
1 
 

 ايران در پاهس یداصتقا ناوت یالاب هزينه

 تسا هدش رشتنم 3102 ربماسد 4 تسرتنيا لانشن رد هلاقم نيا

 سپاه پاسداران ايران

پایان  .استایران اقتصاد یکی از مسائل چالش برانگیز  روران انقالب اسالمی در قلماحضور سپاه پاسد

جنگ ایران و عراق، درگذشت آیت هللا خمینی، آغاز رهبری آیت هللا خامنه ای و ریاست جمهوری هاشمی 

البته . شد منتهیورود سپاه به قلمرو اقتصاد  استفاده از امکانات گسترده نظامی، بهنیاز به رفسنجانی، 

سال در جبهه ها جنگیده بودند، مدعی بودند که اقتصاد به دست عده ای  8برخی از فرماندهان سپاه که 

قرارگاه خاتم " .پاکسازی کرد" آلودگی"عرصه، باید آن را از فاسد ثروت اندوز افتاده و با ورود به این 

به  ۵۸۳۱تیر در سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، علی . سپاه به همین منظور تشکیل شد" االنبیأ

 :روزنامه شرق گفت

هدف تشکیل قرارگاه خاتم االنبیاء، بهره برداری از ماشین آالت و امکاناتی بود که در جریان جنگ مورد "

های آن مورد بهره برداری قرار  توانست در بازسازی خرابی جنگ میاستفاده نظامی داشت، اما پس از 

 ".گیرد

 خصوصی سازی

دوران ریاست جمهوری هاشمی، دوران تغییر سیاست  .، دولتی تر شد9191اقتصاد نفتی ایران، با انقالب 

طرفداران دخالت گسترده دولت در اقتصاد او را متهم می کردند که تابع دستورات . های اقتصادی بود

خصوصی سازی های این دوران، کامالً رانتی بود و  .بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شده است

 .واگذار شد" خودی ها"های بسیار نازل و وام بانکی، به  بنگاه های دولتی با قیمت بسیاری از

ها انجام  واگذاری 94از سال : "گفتدرباره میزان خصوصی سازی  42/9/81نژاد در  احمدیمحمود 

باشد اما در دولت نهم و دهم بیش  می( دالر میلیارد 3حدود )هزار میلیارد تومان 3است كه مجموع آنها  شده

ها از طریق  واگذاری انجام شده كه اكثر این واگذاری( میلیارد دالر 06حدود )هزار میلیارد تومان 06از 

 ".بورس صورت گرفته است

 -اسحاق جهانگیری. معضل دوم خصوصی سازی ایران، واگذاری بنگاه های دولتی به نهادهای نظامی بود

قانون اساسی، برای رها  22که براساس اصل  گفته است 4693 نوامبر 5در  -اول رئیس جمهورمعاون 

هزار میلیارد تومان از بنگاه های دولتی به  966کردن تصدی گری و کوچک کردن دولت، تاکنون حدود 

درصد آن به بخش خصوصی و بقیه آن به نهادهای شبه  ۵۱تنها  :"اما .بخش خصوصی واگذار شده است

حداکثر :"گفتنیز در همین روز  -وزیر امور اقتصادی و دارایی -طبیب نیاعلی ". دولتی واگذار شده است

به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به بخش هایی که ماهیتا بخش  درصد واگذاری ها در ایران 99

 ".خصوصی محسوب نمی شوند واگذار شده است

http://nationalinterest.org/commentary/iran-the-high-cost-the-irgcs-economic-might-9495
http://farsnews.com/newstext.php?nn=8901250001
http://jahannews.com/vdcfxmdmjw6d0va.igiw.html
http://www.mehrnews.com/detail/News/2169520
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 طبقه حامی رژيم خلق

تبیین  هاشمی رفسنجانی نیازمنداکبر با حکم مشترک خامنه ای و اقتصاد  درسپاه  صدور فرمان حضور

 رسیده رهبری معظم مقام تصویب به که است العملی دستور اساس بر سپاه اقتصادی های فعالیت)"است

آفرینش یک طبقه حامی رژیم که به صورت سیستماتیک در منافع دولت نفتی و شبکه توزیع  ."(است

گروه قابل مالحظه اجتماعی در مواقع بحرانی به دفاع  امتیازات انحصاری شریک شود و به عنوان یک

منابع " خصوصی سازی"این کار به طور عمده از طریق . ، هدف این رویکرد بوداز رژیم بپردازد

و  -...مانند معادن و -شرکت های دولتی، زمین های شهری، حق بهره برداری از منابع عمومی)عمومی

سپردن آن به نهادهای نظامی و امنیتی، بنیادها و موسسه های تحت و ( واگذاری امتیازات تجارت با خارج

 .حجم پروژه های واگذار شده به نظامیان تأییدی است بر این مدعا. کنترل بیت رهبری انجام شد

 سازمان اقتصادی و فعالیت های سپاه

برخی از . است هپروژه صنعتی و معدنی اجرا کرد 9446، 9385 أ تا اول تابستان االنبیقرارگاه خاتم 

 :پروژه های واگذار شده به شرح زیرند

مخزن ذخیره نفتی در جزیره  2هکتاری امیدیه خوزستان، پروژه ساخت  8866طرح توسعه شبکه آبیاری 

میلیون دالر تا سیستان و بلوچستان،  366میلیارد و  9خارک، پروژه خط لوله هفتم گاز عسلویه به ارزش 

دالر برای اتصال به خط لوله آزادی، تکمیل متروی تهران با مشارکت بنیاد میلیون  566میلیارد و  4و 

 ...میلیون دالر و 566میلیارد و  4مستضعفان و وزارت نفت به ارزش 

در  9383در اسفند  -وزیر اطالعات خاتمی -فرودگاه پیام نیز در کنترل سپاه قرار داشت که علی یونسی

 :گفتاین خصوص 

بسیاری از کاالها، در این . میلیارد تومان کاالی قاچاق در فرودگاه پیام کشف شد95، ۵۸۳۸فقط در سال "

 ".اند گذاری بسیار پائین ترخیص شده فرودگاه بدون حضور ماموران گمرک و یا با ارزش

 وقتی -این امر نه تنها اعتراض مهدی کروبی. کشور استسپاه دارای ده ها اسکله غیرمجاز در جنوب 

برانگیخت، بلکه احمدی نژاد هم در دوران ریاست را اسکله غیرقانونی  33به  -بود ششمریاست مجلس 

 06تا  55بین :"گفتیاد کرد و " دران قاچاقچی خودمانابر"جمهوری اش یک بار از آنان تحت عنوان 

این رقم همه . هزار میلیارد تومان است 4یگار در ایران مصرف مي شود که معادل میلیارد نخ س

نوامبر  8در  ".برادران قاچاقچی خودمانقاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به 

میلیارد  46تا  91" که ساالنه  اعالم کرد -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس -ارسالن فتحی پور، 4693

 .این که چه میزان از این قاچاق کاال کار سپاه است، روشن نیست". دالر کاالی قاچاق وارد کشور می شود

در جریان  .ر برابر دولت ایستاددوران ریاست جمهوری خاتمی ددر رویدادی جنجال برانگیز سپاه در 

افتتاح فردوگاه بین المللی امام خمینی،که امنیت آن به یکی از پیمانکاران ترکیه واگذار شده بود، سپاه با دو 

استدالل آنها این بود که . جنگی، مانع از فرود هواپیمایی مسافری ایرانی روی باند شد" میگ"فروند 

http://www.entekhab.ir/fa/news/22286
http://www.entekhab.ir/fa/news/22286
http://www.entekhab.ir/fa/news/22286
http://old.sharghdaily.ir/news/90/04/12/4238.html
http://www.entekhab.ir/fa/news/30314/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%25D
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920817000502
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 -سردار یدهللا جوانی. می توان به کمپانی یک کشور دیگر واگذار کردامنیت مهمترین فرودگاه کشور را ن

گفته در مورد جایگزینی سپاه به جای شرکت های خارجی  -مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران

های  های غرب و در عین حال جایگزینی سپاه به جای شرکت توطئهاین اقدامات موجب خنثی سازی ":است

 ".دهد بزرگ خارجی شده که نیازهای کشور را پاسخ می

 فعالیت های بانکی سپاه

صورت می گیرد که آن هم مورد اعتراض  "بانک مهر اقتصاد"فعالیت های بانکی سپاه در چارچوب 

گفت که سپاه وارد حوزه های می شود که بخش  3/2/19در  -نماینده خامنه ای در سپاه -سعیدیعلی . است

های  ها جایگزین شركت این كه سپاه با ورود به برخی پروژه: "افزودسپس . خصوصی امکان رقابت ندارد

دهد و از همین  مات را انجام میشود، در راستای حفظ بنیان نظام و انقالب این اقدا فرانسوی و آلمانی می

  ".نیز امری قابل توجیه است بانكداریرو ورود به عرصه اقتصادی و 

شرکت های کارگزاری مهر ایرانیان، سرمایه گذاری مسکن و عمران مهر، کوشا پایدار، کوثر آذربایجان، 

خدمات بازرگانی آینده نگر مهر، تدبیرگران آتیه و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، متعلق به بانک 

های موسسه مالی و  یکی از شرکت" سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان"شرکت . مهر اقتصاد هستند

 .بود هزار میلیارد تومان 5، ارزش آن بالغ بر 9319اعتباری مهر است که تا آذرماه 

 احمدی نژادرحمت فرشته 

به چند نمونه زیر . دوران بسط شدید فعالیت های اقتصادی سپاه بوددوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، 

 :بنگرید

به قرارگاه خاتم  میلیون دالر 324به ارزش تقریباً " طرح توسعه بندر چابهار"،قرارداد  42/2/9380در 

 .االنبیأ واگذار شد

درصدی مخابرات ایران را به  59در بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران، سهام  5/9/9388اه در سپ

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شرکت " .میلیارد دالر از دولت خریداری کرد 8حدود ارزش 

درصد سرمايه  00 بیش از"بلکه با توجه به این که نه تنها صدها اشکال را بر مال کرد،" مخابرات ایران

 اموال خصوصی مردم توسط سپاهغصب  با، " مخابرات ايران از محل ودايع مردم استگذاری شرکت 

 .مواجه شده ایم

ورود به فعالیت های باال دستی نفت و گاز و "خود را برای از سپاه خواست تا  4/94/88احمدی نژاد در 

میلیون دالر پروژه های  856 واگذاری"رسانه ها از  42/94/88در  .آماده سازند" تأمین نیاز داخلی کشور

 .خبر دادند "جدید نفتی به خاتم االنبیا

شامل طرح " )میلیارد دالر پروژه نفتی به قرارگاه خاتم االنبیأ 96واگذاری "رسانه ها از  3/3/81در 

پارس جنوبی، ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پاالیشگاه گاز ایالم و توسعه  44 -42توسعه  فاز 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910403000106
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910403000106
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910403000106
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910403000106
http://www.mebank.ir/
http://isna.ir/fa/news/91040301057/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%AF%D8
http://akhbarbank.com/vdch.mn6t23n-qftd2.html
http://www3.rasht.irna.ir/fa/News/80768542/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87__%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8
http://khatam.com/?part=news&inc=news&id=356
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/575744/
http://www.alef.ir/vdcjhheo.uqehizsffu.html?8wml
http://www.alef.ir/vdcjhheo.uqehizsffu.html?8wml
http://www.alef.ir/vdcjhheo.uqehizsffu.html?8wml
http://www.alef.ir/vdcjhheo.uqehizsffu.html?8wml
http://alef.ir/vdcfjxd0jw6dxca.igiw.html?200844
http://www.naftnews.net/view-8286.html
http://www.naftnews.net/view-8286.html
http://www.naftnews.net/view-8286.html
http://www.asriran.com/fa/news/116495/%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%25A
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در  .انجام گرفت بدون تشريفات مناقصهبه دستور احمدی نژاد این واگذاری . خبر دادند( میدان بزرگ نفتی

 95واگذاری های قبلی، حج قراردادها بالغ بر نوشت که با احتساب  روزنامه دنیای اقتصادهمان زمان 

 .میلیارد دالر شده است

که قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز  اعالم کردقاسمی  رستمسرتیپ ، سردار 98/99/81در 

 .واگذار شده استمیلیون دالر به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  566به ارزش 

با حضور مراسم کلنگ زنی طرح عظیم انتقال آب از دریای خزر به دشت مرکزی ایران  48/9/19در 

که دولت هم در ازای آن،  هزار میلیارد تومانی به سپاه واگذار شد 3پروژه این . احمدی نژاد انجام شد

 .معادل دو هزار میلیارد تومان از سهام صنایع پتروشیمی را به سپاه واگذار کرده است

برخالف  گفتپارس جنوبی در عسلویه را افتتاح کرد و  90و  95پاالیشگاه فاز  14سپاه در اوائل مرداد 

های اقتصادی سپاه را اقدامی برای قبضه  در افکار عمومی فعالیت:"تبلیغات جبهه معاندین که می کوشند

شکوفایی و سازندگی کشور در راستای امنیت و منافع ملی "، سپاه فقط به قصد "درت اقتصادی القاء کنندق

 .، فعالیت اقتصادی انجام می دهد"و گامی در جهت استقالل کشور

، برخی از ( 96،  1،  8،  9،  0،  5،  2،  3،  4،  9لینک های )به گزارش وبسایت قرارگاه خاتم االنبیأ

 :پروژه های در دست انجام این قرارگاه به شرح زیرند

طراحی نهایی و عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی بندکرخه، اجرای عملیات 

لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی در منطقه میدان نفتی آزادگان شمالی، انجام عملیات لرزه نگاری سه 

ی تبریز، بعدی در منطقه تیماب؛ طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در شهرها

متر مکعبی در نیروگاه شهید سلیمی نکا؛ طراحی،  ۸۰۳۳۳همدان، اهواز، یاسوج؛ احداث مخازن سوخت 

دستگاه مخزن ذخیره فرآورده های  ۰۸در بندر تمبک عسلویه؛  LPGو  LNGساخت و نصب مخازن 

اه مخزن دستگ ۶شهر کشور؛ انبار نفت ماهشهر و نهایتا  ۵۵متر مکعب در  ۰۰۰۳۳۳نفتی به ظرفیت 

بشکه ای پاالیشگاه اصفهان؛ تعمیرات اساسی و بهینه سازی سکوهای نفتی نصر، نصرت و  ۵۳۳/  ۳۳۳

ایالم در خلیج فارس؛ طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر؛ آب رسانی از سد تنظیمی کرخه به دشت 

همدان، از سد گاوشان آزادگان و شهرهای مرکزی استان خوزستان؛ خطوط انتقال آب از سد تالوار تا شهر 

به شهر کرمانشاه؛ احداث خط دوم آبرسانی به تبریز؛ خط انتقال آب شیراز از سد درودزن و آب زاینده 

، کوچری، هایقر، سومار، لرستان ایوشان، سدهای گتوندرود به یزد؛ دهها پروژه در حوزه صنایع معدنی؛ 

طرح توسعه  ۰سیلوه، صفا، پلرود، آزادی، لیالن چای، کلقان چای، چراغ ویس، ایوشان و نرگسی؛ فاز 

ر، پارس جنوبی، توسعه بندر شهید بهشتی چابها ۵۰فاز  –مجتمع بندری شهید رجایی، بندر خدماتی تمبک 

، شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، حوض های خشک مجتمع کشتی سازی خلیج فارس، LNGبندر 

استحصال زمین در مجتمع پتروشیمی عسلویه، موج شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین انزلی وطرح 

اجرای عملیات انتقال قطار شهری مشهد،  ۰متروی تهران، خط  ۱توسعه اراضی شرقی بندر نوشهر؛ خط 

، تونل صدر ـ نیایش بخش شرقی، قطعه تهران ۵۳و  ۵۱تبریز به زیر زمین در منطقه  –خط آهن تهران 

تونل انتقال آب سد تنظیمی کرج به تهران، تونل انتقال آب زاینده رود به کاشان، تونل انتقال آب کانی  ۰

http://ettelaat.net/10-maj/print.asp?id=47552
http://www.khabaronline.ir/detail/128658
http://khabaronline.ir/detail/208107/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920512001078
http://khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=131
http://khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=135
http://khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=136
http://www.khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=137
http://www.khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=138
http://www.khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=139
http://www.khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=140
http://www.khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=141
http://www.khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=457
http://www.khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=458
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1078
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1088
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1080
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1080
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1080
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مکی فاضالب ابوذر، سامانه انتقال آب سبز کوه به چغاخور، تونل انحراف سد بختیاری و سیب، تونل ک

 –اجرای عملیات تونل های کوهسار مهدی و فضیلت؛ زیرسازی قطعه اول راه آهن سریع السیر قم 

راه آهن میانه  ۰آبادان، زیرسازی قطعه  -باند دوم محور ماهشهر، محور پاتاوه دهدشت ۸اصفهان، قطعه 

قائن، احداث باند  –سنندج، قطعه دوم باند دوم محور گناباد  -آهن همدان اردبیل، زیرسازی قطعه سوم راه –

دوست محمد؛ شبکه آبیاری و زهکشی دشت  –دشت ارژن و احداث بزرگراه زابل  –دوم محور شیراز 

و زهکشی دویرج و قره ضیاءالدین، اجرای کانال اصلی انتقال آب سد گاران به مریوان، شبکه آبیاری 

بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چالوس، قطعه دوم؛ ساخت ایوان مرکزی و شبستانهای مصلی امام 

بزرگراه ، احداث تقاطع های ادامه طراحی واجرای پروژه افزایش ظرفیت بزرگراه صدر، (ره)خمینی

، اجرای تقاطع غیر همسطح رسالت با آزادراه کمربندی (کاروانسرای سنگی)رسالت با جاده قدیم کرج 

غرب تهران، اجرای تقاطع غیر همسطح بزرگراه همت با بزرگراه آزادگان و اجرای اتصال اتوبان شمالی 

ساخت بزرگترین سد ، تنکابن -الموت-ساخت راه قزوین،به جنوبی و تقاطع های غیر همسطح شهر تبریز

 ،ماهشهر -بزرگراه آبادان،کمربند ریلی شهر قم،  ریزقطار شهری تب 4تونل خط  ، بتنی جهان در لرستان

 ، اینچه برون -آهن گرگانطرح فراملی راه 

میلیارد تومانی ساخت یک خط لوله انتقال نفت، ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به  ۱۳۳طرح 

میلیارد تومان، ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده  ۱۳۳قرارگاه خاتم االنبیا به ارزش تقریبی حدود 

میلیارد دالر، طرح توسعه  ۵.۸به ارزش تقریبی صد کیلومتر و  هزار و یک نفتی در مجموع به طول یک

بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی، قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به 

کیلومتر خطوط لوله  ۱۳۳میلیون دالر، اجرای هفت هزار و  ۸۳۳اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و 

خط لوله گاز )ختلف کشور، ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای م

میلیون  ۰۱۳تا  ۰۳۳به ارزش تقریبی ( خط لوله جدید گاز اروپا)و ادامه خط لوله ششم سراسری ( پاکستان

 ...دالر و

به گفته سردار سرتیپ  .بسیار زیاد تحت سیطره سپاه است امالک و اراضیمسأله نزاع برانگیز دیگر 

 :گفته استدر این مورد  4/99/19ضا یزدی در محمد ر

 نداشتن دلیل به البته که گرفت قرار سپاه اختیار در ارتش و طبیعی منابع توسط کنونی های زمین از خیلی"

 معاون و قضائیه قوه رئیس به را موضوع این بارها .است کرده پیدا زیادی مدعیان اخیر های سال در سند

 حقوقی مسائل در ایم کرده سعی هستند مملکت خواری زمین دنبال به ای عده که ایم کرده اعالم وی اول

 سپاه بوده، موفق المال بیت حفظ در که مراکزی از یکی لذا کنیم، رعایت را مردم حقوق و سپاه عزت

 بخش درباره و شده سنددار سپاه دست در اراضی و امالک از ای عمده بخش امروز خوشبختانه .است

 ."شود حل مسائل دیگر تا کند تقویت را مستندسازی کمیته که داریم تقاضا دولت از هم دیگر

 میزان حضور سپاه در اقتصاد

 :بر سر میزان حضور سپاه در اقتصاد اختالف نظر وجود دارد

http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1105
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1070
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1067
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1067
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1067
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1067
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1141
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1079
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1077
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1090
http://www.mehrnews.com/detail/News/1796376
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سهم سپاه از پروژه  42/1/88 در -قرارگاه خاتم االنبیأفرمانده وقت  -ستم قاسمیسرتیپ رسردار  -الف

 .اعالم کرد" درصد 2کمتر از "های عمرانی کشور را 

 :گفتدر این خصوص  9381آذر  90محمد حجازی در  سیدسرتیپ سردار  -ب

بیشتر  دو، سه درصد  های اقتصادی دولت اگر بخواهیم نسبت بگیریم، شاید سهم سپاه در جمیع فعالیت"

بخش درآمد و هزینه را مطالعه کند، در آنجا کامال   هر کس به دفترچه بودجه ساالنه مراجعه کند و. نشود

هایی و تا چه میزان به عهده سپاه است و چه مقدار را باید به خزانه  مشخص است که اجرای چه پروژه

 ".تواند قانون بودجه را مطالعه کند می که مراجعه کندبندی هم ندارد و هر کسی  طبقه. بریزد یا دریافت کند

سهم سپاه  41/1/19در  -سازندگی خاتم االنبیا قرارگاهوقت فرمانده  -مظفریابوالقاسم سردار سرتیپ  -پ

 :گفتاعالم کرد و ( میلیارد تومان 3466)درصد 8هزار میلیارد توانی آن سال را  26از بودجه عمرانی 

از سهم بودجه عمرانی و در بودجه مختص شرکت ها قرارگاه  %8در بخش پروژه های عمرانی کشور "

 ".اعتبارات را به خود تخصیص داده است  %5سازندگی خاتم االنبیاء  

 :به شرح زیر بودقرارگاه  پروژه های در دست اجرأمظفری در خصوص سرتیپ گزارش کار 

کیلومتر خطوط انتقال آب از سدها و  3666پروژه ،  1کیلومتر خطوط انتقال نفت و گاز در قالب  3566" 

 906پروژه،  0کیلومتر تونل انتقال آب در قالب  456پروژه ،  94مخازن به شهرها و روستاها در قالب 

کیلومتر آزادراه در  9566پروژه ،  95کیلومتر خط آهن در قالب  4985کیلومتر تونل مترو و راه آهن ، 

میلیارد متر مکعب ساخت و توسعه بنادر ،  3سد کوچک و بزرگ با حجم مخزن  49پروژه،  96قالب 

 ...".واسکله ها ، پل ها، و ایجاد کانالهای اصلی آبیاری  و کارخانه های تولیدی 

 ۰۱حدود :"گفت 4/99/19معاون امور حقوقی و مجلس سپاه در  -یزدیسرتیپ محمد رضا سردار  -ت

هزار  ۱هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر  ۰نفر مستقیم در قرارگاه سازندگی فعالیت می کنند که  هزار

 ".هزار نفر به طور غیر مستقیم با ما همکاری می کنند ۵۱۳پیمانکار و 

گفته در سیمای جمهوری اسالمی  36/0/14در  -فرمانده فعلی خاتم االنبیأ -عبدالهیسرتیپ عبادهللا سردار 

او سپس می افزاید که ". پروژه بزرگ را به انجام رسانده ایم 4566در این دو  دهه بیش از "ه است ک

هزار نفر حقوق پرداخت می  956ما به :"نبوده و به دنبال محرومیت زدایی هستند" سود محوری"کارشان 

حاصل شود آن را برای پرداخت حقوق این افراد و همچنین خرید تجهیزات مورد نیاز  کنیم و اگر سودی

هزار پروژه محرومیت زدایی داریم که هزینه آن را از همین سودهای  94ما چیزی حدود . استفاده می کنیم

 ". حاصلی از پروژه ها انجام می دهیم

که حضور سپاه در اقتصاد به این  گفته است 92/9/14در  -نماینده اقتصاد دان مجلس -احمد توکلی -ث

 درصد10کمتر از برآوردهایی که در ذهن من است . چیز را در دست دارد که سپاه همه:"معنی نیست

 ".است

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2004369
http://www.asriran.com/fa/news/148275/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%25D
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1046
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1046
http://isna.ir/fa/print/91110201143/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C
http://www.khatam.com/?part=news&inc=news&id=1143
http://www.khabaronline.ir/detail/316269
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 پیامدهای فعالیت های سپاه

  .اردورود نظامیان به عرصه اقتصاد، پیامدهای بسیاری د

 :نمونه زیر بنگرید 3به  :فساد -الف

این شرکت در . ایرانیان برای سپاه در بورس خرید می کند شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصادی

میلیون دالر تصاحب کرد،  980معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان را با پرداخت  99/5/9388

این امر  .دیوان محاسبات این مزایده را باطل اعالم کرد .در حالی که ارزش آن یک میلیارد دالر بود

 .انتقادهای تندی را متوجه سپاه کرد

( سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح)عزل سرتیپ پاسدار حسین دقیقی از مدیرعاملی ساشانمونه دیگر 

آن را اولین پس لرزه های  -و سایت الف ،از جمله خبرگزاری فارس، ایسنا -بود که همه رسانه ها

 .ترده در میان بودباز هم سخن از فسادهای گس. کشور اعالم کردند" سلطان بازار پتروشیمی"بازداشت 

گوشت "که  گفت نوامبر در مجلس مجدداً به واگذاری مخابرات به سپاه اعتراض کرد و 0احمد توکلی در 

منبع درآمدی وزارت فناوری اطالعات "مخابرات به اسم خصوصی سازی واگذار شد و بدین ترتیب " لخم

آن را پیگیری خواهیم "به این بخشش اعتراض داشته و ( جمعی از نمایندگان مجلس)ما". از بین رفت

 ".کرد

درصد پروژه های قرارگاه توسط بخش خصوصی  ۱۳بیش از :"فرمانده قرارگاه خاتم گفته بود :داللی -ب

فته و به عنوان واسطه و یعنی سپاه با استفاده از رانت قراردادهای بزرگ را از دولت گر". انجام می شود

 .دالل عمل می کند

  .اکثر قراردادهای بزرگ ضمن ترک تشریفات مناقصه به سپاه واگذار شده است: نقض قوانین -پ

) که بیشتر نهادهای دولتی گفته است 4693 نوامبر 1در  -اقتصاد دان -حسین راغفر:فرار از مالیات -ت

مالیات ...( نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و

اینها فضای رقابت را از بین برده، تولید انحصار کرده ، قوانین را دور زده، به منابع بانکی . نمی دهند

 :ود باشد، در اختیار آنها قرار می گیرددسترسی داشته و اگر ارزی موج

 به اقدام خودشان موسسات این البته. دارند اعتباری و مالی موسسات و بانک ها ارگان این از بعضی حتی"

 و ها تحریم جو به توجه با صورت هر به. روند نمی هم مرکزی بانک قوانین بار زیر و کنند می پول خلق

 ".است شده خطرناک بسیار این که شده بیشتر اقتصاد در نهادها گونه این سهم خصوصی بخش ضعف

تحت نظارات مجلس و دیگر  -خصوصاً نهادهای نظامی -نهادهای تحت امر رهبری :عدم حسابرسی -ث

 .نهادهای نظارتی حسابرس قرار ندارند

http://www.etemaad.ir/Released/88-07-07/133.htm
http://www.tabnak.ir/fa/news/304758/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%25A
http://www.mehrnews.com/detail/News/2170458
http://www.tabnak.ir/fa/news/356758/%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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قدرت "ختم شده و از ترکیب این دو قدرت، " قدرت اقتصادی"به " قدرت نظامی: "قدرت سیاسی -چ

 .زاده شده است" سیاسی

 اقتصاد را ترک کنید

به شدت افزایش یافته و رهبران جمهوری اسالمی را میزان انتقادات از حضور سپاه در قلمرو اقتصاد 

 :به چند نمونه زیر بنگرید. وادار به واکنش کرده است

درخصوص فعالیت های  -نماینده اقتصاد دان اصول گرای مجلس -،احمد توکلی 4693اوت  3در  -الف

استفاده از . برات به سپاه بوده ولی در این راه موفق نشدکه مخالف واگذاری مخا:گفته استاقتصادی سپاه 

نظامیان برای توسعه اشکالی ندارد، اما در اختیار گرفتن ظرفیت بازارها توسط نظامیان به معنای آن است 

خواهد رفت و این " قدرت سیاسی"دست یافته و سپس به دنبال " قدرت اقتصادی"به " قدرت نظامی"که 

احمدی نژاد فعالیت اقتصادی سپاه را به همه حوزه ها گسترش . وکراسی قرار داردامر در تعارض با دم

بدین ترتیب، . برای بسط قدرت خود استفاده کردند" رانت اطالعات"و " رانت قدرت"آنان نیز از .داد

در حالی "اما، . نظامیان نباید در بازارها حضور داشته باشند". گیرد در ایران جان نمی"بخش خصوصی 

آنها در . شود آنها را به راحتی خارج کرد اند دیگر نمی ه نظامیان ما با سالم و صلوات وارد بازارها شدهک

ها  رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه

 ". شوند می

که  گفت -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران -فیروزآبادی حسن ، سرلشکر4693اوت  8در  -ب

و به درخواست دولت وارد اقتصاد شده اند و اگر دولت نیاز  -نه سودجویی -نیروهای نظامی به قصد کمک

 .د گشتنآنها به پادگان ها باز خواهنداشته باشد، 

منتها با دادن چند پروژه . حسن روحانی هم قصد دارد که سپاه را از اقتصاد و سیاست عقب براند -پ

 .بزرگ، به جای درگیر شدن در کل اقتصاد

که پاسداری از انقالب به معنای  گفتخطاب به فرمانده هان سپاه  40/0/14ای در  هللا خامنه آیت -ت

 .نیست" عرصه سیاسی"و " عرصه اقتصادی"پاسداری از 

 راه حل ها

خواست بیرون کردن سپاه از قلمرو . تمایز قائل شد" توانستن"و " خواستن"در عالم اجتماع باید میان 

این هدف باید از طریق یک  .است و توانایی بیرون راندن آنان از اقتصاد امری دیگر سیاست یک امر

 :که طی آن. بسته بزرگ ملی قابل دستیابی شود

 .تبدیل شوند" شرکت سهامی عام"کلیه شرکت های اقتصادی نظامی در گام اول به  -الف

 .باشد "شرکت اقتصادیمدیر "و  "سپاه پاسدار/فرمانده"هیچ فردی نباید در آن واحد  -ب

http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economy&story=e35bbe2f-bde8-4df4-94d9-9c190597eed1
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2013/08/130808_firozabadi_sepah_tavakoli.shtml
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
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یاد شده باید در بازار بورس به مزایده گذاشته شوند تا به شرکت های " شرکت های سهامی عام" -پ

 .خصوصی واقعی تبدیل شوند

 .کل درآمد حاصل از خصوصی سازی شفاف یاد شده باید به خزانه دولت واریز شود -ت

ساالنه ده درصد بودجه دفاعی کشور  -هسال 96به عنوان مثال  -تضمین گردد که طی یک دوره -ث

 .و نظامیان به وظایف حرفه ای خود بپردازند  افزایش یابد

مطابق  -به دست آمده اند" غیر مشروع "بخش مهمی از اموال یادشده، با توجه به این که از راه های  -چ

 .باید به صاحب حق یا بیت المال باز گردانده شوند -قانون اساسی 21اصل 

 توافق هسته ایسپاه و 

 سپاه با چنین قدرتی نمی تواند نسبت به مذاکرات هسته ای و توافق نامه موقت فاقد نظر باشد در مقاله

توضیح داده بودم که اکثر " زد نخواهند هم به را آمریکا با معامله ایران نظامیان چرا عملگرا؛ سپاهیان"

علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی  گفته به: اوالً . فرماندهان سپاه موافق این فرایند هستند

سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه، . ایران، توافقات ژنو  را شورای عالی امنیت ملی تأیید کرده بود

سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، که هر 

آیت هللا خامنه ای به عنوان : ثانیاً . عالی امنیت ملی هم هستنداند، عضو شورای  سپاه سه از فرماندهان

 .را تأیید کرد 5+9رهبر و فرمانده کل نیروهای مسلح، توافق نامه میان ایران و 

فرماندهان سپاه تاکنون این موافقت نامه را یک پیروزی بزرگ جلوه داده اند که نتیجه مقاومت و ایستادگی 

ت آنان و آیت هللا خامنه ای این است که حق غنی سازی اورانیوم توسط ایران منتها روای. رژیم بوده است

در حقیقت موافقت نامه ژنو راه هر دو تفسیر را باز . در این توافق نامه به رسمیت شناخته شده است

 .گذاشته است و تکلیف این موضوع در پایان مسیر تعیین خواهد شد

کنند و در برابر اجرای تعهدات ایران، کلیه تحریم های  خود عملهای اگر طرف های غربی به وعده 

استفاده صلح آمیز ایران از انرژی  .اقتصادی لغو گردند، سپاه قطعاً از آن حمایت به عمل خواهد آورد

. هسته ای و لغو همه تحریم های اقتصادی نه تنها هیچ زیانی برای آنان ندارد، بلکه به سود آنان نیز هست

هدید نظامی خارجی خارج شده و لغو محاصره اقتصادی موجب گسترش فعالیت های کشور از فضای ت

البته این فرایندی پر فراز و . به رشد اقتصادی خواهد شد" رکود تورمی"اقتصادی و خروج کشور از 

اما تصمیم رهبری ایران و سپاه برای توافق هسته ای که حقوق ایران را در چارچوب . نشیب خواهد بود

NPT  رسمیت بشناسد، قطعی استبه. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/140253/akbar-ganji/revolutionary-pragmatists
http://ayandehonline.com/?a=content.id&id=6858

