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 چکیده

توجه  در کانون در صنعت نفت و گاز،  ژهیو، بهرانیسپاه پاسداران در اقتصاد ای پررنگ حضور و مداخله

ی برخالف تحقیقات توصیفی از حجم و دامنه  است. قرار گرفتهآکادمیک و  یاسیس یدر حوزه  یوانفرا

های سپاه در سپهرهای گوناگون و نیز تحلیل این پرسمان در پیوندِ صرف با ساختار سیاسی نظام جمهوری فعالیت

اقتصاد در ارتباط با پاه در در حضور س لیدخ یاسیو س یعوامل اقتصاد یابیدر پی ریشه پژوهش نیا اسالمی،

طوری که تمامی عناصر پراکنده  پساانقالب است، بهرانِیا داریی سرمایهاسیاقتصاد س یخیتار یتوسعه فرآیند

  که توضیح این مسئله است  ، هدفْمشخصطور بهبندی کنیم. طور نظامند با هم مفصل در سطوح مختلف را به 

  یاجرا ( از رهگذر ii) ، گری دولتی با هدایت اسالم  ی جمهور یاسیس( بازساختاربندی اقتصاد i)  هچگون

رقابت  ( به میانجی  iii)و    یبخش انرژ خصوص  سپهرهای مختلف اقتصادی، به در    یبرال ینول  یاقتصاد  یهااستیس

در پیوند و تعاملی ارگانیک با هم بسترساز شرایطی ،  ی عمومی جامعه حکومتی در حوزه درون   یهاجناح   انیدر م

  گاز قدرتمند در صنعت نفت و  یداخل گریباز کیبه  ی نهاد نظام کیعنوان به  سپاه  از درون آن کهند ابوده 

 دولت به  دولت کورپوراتیستیاز  یاسالم یجمهور ساخت دولت استدالل من این است که تبدیل شده است. 

 لیبرالیسم  یاستراتژزمان، هم ی آنْ دولت همدر نتیجهکه  شودی دگردیسه می ستیلینومرکانت یگراتوسعه

را   و سازوکارهای بازار  داریبه منظور تقویت مناسبات سرمایه   از باال  «ی اقتصادیتای »توسعه ی در راساقتصاد

عنوان سپاه را بهبخشد. این دولت، حفظ و استمرار میخود را بر اقتصاد  یوقفهبی  کنترل و همکند ی دنبال م

بر  شدیدترکنترل  در راستای برای منافع کالن جمهوری اسالمی ابزار نیترمعتمدو  ترینیافتهسازماناز  یکی

دستش خارج از ی این تحوالت کنترل اوضاع گیرد مبادا در نتیجه کار میداخلی بهاقتصاد  دگرگونی ساختار

 های جناح بندی شکل، یاسی. در سطح سکنددولت« عمل می دراز یبازو» یمثابهبه سپاه شود. در این فرآیند

 ن یاکنند. می  آفرینینفوذ سپاه در اقتصاد نقشکاهش / شیزادر اف گرمیانجی عامل  کیعنوان به حکومتی ندرو

نه به عنوان  این پدیده را  گیرد کهنتیجه می  ،در اقتصاد ی نظامسان نهادی سپاه به قش پرداختن به نبا  پژوهش

در رابطه با تعامل  باید ، بلکهاری حاکمدیهسرمای اقتصادی ـ اسیسنظام  کلیتاز  یمنزو فراسنج و نهاد کی

 و در یک بستر تاریخی معین تبیین و تحلیل کرد. کیهژمونریغی یک جامعه مختلف در  یروها ین نیب

 اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران، لیبرالیسم اقتصادی و صنعت نفت و گاز.: هاکلیدواژه
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   Fanack (2012): منبع

 های نفتی و گازی ایران ی زیرساخت و میدان نقشه
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 فصل یکم: طرح پژوهش

 

 مقدمه .1-1

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

ی جمهوری اسالمی  چند دههت  تحوالچندوچون  سپاه فراسنجِ    گویی؛  باشدقرار گرفته    ای و محلیجهانی، منطقه 

محمود  کهآن اندکی پس از هاست. ی بازیگران درگیر در این کشاکش همه آوردگاه تالقی یو نقطه

 سه، قراردادی جمهوری تکیه زدبر کرسی ریاست 84 در تیر ماه سال، کاندیدای نزدیک به سپاه، نژاداحمدی 

، االنبیاخاتمسازندگی رارگاه گازی پارس جنوبی به ق میدان 16و  15فازهای  ی میلیارد دالری برای توسعه 

های تحریم  ، به موازاتگامبه گام (. 1386)خبرگزاری فارس،  اعطا شد ترین بازوی اقتصادی سپاه،بزرگ 

واگذار  قرارگاه اینبه  متعددی دالریِ میلیاردی بدون مناقصهقراردادهای  علیه صنعت نفت ایران، المللیبین 

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی های اقتصادی سپاه فعالیتی دامنه (. a1389 ای اقتصاد،شده است )دنی

عنوان  االنبیا به خاتماز سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت،  قرارگاه  95 سالکه در طوری به ،یافت گسترشتدریج به 

عنوان  بهچنین و این( معرفی شد E&Pاکتشاف و تولید ) یدار ایران در حوزههای صالحیتیکی از شرکت

سپاه در اقتصاد   یو فزاینده (. دخالت پررنگ1395ایران شناخته شد )ایسنا،  یهای نفتی آینده یکی از غول 

بوده  داخلی و خارجی همراه    ی در سطحهای مختلف، با واکنشو پتروشیمی  ویژه در صنعت نفت و گازایران، به 

»زورش زیاد   االنبیاقرارگاه خاتم  اظهار داشت که،  حسن روحانی  . از باب نمونه، اکبر ترکان، مشاور ارشداست

 . (2014وله، )دویچه شودنمیها های آن در اجرای پروژه شکنی است« و دولت حریف بدقولی و پیمان

 ،لمثا  طوربه  سپاه را نشانه گرفته است.  هایعمدتاً فعالیتنیز  المللی علیه ایران  ها در سطح بینها و تحریمواکنش 

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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ترین و سودآورترین گروه هلدینگ پتروشیمی ایران،  هایی را علیه بزرگتحریم  98سال    در خرداد ماه  آمریکا

االنبیا، اعمال پشتیبانی مالی از قرارگاه خاتم ی(، به خاطر ارائهPGPICشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )

االنبیا، وزارت امور خارجه ایران به خاتم اخیراً  ی خود اعالم کرد کهداری آمریکا در بیانیه وزارت خزانه  کرد.

میلیارد دالر اهدا کرده است  22بازوی اقتصادی سپاه، ده پروژه در صنعت نفت و پتروشیمی به ارزش حدود 

(US. DT, 2019) توضیح و تبیین های متعددی در مواجهه با ، پرسشواکنش و تحوالت. همزمان با این 

 اند.مطرح شده گیر سپاه در سپهرهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادیشمحضور چ دخیل در  هایمؤلفه 

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

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

مباحثه  را توصیف کرده و به  57 پس از انقالب سپاه  یگانه های چندو فعالیت ی کارکرد دامنهمطالعات این 

 ;Alfoneh, 2007; Alfoneh, 2010; Wehrey et.al., 2009; Ostovar, 2009; Hourcade, 2009) اندگذاشته

Safshekan & Sabet, 2010; Hen-Tov & Gonzalez, 2011; Rizvi, 2012; Forozan, 2013; Sinkaya, 

2016; Coville, 2017 .) کردوکار این گستره و حجم  هایی ازجنبه   تصویرکشیدنبهجوهر اصلی این مطالعات

های فعالیتاز  محدود چند مورد گران اگرچه برخی از این پژوهش ایران است.  ی ی جامعه بر پهنه نهاد نظامی 

قابل رؤیت    آکادمیکمحسوسِجدی و خالء  ی یکمثابهبه آنچه  ، امااندذکر کرده را سپاه در بخش انرژی 

کنکاش این موضوع  است. ضرورت  حضور سپاه در صنعت نفت و گاز ایران مندنظامجامع و  پژوهیدن، است

در رابطه با بستر    سپاه  یکارکرد پدیده  تبیین و تحلیلفقدان  ، بلکه  شودمحدود نمیتنها به این شکاف پژوهشی  

پُرکردن این خالء پژوهشی  .کامالً مشهود استی جمهوری اسالمی کالن ساختار سیاسی و اقتصاد تر ووسیع

های سازوکارهای ساختار قدرت در جمهوری اسالمی،  دریافتن جلوه ای باشد به تواند درافزوده نفسه نمی فی
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بندی را شناسایی و مفصلدرصورتی پیوند میان عملکرد سپاه در سپهرهای جامعه و ساختار اقتصاد سیاسی غالب  

  معلول یک  عنوانبهی سپاه، صرفاً آنچه را که ما های چندگانهتوصیف مختصات فعالیتبیانی دیگر، به  نکنیم.

 دخیل در پسِ پشت این تحوالت  و علل بنیادین  عوامل اصلی  نیزچنین توصیفاتی  دهد.  کنیم ارائه میمشاهده می

از سازوکارهای ساختار  پویای درک تا از این رهگذردهند توضیح نمی  ، که چنین نتایجی را در پی دارند،را

تغییر مستمر و   (کمیدیناپویا )منظور از در اینجا . داشته باشیمموجود  داریسرمایه اقتصادی نظام ـسیاسی 

نخبگان،  های سیاسی،  ارتباط متقابل میان نیروهای مختلف در جامعهـ  مانند دولت، بازار، طبقات اجتماعی، گروه

 دهند و درنتیجه،های یک کل واحد را تشکیل میجمعاً سازه نهادهای نظامی، سیاسی و اقتصادی ـ است که

سان واحدهای . این نیروها، بهآورندبه بار میداد عنوان برونبهمدهای مختلف را در سطوح مختلف جامعه آپی 

و  ارگانیکی واحدها در تعامل ستند بلکه همه تم نیت سیساز کلیّشده اجزای ایزوله مجزا از یکدیگر و تحلیل، 

  عنوان به باید  را  های اجتماعی  خالصه، پدیده   طوربه.  بخشندصورت می ای با هم قرار دارند و نتایج معینی را  پیچیده 

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

خصوص نفت و گاز ـ در خاورمیانه و ه با توجه به اینکه تمرکز منابع انرژی ـ ب ئوپلتیکی،از لحاظ ژ

افزایش یافته، تحلیل و توضیح  ایسابقهبی طرز کنندگان انرژی به و رقابت بین مصرف  خزر واقع شده یمنطقه 

ت بسیار باالیی برخوردار  نی از منابع انرژی از اهمیغ بازیگران قدرتمند در سطح ملی در کشورهای ردوکار کِ

داری سازوکارهای مشخصی نظام سرمایههایی برخوردارند که در آن  طور مشخص این مناطق از ویژگیت. بهسا

منازعات   گاهتالقیشکل داده که دائماً    های نوظهورو قدرت  های امپریالیستی و کشورهای منطقهرا میان قدرت

کردن حفظ الیگارشیِ حاکم بر منابع اصلی تولید و میلیتاریزهین ترتیب،  های امپریالیستی بوده است و بدو رقابت

های نظامی تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه، کشمکش  خیز،های نفت کشور و کنترل سیاسی
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 ه استفادی  در نتیجهسو،  اینبه   1970  یاز دهه  . در کانون این تحوالت،ای را در پی داشته استدرپی و گستردهپی 

(، »رابطه بین نفت و سیاست در کشورهای 1970مهدوی )حسین توسط  2خوار« رانت /رانتیر »دولت مفهوماز 

که بر نقش میانجی درآمدهای نفتی   بررسی شده  ]چنین[گران علوم سیاسی عمدتاً  در حال توسعه توسط پژوهش 

ی بین درآمدهای نفتی و طه ح رابتوضی برایخوار« دولت رانت»(. مفهوم Jafari, 2019, 25اند« )متمرکز شد

از  اش،در تأمین مالی  این درآمدهاکه دولت از طریق  و استبدادی دولت در کشورهای در حال توسعه ساخت

که چه   توضیح این مسئله مهم است . بنابراین،شودمی مستفادیابد، جامعه و طبقات اجتماعی استقالل می 

  و چه قرار بگیردمنابع انرژی  یسپاه در حوزه سترش فعالیتگ و حضورباید مبنای تبیین هایی میفراسنج

. دهندرا توضیح می جمهوری اسالمیاقتصادی و سیاسی ترِ کالن ساختار پیوند میان این مسئله و  سازوکارهایی

 خیی تاریدینامیسم درونی و توسعههای مابین  کنش که برهم ترین استدالل من این است که بدون اینسرراست

ی نفت و نقش  آشکار نشوند، مسئلهاقتصاد سیاسیِ مسلط و ساخت دولت  سازوکارهای، داری ایرانایهسرم

 دولت )و نهادهای وابسته به آن( در کنترل این منابع قابل فهم و توضیح نیستند.

در سطح  معینجامعه  یکهای اقتصادی ـ اجتماعی بندی و تحلیل صورت تبییناقتصاد سیاسی در اینجا به 

قواعد دولت و  ساخت  طبقاتی جامعه،    پیکربندیمناسبات تولیدی و  ی  ، که همان روابط دوسویه دارد  الن اشارهک

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

ساخت   (II) تولیدی،فت نیروهای و سطح پیشر و بازار آرایش اقتصاد (I) یگانهسه معناست که تعامل بین 

ی توسعه و گسترش  به همراه درجه ) طبقاتی جامعه پیکربندی (III)و  دولت )لیبرال یا اقتدارگرا/متمرکز(

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

 
2 Rentier State 
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 نیز پذیری سیاسی و اقتصادی وکند تا صورت این رویکرد به ما کمک میآفرینند. متقابل، نتایج معینی را می 

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

وی کار  ی تولید شامل نیروهای مولده )نیر. شیوهوضوح ببخشد  کنند،را ایجاد می معین    « ی تولیددر یک »شیوه 

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

 ,Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4; Cox, 1988)تولید( است یند آپیکربندی طبقات اجتماعی درگیر در فر

ی ی خاص نیست، بلکه غالباً یک پیکره شاخه   کنیم، »تولید هم تنها تولید در یک. وقتی از تولید صحبت می(12

های تولید تر از شاخهتر یا غنیک نفس اجتماعی است که در کلیت کم و بیش بزرگ اجتماعی معین، ی

فرماسیون  دینامیسم درونیگرانیگاه و با عزیمت از (. 9، ص. ]1857[ 1377مارکس، اندرکار است« )دست

اساساً عبارت است از تولید   داریسرمایه   فرآیند تولیدِ  یواسطههدف بی ، »دارینظام سرمایه  اقتصادی ـ اجتماعی

سازی سود و انباشت  یعنی بیشینه  ،به سرمایه یا همان انباشتی بخشی از آن و تبدیل دوبارهارزش اضافی 

معین   ی تولیدیک شیوه عنوانبه داری اقتصاد سیاسی سرمایه (. افزون بر این،293، 1395)مارکس،  «سرمایه

 ]دارانسرمایه [  »تولید کاالی بازارمحور؛ مالکیت خصوصی  شود:شناسانده می  اصلیی  ویژهموماً با چهار خصلتع

  مگر  زنده بمانندتواند بخش بزرگی از جمعیت که نمی ]عنوان کارگران به  نیروی کاروجود [بر ابزار تولید؛ 

سازی از سوی ارهای فردگرایانه، اکتسابی و بیشینه که نیروی کارش را در بازار به فروش برساند؛ و رفتاین

رغم مختصات بنیادین سازوکارهای به.  (Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4)اکثریت افراد در سیستم اقتصادی«  

خطی نبوده ای جهان یکسان و تکی کشورهداری در همهی تاریخی سرمایه، الگوی توسعهی تولیداین شیوه

در کشورهای در  داری بوده است.سرمایه تاریخی یناپذیر توسعه اجتناب آمد ناموزون پی ی ، بلکه توسعه است

دولت و بازار و  ساخت ی ناموزون در این مناطق،به دلیل توسعه حال توسعه در »جنوب جهانی«، مانند ایران،
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 لتی دو»در مجموعهی، متفاوت است. رداسرمایه یدر مقام مقایسه با کشورهای پیشرفته  ،نیروهای اجتماعی

و یا مستقل    است  نیافتهتوسعه عمدتاً    ...  ی مدنی، مبتنی بر طبقات و نیروهای اجتماعی،ی متمرکز، جامعه جامعه ـ  

 . (Amineh & Guang, 2018, 11)کند« از قدرت دولتی بسیار ضعیف عمل می

های تاریخیِ محصول فرآیندی مثابه ، به اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی این مسئله کهرو، 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  اند رخدادهایی باعث شدهکند و چه می

در این  ، وارسی سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل رساله هدف اصلی این به بیانی دیگر، اهمیت است. 

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

 کند:را واکاوی می  پرسمانی مهم از این اساساً چند جنبه  پژوهشاین بنابراین  توالی و فرآیند تاریخی است.

I)  ؛ اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی و تحول فرآیند توسعه II )یابی روابط متقابل بین ساخت دولت و ریشه

قدرت رسیدن و به نقش و جایگاه سپاه در فرآیند شناخت  (III های بالقوه و بالفعل نیروهای اجتماعی؛ظرفیت 

نظام  حفظ بقای  و حاکمسیاسی  استمرار اقتصاد اه برایموجودیت سپضرورت  ( IV؛ جمهوری اسالمی تیتثب

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  اریِدسرمایهدرگیر در ساختار اقتصاد سیاسی 

علل، که اساسًا فاکتورهای سیاسی و اقتصادی هستند، مدنظر قرار بگیرد. سازوکارهای علّی   ایی مجموعه نتیجه 

سپاه در این صنعت ایفا ی های زیرمجموعه شرکتجایگاه  دریافتنها نقش اصلی در در پس این دگردیسی

قرار پروبلماتیک  این  جهت کاویدن  این پژوهش  و در کانون      آغاز  ینقطه پرسش اصلی که  کنند. بنابراین،  می
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چرا سپاه پاسداران به یک بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده   به شرح ذیل است:گیرد می

 است؟

سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی    و  عللکه 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. به  نای دارکننده ی معین نقش تعییننتیجه معلول/ی از یک سیستم است که در آفریدن یک  هایعوامل یا مؤلفه 

برخی   ]وجود آمدن علل به [ی دهندهتواند توضیح می هاست کهاز فرضیه  ایسازوکار مجموعه»بیانی دیگر، 

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

علّی آن  فاکتورهاییابی که ما در پی ریشه گری و مشارکت سپاه در اقتصاد ایران استنتیجه همان دخالت

اند تا با پرداختن گام هبندی شددادن به پرسش اصلی، چند سؤال فرعی به شکل ذیل صورتی پاسخراب هستیم.

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

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

 ی منجر به ورود سپاه در سیاسی ایران چگونه است و چه عواملجایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد  (2

 این صنعت شده است؟ 

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

یخی این تحول، یعنی به توالی تار ،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  بر

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

تدریج به اقتصادی، سپاه شد. به موازات تحوالت سیاسی، اجتماعی و  تأسیسجمهوری اسالمی ایران  نظام نوپای
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تبدیل شده است. تحلیل الگوهای دخیل در پسِ پشت قدرت اقتصادی  به یک بازیگر غالب در اقتصاد ایران

رو، گذشته است. از این یتاریخی این نهاد نظامی در طول چهار دهه یسپاه نیازمند تحقیق و بررسی در توسعه

شماتیک ظهور و تحول سپاه  طوربه نخست،  یشود: در مرحله می ی زمانی تقسیم این روند تاریخی به دو بازه

ی شود. سپس، تغییر و تحوالت سیاسی و اقتصادی در دورهبازنمایی می  1368تا  1357های در طول سال

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

  یافتن آن به یک بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی شد، مورد کاوش قرار خواهد گرفت. وق س  و  (جهاد سازندگی

تا بر   رابطهدر این    ههای مربوطپژوهش   الزم است مروری داشته باشیم برقبل از پرداختن به این مسئله، نخست  

 بندی کنیم.های نظری و تحلیلی خود را صورت زمینه پیش بستر آن 

 یشین مطالعات پ  مروری بر  .2-1

های سیاسی و کرد نیروهای نظامی در عرصه تحقیقات و نوشتارهای تاکنونی در باب موقعیت و عمل

سیاسی مورد  نظام ارساخت در پیوند با عمده  طوربه، پساانقالبی هنقش سپاه در دور ویژهبه اقتصادی ایران، 

منجر به اجماع برخی   ی ایران سپهرهای مختلف جامعه بررسی قرار گرفته است. دخالت روزافزون سپاه در 

اند. داده  مورد تجزیه و تحلیل قرار  3« گریاین پدیده را با مفهوم »نظامی ظهور  که عمدتاً    شده است  پژوهاندانش 

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

رسمی و اصلی سپاه »پاسداری از انقالب« بود، اما به تدریج به یک  یکند که اگرچه وظیفه می بیاناو  هستند.

های زندگی در ایران« حوزه  یبازیگر مسلط در سیاست ایران تبدیل شده است که منجر به نفوذ آن در »همه 

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

 
3 Militarism 
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 ی بینرابطهغایب است اینجا آنچه  کند.یابی این مسئله نمیکه کمکی به ریشه پدیداری مسئله استتوصیف 

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

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

برای توضیح ضعف  4وی از مفهوم »پراتوریانیسم« .بنددیمدنی/نظامی« و »مطالعات نهادمحور« را به کار م

فروزان معتقد است که   .کندمی نهادهای سیاسی کشورها )مانند ایران( در مقایسه با نهادهای نظامی آن استفاده 

. شودکه بر بستر آن سیستم سیاسی توسط نیروهای نظامی تصرف می ی شرایطی است آورندهاین مسئله فراهم

کند که افزایش قدرت سپاه پاسداران از یک نهاد می کیدتأ 5،گیری از مفهوم »دولت پادگانی«وی با بهره

تر و های سیاسی داخلی بر بستر گسترده نظامی به یک بازیگر اصلیِ سیاسی و اقتصادی، از جمله، برآیند تنش

گسترش  دهد کهمی وی ادامه ی سیاسیِ جمهوری اسالمی است. عالوه بر این،شدهبندی یِ فرآیند جناحتاریخ

ی واکنش آن به بحران داخلی و درک تهدیدهای خارجی  فوذ سپاه به حوزه سیاسی و اقتصادی »نتیجه ی ندامنه 

(. اگرچه او اصطالح  1ص.،2013تنازع نخبگان ایران برای قدرت« بود )فروزان،  استمرار ساحتدر 

گرایی تنها جناح برد، امامیبرای تبیین دخالت سپاه در اقتصاد به کار  ایسنجه عنوانبهرا  6گرایی« »جناح 

این   ،رودیگر است. ازاین  ایریشه   سیاسی جمهوری اسالمی است که خود معلول بسیاری علل  ساختارنمودی از  

فضایی برای   فروزان که ااین پدیده است؛ به این معن فهمی برای ایستا و ناکاف ی ی دیدگاهمفهوم دربردارنده 

 فرآیندتر از آن،  ، و مهممناسبات قدرت سیاسی و نیروهای اجتماعی و اقتصادی  ترِ روابط متقابلبنیادی شناخت  

ا باز داری در ایران رسرمایه یدرونی توسعه تضادها و دینامیسم آمدپی  عنوانبه تاریخی چنین روندی  یتوسعه

 
4 Praetorianism 
5 Garrison state 
6 Factionalism 
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نفع  های ذی برخی از گروه   شدنمنتفع بر    گرانهسان عاملی میانجی به   تواندنظام سیاسی می  گراییِجناح.  گذاردنمی 

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

  مابین ـ پیوند  لحاظ کندرا  درگیرهای ی مؤلفه ی همه هطرفدو اتتأثیرها و تضادـ که   دیالکتیکیجانبه و همه 

طور کند آن سازد. بنابراین، کار فروزان به خواننده کمک نمی سیاسی 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 7سازی اقتصاد«می برخی دیگر از محققان نیز مفهوم »نظا

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

ی وی، . به گفتهمنتفع شده استنژاد ی ریاست جمهوری احمدی در دوره های دولتیسازی شرکت خصوصی 

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

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

  عنوان به نژاد، را ی دولت احمد یدوره در ویژهبهاقتصادی و سیاسی،  یحوزه بودن حضور سپاه در برجسته 

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

گر در  دخالتنظامیِ ن آن یک دولتریا در معنای مدـ  8پراتوریان«  یک »دولت سانبهساختار سیاسی ایران 

  ی زیرمجموعه های ته در آن دخالت روزافزون شرک مورد کاوش قرار گرفته است ک ی امور جامعه ـهمه 

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

  .(Hen-Tov & Gonzalez, 2011, 45)دیکتاتوری نظامی به منظور متمرکزساختن اقتصاد« تعبیر شده است 

است،   در این دوره ی اصلی نظام جمهوری اسالمیویژهاقتصادی خصلت  سازیاگر موقتاً بپذیریم که نظامی 

 
7 Militarization of Economy 
8 Praetorian state 
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که  اندو بانیِ شرایطی بوده  برانگیزنده و تحوالت اقتصادی  آمدهاپیش چه  پرسش اساسی مسلماً این است که

باید  ل راپاسخ به این سؤا .شودبدل می رقیب در اقتصاد مبه یک بازیگر بی کند و بر بستر آن قد علم می سپاه 

 داری ایران بیابیم.سرمایه دینامیسم رشددر تکوین تاریخی و 

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

(. این 45.)ص  10»دولت نظامی یکپارچه«   یکتلقی شود، نه    9یک »دولت پیمانکار فرعی«   عنوانبهاقتصاد باید  

 سازیپیاده اساساً که  به بعد  1368های اقتصاد سیاسی ایران از سال نِ دگرگونی عناست که پژوهیدبدان م

تواند به تبیین و تحلیل ، بهتر می بود  های سیاسی درون حکومتیی جناحی توسط همه نولیبرالهای اقتصاد  سیاست

کند، حضور  ان می ی خاطرنش طور که وی و نظامی در اقتصاد کمک کند. همان حضور پررنگ نهادهای حکومت

 تر گسترده  یپهنه (. در ارتباط با 46انجام گیرد« )همان،  تروسیعتوجه سپاه »باید در یک سپهر تحلیلی قابل

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

ی تاریخیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  آمد توسعهپی  ، اینتصرف میلیتاریستیِ دولت نیست.« در عوض، 

  عنوان به یند باید آهای سیاسی در این فرجمهوری اسالمی است. افزون بر سازوکارهای اقتصادی، نقش جناح 

های جناحی بهره  آوردگاهی برای کشاکش سان بهان نخبگان که از سیاست اقتصادی های سیاسی می»تنش 

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

 ،ست و جامعهی روندی است که سیا، دولت پیمانکار فرعی نتیجه در مقابلگری اشتباه گرفته شود.  منطق نظامی

)همان،   «وانده استاند و این نیز در جمهوری اسالمی ریشه درا شکل داده  ]ایران[داری سرمایه  بندی صورت

 
9 subcontractor state 
10 Praetorian monolith 
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  بایستی کند، اما هنوز این رویکرد اگرچه ما را تا حدود زیادی به پرسش اصلی نزدیک می  (.46-47 .صص

 اند.در پی داشتهآمدی را ها هستند که چنین پی های اقتصاد سیاسی ایران کدام توضیح داده شود که ویژگی 

های  حاکم و گروهی برای طبقه  ضرورت سپاه ساختنِروشنبسیار حائز اهمیت است که به رو، از این

و مختصات سیاسی ـ اقتصادی  . در خصوص ساختارپرداخته شودنفع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ذی 

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

های که چگونه رژیم  این امر برآیندتوضیح به  تا انداستفاده کرده 11ماز مفهوم پوپولیسم و کورپوراتیس 

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

رد که  گیدر نظر می یک نهاد استبدادیِ ارگانیک  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 ازدر  

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

نفع مسلط و وابسته های ذی زمانمنجر به ایجاد سا  کند کهی دولت نسبت به جامعه تعریف میعمل اقتدارگرایانه

های زندگی  گر در ساحت گر و مداخله تر، دولت کورپوراتیستی از لحاظ نظامی قوی، ستم شود. به بیانی کلی می

. با وجود این توصیفات، (Dorraj, 2017)گروهی است گرِ منافع بینا چنین میانجیاقتصادی و اجتماعی، و هم

دولت کورپوراتیستی به اشکال جدیدتری را توضیح  تاریخی های دیسیدگر درونی و یاییوپاین رویکرد 

دهد که در فرآیند تحوالت چنین ساختاری، نقش نیروهای نظامی در نیز این موضوع را پوشش نمی  ؛دهدنمی 

آن به  شدنمتحولو  57پیدایش سپاه در پی انقالب  خاستگاهبردن به . پیچه است تر این دولتتازه ساخت

درونِی   فهم دینامیسمیکم،    امر مهم است:  دویک بازیگر چندگانه در اقتصاد ایران، مستلزم پژوهیدن و بازنماییِ  

 
11 Corporatism 
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اقتصادی و  سازوکارهای، و دوم، برشمردن اییک توالی تاریخی چند دههاقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در 

توضیح این دو مقوله،   اند.ی اقتصاد راه یافته به حوزه  یفرادولتسپاه و سایر نهادهای رهگذر آن، از سیاسی که 

فراهم جهت پاسخ دادن به پرسش اصلی  پژوهش بندی مبانی نظری اینهای مناسبی را برای صورتزمینه پیش 

 آورد.می

از (،  2000ی بهداد )به بعد، مطالعه  57داری در ایران، از زمان انقالب  ی تاریخی سرمایهتوسعه  خصوص  در

برد  را به زیر نور می  پساانقالببحران اقتصادی  تحوالت، ایران یسوی لیبرالیسم اقتصادی: مخمصه ه م بپولیس پو

پوپولیسم اسالمی   (II)(، 1359-1357اختالالت انقالبی )( I)کند. می  بندیو این دوره را به سه مرحله تقسیم

(. همچنین، نعمانی و بهداد سواینبه  1368از سال  پساخمینی )  یدوره  اقتصادی  لیبرالیسم  (III)(، و  1368-1360)

هیجان  ( با ظهور  1357- 1368ی نخست )اند: دورهرا به دو دوره تقسیم کرده  پساانقالب( ایرانِ  [2006]  1386)

های اقتصادی  داری تولید و اجرای سیاستو تب انقالبی، اخالل در روند انباشت سرمایه و روابط سرمایه

گیری دولت و آغاز شد که با سمت  68خمینی در سال  مرگ  دوم با    یرا همراه است. دورهگپوپولیستی دولت 

همراه  داری و نهادهای اقتصادی سرمایه اقتصادی، و احیا و تحکیم مناسبات  لیبرالیسمسوی های آن به سیاست

ی اقتصادی، شبکه  ملیبرالیس کشد که پس از یک دهه  تصویر می( به 2000(. در همین راستا، بهداد )27)ص.  بود

ی آنها از های زیرمجموعه نهادهای نظامی و »شرکت  دولتی،حکومتی و شبه رنگارنگیناهمگونی از بنیادهای 

رغم (. به 12)ص    «انداند و در طی سالیان متمادی سود بسیار هنگفتی به جیب زدهشدهمند  ای بهره امتیازات ویژه

سازی، دولت و سیاست خصوصی اجرای سو، ازجمله به این 68ال اقتصادی از س لیبرالیسمی اجرای شتابنده 

با این توضیحات، پرسشی که مطرح   ی اقتصادی هستند.نهادهای وابسته به آن هنوز هم بازیگران اصلی در حوزه

لیبرالیسم اقتصادی، چه عواملی بانی استمرار اجرای  ی اقتصادی باسیاست توسعهشود این است که با وجود می
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اند؟ به بیانی دیگر، آیا حضور سپاه در اقتصاد بوده ی دولت و نهادهای وابسته به حکومت در اقتصاد لهمداخ

ی  و یا مکمل و در نتیجه  های ساختار اقتصادی نیز است؟برآیند ضرورتست یا ناشی از ساختار سیاسی بوده ا

ی رویکردی نظری و تحلیلی جامع ائهراها مستلزم پاسخ به این پرسش  اند؟های این دو عامل بوده کنش برهم

 است.

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

  انتقادی   ینظریه پردازد. به منظور حصول این هدف،  می   پساانقالبنفت و گاز در چارچوب اقتصاد سیاسی ایرانِ  

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

را بهتر فهم و ای از فرآیندهای تاریخی های ساختار سیاسی و اقتصادی ایران طی مجموعه چیدگی توانیم پیمی

شود، شناخته می   یلالملی روابط بینیک نظریه   عنوانبهشایان ذکر است که اگرچه نظریه انتقادی    بازنمایی کنیم.

رابرت   انتقادی ی نظریهابراین، عزیمت آن تجزیه و تحلیل عوامل درگیر در مقیاس ملی است. بن یاما نقطه 

 دریافتنیک الگوی نظری در راستای  عنوانبه های نظری آنتونیو گرامشیو با کاربست برخی جنبه  کاکس

 رفته است.کار   به پژوهش این پروبلماتیکهای بغرنجی 

 و تحلیلی  نظری مبانی  .3-1

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

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

پویا و تاریخی برای  یانتقادی، رویکرد  ینظریههر جو عنوانبه « ماتریالیسم تاریخی ، »نظرمعزیمت از این 

ی آنتونیو . در ارجاع به اندیشه دهدبه دست می جمهوری اسالمی  نظام سپاه در و جایگاه کشف و درک نقش

ی متقابل مابین روابط تولیدی و حوزه سیاسی/فرهنگی است  ی رابطهگرامشی، ماتریالیسم تاریخی در برگیرنده 
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بندی  یک صورت های اساسیسازه یمثابهبه را  ن آن()در مفهوم مدر ملتـ  دولت نکالی که یک مجموعه 

از جامعه که توسط این   خاصیبرای کشف اشکال تاریخی  این روشدهند. را تشکیل می اقتصادی ـ اجتماعی

ی  به حوزهرو، ورود سپاه . از این(Cox, 1981, 134) شودبه کار گرفته می رسندی ظهور می مجموعه به منصه 

ی ی برآیند تحوالتِ دو مقطع تاریخی معین در دورهی فعالیت آن بایستی به مثابه ش دامنهاقتصاد و گستر

ارگانیک میان مناسبات سیاسی حاکم بر جامعهـ  یعنی پیوند    وکه ساختار کالن اقتصادی    شوند  لحاظ  پساانقالب

بخش ـ هستی بندی طبقاتی جامعه ت و پیکرساخت دول ،بازارمسلط بر تولیدی، مالکیت و سازوکارهای 

ها به یک ضرورت اساسی برای ی زمینه فعالیت سپاه در همه  و بسطرشد  که بر بستر آن    واحوالی هستنداوضاع

شود تا سیر ند به دو دوره تقسیم میآیاین فر  شود.تبدیل میبر جامعه  بقای نظم مسلط سیاسی و اقتصادیِ حاکم  

 در آنی اول است که دههی نخست شامل یکدوره (1رسی و تحلیل شود: )تحول سپاه پاسداران وا

ابزار سرکوب در راستای از میان   یمثابه به  نهادهای نظامیدر آن یابد و استقرار می  «تی کورپوراتیسم دول»

 ی دوم دوره( 2). (1368-1357) کندعمل می های جمهوری اسالمی های اجتماعی و تحکیم پایهبرداشتن تنش 

گرای  دولت توسعه »شکلی از  رژیم به سمت آنبر بستر که  تثبیت نظام جمهوی اسالمی به مربوط است

 12به پایین  گرفتن یک استراتژی از باالکه با در پیش  شود،متحول می  (بعدبه  1368)از سال  «مرکانتیلیستی نو

 اقتصادهای سیاستاجرای ر آزاد و داری، بازابازسازی مناسبات سرمایهبه منظور ـ  اقتصادی بازساختاربندی

ای بایستی توسط مجموعه  پیاپیساختار اقتصادی داشت. این دو ساختار تاریخیِ  یاستحالهسعی در  ـ ینولیبرال

 ها و نیروهای درگیر شناسایی شوند.از ویژگی

 
12 Top-down Strategy 



 حامد سعیدی 

 

21 

)الف(    دارند:  (، در هر ساختار تاریخی، سه گروه از نیروها در تعامل باهم وجود1981با ارجاع به کاکس )

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

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

امل  که چه عودریافتن اینشناخت و  ها(. برای  قطه مبدأ آن مستمر نظم خاص، و بازتاب روابط قدرت حاکم بر ن

بازیگر تأثیرگذار اقتصادی    به یکیک نهاد نظامی و تکامل آن    عنوانبهسیاسی و اقتصادی منجر به پیدایش سپاه  

پردازیم. روش ساختار تاریخی شود، به ترکیب نیروها و تعامل گروههای مرتبط در هر ساختار تاریخی میمی

های اجتماعی،  سطح نیروهای اجتماعی )جنبش ( در  1شود: )ته میصات آن در سه سطح تحلیل به کار بس و مخت

اجتماعی و سازماندهی   وی اقتصادی  نفع، میزان توسعه های سیاسی و ذیطبقات و اقشار مختلف اجتماعی، گروه

(؛ و ا اقتدارگر/یا استبدادی های لیبرالدولت )ساختار قدرت سیاسی همچون دولت ساخت( 2فرآیند تولید(؛ )

ی معین تاریخی(. بایستی در نظر گرفته شود که ( نظم جهانی )قدرت اقتصادی و سیاسی غالب در یک دوره3)

این سطوح از یکدیگر مجزا نیستند بلکه در پیوندی ارگانیک و متقابل با هم قرار دارند. این بدان معناست که، 

 یشود که به نوبه ایجاد نیروهای اجتماعی جدیدی می دهی فرآیند تولید باعث  مثال، تغییراتی در سازمان  عنوانبه 

 . (Cox, 1981, 136)آورد دولت به وجود می  ساختخود و متقابالً تغییراتی در 

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

مرکانتیلیستی،  نوگرای  آمد ظهور دولت توسعهی پی و به مثابه  اده شدراتیستی بنیان نهظهور دولت کورپو  ینتیجه 

 ی اقتصاد گسترش یافت.ی نفوذ آن در حوزه و دامنهسان یک بازیگر اقتصادی قدرتمند متحول شد به 
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 دولت کورپوراتیستی و نقش نیروهای نظامی انقالب پاسیو،   .1-3-1

 ی اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در نخستین دوره تبیین ساختار مفهوم اصلی برای  دولت کورپوراتیستی

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

شان و تکوین هاهای آن کنش برهم ، نیروهای اجتماعیساختار  ،دولت ساختخاصی از  یگونه سازوکارهای 

داری ی شکلی از سرمایهدولت کورپوراتیستی را بایستی به مثابه .  شودبازنمایی و تحلیل می  یخییک توالی تاردر  

 .لحاظ کرد در یک ساختار تاریخی خاص دولتی

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

آمد یک پی   دولت کورپوراتیستی کاکس، در سطح نیروهای اجتماعی،    هگانظر. از  آرای آنتونیو گرامشی است

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

[ اقتدار تأسیستازه»تحت دولت کورپوراتیستی، دولت ] .کندسلب می ی حاکمطبقهرا از  و کسب هژمونی

طریق حفظ  کند تا بدینهای رسمی نمایندگانِ کارفرمایان و کارگران اعمال می و سازمان  عتصنخود را بر 

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

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

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

ای یکسان و با آهنگی موزون، خود را بازسازی توانند، به گونه خطرناک است، زیرا اقشار گوناگون مردم نمی 

ی غلبه کند و سلطهی حاکم نتواند بر این بحران رایطی که طبقه ر ش. د. ..کنند و با جریان تحوالت وفق دهند

کند. این تعادل ایستا گواه این سوی تعادلی ایستا سوق پیدا میبحران به خود را مجدداً بر جامعه اعمال کند، 

صحنه  . ... در نتیجهکدام، توان پیروزی ندارندکار، هیچواقعیت است که نه گروه مترقی و نه گروه محافظه



 حامد سعیدی 

 

23 

های  شخصیت"شود که معموالً تبلور خود را در  ای آماده میهای خشن و فعالیت نیروهای ناشناخته حل برای راه 

این بدان معنی است (. 14-15ص.  ،1377)گرامشی،  «کنندپیدا می ماتیک( زو فرهمند )کاری "سازسرنوشت 

ی مسلطی و هیچ طبقه  گیردشکل می م اجتماعی متخاص نیروهای میانتاریخی که تقابل  یکه در یک لحظه 

پاسخی به این بحران اجتماعی   (Passive Revolution) «یو نتوانسته است به هژمونی دست یابد، »انقالب پاس

 است.

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

یک نیروی  هیأتپیشرو جدید اجتماعی )کارگران( در  یطبقه طبقات اجتماعی دیگر حفظ کند و 

ی  »تالشی برای ارائه وضدهژمونیک قادر به دستیابی به هژمونی خود بر جامعه نیستند. بنابراین، انقالب پاسی

ه در آن طرفداران ترمیم  هایی از یک تحول انقالبی و در عین حال حفظ تعادل نیروهای اجتماعی است کجلوه 

 . به عبارت دیگر،(Cox, 1983, 166)آیند«  تحکیم جایگاه خود برمی بقایای نظم کهن به سنگربندی و    و احیای

  تلقی کرد. »انقالبِ« بدون »انقالب«توان ی تاریخی را میچنین وضعیت و لحظه

های ای تاریخی که هیچ کدام از نیرودر لحظهیعنی    ،انقالب پاسیو  الزم است خاطرنشان سازیم که از زهدان

 شود. زاده می 13گرایی قیصر  ،شودبست سیاسی مواجه می جامعه با بنمتخاصم توان پیروزی قطعی ندارد و 

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

 ، و در عین حال هیچبرندسر میبه هندایفرس یی حاکم و نیروهای مترقی و انقالبی در ستیزاحوالی که طبقه 

تحوالت اقتصادی   یکه خود در نتیجه)  وی سومیگاه نیرآن کدام از این دو نیرو قادر به غلبه بر دیگری نیست،  

  از بیرون  (سیاست کشانده شده است  یعرصه ی حاکم به  های طبقه سیاست  سان پسامدبه ـ اجتماعی و به تبع آن  

 
13 Caesarism 
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به بیان گرامشی، اگرچه   گردد.دو نیرو به جا مانده مستولی می نچه از میدان جدال این شود و بر هر آوارد می

حل خاصی است که برحسب آن در یک موقعیت تاریخی ـ سیاسی، با ویژگی تعادل قیصرگرایی ناظر بر راه

توان خ می منتها در تاریشود،  محول می   ماتیکزکاریی »حکمیت« به یک شخصیت  ها، وظیفهانگیز قدرت فاجعه

و حضور آن به   ورآن زمانی است که ظه مترقی  شکل قیصرگرایی را سراغ گرفت.  تجع ال مترقی و مراشک

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

یافته نسبتاً سازمانوی سوم، گروه  در این فرآیند، نیر  (.Gramsci, 1999, 463)  پیروزی نیروهای ارتجاعی باشد

های سیاسی ـ اقتصادی )و بر سر بدیل در ساحت منازعه  «ی»خالء ایدئولوژیکدر نتیجه و از مجرای  مسلطو 

. کندهای دولتی اعمال میودستگاهکنترل خود را بر دم سیاسی  قدرت  با تسخیر    ،بعضاً به مدد نیروهای خارجی(

کند، در حالی که برای اجرای برخی اصالحات اقتصادی استفاده می و سرکوب رقهنیروی عمدتًا از این نیرو 

ی ماند، که در نوعی از سرکوب دولتی و مداخلهنخورده باقی میتر تولید تا حد زیادی دستقدیمی یشیوه

جتماعی این شرایط موجبات یک تحول ا»رو،  . از این(Roberts, 2015, 1666)یابد  زورمند در اقتصاد تجلی می

ی مترقی قادر کند که به اصطالح زیر سطح جامعه اتفاق افتاده، در شرایطی که طبقه را ایجاد می "مولکولی"

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

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

چه خصوصی و چه )  داری سرمایه و تحلیل کنیم که به تبع آن نه طبقه   تبیین غیرهژمونیک    یجامعه   آمد یکپی 

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

ی  منزلهبه اهلل خمینی، ، روحنیبحرا . بر بستر چنین اوضاعدست بیابند کهژمونیموقعیت  تحول انقالبی به یک

  عنوان به « و رهبر نیروهای پوپولیستی اسالم سیاسی، ظهور کرد و خود را سازسرنوشت شخصیت» به اصطالح
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 نیز سپاه .زاده شد قیصرگرایی ارتجاعی نوعی ی آن در نتیجه که  حلی برای بحران اجتماعی تحمیل کردراه

ی  »انجماد تنش بدون حل مسئله   و به تبع آن جهتت کورپوراتیستی  برآمده از ضرورت حیاتی برای ایجاد دول

 ت.بوده اسبین نیروهای اجتماعی متخاصم« 

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

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

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

این شکل اند. های متعددی روبرو بوده در خاورمیانه در طول حیات خود با چالش  ـ در اشکال رنگارنگ آنـ 

نیروهای اقتصادی ملی، »حاوی تقاضای   یعنی از لحاظ ظرفیت و توانایی  عی،در سطح نیروهای اجتما  از دولت،

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

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

[ قادر به بسیج جامعه  سیاسی، اقتصادی و سیاسی ها و نهادهای هژمونیکدههای دولتی ]به دلیل فقدان ایاه دستگ

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

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

رود. در عوض، دولت کورپوراتیستی  ز بین میها انیست که ساختار سیاسی و اقتصادی در نتیجه این چالش

ی کند تا در پاسخ به مقتضیات توسعهمرکانتلیستی سوق پیدا می نوگرای سعهسوی شکل جدیدی از دولت توبه 

در تحلیل تعدیالت اقتصادی و )تا حدی( سیاسی، و  اقداماتی در جهت  مایه،  داری و به تبع آن انباشت سرسرمایه

قدرت دولت در یک . توسعه و استقرار دهددر دستور کار خود قرار می بقای رژیم تالش برای استمرار نهایی، 

حات  را از باال برای اجرای اصال گوناگونیدهد تا اقدامات زمانی مشخص به نخبگان سیاسی اجازه می یبازه
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ی جدیدی از  این تحول نیز منجر به دگردیسی اقتصاد سیاسی حاکم در جهت مرحله  اقتصادی عملیاتی کنند.

 داری وو اقتصادی مناسبات سرمایه ر ساختار اجتماعیشود. این فرآیند تاریخی تغییری بنیادین دحیات آن می 

در ارتباط با چگونگی  دولت  ساختشدن . این ساختار نوین از مسیر متحول کندنمیانباشت سرمایه ایجاد 

مراتب جدید، نهادهای نظامی  . در چارچوب آرایش سلسله(Cox, 1989, 266)تغییر کرده است  ساماندهی اقتصاد  

گرای  دولت توسعهسوی این تحول چرخشی بود به کنند. ورود پیدا می  ی اقتصادیتوسعه ی به حوزه 

 زیم.پردامی آن که در ادامه به مختصات نئومرکانتیلیستی 

 مرکانتیلیستی نو گرای دولت توسعه ماهیت  .2-3-1

  ی اقتصادیدر تعقیب توسعه   یافته(قدرت دولتی )خشونت سازمان گیری از  سان بهره به سنتی    طوربه   مرکانتیلیسم

در ی نخست »در وهلهی دو وجه اساسی است: دربرگیرنده مرکانتیلیستینو گرای دولت توسعه. شودتلقی می

ی دوم دادن به اقتصاد ملی است و در وهلهریزی و شکلترل ابزارهای الزم برای پی ی به کن دستیاب پی

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

 اقتصاد  بازساختاربندیرای تالش ب ـ یعنی کارکرد دولت . این گرایش و دینامیسمِ(Cox, 1989, 231)کند« 

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

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

جامعه برخوردار نیست، و ب( نیروهای اجتماعی    ربندیبازپیک آن 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  عنوانبه   ستندز هنی  یافتهسازمان



 حامد سعیدی 

 

27 

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

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

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

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

گذاری مطابق ایهزایش استقراض خارجی برای سرمملی، گسترش بخش دولتی، و اف یپشتیبانی از سرمایه

( اجرای  1: روند همراه استفرآیند با دو این (. 232شده از سوی دولت« )همان، های تعیینریزی برنامه 

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

 ی اقتصادی.های توسعه ها در فرآیند سیاستو دخالت آن  ت سیاسی(شدن حاکمیبندی حکومتی )جناح درون

ی عملیاتی نولیبرالهای اقتصادی ها با اجرای سیاستی اقتصادی، این دگردیسی، برای حصول توسعه یکم

شدن سرمایه است که به جهانی در عصر جهانی داری سرمایهسیاستی که اساساً استراتژی مسلط اقتصاد  ؛شودمی

ی عملیِ سیاسی ـ اقتصادی نظریه  عنوانبه را  نولیبرالیسمی ( پدیده 2005یسم« معروف است. هاروی )رالنولیب »

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

،  2005هاروی،  شود )ا میماعی« اجرتأمین اجتهای  حوزهنشینی دولت از بسیاری  سازی و عقبزدایی ، خصوصی 

سازی ی عملکرد سرمایه، خصوصی زدایی بر دامنهی مقرراتلی بر پایه (. سازوکارهای نظام نولیبرا3-2.ص

های مسئولیت نشینی دولت از بسیاری از ساحتخدمات اجتماعی و سپهرهای اقتصادی، و نیز انقباض و عقب

، سیاستی بود تا بازساختاربندی نظم جهانیستوار بود. این شکل از اجتماعی و تأمین نیازهای بدیهی جامعه ا

های اقتصادی به تابعی از ضروریات اقتصاد جهانی و سپهر بازار آزاد درآید امیِ مناسبات اجتماعی و فعالیتتم

بر  ترین محدودیتیسازی سود و انباشت سرمایه، بدون کمداری، یعنی بیشینه نشان سرمایهطریق سرشتو بدین
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ی  های دولتی برای جذب سرمایهشرکتسازی این امر با خصوصی  .تمامی وجوه حیات بشری سیطره پیدا کند

شود. برای گذاری و تولید آغاز میهای ملی و به منظور تحریک سرمایهخارجی جهت تکمیل کمبود ظرفیت

 طوربه عه، »بوروکراسی اجرای این نوع تعدیالت در جوامع غیرهژمونیک واقع در کشورهای در حال توس

ی ظاهریِ موفقیت اقتصادی برای ارائه  ()مرکانتیلیستی سوداگرهای بورژوازیِ ای متکی به توانایی فزاینده

 ,Ehteshami & Murphy)گذاری خارجی( است  ی مالی )سرمایه)واردات کاالهای مصرفی( و اجزای سرمایه 

های زیادی را نیز در پی دارد. از دی خطرات و فرصتتصااق سیاست استراتژیک لیبرالیسم. اما، (759 ,1996

داری در این محدوده منجر به عدم تعادل شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ی ناموزون سرمایهسویی، توسعه

  محور به لیبرالیسم اقتصادیِ ساختار اقتصاد دولتطی یک روند تاریخی شده است. این واقعیت که دگرش 

اقتصاد و طبقات  یبازآرایش حوزهپذیری مجدد نیروهای اجتماعی )از جمله ورت ه ص ر بمنج بازارمحور

برای ایجاد و ابزار ترین یافتهسازمان  عنوانبه پشتیبانی قاطع نهادهای نظامی و  گیری ازبهره ، شودمی اجتماعی( 

این بدان  ه است.کنندتعیینبسیار حیاتی و حاکم  حفاظت از نظاماقتصادی و  یحفظ »نظم« در راستای توسعه

. بر کاهدرا می قدرت نیروهای نظامی  ی  اقتصاد  لیبرالیسمگیر  تبعات چشمنباید چنین تلقی شود که  معناست که  

توجهی  قابلو نهادهای نظامی از قدرت  حکومتی نظامیانعکس، در چنین ساختار سیاسی و اقتصادی، شبه

شود، در عوض،  می  سازی()نظامی  ه اقتصاد میلیتاریزهیست ک عنا ن برخوردار هستند. این موضوع البته به این م

دولت و در عین حال برای تأمین   یی اقتصادی خارج از محدودهبرد توسعهدولت برای تأمین متقضیات و پیش 

. محتاج استیافته و وفادار اقتصادی، به نهادهای سازمان  یتوسعهاصالحات و کنترل شدید دولت بر روند 

به بعد و روند  1368به اصالحات اقتصادی در ایران از سال  با همین رویکرد یار مهم است کهس بین، بنابرا

 . بنگریمهای مختلف اقتصاد بازیگر غالب در سپهریک شدن به های سپاه در اقتصاد در تبدیلگسترش فعالیت
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است. »در  14لی«مرکانتیلیستی »دولت کارتنوگرای ای از دولت توسعه دولت، گونه  ساخت، در سطح دوم

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

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

های سیاسی نمایان بندی خود را در جناح حکومتر داخل ثباتی سیاسی دکه بی  معنی این امر این استبرد. می

جویی از آن، کنند در رابطه با الگوهای اصالحات برای بیشترین بهره ها تالش میسازد که هر کدام از جناح می

 ی متفاوتی اتخاذ کنند. کادرها هایو سیاستو در تحلیل نهایی، حفظ و تحکیم مواضع قدرت خود، موضع 

 های رقیب برای دسترسی به منابع دولت به مصاف هم بروند ون است در جناحبرجسته »ممک  دولتی و رهبران

تر را حمایت و های اقتصادی لیبرالی داران خصوصی، آنهایی که سیاست ی بیشتری برای فعالیت سرمایهدامنه 

های جناح رقابت میان    های بارورتری را برای تشدیدی کنند« )همان(. این وضعیت زمینه فراهم  کنند،  تضمین می

های گذاری غیرعقالنی، سنگربندی مواضع قدرت آفریند که »ممکن است منجر به سرمایهمی  یحکومتدرون

ی،  جناح ا کشاکش بینرغم به شایان ذکر است که (. 244رقیب در داخل دولت، و فساد شود« )همان، ص. 

. است فراروی از نظام و وضع موجود  ه تعقیبن و تأمین بقای رژیم های جناح همهتالقی و هدف نهایی  ینقطه 

های سیاسی در جمهوری اسالمی و مانور نیروهای نظامی کند تا موقعیت قدرت جناح این نکته به ما کمک می 

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

وازی  ای بوروکراتیک بورژهاز سوی برخی جناح رو، این امکان وجود دارد که تعدیالت اقتصادی از این

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

تواند ی خود می شود، با مقاومت و مخالفت روبرو شود. این مهم به نوبه منتهی می شانرفتن قدرتبه از کف

 
14 Cartel-state 
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به خاطر حفظ خود ـ و   های سیاسیدولت و جناح اشد.دولت بقدرت  ابلیت اجراییاتوریته و قتهدیدی برای 

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

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

راکدِ غیر   یگاه سیاسی یک جامعهو استمرار عدم هژمونی دولت بر جامعه، تجلی گی درونیِ دولتیکپارچ

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

 .ار ببخشدرا استمر»نظم« در جامعه  کاربرد نظامی جهت سلطه بر جامعه و تأمین  ی اقتصادی،توسعه

 ایگونه مرکانتیلیستی، از  نوگرای  سوی دولت توسعهبه تحوالتی که دولت کورپوراتیستی    به بیان نظری آن،

ی تضادبا گذراند، همواره از سر مییسم، نولیبرالداری بازار آزاد و سوی سرمایهداری دولتی بهاز سرمایه

و به اشکال مختلف آن را بازتولید  ،از درون دائماً این تضادهاو  دست به گریبان استساختاری دیالکتیکی و 

اساساً بازسازی مناسبات بازار و تقویت اقتصاد  ی اقتصادیاین پروژه  . از سویی، هدفکنندریزی می برون 

  نیافتگی بخش خصوصی حاکم و توسعه  یبه سبب عدم هژمونی طبقه از دیگر سو،  .ی استنولیبرالداری سرمایه

های بقای پایهو در تحلیل نهایی تثبیت و  های اقتصادیدخالت دولت در تمامیِ حوزه، یو نهادهای اقتصاد

  ، اقتصادی  و ادواری  های ساختاریشود که از درون آن بحران ناپذیر تبدیل می رژیم حاکم، به ضرورتی اجتناب

اقتصادی ه اقدامات کند، طوری شوتبدیل می هااین حکومت از حیات ناپذیر جدایی به بخش و اجتماعی سیاسی

 ی دیگر خواهد بود. ای به دورهدیگر و از دورهها از سپهری به سپهر بحران تنها انتقال  نظام حاکم و سیاسی

ساختاری ـ چه از   هایو بحران  یک وجه استراتژی دولت است، اما تضادهای اقتصادی اگرچه سیاست توسعه 

 کند. ی نظام حاکم تبدیل می ویژهشت بحران را به خصلت باان  اقتصادی و چه از حیث سیاسی و اجتماعی ـلحاظ  
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 هافرضیه  .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 آن،  دولت بلکه شودمیبه امری ضروری و مهم تبدیل ین نهاد حکومتی در اقتصاد ترو منسجم

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

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

 کند.می عمل این راهبرد سازیپیادهم گابهدر گام 15سان »بازوی دراز دولت«اه بهرآیند، سپف

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

 یو وظیفه   نقشنتیجه گرفت که  از این پدیده چنین    نباید به هیچ وجه  اسالمی به منظور بازسازی ساختار اقتصاد.  

به موازات گسترش   بلکه برعکس،  رود.رنگ و یا از بین می کمها  ی حوزه در همه سداران  سپاه پانظامی و امنیتی  

 دهد.زمان تقویت و گسترش نیز می های نظامی و امنیتی خود را هم ی اقتصاد، ظرفیت فعالیت خود در حوزه 

دولت به همین ترتیب، . اقتصاد است یبه حوزهاین نهاد نظامی فعالیت ی گسترش دامنه شود آنچه متحول می 

ی نخست شامل سازوکارهای اقتصادی مرتبط با دخالت فرضیه کند. گر را ایفا میدر این فرآیند نقش هدایت

گرای فقدان یکپارچگی دولت یکی از مختصات دولت توسعه که تصریح کردیماالتر بسپاه در اقتصاد است. 

های  شود. جناحهای سیاسی متأثر می های جناح یلیستی است. بنابراین سازوکارهای اقتصادی از کشاکش انتمرکنو

در صنعت نفت و  ویژهبه ی حضور سپاه در اقتصاد، خود، بر درجه ی نفوذ و دامنه به توان  سیاسی، هر کدام بنا

 :ی مکمل ما به شرح ذیل استاند. بنابراین فرضیه گاز، تأثیر گذاشته

 
15 Long-arm of the state 
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سپاه در  دخالت و موقعیت، حکومتیدرون های سیاسیرقابت شدید بین جناح (:H2) ی دومفرضیه 

 .کندمی  تضعیفرا تقویت/ ویژه صنعت نفت و گاز،، به اقتصادهای مختلف سپهر

به عبارت دیگر،    است.فرآیند  این  حکومتی در  درون  هایبندی گروه  یگرانه ی دوم مبتنی بر نقش میانجیفرضیه 

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

 .دهدرا تغییر می

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

ح ن و توضیبه تبیی  که  کنیمبندی می صورت را    هایلدر بخش قبلی، اینجا استدال  مبانی نظری و تحلیلیبر اساس  

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

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

ها و با پژوهیدن و تحلیل گرایش این تحول را می توان اقتصادی برقرار کرد. متعددهای ای در حوزه فشرده

دولت کورپوراتیستی به   ساختدگرگونیِ  و به تبع آن پساانقالبهای درونی اقتصاد سیاسی ایرانِ دینامیسم

هم سازوکارهای اقتصادی و هم ساختار استدالل این است که  مرکانتیلیستی، بازنمایی کرد.  نوگرای  دولت توسعه

 آوردند.فراهم ی اقتصاد را ورود سپاه به حوزه تمهیدات ، یکدیگردو و در تعامل با سیاسی، هر 

 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 فرضیه استدالل

های سیاسی و اقتصادی و بسیاری از است. انباشت بحران المیاقتصادی توسط جمهوری اس لیبرالیسماستراتژی 

، محوره بود، با اقتصاد دولتحیات خود با آن مواج ی نخستتضادهای دیگر که جمهوری اسالمی در دهه
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سازی شد. مهمترین چالشِ رژیم رشد اقتصادی )تحریص بیشنیهتداعی میداری دولتی، سان شکلی از سرمایهبه 

  در عین حال حفظ بیشترین کنترل دولت بر جامعه، از جمله اقتصاد، به منظور تأمین  سرمایه( وسود و انباشت 

با  ، جمهوری اسالمی 1360ی در اواخر دهه  بود.داوم موجودیت حاکمیت در سرانجام تداران و منافع سرمایه

دیل ث شد که رژیم تعها باعاین چالش ه بود.مواجه شد و نیز بحرانی سیاسی بحران مالی و رکود اقتصادی 

دهد. قرار اقتصادی ساختاریِ تحت نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در دستور کار خود 

جمهوری اسالمی بود، جای    سرانبنابراین، »عدم وابستگی به غرب« و »خودکفایی«، که یک دهه شعار اصلی  

جمهوری اسالمی در واقع،    « داد.ی»اجماع واشنگتن های معروف  سیاست  ی در چارچوبنولیبرالخود را به اقتصاد  

نشینی ای از تأمین خدمات عمومی و رفاه اجتماعی عقب سو و در سطح گستردههای نولیبرالی همخود را با سیاست 

زدایی مقرراتهای اقتصاد نولیبرالی مبتنی بر سازوکارهای سیاستگونه که قبال توضیح داده شد همان .کردند 

های دولتی و خدمات اجتماعی و محدودساختن دخالت سازی شرکت عملکرد سرمایه، خصوصی  یاز حوزه

 دولت در اقتصاد است.

ی شان بر محوریت سه پایهی نولیبرالهای  کردن سیاستالمللی برای عملیاتیی این مؤسسات مالی بینتوصیه 

سازوکارهای بازار از طریق  بر کردن ( تکیه 2خ واقعی ارز؛ )( ثبات قیمت و کاهش نر1) اصلی استوار است:

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

 ,.Cammett, et al)المللی و افزایش صادرات روی تجارت بین( گشودن درهای اقتصاد ملی به3اقتصادی؛ و )

« و هایسم این است که با »دادن جایگاه و حق به قیمت نولیبرالطق تر، من. به بیانی واضح(274 ,2015

، رشد مصرف یابدیابد، تولید گسترش میوری و سودآوری افزایش میکشیدن دولت از سر راه«، »بهره »بیرون 

  ]کنند که تغییرات، آنها ادعا میی این درنتیجه [شود، شود، صادرات زیاد میشود، واردات کم میمحدود می
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رود« )نعمانی و بهداد، خصوص، کمبود ارز خارجی از بین می یابد و، بهکند، اشتغال افزایش می اقتصاد رشد می

سرمایه   میان ی قدرت  اقتصادی اساساً تغییر رابطه  لیبرالیسمسیاست  تجویز و اجرای  از    اساسی  (. هدف90،  1386

( و کاهش ق افزایش سهم انباشت سرمایه )سودل به بازسازی توزیع درآمد از طریدر عم کار است کهو نیروی

 انجامد.می سهم کارگران )دستمزد( 

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

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

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

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

  حاکمیت . بنابراین،  (Behdad, 2000, 12)زدایی از بازار شد«  کردن صنایع و مقررات ی کرد و خواستار خصوص

-1377جمهوری هاشمی رفسنجانی )سیاسی ایران پس از جنگ، تحت رهبری جناح پراگماتیست، به ریاست

ت کرد.  حرک  از باال  اقتصادیِ  لیبرالیسم، به سمت  اقتصادی تحت هدایت دولت  بازساختاربندیبر مبنای  (،  1368

( 1اساسی است. ) یی در ایران شامل سه مؤلفهنولیبرال های اقتصادیاخص، اجرای سیاست طوربه 

گیر کنترل  ( حذف و کاهش چشم2گرفتن سیستم نرخ ارز شناور )ریال(، )کردن ارز و در پیشنرخی تک

ی های دولتی. این استراتژی و سیاست از اواخر دههشرکت   سازی( خصوصی 3؛ )ها()یارانه  قیمت و سوبسیدها

اجرا شده  مختلف  یانحابه اند، سر قدرت بوده ها، که پیاپی بر ی دولت وز توسط همه شمسی تا به امر 1360

 است.

ضرورت  اقتصادی    لیبرالیسم  سازیپیاده که چگونه    است مسئله  در پی این  این پژوهش  در الگوی تحلیلی ما،  

خصوصی در  ش ی این واقعیت که بخ شرایط مناسب را برای دخالت سپاه در اقتصاد مهیا ساخت. بر پایه و 
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دادن سپاه و بسیاری تضعیف و به حاشیه رانده شده بود، دخالت پساانقالب یاقتصاد در دورهسپهرهای مختلف 

سزایی از اهمیت به جمهوری اسالمی حاکمیت سیاسی در اقتصاد، برای  (دولتیحکومتی )فرا از بنیادهای 

اقتصاد( داشته باشد. کردن ی نولیبرالی اقتصادی )تا بتواند کنترل جدی و شدید بر بازساز بوده است برخوردار

  منتفع ها، سازیبود تا از این ابتکار دولت، یعنی خصوصی  حکومتیاین مهم همچنین فرصتی برای بنیادهای 

ها نقش خود را در اقتصاد کاهش دهند و نقش  که دولت»برای این برانگیز این است که  ی چالشاما نکته شوند.  

. این (Haggard & Kaufman, 1992, 25)نیرومند باشد«  گسترش دهند، خود دولت باید نیروهای بازار را

اقتصادی از  لیبرالیسمهای برای تشویق سیاستشد. محسوب میاساسی برای جمهوری اسالمی  یچالش  مسئله

 به بخشدر اقتصاد، دولت باید نسبت    های دولتی و، در عین حال، استمرار مداخله سازی شرکت طریق خصوصی 

برای تحقق این الزام، »دولت   ، یعنی خود را در برابر یک مسئولیت اجتماعی خارج سازد.باشد  «مستقل»عمومی  

 ,Harris)تند« های دولتی جدا کنند که به خاطر چنین پیوندهایی محدود هس را از دستگاه ییها باید نهادها

ی مسئولیت از لحاظ حقوقی در بیرون از حیطه   بایستی  این نهادها این اقدام این است که  معنای عملی    .(48 ,2013

ی  های سیاسی و نیز قرار گرفتن در زیرمجموعه های ارتباطی با جناحبا بهرمندی از شبکه کنند، منتها    دولتی عمل

آمد این روندها، پی کنند.های راهبردی و کالن دولت عمل میسیاستهمواره در راستای حکومت،  نهاد

، دولت )و بنیادها( 1375، در سال در ایران سازیس از حدود یک دهه از سیاست خصوصیل، پمثا عنوانبه 

 رغمجاست که به این (.99ص. ،1387ی اقتصاد بودند )بهداد و نعمانی، همچنان بازیگران اصلی در عرصه 

بنابراین، دو   ی، دولت و نهادهای آن محرک اصلیِ تعدیالت اقتصادی هستند.نولیبرالهای سیاست ساختنعملی

سازی ( خصوصی 1سپاه در اقتصاد دخیل هستند: ) مشارکتسازوکار/فاکتور مهم اقتصادی وجود دارند که در 

 های خارجی. گذاری داخلی به منظور جذب سرمایه  ریپیمانکا هایشرکت  تشکیل( 2های دولتی و )شرکت 
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فراهم سپاه  ی  زیرمجموعه ی  هاقانونی برای بنیادها و شرکت  مسیری های دولتی سازی شرکت خصوصی  (1

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

)مرادی،   اندبه بنیادها تعلق گرفته ی دولتیشرکت واگذارشده 331می از ، نی1370ی در دهه هاسازیخصوصی 

اقتصادی برای افزایش حضور سپاه  اساسیی یک عامل های دولتسازی شرکت صوصی (. خ52، ص. 2005

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

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

سو، به اشکال مختلف اجرا شده پساجنگ به این  دورانهای در قدرت، از دولت یسازی از سوی همه خصوصی 

در قالب  دهای فرادولتینهادهای نظامی و بنیای های تابعهشرکت ها، سازیی خصوصیبه شانه شانه است.

سازی با دستی خصوصی  خواهند بود. یعنی دولت ی اقتصاددار اصلی حوزهمیدان های )شبه(خصوصی شرکت 

این پدیده را نباید با مفاهیم نادرست »خصولتی« آورد. ن را تحت کنترل در میکند و با دست دیگر آیم

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

ی در های سیاسمیان جناح  کرده، »اجماع عمومی تأکید( 2013همانطور که هریس )مرکانتیلیستی« دانست. نو

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

داروی اقتصادی برای حل معضالت  یک نوش  عنوانبه را های دولتیداراییسازی گسترده و سریعِ خصوصی 

را به   یهای سیاسی مؤسسات دولتگام که جناح هنآن  (. با وجود این،46،  2013« )هریس،  اندتلقی کردهکشور  

کاتالیزور، قرار  یک عامل عنوانبه، هااین جناح این فرآیند تحت تأثیر کارکرد  ،آورندکنترل خود در می 

را ی حمایتی خود یاسی شبکهاین واقعیت که هر جناح سبه 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
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مداران افراد سودجو از سیاست  . بدین ترتیب،های تجاری استکلید فرصت شاه و نهادهای آن کنترل دولت

 ,Bjorvatn & Selvik, 2008)دهند کاران »خود« قرارداد میگیرندگان به صاحب کنند و تصمیمطرفداری می

12-13) . 

دولت، عامل دیگری بود که   در صنعت نفت و گاز توسط داخلی  یپیمانکار های شرکت تأسیس (2

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

شدت بهترتیب هستند: نظر به اینکه اقتصاد سیاسی ایران  ها بدیناستدالل اند.یمی تبدیل شدهنفت و گاز و پتروش

 اقتصادی، دولت ایران الگوی قراردادهای »بیع  لیبرالیسممتکی به درآمدهای نفتی است، در راستای سیاست 

  فصل سه  ارائه کرد )به تدوین و گذاری خارجی در بخش انرژیجذب سرمایه سازوکار عنوانبهرا  16متقابل« 

های جمهوری رفسنجانی، بسیاری شرکت ریاست یگذاری خارجی، در دوره(. برای جلب سرمایهنگاه کنید 

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

ی . این روند بهتر »به مثابه (Maloney, 2015, 394)نفت را تأمین کنند    صنعتدر    17المللی نفتیهای بین شرکت 

ی جدیدی از ه دولتی، با افزایش تدریجی اهمیت مجموعی صنعت نفت توسط بازیگران  شبه تداوم روند توسعه

 ,Yong) و توضیح است مفهقابل های وابسته با سپاه هستند،« ترین آنها شرکت پیمانکاران داخلی، که مهم 

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

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

 چنین، هم شود.وقفه اجرا میبی بازوی دراز دولت انعنوبهی سپاه های زیرمجموعه )نیمه(خصوصی و شرکت

 
16 Buy back contract 
17 International Oil Companies (IOC) 



 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی 
 

 38 
گیرد  می گر، قرار  سان یک عامل میانجیهای سیاسی در حکومت، به ی جناح این روند در واقع تحت تأثیر مداخله

 سازد.دهد و یا محدود میی فعالیت سپاه را افزایش میو میزان ورود و دامنه

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

یک عامل کاتالیزور در  عنوانبه نقش مهمی را یک سازوکار سیاسی،  یمثابه به ، حکومتی درون  هایبندی جناح 

یکی   گراییکنند، جناح می   تأکیدگران  طور که برخی از پژوهش همان   کند.کردن سپاه در اقتصاد ایفا میدخیل 

 & Amuzegar, 2009; Gheissari)بوده است  پساانقالب ی ایرانهای مهم ساختار اقتصاد سیاسویژهاز خصلت

Nasr, 2006; Farzanegan, Bjorvatn & Schneider, 2011; Bjorvatn & Selvik, 2008) مطابق تعریف بلر .

یک جناح سیاسی( درون یک گروه   عنوانبه)  ...(، جناح »گروهی نسبتاً سازمان یافته است که  1978و بلونی )

پردازد«  مزایای قدرت با دیگر حریفان به رقابت می ه خود بخشی از آن است، برای دستیابی به تر کبزرگ 

 (.419)ص. 

  های متمرکز و اقتدارگرا در دستگاه دولت  گرایی، جناح که باالتر تشریح گردیدچنان در رویکرد ما، 

( در دم و دستگاه هابندی گروهمحصول جوامع غیرهژمونیک است که در آن اجزای مختلف دولت کارتلی )

؛ امری که  جیب بزنندها و دیگر منابع جاری دولت را به کنند تا سهمی از رانت یابی می دولتی موقعیت 

ی اقتصادی  ی توسعه آیند برنامهکند و فریافتگی و ثباتِ استفاده از منابع تحت کنترل دولت را تضعیف می قوام

یک کشور غنی و ثروتمند   عنوانبه این واقعیت که ایران    نداشت  ملحوظ. با  (Cox, 1988, 243)کند  را مختل می 

شده بندی شدت جناحدولت به ساختو  است محصولی نفت ــ تک یک اقتصاد رانتی متکی به از لحاظ منابع،

)که در ادامه آن را مورد بحث    اندبررسیدهخواری در ایران را  گرایی در رانت است، برخی از محققان نقش جناح 

کند که چگونه، به چه کسانی و از  ر ایران، سیاست همچنین تعیین می ر خواهیم داد(. به عبارت دیگر، »دقرا
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ها و بازارهای داخلی جریان یافته است«  در جریان بازسازی شرکت  هایی منابع اقتصادیطریق چه شبکه 

 (.48، 2013)هریس، 

ی سیاسی، فرآیند هاابت بین جناحی دوم، تشدید رقدر خصوص فرضیه  : گرایی درون حکومتی جناح  (3

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

های  منجر به تشدید رقابت بین جناح  بودن حضور سپاهاست که به سبب آن، پررنگ  حکومتوحدت درونی 

های آوردگاهی برای کشاکش  عنوانبه های اقتصادی ز سیاست که اطوری شود به سیاسی و نخبگان دولتی می 

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

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

شده، همچون  بندی یستم سیاسی جناحهای مختلف سیاسی در یک ستر بین گروهسی و رقابت برجسته نظام سیا

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

جویی  ، استداللِ رانتستا ”باال”هنگامی که درآمدهای نفتی »رانت نفتی، شدن از منتفع برای  حکومتیدرون

(. 32شود، و این نیز داللت بر این است که فزونیِ توازن قدرت برای رشد کلی منفی است« )همان، مسلط می

جویی در گرایی و رانترقابت مخرب: جناح» ،( در پژوهش خود2008افزون بر این، بیورواتن و ِسلویک )

تر خواهد به بازتخصیص عوامل تولید به نفع گروه قوی ر نجاند که »بازتخصیص قدرت منتیجه گرفته  ،«ایران

»در پیوند   هاموقعیت قدرت جناح  سازد،( خاطرنشان می2015گونه که مالونی )(. در نتیجه، همان 18شد« )ص.  

ی شخصی و نهادمند با دولت، بنیادها  شان، تأثیر سیاسی یافته است. به موجب پیوندهای پیچیده با قدرت مالی

محور در درون حاکمیت روحانیت، به یک بازیگر محوری مبدل  های عقیدتی ایدار میان جناح پ بتدر رقا

 (. 148اند« )ص. شده
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های  آغاز شده است، به منظور بررسی نقش جناح  1360ی  جا که حضور سپاه در اقتصاد از اواخر دهه از آن 

یت سپاه در اقتصاد، دومین دوره از الفعروند نفوذ و  تضعیفیک عامل کاتالیزور در تقویت/ سانبهسیاسی 

جمهور ئیس  ر  در هیأتها  هایی که هرکدام از جناح سو( را بر اساس دوره این  به   1368)از سال    پساانقالبایران  

گرا، به رهبری هاشمی کاران عمل( جناح محافظه I) کنیم:زمانی تقسیم می یبازهاند، به چهار در قدرت بوده

( جناح III) (،1384-1377محمد خاتمی ) یطلب در دوره( جناح اصالح II( ، )1377-1368)رفسنجانی 

ی  نژاد )که در واقع در نتیجهریاست جمهوری محمود احمدی  یکار معروف به اصولگرایان در دورهنومحافظه 

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

)از سال  ،طلبان، به رهبری حسن روحانیو اصالح  گراکاران عمل ی ائتالف محافظه گرایان، که در نتیجه لاعتدا

 ( شکل گرفت. 1392

  



 حامد سعیدی 

 

41 

 

 

 

 

  

 

X 

  های علّیمکانیسم

Y ( نتایجخروجی/  گرسازوکارهای میانجی  سازوکارهای اصلی  (

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر و دولت اقتدار خود را بر صنعت، نیروی کا•
، برقرار سازد« نظم»جامعه اعمال می کند تا 

اعی را شرایط کار را تنظیم کند، هارمونی اجتم
ی را ارتقا بخشد و تنش های اجتماعی و سیاس

.از بین ببرد
تی برای امنی/به کارگیری نیروی نظامی/ ایجاد•

منجمدساختن تنش های اجتماعی

دولت کورپوراتیستی

( 1357-1368 )

رالیسم لیب)استراتژی بازساختاربندی اقتصاد •
(نولیبرالی کردن اقتصاد/اقتصادی

استمرار کنترل دولت بر اقتصاد•
درون حکومت( جناح گرایی)فقدان وحدت •

ماهیت دولت توسعه گرای 
(به بعد1368)نومرکانتیلیستی 

ه ورود سپاه و بنیادهای حکومتی ب•
ایش حوزه های اقتصادی و متعاقبًا افز

قدرت و نفوذ آنها در اقتصاد

پی آمدها

ویژه در ی اقتصاد، بهعلّیِ دخیل در تحول سپاه از یک نهاد نظامی به یک بازیگر مسلط در حوزه سازوکارهای . (1-1شماره ) شکل

 صنعت نفت و گاز 

نوان
ه ع

اه ب
سپ

به
ان

عنو
 

اد 
 نه

ک
ی

می
نظا

 

ی اقتصاد لیبرالیسم   

های دولتی سازی شرکتخصوصی   

انکاری های پیمشرکت  تأسیس
 داخلی در صنعت نفت و گاز 

ناح
ج

دی
بن

 در
سی

سیا
ی 

ها
ن و

ومت
حک

ی
 

ی اقتصاددخالت سپاه در حوزه   

تقویت/تضعیف حضور سپاه  در 
 صنعت نفت و گاز ایران



 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی 
 

 42 
 روش پژوهش  .4-1

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

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

اکتشافی   یمناسبی برای تحلیل  ، مورداین موضوعی  محسوب شود. مطالعه   18تواند یک مورد مفرط می   این صنعت

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

نظر است.  علل احتمالی تحول سپاه به یک بازیگر غالب در صنعت نفت و گاز    در پی یافتنی ما  پژوهش ویژه

تاریخی است و  فرآیندتحوالت سیاسی ـ اقتصادی در طی یک از ای که تکوین سپاه محصول زنجیره به این 

، استفاده از »روش استهای اجتماعی رویکردی تاریخی برای تحلیل واقعیت حاوی ی انتقادیتطبیق نظریه

ترین روش تحلیلی است. روش ردیابی فرآیند ارجاعی است به سبکی از تحلیل که  ابی فرآیند« مناسبت ردی

شود  موردی اتفاق افتاده است، استفاده میتکی آمدن یک پدیدهپدید فرایند علّی که در برای بازسازی یک 

(Gerrin, 2007, 216)( ردیابی فرآیند را 2005. جورج و بَنِت )ای شی برای شناسایی مجموعه»رو عنوانبه

ی یک نتیجه   مدنیدآپد  کنند که منجر بهمراحل در یک فرآیند علّی ]ـ زنجیره و سازوکار علّی ـ[ تعریف می

 (.176شود« )ص. می معین ی معین از یک مورد خاص در یک بستر تاریخی متغیر وابسته 

 

 

 
18 An extreme case 

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

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

یک بازیگر    یمنزله ه پاسداران به به موجب آن، فاکتورها/سازوکارهای مختلف سیاسیـ  اقتصادی در تکوین سپا

هاست که ی از فرضیه ای مجموعه دربرگیرنده  کنند. در اینجا، سازوکارآفرینی می قدرتمند اقتصادی نقش 

های  فرضیه .(Hedstroem & Swedberg, 1998, 25)های اجتماعی باشد ی برخی پدیدهدهندهتواند توضیح یم

ی دهنده تواند توضیح شروع برای توضیح سازوکارهایی است که می یشده در این پژوهش، نقطه بندی صورت

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

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

های زمینه اقتصادی توسط جمهوری اسالمی  لیبرالیسمینِ یاکه چگونه استراتژی از باال به پ امموضوع پرداخته 

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

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

اند که به موجب آن  شده  بررسیهای دولتی سازی شرکت خصوصی فرآیند ( a1)  نشان داده شده، 1- 1 نمودار

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

های  شرکت  تأسیس( a2چگونه ) ایم کهند. در ادامه، در پیِ یافتن این مهم بودهاه دولت بیشترین بهره را برد

سان یک استراتژی در سپاه، به یزیرمجموعه های از، از جمله شرکتپیمانکاری داخلی در صنعت نفت و گ

  مهم   سرانجام، به کاوش این  برای حفظ کنترل خود بر صنعت انرژی قرار گرفت.  جمهوری اسالمیدستور کار  

دخالت سپاه میزان ، بر یک عامل میانجی  عنوانبه حکومتی نهای سیاسی درو( چگونه جناح a3ایم که )پرداخته 

یک  a3هستند، و  Yکننده( برای وقوع دو شرط الزامی )تعیین a2و  a1گذارند. در اینجا، اقتصاد تأثیر می در 

علل الزامِی   a2و    a1کند. در این فرآیند،  می   کانالیزهرا    Yاست که تقویت/ تضعیف    گر()و واسطه  شرط مکمل
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(  Yسان یک نتیجه/هستند. به این معنی که در حالت موردنظر ما، حضور سپاه در اقتصاد )به  Yشدن دثحا

  ( دارد. عالوه بر این، a2و  a1) و با نقش محوری دولت از باالاقتصادی لیبرالیسم آمدِ استراتژی داللت بر پی 

(a3)  قویت/تضعیف وقوع ، برای تکنندهحکومتی نیز شرط الزم، اما نه تعیینهای درون بندی جناحY   است

 (.Trampusch & Palier, 2016 بنگرید به)

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

 به لحاظ ام.ی متنوعی بهره جسته و ثانویه  ام. برای انجام این کار، از منابع اولیهیند پرداخته آدخیل در این فر 

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

شرکت ملی نفت ایران ، االنبیامخات نترنتی قرارگاهیا سایتوبهای انتخاب شدند، که شامل اخبار و داده

(NIOC سازمان خصوصی ،)( سازی ایرانIPOبانک مرکزی ایر ،)( انCBI  ،)شورای    های مجلسمرکز پژوهش

رسمی نهادهای دولت و رهبران   تارنماهایزبان، های رسمی فارسیها و خبرگزاری (، روزنامه IPRCاسالمی )

 هستند.  جمهوری اسالمی

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

های انگلیسی و به زبان 19ی تخصصیشدههای مربوطه و مقاالت داوریز منابع ثانویه از بین کتابای امجموعه 

ها، الزم به ذکر است که اطالعات کامل و شفاف در مورد آوری داده شدند. در خصوص جمع  برگزیدهفارسی 

لحاظ سپاه وجود ندارد. با    یتابعههای  ی واقعی به شرکت های سپاه و قراردادهای اعطاشدهوسعت و حجم دارایی

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

 
19 Peer review articles 
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ی استفاده کردم تا از این  شده برای بررسی روابط علّبندی های صورت توالی تاریخی در رابطه با فرضیهیک 

 پژوهش تقویت یابد.لولی( ـ مع ی علت )رابطه 20طریق، »اعتبار درونی« 

 اختمان پژوهش س .5-1

های هایی از استداللهر فصل جنبه شامل چهار فصل دیگر است.    رساله، این  (طرح پژوهش)  این فصلی  ادامه در  

دهد. فصل دوم به پاسخ به  در رابطه با دخالت سپاه در صنعت نفت و گاز ایران را ارائه می  شدهبندی صورت

اقتصاد سیاسی ایران در رئوس اصلی که هدف آن ارائه و تحلیل  ده شده استاختصاص دا  یکمسؤال فرعی 

  ساخت  می،ماهیت و دینامیسم درونی اقتصادی سیاسی جمهوری اسال ی بینسطح کالن برای توضیح روابط علّ

  57 شدن انقالبهای حادثزمینه شماتیک به طوربهدولت و دخالت سپاه در اقتصاد است. در این فصل، ابتدا 

نخست  یمختصات »دولت کورپوراتیستی« و نقش سپاه در دوره پاسیو«، ای از یک »انقالبسان گونهبه 

شود که چگونه جمهوری اسالمی به  طرح می مشود. سپس این موضوع ( پرداخته می 1368- 1357) پساانقالب

تراتژی  ی شصت، اساواخر دهه هایو چگونه از سال دگردیسه شدمرکانتیلیستی« نوگرای یک »دولت توسعه

ی اقتصاد آن سپاه و سایر بنیادهای حکومتی به عرصه  سبباقتصادی را به اجرا گذاشته است که به  لیبرالیسم

 اند.وارد شده

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

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

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 

 
20 Internal validity 
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های پیمانکاری داخلی به منظور جذب  شرکت  تأسیسان در این فرآیند، های سیاسی و نخبگاح تأثیر جن

در فصل چهارم به سؤال  پاه در صنعت نفت و گاز.های وابسته به سگذاری خارجی و ظهور شرکتسرمایه

تصاد و مشارکت سپاه در اقی تاریخچه و دامنهفرعی سوم پاسخ داده خواهد شد که به بررسی و شناسایی 

های ای از فصل به فعالیتیابد. بخش عمدهه یک بازیگر اصلی در صنعت انرژی اختصاص میگسترش آن ب

اختصاص داده شده است و با تمرکز بر  صنعت نفت و گاز و پتروشیمیی آن در های تابعهسپاه و شرکت 

های در بخش  ی آنه ی زیرمجموعهاو شرکت  االنبیاخاتمقرارگاه ، فعالیت های این صنعتآغاز ورود سپاه به 

- 1398های مختلف ریاست جمهوری ایران )در دوره  این حوزهنفت و گاز و پتروشیمی، تحول حضور سپاه در  

 های سیاسی در این روند پژوهیده و ارائه خواهند شد.( به منظور بازنمایی تأثیر جناح 1389

های تا با بسامد یافته  کندمی نهایی را ارائه  گیریِیجه رساندن این پژوهش، فصل پنجم نتپایان سرانجام، برای به 

ها و بحث تأیید یا رد فرضیه به    دست آمدهبه   همچنین، نتایج  .دهدپاسخ    پژوهشاین    این پژوهش به سوال اصلی

 پردازد.می رسالهاین در مورد نقاط قوت و ضعف 

 *** 
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  گرایدولت توسعهدولت کورپوراتیستی به فصل دوم: تحول جمهوری اسالمی از 

 مرکانتیلیستی نو

 

 مقدمه  .1-2

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

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

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

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

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

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

چگونگی  کشف و بررسی، دگردیسیمهم این  یجنبه  د گرفت.ننفع مورد بررسی قرار خواههای ذی گروه

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

که چگونه  ن این امر است پژوهیدمستلزم  تحلیل این عواملدریافتن و  بنابراین، اقتصاد است. بررل دولت کنت

های دولتی را کنترل  ، ارگان مجلس»انتخابات« ریاست جمهوری و  داد  در برون هنگامی که    ـهای سیاسی  جناح 

 گذارند.تأثیر می  در اقتصاد دخالت سپاهمیزان بر  کرده و را پیاده ی اقتصاد لیبرالیسمهای سیاست  ـ کنندمی

سازوکارهای سیاسیـ  اقتصادی  :  گیردمی قرار  در کانون این فصل  سؤال فرعی اول  برای دستیابی به این اهداف،  

 ؟ ها هستندکدامسپاه در اقتصاد  حضوردخیل در 

دو  یکی از شود که هر بخش به، این فصل به دو بخش تقسیم میجستارهادر راستای پرداختن به این 

اقتصاد  و    57روند انقالب  از    مختصر ( یک تحلیل  2-2اختصاص یافته است. بخش اول )  پساانقالب  ایرانِ  یدوره
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خواهیم   در این بخش مروری .دهدپوشش می ( را 1357-1368) حیاتشسیاسی جمهوری اسالمی در دهه اول 

را آفریده و نقش آن در این دوره    پاسداران  سپاه  گذاریپایه ت  اجتماعی که ضرورـ    سیاسی  هایبر زمینه  داشت

رژیم را وادار  ،سیاسی و اقتصادیهای عمیق بحران  که چگونهمطرح خواهد شد این مسئله ، عالوهبه . بودند

ی را  نولیبرال اقتصادی هایبه تبع آن سیاست  وسوق یابد  ی«مرکانتیلیستنوگرای توسعه دولت »که به ساخت 

پردازد. در این بخش سه نکته ( میبعدبه 1368ی دوم )از سال ( به بررسی دوره2-3بخش دوم ) .دازس عملی

های مرکانتیلیستی در ایران و رویکرد جناح نوگرای  ی دولت توسعه ماهیت و کارویژه   گیرد:بحث قرار می مورد  

؛ و دخالت دولتیهای رکتسازی شخصوصی  ؛اقتصادی لیبرالیسم استراتژی به نسبت حکومتی درونسیاسیِ

به پایان  کوتاه گیری نتیجه یک . سرانجام، این فصل با هاسازیفرآیند خصوصی و بنیادها در نهادهای نظامی 

 رسد.می

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

ی حاکم و نه طبقه  نه طبقهن بحران هژمونی اجتماعی، که به موجب آ ی در نتیجه ،  مانمبانی نظری در 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 برچیدن از  را برای یافته و ایدئولوژیکاننظامی سازم هاینهاد گرفتن قدرت سیاسی،

های و دیگر حوزه  دهی و کنترل اقتصادبلکه از این طریق به سامان  ،گیردبه کار می  تحکیم نظام سیاسی  راستای

ر زیبه شرح    مسائلاین    رسد.ی ظهور می . این روند از مجرای شکلی از »انقالب پاسیو« به منصه برآید  اجتماعی

 د شد.نبررسی خواه 
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 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 

اساسًا  آنای شعاره، که ایتودهقیام داری بود. این ضد سرمایه ماهیتاً طغیان اجتماعی،این  عمومی مطالبات

های توده،  هارغم اینبه  به چالش کشید.به شکل اساسی  رژیم پهلوی را    «ی  داری وابسته»سرمایه پوپولیستی بود،  

از زهدان   .نداشتداری مستقر  سرمایه  نظام  کردنانداز سیاسی و اقتصادی روشنی برای جایگزینهیچ چشم انقالبی  

تاریخی ـ سیاسی را بر تارک خود حمل   شرایطآن ع و احوال اوضا ه مهرچنین شرایطی حکومتی زاده شد ک

 تحوالتاز این    برای سالیان متمادی  جمهوری اسالمی  استقرار  اقتصاد سیاسیِ  نشانسرشتکرد. به عبارتی دیگر،  

ـ مبارزات ی تشدید و دامنه  شکلترتیب بر  به همین  متأثر بود و  اقشار  ،طبقات میانسیاسی و تنش  اجتماعی 

دنبال  در این بستر را خود که منافع سیاسی و اقتصادی  اتنیکیسیاسی و  هایدیگر گروهاجتماعی و  مختلف

و   به همراه)دار حاکم اجتماعی، هم طبقه سرمایه  وسیاسی  ساحتدر این  سزایی داشت.، تأثیرات به کردندمی

کسب موقعیت مسلط   قادر به  الیستو سوسیچپ    وهاینیرو هم طبقه کارگر انقالبی و    (رژیم پهلوی  در قامت

ی  بر بستر چنین اوضاعی به منصه  «یوپاسانقالب »در نتیجه، یک  نبودند. نویننظم اجتماعی  استقرار یکو 

  ی بالواسطه  آمدپی  و  معنای اجتماعی  .سان بدیلی سیاسی برای این بحران هژمونیک قد علم کردظهور رسید و به

سیاسی    لحاظبورژوازی سنتی و از  خرده   جزواز نظر اجتماعی  که   ـ روحانیون    و  هابازاری   این بود که   این اوضاع

قیام توانستند بر موج عظیم این  ـدادند را تشکیل میسیاسی  اسالم پوپولیستی نیروهای یپیکره ی اصلی هسته

طغیان  ه بر علیه سرکوبگران ابزارهای توسل بها دنبال، ب. به تسخیر کنندقدرت سیاسی را سوار شوند و  ایتوده

بدون  گذاری کردند،بر متن این بحرانی سیاسی پایهو جمهوری اسالمی را  دست گرفتندقدرت را به ،اجتماعی

 ایجاد گردد. ترقدیمیتغییر اساسی در نظم اجتماعی اینکه 
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ن ای به ؛وصف کرد «انقالب پاسیویک »توان می را  57قیام انقالبی ی های بالواسطهآمدفرآیندها و پی 

استقرار نظم نوین  در عوض،  .دنش داری سابق تولید سرمایه یمنجر به تغییر بنیادی در شیوه معنا که این انقالب 

که  بودهای سطحی تغییرات جزئی در الیهبا برخی  گذشته، داریاقتصادی ـ اجتماعی سرمایه نظامهمان تداوم 

معنای واقعی کلمه، این یک »انقالب« بدون »انقالب«  ه  ب  نامید.  کورپوراتیستی«  توان آن را شکلی از »دولتمی

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

دقیق  در معنای  )  کتبیم، مدیریت  عداری مشروکارگران اسالمی، سرمایه  کورپوراتیسمایدئولوژی اسالمی مانند  

همکاری  باهم ملت  ی آنها برای اهداف مشترکِکه همه ت،اس( و دولت اسالمی « اسالمی» آن همان ایکلمه 

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

ی در ایران الماس  نوپای  حکومت  در خدمت به  های سیاسی و اجتماعی،تنش  راکدساختنهارمونی اجتماعی و از  

  قیام انقالبی سرانجام به   یرانهدادر سطح نیروهای اجتماعی، تقابالت اجتماعی و ماهیت ضدسرمایه   ضروری بود.

و   داری دولتیسرمایه ای ازاساساً آمیزه دولت کورپوراتیستیِ جمهوری اسالمی، که بنانهادن شکل نوینی از 

واکنش به فقدان هژمونی سیاسی و در  تأسیس  تازهجه، دولتِنتیدر . انجامیدبود،  پوپولیستی ـاقتصاد اسالمی 

، شرایط برقرار کند  به مدد ابزار قهرآمیز و سرکوب  را  «نظم»تا    کردجامعه تحمیل    بر، اقتدار خود را  اجتماعی

. برچیندهای اجتماعی را در سراسر کشور تنشو  را ارتقاء بخشد اجتماعی هماهنگی، را ساماندهی کند کار

بایست و اسالمی بر جامعه بود را می   داریاه استقرار و تحمیل دولت سرمایهچه بر سر ر، هرآن کالم اینکه  خصمل

 بررسیم.گام میبهاین نکات را گام .برآیدهای نظمی »نوین« کنار بزند و به تحکیم پایه 

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

ای توده های مردمی و  سایر ارگان»شوراهای کارگری و    یندهفزای  گیریِشکل  یند تولید را شدت بخشید.آدر فر

  ی در ادارهدولتی های شمالی(، شوراهای کارمندان ، شوراهای دهقانان )در استان محالتهای 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 آستانه رخدادهادر کنار این  را به نمایش گذاشت. «البانق »پس از 

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

« بزرگ  ک و مستغالتها، معادن، امال بانک بزرگ، صنایع ی کردن و مصادرهملی»شامل،  عمدتاً گرفتند که

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

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

 زیر ضرب قیام قابل توجهی  طوربه مالکیت و سرمایه  حقوق  داری،مناسبات سرمایه تحوالت و خیزش انقالبی، 

 .آوردفراهم موجبات تضعیف این مناسبات را به تبع آن اجتماعی قرار گرفت و 

اجتماعی و سرانجام در استقرار نظام جمهوری  غلیانشی که جریان اسالم سیاسی در فرآیند این نق، دوم

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

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

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

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

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

های ه ایی، به منظور بسیج اجتماعی تودگرفت و در تحلیل نهرا نشانه می العموم نظام مستقر و رژیم پهلوی علل
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داری در قتصادی سرمایه ی اشود که توسعه این 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 دهه 

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

که »به مالکیت خصوصی احترام بگذارد و از   اندبوده اما همواره مراقب ، دادسابق را مورد حمله قرار می رژیم 

شتر نها بی... آ زند.بورژوازی را خالی کند، سر باز میروشن که ممکن است زیر پای خرده  هاییی طرح ارائه

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

ی ی تحوالت انقالبی، چهره ، در بحبوحه های اسالم سیاسیپوپولیست  (.70ص. ، 2019« )آبراهامیان، اندابقس

سویی ها همه با منافع آن داختن رژیم کهن ک و به هنگام بران دارند؛ در رویارویی با قدرت مستقر ایدوگانه

 کار و ارتجاعی، به شدت محافظه«نوین»گیرند و به هنگام استقرار نظم ی »انقالبی« به خود می ندارد، رویه

 شد.حادث  57که در سال   است ومهم شرایط وقوع یک انقالب پاسیی ویژهها همگی خصلت این .هستند

« و داریسرمایهضد» رویکردشد  وادارجریان اسالم سیاسی ، زمانه ه اقتضایی و بنا بچنین اوضاعبر بستر 

. در دقیام اجتماعی بپذیرکردن یزه یک سیاست پوپولیستی برای بسیج و کانال عنوان به را  »ضدامپریالیستی«

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

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

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

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

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

در نتیجه،   به دست گرفتند.را چندین مرکز صنعتی و اقتصادی که صاحبان آنها از کشور فرار کرده بودند، 
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 اتبه دلیل اقدام  ،خود بر اقتصاد  مسلطگاه  ن برای حفظ جایداری و ظرفیت آمشروعیت روابط اقتصادی سرمایه

از این رو، این  از جهات مختلف فرو ریخت. ،اقتصاد سازماندهیی کارگری و مداخالت دولت در هاشورا

ران و دیگر نیروهای انقالبی شد. کارگ مواجهنیروهای انقالبی  از سوی هژمونیفقدان های اجتماعی با تنش

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

از  ،آن مابعدو  قیام انقالبی فرآیندجنبش کارگری در  هایی کهضعف  با توجه به هژمون تبدیل شوند. مسلط و

  جدید تأثیر  به حکومت ارگذ نتوانستند بر روند سیاسیِ ،مانند شوراها ،کارگری های، سازمان بردآن رنج می 

حزب توده و [ »طبقه کارگر و همچنین چپ سنتیبخشی از ، کهتر اینمهم بگذارند. ای به نفع خودبایسته

  ی سردرگمدچار  اسالمی    حکومت  "طلبیِسرنگونی "  و "داریضد سرمایه"  موضع پوپولیستی،  در برابر،  ]اکثریت

  جریان های پوپولیستی سیاست از نیروهااین  رویدنبالهه . این امر سرانجام ب(47-43، 1988)بیات ، شدند« 

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

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

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

های غربی و  قدرت یکننده های تعیین حمایت با توسل به و  غنیمت شمردنداسالم سیاسی این فرصت را 

اجتماعی، قدرت سیاسی را به دست گرفت و  طغیان کردنکانالیزه سیاست پوپولیستی برای  گرفتندرپیش 

آنچه در فرازهای  شایان ذکر است که  بنیان گذاشت. ، های اسالمیآموزه ، توأم با ولتیداری دسرمایهشکلی از 

گیری  دخیل در شکل  اجتماعیِنیروهای و دینامیسم درونی  داخلی باال به آن پرداختیم رئوس اصلی عوامل

 دولت کورپوراتیستی بود. استقرار جمهوری اسالمی و  و 57 «انقالب پاسیو»
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از  صرفاًرا طغیان انقالبی تلخ این  سرنوشتگرایانه خواهد بود اگر نه و چه بسا تقلیلانگارابسیار ساده

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

قوای توازن این جامعه، ساختار درونی های بنیادین و دگردیسیبرآیند  تنهایی به که این انقالب تجربه کرد 

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

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

جنگ »  متن وقایع و تبعاتجهانی بر  های  های قدرتکشاکش   ای و جهانی،تحوالت منطقه تأثیرات  شده از  ایزوله

بلکه واقعیت این  حادث نشد،غرب داری های بزرگ سرمایه قدرتی و امپریالیستی ژئوپلتیکی و مداخله  «سرد

ساز این ی تاریخی و سرنوشتو لحظه داخلی و روندهای درونی این جامعه هایمؤلفه است که به موازات 

انقالبی و تسخیر قدرت سیاسی از سوی  قیامسرنوشت این  در های امپریالیستیرتقددخالت  انقالب،

درونی  های تضادها و دگرگونی  ی ناگزیر. اگر انقالب نتیجه ای داشتکننده نقش اساسی و تعیین  گرایاناسالم

ی ترازو کفه  ریداهای سرمایهقدرتی مداخله  زاد این تحوالتهم  اجتماعی این جامعه بود، و اقتصادیسیاسی، 

ها را تا تسخیر نهایی قدرت سیاسی همراهی و پشتیبانی  آن کرد و ترسنگین  نیروهای اسالم سیاسیرا به نفع 

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

 . بنگرید(  «های ظهور و گسترش اسالم سیاسیشناختی از زمینه تحلیلی جامعه»  به  امپریالیستی  هایقدرتسیاسی و  

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

 یمؤسسه چندین  تأسیسنظم جدید و دوم،  تثبیتها و قیام توده  درهم کوبیدنی ی برانظام بازوی عنوانبه 

جامانده از رژیم سابق  ی بههای شرکت برای مصادره   سان بازوی اقتصادی جمهوری اسالمیبه   )بنیادها(  اقتصادی

 اقتصاد.کنترل و 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/07/h-saeidi-on-political-islam.pdf
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 و جایگاه سپاه در تحکیم جمهوری اسالمی  نقش .2-2-2

ای از نهادهای سیاسی،  ، رژیم جدید طیف گسترده 57قوط رژیم پهلوی در بهمن سو، اندکی پس از ساز یک

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

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

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

سپاه در جمهوری   یآمده است، وظیفهجمهوری اسالمی همانطور که در قانون اساسی  را صادر کرد. اسالمی

در حقیقت، نقش   .(1358، سی مجلها)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  هایجنبش  اسالمی در مقابل  تأسیسمحافظت از دولت تازه  

 بود. مخالف

و  کشمکش پایان  معنای به ، شاه خروجکه  بر این واقعیت آگاهی داشتینی با توجه به اینکه خمیقیناً، 

 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  در جهتنظامی جدید    ابزاربا ایجاد  

 در مسلحانه مبارزاتچپ که در و  سکوالر جریاناتوزیر مهدی بازرگان( و ت )به رهبری نخستولت موقد

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

 اصلیبدیل  یمثابه به، سپاه کردخمینی به ارتش اعتماد نمی ،حاکمیت جمهوری اسالمیدر اوایل  کهبه این

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

رو از این  کند.  تثبیت  را  هوری اسالمیرژیم نوپای جم   موجودیتو    تأمین و حفظ کند  نهادهای قدرتبر  را  خود  
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از جمله قیام   در جریان بود ـ  اقصی نقاط کشورهای مختلفی که در  قیام  سرکوبنظامی خود در   قدرتسپاه از  

کردستان، آذربایجان و  مردم و انقالبی خیز، جنبش مقاومتدر خوزستان نفت  مذهبسنی  هایعرب

 . (Zabih, 1988, 211) استفاده کرد  ـ  صحراترکمن 

ها توسط اهای کارگری و اتحادیههای اعتصاب، شوربه موازات تحکیم موقعیت جمهوری اسالمی، کمیته 

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

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

تضعیف و سرکوب شد و سیستم   نیتی و نظامی دولتای امنهادهواقعی شوراهای سکوالر به تدریج توسط 

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

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

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

 بود.  ی دولت اسالمیاقتصاد در پیکره نهادهای کارگران و 

 انداختن بر قدرت سیاسیچنگ اسالمی و    جمهوری  حیات  استمرارداخل و در خدمت    که در  شیعالوه بر نق

 طور اساسیبه، نقش سپاه  1359شهریور    در  ایران و عراقگ  پس از شروع جن،  برعهده داشت  انقالبدر فرآیند  

تغییر یافت ها، زمینه  ی در بسیار گرفتن رهبریعهدهبا به  ،نظامی قوینظامی به یک نیروی از یک سازمان شبه

(Belstad, 2010, 47-49). ( سپاه ظرفیت خود را برای بسیج 1359-1367در طول جنگ ایران و عراق ،)

 .(Golkar, 2012, 627)  خط مقدم جبهه گسترش داد در جذب نیرودفاع از رژیم و  در نیروهای داوطلب

  ، جمهوری اسالمی  کار آمدن  سر  بر  ی نخستیک نهاد نظامی در دهه  عنوانبه خالصه، نقش سپاه    طوربه 

و پس از پایان جنگ  اجتماعی داخلی و تهدیدهای خارجی بود.ـ  در برابر مبارزات سیاسی حکومتدفاع از 
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تعدیل ساختاری  اجرایسیاسی و اقتصادی رژیم را مجبور به  هایاز بحران  ایمجموعهو نیز ، حکومت تثبیت

  این حوزه را در فعالیت خود  های مختلف اقتصادی شد و نیز وارد عرصه اقتصاد کرد که به موجب آن سپاه 

 گسترش داد.

 بحران دولت کورپوراتیستی و ضرورت تعدیل اقتصادی  .3-2-2

و تضعیف  ،اجتماعی و طبقاتی هایجدالدر نتیجه  ـ پس از انقالب یدهه می در نخستینهوری اسالتثبیت جم

و انباشت سرمایه ـ  تولیدفرآیند  شدنمختل ، داریحریم مالکیت و مناسبات سرمایهرفتن مشروعیت زیرضرب

گرچه حق مالکیت  .یجمهوری اسالم های جدی سیاسی و اقتصادی دولت کورپوراتیستیبود با بحران  گامهم

انقالبی علیه روابط   خیزش مطرح شد،نیز که قبال  کهچنان اما،  شد،در جمهوری اسالمی مقدس قلمداد می

انباشت سرمایه را   فرآیند  ثباتی سیاسی،کنترل دولت بر اقتصاد، جنگ و بی اقتصادی سرمایه داری،  اجتماعی و  

که به موجب  روبرو ساخت    یک بحران جدی  با  دولتیِ حاکم  داریِبه اشکال مختلف مختل کرد و اقتصاد سرمایه

   .در بطن جامعه در جریان بود خصومت با سرمایه و حقوق مالکیت آن

دارایی »به  ،کنترل دولت، تحت های اقتصادی، مقادیر زیادی از داراییهای کالن مصادره یدر نتیجه 

یک   کهشایان ذکر است    اگذار شد.فرادولتی وسسات  بنیادها و مؤشده 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 شدند.   اقتصادی و مالیاین مؤسسات اقتصادی به بازوی  .  (Maloney, 2000, 153)شدند  

گذاری( به شدت تولید به شدت مختل شد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص )سرمایه در مواجهه با چنین شرایطی،

 مصالحد، واردات ایران بحران اقتصادی را تشدید کر المللیِدر روابط اقتصادی بین گسستکاهش یافته بود، 
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بر سر  حکومتی درونهای جناحجدال میان . نیز سقوط کردند گیری چشمطور به ای صنعتی و کاالهای سرمایه

های اجتماعی و  تنش ضررورت منجمدساختن اوضاع بحرانی را تشدیدتر کرد.اقتصادی جدید  نظامساختار 

ن پاسخ داده های آها بدون اینکه به خواسته ـ یعنی راکدساختن و سرکوب آن امنیتی و نظامی نهادهاتوسط 

جمهوری   هایپایه تحکیمدر جهت  وابسته به آن نهادهایدولت و  در دستانو همچنین کنترل اقتصاد  ـ شود

  یی جورانت  هایاوضاعی، فرصت بر بستر چنین .تشدید کرداز پیش  را بیشفرآیند انحصار اقتصاد اسالمی، 

از طریق   گوناگون اشکالشد. آنها به فراهم  (ارشانصو اعوان و ان انیونوحر اًعمدت) مقامات رژیم برای

بدین ترتیب، .  فرادولتی جمع شدند  در بنیادهای  ،ترمو از همه مه  شده،مؤسسات ملی  بر حولهای وابسته  سازمان

عمانی و های انحصاری عظیم برپا شدند )نایران تعدادی شرکتی داری درهم کوبیده شدهی سرمایهدر پهنه 

با توانایی انحصاری در تولید بسیاری از  شرکت 400(. بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب 83، 1387بهداد، 

  میلیارد دالر دارایی، بزرگترین واحد اقتصادی خاورمیانه بود  12این بنیاد با حدود کاالهای اساسی است. 

(Waldman, 1992, Maloney 2000, 153). 

 تخریبدلیل اشباع بازار جهانی نفت و به ، 1367و  1365های ین سالکاهش درآمدهای نفتی ب

  پایداری و  قادر به که دیگر  ه بودات نفتی ایران در جنگ با عراق، رژیم اسالمی را در موقعیتی قرار دادسیس تأ

یق عم هایبه فصل سوم بنگرید(. رژیم ایران در مواجهه با این بحران بیشتر جزئیات برای )ادامه حیات نداشت 

، (یسمنولیبرال) اقتصاد جهانی سیاست 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 یگراظهور دولت توسعه  .3-2

پردازیم. نخست به می  ی پس از انقالبدر دومین دوره  در این بخش به بررسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی

 سال ازاقتصادی  لیبرالیسم هایپیشبرد سیاست مرکانتیلیستی ونو یگراتشریح و تحلیل ماهیت دولت توسعه

اقتصادی در  تبا اجرای تعدیال یاقتصادسیاسی و  م که به موجب آن ساختار قدرتیپردازمیسو اینبه 1368

آورد. سپس، روند فراهم را  سپاه در اقتصاددخالت موجبات این امر و  شدنددگرگون  های مختلفزمینه 

 . گیرندمیغور و بررسی قرار مورد یند آدر این فر اسازی و نقش نهادهای نظامی و بنیادهخصوصی 

 مرکانتیلیستی ایران نو  یگراماهیت دولت توسعه  .1-3-2

  ی استراتژی توسعه این دولت یک  (1ی مهم است: )مرکانتیلیستی ایران دارای سه ویژگنو یگرادولت توسعه

استمرار رشد اقتصادی و تعدیل ساختاری   داری،مناسبات سرمایه  یسازوکارها  و بازسازی  برای تقویتاز باال را  

المللی به اجرا در  های مؤسسات مالی بین ویی با دستورالعملسی وابسته« در همیک استراتژی »توسعه مسیراز 

فرادولتی و نهادهای  یبنیادها  از ظرفیتگیری با بهره  است تا در پی ایناین دولت  (2)آورده است؛ 

اعمال کند و اقتصادی    تجدیدساختاربرای  های ضروری  ابزارسازوکار و  کنترل خود را بر    )چون سپاههم(نظامی

ی را فضای بیشترهای سیاسی برای تصرف منابع دولت، ، رقابت بین جناحگرایی( جناح3) و استمرار ببخشد؛

. در کندمیفراهم  کنند،تر را حمایت میهای اقتصادی لیبرال سیاست هایی کهآن داران خصوصی، برای سرمایه 

نفع  های ذی و گروه  حکومتدخالت مؤسسات وابسته به    یگستره و    میزانبر    حکومتیهای درون بندی واقع دسته

 گذارد.می عظیمیدر اقتصاد تأثیر 

که   یدیگر  های ساختاری و ایدئولوژیکتضاد و ناسازهی و بسیاری از یاسی و اقتصاد تراکم بحران س

فضای سیاسی و که ، طوری شدتداعی می  محوریدولتبا اقتصاد  به نوعیشد،  مواجهجمهوری اسالمی با آن 
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با  و بودسهم  سیاست تعدیل اقتصادی. آوردفراهم  سوی نظام بازار آزادبه  را برای اصالحات اقتصادی ذهنی

و   1970ی در اواخر دهه هایی که بخش اعظم »جهان جنوب« استیال یافته بود. بحران  یروندی که بر پهنه 

را  هاساخته بود، آن اکثر کشورهای خاورمیانه با بحران مالی و رکود اقتصادی مواجه تقریباً ، 1980ی دهه 

چالش مهم  سوق داد.    پول   للیالمصندوق بین بانک جهانی و  سوی اصالحات ساختاری اقتصادی، تحت نظارت  به 

و در عین    زادمبتنی بر بازار آ  داریتحریک توسعه و رشد اقتصاد سرمایهضرورت    سو،، از یکجمهوری اسالمی

با خطر فروپاشی بقای جمهوری اسالمی  ای که  گونه بود به  بر جامعه )از جمله اقتصاد(  دولت  کنترلتداوم  حال،  

 مواجه نشود.

تصریح نیز باالتر که چنانکه همروی بیاورد. اقتصادی وادار ساخت به تعدیل ها رژیم را این چالش

گرفتن سیستم کردن ارز و در پیشنرخی ( تک1)  ی در ایران شاملنولیبرال  های اقتصادی، تطبیق سیاستگردید

 سازیصی ( خصو 3گیر کنترل قیمت و سوبسیدها؛ و )( حذف و کاهش چشم 2نرخ ارز شناور )ریال(، )

سودآوری  تسهیالت اجرا و پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی مستلزم تأمین امنیت و  های دولتی بود.شرکت 

برای حصول چنین هدفی، دولت  ، ترتیببدینبا بازسازی توزیع درآمد به نفع سرمایه است.  ،سرمایه باال برای

د  عه آن متبر حمایت کند و در برا یت سرمایهاز سیاست حمایت از آزادی فعال حگیرانه و صریالزم است پی 

کننده، از بازار بیرون بکشد. همچنین الزم است تنظیم عنوانبهکننده و هم تولید عنوانبهباشد، باید خود را، هم 

 (. 101، 1387)نعمانی و بهداد،  چنان تدوین کند که مشوق انباشت سرمایه باشددولت قواعد بازار را از نو آن

های خصوصی در اقتصاد و گذاری، افزایش سرمایه اهشامل استقراض خارجی، آزادسازی قیمت  هامشوق این

ی در دستورکار نولیبرال یهابه اجرا درآوردن این استراتژی و سیاست .بود دولتیهای رکت سازی شخصوصی 

و  سیاستر د اتافتراقهای سیاسی درون جمهوری اسالمی قرار داشت. صرف نظر از برخی جناح  یکلیه 
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 های بحران بر  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  هاجناح کدام از  کرد هر  ی و رویاقتصاد  لیبرالیسمهای  اجرای سیاست  ینحوه بنابراین،  

 ارائه و تحلیل خواهد شد. در ادامه به این طرف، 1368، از ریاست جمهوری هایدوره

 بورژوازیآن بخش از در پسایند مستقیم جنگ ایران و عراق،  :وری رفسنجانی ه جمی ریاست دوره 

استراتژی گذاشت و  ساحت جدال سیاسیپا به  برده بود،جان به در  که از تحوالت انقالب و جنگ ایران

عَلَم  ،برای بقای رژیمهم و  یاقتصاد یبرای توسعه هم  ،ناپذیرانداز اجتناب چشم عنوان به لیبرالیسم اقتصادی را 

به رهبری   گراهای سنتی ـ و جناح عملدر ائتالفی میان »بورژوازی تجاری« ـ عمدتاَ بازاریسان، کرد. بدین

به تبلیغ  نها آ. (Ansari, 2012, 345) ، مسئولیت اجرای لیبرالیسم اقتصادی را به عهده گرفتندشمی رفسنجانیها

برای کشور است   درستمسیر  ،مبتنی بر بازار و رقابتی «مدرن »که یک اقتصاد  این پرداختندترویج و 

Amui, 2003, 271)-(Ahmadi . زیرا نگران تصادی بود، منتقد لیبرالیسم اق 21اسالمی  گرایدولتجناح

 Moslem, 2002, 163-6, in) بود« بازرگان یهای وابسته به طبقهو جناح های توانمندسازی بیشتر بازار»

Maloney, 2015, 203) . سازی لیبرالیسم اقتصادی رویکرد رفسنجانی یک استراتژی از باال به پایین برای پیاده

 از مهار اقتصاد توسط دولتبلکه  دی ایفا کنداقتصادی نقش کلی در فرآیند تعدیل ای که دولتبه گونه  ،بود

داللت بر تحول   تعدیل ساختاری( ی)معروف به برنامه  ی اول توسعهسالهی پنجبرنامه  .نشودخارج  کنترل

المللی پول و ی صندوق بینهای تجویزدستورالعملسو بود با هم های اقتصادی داشت که گیر سیاست چشم

ی از صندوق  هیأتسفر  متعاقب (.1368های مجلس، بود )مرکز پژوهش  ل اقتصادی برای ایراندیتع یبرنامه 

 
 این جناح به »چپ اسالمی« معروف است. ایران، داخل متعارف سیاسی در ی حوزه. در  21
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که مقامات  است آمده  آن  گزارشی منتشر شد که در، 1369المللی پول و بانک جهانی به ایران در سال بین 

تر نقشی قوی   وردنآهما فری اقتصادی کالن کشور،  جانبه سوی تعدیل همهرا برای حرکت به عزم خود  »ایرانی  

، 1387نعمانی و بهداد،  شده در  نقل برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی ابراز کردند« )

نقش دولت، بهبود سیستم مالیاتی و  ساختنرشد صنعتی، محدودتشویق  برنامه،اهداف اصلی این  (.88-89ص. 

سازی بهینه  و  صادرات،  افزایشورم،  یت کسری بودجه و تگذاری خارجی، مدیرسرمایه  روی  بهبازگشایی اقتصاد  

های لیبرالیسم . در چارچوب سیاست(Maloney, 2015, 201; Rakel, 2008, 93)بود  برداری از منابعبهره 

گذاری خارجی  جذب سرمایه سازوکار عنوانبهرا  متقابل« بیع قراردادهای »اقتصادی، دولت ایران الگویی از 

عالوه بر این،   (.خواهیم پرداخت مفصل به این موضوع  طور  به  سوم  فصل  درکرد )  ارائهی نفت  در بخش باالدست

  کردن ارز، نرخی تکدولت رفسنجانی اصالحات اقتصادی مختلفی را برای تشویق رشد بخش خصوصی از جمله  

 کرد  عالمها اها و حذف یارانه، آزادسازی قیمتدولتیهای سازی شرکت ، خصوصیسیستم نرخ ارز شناور

(Cammett, et al., 2015, 312). ی  در راستای پیشبرد برنامه  »سازندگی«، رفسنجانیی معروف به در دوره

و نیز شماری از مؤسسات فرادولتی   چون سپاه و بسیجهمای  یافتهاز منابع و نیروهای نظامی سازمان  اشسازندگی

به این فصل چهارم در ) ی اقتصادی سازمان دادهها را برای مشارکت در توسعو آن  ( بهره گرفت)بنیادها

تصدی رفسنجانی، پیکربندی قدرت   یگیر اقتصادی در دوره. با وجود تعدیالت چشم(گشت  موضوع برخواهیم

های )که یکی از شاخص  کنترل اقتصاد توسط دولت استمرار . این مهمتغییر اساسی نکردبین دولت و بازار 

پس از ،  هفتاد شمسیی  در اواخر دهه مثال،    عنوانبه  گذارد.را به نمایش می  ست(مرکانتیلیستی انواصلی دولت  

بازیگران اصلی در چنان ( همنظامی و فرادولتیسازی، دولت )و نهادهای سیاست خصوصی  اجرای دهه یک

اجرای  . به موازات استمرار انحصار دولت بر اقتصاد، تبعات اجتماعی و اقتصادی ی اقتصاد بودندحوزه 
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، ی هفتاد شمسیی دوم دهههیمندر های مردمی بروز داد. ی خود را در اعتراض و ناآرامینولیبرالهای سیاست

گیر شکاف بین افزایش چشمملی و  پول، تضعیف فزاینده، تورم باال، بیکاری »رکود اقتصادیاقتصاد ایران با 

مراکز مهم   هر بزرگ و اعتصاب دراجتماعی در چندین ش اعتراضات تحوالتاین  روبرو شد. فقر و ثروت

ها نفر، صدها زخمی، صدها نفر بازداشت که برخی از آنها ده  به همراه آورد. این اعتراضات با کشتنرا  صنعتی  

مجبور به  موقتاً های اجتماعی دولت راناآرامی .(Rakel, 2008, 104)شدت سرکوب شد« ، بهاعدام شدند

دوباره توسط دولت کنترل شدند،   هاقیمت  در نتیجه. کرد ینولیبرالی هابرخی سیاستاجرای از  نشینیعقب

 و تداوم این اقدامات. دندمحدود ش موقت طوربه ها سازیافزایش یافت و خصوصی نسبتاً بوروکراسی دولت 

که از زهدان این اوضاع،  جمهوری اسالمی به بار آوردهای جدیدی را برای بحران اقتصادی و سیاسی چالش

 در رأس دولت قرار گرفتند.زاده شد و  به رهبری محمد خاتمی طلباصالح  جریان

های  با ائتالف لیبرال  نی، یعحکومتیدرون گون ناهمی اتحاد دو جناح در نتیجه ی محمد خاتمی:دوره 

قدم به خط خاتمی محمد گرا، ی مرکزی گرایش پوپولیستی ـ دولتمشوق لیبرالیسم اقتصادی و بقایای هسته

ان ریاست کسدر نتیجه  و (Behdad, 2000, 35)اسالمی گذاشت  ر جمهورید هبری مبارزه برای ر مقدم

پس از بر سر رفسنجانی،  هایرویکرد و سیاستانتقادش از رغم به خاتمی،  جمهوری را در دست گرفت.

اقتصادی   یسملیبرالبر در آن اقتصادی را مطرح کرد که  سازی ساختارباز یپروژه 1378، در سال کارآمدنش

اش ـ آنهایی که دیدگاه رفسنجانی طلبان پیرامونی اصالحی  خاتمی و حلقه  ورزید.می   تأکیدو اصالحات سیاسی  

اقتصادی تابعی از مدرنیسم   تعدیالتبا این استدالل که اجرای  ـ    ه بودند صادی را پذیرفتاقت  لیبرالیسمدر خصوص  

معضالت  »عدالت اجتماعی«  نیز وی اقتصادی یع توسعهبا توسل به سیاست سرسیاسی است، قول دادند که 

ای تمایل بلندپروازانه   «، ویی سوم توسعهسالهپنج   یبا معرفی »برنامه   اجتماعی و اقتصادی را حل خواهند کرد.
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واگذاری سهام در خصوص    ممثال، در فصل سو  طوربه .  کرد  نرا اعال  اقتصاد  دردر رابطه با اصالحات ساختاری  

وری منابع مادی و آمده است که »به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره  های دولتیشرکت  و مدیریت

های خصوصی و بخش توانمندی یگذاری و توسعهسیاست یکارآمد کردن دولت در عرصه انسانی کشور و

دولتی  بخش فعالیت آنها در  یکه ادامه ی یهاشرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در سهام شرکت  تعاونی،

های تعاونی و به بخش  مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی،غیرضروری است، طبق 

به   دهیپاسخبر  ی استتأکید این طرح  (.1379های مجلس، « )مرکز پژوهش خصوصی فروخته خواهد شد 

های  حوزه   یتوسعه ین  همچن صادرات؛ و    ، وخارجیگذاری داخلی و  گسترش بخش خصوصی؛ افزایش سرمایه»

مگر  تجزیه شود مالکیت عمومیالزم است شد که می تأکیدمطابق این طرح،  .(Rakel, 2008, 98)« غیر نفتی

مدیران  » یادآوری کرد،  2002در سال  نیلیهمانطور که  «دولت دارای انحصار طبیعی است.»در مواردی که 

 وسویسمت کنند که هایی را اجرا می، امروز برنامهدداشتن محوردولتهای اقتصادی گیری ]برنامه[ که جهت 

. به عبارت (Ahmadi, 2003, 272, in Harris, 2003)دارند«  از بخش خصوصی    حمایتمدرن و    اقتصاد رقابتیِ

داخلی و جذب  ی سرمایهحل بهبود اقتصاد ایران بسیج ، راه سواقتصادی خاتمی، از یک  یدیگر براساس برنامه 

 های تحمیلی به بخش خصوصی است.طریق ضمانت امنیت سرمایه و رفع محدودیت ارجی ازگذاری خسرمایه

، همچنین  بود. یاقتصاد لیبرالیسمهای سیاسی عامل مهمی برای دستیابی به از دیگرسو، از منظر خاتمی، آزادی 

اعی و توزیع دهد تا از عدالت اجتمبرآید انجام میهر کاری که از دستش »اش دولتکه  ه بودوی قول داد

ها تالشی بود برای جلب رضایت جناح وعدهاین . (1376آذر،  9)همشهری،  «کند.تر درآمد حمایت عادالنه 

جمهوری تکیه زده بود، سعی در ای که بر مسند ریاستخاتمی طی دو دوره  گرای متحدش.پوپولیستی ـ دولت

توجه در تجارت و های قابلشرفت سازی، پیی پیچیده اقتصادی ـ از جمله خصوصیمسئله حل چندین 



 حامد سعیدی 

 

65 

برای محافظت در برابر نوسانات   ایران ی ارزیذخیره صندوق  تأسیسو  نرخی کردن ارزتکگذاری، سرمایه

گذاری  سرمایهسازی بیشتر برای جذب  خصوصی پیشتیبانی از  از نظر    وی  سیاست اقتصادی  داشت.  ـ  درآمد نفت

 ی دامنهدر مورد کار که جناح محافظه با و همچنینداشت، نظر اقاتف با پارادایم جناح پراگماتیستیخارجی، 

های خصوصی  بانک  تأسیسچارچوب، مجلس قانونی را مبنی بر    همیندر    .سو بودهممحتاط بود،  سازی  خصوصی 

  تأسیس دولتی های سازی شرکتبرای مدیریت خصوصی  «سازیسازمان خصوصی » ؛تصویب کرد 79در سال 

 ,Maloney)  شد  تأسیسقیمت نفت    یثباتبی   در برابربندی بودجه ایران  برای عایق  «ارزیحساب ذخیره  »و    ؛شد

 لیبرالیسم  یپروژه   در دستیابی به اجرایاش  حامی   بانطلرغم این اقدامات، خاتمی و اصالحعلی  .(290-91 ,2015

جز اینکه جناح   آمد آن چیزی نبودو پی ناکام ماندند ریزی شده بود،طور که طرحخود، آن  اقتصادی

 ی نمایش انتخاباتی را به نفع خود تغییر داد. با شعارهای پوپولیستی صحنه گرایان(  )اصولکار محافظه نو

بسیج و یِ یافتهی سازماننژاد با فراخواندن نیرو، احمدی84 ماه در تیر :نژاداحمدی محمود ی دوره 

آن بخش از جامعه که در طول پانزده سال برای جذب  پوپولیستی    با اتکا به شعارهایو همچنین  پاسداران  سپاه  

های و بر تمام ارگانداری دولت را به دست گرفت ، سکانآسیب دیده بودند ی نولیبرالهای از سیاست اخیر

، اشطلباصالح  رقبای قبلی خاتمی، نژاد، مانندهای راهبردیِ اقتصادی احمدی سیاست تکیه زد.کلیدی دولت 

دولتی و های  سازی شرکت از جمله خصوصی   ـ  داریِ پساجنگِ رفسنجانیی سرمایهتوسعه   رمسو بود با پالتفهم

انرژی و آغاز یک  ییارانهحذف  اساساً  دستاوردهای وی در این دورهدر همین راستا، . یاقتصاد لیبرالیسم

، 86ماه  تیر، در  ی دومدر رابطه با مسئله.  (Cammett, et al., 2015, 314)  سازی بودخصوصی   یگسترده   یبرنامه 

بخش  درهای اقتصادی را خصوصی کند )بنگاه  کل درصد 80به دولت دستور داد که  جمهوری اسالمی رهبر

نژاد لت احمدی ، دو87-88، در سال هاگذاری سیاست همین در چارچوب (.گردیممیبه این مسئله باز  2-3-3
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که منجر اعالم کرد  دولتی های های بدون بهره و ادغام برخی از بانک بانک  ی ازایجاد سیستمرا برای  طرحی

 سهامای از بخش عمده .(Maloney, 2015, 334) و نخبگان دولتی شد درون حاکمیت هایجناحنزاع میان به 

 لیبرالیسمغاز ه از زمان آ. اگرچه سپارسید حکومتینظامی و  نهادهایبه  های دولتیشرکتواگذارشده از 

نژاد، دخالت سپاه  احمدی  تصدی ی، اما در دوره ه بوداقتصاد شدی عرصه رفسنجانی وارد  یاقتصادی در دوره 

  ی آخر نکته ادامه تر شد )کننده تر و تعیینبرجسته  ،ویژه در بخش نفت و گاز به  ،اقتصاد  گوناگون سپهرهایدر 

 (.گیریممیپی  فصل چهاررا در 

. روحانی قول داد به حسن روحانی رسیدجمهوری کرسی ریاست، 92در سال  :ی حسن روحانی دوره 

اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، امنیت را برای رشد اقتصادی   غام مجددداها و  حذف تحریم  ،اصالحات  با انجامکه  

امری که به   ،پایان دهددر اقتصاد بنیادها و نیروهای نظامی  صارنحا به همچنین، وی وعده داد که .بازگرداند

با روحانی  کند.را تضعیف می سازی خصوصی  یپروژه برای بخش خصوصی و اجرای  فضای فعالیت وی باور

 ها از بین برود«»باید فضای اقتصادی رقابتی و شفاف شود، انحصارات شکسته شود و رانتاعالم کرد که 

خاطرنشان وی قانون اساسی،  44 اصلسازی، مطابق ی خصوصی در 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  

 اقتصاد  دراه  پس  مشارکت، روحانی  پرطمطراق  هایلفاظیرغم این  به   (.a1392  « )تابناک،غیردولتی واگذار شود

یک  ، روحانی در 92در سال  از برخی لحاظ تقویت کرد. در همین راستارا بسا آن را استمرار بخشید و چه 

سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل  سخنرانی در برابر فرماندهان سپاه بیان داشت که »

ن آن را ندارد های مهمی که بخش خصوصی تواوژهنبوده است. سپاه امروز باید پرپیمانکاران معمولی نیست و  

  (.2013وله، « )دویچه برعهده بگیرد
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ی بودجه سال  طبق الیحه   های نفتی،برای تأمین مالی پروژه   ترین تحول،تازه  عنوانبه به همین ترتیب و  

ر اوراق ربط تا سقف سه میلیارد دالذی یتابعههای دولتی وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت » ،1399

 قانون در بخش دیگری از  .(98، ایسنا« )وزیران منتشر کند هیأتیا ارزی( با تصویب مالی اسالمی )ریالی 

های  گذاران بخش های عامل مجاز هستند تا سه میلیارد دالر به سرمایهبانک مده است که » آ 99سال  یبودجه 

ای باالدستی نفت و گاز های توسعه ی طرح را ب االنبیاخاتم و  نهادهای عمومی غیردولتیخصوصی، تعاونی و 

در  خبر داد که  خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،  اسداهلل قره.  (1398،  ایرنا« )تسهیالت بدهند

 ، بیژن زنگنه، وزیر نفت،  نشستی میان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با حضور 98تاریخ هشتم مرداد 

در این نشست به »شد. وی اشاره کرد و گفت: برگزار  ،بیااالنمانده قرارگاه خاتمو سعید محمد اسالمی، فر

ها پس از تدوین پتروپاالیشگاه یاالنبیا برای توسعه وزارت نفت و قرارگاه خاتم یهمکاری دوجانبه 

 فعالیت یاشاره و مقرر شد این همکاری با توسعههای اجرایی و تصویب آن از سوی دولت، نامه آیین

وی افزود: همچنین  .الیشگاهی شرکت پاالیش نفت آناهیتای کرمانشاه توسط قرارگاه خاتم آغاز شودپتروپا

های پتروشیمی، تکمیل ظرفیت تولید پاالیشگاه  ساخت پارک   یدر زمینه   االنبیامقرر شد قرارگاه سازندگی خاتم

 (.1398a« )شانا،  .رت نفت همکاری کندهای صنعت نفت با وزافارس و دیگر پروژه ه خلیجمیعانات گازی ستار

های حکومتی در قبال اجرای سیاستهای درونو رویکردهای جناح سیاستها رئوس اصلی این

  کردن عملیاتیمهم از    یمؤلفه  در ادامه به سهو نقش دولت و نهادهای نظامی و حکومتی در اقتصاد بود.  ی  نولیبرال

 پردازیم.لیبرالیسم اقتصادی می
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 و بدهی خارجی راض استق

ی  توسعه »یک استراتژی  عنوانبه ی خارجی گامی به سوی لیبرالیسم اقتصادی تالش برای جذب سرمایه 

گذاری داخلی، جمهوری اسالمی را وادار به بحران حاد ارز و کمبود مزمن سرمایه ایران بود.دولت  «ی وابسته

، به  المللی کردرفتن از مؤسسات مالی بینو وام گخارجی  یترک شعارهای پوپولیستی سابق خود علیه سرمایه 

 حکومتیدرون ها و رهبران  علیرغم مخالفت برخی جناح  ایجاد کند.اقتصادی  های  این امید که گشایشی در بحران 

تلقی    حکومت شاه«داری وابسته ایران در  سرمایه   یوابسته   احیای اقتصادآن را »  خارجی، که    استقراضدر قبال  

شعارهای پوپولیستی باقی  اقتصادی جایی برای  لیبرالیسممنتها الزامات ، (1368شهریور،  8ن، یها)ک کردندمی

جهت   دستیابی به استقراض خارجی ناپذیر تبدیل شد.به امری اجتناب  خارجینگذاشت و در نتیجه، استقراض 

تراف علنی به شکست دولت آمد اساسی به دنبال داشت: »نخست، اعی اقتصادی دو پی منابع مالیِ توسعه تأمین 

را به  د وبندی خ ی خارجی دولت مجبور بود پای دوم، برای جلب سرمایه اش بود.در ایجاد اتوپیای اسالمی 

نشان دهد«   ]ـ نولیبرالداری سان الزامات اقتصاد سرمایهبه ـ [ بازسازی نهادهای بازار و تشویق بازار آزاد

خارجی برای   هایواماول، افزایش شدید واردات نیاز به ی وهلهدر  بنابراین، (.88، 1387بهداد،  و )نعمانی

میلیارد دالر  28اقتصادی دولت رفسنجانی  ی. نخستین برنامهداشتشکاف بین صادرات و واردات  پُرکردن

  به تقریباً   73میلیارد دالر در سال    چهارخارجی دولت از    استقراض خارجی را تخمین زده بود. استقراض و بدهی

در  22کوچک بحران بدهی  کبه یافزایش یافت که این امر  75و  74 هایمیلیارد دالر در سال و دو ستیب

 . (World Bank, 2001) شد هفتاد منجری اواسط دهه

 
22 A mini–debt crisis 
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 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 یفت. در دورهمیلیارد دالر کاهش یا 12.6به 

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 ینقطه میلیارد دالر به 

  7توجهی به ، بدهی خارجی ایران به میزان قابل 90المللی علیه ایران از سال بین  هایتحریم هنگام باهم یافت.

میلیارد دالر  5چنان به همروند ، این وری روحانیریاست جمه ی. در دورهنزول کرد 91میلیارد دالر در سال 

میلیارد  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 دالر 
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 ها آزادسازی قیمت 

بیست برابر  در بازار آزاد ، قیمت ارز اوایل این دهه آغاز شد. در هفتاد یآزادسازی بازار ارز از ابتدای دهه

سازی خصوصی مبنی بر  دولت رفسنجانی تصمیم دولت  .  (Cammett, et al., 2015, 313)  بیشتر از نرخ رسمی بود

بخش خصوصی را متوقف   یتولیدقیمت اکثر کاالهای بر اعالم کرد و دولت کنترل  شرکت دولتی راصدها 

به افت شدید نرخ ریال، با افزایش  واکنش. در بودبا افزایش درآمدهای نفتی همراه  اهکرد. آزادسازی قیمت 

بانک مرکزی ایران و تسهیالت اعتباری بانک های وام ها، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش یافت.قیمت

  24متوسط  طوربهگیر تورم این امر منجر به افزایش چشمکردند. دولت را تأمین می ی، کسری بودجه تتجار

 .(Rakel, 2008, 94) رسید 1375 سال در درصد 50شد که سرانجام به  سال در درصد

به دلیل   هاروبرو بود: بحران تراز پرداخت  اساسی  ایران با چندین چالش  23»پرسترویکا«ی با این حال،  

و  ندرسیدود آمد، بیکاری و تورم به سطحی غیرقابل تحمل به وج 73و  72های سقوط قیمت نفت در سال

 ,Harris, 2013)  به وقوع پیوستدر چندین شهر بزرگ ایران    مردمی  اعتراضاتگونه که باالتر ذکر شد  همان 

های نشینی محدود از سیاستمجبور به عقب  ی مردمیاز ترس اعتراضات گسترده  دولت رفسنجانی .(51

ی لیبرالیسم اقتصادی گ« را برای ادامهزانشینی، دولت استراتژی »زیگ در پی این عقب  شد.لیبرالیسم اقتصادی  

مجدداً تحت ، دولت رفسنجانی نرخ ارز را 1370 یهای خارجی در دههافزایش بدهی ی در نتیجه کرد. آغاز 

 اعتبار ارزی در وضعیت دشواری قرار داده است.  لحاظر همچنین جمهوری اسالمی را از  این ام  کنترل قرار داد.

اعتراضات شدید اجتماعی را  . این افزایشیافتند افزایش درصد 60حدود  اهدادها، قیمتپسامد این رخ

 
توسط  1987یک سری از اصالحات اقتصادی که در ژوئن ( که به معنای »بازسازی« است، اصطالحی روسی است که به Perestrojka) پرسترویکا .  23

 .شود، معرفی گشت اطالق میمیخائیل گورباچف رهبر وقت شوروی،

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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ها را از نو اِعمال مجدد کنترل ارزی، تعیین سقف نوسانات قیمت، همراه با  برانگیخت. این امر باعث شد دولت

های لیبرالیسم ها، نتایج سیاستوه بر اینعال تورمی بر اقتصاد داشت.ی تأثیر زش ریالکاهش ار باب کند.

 به کاهش سطح زندگی عموم مردمها اینتمام مد واقعی اقشار وسیعی از مردم شد. آباعث کاهش در اقتصادی

ه موهبتی برای  نفس فیلیبرالیسم اقتصادی،  ی مدافعانه به عقیدههایی ک؛ سیاستانجامدمی  دست و کارگرتهی

سهم توزیع کار را کم ، سطح زندگیواقعی و  مزدهایکاهش  در پی آنو  ،روند تورمی اقتصاد است. زیرا

گذاری افزایش یابد و سرمایهمی   کاهش، مصرف  هدر نتیج  برد.باال میدر اقتصاد  را  و سهم سرمایه )سود(    کندمی

 (. 95-97 صص.،1387)نعمانی و بهداد،  یابدمی

 ذاری در اقتصاد گیه سرما

اجرای این  از دیگر اهداف سیاست لیبرالیسم اقتصادی است. در پی  داخلیگذاری در اقتصاد افزایش سرمایه

  35به    65  سال  در  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  25از   وسازساخت  در بخشهای دولتی  گذاری، سرمایههاسیاست

غالمحسین کرباسچی، ،  1370ی  در اوایل دهه.  (Cammett, et al., 2015, 313)  افزایش یافت  70  سال  در  درصد

طوری  به   ،ترغیب کردساز تجاری  وهای مسکن و ساختپروژه را به سمت  سوداگرانه    یشهردار تهران، سرمایه

از بازرگانان  محافظت در برابر فشارهای سیاسی،و  و کاربری زمین   بندیدر ازای معافیت از قوانین منطقهکه 

وساز شهری از سال گذاری خصوصی در بخش ساختسرمایه  .بگیرد عوارضهزینه و  زکنندگانوساساختو 

  هیأت آنچه تاکنونی در یعنی  ـ بازسازیِ شهری امروز دیگر تأمین مالی ؛افزایش یافتبرابر پانزده  76تا  66

 ,Ehsani) شودمی  شناختهبه این شکل  ـ اندشکل گرفته آن اطرافهای و بزرگراه های تهران و خراش آسمان

2009, 29-30, in Harris, 2013, 53) .گام های ثابت( همگذاری )به قیمت، کل سرمایه1370ی در اوایل دهه

  هایداری ناخالص داخلی در هزینه سرمایهسهم با رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت افزایش یافت. 
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نخست،  زایش یافت:ی دو تغییر توأمان افنیز در نتیجه  ی لیبرالیسم اقتصادیهای اولیهسال ملی درناخالص 

عالوه بر این،   (.100،  1387ی مصرف خصوصی؛ و دوم، افزایش واردات« )نعمانی و بهداد،  کاهش سهم هزینه 

از   درصد  65  و  اشتغال  از  درصد  72  صنعتی،  یافزوده  ارزش  از  درصد  73  های بخش عمومیشرکت،  70تا سال  

. با وجود این روند، پس از هفت سال  (Amuzgar, 1983, 140) دادند خود اختصاص گذاری را بهسرمایه

اقتصاد  بازیگر اصلی در عرصه  ، دولت )و بنیادها( همچنان 1375سازی، در سال سیاست خصوصی کردن دنبال 

طبق  درصد افزایش یافت. 35در حدود  شدن،جای کم، تعداد کارکنان دولت به 75و  65های بین سال بود. 

 از  درصد  43  به  درصد 32گذاری بخش دولتی از  سرمایه  ،75تا   69های  ، بین سالآمارهای بانک مرکزی ایران

سازی لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ی پیاده نخستین دهه در کلی،  طوربه . است یافته افزایش گذاریسرمایه  کل

سیاسی برای بخش  بازتر و فضای امر . اینکرددرآمدهای نفتی رشد  همراه با )و بهرمند از( افزایشایران 

آالت و تجهیزات ویژه در ماشین، به گذاری خصوصیرشد سرمایه در  داری را که  انباشت سرمایه  فرآیندخصوصی  

  اندکی بر این فرآیند گذاشت لیبرالیسم اقتصادی تأثیر های ، تسهیل کرد. اما، پیگیری سیاست یابدبازتاب می

های اقتصادی دولت در بازار گیری در سهم فعالیتش چشمع و وصل توأم بود، و کاهزیرا که اجرای آن با قط

  انجامید   ی نیروی کارشدن فزاینده ی خصوصی به پرولتریزه افزایش میزان انباشت سرمایه   منجر نشد. با این حال،

 (.99- 100، 1387)نعمانی و بهداد، 

 های دولتی سازی شرکت خصوصی  .2-3-2

اشاره تر پیش که  چنانهم . است ینولیبرالهای سیاستمهم  هایویژگی لتی از های دوسازی شرکت خصوصی 

( به سازندگیاقتصاد سرمایه داری، جناح پراگماتیست ) یبورژوازی ایران و توسعه عفتأمین مناشد، به منظور 

ی نامه های بر یکی از مؤلفه را در دستور کار قرار داد. هاسازیرهبری هاشمی رفسنجانی، اجرای خصوصی 
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به استثنای صنایع  شده )واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی »بر  پافشاری رهگذراز  ـ رفسنجانی ساله اولپنج

های مجلس،  مرکز پژوهش به مردم« ـ حذف و یا کاهش اساسی کنترل دولت بر اقتصاد بود ) مادر(  بزرگ و

شرکت  400حدود  سازیخصوصی نی بر ای از سوی دولت مبنامهصدور تصویب اجرای این طرح با (.1368

 ی واگذارشدههای 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

 لیون یتر  3.3  تنها،  76-77های  . مابین سال(Amuzegar, 2007, 60)ست  ه اهزار میلیارد ریال بود  1.8واگذارشده  

 (. 1376سازی، ریال از این سهام به بخش خصوصی رسیده است )سازمان خصوصی 

، اقتصاد ایران را یپساانقالبی نظام  در نخستین دوره  بنیادهای حکومتینظر به این واقعیت که دولت و  

تواند به  می  و تقویت بخش خصوصی اقتصادی  صنایع بزرگ زیساخصوصی اجرای تحت کنترل داشتند، 

های سازی شرکت نفع تأثیر عظیمی بر فرآیند خصوصیهای ذیبنابراین، گروه  ها منجر شود.قدرت آنتضعیف  

مزبور به فروش    یبنیادها  های اجرای لیبرالیسم اقتصادی،و به اقتصای ضرورت  یندآدولتی داشتند. در طی این فر

لیارد ریال محاسبه شده است می 62.2که در حدود  شان به بخش خصوصی رضایت دادند های داراییبخشی از 

(Amuzegar, 1993, 100). بنگاه   770از  ، دولت اعالم کرد کهینولیبرال هایاجرای سیاستی نخست در دهه

  ند ی واگذار شوبه بخش خصوصقانون اساسی  44 اصل توانند مطابق بای شرکت م 391 و شرکت دولتی، تنها

(Harris, 2013, 51)  .  1377های  )مابین سال  رفسنجانی  ی، در دوره کنیدمالحظه می  2-2  نمودارهمانطور که در -

مجموع ارزش کل از درصد  0.2میلیارد ریال بود که  3.5های واگذارشده تقریباً ، ارزش کل شرکت (1370

 ست.هاواگذاری
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 1370هایایران طی سال  ریاست جمهوری  هایدورهدر    یدولت  یواگذارشدههای  شرکت  دتعداو     سهام  ارزش  :2-2  شماره   نمودار

 1398تا 

 

در دسترس نیست، شماره ذکر شده   سخا هایآمار و دادهدر  1380های واگذارشده قبل از سال با توجه به اینکه تعداد شرکت  * 

 است.شده  گرفته( 51،  2013هریس )ی از مقاله ،( در دوره رفسنجانی391)

مراجعه کنید و برای بقیه به سخا،  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.1394

(1370-1377)دوره رفسنجانی 

(1378-1384)دولت خاتمی 

(1385-1392)دولت احمدی نژاد 

(1393-1398)دولت روحانی 

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

 1.400.000

ارزش تعداد

3.497 391 *

27.111 374

1.313.911 

653

224.367 

343
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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 بقیه به سخا،  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.1394

کمیسیون   یک گذاریشاخصیافت. براساس  تداوم نیز خاتمی یدر دوره دولتیهای سازی شرکت خصوصی 

توصیه  سیون  یاین کممالکیت دولتی دارند. همچنین،  ماندن در چارچوب  شرکت نیاز به    724از    128  تنهادولتی،  

با سسات مرتبط ؤو مبزرگ ی که توسط بنیادها یهای، از جمله شرکت فرادولتیبنگاه از هزار کرد که بیش 

، نمایاندنیز می  2-2  نمودار  طور کهآن  .(Khajepour, 2000, 577-98)  دنتحت کنترل هستند، خصوصی شوآن  

میلیارد ریال  27گذشته تقریباً به  یدر مقایسه با دوره واگذارشدههای ، ارزش سهام شرکت ی خاتمیدورهدر 

عالوه .  ه استبود  374  مجموعاً  84تا    80های  شده بین سالسازیهای خصوصی افزایش یافته است. تعداد شرکت

باقی میلیارد ریال  10تر از سقف ، ساالنه پایین 1370-1384های طی سالدر  ،سازیخصوصی  فرآیند، بر این

 مانده است.
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که  ه،گیری افزایش یافتچشم طوربه 85واگذارشده از سال  های دولتیِشرکت سهامارزش و تعداد 

  عنوان به نژاد  و انتخاب احمدی   دولتی،های  کت سازی شرخصوصی   موردقانون جدید در    یاست با ابالغیه   همزمان

در خصوص » 84در سال  جمهوری اسالمی رهبر یابالغیه  آمدپی  این افزایش .جمهور جدید ایرانرئیس

طبق این ابالغیه،   .بودسازی صنایع بزرگ و مادر خصوصی منظوربه « قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست

نه فعالیت )شامل را ندارد و موظف است هرگو  44ارج از موارد صدر اصل  »دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خ

نباشد، حداکثر تا پایان  44برداری از آن( را که مشمول عناوین صدر اصل های قبلی و بهرهتداوم فعالیت

  های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی الیت( به بخش کاهش فع  درصد  20ساله چهارم )سالیانه  پنج   یبرنامه 

)از جمله   کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر»براساس این ابالغیه، بخش دولتی شامل    (.1384،  سخاواگذار کند« )

  فعالیت بازرگانی خارجی  معادن بزرگ )به استثنای نفت و گاز(، ،دستی نفت و گاز(بزرگ پایین  صنایع

، هواپیمایی و کشتیرانی«  آهنراه و ، راهکلیه امور پست و مخابرات، ، تأمین نیروبانکداری، بیمه، خارجی

 جا(. د )همانباشمی

 یدربارهرا قانون اساسی  44های کلی بند ج اصل سیاست ج.ا. رهبر ،85 ماهتیرعالوه بر این، در 

اد منتشر کرد و به دولت دستور د  های دولتی بنگاهها و  های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتبخش   یتوسعه

های تعاونی سهامی  های خصوصی شرکتبه بخش  44های دولتی مشمول صدر اصل بنگاه  از سهامدرصد  80»

مانند   فرادولتیمشمول بنیادهای دومی (. 1385ای، واگذار کند )خامنه  «های عمومی غیردولتیعام و بنگاه

 ابالغیهاین  نظامی و بنیادهای موقوفه است.    نهادهایوابسته به    یهای پیمانکارت های بازنشستگی، شرکصندوق

طور که پورحسینی،  همان  (.1386،  تبدیل شد )وزارت تعاون    مجلس رسید و به قانون  به تصویب  86بهمن    8در  

های  قانون اساسی شرکت 44»به موجب اصل سازی، خاطرنشان ساخت، سازمان خصوصی وقت رئیس کل 
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درصد   100حکومتی ندارند و باید    یهای گروه یک که هیچ وظیفهدولتی به سه گروه تقسیم می شوند. شرکت

شان به بخش درصد سهام 80های گروه دو نیز باید حداقلسهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت 

شان درصد سهام 100وظایف حاکمیتی دارند باید  های گروه سه نیز که صرفاًخصوصی واگذار شود و شرکت

  (.a1398 دولتی باقی بماند« )تسنیم،

. تندتوجهی افزایش یافقابل به میزان های دولتی سازی شرکت غ این قانون جدید، خصوصی الپس از اب

تی برای  موفقی عنوانبهتا از آن  کندسازی را تسریع به دولت احمدی نژاد اجازه داد سیاست خصوصی امر این

. براساس آورندقانون دره بودند آن را به صورت های پیشین نتوانست که دولت  امری ؛کار گیردخودش به 

های کلی سیاست  ابالغو پس از  84توان دریافت که از سال ، مینشان داده شده 2-3 نمودارکه در  ییهاداده

مطابق  اند.پیدا کرده سرعت و شدت بیشتری  دولتهای سهام شرکت  واگذاریقانون اساسی، روند  44 اصل

میلیارد ریال از   هزار و ششصدسی  ، در مجموع84تا   70، یعنی از سال  ابالغیه، پیش از این  2-4  نمودار  هایداده

تا  70از سال  هاواگذاریدرصد از کل  2بود که فقط  واگذار شدهبه بخش خصوصی  دولتیهای سهام شرکت 

م میلیارد ریال سها 1.538.278سو، به این 86این درحالی است که از سال . دهدرا به خود اختصاص می 98

های سازمان براساس داده دهد.را تشکیل می این انتقاالت کل از درصد 98 رفتههمویر شده است که واگذار

،  92تا  84های ( در طول سالاز آن  کامل یا جزئی طور به)واگذارشده های سازی، تعداد کل شرکت خصوصی 

نژاد  احمدی یدر دوره ی دولتیهای واگذارشدهشرکت و هاکه دارایی دهداین نیز نشان میبوده است.  653

نفت، مواد   هایحوزه به  عمدتاً هاواگذاریعظیم  حجم . این بوده است پیشینهای کابینه مراتب بیشتر از به 

های واگذارشده در ارزش این شرکت. (Harris, 2013, 56)ه است شیمیایی، فلزات، برق و ارتباطات راه یافت

 813شده از سازیهای خصوصی النه، ارزش شرکت میلیارد ریال بوده است. براساس تحلیلی سا 1.314حدود 
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و تقریباً  1386میلیارد ریال در سال  158، 1385میلیارد ریال در سال  31به بیش از  1384میلیون ریال در سال 

 (.بنگرید 2-3 نمودارافزایش یافته است )به  1388میلیارد ریال در سال  255

قانون  44 اصلهای دولتی قبل و بعد از ابالغ سیاست های کلی سهام شرکت واگذاریِ ای : ارزش مقایسه2-4 شماره  نمودار

 .اساسی

 

تعداد »،  سازیوقت سازمان خصوصی ، رئیس  نهزنگ  حیدری کرد   رضا  (، غالم1388به گزارش خبرگزاری مهر )

ز  را نی 88تا  84های دولتی از سال رقم واگذاری »همچنین  وذکر  «شرکت  270های واگذار شده را شرکت 

 89این روند در سال کشیده شده،  به تصویر 2-3 نمودارکه در  طورآن  اعالم کرد. «زار میلیارد تومانه 63

میلیارد ریال و  134به  91و  90در سال  ،به ترتیب مجدداً،میلیارد ریال رسید و  77.9و به  افت شدیدی کرد

 464.6با ارزش  92ها در سال یسازصوصی فرآیند ختوجه در میلیارد ریال افزایش یافت. افزایش قابل 130

 خود رسید. اوج یبه نقطهمیلیارد ریال 

نشان   2-2 نمودار. بودهمراه  دولتیهای سازی شرکتروحانی با کاهش خصوصی  بر سر کار آمدن

ها ارزش کل این شرکت   اند.به بخش خصوصی واگذار شده  دولتیشرکت    343  ی زمانیبازهدهد که در این  می

30.608 ; 2%

1.538.278,0 
; 98%

ارزش به میلیارد ریال

قبل-1370-1384

بعد-1385-1398



 حامد سعیدی 

 

79 

  مقطع از  بیشتراما  ،نژاددوران احمدی های رقم واگذاری تر از که بسیار کم هیال بودیلیارد رم 224

میلیارد ریال و در  51به  93شده در سال های واگذارجمهوری رفسنجانی و خاتمی است. ارزش شرکتریاست

سازی طی سال صوصی شده توسط سازمان خواگذار های بنگاه  آمار ریال کاهش یافت.میلیارد  37به  94سال 

به  فرآینداین . (1395سخا، است ) بودهمیلیارد ریال  49 تقریباً ارزش آن که بوده استشرکت  163 ،1395

و  97میلیارد ریال در سال  38.9به  با افزایش دوباره، کاهش یافت و 96در سال میلیارد ریال در سال  15.4

 ید(.ا ببینر 2.3 نموداررسید ) 98میلیارد ریال در سال  32.2

 سازی خصوصی در فرآیند  حکومتی دخالت نهادهای نظامی و بنیادهای  .3-3-2

 ی مزایده جای به ، به دولتیهای سازی شرکت جمهوری رفسنجانی، اجرای خصوصی ریاستی نخست دورهدر 

قانونی   مجلس، 75و  71 هایخالل سالنفع صورت گرفت. در های ذی مستقیم با گروه یبا مذاکره  عمومی،

واگذار  حکومتوابسته به  اعوان و انصاربه را  های دولتیشرکتتا داد ه دولت اجازه مییب کرد که بتصو

شده واگذارشرکت    331نیمی از    ،73تا    68های  خریداران، طی سال  ماهیتدرخصوص  .  (Rakel, 2008, 94)کند  

 . (Muradi, 2005, 190)اند شده دهدا( مستضعفان و جانبازانو بنیاد  شهید)مانند بنیاد  فرادولتیبه بنیادهای 

  به بخش خصوصی   گرفتههای انجامواگذاری ، ارزش کل  94تا    80داده، از سال    نیز نشان  2-1  طوری که جدولبه 

 18میلیارد ریال )  261تقریباً  سهم »بخش خصوصی واقعی«    ،میزان  است. از این  بودهمیلیارد ریال    1.416  بالغ بر

 .اختصاص یافته است  «سهام عدالتبخش »ه  ب(  درصد  21د ریال )میلیار  300ش از  ، در حالی که بی بوده(  درصد

ها به در مقابل، ارزش واگذاری، واگذار شدهدر ازای »رد دیون دولتی« ( درصد 14میلیارد ریال ) 200 اًحدود

میلیارد  656 بیش از ،اسالمی جمهوریوابسته به  نهادهای دیگر عمومی غیردولتی و ینهادهانهادهای نظامی، 

دهد نشان می ها واقعیتاین  است. 94تا  80های ها در طول سالواگذاری این از کل درصد  46 که هریال بود
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 بهرمندیبیشترین    حکومتوابسته به  نظامی و    سساتؤ ، مهای دولتیشرکت   سازییند خصوصی آکه حتی در فر

 (.22، ص. 1394)سخا،  اندبردهرا 

 94لغایت  80های واگذارشده طی سالهای ، ارزش و سهم شرکت ت خریداران : تبیین ماهی2-1جدول شماره 

 )ارقام به میلیارد ریال(

 

»بخشی از اقتصاد دست یک   جمع فعاالن اقتصادی گفته بود:ها در  سازیروند خصوصی   یباره حسن روحانی در

 ایلنا)  ت«سازی نیس خصوصیتفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و  دولت بی

اگر اطالعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، »  :با کنایه به سپاه پاسداران گفته بود  93آذر ماه  همچنین    .(1396،  

این  (.2017، ولهدویچه« )شوندا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد میجروزنامه و خبرگزاری را همه یک

کارکرد  در هر گام روحانی . ی عمل بپوشاندجامه و به آن بیاورد ندان دوام نتوانست چ هاو لفاظی مواضع

برخالف   .استعمل کرده جمهوری اسالمی سازوکار قدرت در و اقتصادسیاسی در چارچوب منطق اش دولت

روحانی در نشست با فرماندهان سپاه گفت: »من آن شایعاتی که راجع به  94اوایل سال در اش، 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 از  ارزش سهام واگذارشده 

1394تا  1380سال   

100%  46%  14%  21%  18% * سهم از کل   

 باشد. ها میدرصد ارزش واگذاری 13،9واگذاری به بخش خصوصی پس از کسر واگذاری تدریجی و ترجیحی، ارزش  *

 و ... است  حکومتی بنیادهای** سایر شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، 

 (22، ص. 1394سازی )سازمان خصوصی: منبع

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
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خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سپاه رقیب مردم نیست؛  قبول ندارم، که می  شود را اصالً مطرح می  سپاه

های کرد که »سپاه امروز باید پروژه   تأکید، وی  بنابراین(.  1396،  میزان« )سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست

 (.2013، ولهدویچهمهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد« )

ی در زمینه  ویژهبه اقتصادی،  لیبرالیسماجرای دهه از  سه، پس از گذشت دادیم نشانهمانطور که 

ترین اصلی  عنوانبه چنان هم  ی فرادولتیهای وابسته، دولت ایران و بنیاددولتیهای سازی شرکت خصوصی 

دولت که های ما و فرضیه  ینظر مبانی است بر تأییدی  امرکنند. این عمل می  یاقتصاد ی 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.نظامی در سپهرهای اقتصادی به پیش می 

واگذار کرده است  ، صندوق بازنشستگی سپاه)ساتا( نیروهای مسلحبه سازمان تامین اجتماعی و نیروگاهی را 

(Maloney, 2015, 334).  ،درصد  95» اعالم کرده بود: 88سازی در مرداد ماه سال سازمان خصوصی همچنین

)ساتا( واگذار   بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  یالمللبین  یهااز سهام شرکت نمایشگاه

 ی به وزیر امور اقتصادی و دارای ینژاد با ابالغ دستور ی احمد ، »هامخالفتموجی از ی . اما در نتیجهاستشده 

 88شهریور ماه سال در که برانگیز یکی دیگر از موارد بحث (.b1392« )تابناک، ابطال معامله را صادر کرد

توسط  میلیارد تومان،  7800رزش ه ا، بدرصد از شرکت مخابرات ایران 51 خبر خریداری این بود که رخ داد

بر اساس گزارش   .(Maloney, 2015, 334)منتشر شد    است(سپاه  یک کنسرسیوم تحت کنترل  )که    اعتماد مبین

، »تنها سیزده و نیم درصد سازی در ایرانصوصی روند خ یدرباره 89ایران در سال  مجلس یکمسیون ویژه

دولتی واگذار شده است. های شبهبوده و بقیه به شرکت  “ییقحق ” تا کنون 84سازی از سال روند خصوصی 

های نظارتی قرار دارند و نه قواعد دولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاههای شبه شرکت 
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ها، از درصد این واگذاری 86... بر اساس این گزارش کنند. پذیری بخش خصوصی را رعایت میرقابت

ی یا  خصوصی شبه واژهی علی آلفونه، » به گفته . «دولتی بوده استهای شبه شرکتهای دولتی به شرکت 

ای است به سپاه پاسداران و سازمان شود، کنایههای مجلس از آن استفاده میتر در گزارشدولتی که بیش شبه

ها، بانک»شامل  افزون بر این، مؤسسات فرادولتی(. 1390، خانه ملت؛ 2010وله )دویچه «اجتماعی  تأمین

های ، صندوقتهای موقوفا، بنیادحکومتوابسته به    هلدینگیگذاری و  های سرمایههای نظامی، شرکتشرکت 

، رئیس کل سازمان 98ر اردیبهشت ماه سال د .(Harris, 2013, 46) شوندمی «بازنشستگی و سهام عدالت

بخش دولتی خیلی   ،که »بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل ، خاطرنشان کردیسازخصوصی 

بنگاه   900قابل واگذاری تا به امروز حدود بنگاه و شرکت  2000»از مجموع وی اعالم کرد:  بزرگ است«.

اختیار  بنگاه نیز همچنان در 600را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود 

ها و یا در دیگر شرکت  اند که یا منحلشرکت تعیین تکلیف شده 500دولت هستند و در این بین هم حدود 

 (.a1398ادغام شده اند« )تسنیم، 

 داری ایران شد،منجر به تحول مهم در ساختار اقتصاد سرمایه ینولیبرالهای سیاست سازیپیاده گرچه 

در راستای  .باقی مانده است تغییربدون اقتصاد تا حد زیادی ی حوزهر پیکربندی اساسی قدرت دولت دمنتها 

جمهوری اسالمی به جای تقویت و تحکیم بخش   یسم،نولیبرالهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و  اجرای سیاست

یق را از طر بازسازی ساختار اقتصاد، استراتژی های سیاسیافتراقات در میان جناحرغم برخی علیخصوصی، 

دنبال کرده   نظامینهادهای فرادولتی و دولت و  یگسترده استمرار حضور به موازاتبخش خصوصی ی توسعه

سازی انباشت ی در راستای بیشینه اقتصاد به بازسازی تا دهدمی به دولت امکان این را  است. این استراتژی

 های حکومت و منابع گروهبقای  زوماتلم عنوانبهاقتصاد را  دولت بر کنترلبپردازد و در عین حال، سرمایه 

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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نشان دولت ها مختصات سازوکارهای اقتصادی و سرشتاین  .استمرار ببخشدجمهوری اسالمی  ر حفظ  نفع دذی 

 و کماکان ادامه دارد. است ی ظهور رسیدهشمسی به منصه شصت ی از اواخر دهه مرکانتیلیستی هستند که نو

اقتصادی در دوران  لیبرالیسمظامی در اقتصاد از زمان آغاز ی نیروهای نحضور و مشارکت فزاینده

 نژاد شتاباحمدی   فرماندهیخاتمی گسترش یافت، تحت  ی  که در دوره  ظهور کردانی  ریاست جمهوری رفسنج

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 ساخت تأمین مالی خُی هاجنگ در زمینه 

های پیمانکاری  شرکت   پررنگحضور  الزم به ذکر است که    چهارم مراجعه کنید(.  فصلبه  شرح و تفصیل بیشتر  

که   نظر قرار گیرد محمط   اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی  یتوسعه   فرآیند  آمدپی سان  یستی به سپاه در اقتصاد بای

  عنوان بهدولت جمهوری اسالمی را  تساخو هم  دهی اقتصادیو سامان در آن هم ماهیت نیروهای اجتماعی

 ، داریی غیرهژمونیک سرمایه تری از یک جامعه ، بر بستر وسیعمرکانتیلیستینودولت  یک  از    مشخص  یک شکل

 داد. تحلیل قرارمورد غور و 

 گیری نتیجه  .4-2

دومین سپاه در اقتصاد در  مرتبط با حضورهای اقتصادی و سیاسی مؤلفهو  کارهاه بررسی سازودر این فصل ب

تر با ارتباطی گسترده در  در اقتصاد سپاه جایگاهو  نقش  پژوهیدن و تحلیلپرداخته شد. با  یپساانقالب ی دوره

ی آستانه در  ن اجتماعی هژمونیسپاه محصول بحرا تأسیسکه  انددادهاقتصاد سیاسی ایران، نتایج نشان  ساختار

 .زاده شد از زهدان چنین تحوالتی  کهاست  انقالب و بعد از آن

 ردم کارگر و زحمتکشای مـ طغیان توده یهای مترقجنبش در مقابلابزار نظامی عنوان یک سپاه به

های  ومتو مقاشورش  چپ و سوسیالیستی،  های  شوراهای کارگری، گروه  برای رهایی از ستم و استبداد، جنبش 
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ایفا کرد. با وجود  نظام جدیدهای پایهنقش مهمی در تحکیم  در اقصی نقاط ایران ـ خواهانهتنیکی و آزادی اِ

ی وابسته« از طریق  سوی »توسعهبه تارژیم را وادار کرد  1360سیاسی و اقتصادی در دهه  های، بحران این

اقتصاد دخالت داده شد   به فرآیند »بازسازی«سپاه  ی آن،  هگام بردارد که در نتیج  ینولیبرالهای  سیاستاجرای  

 هایش پرداخت. و به گسترش فعالیت

از جمهوری اسالمی ساخت دولت ، تحول بندی شده بوددر مبانی نظری و تحلیلی صورتهمانطور که 

ی اقتصادی راتژاست  اتخاذ  بود با  همراه  ،مرکانتیلیستینوگرای  دولت توسعهشکلی از  به  یک دولت کورپوراتیستی  

 سریع های تعدیل اقتصادیسو، رژیم برنامهاز یک ، تا از این طریق به دو هدف مهم دست یابد.از باال به پایین

کردن ارز و در نرخی ( تک1شامل )، که سازی کردپیادهالمللی مؤسسات مالی بین هایدستورالعملرا مطابق با 

(  3گیر کنترل قیمت و سوبسیدها؛ )( حذف و کاهش چشم2گرفتن سیستم نرخ ارز شناور )ریال(، )پیش 

های  نابرابریتشدید  ،  کمرشکنتورم  دی  ی راهبراین پروژه آمد  پی   دولتی بود.  هایهای شرکت سازیخصوصی 

ای از سهام ، بخش عمدهها. عالوه بر این در گوشه و کنار کشور بود  اجتماعیاعتراضات اجتماعی و به تبع آن 

 نظامی  نهادهاینفع اعم از  های ذی و گروه   به حکومت  وابستهنهادهای  دولتی به دامن  های  ت شرک  یواگذارشده

گر تداوم این روند نشان .سرازیر شد فرادولتی، بنیادهای میدر بخش عمو ، مؤسسات غیردولتی)همچون سپاه(

ـ بر اقتصاد  یلیستی انتمرکنودولت اصلی  هایکارویژهیکی از  عنوانبه ـ  آن یتابعه کنترل دولت و نهادهای 

از سوی  بخشد.استمرار میجامعه  ابعاد مختلف خود بر تسلط و نظارت مستقیمبه که به موجب آن دولت است 

های سیاسی درون جمهوری  بین جناح ه قفوبیدیگر، عدم وحدت و یکپارچکی دولت موجب شده تا رقابت 

ها و در نتیجه، جناح . به جریان بیفتدادی قدرت سیاسی و اقتص کسباسالمی برای تصرف منابع دولت و 

دامنه   کنند و بر تقویت و تضعیف بازی می سپاه در اقتصاد  شدنِدخیل بر روند گرانه نقش میانجی ها بندی دسته
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  ، حکومتیهای درونبندی دسته بین    افتراقرغم رقابت و  علی ،  وجود اینبا    گذارند.ها تأثیر میو حجم این دخالت

تقویت سازوکارهای ، اقتصادیو رشد  های سیاسی برای دستیابی به توسعه همه جناح خیر، ی اه سه دهدر طول 

 درپی ریاستپی های ی دورهو در طول همه حمایت ینولیبرال هایاز سیاست، داریسرمایه های مناسبت

اقتصاد را موهبتی برای    سازوکارهای لیبرالیسم اقتصادی  ااند، زیرکرده جمهوری، هر کدام به شکلی، آن را پیاده  

شایان ذکر است که به   کنند.می دانند و از آن پشتیبانی بقای حکومت می مین ضتو جامعه، و در تحلیل نهایی، 

های ساختاری، جمهوری اسالمی  تضادها و بحرانمرکانتیلیستی، به دلیل نوی دولت گرایانه رغم گرایش توسعه

و فساد افسارگسیخته در تمامی تار و پود  و  تاکنون ناکام مانده استی اقتصادی در دستیابی به رشد و توسعه 

 این نظام ریشه دوانیده است.

اقتصاد سیاسی ایران دارد. به   و تحوالت شکی نیست که درآمدهای نفتی نقش اساسی در توسعه

. در نتیجه،  تمتکی بوده و هس به درآمد نفت  های دولتی تمامی کابینه اقتصادیِ ی توسعه  هایخصوص، برنامه 

برای جذب    یاصالحهای  سیاست ، دولت ایران برخی  یاقتصاد  های لیبرالیسماجرا درآوردن سیاستبهدر راستای  

تفحص و از این رو، در دستور کار قرار داد و عملیاتی کرد. گذاری خارجی در بخش باالدستی نفت سرمایه

اقتصادی  ـعوامل سیاسی  و نعت از سر گذراندهتغییراتی که این ص نفت،صنعت ساختار  در رابطه با تحلیل

 واکاوی مورد    یدر فصل بعدرا  داخلی در صنعت نفت و گاز    مسلطپیمانکار    یک  عنوانبه دخیل در ظهور سپاه  

 یم داد. قرار خواه

*** 
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 صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران  یجایگاه و توسعهفصل سوم: 

 

 مقدمه .1-3

یند تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران نقش کلیدی ایفا کرده است، درک  فرآدر  صنعت نفت کهنظر به این

در راستای  تی که و تحوال این صنعت دهیکارویژه و سامانو تحلیل  بازنماییساختار قدرت در ایران بدون 

  ، صادیقتا  لیبرالیسمسوی  یافتن بهسوقویژه  ، بهاز سر گذرانده  پساانقالبی  در دورهاقتصاد سیاسی    هایدگرگونی 

ترین اقتصادهای نفتی جهان است، بدین معنی که درآمد حاصل از  غیرقابل تصور است. ایران یکی از بزرگ 

ذخایر  ترینیکی از بزرگ ، ایرانبرآوردهافسیلی نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران دارد. طبق انرژی منابع 

ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی را در  یوپلتیکئژ ییگانه  این موقعیتِ نفت و گاز جهان را در اختیار دارد.

و  ، طبقاتبرای کنترل و توزیع منابع موجود توسط دولت رقابت و نزاعکند که در آن ایران پیکربندی می 

 یابد.بازتاب میی این صنعت توسعه تاریخیِو روند ی میان این نیروها در رابطه  ،نفعهای ذی گروه

ساختار صنعت نفت و   بازنماییِ گیرد: یکم،هدف را پی می  دو فصل ، ایننظرگاهبا عزیمت از این 

 ی در نتیجه  ساختاری در این صنعتهای دگرگونی  پژوهش درو  تر از همه، تحلیلمهم ، و دوم وگاز ایران

مرکانتیلیستی، که  نو  یگرالت توسعهکورپوراتیسم دولتی به دوجمهوری اسالمی از    اقتصادسیاسیِ   ساختارتحول  

  حوزه در این  (های پیمانکاری داخلیو دیگر شرکت ) سپاه یزیرمجموعه های ریج منجر به ظهور شرکتدتبه 

جایگاه صنعت نفت و گاز  گیرد:مبنا قرار می در این فصل فرعی دوم این موضوع، سؤال  یدنبرای بررس .شد

  ت شده است؟منجر به ورود سپاه در این صنعدر 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 انقالباول پس از  یدر دهه شکلی از کورپوراتیسم دولتیاست. از آنجایی که 

  ی گرا دولت توسعهلی از شک به تحول این ساختارشد. ضرورت گاز توسط دولت متمرکز و کنترل می 

از  :اساسی به دو هدف دستیبابیبرای  ینولیبرالهای اقتصادی با پیگیری سیاست بود مرکانتیلیستی همراهنو

گذاری خارجی و برای جذب سرمایه صنعت انرژی به بازسازی ساختاریِ تا بودهسو، دولت در تالش یک

 ، دولت به موازات چنین راهبردی. بپردازددستی نفت در بخش باال یالمللی نفتهای بینت شرک دادن مشارکت

متکی    و نزدیک به حاکمیت   داخلی  ی پیمانکار  هایشرکتبه    ی این صنعت،توسعه  فرآیند  کنترل خود بربرای  

با سویی ستی در همبای عرصه،عنوان بازیگران غالب در این سپاه بهبه های وابسته . ظهور شرکتبوده است

تواند کنترل خود را بر  ، روشی که دولت با توسل به آن ب شود لحاظدولت ی باالاز  ادیِتعدیل اقتص استراتژی

های پیمانکاری )شبه(خصوصی وابسته  . در این فرآیند، سپاه، همچون دیگر شرکت مین کندضتأمین و ت  اقتصاد

و  نشد بندی جناح دیگر، نظر به از سوی کنند.می دولت در اقتصاد عمل «بازوی دراز»عنوان به به حاکمیت، 

های سیاسی بین جناح   کشمکش ،  مرکانتیلیستی است(نوگرای  دولت توسعهکه ویژگی  )فقدان یکپارچگی دولت  

داخلی  یپیمانکار های شرکت و مشارکت مداخلهتضعیف /در میزان تقویت فراوانیتأثیر  حکومتی و نخبگان

 صنعت دارد.این در 

به ساختار صنعت  3-2شود. بخش به شرح زیر سازماندهی می ی این فصلشدهبندی های صورت استدالل

سهم درآمدهای    ؛منابع انرژی در ایران  حجماست:    مؤلفه، که شامل سه  پردازد انرژی در اقتصاد سیاسی ایران می

بازسازی   3-3بخش    در گام بعدی،نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران؛ و مالکیت و مدیریت بخش انرژی ایران.  

 این صنعت را  به نسبتسیاسی  های  هها و نخبرویکرد جناح  ،لیبرالیسم اقتصادیانرژی به الگوی    صنعت  رساختا
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در  های تعدیل اقتصادیضرورت گیرد:ه را در بر میچند الیاین موضوع  دهد.مورد بحث و تحلیل قرار می

های شرکت  ؛گذاری خارجیجذب سرمایه به منظور »بیع متقابل«قراردادهای  ارائه و تدوین ی؛بخش انرژ 

و ظهور  ؛هاآن  به وابسته عناصرو  حکومتیدورنهای ها با جناحو روابط آن  ی شرکت ملی نفت ایرانتابعه

. ی سیاسی در این صنعتهاو نفوذ جناح   ،سپاه  یزیرمجموعه های  شرکت جمله  از  ،داخلی   یپیمانکارهای  شرکت 

 نیم.رسابه پایان می رمختص  گیرینتیجه یک را با  فصلاین ، سرانجام

 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  ژئوپلتیکذخایر نفت در جهان یک موضوع  سرشت و موقعیت

طبق ،  دهبازنمایی ش  3-1  نمودار  گونه که درآن.  واقع شده است  دریای خزر  یدر خاورمیانه و منطقهاً  گاز عمدت

نفت )اوپک(   یصادرکننده کشورهای سازمان 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   60طبیعی تقریباً    بانک جهانی، منابعاست. طبق برآورد    عظیمسهم ایران از این ذخایر نفت و گاز بسیار  

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،   ازحدبیش با توجه به وابستگی . (Karshenas & Malik, 2012, 115) زندرقم می

 بسیار مهم است.انرژی ایران ساختار صنعت  حلیلو ت توصیف
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است )به پیوست   جهان یشدهنفت خام اثبات  یذخیره ی دارنده چهارمین    یدر رتبهموقعیت منابع انرژی ایران 

I )میلیارد بشکه تخمین زده   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 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 

برابر  شمسی    95و    94های  در سالنفت ایران    یشدهاثبات  ذخایر   ،( BP)  حال، براساس برآورد بریتیش پترولیوم 

 .(BP, 2017, 12)بوده است میلیارد بشکه  158.4با 

، 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 شدTcfن فوت مکعب )تریلیو 490

ست که تقریباً تریلیون فوت معکب ا 1.191، این ذخایر جاری. مطابق برآوردهای درصد از ذخایر جهانی 16

اینجاست که لب جا . (EIA, 2019, 3) گیردرا در بر می گاز طبیعی جهان  یشدهاز ذخایر اثبات درصد 17

تریلیون متر مکعب   33.5رفته  هم، روی که ذخایر گاز طبیعی ایرانگزارش داد    2018بریتیش پترولیوم در سال  

 (.به میلیارد بشکهشده )نفت خام ثابت ریذخا . موقعیت1-3شماره  نمودار

 

 OPEC (2018): منبع
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رو از کل ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص می دهد و از این درصد 18این حجم  شود کهمی  برآورد

 .(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    7.5دهد. این تقریباً  میعانات گازی را در خود جای  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

ی  ستگ وابی  در نتیجه  روکند. از اینرا تأمین میدولت    یاز بودجه  عظیمینفت و ذخایر موجود در ایران بخش  

این صنعت ، همیشه در برابر تحوالت مربوط به )نفت و گاز( فسیلی اقتصاد سیاسی ایران به منابع انرژی

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  هایب، فراز و نشیمتکی استدولت عمدتًا به درآمد نفت    مالیتأمین  

درصد از  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  یکل تولید نفت جهان و چهارمین تولیدکننده 

 ،مصرف داخلی، نفت و گاز طبیعی  ادر رابطه ب.  (BP, 2017)ه است  گاز در جهان بود  یسومین تولیدکننده سال  

 اند.دادهرا تشکیل  95از کل مصرف انرژی اولیه در سال  درصد 67و  30نزدیک به  ،به ترتیب

  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 نمودارفته است )نگاه کنید به یش یاافزا درصد

 ,Bina)  ( روی آورده است  LPGگاز مایع )، نفت سفید و  نفت سیاه  مصرف  برای کاهش و درنهایت جایگزینی
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شد  93تا  89های بین سالهای داخلی نفت، گاز طبیعی و برق این سیاست منجر به افزایش قیمت . (73 ,2017

(EIA, 2019, 2) . های جاری به درآمدهای نفتی، و کاهش وابستگی هزینه »اقتصادی از این تعدیالت هدف 

  .(Farzanegan, 2010, 1056) بود«ها از طریق منابع غیر نفتی مانند مالیات این هزینه  تأمین

روابط بین تولید نفت،  ، ارش شدهزگ 3-4و  3-2 نمودارکه در  مرکزی ایرانطبق آمارهای بانک 

 مالیوضعیت تأمین  پذیریِ، آسیبنمادرآمدهای دولت است. این سطح همتقریباً آن  تغییر قیمت و صادرات

تغییر قیمت، از جمله تولید،  گوناگون )درآمدهای نفتی توسط عوامل  ی  مترقبه های غیردولت را در برابر شوک 

از کل  درصد 80متوسط  طوربه کشد.به تصویر می ( رادر این حوزه مللیو تحوالت بین ال نفت بازار صادرات

 شود.از کل درآمد دولت از منابع نفتی حاصل می  درصد 55صادرات ایران و 

تأثیر اعتصابات   ینتیجه ، در  57های  خالل سالارائه شده، در    3-5و    3-4های  نمودار که در    گونههمان 

میلیارد دالر   19.2( به  1356میلیارد دالر )  21.7از    ، درآمد نفتآن  تولید  کارگری در صنعت نفت و اختالل در

 59های  سالمیلیارد دالر در   10میلیارد دالر به    11.7کاهش یافت. درآمدهای نفتی به ترتیب از    1357در سال  

ها سالدر همان  درصد 59به  67 درآمد دولت ازسهم نفت از خود را در کاهش  رونداین نزول کرد.  60و 

 20و  61میلیارد دالر در سال  18.6. با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران به دهدازتاب میب

درات نفت ی جنگ ایران و عراق، تولید و صابا وجود این افزایش، در نتیجه  رسید. 62میلیارد دالر در سال 

  کاهش درآمدهای دولتی را رقم زد.ه این نیز بسیار پایین باقی ماند، ک قبل از انقالب ینسبت به دوره

، جمهوری اسالمی را با یک بحران 1360ی کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت در اواسط دهه

حتی با احیای تولید نفت   پیداست که وضوع به ، 3-2 شماره نموداربا نگاهی به  .مواجه ساخت اقتصادی عمیق 

تولید نفت در  یباالترین نقطه درصد از  40در حدود دوره  ان در ایند نفت ایر، تولی68تا  60های در طی سال
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ی نخست پس از انقالب، »تهران تالش کرد تا تولید را احیا  در دهه .شمسی قرار داشت 1350ی اواسط دهه

 در معرضحمل و نقل آن بمباران شده و اقتصاد آن    دهلیزهایکند و صادرات را نیز حفظ کند زیرا امکانات و  

 دولت  یکه در این دوره بودجه نظر به این  .(Molaney, 2015, 381)«  ها و بسیج جنگی قرار گرفته استریمتح

دولت نیز بیشتر به  تأمین مالی، بودبا خسران مواجه شده گیری کاهش درآمدهای نفتی به طرز چشم  به خاطر

 419.8 ازآمدهای نفتی کل درارزش جنگ،  پسایند(. در 1389 ،بانک مرکزیمالیات بر درآمد متکی شد )

افزایش درآمدهای    به تبع آن  یافت که( افزایش  69سال  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 

  1360دی، قیمت نفت در اواسط تا اواخر دهه ربستان سعوایران و ع میانی ژئوپلتیک های تنش پیدر 

اجرای  اقتصادی برای بازسازی و    یبرنامه   که دولت  ایدر خالل دوره،  رویداد. این  گیر مواجه شدبا سقوط چشم 

نسبت به  73شد. در نتیجه، درآمد دولت در سال منجر  به کاهش درآمد نفت دولتداشت،  یاقتصاد لیبرالیسم

 . (Fürtig, 2002, 235)بود  دولت    یکمتر از بودجه  درصد  20  کاهش،  اینکاهش یافت و    درصد  25  قبلسال  

عالوه بر این، این واقعیت که . معلق ماندمیلیون بشکه در روز  2.26 وحوشحولتولید نفت در این دوره 

ریزی شده تدوین و طرحتی  درآمدهای نف   به امید و اتکای  68اقتصادی از سال    لیبرالیسم  پایینبه از باال استراتژی  

شد که   ها مواجهبا بحران تراز پرداخت   ، جمهوری اسالمی73و    72های  ، به دلیل سقوط قیمت نفت در سالبود

استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی در   با موانع جدی روبرو ساخت.اقتصادی آن را  های راهبردیپروژه 

کاهش شدید قیمت نفت   آمدهم پی  شد. این  76و    75های  لپس از جنگ منجر به بحران بودجه در سا  یدوره

یمت  برای ق 77سال  یبودجه بینیِ پیش . به وجود آوردیک معضل جدی اقتصادی را که  بود 1377در سال 

به همین دالر تغییر یافت.  12به  77 سال اردیبهشت ماهدر منتها، قیمت نفت دالر در هر بشکه بود.  16نفت 
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در هر بشکه معامله شد. در سال   دالر و پنجاه سنت  9، نفت خام ایران با قیمت  سال  انماه همخرداد  در    ،ترتیب

جمهوری تکیه زده  که تازه بر کرسی ریاست[ میلیارد دالر بود و در نتیجه، خاتمی 9.9درآمد نفتی تنها  77

 . (Behdad, 2000, 35) بحران اقتصادی قرار گرفت یدر آستانه  ]بود

میلیارد  62،378حدودًا  کاهش درآمدهای دولت ازبه نفت در این دوره ط شدید قیمت به دنبال سقو

. با این حال، افزایش چشمگیر قیمت نفت انجامید 1377در سال میلیارد ریال  53،626به  1376ریال در سال 

 یال افزایشمیلیارد ر 125،479قابل توجهی به بیش از  طوربه، کل درآمد دولت خاتمی 1380ی در آغاز دهه

دولت   یبودجه   درصد از  50از تولید ناخالص داخلی و    درصد   25، ارزش صادرات نفت تقریبا  84یافت. در سال  

شدیدی را به همراه دولت از نوسان قیمت نفت عواقب اجتماعی    یپذیری بودجه آسیب  .را به خود اختصاص داد

اقتصاد در  محافظت ازدر را اش های عمومی توانایی ه برای تأمین هزین  دالر نفتیدولت به  اتکای. داشته و دارد

. به وقوع پیوست  87طور که در سال  ، همان بردبه تحلیل می  یا کاهش صادرات نفت  هابرابر افت ناگهانی قیمت 

نرخ  مثال،  عنوانبه سقوط کرد.دالر در هر بشکه  40دالر به  140ها در کمتر از شش ماه از قیمت  کههنگامی 

به دنبال آن، . (Heuty, 2012, 3)افزایش یافته است  90در سال   درصد 15به  87درصد در سال   9.9 بیکاری از

میلیارد دالر در  33.6به  93-94میلیارد دالر در سال مالی  55.4درآمد ایران از صادرات نفت و گاز طبیعی از 

 . (IMF, 2017, 4) کاهش یافت 94-95سال 

در درصد در سال  3،5متوسط از   طوربه تولید ناخالص داخلی  یانهرسدر ارتباط با صادرات نفت، رشد 

 ی . در همین مدت، درآمد سرانه افت کرد 89تا  84 هایسال درصد بین 1،5به  1383تا  1376های سال  خالل

 درصد 80) با وجود فروش نفت و گاز .(Heuty, 2012, 2)دالر افزایش یافته است  815دالر به  345نفت از 

از تولید ناخالص داخلی ایران   درصد 15تنها  درآمدهای نفتی (،از درآمد دولت درصد 55ت و صادرا از کل
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. نسبت صادرات نفت به تولید (1387)بانک مرکزی،  خود اختصاص داده استرا به  88تا  84های بین سال

 20بیش از در این دوره، نتیجه، »در  .بود 1384 تا 1361های سال ی زمانی بازهدرصد در  76تا  59 نفت بین

ارزی وجود داشته است. با توجه به  هایمنبع اصلی درآمد عنوانبه از نفت  مندیبهره کاهش نسبی در  درصد

  2000 یاین تصویر از اواسط دههمدهای آنها، آالمللی و پیهای بینمدت تحریمتأثیرات فوری و طوالنی 

مستقیماً با تحوالت   ایراناقتصاد سیاسی  یچرخه الم، خص ک . مل(Bina, 2017, 15) رسدتر به نظر می تاریک

 و متأثر از آن است. مرتبط  و گاز نفت صنعت
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 1396تا  1352های لتولید، صادرات و مصرف نفت ایران طی سا .3-2شماره  نمودار
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 کورپوراتیسم دولتی  ساختار بخش نفت تحت  بر  مالکیت و کنترل .3-2-3

اقتصادی آن تغییرات بنیادی و  ، اجتماعی و و پیامدهای سیاسی پاسیو ـیک انقالب سان ـ به  57انقالب 

 ی مدیریت و شیوهکه تنها برخی از ابعاد ایجاد نکرد بل  ایران داریمناسبات سرمایه ساختاربندیدر  ایگسترده 

به  نعت رخ داد. در ارجاع. این تحول در درجه اول در نمای بیرونی این صتغییر دادکنترل 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

داری دولتی است، های اساسی کورپوراتیسم دولتی، که شکلی از سرمایهی یکی از خصیصه به مثابه 

جمهوری  شود. ساختار قدرت سیاسی جدید در مداخالت گسترده و شدید دولت در صنعت نفت پدیدار می

یت رژیم کرد. اگرچه تحت حاکم اعمالاقتدار و کنترل خود را بر این صنعت  خود، تحت حاکمیت اسالمی 

که این شرکت صرفاً در مقابل شاه  ابدین معن ـ کردسابق، شاه بر شرکت ملی نفت ایران اعمال کنترل می 

واضح به شرکت ملی نفت اعطا شده بود   طوربه اما اعمال حق مالکیت بر ذخایر نفتی ایران  ـ پاسخگو بود

(Yong, 2013, 7). کنترل زیادی بر بخش نفت و گاز به شرکت ملی ، 1353قراردادهای نفتی در سال  درپی

»منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ه . در این قرارداد آمده است کنفت داده شد

برداری و پخش نفت در سرتاسر اکتشاف، توسعه، تولید، بهره یملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه 

ها و نمایندگی  یساً یا به وسیلهاصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رکشور و فالت قاره منح

ی نامه توانق ، جمهوری اسالمی، »انقالب«پس از  جا(.اران خود در آن باره اقدام خواهد کرد« )همان پیمانک

[ -پترولیوم های آمریکایی و فرانسوی، در کنار بریتیش شرکت  -المللی نفتی ]های بین کنسرسیوم با شرکت 



 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی 
 

 98 
شرکت ملی نفت   مدیریت  تحت  گذاری مشترک بخش باالدستی نفت راو سایر امتیازات را فسخ کرد و سرمایه

 .(Maloney, 2015, 374)ایران تثبیت کرد 

کردن کل ساختار نهادهای مرتبط با صنعت نفت در رژیم سابق، نهادهای  رژیم جدید به جای ساقط

مدیریت   به شکل متمرکز از باال بر منابع طبیعی کنترل مستقیم داشته و آن راجدیدی را ایجاد کرد تا بتواند 

ترین ای نکرد. مهممالحظهی بین دولت و صنعت نفت ایران تغییر قابلعین حال، ساختار اساسی و رابطهکند. در  

خانه کنترل و مدیریت چهار شرکت دولتی از جمله شرکت ایجاد وزارت نفت بود. هدف این وزارت ،تغییر

ایع پتروشیمی بود. در ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش، و شرکت ملی صن

 تأسیستازهارت نخورده باقی ماند، اما به تابع وزاین چارچوب، شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی دست

های خود را کند تا فعالیتگیری راهبردی این شرکت نظارت بر جهت  این بود که وزارتهدف این درآمد. 

وری اسالمی هماهنگ کند. در نتیجه، »شرکت ملی  های کالن سیاسی و اقتصادی جمهبا استراتژی و سیاست 

انون بخش انرژی ایران باقی مانده، ... و با چنان کنفتی کشور را در اختیار گرفت و هم ی عملیاتنفت همه 

درصد از زمان انقالب است، چهارمین  300که افزایش بیش از  ]1386[ 2007هزار کارمند در سال  18تعداد 

جدید، نقش شرکت ساختار در چارچوب  .(Maloney, 2015, 375)ان باقی ماند« شرکت بزرگ نفتی در جه

 یت، حاکمیت و مدیریت« در بخش باالدستی نفت ایران بود. »مالک بودن در قبال ملی نفت مسئول 

 81ها این بود که طبق اصل  ترین تحوالت بخش هیدروکربن عالوه بر ایجاد وزارت نفت، یکی از مهم

ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی ری اسالمی »دادن امتیاز تشکیل شرکت قانون اساسی جمهو

قرارداد  »هرگونه  153گیری، اصل « در راستای این جهت .خارجیان مطلقاً ممنوع است و معادن و خدمات به 

« است  شور گردد ممنوع ک  و دیگر شؤون   ، ارتش، فرهنگو اقتصادی   بر منابع طبیعی   بیگانه   ی سلطه  موجب   که 
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صنعت انرژی را »به ی (. قانون اساسی برای »حفاظت« از بخش نفت، مالکیت و اداره1397، شورای نگهبان)

ی جنگ صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت« توصیف کرد. با وجود این، تخریب این صنعت در نتیجه 

های ت و به تبع آن افت درآمدهای دولت و بحران المللی، که کاهش تولید نفایران و عراق و انزوای بین 

اصالحات اقتصادی و قانونی را برای جذب   اقتصادی را در پی داشت، جمهوری اسالمی را وادار کرد برخی

اتخاذ و  های لیبرالیسم اقتصادی ــ در راستای اجرای سیاست صنعت انرژی یگذاری خارجی و توسعهسرمایه

 کند. عملیاتی

 مرکانتیلیستی نوگرای  انرژی تحت دولت توسعه  صنعت 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 اقتصادیبنها و تخریب زیرساخت

به  د تا با اتکا هد( بو تشکیل میهای حیاتی اقتصاد ایران را )که شریان  صنعت نفت و گازگیر بازسازی چشم

یک  ،اقتصادیآورند. پاسخ جمهوری اسالمی به این بحران عمیق فراهم ی اقتصادی را آن ملزومات توسعه

ترین پارامترهای تقویت مناسبات ی اپایه  ؛ تعدیالتی کهبودبرای دستیابی به رشد اقتصادی  ساختاری دگرگونی

در اول رفسنجانی  یسالهپنجی راهبردی مه برنا .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). 

ی بلندپروازانه  های اجرای سیاست مالیِچارچوب، احیای تولید و صادرات نفت برای تأمین  همیندر 

که دارای منابع   چون ایرانهم  تر از همه، برای کشوریاقتصادی از اهمیت حیاتی برخوردار بود. مهم  لیبرالیسم
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ظرفیت داخلی و منابع   ثاز حی یاز کمبود ساختار نیز و است  متکیبه درآمد نفت و گاز  شدیداً و است غنی

بخش باالدستی   یبرای توسعه میلیارد دالر آمریکا 70 کم بهدستصنعت نفت  ی ، توسعهبیندآسیب میمالی 

برای تحقق این اهداف،  .(Mirmoezi, 2004)نیاز دارد  سال 15تا  10 مدتی میانیک دورهنفت و گاز برای 

، در رودارد. از این جدیدی های پیشرفته خارجی و فناوریی هاساسی به جذب سرمای یبخش انرژی ایران نیاز

و بنابراین در  بخش نفت شد یترین تنگناها در توسعهاصلی ی، دولت رفسنجانی متوجه 1370 یاوایل دهه

سهم اساسی که در گردش اقتصاد  که این صنعتاین نظر به .جهت بازسازی ساختاری این حوزه گام برداشت

 فوریدر دستورکار    ی صنعت نفت و گازفرآیند اکتشاف و توسعه  ،ایان جنگ ایران و عراقپبا  کشور دارند،  

نژاد  خاتمی، احمدی های  دولتز شده و توسط  این روند در دوره بازسازی پس از جنگ آغادولت قرار گرفت.  

 یدوره در توسعه یسالههای پنج شد، برنامه ارائههمانطور که در فصل پیش تداوم یافت. و روحانی 

بخش انرژی در چارچوب سیاست های اقتصادی   یترمیم و توسعه  مختلف در جهت  یبه انحا  هاجمهوری ریاست

 شده بودند. برآورد ینولیبرال

 ی خارجی گذارسرمایه قرادادهای بیع متقابل و و تدوین   ارائه  .2-3-3

بانک جهانی و های رالعمل، مطابق دستو«وابستهی »توسعهسیاست  روی ازپی، ذکر شدتر طور که پیشهمان 

  ی اقتصادی  توسعه محورِدولت استراتژی  یک مرکانتیلیستینو گرای توسعهبرای دولت  المللی پول،صندوق بین 

  المللی نفتی، های بین ویژه جذب شرکت، به اقتصاد جهانی رویداخلی به  بازگشایی اقتصاد این مهم بود. از باال

تمهیدات اقتصادی   عنوانبه را    »بیع متقابل«دولت ایران الگوی قراردادهای    ،هدفبرای تحقق این      طلبید.را می

از این مقصود این بود تا  ارائه کرد.بخش انرژی ایران  درگذاری خارجی سرمایه و قانونی در جهت جذب

  سالمی جمهوری ا  که قانون اساسیصادرات نفت خود را گسترش دهد. با توجه به اینتولید و    بتواند  طریق ایران
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ای اصالحات اقتصادی و قانونی در مجموعه ، کردمیرا ممنوع   در این صنعت خارجی دسترسی نهادها و عوامل

در صنعت   المللی نفتیهای بین شرکت های خارجی و قانونی برای مشارکت سرمایه  زیربنایایجاد یک  راستای

ا با طراحی و تدوین سازوکاری متناسب سران جمهوری اسالمی برآن شدند ت بود. یافتهبه فوریت  نفت و گاز

گذاران ی بخش باالدستی نفت و گاز، شرایط مناسبی را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه با مقتضیات توسعه 

ارداد  ای از قراردادهای پیمانکاری موسوم به قریافتهسازند. بدین ترتیب نوع تدوینفراهم  خارجی به این صنعت  

 کرد. این صنعت ورود پیدا  به 1372بیع متقابل از سال 

قراردادهای   گوناگونِ الگوهایدولت ایران  ،1384تا  1368از سال  ،رفسنجانی و خاتمیی هدر دور

های  بازگرداندن شرکت تا پایه و اساس قانونی برای    « رونمایی کردقراردادهای خدماتی»  عنوانبه را    بیع متقابل

با قیمت ثابت/خدمات برگشتی ثابت   یقراردادهای خدماتمتقابل » بیعقراردادهای نفتی ایجاد کند.  المللیبین 

مثالً شرکت  و در آن یک نهاد ایرانی ) نداردمیدان نفتی یا گازی را  ی برپیمانکار هیچ گونه مالکیت که هستند

 & Kuhn)« کندواگذار میطرف خارجی  هبهای خود را مسئولیت  معینِ های( برخی از جنبه ملی نفت

Jannatifar, 2012, 213).  مالکیت و  یکننده تضمین 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 

،  به اقتصاد  خارجیایهسرم خود بر دسترسی شدید این است که دولت سعی در تلفیق کنترل الگوی قراردادی

گذاری های خارجی برای سرمایه شرکت جذب 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 

را به همراه آورد. گرچه   حکومتیدرونهای  میان جناحآلود در  های تنشاین استراتژی جدید مخالفت

اقتصادی و سیاسی  متحول فضای بیش از پیش بر، نزدیک به وی سوداگر داران سرمایه ی حلقه رفسنجانی و 
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»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  ، بیع متقابلقرارداد  مقرراتدر چارچوب  اکتشاف، تولید و توسعه صنعت انرژی دریافت کرد.

المللی شرکت بین ای با چندین  گسترده   یگذاری خارجی کرد، که منجر به مذاکره شروع به جذب سرمایه   نفت

در بخش باالدستی نفت شد. شرکت   مشارکت آنهاهای نفت و گاز به منظور  از پروژه   ایهدر مورد مجموع  نفت

های امضا کرد، اما به دلیل تحریم 1373سال در  را  بیع متقابل ایراناولین قرارداد  24آمریکایی کونوکو  نفتی

های  . شرکت(Van Groenendaal & Mazraati, 2006, 3711) قرارداد قبل از اجرا فسخ شداین آمریکا، 

صادرات شرکت ملی نفت ژاپن، بریتیش پترولیوم،  26،اگیب 25،شامل، توتال، شورون المللی نفتی دیگربین 

 . ,Maloney)(387 ,2015بودند  27ماشین شوروی

  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 ی پی ااین تأخیر یک دهه .به ایران سرازیر شد 1380 یهاوایل ده

کردند از سوی ایاالت متحده ری می گذامیلیون دالر در ایران سرمایه  20بیش از هایی که ن، شرکت براساس آ

میدان  یایران برای توسعه  79 مثال، در سال عنوانبه. (Cammett, et al., 2015, 301)شدند تحریم می/مجازات

امضا   ENIساله با شرکت ایتالیایی    5  در قرارداد بیع متقابلمیلیارد دالر    به مبلغ یکای  معامله  «دارخوین »نفتی  

 
24 Conoco Oil Company 
25 Chevron 
26 Agrip SpA 
27 The Soviet Machine Export 
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از سال   بیع متقابلدر قالب قراردادهای  گذاری مستقیم خارجیسرمایهطور متوسط ه ب. (Bina, 2017, 73)کرد 

ایران را به خود اختصاص داده  در های مستقیم خارجیگذاریسرمایهاز کل  درصد 60تقریباً  96تا  تا  78

قابل توجهی   طوربه بعدمیلیون دالر بود که  15.5 حدوداً  76در سال  گذاری مستقیم خارجیسرمایهکل  است.

میلیون دالر افزایش یافت که  164.4به  79در سال  بیع متقابلگذاری خارجی در قالب افزایش یافت. سرمایه

  ی با این حال، در نتیجه برابر داشته است. رشد دوسبت به یک سال قبل نمیلیون دالر  3.055با  81در سال 

ایران شد،  صنعت نفت و گازاز  یتالمللی نفهای بینشرکت که منجر به خروج ، المللیهای بینتحریم

ل میلیون دالر در سا  778به    83دالر در سال  میلیون    2.456از    با شدت زیادی  در قالب بیع متقابلگذاری  سرمایه

گذاری با رشد سرمایه  87برای ایران بود. این روند در سال    درصدی  70  دردناکِسقوط    کاهش یافت که این  86

. خود رسیداوج  ینقطهمیلیون دالر به  3.466با  91در سال تغییر جهت داد که سرانجام در قالب بیع متقابل 

ش(  1390)  2011در سال    از سوی آمریکاتصادی  های اقاعمال مجدد تحریم  نماند.پایدار  صعودی    دروناین  منتها  

 را با انرژی ایران  صنعت ،واردات نفت ایران منعمبنی بر ش( 1391) 2012اروپا در سال  یو تصمیم اتحادیه

میلیون دالر  618این رقم به  94. در سال نشانه گرفتهای خارجی در ایران گذاری گیر سرمایهکاهش چشم

در  گذاری در قالب بیع متقابل را تجربه کرد. سرمایه  91د کاهش نسبت به سال درص  80سقوط کرد و تقریباً 

 .میلیون دالر افزایش یافت  503، حدود  میلیون دالری در سال گذشته  251، در مقایسه با افزایش  96آذر ماه سال  

ادهای  ی نفت و گاز در قالب قراردهای توسعهگذاری خارجی در پروژه خالصه، کل حجم سرمایه  طوربه 

تر همانطور که قبالً اشاره شد، بسیار پایین  ،میلیارد دالر است که  30نزدیک به    96تا    78های  بیع متقابل بین سال

قادر به جذب منابع  نتاکنو کلی، ایران طوربهاین صنعت است.  یمیلیارد دالر( برای توسعه  70از مقدار الزم )

 بنگرید(.  3-6 نموداره است )به نفت و گاز نشد این صنعت یبرای توسعه خود خارجی مورد نیاز
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درصد از تولید ناخالص صدم( )یک 01/0های خارجی در بخش نفت تقریباً گذاریمجموع سرمایه 

گذاری خارجی میزان جذب سرمایه  رغمبه ،  هاا وجود اینب  (.Torbat, 2005, 415)  دهدداخلی ایران را تشکیل می 

و نه توان  شد  ی خارجیفناوری پیشرفته  جذبقادر به کافی  یبه اندازه نه در بخش انرژی، کشور ایران 

نیافتگی صنعت نفت و گاز توسعه برای جبران کامل مکفی های داخلی و خارجی سرمایهسازماندهی و جذب 

ب،  ی پیش از انقالدر دوره میلیون بشکه در روز 6اش، یعنی تولید برای دستیابی به سطح تولید بلندپروازانه 

داخلی برای   یپیمانکارهای متعدد شرکت ایجاد  همراه بود با دولت لیبرالیسم اقتصادیاستراتژی  داشته است.

دولت  و متمرکز مستمر یمداخله طور 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

نفت  یمتقابل در بخش ها عیب یدر قالب قراردادها یگذارهیو سرما  یخارج میمستق یگذارهیجمع سرما .3-6شماره  نمودار

 1376-1396 یهاسال یو گاز ط

 است. سندهینو از اسبات(، مح1399) رانیا ی: بانک مرکزمنبع
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 بگان سیاسی ها و نخها با جناح و ارتباط آن ی شرکت ملی نفت شرکت های تابعه  .3-3-3

 های بازگشاییضرورتو  ی بخش انرژی  توسعه  مقتضیاتهای داخلی قادر به برآوردن  که شرکت با توجه به این

 کشاکش میاندولت و  یجانبه مستقیم و همه  یهای خارجی نبودند، مداخلهگذاری سرمایه رویاین بخش به

 ای ازدرجه اول، ی. در وهلهتبدیل شده بوداجتناب ناپذیر  وابسته به حکومت به امری نخبگان ها وجناح 

گذاری خارجی الزم بود،  برای تشویق و جذب سرمایه ی شرکت ملی نفتتابعه هاینسبی شرکت  «استقالل»

سی حاکم بر ایران، نظر به سازوکارهای اقتصاد سیا ها همیشه به مداخالت سیاسی دولت متکی هستند.اما آن

  کردن دخیل سازی لیبرالیسم اقتصادی در بخش انرژی و پیاده سطح نهادمندیِ بخش خصوصی، ساختار دولت و 

صنعت انرژی    یتوسعهملزومات  های )نیمه(خصوصی در پاسخ به  شرکت   تأسیسگذاری خارجی مستلزم  سرمایه

از منظر این  .داشتنیاز  ی اقتصادیتوسعهند در عین حال به نظارت دولت برای کنترل رواین فرآیند است. 

رفسنجانی   یدوره  ی صنعت نفت درحوزه   اقتصادی در  لیبرالیسمسیاست    پسایندتحلیلی،    و  شناسیشناخت   الگوی

ساماندهیِ تمهدیدات ی )نیمه(خصوصی برای هااز شرکت ایرشتهتصدی خاتمی، ی دوره در خصوصو به

 بورژوازی تجاری طی این فرآیند بخش   و  گذاری خارجی ایجاد شدندمایهسر  «مؤثرتر»دادن  جذب و مشارکت

 نقش مهمی ایفا کرده است. 

)که   1371گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در سال  کشف میدانهمزمان با تر، مشخص طوربه 

 ی مجموعه توسط شرکت نفت فالت قاره ایران، ( دهدرا تشکیل می  نیمی از ذخایر گازی ایران تقریباً

پارس جنوبی برای بسیاری  میدان  کنترل بر    توسط شرکت ملی نفت ایران ایجاد شدند.  28آفـ های اسپینشرکت 

  درون حکومتی،  های سیاسیو جناح اعوان و انصارداران تجاری، خصوصی جدید، سرمایه)نیمه( های از شرکت 

 
28 Spin-off companies 
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های  ایجاد شرکت یایده رواز این. آوردفراهم  عظیمتوزیع این غنایم  زدن بر وی عینی برای چنگ زمینه 

حداقل صد شرکت وابسته و »، دورهدر این  های قانون اساسی مطرح شد.خصوصی برای رفع محدودیت( نیمه)

عبارتند   آف()سپین ی های زیرمجموعه ترین شرکت . مهم (Zahirinejaad, 2012, 237) «ندشد تأسیسفرعی 

 « دریایی ایرانات تأسیس شرکت مهندسی و ساخت » (، OIEC) «صنایع نفت ساختمانمهندسی و »شرکت از 

(IOECشرکت مهندسی و توسعه ، )ی ( نفتPEDEC  ،) « پترو ایران  یتوسعه شرکت»  (PEDC ، )  شرکت«

 بنگیرید(. 3-1)به جدول  ( و پتروپارسPOGC) »شرکت نفت و گاز پارس« ، (NICO)  نفتیران اینتر ترید 

در تقریباً  ،های خارجیشرکت دادنمشارکتبا ، خصوصیی )نیمه( هعهای تابشرکت عنوانبهها این شرکت

ها در داشتند. این شرکت  مشارکتهای موجود در صنعت نفت و گاز ایران مستقیم و غیرمستقیم  پروژه  تمامی

 بنابراین و    اندرسیدهثبت  ، به  شوندنمی   جمهوری اسالمی  قوانین  ایران که در آن مشمولقلمرو حاکمیت  خارج از  

 شود.مالیات نمی شمولدرآمد آنها توسط دولت 

  صنعت نفت و گاز، به موازات فراوانی منابع انرژی در ایران،  اقتصادی درهای لیبرالی اجرای سیاست

و  شرکت ملی نفت آفِـهای اسپین شرکت  تأسیس برایمادی و عینی های شرطو پیشساز زمینه  همواره

قانونی،    حیث. از  بوده استاین منابع    تسلط بربرای    حکومتی درون های  جناح تجاری و    داریسرمایه ائتالف بین  

به دست دولت  ترکمفضا و استقالل بیشتری برای فعالیت در بخش انرژی با نظارت ی نوپا های تابعهشرکت 

ا شرکت ها ارتباط مستقیم خود را بآن های تابعه )نیمه(خصوصی بودند، اما  در عین حال، اگرچه شرکت   .آوردند

این   یتوسعه لیبرالیسم اقتصادی در راستای    جدید  . هدف آنها دستیابی به الزاماتملی نفت و دولت حفظ کردند

ی  این پروژه اقتصادی،  لیبرالیسم ی، در نتیجه ه( خاطرنشان کرد1992همانطور که هاریک ) بوده است. صنعت

بود. این بدان معناست   «دولت  صالحیتحدود    در چارچوبهدف تجاری  »یک    شرکت ملی نفتبرای  راهبری  
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نامدار زنگنه، وزیر بیژن ، در همین راستارا دنبال کند.  هباید یک استراتژی سودجویان شرکت ملی نفتکه 

کند. کرد بهتر پشتیبانی می های مختلف و عملو استقالل برای شرکت   »تمرکززدایینفت، اظهار داشت که از  

کنند.   عمل بازرگانی... باید کامالً براساس شرایط اقتصادی و  ملی نفت شرکتمن معتقدم که تمام واحدهای 

. استقالل (MEES, 1997, 40-49; in Mahdavi, 2011, 266) «کسب سود کنندتنهایی بهآنها همچنین باید 

للی المبین های  شرکت تا با همکاری    ندقادرآنها    بر اساس آن  کند کهها شرایطی را ایجاد میتجاری این شرکت

که در خارج   های تابعهاز طریق شرکت  »شرکت ملی نفت های بیع متقابل مناقصه کنند.قراردادبرای  نفتی

  خود  هایی که در آن کنترل کاملهای پیمانکاری مؤثر با شرکت نامهبا وارد شدن توافق  اند،شده ثبت  کشور

پیدا   های نفتیپروژه  ین مالی خارجیِ در تأم های قانون اساسیزدن محدودیت راهی برای دور، را حفظ کرده

 (.Yong, 2013, 10) است کرده 

 آف شرکت ملی نفت در صنعت انرژی ایران های سپینشرکت .3-1جدول شماره 

سال  های اصلیفعالیت 

 تأسیس

 آف  های سپینشرکت

در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، ، EPCیک پیمانکار پیشتاز خصوصی، 

 پارس جنوبی 12و  11و   10و  9ی فازهای مزایده گاز درشبریتی شراکت با

(BIEC, 2020). 

شرکت مهندسی و   1366

ساختمان صنایع نفت  

(OIEC) 

گذاری خارجی  و جذب سرمایه بازرگانیالمللی های شبکه بینفعالیت یبرای توسعه

 عنوانبه و (Naftiran  ،2020انگلستان( ثبت شده است ))متعلق به در جزیره جرسی 

 المللیدر سطح بینتجاری شرکت ملی نفت ایران های یکی از ابزارهای اصلی فعالیت

 نظامدر تنیده درهم یحلقهبه یک  نفتیران شرکت . با گذشت زمان،کندعمل می

  3مثال تسهیالت اعتباری  عنوانبه. ایران تبدیل شدی تجاری در صنعت نفت برآمده

 یمجر عنوانبه نفتیرانتمی مذاکره شده بود، از خا یمیلیارد دالری که در دوره 

شرکت نفتیران  1370

 ( NICO)    اینترترید
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 .(Maloney, 2015, 396)کرد استفاده 

های آمیز فعالیت خلق ارزش از طریق انجام موفقیت »این شرکت مأموریت خود را 

ای  اندازی پروژه هراهاندازی 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( بهChannel Islandی کانال ) شرکت در جزیرهاین  

این  تأسیسشد. همچنین،  تأسیسبیع متقابل های رسانی برای پروژهداخلی در خدمت

های عظیم نفت و گاز در  ظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژهبه من شرکت

 .بود شرکت ملی نفت

شرکت مهندسی و  1373

نفت  توسعه 

(PEDEC ) 

و   (General Contractor)یک شرکت پیمانکاری عمومی عنوانبه» پتروایران

با هدف اجرای شرکت ملی نفت ایران  یهای تابعهیکی از شرکت عنوانبه

 .دشسیس أت ی جرسیدر جزیره  «میدان های نفت و گاز یهای توسعهروژهپ

 (1399)پتروایران، 

شرکت توسعه  1375

 ( PEDCO)  پتروایران

های فرعی شرکت ملی نفت ایران یکی از شرکت عنوانبهشرکت نفت و گاز پارس 

 . این شرکت مسئولیتدش 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

شرکت نفت و گاز  1377

 ( POGCپارس  )

سرپرست اصلی پیمانکاران  عنوانبهکه در انگلستان به ثبت رسیده است،  این شرکت

شد. پتروپارس قصد   تأسیس 1376در هفتم بهمن  فرعی در بخش گاز طبیعی ایران

( تبدیل شود و به دنبال E&Pاکتشاف و تولید )  المللیبین به یک شرکت دارد

های جدید برای توسعه در ایران و سایر کشورها با همکاری شرکت های فرصت

 نفتیرانسهامداران اصلی آن صندوق بازنشستگی  .استالمللی نفت در جهان بینمعتبر 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صندوق های بازنشستگی  و( درصد 60)

(IDRO )(40 درصد )(.1399 پتروپارس،) بودند 

 پتروپارس  1376
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 در بخش انرژی افراد حکومتی ها و های پیمانکاری و نفوذ جناح شرکت .4-3-3

ی  درجه  خصوصی دارای( نیمه ) نهادهای عنوانبهی شرکت ملی نفت ایران های تابعهرغم اینکه شرکتعلی

چنان بر پیوندهای محکمی دارند و دولت هم حکومتیون ردهای ها با جناح آن اما هستند، «استقالل » میعنی از

 گییافتهسازمانواقعیت است که بخش خصوصی داخلی قدرت و    امر ناشی از این  دارد. این  مستمر  ها کنترل آن 

  در بسیج نیروهای اجتماعی   بخش خصوصیبا توجه به توانایی محدود  .  ساً وارد عمل شودانداشته است تا ر  کافی

 مرکانتیلیستینوگرای  توسعه   دولت  ی مستمرمداخلهنیازمند    صنعت نفتمنابع مالی، بازسازی    تأمینو    و تولیدی

 است.توسعه در این صنعت  فرآیندبرای مدیریت 

اصلی یک  هایخصیصهاز  ین حوزهاهای سیاسی در ، دخالت شدید جناحدر پرتو پاردایم نظری ما

  گرای توسعه دولتجمهوری اسالمی به یک  انتقال فرآینداقتصادی در  یتوسعه محورِاستراتژی دولت 

ی  های تابعهشرکت)و  بین دولت و شرکت ملی نفت    ی ارگانیکرابطهبه موجب آن  است که    مرکانتیلیستینو

، هتور ضروری برای استمرار تسلط دولت بر جامعیک فاک( خصوصیمه های تجاری نیعنوان شرکت آن به 

زمانی  تنها  »شرکت ملی نفت به این معنا،  بوده است. ( و ساحت سیاسیدر بخش انرژی  ویژهبه اقتصاد )

 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  کردند می   کافی محکم  یاندازه  ، بهکندمی متصل    اشسیاسی

شد، این بینی می پیش اند و به تبع آن بندی شده ها 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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فرآیند  سیاسی در هایجناح 29« غیرمنطقی » ی ، مداخله رون حکومتدر د سر موقعیت قدرت بر

داران تجاری، سرمایه بر بستر این شرایط، های گوناگون.حوزهاقتصادی و افزایش فساد در  هایگذاری سرمایه

 اند.شدهالحات جدید اقتصادی اصلی اص برندگانِ و نظامی فرادولتینخبگان وابسته به رژیم، بنیادهای 

مقام مهم در وزارت یک  ،  ، مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی1370  یمثال، در اواخر دهه   عنوانبه 

 توسعه های پروژه بازوی  عنوانبه  ریاست شرکت پتروپارس،. هاشمی کسب کردهای تابعه نفت و شرکت 

را بر در صنعت انرژی    بیع متقابلهای  برای پروژه ، یکی از اصلی ترین شرکای داخلی  توسط شرکت ملی نفت

این  و سیاسی در کشور بود. عالوه براقتصادی  نفوذشرکت برای بر وی کنترل  اصلی . هدفعهده داشت

 به همین سبب،  بوده است. ات دریایی ایرانتأسیس شرکت مهندسی و ساخت  رئیس    در همین اثنامهدی هاشمی  

. او (Maloney, 2015, 395)کند  شریک شرکت پتروپارس عمل می   عنوانبه آور نیست که این شرکت  تعجب

  شرکت ملی نفت ایران،  یهای تابعهسازی مصرف سوخت ایران، یکی از شرکت بهینه  شرکتهمچنین رئیس 

های شرکت از طریق  2003و  2002فاش شد که در سال  استات اویلمدیران  یمحاکمه  یقضیه در »بود. 

برایشان تضمین دریافت قراردادهایی را  اند تابه هاشمی رشوه پرداخت کرده انگلستان در  شدهثبت ایِواسطه

 . (Yong, 2013, 12) «کند

به    یبود. حسین  شرکت پتروایرانی خاتمی، سید مهدی حسینی، معاون وزیر نفت، رئیس  بعداً در دوره

 به »آقای بیع  ،بسیاری از معامالت اولیه و مذاکره در مورد بیع متقابل دلیل نقش خود در طراحی مدل قرارداد

شد جایگزی وی  معاون وزیر بود، او همکه  میرمعزی ، مهدی 79. در سال معروف شده بود 30متقابل« 

 
 است. دارانهداری در پاسخ به مقتضیات فرآیند انباشت سرمایه غیرمنطقی از منظر منطق سازوکارهای سرمایه  منظور از . 29

30 ‘Mr. Buyback’ 
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(Maloney, 2015, 394 .) مشارکت داده  پارس جنوبی ی پروژهای عظیمتوسعه در شرکت پتروایراناگرچه

  عنوان به پتروپارس،    تأسیس  تازه   ه یک شرکتابع مالی، این پروژه ب در جذب من  اشناتوانی   یبود، در نتیجه   شده

. پتروپارس به تدریج در فازهای یک واگذار شد  ایران، خصوصیِ شرکت ملی نفتی نیمه یک شرکت تابعه

 (. 1399مشارکت داده شد )پتروپارس،  ( پارس جنوبی1379(، چهار و پنج )1377)

مربوط به فساد نقش داشته   اتهاماتیک سری رسوایی و  پتروپارس در طول تاریخ حیات خود در

خاتمی، سرانجام در سال محمد متحد نزدیک  و رئیس پتروپارسبهزاد نبوی، است. به دلیل فشارهای سیاسی، 

ساختن فراهم این شرکت را با  سرانجام، بیژن زنگنه، وزیر نفت در زمان دولت خاتمی،    مجبور به استعفا شد.  80

زیر نظر دولت قرار   کامل  طوربه ،  گی شرکت ملی نفتهای بازنشستخرید سهام در صندوقبرای  ملزومات الزم  

پارس جنوبی،   یتوسعهتأخیر در اصلی و های چهره  ات درتغییرغیر از برخی به  .(Yong, 2013, 11-12) داد

نزدیک بین دولت   یطه راب  با مدنظر قرار دادن.  نخورده باقی مانددست نیز    پتروپارس  عملکرد و ساختار شرکت

را سردرگم  خارجی، جای تعجب ندارد که وضعیت پتروپارس ناظران ی شرکت ملی نفتهای تابعهو شرکت 

  کند، یک شرکت خصوصی عمل می عنوانبه »که پتروپارس اندشتهاظهار دابرخی از این ناظران  کرده است.

و سایه و فاقد کارکنان  یتابعه هایشرکتسایر  که چیز بیشتری از شود گرچه توسط دولت کنترل می

  .(Energy Compass, 2001) «اندنبوده های واقعی توانایی

 گر یک بازی  عنوانبه شرکت ملی نفت »به سرعت    ییک شرکت تابعه  عنوانبه عالوه بر این، پتروایران  

 ,Maloney, 2015« )شد میدان سلمان  یتوسعه  ی قرارداد بیع متقابل برایبرنده که زمانی اصلی ظهور کرد 

ی شرکت ملی نفت، ریاست ساحلی تابعهی، رئیس سابق شرکت یمصطفی خو توسط (. شرکت پتروایران396

المللی را دنبال های بین شرکت   دادنجمهوری خاتمی فعالیت تجاری و مشارکتخوئی در دوره ریاست    شد.می



 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی 
 

 112 
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  ییک شرکت صاحب صالحیت در حوزه   عنوانبهصورت رسمی  ه ب  95در سال  

ای اجرای پروژه های بزرگ نفت و گاز در قالب مدل جدید المللی نفتی برهای بینشرکت همکاری با 

منازعات سیاسی پیرامون این  (.1399، پدکو) وزارت نفت قرار گرفتیید أتمورد  (IPC) قراردادهای نفتی 

مسئولیت    پتروایرانخاتمی، ی  ، در دوره1377میدان نفتی سلمان پدیدار شد. در سال  یشرکت در زمان توسعه

 از  هاسیاسی را داشت، اما آن  استیالیطلب ادعای را بر عهده داشت. اگرچه جناح اصالح  انمیداین  یتوسعه

هنگامی   کردند.می  امتناع »کرسنت پترولیوم«شرکت اماراتی و  شرکت پتروایرانانتشار جزئیات قرارداد بین 

بنزین  تکا به اینکه با او  فاش کردندبه قدرت رسید، متحدانش این معامله را  84نژاد در سال که احمدی 

از آنجا که دولت در   .(Yong, 2013, 12)ور شدند حمله  این قراردادبه قیمت فروخته شده، نشده ارزان تصفیه

یک شرکت   عنوانبه ی« دانا انرژ »داشت، شرکت  را سازی شرکت پتروایرانی خصوصی برنامه  84سال 

رئیس در آن مقطع ، پتروپارسامل سابق ی، مدیر عیزیرا مصطفی خو .موفق به خریداری آن شد خصوصی

 نا انرژی بود. ادشرکت 

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 

میدان سروش/   یدرصدی برای توسعه  10  سودیبه دست گرفت و بعداً  کت را   ریاست این شر،  راه و شهرسازی

شرکت های  یکی دیگر از زیر مجموعه   شرکت نفت و گاز پارس.  (Maloney, 2015, 396حاصل کرد )نوروز  

پارس   یپروژه »میدان گازی پارس جنوبی و پارس شمالی فعالیت دارد.    یتوسعه  یاست که در زمینه ملی نفت  
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 سهام مهارشده  یمنرا به یک امپراتوری قدرتمند و سودآور تبدیل کرد که به  شرکت نفت و گاز پارس    ،جنوبی

که توسط مدیریت شرکت ملی نفت  گذاری فرادولتیتوسط صندوق بازنشستگی ایران، یک صندوق سرمایه

 .(Yong, 2013, 10)« شودنگه داشته می ی شرکت ملی نفت در دستان خانواده محکم  شود،کنترل می 

شرکت  اقتصادی شدت یافته است. کل فرآیند لیبرالیسمهای سیاسی در بین جناح و کشمکش رقابت

داری رفسنجانی ی زمامدر دوره ان سازندگی«دور» ، که ازاالنبیاخاتمسازندگی  قرارگاهبزرگ وابسته به سپاه، 

اوایل  در داد.گسترش  از و پتروشیمیی نفت و گحوزه فعالیت های خود را به بودفعالیت اقتصادی درگیر 

تالش کردند تا در بخش باالدستی  ،االنبیاخاتمقرارگاه  صدرا و شرکت سپاه،  به دو شرکت وابسته 1384سال 

خاتمی و متحد  ینفت در دوره وقت زنگنه، وزیر بیژن اما قرارداد آنها توسط ،نفت دسترسی داشته باشند

شرکت خاتمی، زنگنه مانع از ورود جمهوری  ریاستدوم   یبر این، در دورهعالوه    لغو شد.  ،نزدیک رفسنجانی

MJF   میدان گازی پارس جنوبی شد یهای توسعه پروژه به (APS, 2001, 16).  

به ارزش   بدون مناقصه  قرارداد  االنبیاخاتم،  84در سال  نژاد  احمدی   رسیدنبه قدرتها، پس از  به رغم این

تیرماه این قرارداد در  .  میدان گازی پارس جنوبی دریافت کرد  16و    15فازهای    یسعه برای تومیلیارد دالر    2.7

ات دریایی ایران امضا تأسیس و شرکت مهندسی و ساخت    االنبیاخاتممیان شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه    85

یا  ـترین زرگتدریج به یکی از ببهاز آن زمان به بعد، خاتم االنبیا  (.1393، تسنیم؛ 1386، فارس) شد

دستی های باالدستی و پایینپروژه  عرصه ازپیمانکارانی تبدیل شد که هم اکنون در چندین  ـترین بزرگ 

میدان، صنایع  یتوسعههای ، ازجمله در حوزهکشور فعالیت می کندو پتروشیمی صنعت نفت و گاز 

این روند به گونه ای  . (a1399اتم، )خ خطوط انتقال نفت و گازنفت و گاز و  ی ، مخازن ذخیره گاهیپاالیش 
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تبدیل  و پتروشیمی صنعت نفت و گازبازیگر داخلی در  و تأثیرگذارترین ترینبزرگکه سپاه به  ادامه یافت

 شده است.

نهادهای فرادولتی  پیمانکار )نیمه(خصوصی و    ایدادن مجموعه مشارکت گذار از یک سیستم متمرکز به  

بهتر است که  داری ایران داردی دینامیسم درونی سرمایهمرتبط با توسعه  فرآیندی ،در بخش انرژی و نظامی

  است،  مرکانتیالیستینو ی گرادولت توسعه ، که ویژگی مهمباالاز  لیبرالیسم اقتصادیِ استراتژی آن را در پرتو

ز طریق  ویژه ابه  ،سپهر اقتصادیکه به موازات کنترل شدید دولت روی این  شناخت و تحلیل کرد؛ فرآیندی

اجرای این صنعت را به سوی  ی سپاه،های زیرمجموعه های پیمانکاری داخلی و شرکت شرکت  تأسیس

به شدت حضور و گسترش پیمانکاران داخلی و سپاه در این صنعت  داد.سوق  اقتصادیای لیبرالیسم هسیاست

داران تجاری متی و سرمایهحکوهای درون تحت تأثیر مداخالت سیاسی قرار گرفت. پیوندهای محکم میان جناح 

های تابعه را قادر ساخت تا رقیبان سرسخت خود را از میدان  ، شرکت که سعی در کنترل صنعت نفت داشتند

 ازند. 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    بازسازیاقتصاد سیاسی ایران و  

»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؟«

 یشدهاثباتخایر ذو دومین  یشدهنفت خام اثبات ایرمانطور که نشان داده شد، ایران چهارمین ذخه

از  درصد 80 ی، درآمدهای نفتی تقریباًژئوپلتیکگاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. با داشتن چنین موقعیت 
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 شرایطاین    دهد.را تشکیل می   از کل درآمدهای دولت در دوران پس از انقالب  درصد  55کل صادرات ایران و  

تولید و  رجی پیرامون نوسانات قیمت نفت،  داخلی و خا  متعدددرآمد دولت را در برابر عوامل  های اصلیِ  شریان

، ما دیدیم که گرفتن این عواملبا پی سازد.پذیر می المللی آسیببین ای ومنطقه و تحوالتنفت بازار صادرات 

 بود.  متکیبه میزان قابل توجهی به درآمد نفت  هالتدواقتصادی  هایچگونه برنامه 

 صنعتبین دولت و  یدر رابطه و بنیادینی تغییر محسوس که هیچ رونمایی شد در این فصل همچنین 

مبنی بر  ،مورد تأیید قرار دادرویکرد نظری ما را  وجود نیامد. این امربه جمهوری اسالمی  حاکمیتنفت تحت  

نظام اجتماعی  ،  دجمهوری اسالمی ش  سر کار آمدن   که منجر به   ، »انقالب پاسیو«ان یک  س، به 57انقالب    کهاین

تغییرات برخی  سواینخورده باقی ماند، دست یدر مقیاس وسیع دوران سلطنت پهلویو مناسبات تولیدی 

جمهوری  و سیاسی اقتصادی عمیق، یک بحران این با وجود و فرهنگی. سطح سیاسیدر  یی و ظاهرمولکول

ای از اصالحات اقتصادی در رشته لیبرالیسم اقتصادی،های ، در راستای اجرای سیاستسالمی را وادار کرد تاا

 گذاری خارجی انجام دهد.را برای جذب سرمایه صنعت نفت و گاز

را در از باال  اقتصادیِ ایران استراتژی یمرکانتیلیستنو یگراتوسعه دولتدهد که نشان می فوقنتایج 

های  دادن شرکت مشارکت قانونی امکان  از لحاظآورد تا فراهم ار قرار داد بلکه ملزومات عملی را دستور ک

  است   همزمان  ی راهبردی پروژه . این  دآورفراهم  در بخش باالدستی نفت و توسعه این صنعت را    فتیالمللی نبین 

  کردن بسترسازی دخیل  هاه مؤلفاین داخلی در این حوزه.  های پیمانکاریای از شرکت مجموعه  تأسیسبا 

نفت و گاز بود. در این میان،  یهای توسعهدر پروژه حکومتیدرونهای بگان و جناحنخداران تجاری، سرمایه

در   ویژهبه  گام،بهگام  های خود را به صنعت نفت و گاز گسترش داده وسپاه فعالیت  یزیرمجموعه های  شرکت 

 ند.تبدیل شد سپهر اقتصادیدر این  مسلطیک بازیگر به  ،نژاددوران ریاست جمهوری احمدی 
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اقتصاد سیاسی ایران از  تحولکه توانیم چنین نتیجه بگیریم میپایان رساندن این فصل، برای به 

سوی  داری دولتی به شکلی از سرمایه تکوین، که مرکانتیلیستینوگرای دولت توسعهکورپوراتیسم دولتی به 

 بود، ی شدید دولت در اقتصاد()به موازات استمرار مداخله دارییسم سرمایهولیبرالنداری 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  و گاز ی نفتشدهی صنعت ویران برای تحقق بخشیدن به توسعه «وابسته یتوسعه »یک استراتژی 

با این حال، این  .داشتبورژوازی ایران و جمهوری اسالمی  یبلندپروازانه  اندازی اقتصادیِچشمبرای اساسی 

های )نیمه(خصوصی و  شرکت   از رهگذر  ویژهبه جدی دولت در این زمینه،    یزمان، مداخلههم   طوربه استراتژی  

ما را به این نتیجه    هامؤلفهاین    ضروری بودند.ای نظامی، بسیار  بنیادهای فرادولتی و نهاده  به  وابسته  هایشرکت 

پیوندی  کننده در اقتصاد نیاز به ایجاد سپاه از یک نهاد نظامی به یک عامل تعیین تحولکه درک  رساندمی

 ،رودارد. از این پساانقالبایرانِ ول در اقتصاد سیاسی های سپاه و تحی فعالیتدامنه  ارگانیک میان گسترش

و پتروشیمی را مورد غور و بررسی قرار های سپاه در صنعت نفت و گاز  و دامنه فعالیت  حجم  استاکنون الزم  

 در فصل بعد ارائه خواهد شد. مهم این ، کهدهیم

*** 
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 صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سپاه در های حضور و گسترش فعالیت فصل چهارم: 

 

 مقدمه .1-4

 یسپاه در اقتصاد نتیجه  دار شدن فعالیتو دامنه  شد، دخالتاوی و تحلیل واکپیشین های همانطور که در فصل 

های اقتصاد سیاسی ایران از زمان آغاز سیاست رتبط با ساختاری سیاسی و اقتصادی مسازوکارها دینامیسم و

یک   نعنوابهنقش سپاه  بازنماییاین فصل  مقصودزمینه، این پیش  داشتنمحلوظاست. با  یاقتصادی نولیبرال

کند: نخست، دو هدف مشخص را دنبال میاست. این فصل    و پتروشیمی  در صنعت نفت و گازداخلی  پیمانکار  

؛ دوم، تا به امروز 1368اقتصادی از سال  متنوع های حوزهسپاه در  ورودتاریخی  یتوسعهو توالی فرآیند 

در   حکومتیدرون هایم، نقش جناحو سو؛ سپاه در صنعت نفت و گازی کِردوکار گسترهو تحلیل  بازنمایی

این فصل سومین پرسش فرعی را مورد پژوهش قرار   رواز این سپاه در این صنعت. حضورتضعیف /تقویت

 سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟دهد: می

ذیل شرح  بهاین فصل  ساختمان، رآیندبازنمایی این ف این پرسش و به تبع آن تحلیل و کاوش برای

 قدریک بازیگر به شدن تبدیل سمت به سپاهکرد عمل ییابندهگسترشبر ابعاد  دارد مروری 4-2است. بخش 

استدالل این است که این . مرکانتیلیستی ایراننودولت  کالن هایسیاستتحت استراتژی و و مختلط اقتصادی 

برای  معتمد حاکمیت  ابزار    سانبه تا در اقتصاد مشارکت و    آن نیازمند است  یتابعههای  به سپاه و شرکت   دولت

در امان حکومتی  های درونمنازعات بین جناح  ازدولت در اقتصاد عمل کنند. البته این روند  نفوذ    و حفظ  تأمین

واکاوی این ود. خواهد ب ها متأثرهای سپاه از این کشاکشی فعالیتدامنه  انقباضنخواهد بود، بلکه انجماد و 

 4-3اقتصادی مهم است. بخش  هایعرصه تاریخی دخالت سپاه در  و توالی برای شناخت پیشینه  جنبه از مسئله
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بُعد آن  که بر چند اختصاص داده شده و پتروشیمی سپاه در صنعت نفت و گاز  موقعیت به ورود و تحکیم

تصویر بهو  ؛ صنعتاین  االنبیا در  ای قرارگاه خاتمهفعالیت؛  سپاه به این صنعت  واردشدنآغاز  :  شودمیمتمرکز  

-1398) هاریاست جمهوری  های پیاپیدورهفعالیت سپاه در این حوزه در  تحول دخالت و گسترشکشیدن 

 ، اینپایانیفرآیند. سرانجام بخش در این  حکومتیدرون های جناح ثربخشیِ به منظور شناخت و تبیین ا( 1379

 رساند.به پایان می یری کوتاه گفصل را با یک نتیجه

 ت موقعیت سپاه در اقتصاد ایرانی توالی تاریخی ورود و تثب .2-4

جمهوری اسالمی به   ساختار اقتصاد سیاسی تکوین و تحول، طور مفصل بررسیده شدتر بهپیشکه  طورهمان 

. خلق کردقتصادی  های ابرای دخالت سپاه در فعالیت  یخیزحاصل   بسترهای  یمرکانتیلیستنوگرای  دولت توسعه

فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی و ساختار    پویایی درونی و سازوکارهایبود که    هاییضرورت این البته ناشی از  

در راستای اقتصادی    تعدیالتاز  ای گسترده  زنجیره هنگامی که دولت تصمیم به اجرای  طلبید.  میقدرت سیاسی  

  سپاه ی یافتهفرینی بنیادهای فرادولتی و نهاد سازمانآنقش ی گرفت، نولیبرالاقتصادی  هایاجرای سیاست 

 د.فرآیند تبدیل شده بوبرای نظارت دقیق بر این  به امری ضروریبرای استراتژی دولت  پاسداران

 پساجنگ ایران  های ورود سپاه به اقتصادِزمینه پس .1-2-4

قش نیروهای مسلح در تحکیم جدید. ن  ایپدیده  آور است و نهحضور سپاه در اقتصاد نه شگفت   کنونی  برجستگی

 ی لویت قابل توجهی برای همه وا بیانگر اقتصادی، تحوالتها در جمهوری اسالمی و مشارکت آن 

مشارکت سپاه ریشه در سرآغاز است.  پساانقالب یدر دوره جمهوری اسالمی حکومتی درون هایفراکسیون 

 لیبرالیسم  سازیپیاده( در  1368-1377انی )رفسنج  جمهورییاستدر زمان ر  پسا جنگ  یتحوالت اقتصاد  یدوره

،  2015)مالونی،    با تشکیل صدها شرکت تابعه گسترش یافته است«    از آن زمانها »این فعالیتدارد و    یاقتصاد
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ویژه بخش خصوصی، ، بهدر راستای توسعه ظرفیت اقتصاد داخلی گیبنیه بیسو، با توجه به از یک(. 342

از  .دخیل کرداقتصاد ایران  یرا برای مشارکت در توسعه و نظامی فرادولتی رنگارنگرفسنجانی مؤسسات 

، نقش  شدن حکومتبندی جناح یعنی ، در جمهوری اسالمیدولت  ی ساختوارهدیگر، ویژگی کارتل سوی

 کرد. روزافزون سپاه در اقتصاد را تسریع 

اقتصادی را   یه مؤسس  تعدادیظرفیت و تخصص خود در جنگ ایران و عراق،  رشدو  سپاه با بسط

اهرمی در دست   عنوانبهو مشارکت در تحوالت اقتصادی و سیاسی    گرفتهنضجنوین  برای انطباق خود با شرایط  

و بعداً 1365شهریور ماه را در  «بنیاد تعاون سپاه» ،گیری راهبردیسودر راستای این سپاه کرد.  تأسیسدولت 

  ی زمینهبنیاد 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 است.مخابراتساخت و ساز، 

مبنی   ای و با درخواست دولت رفسنجانیعلی خامنهقانون اساسی و به دستور    147سپس، سپاه »در راستای اصل  

وارد ، 1368آذرماه  23ر تاریخ د االنبیامقرارگاه سازندگی خات تأسیسکت در امر بازسازی کشور، با بر مشار

   (.a1398های اقتصادی شد )دنیای اقتصاد، ی فعالیتعرصه 

های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی  قرارگاه از زیرمجموعه » ی آن،نامه طبق اساس

هزار  170، این قرارگاه االنبیاخاتمی سردار عبداللهی، فرمانده سابق به گفته  .شودی کل سپاه تعیین م یفرمانده

 (. 1396،  باشگاه جوانکنند« ) هزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه کار می   5  و  دارد  نیروی انسانی

های  عظیم در »رشته و گرایش های  ترین بازوی اقتصادی سپاه با اجرای پروژه  مهم  عنوان به بنابراین ، خاتم االنبیا  

مختلفی از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن، خطوط انتقال گاز، راه و باند، ساخت بنادر، سد و 

گاه قرار تکوینی »دنیای اقتصاد« فرآیند تاریخی روزنامه جا(.« )همانهای دریایی و غیره می باشدسازه
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ی سازندگی؛  ( مرحله 2؛  بازسازیی  ( مرحله 1:  به چهار مرحله تقسیم کرده است  رابعد  به  1368از سال  االنبیاء  خاتم

ای که رفسنجانی در صدر  دورهی نخست، . در مرحله ی الگوآفرینی( مرحله 4ی انحصارشکنی؛ و ( مرحله 3

  و اجرای  ساخت و سازی در حوزههای بازسازی پروژه اجرای االنبیاخاتم(، 1368-1377) دولت قرار داشت

اقتصادی آغاز کرد. در این دوره،  هایفعالیتخود در  مشارکت فاز نخست عنوانبه را های عمومی پروژه 

چون های بزرگی هم که پروژهرا برای تقویت قدرت نظامی سپاه اختصاص داد بل   هنگفتی رفسنجانی نه تنها مبلغ  

،  در گام بعدی. این شرکت  اعطا کرد  مناقصه به سپاه  /زرگراه ساوه را نیز بدون تشریفاتسد کرخه و بساخت  

های گوناگون توسعه و صنعتی گسترش های خود را به حوزهی فعالیت، دامنه (1377-1384خاتمی )  یدر دوره

سپاه  متمرکز بود. تابعهاجرایی و نهادهای های ستاد ها وقرارگاه ساماندهی روی االنبیاخاتم، مقطعدر این  داد.

آهن، های راه و راههای بزرگی را در گرایشتوانست پروژه اشهای اقتصادی لیتفعا پیشرفت روزافزونبا 

های آبیاری و زهکشی، معدن و صنایع معدنی، های زیرزمینی، سد و بند انحراف، کانال و شبکه تونل و سازه

ب و نیز گرایش سازی، خطوط انتقال نفت، گاز و آهای دریایی، ابنیه و پلپتروشیمی، بنادر و سازهنفت، گاز و  

چندین شرکت تابعه   االنبیا خاتمبا گذشت زمان،  (.c1398« )دنیای اقتصاد، دخدمات مشاوره مهندسی اجرا کن

رات، آموزش، فرهنگ و صنعت  سازی، حمل و نقل، واردات، صادهای کشاورزی، صنعت، معدن، راه زمینه در  را  

تبدیل شد.  توسعهو صنعتی های ن ایران در پروژه ترین پیمانکارا نفت و گاز تشکیل داد و به یکی از بزرگ 

 .(Wehrey et.al., 2009, 60) شودشناخته میسپاه ترین بازوی مهندسی مهمامروز  این قرارگاه

های خارجی و پیمانکاران المللی، هنگامی که اکثر شرکت های بین تحریم متعاقبو  سوم یدر مرحله 

، خاتم االنبیا تالش هاساماندهی و اجرای این پروژهبرای تی بودند، های زیرساخاجرای پروژه توقفمجبور به 

های که قبالً توسط شرکت   هاییپروژه مگاگام بردارد،    تریعظیمهای  های عمومی به سمت پروژه کرد از پروژه 
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انی  عمر  یپروژه   183»قرارگاه خاتم طی دوران دولت یازدهم،   (.c1398)دنیای اقتصاد،  شدند  خارجی انجام می 

بوده است  [ ]فناوری اطالعاتونقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی حملو صنعتی که شامل 

اصلی  هایحوزه است،  این قرارگاه آمدهکه در تارنمای  سانهمان (.1396« )خاتم، را به اتمام رسانده است

( پ ؛، معدن و صنعتعمرانب(  ؛می)الف( نفت، گاز و پتروشی :هستندبه شرح ذیل  االنبیاخاتم هایپروژه 

 االنبیا خاتمد که نوجود دار متنوعیفرعی  هایگرایش ،هاعرصه . در این زداییت( محرومیت  و ؛کشاورزی

، دریاییهای نیروگاه، اسکله و بنادر، سازهساخت از جمله  :کندفعالیت می هاچندگانه در آن نهاد  یک  عنوانبه 

 )خاتم،  ری ارتباطات اطالعاتی، مشاوره، تأمین مالی خدمات تحقیقاتی و مهندسیمعدن، فناو  و  صنعتنقل،  وحمل 

a1398  ،؛ دنیای اقتصادc1398.)  مهم و زیربنایی   یپروژه   1800بیش از  تاکنون  ،  های این قرارگاهمطابق گزارش

، هاحاج رسولی   یگفته   بر اساسعالوه بر این،    .(a1398)خاتم،  اعطا شده است    االنبیاخاتمبه  های مختلف  در زمینه 

کشور ساخته شده که  سد در  300دهد حدود »آمارها نشان می  مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،

میلیارد مترمکعب، توسط وزارت نیرو احداث شده است. اگر  52سد ملی بزرگ با حجم مخزن باالی  182

 182اهی داشته باشیم، طبق برآوردها از مجموع االنبیا در ساخت این سدها نگبخواهیم به نقش قرارگاه خاتم

حدود  »وی خاطرنشان کرد: « .ساخته شده استآن  یسد توسط این قرارگاه و مؤسسات زیرمجموعه  62سد، 

االنبیا در دستورکار قرار گرفته است؛ حال یا توسط پیمانکاران قرارگاه خاتم کنونی سد فعال 100از  سد 22

چون  قرارگاه هم یهای زیرمجموعهسسات و شرکت ؤمدتاً تمام پروژه به دست مصورت بخشی از کار یا عبه 

»عاشورا«، »امین«، »فجر«، »جواداالئمه«، »سپا سد«، »ثاراهلل«، »امام علی«، »فاطر« و... »بعثت«،  یسسهؤم

اظهار کرده   ،بیااالن، فرمانده قرارگاه خاتم، سعید محمدزمانهم (.d1398دنیای اقتصاد، ) د«در حال اجرا هستن

اعالم  98بهمن ماه همچنین، در . «درصد سدها و مخازن آبی کشور توسط قرارگاه ساخته شده است 55»که 
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درصد مترو شهرهای  60درصد خطوط ریلی کشور و  35کرد که »با احداث چهار هزار کیلومتر راه آهن 

 (. 1398، پانا« )مختلف کشور را احداث کرده است

»در مورد میزان حضور سپاه در اقتصاد ایران رقم دقیقی ( گزارش داد 1391یران )اقتصاد اتارنمای 

یازده هزار   ]  1391تا    1384از  [  دهد، حداقل طی هفت سال گذشتهنشده است. برآوردهای اولیه نشان میمنتشر  

ه سپاه پاسداران »براساس برآورد اولیمچنین  « ه.عمرانی از سوی دولت در اختیار سپاه قرار گرفته است  یپروژه 

های عمرانی در  قرارداد با دولت برای فعالیت 1700ها . همین شرکتشده در اختیار داردشرکت ثبت  812

های انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن االئمه، سه بانک وابسته به  بانک  گزارش، »همین  مطابق  «  .اختیار دارند

مالی و   یهای سینا )وابسته به بنیاد شهید(، مؤسسه سپاه در بانک  ،زمان با آنآیند و همسپاه و بسیج به شمار می

مالی و اعتباری کوثر دارای   یسسهؤماعتباری آینده )وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان(، بانک پاسارگاد و  

اه  های غیررسمی و اقتصادی سپنژاد موضوع فعالیت تر اینکه، »اولین بار محمود احمدی جالب سهام است«.

های تجاری در یش کشید و اعالم کرد سپاه اسکلههای غیرمجاز را پپاسداران را مطرح کرد. او بحث اسکله

 «. .اختیار دارد

 سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی  دخالتی حجم و گستره  .3-4

نترنتی  یا  مایدر تارن  است.  «نفت، گاز و پتروشیمی»ی  حوزه   االنبیاخاتمهای اقتصادی  ترین فعالیتیکی از مهم

،  77/ 14/11و با کسب مجوز فرماندهی معظم کل قوا در    1377از سال   االنبیا »خاتم  کهقرارگاه آمده است  این  

بزرگترین   عنوانبه اکنون قرارگاه  .«های نفت و گاز و پتروشیمی کشور شدرسماً وارد فعالیت در پروژه 

 ت«اسدازی بومی صنعت نفت و گاز کشور شناخته شده  انپیمانکار با راهبری، مدیریت، طراحی مهندسی و راه

اقتصادی بر   یمحاصره یشدن حلقهبا تنگ سایت آمده است، »بر اساس آنچه در همین وب  (.a1398)خاتم، 
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گذاران خارجی از جمله توتال، پتروناس، استات اویل، گازپروم، اِنی، دایلم، هیوندایی  ها و سرمایهکشور، شرکت 

 یکباره   به   بود  شده  انجام  هاآن   مشارکت  با   جنوبی  پارس  ابتدایی  فازهای  که  دیگر  خارجی   هایو بسیاری شرکت 

االنبیا و هلدینگ تخصصی ازندگی خاتمس  قرارگاه  شرایطی  چنین  درکردند، ...    خالی  را  فازها  این  ساخت  یعرصه 

 این وارد ... ]هاپروژه  این[بازوی تخصصی اجرایی  عنوانبههای تابعه آن نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت 

یکی دیگر از پیمانکاران قدرتمند  (.b1398)خاتم،  فتگر عهده بر را ،16 و 15 فازهای اجرای و شده عرصه

 االنبیا خاتم از جمله  ـاالوصیا است که از چندین شرکت بزرگ ایرانی در بخش نفت و گاز، کنسرسیوم خاتم 

ات دریایی، تأسیس ع نفت )اویک(، شرکت مهندسی و ساخت شرکت ساختمان صنای دار اصلی،سهام عنوانبه 

شرکت خواهر  یاالوصیا« به منزله ایزوایکو و صدرا ـ تشکیل شده است. در واقع »قرارگاه سازندگی خاتم

مدیریت های  راه دیگر شرکت اتفاق و همبهاالنبیا وارد میدان نفتی و گازی کشور شد تا  قرارگاه سازندگی خاتم

  جانشین ،عبدالرضا عابد یه گفتهب (.1393، دانا) ربوط به صنایع نفت و گاز کشور را کامل کنندم یهاپروژه 

اولین پیمانکاری که وارد عسلویه و پارس جنوبی شده قرارگاه »، االنبیاخاتموقت  فرمانده  رحیم صفوی،

ست. آبگیری که االن برای کل  پارس جنوبی را همین قرارگاه زده ا یاولین کلنگ در منطقه  .د االنبیا بوخاتم

 .(1385، زندی« )االنبیا ساخته شده استخاتمبرداری قرار می گیرد توسط قرارگاه بهرهفازها مورد 
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 ی نفت و گاز و پتروشیمی االنبیا در حوزه های خاتم فعالیت  .1-3-4

های پروژه  از عرصهدر چندین  زیرمجموعهگاز و پتروشیمی شامل چهار  و نفتی حوزه  فعالیت سپاه در

 ی ( مخازن ذخیره III، )پاالیشگاهی( صنایع II، )ی میادین( توسعه I)است که شامل  دستیو پایین  یباالدست

ارزش کل قراردادها در دهد که نشان می 4-1 نمودار است. و گاز نفت( خطوط انتقال IVنفت و گاز و )

از ارزش کل قراردادها است، در حالی  ددرص 1میلیون دالر است که  232 «میادین یتوسعه »ی مجموعه زیر

که  دالر است میلیارد 27 تقریباً گاهی«صنایع پاالیش مربوط به بخش » قراردادهای که مقدارکل ارزش

ها، ارزش کل قراردادها در مقایسه با دیگر بخش   درصد( را به خود اختصاص داده است.  61)ترین قسمت  بزرگ 

به  است که  «نفت و گاز یمخازن ذخیره »از دو برابر ارزش بخش  بیش «خطوط انتقال نفت و گازبخش » در 

ها در ها و نسبتعالوه بر این، این ترکیب   درصد( است.  11و    درصد  27میلیارد دالر )  5میلیارد و    12ترتبیب  

ه ه شدبا جزئیات ارائ 4-1کند. در جدول بازتاب پیدا می ی معینزیرمجموعهتعداد قراردادهای اعطاشده در هر 

و بیست پروژه در  و یا در دست اجراستمیادین اجرا شده  یی در بخش توسعهاست که تنها شش پروژه

 واگذار شده است. سپاه  به های وابستهخطوط انتقال نفت و گاز به شرکت  یزمینه 
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 زیرمجموعه هر در سپاه یبعهتا یهاشرکت به که یمیپتروش و گازو  نفت یقراردادها نسبت و کل ارزش .4-1نمودار شماره 

 .شده است اعطا

 یآور 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: نبعم

 (.ه استسندینواز  محاسبه)ت. اس شده
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تا  1377ی مشخص از هر زیرمجموعه( در 2و ) یجمهور استیر ی( در هر دوره 1) یمی وابسته به سپاه در حوزه نفت، گاز و پتروش یهابه شرکت واگذارشده یقراردادها .4-1جدول شماره 

1398.) 
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 1375 ی میدان نفتی آزادگان شمالمنطقهنگاری در لرزه  *** - -    ×

گنه
 زن

ژن
بی

 

ی )
اتم

خ
84-

79) 

 ×   EPC 25 25 1387 تبریز -خانه جدید در مسیر خط انتقال نفت خام ری احداث چهار تلمبه میلیون دالر 

  ×  EPC 18  1383 ی اصفهانهای نفتی در منطقهسازی فراوردهه مخزن ذخیرهی ساخت شش دستگا پروژه 
   × PC 0,008  )1383 ساخت خط لوله انتقال گاز پنجم تهران )قسمت دوم فاز اول 

  43      
 ×   EPPS 2.720 = 1384 پارس جنوبی )عسلویه( 16و  15ی فازهای توسعه 

انه
هام

ی 
یر

وز
م 

اظ
ک

 

دی 
حم

ل ا
 او

ور
د

د )
ژا

ن
88-

84) 

   × EPC 1.300 =  1384 سراسری هفتم گاز )عسلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ ایرانشهرساخت فاز اول خط لوله 
 1385 ی خط انتقال گاز سرخس به درگزپروژه = 45 - ×   
   × PC 180 = 1385 خط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار 
 ×   EPCF 50 = 1386 ان گازی کیشی میدی تولید اولیهپروژه 
 1386 12سازی مخازن، تاسیسات اسکله و بندری فاز پروژه ذخیرهساخت  = 500 -  ×  
 1386 ی ایران ال ان جی پروژه LPG و LNG ی عملیات ساخت مخازن دو جداره = 332 -  ×  
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   × PC 310 =  1386 کوهین -قزوین -احداث خط لوله انتقال گاز ساوه 
   × EPC 150 =  1386 ماهشهر )بخش دریا(ساماندهی بندر صادراتی 
 ×   IPC 345 38  1387 احداث تملبه خانه جدید شهید چمران اهواز میلیون تومان 870میلیارد و 

الم
غ

ری
وذ

ن ن
سی

ح
 

   × PC 275 = 1387 ی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشتساخت خط لوله 
 1387 پاالیشگاه ستاره خلیج فارسری از دریا برای پروژه آبگی = 130 -  ×  
×    HOA 72 = 1388 نگاری سه بعدی میدان نفتی بند کرخههای لرزهطراحی نهایی عملیات برداشت داده 

 1388 ساخت دو مخزن پروپان و دو بوتان = 60 -  ×  
   × PC 700   1388 (هکل پل –ساخت خط لوله دهم سراسری )حدفاصل پتاوه 
     7.169     
 ×   EPPS 6.000   1389 میدان مشترک پارس جنوبی 24و  23، 22طرح توسعه فازهای 

می
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رک
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ود
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دی 
حم

م ا
دو

ور 
د

د )
نژا

92-
88) 

 1389 ساخت فاز سوم آمونیاک و اوره پتروشیمی پردیس  600 -   × 
 ×   EPPS 5.000  1389 پارس جنوبی 14و  13زهای ی بخش باالدستی فا قرارداد توسعه 
 ×   EPCF 500   1389 ی میدان نفتی سوسنگردقرارداد طرح توسعه 
 1389 ی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالمطرح توسعه  150 -   × 
   × EPCF 250  1389 ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری 
   × EPCF 1.300  1389 سری )اهواز به دهگالن(،ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سرا 
   × EPCF 1.300  1389 ری  -اراک  -ی نفت از مسیر آبادان ساخت خط لوله 
   × EPCF 850   1389 های خراسان، کرمان و هرمزگانی نفتی در استاناحداث 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 احداث خط لوله نفت خام سبزاب ـ تنگ فانی ـ شازند ـ ری 
 ×   EPCF 970   1390 میدان گازی هالگان و سفید باغون 2طرح توسعه 
 1389 خلیج فارس ی پاالیشگاه ستارهتوسعه میلیون یورو 3710  3.500 -   × 

م 
ست

ر

ی
سم

قا
 1390 ی دریای عمان و خلیج فارسسازی زیرزمینی نفت خام در حاشیهساخت مخازن ذخیره  2 -  ×   
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  ×  EPC 39  1390 سازی نفت خارکای ذخیرهمیلیون بشکهمخزن یک احداث چهار 
 1390 لوله اتیلن )از فیروزآباد تا فسا(، ساخت خط لوله اتان )از پارسیان تا فیروزآباد( و خط  500 - ×   
   × EPC 16   1390 ات تقویت فشار سوم و چهارم )خورموج و دیلم(تأسیسساخت 
 1391 تیماب ـ چنگولهبعدی میدان نفتی نگاری سهپروژه لرزه هزار یورو 164 0,218 -    ×

 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   1392 برداری از چهار پروژه پتروشیمی جهرم، فیروزآباد، داراب و فسارهساخت و به 

گنه
 زن

ژن
بی

 

ره
دو

ی )
حان

رو
ی 

92-
98) 

 1393 ساخت خط لوله آبادان ـ اهواز ـ اراک ـ تهران  350 - ×   
 1393 شیر به پاالیشگاه آباداناحداث خط لوله انتقال آب از رودخانه بهمن  300 - ×   
  ×  EPC 4.140   1395 ات انبار نفت کوره ماهشهرتأسیسطرح سامانه گرمایشی 
 1398  بعدی پانیذپروژه لرزه نگاری سه میلیارد ریال 3.000 75 -    ×

 1398 ی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاهتوسعهطرح احداث و   3.400 -   × 
    - 9.565    

    

با   و  شروع قرارداد (مشخص ماه طوربه )و  براساس نرخ ارز در سال  ام. این تغییرتبدیل کرده به دالر    را  و تومان ال یبه ر یگذاره ی و سرماقراردادها  ی من ارزش اصل* 

 داده شده است.انجام  )www.xe.com(  تیوب سا  ن یاستفاده از ا 

 ** نوع قراردادها 

http://www.xe.com/
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 .اندمعروف    Eشود به قراردادهایطراحی پروژه را شامل می  یقراردادهایی که فقط مرحله  (،E) قراردادهای طراحی  •

 .شوندگذاری می نام   EPکاالی پروژه هستند، قراردادهایمین  أتطراحی و  یقراردادهایی که شامل مرحله  ، ( EP)قراردادهای طراحی و خرید •

های کشور از این دسته دارند که اکثر پروژه   PCشود، حالترحله خرید و ساخت از پیمانکار خواسته می هایی که م پروژه ، ( PC)قراردادهای خرید و ساخت •

 .هستند

، برگرفته از سه حرف اول  EPCروشگسترش فراوانی داشته است.   EPCبزرگ در صنعت نفت به روشهای  اجرای پروژه :   EPC)قراردادهای •

 .شود صورت موازی با هم و در قالب یک قرارداد انجام میکه  است  ( Costruction)و ساخت ent) (Procurem، خرید(Engineering)مهندسی

 است.: مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت و تأمین مالی EPCFقراردادهای  •

 (. 1399، ؛ نورسان انرژی1396)ایرنا،   تولید ریزیبرنامه   : مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت وEPPSقراردادهای  •

 

 ها در دسترس نیستندده*** دا

 



 ی میادین توسعه  .1-1-3-4

آن   یهشدتکمیل های دهد که اهم پروژه االنبیا نشان می های خاتم ی فعالیت ی میادین، کارنامهدر حوزه توسعه 

   بعدی میدان نفتی بند کرخه نگاری سه های لرزه طراحی نهایی عملیات برداشت داده (I)به شرح ذیل است: 

ی میدان نفتی آزادگان شمالی واقع در  نگاری در منطقه لرزه اجرای عملیات  (II) 31(؛ 3911متن، ؛ a1388شانا، )

بعدی میدان نفتی تیماب ـ نگاری سه لرزه  یپروژه   (III)  32در استان خوزستان،   کیلومتری شمال غربی اهواز  20

پروژه  شده برای این تهیالم که به گزارش شرکت ملی نفت ایران، اعتبار در نظر گرفا چنگوله، واقع در استان

احداث ایستگاه  (IV)(. همچنین a1391ایسنا، دالر( اعالم شده است ) 218،000هزار یورو )معادل حدود  164

در حال اجرا توسط   یترین پروژه جدید تزریق گاز گچساران، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، مهم 

میلیون دالر( اختصاص یافته   85میلیارد ریال اعتبار )نزدیک به    2.356است. برای اجرای این پروژه    االنبیاخاتم

های آزادگان  ی میدان شرکت ملی نفت ایران قرارداد مطالعه  1395در سال    (V)(.  1392،  خبرگزاری مهراست )

نفت و انرژی نگین آفاق کیش   یرا به شرکت توسعه  (B)و بی (A) تیمور و فرزاد ایجنوبی، منصوری، آب

  ی پروژه  قرارداد 33 (VI)(.b1397، شانا؛ 1395، ایرناقرارگاه خاتم االنبیا، سپرد ) یزیرمجموعه )تنکو(، 

سال    میان مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت تنکو در مهرماه بعدی پانیذنگاری سه لرزه

شهر و دارخوین واقع شده است، های شادگان، آبادان، ماهی شهرستانبه امضا رسید. این پروژه که در پهنه   98

 
نامه که از سوی مهندس سعدونی به نیابت از ین تفاهم ا اعطا شد. بنیاد مستضعفان ی میدان نفتی کرخه به . اما طرح توسعه 31

میلیارد ریال از منابع داخلی برای  700و تا آن زمان  مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بنیاد مستضعفان به امضا رسیده است

 (.a1388)شانا، ه بود اختصاص داده شد میدان بندکرخه یتوسعه
 کم برای من، در دسترس نیست.اطالعات مربوط به ارزش این قرارداد، دست.  32
 . ارزش این قرارداد هم در دسترس نیست. 33

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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 32میلیون دالر( توسط شرکت تنکو به مدت    75هزار میلیارد ریال )برابر با حدوداً    3با اختصاص اعتبار حدود  

 .(1398، شمناشود )ماه انجام می

 صنعت پاالیشگاهی  .2-1-3-4

احداث چهار   (I)ه است.  های زیر را به اتمام رسانداالنبیا پروژه خاتمی »صنعت پاالیشگاهی«، تاکنون  در زمینه

میلیارد ریال )معادل  200ای نزدیک به تبریز با هزینه ـ جدید در مسیر خط انتقال نفت خام ری یخانه تلمبه

 84پارس جنوبی در سال  16و  15ی فازهای انعقاد قرارداد توسعه (II) (؛1387،  شانا میلیون دالر( ) 25حدوداً 

ات تأسیس ـ و شرکت مهندسی و ساخت  پیمانکار بخش خشکی   ـ االنبیاخاتممیان شرکت ملی نفت و قرارگاه 

ی (. به گفته a1393،  تسنیم؛  1384،  فارسمیلیون دالر )  2720دریایی ایران ـ پیمانکار بخش دریایی ـ به ارزش  

جام ی انداد اولیه »قرار بود هزینه رپارس جنوبی )عسلویه(، بر اساس قرا  16و    15رضا فروزان، مجری طرح فاز  

کرد ما در این پروژه شده میلیارد دالر مقدار هزینه 6ما به دلیل مشکالت بین المللی، میلیارد دالر باشد ا 3شده 

ترین برداری برسد متاسفانه به دلیل برخی شرایط که مهم ماه به بهره  52همچنین »قرار بود در مدت زمان    «است.

، ایلنابرداری رسید« )به بهرهماه  104بود این طرح در زمان  المللی و عدم مدیریت یکپارچههای بین آن تحریم

1394.) (III)  جدید شهید چمران اهواز به منظور ایجاد پایداری  یخانه به ماحداث تل یبه گزارش شانا، »پروژه

تومان  میلیون  870میلیارد و  38افزون بر  ایبیشتر در سیستم انتقال نفت خام در مسیر اهواز ـ ری و با سرمایه

های قرارگاه سازندگی خاتم که مجری آن یکی از زیرمجموعه میلیون دالر( اجرا شده 345)معادل تقریباً 

 .(b1390، باشگاه جوان؛ 1390، متن؛ 1390، اناش) «االنبیاست

(IV)  ترین ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان و بزرگبزرگ   عنوانبهخلیج فارس    یپاالیشگاه ستاره

ی این توسعه النبیا است.های خاتمترین پروژه در جهان، یکی از مهم 5ی بنزین با استاندارد یورو ده تولیدکنن
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ی این پروژه و متعاقب خروج های فراوانی پیرامون توسعه آغاز شد. پس از فراز و نشیب 1385پروژه از سال 

النبیا از طریق شرکت فرادست انرژی  ، خاتم ا87سال  در تیرماه  »سنام پروگِتی« و »گُلدِن گروپ«    هایشرکت 

درصد سهام کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه  90عظیم شد. بدین ترتیب،  یراهبر وارد این پروژه  عنوانبه فالت 

 4درصد سهام و »مهندسی مشاور بینا« با  6های »تهران جنوب« با و شرکت  گرفتدر اختیار قرارگاه قرار 

 38، پیشرفت فیزیکی کل پروژه 89در سال  االنبیاخاتمتا زمان ورود  .ماندنددرصد سهام در کنسرسیوم باقی 

میلیون  600میلیارد و  2ای که قرار بود با حال، پروژه میلیارد یورو بوده است. با این 1.3آن  یو هزینهدرصد 

ز زمان برد،  سال نی 10میلیون یورو هزینه و بیش از  710میلیارد و  3ماه به اتمام برسد بیش از  48یورو در 

 3خلیج فارس به  ی ول پاالیشگاه ستارهفاز ا  یهم حکایت از آن داشت که هزینه اهرچند برخی برآورده

پس از کنارگذاشتن ترکیه از  (V)(. 1396، اقتصاد آنالین؛  1396،  شانامیلیون یورو برسد ) 800میلیارد و 

، قرارداد اجرای این سه فاز گازی 89ی در سال  میدان مشترک پارس جنوب   24و    23،  22فازهای    یطرح توسعه

گرفته در شرکت ملی واگذار شد. بر اساس برآوردهای جدید انجام  االنبیاخاتمبه صورت ترک تشریفات به 

میلیارد دالر تعیین شده است  6تا  5پارس جنوبی حدود  24تا  22فازهای  ینفت، ارزش تقریبی طرح توسعه

پتروشیمی پردیس،   یساخت فاز سوم آمونیاک و اوره (VI). )1389، یای اقتصاددن؛ a1389، خبرگزاری مهر)

میلیون دالر(  600میلیون یورو )معادل  502اوره و آمونیاک خاورمیانه، که  یبزرگترین مجتمع تولیدکننده

فاز دوم ی طرح توسعه  ( قراردادVII( و )1397 ،شرکت پتروشیمی پردیس؛  1397،  ایسناهزینه داشته است )

رگزاری  خبشود )میلیون دالر برآورد می 150تا  130پاالیشگاه گاز ایالم که ارزش تقریبی این قرارداد بین 

عالوه بر این، پس از خروج    (VIII)االنبیا واگذار شده است.  ی دیگری است که به خاتمدو پروژه   ،(b1389،مهر

ی بخش ، قرارداد توسعه89وبی در تیرماه پارس جن 14و  13قطعی دو شرکت »شل« و »رپسول« از فاز 

های نفت و  پیمانکار بزرگ طرح   5ل از  االوصیا )متشکباالدستی این دو فاز مشترک گازی به کنسرسیوم خاتم
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االنبیا، شرکت ساختمان صنایع نفت )اویک(، شرکت مهندسی و خاتمچون قرارگاه سازندگی گازی ایران هم 

(.  b1389،  دنیای اقتصادمیلیارد دالر واگذار شد )  5و صدرا( به ارزش تقریبی    ات دریایی، ایزوایکوتأسیس ساخت  

(IX)  میلیون دالری است که در  500ی میدان نفتی سوسنگرد یکی دیگر از قراردادهای قرارداد طرح توسعه

ر سال  د (X)(. 1389، بورس نیوز ؛  1389، آفتاباالنبیا امضا شد )خاتمبین شرکت ملی نفت و قرارگاه  89سال 

االنبیا میدان گازی هالگان و سفید باغون به صورت ترک تشریفات مناقصه به خاتم   2  ی، قرارداد طرح توسعه 90

یک    (XI)(.  2011،  ولهدویچه؛  1390،  بورس نیوزمیلیون دالر بود )  970واگذار شد که ارزش تقریبی آن حدود  

د، قرارداد طرح نژای دوم دولت احمدی فت در دوره، با حضور رستم قاسمی، وزیر ن91سال بعد، در خردادماه 

های قشم و کیلومتری کشور قطر و نزدیک به جزیره   25ی دو میدان دریایی »توسن« و »آلفا«، که در توسعه

در همین نشست،  .االوصیا واگذار شدخاتمالون واقع شده، توسط شرکت نفت فالت قاره ایران به قرارگاه 

گذاری سازمان ارداد بیع متقابل، به شرکت سرمایهیدان نفتی »بندکرخه«، در قالب قرم یقرارداد طرح توسعه 

میلیارد و امضاشده را یک یمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( اعطا شد. وزیر نفت ارزش سه توافقنامه أت

ن زیرمجموعه،  در چارچوب ای  (XII)(.  1391،  خبرگزاری مهر،  1391،  بورس نیوزمیلیون دالر اعالم کرد )300

  ی منطقه  (NGL) 3200میلیارد دالری برای طرح احداث کارخانه گاز و گاز مایع    ونیمیک، قراردادی  91در سال  

های آزدگان شمالی و جنوبی، فاز اول و دوم میدان یادآوران، جفیر، دارخوین و یاران  غرب کارون )میدان 

کارفرما( و کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی ـ   وانعنبهتوسعه )شمالی و جنوبی( بین شرکت مهندسی نفت و  

 70( و پتروشیمی بندر امام Fدرصدمالی ) 30( و (EPCدرصد اجرا  100صورت هب مشارکت قرارگاه خاتم 

، اویل اینداستری؛ 1391، شمنا؛ 1398، خارگ؛ 1391نیوز، ؛ نفت 1391، ایرنادرصد مالی ـ  به امضا رسید )

1391 .) 
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میدان   یقرارداد توسعه (XIII)اجرا شده است:  االنبیاخاتمی دیگر توسط هار پروژهعالوه بر این، چ

»سومار«، واقع در شمال شهر کرمانشاه، بین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و قرارگاه خاتم االوصیا به  

 300یارد و  اختصاص یک میل  (XIV)(؛  1392،  تسنیمبه امضا رسید )  92میلیون دالر در فروردین ماه    35ارزش  

پتروشیمی جهرم،   یبرداری از چهار پروژه ملی برای ساخت و بهره یمیلیون دالر اعتبار از صندوق توسعه

(؛  1393،  دانا؛  1395،  خبرگزاری جوان؛  1393آنالین،    نسیماالنبیا )فیروزآباد، داراب و فسا توسط قرارگاه خاتم

(XV)  ی قبلی و انتقال گاز  هدف تکمیل دو حلقه چاه حفرشدهبا  (ی میدان گازی کیش ی تولید اولیه پروژه

(؛ و 1399، تنکومیلیون دالر توسط شرکت تنکو اجرا شده است ) 50حدود  یآن به نیروگاه کیش( با هزینه

(XVI) و با  میلیارد دالر 3.4گذاری ی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه با سرمایهطرح احداث و توسعه

 (. 55، ص.1396؛ اویل شو بووک، 1398، خبرگزاری مهراالنبیا در حال انجام است )خاتم قرارگاه پیمانکاری

ی دو میدان نفتی »توسن« و با امضای قرارداد طرح توسعه» (،1391به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرارو )

  ینفت و مجموعههای امضاشده بین وزارت  »آلفای« شرکت نفت فالت قاره و سوسنگرد و سومار، تعداد قرارداد

عالوه   میلیارد دالر است«.  17قرارداد رسید که حجم مالی آن بیش از    53االوصیا به  االنبیا و خاتمدو خواهر خاتم 

های ای از فازهای میدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت ی مجموعه های توسعه که پروژه این  به بر این، نظر 

و  23، 22، 13، در مراسم افتتاح رسمی فازهای 97در اسفند ماه سال  انجام شده است، االنبیاخاتمی زیرمجموعه 

میلیارد  12رس جنوبی اعالم کرد که در این فازهای پا ،پارس جنوبی، سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم 24

 (.1397، خبرگزاری صدا و سیماگذاری شده است )دالر سرمایه

ی دیگر نیز در این حوزه دارد که مقادیر ارزش چندین پروژه  االنبیاخاتمشایان ذکر است که 

  یپروژه utility & offsite ، در دسترس نیست، از جمله اجرای گرپژوهش کم برای قراردادهای آن، دست 

LNGاجرای ؛ DMC  جداسازی ترکیبات گوگردی ترش و آالینده  پارس جنوبی؛ 10 و 9، 5، 4، 3، 2فازهای
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( و نیز ساخت و نصب مجتمع عسلویه آلفین 1396،  شمناپارس جنوبی )  3و  2از میعانات گازی تولیدی فازهای  

 (. a1399 و ساخت مجتمع ورودی آب پتروشیمی کاویان )خاتم،

 گاز ی نفت و مخازن ذخیره  .3-1-3-4

ی این قرارگاه  شدههای تکمیلترین پروژه ی »مخازن ذخیره نفت و گاز« نیز فعال است. مهمدر زمینه   االنبیاخاتم

ی  های نفتی در منطقه ورده آسازی فری ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره پروژه  (I)ینه عبارتند از: در این زم

، شانامیلیون دالر( اعالم شده است ) 18میلیارد تومان  )معادل  15ها ی طراحی و ساخت آناصفهان که هزینه 

سیسات اسکله و أازی مخازن، تسذخیره  یمیلیون دالری ساخت پروژه  500قرارداد   (II)(؛ 1389، برنا؛ 1384

االنبیا در بهمن ماه سال های دایلم و قرارگاه خاتمبین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت شرکت   12بندری فاز  

ی ایران ال ان  پروژه  LPG و  LNG یعملیات ساخت مخازن دو جداره  86در سال   (III)(؛ 1387، ایسنا) 85

میلیون دالر( به کنسرسیومی    330میلیون یورو )معادل نزدیک به    245جی با امضای قراردادی به ارزش تقریبی  

(؛  c1389،  مهرخبرگزاری  )االنبیا و شرکت دایلیم کره جنوبی واگذار شده بود  خاتممتشکل از قرارگاه سازندگی  

(IV)  60ی حدود  ینه ساخت دو مخزن پروپان و بوتان با هز  ( شانامیلیون دالر   ،b1388؛ امضای قرارد)ساخت    اد

میلیارد تومان    2ی دریای عمان و خلیج فارس به ارزش حدود  سازی زیرزمینی نفت خام در حاشیه مخازن ذخیره 

  (VI)(؛ 1391، درّ نفت ایران؛ 1390، شرکت مهندی و توسعه نفتاالنبیا )میان شرکت ملی نفت ایران و خاتم

میلیون   33.5میلیون ریال ) 334ک بیش از رسازی نفت خاای ذخیره میلیون بشکه مخزن یک  برای احداث چهار 

برای  (VII)  (.1394، شاناگذاری شده است )میلیون دالر( سرمایه 38دالر )جمعاً حدود  4.190.000دالر( و 

االنبیاء، با انعقاد  خاتم یتابعه ات انبار نفت کوره ماهشهر، شرکت امین، تأسیس گرمایشی  یاجرای طرح سامانه

میلیون دالر( کل خرید، نصب و اجرا را به عهده گرفت. این   4.140میلیارد ریال ) 127قراردادی به ارزش 

 (.1396، شاناتحویل موقت شد ) 96آذرماه  13آغاز و  95سال  ماه پروژه در شهریور
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دیگر را نیز در این زمینه اجرا کرده که ارزش قراردادی   یچندین پروژه  االنبیاخاتمها، عالوه بر این

ی نفتی در تبریز، همدان، ( مخازن ذخیرهIها در دسترس نیست، از جمله طراحی، ساخت و نصب )این پروژه

های نفتی در  مخزن ذخیره برای فرآورده 23  (III)در بندر تمبک؛  LPGو  LNG( مخازن IIاهواز، یاسوج؛ )

( مخازن Vس جنوبی؛ و )پار  5و    4هزار متر مکعب در فازهای    60مخزن میعانات گازی     (IV)؛نایرایازده شهر  

 (.b1399متر مکعب در نیروگاه شهید سلیمی نکا )خاتم،  32000سوخت 

 خطوط انتقال نفت و گاز  .4-1-3-4

ساخت خط  ( I)االنبیا خطوط انتقال نفت و گاز است. اولین پروژه در این زمینه ی فعالیت خاتمآخرین حوزه

صلح« نیز شناخته   یرانشهر که با نام »خط لولهسراسری هفتم گاز )عسلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ ای یلوله

  مناقصه االنبیا امضا شد. قرارداد بدون خاتمشود( بود که قرارداد آن میان شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه می

 1.3میلیارد ریال ) 140هزار و  12کیلومتر و به ارزش  907برای ساخت فاز اول این خط لوله با طول تقریبی 

 ی ساخت فاز دوم خط لوله یچنین پروژه هم (II)به پایان رسید.  89آغاز و در سال  84(، از سال میلیارد دالر

 200ی گازی به ارزش تقریبی  این پروژه.  واگذار شد  االنبیاخاتمکیلومتر به    270طول تقریبی    هفتم سراسری با

؛  d1389، مهرخبرگزاری نجام شد )االنبیا ا و ترک تشریفات توسط خاتم EPCF میلیون دالر به صورت 250تا 

اعطا  این قرارگاهچندین پروژه به  84ماه در دی  (III)(. 1385، شانا؛ 1389 عصر ایران،؛ 1389، وزارت نفت

میلیون   45میلیارد ریالی )  450  یی خط انتقال گاز سرخس به درگز با اختصاص اعتبار ویژهشد، از جمله پروژه

 180خط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار با ارزش بالغ بر  (IV)(، و1384، مهر خبرگزاری؛ 1384، ایسنادالر( )

 .(1386، کیهان ؛ a1390 شرکت مهندسی وتوسعه گاز،میلیون دالر )
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(V)  کیلومتر( توسط  167ی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشت )، ساخت خط لوله88در سال

میلیون دالر( اجرا شد )شانا،  275میلیارد ریال ) 2.725ارزش  االنبیا، باخاتم یتابعهی سسهؤمشرکت اروند، 

آبگیری از دریا برای  یعالوه بر این، قرارداد پروژه b1390 .)(VI)، شرکت مهندسی وتوسعه گاز؛ 1389

به شرکت صنایع  87ی آبگیر کشور است، در مهرماه سال خلیج فارس، که دومین پروژه  یپاالیشگاه ستاره

ات این آبگیر در تأسیس ی که هزینه  ن )صدرا(، یک شرکت وابسته به خاتم االنبیا، واگذار شددریایی ایرا

درصد از شرکت  51، 88(. شایان ذکر است که در سال a1396میلیون یورو اعالم شده بود )شانا،  96مجموع 

خطوط لوله نفت و   ی ساختحوزه ، چندین قرارداد دیگر در عالوهبه صدرا توسط خاتم االنبیا خریداری شد.

  طول  به( کلهپل ـدهم سراسری )حدفاصل پتاوه  ی( ساخت خط لوله VIIشده است: ) داده االنبیاخاتمگاز به 

؛ a1393  شانا،)  شد  واگذار  خاتم  قرارگاه  به  هزینه(  میلیون   دالر  700)  دالر  میلیارد  688  ا ارزشب  و  کیلومتر  175

معروف   )اهواز به دهگالن(،ششم سراسری  یسوم خط لوله یساخت قطعه a1389 ،)(VIII)مهر، خبرگزاری 

خبرگزاری ؛  c1389میلیارد دالر )دنیای اقتصاد،    1.3صادرات گاز ایران به اروپا، با ارزش تقریبی    یبه خط لوله 

میلیارد دالر   1.3تقریبی ری به ارزش  -اراک  -ی نفت از مسیر آبادان ساخت خط لوله  b1389 ،) (IX)مهر، 

های خراسان، کرمان و ی نفتی در استاناحداث سه خط لوله (X) (،1389، ایسنا؛ b1391، مهرگزاری خبر)

کیلومتر خط   680هزار و  ساخت یک   (XI)(،  d1388میلیون دالر )دنیای اقتصاد،    850هرمزگان با ارزش حدود  

 برآورد  دالر  میلیارد  سه  از   بیش  آن  تقریبی  ارزش  که است  ییهاپروژه   از  دیگر  یکی  جاسک  ـی نفتی نکا  لوله

فراهم لیج فارس خ به خزر دریای یحاشیه  کشورهای از نفت بشکه میلیون یک روزانه انتقال امکان که شد

اتان )از پارسیان  ییک قرارداد بدون تشریفات برای ساخت خط لوله (XII)(، c1389شود )دنیای اقتصاد، می

با  90ماه  میلیون دالر، در شهریور 500باد تا فسا(، با ارزش تقریبی تا فیروزآباد( و خط لوله اتیلن )از فیروزآ

االنبیا امضا شد. هدف میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم  ،نفت  وقت  وزیر  ،حضور رستم قاسمی
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است  اصفهانهای پتروشیمی فیروزآباد، فسا، داراب، جهرم و مین خوراک مجتمع تأ از ساخت این خط لوله

میلیون    174.425ات تقویت فشار سوم و چهارم )خورموج و دیلم( با ارزش  تأسیس ساخت    (XIII)(،  1390،  رمه)

کوهین   ـ قزوین ـانتقال گاز ساوه  یاحداث خط لوله (XIV)(، c1390ریال )شرکت مهندسی و توسعه گاز، 

واز  آبادان ـ اه  یساخت خط لوله  (،1388،  ایسناهزار دالر( )  300میلیارد ریال )معادل    2.900حدود    یبا هزینه 

شرکت ملی مهندسی ؛ b1393میلیون دالر( )شانا،  350میلیارد ریال ) 8000گذاری ـ اراک ـ تهران با سرمایه

 700گذاری بندر صادراتی ماهشهر )بخش دریا( با سرمایه یسامانده (XVI)(، 1399، و ساختمان نفت ایران

انتقال   ی(، احداث خط لوله1399نفت ایران،    کت ملی مهندسی و ساختمانشرمیلیون دالر(،    150میلیارد ریال )

نفت خام سبزاب   یاحداث خط لوله میلیارد ریال و 700شیر به پاالیشگاه آبادان با ارزش آب از رودخانه بهمن 

ی( نفت سبزآب ـ ر ی ی آبادان ـ ری و ساخت خط لولههای نفتتنگ فانی ـ شازند ـ ری )انتقال فرآورده ـ

 .(1389میلیارد تومان )ایسنا،  1.300به مبلغ 

 ( 1379- 1398ی ریاست جمهوری )مشارکت سپاه در بخش انرژی در چهار دوره  .2-3-4

 یوارد حوزه 1370 ی بازوی اقتصادی سپاه از اواخر دهه عنوانبهاالنبیا طور که قبالً بحث شد، خاتمهمان 

ی ریاست ای که محمد خاتمی در دومین دورهاقع دورهدر و ؛پیمانکاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شد

کار، ازجمله  و جناح محافظه  طلباناصالح   میان اگرچه در این دوره کشمش آشکاری    برد.سر می به جمهوری خود  

خود، هاشمی رفسنجانی، به دنبال جلب رضایت    پیشینجمهور  سپاه، وجود داشت، اما خاتمی با پیروی از ریاست

 .(Hassan-Yari, 2005)بازسازی کشور پشتیبانی کرد  ین منظور خاتمی از نقش سپاه در برنامهسپاه بود. بدی

االنبیا این فرصت را غنیمت شمرد و به تدریج مشارکت خود در اقتصاد ایران را تسریع کرد و به یکی از خاتم

دهد که  نشان می  4-1دول ج و 4-2 نمودارای تبدیل شد. های صنعتی و توسعهانکاران پروژهترین پیمبزرگ 

االنبیا اعطا شده ی دوم ریاست جمهوری خاتمی، طبق اطالعات قابل دسترس، سه پروژه به خاتمدر طول دوره
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مقدار )کمتر از یک درصد( های دیگر، این  میلیون دالر است. در مقام مقایسه با دوره  43ها  است که ارزش آن

شروع روند روزافزون نقش سپاه در این صنعت است.  ی، این نقطهآید. با این حالنسبت ناچیزی به شمار می

جمهور شدن احمدی نژاد، بیژن رئیس، درست قبل از 84ماه سال گونه که قبال اشاره شد، در اردیبهشتهمان 

االنبیا های صدرا، خاتمطای قرارداد به کنسرسیوم متشکل از شرکت نامدار زنگنه، وزیر نفت در دولت خاتمی، اع

 .(Yong, 2013, 14)پارس جنوبی باطل شد  16و  15ی فازهای »اکر کورنر« نروژ برای توسعه و

به قدرت رسید. همانطور   84ی ریاست جمهوری خاتمی، محمود احمدی نژاد در سال  پس از پایان دوره

نفت و گاز  االنبیا در صنعتخاتم، مشارکت 1385دهند، از سال نشان می 4-1و جدول  4-3و  4-2که نمودار 

، اگرچه ورود و فعالیت طور که باالتر مورد بحث قرار گرفتو پتروشیمی بسیار افزایش یافته است. همان

صنعت انرژی، از دوران خاتمی آغاز شده بود، اما برخی  ویژهبههای وابسته به سپاه در اقتصاد، شرکت 

»شرق« صریحاً اظهار داشتند که ترجیحات    طلب از جمله »فرهنگ آشتی«، »اعتماد ملی« وهای اصالح روزنامه

 . (Maloney, 2015, 343)نژاد این بوده است که گسترش حضور سپاه در اقتصاد را تسریع کنند  جناحی احمدی 
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های پروژه در زیرمجموعه  15(، حدود 1384-1388نژاد )ی نخست ریاست جمهوری احمدی در دوره

کلی، ارزش  طوربهی آن اعطا شد. های تابعهاالنبیا و شرکت شیمی به خاتمی نفت، گاز و پترومختلفِ حوزه 

گیری داشته است. قرارداد  ی قبل افزایش چشممیلیارد دالر است که در مقایسه با دوره 7ها بیش از این پروژه 

 ی خط لوله میلیارد دالر( و ساخت فاز اول  3میدان گازی پارس جنوبی )نزدیک به  16و  15ی فازهای توسعه

ی سپاه در این های تابعهشرکت  میزان حضوردر  بزرگیسهم  ، هردومیلیارد دالر( 1.3م سراسری کشور )هفت

نژاد در سال  جمهوری برای دور دوم از سوی احمدی پس از کسب مجدد کرسی ریاست صنعت داشته است.

آوری  اند که بر اساس آمارهایی که جمع سپاه در این حوزه تحول عظیمی داشته   وابسته بههای  ، فعالیت شرکت 88

ی دوم )نسبت به ارزش کل قراردادهای درصد در دوره  62ی نخست به  درصد در دوره  16ایم، این تغییر از  کرده 

تروشیمی در سال های نفت ، گاز و پاالنبیا در پروژه تاکنونی( افزایش یافته است. روند افزایشی مشارکت خاتم

میلیارد  21ی اوج خود رسید که ارزش کل این قراردادها بالغ بر های مختلف به نقطه زه پروژه در حو 12با  89

دهد. امضای قراردادهای  های اعطاشده به سپاه را تشکیل میدرصد از ارزش کل پروژه  50دالر است و تقریباً 

د دالر( میدان گازی پارس  میلیار  5)  14و    13رد دالر( و فازهای  میلیا  6)  24و    23،  22ی فازهای  ی توسعه پروژه 

 را ببینید(. 4-1و جدول  4-2 نموداردهد )را تشکیل می »پیک«جنوبی، بخش اصلی این 

سابق خاتم االنبیا و از  یذکر این نکته حائز اهمیت است که در حالی که رستم قاسمی، فرمانده

طور وزیر نفت منصوب شد. همان انعنوبه، به مدت دو سال 92تا مرداد  90 ماه کادرهای اصلی سپاه، از مرداد

  5به  89میلیارد دالر در  21نشان داده شده، تعداد قراردادها و ارزش آن از  4-1و جدول  4-3 نمودارکه در 

 است.  گیرکاهش یافته است و این نیز نشان از یک کاهش چشم  91میلیون دالر در    850و    90میلیارد دالر در  

با ارزش تقریبا  92در این سپهر در این دوره با دریافت سه قرارداد در سال ی سپاه های تابعهفعالیت شرکت 

اندکی افزایش یافته است. به عالوه، پایان  پیشین آنمیلیارد دالر به پایان رسید که در مقایسه با دو سال  1.6
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های شرکت  نشینین سیاسی مهم سپاه، منجر به عقبپیماهم  عنوانبه نژاد، ریاست جمهوری احمدی  یدوره

. این مهم تأییدی بر این امر است که واردشدن و تعمیق و گسترش وابسته به سپاه در صنعت نفت و گاز نشد

، بلکه تابعی از سازوکارهای حکومتی نیستی این یا آن جناح درون منوط به اجازه فعالیت سپاه در این صنعت 

 سان یک نظام، است.جمهوری اسالمی، به اقتصاد سیاسی 

رئیس جمهور جدید دو نتیجه را در پی داشت: از یک سو منجر به   عنوانبه زی حسن روحانی پیرو

نژاد( به احمدی  یمیلیارد دالر )در دوره 27( از 1398-1392کاهش نسبت و ارزش قراردادها در این دوره )

راردادها( شد که درصد از مجموع کل ق 16درصد به  62روحانی ) یعنی از  یمیلیارد دالر در دوره 10 حدود

ی گرمایشی طرح سامانه  درصد دارد. از سوی دیگر، این دوره با عقد قراردادی برای ساخت  74ز کاهشی  نشان ا

به اوج خود رسید که در مقایسه با سال  95دالر( در سال  میلیون 4،140) ماهشهر یات انبار نفت کوره تأسیس 

ی ساخت پاالیشگاه نفت  االنبیا در پروژه اً، ورود خاتممیلیارد( رشد آشکاری داشته است. متعاقب 1.9) 93

مشارکت و  میلیارد دالر، 4.3گذاری ها، با سرمایهترین پروژهیکی از مهم عنوانبهپتروآناهیتا در کرمانشاه، 

ی فرضیه مؤید  ی مهم نیز  این نکته   دهد.بازیگر اصلی در این صنعت را نشان می   یمثابه به لت روزافزون سپاه  دخا

تأثیر های سپاه  ی فعالیتمیزان و دامنه   بر  حکومتیهای درون کند دخالت جناح می  تأکید( است که  مکمل)  دوم

سپهر نفت در خصوص هی این نهاد نظامی در اقتصاد و بمداخلهگذارند، منتها در تحلیل نهایی، مشارکت و می

به عبارت دیگر، ممکن است اسالمی است.    های کالن اقتصادی و سیاسی نظام جمهوریتابعی از سیاست  و گاز

ی کوتاه، برخی موانع برای سپاه ایجاد کنند،  ای و یا برای یک دورهحکومتی، برای پروژه یک فراکسیون درون 

 در دخیل ساختن این نهاد نظامی در اقتصاد سهیم بوده و هستند. های آن اما همه
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پارس جنوبی اعالم    13ک نشست خبری در محل فاز  نفت، در ی  کنونیبیژن زنگنه، وزیر  طور مثال،  به 

ها خیلی ام،االنبیا اعالم نکرده صورت علنی انتقادی را به قرارگاه سازندگی خاتمگاه بهکرد که »من هیچ 

ا  االنبیکرد خاتمخواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم.« وی عملمی

فاز را در سال  2خت و تکمیل شش فاز میدان گازی پارس جنوبی ستود و گفت: »قرارگاه توانست را در سا

گذاری ین، وی میزان سرمایه نچبرداری برساند. همفاز دیگر را به مدار بهره 4اکنون نیز تکمیل کرده و هم 94

های دولت سیاستبق آخرین خبر از  طعالوه،  ه (. بb1397میلیارد دالر اعالم کرد« )تسنیم،    11فاز را    4در این  

میلیارد دالر تسهیالت   3های عامل مجاز به اعطای تا  ، »بانک99سال    یبودجه   یبخشی از برنامه  عنوانبه روحانی،  

االنبیا برای تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم  های خصوصی، گذاران بخش به سرمایه 

 .(1398، ایرنا) الدستی نفت و گاز خواهند بود«ای باهای توسعه طرح

 گیری نتیجه  .4-4

  کیکه در آن به  یاگستره  ویژهبه مشارکت سپاه در اقتصاد،  یارائه و تحلیل میزان و دامنه فصل  نیهدف ا

 تکوین  اختصار توالیبه فصل  نیشده است. در ا لیتبد رانیا و پتروشیمی در صنعت نفت و گاز یاصل گریباز

در  سیاست لیبرالیسم اقتصادیاز زمان آغاز  یمختلف اقتصاد یهانه یسپاه در زم یتابعه  یهاکتشر یخیتار

 یهاتیفعال یجیکه چگونه گسترش تدر یمنشان دادطور مشروح و عمیقاً جا به اینارائه شده است.  68سال 

های خارجی از کشور، زمینه   هایالمللی و خروج شرکت های بین تحریم ، و نیز تحوالت مربوط به  سپاه در اقتصاد

 آورد.فراهم را  یمینفت، گاز و پتروش یبه حوزه وابسته ی سپاه های زیرمجموعهتورود شرک

و  جیتعاون بس  ادیتعاون سپاه، بن ادیاز جمله بن ـوابسته به سپاه  یهاشرکت  تأسیس بودنما مصادف  یهاافتهی

  های تعدیل اقتصادیِ سازی سیاستریزی و پیاده با شروع برنامه  ـ  1368در سال    ای خاتم االنب  ادیمهمتر از آن ، بن
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مشارکت سپاه در اقتصاد از  تحت هدایت دولت، را نشان دادیم. ینولیبرالهای ، اجرای سیاست محوردولت

 قیاز طر یخاتم یخود را در دوره تیموقع. این قرارگاه آغاز شد یرفسنجان استیبه ر «یدوران بازساز»

کرد   تیگسترش و تقو یمختلف اقتصاد هایعرصه در  را ، حضور خودتابعه یهاشرکت  ای ازه زنجیر تأسیس

بدین سان، . ای تبدیل شدو توسعه  ی صنعت یهاروژه در پ  ران یا)کارفرما(  مانکارانیپ نیتراز بزرگ  یکیو به 

وارد صنعت   یخاتم  یجمهور   استیر  یسپاه که از اواخر دوره  یاقتصاد  یبازو  نیقدرتمندتر  عنوانبه  ایاالنبخاتم

با تثبیت  شده است. لی تبد یدر بخش انرژ  یداخل )کارفرمای( مانکاریپ نیترنفت و گاز شده است، به بزرگ 

 ی اجرا  یدالر قرارداد برا اردیلیم 35حدود  ایاالنبنژاد، خاتمی احمد  یجمهور  استیرمقطع خود در  گاهیجا

نفت و گاز، و خطوط  یره ی، مخازن ذخشگاهییپاال عی، صنانیادیتوسعه مهای »نهیاز پروژه ها در زم یاریبس 

در ، انیولگرا، اصحضور این جناحکه  این آمارها نشانگر این است « دریافت کرده است.گاز نفت و انتقال

آن در اقتصاد  راندنحاشیهو یا به حذفطوری که دیگر  به کردند  تسریعرا  نهیزم نیمشارکت سپاه در ادولت 

 آسان نباشد. ی سیاسی و اقتصادیبارق یبرا

 ی، در دورهاندکسب کرده در صنعت نفت و گاز  مسلطی تیسپاه پاسداران که موقع یوابسته یهاشرکت 

. حوزه به فعالیت خود ادامه دادند نیدر ای پیشین، تری نسبت به دورهنیز، هرچند به میزان کم یدولت روحان

در باب شکستن انحصار در اقتصاد، موقعیت سپاه چنان مستحکم است که  های تبلیغاتیِ روحانی رغم لفاظیبه 

 ییتعداد و ارزش قراردادها  نیب  کارهای آشتفاوتحاصل از    جی، نتاتوانست آن را نادیده بگیرد. طبعاًروحانی نمی 

در   یهمنقش م یاسیس یهارساند که جناح ی م جهینت نیهر دولت به سپاه اعطا شده است، ما را به ا یکه در ط

حال،   نیبا ا ی دوم ماست.ی فرضیه ، که این نیز تأییدکننده سپاه در اقتصاد دارند تقویت/تضعیف مشارکت 

توسعه در بخش    فرآیند  بر  کنترل  یدولت برا  یاقتصاد  یاز ضرورت استراتژ  قضیه  نیدر ا  ریدرگ  یعوامل اصل

شدن ی بندجناح یجه ینت عنوانبه دیبا یاسیها و نخبگان سجناح نیروند، رقابت ب نیا در شود.یم یناش یانرژ 
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، نیبنابرا کند.میبر در معادالت اقتصادی و سیاسی عمل سان عامل میانجی ای که به، مؤلفهشود یدولت تلق

خالصه، ضرورت حضور   طوربه  دولت است.  یها از منابع اقتصادبه سهم آن   دنیو تحقق بخش   نیتأم  یرقابت برا

، برعکس،  شود، بلکه ریتفس  «شدن اقتصادی نظام»  یمثابه به  نبایددر صنعت نفت و گاز سپاه  فزاینده و پررنگ 

 شود. دریافت و تحلیلدر اقتصاد  یستیالی مرکانت نو یگرادولت توسعه « بلند یبازو» عنوانبه بایستی

*** 
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 نهایی  گیریفصل پنجم: نتیجه 

 

سپاه پاسداران در صنعت نفت   یگستردهحضور    در  دخیل  سازوکارهای اقتصادی و سیاسیو    ؤلفهم  پژوهشاین  

چرا سپاه پاسداران به یک بازیگر پرسش اصلی این پژوهش بدین قرار بود: . کندوکاو کردو گاز ایران را 

سازوکارهای   حیتوض  تبیینی است که در پیال  ؤسیک    این  مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟

را الزامی صنعت  نیمشارکت سپاه در اهای اقتصاد سیاسی حاکم، ضرورت  است که ایریشه واملاصلی و ع

در  نیروهای نظامی در اقتصاد  دخالتهای پس پشتِ شناخت مؤلفه استدالل کرده بودم که  آغازدر . اندکرده 

 ی درجه امر در    نیا  است.  و توضیح  فهماقتصاد سیاسی ایران قابل    و ساختار  درونی  تر با دینامیسمپیوندی گسترده 

 بدون گریباز کیآن به  تحولو  ینهاد نظام کی عنوانبه است که سپاه پاسداران  تیواقع نیا مبتنی براول 

 بایستی  در نظر گرفته شود بلکه منتزع از کل سیستم نهاد کی یمنزلهبه تواند ینم یو اقتصاد یاسیسرقیب 

 شود. یتلق رانیا یداره یسرما یجامعه  معین یوهارین تضادها و رویاروییی جهی نت عنوانبه طور انضمامی وبه 

 ساخت ( I) لحاظ شود: گانهسهاین  انیتعامل م یجهینت دیاست که مشارکت سپاه در اقتصاد با یبدان معن نیا

  بازساختاربندی   تعقیب(  II)؛  بقا و حفظ کنترل خود بر جامعه  نیتأم  یبرا  اشی و استراتژ  رانیدولت ا  یاستبداد

تقویت مناسبات و سازوکارهای   منظوربه  )و در تحلیل نهایی  داخلیاقتصاد    یتوسعهرشد و    برایاال  از ب  یاقتصاد

ار دسرمایه  یطبقه  ،رانی ا یجامعه  کیهژمون ریغ یِطبقات  پیکربندیبه دلیل ( III) نیز و  ، داری و بازار(سرمایه

  ی به توسعه   یابیدست  یرا برا  یاجتماع  یروهاین  قادر نیستدولت    و دائمی  دخالت گسترده   گری وهدایت  بدون

 آورد.ی را به وجود م یگوناگون جیعوامل نتا نیاهای کنشبرهم کند.  جیبس  یاقتصاد

  توسط جمهوری اسالمی  یاقتصادبازسازی  تعدیل و    یاستراتژ  ریتأث  پژوهش  نیمنظر، ا  نیاز ا  حرکتبا  

در صنعت نفت   ویژهبه سپاه در اقتصاد،    حضوربر روند تاریخی و سازوکارهای دخیل در    1360ی  اواخر دهه از  
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در   حکومتیِدرون  یهاجناح  کشاکش، نقش یاقتصاد یقرار داد. عالوه بر سازوکارها یرا مورد بررس ،و گاز

از محققان که   یبر خالف برخپژوهید. سپهر را  نیحضور سپاه در ا ی تقویت و یا تضعیفمیزان و گستره 

با مفهوم   روند را  نیا  ای  اند وکرده   محدود  رانیسپاه در اقتصاد ا  یهاتیفعال  یایزوا  فیخود را به توص   یمطالعه

شدن نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی از روند  منتفع  یا و دهندتوضیح می «اقتصاد یسازی نظام»

 سپاه درحضور  یم که برجستگاه ، من استدالل کردنامندمی »خصولتی«  های دولتی راسازی شرکت خصوصی 

فرآیند بازساختاربندی  در  «بلند دولت یبازوسان »معتمد جمهوری اسالمی و به ابزار  کی عنوانبه دیاقتصاد با

هدفی که رژیم در  آن نگریسته و تبیین شود.  یو اقتصاد یاسیسهای کالن سیاستتحقق  راستایدر  اقتصاد

به سبب ضعف بخش   است که لتتحت هدایت دو ی اقتصادیتوسعه  یاستراتژ کنداین فرآیند تعقیب می 

 تعدیالت اقتصادی و تقویت سازوکارهای بازار مستلزم  داری ایران،ی ناموزن سرمایهخصوصی و توسعه 

بازسازی بر  دولت جدیاز کنترل  نانیاطم برای نهادها نیترافتهیاز سازمان یکی یمثابه به سپاه  دادندخالت

مستمر دولت  ی پررنگ ومداخله است. ینولیبرال یاقتصاد یهات اسیس یاجرا به تبع آنو  یاقتصاد مل ساختار

اجرا ی نولیبرال هایسیاستی ایران چنین تلقی کرد که گویا در جامعه و نهادهای حکومتی در اقتصاد را نباید

مان زها را مطابق با  بایستی چگونی اجرای این سیاست، بلکه  نیستو یا اصالً اقتصاد ایران نولیبرالی   است  نشده

ها در اجرای این سیاست و مکان معین و لحاظ کردن ساختار اقتصادی و سیاسی قدرت در جامعه فهم کرد.

 اند(ی مدنی« بسیار قدرتمند و نهادمند شده)که نهادهای بازار و »جامعه  ی صنعتیپیشرفته جوامع هژمونیک و 

کند. قتصادهای در حال توسعه طی میاتری را به نسبت جوامع غیرهژمونیک و مسیر و سازوکارهای متفاوت

 سانبه  یاسیها و نخبگان سجناح  نیرقابت بنزاع و ، حکومت نهاد عدم وحدت لی به دل روند نیادر  همچنین،

 گذارد. یم ریدر اقتصاد تأث نفع دیگری()و یا هر نهاد و گروه ذی سپاه یریدرگ زانیعامل واسطه بر م کی

 کنند. می یبانیپشت ریبه شرح ز را شدهمطرح یهاها و استدالله یفرض در باال شدهارائه  هاییافته
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دولت از  یشکل عنوانبه  یاسالم  یجمهور های پایه  می، سپاه پاسداران به منظور تحکیخیتار از لحاظ

و  یاقتصاداین ساختار . نضج گرفت (توأم با ایدئولوژی و اقتصاد اسالمی داری دولتیکورپوراتیستی )سرمایه 

خالل وضعیت . شرایطی که در بودسان شکلی از یک انقالب پاسیو ـ ـ به 57انقالب  ی بالفصلجهیتن سیاسی

از سوی   دارهیسرما  یو نه طبقه از یک طرف،  چپ  یروهایو ن  یکارگر انقالب  ینه طبقه  پدید آمده بودانقالبی  

دست بیابند. بر متن چنین اوضاعی،    انریا  یآشفته   یخود بر جامعه   تسلط و هژمونیبه    کدام نتوانستند هیچ  دیگر،

های با کمکتوانستند  بودند،  برخاسته    بورژوازیخرده  یست یجنبش پوپول  کیاز    اصالتاً  ، کهیاسیاسالم س  جریان

در های امپریالیستی و ضعف نیروهای پیشرو و انقالبی، اوضاع را به نفع خود سمت و سو دهند.  قدرتدریغ  بی

ای  قدرت رسیدن گونهبه . به بیان گرامشی، این رخداد بیانگر  ترفگرا به دست    یاسیسقدرت  ، این جریان  نتیجه 

 یهاتنش  برچیدندر راستای ابزار سرکوب  عنوانبهسپاه را  شدهاز قیصرگرایی ارتجاعی بود. این نظام تأسیس

و  یاسیس و عمیق ات بالواسطهریثبه کار گرفتند. تأ )اما به شکلی خونین( و ثبات «نظم» تأمینو  یاجتماع

را   یاسالم یجمهوری شصت دوم دهه یمهیدر ن قیعم یانقالب، جنگ با عراق و بحران اقتصاداین  یاجتماع

با  «وابسته یتوسعه» ی استراتژ گرفتنبا درپیشو  عقب بنشیند خود یستیپوپول یشعارهااز  وادار ساخت

 ی اقتصاد یهااستیس سازیپیاده  سویبه ی، اناقتصاد جه های غالبسویی با سیاستدر هم گری دولتهدایت

دولت  ای ازگونه  به سمتدولت کورپوراتیستی  بازساختاربندیهمراه بود با روند  نیا گام بردارد. ینولیبرال

را سپاه ، در نتیجه  بود که یراتییمستلزم تغ محوردگردیسی و استراتژی دولت نی. ایستیلیمرکانتنو یگراتوسعه

این  .شد لیدر صنعت نفت و گاز تبد یداخل مانکاریپ نیبه بزرگتر جیتدربهو  تصاد کردندی اقوارد عرصه

 چنین به تصویر کشاند.توانند اینرا میفرآیند 

هرکدام  که  درپیِ جمهوری اسالمی پی  یهادولت یکه همه  دادندما نشان  هایافتهی اول، یدر وهله 

، افتراقاترقابت و  از ایدرجهرغم به ، کنندکردند و میی م یندگیرا نما حکومتیدرون یهاجناح  یبه نوع
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اقتصاد  یتوسعه  یبرا یپول و بانک جهان یالمللنیرا مطابق با دستور صندوق ب ینولیبرال  یاقتصاد یهااستیس

تقویت  اساساً هااستیس نیا کردناز پیاده کنند. هدفیاجرا مکرده و کماکان دنبال  میرژ یقاو ب یداخل

سازی بیشینه و یرشد اقتصادمیزان باالتری از به  یابیدست از طریق و بازار آزاد یدارهیسرما یاقتصادناسبات م

  همراه  یاقتصاد لیبرالیسم یهااست ی، سیرفسنجان یجمهور  استیر دوراناز بوده است.  هیانباشت سرماسود و 

 کاهش و حذف  و هامت یحذف کنترل ق ،کردن سازوکار نرخ ارز شناوردنبالارز و نرخی کردن تکبا  بود

، فقر و  یاجتماع یهای ، نابرابر فزاینده، تورم یاستراتژ نیا .های دولتیشرکت  سازی خصوصی  ، و نیزهاارانهی

. این ه استرا به دنبال داشت گوشه و کنار ایران یاجتماع  لفمخت یهایناآرام جهیو در نت افزونفالکت روز

 یسازی تر، خصوصهمه مهماز  آورد.فراهم را  یاقتصاد لیبرالیسم فرآیندل در ال تاخبه سهم خود، تحوالت، 

، مانند سپاه، ینظام  یو نهادهابنیادهای حکومتی  آن    از رهگذرکه    هبود  ی اقتصاد  سازوکاری   های دولتیشرکت 

از اوایل   عیسر  یسازیخصوصروند  نظر از  . صرفاندبه کنترل خود در آوردهکنترل سپهرهای اصلی اقتصاد را  

های شرکت از درصد 50که حدود  در این پژوهش نشان دادیم، سوبه این 84خصوص از سال ، به 1370 یدهه 

  ی ، نهادهاینظام ینهادها»، مانند دولتی نفعی ذ یهاو گروه  وابسته به حکومت یبه نهادها دولتی  یشدهواگذار

ی، نولیبرالهای مطابق سیاستاگرچه  تعلق گرفت. «شان اعوان و انصارحکومتی و  یادها ی، بنیردولتیغ یعموم

منتها ساختار اقتصادی و سیاسی   ،بیرون بکشد  و خدمات اجتماعی  یاقتصادهای  بایست خود را از حوزهمیدولت  

های  دولت به موازات اجرای سیاست کرد.دیگری را طلب می های راهبردیو سیاست حاکم بر ایران، روند

استفاده  بر اقتصاد  خودحفظ کنترل  یبلند دولت برا یبازوها ساننظامی به ز نهادهای ، الیبرالیسم اقتصادی

،  ی اقتصاد  یو ابزارها  یاجتماع   یروهاین   جیبس   یدولت برا  یاز باال  ی اقتصادیِتوسعه  یرو، استراتژنی. از اکندمی

 آورد.فراهم را حضور سپاه در اقتصاد ورود و دات الزم برای  یتمهزمان، هم
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به  اساساً یاسالم یجمهور  یاقتصاد یتوسعه یهات اسیکه س دهدمینشان باال  جی، نتای دومهله و در 

 55و    رانای  صادرات  کل  از  درصد  80  باًیتقر  ینفت  ی متوسط، درآمدها  طوربهست.  ا  های نفتی متکی بودهدرآمد

  ، یتنف یاز حد به درآمدها شیب یوابستگ. دهدرا تشکیل می  96تا  57 یهاسال نبی  دولت درآمد کل از درصد

، در چارچوب یاقتصادی تحقق توسعه  یبراساخته است.  ریپذشدیداً آسیبرا  رانیدولت اوضعیت مالی 

را در دستور کار قرار  در ساختار صنعت نفت و گاز  یجیتدر راتییتغ می، رژیاقتصاد لیبرالیسم یهااستیس

جمهوری اسالمی  ها، رغم این تالش. به بیافریندرا  یارج خ  گذاریهیسرماداد بلکه از این طریق ملزومات جذب 

اقتصادی راستای اجرای لیبرالیسم  در. کند تأمینرا  این صنعت ازیمورد ن یخارج یهیسرما تاکنون قادر نبوده 

تشکیل را در صنعت نفت و گاز  ی مختلف یداخل مانکارانیصنعت، پ  نیا یتوسعهبرای  می، رژیبخش انرژدر 

،  مرتبط با حاکمیت، نخبگان سوداگر دارانهیاز سرما یاریمشارکت بس  یرا برا  مناسبی  طیشرا حولت نی. اداد

و   نفت و گازی صنعت توسعه  یهاپروژه  دردرون حاکمیت  یاسیس یهاو جناح نظامی و حکومتی  ینهادها

  اقتصادی  یهاتیسپاه فعالی های تابعهشرکت  و دیگر ایاالنبخاتمقرارگاه  ، انیم نی. در اآوردفراهم  پتروشیمی 

 حوزه  نیدر ا انگریباز ترینمسلطو  نیتربه بزرگ تدریجًا خود را به صنعت نفت و گاز گسترش دادند و 

  بایستی  سپهر نیسپاه در ای ی فزاینده و مداخله  حضوررساند که ی م جهینت نیما را به ا ،روند نیا .دندش لیتبد

داده شود که در آن، از   حیتوض از سوی رژیم ایران ل اقتصادیتعدی یهااستیسو ارتباط با در چارچوب 

دولت   دبلن یبازوهای مثابه به  به حکومت وابسته یبخش توسط نهادها  نی، دولت اقتدار خود را بر اسوکی

 ی گذاره یجذب سرماو  نیتأم ی برا ی(خصوصمهی)ن یهاشرکت  نی، دولت از اسوی دیگر ازکند.  نیتضم

 جوید.ی صنعت نفت بهره می وسعه در راستای ت یخارج
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گرایان اصول   ویژهبه ،  جناح خاصیک  به    صرفاً  که دخالت سپاه در اقتصاد را  کسانی، برخالف  سرانجام

که باالتر ارائه دادیم مصداق این واقعیت ی دهند، شواهدی نسبت م ،نژاد یاحمد یجمهور  استیر یدورهدر 

  سپاه  یاقتصاد ینهادها تأسیس، ویژهبه . گرددبر می   یرفسنجان یزمان تصد بهدخالت سپاه در اقتصاد است که 

پایان جنگ ایران و عراق  با است زمانهم تعاون بسیج(سپاه و بنیاد  تعاونبنیاد  ا،یخاتم االنبقرارگاه از جمله )

 یعه زیرمجمو یهاشرکت ی زمانی، در این بازه رفسنجانی. دولت یبه رهبر  یاقتصاد لیتعد یآغاز برنامه و

 یجمهور  استیر  ی دومگسترش داده و در اواخر دوره  یمختلف اقتصاد  یهانه یخود را در زم  یهاتیسپاه فعال

  ن یخود را در ا گاهینژاد جای دولت احمد  یدر دوره . به همین ترتیب،وارد صنعت نفت و گاز شدند یخاتم

است  نیا زیبرانگبحث ی. نکتهبخشیدند راین روند فزاینده را استمرا یکردند و در دولت روحان تیصنعت تثب

نفت و  یره ی، مخازن ذخشگاهییپاال عی، صنانیادیتوسعه م » ینهیها در زماز پروژه  یاریبس  یاجرا یبرا  که

به قرارگاه دالر قرارداد  اردیلیم  35حدود  نژادی ی دولت احمددورهدر دو  «گاز و خطوط انتقال نفت و گاز

 نیادیگر بوده است.    یهااز دوره   شتریب  این میزان بسیاراعطا شده است.  وابسته به آن  های  االنبیا و شرکت خاتم

  ت ی را تقو حوزه نیمشارکت سپاه در ا پیمان اصلی سپاه،هم  ،انیگراصولا که جناح  امر استبیانگر این روند 

که دوم  یه یفرضاست بری تأکید. این نکته آسان نباشد یشرقبا یدر اقتصاد برا این نهاد حذفبلکه ند اه کرد

بر فرآیند تقویت و تضعیف سپاه در اقتصاد تأثیر گر سان سازوکاری میانجیگرایی درون حاکمیت بهجناح 

سپاه در مشارکت  زانیروند است و بر م نیدر ا میانجی یعامل یاسیس یها، نقش جناحکهکوتاه این گذارد.می

 یویژهبه خصلت   یاسالم  یدر جمهور  یاسیس  یهاداوم جناحو م  یخیتار  هایکشمکشگذارد.  یم  ریتأث  اقتصاد

 تصاحب  یبرا حکومتی  حاکم و نخبگان یهاگروهساختار قدرت در جمهوری اسالمی تبدیل شده که در آن 

  پردازند.با هم به رقابت میرانت و درآمد دولت سهم  شتریب
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  حکومتی درون یهاجناح یهمه هگاتالقی، یاسیس افتراقات یو برخ از نزاع هر درجه رغمیعل اما

ی  هدف از نکته . است بوده یدارهیاقتصاد سرما یسازوکارها تیو تقو یاسالم یجمهور  بقایحفظ  همواره

( و کاهش سهم دارانسرمایه )سود هیسهم انباشت سرما شیافزا قیدرآمد از طر عیتوز یبازسازآخر در اصل 

نهاد  کی سانبهسپاه  گاهیجا بنابراین، )دستمزد( است. فرودست یاجتماع یهاگروه ریطبقه کارگر و سا

ملحوظ داشته  جامعه    ی عمومیحوزه بلند دولت در    یبازو   عنوانبه  دیبا  یو اقتصاد  یاسی، سینظام  ییافتهسازمان

فرآیند تاریخی  کیدر  رانیا داریسرمایه یاسیس سازوکارهای اقتصادو  دینامیسمبا  میمستق  پیوندو در  شود

 شود. دریافتخاص 

است   متکی بر روشیامر    نیآن است. ا  )روابط علت ـ معلولی(  یاعتبار درون  پژوهش  نیا  یقو  یسویه

ی  است که نگاهش متوجه  ای تاریخیو نظریه  رویکردی انتقادی به نسبت نظم مستقر یگرامش نو ینظریه که 

در حال  با واقعیت اًدائم الی تاریخیتویک از نزدیک و در  بنابراین .های تاریخی استروند مستمر دگرگونی 

برای کشف و بازنمایی روابط علّی میان  ندیفرآ یابیاستفاده از روش رددگرگونی سروکار دارد. همچنین، 

با   کند.را تقویت می این جنبه از پژوهش اعتبار معین،  یزمان  یبازه ک یما در  یپارامترهای مربوطه متغیرها و  

انسجام و    ، تعاملیزمان  یتوال  پرداختن بهبا    گرپژوهش  ،دخالت سپاه در اقتصادای  فرآینده  یو بررس  گرفتنپی 

  این پدیده  یبه روابط علت و معلول تا حدود زیادی، ران یا یاقتصاد ـ  یاسیس های مرتبط با ساختاردرونی سازه

 ی هاه ی فرض دادنمیبا تعم ندیفرآ یابیرد روش، استفاده از اعتبار درونی بر خالفاما  شده است. ترک ینزد

عوامل   خاصی از  هایجنبهما در واقع در  ی  شده  بندی صورت  تِیعلّ  خورد. سازوکارهایبه مشکل برمی  شدهدییتأ

-within) یمورد ـ  درون تحلیلِ سبک ندیفرآ یابیردچنین، روش . هماندشده یاتیعمل یاسیو س یاقتصاد

case) شود  یتلق های این پژوهشیافته دادنمیتعم یاز جنبه مسئله و نقطه ضعفی تواند ی است که م(Bennet 

& Checkel, 2015, 13)  . 
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در گذر زمان و در ارتباط با کلیت  نقش و جایگاه سپاه در این پژوهش به دگرگونی ، این با وجود

 کی  تاسیسپاه در اقتصاد را از س  یکه تبارها  محققانیبر خالف    .ایماسالمی نظر افکنده  جمهوریاقتصادسیاسی  

و   مبانی نظری، دهند« توضیح میاقتصادسازی ینظامبا منطق » را گیرند و آن فاکتور می حکومتیدرون جناح 

معطوف   سان یک کل واحد و الگومندبه  یو اقتصاد یاجتماع، یاسیسی نیروهای تعامل پیچیدهبه  ما تحلیلی

دخالت سپاه در اقتصاد   شناخت و تبیین  ی، برا رگیعبارت دبه    شده.از هم و ایزوله  مجزا های  و نه عامل  شده است

، رونی. از امیقرار داد لیو تحل یمورد بررس پساانقالب رانِیا یاسیاز اقتصاد س یترع یوس بر بستر، آن را رانیا

  های دائمی دگرگونی به  با کاربست آنها تا انطباق داد گر یتوان در موارد دی را م ینظر  میو مفاه کردیرواین 

و پیچیده   ، الگومندهای گوناگون یک کلیت واحدسازهخاص، انسجام و ارتباط متقابل  یاجتماع دهیپد کی

 یتوسعهروندهای معینی از  محصولو در واقع است  خاصای نسبتاً پدیدهگرچه مورد سپاه نگریسته شود. 

ی این پژوهش شدهاثباتهای  ه ی و فرض  هیتوان نظریاست، اما م  رانیا  در  و ساختار قدرت  یاسیاقتصاد س  یخیتار

در  کیهژمون ریدر جوامع غ ینظام یروهاینسبتاً مشابه، مانند نقش ن یهانهیموارد در زم ریبا سا سهیمقا یبرارا 

 ، به کار گرفت.خاص یخیتاربا تمرکز بر ساختار و  یجنوب جهان

 ه یاول یهادادهتمامی  دسترسی بهو  تی، عدم شفافمواجه بودبا آن پژوهش  نیکه ای چالش  نیترمهم

  ل یبود. اگرچه عوامل دخ  ،در صنعت نفت و گاز  ویژهبهسپاه در اقتصاد،    یهاتیفعالی  میزان و دامنهی  نهیدر زم

گرفته  انجام  نهیزم نیدر ا یشتر یب قاتی تحق توصیه این است کهدر حضور سپاه در اقتصاد اثبات شده است، 

سپاه به   نکه ی، با توجه به انی. عالوه بر اشودآشکار شتر بی یدر بخش انرژ  ینظام یتا مشارکت نهادها  شود

کار در  یرویبر ن  این موقعیت یاجتماع اتریتأث یشده است، بررس  لیتبد رانی بزرگ در ا یکارفرما کی

 کیسپاه به  تحولکه شود ناشی می واقعیت از ایننکته  نیضرورت امهم است. بسیار صنعت نفت و گاز 

 نیب  یامر رابطه  نیکرده است، که ا  دیتول  یاجتماع  وارد روابط  تریمستقیم  طوربهرا    هاداین ن،  یاقتصاد  گریباز



 حامد سعیدی 

 

153 

  ی تابعه  یهاحالت، شرکت   نیا  دربه این معنا که    داده است.  ریی( را تغکارگرانو    انی)کارفرما  یطبقات اجتماع

 اند.شده سرمایهبقاتی کار و ی مستقیم از مناسبات طوارد رابطه  کارگران در این صنعتو )کارفرمایان( سپاه 

بخش وسیعی  طور مستقیم به کرد، اما اکنون در قامت یک نهاد نظامی از نظام حاکم محافظت می  اگر سپاه قبالً

بنابراین، جهت کاوش  .دهددارانه قرار میو مورد استثمار سرمایه از نیروی کار کارگران را تحت کنترل دارد

  بر چه تأثیراتی  سان یک کارفرمای بزرگبه سپاه حضورباشد:  ریبه شرح زتواند پرسش می  در این زمینه،

 دارد؟در صنعت نفت و گاز کارگران کار   یروین  یاجتماع ـ یاقتصاد تیموقع

داشته باشیم این است که هدف از این جستار  توانیم  که می   گیریترین نتیجه و بالواسطه  ترینبینانه ژرف 

بر جامعه است تا از  داری حاکمسازوکارهای نظام سرمایه ی هیت و درونمایهاز تألیف این پژوهش شناخت ما

و  زمینه و آغازگاه به مصاف رفتن. شناخت پیشدریابیماز وضع موجود را  دیدگانستم درون آن راه رهایی

 ساختن آن است.برای ما مسئله نه تفسیر این جهان، بلکه دگرگون  ت.داری استغییر نظام سرمایه

*** 
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https://www.researchgate.net/publication/278000392_Labour_Activism_and_Democracy_in_Iran
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 منابع اولیه 

 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع یار دارد؟قرارگاه خاتم چند شرکت و پروژه اقتصادی در اخت(. 1391ایران ) اقتصاد

  https://www.eghtesadonline.com/n/11cEمنبع:  ستاره خلیج فارس چگونه ستاره شد؟(. 1396اقتصاد آنالین )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 . منبعآشنایی با انواع قراردادهای پروژه های خورشیدی (.1399انرژی نورسون )

. منبع: منطقه غرب کارون آغازشد 3200عملیات اجرایی کارخانه گاز وگاز مایع  (.1391ایرنا )

www.irna.ir/news/80518714/ ( 1399قابل دسترس در خرداد.) 

 /www.irna.ir/news/82368697. منبع: مطالعه پنج میدان نفت و گاز به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شد(. 1395ایرنا )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 /www.irna.ir/news/82584511منبع:  .انواع قراردادها در صنعت نفت(. 1396ایرنا )

)قابل دسترس  /www.irna.ir/news/83704756منبع:  ؟چگونه است 99های نفتی در سال تامین مالی طرح (.1398ایرنا )

 (.1399در خرداد 

-https://www.isna.ir/news/8412. منبع: پروژه خط انتقال گاز از سرخس به درگز کلنگ زنی شد(. 1384سنا )ای

 (.1399)قابل دسترس در اردیبهشت  /02859

-https://www.isna.ir/news/8701. منبع: تکمیل امضای قراردادهای اصلی پروژه ایران ال.ان.جی(. 1387ایسنا )

 (.1399ر خرداد )قابل دسترس د /01213

ی. منبع: اندازی رسمی فاز دوم خط لوله سوم سراسرشود* راهفشار گاز افتتاح می  ایستگاه تقویت 7عصر امروز (. 1388) ایسنا

https://www.isna.ir/news/8806-03874/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: تان مرکزیآغاز عملیات اجرایی احداث دو خط لوله نفتی در اس .((. 1389ایسنا )

https://www.isna.ir/news/markazi-4251/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل دسترس  /https://www.isna.ir/news/95071811154. منبع: های نفتی آینده ایران کدامندغول (. 1395) ایسنا

 (.1399در خرداد 

. منبع: بهره برداری از فاز سوم طرح توسعه پتروشیمی پردیس آغاز شد(. 1397) ایسنا

https://www.isna.ir/news/97061306480/   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: قرارداد برای اکتشاف منابع جدید نفت و گاز 2امضای  (.a1391) سناای

https://www.isna.ir/news/91092112419/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

http://www.ireconomy.ir/fa/page/1093/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html
https://www.eghtesadonline.com/n/11cE
https://noursun.com/fa/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae/
https://noursun.com/fa/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae/
https://noursun.com/fa/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae/
http://www.irna.ir/news/80518714/
http://www.irna.ir/news/82368697/
http://www.irna.ir/news/82584511/
http://www.irna.ir/news/83704756/
https://www.isna.ir/news/8412-02859/
https://www.isna.ir/news/8412-02859/
http://www.naftnews.net/view/1815/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C
https://www.isna.ir/news/8701-01213/
https://www.isna.ir/news/8701-01213/
https://www.isna.ir/news/8806-03874/
https://www.isna.ir/news/markazi-4251/
https://www.isna.ir/news/95071811154/
https://www.isna.ir/news/97061306480/
https://www.isna.ir/news/91092112419/
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. منبع:  ار شدگاه خاتم االوصیاء )ص( واگذتوسعه میدان سومار به قرار(. b1391) ایسنا

https://www.isna.ir/news/91051107260/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: میلیارد شد 6میلیاردی تبدیل به  3/ هزینه  ماه تاخیر 52بعد از  16و  15بهره برداری فازهای (. 1394) ایلنا

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-297654.  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-503574 . منبع:روحانی در ضیافت افطار با فعاالن اقتصادی(. 1396ایلنا )

 (.1399خرداد )قابل دسترس در 

 (1399. )قابل دسترس در خرداد میلیارد دالر پروژه نفتی در قرارگاه خاتم االنبیا 10جزئیات (. 1389آفتاب )

https://www.magiran.com/article/2094412  

. منبع:  خصوص فعالیت های قرارگاه خاتم االنبیاءنکته مهم در  14(. 1396خبرگزاری جوان ) اهباشگ

https://www.yjc.ir/00Pyu0  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 https://www.yjc.ir/006ZuY. منبع: ه خانه شهید چمران اهوازبهره برداری از تلمب(. a1390خبرنگاران جوان ) باشگاه

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  https://www.yjc.ir/00Ngcjمنبع:   ار گاه خاتم االنبیا دقیقا چه کار میکند؟قر (.b1390خبرنگاران جوان ) باشگاه

 (.1399دسترس در خرداد 

بر ( 1383-1398سری زمانی حسابهای ملی ایران ) :رانیساالنه ا یمل یحساب ها(. 1389بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )

)قابل دسترس در خرداد  https://www.cbi.ir/simplelist/2054.aspxنبع: م.  1390مبنای سال پایة 

1399.) 

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. االنبیار پروژه نفتی به قرارگاه خاتم میلیارد دال 10واگذاری (. 1389بورس نیوز )

 boursenews.ir/000CBHمنبع: . االنبیاتوافق جدید یک میلیارد دالری وزارت نفت و قرارگاه خاتم(. 1390بورس نیوز )

 (.1399)قابل دسترس در اردیبهشت 

)قابل   boursenews.ir/000HR7. منبع: ار شدتوسعه دو میدان نفتی به قرارگاه »خاتم االوصیاء« واگذ(. 1391بورس نیوز )

 (.1399دسترس در اردیبهشت 

)قابل  https://www.tabnak.ir/001Peq. منبع: شد برگزار جدید جمهوررئیس خبری نشست  نخستین(. a1392تابناک )

 (.1399دسترس در خرداد 

 (. 1399)قابل دسترس در خرداد    tabnak.ir/001P50. منبع:  یه های واگذاری نمایشگاه بین المللیهمه حاش(.  b1392)  تابناک

https://www.isna.ir/news/91051107260/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/297654-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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/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/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/simplelist/2054.aspx
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
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. منبع:  پتروشیمیها: نفت، گاز و پروژه (. a1399) خاتم

https://www.khatam.com/?part=menu&inc=&id=604(.1399در خرداد  )قابل دسترس 

  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 جمعآخرین 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-خارگ 

. 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/واگذاری-درباره-44-اصل-کمیسیون-گزارش-کامل-متن-

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  دولتی-هایE2%80%8C%شرکت-هامس

)قابل دسترس در  منبع. میلیون بشکه رسید 4فیت ذخیره سازی نفت خام پاالیشگاه اصفهان به ظر (.1389خبرگزاری برنا )

 (. 1399اردیبهشت 

. منبع: شوددرصد سوخت خودروها توسط قرارگاه خاتم االنبیا تولید می  60(. 1398خبرگزاری پانا )

http://www.pana.ir/news/1020509  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

خرداد )قابل دسترس در  https://tn.ai/44258. منبع: قرارداد توسعه میدان نفتی سومار امضا شد(. 1392نیم )خبرگزاری تس

1399.) 

. منبع: 94پارس جنوبی تا مرداد  16و  15بندی توسعه فاز جزئیات جدول زمان(. 1393خبرگزاری تسنیم )

https://tn.ai/352283   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

  https://tn.ai/2000672. منبع: خصوصی واگذار شده استبنگاه دولتی تا امروز به بخش  900(. a1398خبرگزاری تسنیم )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

    https://tn.ai/1970578. منبع: خواستند بین ما و سپاه فاصله بیندازند، ما نگذاشتیمزنگنه: می (.b1398خبرگزاری تسنیم )

 (.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 

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
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
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در خرداد قابل دسترس ) منبع. شد میلیارد دالر قرارداد نفت، گازو پتروشیمی در دولت نهم امضا 38(. 1386خبرگزاری فارس )

1399.) 

. منبع: به بهره برداری می رسد 85ز زمستان درگ –پروژه خط انتقال گاز سرخس (. 1384مهر ) خبرگزاری

mehrnews.com/x4wWc  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 mehrnews.com/xfSbq. منبع: شد واگذار االنبیا خاتم قرارگاه به مرکز اتیلن لوله خط قرارداد(. 1390خبرگزاری مهر )

 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

. منبع: است رفت فیزیکی داشتهدرصد پیش 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 

)قابل دسترس در خرداد  mehrnews.com/xbs5k. منبع: ه راه رسیدخصوصی سازی به نیم(. a1388مهر ) خبرگزاری

1399.) 

 mehrnews.com/xcgdQ. منبع: االنبیامیلیارد دالر پروژه نفتی در قرارگاه خاتم  10جزئیات (. a1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

. منبع: شد واگذار االوصیا خاتم قرارگاه به نفتی میدان دو توسعه قرارداد(. a1391خبرگزاری مهر )

mehrnews.com/xhHcq  (.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 

 mehrnews.com/xcmxM. منبع: طرح گازی به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شد 2قرارداد (. b1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

. 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 )قابل   mehrnews.com/xbYjp. منبع: ایران نصب شد LNG سقف اولین مخزن (.c1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399خرداد 

 mehrnews.com/xcRvy. منبع: االنبیا خاتم قرارگاه توسط پاکستان و اروپا گاز طخطو ساخت(. d1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

 (.1399دسترس در خرداد )قابل  منبع سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی است؟آیا (. 1396خبرگزاری میزان )

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
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


 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی 
 

 164 
. 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.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  

. منبع:  گاز و نفت های پروژه در« خاتم  قرارگاه» دالری میلیارد 15  مشارکت(. a1389دنیای اقتصاد )

https://www.donya-e-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: بی در اختیار اولین کنسرسیوم ملیفاز پارس جنو 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 

. منبع:  های نفت و گازمیلیارد دالری »قرارگاه خاتم« در پروژه 15  مشارکت (.c1389دنیای اقتصاد )

https://www.donya-e-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  https://p.dw.com/p/QkXz. منبع: سازی واقعی بوده استدرصد خصوصی 13مجلس: فقط (. 2010وله ) دویچه 

 (.1399س در خرداد دستر

 https://p.dw.com/p/116p0. منبع: پروژه یک میلیارد دالری گازی به سپاه پاسداران واگذار شد(. 2011وله ) دویچه 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

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
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-415637
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-415637
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-609193
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-609193
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-599280
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-599280
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492
https://p.dw.com/p/QkXz
https://p.dw.com/p/116p0
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)قابل دسترس  https://p.dw.com/p/19iHlع: . منبروحانی: سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست(. 2013وله ) دویچه 

 (.1399در خرداد 

)قابل  https://p.dw.com/p/1DGYY. منبع: رسدترکان: زورمان به قرارگاه خاتم االنبیا نمی اکبر(. 2014وله ) دویچه 

 (.1399رداد دسترس در خ

)قابل دسترس در  https://p.dw.com/p/2gjtt.. منبع: های اقتصادی سپاه پاسدارانسابقه و دامنه فعالیت (. 2017وله ) دویچه 

 (.1399خرداد 

 https://www.magiran.com/article/1117259. منبع: حضور سپاه در قراردادهای اقتصادی(. 1385زندی، رضا )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

قانون  44متن ابالغیة رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص سیاست های کلی اصل (. 1384سازمان خصوصی سازی ایران )

 (. 1399)قابل دسترس در اردیبهشت  منبع .اساسی

. منبع: 1393گزارش تفصیلی عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال (. 1393ایران ) سازیخصوصیسازمان 

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: فهانمیلیون لیتر ی ذخیره سازی فراورده های نفتی در منطقه اص200افزایش(. 1384) شانا

www.shana.ir/news/76975/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

میلیارد دالری احداث خط لوله هفتم سراسری گاز امضا  3/1سپاه پاسداران، قرارداد با حضور وزیر نفت و فرمانده (. 1385) شانا

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  /www.shana.ir/news/84865منبع:  .شد

. منبع:  یزتبر -احداث چهار تلمبه خانه جدید در مسیر خط لوله انتقال نفت خام ری(. 1387شانا )

www.shana.ir/news/137854/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: فاز نخست خط دوم خرم آباد به خط اول سراسری گاز متصل می شود(. 1389شانا )

www.shana.ir/news/158434/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 /www.shana.ir/news/184692. منبع: برداری رسیدخانه جدید مرکز انتقال نفت شهید چمران به بهرهتلمبه(. 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/ (.1399رداد )قابل دسترس در خ 

https://p.dw.com/p/19iHl
https://p.dw.com/p/1DGYY
https://p.dw.com/p/2gjtt
https://www.magiran.com/article/1117259
https://ipo.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF
http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf
http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf
https://www.shana.ir/news/76975/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4200%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.shana.ir/news/76975/
http://www.shana.ir/news/84865/
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
http://www.shana.ir/news/137854/
http://www.shana.ir/news/158434/
https://www.shana.ir/news/184692/%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.shana.ir/news/184692/
http://www.shana.ir/news/240126/
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 /www.shana.ir/news/145560. منبع: نامه توسعه میدان نفتی بندکرخه با بنیاد مستضعفانامضای تفاهم (. a1388شانا )

 (.1399در خرداد  )قابل دسترس

)قابل   /www.shana.ir/news/231753. منبع: خط دهم سراسری شاهکار تالشگران گاز در قلب ایران(. a1393شانا )

 (.1399دسترس در خرداد 

)قابل   /www.shana.ir/news/276509. منبع: گازی ستاره خلیج فارس های پاالیشگاه میعاناتواقعیت(. a1396شانا )

 (.1399دسترس در خرداد 

. منبع:  کنندها همکاری می برای توسعه پتروپاالیشگاه وزارت نفت و قرارگاه خاتم  .(a1398شانا )

www.shana.ir/news/291569/  (.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 

 /www.shana.ir/news/281167. منبع: سامانه گرمایشی تاسیسات انبار نفت کوره ماهشهر افتتاح شد (.b1396شانا )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  /www.shana.ir/news/287724. منبع: مطالعه یک بلوک اکتشافی به شرکتی ایرانی واگذار شد .(b1398شانا )

 (.1399دسترس در خرداد 

. 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&PageI

DF=3&tempname=news   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: طرح های خطوط انتقال و ذخیره سازی(. 1399مان نفت ایران )شرکت ملی مهندسی و ساخت

http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProj

ects.aspx  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  منبع. هاال و سرنوشت آنجیهای انوری گازهای فلر/ طرحتشریح سناریوهای جمع آ(. 1397شرکت ملی نفت ایران )

 (.1399دسترس در خرداد 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. شد امضا باشت و پانیذ نگاری لرزه پروژه 2 قرارداد(. 1398ان )شرکت ملی نفت ایر

پارس جنوبی آغاز   3و  2ین واحد شیرین سازی میعانات گازی در فازهای ساخت نخست(. 1396شمنا ) -شرکت ملی نفت ایران

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. شد

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. بیجار -خط لوله انتقال گازهمدان (.a1390مهندسی و توسعه گاز ایران )شرکت 

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
http://www.shana.ir/news/145560/
http://www.shana.ir/news/231753/
http://www.shana.ir/news/276509/
http://www.shana.ir/news/291569/
http://www.shana.ir/news/146939/
http://www.shana.ir/news/219001/
https://www.shana.ir/news/281167/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://www.shana.ir/news/281167/
http://www.shana.ir/news/287724/
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news
http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProjects.aspx
http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProjects.aspx
https://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=83d19ef8-5767-42ae-ad8f-060262c20eba&LayoutID=c894037a-3add-4e0f-ac5c-a883e2a09184&CategoryID=d7d95987-15cb-4032-9f2a-be66a31b0c38&SearchKey=
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
https://www.nioc.ir/portal/home/showpage.aspx?object=relatedtopics&categoryid=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc&webpartid=19ffa673-9aa0-4159-a435-3d5f6d5ef58b&id=bea30a2e-f0d9-4aac-87cc-b7577416ef42
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
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 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع .خط لوله دوم خرم آباد (.b1390شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

. دیلم-قویت فشار گاز خورموجایستگاه های ت  (.c1390شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspxمنبع

. ذخیره سازی زیر زمینی نفت خام امضا شدتفاهم نامه طراحی و ساخت مخازن (. 1390متن ) –شرکت مهندسی و توسعه نفت 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  http://pedec.ir/detail=5244منبع: 

. 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: 92بعدی میدان نفتی بند کرخه تا بهار 3پایان 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. ی ایرانقانون اساسی جمهوری اسالم(. 1389هبان )نگ شورای

«. منبع:  منطقی، مودبانه و حکمت آمیز با دنیا حرف می زنیم(. »1392صدای آمریکا )

https://ir.voanews.com/a/rouhani-hassan-first-press-conference-iran/1724290.html  
 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل دسترس در  منبع سایت عصر ایران .االنبیاه قرارگاه خاتم خط لوله صلح ب 2واگذاری ساخت فاز (. 1389عصر ایران )

 (.1399خرداد 

-دو-واگذاری/https://fararu.com/fa/news/121062. منبع: میدان نفتی به وزارت دفاع واگذاری دو(. 1391فرارو )

 (.1399در خرداد )قابل دسترس   دفاع-وزارت-به-نفتی-یدانم

. منبع: شد مرتفع کشور غرب در طبیعی گاز کمبود مشکل متریکیلو900 لوله خط اجرای با(. 1386کیهان )

https://www.magiran.com/article/1517921  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. پارس جنوبی آغاز شد 15ز از سکوی فاز تولید گا(. 1393کیهان )

. منبع: (اساسی قانون کل)  ایران اسالمی جمهوری ایران اساسی قانون(. 1358های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، ، اقتصادی توسعه اول برنامه قانون(. 1368ای اسالمی )های مجلس شورمرکز پژوهش

 (.1399)قابل دسترس در خرداد https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755. منبع: ایران

 اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، ، اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون (.1379های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 . منبع:ایران

)قابل  منبع. االنبیا آغاز شدپتروشیمی توسط قرارگاه خاتم نماینده جهرم: عملیات اجرایی چهار پروژه(. 1393نسیم آنالین )

 (.1399دسترس در خرداد 

https://nigceng.ir/plans/Lists/sheet1/DispForm.aspx?List=c12aa644-41ac-4cbc-ac68-f9d67e0c171d&ID=459&ContentTypeId=0x0100ABF0CE8871BA594BAF9044497504D9B3
https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspx
http://pedec.ir/detail=5244
http://pedec.ir/detail=10493
http://pedec.ir/detail=16643
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ir.voanews.com/a/rouhani-hassan-first-press-conference-iran/1724290.html
https://www.asriran.com/fa/news/130435/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%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://fararu.com/fa/news/121062/واگذاری-دو-ميدان-نفتی-به-وزارت-دفاع
https://fararu.com/fa/news/121062/واگذاری-دو-ميدان-نفتی-به-وزارت-دفاع
https://www.magiran.com/article/1517921
http://kayhan.ir/fa/news/33896/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-15-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://kayhan.ir/fa/news/33896/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-15-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
http://old.nasimonline.ir/Content/Detail/934194/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%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%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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. منبع: منطقه غرب کارون با حضور وزیر نفت 3200گزارش آغاز عملیات اجرایی کارخانه گاز وگاز مایع (. 1391نیوز ) نفت

http://www.naftnews.net/print-14370.html   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: ( قانون اساسی44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )(. 1386وزارت تعاون، کار و رفقاه اجتماعی )

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260  (.1399دسترس در خرداد )قابل 

دسترس )قابل   منبع. است  ًتوانیممی ما : ًشعار بارز نمونه ، صلح گازی لوله خط. (1389نفت جمهوری اسالمی ایران ) وزارت

 (.1399در خرداد 
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