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های است که از سیمان تا فولاد، از وسایل نقلیه )ماشین تأسیساتیصاحب 

ویژه های مترو و قطار، و تراکتور( تا مواد شیمیایی کشاورزی )بهمسافربری، واگن

ه هایی دارد ککند. شرکتفروشی نفت( را تولید میکودهای شیمیایی( و انرژی )خرده

(، حفاری معدن، از آب زداییهای نمککارخانهجمله ازعمومی ) هایزیرساختدر 

هایش محصولات دارویی، فروشی فعالیت دارند. کارخانهتجهیزات نظامی، و خرده

غذاهای فرآوری شده، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، کامپیوتر و تجهیزات نوری تولید 

با سالن  هاییها، هتلها هزار هکتار زمین بایر را تصاحب کرده و در آنها پلکند. دهمی

های مسکونی و های لوکس، مجتمعهای ساحلی با ییلاقگاهتالارهای سودآور، تفرجو 

های ترابری، شرکتهای سوخت، ویلاهای مجلل ساخته است. زیر چتر خود جایگاه

کند. هزاران مایل های متعددی را اداره میهای خدمات نظافت منزل، و پارکینگشرکت

اش را به جیب ه احداث کند و پول عوارضیا بزرگراآنه درزمین از دولت دریافت کرده تا 

 خود بزند.

ای هاین امپراتوری اقتصادی از آن کیست؟ پاسخ ارتش مصر است. فهرست دارایی

سال گذشته منتشر کرد.  1یگکارنتوجهی استخراج شده که بنیاد فوق از گزارش جالب

نانکه روزنامه فایننشال با احتیاط همراه نبوده است: چ های ارتش لزوماًماجراجویی)

میلیارد  1۱1۲سیمانی به ارزش  یازتش مصر کارخانه ۸۱1۲تایمز گزارش کرد، در سال 

 ها شد.(تولید داخلی و درنتیجه سقوط قیمتاضافهدلار افتتاح کرد که باعث 

 یپیشگام خود درباره یاگر از فرمولی وام بگیریم که عایشه صدیقه در مطالعه

هر کشوری توان گفت کار برد، می( به۸۱۱۲) ۸شرکت سهامی نظامین پاکستان با عنوا

منظور از این گزاره اشاره به  ارتشی دارد، اما در مصر این ارتش است که کشور دارد.

شود، چنانکه به اشکال ای نیست که صرفاً به دست نیروهای مسلح اداره میجامعه

 یشاهد آن هستیم. همچنین مسئلهیل رزبمختلف در کشورهای متعددی از نیجریه تا 

                                                      

1 Carengie Foundation 

۸ Milirary Inc. 
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شود ــ که به مربوط نمی 1«سالاردولت ارتش»اصطلاح ی بهاین یادداشت به پدیده

اند توسالاری میهای نظامی اشتباه گرفته شود، زیرا ارتشخود نباید با رژیم ینوبه

داد عتوان در تدوشادوش یک سیستم انتخاباتی وجود داشته باشد؛ صفت بارز آن را می

، یا در بسیاری از کشورهای یلیاسرا اکنون در الجزیره وهای سابقی یافت که همژنرال

جا حتی به اند. اینهای دولتی تکیه زدهآفریقایی و آمریکای مرکزی بر صندلی

های غربی وجود کنیم که در بسیاری از دولتاشاره نمی« نظامی-صنعتیهای تمعمج»

، نیروهای مسلح هاتمعمجانسه گرفته تا بریتانیا؛ در این دارد، از ایالات متحده و فر

نایع دست صکنند که بهایجاد میوری نافتقاضای چشمگیری برای خرید تسلیحات و 

ن های دوطرفه تضمیبستانشود، و پیوند میان این دو بخش با بدهخصوصی برآورده می

: شهروندانی ۸«ت یکدیگرخاراندن پش»شود، یا چنانکه در زبان فرانسوی رایج شده می

شوند، و پس از های بالا منصوب میروند و به مقامشبه ره صدساله را میکه یک

 برند.ها بهره میمدیره یکی از شرکتت أهیبازنشستگی نیز از مواهب عضویت در 

ار ارتش قر یپردازیم که اقتصادشان در سیطرهدر این یادداشت به کشورهایی می

جا لباس نظامی بر تن دارند. کشان فرمایانکارای که قدرتمندترین گونهگرفته است، به

ای در نقش عمده 1۹۹۱ یتا دهه بخش خلقارتش آزادیشاهد این پدیده هستیم؟ 

های از دادگاه ایمجموعهکرد، اما حزب کمونیست چین پس از اقتصاد چین ایفا می

رتبه، و اصلاحات قانون، مجدداً زمام امور را به ازی کادرهای عالیمبارزه با فساد، پاکس

شک در حال گسترش است، بنا بر دست گرفت. در روسیه، نفوذ نیروهای نظامی بی

های مختلف اقتصادی درگیر است، در بخش»ارتش روسیه  المللشفافیت بینگزارش 

فروش مازاد »خیراً این حوزه تا و ا« گیردونقل تا خدمات درمانی را در برمیکه از حمل

ری ، میراث شوروی یعنی برتهرچندگسترش یافته است. « تسلیحات، و بیمه و بازاریابی
                                                      

1 Praetorian State :  اصطلاح پرتورین از سپاه ویژه فرمانروایان روم باستان گرفته شده است

کند.که به دخالت بیش از اندازه ارتش در امور سیاسی اشاره می  

۸ Pantouglage به معنای دمپایی و در ادبیات سیاسی معادل با اصطلاح انگلیسی revolving 

doors ای که منافع گونههای خصوصی و دولتی دارد بههای متعدد میان بخشبستاناشاره به بده

کنند.یکدیگر را تامین می  
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ارتش سرخِ میخائیل  یحزب بر نیروهای مسلح )که قدمتش به دوران تصفیه

 جا مانده است. بهگردد( کماکان بازمی 1۹۹۲در  1توخاچفسکی

 یمهم تایلند را کنار بگذاریم، آرایش اجتماعی مشخصی که به سلطه یاگر استثنا

شود: مصر، شود اغلب در کشورهای مسلمان دیده میمنجر می« شرکت سهامی نظامی»

موضوع  تاریخی یپاکستان، ترکیه، ایران )بدون در نظر گرفتن اندونزی که ما را از زمینه

ر نظامی این کشورها کاری با امولیسم یانتمرکتوجه اینکه قابل یکند(. نکتهخارج می

جویی مذهبی ندارد. در مصر، ارتش خود را همچون سنگری سکولار در برابر مبارزه

به دست  ۸۱1۹دهد )مثلاً کشتار اعضای اخوان المسلمین را در گرایان نمایش میاسلام

کمالیسم  لائیک انکار میراثسی به یاد آورید(، چنانکه در ترکیه شاهد نشانه غیرقابلیس

یکی از محصولات جانبی اسلام سیاسی بود، درحالیکه  فرماکاردر ایران ارتش  هستیم.

گرایانه در دولت تحت دیکتاتوری محمد در پاکستان، خودِ ارتش عامل چرخش اسلام

اعدام  1۹۲۹ی سکولار را در سال ۸الحق بود )فردی که در نهایت ذوالفقار علی بوتوءضیا

 کرد(.

پاکستان بهتر از سایر کشورها مستند شده، که تا حد زیادی به همت  ینمونه

های زراعی درصد از زمین 1۸تحقیقات صدیقه حاصل شده است. ارتش پاکستان مالک 

خیزترین و پربارترین مناطق پنجاب و سند شان در حاصلکل کشور است که بیشتر

بنیاد گیرد: صورت می« ریهخی»به مدیریت پنج بنیاد  ۹قرار دارند. عملیات تجاری

)ارتش  5)که مدیریت آن به دست وزارت دفاع است(، صندوق رفاه ارتش 4فوجی

بنیاد )نیروی دریایی(، و  6پاکستان(، بنیاد شاهین )نیروی هوایی(، بنیاد بحریه

                                                      

1 Mikhail Tukhachecsky 

۸ Zulfiqar Ali Bhutto 

۹ Business operations 

4 Fauji Foundation  

5 Army Welfare Trust 

6 Bahria Foundation 
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فوجی، )همچنین زیر چتر وزارت دفاع(.  1تجهیزات نظامی پاکستانهای کارخانه

تجاری مجزا را در اختیار دارند، که از  یسسهؤم 1۱۱شاهین و بحریه در مجموع 

مان، سی یتولید کود شیمیایی تا نانوایی، جایگاه سوخت، بانک، کارخانه یکارخانه

های شبکههای اخیر، بافی، محصولات لبنی، زمین گلف، و در سالجوراب کارخانه

کند اله جدیدی از الیوت ویلسون به این نکته اشاره میگیرد. مقتلویزیونی را در برمی

 که:

کند که به پرسنل بنیاد فوجی یک نهاد امنیتی ]خصوصی[ را اداره می» 

دهد در اوقات فراغت خود در قالب نیروی امنیتی خصوصی نظامی اجازه می

 گذارینفتی، و یک سرمایه یفعالیت کنند. این بنیاد همچنین دارای یک پایانه

معادن فسفات است. صندوق رفاه ارتش یکی  یمشترک با دولت مراکش در حوزه

یار را در اخت بانک تجاری عسگریکشور به نام  یدهندههای وامترین بنگاهاز بزرگ

 یدارد، و در کنار آن یک خط هوایی، یک آژانس مسافرتی، و حتی یک مزرعه

رسد می ۸لجستیک ملی یخانهپرورش اسب را زیر چتر خود دارد. سپس نوبت به 

ت کل ترین شرکرانی و ترابری پاکستان )و همچنین بزرگترین کشتیکه بزرگ

سازی تا هایش از جادهای که فعالیتکشور( را در مالکیت خود دارد، مجموعه

گندم کل کشور را در بر  یسازی و نگهداری و انبار حجم زیادی از ذخیرهپل

ضور ارتش همه جا محسوس است. نان را باید از گیرد. )...( خلاصه، حمی

شوند اما در تملک ارتش های خرید که به ظاهر توسط شهروندان اداره مینانوایی

ها را و وامکنندمیها را دریافت های تحت کنترل ارتش سپردههستند. بانک

درصد  ۲سوم صنایع سنگین و ها، تا یکدهند. بنابر تخمینتخصیص می

 «خصوصی در اختیار ارتش قرار دارد. هایدارایی

در ایران نیز نقش بنیادها به همین اندازه پررنگ است، جایی که سپاه پاسداران 

خود دارد، از انرژی گرفته تا زیرساخت، و از امور  یسوم اقتصاد را در سیطرهیکحدود 

                                                      

1 Pakistan Ordnance Factories Foundation  

۸ National Logistic Cell 
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ه ک تا صنعت خودروسازی. یکی از آنها بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است مالی

ازمان ساین بنیاد یعنی  یترین زیرمجموعهشود. بزرگشکل مشترک با دولت اداره میبه
کارخانه است. در همین حال، هلدینگ  115مالک بیش از  صنایع غذایی و کشاورزی

های ای از پروژهشده، مسئولیت طیف گستردهشرکت ثبت ۲1۸الانبیا، با بیش از خاتم

( شامل RANDرد، که طبق گزارش اخیر اندیشکده رند )عهده داعمرانی کشور را به

ن؛ های سنگیسازی؛ سازهها؛ ساختمانههای تغییر مسیر آب؛ بزرگراسدسازی؛ سیستم»

آب؛ و خطوط اصلی گاز، مین أتهای نفت[؛ سیستم یوساز فراساحلی ]در حوزهساخت

 نظامی، ساخت شود. به این فهرست باید دانشگاه و مراکز تحقیقاتیمی« نفت، و آب

السیر میان تهران و اصفهان را خط جدید متروی تهران و همچنین قطارهای سریع

ی سازی، یعنترین شرکت کشتیالانبیا علاوه بر بزرگ، خاتم۸۱۱۹اضافه کرد. از سال 

های ساخت و تعمیرات کشتی در بوشهر کارخانه ی، ادارهصدرادریایی  صنعتیشرکت 

 است.  کشبار و نفت های حملرا نیز به عهده گرفته است که تخصص آنها تولید کشتی

ایم. سپاه پاسداران کنترل بخش بزرگی از تا اینجای کار به بازار سیاه اشاره نکرده

؛ زندغربی را نیز دور می هایواردشده به ایران را در دست دارد که تحریم قاچاقکالاهای 

هایی که برخلاف انتظار، ثروت، نفوذ و محبوبیت آنها را افزایش داده است. آخرین تحریم

توان انتقام سپاه از جناحی از روحانیت تلقی کرد که جمهوری را میانتخابات ریاست

قصد کاهش نفوذ آنها را داشت. در دوران روحانی موضوع مالیات بنیادهای خیریه 

این بنیادها با اتهام فساد و اختلاس ثر ؤمهای فرادولتی[ مطرح شد، و برخی از چهره]

 مواجه شدند. این اقدامات خشم جناح مقابل را برانگیخت.

ترین نمونه ترکیه باشد، جایی که اردوغان بیش از دو دهه به دنبال احتمالاً جالب

( در AKPو توسعه ) سلطه بر ارتش بوده است. استقبال عمومی از حزب عدالت

اش تا حدودی به دلیل گشایشی بود که ]مردم[ از تصور داریی زمامهای اولیهسال

جمهوری در سیس أتهایی که از زمان کردند؛ ژنرالها احساس میرهایی از یوغ ژنرال

یزی آم، بازیگران اصلی و مستبد در عرصه سیاست بودند. سرکوب خشونت1۹۸۹سال 

تر از انتظار برانگیخت، دقیقًا کم یاتفاق افتاد، مخالفت ۸۱16تای مبهم که به دنبال کود

 به این دلیل که هدف آن حملات عمدتًا افسران ارتشی بودند.
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مانده است. چطور نخورده باقی، امپراتوری اقتصادی ارتش ترکیه دستاین با وجود

است که  OYAKممکن است؟ ستون این امپراتوری صندوق بازنشستگی ارتش یعنی 

 کند: چنین توصیف می آن راالمانیتور متین گورچان در 

ارتش ترکیه موظف هستند که عضو ]این  یتمام افسران کادر و افسران وظیفه»

صندوق بازنشستگی  عضو هزار۸5۱ی درصد از حقوق ماهیانه 1۱صندوق[ شوند. حدود 

شود تا به صندوق اضافه گردد، که گردش مالی در صورت خودکار کسر میارتش به

کند... صندوق بازنشستگی ارتش بازیگر مهمی ]در میلیون دلار ایجاد می ۹5حدود 

هایی همچون تولید آهن، فولاد، و سیمان، اقتصاد[ است که در بخش یعرصه

ستخراج معادن، انرژی، امور مالی، تولیدات شیمیایی، و وساز، اخودروسازی، ساخت

های چندین میلیارد دلاری انجام گذاریها سرمایهخدمات نظامی، و مدیریت بندرگاه

ها، صندوق بازنشستگی ارتش به نیروی مسلط بدل شده دهد. حتی در برخی بخشمی

خودروسازی کل  درصد از صنعت ۸۱درصد از تولید فولاد صنعتی، و کنترل  ۸5است؛ 

های برجسته در این دو بخش کشور در اختیار این صندوق است. برای اشاره به نمونه

های های آهن و فولاد در ارغلی و اسکندرون، و همچنین کارخانهتوان از کارخانهمی

های سیمان صندوق رنوی صندوق بازنشستگی ارتش در بورسا نام برد. کارخانه

کارمند در  هزار۹۸کند. بیش از ی در اقتصاد ملی ایفا میبازنشستگی ارتش سهم مهم

 ۸1صندوق بازنشستگی ارتش مشغول به کار هستند که در  یشرکت زیرمجموعه 6۱

 «کنند.کشور مختلف فعالیت می

شود: چرا اردوغان موفق نشده تسلط ارتش را در ترکیه خنثی که مطرح میالی ؤس

ته است که در تمام این سالیان با تغییر زیرا اردوغان سیاستمداری کارکشسازد؟ 

 های پلیسمسیرهای پیاپی، دور زدن، و نفوذ کردن پیش رفته است. ]اردوغان[ دارایی

ـ به شدت افزایش داده، و همارتش یرا ــ اغلب به هزینه زمان با تمهیدات متنوعْ یکی ـ

وهای ده است. نیرهای قدرت اقتصادی ارتش، یعنی مالکیت زمین، را تضعیف کراز ستون

طور تاریخی قطعات بزرگ زمین را در مالکیت داشته است، آن هم معمولاً در مسلح به

 یهای نظامی در حاشیهمناطقی که برای دلالی زمین مناسب باشند، مانند پایگاه

د، انبوده« معجزه اقتصادی ترکیه»وساز و دلالی زمین دو موتور شهرهای بزرگ. ساخت
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اند. بعید است حزب عدالت و توسعه تق افتادهشدت به تقلبته امروز بهموتورهایی که ا

خم به ابروی خود آورده باشد که چرا این رشد به بهای املاک نظامی حاصل شده است. 

 TSKGV یپس از کودتای نافرجام، اردوغان خود را به عضویت و ریاست هیئت مدیره

رد، بنیادی که تولید تسلیحات و )بنیاد تقویت نیروهای مسلح ترکیه( منصوب ک

 کند. تحقیقات نظامی را کنترل می

های نظامی اردوغان در کردستان، اما واقعیت این است که با توجه به ماجراجویی

تواند سوریه، لیبی، و آذربایجان، او بیش از هر زمانی به ارتش نیاز دارد، و بنابراین نمی

وهوای کنونی ر دهد. حتی پیش از حالوفاداری ارتش را در خطر تضعیف شدن قرا

دهد نزدیک صندوق بازنشستگی ارتش اقتصاد ترکیه که دیگر به اردوغان اجازه نمی

برد که تخم برود، باز هم این ماجرا به قوت خود باقی بود، زیرا آدم مرغی را سر نمی

 گذارد. طلا می

 ییک نکته« شرکت سهامی نظامی» ی، این یادداشت کوتاه دربارههمهبا این 

گذارد نشده باقی میمبنایی را در ارتباط با سه کشور از چهار کشور مطرح شده حل

هوای مذهبی که ونه تنها با حال فرماکار)مورد ایران متفاوت است(. چگونه ارتش 

 زمان با نولیبرالیسم سختکند، بلکه همزیستی میها است همی این دولتمشخصهوجه

سازی مد روز نبود، ارتش با آسودگی که خصوصیکیش سازگار است؟ زمانیو راست

ه کتوانست خود را همچون موتور توسعه جا بزند. اما الان چطور؟ جالب آنبیشتری می

اند، چراکه خود و بنیادهایشان برده در واقع از موج نولیبرالیسم سود بردهسه ارتش نام

آزادسازی رها کرده بود از آن خود ساختند. برای نمونه،  صنایعی را که دولت به نام

میلیارد  ۸۱۲۲با  ۸۱۱5صندوق بازنشستگی ارتش غول تولید فولاد اردمیر را در سال 

 دلار تصاحب کرد.

 طابیخسازی صرفاً کارکردی دهد که برای نولیبرالیسم خصوصیاین موارد نشان می

گذارد. نولیبرالیسم و ارتش تاریخ طولانی می دارد، و هر زمان که لازم باشد آن را کنار

و تنگاتنگی دارند )کافی است به خاستگاه آن در مقیاس ملی با کودتای نظامی پینوشه 

برداری فکر کنید که از دستورات فریدمن و هایک کپیبرقرار کرد او  که یو رژیم

 و به جایش مکتبکرد(. دست بازار نامرئی است، اما آنچه آدام اسمیت به ما نگفت )می



 

 
 

 ی کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهیمو، ترجمهرِمارکو دِ 9

واهد تفنگ پر خشیکاگو بر ما آشکار ساخت( این است که این دست نامرئی مسلح با 

 آمد.
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