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  !!عروج سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايرانعروج سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران
  البرز دماوندی

  تشکيل سپاه

ايده اصلی تشکيل سپاه ابتدا از طرف نهضت آزادی و زمانی که خمينی در پاريس بود مطرح شد و الگوی مبارزان جنبش 

تشکيل سپاهی برای خمينی هم شورای انقالب آن زمان را مامور . آزاديبخش الجزاير و چريک های کوبا در نظرشان بود

پس از تصويب خمينی اولين داوطلبان هم پس از ثبت نام برای آموزش به سوريه و لبنان اعزام . مقابله با ضد انقالب کرد

نام سپاه هم )  و ويکی پيديای فارسی-١٣٨۵ مردادماه ١يکشنبه  اول مرداد هشتادوپنج" سپاه وسه انحراف سازگارا، . (شدند

  )ويکی پيديای فارسی .(ی، شهردار تهران در زمان بازرگان، بودپيش نهاد مهندس توسل

  : ماده زير تدوين کرد8شورای انقالب وظايف سپاه را در 

   کمک به پليس و نيروهای امنيتی برای مقابله با عناصر ضدانقالب     -1 -1

   مبارزه با ضدانقالبيون مسلح     -2 -2

 ی خارجی در داخل کشور دفاع در برابر حمالت و فعاليت های نيروها     -3 -3

  هماهنگی و همکاری با نيروهای مسلح کشور     -4 -4

 نظامی- آموزش پرسنل تابع سپاه در مسائل اخالقی، ايدئولوژيک و سياسی     -5 -5

  کمک به جمهوری اسالمی در تحقق انقالب اسالمی     -6 -6

ن جهان تحت هدايت  حمايت از جنبش های آزاديبخش و خواست شان برای عدالت برای مستضعفا     -7 -7

 رهبر انقالب جمهوری اسالمی 

استفاده از نيروهای انسانی متخصص سپاه در برخورد با باليای ملی و فجايع غيرمنتظره و حمايت از    -8

 برنامه های توسعه جمهوری اسالمی برای بيشينه کردن منابع سپاه

 .شود  زير مجموعه تقسيم می۵خود به  نفر پرسنل دارد و ١٢۵٠٠٠سپاه پاسداران انقالب اسالمی حدودا  

     نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی •

     نيروی هوايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی •

     نيروی دريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی •

   نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمی •

   نيروی قدس پاسداران انقالب اسالمی •

 ها در گروه های واکنش سريع سازمان دهی شده اند و به افراد اين پايگاه. سپاه در تمام شهرهای عمده پايگاه هايی دارد
  .عنوان نيروی ذخيره در برابر ناآرامی ها هستند

عالوه بر شهرها، سپاه در مناطق روستايی و غيرشهری هم فعال است و با ديگر نيروهای امنيتی در ماموريت هايی برای 
  .اجعه های طبيعی همکاری می کنددر مواقع بروز ف" کمک رسانی"کنترل مرزها، انجام پاتک، و 

  . سپاه بر امکانات جنگی نامتقارن تسلط دارد و کنترل دقيقی بر توسعه و به کارگيری موشک های بالستيک اعمال می کند
اگر ايران به سالح هسته ای دست پيدا کند، . سپاه يک شبکه برون مرزی تروريستی را از طريق نيروی قدس هدايت می کند

  . ت بر نگهداری آن، آموزش پرسنل، و ساخت زيرساخت های به کارگيری آن برعهده سپاه خواهد بودمطمئنن نظار
 نفر پرسنل دارد و ديگری نيروی 30.000دو نهاد امنيتی ديگر رقيب سپاه يکی وزارت اطالعات است که ظاهرن حدود 

   . نفر پرسنل است120.000انتظامی با حدود 
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 که فرمانده سپاه بود در مصاحبه ای با بيان اين که تغيير در استراتژی سپاه ضروری رحيم صفوی زمانی :وظايف سپاه

  : است اعالم کرد که

وظايف اصلی سپاه شامل مسائل دفاعی، امنيتی و فرهنگی است و وظايف . سپاه سه وظيفه اصلی و دو وظيفه جانبی دارد
  .واقع باليای طبيعی بر می گرددحاشيه ای آن به ساختن کشور و انجام عمليات کمک رسانی در م

  2007 اگوست 17ايرنا، 
او سپس می افزايد که اگرچه سپاه قصد ندارد در فعاليت های فرهنگی ديگر سازمان های دولتی دخالت کند، اما بنابر طبيعت 

سالمی است، و اين سپاه، که با باورهای اسالمی و فعاليت نظامی عجين شده است، هدف سپاه ارتقای باورهای ايدئولوژيک و ا
  .جای می دهد" دفاع فرهنگی"را در حوزه 

در واقع پس از پايان جنگ و از ميان رفتن شرايط جنگی در منطقه، پايان سرکوبی خشن و گسترده جريانات سياسی مخالف و 
 در حاکميت و يا  ، حذف منتظری و تتمه جريانات مشابه او67به مسلخ بردن بقايای آن ها در جريان اعدام های گروهی سال 

، ناتوانی ايران در ادامه اقتصاد جنگی و کلن در پيش )جريان موسوی خوئينی ها و روحانيون مبارز(به انزوا کشاندن آن ها
گرفته شدن تدريجی روند عادی سازی در کل کشور و در تمام سطوح، ديگر به حضور پررنگ سپاه و بسيج در عرصه سياسی 

در اين دوران که مقارن " بسيجی خوب، بسيجی مرده است"ايی از اينجا آغاز شد و شعار معروف بسيج زد. جامعه نيازی نبود
  . با آغاز رياست جمهوری رفسنجانی و دوران سازندگی بود شکل گرفت

ا رفسنجانی حتی در اين دوران به بهانه برخوردار کردن سپاهيان از امتيازات ارتشی ها، تالش کرد طرح ادغام سپاه و ارتش ر
با اين حال تا حد زيادی موفق شد دست . به پيش ببرد، اما با مخالفت خامنه ای و فرماندهان سپاه مواجه شد و عقب نشينی کرد

رزمندگان . سپاه و بسيج را از ادارات و سازمان های دولتی کوتاه کند، که طبعن با نارضايتی شديد سپاه و بسيج همراه بود
  .   را غالف می کردند و به پادگان ها بازمی گشتندسابق اکنون بايد سالح های خود

بدين ترتيب سپاه و بسيج و اصولن تفکر بسيجی، همراه با بازماندگان آنان از نظر سياسی به حاشيه رانده شده و اصولن به 
ن فضا را نمايش فيلم های سلطان اثر مسعود کيميايی و آژانس شيشه ای اثر ابراهيم حاتمی کيا به خوبی اي(شدت تحقير شدند 

در واقع سپاه يا بايد کاملن . ، هر چند خواهيم ديد که پايه های دخالت سپاه در امور اقتصادی در همان زمان ريخته شد)می دهند
به انزوا می رفت و مانند يک ارتش کالسيک به ابزاری در دست سياست مداران برای سرکوب بدل می شد و يا بايد در برابر 

سياست رفسنجانی در اجازه به ارگان . سپاه رويکرد دوم را برگزيد. باقی می مانند" در صحنه"ت می کرد و اين شرايط مقاوم
های دولتی که از بودجه کشور تغذيه می کردند برای ورود به عرصه های اقتصادی و تالش برای تامين بخشی از هزينه های 

اقتصادی و (با ورود به عرصه های ديگر . ای سپاه بودشان و بدين ترتيب کاهش بار مالی بر دولت، فرصت خوبی بر
اما قبل از ورود به اين بحث بد نيست نگاهی به جايگاه سپاه در . ، عالوه بر بخش نظامی، حضور خود را تقويت کند)فرهنگی

  .سپاه در شورای امنيت ملی حضور قوی دارد. امنيتی کشور بيندازيم-سازماندهی نظامی

 به عنوان رئيس شورا ،وزير دفاع ، وزير خارجه، فرمانده سپاه، نمايندگان رئيس جمهور :نيت ملیاعضای شورای عالی ام

  رهبری

  :ورود دوباره سپاه به صحنه های سياسی و اقتصادی

اين کار با جذب نخبگان . فعاليت اقتصادی سپاه اين پتانسيل را دارد که حلقه حمايت به اصطالح توده ای اش را گسترده کند
  . موجود در تاسيس شرکت های تابع و يا عقد قراردادهای جانبی صورت می گيردمالی

در عين حال سپاه با جذب پايين ترين اقشار جامعه در بسيج که گاهن با آموزش شغلی فنی، بورس يا سهميه تحصيلی و منافع 
  . مالی ديگر همراه می گردد، سعی در گسترش پايه توده ای خود دارد

شبکه قاچاق، مصادره، کسب قراردادهای : ن پوپوليسم اقتصادی ، کنترل سپاه بر اقتصاد سايه در ايران استالبته زمينه اي
دولتی بدون تشريفات قانونی مناقصه،و انباشت ثروت در دست معدودی از فرماندهان رده باالی سپاه که پديده پولشويی را که 

.يژه در بخش مسکن و زمين داشت، باعث شدطی ساليان گذشته تاثير شديدی بر اقتصاد ايران به و
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  :جايگاه سپاه در سازماندهی امنيتی کشور

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 نيروی مقاومت بسيج

  ميليون نفرتخمين زده می شود1معلوم ولی تا حدود نا

 رئيس جمهور شورای عالی امنيت ملی

 ولی فقيه

 فرمانده کل قوا

 وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای نظامی وزارت اطالعات و امنيت

 ستاد مشترک نيروهای مسلح

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی

   نفر125.000

  نيروی زمينی

 ارتش جمهوری اسالمی ايران

   نفر350.000

  نيروی زمينی

 نيروی انتظامی

 سپاه قدس

  نفر نيروی زبده1000

 لباس شخصی ها
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ت، که طبعا به نارضايتی اين وضعيت ناگزير به معنی جايگزينی نخبگان سنتی در اقتصاد و انحصاری کردن آن اس 

سپاه با دزد و رشوه ده  . شايد مهم ترين دليل اختالف کنونی بين سپاه و جناح رفسنجانی نيز همين باشد. آنان می انجامد

 گير و رانت خوار معرفی کردن رفسنجانی و فرزندانش و تنی چند ديگر از زعمای قوم، تالش دارد آنان را از بخش /

سدجاده و البته   اقتصاد ايران مانند نفت و گاز، فعاليت های زيربنايی مانند ساخت مترو وهای اصلی سودآور در 

اين کاری است که سپاه تالش کرده در اين چند ساله به خصوص در دوران . کنار بگذارد... واردات و صادرات و 

  . اقتصادی را تکميل کنداحمدی نژاد آن را به پيش برد و اکنون نوبت حذف سياسی آن ها رسيده است که حذف

تا آن موقع سپاه فاقد سيستم عادی سلسله . پيشينه فعاليت های اقتصادی سپاه به آغاز جنگ ايران و عراق بازمی گردد

روابط درون سپاه هم بيشتر به . مراتبی متداول در ارتش های منظم بود و بيشتر تشکيالتی افقی به حساب می آمد

  :سازگارا در اين مورد چنين می گويد. یاصطالح هياتی بود تا هيرارش

باتشکيل يک سازمان نظامی مردمی، می توان سالح های دردست مردم راشناسايی و سازمان يافته کرد و مردم به "

به اين ترتيب . هيجان آمده برای مبارزه انقالبی را دريک ارتش مردمی به صورت دسته های چريکی سازماندهی نمود

  . يست ميليونی برای دفاع درمقابل هرتهاجم خارجی می شدکشورصاحب يک ارتش ب

مدل هايی چون ويت کنگ هادرويتنام ياارتش سوئيس وياگاردملی آمريکاموردمطالعه قرارگرفته بودودرسازماندهی اين 

اينکارخطرهرکودتای نظامی راهم مرتفع می کردچون اوًال کشوردارای دونيروی نظامی می .ارتش مردمی مدنظربود

که به اين سادگی يکی ازآنها نمی توانست دست به کودتا بزند وثانيًا وقتی عامه مردم آموزش نظامی ديده وآماده شد 

  )همان منبع-سازگارا" (.جنگيدن باشند هيچ فرمانده نظامی دست به کودتا نخواهد زد

 مقدمه به وجود آمدن امتيازات اين کار. با آغاز جنگ و به تاييد خمينی سيستم سلسله مراتبی در سپاه برقرار گرديد

برای کسانی که در رده های باالتر سپاه قرار داشتند و با راس هرم قدرت نزديک . خاص برای گروه های خاص شد

  . تر بودند

در زمان رياست جمهوری رفسنجانی، او که يک مغز اقتصادی بود و روش سرمايه اندوزی را می دانست، تزی را 

ن سازمان های وابسته به بودجه دولت می توانستند مستقيمن وارد فعاليت های اقتصادی شوند مطرح کرد که بر اساس آ

به تعبير او با اين کارسازمان های وابسته به دولت، به يک استقالل . بدون اين که درآمد آن را به خزانه واريز نمايند

در نتيجه هم فشار مالی بر . ود را تامين کنندمالی دست می يافتند و می توانستند تمام يا دست کم بخشی از بودجه خ

دولت برای تامين بودجه اين بخش ها کمتر می شد و هم آن ها می توانستند از قبل سودهای به دست آمده مزايای 

  .  بهتری برای کارکنانشان تامين کنند

رل چند کارخانه مصادره شده را به سپاه ابتدا کنت. اين فرصتی بود برای امتيازداران سپاه که بر درجات خود بيافزايند

اين دو نهاد چندين شرکت فعال در زمينه های . دست گرفت و دو معاونت خودکفايی و بازسازی را ايجاد کرد

 4بهروز خليق ، اخبار روز، . (کشاورزی، صنعت، معدن، حمل و نقل، جاده سازی، واردات و صادرات را بنا نهادند

  )2006جوالی 

  :ن مورد می گويدسازگارا هم در اي

شرکت به شکل شرکت های تعاونی و پيمانکاری و بازرگانی وصنعتی، وابسته به سپاه 100اکنون سپاه بابيش از "

ويابسيج دراکثرکارهای اقتصادی کشورحضوردارد،ازورود لوازم خانگی درتمام سالهايی که ورود آن ممنوع بود 

، ازپيمانکاری خطوط انتقال نفت وگازگرفته تاانتقال ترانزيتی )مزدا(گرفته تاشرکتهای خودروسازی نظيرگروه بهمن

نفت قزاقستان ازايران،ازقاچاق نفت عراق درزمان تحريم اقتصادی آن کشورتوسط سازمان ملل گرفته تااسکله های 
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 و بسياری ازرقبای تجاری را هم به زورزندان ودستگيری ازميدان به درکرده اند. غيرقانونی ودههاکارخالف ديگر

-سازگارا" (.روزبه روزهم بيشتروحريص تربه سراغ تمامی ارکان افتصادی کشوروطرحهای اساسی آن می روند

  )همان منبع

 اين معاونت 1990در . طولی نکشيد که سپاه يک معاونت بازسازی در نيروی هوايی، دريايی، زمينی و بسيج بنا کرد

  . که نام ديگر آن قرب استها به قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا تبديل شدند، 

اما در ايران . گفتيم که در دوران رفسنجانی، سپاه، بسيج و پرسنل وسيعن از قدرت سياسی به حاشيه رانده شدند

از طرف ديگر محافظه کاران سنتی . پيشرفت اقتصادی بدون داشتن دستی در قدرت سياسی امکان پذير نيست

که ) حانيت مبارز تهران، شورای نگهبان، آستان قدس رضوی و غيرهرهبری، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، رو(

هم از پيشروی طبقه جديد ) موتلفه(اکنون به قدرت های بزرگ اقتصادی تبديل شده بودند، وبورژوازی تجاری سنتی 

هر فرياد وااسالما از . که با سرعت عرصه های اقتصادی و سياسی را يکی يکی تصرف می کرد، هراسان شده بودند

. بزرگ ترين اتهام کرباسچی، شهردار دوران سازندگی، تغيير بافت سنتی تهران عنوان شده بود. طرف برخاسته بود

فرهنگسراهايی که در زمان کرباسچی در تهران تاسيس شد بيشتر حال و هوای کاخ جوانان زمان شاه را داشت تا 

اها، کالس های موسيقی، نقاشی و انواع ديگر در اين فرهنگسر. مراکزی برای ترويج و گسترش فرهنگ اسالمی

و اين . داير گرديده بود) دختر و پسر در يک کالس(هنرها همراه با رشته های ديگر آموزشی و به صورت مختلط 

  . زمانی بود که خامنه ای آموزش موسيقی به کودکان را حرام اعالم کرده بود

وحانيت، هيات های موتلفه و همسو و سپاه پاسداران در دوره بين بخش عمده ای از ر" اتحاد مقدسی"چنين بود که 

آنان هرجا که الزم بود از . اين اتحاد نامقدس در واقع در برابر جنبش رو به گسترش مردمی بود. خاتمی شکل گرفت

با نمونه های بارز آن مهار ماجرای قتل های زنجيره ای . اصالح طلبان برای مهار جنبش توده ای استفاده کردند

استفاده از نفوذ خاتمی، مهار روزنامه ها با استفاده از نفوذ و قدرت کروبی به عنوان رئيس مجلس، به انحراف کشاندن 

  ... و حمله وحشيانه به کوی دانشگاه و پايان آن با اعاده حيثيت از جنايت کاران و 78 تير 18پرونده 

دست شان، يعنی شورای نگهبان برای کنترل مجلس اصالح در عين حال با استفاده از دو نهاد مهم باقی مانده در 

طلبان، مجلس خبرگان و انتخابات، و دستگاه قضايی به عنوان چماقی باالی سر قوه مجريه اصالح طلب، و البته با 

 پشتيبانی همه جانبه ولی فقيه، روحانيت سنتی و سپاه و بسيج، ابتدا اصالح طلبان را کاملن اخته و سپس از قدرت به

  . بيرون پرتاپ کردند

آنان به جای تجميع نيروهای شان در برابر اين اتحاد . اصالح طلبان در اين دوره دچار يک اشتباه استراتژيک شدند

نامقدس، رفسنجانی و جناح او، که با استفاده از حضور گسترده در دستگاه های حکومتی از رانت های بی حسابی 

شمس الواعظين و گنجی بعدها از اين کار خود . شته بودند، را هدف قرار دادندبرخوردار شده و ثروت فراوانی انبا

  .  با فضاحت کنار گذاشت1384اتحاد نامقدس با استفاده از اين فرصت هر دو جناح را در انتخابات سال . پشيمان شدند

  . الب سوم نهادنددر دوره احمدی نژاد، سپاه و راديکال ها قدرت اجرايی را قبضه کردند و نام آن را انق

محافظه کاران سنتی که در واقع در صدد بودند با به ميدان آوردن سپاه، اطالح طلبان را که با اقبال مردم روبه رو 

شده و با آرای بااليی به مجلس و قوه مجريه دست پيدا کرده بودند، عقب برانند غافل از آن بودند که اين تازه به ميدان 

انان به محض اين که پايشان به ميدان سياست باز شد . يشان در نظر گرفته شده قانع نيستندآمده ها به سهمی که برا

بالفاصله شروع کردند به طرح شعار جوان گرايی که معنای ديگری جز اين نداشت که عصر آخوندهای پير و پاتال 

  .ديگر به سرآمده است و بايد جايشان را به جوان ها بدهند
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  : سپاهفعاليت های اقتصادی

 به موجب فرمانی از طرف وزارت دفاع جمهوری اسالمی تمامی واحدهای سپاه پاسداران 2003در ماه ژوئن سال 

  . موظف به شرکت در تمام طرح های عمرانی کشور شدند

  . البته اين فرمان در واقع به چيزی رسميت می داد که از سالها پيش آغاز شده بود

ز پايان جنگ ايران و عراق تاسيس شد وزير نظر قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا پس ا" شرکت ساختمانی قرب"مثلن 

ديگر اعضای هيات . رئيس هيات مديره آن سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران است. کار می کند

دانشگاه (مام حسين ، رئيس دانشگاه ا)زمينی، هوايی، دريايی، قدس و بسيج(مديره، فرماندهان نيروهای پنج گانه سپاه 

  . ، فرمانده بنياد همکاری سپاه و رئيس اداره خودکفايی سپاه هستند)وابسته به سپاه

 پروژه در 250اين شرکت تاکنون بيش از هزار پروژه بزرگ و کوچک را به انجام رسانده و به گفته خودشان حدود 

  .دست انجام دارد

asp.farsi_default/com.khatam.www://http  

در . قرب بازوی مهندسی اصلی سپاه است و يکی از اصلی ترين طرف های قرارداد در پروژه های صنعتی و توسعه

 درصد آنان به گفته معاون بازسازی سپاه، سردار 10 نفر مهندس و کارمند مشغول به کار هستند که 25000قرب 

روزنامه شرق، مصاحبه با معاون بازسازی سپاه، . (عابدزاده، پرسنل رسمی سپاه و بقيه قراردادی هستندعبدالرضا 

  )2006 آگوست 13

 پروژه را اجرا کرده است که شامل سد سازی، سيستم 750در وب سايت خاتم االنبيا آمده است که اين قرارگاه بيش از 

ات دريايی، سيستم های تامين آب، و خطوط اصلی لوله آب، گاز و های انحراف مسير آب، سازه های سه بعدی، تاسيس

 پروژه 21اکنون نيز .  پروژه که مستلزم مشاوره و نظارت عالی فنی بوده است150هم چنين تکميل . نفت می شوند

يليارد  م١۵حجم قراردادهای مجموعه خاتم حدود . در حال اجرا دارد که بسياری از آن ها برای مناطق روستايی هستند

  .دالر اعالم شده است

اين . وزارت خانه های نفت، حمل و نقل و انرژی و شهرداری تهران قراردادهای زيادی با خاتم االنبيا امضا کرده اند

دو شرکت . پروژه ها يا توسط شرکت های خود سپاه و يا شرکت های خصوصی طرف قرارداد سپاه انجام می شود

  .پاسد و حرا هستندمهم زيرمجموعه خاتم االنبيا، س

حرا هم به عمليات حفاری و کندن تونل در سراسر . از جمله فعاليت های سپاسد ساخت خط هفتم متروی تهران است

  .ايران اشتغال دارد

تبريز، سد -از ديگر پروژه هايی که توسط زيرمجموعه های خاتم االنبيا اجرا شده اند می توان از خط آهن تهران

 کيلومتر از 900سازی و يک اسکله در ميدان گازی پارس جنوبی، و خط لوله گاز به طول کرخه، مجموعه ذخيره 

  .  ميليارد دالر اشاره کرد1.3عسلويه تا ايرانشهر به ارزش 

زيرمجموعه های سپاه در عين حال در چندين پروژه برق رسانی و سد سازی در آذربايجان غربی، کردستان، 

  )وب سايت قرارگاه خاتم االنبيا. (ستان درگير هستندکرمانشاه، ايالم، لرستان و خوز

اين . قرارگاه خاتم به شدت در بخش گاز فعال است و گفته می شود که تنها طرف قرارداد صنعت گاز ايران می باشد

ه فرزندان و نزديکان رفسنجانی هم در گذشته ای ن. هم يکی ديگر از مهم ترين داليل اختالف اين ها با جناح رفسنجانی
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از مدتها پيش سرو صدای رشوه دادن و رشوه گرفتن . چندان دور هم در زمينه قرارداد های مترو و هم گاز فعال بودند

  . فرزندان رفسنجانی در اين حوزه ها توسط روزنامه های وابسته به جناح سپاه و ولی فقيه پيراهن عثمان شده بود

جناح رفسنجانی بيشتر در پی بستن . وپا را هم در اين جا بايد ديداز داليل ايجاد تنش با ار) و تنها يکی(شايد يکی 

جناح سپاه بيشتر در پی ايجاد تنش . قرارداد با شرکت های خارجی است تا از اين بابت درصدهای کالنی به جيب بزند

انايی رقابت با آن در اين روابط است تا پای خارجيان کمتر در اين قراردادها باز شود چرا که می داند از نظر کيفی تو

  .ها را ندارد

 پروژه را 1220 تاکنون 1990معاون بازسازی سپاه، سردار عبدالرضا عابدزاده، می گويد که شرکت خاتم از سال 

  .  پروژه ديگر صنعتی و معدنی را در دست دارد247تکميل کرده است و اکنون 

مسولين دولتی . يلياردها دالر با سپاه منعقد کرده استوزارت نفت ايران تعداد زيادی قرارداد بدون مناقصه به ارزش م

امور مدعی اند که اين قراردادها به سبب هزينه پايين تری که سپاه پيشنهاد کرده، گروه مهندسين ماهر آن، تجربه اش 

  . در پروژه های بزرگ، و دسترسی اش به امکانات ماشين االت سنگين و تجهيزات بزرگ با آن منعقد شده اند

  .  ميليارد دالر هم بدون مناقصه به سپاه واگذار شد2.5 پارس جنوبی به ارزش 16 و 15وژه تکميل فازهای پر

 می گويد که منابع مالی سپاه برای اجرای اين پروژه ها عمدتن 2006 آگوست 13عابدزاده در مصاحبه با شرق در 

  .از محل ذخيره ارزی کشور تامين می گردد

بندر (گفته می شود که سپاه از طريق بندر شهيد رجايی .  روش های تامين مالی سپاه استقاچاق يکی از اصلی ترين

 درصد 300 تا 200در استان هرمزگان، بنزين ارزان دولتی را به خارج از کشور قاچاق می کند و ) عباس سابق

  . سود می برد

 ميليارد 12 قاچاق سپاه در سال بالغ بر شنيده می شد که حجم فعاليت) در دوران اصالحات(در بين نمايندگان مجلس 

 درصد صادرات کشور از طريق بنادر و اسکله های غيرمجاز تحت کنترل سپاه صورت می 68و اين که . دالر است

  .گيرد

 درصد مصرف داخلی است که بخش عمده آن به صورت قاچاق و از بندر شهيد رجايی 85 تا 70واردات پوشاک بين 

  .اين هم يکی از نقاط اقتصادی پيوند سپاه و تجار بازار است. شور از چين وارد می شوددر جنوبی ترين نقطه ک

  "بنويسيد بازار ايران، بخوانيد بازار شانگهای: "گزارش ايلنا از سيطره اجناس چينی بر بازار پوشاک ايران

  1388. 06. 08    74076: کد خبر

ار دارد، قاچاق مشروبات الکلی، سيگار و بشقاب های در بخش هايی از مرز ايران و عراق که در دست سپاه قر

  . دريافت امواج ماهواره توسط عوامل سپاه کاری کاملن عادی است

 ميليارد تومان در ابتدا و 45موسسه مهراقتصاد ايرانيان که يکی از موسسات زنجيره ای سپاه است، با پرداخت تنها 

  .اکتورسازی تبريز را از دولت نهم خريداری کرد ساله کارخانه تر5 ميليارد تومان طی اقساط 132

  .شايق يکی از نمايندگان هوادار دولت نام اين کار را حراج دارايی های دولت ناميد

همچنين قرارگاه خاتم به اتفاق شرکت توسعه سرمايه گذاری، سهام شرکت دولتی صدرا را که در حوزه نفت و 

  .سکوهای نفتی فعاليت می کند، خريداری کرد

 خصوصی سازی يعنی پروار کردن سپاه: يادداشت اقتصادی

html.economyNote8sh/fight/pars/biz.faravarde://http  
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  بنياد تعاون سپاه

شرکت مهندسی « آن جمله می توان بهکه از بنياد تعاون سپاه مجموعه ای از موسسات مختلف اقتصادی و تجاری است

اين بنياد .و ده ها موسسه و شرکت مشابه نام برد» نصر گستر موج«،»موسسه مالي اعتباري انصار«،»افق صابرين

 درصد سهام پتروشيمي 25« ، و» درصد سهام گروه سايپا4« ،»سهام گروه بهمن  درصد45« نظامی همچنين

فعال است و سهام برخی شرکتهای  همچنين بنياد در بورس بسيار .ی کرده استدر ماه های اخير خريدار را» کرمانشاه

  . بورسی چون شرکت باما را در اختيار دارد

 می توان از اکبر غمخوار و 70مديران اين بنياد در دهه   تاسيس گرديد و از مهمترين1367بنياد تعاون سپاه در سال 

 سال ررييس هيئت مديره تعاون سپاه بود و اکبر غمخوار نيز د 74 تا 67سال  محسن رفيق دوست نام برد که در

  . عامل اين بنياد بود  مدير1372

8328?php.ShowNews/com.salaamnews.www://http  

تعاون سپاه  وابسته به بنياد) باری انصار موسسه مالی اعت(انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدين  موسسه صندوق پس

 .می باشد

  ;زير مجموعه های اين بنياد

  موسسه الغدير

فردوس از جمله   شرآت کشت و صنعت، صنايع معدني شهاب سنگ،سازي رزمندگان  جهاد خانه،شرکت ايران اطلس

  . سهام داراست هاکه اين بنياد در انهستند ديگر شرکتهايی 

تعاون سپاه می   درصد سهام متعلق به بنياد100بسته به بنياد تعاون سپاه که درصدی از سهام تا وا های رکتش ديگر

 . باشد

 شرآت مهندسين مشاور سازه هاي پيش ساخته سبک 

  اگرس زفوالد

   استان کشور20شرآتهاي جهاد خانه سازي در 

 آرمانشاه صنايع پتروشيمي

 شرآت آشت و صنعت شاداب خراسان

 ن آيششرآت بهرستا

  فرهنگي خدماتي ثامن االئمه موسسه

  شرکت آالله کبود کوير

 صنايع معدني شهاب سنگ

 موسسه خدمات بازرگاني مشاوره اي راهيان آميل

 شرآت انديشه و عمران محيط

 شرآت مخابراتي و الکترونيکي موج نصر گستر

 مهندسي افق توسعه صابرين

  ذوب روي اصفهان شرکت

 پاهانشرکت مجتمع خانه سازي س

 چهارمحال و بختياري مواد غذايي خمير مايه
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 شرکت خدمات هوايي پارس

 شرآت پشمبافي بهاريزد

  صنايع غذايی مايده

 شرآت بهاران

 مهندسي افق توسعه صابرين

  خانهسازي رزمنده مجتمع

 نويد بهمن

 مهندسي آماده بهينه ساز

  و صنعتي ايران اطلس آيش شرآت بازرگاني

  نموسسه کوثرا

 ن نظام مهندسی ساختمان استان تهرانسازما

که بزرگترين شرکت توليد و واردکننده تجهيزات الکترونيکی در ايران است در " شرکت صنايع الکترونيک ايران"

اين شرکت يکی از بزرگترين شرکت های سپاه است که تعداد زيادی شرکت های دختر وابسته .  ايجاد شد1972سال 

  :دارد که از آن جمله اند

  جتمع صنايع الکترونيکم

  صنايع الکترونيکی شيراز

  صنايع ارتباطات ايران

  سيستم اطالعاتی ايران

  صنايع اجزای صنعتی الکترونيکی ايران

  صنايع اپتيک اصفهان

  موسسه تحقيقات الکترونيکی ايران

lhtm.subsidiaries/com.ieimil://http  

هاي خرد و  ها و پروژه هدايت راهبردي سياستگذاري و برنامه ريزي جهت طرح  اين موسسه:موسسه ميثاق بصيرت

 ها و ارائه هاي زير مجموعه بنياد سپاه و نظارت ستادي برحسن اجراي طرحها و برنامه شرآت آالن مربوط به

  . عهده دارد نياد تعاون سپاه را برهاي فني مديريتي مالي و اداري به شرآتهاي زير مجموعه ب مشاوره

aspx.70-post/com.blogfa.foreigninvestment.www://http  

  خريد شرکت مخابرات ايران 

خورد آه در فهرست  چشم مي هايي به هاي پيشنهاددهنده براي خريد سهام شرآت مخابرات نام شرآت در فهرست شرآت

هاي زيرمجموعه سپاه هستند و برخي منابع آگاه نيز از قطعي بودن واگذاري بخش زيادي از سهام مخابرات به  شرآت

 .دهند اين شرآت خبر مي

هاي گذشته و در دولت نهم بيش از پيش  هاي صورت گرفته طي سال بر اين اساس و با نگاهي گذرا به شكل واگذاري

شود کنسرسيومی متشکل  گفته می.دهد هاي وابسته به دولت را قطعي نشان مي واگذاري سهام مخابرات به شرآتاحتمال 

ها   درصدی مخابرات هستند که البته شنيده1+50از شستا، بنياد تعاون سپاه و يک شخص حقيقی خواستار خريد بلوک 

  .رد ايرانی قصد خريد اين بلوک را داردوسيله يک ف حاکی از آن است که اين شخص يک فرد چينی است که به
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ترين  گذاري مهر اقتصاد ايرانيان آه در حال حاضر فعال هايي همچون شرکت سرمايه در اين فهرست البته نام شرآت

توان ديد آه اين شرکت متعلق به موسسه مالي و اعتباري مهر است که به  شرآت در بازار بورس است را نيز مي

 .بسيج تعلق دارد

 نيز که تا همين چند ماه پيش با تشکيل شرکت تامين تلکام -گذاري تامين اجتماعي   شرکت سرمايه-شرآت شستا 

  .توانسته بود، برنده اپراتور سوم تلفن همراه ايران شود، به ناگهان همه چيز را از دست داد

دانند و آن هم بنياد تعاون  ام مخابرات ميبا اين وجود اما برخي منابع آگاه تنها يك نام را به عنوان خريدار نهايي سه

نوعي  برگزاري مزايده در بورس را نيز به» امروز تهران«گو با  و سپاه است و حتي برخي منابع آگاه در گفت

اآنون سهامدار مخابرات آامال مشخص است و شرآتي جز تعاون سپاه نخواهد  دانند و معتقدند آه از هم غيرواقعي مي

  .بود

گستر تنها شرکتي است که مالکيت آن را اين بنياد در اختيار دارد و به مسائل  نصر اتي و الکترونيکي موجشرآت مخابر

 .مخابراتي مربوط است

اکنون اين شرکت شامل  هم. اي بالغ بر پنج ميليارد ريال تاسيس شد  با سرمايه1350شرکت مخابرات ايران سال 

اني و شرکت ارتباطات سيار است و تعداد نيروي انساني شاغل در آن هاي مخابرات است شرکت مخابرات ايران، شرکت

از سوي ديگر ميزان سرمايه اين شرآت براي .  نفر اعالم شده است20 هزار و 47هاي زيرمجموعه  و شرکت

  .نيم ميليارد دالر رسيده است و واگذاري در بورس در حال حاضر به بيش از سه

html.022591/archives/news/ir.ictna.www://http  

  :موسسات مالی سپاه

  موسسه مالی و اعتباری انصار

موسسه مالی و اعتباری انصار حدود بيست سال پيش و بعد از پايان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق 

 آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی تبديل شد و قرض الحسنه انصارالمجاهدين فعاليت خود را

 ٢٠٠سرمايه اوليه تاسيس بانک خصوصی . اکنون با تصويب شورای پول و اعتبار در شرف تبديل شدن به بانک است

را به  درصد از آن ٣۵ميليارد تومان است و به گفته محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی ايران، بانک انصار بايد 

  .واريز کند) بانک مرکزی(حساب نهاد پولی

موسسه مالی و . عالوه بر اين، يک نهاد مالی ديگر وابسته به سپاه پاسداران نيز آماده تبديل شدن به بانک است

اعتباری مهر وابسته به بسيج مقدمات تبديل به بانک را فراهم کرده و به زودی اين موسسه نيز تبديل به بانک می 

دوق قرض الحسنه بسيجيان بعد از مشکالتی که صندوق های قرض الحسنه در اوايل دهه هشتاد خورشيدی با صن. شود

اين موسسه اکنون با ايجاد يک شرکت سرمايه . آن مواجه شدند، نامش را به موسسه مالی و اعتباری مهر تغيير داد

د و سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی را گذاری به نام مهر اقتصاد ايرانيان حضور پررنگی در بازار بورس دار

  . عرضه شده خريده است۴۴که در قالب اصل 

نهادهای نظامی در سالهای اخير، صندوق های قرض الحسنه خود را تبديل به موسسات مالی و اعتباری کرده اند و 

  .را به بانک تبديل کنندفعاليت های خود را در بخش های پولی گسترش داده اند و اکنون سعی دارند تا اين موسسات 

همه اين نهادهای مالی روزی . صندوق قرض الحسنه قوامين وابسته به نيروی انتظامی نيز وضعيتی مشابه دارد

  .صندوق قرض الحسنه بودند اما تغيير ماهيت دادند
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  :بنيادها

 5 اين بنيادها در مجموع . درصد کل توليد ناخالص داخلی ايران در دست بنيادهاست40 تا 33د که حدود .گفته می ش

آن ها خارج از چارچوب دولت قرار دارند و بنابراين دست شان برای هرگونه . ميليون نفر را در استخدام خود دارند

  :بنيادهای اصلی در ايران عبارتند از. فعاليتی باز است

  بنياد آستان قدس رضوی

  بنياد مستضعفان و جانبازان

  بيناد شهيد

  بنياد نور

   خرداد15بنياد 

  بنياد ايثارگران

  بنياد آستان قدس رضوی 

اين بنياد بزرگترين کارفرما در استان خراسان است و .  درصد زمين های قابل کشت استان به اين بنياد تعلق دارد90

فعاليت های اين بنياد بسيار گسترده و .  دانشگاه2همين طور .  شرکت را اداره می کند، از جمله شرکت کوکاکوال56

متولی اين بنياد آيت اهللا عباس واعظ طبسی است که در . نوع است و حتی در زمينه ساخت اتومبيل نيز فعال استمت

  .يکی از پسران او داماد خامنه ای است. عين حال عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز می باشد

عادن سنگ مختلف را در اختيار  زمين های شهری متعدد در سرتا سر ايران، هتل ، کارخانه ، مزارع و مبنياداين 

  ميزان دارائی آن تاکنون اعالم نشده است ولی کارشناسان اقتصادی مقدار پانزده بيليون دالر را تخمين ميزنند . دارد

اخيرا بانکهای سرمايه گذاری با همکاری . اين سازمان مقادير زيادی اهدايی جات از زائران مشهد چپاول می کند

  .بی و عربستان سعودی تاسيس کرده است و در تجارت های بزرگ خارجی نيز فعال بوده استسرمايه گذارانی از د

قرار بود در اين . او مسئول ناحيه آزاد تجاری سرخس بود . عنصر محرک اين بنياد پسر آيت اهللا طبسی، ناصر است

اما در . اختمانهای اداری تاسيس شود، هتل ،شاهراههای متعدد و س)بين ايران و ترکمنستان ( ناحيه فرودگاه و راه آهن 

سال دو هزارو يک ناصر طبسی از کار برکنار و دو ماه بعد به جرم اختالص ازشرکتی در دبی به نام المکاسيب 

  .دستگير شد اما چهار ماه قبل ازتاريخ انتشار اين گزارش از اتهامات وارده تبرئه شد

تعداد زائران آستان قدس در سال از تعداد کسانی که به مکه می . مجموعه آستان قدس از شهر واتيکان بزرگ تر است

  . روند بيشتر است

گفته می شود .  ميليون نفر از ايران و ديگر نقاط جهان به زيارت مشهد می روند12گفته می شود که در سال بيش از 

  .که آستان قدس بزرگترين و ثروتمندترين امپراطوری اقتصادی در جمهوری اسالمی است

کت های تحت اداره بنياد رضوی همه چيز می سازند؛ از اتوبوس شهری گرفته تا دستگاه های پيتزا و هورمون های ر

کارخانجات نساجی، مزارع و مراکز پرورش دام، باغستان، نانوايی، شرکت مهندسی . رشد برای افزايش توليد خاويار

راق و سوريه را برعهده داشت و در تالش بود تا اين بنياد لوله کشی آب در لبنان، ساخت يک پل بين ع... و 

  . قراردادهايی برای ساخت جاده در الجزاير به دست آورد

 درصد توليد ناخالص داخلی ايران 7.1بر اساس نوشته روزنامه سرمايه، بنياد رضوی بزرگترين بنياد ايران است و 

  . را در اختيار دارد
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بنياد . انجات آن در زمين های بنياد قرار دارند و به آن اجاره می دهندبزرگترين هتل های مشهد و بسياری از کارخ

  . يک منطقه آزاد تجاری در طول مرز ترکمنستان ايجاد کرده و خود يک فرودگاه در آن ساخته است

شرکت های بنياد رضوی در بازسازی .  ساله ايران و عراق يکی از مهم ترين عوامل رشد بنياد رضوی بود8جنگ 

  .  های جنگ و تامين غذای رزمندگان فعال بودندخرابی

  .اين بنياد يکی از رقبای جدی سپاه در کسب قراردادهای ساخت و ساز دولتی است

  : بنياد مستضعفان

از نظر بزرگی . م.ب. قرار گرفت.) م.ب(پس از سقوط شاه، دارايی های بنياد پهلوی تحت اداره بنياد مستضعفان 

يک سازمان غيردولتی است که . م.ب. دارد و کاملن در اقتصاد ايران ادغام شده استدست کمی از بنياد رضوی ن

رئيس کنونی بنياد محمد فروزنده . تحت نظر مستقيم رهبری قرار دارد و اوست که رئيس بنياد را منصوب می کند

  . است که سابقن سردار سپاه و  وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح بود

 درصد از سود خود را به کمک به فقرا و نيازمندان 50، محسن رفيق دوست، بنياد .م.ئيس سابق ببر اساس ادعای ر

 درصد ديگر را در زير مجموعه هايش 50به شکل وام های کم بهره يا مستمری های ماهانه اختصاص می دهد، و 

  . سرمايه گذاری می کند

تصادی ازجمله کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و  زيرمجموعه دارد که در بخش های مختلف اق350بنياد حدود 

  .توريسم فعاليت می کنند

 کمپانی می 115يکی از بزرگترين زيرمجموعه های بنياد، سازمان صنايع غذايی و کشاورزی است که خود شامل 

للی امام بعضی از قراردادهای بنياد شامل پروژه های مهندسی بزرگ از قبيل ساخت ترمينال يک فرودگاه بين الم. باشد

در حال حاضر قراردادهايی برای همکاری با يک سری کشورهای دنيا در خاورميانه، اروپا، . م.ب. خمينی است

 هم 90در دهه . م.ب. آفريقا، اسيای جنوبی و به خصوص روسيه و ديگر جمهوری های شوروی سابق دارد

  . ک کشتارگاه با ليبی منعقد کردقراردادهايی برای ساخت يک سيستم راه آهن، راه آهن شهری و تاسيس ي

عالوه بر اين هابانک سينا که پيش از اين به عنوان موسسه مالی و اعتباری بنياد فعاليت می کرد، نيز يکی از 

  .موسسات بانکی است که تحت پوشش بنياد مستضعفان فعاليت می کند

، شعبات گسترده ای در سطح کشور دارد و  به عنوان موسسه مالی و اعتبار فعاليت داشته١٣۶۴اين بانک که از سال 

  .به دليل فعاليت های اقتصادی بنياد مستضعفان از قدرت مالی بااليی نيز برخوردار است

هتل .  ميليارد دالر تخمين زده می شود12 نفر در استخدام بنياد هستند و دارايی های آن بالغ بر 400000بيش از 

، يک شرکت کشتيرانی بين المللی، شرکت های توليد )پسی کوالی سابقپ(آزادی و هتل استقالل، کارخانه زمزم 

محصوالت نفتی و سيمان، مزارع و امالک وسيع، شرکت های مسکن و توسعه شهری، توريسم و ايرانگردی، صنعت 

  . ت درصد بودجه ساالنه کشور اس10بودجه ساالنه بنياد بيش از . و معدن و حمل و نقل از دارايی های بيناد هستند

  :بنياد شهيد

فرمانده سابق نيروی هوايی سپاه، حسين دهقان، . پيوند بسيار محکمی با سپاه دارد. م.هم مانند ب.) ش.ب(بنياد شهيد 

بر اساس گزارش وب سايت . به هزاران بسيجی و خانواده شهيد وام مسکن داده است. ش.ب. رئيس کنونی بنياد است

 ميليون 150 ميليون ريال به خانواده های شهری و 120 مبلغ 2006ال در س. ش.صبح صادق وابسته به سپاه، ب

  . ريال به خانوارهای روستايی تحت پوشش وام داد
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در پروژه های مشترکی با سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و يکی از زيرمجموعه های وزارت دفاع . ش.ب

  . يعنی شرکت توسعه الکترونيک ايران همکاری دارد

   نوربنياد

در عين حال اين بنياد در . اين بنياد مالک بلوک های آپارتمانی بزرگ است. رئيس فعلی بنياد نور رفيق دوست است

 ميليون دالر 200حجم واردات آن در سال در حدود . کار واردات مواد دارويی، شکر و مصالح ساختمانی فعال است

  . برآورد می شود

   خرداد15بنياد 

 مبلغ يک ميليون دالر برای کشتن 1989اين بنياد در سال .  بنياد اطالع چندانی در دست نيستاز فعاليت های اين

  . سلمان رشدی جايزه تعيين کرد

  بنياد ايثارگران

  .توسط افسران سابق سپاه اداره می شود و برای کمک به بازماندگان سپاهيان کشته شده در جنگ تشکيل شده بود

ام اين بنيادها به جز بنياد رضوی در ارتباط تنگاتنگ با سپاه و تحت نفوذ آن قرار در مجموع می توان گفت که تم 

  . دارند

  امتيازات سپاه

 :سپاه پاسداران به دليل 

   دسترسی به سرمايه های کالن و ارز موجود در بانک های دولتی و بنيادهايی از قبيل بنياد کوثر    -1 -1

   از پرداخت هرگونه ماليات معافيت از حسابرسی دولتی و معافيت    -2 -2

  معافيت گمرکی    -3 -3

با اين وجود برای از ميدان بدر . قادر است به سادگی بخش خصوصی خارج از دولت را از ميدان رقابت به در کند

نيمه دولتی، بخشی که من آن را بورژوازی بوروکرات ناميدم، دارا بودن تنها سه امتياز -بردن بخش نيمه خصوصی

بورژوازی بوروکرات هم با داشتن پيوندهای قوی در سطوح باالی سيستم در بسياری از موارد از اين . يستباال کافی ن

از همين رو و برای شکست دادن اين جناح، سپاه ناچار است که مناقصه های عظيم . امتيازات بهره مند می گردد

بدين ترتيب به . ای وابسته به سپاه باشنديعنی تنها طرف شرکت کننده در مناقصه شرکت ه. دولتی را انحصاری کند

کاری که در دوره احمدی نژاد به کرات انجام شد و سر و صدای . رقيب حتی فرصت مطرح شدن هم داده نمی شود

يک دليل مطرح شدن فساد مالی جناح رفسنجانی در واقع توجيه کنارگذاشتن آن ها از اين . بسياری را درآورد

 . مناقصات بود

 در سمت شهردار تهران قراردادهای بيشماری را به مجتمع قرب واگذار کرده بود، به طوری که روزنامه احمدی نژاد

اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی کروبی مجتمع قرب را برنده واقعی انتخابات دوره نهم رياست جمهوری معرفی 

زارت نفت، شرکت ملی ساختمان و برای نمونه قرارداد توسعه متروی تهران به صورت مشترک از سوی و. کرد

قدرت . (" ميليون دالر بود400 ميليارد و 2شرکت قرب با متروی تهران به امضا رسيد که ارزش آن بالغ بر 

  )2008 نوامبر 19به قلم ناصر اعتمادی، " اقتصادی سپاه پاسداران

ط لوله صلح ميان ايران و پاکستان و  ميليون دالری ساخت لوله گازی به نام خ300مورد ديگر قرارداد يک ميليارد و 

هم چنين شرکت ملی نفت ايران قرارداد توسعه مرحله های . هندوستان است که بدون مناقصه به سپاه واگذار شده است
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پانزده و شانزده ميدان نفتی پارس جنوبی را که از بزرگترين ميدان های نفتی جهان به شمار می رود و پرارزش ترين 

  )2006 ژوئن 25روزنامه رسالت، . (ايران است بدون مناقصه به مجتمع قرب واگذار کرده استطرح توليد گاز 

سپاه بزرگترين تاجر در تمام . عالوه بر تمام موارد فوق، مهم ترين فعاليت اقتصادی سپاه واردات و صادرات است

ی سپاه من تنها به موارد زير برای به دست آوردن تصوری از فعاليت های تجار. طول تاريخ اين مملکت بوده است

البته بايد در نظر داشت که به واسطه ماهيت نظامی و امنيتی فعاليت های سپاه، بسياری از اين فعاليت . اشاره می کنم

  . ها در پنهان کاری کامل انجام می گيرد

 اسکله های سپاه 

 رشته تاسيسات در سواحل  نوشت که سپاه پاسداران در حال ساخت يک84 روزنامه قدس در بهار     -1 -1

  .می نامند" اسکله های نامرئی"خليج فارس است که ايرانيان بعضا آن ها را 

 341يکی از قراردادهای مهم دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم االنبيا توسعه بندر شهيد بهشتی در چابهار به ارزش 

  . ميليون دالر بوده است

علی قنبری نماينده مجلس .  اسکله غيرمجاز در جنوب دارد60 پاسداران کروبی در مجلس ششم اعالم کرد که سپاه

ششم هم گفت که يک سوم صادرات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله های غيرمجاز 

  .صورت می گيرد

اما از . ده می شوداز اسکله های کوچک برای قاچاق سطح پايين چون مشروبات الکلی و وسايل الکترونيکی استفا

اسکله های بزرگ و پيچيده ای چون بندر شهيد رجايی در استان هرمزگان برای قاچاق پرسود نفت و بنزين استفاده می 

 درصد 300 تا 200سپاه با خارج کردن بنزين ارزان از ايران و فروش آن در بازارهای خارجی به راحتی . شود

  . سود می برد

 درصد تمامی صادرات 68اسکله های نامرئی و دست های نامرئی مافيايی بيش از : م گفتلقمانيان نماينده مجلس شش

  )2004 فوريه 8، )تهران(لقمانيان، روزنامه ملت. (ايران را در دست دارند

محمدعلی مشفق مشاور کروبی برآن است که شصت درصد از محصوالت وارداتی کشور از اين اسکله های نامرئی 

  )زنامه اعتماد ملیرو. (وارد می شوند

1199=ID?php.detail/news/ir.etemademelli.www  

بيخود نبود که سپاه امنيت خليج فارس و دريای عمان را به طور کامل عهده دار شد و عذر ارتش را از آن جا  

 کيلومتر مرزهای 2000تامين امنيت تنها محملی بود برای در اختيار گرفتن بيش از در واقع هياهوی سياسی . خواست

 .بدون مزاحمت" تجارت آزاد"آبی و 

  فرودگاه ها

به غيراز فرودگاه پيام که کال در اختيار سپاه است، در فرودگاه مهرآباد بيش از بيست و پنج راهرو ورودی و خروجی 

  )همان منبع باال-اعتماد ملی(. خارج از کنترل اداره گمرک هستند

 :ناصر اعتمادی در همان مقاله باال می نويسد که

 asp.4366_article/107/articles/actufa/fr.rfi.www://http  

ش هايی فاش کردند که دو هزار ُتن فرآورده های  طی گزار٨٣در پائيز و زمستان " شرق"و " ايران"روزنامه های 

تجاری، از داروهای تقويتی چون وياگرا تا وسايل الکترونيکی کامپيوتری توسط شرکت هواپيمايی پيام که متعلق به 
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همين منابع گفته بودند که روزانه چهار پرواز قاچاق در فرودگاه . وزارت راه و ترابری است، به ايران وارد شده است

  .ام انجام می شود که در روزهای تعطيل حتا دوبرابر می شودپي

 ضمن اعتراف به کشف ميلياردها تومان کاالی ٨٣علی يونسی، وزير اطالعات دولت سيد محمد خاتمی در اسفند ماه  

بسياری از کاالها در اين فرودگاه بدون حضور مأموران گمرکی ترخيص می : "قاچاق در فرودگاه پيام گفته بود 

 ." وندش

 سپاه پاسداران نه فقط با اقدامی ضربتی و به بهانه های امنيتی فرودگاه تازه تأسيس امام خمينی را در ٨٣در پائيز 

  .حومۀ تهران به روی کليه پروازها بست، بلکه کنترل اين فرودگاه را تا امروز کامًال در دست گرفته است

ميلياردها دالر "که در همان هيجده ماه اول پس از اشغال فرودگاه روزنامۀ ايران در سپتامبر سال گذشته گزارش داد  

  ."وسايل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرايش از فرودگاه امام خمينی به طور قاچاق وارد کشور شد

اين فعاليت گسترده به چنان قدرتی از . بدين ترتيب می بينيم که فعاليت های تجاری سپاه با چه گستردگی جريان دارد

برای نمونه همين . ر اقتصادی و سياسی بدل شده است که ظاهرا هيچ نيرويی را يارای مقاومت در برابر آن نيستنظ

چندی پيش وقتی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور از شيوه ی برگزاری مناقصه ها و همين طور از پايين بودن 

اداره ای وابسته به رياست جمهوری تبديل شد و کيفيت کار سپاه شکايت کرد، به دستور رئيس جمهور منحل و به 

  .  استقالل خود را از دست داد، و تمام قيل و قال کارگزاران و اصالح طلبان هم به هيچ نتيجه ای نرسيد

. امکانات سپاه در عين حال فرصت خوبی برای روحانيون و تجار سنتی برای فرار از کنترل دولتی پديد آورده است

سپاه به اين جماعت اجازه می دهد از امکاناتش برای صادرات و واردات بدون مزاحمت دولت . یيک معامله پاياپا

نمونه های بارز اين پيوند مقدس را می توان در تجارت . استفاده کنند و در عوض آنان از سپاه حمايت معنوی می کنند

  . چای و شکر ديد

اين که چگونه اين جانی خون آشام موفق شد با وجود انحصار واردات چای ايران در دستان عسگراوالدی است و 

مخالفت و تالش دولت خاتمی، کارخانه های چای را به ورشکستگی بکشاند و تعداد زيادی کارگر و کشاورز را به 

  . اين کار بدون استفاده از بنادر و فرودگاه های سپاه ميسر نمی بود. خاک سياه بنشاند خود داستان مفصلی است

آيت اله مکارم شيرازی و آيت اله . ر انحصار شکر است که ظاهرا در دست دو روحانی بلندپايه قرار داردمورد ديگ

توليد داخلی .  هزار تن است1400براساس گزارش راديو فردا مصرف ساالنه شکر در ايران معادل . مصباح يزدی

تازه .  هزار تن وارد می شود530ا ام.  هزار تن برای مصرف داخلی وارد شود330قاعدتا بايد . هزار تن1070

 درصد ظرفيت توليد 70اما به خاطر واردات بی رويه شکر، کارخانجات با . توانايی توليد در ايران بيش از اين هاست

  . می کنند

ا در نتيجه کارخانجات داخلی نمی توانند ب. اين دو آيت اله به دولت فشار آورده اند که توزيع يارانه شکر را متوقف کند

  . شکر ارزان خارجی رقابت کنند

-48bf-8bb4-dc9e-28682ef1/05/2006/article_iran/com.radiofarda.www://http

html.48dcfb8b30d1   

 .ات متحده، برزيل، انگلستان، سوئيس، آفريقای جنوبی و استراليا هستندصادرکنندگان شکر به ايران امار 

فکر می کنيد اگر مکارم شيرازی از چين هم شکر ارزان وارد می کرد، حاضر می شد کشتار مسلمانان چين توسط 

  دولت آن کشور را محکوم کند؟
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د جلوی ورود شکر و چای قاچاق را و باز هم فکر می کنيد چرا حتی دولت های به اصطالح اصالح طلب نتوانستن

بگيرند؟ آيا جزاين است که برای وارد کردن بخش عمده ای از اين کاالها و بسياری از کاالهای ديگر از امکانات سپاه 

بنابراين پيوند بخش بزرگی از روحانيون و موتلفه با سپاه پاسداران تنها برای حفظ کيان . پاسداران استفاده می شود

   .اسالم نيست

يکی ديگر از نقاط مهم اين ازدواج مقدس، بنيادهای مالی . البته پيوند سپاه با روحانيت تنها به اين محدود نمی شود

عظيم مانند بنياد کوثر است که در اختيار امامی کاشانی است و يکی از منابع تامين کننده اعتبار برای پروژه ها و 

 ميليارد 31 بالغ بر 2002سسه همين بس که سود ساالنه اش در سال از حجم فعاليت اين مو. فعاليت های سپاه است

  .تومان بود

htm.kashani75p/mehr/paiez/0page/com.peiknet.www://http  

متر در نشان دادن تشديد درگيری های درون و اما مطلب آخر و بررسی موضوع از منظری ديگر که شايد اهميتی ک

  :حکومتی نداشته باشد

  : می نويسد87 اسفند 28 خود به تاريخ چهارشنبه 975روزنامه سرمايه در شماره 

 142 ميليارد دالر نزديک به 203 در بخش مصارف ارزی با مصرف بيش از 87 تا 84دولت طی چهارسال "

  . " مصرف کرده استدرصد بيش از ارقام برنامه درآمد نفتی 

 ميليارد دالر اضافه بر مبلغ پيش بينی شده در برنامه 120 سال چيزی حدود 4در واقع  به زبان ساده دولت طی 

يعنی .  ميليارد دالر آن از حساب ذخيره ارزی برداشت شده است81از اين رقم حدود . چهارم توسعه هزينه کرده است

دولت با اين همه پول چه کرده است؟ . چهارم برای برداشت از حساب ارزی برابر رقم پيش بينی شده در برنامه 4

واردات کاالهای سرمايه ای در همين دوره . نکته مهم اين است که اين دالرهای نفتی صرف سرمايه گذاری نشده اند

رها نه تنها چيزی از اين دال) چه بوروکرات و چه خصوصی(بورژوازی صنعتی .  درصد کاهش نشان می دهد50

 2يعنی هزينه توليد (گيرش نيامده، بلکه با توجه به اين که طی همين دوره شاخص بهای توليد کننده دو برابر شده است 

 36در عوض واردات کاالهای مصرفی . قدرت رقابت خود را با واردات بيش از پيش از دست داده است) برابر شده

  .  درصد اضافه شده است

 درصد کاهش 67عتی در حوزه تاسيس و بهره برداری از بنگاه های صنعتی نيز حدود آهنگ رشد سرمايه گذاری صن

در واقع ما با يورش همه جانبه سرمايه تجاری برای بلعيدن و خفه کردن ديگر بخش های بورژوازی . را نشان می دهد

ن و منزوی کردن و تبلور منطقی آن يورشی مشابه در حوزه سياست برای بيرون راند. در حوزه اقتصاد مواجهيم

  .غيرخودی کردن اين بخش هاست

*****************  

. سپاه عليرغم تسلط اش در بسياری از زمينه ها، به هيچ وجه نيروی انحصاری در زمينه امنيت داخلی و نظامی نيست

 و باندهای از همين روست که در بسياری از مواقع بر سر حضور، قدرت، منابع و منافع با ديگر نهادها، ارگان ها

  .اين منازعات قدرت گاهی به نظر می رسد که بر خالف منافع عمومی سياسی حکومت است. قدرت رقابت می کند

مثلن سردار . در بسياری از موارد اين نهادها و ارگان های امنيتی ديگر تحت اداره افسران سابق سپاه قرار دارند

ه دوم دوران خاتمی فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ بود، در قاليباف، از سرداران سابق سپاه، زمانی که در نيم

  .حمايت از رفرميست ها فعاليت انصار حزب اهللا را محدود کرد
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  :سپاه از نظر امنيتی

سپاه در زمان خاتمی دوباره و در پيوند با واليت فقيه دست به ايجاد يک نهاد اطالعاتی جدای از وزارت اطالعات  

  .زد

سد که در دوران خاتمی، سپاه با استفاده از اشتباه استراتژيک اصالح طلبان در زدن رفسنجانی، که باعث به نظر می ر

به انزوا رفتن او برای مدتی شد، و در نزديکی با ولی فقيه و روحانيون سنتی و محافظه کار و بازار، يک استراتژی 

قتصادی به صورت برقراری پيوندهايی در زمينه اين استراتژی به خصوص در پايه های ا. درازمدت را تدوين کرد

در بنادر پنهانی و در قالب ... های اقتصادی، مشخصن انرژی هسته ای، نفت، پتروشيمی، واردات و صادرات و

  . شرکت ها و بنيادها صورت گرفت

کار از قماش سپاه، ولی فقيه و بيت رهبری، روحانيون سنتی و به شدت محافظه (بدين ترتيب منافع اين جناح ها 

مصباح يزدی، آيت اهللا يزدی، آيت اهللا مهدوی کنی و به طور کلی روحانيت مبارز تهران، آيت اهللا جنتی و ديگر 

آخوندهای شورای نگهبان، آيت اهللا العظما صافی گلپايگانی و تا حدودی آيت اهللا مکارم شيرازی، بازار به رهبری 

به تدريج با يک ديگر گره خورد و در برابر اصالح ) در دست داشتندهيات های موتلفه که اتاق های بازرگانی را 

رفسنجانی هم که در برابر اصالح طلبان در هيات عالی جناب خاکستری ظاهر شده بود، . طلبان منافع مشترک يافتند

ين مهره سکوت رفسنجانی در مورد محاکمه و زندانی شدن کرباسچی به عنوان يکی از اصلی تر. به اين ها نزديک شد

های او و سکوت در برابر قتل سعيدی سيرجانی نمونه هايی از اين انتقام کشی رفسنجانی از اصالح طلبان و نزديکی 

کاری که رفسنجانی هر موقع ديگری هم که شرايط ايجاب کند از دست زدن به آن ابايی . او به سپاه و رهبری بود

  .ندارد

  :تناقضات درونی سپاه

  : و پراگماتيسم، يا به بيان ديگر تناقض بين سنت و مدرنيسمنوسان بين دگماتيسم

اولن به سبب اين که ضرورت وجودی سپاه دفاع از انقالب اسالمی بوده و در صورت . سپاه بايد بر سنت پای فشارد

 .کم رنگ شدن اسالم در تشکيالت سپاه، هويت وجودی خود را از دست می دهد

ص تحتانی ترين رده ها و وادار کردن آنان به اطاعت کورکورانه و توجيه جنايت ثانين برای حفظ بدنه خود و به خصو

. هيچ چيز بهتر از اطاعت مذهبی نيست... ها، شکنجه ها، بی قانونی ها در دستگيری ها و رفتار با انسان ها و 

يل کند، توجيه مذهبی برای هنگامی که درآمد مالی افراد آنقدر باال نيست که بتواند آنان را به مزدورانی بی رحم تبد

وحشی گری در برخورد با افراد بازداشت شده، تجاوز و جنايت علنی بدون اين . آرامش وجدان ها از راه می رسد

  .توجيهات مذهبی عملی نيست

ثالثن سپاه برای توجيه فعاليت های خود در سطح منطقه و به اصطالح در دنيای اسالم بايد خود را پای بند و مدافع 

اين کار توسط يکی از . هب معرفی کند تا بتواند توده های تحت سلطه امپرياليسم و ارتجاع منطقه را جذب کندمذ

دکتر "و تحت هدايت شخصی با نام مستعار " سازمان تامين امنيت بدون مرز"سازمان های وابسته به سپاه تحت عنوان 

  .صورت می گيرد" حسن عباسی

ای حفظ موقعيت سياسی، اقتصادی و نظامی خود و حفظ آمادگی در برابر تهديدات از طرف ديگر سپاه ناچار است بر

بزرگترين شرکت هايی که در زمينه فن آوری های نظامی، . مختلف داخلی و خارجی، دائمن خود را مدرنيزه کند

ن تاسيس شده و تحت تاسيساتی و الکترونيکی در حال فعاليت اند، شرکت هايی هستند که يا مستقيمن توسط سپاه پاسدارا

من دربخشی از همين نوشته ليستی از اصلی ترين اين شرکت ها . نظر سپاه کار می کنند و يا شديدن به سپاه وابسته اند
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تناقض از اين جا . مثلن در زمينه الکترونيک، کامپيوتر و ارتباطات، سپاه اصلی ترين طرف  درگير است. ارائه دادم

 پيشرفته ترين کامپيوتر خانگی موجود را در ايران به قيمتی نه چندان زياد در مقايسه با برمی خيزد که شما می توانيد

ايران يکی از پايين ترين سرعت های . ديگر نقاط جهان تهيه کنيد، اما دسترسی شما به اينترنت به شدت محدود است

 باالی اينترنت هم برخوردار شد، هرچند که می توان در ايران از سرويس هايی با سرعت های. اينترنت را داراست

هم بايد اينترنت داشت و از قبل آن سود برد و هم بايد به شدت جلوی آن . اما دسترسی به اينترنت به شدت محدود است

در عين حال که سپاه عمده ترين وارد . در مورد ديش های ماهواره هم همين طور. دارد" بدآموزی"را گرفت چون 

 دريافت کننده های ماهواره ای در بنادر، فرودگاه ها و مرزهای تحت نظارتش است، در داخل کننده قاچاق ديش ها و

  .منافع اقتصادی و سياسی سپاه به دو سوی متفاوت می روند.  شهرها و روستاها ناچار از مبارزه با آن هاست

  2009سپتامبر 

  

  

  


