارد شدن توافق  اند،شدهثبت    که در خارج کشور  تابعه

کامل کرده   خود  کنترل  حفظ  دور،  را  برای  محدودیت راهی  خارجیِ زدن  مالی  تأمین  در  اساسی  قانون    های 

 (. Yong, 2013, 10)  است پیدا کرده های نفتیپروژه
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 آف شرکت ملی نفت در صنعت انرژی ایران  های سپینشرکت .3- 1جدول شماره  

سال  های اصلیفعالیت 
 تأسیس

 آف های سپین شرکت

در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران،  ، EPCیک پیمانکار پیشتاز خصوصی، 
  پارس جنوبی 12و  11و  10و  9ی فازهای مزایده گاز دربریتیش شراکت با

(BIEC, 2020). 

شرکت مهندسی و   1366
ساختمان صنایع نفت  

(OIEC) 

گذاری خارجی  و جذب سرمایه  بازرگانیالمللی های شبکه بینفعالیت  یبرای توسعه 
 و (Naftiran  ،2020انگلستان( ثبت شده است ))متعلق به در جزیره جرسی 

در سطح  تجاری شرکت ملی نفت ایران های یکی از ابزارهای اصلی فعالیت  عنوانبه
در  تنیده درهم یحلقهبه یک  نفتیران شرکت . با گذشت زمان،کندعمل می المللیبین

مثال تسهیالت  عنوانبه. ایران تبدیل شدی تجاری در صنعت نفت برآمده نظام
  عنوانبه نفتیرانخاتمی مذاکره شده بود، از  یمیلیارد دالری که در دوره  3اعتباری 

 .(Maloney, 2015, 396)کرد استفاده  یمجر

شرکت نفتیران   1370
 ( NICO)   اینترترید

 

های  آمیز فعالیتخلق ارزش از طریق انجام موفقیت »این شرکت مأموریت خود را  
اندازی پروژه های  راه اندازی و راهمهندسی، خرید، ساخت، نصب، حفاری، پیش 

 کند. « معرفی میEPD و EPCI المللی فراساحلداخلی و بین

شرکت مهندسی و  1372
ات  تأسیسساخت 

  دریایی ایران
(IOEC) 

یک ترین شرعنوان اصلی( بهIsland Channelی کانال )این شرکت در جزیره  
  تأسیسشد. همچنین،  تأسیسبیع متقابل های رسانی برای پروژه داخلی در خدمت
های عظیم نفت و گاز ظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه این شرکت به من

 . بود در شرکت ملی نفت

و   1373 مهندسی  شرکت 
نفت    توسعه 

(PEDEC ) 
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و   (General Contractor)یك شرکت پیمانکاری عمومی عنوانبه » پتروایران
های با هدف اجرای پروژه شرکت ملی نفت ایران  یهای تابعهیکی از شرکت  عنوانبه

)پتروایران،   .دشسیس أت ی جرسیدر جزیره  «میدان های نفت و گاز یتوسعه 
1399) 

توسعه   1375 شرکت 
  پتروایران

(PEDCO) 

های فرعی شرکت ملی نفت ایران یکی از شرکت عنوانبه شرکت نفت و گاز پارس 
. این شرکت مسئولیت دش و ثبت تأسیسی ویرجین در جزیره 1377در اول دی ماه 

میادین گازی پارس   یکلیه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه  یتوسعه 
 .(1399)نگپ،  باشدشمالی، گلشن و فردوسی را دارا می

گاز  1377 و  نفت  شرکت 
 (POGCپارس  )

سرپرست اصلی   عنوانبه که در انگلستان به ثبت رسیده است،  این شرکت
شد.  تأسیس 1376در هفتم بهمن  پیمانکاران فرعی در بخش گاز طبیعی ایران

( تبدیل شود E&Pاکتشاف و تولید ) المللیبین به یک شرکت داردپتروپارس قصد 
های جدید برای توسعه در ایران و سایر کشورها با همکاری و به دنبال فرصت
سهامداران اصلی آن صندوق   .استالمللی نفت در جهان بینشرکت های معتبر 

سازمان گسترش و شستگی صندوق های بازن و(  درصد 60) نفتیرانبازنشستگی 
 (.1399 پتروپارس،) بودند( درصد 40)( IDROنوسازی صنایع ایران )

 پتروپارس  1376
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 در بخش انرژی افراد حکومتی ها و های پیمانکاری و نفوذ جناح شرکت  .4-3-3

اینکه شرکتعلی تابعهرغم  ایران  های  نفت  ملی  شرکت  دارای(نیمه)  نهادهای  عنوانبهی  ی  درجه  خصوصی 

چنان بر  پیوندهای محکمی دارند و دولت هم  حکومتیونر دهای  ها با جناحآن  اما   هستند،  «استقالل»   میعنی از

  گی یافتهسازمانواقعیت است که بخش خصوصی داخلی قدرت و    امر ناشی از این  دارد. این  مستمر  ها کنترلآن

ر  کافی تا  است  شودانداشته  عمل  وارد  محدود  ساً  توانایی  به  توجه  با  نیروهای    بخش خصوصی.  بسیج  در 

بازسازی    تأمین و    و تولیدی  اجتماعی نفتمنابع مالی،  گرای  توسعه  دولت  ی مستمر مداخلهنیازمند    صنعت 

 است.توسعه در این صنعت  فرآیندبرای مدیریت  مرکانتیلیستینو

ما نظری  پاردایم  پرتو  جناحدر  شدید  دخالت  در  ،  سیاسی  حوزههای  یک    هایخصیصهاز    این  اصلی 

دولت در    یتوسعه  محورِاستراتژی  یک    انتقال   فرآینداقتصادی  به  اسالمی    گرایتوسعه  دولتجمهوری 

ی  های تابعهشرکت)و  بین دولت و شرکت ملی نفت    ی ارگانیکرابطهبه موجب آن  است که    مرکانتیلیستینو

به نیعنوان شرکتآن  تجاری  جامع(  خصوصی مههای  بر  دولت  تسلط  استمرار  برای  فاکتور ضروری  ،  هیک 

( انرژی  ویژهبهاقتصاد  بخش  سیاسیدر  ساحت  و  است.  (  معنا،    بوده  این  نفتبه  ملی  زمانی تنها    »شرکت 

  حامیان روابط غیر رسمی که آن را به  که    پی بگیردهای تابعه  شرکت  ایجاداستراتژی خود را برای    توانستمی

مقاومت   رقیبان مدعیهای  در برابر چالش  بتوانند  تا  کردندمی  کافی محکم  ی، به اندازهکندمیمتصل    اشسیاسی

شد، این  بینی میپیشاند و به تبع آن  بندی شدهها صورتدر فرضیه  طور که. همان(Yong, 2013, 11)کنند«  

گرفتن رقابت  کنند: شدتبروز    مشخصی  چند پدیدهکه براساس آن    آوردمیفراهم  وضعیت شرایط مناسبی را  
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قدرت  بر موقعیت  د  سر  حکومتدر  مداخلهرون  در  هایجناح  28« غیرمنطقی»  ی،  فرآیند    سیاسی 

داران تجاری،  سرمایه  بر بستر این شرایط،  های گوناگون.حوزهاقتصادی و افزایش فساد در    هایگذاریسرمایه

 اند. شدهاصلی اصالحات جدید اقتصادی   برندگانِ و نظامی فرادولتینخبگان وابسته به رژیم، بنیادهای 

دهه  عنوانبه اواخر  در  رفسنجانی1370  یمثال،  هاشمی  فرزند  هاشمی،  مهدی  در  یک  ،  ،  مهم  مقام 

شرکت و  نفت  تابعه  وزارت  کردهای  هاشمی  کسب  پتروپارس،.  شرکت  های  پروژهبازوی    عنوانبه  ریاست 

در صنعت انرژی   بیع متقابلهای  ، یکی از اصلی ترین شرکای داخلی برای پروژهتوسط شرکت ملی نفت  توسعه

این   و سیاسی در کشور بود. عالوه براقتصادی   نفوذشرکت برای بر  وی کنترل   اصلی . هدفرا بر عهده داشت

  به همین سبب،  بوده است. ات دریایی ایرانتأسیسشرکت مهندسی و ساخت  رئیس    در همین اثنامهدی هاشمی  

.  (Maloney, 2015, 395)کند شریک شرکت پتروپارس عمل می  عنوانبهآور نیست که این شرکت تعجب

  شرکت ملی نفت ایران،   ی های تابعهسازی مصرف سوخت ایران، یکی از شرکتبهینه  شرکتاو همچنین رئیس 

های  شرکتاز طریق    2003و    2002فاش شد که در سال    استات اویلمدیران    یمحاکمه  یقضیهدر  » بود.  

ضمین  دریافت قراردادهایی را برایشان ت  اند تابه هاشمی رشوه پرداخت کردهانگلستان  شده در  ثبت  ایِواسطه

 . (Yong, 2013, 12) «کند

به    یبود. حسین   شرکت پتروایرانی خاتمی، سید مهدی حسینی، معاون وزیر نفت، رئیس  بعداً در دوره

  به »آقای بیع  ،و مذاکره در مورد بسیاری از معامالت اولیه   بیع متقابل دلیل نقش خود در طراحی مدل قرارداد

 
 است.  دارانه داری در پاسخ به مقتضیات فرآیند انباشت سرمایه غیرمنطقی از منظر منطق سازوکارهای سرمایه  منظور از  . 28
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بود  29متقابل« شده  سال  معروف  در  مهدی  79.  همکه    میرمعزی،  بود،  او  وزیر  وی    معاون  شد  جایگزی 

(Maloney, 2015, 394  .)  مشارکت داده    پارس جنوبی  ی پروژهای عظیمتوسعه  در  شرکت پتروایراناگرچه

نتیجه  شده در  ب  اشناتوانی  یبود،  پروژه  این  مالی،  منابع  پتروپارس،    تأسیس  تازه  ه یک شرکتدر جذب 

. پتروپارس به تدریج در فازهای  واگذار شد   ایران،  خصوصیِ شرکت ملی نفتی نیمهیک شرکت تابعه  عنوانبه

 (. 1399مشارکت داده شد )پتروپارس،  ( پارس جنوبی1379(، چهار و پنج )1377یک )

مربوط به فساد نقش داشته است.    اتهاماتپتروپارس در طول تاریخ حیات خود در یک سری رسوایی و  

  80خاتمی، سرانجام در سال  محمد  متحد نزدیک    و  رئیس پتروپارسبهزاد نبوی،  به دلیل فشارهای سیاسی،  

ساختن فراهماین شرکت را با  سرانجام، بیژن زنگنه، وزیر نفت در زمان دولت خاتمی،    مجبور به استعفا شد.

زیر نظر دولت    کامل  طوربه،  گی شرکت ملی نفتهای بازنشستخرید سهام در صندوقملزومات الزم برای  

پارس   یتوسعهتأخیر در  اصلی و  های  چهره  ات درتغییرغیر از برخی  به  .(Yong, 2013, 11-12)  قرار داد

نزدیک    یرابطه  با مدنظر قرار دادن.  نخورده باقی مانددستنیز    پتروپارس  جنوبی، عملکرد و ساختار شرکت

را    خارجی، جای تعجب ندارد که وضعیت پتروپارس ناظران  ی شرکت ملی نفتهای تابعهبین دولت و شرکت

این ناظران    سردرگم کرده است. از  یك شرکت خصوصی عمل    عنوانبه» که پتروپارس   اندشتهاظهار دابرخی 

و  سایه و فاقد کارکنان    ی تابعه  هایشرکتسایر    که چیز بیشتری از  شود  گرچه توسط دولت کنترل می  کند،می

  .(Energy Compass, 2001) «اندنبودههای واقعی توانایی
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  گر یک بازی  عنوانبهشرکت ملی نفت »به سرعت    ییک شرکت تابعه  عنوانبهعالوه بر این، پتروایران  

 ,Maloney, 2015شد« )میدان سلمان    یتوسعه  ی قرارداد بیع متقابل برایبرندهکه  زمانیاصلی ظهور کرد  

ی شرکت ملی نفت، ریاست  ساحلی تابعهی، رئیس سابق شرکت  یمصطفی خو  توسط  (. شرکت پتروایران396

المللی را دنبال های بینشرکت  دادنخوئی در دوره ریاست جمهوری خاتمی فعالیت تجاری و مشارکت  شد.می

بر اساس تصمیم شرکت  .  (Yong, 2013,13)برکنار شد  نژاد  احمدی  سرکار آمدنپس از    86کرد اما در سال  

سهام این شرکت به شرکت بازرگانی نفتیران )نیکو( منتقل شد. این شرکت    یکلیه  82ملی نفت ایران در سال  

جهت  ( E&Pلید )اکتشاف و تو یدر حوزهیك شرکت صاحب صالحیت   عنوانبهصورت رسمی هب 95در سال 

المللی نفتی برای اجرای پروژه های بزرگ نفت و گاز در قالب مدل جدید قراردادهای  های بینشرکتهمکاری با  

منازعات سیاسی پیرامون این شرکت در    (.1399)پدکو،    وزارت نفت قرار گرفتیید  أ تمورد   (IPC) نفتی

  ی مسئولیت توسعه  پتروایرانخاتمی،  ی  ، در دوره1377میدان نفتی سلمان پدیدار شد. در سال    یزمان توسعه

انتشار   از  هاسیاسی را داشت، اما آن  استیالیطلب ادعای  را بر عهده داشت. اگرچه جناح اصالح  میداناین  

بین   قرارداد  پتروایرانجزئیات  اماراتی  و    شرکت  پترولیوم«شرکت  که    کردند.می  امتناع  »کرسنت  هنگامی 

نشده  بنزین تصفیهبا اتکا به اینکه  و    فاش کردندبه قدرت رسید، متحدانش این معامله را    84نژاد در سال  احمدی

 84از آنجا که دولت در سال    .(Yong, 2013, 12)ور شدند  حمله  این قراردادبه  قیمت فروخته شده،  ارزان

موفق    یک شرکت خصوصی   عنوانبهی«  دانا انرژ » داشت، شرکت    را  پتروایرانسازی شرکت  ی خصوصیبرنامه

نا انرژی ادشرکت  رئیس  در آن مقطع ، پتروپارسی، مدیر عامل سابق یزیرا مصطفی خو  .به خریداری آن شد

 بود. 
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بود، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت    علی هاشمی رئیسریاست جمهوری خاتمی،    یدر دوره

  سابق   وزیر  رضا فروزش،غالم  ،78ریاست کمسیون انرژی مجلس را به عهده داشت. در سال    هاکه بعدکسی  

و شهرسازی را   ،  راه  شرکت  این  بعداً  ریاست  و  گرفت  دست  توسعه  10  سودیبه  برای  میدان    یدرصدی 

نوروز   ) سروش/  کرد  پارس.  (Maloney, 2015, 396حاصل  گاز  و  نفت  زیر    شرکت  از  دیگر  یکی 

میدان گازی پارس جنوبی و پارس شمالی فعالیت    یتوسعه  یاست که در زمینهشرکت ملی نفت  های  مجموعه

را به یک امپراتوری قدرتمند و سودآور تبدیل کرد  شرکت نفت و گاز پارس    ،پارس جنوبی  یپروژه» دارد.  

که توسط    گذاری فرادولتیتوسط صندوق بازنشستگی ایران، یک صندوق سرمایه  سهام مهارشده  یمنکه به  

می کنترل  نفت  ملی  خانوادهمحکم    شود،مدیریت شرکت  دستان  نفت  در  ملی  شرکت  داشته میی  «  شودنگه 

(Yong, 2013, 10) . 

شرکت بزرگ   اقتصادی شدت یافته است.  کل فرآیند لیبرالیسمهای سیاسی در  بین جناح  شو کشمک  رقابت

درگیر  داری رفسنجانی  ی زمامدر دوره  ان سازندگی«دور»   ، که ازاالنبیاخاتمسازندگی    قرارگاهوابسته به سپاه،  

  1384سال  اوایل    در  داد.گسترش    ی نفت و گاز و پتروشیمیحوزه  فعالیت های خود را به  بودفعالیت اقتصادی  

تالش کردند تا در بخش باالدستی نفت دسترسی    ، االنبیاخاتمقرارگاه    صدرا و  شرکت  سپاه،    به  دو شرکت وابسته

  ، خاتمی و متحد نزدیک رفسنجانی  ینفت در دوره  وقت  زنگنه، وزیر  بیژن  اما قرارداد آنها توسط  ،داشته باشند

های پروژهبه    MJFشرکت  خاتمی، زنگنه مانع از ورود  جمهوری  ریاستدوم    یعالوه بر این، در دوره  لغو شد. 

   .(APS, 2001, 16) میدان گازی پارس جنوبی شد یتوسعه
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به ارزش    بدون مناقصه  قرارداد  االنبیاخاتم،  84در سال  نژاد  احمدی  رسیدنبه قدرتها، پس از  به رغم این

این قرارداد در  .  میدان گازی پارس جنوبی دریافت کرد   16و    15فازهای    یبرای توسعهمیلیارد دالر    2.7

ات دریایی ایران  تأسیسو شرکت مهندسی و ساخت    االنبیاخاتممیان شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه    85تیرماه  

 ـترین  تدریج به یکی از بزرگبهاز آن زمان به بعد، خاتم االنبیا    (.1393؛ تسنیم،  1386)فارس،    امضا شد

ازپیمانکارانی تبدیل شد که هم اکنون در چندین    ـ ترین  یا بزرگ دستی  های باالدستی و پایینپروژه  عرصه 

گاز   و  نفت  پتروشیمی  صنعت  کندو  می  فعالیت  حوزهکشور  در  ازجمله  صنایع    ی توسعههای  ،  میدان، 

این روند به گونه ای .  (a1399)خاتم،    خطوط انتقال نفت و گازنفت و گاز و    ی، مخازن ذخیرهگاهیپاالیش

تبدیل شده    و پتروشیمی  صنعت نفت و گازبازیگر داخلی در    و تأثیرگذارترین  ترینبزرگکه سپاه به    ادامه یافت

 است. 

نهادهای فرادولتی و  پیمانکار )نیمه(خصوصی و    ایدادن مجموعهمشارکتگذار از یک سیستم متمرکز به  

آن  بهتر است  که    داری ایران داردی دینامیسم درونی سرمایهفرآیندی مرتبط با توسعه  ،در بخش انرژی  نظامی

پرتو در  اقتصادیِ  استراتژی  را  مهمباالاز    لیبرالیسم  ویژگی  که  توسعه  ،    است،   مرکانتیالیستینو  یگرادولت 

ویژه از طریق  به  ،سپهر اقتصادیکه به موازات کنترل شدید دولت روی این    شناخت و تحلیل کرد؛ فرآیندی 

شرکتشرکت  تأسیس  و  داخلی  پیمانکاری  زیرمجموعههای  سپاه، های  سوی    ی  به  را  صنعت  اجرای  این 

به شدت  حضور و گسترش پیمانکاران داخلی و سپاه در این صنعت    داد.سوق    اقتصادیای لیبرالیسم  هسیاست

جناح میان  محکم  پیوندهای  گرفت.  قرار  سیاسی  مداخالت  تأثیر  درونتحت  سرمایههای  و  داران  حکومتی 
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های تابعه را قادر ساخت تا رقیبان سرسخت خود را از  ، شرکتتجاری که سعی در کنترل صنعت نفت داشتند

 ازند.  میدان خارج س

 گیری نتیجه  .4-3

در   صنعت، جایگاه این  پساانقالبهدف این فصل شناخت و تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ایران در دوران  

)از   مرکانتیلیستینو  یگرادولت توسعه  گرفتننضجهمراه با ظهور و  این صنعت    اقتصاد سیاسی ایران و بازسازی 

»جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران این هدف با طرح این سؤال که  بود.    سو(اینبه  1368سال  

 پژوهیده شده است.  چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در این صنعت شده است؟«

گاز    یشدهاثباتخایر  ذ و دومین    یشدهنفت خام اثبات  ایرهمانطور که نشان داده شد، ایران چهارمین ذخ

از کل   درصد  80  ی، درآمدهای نفتی تقریباًژئوپلتیکطبیعی جهان را در اختیار دارد. با داشتن چنین موقعیت  

  شرایطاین    دهد.از کل درآمدهای دولت در دوران پس از انقالب را تشکیل می  درصد  55صادرات ایران و  

تولید  داخلی و خارجی پیرامون نوسانات قیمت نفت،    متعدددرآمد دولت را در برابر عوامل  های اصلیِ  شریان

، ما دیدیم  گرفتن این عواملبا پی  سازد.پذیر میالمللی آسیببین  ای ومنطقه  و تحوالتنفت بازار صادرات  و  

 بود.  متکیبه میزان قابل توجهی به درآمد نفت  هادولتاقتصادی  هایکه چگونه برنامه

نفت   صنعتبین دولت و   یدر رابطه و بنیادینی  که هیچ تغییر محسوسرونمایی شد در این فصل همچنین 

امربهجمهوری اسالمی    حاکمیتتحت   این  نیامد.  ما را    وجود  تأیید قرار دادرویکرد نظری  بر    ،مورد  مبنی 

نظام اجتماعی  ،  د جمهوری اسالمی ش  سر کار آمدن  که منجر به  ،»انقالب پاسیو«سان یک  ، به57انقالب    کهاین

مناسبات تولیدی   ماند،  دست  یدر مقیاس وسیع  دوران سلطنت پهلویو  باقی  تغییرات برخی    سوای نخورده 
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جمهوری    و سیاسی  اقتصادی  عمیق، یک بحران  این  با وجود  و فرهنگی.  سطح سیاسیدر    یی و ظاهر مولکول 

ای از اصالحات اقتصادی در  رشته  لیبرالیسم اقتصادی،های  ، در راستای اجرای سیاستاسالمی را وادار کرد تا

 گذاری خارجی انجام دهد. را برای جذب سرمایه  صنعت نفت و گاز

را در دستور از باال    اقتصادیِ  ایران استراتژی  یمرکانتیلیست نو  یگراتوسعه  دولتدهد که  نشان می  فوقنتایج  

المللی  های بیندادن شرکتمشارکتقانونی امکان    از لحاظ آورد تا فراهم  کار قرار داد بلکه ملزومات عملی را  

 تأسیس با    است  همزمان   ی راهبردیپروژه. این  د آورفراهم  در بخش باالدستی نفت و توسعه این صنعت را    فتین

داران  سرمایه  کردن  بسترسازی دخیل  هامؤلفهاین  وزه.  داخلی در این ح  های پیمانکاریای از شرکتمجموعه

های نفت و گاز بود. در این میان، شرکت  یهای توسعهدر پروژه  حکومتیدرونهای  نخبگان و جناحتجاری،  

در دوران ریاست    ویژهبه  گام،بهگام  های خود را به صنعت نفت و گاز گسترش داده وسپاه فعالیت  یزیرمجموعه

 ند. تبدیل شد سپهر اقتصادیدر این  مسلطبه یک بازیگر  ،نژادجمهوری احمدی

به فصل،  برای  این  رساندن  بگیریم  میپایان  نتیجه  چنین  از    تحولکه  توانیم  ایران  سیاسی  اقتصاد 

سوی  داری دولتی بهشکلی از سرمایه  تکوین، که  مرکانتیلیستینوگرای  دولت توسعهکورپوراتیسم دولتی به  

  بود،   ی شدید دولت در اقتصاد()به موازات استمرار مداخله  دارییسم سرمایهنولیبرالداری بازار آزاد و  سرمایه

  عنوان به  هادگردیسیاین    صنعت نفت و گاز در اقتصاد جهانی دارد.نیاز به ادغام بیشتر اقتصاد ایران از جمله  

از اهمیت   ی نفت و گازشدهی صنعت ویرانبرای تحقق بخشیدن به توسعه  «وابسته  ی هتوسع» یک استراتژی  

با این حال،    .داشتبورژوازی ایران و جمهوری اسالمی    یبلندپروازانه  اندازی اقتصادیِچشماساسی برای  

استراتژی   مداخلههم  طوربهاین  زمینه،    یزمان،  این  در  دولت  رهگذر  ویژهبهجدی  های  شرکت  از 
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و   بودند.  به  وابسته  هایشرکت)نیمه(خصوصی  بسیار ضروری  نظامی،  نهادهای  و  فرادولتی  این    بنیادهای 

کننده در اقتصاد  سپاه از یک نهاد نظامی به یک عامل تعیین  تحولکه درک    رساندمیما را به این نتیجه    هامؤلفه

ایجاد   به  گسترشنیاز  میان  ارگانیک  فعادامنه  پیوندی  تحلیتی  و  سپاه  سیاسی  های  اقتصاد  در  ایرانِ ول 

و پتروشیمی  های سپاه در صنعت نفت و گاز و دامنه فعالیت  حجم  اکنون الزم است  رو،دارد. از این پساانقالب

 در فصل بعد ارائه خواهد شد.  مهم این ، کهرا مورد غور و بررسی قرار دهیم

 *** 

  



 

 حامد سعیدی 131

 سپاه های حضور و گسترش فعالیتفصل چهارم: 

 صنعت نفت و گاز و پتروشیمیدر 

 

 مقدمه  .1-4

  ی سپاه در اقتصاد نتیجه دار شدن فعالیتو دامنه شد، دخالت واکاوی و تحلیل پیشین های همانطور که در فصل

های  اقتصاد سیاسی ایران از زمان آغاز سیاست  رتبط با ساختار ی سیاسی و اقتصادی مسازوکارها  دینامیسم و

یک    عنوانبهنقش سپاه    بازنمایی این فصل    مقصودزمینه،  این پیش  داشتنمحلوظاست. با    یاقتصادی نولیبرال 

کند: نخست،  دو هدف مشخص را دنبال میاست. این فصل    و پتروشیمی  در صنعت نفت و گاز داخلی  پیمانکار  

؛ دوم، تا به امروز  1368اقتصادی از سال    متنوع  هایحوزهسپاه در    ورودتاریخی    یتوسعهو توالی  فرآیند  

کِردوکار  گسترهو تحلیل    بازنمایی نفت و گازی  در    حکومتیدرون  هایو سوم، نقش جناح؛  سپاه در صنعت 

این فصل سومین پرسش فرعی را مورد پژوهش قرار    رواز این  نعت.سپاه در این ص  حضورتضعیف  /تقویت 

 سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟دهد: می

است.  ذیل  شرح   بهاین فصل   ساختمان، بازنمایی این فرآیند  این پرسش و به تبع آن تحلیل و  کاوش برای

و مختلط   قدریک بازیگر  به  شدن  تبدیل  سمت  به  سپاهکرد  عمل  ییابندهگسترشبر ابعاد    دارد  مروری  4-2بخش  

به    استدالل این است که این دولت.  مرکانتیلیستی ایراننودولت    کالن  هایسیاستتحت استراتژی و  اقتصادی  

و    برای تأمینمعتمد حاکمیت  ابزار    سانبهتا در اقتصاد مشارکت و    ی آن نیازمند استتابعههای  سپاه و شرکت

در امان نخواهد  حکومتی  های درونمنازعات بین جناح  ازدولت در اقتصاد عمل کنند. البته این روند  نفوذ    حفظ



 

 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران  132

واکاوی این جنبه از  خواهد بود.    ها متأثرهای سپاه از این کشاکشی فعالیتدامنه  بود، بلکه انجماد و انقباض

پیشی   مسئله توالی  نهبرای شناخت  به    4-3اقتصادی مهم است. بخش    هایعرصهتاریخی دخالت سپاه در    و 

بُعد آن متمرکز  که بر چند  اختصاص داده شده  و پتروشیمی  سپاه در صنعت نفت و گاز    موقعیت  ورود و تحکیم

تصویر کشیدن  بهو  ؛  صنعتاین  االنبیا در  های قرارگاه خاتمفعالیت؛  سپاه به این صنعت  واردشدنآغاز  :  شودمی

به  (  1379-1398)  ها ریاست جمهوری  های پیاپیدورهفعالیت سپاه در این حوزه در    تحول دخالت و گسترش

فصل را   ، اینپایانیفرآیند. سرانجام بخش  در این    حکومتیدرونهای  جناحمنظور شناخت و تبیین اثربخشیِ  

 رساند. به پایان میگیری کوتاه با یک نتیجه

 ت موقعیت سپاه در اقتصاد ایران ی توالی تاریخی ورود و تثب  .2-4

جمهوری اسالمی به    ساختار اقتصاد سیاسی  تکوین و تحول،  طور مفصل بررسیده شدتر بهپیشکه    طورهمان

. خلق کردهای اقتصادی برای دخالت سپاه در فعالیت یخیزحاصل بسترهای یمرکانتیلیستنوگرای دولت توسعه

فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی و ساختار    پویایی درونی و سازوکارهای بود که    هایی ضرورتاین البته ناشی از  

در راستای  اقتصادی    تعدیالتاز  ای گسترده  زنجیرههنگامی که دولت تصمیم به اجرای  طلبید.  میقدرت سیاسی  

گرفت،  نولیبرالاقتصادی    هایسیاستاجرای   سازماننقشی  نهاد  و  فرادولتی  بنیادهای   سپاهی  یافتهآفرینی 

 فرآیند تبدیل شده بود. برای نظارت دقیق بر این  به امری ضروریبرای استراتژی دولت  پاسداران

 پساجنگ ایران   های ورود سپاه به اقتصادِ زمینه پس  .1-2-4

نه شگفت  کنونی  برجستگی اقتصاد  در  نهحضور سپاه  و  است  در   ایپدیده  آور  نیروهای مسلح  نقش  جدید. 

آن مشارکت  و  اسالمی  در  تحکیم جمهوری  همهوا  بیانگر  اقتصادی،  تحوالتها  برای  توجهی  قابل    ی لویت 
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ریشه در  مشارکت سپاه  سرآغاز  است.    پساانقالب  یدر دوره  جمهوری اسالمی  حکومتیدرون  هایفراکسیون

اقتصاد  یدوره جنگ  یتحوالت  ر  پسا  زمان  )  جمهورییاستدر  در  1368-1377رفسنجانی    سازی پیاده( 

و    یاقتصاد  لیبرالیسم فعالیتدارد  » این  زمانها  آن  است«   از  یافته  گسترش  تابعه  شرکت  صدها  تشکیل   با 

ویژه  ، بهدر راستای توسعه  ظرفیت اقتصاد داخلی  گیبنیهبیسو، با توجه به  از یک(.  342،  2015)مالونی،  

نظامی  فرادولتی  رنگارنگبخش خصوصی، رفسنجانی مؤسسات   توسعه  و  در  برای مشارکت  اقتصاد    یرا 

شدن  بندیجناحیعنی  ،  در جمهوری اسالمیدولت    ی ساختوارهدیگر، ویژگی کارتل  سویاز    .دخیل کردایران  

 کرد. صاد را تسریع  ، نقش روزافزون سپاه در اقتحکومت

اقتصادی را برای   یهمؤسستعدادی ظرفیت و تخصص خود در جنگ ایران و عراق،  رشد و   سپاه با بسط

اهرمی در دست   عنوان بهو مشارکت در تحوالت اقتصادی و سیاسی    گرفته نضجنوین  انطباق خود با شرایط  

و بعداً 1365شهریور ماه  را در    «بنیاد تعاون سپاه»   ،گیری راهبردیسودر راستای این  سپاه  کرد.    تأسیسدولت  

بنیاد تعاون سپاه در چندین شرکت تجاری در    .(Forozan, 2013, 203)تشکیل داد    «بنیاد تعاون بسیج» 

، بانکداری )مانند بانک انصار( و صنعت خودرو )گروه بهمن و سایپا( فعال مخابراتساخت و ساز،    یزمینه

راست  است. »در  سپاه  اصل  سپس،  خامنه  دستور  به  و   اساسی  قانون  147ای  دولت  علی  درخواست  با  و  ای 

با    رفسنجانی   23ر تاریخ  د  االنبیاقرارگاه سازندگی خاتم  تأسیسمبنی بر مشارکت در امر بازسازی کشور، 

  (.a1398های اقتصادی شد )دنیای اقتصاد، ی فعالیتوارد عرصه ،1368 آذرماه

اساس آن،نامهطبق  زیرمجموعه»   ی  از  سوی  قرارگاه  از  آن  فرمانده  و  محسوب  پاسداران  سپاه  های 

هزار    170، این قرارگاه  االنبیاخاتمی سردار عبداللهی، فرمانده سابق  به گفته  .شودکل سپاه تعیین می  یفرمانده
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  (.1396،  باشگاه جوانکنند« )هزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه کار می  5  و  دارد   نیروی انسانی

االنبیا   خاتم   ، های  مهم  عنوانبهبنابراین  پروژه  اجرای  با  سپاه  اقتصادی  بازوی  و  ترین  »رشته  در  عظیم 

معدن، خطوط انتقال گاز، راه و باند، ساخت  های مختلفی از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت و  گرایش

  تکوین ی »دنیای اقتصاد« فرآیند تاریخی روزنامه جا(.« )همانهای دریایی و غیره می باشدبنادر، سد و سازه

خاتم سال  االنبیاء  قرارگاه  استبعد  به  1368از  کرده  تقسیم  مرحله  چهار  به  مرحله1:  را  (  2؛  بازسازیی  ( 

ای که  دورهی نخست،  . در مرحلهی الگوآفرینی( مرحله4ی انحصارشکنی؛ و  مرحله  (3ی سازندگی؛  مرحله

قرار داشت بازسازی  پروژه  اجرای  االنبیاخاتم(،  1368-1377)  رفسنجانی در صدر دولت  ی  در حوزههای 

اقتصادی آغاز    هایفعالیتخود در    مشارکت  فاز نخست  عنوانبهرا  های عمومی  و اجرای پروژه  ساخت و ساز

مبلغ   تنها  نه  این دوره، رفسنجانی  در  بل  هنگفتیکرد.  داد  اختصاص  نظامی سپاه  تقویت قدرت  برای  که  را 

.  اعطا کردمناقصه به سپاه    /سد کرخه و بزرگراه ساوه را نیز بدون تشریفاتساخت  چون  های بزرگی همپروژه

های گوناگون های خود را به حوزهی فعالیت، دامنه(1377-1384خاتمی )  ی، در دورهدر گام بعدیاین شرکت  

اجرایی و نهادهای  های  ستاد  ها وقرارگاه  ساماندهی  روی  االنبیاخاتم،  مقطعدر این    توسعه و صنعتی گسترش داد.

بود.  تابعه با    متمرکز  روزافزون سپاه  اقتصادیفعالیت  پیشرفت  پروژه  اشهای  در  توانست  را  بزرگی  های 

راهگرایش و  راه  سازههای  و  تونل  شبکهآهن،  و  کانال  انحراف،  بند  و  سد  زیرزمینی،  و  های  آبیاری  های 

سازی، خطوط  های دریایی، ابنیه و پلزهکشی، معدن و صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی، بنادر و سازه

با گذشت    (.c1398« )دنیای اقتصاد،  دت مشاوره مهندسی اجرا کنانتقال نفت، گاز و آب و نیز گرایش خدما

را    االنبیاخاتمزمان،   تابعه  راهزمینهدر  چندین شرکت  معدن،  نقل، های کشاورزی، صنعت،  و  سازی، حمل 
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از بزرگ به یکی  پیمانکاران  واردات، صادرات، آموزش، فرهنگ و صنعت نفت و گاز تشکیل داد و  ترین 

پروژه قرارگاه   توسعهو  صنعتی  ای  هایران در  این  مهندسی  مهمامروز    تبدیل شد.  بازوی  شناخته  سپاه  ترین 

 . (Wehrey et.al., 2009, 60)  شودمی

های خارجی و پیمانکاران مجبور المللی، هنگامی که اکثر شرکتهای بینتحریم  متعاقبو    سوم  ی در مرحله

، خاتم االنبیا تالش کرد از  هاساماندهی و اجرای این پروژهبرای  های زیرساختی بودند،  اجرای پروژه  توقف به  

های خارجی  که قبالً توسط شرکت  هاییپروژهمگاگام بردارد،    تریعظیمهای  های عمومی به سمت پروژهپروژه

عمرانی و    یپروژه  183یازدهم،  »قرارگاه خاتم طی دوران دولت    (.c1398)دنیای اقتصاد،  شدند  انجام می

بوده است را  ]فناوری اطالعات[ ونقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی حملصنعتی که شامل 

است اتمام رسانده  تارنمای    سانهمان  (.1396« )خاتم،  به  در  آمدهکه  قرارگاه  اصلی    هایحوزهاست،    این 

(  پ   ؛، معدن و صنعتعمرانب(    ؛)الف( نفت، گاز و پتروشیمی  :هستندبه شرح ذیل    االنبیاخاتم  هایپروژه

  االنبیا خاتمد که  ن وجود دار  متنوعیفرعی    هایگرایش  ،هاعرصه. در این  زداییت( محرومیت    و  ؛کشاورزی

، دریاییهای  بنادر، سازهنیروگاه، اسکله و  ساخت  از جمله    :کندفعالیت می  هاچندگانه در آننهاد  یک    عنوانبه

  معدن، فناوری ارتباطات اطالعاتی، مشاوره، تأمین مالی خدمات تحقیقاتی و مهندسی   و  صنعتنقل،  وحمل

  ی پروژه  1800بیش از  تاکنون  ،  های این قرارگاهمطابق گزارش  (.c1398؛ دنیای اقتصاد،  a1398  )خاتم،

  بر اساس عالوه بر این،  .(a1398)خاتم، اعطا شده است  االنبیاخاتمبه های مختلف مهم و زیربنایی در زمینه

 در  سد  300دهد حدود  »آمارها نشان می مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،،  هاحاج رسولی  یگفته

  نیرو   وزارت  توسط  مترمکعب،  میلیارد  52  باالی  مخزن   حجم  با   بزرگ  ملی  سد   182  که  شده  ساخته  کشور
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  طبق   باشیم،  داشته   نگاهی  سدها  این   ساخت   در  االنبیاخاتم  قرارگاه  نقش  به  بخواهیم  اگر .  است  شده  احداث

«  .آن ساخته شده است  یین قرارگاه و مؤسسات زیرمجموعها  توسط  سد  62  سد،   182  مجموع  از  برآوردها

االنبیا در دستورکار  توسط پیمانکاران قرارگاه خاتم  کنونی  سد فعال  100از    سد  22حدود  »وی خاطرنشان کرد:  

به یا  حال  است؛  گرفته  مقرار  دست  به  پروژه  تمام  عمدتاً  یا  کار  از  بخشی  شرکتؤصورت  و  های  سسات 

همقرارگ   یزیرمجموعه سد«،    یسسهؤمچون  اه  »سپا  »جواداالئمه«،  »فجر«،  »امین«،  »عاشورا«،  »بعثت«، 

، ، سعید محمدزمانهم  (.d1398)دنیای اقتصاد،    د«»ثاراهلل«، »امام علی«، »فاطر« و... در حال اجرا هستن

قرارگاه ساخته شده درصد سدها و مخازن آبی کشور توسط    55»اظهار کرده که    ،االنبیافرمانده قرارگاه خاتم

  ریلی   خطوط  درصد  35اعالم کرد که »با احداث چهار هزار کیلومتر راه آهن    98بهمن ماه  همچنین، در  .  «است

 (. 1398« )پانا، است کرده احداث را  کشور  مختلف  شهرهای  مترو درصد 60 و کشور

د ایران رقم دقیقی منتشر  »در مورد میزان حضور سپاه در اقتصا ( گزارش داد  1391اقتصاد ایران ) تارنمای  

یازده هزار    ]  1391تا    1384از  [  دهد، حداقل طی هفت سال گذشتهنشده است. برآوردهای اولیه نشان می

است  یپروژه گرفته  قرار  سپاه  اختیار  در  دولت  سوی  از  ه.عمرانی  سپاه  مچنین  «  اولیه  برآورد  »براساس 

های عمرانی  قرارداد با دولت برای فعالیت  1700ها  همین شرکت.  شده در اختیار داردشرکت ثبت  812پاسداران  

های انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن االئمه، سه بانک  بانک گزارش، » همین  مطابق  «  .در اختیار دارند

با آنآیند و هموابسته به سپاه و بسیج به شمار می بنیاد  سپاه در بانک  ،زمان  شهید(،  های سینا )وابسته به 

مالی و   یسسهؤممالی و اعتباری آینده )وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان(، بانک پاسارگاد و  یمؤسسه

های غیررسمی  نژاد موضوع فعالیتتر اینکه، »اولین بار محمود احمدیجالب  اعتباری کوثر دارای سهام است«.
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های  ی غیرمجاز را پیش کشید و اعالم کرد سپاه اسکلهها و اقتصادی سپاه پاسداران را مطرح کرد. او بحث اسکله

 «..تجاری در اختیار دارد

 سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی   دخالت ی  حجم و گستره  .3-4

نترنتی  یا  در تارنمای  است.  «نفت، گاز و پتروشیمی» ی  حوزه  االنبیا خاتمهای اقتصادی  ترین فعالیتیکی از مهم

،  11/77/ 14و با کسب مجوز فرماندهی معظم کل قوا در    1377از سال   االنبیا » خاتم  کهقرارگاه آمده است  این  

بزرگترین پیمانکار    عنوانبهاکنون قرارگاه    .«های نفت و گاز و پتروشیمی کشور شدرسماً وارد فعالیت در پروژه

)خاتم،    ت«اندازی بومی صنعت نفت و گاز کشور شناخته شده اسبا راهبری، مدیریت، طراحی مهندسی و راه

a1398.)  اقتصادی بر کشور،    ی محاصره  یشدن حلقهبا تنگسایت آمده است، » بر اساس آنچه در همین وب

، استات اویل، گازپروم، اِنی، دایلم، هیوندایی و  گذاران خارجی از جمله توتال، پتروناسها و سرمایهشرکت

 یکباره  به  بود  شده  انجام  هاآن  مشارکت   با  جنوبی   پارس  ابتدایی  فازهای  که  دیگر  خارجی  هایبسیاری شرکت

...    خالی  را  فازها  این  ساخت  یعرصه خاتمس   قرارگاه  شرایطی  چنین  درکردند،  هلدینگ  ازندگی  و  االنبیا 

 ...  ]هااین پروژه[بازوی تخصصی اجرایی    عنوانبههای تابعه آن  پتروشیمی و شرکتتخصصی نفت، گاز و  

یکی دیگر از پیمانکاران   (.b1398)خاتم،    فتگر  عهده  بر  را  ،16  و  15  فازهای  اجرای  و  شده  عرصه  این  وارد

خاتم کنسرسیوم  گاز،  و  نفت  بخش  در  ایرانی  قدرتمند  بزرگ  شرکت  چندین  از  که  است  جمله    ـاالوصیا  از 

ات  تأسیسشرکت ساختمان صنایع نفت )اویک(، شرکت مهندسی و ساخت    دار اصلی،سهام  عنوانبه  االنبیاخاتم

شرکت    یاالوصیا« به منزلهع »قرارگاه سازندگی خاتمدریایی، ایزوایکو و صدرا ـ تشکیل شده است. در واق

های  راه دیگر شرکتاتفاق و همبهاالنبیا وارد میدان نفتی و گازی کشور شد تا  خواهر قرارگاه سازندگی خاتم
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  ،عبدالرضا عابد یه گفتهب (.1393)دانا،  مربوط به صنایع نفت و گاز کشور را کامل کنند یهامدیریت پروژه

که وارد عسلویه و پارس جنوبی شده  » ،  االنبیاخاتموقت    فرمانده  رحیم صفوی،   جانشین پیمانکاری  اولین 

پارس جنوبی را همین قرارگاه زده است. آبگیری که االن برای    یاولین کلنگ در منطقه  .داالنبیا بوخاتمقرارگاه  

 . (1385« )زندی، االنبیا ساخته شده استخاتمبرداری قرار می گیرد توسط قرارگاه  بهرهکل فازها مورد 

 ی نفت و گاز و پتروشیمی االنبیا در حوزه های خاتم فعالیت  .1-3-4

در سپاه  چهار    و  نفتی  حوزه  فعالیت  شامل  پتروشیمی  و  چندین    زیرمجموعهگاز  های  پروژه  از  عرصهدر 

  ی ( مخازن ذخیرهIII، )پاالیشگاهی( صنایع  II، )ی میادین( توسعهI)است که شامل    دستیو پایین  ی باالدست

( و  گاز  و  انتقال  IVنفت  خطوط  گاز   نفت(  می  4-1  نمودار  است.  و  که  نشان  در  دهد  قراردادها  کل  ارزش 

از ارزش کل قراردادها است، در حالی   درصد   1میلیون دالر است که    232  «میادین  یتوسعه» ی  مجموعهزیر

ارزش مقدارکل  »   قراردادهای  که  بخش  به  پاالیشمربوط  است  میلیارد  27  تقریباً  گاهی«صنایع  که    دالر 

ها، ارزش کل قراردادها  در مقایسه با دیگر بخش  اختصاص داده است.درصد( را به خود    61)ترین قسمت  بزرگ

به  است که    «نفت و گاز  یمخازن ذخیره» بیش از دو برابر ارزش بخش    «خطوط انتقال نفت و گازبخش » در  

ها  ها و نسبتعالوه بر این، این ترکیب  درصد( است.  11و    درصد  27میلیارد دالر )  5میلیارد و    12ترتبیب  

با جزئیات ارائه   4-1کند. در جدول  بازتاب پیدا می  ی معینزیرمجموعهاد قراردادهای اعطاشده در هر  در تعد
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و بیست پروژه در    و یا در دست اجراستمیادین اجرا شده    یی در بخش توسعهشده است که تنها شش پروژه

 واگذار شده است.   سپاه به های وابستهخطوط انتقال نفت و گاز به شرکت یزمینه
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توسعه میادین صنعت پالیشگاهی مخازن ذخیره نفت و گاز خطوط انتقال نفت و گاز
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مخازن ذخیره نفت و گاز

خطوط انتقال نفت و گاز

  در سپاه یتابعه   یهاشرکت به که ی میپتروش و گاز و   نفت  یقراردادها نسبت  و کل ارزش  . 4- 1نمودار شماره  
 . استشده   اعطا زیرمجموعه  هر

  جمع اندهشد  ارائه 4- 3-1-4؛ و 4-3-1-3؛ 4-3-1-2؛  1-1-3-4های بخش در کهی گوناگونی اولیه  منابع از هاداده: نبع م 
 (. ه استسندی نو از  محاسبه)ت. اس شده یآور
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ی مشخص هر زیرمجموعه( در 2و ) یجمهور  استیر  ی( در هر دوره1)  یمیوابسته به سپاه در حوزه نفت، گاز و پتروش یهابه شرکت واگذارشده ی قراردادها .4- 1جدول شماره  

 (. 1398تا  1377از 
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رداد 

 قرا
نوع

   ** دالر  
ون 

میلی
 به 

زش
ار

 * ل و   
 ریا

ی به
اصل

ش 
ارز

دار 
مق

مان 
تو

 

 
 

 ها پروژه 
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 1375 ی میدان نفتی آزادگان شمال نگاری در منطقه لرزه   *** - -    ×

گنه 
ن زن

بیژ
 

ی ) 
خاتم

84 -
79 ) 

 ×   EPC 25 25  1387 تبریز  -مسیر خط انتقال نفت خام ریخانه جدید در احداث چهار تلمبه  میلیون دالر 
  ×  

EPC 18   های نفتی در  سازی فراوردهی ساخت شش دستگاه مخزن ذخیرهپروژه
 ی اصفهان منطقه 

1383 

   × PC 0,008   )1383 ساخت خط لوله انتقال گاز پنجم تهران )قسمت دوم فاز اول 
  43      
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 ×   EPPS 2.720 =  1384 پارس جنوبی )عسلویه(  16و  15ی فازهای توسعه 

مانه 
ی ها

زیر
م و

کاظ
 

دی 
احم

ول 
ور ا

د
اد ) 

نژ
88 -84 ) 

   × 

EPC 
ساخت فاز اول خط لوله سراسری هفتم گاز )عسلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ   = 1.300

 ایرانشهر 
1384 

 1385 ی خط انتقال گاز سرخس به درگزپروژه  = 45 - ×   
   × PC 180 =  1385 خط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار 
 ×   EPCF 50 =  1386 ی میدان گازی کیشی تولید اولیه پروژه 
 1386 12سازی مخازن، تاسیسات اسکله و بندری فاز ساخت پروژه ذخیره  = 500 -  ×  
 1386 ایران ال ان جیی پروژه  LPG و  LNG یعملیات ساخت مخازن دو جداره = 332 -  ×  
   × PC 310 =  1386 کوهین  -قزوین - احداث خط لوله انتقال گاز ساوه 
   × EPC 150 = )1386 ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر )بخش دریا 
 ×   

IPC 345 
  870میلیارد و  38

 1387 احداث تملبه خانه جدید شهید چمران اهواز  میلیون تومان

الم 
غ

ری 
نوذ

ین 
حس

 

   × PC 275 =  1387 ی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشت ساخت خط لوله 
 1387 پروژه آبگیری از دریا برای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  = 130 -  ×  
×    

HOA 72 =  نگاری سه بعدی میدان نفتی بند های لرزه طراحی نهایی عملیات برداشت داده
 کرخه 

1388 

 1388 ساخت دو مخزن پروپان و دو بوتان  = 60 -  ×  
   × PC 700   1388 (کله  پل  –ساخت خط لوله دهم سراسری )حدفاصل پتاوه 
     7.169  
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 ×   EPPS 6.000   1389 میدان مشترک پارس جنوبی  24و  23، 22طرح توسعه فازهای 

می 
کاظ

میر
ود 

مسع
 

وم  
ر د

دو
دی 

احم
اد ) 

نژ
92 -

88 ) 

 1389 ساخت فاز سوم آمونیاک و اوره پتروشیمی پردیس   600 -   × 
 ×   EPPS 5.000   1389 پارس جنوبی  14و  13ی بخش باالدستی فازهای قرارداد توسعه 
 ×   EPCF 500   1389 ی میدان نفتی سوسنگرد قرارداد طرح توسعه 
 1389 دوم پاالیشگاه گاز ایالم ی فاز  طرح توسعه   150 -   × 
   × EPCF 250  1389 ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری 
   × EPCF 1.300   ،)1389 ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسری )اهواز به دهگالن 
   × EPCF 1.300   1389 ری  -اراک  -ی نفت از مسیر آبادان ساخت خط لوله 
   × EPCF 850   1389 های خراسان، کرمان و هرمزگان ی نفتی در استان احداث سه خط لوله 
 1389 ( جنوب به  شمال) جاسک  –ی نفتی نکا خط لوله   3.000 - ×   
 1389 کوهین  -قزوین - احداث خط لوله انتقال گاز ساوه   0,30 - ×   
   × EPCF 1.300   1389 فانی ـ شازند ـ ری احداث خط لوله نفت خام سبزاب ـ تنگ 
 ×   EPCF 970   1390 میدان گازی هالگان و سفید باغون  2طرح توسعه 
 1389 ی پاالیشگاه ستاره خلیج فارستوسعه  میلیون یورو  3710  3.500 -   × 

می 
قاس

ستم 
ر

 

  ×  
- 2 

ی دریای عمان و  سازی زیرزمینی نفت خام در حاشیه ساخت مخازن ذخیره  
 1390 فارس خلیج 

  ×  EPC 39   1390 سازی نفت خارک ای ذخیره میلیون بشکه مخزن یک  احداث چهار 
   × 

- 500 
ساخت خط لوله اتان )از پارسیان تا فیروزآباد( و خط لوله اتیلن )از   

 1390 فیروزآباد تا فسا(، 

   × EPC 16   1390 دیلم( ات تقویت فشار سوم و چهارم )خورموج و  تأسیسساخت 
 1391 بعدی میدان نفتی تیماب ـ چنگوله نگاری سه پروژه لرزه هزار یورو  164 0,218 -    ×
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 1391 ی دو میدان دریایی »توسن« و »آلفا« طرح توسعه   850 -   × 
 1392 احداث ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران میلیارد ریال  2.356 85 -    ×

 ×   EPCF 1.500    3200طرح احداث کارخانه گاز و گاز مایع (NGL)  1391 منطقه غرب کارون 
 ×   EPCF 68  »1391 توسعه میدان »سومار 
    - 27.781    
 ×   

EPC 1.300 
برداری از چهار پروژه پتروشیمی جهرم، فیروزآباد، داراب و ساخت و بهره 

 فسا 
1392 

گنه 
ن زن

بیژ
 

وره 
د

ی  
ی ) 

وحان
ر

92 -
98 ) 

 1393 ساخت خط لوله آبادان ـ اهواز ـ اراک ـ تهران   350 - ×   
 1393 شیر به پاالیشگاه آبادان احداث خط لوله انتقال آب از رودخانه بهمن   300 - ×   
  ×  EPC 4.140   1395 ات انبار نفت کوره ماهشهر تأسیس طرح سامانه گرمایشی 
 1398  بعدی پانیذ پروژه لرزه نگاری سه  میلیارد ریال  3.000 75 -    ×

 1398 ی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه طرح احداث و توسعه   3.400 -   × 
    - 9.565    
    

با    و   شروع قرارداد   ( مشخص ماه   طور به )و    براساس نرخ ارز در سال   ام. این تغییر تبدیل کرده به دالر    را   و تومان   ال ی به ر   ی گذار ه ی قراردادها و سرما   ی من ارزش اصل *  
 داده شده است. انجام    )com.xe.www(  ت ی وب سا   ن ی استفاده از ا 

 ** نوع قراردادها 
 .اندمعروف  E شود به قراردادهایطراحی پروژه را شامل می  یقراردادهایی که فقط مرحله (،E) قراردادهای طراحی  •

http://www.xe.com/
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 .شوندگذاری مینام  EP کاالی پروژه هستند، قراردادهایمین  أتطراحی و  یقراردادهایی که شامل مرحله ، )EP (قراردادهای طراحی و خرید  •

 .های کشور از این دسته هستنددارند که اکثر پروژه PC شود، حالتپیمانکار خواسته میهایی که مرحله خرید و ساخت از  پروژه  ، )PC (قراردادهای خرید و ساخت  •

، برگرفته از سه حرف اول   EPCروشگسترش فراوانی داشته است.  EPC های بزرگ در صنعت نفت به روش اجرای پروژه:  )EPC قراردادهای  •

 .شود صورت موازی با هم و در قالب یك قرارداد انجام میکه  است )Costruction  (و ساخت )Procurement (، خرید)Engineering(مهندسی

 است. : مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت و تأمین مالی EPCFقراردادهای  •

 (. 1399،  ؛ نورسان انرژی 1396)ایرنا،    تولید   ریزی برنامه    : مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت و EPPSقراردادهای  •

 

 دسترس نیستند ها در *** داده

 



 
 

 ی میادین توسعه  .1-1-3-4

آن به شرح ذیل است:   یهشدتکمیلهای  دهد که اهم پروژهاالنبیا نشان میهای خاتمی فعالیتی میادین، کارنامهدر حوزه توسعه

(i) شانا،   بعدی میدان نفتی بند کرخهنگاری سههای لرزهطراحی نهایی عملیات برداشت داده(a1388 ،؛1391؛ متن)30 (ii) 

لرزه عملیات  منطقهاجراي  در  در  نگاری  واقع  شمالی  آزادگان  نفتی  میدان  اهواز  20ی  غربی  شمال  استان   کیلومتری  در 

یالم که به گزارش شرکت ملی ا  بعدی میدان نفتی تیماب ـ چنگوله، واقع در استان نگاری سهلرزه  یپروژه  (iii)  31خوزستان، 

دالر( اعالم شده است )ایسنا،   218،000هزار یورو )معادل حدود    164شده برای این پروژه  نفت ایران، اعتبار در نظر گرفته

a1391  همچنین .)(iv)  یترین پروژه، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، مهماحداث ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران  

میلیون دالر( اختصاص   85میلیارد ریال اعتبار )نزدیک به    2.356است. برای اجرای این پروژه    االنبیاخاتمدر حال اجرا توسط  

های آزادگان جنوبی، ی میدانمطالعهشرکت ملی نفت ایران قرارداد    1395در سال    (v)(.  1392یافته است )خبرگزاری مهر،  

 ینفت و انرژی نگین آفاق کیش )تنکو(، زیرمجموعه  یرا به شرکت توسعه   (b)و بی   (a)  تیمور و فرزاد ایمنصوری، آب

)ایرنا،   سپرد  االنبیا،  خاتم  شانا،  1395قرارگاه  سهلرزه  یپروژه قرارداد  b1397 .)32  (vi)؛  پانیذنگاری  مدیر  بعدی  میان 

مهرماه در  تنکو  شرکت  مدیرعامل  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  پهنه  98سال    اکتشاف  در  که  پروژه  این  رسید.  امضا  ی به 

 با  برابر )  ریال  میلیارد   هزار  3های شادگان، آبادان، ماهشهر و دارخوین واقع شده است، با اختصاص اعتبار حدود  شهرستان

 .(1398 شمنا،)  شودمی انجام ماه 32 مدت به تنکو شرکت  توسط( دالر میلیون 75 حدوداً

 
نامه که از سوی مهندس سعدونی به نیابت از مدیرعامل ین تفاهما اعطا شد. بنیاد مستضعفان ی میدان نفتی کرخه به . اما طرح توسعه  30

میدان   یمیلیارد ریال از منابع داخلی برای توسعه  700و تا آن زمان  شرکت ملی نفت ایران با بنیاد مستضعفان به امضا رسیده است
 (. a1388)شانا، اختصاص داده شده بود  بندکرخه

 کم برای من، در دسترس نیست.اطالعات مربوط به ارزش این قرارداد، دست.  31
 . ارزش این قرارداد هم در دسترس نیست. 32

https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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 صنعت پاالیشگاهی  .2-1-3-4

 ی خانهاحداث چهار تلمبه  (i)های زیر را به اتمام رسانده است.  االنبیا پروژهخاتمی »صنعت پاالیشگاهی«، تاکنون  در زمینه

 ،میلیون دالر( )شانا  25میلیارد ریال )معادل حدوداً    200ای نزدیک به  تبریز با هزینه  ـ  جدید در مسیر خط انتقال نفت خام ری

 ـ   االنبیاخاتممیان شرکت ملی نفت و قرارگاه    84پارس جنوبی در سال    16و    15ی فازهای  انعقاد قرارداد توسعه (ii) (؛1387

میلیون   2720ان ـ پیمانکار بخش دریایی ـ به ارزش  ات دریایی ایرتأسیسـ و شرکت مهندسی و ساخت   پیمانکار بخش خشکی

پارس جنوبی )عسلویه(، بر اساس   16و   15ی رضا فروزان، مجری طرح فاز  (. به گفتهa1393؛ تسنیم،  1384دالر )فارس،  

کرد میلیارد دالر مقدار هزینه  6میلیارد دالر باشد اما به دلیل مشکالت بین المللی،    3ی انجام شده  داد اولیه »قرار بود هزینهرقرا

برداری برسد متاسفانه به دلیل برخی شرایط که  ماه به بهره  52همچنین »قرار بود در مدت زمان    «ما در این پروژه شده است.

تحریممهم آن  بینترین  زمان  های  در  این طرح  بود  یکپارچه  مدیریت  عدم  و  بهره  104المللی  به  )ایلنا، ماه  رسید«  برداری 

1394.) (iii) جدید شهید چمران اهواز به منظور ایجاد پایداری بیشتر در سیستم   یخانهبهماحداث تل  یبه گزارش شانا، »پروژه

میلیون دالر(   345میلیون تومان )معادل تقریباً    870میلیارد و    38افزون بر   ایانتقال نفت خام در مسیر اهواز ـ ری و با سرمایه

؛ باشگاه جوان، 1390؛ متن،  1390)شانا،    «های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاستاز زیرمجموعه  که مجری آن یکی اجرا شده

b1390). 

(iv)  ی بنزین ترین تولیدکنندهترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان و بزرگبزرگ  عنوان بهخلیج فارس    ی پاالیشگاه ستاره

آغاز شد. پس   1385ی این پروژه از سال  توسعه  النبیا است.های خاتمپروژهترین  در جهان، یکی از مهم  5با استاندارد یورو  

این پروژه و متعاقب خروج شرکتهای فراوانی پیرامون توسعهاز فراز و نشیب در »سنام پروگِتی« و »گُلدِن گروپ«    هایی 

عظیم شد. بدین ترتیب،   یراهبر وارد این پروژه  عنوانبه، خاتم االنبیا از طریق شرکت فرادست انرژی فالت  87سال  تیرماه  

درصد سهام و   6های »تهران جنوب« با  و شرکت  گرفتدرصد سهام کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه در اختیار قرارگاه قرار    90

، پیشرفت فیزیکی کل 89در سال    االنبیاخاتمتا زمان ورود    .ماندند  درصد سهام در کنسرسیوم باقی  4»مهندسی مشاور بینا« با  
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میلیون یورو   600میلیارد و    2ای که قرار بود با  حال، پروژهمیلیارد یورو بوده است. با این  1.3آن    یدرصد و هزینه  38پروژه  

 اسال نیز زمان برد، هرچند برخی برآورده 10میلیون یورو هزینه و بیش از  710میلیارد و  3ماه به اتمام برسد بیش از  48در 

میلیون یورو برسد )شانا ،   800میلیارد و    3خلیج فارس به    یفاز اول پاالیشگاه ستاره    ی هم حکایت از آن داشت که هزینه

میدان مشترک پارس    24و    23،  22فازهای    ی پس از کنارگذاشتن ترکیه از طرح توسعه  (v)(.  1396؛ اقتصاد آنالین،    1396

واگذار شد. بر اساس برآوردهای   االنبیا خاتم، قرارداد اجرای این سه فاز گازی به صورت ترک تشریفات به  89جنوبی در سال  

  دالر  میلیارد 6 تا 5 حدود جنوبی پارس 24 تا 22فازهای  یگرفته در شرکت ملی نفت، ارزش تقریبی طرح توسعهجدید انجام

مهر،    است  شده  تعیین اقتصاد،  a1389)خبرگزاری  دنیای  اوره  (VI).  )1389؛  و  آمونیاک  سوم  فاز  پتروشیمی   یساخت 

میلیون دالر( هزینه   600میلیون یورو )معادل    502اوره و آمونیاک خاورمیانه، که    یپردیس، بزرگترین مجتمع تولیدکننده

ی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم طرح توسعه ( قراردادvii( و ) 1397 ؛ شرکت پتروشیمی پردیس،  1397داشته است )ایسنا ،  

ی دیگری دو پروژه  ،(b1389رگزاری مهر، شود )خب میلیون دالر برآورد می  150تا    130که ارزش تقریبی این قرارداد بین  

 و  13عالوه بر این، پس از خروج قطعی دو شرکت »شل« و »رپسول« از فاز    (viii)االنبیا واگذار شده است.  است که به خاتم

ل متشک)  االوصیاخاتم  کنسرسیوم  به  گازی  مشترک  فاز  دو  این  باالدستی  بخش  یتوسعه  قرارداد  ،89  تیرماه  در  جنوبی  پارس  14

االنبیا، شرکت ساختمان صنایع نفت )اویک(، خاتمچون قرارگاه سازندگی  های نفت و گازی ایران همپیمانکار بزرگ طرح  5از  

میلیارد دالر واگذار شد )دنیای اقتصاد،   5ات دریایی، ایزوایکو و صدرا( به ارزش تقریبی  تأسیسشرکت مهندسی و ساخت  

b1389  .)(ix)  میلیون دالری است که در سال   500ی میدان نفتی سوسنگرد یکی دیگر از قراردادهای  قرارداد طرح توسعه

، قرارداد طرح 90ر سال د (x)(. 1389رس نیوز، ؛ بو1389االنبیا امضا شد )آفتاب، خاتمبین شرکت ملی نفت و قرارگاه  89

االنبیا واگذار شد که ارزش تقریبی آن میدان گازی هالگان و سفید باغون به صورت ترک تشریفات مناقصه به خاتم 2 یتوسعه

 ، با حضور91ر خردادماه  یک سال بعد، د  (xi)(.  2011وله،  ؛ دویچه 1390نیوز،  میلیون دالر بود )بورس    970حدود  

ی دو میدان دریایی »توسن« و »آلفا«، که در نژاد، قرارداد طرح توسعهی دوم دولت احمدیرستم قاسمی، وزیر نفت در دوره
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جزیره  25 به  نزدیک  و  قطر  کشور  قرارگاه کیلومتری  به  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت  توسط  شده،  واقع  و الون  قشم  های 

توسعه  .االوصیا واگذار شدخاتم قرارداد طرح  به   یدر همین نشست،  متقابل،  بیع  قرارداد  قالب  در  »بندکرخه«،  نفتي  میدان 

امضاشده را   ی مین اجتماعي نیروهاي مسلح )ساتا( اعطا شد. وزیر نفت ارزش سه توافقنامهأگذاری سازمان ت شرکت سرمایه

در چارچوب این زیرمجموعه،   (xii)(.  1391گزاری مهر،  ، خبر1391میلیون دالر اعالم کرد )بورس نیوز،  300میلیارد و  یك

غرب کارون   یمنطقه (NGL) 3200میلیارد دالری برای طرح احداث کارخانه گاز و گاز مایع    ونیم یک، قراردادی  91در سال  

( بین شرکت های آزدگان شمالی و جنوبی، فاز اول و دوم میدان یادآوران، جفیر، دارخوین و یاران شمالی و جنوبی )میدان

درصد   100صورت هب کارفرما( و کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی ـ مشارکت قرارگاه خاتم  عنوانبهمهندسی نفت و توسعه )

؛ 1391نیوز، ؛ نفت1391درصد مالی ـ  به امضا رسید )ایرنا،   70( و پتروشیمي بندر امام Fدرصدمالی ) 30( و (EPCاجرا  

 (. 1391؛ اویل اینداستری، 1391؛ شمنا، 1398خارگ، 

میدان »سومار«، واقع در    ی قرارداد توسعه  (xiii)اجرا شده است:    االنبیاخاتمی دیگر توسط  عالوه بر این، چهار پروژه

میلیون دالر در فروردین ماه   35شمال شهر کرمانشاه، بین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و قرارگاه خاتم االوصیا به ارزش  

ملی برای   یمیلیون دالر اعتبار از صندوق توسعه  300اختصاص یک میلیارد و    (xiv)(؛  1392امضا رسید )تسنیم،  به    92

االنبیا )نسیم آنالین، پتروشیمی جهرم، فیروزآباد، داراب و فسا توسط قرارگاه خاتم  یبرداری از چهار پروژهساخت و بهره

با هدف تکمیل دو حلقه چاه   (ی میدان گازی کیش  ی تولید اولیهپروژه  (xv)(؛  1393؛ دانا،  1395؛ خبرگزاری جوان،  1393

میلیون دالر توسط شرکت تنکو اجرا شده است )تنکو،   50حدود    ی ی قبلی و انتقال گاز آن به نیروگاه کیش( با هزینهحفرشده

 و با پیمانکاری  میلیارد دالر  3.4گذاری  سرمایهی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه با  طرح احداث و توسعه  (xvi)(؛ و  1399

به گزارش پایگاه خبری    (.55، ص.1396؛ اویل شو بووک،  1398االنبیا در حال انجام است )خبرگزاری مهر،  قرارگاه خاتم

وسنگرد ی دو میدان نفتی »توسن« و »آلفای« شرکت نفت فالت قاره و س با امضای قرارداد طرح توسعه»   (،1391تحلیلی فرارو ) 

قرارداد رسید   53االوصیا به  االنبیا و خاتمدو خواهر خاتم  یهای امضاشده بین وزارت نفت و مجموعهو سومار، تعداد قرارداد
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ای از فازهای میدان ی مجموعههای توسعهکه پروژهاین  به  عالوه بر این، نظر  میلیارد دالر است«.  17که حجم مالی آن بیش از  

، در مراسم افتتاح رسمی 97انجام شده است، در اسفند ماه سال    االنبیاخاتمی  های زیرمجموعهوسط شرکتگازی پارس جنوبی ت

 12اعالم کرد که در این فازهای پارس جنوبی    ،پارس جنوبی، سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم  24و    23،  22،  13فازهای  

 (. 1397گذاری شده است )خبرگزاری صدا و سیما، میلیارد دالر سرمایه

کم برای  ی دیگر نیز در این حوزه دارد که مقادیر ارزش قراردادهای آن، دستچندین پروژه االنبیاخاتمشایان ذکر است که 

 و  9، 5، 4، 3، 2فازهای  DMC ؛ اجرایLNG  یپروژهutility & offsite ، در دسترس نیست، از جمله اجرایگرپژوهش

 شمنا، )  جنوبی  پارس  3  و2جداسازی ترکیبات گوگردی ترش و آالینده از میعانات گازی تولیدی فازهای    پارس جنوبی؛  10

 (. a1399 )خاتم،  کاویان پتروشیمی آب ورودی مجتمع ساخت  و آلفین عسلویه مجتمع نصب و ساخت نیز و( 1396

 ی نفت و گاز مخازن ذخیره  .3-1-3-4

ی این قرارگاه در این زمینه شدههای تکمیلترین پروژهی »مخازن ذخیره نفت و گاز« نیز فعال است. مهمدر زمینه  االنبیاخاتم

ی طراحی و ی اصفهان که هزینههای نفتی در منطقهوردهآسازی فری ساخت شش دستگاه مخزن ذخیرهپروژه  (i)عبارتند از:  

 500قرارداد     (ii)(؛  1389؛ برنا،  1384میلیون دالر( اعالم شده است )شانا،    18میلیارد تومان  )معادل    15ها  ساخت آن

و مشارکت   بین شرکت ملی نفت ایران  12سیسات اسکله و بندری فاز  أسازی مخازن، تذخیره  یمیلیون دالری ساخت پروژه

قرارگاه خاتمشرکت دایلم و  ماه سال  های  بهمن  در  دو   86در سال     (iii)(؛1387)ایسنا،    85االنبیا  عملیات ساخت مخازن 

میلیون یورو )معادل نزدیک به   245ی ایران ال ان جی با امضای قراردادی به ارزش تقریبی  پروژه LPG و   LNG یجداره

کنسرسیومی    330 به  دالر(  سازندگی  میلیون  قرارگاه  از  بود خاتممتشکل  شده  واگذار  جنوبی  کره  دایلیم  شرکت  و  االنبیا 

(؛ امضای b1388،   میلیون دالر )شانا  60ی حدود  ساخت دو مخزن پروپان و بوتان با هزینه  )iv((؛  c1389،  مهرخبرگزاری  )

میلیارد تومان   2ی دریای عمان و خلیج فارس به ارزش حدود  سازی زیرزمینی نفت خام در حاشیهساخت مخازن ذخیره  ادقرارد
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برای احداث   (vi)(؛  1391؛ درّ نفت ایران،  1390،  شرکت مهندی و توسعه نفتاالنبیا ) میان شرکت ملی نفت ایران و خاتم

دالر    4.190.000میلیون دالر( و    33.5میلیون ریال )  334سازی نفت خارک بیش از  ذخیرهای  میلیون بشکهمخزن یک چهار 

ات تأسیسگرمایشی    یبرای اجرای طرح سامانه(vii)   (.1394گذاری شده است )شانا،  میلیون دالر( سرمایه  38)جمعاً حدود  

با انعقاد قخاتم  یتابعهانبار نفت کوره ماهشهر، شرکت امین،   میلیون    4.140میلیارد ریال )   127راردادی به ارزش  االنبیاء، 

تحویل موقت شد   96آذرماه    13آغاز و    95سال    ماه  دالر( کل خرید، نصب و اجرا را به عهده گرفت. این پروژه در شهریور

 (. 1396)شانا، 

ها در دسترس  دیگر را نیز در این زمینه اجرا کرده که ارزش قراردادی این پروژه  یچندین پروژه  االنبیاخاتمها،  عالوه بر این

 LPGو    LNGمخازن    (ii)ی نفتی در تبریز، همدان، اهواز، یاسوج؛  مخازن ذخیره  (i)نیست، از جمله طراحی، ساخت و نصب  

هزار متر    60مخزن میعانات گازی     (iv)؛ نایراهای نفتی در یازده شهر  مخزن ذخیره برای فرآورده  23  (iii)در بندر تمبک؛  

 (.b1399متر مکعب در نیروگاه شهید سلیمی نکا )خاتم،    32000مخازن سوخت    (v)پارس جنوبی؛ و    5و    4مکعب در فازهای  

 خطوط انتقال نفت و گاز  .4-1-3-4

سراسری   یساخت خط لوله(  i)االنبیا خطوط انتقال نفت و گاز است. اولین پروژه در این زمینه  ی فعالیت خاتمآخرین حوزه

شود( بود که قرارداد آن میان صلح« نیز شناخته می  یهفتم گاز )عسلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ ایرانشهر که با نام »خط لوله

برای ساخت فاز اول این خط لوله با طول تقریبی   مناقصهاالنبیا امضا شد. قرارداد بدون  شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتم

به پایان رسید.   89آغاز و در سال    84میلیارد دالر(، از سال    1.3میلیارد ریال )  140هزار و    12کیلومتر و به ارزش    907

(ii)  این .  واگذار شد  االنبیاخاتمکیلومتر به    270هفتم سراسری با طول تقریبی    یساخت فاز دوم خط لوله  یچنین پروژههم

االنبیا انجام شد  و ترک تشریفات توسط خاتم EPCF میلیون دالر به صورت  250تا    200ی گازی به ارزش تقریبی  پروژه

این چندین پروژه به    84ماه  در دی  (iii)(.  1385؛ شانا،  1389؛ عصر ایران،  1389؛ وزارت نفت،  d1389مهر،  خبرگزاری  )
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میلیون   45میلیارد ریالی )  450  ی ی خط انتقال گاز سرخس به درگز با اختصاص اعتبار ویژهاعطا شد، از جمله پروژه  قرارگاه

میلیون دالر   180خط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار با ارزش بالغ بر   (IV)و  ،(1384مهر،  خبرگزاری  ؛  1384دالر( )ایسنا،  

 .(1386 ؛ کیهان،a1390)شرکت مهندسی وتوسعه گاز،  

(v)    ی  سسهؤمکیلومتر( توسط شرکت اروند،    167ی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشت )، ساخت خط لوله88در سال

؛ شرکت مهندسی وتوسعه گاز، 1389میلیون دالر( اجرا شد )شانا،    275میلیارد ریال )  2.725االنبیا، با ارزش  خاتم  یتابعه

b1390  .)(vi)  ی آبگیر خلیج فارس، که دومین پروژه  یآبگیری از دریا برای پاالیشگاه ستاره  یعالوه بر این، قرارداد پروژه

که   دریایی ایران )صدرا(، یک شرکت وابسته به خاتم االنبیا، واگذار شدبه شرکت صنایع    87کشور است، در مهرماه سال  

 51،  88(. شایان ذکر است که در سال  a1396میلیون یورو اعالم شده بود )شانا،    96ات این آبگیر در مجموع  تأسیسی  هزینه

ی ساخت خطوط لوله نفت و حوزه، چندین قرارداد دیگر در  عالوهبه  درصد از شرکت صدرا توسط خاتم االنبیا خریداری شد.

ا ب  و   کیلومتر   175  طول   به(  کلهپل  ـدهم سراسری )حدفاصل پتاوه    ی ساخت خط لوله  (vii)شده است:    داده  االنبیاخاتمگاز به  

(، a1389مهر،  خبرگزاری  ؛  a1393  شانا،)   شد  واگذار  خاتم  قرارگاه  به  هزینه(  میلیون  دالر  700)  دالر  میلیارد  688  ارزش

(viii)  صادرات گاز ایران به اروپا،   یششم سراسری )اهواز به دهگالن(، معروف به خط لوله  یسوم خط لوله  یساخت قطعه

ی نفت از مسیر  ساخت خط لوله (ix) (، b1389مهر، خبرگزاری ؛ c1389میلیارد دالر )دنیای اقتصاد،  1.3با ارزش تقریبی 

ی احداث سه خط لوله  (x)  (،1389؛ ایسنا،  b1391مهر،  خبرگزاری  میلیارد دالر )  1.3تقریبی  ری به ارزش    -اراک   -آبادان  

هزار ساخت یک  (xi)(،  d1388میلیون دالر )دنیای اقتصاد،    850های خراسان، کرمان و هرمزگان با ارزش حدود  نفتی در استان

 دالر  میلیارد  سه  از  بیش  آن  تقریبی  ارزش  که  است  ییهاپروژه  از  دیگر  یکی  جاسک  ـی نفتی نکا  کیلومتر خط لوله  680و  

شود میفراهم  لیج فارس  خ  به  خزر  دریای  یحاشیه  کشورهای   از   نفت  بشکه  میلیون  یک   روزانه  انتقال  امکان  که   شد  برآورد

اتان )از پارسیان تا فیروزآباد( و خط   ییک قرارداد بدون تشریفات برای ساخت خط لوله  (xii)(،  c1389)دنیای اقتصاد،  

 وقت  وزیر  ،با حضور رستم قاسمی  90ماه    میلیون دالر، در شهریور  500لوله اتیلن )از فیروزآباد تا فسا(، با ارزش تقریبی  
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های مین خوراک مجتمعتأ  االنبیا امضا شد. هدف از ساخت این خط لولهمیان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم  ،نفت

ات تقویت فشار سوم و چهارم تأسیسساخت  (xiii)(، 1390است )مهر،  اصفهانپتروشیمی فیروزآباد، فسا، داراب، جهرم و 

انتقال   یاحداث خط لوله  (xiv)(،  c1390میلیون ریال )شرکت مهندسی و توسعه گاز،    174.425)خورموج و دیلم( با ارزش  

 ی(، ساخت خط لوله1388هزار دالر( )ایسنا،  300میلیارد ریال )معادل  2.900حدود  یکوهین با هزینه ـ قزوین ـگاز ساوه 

؛ شرکت ملی مهندسی b1393میلیون دالر( )شانا،  350میلیارد ریال ) 8000گذاری واز ـ اراک ـ تهران با سرمایهآبادان ـ اه

میلیارد ریال   700گذاری  بندر صادراتي ماهشهر )بخش دریا( با سرمایه  یسامانده   (xvi)(،  1399و ساختمان نفت ایران،  

شیر  انتقال آب از رودخانه بهمن ی(، احداث خط لوله1399ساختمان نفت ایران، میلیون دالر(، شرکت ملی مهندسی و   150)

ارزش   با  آبادان  پاالیشگاه  لوله میلیارد ریال و  700به  خام سبزاب    یاحداث خط  )انتقال   ـنفت  ـ ری  ـ شازند  فانی  تنگ 

 .(1389میلیارد تومان )ایسنا،  1.300نفت سبزآب ـ ری( به مبلغ  یهای نفتی آبادان ـ ری و ساخت خط لولهفرآورده

 ( 1379- 1398ی ریاست جمهوری )مشارکت سپاه در بخش انرژی در چهار دوره  .2-3-4

پیمانکاری در صنعت   یوارد حوزه  1370  ی بازوی اقتصادی سپاه از اواخر دهه  عنوانبهاالنبیا  طور که قبالً بحث شد، خاتمهمان

اگرچه در  برد.سر میبهی ریاست جمهوری خود ای که محمد خاتمی در دومین دورهدر واقع دوره ؛نفت، گاز و پتروشیمی شد

آشکاری   کشمش  دوره  محافظه  طلباناصالح  میاناین  جناح  از و  پیروی  با  خاتمی  اما  داشت،  وجود  سپاه،  ازجمله  کار، 

 یاشمی رفسنجانی، به دنبال جلب رضایت سپاه بود. بدین منظور خاتمی از نقش سپاه در برنامهخود، ه  پیشینجمهور ریاست

االنبیا این فرصت را غنیمت شمرد و به تدریج مشارکت خود خاتم  .(Hassan-Yari, 2005)بازسازی کشور پشتیبانی کرد  

 و  4-2  نمودارای تبدیل شد.  های صنعتی و توسعههترین پیمانکاران پروژدر اقتصاد ایران را تسریع کرد و به یکی از بزرگ

االنبیا ی دوم ریاست جمهوری خاتمی، طبق اطالعات قابل دسترس، سه پروژه به خاتمدهد که در طول دورهنشان می  4-1جدول  

)کمتر از یک درصد( نسبت های دیگر، این مقدار  میلیون دالر است. در مقام مقایسه با دوره  43ها  اعطا شده است که ارزش آن

گونه که قبال اشاره شروع روند روزافزون نقش سپاه در این صنعت است. همان  یآید. با این حال، این نقطهناچیزی به شمار می
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جمهور شدن احمدی نژاد، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در دولت خاتمی، رئیس، درست قبل از  84ماه سال  شد، در اردیبهشت

 16و    15ی فازهای  االنبیا و »اکر کورنر« نروژ برای توسعههای صدرا، خاتمارداد به کنسرسیوم متشکل از شرکتاعطای قر

 .(Yong, 2013, 14)پارس جنوبی باطل شد 

 4-2به قدرت رسید. همانطور که نمودار    84جمهوری خاتمی، محمود احمدی نژاد در سال    ریاستی  پس از پایان دوره

االنبیا در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بسیار افزایش یافته خاتم، مشارکت  1385دهند، از سال  نشان می  4-1و جدول    4-3و  

صنعت   ویژهبههای وابسته به سپاه در اقتصاد،  طور که باالتر مورد بحث قرار گرفت، اگرچه ورود و فعالیت شرکتاست. همان

»اعتماد ملی« و »شرق«   طلب از جمله »فرهنگ آشتی«،های اصالحانرژی، از دوران خاتمی آغاز شده بود، اما برخی روزنامه

احمدی جناحی  ترجیحات  که  داشتند  اظهار  کنند صریحاً  تسریع  را  اقتصاد  در  سپاه  حضور  گسترش  که  است  بوده  این  نژاد 

(Maloney, 2015, 343)  . 
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ی  های مختلِف حوزه پروژه در زیرمجموعه  15(، حدود  1384-1388نژاد )احمدی  جمهوریی نخست ریاست  در دوره

میلیارد دالر    7ها بیش از  کلی، ارزش این پروژه  طوربهی آن اعطا شد.  های تابعهاالنبیا و شرکتنفت، گاز و پتروشیمی به خاتم

میدان گازی پارس جنوبی   16و    15ی فازهای  توسعهگیری داشته است. قرارداد  ی قبل افزایش چشماست که در مقایسه با دوره

میزان در   بزرگیسهم    ، هردومیلیارد دالر(  1.3هفتم سراسری کشور )  یمیلیارد دالر( و ساخت فاز اول خط لوله  3)نزدیک به  

سوی جمهوری برای دور دوم از  پس از کسب مجدد کرسی ریاست  ی سپاه در این صنعت داشته است.های تابعهشرکت  حضور

فعالیت شرکت88نژاد در سال  احمدی بههای  ،  این حوزه تحول عظیمی داشته  وابسته  در  که  سپاه  بر اساس آمارهایی  اند که 

ی دوم )نسبت به ارزش کل قراردادهای درصد در دوره  62ی نخست به  درصد در دوره  16ایم، این تغییر از  آوری کردهجمع

پروژه   12با    89های نفت ، گاز و پتروشیمی در سال  االنبیا در پروژهایشی مشارکت خاتمتاکنونی( افزایش یافته است. روند افز 

درصد از   50میلیارد دالر است و تقریباً    21ی اوج خود رسید که ارزش کل این قراردادها بالغ بر  های مختلف به نقطهدر حوزه

به سپاه را تشکیل میارزش کل پروژه  6)   24و    23،  22ی فازهای  ی توسعهردادهای پروژهدهد. امضای قراهای اعطاشده 

دهد  را تشکیل می  »پیک«میلیارد دالر( میدان گازی پارس جنوبی، بخش اصلی این    5)  14و    13میلیارد دالر( و فازهای  

 را ببینید(.  4-1و جدول  4-2 نمودار)

سابق خاتم االنبیا و از کادرهای اصلی سپاه، از    یذکر این نکته حائز اهمیت است که در حالی که رستم قاسمی، فرمانده

نشان   4-1و جدول    4-3  نمودارطور که در  وزیر نفت منصوب شد. همان  عنوانبه، به مدت دو سال  92تا مرداد    90  ماه  مرداد

کاهش   91ر در  میلیون دال  850و    90میلیارد دالر در    5به    89میلیارد دالر در    21داده شده، تعداد قراردادها و ارزش آن از  

ی سپاه در این سپهر در این دوره با دریافت های تابعهفعالیت شرکت  گیر است.یافته است و این نیز نشان از یک کاهش چشم

اندکی افزایش یافته  پیشین آنمیلیارد دالر به پایان رسید که در مقایسه با دو سال  1.6با ارزش تقریبا  92سه قرارداد در سال 

های نشینی شرکتپیمان سیاسی مهم سپاه، منجر به عقبهم  عنوانبهنژاد،  ریاست جمهوری احمدی  یه، پایان دورهاست. به عالو

. این مهم تأییدی بر این امر است که واردشدن و تعمیق و گسترش فعالیت سپاه در وابسته به سپاه در صنعت نفت و گاز نشد
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، بلکه تابعی از سازوکارهای اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، حکومتی نیستی این یا آن جناح درونمنوط به اجازهاین صنعت  

 سان یک نظام، است. به

رئیس جمهور جدید دو نتیجه را در پی داشت: از یک سو منجر به کاهش نسبت و ارزش   عنوان بهپیروزی حسن روحانی 

( دوره  این  در  از  1398-1392قراردادها  دوره  27(  )در  دالر  به  احمدی  یمیلیارد  دوره  10  حدودنژاد(  در  دالر   ی میلیارد 

درصد دارد. از سوی دیگر،   74ز کاهشی  درصد از مجموع کل قراردادها( شد که نشان ا  16درصد به    62روحانی ) یعنی از  

دالر( در  میلیون 4،140) ماهشهر یات انبار نفت کورهتأسیسی گرمایشی طرح سامانه این دوره با عقد قراردادی برای ساخت

االنبیا در میلیارد( رشد آشکاری داشته است. متعاقباً، ورود خاتم  1.9)  93به اوج خود رسید که در مقایسه با سال    95سال  

پتروآناهیتا در کرمانشاه،  پروژه از مهم  عنوانبهی ساخت پاالیشگاه نفت  با سرمایهترین پروژهیکی  میلیارد   4.3گذاری  ها، 

مؤید  ی مهم نیز  این نکته  دهد.بازیگر اصلی در این صنعت را نشان می  یمثابهبهلت روزافزون سپاه  مشارکت و دخا  دالر،

که  مکمل)  دومی  فرضیه است  جناحمی  تأکید(  دخالت  درونکند  دامنه  بر  حکومتیهای  و  فعالیتمیزان  سپاه  ی  تأثیر های 

تابعی از   سپهر نفت و گازدر  خصوص  هی این نهاد نظامی در اقتصاد و بمداخلهگذارند، منتها در تحلیل نهایی، مشارکت و  می

حکومتی، به عبارت دیگر، ممکن است یک فراکسیون درونهای کالن اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی است.  سیاست

در دخیل ساختن این نهاد نظامی   ها ی آنی کوتاه، برخی موانع برای سپاه ایجاد کنند، اما همهای و یا برای یک دورهبرای پروژه

 در اقتصاد سهیم بوده و هستند. 

گاه  پارس جنوبی اعالم کرد که »من هیچ  13نفت، در یک نشست خبری در محل فاز    کنونیبیژن زنگنه، وزیر  طور مثال،  به

خواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما ها میخیلی  ام،االنبیا اعالم نکردهصورت علنی انتقادی را به قرارگاه سازندگی خاتمبه

ا را در ساخت و تکمیل شش فاز میدان گازی پارس جنوبی االنبیکرد خاتمو سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم.« وی عمل

برداری برساند. فاز دیگر را به مدار بهره  4اکنون نیز  تکمیل کرده و هم  94فاز را در سال    2ستود و گفت: »قرارگاه توانست  
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طبق آخرین خبر عالوه،  ه(. بb1397میلیارد دالر اعالم کرد« )تسنیم،    11فاز را    4گذاری در این  ین، وی میزان سرمایهنچ هم

 میلیارد  3های عامل مجاز به اعطای تا  ، »بانک99سال    یبودجه  یبخشی از برنامه  عنوانبههای دولت روحانی،  سیاستاز  

االنبیا برای تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم  های خصوصی،گذاران بخشسرمایه  به  تسهیالت  دالر

 .(1398، ایرنا) ای باالدستی نفت و گاز خواهند بود«های توسعهطرح

 گیری نتیجه  .4-4

در   یاصل  گری باز  کیکه در آن به    یاگستره  ویژهبهمشارکت سپاه در اقتصاد،    یارائه و تحلیل میزان و دامنهفصل    نیهدف ا

سپاه   یتابعه  یها شرکت  یخیتار  تکوین  اختصار توالیبه  فصل    ن ی شده است. در ا  لیتبد   رانیا  و پتروشیمی   صنعت نفت و گاز

طور مشروح و جا بهاینارائه شده است.    68در سال    سیاست لیبرالیسم اقتصادیاز زمان آغاز    یمختلف اقتصاد   یها نهیدر زم

المللی و های بینتحریم، و نیز تحوالت مربوط به  سپاه در اقتصاد  یهاتیفعال  یج یکه چگونه گسترش تدر  یمنشان دادعمیقاً  

 ی م ینفت، گاز و پتروش یبه حوزهوابسته  ی سپاه های زیرمجموعهتهای ورود شرکهای خارجی از کشور، زمینهخروج شرکت

 آورد. فراهم را 

،  و مهمتر از آن جیتعاون بس ادی تعاون سپاه، بن  ادیاز جمله بن   ـ وابسته به سپاه    یها شرکت  تأسیس  بودن ما مصادف  یهاافتهی

االنب  ادیبن سال    ایخاتم  برنامه  ـ  1368در  شروع  پیادهبا  و  سیاستریزی  اقتصادیِ سازی  تعدیل  دولتهای  اجرای محور   ،

 ی رفسنجان   استی به ر  ی«دوران بازساز» مشارکت سپاه در اقتصاد از    تحت هدایت دولت، را نشان دادیم.  ینولیبرالهای  سیاست

در   را  ، حضور خودتابعه  یها شرکت  ای اززنجیره  تأسیس  قی از طر  یخاتم  یخود را در دوره  ت یموقع. این قرارگاه  آغاز شد

و  یصنعت   یها روژهدر پ   ران یا)کارفرما(   مانکارانیپ  نیتر از بزرگ  یکی کرد و به   تیگسترش و تقو   یمختلف اقتصاد   هایعرصه

 یجمهور   استیر  یسپاه که از اواخر دوره  یاقتصاد  یبازو  نیقدرتمندتر  عنوانبه  ایاالنب خاتمبدین سان،  .  ای تبدیل شدتوسعه

با تثبیت   شده است.  لیتبد   یدر بخش انرژ  یداخل   )کارفرمای(  مانکاریپ  نی تروارد صنعت نفت و گاز شده است، به بزرگ  یخاتم
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از پروژه ها   یار یبس  یاجرا  یدالر قرارداد برا  اردیلیم  35حدود    ا یاالنب نژاد، خاتمیاحمد  یجمهور  استیرمقطع  خود در    گاهی جا

 « دریافت کرده است.گاز  نفت و  نفت و گاز، و خطوط انتقال  یرهی، مخازن ذخ شگاهییپاال  عی، صنا نیاد یتوسعه مهای » نهیدر زم

طوری بهکردند    تسریعرا    نه یزم  ن یمشارکت سپاه در ادر دولت  ،  انیولگرا، اص حضور این جناحکه    این آمارها نشانگر این است

 آسان نباشد.  ی سیاسی و اقتصادیرقبا یآن در اقتصاد برا راندنحاشیهو یا به  حذفکه دیگر  

  ی دولت روحان  ی، در دورهاندکسب کردهدر صنعت نفت و گاز    مسلطی  تیسپاه پاسداران که موقع  یوابسته  یها شرکت

به میزان کم به دورهنیز، هرچند  پیشین،  تری نسبت  ای  دادند  نی در  ادامه  فعالیت خود  به  تبلیغاتیِ رغم لفاظیبه.  حوزه  های 

توانست آن را نادیده بگیرد. روحانی نمیروحانی در باب شکستن انحصار در اقتصاد، موقعیت سپاه چنان مستحکم است که  

هر دولت به سپاه اعطا شده است، ما را به    یکه در ط   ییتعداد و ارزش قراردادها   نیب  های آشکارتفاوتحاصل از    جی، نتا طبعاً

ی ، که این نیز تأییدکنندهسپاه در اقتصاد دارند  تقویت/تضعیف مشارکتدر    ینقش مهم  یاس ی س  یها رساند که جناحیم  جهی نت  نیا

  فرآیند   بر  کنترل  یدولت برا  یاقتصاد  یاز ضرورت استراتژ   قضیه  نیدر ا  ریدرگ   یحال، عوامل اصل   نیبا ا  ی دوم ماست.فرضیه

شدن یبند جناح  یجهینت  عنوانبه  دی با  یاسیها و نخبگان سجناح  نی روند، رقابت ب  نیا  در  شود.یم  یناش  یتوسعه در بخش انرژ 

 نیتأم  ی، رقابت برانیبنابرا  کند.بر در معادالت اقتصادی و سیاسی عمل میسان عامل میانجی  ای که به، مؤلفهشود  یدولت تلق

سپاه در صنعت   فزاینده و پررنگخالصه، ضرورت حضور    طوربه  دولت است.  یها از منابع اقتصادبه سهم آن  دنیو تحقق بخش

 ی گرادولت توسعه «بلند یبازو»   عنوانبه ، برعکس، بایستیشود، بلکه ری تفس «شدن اقتصادینظام»  یمثابهبه نبایدنفت و گاز 

 شود. دریافت و تحلیلدر اقتصاد  یستیال یمرکانتنو

 *** 
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 نهایی  گیریفصل پنجم: نتیجه

 

سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران را   یگستردهدر حضور    دخیل  سازوکارهای اقتصادی و سیاسیو    ؤلفهم  پژوهشاین  

چرا سپاه پاسداران به یک بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران پرسش اصلی این پژوهش بدین قرار بود:  .  کندوکاو کرد

های ضرورتاست که    ایریشه  واملسازوکارهای اصلی و ع   حی توض  است که در پیتبیینی  ال  ؤسیک    این  تبدیل شده است؟

های پس شناخت مؤلفهاستدالل کرده بودم که    آغازدر  .  اندرا الزامی کردهصنعت    نیمشارکت سپاه در ااقتصاد سیاسی حاکم،  

و   فهماقتصاد سیاسی ایران قابل    و ساختار  درونی  تر با دینامیسمدر پیوندی گستردهنیروهای نظامی در اقتصاد    دخالتپشتِ  

  کی آن به    تحولو    ینهاد نظام  کی   عنوانبهاست که سپاه پاسداران    تیواقع   نیا  مبتنی براول    یامر در درجه  نیا  است.  توضیح

طور به  بایستی  در نظر گرفته شود بلکه  منتزع از کل سیستم  نهاد  ک ی   یمنزلهبهتواند  ینم  یو اقتصاد  یاس ی سرقیب    بدون  گریباز

است که    یبدان معن  نیا  شود.  یتلق  رانی ا  یدار هی سرما  یجامعه  معین  یروها ین  تضادها و رویاروییی  جهینت  عنوانبه  انضمامی و

 ی برا  اشیو استراتژ   رانیدولت ا  یاستبداد  ساخت(  i)  لحاظ شود:گانه  سهاین    انیتعامل م  یجهی نت  دیمشارکت سپاه در اقتصاد با 

)و در   داخلیاقتصاد    یتوسعهرشد و    برایاز باال    یاقتصاد  بازساختاربندی  تعقیب(  ii)؛  بقا و حفظ کنترل خود بر جامعه  نیتأم

نهایی سرمایه  منظوربه  تحلیل  سازوکارهای  و  مناسبات  بازار(تقویت  و  دلیل  (  iii)نیز  و    ،داری   ر ی غ  یِطبقات  پیکربندیبه 

 یاجتماع   یروها ین  قادر نیستدولت    و دائمی  دخالت گسترده  گری وهدایت  بدون ار  دسرمایه  یطبقه  ،رانیا  یجامعه  کی هژمون

 آورد. یرا به وجود م یگوناگون  جیعوامل نتا نیاهای کنشبرهمکند.  جیبس یاقتصاد یبه توسعه یابیدست  یرا برا

ی  اواخر دههاز    توسط جمهوری اسالمی  یاقتصاد بازسازی  تعدیل و    یاستراتژ  ریتأث  پژوهش  نیمنظر، ا  نیاز ا  حرکتبا  

قرار   یرا مورد بررس   ،در صنعت نفت و گاز  ویژهبهسپاه در اقتصاد،    حضوربر روند تاریخی و سازوکارهای دخیل در    1360

حضور   ی تقویت و یا تضعیف گسترهمیزان و  در    حکومتیِدرون  ی هاجناح  کشاکش، نقش  یاقتصاد  یداد. عالوه بر سازوکارها 
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سپاه در اقتصاد   ی هاتیفعال  زوایای  ف یخود را به توص   یاز محققان که مطالعه  یبر خالف برخپژوهید.  سپهر را    نیسپاه در ا

شدن نهادهای نظامی و بنیادهای منتفع  یا  و  دهندتوضیح می  «اقتصاد  یسازینظامبا مفهوم »   روند را  نی ا  ای  اند وکرده  محدود  رانیا

سپاه در حضور    یم که برجستگاه، من استدالل کردنامندمی»خصولتی«    های دولتی راسازی شرکتخصوصیحکومتی از روند  

با بهابزار    کی  عنوانبه  دیاقتصاد  و  اسالمی  » معتمد جمهوری  اقتصاددر    «بلند دولت  یبازوسان  بازساختاربندی  در   فرآیند 

این فرآیند تعقیب میآن نگریسته و تبیین شود.    یو اقتصاد   یاسیسهای کالن  سیاستتحقق    راستای  کند هدفی که رژیم در 

 داری ایران،ی ناموزن سرمایهبه سبب ضعف بخش خصوصی و توسعه  است که  تحت هدایت دولت   ی اقتصادیتوسعه  یاستراتژ 

مستلزم بازار  سازوکارهای  تقویت  و  اقتصادی  سازمان  یک ی  ی مثابهبهسپاه    دادندخالت  تعدیالت   برای  نهادها  نی ترافتهیاز 

ی مداخله  است.  ینولیبرال  یاقتصاد  ی هااستیس   یاجرا  به تبع آنو    یاقتصاد مل  بازسازی ساختاربر    دولت  جدی از کنترل    نانیاطم

ی نولیبرال  هایسیاستی ایران  چنین تلقی کرد که گویا در جامعه مستمر دولت و نهادهای حکومتی در اقتصاد را نباید  پررنگ و

ها را مطابق با زمان و مکان بایستی چگونی اجرای این سیاست، بلکه  نیستو یا اصالً اقتصاد ایران نولیبرالی    است  اجرا نشده

ی پیشرفتهها در جوامع هژمونیک و  معین و لحاظ کردن ساختار اقتصادی و سیاسی قدرت در جامعه فهم کرد. اجرای این سیاست

تری را به نسبت ای متفاوتمسیر و سازوکاره   اند(ی مدنی« بسیار قدرتمند و نهادمند شده)که نهادهای بازار و »جامعه صنعتی

نزاع ،  حکومت  نهاد  عدم وحدت  لیبه دل  روند  نیادر    همچنین،کند.  جوامع غیرهژمونیک و اقتصادهای در حال توسعه طی می

در   نفع دیگری()و یا هر نهاد و گروه ذی  سپاه یریدرگ   زانیعامل واسطه بر م  کی سانبه  یاسیها و نخبگان سجناح  نیرقابت بو  

 کنند. می یبانیپشت ریبه شرح ز  را شدهمطرح یهاها و استداللهی فرض در باال شدهارائه هاییافته گذارد.یم ری اقتصاد تأث

به منظور تحک یخ یتار  از لحاظ پاسداران  کورپوراتیستی  دولت  از    یشکل   عنوانبه  یاسالم  یجمهورهای  پایه  می، سپاه 

انقالب   ی بالفصلجهینت  و سیاسی یاین ساختار اقتصاد.  نضج گرفت  (توأم با ایدئولوژی و اقتصاد اسالمی  داری دولتی)سرمایه

و   ی کارگر انقالب  ی نه طبقه  پدید آمده بودخالل وضعیت انقالبی  . شرایطی که در بودسان شکلی از یک انقالب پاسیو ـ  ـ به  57

 ی خود بر جامعه  تسلط و هژمونیبه    کدام نتوانستندهیچ  از سوی دیگر،  دارهیسرما   یو نه طبقه  از یک طرف،  چپ  یروهاین
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  بورژوازی خرده  یست یجنبش پوپول  کی از    اصالتاً  ، کهیاس یاسالم س  دست بیابند. بر متن چنین اوضاعی، جریان  رانی ا  یآشفته

های امپریالیستی و ضعف نیروهای پیشرو و انقالبی، اوضاع را به نفع قدرتدریغ  های بیبا کمکتوانستند  بودند،  برخاسته  

قدرت به. به بیان گرامشی، این رخداد بیانگر  ترفگرا به دست    یاس ی قدرت س، این جریان  در نتیجهخود سمت و سو دهند.  

 ی ها تنش برچیدندر راستای ابزار سرکوب   عنوانبهسپاه را   شدهتأسیسای از قیصرگرایی ارتجاعی بود. این نظام رسیدن گونه

انقالب، این    یاجتماعو    یاسیس  ات بالواسطه و عمیقریثبه کار گرفتند. تأ  )اما به شکلی خونین(  و ثبات   «نظم»   تأمینو    یاجتماع 

 ی ست یپوپول  ی شعارهااز    وادار ساخترا    ی اسالم  یجمهوری شصت  دوم دهه  ی مهیدر ن   ق یعم  یجنگ با عراق و بحران اقتصاد 

اقتصاد  های غالبسویی با سیاستدر هم گری دولتبا هدایت «وابسته یتوسعه»  یاستراتژ  گرفتنبا درپیشو  عقب بنشیند خود

بردارد.  ی نولیبرال   یاقتصاد   یهااستیس   سازیپیاده  سویبهی،  جهان با  روند    نیا  گام  بود  دولت   بازساختاربندیهمراه 

 یراتییمستلزم تغ   محوردگردیسی و استراتژی دولت  نی. ایستیل ی مرکانتنو  ی گرادولت توسعه  ای ازگونه  به سمتکورپوراتیستی  

 . شد   لیدر صنعت نفت و گاز تبد  یداخل   مانکاریپ  نی به بزرگتر  جی تدر بهو    ی اقتصاد کردند را وارد عرصهسپاه ،  در نتیجه بود که

 چنین به تصویر کشاند. توانند اینرا میاین فرآیند 

 ی ها جناح  یهرکدام به نوعکه    درپیِ جمهوری اسالمیپی  ی هادولت  یکه همه  دادندما نشان    هایافتهی  اول،  ی در وهله 

را مطابق   ی نولیبرال  یاقتصاد  یهااستی، سافتراقاترقابت و    از   ایدرجهرغم  به،  کنندکردند و مییم  یندگ یرا نما   حکومتیدرون

کنند. یاجرا مکرده و کماکان  دنبال    میرژ   یقاو ب  یاقتصاد داخل   یتوسعه  یبرا  یپول و بانک جهان   یالملل نیبا دستور صندوق ب

میزان باالتری به    یاب یدست  از طریق  و بازار آزاد یدارهیسرما   یاقتصاد تقویت مناسبات    اساساً  هااستیس نیا  کردناز پیاده  هدف

 لیبرالیسم   یهااستی، سیرفسنجان  یجمهور  استیر  دوراناز  بوده است.    هیانباشت سرما سازی سود و  بیشینه  و  یرشد اقتصاد از  

،  هاارانهی  کاهش و حذف  و  هامتیحذف کنترل ق  کردن سازوکار نرخ ارز شناور،دنبالارز و  نرخی کردن  تکبا    بود  همراه  یاقتصاد 

و در   افزون، فقر و فالکت روزیاجتماع   یها ی، نابرابر فزاینده، تورم  یاستراتژ  نیا  .های دولتیشرکت  سازیخصوصی  و نیز

 فرآیندالل در  ت اخبه سهم خود،  . این تحوالت،  ه استرا به دنبال داشت  گوشه و کنار ایران  یاجتماع  لف مخت   یهایناآرام  جهینت
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 از رهگذر که    هبود  یاقتصاد  سازوکاری  های دولتیشرکت  یسازیتر، خصوصاز همه مهم  آورد.فراهم  را    یاقتصاد  لیبرالیسم

نظر از . صرفاندبه کنترل خود در آوردهکنترل سپهرهای اصلی اقتصاد را  ، مانند سپاه،  ینظام  یو نهادها بنیادهای حکومتی آن  

 50که حدود   در این پژوهش نشان دادیم،  سوبه این  84خصوص از سال  ، به1370  یاوایل دههاز    عیسر  یسازیخصوصروند 

، ی نظام  ینهادها » ، مانند  دولتی  نفعیذ  یهاو گروه  وابسته به حکومت  یبه نهادهادولتی    یشدهواگذارهای  شرکت  از  درصد 

دولت ی،  نولیبرالهای  مطابق سیاستاگرچه    تعلق گرفت.  شان«اعوان و انصارحکومتی و    یادهای ، بنیردولتیغ  یعموم  ینهادها 

 منتها ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، روند   ،بیرون بکشد  و خدمات اجتماعی  یاقتصادهای  بایست خود را از حوزهمی

، از نهادهای نظامی اقتصادیهای لیبرالیسم  دولت به موازات اجرای سیاست  کرد. دیگری را طلب می  های راهبردیو سیاست

 یاز باال   ی اقتصادیِتوسعه  یرو، استراتژنی. از اکنداستفاده میبر اقتصاد    خودحفظ کنترل    یبلند دولت برا  یبازوها  سانبه

فراهم را  حضور سپاه در اقتصاد  ورود و  دات الزم برای  یتمهزمان،  ، همیاقتصاد   یو ابزارها   یاجتماع  یروهاین  جیبس  یدولت برا

 آورد. 

های نفتی  به درآمد  اساساً   یاسالم   یجمهور  یاقتصاد   یتوسعه  یهاتاسیکه س  دهد مینشان  باال    جی، نتای دومدر وهله 

 ن بی دولت درآمد کل از درصد 55و   رانای  صادرات کل  از درصد 80 باًیتقر  ینفت یمتوسط، درآمدها طوربهست. ا متکی بوده

 ری پذ شدیداً آسیبرا    رانی دولت اوضعیت مالی    ،یتنف   یاز حد به درآمدها  شیب  ی. وابستگ دهدرا تشکیل می  96تا    57  یها سال

در ساختار   ی جیتدر   راتیی تغ  می، رژیاقتصاد  لیبرالیسم  یها استی، در چارچوب س یاقتصاد ی  تحقق توسعه  یبراساخته است.  

رغم این . بهبیافریندرا    یخارج  گذاری هیسرمارا در دستور کار قرار داد بلکه از این طریق ملزومات جذب  صنعت نفت و گاز  

راستای اجرای لیبرالیسم   در.  کند  تأمینرا    این صنعت  ازیمورد ن  یخارج   یهیسرما  تاکنون قادر نبودهجمهوری اسالمی  ها،  تالش

  ن ی. اتشکیل دادرا در صنعت نفت و گاز    یمختلف   یداخل  مانکارانی صنعت، پ  نیا  یتوسعهبرای    می ، رژ یبخش انرژاقتصادی در  

نظامی و حکومتی    ی، نهادهامرتبط با حاکمیت، نخبگان  سوداگر  دارانهیاز سرما  یاریمشارکت بس  یرا برا  مناسبی  طیشرا  تحول

قرارگاه ،  انیم  نی. در اآوردفراهم  و پتروشیمی    نفت و گازی صنعت  توسعه  یهاپروژه  دردرون حاکمیت    یاسیس  یهاو جناح
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دیگر  ایاالنبخاتم تابعهشرکت  و  فعالی  های  و    اقتصادی  یها تی سپاه  دادند  گسترش  گاز  و  نفت  به صنعت  را  به تدریجاً  خود 

ی و مداخله  حضوررساند که  یم  جهینت  نیما را به ا  ،روند  نیا  . دندش  لیتبد  حوزه  نی در ا  انگری باز  ترینمسلطو    ن یتربزرگ

داده شود    حیتوض  از سوی رژیم ایران   تعدیل اقتصادی  یها استیسو ارتباط با  در چارچوب    بایستی  سپهر   نیسپاه در ای  فزاینده

از   بر اسوکی که در آن،  را  اقتدار خود  نهادها  نی، دولت  دولت   دبلن  یبازوهای  مثابهبه  به حکومت  وابسته  یبخش توسط 

در راستای   یخارج   ی گذارهی جذب سرماو    ن یتأم  یبرا  ی (خصوصمه ی)ن  یهاشرکت  نی، دولت از اسوی دیگر  ازکند.    نیتضم

 جوید. ی صنعت نفت بهره میتوسعه

 است یر   یدورهگرایان در  اصول  ویژهبه،  جناح خاصیک  به    صرفاً  که دخالت سپاه در اقتصاد را  کسانی، برخالف  سرانجام

 به دخالت سپاه در اقتصاد  که باالتر ارائه دادیم مصداق این واقعیت است که  ی  دهند، شواهدینسبت م  ،نژاد  یاحمد  یجمهور

سپاه و   تعاونبنیاد    ا،یخاتم االنبقرارگاه  از جمله  )  سپاه  یاقتصاد   ینهادها   تأسیس،  ویژهبه.  گرددبر می  یرفسنجان  یزمان تصد

در   رفسنجانی.   دولت  یبه رهبر  یاقتصاد   لیتعد  یآغاز برنامه  پایان جنگ ایران و عراق و  با  است  زمانهم  تعاون بسیج(بنیاد  

گسترش داده و در اواخر   ی مختلف اقتصاد  ی هانهیخود را در زم  ی ها تیسپاه فعال   یزیرمجموعه  ی هاشرکتی زمانی،  این بازه

خود  گاهی نژاد جایدولت احمد یدر دوره . به همین ترتیب،وارد صنعت نفت و گاز شدند یخاتم یجمهور  استیر ی دومدوره

 کهاست    نیا  زی برانگبحث  ی. نکتهبخشیدند  راین روند فزاینده را استمرا  یکردند و در دولت روحان   تیصنعت تثب  نیرا در ا

نفت و گاز و خطوط انتقال   یرهی، مخازن ذخ شگاهییپاال   عی، صنا نیاد یتوسعه م»   ینهیها در زماز پروژه  یار یبس  یاجرا  یبرا

های وابسته به آن االنبیا و شرکتبه قرارگاه خاتمدالر قرارداد    اردیلیم  35حدود    نژادیی دولت احمددورهدر دو    «نفت و گاز

این  روند    نیادیگر بوده است.    یهااز دوره  شتریب  این میزان بسیاراعطا شده است.    ،ان یگراصولا  که جناح  امر استبیانگر 

. آسان نباشد   یشرقبا   یدر اقتصاد برا  این نهاد  حذفبلکه  ند  اهکرد  تی را تقو  حوزه  نیمشارکت سپاه در ا  پیمان اصلی سپاه،هم

بر فرآیند تقویت و تضعیف  گر  سان سازوکاری میانجیگرایی درون حاکمیت بهکه جناحدوم    یهی فرضی است برتأکید این نکته  

سپاه مشارکت    زانی روند است و بر م  نیدر ا  میانجی  یعامل  یاسی س  یها، نقش جناحکهکوتاه این  گذارد.سپاه در اقتصاد تأثیر می
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اقتصاد جناح  یخ یتار  هایکشمکشگذارد.  یم  ری تأث  در  مداوم  ساختار   یویژهبه خصلت  یاسالم  یدر جمهور  یاسیس  یها و 

رانت و درآمد سهم    شتریب  تصاحب  یبراحکومتی    حاکم و نخبگان  یهاگروهقدرت در جمهوری اسالمی تبدیل شده که در آن  

  پردازند.با هم به رقابت میدولت 

درجه  رغمیعل  اما نزاع   هر  برخ  از   بقایحفظ    همواره  حکومتیدرون  یهاجناح  ی همه  گاهتالقی،  یاس ی س  افتراقات  ی و 

درآمد   عیتوز  یبازسازی آخر در اصل  هدف از نکته.  است  بوده  یدار هیاقتصاد سرما  یسازوکارها  تیو تقو  یاسالم   یجمهور

طر سرما  شیافزا  قی از  انباشت  سادارانسرمایه  )سود  هی سهم  و  کارگر  طبقه  سهم  کاهش  و   فرودست  یاجتماع  یهاگروه  ری( 

اقتصاد  یاسی، سینظام  ییافتهسازماننهاد    کی   سانبهسپاه    گاهی جا   بنابراین،  )دستمزد( است. بلند   یبازو  عنوانبه  دی با  یو 

 داری سرمایه  یاس یس   سازوکارهای اقتصادو    دینامیسمبا    میمستق  پیوندو در    ملحوظ داشته شودجامعه    ی عمومیحوزهدولت در  

 شود.  دریافتخاص فرآیند تاریخی   کی در  رانیا

معلولی(  یاعتبار درون   پژوهش  نی ا  یقو   یسویه ـ  ا  )روابط علت  است.  بر روشی امر    نیآن  که    متکی    ی نظریه است 

انتقادی به نسبت نظم مستقر  یگرامشنو های ی روند مستمر دگرگونیاست که نگاهش متوجه  ای تاریخیو نظریه  رویکردی 

استفاده از در حال دگرگونی سروکار دارد. همچنین،    با واقعیت  اًدائم  توالی تاریخییک  از نزدیک و در   بنابراین  .تاریخی است

معین،   یزمان  یبازه  کیما در    یپارامترهای مربوطهمتغیرها و  برای کشف و بازنمایی روابط علّی میان    ندیفرآ   یابیروش رد 

پرداختن با    گرپژوهش  ،دخالت سپاه در اقتصادفرآیندهای    ی و بررس  گرفتنپیبا    کند.را تقویت میاین جنبه از پژوهش  اعتبار  

به روابط علت   تا حدود زیادی،  رانیا  یاقتصادـ    یاسیس  های مرتبط با ساختارانسجام درونی سازهو    ، تعاملیزمان  یتوال   به

 یهاهی فرض دادنمیبا تعم ندیفرآ یاب یرد  روش، استفاده از اعتبار درونی بر خالفاما  شده است.  ترکی نزد این پدیده یو معلول 

و   ی اقتصادعوامل    های خاصی ازجنبهما در واقع در  ی  شده  بندیصورت  تِیعلّ  خورد. سازوکارهایبه مشکل برمی  شدهد ییتأ
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م  (within-case)   یموردـ    درون  تحلیلِ  سبک  ندیفرآ  یابیرد چنین، روش  . هماندشده  یاتیعمل   یاسیس تواند  یاست که 

 . (Bennet & Checkel, 2015, 13)شود  یتلق های این پژوهشیافته  دادنمیتعم  یاز جنبهمسئله و نقطه ضعفی  

  جمهوری اقتصادسیاسی  در گذر زمان و در ارتباط با کلیت    نقش و جایگاه سپاه   در این پژوهش به دگرگونی،  این  با وجود 

گیرند فاکتور می  حکومتیدرونجناح    کی   است یسپاه در اقتصاد را از س   یکه تبارها   محققانیبر خالف    .ایماسالمی نظر افکنده

 یاجتماع ی،  اسیسی نیروهای  تعامل پیچیدهبه    ما  تحلیلیو    مبانی نظری،  دهند« توضیح میاقتصادسازی  ینظامبا منطق » را  و آن  

 ی، براگریعبارت دبه    شده.از هم و ایزوله  مجزاهای  و نه عامل   معطوف شده است   سان یک کل واحد و الگومندبه  یو اقتصاد 

 لی و تحل  یمورد بررس   پساانقالب  رانِیا  یاسیاز اقتصاد س  یترعیوس   بر بستر، آن را  رانی دخالت سپاه در اقتصاد ا  شناخت و تبیین

های دگرگونیبه    با کاربست آنها   تا   انطباق داد  گریتوان در موارد دیرا م  ینظر  میو مفاه  کردی رو ، این  رونی. از امی قرار داد

و پیچیده نگریسته   ، الگومندهای گوناگون یک کلیت واحدسازهخاص، انسجام و ارتباط متقابل    یاجتماع   دهیپد   کی   دائمی

و   یاس ی اقتصاد س  یخیتار   یتوسعهروندهای معینی از    محصولو در واقع  است    خاصای نسبتاً  پدیدهگرچه مورد سپاه  شود.  

م  رانیا  در  ساختار قدرت اما  نظر یاست،  فرض   هیتوان  اثباتهیو  را  شدههای  پژوهش  این  در   ریبا سا   سهیمقا  یبرای  موارد 

 یخ یتاربا تمرکز بر ساختار  و    یدر جنوب جهان   کی هژمونریدر جوامع غ  ینظام  یروهاینسبتاً مشابه، مانند نقش ن  یهانهیزم

 ، به کار گرفت. خاص

میزان و  ی  نهی در زم  هی اول  یهادادهتمامی    دسترسی بهو    تی، عدم شفاف مواجه بودبا آن  پژوهش    نیکه ای  چالش  نیترمهم

در حضور سپاه در اقتصاد اثبات   ل یبود. اگرچه عوامل دخ  ،در صنعت نفت و گاز  ویژهبهسپاه در اقتصاد،    یها تیفعال ی  دامنه

 ی در بخش انرژ   ینظام  یتا مشارکت نهادها  گرفته شودانجام    نهیزم  نیدر ا  یشتریب  قاتیتحق  توصیه این است که شده است،  

 اتری تأث  یشده است، بررس  لیتبد  رانیبزرگ در ا  یکارفرما  کی سپاه به    نکهی، با توجه به انی . عالوه بر اشودآشکار  بیشتر  

که شود  ناشی می  واقعیت  از ایننکته    نیضرورت امهم است.  بسیار  کار در صنعت نفت و گاز    ی روی بر ن  این موقعیت  یاجتماع 
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 ی امر رابطه نیکرده است، که ا  دیتول   یاجتماع   وارد روابط تریمستقیم  طوربهرا    این نهاد،  یاقتصاد گریباز   کی سپاه به   تحول

اجتماع  نیب تغکارگران و    انی )کارفرما  یطبقات  را  است.  ریی (  که    داده  معنا  این  شرکت  نیا  دربه  سپاه   یتابعه  یهاحالت، 

در قامت   اگر سپاه قبالً  اند.شده  سرمایهی مستقیم از مناسبات طبقاتی کار و  وارد رابطه  کارگران در این صنعتو  )کارفرمایان(  

بخش وسیعی از نیروی کار کارگران را تحت کنترل طور مستقیم  بهکرد، اما اکنون  یک نهاد نظامی از نظام حاکم محافظت می

استثمار سرمایه  دارد این زمینه،  .دهددارانه قرار میو مورد  باشد:   ریبه شرح ز تواند  پرسش می  بنابراین، جهت کاوش در 

در صنعت نفت و گاز کارگران  کار  ی روین  ی اجتماع  ـ   یاقتصاد  تی موقع  برچه تأثیراتی    سان یک کارفرمای بزرگ به  سپاه حضور

 دارد؟ 

بالواسطه  ترینبینانهژرف نتیجهو  می  گیریترین  این جستار  توانیم  که  این  از  تألیف  از  که هدف  است  این  باشیم  داشته 

 دیدگان ستم  بر جامعه است تا از درون آن راه رهایی  داری حاکمسازوکارهای نظام سرمایهی  پژوهش شناخت ماهیت و درونمایه

برای ما مسئله نه   داری است.و تغییر نظام سرمایه  زمینه و آغازگاه به مصاف رفتن. شناخت پیشدریابیماز وضع موجود را  

 ساختن آن است. تفسیر این جهان، بلکه دگرگون

*** 
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https://www.ilna.news/fa/tiny/news-503574
https://www.magiran.com/article/2094412
https://www.yjc.ir/00Pyu0
https://www.yjc.ir/fa/news/1568014/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-
https://www.yjc.ir/006ZuY
https://www.yjc.ir/fa/news/5645393/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/5645393/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/5645393/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/00Ngcj
https://www.cbi.ir/page/16410.aspx
https://www.cbi.ir/page/16410.aspx
https://www.cbi.ir/page/16410.aspx
https://www.cbi.ir/simplelist/2054.aspx
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های زمانی اقتصادی: بخش انرژی. منبع: (. بانک اطالعات سری1399بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )
https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx  (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

 (.1399)قابل دسترس در اردیبهشت  منبع. االنبیامیلیارد دالر پروژه نفتی به قرارگاه خاتم  10واگذاری (. 1389بورس نیوز )

)قابل  boursenews.ir/000CBH. منبع: االنبیام توافق جدید یک میلیارد دالری وزارت نفت و قرارگاه خات(. 1390بورس نیوز )
 (.1399دسترس در اردیبهشت 

)قابل  boursenews.ir/000HR7. منبع: توسعه دو میدان نفتی به قرارگاه »خاتم االوصیاء« واگذار شد(. 1391بورس نیوز )
 (.1399دسترس در اردیبهشت 

( منبع:  شد  برگزار  جدید  جمهوررئیس  خبری  نشست  نخستین(.  a1392تابناک   .Peq/001ir.tabnak.www://https   قابل(
 (. 1399دسترس در خرداد 

 (. 1399)قابل دسترس در خرداد  50P/001ir.tabnak. منبع: همه حاشیه هاي واگذاري نمایشگاه بین المللي(. b1392) تابناک

. منبع: ها: نفت، گاز و پتروشیمیپروژه (. a1399) خاتم
https://www.khatam.com/?part=menu&inc=&id=604 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

  html.2548_گاز-و-نفت-ذخیره-مخازن/https://www.khatam.com. منبع: مخازن ذخیره نفت و گاز(. b1399خاتم )
 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: خارگ به کجا رسید NGL / آوری گازهای همراههای جمع آخرین وضعیت طرح (. 1398) خارگ
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/همراه-گازهای- آوری-جمع-های- طرح-وضعیت-آخرین-NGL-

 (. 1399)قابل دسترس در خرداد  رسید-کجا-به-ارگخ

. منبع: اساسی قانون چهار و چهل اصل ج بند درباره نظام مهم بسیار و راهبردی هایسیاست  ابالغ(. 1385ای )خامنه
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400  (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: های دولتیدرباره واگذاری سهام شرکت  44متن کامل گزارش کمیسیون اصل (. 1390خانه ملت )
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/سهام -واگذاری-درباره-44-اصل -کمیسیون-گزارش-ملکا-متن -

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  دولتی-هایE2%80%8C%رکتش

https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx
https://www.boursenews.ir/fa/news/31961/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://www.tabnak.ir/001Peq
https://www.khatam.com/?part=menu&inc=&id=604
https://www.khatam.com/مخازن-ذخیره-نفت-و-گاز_2548.html
https://www.khatam.com/مخازن-ذخیره-نفت-و-گاز_2548.html
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-NGL-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/آخرین-وضعیت-طرح-های-جمع-آوری-گازهای-همراه-NGL-خارگ-به-کجا-رسید
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/آخرین-وضعیت-طرح-های-جمع-آوری-گازهای-همراه-NGL-خارگ-به-کجا-رسید
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
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)قابل دسترس در اردیبهشت   منبع.  میلیون بشکه رسید 4ظرفیت ذخیره سازی نفت خام پاالیشگاه اصفهان به  (.1389خبرگزاری برنا )
1399.) 

. منبع: شوددرصد سوخت خودروها توسط قرارگاه خاتم االنبیا تولید می 60(. 1398خبرگزاری پانا )
http://www.pana.ir/news/1020509  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

( تسنیم  شد(.  1392خبرگزاری  امضا  سومار  نفتی  میدان  توسعه  منبع:  قرارداد   ./44258ai.tn://https    خرداد در  دسترس  )قابل 
1399.) 

 352283ai.tn://https/. منبع:  49  مرداد  تا  جنوبی  پارس  61  و  51بندی توسعه فاز  جزئیات جدول زمان(.  1393خبرگزاری تسنیم )
 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل   https://tn.ai/2000672. منبع:  واگذار شده استبنگاه دولتی تا امروز به بخش خصوصی   900(.  a1398خبرگزاری تسنیم )
 (. 1399دسترس در خرداد 

بیندازند، ما نگذاشتیمزنگنه: می (.b1398خبرگزاری تسنیم )     https://tn.ai/1970578. منبع:  خواستند بین ما و سپاه فاصله 
 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  http://danakhabar.com/fa/mobile/1171211. منبع: معرفی پیمانکاران بزرگ داخلی(. 1393خبرگزاری دانا )
 (. 1399دسترس در خرداد 

. منبع: گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی 24تا  22و  13بهره برداری از فازهای (.  1397صدا و سیما ) خبرگزاری
https://www.iribnews.ir/009zPw  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

در خرداد  )قابل دسترس  منبع. شد میلیارد دالر قرارداد نفت، گازو پتروشیمي در دولت نهم امضا 38(. 1386خبرگزاری فارس )
1399.) 

. منبع: به بهره برداري مي رسد 85ز زمستان درگ –پروژه خط انتقال گاز سرخس (. 1384مهر ) خبرگزاری
mehrnews.com/x4wWc  (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل   mehrnews.com/xfSbq. منبع: شد واگذار االنبیا خاتم قرارگاه به مرکز اتیلن لوله خط قرارداد(. 1390خبرگزاری مهر )
 (. 1399دسترس در خرداد 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://www.pana.ir/news/1020509
https://tn.ai/44258
https://tn.ai/352283
https://tn.ai/2000672
https://tn.ai/1970578
http://danakhabar.com/fa/mobile/1171211
http://www.iribnews.ir/009zPw
https://www.farsnews.ir/news/8601310010%20%20%20%20/3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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. منبع: است درصد پیشرفت فیزیکی داشته 60احداث ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران (. 1392خبرگزاری مهر )
mehrnews.com/xnJBt  (. 1399اد دسترس در خرد)قابل 

. منبع: االنبیا خاتم سازندگی  قرارگاه توسط کشور پتروپاالیشگاه نخستین ساخت(. 1398خبرگزاری مهر )
mehrnews.com/xQfjc  (. 1399دسترس در خرداد )قابل 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  k5xbs/com.mehrnews. منبع: خصوصی سازی به نیمه راه رسید(. a1388مهر ) خبرگزاری

)قابل   mehrnews.com/xcgdQ. منبع: االنبیامیلیارد دالر پروژه نفتی در قرارگاه خاتم 10جزئیات (. a1389مهر ) خبرگزاری
 (. 1399دسترس در خرداد 

  mehrnews.com/xhHcq. منبع: شد واگذار االوصیا خاتم قرارگاه  به  نفتی میدان دو توسعه قرارداد(. a1391خبرگزاری مهر )
 (. 1399دسترس در خرداد )قابل 

. منبع: انتقال پایدار گاز غرب کشور با خط ششم سراسری تقویت خواهد شد(. b1388مهر ) خبرگزاری
http://mehrnews.com/x9gng    (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  mehrnews.com/xcmxM. منبع: طرح گازی به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شد 2قرارداد (. b1389مهر ) خبرگزاری
 (. 1399دسترس در خرداد 

. منبع: تهران در  نفتی لوله خط 2 افتتاح /نفت لوله خطوط جدید پروژه 15 اندازی راه (.b1391خبرگزاری مهر )
mehrnews.com/xjgQw  (. 1399دسترس در خرداد )قابل 

دسترس در خرداد  قابل )  mehrnews.com/xbYjp. منبع: ایران نصب شد LNG سقف اولین مخزن (.c1389مهر ) خبرگزاری
1399.) 

)قابل  mehrnews.com/xcRvy. منبع: االنبیا خاتم قرارگاه توسط پاکستان و اروپا گاز خطوط ساخت(. d1389مهر ) خبرگزاری
 (. 1399دسترس در خرداد 

 (.1399ترس در خرداد دس)قابل  منبع خصوصی است؟آیا سپاه رقیب مردم و بخش (. 1396خبرگزاری میزان )

. منبع:   پروژه نفتی به قرارگاه خاتم االنبیا 2واگذاری بدون تشریفات (. a1389دانش نفت )
http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/default.aspx  (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

 (. 1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. طراحی ساخت مخازن ذخیره سازی برای اولین بار درکشور(. 1391ایران ) نفتدرّ 

https://www.mehrnews.com/news/2083061/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/1088183/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://mehrnews.com/x9gng
https://www.mehrnews.com/news/1098519/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/1054743/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-LNG-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/default.aspx
http://www.iotco.ir/fa/newsagency/61/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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-https://www.donya-e. منبع: اولین قرارداد با »قرارگاه« بعد از وزیر جدید نفت(. 1390دنیای اقتصاد )
eqtesad.com/fa/tiny/news-415637  (.1399)قابل دسترس در خرداد  

-https://www.donya-e. منبع: گاز و نفت های پروژه در« خاتم قرارگاه» دالری میلیارد 15 مشارکت(. a1389دنیای اقتصاد )
eqtesad.com/fa/tiny/news-607716  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

-https://www.donya-e. منبع: االنبیاءتاریخچه و سیر تکاملی قرارگاه سازندگی خاتم (. a1398) اقتصاددنیای 
eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

-https://www.donya-e. منبع: فاز پارس جنوبی در اختیار اولین کنسرسیوم ملی دو(. b1389دنیای اقتصاد )
eqtesad.com/fa/tiny/news-609193  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263. منبع: حلقه وصل(. b1398) اقتصاددنیای 
 (. 1399دسترس در خرداد 

-https://www.donya-e. منبع: گاز و نفت هایپروژه در خاتم« »قرارگاه دالری میلیارد 15 مشارکت (.c1389دنیای اقتصاد )
eqtesad.com/fa/tiny/news-607716  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490منبع: رزم خاتم. (. c1398)دنیای اقتصاد 

-https://www.donya-e. منبع: میلیون دالر پروژه دیگر به قرارگاه خاتم 850واگذاری (. d1389دنیای اقتصاد )
eqtesad.com/fa/tiny/news-599280  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261. منبع: میانبر منافع ملی(. d1398) اقتصاددنیای 
 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492شویم. منبع: (. ما قوی میe1398) اقتصاددنیای 
 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل   QkXz/p/com.dw.p://https. منبع: است بوده واقعی سازیخصوصی درصد 13مجلس: فقط (. 2010وله ) دویچه 
 (. 1399دسترس در خرداد 

)قابل   https://p.dw.com/p/116p0. منبع: پروژه یک میلیارد دالری گازی به سپاه پاسداران واگذار شد(. 2011وله ) دویچه 
 (. 1399دسترس در خرداد 
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)قابل دسترس در  iHl/19p/com.dw.p://https. منبع: روحانی: سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست(. 2013وله ) دویچه 
 (.1399خرداد 

)قابل دسترس  https://p.dw.com/p/1DGYY. منبع: رسدترکان: زورمان به قرارگاه خاتم االنبیا نمی اکبر(. 2014وله ) دویچه 
 (. 1399در خرداد 

)قابل دسترس در  gjtt/2p/com.dw.p://https.. منبع: های اقتصادی سپاه پاسدارانسابقه و دامنه فعالیت (. 2017وله ) دویچه 
 (.1399خرداد 

)قابل  https://www.magiran.com/article/1117259. منبع: حضور سپاه در قراردادهای اقتصادی(. 1385زندی، رضا )
 (. 1399دسترس در خرداد 

 .قانون اساسی 44متن ابالغیة رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص سیاست هاي کلي اصل (. 1384سازمان خصوصی سازی ایران )
 (.1399)قابل دسترس در اردیبهشت   منبع

. منبع:  1393گزارش تفصیلی عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال (. 1393ایران ) سازیخصوصی سازمان 
https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 . منبع:1394گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال (. 1394ایران ) سازیخصوصی  سازمان
http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf  (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: 1397گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال (.  1397ایران ) سازیخصوصی  سازمان
http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع:  میلیون لیتر ی ذخیره سازی فراورده های نفتی در منطقه اصفهان200افزایش(. 1384) شانا
www.shana.ir/news/76975/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 .میلیارد دالری احداث خط لوله هفتم سراسری گاز امضا شد 3/1با حضور وزیر نفت و فرمانده سپاه پاسداران، قرارداد (. 1385) شانا
 (.1399)قابل دسترس در خرداد  /www.shana.ir/news/84865منبع: 

. منبع: تبریز -خام ری احداث چهار تلمبه خانه جدید در مسیر خط لوله انتقال نفت(. 1387شانا )
www.shana.ir/news/137854/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 
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https://www.shana.ir/news/137854/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DB%8C
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 /www.shana.ir/news/158434. منبع: فاز نخست خط دوم خرم آباد به خط اول سراسری گاز متصل می شود(. 1389شانا )
 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

  /www.shana.ir/news/184692. منبع: برداری رسیدشهید چمران به بهرهخانه جدید مرکز انتقال نفت تلمبه (. 1390شانا )
 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: چهار مخزن یک میلیون بشکه ای ذخیره سازی نفت خارگ آنالین افتتاح شد(. 1394) شانا
www.shana.ir/news/240126/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  /www.shana.ir/news/145560. منبع: نامه توسعه میدان نفتی بندکرخه با بنیاد مستضعفانامضای تفاهم(. a1388شانا )
 (. 1399دسترس در خرداد 

)قابل دسترس  /www.shana.ir/news/231753. منبع: خط دهم سراسری شاهکار تالشگران گاز در قلب ایران(. a1393شانا )
 (. 1399در خرداد 

)قابل  /www.shana.ir/news/276509. منبع: های پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارسواقعیت (. a1396شانا )
 (. 1399دسترس در خرداد 

. منبع:  کنندها همکاری می برای توسعه پتروپاالیشگاه  قرارگاه خاتموزارت نفت و  .(a1398شانا )
/291569/news/ir.shana.www  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

  /www.shana.ir/news/146939. منبع: پارس جنوبی آغاز شد 10و  9فاز  LPG بهره برداری از مخازن (.b1388شانا )
 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع:  آغاز ساخت خط لوله انتقال فرآورده اهواز تا تهران در اواسط امسال(. b1393شانا )
www.shana.ir/news/219001/ (   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  /www.shana.ir/news/281167. منبع: سامانه گرمایشی تاسیسات انبار نفت کوره ماهشهر افتتاح شد (.b1396شانا )
 (. 1399دسترس در خرداد 

)قابل دسترس   /www.shana.ir/news/287724. منبع: مطالعه یک بلوک اکتشافی به شرکتی ایرانی واگذار شد  .(b1398شانا )
 (. 1399در خرداد 
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. منبع:  دستیابی فاز سوم شرکت پتروشیمی پردیس به ظرفیت کامل تولید(. 1397شرکت پتروشیمی پردیس )
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news  

 (. 1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: طرح های خطوط انتقال و ذخیره سازی(.  1399شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران )
http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProjects.aspx  قابل(

 (. 1399دسترس در خرداد 

)قابل دسترس   منبع .  هاال و سرنوشت آن جیهای انوهای جمع آوری گازهای فلر/ طرح تشریح سناری(. 1397شرکت ملی نفت ایران )
 (. 1399در خرداد 

 (. 1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. شد امضا باشت و پانیذ نگاری لرزه پروژه 2 قرارداد(. 1398شرکت ملی نفت ایران )

. شد آغاز جنوبی پارس 3 و 2ساخت نخستین واحد شیرین سازی میعانات گازی در فازهای (. 1396شمنا ) -شرکت ملی نفت ایران
 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع

 (. 1399سترس در خرداد )قابل د منبع. بیجار -خط لوله انتقال گازهمدان (.a1390مهندسی و توسعه گاز ایران )شرکت 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع .خط لوله دوم خرم آباد (.b1390شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

.  دیلم-ایستگاه هاي تقویت فشار گاز خورموج  (.c1390شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )
 (.1399)قابل دسترس در خرداد  https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspxمنبع

. منبع: تفاهم نامه طراحی و ساخت مخازن ذخیره سازی زیر زمینی نفت خام امضا شد(. 1390متن ) –شرکت مهندسی و توسعه نفت 
http://pedec.ir/detail=5244  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع:  تلمبه خانه شهید چمران اهواز به بهره برداری می رسد(. 1391متن ) –شرکت مهندسی و توسعه نفت 
http://pedec.ir/detail=10493  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: 92 بهار تا کرخه بند نفتی  میدان بعدی3پایان عملیات لرزه نگاری (. 1392متن ) –شرکت مهندسی و توسعه نفت 
http://pedec.ir/detail=16643  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 1389نگهبان ) شورای
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https://www.nioc.ir/portal/home/?news/100193/100198/335130/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B0-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List1/Untitled_2.aspx?List=613a05a1-ea78-47cf-b320-8f6779830d5b&ID=2&Source=http%3A%2F%2Fexternal%2Enigceng%2Eir%2Fplants%2FLists%2FList6%2Fview%2Easpx&Web=619ac2bc-ebf2-4d19-a280-f6d3872b12e2
https://nigceng.ir/plans/Lists/sheet1/DispForm.aspx?List=c12aa644-41ac-4cbc-ac68-f9d67e0c171d&ID=459&ContentTypeId=0x0100ABF0CE8871BA594BAF9044497504D9B3
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