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 سرداران استثمار

اطالعاتي با نا امن  عوامل ها و شوروي، نظامي  درآخرين سال هاي حكومت  
كردن كشوردرجريان فروپاشي نظام، چنان فضاي هرج و مرجي ايجاد كردند كه 

سهام شركتهاي دولتي كه  قيمت به طور كامل از بين رفت و امنيت اقتصادي
بخشي از آنها هم به قيمت باال به مردم واگذارشده بود به يك دهم تا يك صدم 

در اين شرايط نظاميان و اطالعاتي هاي روسيه شروع به . قيمت واقعي كاهش يافت
جمع آوري سهام مردم به قيمت مفت و ارزان كردند و بعد از مدت كوتاهي با 

خودشان از بين برده بودند، قيمت سهام بادآورده را به چند صد  برقراري امنيتي كه
ازدل اين جريانات نسلي از اليگارشي هاي ميلياردر نظامي و اطالعاتي  .برابر رساندند

 .در روسيه به قدرت رسيد و تمام ثروت كشور را به جيب زد

. مي شود  دارد دنبال در ايران سهام عدالت واگذاري روند درجريان شبيه همين
هزار ميليارد توماني مردم كه در دست دولت امانت  700بخشي از دارايي حدود 

اما نظاميان و كودتاگران كه با ناامن . است، در شرايط امن ظاهرا به مردم واگذار شد
كردن كشور و از بين بردن امنيت سياسي و اقتصادي مردم، ارزش سهام عدالت 

كاهش داده اند و در حال جمع آوري سهام مردم واگذار شده را به يك سوم و كمتر 
در دوره اول احمدي نژاد سهام را گران به مردم . به قيمت مفت و ارزان هستند

حاال دارند در دوره دوم، سهام . فروختند و اكنون دارند مفت جمع مي كنند
شركتهاي دولتي را به يك پنجم تا يك دهم قيمت واقعي به شركتها و موسسات 

برنامه اين است كه پس از مدتي با دادن امتيازات سنگين . اه مي فروشندمالي سپ
خرداد و انتصاب دوباره احمدي نژاد  22كودتاي . به خارجي ها، كل كشور را بچاپند

زمينه انحصار و تملك كامل يك باند  توسط نظاميان و كودتاگران سپاهي، قرار است
  . ان را فراهم كنداير نظامي ـ اسالمي از سرمايه داري وابسته 
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اطالعات اين نوشته از منابع رسمي، سازمان بورس ايران و خبرگزاري هاي 
وابسته به جمهوري اسالمي و دولت استخراج شده و به هيچ منبع خارجي يا غير 

 .دولتي استناد نشده است

  چگونگی ورود سپاه به عرصه اقتصادی، امنيتی و سياسی  

   رفسنجانیدر دوره رياست جمھوری 
بعد از خاتمه جنگ ارتجاعي ايران و عراق، و با جاي پاي محكمي كه گروهي از 
فرماندهان و كادرهاي سپاه پاسداران در نتيجه سركوب انقالب مردم و هدايت 
جنگ و داللي هاو پيوندهاي نظامي با دنياي سرمايه داري امپرياليستي به دست 

در حالي كه . رصه هاي اقتصادي نيز شدآورده بودند،  اين دستگاه مخوف وارد ع
سازمان سپاه به نيرو هاي پنج گانه زميني، هوايي، دريايي و مقاومت بسيج ارتقا 
يافت، به مدد برخورداري از تجهيزات مهندسي رزمي به جاي مانده از جنگ و به 
. بهانه بازسازي با ورود به مناقصه ها، كاركردي اقتصادي و خدماتي به خود گرفت

اين ميان مقاومت و مخالفت پاره اي از مسئولين و فرماندهان با ورود سپاه به  در
فعاليت هاي اقتصادي و نه صرفاً عمراني با عزل و استعفا برخي و انتصابات جديد به 
سهولت مرتفع گرديد و راه براي ورود به مناقصه هاي مختلف بعنوان رقيب بخش 

ك تشريفات مناقصه با وزارتخانه هاي پروژه هاي بزرگ ملي با تر اخذ خصوصي و
باز شد و شركت هاي اقماري متعددي ... مختلف از جمله وزارت راه و ترابري و 

پروژه هاي راه سازي، سد سازي و  و در تشكيل قرارگاه بازسازي سپاهتحت امر 
اين رويكرد، عرصه را بر شركت . عمليات عمراني و خدماتي مناطق جنگي فعال شد

تنگ و برخي از آن ها را تبديل به پيمانكار درجه چندم تحت امر هاي خصوصي 
  . قرارگاه بازسازي سپاه كرد
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البته فعاليت هاي اقتصادي در سپاه در دوران دولت سازندگي به اينجا ختم نشد، 
نيز تحت پوشش ارائه خدمات رفاهي به پرسنل سپاه  بنياد تعاون سپاهچه اينكه 

در وجوه ديگر از جمله جهاد خانه سازي وارد فعاليت اقتصادي شد و اين رويكرد 
همچون يك بيماري واگير دار، تمام يگان هاي تحت امر نيرو هاي پنج گانه سپاه را 

نيز سپاه  انبنياد مستضعفبرخورداري از ارتباطات غير رسمي و رانتي با . فراگرفت
را از امالك تمليكي بهره مند ساخت كه البته سهم سرداران از تقسيم اختصاصي 
اين امالك براي خودشان به مراتب بيش تر از سهم سپاه به عنوان يك شخص 

   .حقوقي بود
اداره (در عرصه امنيتي تشكيل نيروي نوين قدس ـ كه از دل واحد اطالعات 

تا مأموريت خارجي داشت ـ با كاركردي امنيتي و سپاه بر آمده و عمد  )اطالعات
سياسي در سطح منطقه و واحد هاي سياسي هدف، عهده دار بخشي از وظايف 

با چنين رويكردي، سپاه به بخش مهمي . قبلي وزارت اطالعات در وراي مرزها شد
اين رويكردي جديد بود كه . كشور تبديل شد دستگاه ديپلماسي و امنيتياز 

در خارج از كشور را از تعليم و كمك به حزب اهللا لبنان و نيروهاي  وظايف سپاه
. فراتر برد بنيادگراي اسالمي به ويژه شيعيان در كشورهاي منطقه و شمال آفريقا

وظيفه عمده سپاه دراين دوره، شناسايي نيروهاي اپوزيسيون سياسي خارجي و 
مسئوليت هاي كليدي  اشخاصي از سپاه با حفظ سمت، عهده دار .داخلي كشور بود

در وزارت اطالعات شدند و اشخاص ديگر با مأموريت و يا انتقال عهده دار وظايفي 
در همين دوره است كه  .تحت پوشش ديپلماتيك در وزارت امور خارجه شدند

شاهد انجام ترور هاي موفق و يا نافرجام در اروپا هستيم؛ منجمله ترور دكتر قاسملو 
در سوئيس، دكتر شرفكندي در آلمان، ترور شاپور بختيار و در اتريش، كاظم رجوي 

اين سلسله فعاليت هاي .... سوء قصد به جان ابوالحسن بني صدر در فرانسه، و
  تروريستي سپاه در خارج، بعد از كشتار ميكونوس  و محكوم شدن سران جمهوري
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گزير رژيم به اسالمي در دادگاه برلين به عنوان آمران كشتار، به قول و قرارهاي نا
   .دولت هاي اروپايي انجاميد و  جريان ترورها قطع شد

در دوران رياست جمهوري خاتمي، سپاه پاسداران براي كسب كرسي هايي در 
اين سياست با موفقيتي . مجلس و تغيير تركيب مجلس به نفع خويش يورش آورد

ات و عوامل اما در دوره هاي بعدي حضور مقام. محدود در مجلس پنجم همراه بود
در عين حال، سپاه پاسداران در اختيار گرفتن شوراهاي . سپاه، بيشتر و مؤثرتر شد

  .شهر و روستا را هم در دستور كار  خود قرار داد
  

    ساله خاتمی ٨کارکرد سياسی، امنيتی و اقتصادی سپاه در دوره  
ساله، فعاليت هاي اقتصادي سپاه در قرارگاه سازندگي رشد كمي  8در اين دوره 

و كيفي پيداكرد، به اين ترتيب كه قرارگاه مذكور كوشيد سهم مهمي از پيمانكاري 
رويكرد سپاه در سهم خواهي و . ها و مناقصه هاي مختلف را به خود اختصاص دهد

به مناقشه اي جدي  فرودگاه خمينيپروژه گرفتن پروژه هاي خارج از مناقصه در 
هر چند وزير . ميان وزير راه وقت با اين نهاد و نيز ستاد فرماندهي كل قوا انجاميد

راه با استقرار دفتر خويش در فرودگاه كوشيد تا در موعد مقرر فرودگاه را بازگشايي 
و بستن كند، اما سپاه با توسل به اقدام نظامي از طريق بلند كردن هواپيماي جنگي 

باند فرودگاه به روي اولين هواپيما هاي مسافربري از مقصد امارات متحده عربي 
اين اقدام نشان داد كه . توانست اراده نظامي خويش را به دولت خاتمي تحميل كند

سپاه عزم خود را براي ايفاي نقش رهبري كننده در امور كشور منجمله در عرصه 
  . هاي كالن اقتصادي جزم كرده است

 صندوق هاي قرض الحسنهجهت بهره وري از نظام پولي كشور،  سپاه در
تحت پوشش خويش را كه در رأس آنان صندوق انصار المجاهدين و صندوق 

  . بسيجيان قرار داشت، توسعه كمي و كيفي بخشيد
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با اين اقدام، اين نهادهاي مالي به موقعيتي انحصاري دست پيدا كردند و 
. توانستند صندوق هاي قرض الحسنه كوچك در سراسر كشور را ضميمه خود كنند

اين به معني آغاز فعاليت موازي نهادهاي مالي وابسته به سپاه در كنار نظام بانكي 
تورم و هرج و مرج مالي تبديل  كشور بود كه به يكي از وسايل پول شويي و ايجاد

در دنيا هيچ كشوري را پيدا نمي كنيد كه نهادهاي نظامي اش به طور علني و . شد
  . رسمي وارد فعاليت هاي بانكداري شده باشند

در اين سال ها سپاه با برخورداري از رانت اطالعات و تقويت ارتباطات با سازمان 
اضي و امالك مختلفي دسترسي يافت و به ها و نهاد هاي خارج از حوزه دولت به ار

تهران از زمان احمدي نژاد فعاليت هاي خود را در  مساعدت هاي شهرداريمدد 
 شهرك هاي مسكوني و برج هاي بزرگسطحي بسيار گسترده در ساخت و ساز 

فعاليت هاي اقتصادي سپاه در اين سال ها به عرصه داخلي محدود . گسترش داد
سود قابل توجهي را از وزارت نفت رژيم  قاچاق نفت عراقا نماند و اگر زماني ب

و  اسكله اختصاصي 70صدام به جيب مي زد، در اين سال ها با استفاده از حدود 
انتقال بخشي از سرمايه هاي ملي به ديگر كشور ها از جمله امارات متحده عربي، 

   .شد تجارت خارجيسودان، ناميبيا، چين و ساير كشورها درگير 
در دوران خاتمي، اركان اقتصادي در  خصوصي سازيجدي شدن سياست  با

قانون اساسي بيش از پيش بر دارايي هاي  44سپاه كوشيدند با استفاده از اصل 
همزمان سپاه در عرصه سياسي براي تقويت و هدايت نيروي . كشور چنگ بيندازند

زمينه پژوهشگاه در اين . شبه نظامي خود به فعال سازي بسيج دانشجويي پرداخت
امام در قم به سركردگي مصباح يزدي به ياري سپاه آمد و نقش فعالي در 

فضا سازي اين نيروها در . سازماندهي گروه هاي فشار و لباس شخصي ها بازي كرد
  كنار اقدامات شوراي نگهبان و دفاتر نظارتي اش به تسخير مجلس هفتم توسط 
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احمدي نژاد در انتخابات دوره نهم عوامل سپاه، و سپس به پيروزي رساندن 
 .رياست جمهوري انجاميد

 
  نقش و جايگاه اقتصادی، سياسی و امنيتی سپاه در دولت احمدی نژاد

سال اول رياست جمهوري احمدي نژاد، نهاد هاي اقتصادي وابسته به سپاه   4طي
به موازات حضور سرداران در مديريت صنايع خودرو سازي، . سريعا توسعه يافت

مؤسسه اقتصاد مهر ايران و سازمان بازنشستگي نيرو هاي مسلح، ... سيمان، فوالد و
حاال پس از . ايران كوبيده شد مهر سپاه پاسداران بر بسياري از بخش هاي اقتصاد

انتصاب مجدد احمدي نژاد در دولت دهم، سپاه پاداش ويژه اش را با حضور گسترده 
در كابينه احمدي نژاد، در صف استانداران، فرمانداران، معاونين آنان، معاونين وزرا، 

وزارت خانه هاي كليدي، . مدير كل ادارات و پست هاي كليدي دريافت كرده است
حضور تمام عيار . نين و زير مجموعه آنها ميان سرداران سپاه تقسيم شده استمعاو

سپاه در راس همه امور، فرصتي استثنايي و اشتياقي زائد الوصف را براي بسط 
  .حركت انحصارگرانه اين نهاد نظامي در عرصه اقتصادي ايجاد كرده است

ي، پول شويي و يكي ديگر از رفتار هاي اقتصادي سپاه از همان زمان خاتم
 پوشش مأموريت هاي نظامي فرامرزيفعاليت هاي اقتصادي غير قانوني تحت 

به امن ترين منطقه عراق و مأمني جهت  كردستان عراقدر اين ميان، . بوده است
همكاري هاي اتحاديه ميهني . فعاليت هاي ويژه اقتصادي سپاه تبديل شده است

با سپاه ) رئيس جمهور كنوني عراق( كردستان عراق به ويژه شخص جالل طالباني
تا آنجا كه سپاه در سال هاي پاياني جنگ . پاسداران سابقه و دامنه گسترده اي دارد

ايران و عراق و پس از آن، ميزبان جالل طالباني در وياليي در منطقه دروس تهران 
  حتي درگرماگرم عمليات هاي آخرين سال جنگ در منطقه كردستان، البي و. بود
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اد و ستدهاي اقتصادي سپاه با كردهاي شمال عراق تحت پوشش قرارگاه د 
در اين دوره سپاه جهت فعاليت هاي خاص اقتصادي از . رمضان شكل گرفته بود

پيله وراني با شناسنامه مشخص در شهر هاي . آزادي عمل بااليي برخوردار شد
پول . دل شدندمركز كردستان به طرف تجاري و كارگزار اداره اطالعات سپاه مب
آغاز اين كار، در . شويي به وجه ديگري از فعاليت كثيف اقتصادي سپاه تبديل شد

وحيدي، نقدي، (دوران حاكميت دولت رفسنجاني بود كه فرماندهان نيروي قدس 
به بهانه ضربه زدن به اقتصاد رژيم صدام شبكه پول شويي ) جعفري و صحرا رودي

از آن به بعد، اين فعاليت به شكل هاي . درا در منطقه كردستان سازمان دادن
  .مختلف ادامه يافته، عايدي و سود سرشاري  نصيب سپاه كرده است

در حال حاضر سپاه در كسوت نيروي سياسي بخش قابل توجهي از منابع و 
فعاليت هاي حوزه هاي سياسي، اقتصادي، ارتباطات و فرهنگي جامعه را در اختيار 

پروژه هاي عمراني بخش عمده اي از پيمان كاري هاي گرفته و به عنوان مجري 
تونل و مترو، خطوط انتقال آب و   ،كشور در بخش هاي راه آهن، سد ها، نفت وگاز

ساخت مخازن نفت و گاز را از وزارت خانه هايي كه وزرا و مسؤالن عالي رتبه آنها 
 . سرداران سپاه هستند به خود اختصاص داده است

رت غير شفاف به فعاليت هاي تجاري در كشور هاي پيرامون سپاه همزمان به صو
خاصه عراق و امارات متحده عربي مي پردازد، و با حضور فعال و گسترده در بازار 
بورس بخش قابل توجهي از صنايع مادر اعم از بانك ها و واحد هاي عظيم توليدي 

كار توسط سرمايه سهام عمده بخشي از اين واحدها به صورت آش. را در اختيار دارد
صندوق قرض الحسنه (گزاري مهر اقتصاد ايرانيان، مؤسسه مالي اعتباري مهر 

  ، بنياد تعاون بسيج، بنياد تعاون سپاه، مؤسسه مالي اعتباري انصار و )بسيجيان سابق
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اين سهام بالغ . سازمان بازنشستگي نيرو هاي مسلح به تملك سپاه در آمده است
مشخص نيست كه چنين . ميليارد دالر است 40ل، معادلهزار ميليارد ريا 400بر

جالب اينكه حداقل دارايي ! اعتبار عظيمي چگونه و از چه راه هايي تأمين شده است
  .هزار ميليارد تومان است 200هاي آشكار سپاه حداقل

  بورس تھران   آخرين وضعيت دارايی ھای سپاه در بازار 

  مجموعه زير(گزاري مهر اقتصاد ايرانيان سرمايه  درحال حاضر كنسرسيومي از
مالي اعتباري مهر يا صندوق قرض الحسنه بسيجيان سابق كه در سال  مؤسسه
البته ارزش فعلي آن . با يك ميليون تو مان اهدايي خامنه اي راه اندازي شد 1372

گذار در  ميليون سپرده 8شعبه و  700هزار ميليارد ريال است و با 50بيش از 
، بنياد تعاون سپاه، )ترين شبكه بانكي غيررسمي كشور است كشور، بزرگسراسر 

بخش  )سازمان تامين اجتماعي نيرو هاي مسلح(مؤسسه مالي اعتباري انصار و ساتا 
قابل توجهي از صنايع مادر واحد هاي عظيم توليدي و شركت ها و بنگاه هاي 

تقريبي اين شركت ها  ارزش. اقتصادي كشور عمدتا عضو بورس را در اختيار دارد
 .بالغ بر چهارصد هزار ميليارد ريال، معادل چهل ميليارد دالر است

  بخشی از شرکتھای تصاحب شده 

 اقتصاد ايرانيان و ساتا مھر سرمايه گزاری  توسط 

ميليارد ريال و  45873درصد سهام شركت مخابرات ايران با سرمايه  50بيش از)  1
هزار ميليارد ريال به  78هزار ميليارد ريال كه به ارزش  90ارزش بورسي حدود 

هزار ميليارد ريال است و  500سپاه واگذار شده در حاليكه ارزش واقعي آن حدود 
  توسعه "كنسرسيوم . گذار شده استبه يك پنجم قيمت واقعي به شركتهاي سپاه وا
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. خريدار سهام شركت مخابرات، از سه شركت تشكيل شده است "اعتماد مبين
كه از شركت  "شهريار مهستان"و  "توسعه اعتماد"شركت هاي سرمايه گذاري 

گسترش الكترونيك مبين "هاي زير مجموعه بنياد تعاون سپاه هستند و شركت 
بنابر تازه ترين . جموعه ستاد اجرايي فرمان امام استكه از شركت هاي زير م "ايران

 25آماري كه شركت مخابرات ايران منتشر كرده اين شركت هم اكنون نزديك به 
ميليون مشترك تلفن همراه دارد و  31ميليون مشترك تلفن ثابت و بيشتر از 

برخي كارشناسان مي گويد كه اين شركت از جمله شركت هايي است كه سود 
 .شده اي دارد تضمين

ميليارد ريال و  6075درصد سهام سرمايه گذاري غدير با سرمايه  51حدود ) 2
هزار ميليارد ريال به  9هزار ميليارد ريال به ارزش كمتر از  15ارزش بورسي حدود 

  هايي  كه مالك شركت(ساتا واگذار شده درحاليكه ارزش اين شركت 
للي توسعه ساختمان، سيمان سپاهان، همچون پتروشيمي زاگرس، فناوران، بين الم

فوالد آلياژي  سيمان شرق، سيمان كردستان، سرمايه گزاري توسعه صنايع بهشهر،
 ايران، موتوژن، آبگينه، داروسازي سينا، بانك پاسارگاد و صدها 

هزار ميليارد ريال است كه به يك چهارم قيمت  40حداقل ) شركت ديگر است
 .واقعي فروخته شده است

هزار  17و ارزش روز حدود 7500بخشي از سهام بانك پارسيان با سرمايه) 3 
هزار ميليارد ريال از سپرده هاي مردم در اين بانك  190ميليارد ريال كه بيش از
 .سپرده گزاري شده است

 شركت حفاري شمال ) 4 
و ارزش  4162شركت پااليش و پخش فراورده هاي نفتي اصفهان با سرمايه ) 5

  .ميليارد ريال 21525ل بورسي حداق
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 5نمايشگاه بين المللي تهران كه جهت ساخت مجتمع هاي مسكوني به ارزش  )6
هزار ميليارد ريال به سپاه واگذار شد اما در پي مخالفت بخش خصوصي دولت اين 

هزار ميليارد ريال سهام پتروشيمي را به سپاه واگذار  8سهام را پس گرفت و حدود 
 .كرد

هزار ميليارد ريال كه فقط ارزش  4آلومينيوم ايران به ارزش حدود شركت ) 7
 هزار ميليارد ريال است 3زمينهاي اين شركت در مجاورت شهر اراك بيش از 

هزار ميليارد ريال كه فقط  20معدن سرب و روي انگوران زنجان با ارزش بيش از) 8
 واگذار شده استميليارد ريال يعني كمتر از يك دهم قيمت به سپاه  1870با 
 سهام بانك هاي صادرات، تجارت و ملت ٪15حدود  )9

  هزار ميليارد ريال 4حدود شركت توسعه معادن روي به ارزش) 10
و ارزش بيش از ده هزار  1500با سرمايه ) صدرا(شركت صنعتي دريايي ايران  ) 11

 ميليارد ريال
بردار بندر شهيد رجايي  شركت تايد واتر خاورميانه به عنوان اپراتور و بهره )12

و  216با سرمايه  )درصد صادرات و واردات كشور 60متولي بيش از(بندر عباس 
 هزار ميليارد ريال 3ارزش حدود 

 شركت تكنوتار) 13
 1500و ارزش بيش از  755سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران با سرمايه ) 14

 ميليارد ريال
هزار  31و ارزش روز حدود  15800يهشركت فوالد مباركه اصفهان با سرما )15

  .ميليارد ريال
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 هزار ميليارد ريال كه حدود 4هزار و ارزش بيش از  2بانك سينا با سرمايه ) 16
هزار ميليارد ريال سپرده مردم را جذب  25آن در سراسر كشور بيش از  شعبه 260

 كرده است
ميليارد  383 شركت سرمايه گزاري توسعه شهري توس گستر كه با سرمايه )17

 ميليارد ريال دارد 500ريال ارزشي معادل
 شركت سرمايه گزاري توسعه آذربايجان) 18
حدود   و ارزش بورسي 900شركت تراكتور سازي تبريز ايران با سرمايه  )19

هزار ميليارد ريال است اما به  4ميليارد ريال كه ارزش واقعي آن بيش از  1800
  .كتهاي سپاه واگذار شده استميليارد ريال به شر 1770نرخ 
و ماشين آالت تراكتور سازي با 162شركت موتورسازان تراكتور با سرمايه )20

ميليارد ريال و شركت ريخته گري تراكتورسازي با سرمايه  120و ارزش 17سرمايه 
  .ميليارد ريال 213
لوله ميليارد ريال و توليد كننده  98شركت لوله و تجهيزات سديد با سرمايه  )21

  .هاي اسپيرال صنايع نفت و گاز
 

ميليارد  300و ارزش بيش از  48شركت فراوري مواد معدني ايران با سرمايه  )22
 ريال
    ميليارد ازهزار بيش ارزش و92سرمايه با ايران روي و سرب ملي شركت )23

  ريال
 ريال ميليارد 150حدود  بورسي وارزش10 سرمايه با بافق معادن شركت )24
و ارزش روز حداقل هزار  189با سرمايه  شركت داروسازي جابربن حيان )25

  .ميليارد ريال
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 20كارخانه نان صنعتي در 20همچنين سرمايه گزاري مهر اقتصاد ايرانيان) 26
هزار ميليارد ريالي در دست ساخت و راه اندازي  4استان كشور با سرمايه گزاري 

 .دارد
تي ايران از زير مجموعه هاي مهر اقتصاد شركت سرمايه گذاري توسعه صنع) 27

درصد از سهام  26ايرانيان به همراه شركت سرمايه گذاري تجلي سامانه با خريد 
پس از  .بانك دي توانستند يك كرسي از هيأت مديره اين بانك را در اختيار بگيرد

عدم احراز شرايط الزم براي تبديل موسسه مالي اعتباري مهر به بانك مهر، اين 
. عضو هيات مديره بانك دي را تملك نموده است 2درصد و 35موسسه مالكيت 

اقدام به اضافه نمودن سهام يك  88سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران در سال 
شركت و سه بانك در پرتفوي سرمايه گذاري هاي خود نموده است بطوريكه در اين 

وارد پرتفوي  بيمه البرز سال سه بانك پارسيان، كار آفرين و دي به همراه شركت
  .اين شركت شده اند

هزار 6درصد از سهام شركت پتروشيمي مارون به ارزش حدود  19معادل ) 28
  .ميليارد ريال

هزار 7شركت پتروشيمي پارس به ارزش بيش از  درصد از سهام 40معادل) 29
 .ميليارد ريال

  :عبارتند ازشركتهاي زيرمجموعه موسسه مالي اعتباري مهربسيجيان  ساير
  خدمات بازرگاني /كوثرآذربايجان /كوشاپايدار /مهر عمران و مسكن گزاري سرمايه
   .تدبيرگران آتيه/ مهر نگر آينده

  
  شرکتھای متعلق به بنياد تعاون سپاه در بورس

 
  هزار ميليارد ريال 5و ارزش روز حدود  3520گروه بهمن با سرمايه  )1
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هيات مديره شركت سايپا با سرمايه درصدي و يك عضو  17مالكيت حدود  )2
 هزار ميليارد ريال 20و ارزش روز حدود 10400

درصد و يك عضو هيات مديره سرمايه گزاري توسعه صنايع  16مالكيت حدود  )3
 ميليارد ريال 2500و ارزش روز حدود  2160بهشهر با سرنايه 

 ميليارد ريال 2420سرمايه گزاري بهمن با سرمايه ) 4
 ميليارد ريال 300و ارزش روز حدود  23يخته گري ايران با سرمايه صنايع ر )5
  .ميليارد ريال 2500درصد سهام پتروشيمي كرمانشاه به ارزش حدود  25حدود  )6

 تعاون بنياد به متعلق آنها سهام صد در  صد كه معروفي هاي شركت جمله از   
       خدمات " شركت ،"خراسان شاداب صنعت و كشت"شركت به ميتوان.است سپاه 
بهمن ديزل  هايهمچنين شركت .كرد اشاره "مائده"غذايي صنايع و "پارس هوايي 

ساز ايران و  عصر بهمن، شاسي توليد كننده كاميون و كاميونت ايسوزوي ژاپني،
   .متعلق به گروه بهمن سپاه هستند هاي ارزش آفرينان از ديگر شركت

  سود؟قرار گاه خاتم االنبيا يا ماشين  

. آن چه تاكنون گفتيم غير از فعاليت هاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء است
. اين قرارگاه نيز بخش قابل توجهي از پروژه هاي عمراني كشور را دراختيار دارد

رئيس جمهور   امضاي اي و خامنه به دستور 1369در سال  قرارگاه خاتم
فرماندهي  تحت پاسداران كه آنروزهاگرفت تا سپاه  رفسنجاني شكل هاشمي  وقت

 رشته اقتصاد را برگزيده و مهندسي را رها تحصيالت تازگي كه به ـ محسن رضايي
 درآمدهاي ناشي از آن را در اختيار  كسب البته كشور و سازندگي از سهمي ـ بود 

رساني، صدور  بزرگ سدسازي، آب هاي ازآن زمان بسياري از پروژه. باشند داشته
  . به سپاه پاسداران رسيد.. و بزرگراه ها گاز، تونل ها، و نفت
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هاي نفتي عسلويه، در  هاي عمراني تهران، درپروژه نام اين قرارگاه درفعاليت
هاي بازار پول بيشتر از هميشه به چشم  هاي بازار سهام و در فعاليت سرمايه گذاري

طرح و پروژه عمراني  1500اين قرارگاه تا كنون بنا بر برخي آمارها حدود . خورد مي
طرح ديگر را در  247و سازندگي را به انجام رسانده و در حال حاضر نيز حدود 

   .دست اجرا دارد

االنبيا بنا به گزارش سپاه به كميسيون بودجه مجلس  قرارگاه سازندگي خاتم 
پروژه در  225شركت ثبت شده در داخل و خارج ايران دارد و در سال گذشته  812

ا داشته كه گفته مي شود حدود صد پروژه بزرگ هم در يك سال گذشته دست اجر
سد مخزني . از سوي دولت محمود احمدي نژاد به اين قرارگاه واگذار شده است

هاي آبي نيروگاه سد مخزني  ساوه، آزاد راه همدان ساوه، تونل -كرخه، آزاد راه تهران
 -بندر خرمشهر 9هشت وهاي  هاي بتني اسكله ، ترميم و بازسازي پست4كارون

هاي گاز منطقه پارس جنوبي با ظرفيت  خوزستان، طراحي و احداث آبگير پااليشگاه
 .هزار مترمكعب در ساعت از ديگر قرارداد هاي اين قرارگاه است 250

  صنعت نفت 

هرچند فرماندهان قرارگاه خاتم هرگز اتهام برخورداري از امتيازات ويژه در  
از آنان در  بار  نژاد نيز يك را نپذيرفتند و حتي محمود احمديها  واگذاري مناقصه

ها مثل  برابر اين نقدها دفاع كرد اما اين قرارگاه از برخي ابزار قدرت و معافيت
نژاد به  قراردادهايي كه در زمان احمدي. هاي مالياتي برخورداراست معافيت
   :از عبارتست واگذار شده خاتم االنبيا قرارگاه
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 2با قيمت قرارداد اوليه ) با ترك تشريفات قانوني(پارس جنوبي  16و  15پروژه ) 1
 2هزار ميليارد ريال كه اخيرا قرار است  21ميليون دالر معادل  97ميليارد و 

 . ميليارد دالر از صندوق ذخيره ارزي براي اين قرارداد به سپاه اختصاص يابد
 داد قرار كه هنوز )ران به هند و پاكستانخط انتقال گاز اي(خط انتقال گازصلح ) 2

كيلومتر با ارزش  902آن امضا نشده و ساخت آن از عسلويه به ايرانشهر به طول
 .هزار ميليارد ريال به سپاه واگذار شده 20حدود

 از مسير راه آهن كشور  ٪12ساخت  )3
با واگذاري پيمان به يك شركت (كيلومتر  30ساخت تونل قمرود به طول) 4
 )تاليايياي

 خط هاي ششم و هفتم متروي تهران  )5 
 خط دوم متروي مشهد ) 6
 كيلومتر 30خط انتقال آب از كرج به تهران به طول  )7
 پروژه هاي سد كرخه و گتوند )8
ساخت پروژه چهار مخزن يك ميليون بشكه اي در جزيره خارك و ساخت ) 9

 شهر كشور  11مخزن در 
 دكل حفاري چاه هاي نفت 10پروژه ساخت  )10
ميليون  700به ارزش (بندر شهيد رجايي  2و  1پروژه توسعه فاز هاي  )11

 )هزار ميليارد ريال 7دالرمعادل 
 توسعه بندر چابهار )12
به (به سپاه  85واگذري شركت كيش اويل اورنيتال از سوي دولت در سال  )13

 ) ميليون دالر 90ارزش 
هزار ميليارد  5سرشاخه هاي دز به قم رود با هزينه بيش از طرح انتقال آب از ) 14
  ريال
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ميليارد دالري پروژه ساخت خط ريلي پس كرانه در منطقه آزاد  2.5مناقصه  )15
  .هزار ميليارد ريال 25چابهارمعادل 

ميليون  341توسعه اسكله بندر شهيد بهشتي در چابهار بود، با ارزشي بيش از  )16
  .دالر
ميليون يورويي  320در طرح مناقصه  » سديد«با گروه صنعتي  مشاركت )17

 283ميامي به طول  -شركت ملي گاز ايران مربوط به پروژه خط انتقال گاز نائين
 .كيلومتر

 عقد قرارداد حفريك حلقه چاه اكتشافي درحاشيه ميدان مشترك گازي پارس )18
 .جنوبي 

  از كانال موسسه مالي اعتباريدرصد سهام شركت پتروپارس  60بهره مندي از )19
 .ميليارد تومان اعالم شده است 250ارزش سهام شركت پتروپارس . ثامن االئمه

. ميامي به گلستان 11طرح گازرساني خط . اجراي طرح گازرساني به ارمنستان )20
 .انتقال سراسري گاز 9طرح ايجاد خط 

  طرح ساخت واحد پتروشيمي اتيلين مرواريد) 21
 طوط انتقال گاز در منطقه خرم آبادطرح خ )22
 ميليارد ريالي با شهرداري تبريز براي ساماندهي ميدان چاي 500قرارداد  )23

شوند و  هاي سياسي فعلي كشور به نوعي به اين قرارگاه مربوط مي اكثر شخصيت
 قاليباف، اشخاصي چون سرلشكر فيروزآبادي، محمد باقر :اند اي داشته درآن سابقه

  . محسن رضايي و حتي پرويز فتاح وزير سابق نيرو
 هزار ميليارد 150االنبيا  واگذار شده به قرارگاه خاتم عمراني اي ه پروژه كل حجم

  .ريال اعالم شده است
  
  



                                                                           

١٧ 
 

  مسكن و ساخت  بنادر  ساخت  
  هاي االنبيا توسعه بخش مسكن كشور را يكي از سياست فرمانده قرارگاه خاتم  

  هاي عمده فعاليت  به عالوه يكي از حوزه. جديد اين قرارگاه عنوان كرده است
االنبيا برنده مناقصه  قرارگاه خاتم. ها و بنادر است اين قرارگاه، ساخت و تجهيز اسكله

مبلغ قرارداد احداث . هزار تني بندرگاه جزيره كيش شده است12احداث اسكله 
نيز  85در بهمن ماه سال . يليارد ريال استم320هزار تني بندرگاه كيش 12اسكله 

ان  ايران ال«سازي، تاسيسات بندري و اسكله طرح  قرارداد ساخت مخازن ذخيره
االنبياء، منعقد شده  كره جنوبي و قرارگاه خاتم» دايلم«با مشاركت شركت » جي
هايي كه اين قرارگاه در ساخت و تجهيز آنها مشاركت داشته  از ساير اسكله. بود
    .هاي شهيد بهشتي و پست پانامات در بندر امام اشاره كرد توان به اسكله يم

    آھن راه       

االنبيا براي انتقال  آهن و قرارگاه خاتم قرارداد مشترك شهرداري تهران، شركت راه
گذاري راه آهن زاهدان  عمليات ريل. بخشي از خط آهن تهران ـ تبريز به زير زمين

  .ـ بم
  فن آوری اطالعات کامپيوتر و

شركت صابرين وابسته به . در اختيار سپاه است صا ايران و ايران ايز شركت هاي
 70. سپاه، خريد و راه اندازي دستگاههاي توليد و ارسال پارازيت را بر عهده دارد

  .درصد سهام ايرانسل به وزارت دفاع و شركت هاي سپاه تعلق دارد
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 موسسات مالی و اعتباری  و  بانک ھا 

 .است  كشور انتظامي نظامي اختيارات نيروهاي سپاه عمال مالك تمام دارايي ها و 
   :عرصه مالي و بانكي، موسسات در كنترل و يا تملك سپاه قرار دارند در

  قوامين  اعتباري  موسسه مالي و

   )سابقصندوق قرض الحسنه بسيجيان (موسسه مالي و اعتباري مهر
متعلق به ارتش اما تحت اداره سران ( )ايرانيان(موسسه مالي و اعتباري بتاجا 

 )سپاه

  موسسه مالي و اعتباري انصارالمجاهدين
   االئمه ثامن   اعتباري  موسسه مالي و

   و بسيجيان  همچون سپاه درسالهاي گذشته وابسته به مالي اعتباري موسسات
 قاچاق  كاالي مواد مخدر و انتقال مالي، قاچاق  و نقل و پولشويي اصلي  انصارعامل

 حال در موسسات،  اين  تبرئه به كشور بوده اندكه سپاه براي رد گم كردن و 
 خراسان و كرمان استانهاي در  موسسات جديدي اما .آن ها به بانك است تبديل 
  :نام تعدادي از آنها .را به آنها واگذار كند قاچاقو  كرده تا پولشويي ايجاد 

   )ظاهرا بخش خصوصي ـ خراسان(موسسه مولي الموحدين 
ظاهرا بخش خصوصي پرسنل دادگستري ـ ( موسسه مالي و اعتباري ميزان   

  ) خراسان
  )بخش خصوصي ـ خراسان( موسسه مالي و اعتباري عسگريه

   )بخش خصوصي ـ كرمان(موسسه مالي و اعتباري مشيز 
سپاه پاسداران رانت هاي اقتصادي را كه حق خود مي داند به دور از هر گونه  

  . رقابت و نظارتي از سوي دولت و يا به زور نظامي از دست رقبا به دست مي آورد
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دستگاه و تشكيالت اقتصادي سپاه پاسداران در هيچ دفتر و سند رسمي كشور 
كند و مي فروشد، بدون آن  ثبت نيست و در نتيجه سپاه هر چه بخواهد وارد مي

  . كه حسابي به گمركات كشور پس دهد و يا مالياتي بپردازد
هيچ گزارش مالي درباره فعاليت هاي اقتصادي سپاه منتشر نمي شود و بودجه 

سپاه پاسداران در مورد كارهاي سياسي و اقتصادي خود به . آن نيز محرمانه است
قيما زير نظر خامنه اي، رهبر دولت و مجلس ايران گزارش نمي دهد و مست

  .اسالمي فعاليت مي كند جمهوري

  ! توجه

بدنبال بحران اقتصادي در امارات متحده و به ويژه دوبي، گروهي از فرماندهان 
اطالعاتي در دوبي داشتند، اين دفاتر را به آسياي جنوب  ـسپاه كه دفاتر بازرگاني 
لزي و ماكائو باز شده و سرمايه دفاتر جديد عمدتا در ما. شرقي منتقل كرده اند

ماكائو يك شبه جزيره در . گذاري ها در بانك ها و برج سازي ها متمركز شده است
ماكائو بسيار . مي چرخد) قمار خانه ها(اقيانوس هند است كه روي شاخ كازينو ها 

به چين نزديك است و فرماندهان به بهانه همكاري و ارتباط با چين دفاتر خود را 
كائو منتقل كرده و سرگرم برج سازي و سرمايه گذاري در بانك ها و واردات از به ما

كازينوهاي ماكائو، با الس وگاس در امريكا رقابت مي كنند و . چين به ايران هستند
گفته مي شود يك ايراني بنام . حتي تهديدي براي الس وگاس محسوب مي شوند

كار انتقال دفاتر فرماندهان از دوبي به مالزي و ماكائو را برعهده داشته  حاج صفدر
حاج صفدر نيز خود درگذشته با درجه سرهنگي عضو سپاه پاسداران بوده و . است

  . است "زواره اي"در اصفهان است و فاميل واقعي وي نيز  "زواره"متولد 



                                                                           

٢٠ 
 

ميليارد دالر توسط اين دفاتر به ماكائو و  3.2بالغ بر 2009گفته مي شود طي سال
مالزي منتقل شده است، اما اين رقم هنوز دقيق نيست زيرا كار انتقال با نام هاي 
تجاري مختلف و افراد شناخته نشده در عرصه كار تجاري و به صورت وكالتي انجام 

 .مي شود
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