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دو س�ال پیش و در فضای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، در کنار مساله ی هسته ای ایران و 

یافتن راهی برای برون رفت از آن، خروج نظامیان و به  ویژه س�پاه پاسداران از اقتصاد هم مساله ای 

مهم بود. چه به روایت رسانه ها و فعاالن سیاسی و اقتصادی، سپاه در دولت محمود احمدی نژاد بر 

همه ی اقتصاد ایران تس�لط یافته بود. اگر تا پیش از دوران هشت ساله ی احمدی نژاد، سپاه تنها در 

بخش هایی از اقتصاد ایران به دنبال یافتن جایگاهی بود، پس از ماجرای دومین فرودگاه بین المللی 

تهران و اپراتور دورم تلفن همراه )ایرانس�ل( تقریبا کمتر ح�وزه ای از اقتصاد رانتی ایران از دخالت و 

نفوذ سپاه مصون ماند.

ش�رکت های زنجیره ای به هم پیوس�ته ی پنهان ش�ده در نام هایی که کمترین نس�بتی با سپاهیان 

داش�ت، هم در ح�وزه ی بانکداری بلعنده ی ایران دس�ت باال را پیدا کردند و هم به پیمانکار ش�ماره 

یک پروژه های دولتی تبدیل ش�دند و هم در واگذاری های س�هام دولتی به بخش شبه خصوصی، 

بیشترین سهم را به دست آوردند. در روزگاری که احمدی نژاد بر مسند قوه ی مجریه ی ایران نشسته 

بود، کمتر روزی را می توان س�راغ گرفت که رسانه های خبری، خبر واگذاری پروژه یا شرکتی دیگر 

به س�پاه را منتش�ر نکرده باشند. فربه ش�دن س�پاه آن قدر عیان و آش�کار بود که محمدرضا باهنر – 

نائب رئیس مجلس- با گرایش فکری نزدیک به موتلفه ی اس�امی هم نتوانس�ت سکوت کند و از 

ش�کل گیری طبقه ی سرمایه داران خشن در ایران خبر داد. س�رمایه دارانی که چند سال بعد، حسن 

روحانی در مقام رئیس دولت در معرفی آنان گفت؛ هم اسلحه دارند و هم پول و این خطرناک است.
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فرش قرمز دولت برای نظامیان

اما برخاف همه ی آن ش�عارها و وعده ها برای بیرون راندن نظامیان از اقتصاد، در آس�تانه ی دو 

سالگی دولت یازدهم نظامیان در دو سال گذشته نه تنها از عرصه ی اقتصاد بیرون رانده نشده اند که 

در سکوت و »ضرورت حمایت همه از دولت«، نقش و سهم بیشتری در اقتصاد به دست آورده اند.

به منظور دوس�تی بوروکرات ه�ا و نظامیان، حمله ی آش�کار رئیس دولت به س�پاهیان مدتی بعد 

پس گرفته ش�د و نزدیکان رئیس دولت و فرماندهان سپاه گفتند که منظور روحانی، هر نهاد دیگری 

بوده غیر از س�پاه پاسداران. چرا که رئیس دولت، معاون اول رئیس دولت، وزیر نفت و مشاور عالی 

رئیس دولت در مناطق آزاد به ترتیب از نقش بزرگ و مهم سپاه در پیشبرد اهداف دولت سخن گفتند 

و از سپاه خواستند که در عرصه بماند و به دولت کمک کند.

اکب�ر ت�رکان، مش�اور رئیس دول�ت و دبیر ش�ورای مناط�ق آزاد ک�ه در زم�ان تبلیغ�ات انتخابات 

ریاس�ت جمهوری از نظامیان خواس�ته ب�ود به پ�ادگان بازگردند، خود مش�وق و زمینه س�از حضور 

نظامیان در مناطق آزاد ش�د. او از سپاه خواست که در مناطق آزاد به یاری دولت بیایند و از واگذاری 

پروژه های احداث بندر، فرودگاه و اماکن اقامتی و مسکونی در این مناطق به سپاه خبر داد.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم در س�ال گذش�ته و پس از این که ب�رای مدتی طوالنی پرونده ی 

باب�ک زنجانی را افش�اء کرد، در نهایت از ناتوانی دولت در مقابله با س�پاه خبر داد و گفت که »س�پاه 

رقیب بخش خصوصی نیس�ت« بلکه همراه دولت است و دولت به حضور سپاه در عرصه ی اقتصاد 

نیاز دارد. دوس�تی زنگنه و سپاهیان در شرایطی تقویت شد که کس�ی  از نهادهایی که بابک زنجانی 

را برای پیش�برد پروژه های اقتص�ادی خود به کار گرفته بودند، س�راغی نگرفت. )بابک زنجانی که 

روزگاری خود را بس�یجی اقتصادی معرفی کرده بود، به دس�تور وزیر پیشین نفت – رستم قاسمی – 

و قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء و به منظ�ور دور زدن تحریم های اقتصادی، ب�ه کمک نظامیان و 

دولت پیش�ین آمده بود. اما در جریان رسیدگی به پرونده ی فساد اقتصادی او نشانی از این نهادها و 

مقامات نیست.(

کم�ی بعد معاون اول رئیس دولت ه�م از بدهی پنج هزار میلیارد تومانی دولت به س�پاه خبر داد و 

گف�ت؛ دولت 70 ه�زار میلیارد تومان پ�روژه در اختیار قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبی�اء قرار داده که 

همگ�ی از طرح های مهم اقتصادی کش�ور هس�تند. مع�اون اول رئیس دول�ت  از همکاری خوب 
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قرارگاه خاتم و س�پاه پاس�داران با دولت قدردانی کرد تا مشخص ش�ود که نظامیان نه تنها به پادگان 

بازنگشته اند که به دلیل نیاز دولت، در صحنه حضور دارند.

حسن روحانی هم که سخنانش در مراسم روز ملی مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر موجب رنجش 

فرماندهان س�پاه شده بود، به فاصله کوتاهی از سپاه خواست که در امر مبارزه با قاچاق هم به کمک 

دولت بیاید. نظامیانی که دو برابر اس�کله های رسمی به ثبت رس�یده ی دولتی، اسکله ی غیرمجاز 

دارند، قرار اس�ت که در مبارزه با قاچاق کاال به س�ایر نهادهای دولتی کمک کنند. چرا که به گفته ی 

رئیس دولت؛ »ش�ایعاتی را که راجع به س�پاه مطرح می ش�ود اصا قبول ندارم. می خواهند سپاه را 

رقیب مردم قرار دهند اما س�پاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیس�ت و پیمانکاری مثل پیمانکاران 

معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد 

برعهده بگیرد.«

در آخرین گامی که برای حفظ منافع س�پاه برداشته ش�ده، وزارت بهداشت و درمان تفاهم نامه ای 

به ارزش 500 میلیارد تومان با »قرب« امضاء کرده است تا نظامیان از حوزه ی بهداشت و درمان هم 

بی نصیب نمانند.

ُخرده کاری های سپاه

ام�ا اگر تصور کرده اید که س�پاه تنها به پروژه ه�ای بزرگی که به روایت مس�ووالن دولتی، دیگران 

توان انجام آن را ندارند، بس�نده کرده اس�ت، س�خت در اشتباهید. قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء 

– قرب – که در دیدرس رس�انه ها قرار گرفته، زیرپوس�تی و به واسطه ی ش�رکت های اقماری متعدد 

خود، به پیشروی در همه ی حوزه ها ادامه می دهد. اما این بار بی صدا و دور از دیدرس رسانه ها و در 

شهرهای مختلف.

مهرماه س�ال گذشته استاندار لرستان از بررس�ی پروژه های عمرانی مسکوت مانده در این استان 

خب�ر داد و گفت که از پیمانکاران قبلی خلع ید ش�ده و ب�ه زودی س�رمایه گذاران و پیمانکاران جدید 

پیشبرد این پروژه ها را بر عهده می گیرند. مدتی بعد مشخص شد که پروژه ی پاالیشگاه های پلدختر 

و الیگودرز به دو سرمایه گذار كه یكی از سرمایه گذاران قرارگاه خاتم االنبیاء و دیگری قرارگاه قائم كه 

زیر مجموعه ی قرارگاه خاتم است، واگذار شده اند.



5

ائتالفبوروکراتهاونظامیها

قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء هم زمان در استان کرمان هم عاوه بر فعالیت چشمگیر در صنعت 

و معدن، به پروژه های شهرداری رسید. شهردار کرمان آذرماه سال گذشته به خبرگزاری مهر گفت: 

»طی جلس�ه ای که با حضور رئیس قرارگاه در کرمان برگزار ش�د اجرای سه س�ری پروژه به قرارگاه 

خاتم االنبیاء واگذار ش�د. همچنین مقرر ش�د پروژه ه�ای صنعت آب و فاضاب، ب�رق و همچنین 

پروژه های ش�هری توس�ط این قرارگاه اجرا ش�ود.« اس�تاندار کرمان در پایان س�ال گذشته ارزش 

پروژه های قرب در این استان را 500 میلیارد تومان عنوان کرده است.

رئیس ش�ورای شهر اراک هم اس�فندماه سال گذش�ته از مذاکره با دو موسس�ه ی رجایی و نور که 

وابسته به قرب هستند، خبر داد و گفت که واگذاری شش پروژه به این دو موسسه وابسته به ُقرب به 

تصویب رسیده است. قرب در شمال ایران و در استان های مازندران و گیان، احداث مجتمع های 

توریس�تی و تفریحی در مناطق ساحلی را در اختیار دارد. عاوه بر  این، آبان ماه سال گذشته یکی از 

نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسامی از واگذاری پروژه ی متروی تهران _ آمل به 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و شرکت آبادراهان پارس خبر داد.

حاال اگر می خواهید نس�بت آبادراهان پارس و سپاه پاسدران را بدانید، به خاطر بیاورید که نیمه ی 

دوم سال گذشته، بخش�ی از سهام شرکت صدرا به یک ش�رکت خصوصی و خانوادگی واگذار شد. 

برادران چوبدار که نام ش�ان در فهرس�ت بده�کاران کان نظ�ام بانکی قرار دارد، مالکان ش�رکت 

آبادراهان پارس و بخش�ی از سهام صدرا هستند و البته ش�ریک اقتصادی پروژه های دولتی واگذار 

شده به سپاه پاسداران.

س�پاه پاس�داران که پیش از این اعام کرده بود؛ »در پروژه های کوچک شرکت نمی کند« حاال با 

قرارگاه های محلی و منطقه ای ، به روایت مس�ووالن آن تنها در یک س�ال گذش�ته بیش از 15 هزار 

پروژه ی کوچک را در کنار پروژه های بزرگی که ارزشی کمتر از 150 میلیارد تومان نباید داشته باشند، 

اجرایی کرده و در سال جاری هم انتظار دارد حداقل 15 هزار پروژه ی ُخرد دیگر را اجرایی کند. سهم 

سپاه تنها در دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان بیش از دو هزار پروژه ی ُخرد بوده است.

ائتاف بوروکرات ها و نظامیان

دولت یازدهم جمهوری اسامی را می توان بازگش�ت دوباره ی »بوروکرات های رانتیر« خواند. 

همان های�ی ک�ه در دولت هاش�می رفس�نجانی زیر عنوان س�ازندگی و ب�ا نام سیاس�ت های تعدیل 
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اقتص�ادی، ه�م راه ورود نظامیان به اقتص�اد را هموار کردند و هم تحت لوای خصوصی س�ازی به 

منظور مهیا کردن شرایط برای پیوستن به اقتصاد جهانی، اختصاصی سازی اموال عمومی را پیش 

بردند.

بازگش�ت مجریان سیاس�ت  تعدیل اقتصادی ب�ه راس قوه ی مجریه، پس از ی�ک دهه دوری و در 

ش�رایطی که سپاه تقریبا بر همه ی اقتصاد ایران غلبه یافته و از دل یک قرارگاه سازندگی چند بانک، 

صدها ش�رکت و هزاران پروژه بیرون آمده اس�ت، راهی جز پذیرفتن شریک تازه ای در همه ی امور 

اقتصادی نمی گذارد.

ه�ر دو، هم بوروکرات های ه�وادار تقویت بخش خصوصِی مدافع آزادس�ازی اقتصاد و مش�تاق 

پیوس�تن ب�ه اقتصاد جهان�ی و هم نظامیانی ک�ه باید به ب�اور ایدئولوژیک ظاهری همه ی س�ه دهه 

گذشته ش�ان در جبهه ی مخالف دول�ت بوروکرات ها ق�رار بگیرند، در یک نقطه به هم می رس�ند و 

همدیگر را در آغوش می گیرند؛ جایی که قرار است منافع اقتصادی و رانت به صورت منصفانه میان 

شرکا تقسیم شود.

دولتی ها و هواداران آن ش�اید ش�اهد مثال های بسیاری داشته باش�ند برای نشان دادن اختاف 

جدی میان دولت و س�پاه، اما واقعیت ماجرا آن اس�ت که در بودجه ی ساالنه و واگذاری پروژه های 

دولتی و رون�د اجرایی کردن توصیه های نهاده�ای بین المللی برای بهره برداری بیش�تر از اقتصاد 

ایران، س�پاه و دولت در کنار هم مشغول تقسیم عادالنه ی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و 

هر امر اقتصادی سودآور دیگری هستند.

در چنین شرایطی البته که امید بستن به شفاف سازی اقتصادی و کاهش فساد اقتصادی به افسانه  

می ماند. هر دو، چه بوروکرات هایی که پیش�ینه و کارویژه ش�ان، فربه ش�دن در کنار رانت های ویژه 

بوده و هس�ت و چه نظامیان که همه ی امورشان محرمانه و غیرقابل نظارت است، دست در دست 

یکدیگر پروژه ی مش�ترک را پیش می برند. تفاوت با گذش�ته در این اس�ت که این بار قرار است همه 

چیز در س�کوت پیش برود و حضور نظامیان در اقتصاد با بهانه ی توانایی های غیرقابل مقایس�ه این 

نهاد و ضرورت همکاری همه برای برون رفت از این وضعیت توجیه شود.




