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  لوموند ديپلماتيک

  

   پاسدارانیسلطه اقتصاد
  ر پاسداران انقالبيصعود ممانعت پذ

 
 

   Behrouz AREFI نوشته

  Behrouz FARAHANY وشتهن

  ٢٠١٠روری بف

 تداوم ٢٠٠٩ جون که از یرد، جنبش اعتراضي گیرا جشن م یالگرد انقالب اسالمن سيکمي و یران سي که ایدر روزھائ
سرکوب  اني روبروست، میر و تحول وبحران کنونييم که با تغيرژ.  برجسته داشته استیريتاث یافته، بر تحوالت اجتماعي

 . دھدیم  را بازتابی انقالب اسالمیدادھايتحوالت پاسداران رو. و مصالحه در نوسان است

ده ي ارتش به ارث رسیدگيخاطر از ھم پاشه  بینيت هللا خميآ ،١٩٧٩ران در سال ي ای اسالمیس جمھوريسأ پس از تیاندک
  رایجاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي دستور ا١٩٧٩ل ي آور٢٢احتمال انجام کودتا، در   ازی و نگرانیم سلطنتيِاز رژ

 یز مين» ارتش مستضعفان« که در ابتدا آنرای نظامیروين ني به ایم اسالی جمھوری قانون اساس١٥٠اصل . صادر کرد
 .ذکر شده است» یت و نظم عمومي، امنیحفظ انقالب اسالم«ت آن،ين اصل، ماموريدر ا.  داده استیدند، جنبه قانونينام

ور، سپس  کشیس جمھورين رئي صدر، اولیابوالحسن بن ، عزل١٩٨٠- ١٩٨١ ی حکومت در سال ھایوخامت بحران درون
 استحکام ینيشتر سوق داد تا قدرت خمي سرکوب بیسوه ، پاسداران را ب)١(رانيا ن خلقيشورش مسلحانه سازمان مجاھد

 سازمان یرويمثابه تنھا نه ب ران پرداخت، سپاه پاسداران خود راي، عراق به جنگ با ا١٩٨٠ که در سپتامبر یھنگام .ابدي
 ی نقشه ھایزيسپاه پاسداران عالوه بر برنامه ر. مرزھا نشان داد ون کشور و چه درم چه در دريافته قادر به دفاع از رژي

گرفته   را به عھدهیوالن حکومتؤين حفاظت از مسپاسداران ھمچن.  آن ھا نظارت داشتیره بنديو ج ، بر واردات کاالیجنگ
 . امام نقش داشتندی انقالبیته ھايو در کم
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سر ه ب» یانقالب« جنگ با عراق، دوره یھا در جبھه ھا یروزين پي وکسب نخست رزمنده مخالفی سازمان ھایبا تالش
د يکأ تیت و بخش خصوصيت مالکي بر مشروع١٩٨٢ دسامبر ٦خ ي در تاری ماده ا٨ یا هياني در بینيت هللا خميد و آيرس

 . جنگ متمرکز کنندیش را بر روي خویاز پاسداران خواست تا تالش ھا کرده و

 یبه مقام رھبر) ٢ (ی خامنه ای علیپاسداران از انتخاب آقا ،ی اسالمیان گذار جمھوريس از درگذشت بن، پ١٩٨٩در سال 
سپاه  یاسي، از نفوذ س١٩٩٠ دھه یو اگر در سال ھا. ت کردندي حمایاست جمھوري به ریرفسنجان ی اکبر ھاشمیو آقا

 ١٤٧ سپاه پاسداران به اصل یاقتصاد تيفعال. ديردت گي آن ھا بر کشور تقویپاسداران کاسته شد، درمقابل تسلط اقتصاد
، ی،آموزشی امدادی ارتش در کارھایزات فنيصلح از افراد و تجھ د در زمانيدولت با«:  کندی استناد میقانون اساس

د  واریبيآس ی رزمی که به آمادگی استفاده کند در حدین عدل اسالميت کامل موازي، بارعایسازندگ  و جھادیدي، تولینظام
ن مجموعه ينام شرکت عمده اه س کرد که بيسأت را» اي خاتم االنبیقرارگاه سازندگ «١٩٩٠سپاه پاسداران در سال » .دياين
 ی می تابع سپاه پاسداران را سرپرستی شرکت ھای اقتصادیت ھايفعال ن مجموعهيا. افته استيز شھرت ين» قرب «یعني

 .کند

 و محافل ی خامنه ای به آقای کالن بود،ھشداریانباشتن ثروت ھا م باأ که توی رفسنجانی ھاشمیکان آقايگسترش قدرت نزد
در دور  ی رفسنجانیوابسته به آقا» کارگزاران«١٩٩٦ که در ماه مارس سال یھنگام.  آمدیحساب م م بهيمحافظه کار رژ

ی ني خمی آقای فرھمندینه دارا یخامنه ا .دي آوردند ، رھبر از پاسداران استمداد طلبیري چشمگیأاول انتخابات مجلس ر
 يیحيسردار پاسدار، .  کردیدا مياز پي نی کمکیرويجه به نياو را داشت و در نت ی و نه اقتدار مذھبی ویاسي، نه جاذبه سبود

 یأم و با ريائيصحنه ب د بهيما در مرحله دوم انتخابات با«:  اعالم کرد١٩٩٦ل ي آور٦ن در ي آتشی در نطق)یصفو ميرح(
 )٣(» ... ملت و کشور مشکل درست کنندیو بخواھند برا ن ھا به مجلس برونديک نفر ايبرال ھا ولو يل] از[م يذارخود نگ

 در ی محمد خاتمی آقایاما انتخاب ناگھان. را گرفت» اصالح طلبان«یشروي را بر ھم زده و جلو پءن مداخله توازن قوايا
 .ن توازن را نشان دادي ای شکنندگ و شکست نامزد محافظه کارانیجمھور استي به ر١٩٩٧

در ھمان . ت پرداختندي به فعالی ضد اصالحات وهپاسداران ب ،)١٩٩٧-٢٠٠٥ (ی خاتمی آقایاست جمھوريدر دوران ر
فرودگاه   عمان و حدود دهیايج فارس و دريجاد شصت اسکله در سواحل خليران را با ايواردات ا ک سوميحال، سپاه کنترل 
بنا . ار گرفتنديبود، در اخت* تلگراف و تلفن  متعلق به وزارت پست وًکه رسما  تھران را،یکيام در نزديه پو از جمله فرودگا

 نيعلنا اعالم شده که در فرودگاه ب«س سابق مجلس، ي، رئی کروبی مھدیمشاوران آقا  مشفق، ازی محمد علیبر اظھار آقا
 یچ اقداميگمرگ ھستند، وھ  خارج از کنترل ادارهی و خروجیست و پنج راھرو وروديش از بي مھرآباد تھران بیالملل

 )٤(» .صورت نگرفته تا دولت کنترل خود را اعمال کند

ده ياء بدون شرکت در مناقصه ھا و مزايجه قرارگاه خاتم االنبينت ن بوده و دريشير و مشاور دولت از پاسداران پين وزيچند
 ،)٢٠٠٣-٢٠٠٥( نژاد شھردار تھران بودی احمدی آقای که مثال در دورانیبرا.  آوردیدست مه ب  کالنیھا قرارداد ھا

در سال . دست آوردنده دالر ب ارديلي م٢/٢ر ساختن مترو و بزرگراه را به مبلغ ي بزرگ نظیپاسداران انجام پروژه ھا
 در انتخابات ی رفسنجانی نژاد برآقای احمدی آقایروزيو پ ی خاتمی در اردوگاه طرفداران آقای، به دنبال پراکندگ٢٠٠٥

 .نستند  دای می مالی را نماد زد و بندھای رفسنجانی از مردم آقایاريبس. پاسداران افزوده شد  بر قدرتیاست جمھورير

  مصرف؟ی بین جنگيماش

 ٨٠٠ش از يم که مجتمع قرب، بي خوانی، میاست جمھورير ن انتخاباتي، نامزد آخرین موسوير حسي میت آقايدر سا
 ی نظامینه ھاياز جمله در زم.  مشغولندیت اقتصادي مختلف به فعالیکه در رشته ھا رپوشش خود دارديال را زشرکت فع

 و ی و لوله کشیاريآب ، استخراج معادن،ی، سد سازی جاده سازیطرح ھا(؛ ساختمان و توسعه )د موشک و راکتيتول(
ارد يلي م٢/٢لومترخط لوله نفت به ھند را به مبلغ يک ٦٠٠ ت، پاسداران پروژه ساخ٢٠٠٩در تابستان (؛ نفت و گاز ...)ره يغ

  از سھام شرکتیميش ازنين وابسته به پاسدارن، بيوم توسعه اعتماد مبيتابستان، کنسرس ني؛ در ھم)دالر کسب کردند
 یت ھايالنه فعي؛ در زم!)دالر ارديلي م٨به ارزش ( از آن خود ساخت یده ايچ مزايران را بدون شرکت در ھيمخابرات ا

ز گذشته، يدر پائ. ل شدن به بانک ھستنديج در حال تبديبس اصطالح امداد وابسته به پاسداران وه  بی، صندوق ھایمال
 ، سرلشگر١٣٨٨در اول مھر .  کردندءارد دالر را امضايلي م٥/٢راه آھن چاه بھار به ارزش  جاد خطيپاسداران قرارداد ا
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گر ي مصرف نشد که دی بیجنگ نيک ماشيسپاه پس از جنگ، ...«: اه اظھار داشت، فرمانده سپی جعفریپاسدار محمد عل
سه سپاه با يده و از مقاي مجلس و مطبوعات دیبا پرسش ھا و چون خود را مواجه). ٥(»...  دوره صلح ناکارآمد باشدیبرا
 گان ماني ھمسایا از جمله برخي دنی کشورھایاري که در بسی نظامیاھايتجربه ماف... « : خبر دارد اضافه کرد» ايماف«
 ». نداردیش چشم ھستند، مطلقا با تجربه سپاه ھمخوانيپ

 ی از آقایبانيز پشتي در سرکوب و نی، پاسداران نقش مرکز)٦( ٢٠٠٩ جون به تقلب درانتخابات ی تظاھرات اعتراضیدر پ
 یم ز کنترليج را نيضور داشته و بس حی گوناگون نظامی ھزار عضو سپاه در بخش ھا١٢٥. دارند  را به عھدهیخامنه ا
 .کنند

 پس یت را در ماه ھايت حفظ امنيولؤن سازمان مسيکه ا« اظھار داشت  فرمانده سپاه محمد رسول هللایپ عبدهللا عراقيسرت
 یريگخواستار دست ی سپاه به نوبه خود، در مقاله ایاسيس اداره سي، رئیدهللا جواني). ٧(» داشته است از انتخابات به عھده

 ، پس از عاشورا، سپاه پاسداران در ی خامنه ایآقا  ازیبانيدر آستانه تظاھرات پشت). ٨. ( شدی و موسویو محاکمه کروب
 هيانيت از رھبر به تظاھرات پردازند و در ھمان بي حمای برا٢٠٠٩ دسامبر ٢٩روز   از مردم دعوت کرد تا دریفراخوان

با » گرداب «ینترنتيت ايبه بعد در سا ن، از انتخاباتيسپاه ھمچن). ٩( انه خطاب کردگي را ماموران بی خامنه ایمخالفين آقا
 . کندی کرد و می آنان می ومعرفء، افشایبه شناسائ را دعوت» مردم مسلمان«چاپ عکس تظاھرکنندگان، 

 سپاه پاسدران در یت ھايت و گسترش فعاليکه از عدم شفاف ی اسالمی درون جمھوریان ھايستند جرين، کم نيبا وجود ا
 ا جناحي ی خصوصی بخش ھایک به بازار، برخيتوان از محافل نزدياز جمله م. ناخرسندند ی و اقتصادیاسي سینه ھايزم
ه آن ھا از ي از پایبخش. مبرا دانست  توان خود سپاه پاسداران را از شکاف و تفرقهیالبته نم. انه رو نام بردي میاسي سیھا
ن يد ايؤن اختالف نظرھا ميا.  کنندید نميأئ ، فشار و اختناق را تیاقتصاد  ویاسي سیند و زد و بندھار جامعه اي فقیه ھايال
ا ادامه ي افتن راه مصالحهي یتالش برا.  قرار داردیري انتخاب خطی بر سر دوراھی اسالمیکه جمھور قت استيحق

 ------ .سرکوب و اختناق

 مترجم. ر نام داد ييتغ ى اطالعات به وزارت ارتباطات و فناور١٣٨٢در سال  *

 : ھایپاورق

 یم سلطنتي رژیان گذاشته شد و در سرنگونيه شاه بنيعلمسلحانه  در چارچوب مبارزه ١٩٦٥ن در سال يسازمان مجاھد -١
ن يا پس از سرکوب. ون مسلحانه شديسي گسست و وارد اپوزینيم خمي از رژ١٩٨١در سال . داشت  شرکت١٩٧٩در سال 

 در عراق مستقر یگاه نظاميپا کي سازمان ١٩٨٦درسال .  از رھبرانش به خارج از کشور پناھنده شدندیاريسازمان بس
 .تالف نمودئا نيم صدام حسيو با رژ) ران و عراقين جنگ ايدر ح( کرد

 .ران استي ای اسالمی جمھوری مذھب– یاسين مقام سيباالتر  شود ویقالب توسط مجلس خبرگان انتخاب مرھبر ان -٢

 ١٩٩٦ل ي آور١٧ھان يروزنامه ک -٣

٤- www.aei.org/outlook/27433 

٥- www.sepahnews.com 

 ٢٠٠٩ديپلماتيک ژوئيه  حمد سالمتيان، لومونداديگ جوشان قدرت در ايران ،  -٦

 ٢٠٠٩ اکتبر ٤بی بی سی فارسی  -٧

 ١٣٨٨ مھر ٢٩صبح صادق چاپ تھران، چھرشنبه  -٨
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٩- http://www.khabaronline.ir/news-33058.aspx 

 


