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 سرسخن

 انگیزشگفت سرانجامِی و سیر و سیرت و صورت انقالب از پس دهه چند در است، وجهی چند منشوری همچون که  ؛ هر کلمۀ این عنوان«سپاه پاسداران انقالب اسالمی»

 .داشته است؛ همانند سیر و سرانجام هر یک از بنیان گذاران و فعاالن اش

 استقالل داشتپاس از و  سیاست؛ و اقتصاد تا فرهنگ از خارجی؛ سیاست حوزۀ تا ورزش حیطۀ از:  است زده مملکت همۀ به چنگ  امروزه، اما، سپاه در قامت یک حزب

 .مردم تغییر حالت داده است  آراء  سرقت با  «انتخابات مهندسی» تا کشور

ای به خصوص، چه سیر و تحولی را پشت سر گذاشته و سپاه چرا و با چه جایگاه حقوقی تشکیل شد و عملکرد حقیقی آن چه بوده است؟ در دوران رهبری آقای خامنه

 دارد؟ سرزمین این سرنوشت در  … و اقتصادی سیاسی، نقش چه  امروزه

 شده ترنزدیک بروز روز ایران اسالمی جمهوری رهبر و سپاه رابطۀ  وضعیت جامعۀ ایرانی بدون شناخت دقیق سپاه میسر نیست. بخصوص که تحلیل واقع گرایانۀ شرایط و

یندۀ سش از چشم انداز آپر توانمی که است اساس این بر و. سپاه تاًثیر تحت رهبر یا است رهبر امر تحت سپاه که است مطرح استراتژیک سئوال این امروزه که آنجا تا  است،

شود، احتماال ای که شاید بخشی از آن را انتخابات مجلس خبرگان که در زمستان پیش رو برگزار میساختار قدرت، به ویژه راًس هرم سیاسی را، مورد کاوش قرار داد. آینده

 .در ساخت قدرت در جمهوری اسالمی دارد« رهبر»س فراوانی که ب  با انتخاب رهبری جدید رقم خواهد زد؛ به ویژه با توجه به اختیارات حقوقی و حقیقی

 .توان نقش این نهاد را در دوران گذار از رهبر فعلی به رهبر بعدی جمهوری اسالمی تصور و تصویر کردهمچنین بدون شناخت و تحلیل دقیق جایگاه کنونی سپاه نمی

 ،«ایخامنه  از پس ایران» نظیر مسائلی مورد در این از پیش که باشد مباحثی مکمّل بخش ویژه است،  های بنیادی در مورد سپاه، که موضوع اینامید است که پرسش

 .گیردمی قرار موضوعات همین شمار در است، «میهن» آتی شماره پرونده موضوع که نیز، آینده «انتخابات» . ایمگذاشته میان در … و «ایران اقتصادی  وضعیت»

 نیز دیگر راهبردی و مهم موضوع هر دربارۀ تا کندمی دعوت نظران صاحب از اشتیاق و باعالقه  عالوه بر فراخوان مقاله برای پروندۀ شماره آینده،« میهن»شورای دبیران 

 .بفرستند ما برای را خود هایمقاله

 .فشاریمبا ما همکاری کنند، به گرمی می« رنقد و نظ» ما دست همۀ کسانی را که در پربارتر کردن پروندۀ هر شماره و یا با شریک شدن دربخش 

 شورای دبیران میهن: محمدجواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی
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 ی: سپاهیان یا روحانیون؟بزرگترین دو راهی جمهوری اسالم

 
 سالمتیان احمد: توسط

ه آن زمان آن برابر ضدانقالبی ک شد این بود که سپاه درتأسیس شد. در شرایط انقالبی، استداللی که برای تشکیل سپاه می سپاه پاسداران انقالب اسالمی با یک ابهام عمده

در  درتدانستند به یک نهاد جدید برای نظامی که هنوز به دیگر نیروهای نظامی خود اعتماد نداشت، تبدیل شود. اما متأسفانه با توجه به طبیعت قرا بسیار فعال می

 هب تدریج به تشکیلش ابتدایی  هایاخل ایران از سوی دیگر، سپاه از همان ماهکشورهای تک محصولی و رانتی از یکسو و تناسب قوای اجتماعی و نهاد های سیاسی در د

 و ماند باقی همچنان هم آینده در ابهام این. شد خاص ایدئولوژیک حاکمیت یک خدمت در «مسلح حزب» یک به بدل جدید، حاکمیت برای کمکی نظامی نیروی جای

ظامی، امنیتی و یا قضایی؟ حیطه اختیارات و اهداف سپاه در قوانین مربوط به تاسیس آن چنان مبهم نوشته ن سیاسی، نهاد یا است حزب سپاه آیا که نیست معلوم باالخره

 .توان برای آن تفاسیر گوناگونی مطرح کردشده که می

ی سیاسی داخلی، گروگانگیری، جنگ ایران و عراق و از ابتدای تشکیل سپاه تا به حال به دلیل وضعیت خاصی که در کشور وجود داشته است )مانند برخوردها و رقابت ها

 پاهس اختیارات مورد در را تفسیر ترینوسیع که شدند هم موفق و داشتند شدید توسعه به  گرایش عمال طرفدارانش و نهاد این داشت، ماجراها این در سپاه که نقشی و( …

 ترتیب همین به هم سپاه.  است یافته تمایل سپاه داخل مسلح نیروهای به صلی نظام ا اتکای و ستون  تدریج به اسالمی جمهوری داخل در هم عمل در. دهند صورت

 .است انقالب از برآمده اسالمی جمهوری نظام  محافظ و مدافع تنها که کرده ادعا همیشه

ن ارتش شود. به همین دلیل هم در ابتدای جنگ، ما شاهد رفت که سپاه کال جانشیبر اساس منطقی که سپاه تأسیس شده بود در ابتدا شرایط کشور به این سمت می

دا د. هر چند در ابتهای سپاه و ارتش بودیم. سپاه نیز در جریان تحوالت بعدی خودش با ایجاد نیروی هوایی، دریایی و زمینی به یک ارتش کامال موازی تبدیل شکشمکش

ا انتخاب مراتب نظامی رای. اما بعد ما دیدیم که به تدریج سپاه همان سلسلهاست و نه یک جریان نظامی حرفه گفتند که سپاه یک جریان انقالبیپردازانش میسپاه و نظریه

 که دش  عه نظامی پادگانیکرد و در سپاهی که همه با هم برادر بودند درجات مختلف نظامی تعیین شد و سپاهی که در ابتدا همه اعضایش داوطلب بودند بدل به یک مجمو

 در که شد ایحرفه ارتش یک به بدل انقالبی نیروی یک از خودش، تحول تاریخ توان گفت سپاه در ای هم بود. از این نقطه نظر میمتیازات خاص حرفها و مزایا دارای

که در چند قرن قبل هدف عمده  واحدی و لمتحدالشک ارتش. دارد وجود ارتش دو اسالمی جمهوری داخل در که تفاوت این با منتها. ایمدیده را مشابهش هم دیگر هاینظام

 کار، ینا از جلوگیری برای. کرد ایجاد کشور در را شدیدی  ایرانیان تجدد خواه بود ، پس از انقالب تبدیل به دو نیروی نظامی شد که این خود، نطفه و امکان تشنج و بحران

قوا  بینیم حتی ستاد فرماندهی کلی نسبت به ارتش پیدا کردند. به ترتیبی که امروز میکامل مونیهژ و تسلط شان نظام و ساختار و سپاهیان اما، نشد منحل ارتش گرچه

ا در های خودش را دارد امشود. و علیرغم اینکه ارتش حفظ شده و پادگانبیشتر توسط فرماندهانی از بدنه بسیج که خود نوعی نهاد کمکی و جانبی برای سپاه است اداره می

شود مثل ای از امور دفاعی که مربوط به دفاع از سرزمین و کشور میهای عمدهاگون حتی در مورد امور داخلی اش هم سپاه تأثیر بسیار زیادی دارد. در بخشهای گونزمینه

آخر را  ین سپاه است که حرفا شود،می گرفته پیش در امثالهم و موشکی نیروهای مثل تسلیحات زمینه در که ابتکاراتی ویا آیدمی کشور  آزمایش تسلیحات جدیدی که به

 .زند. بدین ترتیب ابهامی که در ابتدا درباره نقش سپاه وجود داشت در موازنه قدرت درون نیروهای مسلح جمهوری اسالمی هم ادامه پیدا کردمی

دقت کنیم. کمیته ها هم در ابتدا مثل سپاه به وجود  آمد وجود به اسالمی انقالب هایکمیته برای که سرنوشتی به  برای این که این مسئله خوب مفهوم شود کافی است

 عمل ایحرفه انتظامی بدنه یک مثل اسالمی جمهوری انتظامی نیروهای امروز. شدند ادغام … و شهربانی و ژاندارمری یعنی پلیس نیروهای مجموعه در  آمده بودند اما بعدا

کند و با وجود اینکه به همین علت نسبت به دیگر ست. با وجود اینکه فرماندهی کل ناجا را هم رهبری تعیین میا حکومت یهاارگان اختیار در که ایحرفه نیرویی. کنندمی
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ک روند ای هم عمال این امر را به ینهادها کمتر زیر نظر و نظارت مجلس قرار دارد، اما ناجا به لحاظ چارت سازمانی تحت مسئولیت سیاسی وزارت کشور است و آقای خامنه

د و کنناند که به عنوان قائم مقام ایشان در ناجا عمل دهند. معموال وزرای کشور این اختیارات را داشتهاند که برای ناجا به وزیر کشور اختیارات خاص میعادی تبدیل کرده

های انتخابی که قانون اساسی ی که به نوعی ارگانشوراهای ؛گیردمی کشور سراسر امنیت شوراهای و استان  ناجا هم خط های سیاسی خود را عمال از شورای تأمین

 در هک اداری و قانونی بینیم. یعنی سپاه عمال با ساختار های جمهور و مجلس و وزرا در آن موثر هستند. اما در مورد سپاه چنین وضعیتی را نمیبینی کرده مثل رئیسپیش

ای داند. سپاه تحت مسئولیت سیاسی وزرای دفاع نیست. با وجود اینکه آقای خامنهدش را مسلط بر آن ها میخو و داردن ارتباطی اند شده بینیپیش اساسی قانون ششم اصل

 را پاهس  مقامی و نمایندگی خود دراند که وزرای دفاع هم عمال با نظر ایشان تعیین شوند، اما هرگز دیده نشده که اختیارات و اداره سپاه و قائمحقی برای خودشان قائل شده

 .شان اختیارات زیادی داردبه وزیر دفاع بدهند. وزیر دفاع در مورد سپاه کوچکترین اختیاری ندارد. حال آنکه در مورد نیروهای مسلح دیگر حداقل در امور تدارکاتی 

تر شده مهوری اسالمی روز به روز فربهج خاص وایق تناسب در هست هم مبهمی منشور دارای که  ایدئولوژیک –بینیم که این نیروی مسلح سیاسی بدین ترتیب می

 هب  باید جمهوری یک وحاکمیت دهند می تشکیل را دولت یک معموال که دیگری نهادهای عوض در و  است شده  تر جانبدار و تر حزبی اما است مسلح نیروی یک گرچه و 

 .اندشده ترضعیف کند، تکیه آنها

خواست داشته باشد تا تمام بدنه دولت و حاکمیت را تحت نفوذ خود قرار دهد، موفقیت چندانی هایی که میاصالحات، سپاه در پیشرویشاید در دوران سازندگی و در دوران 

 .روحانیت سیاسی بدنه  تر بود و همنداشت. علت اصلی این امر این بود که تناسب قوای آن زمان، تناسب قوایی بود که هم بدنه سیاسی حاکمیت فعال

های اول انقالب ها و سالر ابتدای انقالب ایران مواجه با این وضع بودیم که یک نوع مرجعیت مذهبی سیاسی شده ، اداره کشور را به دست گرفته بود. در کشاکش ماهما د

ی مسلح را تحت کنترل و فرمان خود نیروها ندخواستمی که بودیم مسلحی معممین با مواجه  ما کم کم این روند به مسلح شدن این روحانیون هم منجر شد. در یک دوره

 بودند مدهآ روحانیت بافت از که نمایندگانی. شد تاسیس رهبری نمایندگان ایدئولوژیک –های سیاسی در آورند. بدین ترتیب در داخل نیروهای مسلح و بخصوص سپاه دایره

 .ها و ساختار سپاه می گذراندنددر پادگان  انقالب از پس را شانسیاسی و شغلی ارتقاء و کاری عمر مدت  اساسی بخش  گرچه

 گنگ»ها را نظران ارتشبینیم صاحباند میدر تمام کتاب های مربوط به جامعه شناسی قدرت در داخل کشورهایی که دارای ثباتی شده

نی وضع شده که دارای نامند. منظور از گنگ بزرگ این است که دارای قدرت است اما از او خواسته شده و قوانیمی« بزرگ

 .نباشد  سیاسی اظهارنظر  حق

تلف های مخای از روحانیونی که در ارگانبریم که بیشتر از اینکه معممین سپاهی وجود داشته باشند با سپاهیان معمم مواجه ایم. بخش عمدهاما االن در وضعیتی به سر می

 داخل در نه اند، کرده سالگی در داخل سپاه رشد  ۲۱ – ۱۳کنند عمال از دوران جوانی وایر دیگر فعالیت میسپاه چه به عنوان نماینده رهبری و چه به عنوان مسئولین د

 .ندارند روحانیت بافت با چندانی ماهیتی و رفتاری سنخیت عمال ها آن.  بود روحانیت گزینش ساختار معموال که چیزی آن و علمیه های حوزه

عنوان یک مجموعه ذاتا نظامی. فرقی نمی کند که این نیروی نظامی خودش را پاسدار انقالب اسالمی بنامد یا ارتش سرخ و یا نیروی اینک ما مواجه با سپاهی هستیم به 

ه این ندارند. نهادی که بکند. از نقطه نظر جامعه شناسی سیاسی این ها تفاوتی با هم اش اداره میگرینظامی خوانتا یا کودتای آرژانتین یا برزیل که کشور را در دوران نظامی

نشانده خود کرد، دیگر حد و مرزی برای خود قائل نیست. گرایش این نهاد این است که تمام مسائل کشور را به طور دائم امنیتی ترتیب مسلط شد و نهادهای دیگر را دست

 .کند تا بتواند نفوذ و گسترش سیاسی خود را پیش ببرد

 مسلح نیروی یک  عمومی قواعد با و ایران تاریخ با هم و است ایران جامعه بدنه با هم اساسی تناقض دارای پادگانی  ن سلسله مراتباما نظامی کردن جامعه و حاکم کرد

سیج ب خودش علیه را گوناگونی و مختلف بسیار نیروهای جامعه داخل در اما عمل این. است پادگانی صورت به جامعه کل سازماندهی نوع یک کار این. کندمی فرق نیز عادی

 .کند و از نظر ذات و ماهیتش حتی با روحانیت مذهبی سنتی جامعه ایران و حتی روحانیت انقالبی در تناقض کامل استمی

خواهد در تی مختلف، میهای تبلیغااندازی کردن به دستگاههای ارگان و با دستها و روزنامهخواه ناخواه امروزه سپاه با گسترش وسیع اختیاراتش و با داشتن خبرگزاری

 که است شده ابزاری سپاه نیروهای توسط …ریزی کند. به ترتیبی که ابداع اصطالحاتی مثل فتنه و نفوذ وداخل کشور خط کشی کرده و برای کل سیاست کشور برنامه

یشتر حالت نظامی و امنیتی داشته، مثل کشورهای ب مسائل هک جاهایی در خصوص به خارجی سیاست در. کنند مهندسی و بدهند سازمان را داخلی سیاست فضای بتوانند

 عمل سپاه تدارکاتچی عنوان به تنها همجوار ایران و یا در برخی مناطق خاورمیانه، نیز همین وضعیت برقرار است. گویی در اینجا سیاست خارجی و دیپلماسی کشور 

 .کندمی

های هم به همین ترتیب عمل شد. البته این امر نیز قبال از دوران سازندگی شروع شده بود. در آن دوران فعالیتنژاد دیدیم که در زمینه اقتصاد در دوره آقای احمدی

 اها اهمیت امنیتی دارند به سپاه واگذار می کردند. در ابتدا هم بحث از این بود که سپاه به دنبال منافع خاص نیست امای را تحت عنوان اینکه این فعالیتاقتصادی عمده

های اقتصادی ایران را زیر سلطه خود گرفته و فضا را برای دیگر فعاالن اقتصادی کشور شود بخش عمده فعالیتهای سپاه که در پوشش نظامی انجام میعمال امروز فعالیت



یم بینده است. و باالخره در حوزه فرهنگی هم میهای اقتصادی سپاه را در انجام وظیفه اصلی خودش که فعالیت نظامی است ضعیف کرتنگ کرده است. اما همین فعالیت

 .دانندامروزه مسئولین سپاه خودشان را متولیان اصلی فرهنگ می

گوییم امروز کشور ایران بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته است. با این روند تحول سپاه که ناشی از ابهامات در مورد چارت و وضعیت در چنین وضعیتی است که می

و  لتاشی از تناسب قوا در کشوری است که به دالیل مختلف نهادهای سیاسی ضعیف شده و نهادهای سنتی دیگرش مانند روحانیت به لحاظ نهادی در دون و  اشیقانون

گیرد و در آن صورت آینده ای برای شود کل جامعه ایران را درابعاد مختلفش در اختیار باند، عمال سپاه موفق میبخش نظامی حکومت ادغام شده و در نتیجه ضعیف شده

 کردندیم فعالیت التین آمریکای در مثال که هایی رژیم نیست؛ متصور خورده رقم نظامیان توسط ایران و انقالب اسالمی خارج از نظام هایی که ایدئولوژی امنیت ملی شان 

 .گویند می(  اسبک ارتش) آرمی بیزینس  آن به که پاکستان شبیه نظامی نیروهای فعالیت مثل یا

 و اسالمی حاکمیت ماهیت و ذات حتی و اسالمی جمهوری و اسالمی انقالب  توان گفت این نوع گسترش سپاه امروزه بیش از هر چیز دیگری ذات و ماهیتبدین ترتیب می

ای است که سیطره سپاه تا چه . امروزه این مسئله بسیار عمدهقانون اساسی که این نظام را تحت قیمومت ولی فقیه قرار داده، هدف گرفته است ۲ اصل و اشمذهبی سیطره

 اصلی همسئل من نظر به  آورند؟ وجود به  تعادلی بتوانند که دارند قدرتی ایران در آن متولیان و مذهب اساسی، قانون پنجم اصل طبق هنوز  تواند گسترش یابد . آیاحد می

 .در تمام مسائل هم تاثیر خود را خواهد گذاشت و بود هدخوا موضوع همین ایران آینده هایسال و هاماه

 که ستا تحلیل این به وابسته اش پویایی که بردمی سر به حالتی در آینده خبرگان مجلس و شود فضای انتخاباتی مجلس هایی که هر روز و هر شب میامروزه با بازداشت

 –گوید سیاسی ده و در اختیار یک واحد نظامی قرار گرفته است؛ واحد نظامی که گرچه میش پادگانی و نظامی جامعه یک به بدل سپاه توسط ایران جامعه کل آیا

 اینکه یا و یافت؛ خواهد حاکمیت و شد خواهد اصل خودشان صنفی قشری، گروهی، منافع مآال باشد باز شان دست که نهادی هر برای ناخواه خواه اما است ایدئولوژیک

 .تنوع، تکثر، سیطره سیاسی و حتی سیطره سروری مذهبی خود را در درون خودش حفظ کند تواندمی اسالمی جمهوری ساختار

 نسبت بین سپاه و رهبر جمهوری اسالمی

ای آخرین رهبری خواهد بود که در جمهوری اسالمی هنوز امروز عمال ما در وضعیتی هستیم که باید از خود بپرسیم آیا آقای خامنه

اند( را بتواند تا حدی کنترل کند یا نه؟ امروزه کارخانه تدوین مسلح )که بر بقیه نیروها هم سیطره پیدا کرده نیروهای ایدئولوژیک

 .کندای را هم بدل به بلندگوی خودش میها دارد خود آقای خامنهنظریه

کند. دارای دفتر سیاسی و مراکزی ئل کشور را به طور دائم رصد میسپاه پاسداران انقالب اسالمی برای خودش نقش سیاسی بسیار مهمی قائل است. مدعی است که مسا

گویند. این نقش و تاثیرگذاری چنان گسترشی یافته و ساخته و پرداخته شده که ممکن است محصوالت و است که به آن اصطالحا دفاتر تفکر و اندیشه راهبردی سیاسی می

 .ودنتایجش بعدا از زبان یا قلم مسئولین مختلف بیان ش

 پاهس سیاسی دایره بخش یک در قبل هاسال حتی و قبل ماه چندین که ایمسئله که ام دیده بارها. کنم توجه شانبندیزمان به امکرده سعی  من در مورد بسیاری از مسائل

یان شده، توسط مقامات کشور استفاده شده و بارها ب( وابسته هایخبرگزاری  و روزنامه و نامههفته ماهنامه،) هستند هم زیاد بسیار که هایش ارگان توسط  و شده طراحی

 ماهیت یرانا در انتخابات دهد در ابتدا این طور تلقی و تلقین کردند که می بینیم که نشان می« فتنه»تکرار و تاکید شده است. به طور مثال این مسئله را در باره موضوع 

مراجعه کنیم می بینیم بسیار قبل از سفر آقای  ۸۸قبل از سال  ها و سالظام را مورد تهدید قرار دهد. اگر به ماهن کل واندتمی ایران در انتخاباتی هر گویا. دارد امنیتی

و نشریه  دسی سپاه بوای به سنندج که گفتند انتخابات کنونی ما امنیتی ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسالمی است، سردار جوانی که آن زمان مسئول دفتر سیاخامنه

 صادق بحص مجله تحریریه هیئت در ایخامنه آقای که کنیم قبول باید  بینیم یاآورد این مسئله را طرح و تدوین کرده بود. وقتی چنین تدوینی را میصبح صادق را در می

یست که کسی در سطح مقام اول کشوری با ن چنین  زامرو دنیای منطق طبق که کندمی عمل تحریریه هیئت رئیس یا سردبیر عنوان به سپاه، سیاسی دفتر ارگان

سیم که این نتیجه بر ای که وضعیت آن کشور پیدا کرده، بتواند هیئت تحریریه یک حزب سیاسی یا ارگان زیر نظر آن را هم جزء به جزء اداره کند؛ و یا اینکه بهپیچیدگی

 .ایشان از آن نظریه تاثیر پذیرفته است

ن شود، پردازش پیدا کند و از آنجایی که ایهای حکومتی در دنیای امروز اقتضا می کند که یک فکر و اندیشه و استراتژی که ابتدا در جایی مطرح میواقعیت و پیچیدگی نهاد

گرایش را داشته باشند که به جای رسانند و به ویژه اگر مقامات مافوق هم این های مختلف به اطالع مقامات مافوق خود میها و نوشتهها مطالب خود را در بولتنارگان

 کم تحت تأثیرتواند کمآید به بعضی از آنها اهمیت بیشتری بدهند؛ در آن صورت رأس هرم سیاسی هم میارزیابی کردن و محک زدن نظراتی که از پایین برای شان می

 .پردازان پایین قرار بگیردنظریه



های گوناگونی های مختلف کشور گزارششد و از جانب بخشگویند هر روز صبح که وارد دفتر خود میاند میه او نوشتهدر خاطرات مختلفی که همکاران ژنرال دوگل، در بار

ما اماند گزارش مقامات امنیتی بود. خواند و آخرین گزارشی که برایش میهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مطبوعاتی را میهای مربوط به ارگانآمده بود، او همیشه گزارش

گفت اینها را از روی میز من جمع کنید، ذهن من را آلوده کنید؟ میها چه کار میگفتند با این گزارششد تا وقتی همکارانش به او میها روی میزش انباشته میاین گزارش

 وطمرب هایگزارش خواندمی شاه محمدرضا  گزارشاتی که اولین یدبینمی کنید مراجعه علم خاطرات به اگر اما. اندگفته هم چرچیل همکاران  کند. عین همین راو آشفته می

 .بود امنیتی اش مقامات به مربوط گزارشات بالفاصله و خودش درمورد خارجی کشورهای و آمریکا مطبوعات به

ک کشور نفتی رانتی و به ویژه در کشوری که ی  آن هم بندی می شود. رهبر و رأس قدرت کشور،دانیم امروز در رأس قدرت ایران مطالعه گزارش ها چگونه اولویت ما نمی

العاده ای باشد که اولین گزارشی که از روی اش اختیارات غیرقابل کنترلی برای رهبرش قرار داده؛ باید نسبت به خودش دارای کفّ نفس و قدرت سیاسی فوققانون اساسی

بینیم که در بسیاری از موارد، رأس این هایی میری از درون سرای خاص حاکمیت ایران ندارم، اما نشانهکند گزارش امنیتی نباشد. من خبدارد و مطالعه میمیزش برمی

 .دارد حاکمیت بیش از آنکه مالحظات مذهبی، سیاسی و دیپلماتیک و حتی مالحظات ایدئولوژیک، برای حفظ حاکمیت خودش داشته باشد، مالحظات امنیتی

 و رشد بینیم که این مفاهیم، که اساسا کارکردش این است که مانع ها و انتشارات علنی حاکمیت ایران را نگاه کنیم میقیق، خروجید طور به اگر نفوذ  امروز درباره فتنه و

 های مختلفزخانهآشپ در و راهبردی فکری هایاتاق در شود ساری و جاری ایخامنه آقای قلم و بیان به اینکه از قبل شود، مدنی و سیاسی نهادهای گرفتن پایه و گسترش

 عاتمطال مرکز یا ملی امنیت عالی شورای  حتی  های مراکز دیگرشوند. اگر ما مجموعه نشریات و کتابها که تحت مجموعه بدنه سپاه قرار دارد، پخته و پرداخته میاین اتاق

 داخل در  که پردازانیبه عنوان دغدغه اول مطرح نیستند، اما در بین نظریه مسئله این آنها بین در بینیممی کنیم نگاه را نظام مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک – سیاسی

 .یابد می بازتاب هم جمعه ائمه سخنان در عینا مطالب این. است مهم بسیار کنندمی نمو و رشد سپاه بدنه

کجا شکل  گیرنده درن تحت تاثیر سپاه است باید گفت چارچوب فکری یک تصمیمای است یا ایشاشود که آیا سپاه تحت امر آقای خامنهبنابراین وقتی این نکته مطرح می

 ایخامنه آقای و است ترپیشگام و  ایبینم که امروز سپاه پاسداران در نظریات خودش جلوتر از آقای خامنههای زیادی میشود؟ من نشانهگیرد و ساخته و پرداخته میمی

 .دکنمی  رویدنباله سپاه از که است

ت و اداره ده فکر حاکمیوقتی که یک نهاد نظامی تمام فضای سیاسی و فرهنگی و تبلیغاتی و مطالعاتی را در اختیار خودش گرفت یعنی خودش تولید کننده و توزیع کنن

تشکیالتی برای آنها قائل باشند، به نوعی دست  سیاسی کشور باشد، در این صورت مقامات مافوق هر عنوانی که داشته باشند و هر احترامی که از نقطه نظر سلسله مراتب

 .نشانده بدنه شان می شوند

فرماندهان سپاهیان ترک و  این امر در تاریخ اسالم هم اتفاق افتاده است. فراموش نکنیم که خلفای مسلمان، چه اموی و چه بعدها عباسی، کم کم و متدرجا دست نشانده

 قدرت انحصار رشد کامل صفوی کم کم دست نشانده فرماندگان قزلباش شد. هرچند در آن زمان موانعی وجود داشت و سپاهیان مملوک شدند. فراموش نکنیم که م

 با امروز. شد دینی حاکمیت خود جانشین کم کم ایقبیله عصبیت بیندمی کند مطالعه خوب را خلدونابن کسی اگر همچنین. نبود امروز پیچیدگی به تسلیحاتی

 چهی و کرد بازداشت  و داشت قضایی دستگاه هم و سیاسی دفتر هم و خبرگزاری هم و اسلحه هم  شودگوید نمی؛ همانطور که آقای روحانی میوجوددارد که هاییپیچیدگی

تی یک بدنه نظامی به این وق موارد همه در و جا همه در. رفت نخواهد فراتر آخر مرحله در نیرو این گفت و نشست و باشد؛ نداشته وجود وزیر معاون و وزیر برای هم امنیتی

 .نشانده خود می سازدرسد که رأس قدرت را هم دستکند روزی به آنجا میترتیب شروع به گسترش شبکه قدرت خود در مجموعه امور کشور می

های اش نیرونشانده نیروهای مسلح که مشخصهمی دستهای مربوط به این فرض است که آیا رهبری آینده جمهوری اسالترین آزمایشگاهمجلس خبرگان آینده یکی از عمده

 نه؟ یا بود خواهد است، سپاه یعنی شده ایدئولوژی –سیاسی 

جع تقلید نبود. فراموش نکنیم که رهبر اول جمهوری اسالمی به علت اینکه مرجع تقلید بود رهبر شده بود. رهبر دوم جمهوری اسالمی قبل از رهبری خودش، مر

توان گفت قدرت نفوذ و اعمال نظر آقای  های اول بعد از رهبری اش به نیروهای نظامی بیشتر نزدیک شد و امروزه میدالیل مختلف در ماه به  د کهجمهوری بورئیس

بود اما ایشان به صبغه قانون اساسی به عنوان فرمانده کل قوا شناخته شده  ۱۱۱ای با آقای خمینی یک تفاوت اساسی دارد. آقای خمینی هر چند مطابق اصل خامنه

ایشان بعد از به قدرت رسیدن  فرماندهی کل قوای خودش نبود که دارای نفوذ در بدنه اجتماع بود. زیرا اوال قدرت را بدون داشتن نیروهای مسلح گرفته بود و ثانیا گرچه

مستقیما اداره نیروهای مسلح را به عهده بگیرد. ایشان معموال برای خودش دارای نیروهای نظامی شده بود اما رهبری ایشان به نوعی بود که هیچ وقت دیده نشد خودش 

صدر بود و مدتی هم آقای رفسنجانی. عالوه بر این هیچکس به یاد ندارد که آقای خمینی رژه نیروهای مسلح را در داخل کرد که یک مدت آقای بنیجانشین معین می

شود سان دیدن و رژه دیدن های آقای خامنه ای ترین تصاویری که از سلسله مراتب حاکمیت در جمهوری اسالمی دیده میپادگان شان سان دیده باشد. امروز یکی از عمده

ر االصول ددانند نه از مرجعیت مذهبی که علیای بیشتر اهمیت و قدرت و نفوذ خودشان را از فرماندهی کل قوا بودن شان میاست. به همین دلیل گویا امروز آقای خامنه

 .اش، باید یک رهبری فائقه مذهبی و دینی برهمه داشته باشداصل پنجم قانون اساسی، هم در شکل قدیمش و هم در شکل تجدیدنظرشده



سلح )که بر بقیه ای آخرین رهبری خواهد بود که در جمهوری اسالمی هنوز نیروهای ایدئولوژیک مامروز عمال ما در وضعیتی هستیم که باید از خود بپرسیم آیا آقای خامنه

 .کندای را هم بدل به بلندگوی خودش میها دارد خود آقای خامنهاند( را بتواند تا حدی کنترل کند یا نه؟ امروزه کارخانه تدوین نظریهنیروها هم سیطره پیدا کرده

ده های مربوط به این فرض است که آیا رهبری آینترین آزمایشگاهمجلس خبرگان آینده یکی از عمده 

 اهسپ یعنی شده ایدئولوژی –اش نیروهای سیاسی نشانده نیروهای مسلح که مشخصهجمهوری اسالمی دست

 نه؟ یا بود خواهد است،

 بکند؟ وم نیروهای مسلحآیا سپاه در میدانگاه مجلس خبرگان آینده تحت این وسوسه قرار نخواهد گرفت که رهبری جمهوری را هم عمال بدل به دوایر دست دوم و دست س

 الشأن، اماماناند پر است از این نوع شاهنشاهان عظیماین مشکلی است که در تمام تاریخ وجود داشته است. تاریخ تمام کشورهایی که فقط به نیروی نظامی اتکا کرده

 .است بوده اشنظامی نیروی نشاندهدست ی بزرگ صوف این هک شده معلوم تدریج به اما اندکرده حکومت امام عنوان به کسانی اسماعیلیه در. …مختلف مثل امامان زیدیه و

 واهدنخ نیروها این نشاندهدست آینده رهبر آیا که است این آینده خبرگان مجلس انتخابات  ترین مسائل پیش روی جمهوری اسالمی بخصوص درمن معتقدم یکی از عمده

 بود؟

 چشم انداز آینده سپاه

هایی که خود و دنیای پیرامونش دارد، در درون خودش جای خواهد یک کشور را با پیچیدگیدهد که میرا به آن اندازه گسترش میوقتی یک نیروی نظامی وظایف خود 

ل حمیت او رب را خود که است تکثرش و  هابدهد و منحصر بکند، خواه ناخواه بیش از آنچه که او بتواند وحدت و همشکلی خود را بر کشور تحمیل کند، آن کشور و پیچیدگی

 چون که بود منطقی بسیار کرد، اقتصادی هایفعالیت به شروع سپاه وقتی مثال. گیردمی قرار  کند در میدان اختالف منافعکند و عمال امروز سپاه با گسترشی که پیدا میمی

اختالف پیدا کنند. اما فرق مسئله این جاست که دیگر  هم با ادیاقتص مسائل روی سپاه از هاییبخش هستند مختلف ماهیت و ذات دارای گوناگون اقتصادی هایفعالیت

کنند و چون مسلح هستند هر نوع اختالفی نطفه یک شان را در فضای سیاسی هم حل و فصل نمیکنند. آن ها اختالفات سیاسیاینها اختالفات شان را در بازار حل نمی

 سلحها انحصار دارای  گویند نیروهای مسلح را در فضای خاصی نگه دارید و چونل نوعی ثبات هستند میدنبا که یهاینظام کلیه در که است علت این به  جنگ داخلی است.

 .کرد وارد کشور روزانه هایکشمکش و اقتصادی و سیاسی مسائل به را آنها نباید هستند

نامند. منظور از گنگ می« گنگ بزرگ»ها را نظران ارتشبینیم صاحباند میدهدر تمام کتاب های مربوط به جامعه شناسی قدرت در داخل کشورهایی که دارای ثباتی ش

 .نباشد  سیاسی اظهارنظر  بزرگ این است که دارای قدرت است اما از او خواسته شده و قوانینی وضع شده که دارای حق

عیتی وجود ندارد. بنابراین می توان گفت در سپاه در وضعیت کنونی وض چنین زامرو متأسفانه اما. بود شده  بینیاین امری است که در وصیتنامه آقای خمینی هم پیش

ماند اما روزی که غیرقابل کنترل شد ناگهان بدل به بحرانی تواند اختالف شدید وجود داشته باشد و اختالف هم قطعا وجود دارد. اما معموال اختالفات پادگانی در سایه میمی

 .شودسنگین و جدی می

ها مشخص بشوند و ابهاماتی که وجود دارد برداشته شوند. اما مهم تر از آن اش برگرداند. در این رابطه اول باید قانونتوان سپاه را به مرزهای قانونیایانی اینکه آیا میو بحث پ

گفت ممکن است ما متدرجا مواجه با مجلسی بشویم که شود و مسئله اصلی مسئله تناسب قواست. متاسفانه در شرایط کنونی باید و اینکه چطور ابهامات برداشته می

و  نشانده هستند. اما اگر مجلس خبرگان و دولتنمایندگان آن در هر حوزه برای اینکه انتخاب شوند باید بیشتر اتکای به بسیج و سپاه داشته باشند. این نمایندگان دست

شوند، بتوانند خارج از این مرکز قدرت گسترش پیدا کنند و برای خودشان دارای ضوابط انتخاباتی تعیین میهایی که بر اساس اصل ششم قانون اساسی یعنی بر مبنای ارگان

 امینظ نیروی به تنها که کشوری حالت، این از غیر. برگرداند اشقانونی مرزهای به آمیزمسالمت طرق از هم را سپاه نیروی توانمی صورت این در باشند، اختیاری  قدرت و

باشد، مواجه با بحرانی دائمی خواهد بود. همان گونه که می بینیم در مجلس کنونی از میان  های دیگر را بدل به کارگزار خودش کردهروهای نظامی همه ارگاننی و کند اتکا

 .سلح استهایی که وجود دارند، فراکسیون جبهه پایداری و دلواپسان بیش از هر چیز جذب و ادغام شده در نیروهای مفراکسیون

تی خواهیم بود که روسای بنابراین تغییر در این شرایط و قدرت رو به گسترش کنونی سپاه بستگی به این دارد که آیا ما در جمهوری اسالمی در آینده مواجه با وضعی

 اند یا نه؟ه و باال آمدهگرفت قدرت سپاه نظامی  – امنیتی نیروهای جانب از که هستند کسانی از …جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان و

 ۹۶ عمل در اسالمی جمهوری حاکمیت حتی  و ایران جامعه و کشور که بگویم باید شده ذاتی کمکم که بینیخوش یک با  اگر به همین حوادث چند ساله اخیر نگاه کنیم

ی تحول جامعه ایران و دنیای پیرامون خودش بدهد. همین ضرورت است که خود منجر هاساله خود نشان داده که خواه ناخواه ناگزیر است تن به پذیرش مقداری از ضرورت



یا مسائلی مثل آخرین انتخابات ریاست جمهوری بشویم. بنابراین در پایان باید گفت هنوز  ۸۸شود که باالخره مواجه با رخدادهایی مثل دوم خرداد یا اتفاقات سال به این می

 ندآیمی میدان به اجتماعی بدنه که مواقعی در دارند مختلف هایبخش در که کنترلی همه با پادگانی – ایدئولوژیک – نظامی –ای سیاسی که هنوز است آن مراکز حرفه

 .زد خواهد را آخر حرف که است اجتماعی بدنه این بلکه بزنند، را آخر حرف توانند نمی

 

 این مطلب به صورت یادداشت شفاهی تهیه و تنظیم شده است. 
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 !سپاه، مخل توسعه و امنیت

 
 کشتگر علی: توسط

 :مقدمه

اهلل خمینی مغضوب شد، ادامه دهندۀ راه آیت اهلل بروجردی بود. این دو مرجع به تندروی و های آیته پس از انقالب به خاطر مخالفت با تندرویاهلل شریعتمداری کآیت

لحه به دهد باید با خشونت و اسد میبودند. آیت اهلل خمینی، اما برآن بود که وقتی کالم طرف مقابل بوی کفر و ارتدا” کالم در برابر کالم“خشونت باور نداشتند و معتقد به 

 .رودمی به شمار” فدائیان اسالم“های موسوم به مصاف آن رفت و نه با کالم. او در این عرصه ادامه دهنده بینش آیت اهلل قمی است که از پدران معنوی تروریست

قامت داشت گرفتند و برای قتل کسروی به تهران رفتند. آنها ده روز پیش از ترور معروف است که فدائیان اسالم حکم قتل احمد کسروی را از آیت اهلل قمی که در نجف ا

 تحقیق به …ما زنده ایم و خدای منتقم بیدار:” به کسانی که به زعم آنان کافر بودند هشدار دادند که ” دین و انتقام“کسروی در نخستین بیانیه فدائیان اسالم تحت عنوان 

 شیرین ما برای جانبازی …طلبدمی تازه خون و است جوشش در دین فداکاران خون و جوشدمی خونمان خدا به …تنیس او در شکی و است پیش در حساب ساعت که

له سلسپس از کشتن کسروی به دست فدائیان اسالم به رهبری مجتبی میرلوحی بچۀ خانی آباد تهران، که نام خود را به دلیل عالقه به (۱) ”.نبازیم نستانیم تا لیک. است

عمل آنها مانند نماز از ضروریات بوده و احتیاجی به فتوا نداشته، زیرا کسی که به پیغمبر و ائمه جسارت و ” گذاشته بود، آیت اهلل قمی می گوید: ” نواب صفوی“صفوی، 

طول توقیف متهمین به قتل کسروی ” نویسد:ی وقت میالوزراآیت اهلل قمی برای نجات قاتالن کسروی از زندان به رئیس” هتاکی کند، قتلش واجب و خونش هدر است.

 (۲)”.موجب بسی نگرانی، انتظار استخالص فوری آنها را داریم

لمان ل سم است. بینشی که فتوای قترفتار و گفتاری که از آغاز بر سپاه پاسداران انقالب اسالمی حاکم بوده، نشاًت گرفته ازهمین بینش مبتنی برارهاب و اسلحه در برابر کال

انجامد و امروزه نیز توسط مصباح یزدی علنا و آزادانه تبلیغ ای میهای زنجیرهرشدی را صادر می کند، فرمان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی صادر می کند، به قتل

 .شودمی

 سپاه و سرکوب

شد، اعتماد نداشتند. همه بجز نهضت قالب، پنجمین ارتش جهان محسوب میکه در روزهای پیش از ان” ارتش شاهنشاهی“رهبران و جریانات سهیم در انقالب بهمن به 

 ارتش ضد”. “کنیمکنیم، میهن خود را رها میارتش خلقی به پا می:”خواستار مسلح کردن توده های هوادار انقالب بودند. ما فدائیان مستانه شعار سر می دادیم که  -آزادی

 /*/*//*/*/*.”ه سازش کنیم، امیر ارتش را نوازش کنیمکشته ندادیم ک“، ”خلقی ملغی باید گردد

دین و هیعنی سه هفته پس از انقالب، به پیشنهاد جبهۀ دموکراتیک ملّی و شخص آقای متین دفتری میتینگ بزرگی به دعوت سازمان فدائیان خلق و مجا ۲۵اسفند  ۱۱روز 

گزار شد. در آن میتینگ پس از سخنرانی آیت اهلل طالقانی، مسعود رجوی از جانب سازمان مجاهدین خلق و من آیت اهلل طالقانی در کنار آرامگاه دکتر مصدق در احمد آباد بر

 وهای فدایی خلق سخنرانی کردیم. این مراسم به طور کامل از تلویزیون پخش شد. در آن سخنرانی همه ما بدبینی خود را نسبت به مقاصد ارتش از طرف سازمان چریک
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یازود پس ردن انقالبیون ابراز کردیم. من بر اساس مواضع رسمی سازمان تاکید کردم که ارتش در کمین کودتا نشسته و اگر ارتش مردمی تشکیل نشود، دیضرورت مسلح کر

 …از سرد شدن گرمای انقالب کودتا در پیش است و

برداری از شرایط مناسب آن زمان برای تشکیل کردند، با بهرهقالب را رصد میروحانیون تازه به قدرت رسیده که با هوشیاری تمام فضای سیاسی روزهای داغ پس از ان

ه آنچه شد و بدین ترتیب نطف” ارتش بیست میلیونی“دست به کار شدند. آیت اهلل خمینی برای پاسداری از انقالب اسالمی خواهان ” پاسدار انقالب اسالمی” نیروهای مسلح 

 .بسته شدامروز سپاه و بسیج خوانده می شود، 

رمگی که والیت فقیه را باالتر از شعور و اراده ملت  -نیروی هژمونیک انقالب به رهبری آیت اهلل خمینی برای قبضه کردن کامل قدرت و رسمیت بخشیدن به بینش شبان

از نخستین روز تشکیل تا به امروز وظیفه سرکوب ” ب اسالمیسپاه پاسداران انقال“قرار می داد، از همان آغاز این نیروی مسلح جدید را در خدمت اهداف خود به کار گرفت. 

 .گرفت برعهده نیست، خوشایند فقیه والیت فرهنگی و سیاسی مذاق به که را دگراندیشان و سرکوب هر اندیشه و کالمی 

 سرکوب کمونیستها، مجاهدین، جبهه ملی، طرفداران نظام پیشین، دگر مذهبان… 

 های انقالب در قدرت شریک بودند، مثل نهضت آزادی، طرفداران انقالب اسالمی به روایت ابوالحسن بنی تین روزها و سالحذف و سرکوب کسانی که در نخس

 صدر

  مذهبی –سرکوب نیروهای موسوم به ملی 

 سرکوب اصالح طلبان 

 تقلب و دستکاری در انتخابات 

 سرکوب جنبش سبز 

  حقوقدانان، وبالگ نویسان، زنانسرکوب نویسندگان، هنرمندان،روزنامه نگاران، وکال و 

 ترور مخالفان سیاسی 

 صدور انقالب به کشورهای مسلمان منطقه و جهان 

  صاحب ظهور دوران به اسالمی جمهوری اتصال و جهان در فتنه رفع تا -سرکوب و جنگ و خشونت بازتولید و تولید –و خالصه پاسداری و ادامه انقالب اسالمی 

 .ه پاسداران بوده و هستسپا بسیج زمانسا و سپاه وظایف از الزمان

را نخستین شرط دستیابی به ” مبارزۀ ضد امپریالیستی“های پس از انقالب، آیت اهلل خمینی به برکت حمایت مردم و توهمات بخش بزرگی از چپ که در نخستین سال

د را به پیش ببرد. اما بتدریج و سال به سال شکاف والیت مطلقه فقیه با جامعه استقالل و عدالت می پنداشت، می توانست بدون توسل به سرکوب گسترده مردم منویات خو

وزۀ ا این فرایند سهم بیشتری در حایران بویژه نسل جوان عمیق تر شد و به موازات آن تکیه نهاد والیت فقیه به نیروی سرکوب و ارعاب و اعدام بیشتر شد. سپاه نیز همراه ب

 .قدرت و اقتصاد کسب کرد

طرفه بود، مجری بی قید و شرط فرمان هایی بود سال پیش سپاه تازه تاًسیس شده نه سهمی در قدرت داشت و نه دستی در اقتصاد و غارت. مناسبات آن با رهبری یک ۹۲

تواند تمایالت آن را در تصمیمات خود یه نمیکه از باال صادر می شد. امروز اما سپاه در همه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور دست دارد و حکومت والیت مطلقه فق

 .پاه نیازمند استلحاظ نکند. به عبارت دیگر سپاه در بدو تولد به حمایت والیت فقیه نیازمند بود. اما امروز این والیت فقیه است که برای بقای خود به س

 سپاه مانع اصلی ترمیم و بازسازی دولت

همواره نقش منفی ایفا کرده است. حضور و دخالت نظامی سپاه سپاه پاسداران در عرصه امنیت ملی نیز 

پاسداران برای صدور انقالب اسالمی در کشورهای منطقه و تبلیغ این توهم که عمق استراتژیک ایران 

بین ایرانی را ارضاء کند، اما با کمی مرزهای اسرائیل و سواحل مدیترانه است، ممکن است ناسیونالیسم کوته

توان فهمید که ادامۀ این نقش سپاه در خدمت سوداگران بین المللی جنگ افزار، رشد دوراندیشی می

های اقتصادی، گسترش های ملی و فرصتای، بازتولید جنگ و خشونت، از میان رفتن ثروتهای منطقهتنش

 .است ایران ملی امنیت افتادن خطر به نهایتا و  فقر عمومی



هایی که در سه دهۀ گذشته در جمهوری اسالمی روی کار آمده اند، با ترین مانع ترمیم و بازسازی دولت )قوه مجریه( است. همه کابینهدخالت سپاه در همۀ امور کشور بزرگ

 در تریبزرگ نقش روز روزبه سپاه ای،خامنه والیت  سال ۲۶ها دست به گریبان بوده اند. در مشکل دخالت سپاه و سترون شدن تصمیمات ریاست جمهوری و وزارتخانه

 .گرتری در ممانعت از روند ترمیم، بازسازی و جریان اعمال اراده قوه مجریه برعهده گرفته استیاست و اقتصاد پیدا کرده و به تبع آن نقش ویرانس

ه مردم است، اما در عمل هریک از شود در قانون اساسی جمهوری اسالمی برعهده رئیس جمهور برگزیدریاست و ادارۀ قوه مجریه که مهمترین رکن دولت محسوب می

شوند و بسیج یا در نطفه خفه می تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رئیس جمهور، وزرا و استانداران که با منویات رهبر ناسازگار باشد زیر فشار و تهدید سپاه و

 .گردندیا در جریان عمل متوقف می

 :آزاد است، بارها از زبان خود مسئووالن جمهوری اسالمی شنیده ایم کههای خود از هفت دولت سپاه در یکه تازی

 ترین ها اسکله و فرودگاه انحصاری است. سپاه از طریق این امکانات به صدور و ورود هرچه که بخواهد اقدام می کند، بدون آن که دولت کوچکسپاه دارای ده

 .اشته باشداطالعی از نوع اجناس و حجم و ارقام آنها در اختیار د

 سپاه در بازار سیاه و قاچاق کاال دست دارد 

 دهندهای بزرگ متعلق به سپاه به دولت مالیات نمیاکثر شرکت 

 دولت هیچ اختیاری بر تحرکات و اقدامات سپاه در درون و برون مرزهای ایران ندارد 

  گونه کنترلی ندارددولت حتی بر نیروی انتظامی که در هر نظامی در اختیار وزارت کشور است، هیچ. 

 ایت سپاه ودولت حتی اجازۀ یک گردهمایی سیاسی به احزاب ملتزم به قانون جمهوری اسالمی و یا اختیار صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی نیز بدون رض 

 .نیروهای انتظامی ندارد

 دو دولت در یک اقلیم

ن حکومت ژنرال پینوشه که پس از کودتای خونین نظامی علیه سالوادورآلنده روی کار آمد، کشور شیلی دیکتاتوری به خودی خود مانع توسعۀ اقتصادی نیست. حتی در دورا

درصد پیشتاز توسعۀ اقتصادی در آمریکای التین بود.)در اقتصاد سرمایه داری توسعه اقتصادی معموال با شاخص رشد تولید  ۲نزدیک به دو دهه با رشد اقتصادی ساالنه 

یکای مره گیری می شود و طبعا این توسعه ربطی به توزیع عادالنه ثروت، کاهش فقر و کم شدن فاصله طبقاتی ندارد(. در بسیاری از دیگر کشورهای آناخالص ملی انداز

 تاًمین کنندۀ امنیت سرمایهاند. اما در همه این گونه کشورها نیروهای مسلح نقش های سرکوبگرنظامی مانع رشد و توسعه اقتصادی نبودهالتین و آسیا نیز دیکتاتوری

ها و دستگاه دولتی و توسعه اقتصادی نبوده، بلکه برعکس در های داخلی و خارجی را برعهده داشته اند. در این کشورها حتی در بیرمانی هم ارتش مانع ترمیم ارگانگذاری

یه( همراه نیست، بلکه نقش رقیب و مخالف آن را بازی می کند و در این نقش از خدمت آن عمل کرده است. اما در جمهوری اسالمی، از آنجا که سپاه با دولت )قوه مجر

ای هترین مجتمعهای دولتی مسدود است. وقتی سپاه بزرگها و ارگانحمایت والیت مطلقه فقیه و نهادهای تحت امر آن برخوردار است، عمال راه بر شکوفایی و ترمیم اندام

اد کاال را در اختیار دارد و به هیچ کس هم پاسخگو نیست، وقتی سپاه رانت خوار بزرگ اقتصادی و سیاسی است و دست دولت )قوه مجریه( اقتصادی کشور و بازار سیاه اقتص

 .می شود گذاری و رشد و توسعه اقتصادی غیرممکنریزی اقتصادی، تنظیم و ایجاد شرایط الزم برای جلب سرمایههای آن بسته است، طبعا برنامهدر برابر دخالت

کوب سپاه تکیه دارد و همیشه در جمهوری اسالمی دو مرکز تصمیم گیری رقیب وجود داشته است، نهاد والیت مطلقه فقیه و نهاد ریاست جمهوری. که اولی به نیروی سر

والیت مطلقه فقیه دست باال و نهاد  همواره نهاد، دو این آشکار و پنهان  دومی در یک رقابت بسیار محدود جناحی از صندوق آراء بیرون می آید. در کشمکش و رقابت

های زهای محدود رقابتریاست جمهوری )دولت /قوه مجریه( نقش مغلوب و مقهور برعهده داشته است. جامعه از وجود و حضور احزاب و تشکیالت محروم است و فقط در رو

یدا می کند. اما نقش سپاه در حفظ سلطه و پیشبرد منویات نهاد والیت فقیه همیشگی، همه روزه و انتخاباتی فرصت محدودی برای ابراز وجود و حمایت از نهاد انتخابی پ

 .اردنامحدود است. سپاه هم نقش حزب مدافع ایدئولوژی رسمی جمهوری اسالمی را ایفا می کند و هم نقش ارتش حامی نهاد والیت فقیه را برعهده د

 موکراتیکد نظامی البته نه و است توتالیتر نظام یک نه است، نظامی  های چهارگانه شناخته شده نیست. نه دیکتاتوری خونتاینظام جمهوری اسالمی مثل هیچ یک از نظام

 کنند، می شبیهت سلطانی نظام به را آن برخی. گنجد نمی باال تعاریف از یک هیچ در اما دارد، باال چهارگانه های نظام از هریک به هاییشباهت. است سلطانی نظام نه و است

ش دائمی آن که در ذات اما در نظام سلطانی مراکز متعدد تصمیم گیری وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، دائمی نیست. این نوع دو پارگی قدرت سیاسی و کشمک

خته شده مناسبات سرمایه داری را مختل می کند، های شناساختار حقوقی جمهوری اسالمی وجود دارد، و امکان ثبات سیاسی و رشد طبیعی بخش خصوصی در چارچوب

 اهللای نامید که دستۀ آن در اختیار آیتفقط مختص جمهوری اسالمی است. این وضعیت از همان آغاز یعنی از زمانی که مهندس بازرگان، نخست وزیر را چاقوی بی دسته

ت. در این معادله قدرت نیروهای مسلح پاسدار انقالب از آغاز تا به امروز نقش حفظ موازنه قدرت را های انقالب است تا به امروز بی وقفه ادامه داشته اسخمینی و کمیته

 .رسدشود و به سپاه یکه تاز و قدرتمندی که امروز می بینیم، میبرعهده داشته اند. نقشی که با چماق آغاز می



های غول آسای اقتصادی سپاه، اقتصاد سیاه سپاه های سپاه، مجتمعها، اطالعات سپاه، زندانصیهای ذیل آن از قبیل بسیج، لباس شخدر واقع سپاه پاسداران و ارگان

 .است( …روستا و شهر شوراهای مجلس، جمهوری، ریاست)جمهوریت و( فقیه والیت مطلقه نهاد) اسالمیت وجه دو دائمی کشمکش این و دوگانگی این محصول…و

نقش حامی و شریک والیت مطلقه فقیه، روزبه روز سهم بیشتری در قدرت سیاسی و اقتصاد رسمی و غیررسمی پیدا کرده است. در فرایند این کشمکش دائمی، سپاه در 

لی اتوان یکی از سناریوهای احتمتواند به غلبه کامل سپاه بر دو نهاد رقیب جمهوری اسالمی و قبضه شدن قدرت در دست سپاه بیانجامد. دست کم میادامه این فرایند می

ای سهم و نقش سپاه در حاکمیت افزایش بیشتری پیدا کند و در یک روند چند ساله قدرت نظامیان جانشین قدرت اهلل خامنهآینده را چنین ترسیم کرد که پس از آیت

میان نهاد والیت مطلقه و نهادهای انتخابی  دهد که از شکاف و کشمکشهای انتخاباتی محدود امروز که به مردم فرصت میمطلقه فقیه شود. در این صورت همین رقابت

سرنوشتی که پیامدها و خطرات برای گشودن فضای سیاسی و اعمال اراده خود از طریق صندوق آراء، ایفای نقش کنند نیز از میان خواهد رفت. اگر قرار است ایران به چنین 

اقتصاد محدود و ممنوع شود.اما برای انجام چنین کاری که به یک معجزه شبیه است، نخست الزم  زیادی به دنبال خواهد داشت دچار نشود، باید دخالت سپاه در سیاست و

 .هاستن به پادگاناست معجزۀ بزرگتری اتفاق بیفتد و آن همدلی و همراهی نهاد والیت فقیه با نهادهای انتخابی در مساله ضرورت کنترل سپاه و بازگرداندن آ

 امنیت ایران و سپاه پاسداران

همیشه در جمهوری اسالمی دو مرکز تصمیم گیری رقیب وجود داشته است، نهاد والیت مطلقه فقیه و نهاد 

ریاست جمهوری. که اولی به نیروی سرکوب سپاه تکیه دارد و دومی در یک رقابت بسیار محدود جناحی از 

 .صندوق آراء بیرون می آید

اسی، عدالت اجتماعی، رشد روندهای دموکراتیک و تامین برابری شهروندان در برابر قانون است. یک بعد دیگر تامین امنیت ملی و تعمیق آن مستلزم توسعه اقتصادی و سی

 .ای استهای بین المللی و همسایگان منطقهزدایی در سیاست خارجی و ایجاد مناسبات صلح آمیز با قدرتامنیت ملی نیز تنش

ره نقش منفی ایفا کرده است. حضور و دخالت نظامی سپاه پاسداران برای صدور انقالب اسالمی در کشورهای منطقه و تبلیغ سپاه پاسداران در عرصه امنیت ملی نیز هموا

ن فهمید واتبین ایرانی را ارضاء کند، اما با کمی دوراندیشی میاین توهم که عمق استراتژیک ایران مرزهای اسرائیل و سواحل مدیترانه است، ممکن است ناسیونالیسم کوته

دی، های اقتصاهای ملی و فرصتای، بازتولید جنگ و خشونت، از میان رفتن ثروتهای منطقهکه ادامۀ این نقش سپاه در خدمت سوداگران بین المللی جنگ افزار، رشد تنش

 .است ایران ملی امنیت افتادن خطر به نهایتا و  گسترش فقر عمومی

 

 .نوشته علی رهنما” نیروهای مذهبی بر بستر نهضت ملی“برگرفته از کتاب (– ۲( )۱)
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 ۶ رهشما | جدید دوره | ۲۱۱۲ دسامبر ۲۲ | ۱۹۳۱ دی ۱ | شنبه سه

 سپاه؛ برآیند سیاست و اقتصاد استثماری

 
 کاظمیان مرتضی: توسط

 مقصود از سپاه چیست؟ -۱

ان از یک کل واحد و منسجم و همسان سخن گفت، یا برای تحلیل این توگوییم، مراد چیست و نهاد مورد نظر چه ابعادی دارد؟ آیا میوقتی از سپاه پاسداران سخن می

 ی آن هستیم؟سازمان عریض و طویل، ناگزیر از توجه به وجوه متکثر و متنوع و گسترده

ی خود بگیر را در زیرمجموعهقآید آیا مقصود سازمان حجیمی است که چند صد هزار کارمند و کادر سپاهی و بسیجی حقوبه این معنا، وقتی از سپاه سخن به میان می

 دهد؟های ایشان، تحت پوشش اقتصادی و معیشتی قرار میشود و به شکلی غیرمستقیم، با خانوادهشامل می

که در مراه نیست. چنانهای امنیتی و نظامی رأس هرم سپاه یا سازمان اطالعات آن، همدل و هاگر چنین باشد، نباید از یاد برد که بخش مهمی از این بدنه لزوما با پروژه

، به نامزدهایی جز افراد مطلوب و مورد توجه ۱۹۸۸و  ۱۹۵۶های ایشان در دو انتخابات ریاست جمهوری روایتی مشهور، بخش بسیار مهمی از بدنه و کادر سپاه و خانواده

 .کانون اصلی قدرت رأی دادند

ن گمان یاراشود. بیهای این بخش از سپاه به ذهن متبادر میاه و اقدامات امنیتی ـ اطالعاتی و سرکوبشود، سازمان اطالعات سپدر سطحی دیگر، وقتی از سپاه گفته می

 کنند؟شوند؛ اما آیا تمامیت سپاه را نمایندگی و تعریف میطائب، بخش مهمی از سپاه محسوب می

 های اقتصادیاالنبیاء سپاه یا بنیاد تعاون و دیگر بنگاههای قرارگاه خاتمفعالیتی ی اقتصادی( نیز وضع مشابهی وجود دارد. گسترهای یکسر متفاوت )حوزهدر عرصه

وی دیگر کند، و از سسو تمامیت اقتصاد ایران را مستقیم و غیرمستقیم از خود متأثر میای، تقریبا نامعلوم است. وضعی که از یکبرانگیز، و از زاویهی سپاه، تأملزیرمجموعه

 های اقتصادی سپاه، مساوی با سپاه هستند؟رسد. آیا قرارگاه خاتم و این بنگاهگون است که ارزیابی خروجی آن، کاری بس دشوار به نظر میچنان متکثر و گونه

ان سپاه ای با عنوی مقولههستند، در ارزیاب های اقتصادی پرشماری که توسط سپاهیان بازنشسته و منتزع شده و نشده از سپاه مشغول به فعالیتدر همین عرصه، آیا بنگاه

 شوند؟های اقتصادی چه نسبتی با سپاه دارند؟ به چه میزان از رانت )ازجمله رانت اطالعات( منتفع میشوند؟ این بنگاهپاسداران، محاسبه می

نام  ی بهاحظات، توجه ناظر یا تحلیلگر در ارزیابی واژهها و مالویژه نسبت بسیج با آن، کم نیست. حاصل این پرسشهایی از این دست، و مرتبط با اجزای سپاه و بهپرسش

 .سپاه پاسداران است

گون است که در باال و به اجمال برخی از آنها مورد آید، بحث در مورد نهادی با ابعاد و اجزاء پیش گفته و متکثر و گونهاز این زاویه، وقتی سخن از سپاه پاسداران به میان می

 .های مختلف، نظر داشتها و آثار متفاوت بخشی هر تحلیل، به اجزای این کل، و کارویژهدیگر سخن، ضروری است در هر ارزیابی از سپاه، و ارائهاشاره قرار گرفت. به 
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حظات متعدد را بااهمیت خصوص در طراحی هر راهبرد سیاسی، رعایت مالگر عرض و طول غریب و بسیار قابل تأمل سپاه پاسداران است؛ و بهاین نگاه، به نوعی تبیین

 .سازدمی

 اندیشند؟آیا فرماندهان سپاه یکسان می -۲

راندن گام به گام سپاه از سیاست بر برای عقببرای بهبود وضع مستقر در ایران نیز جز تالش تدریجی و زمان

ادی قتصو اقتصاد، راهی دیگر موجود نیست؛ کوششی با تکیه بر نیروی اجتماعی مخالف نهادهای سیاسی و ا

 .اسثتماری، و مبتنی بر جامعه مدنی حامی تکثر در سیاست و اقتصاد

ویژه ی مهم دیگر چنین است که آیا راهبرد و نگاه سیاسی یکدستی در میان سپاهیان ـ بهپس از اشارت پیشین )تبیین اجمالی ابعاد سپاه و تکثر آن(، پرسش و مالحظه

 فرماندهان آن ـ وجود دارد؟

 ، ازجمله شرایط«اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه»، و «اعتقاد به مبانی اسالم، انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی»سپاه پاسداران تاکید شده که  یدر اساسنامه

ان اطالعات سپاه را به پیشنهاد فرمانده گزیند. نفر نخست نظام هم چنین رییس سازمعضویت در سپاه است. افزون بر این، فرمانده کل سپاه را رهبر جمهوری اسالمی برمی

 .ای مستقیم در سپاه داردکند. والیت فقیه هم چنین نمایندهکل سپاه، مشخص و منصوب می

 .ازای این ساختار و مناسبات، بازتولید رژیم مبتنی شده بر والیت مطلقه فقیه و متکی بر نیروهای نظامی ـ امنیتی سپاه استمابه

عنوان یک شاهد مهم، در ماجرای که بههای متمایز، نه دور از ذهن و غیرمترقبه است و نه غیرواقعی. چنانزبور، تکوین راهبردها و وجود نگاهاما در متن مفروض م

شود از دو گروه اصلی ، میای، و پس از آن حتی، مواضع متفاوت چند جناح در سپاه قابل اشاره است. به اجمالوگوهای جمهوری اسالمی با غرب در موضوع انرژی هستهگفت

 .عزیمت متفاوت استکم سه نگاه و نقطهی دستی اتمی سخن گفت؛ که هر گروه، دربرگیرندهمخالف و موافق مصالحه

 :در میان مخالفان، این سه گروه قابل اشاره هستند

 .شوند( برخوردار می…ق کاال و ارز و های گسترده )قاچاکاسبان تحریم؛ باندهایی از سپاه که از منافع اقتصادی مترتب بر تحریم .۱

 .جویندای و حواشی فنی آن، سود میهای هنگفت هستهای؛ باندهایی از سپاه که از منافع اقتصادی مترتب بر پیگیری پروژهکاسبان هسته .۲

گرایی و تالش برای بازتولید و تداوم نظام ایدئولوژیک های سیاسی ـ ایدئولوژیک مطلوب خود را مبتنی بر اقتدارتندروهای اقتدارگرا؛ باندهایی از سپاه که پروژه .۹

 .کنندمبتنی بر والیت مطلقه فقیه تعقیب می

 .دانند؛ و به مخالفت با آن مشغول بوده و هستندهای خود را در صورت مصالحه با غرب در تهدید میاین هر سه گروه اصلی، پروژه

 :هستندبندی اما موافقان نیز در سه گروه اصلی قابل دسته

بینانه و ای واقعهای عمرانی و تجاری و نیز مناسبات مالی ـ پولی( است؛ و مواجهههای اقتصادی گوناگون )اعم از پروژهآن بخش از سپاه که درگیر پروژه .۱

 .گرایانه با تعمیق تفاهم داردعمل

 .المللی دارندی عقالنی در متن مناسبات بینای که محاسباتی منطقی و برآوردهابین و مدبر و خردپیشهنیروهای کارشناس و واقع .۲

ای شده، با دخالت نظامی ـ امنیتی در منطقه، قدرت بازدارندگی ای به مراتب کمتر از آنچه در انرژی هستهتوان با هزینهرأس هرم سپاه قدس که معتقد است می .۹

 .برای نظام ایجاد کرد

 .کنندای و تعمیق مصالحه استقبال میمتی، از تقلیل ماجراجویی هستهعزیاین هر سه گروه اصلی، هر یک از منظری و با نقطه

ها و باندهای موثر در سپاه. گو اینکه مفروض است در تواند شاهدی باشد بر یکدست نبودن جناحها و رویکردها در موضوع انرژی اتمی(، میبندی نگاهشده )دستهمورد تبیین

های سیاسی، های فردی و گروهی، و ارزیابیزمان، منافع اقتصادی، اولویتنظری نیست و نباشد؛ اما هممیان ایشان، اختالف ضرورت تداوم رژیم مبتنی بر والیت فقیه

 .ندگیرها و موضوعات گوناگون بیرونی، واکنش الزاما یکسان و راهبرد همسانی در پیش نمیهای مختلف در مواجهه با واقعیتکند. این بخشهای محسوسی ایجاد میتفاوت



 .توجهی قرار گیردهم با تکثر و عرض و طولی که دارد ـ مورد بیاین مالحظه نیز نباید در هرگونه ارزیابی سپاه ـ آن

 چگونه نهادی استثماری شکل گرفت؟ -۳

 نخست؛ تأسیس سپاه

عرصه  های سپاه محدود بهماموریت»سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به صراحت اعالم کرده که 

نه محدودیتی را برای سپاه گومقام معظم رهبری هیچ»و تاکید کرده است: « نظامی، دفاعی و امنیتی نیست.

 «.انددر انجام ماموریت در ابعاد مختلف دفاع از انقالب اسالمی قائل نشده

های زمانی مختلف )دوران جنگ، پس از جنگ، دوران اصالحات، و ر برشمیان سپاهی که پس از تغییر نظام سیاسی تأسیس شد، با سپاهی که امروز وجود دارد، و حتی د

 .نژاد( فعال بود، اختالف کم نیستدوران احمدی

ان سپاه پاسدار»شود، و او این نیرو را به نام ی وی گذاشته میبر عهده« تشکیل نیروی گارد ملی»مطابق گزارش دکتر ابراهیم یزدی، در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، 

 .کنداندازی میراه« انقالب اسالمی

افرادی مثل مرحوم بهشتی و آقای موسوی اردبیلی قصد داشتند این نیرو را به بازوی نظامی حزب جمهوری »کند که اهلل خمینی در پاریس، تصریح میمشاور ارشد آیت

 «.گفتند که محمد منتظری را به فرماندهی سپاه بگماریدای به ما اسالمی تبدیل کنند و به صراحت نیز آن را بیان کردند و حتی در جلسه

 .ای، تعقیب شد، و سپاه چونان ابزاری مهم در بازتولید اقتدارگرایی ایفای نقش کرداالسالم خامنهنگاه مزبور به نوعی پس از رهبرشدن حجت

ند، زیر نظر شورای انقالب قرار گرفت، و در عمل به بازوی نظامی رهبر جمهوری اسالمی ی بخشی از آن فعالیت کمثابهسپاه که قرار بود زیر نظر دولت موقت فعال باشد و به

 .تبدیل شد

فرد ـ تمایز و منحصر بههمزمان با ایفای نقش در تمرکز قدرت در جمهوری اسالمی و به حاشیه راندن و سرکوب مخالفان و منتقدان، سپاه در جنگ هشت ساله جایگاهی م

ی سیاست تدریج بازیگری متفاوت در صحنهیافته، سپاه بهو خاتمه یافتن نزاع کش ۲۳۸هدایت و بسیج نیروی انسانی ـ داشت. با نوشیدن جام زهر قطعنامه ی ویژه از زاویهبه

 . و اقتصاد شد

 االنبیاء و تکوین سپاه اقتصادیدیگر؛ قرارگاه خاتم

های خود را را با تکیه بر امکانات در اختیار و زمان با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تشکیل شد و فعالیتاالنبیاء در دوران رهبر دوم نظام، و نیز همقرارداد خاتم

 .مانده از دوران جنگ آغاز کردتجهیزات باقی

های اقتصادی ها و بنگاهشسته شده، در شرکتتر در سیاست و اقتصاد یافت. بخش قابل توجهی از فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای بازنشدهگام به گام، سپاه جایگاهی تثبیت

 .النبیاء و نیز در باندهای سیاسی قدرت، ایفاگر نقشی توامان شدندخصوصی و مرتبط با قرارگاه خاتمشبه

های نجومی با قرارگاه قرارداد عقد و ز،گا و نفت از  نژاد در صدر قوه مجریه، آغاز دورانی جدید برای سپاه بود. درآمدهای نجومی و چند صد میلیارد دالریاستقرار احمدی

 .های امنیتی و اقتصادی و نظامی آن شدای مشدد سپاه را در ابعاد گوناگون گسترش داد و موجب تقویت بخشگونههای اقتصادی سپاه، بهاالنبیاء و زیرمجموعهخاتم

، ۱۹۸۵بسیارمهم نفت و گاز )با قراردادهای نجومی و میلیارد دالری( گسترش داد. اردیبهشت  یهای خود را از ساخت راه و پل و سد به حوزهاالنبیاء فعالیتقرارگاه خاتم

االنبیاء پروژه را قرارگاه خاتم ۱۹۱۱حدود »گزارش داد: ی سابق سپاه پاسداران، گذشت، سردار رحیم صفوی، فرماندهدرحالی که هنوز سه سال از عمر دولت احمدی نژاد نمی

 «.دار شده استعهده های مختلفدر بخش



 ۱۱۱ از بیش هم امروز و …داشتهپروژه را در دستور کار  ۱۲۱۱تا به حال بیش از »همان هنگام، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز اعالم کرد که سپاه 

 «.پروژه را در دست اقدام دارد

های مختلف )ازجمله آب، سدسازی، پاالیشگاه، نیروگاه و خطوط طرح عمرانی را در حوزه ۲۲۱۱ارگاه اجرای بیش از االنبیاء نیز گفت که این قری وقت قرارگاه خاتمفرمانده

 .و آزادراه( برعهده دارد های ریلی و جادهگاز، زیرساخت

شفافیت این س هرم آن، و آشکار نبودن و عدمهای اقتصادی مرتبط با رأبینی است که به علت ماهیت امنیتی و نظامی سپاه پاسداران و گستردگی بخشقابل پیش

 .های آن موجود نباشدها، برآورد دقیقی از میزان سرمایهزیرمجموعه

های مهم و دار اصلی فهرست مطول و قابل توجهی از شرکتکند و سهامهای معظم سپاه است که در حوزه بورس و بانکداری فعالیت میبنیاد تعاون یکی از زیرمجموعه

 .شوداست. این بنیاد یکی از پنج هلدینگ بزرگ و اصلی اقتصاد ایران محسوب میهبانک

 .هایی است که سپاه در اختیار دارد و برآورد دقیق و قطعی از شمار آنها و نقش آنها در اقتصاد ایران و سپاه، موجود نیستو این همه، مستقل از کارکرد اسکله

و در مقام رئیس ستاد  ۱۹۸۹اسکله غیرمجاز در جنوب کشور ایجاد کرده؛ محمدباقر قالیباف در سال  ۶۱عالم کرد که سپاه مهدی کروبی در زمان ریاست بر مجلس ششم ا

ر دولت اسکله غیرمجاز در کشور سخن گفت؛ و بعدتر در انتهای عم ۲۱از  ۱۹۸۲نژاد در سال اسکله غیرمجاز خبر داد؛ دولت احمدی ۹۵مبارزه با قاچاق کاال و ارز از فعالیت 

 .مورد اعالم کرد ۱۶۵هایی را که تحت نظارت نهادهای دولتی نیستند وی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعداد اسکله

ها و تواند شاهدی باشد بر یکدست نبودن جناحها و رویکردها در موضوع انرژی اتمی(، میبندی نگاه)دسته

است در ضرورت تداوم رژیم مبتنی بر والیت فقیه میان ایشان،  باندهای موثر در سپاه. گو اینکه مفروض

های های فردی و گروهی، و ارزیابیزمان، منافع اقتصادی، اولویتنظری نیست و نباشد؛ اما هماختالف

ها و موضوعات های مختلف در مواجهه با واقعیتکند. این بخشهای محسوسی ایجاد میسیاسی، تفاوت

 .گیرنداکنش الزاما یکسان و راهبرد همسانی در پیش نمیگوناگون بیرونی، و

های غیرقانونی برای مبادله کاال و قاچاق، و نیز نقش استفاده بخش امنیتی حاکم بر سپاه از اسکلهریختگی و نیز سوءهای متفاوت، خود شاهد مهمی از شدت بهماین گزارش

 .غیرقابل انکار آن در اقتصاد ایران است

های اقماری و مرتبط گرفته تا قاچاق کاال و ارز(، اختاپوسی را سامان االنبیاء گرفته تا بنیاد تعاون، و از شرکتی عریض و طویل )از قرارگاه خاتمین مجموعههرچه هست، ا

اندهای قدرت، و اشخاص سودجو، در حال دهد که از هفت دولت و نظارت دقیق، تقریبا رهاست و در راستای منافع هسته اصلی قدرت، رأس امنیتی حاکم بر سپاه، بمی

 .ایفای نقش است

شود آنها را اند و دیگر نمینظامیان با سالم و صلوات وارد بازار شده»کاران گفته است: گرایان/محافظهدر ارزیابی مهمی، احمد توکلی، از نمایندگان شاخص اردوگاه اصول

 «.خارج کرد

شکلی االنبیاء خود به یک پیمانکار بزرگ و کارگزار عمده تبدیل شده، و در بخشی از اقتصاد، و بهمغفول گذاشت که قرارگاه خاتمتوان در این بخش ی مهم را نمیاین نکته

ی مشاور و اجرایی های مهندسبه شرکت ۹یا  ۲ها در قالب قراردادهای دسته های بانیانش در پیش گرفته است. و آن، واگذاری اجرای طرحناخودآگاه، رفتاری مغایر با مطلوب

 .ی خود ـ و به شکل مستقل ـ در خور تحلیل استنوبهدر بخش خصوصی است. اتفاقی که به

تبط های اقتصادی مراالنبیاء و دیگر زیرمجموعههای اقتصادی رأس هرم سپاه و قرارگاه خاتمبه تعبیری، بخشی از طبقه متوسط شهری در ایران، دانسته یا ندانسته با پروژه

 .نمایدسازی آن بسیار دشوار میاست. تعاملی که تفکیکشده 

 آخر؛ بازوی سرکوب و اقتدارگرایی



ای هدفمند و تدریجی، طیف مهمی از سپاه را گرداگرد و همسو با رأس هرم نظام سیاسی، سامان داد و تغییر تدریجی ترکیب گونهای، بهاهلل خامنهنگاه نظامی ـ امنیتی آیت

های امنیتی ـ نظامی آن در رویدادهای داخل کشور، شاهدی مهم از تغییر و دخالت ۱۹۵۱ی شد. تولد قرارگاه ثاراهلل سپاه در نیمه نخست دههبلوک قدرت را موجب 

 .است« اطالعات موازی»ی مثابهرویکردها در سپاه بود. و این برکنار از فعال شدن سازمان اطالعات سپاه به

ی کوی توان رونمایی رسمی از آغاز دوران جدید برای سپاه توصیف کرد. آنجا که از پس فاجعهرا می ۱۹۵۸سیدمحمد خاتمی در تیر  فرمانده ارشد سپاه به ۲۱ی نامه

های اضاعترطلب خواستند که در واکنش به دانشگاه، سردارانی چون عزیز جعفری، محمدباقر قالیباف، قاسم سلیمانی، حسین همدانی، غالمعلی رشید از رییس جمهور اصالح

 «.دانیمکاسه صبرمان به پایان رسیده است و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی»اتخاذ کند؛ و تاکید کردند که « تصمیم انقالبی»دانشجویان، 

توسط سازمان اطالعات سپاه،  ۱۹۸۱و فروردین  ۱۹۵۳اسفند یافت؛ بازداشت گروهی نیروهای ملی ـ مذهبی در های سیاسی ـ امنیتی سپاه گام به گام افزایش میدخالت

 .یکی از شواهد مهم این بسط معنادار بود

ای قدر الزم شهره شد. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای آن انتخابات، پس از اعالم نتایج رسمی در نامهنیز به ۱۹۸۱دخالت سپاه و بسیج در انتخابات ریاست جمهوری 

 و مراکز از بعضی به وجوه برخی پرداخت طریق از هاشهرستان از بسیاری در بسیج و سپاه از هاییبخش» خطاب به رهبر جمهوری اسالمی، نوشت:  بسیارمهم و سرگشاده

 «.کردندمی تبلیغ دیگری فرد برای غیرقانونی طوربه ها،صندوق سر بر غیرطبیعی حضور با چنین هم و بودند گرفته خدمت به را آنها ها،هیأت

 برحذر  این اقدام اند، ازبخشی از سپاه و بسیج را که در کارهای سیاسی وارد شده»افزاید: اش، خطاب به رهبر جمهوری اسالمی میکروبی با اشاره به هشدارهای قبلی

ه ا مستقیماً به آنها محول شود نه آنکهمسئولیت این که است آن کار بهترین کنند، پیدا دسترسی قدرت مراکز به بسیج و سپاه در دوستان از ایعده است قرار اگر …دارید

 «.این راه مرتکب اقدامات غیرقانونی شوندای به قدرت نمایند و دراعتبار سپاه را خرج رساندن عده

گرا نیروهای اصول»نژاد اذعان کرد که دیمقام وقت فرمانده کل سپاه ارزیابی کروبی را همان هنگام تأیید کرد. وی پس از پیروزی محمود احممحمدباقر ذوالقدر، قائم

نژاد ی، احمدیو« ها جلب نمایند.بحمداهلل با طراحی درست و چندالیه توانستند در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ، حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به آن

 .یف کردتوص« ورزیگری و عدالتباوری، انقالبیگرایی، دیننماد اصول»را 

که فرارسید و دستبرد موثر و معنادار در نتایج که رخ داد، دخالت بخش امنیتی سپاه بار دیگر مشهود شد. سازمان اطالعات و بازوهای  ۱۹۸۸انتخابات ریاست جمهوری 

 .ها معترض ایفا کردندیلیونم مدنی اعتراض نخونی فروکوفتن و شده طراحی پیش از  های گسترده وسرکوب سپاه )چون قرارگاه ثاراهلل( نقشی موثر در بازداشت

 .صراحت از نقش موثر بخش امنیتی حاکم بر سپاه در کودتای انتخاباتی و سرکوب خونین جنبش سبز گفته استفرمانده کل سپاه پاسداران به

اشرار و اراذل را که با تیغ و قمه سر »هزار نفر از  ۲کند که حدود میدر سوریه کشته شد( نیز تصریح  ۱۹۳۱اهلل که مهرماه سردار حسین همدانی )فرمانده سپاه محمد رسول

 .هزار بسیجی را برای سرکوب جنبش سبز، سامان داده و هدایت کرده است ۱۲و نیز حدود « و کار داشتند

های امنیتی حاکم بر سپاه در دوران و نظامی بخش و سرکوب خونین جنبش سبز، و نیز با افزایش توان اقتصادی ۱۹۸۸توان گفت که پس از انتخابات با اطمینان می

 .ی اقتصاد و سیاست تثبیت کرد و در مقام دولتی پنهان و در سایه بیشتر بسط یافتنژاد، سپاه بیش از پیش خود را چونان نهادی استثماری در دو حوزهاحمدی

کرد. این در حالی رخ داد که حسن روحانی تقریبا به عمر جمهوری اسالمی، در نهادهای عالی گرا را نیز خیلی زود به اعتراض بلند وضع مزبور صدای رییس جمهور اعتدال

 .قدر الزم از ساختار سیاسی قدرت اطالعات و شناخت داشته استنظامی و امنیتی و مدیریتی نظام حضور، و به

 اطالعات فساد دانست و گفت که جمع شدن« عامل»در دست یک نهاد را « اهر قدرتمظ»، انحصار و جمع شدن ۱۹۳۹روحانی در ارزیابی و انتقادی صریح و مهم در آذرماه 

 .آورددر اختیار یک نهاد فساد می رسانه و تفنگ و

 دی استثماریافزایی نهاد سیاسی و اقتصاسپاه؛ هم -۴

آید آیا مقصود سازمان حجیمی است که چند صد هزار کارمند و کادر سپاهی وقتی از سپاه سخن به میان می

های ایشان، شود و به شکلی غیرمستقیم، با خانوادهی خود شامل میبگیر را در زیرمجموعهو بسیجی حقوق

 دهد؟تحت پوشش اقتصادی و معیشتی قرار می
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جانبه از وجوه و داران گذار به دموکراسی، ناگزیر از تأمل دقیق و ارزیابی همهاشاره شد، سپاه در ابعاد سیاسی و اقتصادی، نقشی غریب یافته، و دغدغهکه در باال چنان

 .های گوناگون آن، در طراحی و تدوین هر راهبرد کارآ هستندکارویژه

ظم مقام مع»و تاکید کرده است: « های سپاه محدود به عرصه نظامی، دفاعی و امنیتی نیست.ماموریت»کرده که  سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به صراحت اعالم

 «.اندنه محدودیتی را برای سپاه در انجام ماموریت در ابعاد مختلف دفاع از انقالب اسالمی قائل نشدهگورهبری هیچ

آمیختگی امنیتی ـ سیاسی میان شخص اول نظام را از وظایف سپاه پاسداران دانسته، و نوعی درهم« المللیای و بینطقهرصد دائم مسائل داخلی، من»ای نیز اهلل خامنهآیت

 .است کرده ایجاد )خود( و گماشتگان موثق خویش در سپاه 

سپاه و جریان امنیتی ـ نظامی گرداگرد و همسو با رهبری ، و همراهی بخش امنیتی حاکم بر «والیت مطلقه فقیه»کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسالمی، با ابتناء بر 

مانی کند و ساگمان نسبتی با منافع ملی ایران برقرار نمیکند. روندی که بیاندازهای مطلوب سیاسی ـ ایدئولوژیک خود را تعقیب میها و چشمها و پروژهنظام، سوگیری

 .دموکراتیک ندارد

، به نقش نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی «خورند؟ها شکست میچرا ملت»شمندشان با عنوان عجم اوغلو و رابینسون در پژوهش ارز

دهای تدریجی بهبوافزایی میان نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری و پشتیبانی این نهادها از یکدیگر، موانعی نیرومند در برابر کنند. به باور ایشان، هماستثماری اشاره می

 .ای شوم که در آن نهادهای استثماری همین که مستقر شوند، تمایل به ماندگاری دارندآورد؛ چرخهوجود میی بسته، دوری باطل بهشوند. و تداوم این حلقهمحسوب می

دهی خوبی هستند؛ بنابراین قادرند به نحوی موثر با تغییرات اساسی که شوند، برخوردار و توانمند و دارای سازماناز این زاویه، کسانی که از تداوم وضع موجود منتفع می

 .ی جریان سیاسی ـ امنیتی حاکم بر سپاه قابل ردیابی استتوصیف، به شکلی محسوس درباره امتیازات اقتصادی و سیاسی ایشان را از بین خواهد برد مبارزه کنند. این

ر ابتدای ویژه با عنایت به ابعاد غریب آن که دی سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی سپاه )بهیر وضع مستقر در ایران، و فائق آمدن بر سلطهای غیرقابل انکار، تغیگونهچنین، و بهاین

ی مدن افتن جامعهو دشواری است. روندی که نیازمند تکوین نیروی اجتماعی حامی تکثر و دموکراسی، سامان ی بر و پیچیدهمطلب مورد اشاره قرار گرفت(، کار بس زمان

 .توانمند، و افزایش شمار همدالن دموکراتیزاسیون حتی در ساختار سیاسی قدرت است

ت. او بر دانسمی« سازی جامعه مدنیفعال»گرایی که بعدتر خود رییس جمهور برزیل شد، تحقق وضع دموکراتیک و گذار به دموکراسی را در پیوند با کاردوسو، روشنفکر چپ

های مستقل گرفته تا بخش خصوصی و حامیان حقوق بشر و توسعه و مخالفان ای و رسانهئتالفی گسترده از نیروها و کنشگران جامعه مدنی )از فعاالن رسانهاهمیت تحقق ا

 .اقتدارگرایی(، با هدف بازخلق دموکراسی و تغییر روند نامطلوب مستقر تأکید کرده است

راندن گام به گام سپاه از سیاست و اقتصاد، راهی دیگر موجود نیست؛ کوششی با بر برای عقبایران نیز جز تالش تدریجی و زمانرسد برای بهبود وضع مستقر در به نظر می

 .تکیه بر نیروی اجتماعی مخالف نهادهای سیاسی و اقتصادی اسثتماری، و مبتنی بر جامعه مدنی حامی تکثر در سیاست و اقتصاد
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 جایگاه سپاه در اقتصاد ایران

 
 وهابی مهرداد: توسط

کنم. یکند، شروع مکه دوست محترمم ناصر مهاجر با قرائتی از فردوسی، غالبا استفاده می« زنهار»ا با عاریه گرفتن اصطالح با تشکر از انجمن گفتگو و دموکراسی*، سخن ر

. ستا نادقیق و فینامک اندازهبی است، روشن همه برای که دالیلی به سپاه، مورد در اطالعات و هاداده که  این  درآمد گفتار من دربرگیرنده دو زنهار است: زنهار نخستپیش

ی خواهم درباره آمارهای ضدونقیضای دارد و ما به اندازه اش واقف نیستیم. االن نمیاینکه اقتصاد رسمی و غیررسمی، به خصوص غیررسمی سپاه، ابعاد خیلی گسترده ویژه به

گرفته تا  ۱۹۶۳االنبیاء در سال و قرارگاه خاتم ۱۹۶۵ون سپاه در سال که در این باره وجود دارد صحبت کنم. اگر فقط بخش رسمی آن را در نظر بگیریم از بنیاد تعا

ه های وابسته و نزدیک بها در واقع شرکتاند، در حالی که این طور نیست. قرباالنبیاء دانستهها را همان قرارگاه خاتمام بعضی جاها، قربها را باید نام ببریم. من دیده«قرب»

هایی مثل شرکت رد: قرب نور، قرب امین، قرب قادر، قرب شریف، قرب بسیج، قرب کربال، قرب مهندسی، توسعه اعتماد مبین، انواع شرکتسپاه است و انواع مختلف دا

 .نیست روشن چندان هم اینها فعالیت ابعاد بنابراین. است زیاد بسیار تعدادشان که …رزمندگان، شرکت رزمجو و 

اندازه حساس است. من می خواهم ول نیست، این است که موضوعی که قرار است در اینجا به آن پرداخته شود موضوعی سیاسی و بیتر از زنهار ااهمیتزنهار دوم که کم

االست. ب توان معیارها و ضوابط آکادمیک را رعایت کرد، به خاطر اینکه وزن سیاسی مسائل بسیاربحثم بیشتر آکادمیک باشد مشکل در این است که در این امر به سختی می

شود و تأکیدی که بر نقش سپاه وجود هستند؟ تا چه اندازه نقشی که به سپاه نسبت داده می ها درست و دقیقگاه اوقات ما موظفیم از خودمان سوال کنیم که آیا آمار و داده

سن بودم که از شهید منوچهر ها هستند. من خیلی کماسی در زندانشد که پنجاه هزار تا صدهزار زندانی سیدارد، واقعیت دارد. یادمان نرود که در زمان شاه گفته می

شد که های ایران شاید گنجایش چهار پنج هزار نفر را داشته باشد. آن موقع اهمیت سیاسی ماجرا باعث میگفت این ارقام از کجا آمده؟ زندانشنیدم که میکالنتری می

که این  بینیدای است، مثال کارهای آقای آلفونه را اگر در نظر بگیرید، میورت گیرد. بعضی کارها دارای خصلت دوگانهکمتر در امر مثال تعداد زندانیان سیاسی تدقیق ص

هار گویم را به خاطر همین دو زنام همه آنچه میمشکل وجود دارد که چقدر بار تحقیقی و آکادمیک و چقدر بار سیاسی در ماجرا وجود دارد. من تالشم این است و آماده

 .ستدانیم ابعاد مسئله چینمیپس بگیرم. اول ناکافی و نادقیق بودن اطالعات و دوم به خاطر اختالط جنبه علمی و جنبه سیاسی مسئله. بنابراین ما به طور کامال دقیقا 

کنم. پس از مقدمه نیز گفتار من دو بخش طرح میهای اصلی بحث را که سه سئوال است مبعد از این پیش درآمد گفتار من مشتمل بر یک مقدمه است که در آن پرسش

 رابطه این در. الگوها دیگر با قیاس در صنعت و سپاه رابطه تاریخی –مطالعه تطبیقی  -۲داری جایگاه سپاه در اقتصاد ایران و یا رابطه اقتصاد سپاه و اقتصاد سرمایه -۱دارد: 

طبیقی وجود دارد که جایگاه سپاه را مشخص کند؟ و در انتها یک موخره و اینکه در قبال سپاه ت مقیاسی آیا دید و برد امن توانمی الجزایر و پاکستان و ترکیه از مثال طور به

 .پردازیمچه باید کرد می

 مقدمه

متعاقب دو دوره ریاست جمهوری کند. اولین نکته تز مسلط پیرامون جایگاه سپاه بخصوص خواهم بپردازم روشن میهای اصلی را که به آنها میمقدمه بحث من پرسش

است. اما تز اصلی چیست؟ تمرکز اقتصاد ایران زیر نفوذ سپاه پاسداران و تحول نظام موجود به سوی یک نظام  ۱۹۸۸های ماقبل آن در نژاد و اعتراضات سالاحمدی

 .دیکتاتوری نظامی از نوع رژیم نئوپاترومونیال یا سلطانی، پرتوریا یا خونتای نظامی
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درصد اقتصاد  ۶۱رویم. ایم. ایشان نظر داده که ما به طرف یک خونتای نظامی مییان محافل آکادمیک، این تز را بیش از دیگران از جانب آقای عباس میالنی شنیدهدر م

 .کند(کند بلکه از شصت درصد صحبت میایران تحت کنترل سپاه است)او برخالف برخی دیگر از صاحب نظران از چهل درصد صحبت نمی

 .کندمی صحبت تجاری – صنعتی –نظرگاه آقای سعید ارجمند را داریم که از یک کمپلکس نظامی 

کند؛ یک رژیم نظامی قوی که در داریم که در واشنگتن کوارترلی منتشر شد که از رژیم پرتوریا صحبت می ۲۱۱۱را در سال  (Hen-Tov) تحقیقات گونزالس و هنتف

 .ی توام استاعین حال با رهبری خامنه

  Gardiens Les چی از سازمان مجاهدین خلق صحبت کنیم که در این ارتباط کتابی به نامو در میان اپوزیسیون ایرانی هم غیر از آقای گنجی باید از مهدی ابریشم

 Révolution la de پاه داردهای رسمی و غیررسمی سمنتشر کرد که مطالب زیادی از جمله درباره قسمت ۲۱۱۸را در سال. 

 .ای از مقاالت را در این مورد نوشتو از آقای بهروز خلیق به عنوان دبیر اول سازمان اکثریت باید صحبت کنیم که مجموعه

ن زمینه ن که در همیهانتینگتوباز در میان همین جریانات سیاسی باید در ایاالت متحده آمریکا از خانم هیالری کلینتون اسم ببریم و نیز مشاورین مهم و محققینی نظیر 

 .صحبت کرده اند

من اصال باورم این نیست که در ایران ما یک رژیم دیکتاتوری متمرکز سلطانی داریم. چنین نیست. و این 

اشتباه است که فکر کنیم سپاه فقط چاکر رهبر است. سپاه استقالل خودش و نقش خودش را در سیاست 

 .دارد و باید آن را جدی گرفت

 تحت مرکزت سوی به ما اقتصاد داری ایران چیست؟ آیا این است که آیا این نوع ارزیابی صحیح است؟ به عبارت دیگر نقش اقتصادی سپاه در ارتباط با سرمایهپرسش اول من 

 رود؟می پیش سپاه کنترل

 شود. نمونه پاکستان را خانمای متعدد در کشورهای دیگر مشاهده میهها در اقتصاد تنها مختص ایران نیست. نمونهدانیم نقش فزاینده نظامیپرسش دوم این است که ما می

 ارتشی اقتصاد ارتشی: شرکتهای»منتشر کرده است به نام  ۲۱۱۱در سال   (militry business) (milbus) عایشه صدیقه در کتاب بسیار باارزشی که درباره میلبوسها
های کشاورزی از های سیمان، کود شیمیایی، محصوالت و فراورده، مخابرات، شرکتسازیساختمان نقل عمومی،  ها در کنترل حمل ونظامی قدرت اهمیت به «پاکستان در

 .جمله غالت، بیمه، تکنولوژی اطالعاتی و بانکداری و.. بررسی کرده است

اع و اقسام مندی از انومالی و نیز بهره هایمعافیت با مالی –عتی های صندر ترکیه شاهد این هستیم که صندوق بازنشستگان ارتش )اویاک(، به یکی از سه بزرگترین مجتمع

 .ها تبدیل شده استیارانه

توان گفت بخصوص از زمان روی کار آمدن آقای پوتین که در واقع از اولیگارشی ها خلع ید کرد بخصوص از اولیگارشی هایی که معروف این امر را در مورد روسیه هم می

 .تمرکز ایجاد کرد یک و بودند مالی – نفتی – صنعتی هایگروه به 

توان یک تیپولوژی درآورد؟ و بعد از این تیپولوژی و این های مختلف میتوان الجزایر و مصر را نیز نام برد. بنابراین پرسش من این است که آیا با این نمونهدر همین مورد می

توان قرار داد؟ این به لحاظ تاریخی و تطبیقی حائز اهمیت است. و نیز از خود سوال کنیم که آیا این الگوها مینمودار، رابطه سپاه و صنعت در ایران را در کدام یک از 

بخشید اما برای اقتصاددان مهم نیست که چه موجودی کشور را اداره هست؟ مرا به خاطر به کارگیری این تعبیر می« کارآیی اقتصادی»اقدامات سپاه در اقتصاد، دارای 

اش پینوشه نظامی است. او در سال تواند به طور موثر اداره کند. نمونهگوید خوب او میند. تا زمانی که آن موجود بتواند به طور موثر اقتصاد را اداره کند اقتصاددان میکمی

 کند دارای چنین کارآیینقشی که سپاه در اقتصاد ایران بازی میآلنده را ساقط کرد اما اقداماتی که در شیلی انجام داد کارآیی اقتصادی داشت. آیا اقدامات سپاه و  ۱۳۵۹

 هست؟

توانیم درباره سپاه داشته باشیم؟ غیر از اینکه اگر جمهوری اسالمی نباشد، هایی میپردازم این است که ما چه توصیهپرسش سوم و نهایی من که اگر فرصت باشد به آن می

توان مسئله سپاه را مطرح کرد؟ خوب خواهد بود. ولی در وضعیتی که همین رژیم جمهوری اسالمی حاکم هست چگونه میسپاهی هم در کار نخواهد بود و البته چه 

 :کنمهای متفاوتی در این رابطه وجود دارد که من به دو مورد از آنها اشاره و بعد بخش اول بحثم را مطرح میتوصیه



 .ه. پیشنهاد مشاوران نزدیک به آقای روحانی این بود. اما زیاد موثر واقع نشد و زیاد هم راه دوری نرفتتوصیه اول: اخذ مالیات از نهادهای وابسته به سپا

های اولیه پایان جنگ، در میان بسیاری افراد مطرح شده بود و ایشان دوباره آن را طرح کرد و آن این که توصیه دوم: این پیشنهاد از جانب آقای بهروز خلیق بود که در سال

 .اه را در ارتش ادغام کنیمسپ

 چیست؟ ایران اقتصاد در سپاه جایگاه –بخش اول 

 رویم؟آیا ما به سمت تمرکز اقتصاد ایران تحت کنترل سپاه پیش می

یی است که زیر نظر قرارگاه هاهای اقتصادی سپاه را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: حوزه انتفاعی و حوزه غیرانتفاعی. منظور از حوزه انتفاعی، فعالیتتوان فعالیتمی

 .دارد رارق اقتصادی بزرگ مجتمع و هولدینگ یک عنوان به سپاه نظر زیر که مختلفی هایفعالیت تمام بلکه سپاه، مهندسی بخش فقط نه  گیرد.االنبیاء صورت میخاتم

کند و کند. یعنی سپاه برای افراد سپاهی اشتغال ایجاد میازنشستگی را تامین میمنظور از بخش غیر انتفاعی نقش سپاه به عنوان نیرویی است که مثال تأمینات اجتماعی و ب

 .دهدکنند، میکند و یک رشته خدمات اجتماعی به سپاهیان و افرادی که با سپاه کار میآنها را بیمه بازنشستگی می

 اجتماعی –های رفاهی های اقتصادی و نیز فعالیتدر جهت عدم تمرکز در فعالیت بندی به این دو حوزه بزرگ را بپذیریم به عقیده من در مجموع نقش سپاهاگر تقسیم

 یرانا اقتصاد در سپاه نفوذ آیا که است نشده بررسی مداخله این ظرایف کافی اندازه  به که است این بحثم دارد، حضور کم ایران اقتصاد در سپاه که گویمنمی من. است

 .عدم تمرکز شده است. من نگاهم این است و توضیح خواهم داد که بیشتر به عدم تمرکز منجر شده است سبب عکس به یا است سپاه هسیطر زیر اقتصاد تمرکز با مترادف

کند. می عهای انتفاعی بیشتر نقش پیمانکار را داشته است. یعنی بخش وسیعی حدود پنج هزار کنتراتچی خصوصی دارد که کارهایش را بین آنها توزیسپاه در حوزه فعالیت

خش بیشتر های اقتصادی نیست، بلکه این ببیشترین نقش سپاه نه کنترل اقتصاد ایران، بلکه سودآوری شخصی برای اعضای سپاه است. یعنی نقش سپاه، سازماندهی فعالیت

کند و به این معنا سپاهیان در ایران نقش دالالن را ع میهایی توزیهای مختلف اقتصادی و تولیدی و غیره را بین گروهکند و فعالیتبه عنوان دولت پیمانکار عمل می

 است ایرابطه نای. خورندمی نان راه این از کسانی چه یعنی دید باید هم باال به پایین از. دید پایین به باال از فقط نباید را سپاه اقتصاد و  .دارم تأکید نکته این بر من  دارند.

 .ی داردایران منشدالل خصوصی امعهج با تر دقیق یا مدنی جامعه با که

تا به امروز داریم، این است که صندوق تأمینات،  ۲۵کند. یکی از مسائل مهمی که ما در ایران بعد از انقالب در حوزه تأمینات اجتماعی نیز به همین ترتیب عمل می

ی و بازنشستگی و رفاه کشور است. سود شخصی اجتماع تأمین صندوق در رکزتم عدم باز مورد این در سپاه نقش. است شده تجزیه قسمت چندین به …بازنشستگی و 

ان زارهای اقتدارسازی یعنی به عنوسپاهیان آری اما نه تمرکز اقتصاد زیر نفوذ سپاه. به گمان من، اقتصاد بیش از آنکه برای سپاه به عنوان اقتصاد مطرح باشد به عنوان اب

شود و برایش اقتصاد به عنوان های شدید جناحی و حفظ پایگاه اجتماعی خود وارد اقتصاد مین دولتی در دولت و به خاطر رقابتوسیله سیاسی مطرح است. سپاه به عنوا

 هایظامن با زنی و است متفاوت کامال پینوشه رویه با نمونه این. سود حداکثر کسب یا و سودآوری منابع تا است مطرح قدرت منابع تجدید و قدرت منابع یکی از ابزارها و 

 تواند آن را بهنامیم؛ یعنی ارتش که قدرت نظامی است با تمرکز و انباشت بر روی سرمایه میارتش ها و یا آنچه که ما در اقتصاد انباشت بدوی سرمایه می در اقتصادی

 .های دیگری که تولیدی است و یا هر سمت دیگری سوق دهدحوزه

گفته است. « گذاری اهل غنیمتسرمایه»یعنی  (Booty Capitalism) کاپیتالیزم بوتی  کنم که ماکس وبر به آنی تعریف میمن اساسا نقش سپاه را در چارچوب چیز

 .ای و مالکیت تعین نیافته در ایرانگیر جزئی است از منطق رژیم مصادرهداری غنیمتسرمایه

 .دارد چشم سیاسی اقتدار مالاع برای اقتصاد در نفوذش به اما است اقتصادی  سپاه فاقد استراتژی

های ایرانی هم خیلی المللی پول است. اقتصاددانها باید قطع شود. پیشنهاد صندوق بینگویند یارانهمی

های زدند. بسیار خوب. اما چرا باید دادن یارانه به سپاه متوقف نشود. چرا باید شرکتبرایش سینه می

 دا کنند؟ورشکسته سپاه با درآمد نفت ادامه حیات پی

 .قبل از اینکه تز خود را تشریح کنم الزم میدانم روند تحول اقتصاد در ایران و نفوذ سپاه در اقتصاد را در دو دوره تاریخی تشریح کنم



با تاسیس بنیاد تعاون سپاه، سپاه  ۱۳۸۸شود )اگر چه از سال االنبیاء شروع میاز زمان تشکیل قرارگاه خاتم ۱۳۳۱ای که از سال ساله است؛ دوره ۱۲دوره اول؛ دوره نخست 

 .جمهوری آقای رفسنجانی و سپس آقای خاتمی استاین دوره پانزده ساله دربرگیرنده دو دوره ریاست. ۲۱۱۲پاسداران وارد فعالیت اقتصادی شده بود( تا سال 

ای ربط دارد. اخذ ست. و باز توضیح خواهم داد که چرا به رژیم مصادرههاتاکنون است. این دوره ده ساله اخیر مستقیما مرتبط به سیکل مصادره ۲۱۱۲دوره دوم از 

 .گیردهای دولتی از جانب سپاه باالخص در این دوره است که شکل میکنترات

سپاهی از جبهه برگشته و وارد جامعه  های تجاری استقالل مالی بود. اساس آن هم این بود که صدها هزاردر دوره پانزده ساله اول، انگیزه اولیه سپاه برای ورود به فعالیت

درباره سپاه این حرف را زد که اعضای سپاه با ( ۱۳۳۹) ۱۹۵۲اندازی هم برای اشتغال نداشتند. آقای هاشمی رفسنجانی در سال مدنی و زندگی مدنی شده بودند و چشم

حال ظرفیت کشور را در زمینه پیمانکاری افزایش دهند. او  عین در و کنند تأمین و حفظ را خود نظامی ماشین نیز و تأمین را خود معاش توانندمی  ورود به حوزه اقتصاد

ه قانون اساسی جمهوری اسالمی مطرح کرد. به گمان من این ماده هیچ ربطی به این موضوع ندارد که سپاه خودش اقتصاد ایجاد کند. چون آن ماد ۱۱۵این را بر اساس ماده 

مامورین نظامی در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده کرد بدون اینکه توانایی نظامی پرسنل در شرایط صلح تقلیل  توان از نیروهایگوید میمی

اهیانی ایجاد اشتغال برای سپهای اقتصادی شود. بر این مبنا بود که مهم ترین نکته در آغاز پانزده ساله اول، گوید که سپاه خودش رأسا صاحب بنگاهپیدا کند. این اصل نمی

ها و تأمینات اجتماعی برای اعضای سپاهی و بازنشستگان آن به عنوان یک قشر صاحب امتیاز و به این اعتبار مهم ترین بود که از جنگ برگشته بودند و ایجاد صندوق بیمه

بود. اگر ما در کشورمان دولت رفاه را شرکت بیمه تأمین اجتماعی در نظر بگیریم  نقطه حضور سپاه در اقتصاد در پانزده ساله اول عدم تمرکز در بخش تأمینات اجتماعی

 .ها و بازنشستگی و تأمینات اجتماعی اش را خود تحت نظر بگیردرود، بلکه در این حوزه برای خودش تأسیسات مستقلی دارد که باید بیمهسپاه زیر بار نمی

 –آهن سرخس مشهد، راه – قم و ساوه –اطق جنگزده، ساختن سد مثل سد کرخه، سد گتوند، شبکه آبرسانی، شاهراه تهران در طول پانزده ساله اول ما شاهد بازسازی من

 نم البته که) چی،ابریشم آقای گفته به بنا است؟ نفر چند دوره این در دارند حضور خاتم قرارگاه در که کسانی تعداد کل. هستیم غیره و تهران مترو شش خط مشهد،

هزار نفر در آن جا  ۲۲، حدود ۲۱۱۲و  ۲۱۱۱های اما به هر حال کسی است که حرف زده و چیزی در این ارتباط گفته است(، در سال ندیدم ایشان حرف برای بعیمن

دوره پانزده ساله کل درآمدهای سپاه دوازده یعنی پایان این  ۲۱۱۱اند. در سال هزار نفر از بسیج بوده ۱۲هزار نفر از سپاه و  ۱۱پرسنل وجود داشته است که از بین آنها، 

 .میلیارد دالر بوده است

درصد این افراد به سپاه تعلق  ۸۲هزار نفر کارمند دارد.  ۱۹۲االنبیا فقط ای کامال متفاوت است. در این دوره قرارگاه خاتمبه این سو، دوره ۲۱۱۱-۲۱۱۲دوره دوم یعنی از 

صاص ها به این بخش اختپنج هزار نفر پیمانکار بخش خصوصی در حال کار با این بنگاه هستند. هشت درصد مصارف دولتی زیرساختندارند یعنی افراد غیرسپاهی هستند. 

و خوزستان  های آذربایجان غربی، کردستان، لرستانهای آبرسانی و سدسازی را در استاناند چیست؟ در این دوره مثال شبکهدارد. اما کارهایی که در این دوره صورت داده

 .های نفت و گاز استافتد مداخله در حوزهادامه یافته است اما مهم ترین اتفاقی که در این دوره می

درآمد سالیانه سپاه، هفت میلیارد دالر  ۲۱۱۵کند. و از سال در ظرف یک ماه در زمینه نفت و گاز، سه قرارداد به مبلغ هفت میلیارد دالر منعقد می ۲۱۱۶سپاه در سال 

میلیارد دالری برای ساختمان لوله نهصدکیلومتری  ۱،۹است. در دوره اول مجموع درآمدهای پانزده سال، دوازده میلیارد دالر بود. از مهم ترین قراردادهای سپاه، قراردادی 

بلوچستان بود و نیز قرارداد سه میلیارد دالری برای توسعه رساندن گاز طبیعی از عسلویه در استان بوشهر به بندرعباس در استان هرمزگان و ایرانشهر در استان سیستان و 

و  ۲۱۱۵های شوند. بنابراین بعد از تحریم از جانب آمریکا در سالها حائز اهمیت زیادی میمیادین گاز پارس جنوبی. این قراردادها بخصوص بعد از تحریم ۱۶و  ۱۲فازهای 

رسانیم. بعد از سر گوید که ما ادامه دادیم و داریم به سرانجام میدهد. اما بعدا میرا دیگر ادامه نمی ۱۶و  ۱۲ه فازهای گوید توسعسپاه می ۲۱۱۸و اروپا در سال  ۲۱۱۱بعد 

یاء االنبه خاتمالوصف قرارگاو علیرغم اعالم این موضع که برخی نهادها که منظور سپاه است نباید مداخالت زیادی در اقتصاد بکنند مع ۲۱۱۹کار آمدن آقای روحانی در سال 

کند. دو بانک هم تأسیس سازی در تهران برای پنج سال آتی منعقد میهای ساختمانقراردادی بیست میلیارد تومانی )شش میلیارد دالری( با شهرداری تهران برای پروژه

از بانک مرکزی مجوز  ۲۱۱۳عنوان بانک دولتی و بانک انصار در سال  به ۲۱۱۵شود یکی بانک انصار و دیگری بانک مهر البته بدون مجوز بانک مرکزی. بانک مهر در سال می

 .گیرندمی

 :افتددر این دوره حضور سپاه سه اتفاق مهم می

ه مانی و بشود. من تأکید دارم که در ایران نفت ملی نیست. در ایران نفت خودخودمانی سازی نفت و گاز. سپاه در کنار بیت رهبر و دولت رسمی صاحب نفت و گاز می- ۱

 .یک معنا خصوصی شده است. در واقع خصوصی شدن نفت هم به این معناست که نفت سه متولی دارد:سپاه،بیت رهبر و دیگری دولت رسمی

 .فت و گازهای در اختیار سپاه و بسیج است برای به گردش انداختن ارز حاصل از فروش نهای ایران هم هست. بانکهر کس بر نفت دست بگذارد، صاحب بانک- ۲

اند اساسا عبارت است از انتقال از مالکیت سازی یاد کردهسازی که از آن به نام خصولتی و نیز به نام خودمانیسازی است. امر خصوصینکته بسیار کلیدی، امر خصوصی- ۳

 .برممیبخش دولتی به بخش شبه دولتی. من از این آخری، به عنوان سومین سیکل مصادره در جمهوری اسالمی نام 



و درست بعد  ۱۹۲۸گیر یاد کردم چیست؟ این اصطالح را خود آقای خمینی وضع کرد. وقتی که در سال گذاری غنیمتای و آنچه که به نام سرمایهمنظور از سیکل مصادره

هستند. این اصطالح  ودش قرار داد گفت اینها غنائم جنگیهای مالی و بانکی را مصادره کرده، تحت نظارت خگر و صاحبان شرکتصنعت ۲۹از انقالب، بنیاد پهلوی و اموال 

ر دولت هستند و نه زیر نظ بسیار مهم است. غنائم جنگی معنا داشت و در واقع پایه تأسیس بنیاد مستضعفان گذاشته شد. معنای آن این بود که این درآمدها نه زیر نظر

د هایی هستند که در واقع دولت بایشدند و نه از نوع دستگاهای که به طور سنتی اداره میهای مذهبیع دستگاهدستگاه سنتی شیعه. یعنی نه از نوع وقف هستند و نه از نو

ه بآن دوره ربطی به سپاه ندارد،  اداره کند. این درآمدها به عنوان غنائم جنگی باید زیر نظر شخص امام، بیت امام، ولی فقیه و روحانیت حاکم اداره شود. این منطق که در

ای جمهوری اسالمی را بگیرم تقریبا هر ده سال یک بار های مصادرهسیکل گذارم. اگر میانگینها میکل نظام جمهوری اسالمی مربوط است. اسم این را سیکل اول مصادره

 .اندبوده

خمینی فتوایی داده شد که تمام اموال رها شده بعد از جنگ باید زیر قانون اساسی از جانب  ۱۳بعد از پایان جنگ با عراق اتفاق افتاد. طبق ماده  ۱۹۶۸سیکل دوم در سال 

به بعد به جای بنیادمستضعفان چیزی به نام ستاد داریم. اشاره کنم که بر حسب بررسی کنسولگری فرانسه و  ۱۹۶۸نظر ستادهای اجرایی فرمان امام قرار بگیرد. از سال 

ند، گفته بودند بین هفت تا ده درصد تولید ناخالص ملی ایران زیر نظارت بنیادها یعنی بنیاد مستضعفان و جانبازان و داده بود ۲۱۱۵مطابق گزارش اقتصادی که در سال 

گوید مجموع این درآمد حاصل از داریم که می ۲۱۱۹نوامبر  ۱۹و  ۱۲، ۱۱دیگر بنیادهای مشابه مثل کمیته امداد است. در مورد ستاد، گزارشی از رویترز در تاریخ 

 .میلیارد دالر است. این دوره دوم است ۳۲های اجرایی ئتهی

شان را باید نهادهای موازی شود. شکل دادن به نهادهایی که در هیچ جایی نیستند. اسمافتد؟ مهم ترین واقعه این است که دولت غیرنهادی میدر این دو دوره چه اتفاقی می

 .دستگاه سنتی شیعه اند و نه حتی زیر نظارتگذاشت. نه زیر نظارت دولت

شود که ای گفته میشود. این امر از جانب خامنهای انجام میتوسط حکم حکومتی خامنه ۲۱۱۶قانون اساسی در سال  ۱۱سیکل سوم، سیکلی است که با تجدیدنظر در اصل 

ینجا شود. در ادر این دوره انجام می ایگسترده نحو به دولتشبه به دولت اموال انتقال یا سازیخصوصی مسئله بنابراین. شوند خصوصی باید هشتاد درصد بخش دولتی 

 .نامیم. بدون این سیکل مصادره، اقتصاد سپاه معنی نداشتدهم تا ابعاد این انتقال روشن شود و اینکه چرا آن را سیکل مصادره میآماری را ارائه می

درصد است. در دوره  ۶،۳سازی که متوقف شد( میزان انتقال بخش دولتی به شبه دولتی ا برنامه خصوصیدر دوران رفسنجانی )یعنی دوران تثبیت و تعدیل که مالزم بود ب

نژاد، این انتقال به میزان درصد است. در دوران آقای احمدی ۱۱درصد است. یعنی در دوره پانزده ساله اول مجموعه انتقال بخش دولتی به شبه دولتی  ۱.۱خاتمی این رقم 

های بخش دولتی به شبه دولتی را در نظر آورد که سپاه بتواند شود باید این انتقال اموال و بنگاهگیرد. بنابراین وقتی از یک سیکل مصادره صحبت میمی درصد صورت ۸۳

نفت و گاز و حضورش در شبکه پولی های گمان اهرم اصلی سپاه حضور و کنترل بخشماند. بیحضور خودش را در اقتصاد تجسم ببخشد وگرنه درآمدهای سپاه روی هوا می

 .دولتی سازی( بودسازی )شبهشود نیازمند این خصوصیبانکی ایران است. ولی آنجایی که تبدیل به مالکیت بنگاهی می

ین که ستاد اجرای فرمان امام نیز خرد. جالب اشود. در همین زمان است که سپاه شرکت مخابرات را میدرصد از سهام مخابرات به سپاه فروخته می ۲۱، ۲۱۱۳در سپتامبر 

آورند. در اینجا اتفاق مهمی در حال رخ دادن است. از نهاد دولتی به کند. هم سپاه و هم ستاد مخابرات را به تملک در میبخشی از سهام شرکت مخابرات را خریداری می

 .رویمسمت غیرنهادی شدن نظام پیش می

ولتی بودن، نهادهای موازی و غیرنهادی کردن نهادها یعنی آنارشی سازمان یافته؛ این ساختاری است که پیش آمده است. بخش هاست. چند داین یکی از مهم ترین ویژگی

توان به های اجتماعی باز کرده است. االن نمیشرکتی که از آن یاد کردیم یک نان دانی برای این گروه ۲۱۱۱اند. مهمی از بازنشستگان سپاه در بخش خصوصی پیمانکار شده

 .کندهایی فعالیت میدولتی در چه حوزهتفصیل آمارهایی را ارائه داد که نشان دهد این بخش شبه

 بوده ردنک غیرمتمرکز و  توان گفت حضور سپاه در اقتصاد ایران بسیار گسترده است ولی این حضور در جهت تمرکز نبوده، بلکه در جهت غیرنهادیبه طور خیلی خالصه می

 فاهر و تأمینات سازمان پراکندگی و تجزیه–قال اموال دولتی به بنیادهای شبه دولتی مذهبی و نظامی که قبال شروع شده بود. دوانت-یک: معناست دو به امر این. است

 .خودمدار گوناگون نهادهای به اجتماعی

 .تا اینجا به سوال اول پاسخ دادم

 پاهبررسی تطبیقی و مدل سازی از فعالیت های اقتصادی س

کنند که آیا این نهاد اقتصادی دارای کارایی )سودآوری( است یا نه؟ اگر ها از این منطق پیروی میاقتصاددان

 هادن این آید که شود. وقتی این پرسش پیش میاش اتفاقا باعث رشد نیروها میدارای کارایی نیست انحالل



اقتصادی وابسته به  بزرگ نهاد این که گویممی .امداده قبال را پاسخ من کرد، منحل شودمی چطور را بزرگ

سپاه فاقد کارآیی است. همین امروز باید گفت که درآمد نفت و گاز و شرکت در میادین نفت و گاز هیچ ربطی 

 اولین باید ها این. است دولتی تمرکز در حل راه تنها هم اجتماعی خدمات و تأمینات درباره ندارد؛  به سپاه

 .باشد مدنی جامعه جنبش های خواست

 ندیدم یتیپولوژ من وقت هیچ اما شودمی اشاره بسیار موضوع این به داریم؟ اقتصاد و سپاه رابطه برای مثال نهادها این بررسی برای  اما سوال دوم این بود که آیا ما تیپولوژی

ترس توانند به کتاب در دسبطه ارائه بدهم. عالقمندان میرا این برای تیپولوژی یک ااینج در کنممی سعی من: دارد مطابقت الگویی چه با صنعت و سپاه رابطه دهد نشان که

 :انتشار من رجوع کنند تحت عنوان

Thr political Economy of Predation, New York, Cambridge University press, ۲۱۱۶ 

ها این بود که ها بر جنوبیاست. یکی از دالیل پیروزی شمالی ۱۸۶۱-۹ ا قبل از جنگ داخلی در آهن در ایاالت متحده آمریکنمونهای که من گرفتم رابطه ارتش با صنعت راه

دانیم که آمریکا ارتش بسیار کوچکی داشت. حتی بعد از آهن یک پل ارتباطی بسیار مهم است. میآهن استفاده کنند. راهها زودتر فهمیدند که چرا باید از راهارتش شمالی

ها هم دوست نداشتند ارتش بزرگی داشته باشند. ارتش امپریال آمریکا در فاصله الل علیه استعمار انگلستان بالفاصله ارتشش را متفرق کرد. آمریکاییپایان جنگ استق

-ی آن سه طرح داشتند. طرح اولآهن بود. براگیرد و اساس آن نیز در واقع پیمان بین ارتش و صنعت راهو در واقع بعد از جنگ داخلی شکل می ۱۳۱۱تا  ۱۸۲۱های سال

آهن باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و با ارتش مثل هر مشتری دیگری رفتار شود. چون آنان خواهان ارتشی کوچک ها اعتقاد داشتند اساسا ساختن راهجنوبی

 ایمفتضحانه خیلی شکست با اش به لحاظ هزینه طرح این. باشد آهنراه عتصن صاحب رأسا خود باید ارتش گفتندمی آنها. بود هاشمالی آن از طرح این –بودند. طرح دوم

 و هاسرخپوست کردن کنریشه غربی، هایایالت در امریکا ارتش نفوذ رشد باعث و درآمد اجرا مرحله به هاشمالی جانب از که سوم طرح مرحله این در–سوم طرح. شد روبرو

آهن. در این شدند گردید عبارت بود از همکاری ارتش و بخش خصوصی به عنوان صاحب راهکه وارد می ایتازه هایکلنی با آنها کردن جایگزین و آنها هایزمین مصادره

دهد و در آهن میها گرفته بود را به صنعتگران بخش راهگیرد. ارتش زمین مجانی یعنی زمینی که از سرخپوستمرحله ارتش امپریالیستی آمریکا برای اولین بار شکل می

 من گمان به. است دوره همین از امریکا صنعتی –دهد. پیدایش مجتمع نظامی ها را مجانی یا با هزینه بسیار کم انجام میآهن حمل و نقل وسایل نظامی و ارتشیعوض راه

این نمونه اساس مسئله، انباشت سرمایه  در. داریم امریکا ارتش در که است اینمونه نمونه، یک. درآورد الگو سه صنعت و ارتش رابطه برای توانمی نمونه این از راحتی به

ابع است و سود صنعتی ت است. ارتش دنبال رانت نیست. رانت ارتش تابع سود سرمایه است. نمونه دوم درست معکوس این است. برای ارتش، گرفتن رانت، یا اقتدارش اصل

خواهیم که در آن ارتش بسیار ضعیف باشد. نمونه سوم در ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم قابل مشاهده دی را میای است که اصال ما اقتصاآن است. نمونه سوم نمونه

 .است

 ارتش کوچکی داشته استدر اقتصادهایی که رشد صنعتی آنها قابل توجهی داشته اما ارتش وزن کوچکی در دولت داشته یک نمونه بسیار مهم، انگلستان است که همواره 

ه کند. نمونه روسیه دقیقا از رژیم رانتی بهرهای نظامی آمریکایی دفاع میاالصول از نمونه کنتراتحتی موقعی که یک امپراتوری مستعمراتی بزرگ داشت. نمونه ترکیه علی

سیه. کند مثل ارتش رودش را به لحاظ نظامی بسیار قدرتمند میگیرد. نمونه ایران به رژیم رانتی نزدیک است اما از رژیم رانتی بدتر است. چون در نمونه رانتی، ارتش خومی

سازی بیشتر برای درآمدهای شخصی این یا آن پاسدار یا سردار مورد استفاده کند. بنابراین این نوع بنگاهتر میدر نمونه ما، ارتش از دولت جداست و دولت را مرتب غیرنهادی

 .صاد تحت نفوذ سپاه برای حداکثرسازی سود نباید تلقی کردگیرد، و آن را به معنای تمرکز اقتقرار می

 چه باید کرد: از منظر اقتصادی تنها راه انحالل فعالیت اقتصادی سپاه است

سئله نهادهای موازی دارد. ممن مشابه اصطالح بیماری هلندی از بیماری ایرانی اقتصاد یاد کرده ام. سخن من معطوف به کشورهایی است که در آنها نهادهای موازی وجود 

اند که به نظرم مفهوم نارسایی است. در شرایط عادی دولت ماکس وبری دولتی است که برای آن استفاده کرده« های ورشکستهدولت»ها از مفهوم خیلی مهم است. بعضی

 – اقتصادی –مشارکت دارند و در رقابت با هم دستگاه سیاسی ها و دستجات مختلفی هستند که به انحای مختلف در قوه قهریه قدرت قهریه در آن متمرکز است. گروه

 .شودمی استفاده امور تحمیل برای خرابکاری قوه از. است متفاوت سیاست و اقتصاد اداره چگونگی در اوضاع اما ایران در. گردانندمی را اجتماعی

آهن را با مالیات قند و شکر انجام داد که توسعه با اقتدار شود. مثال رضاشاه ساختن راهازی نمیکند و باعث نهادساولین ویژگی سپاه ایران این است که دولت را تقویت نمی

دهد. منطقش رانت ارتش نیست آهن را به عنوان زیر ساخت انجام میآید و اصال ربطی به دموکراسی ندارد ولی منطقش این است که ارتش ساختن راهآمرانه به حساب می

 .سود اقتصادی است



 انزند. شود می ایجاد موازی نهادهای انواع کلمه سیاسی معنای به – یک. شود می خارج بودن دولت از  بدین ترتیب دراین وضعیت یعنی بیماری ایرانی به دو معنا دولت

یهم د. در حوزه اقتصادکن می عمل قضایی و امنیتی نهادهای حوزه موازی نهاد یک عنوان به سپاه بود؟ کسی چه کهریزک مسئول. آنهاست برای ویژه بند یک ببینید را اوین

 .کندسازی را حذف و شبه دولتی میافتد. سپاه خصوصیهمین اتفاق می

 از نباید یبرالل یک. است مضر  داری ماسازی است، باید بگوید که نقش اقتصادی سپاه برای اقتصاد سرمایهبنابراین یک لیبرال واقعی در ایران، کسی که واقعا مدافع خصوصی

رفاه نیستند.  ها مدافع دولتبلکه باید الاقل طرفدار کارآیی بنگاه برای افزایش سود باشد. اقتصاد سپاه برای سوسیالیست ها هم مضر است. مگر سوسیالیست کند دفاع داللی

رد. بنابراین سپاه اآلن باعث به هم دا را خودش خدمات و أمیناتت که شده دولت یک خودش برای االن سپاه. کند متمرکز را اجتماعی  دولت باید کار تأمینات و خدمات

 .شودگویم سپاه باعث عدم تمرکز میکند. به این معناست که من میشود نه اینکه نهادسازی میخوردن نهادها می

جلوگیری از کودتای ارتش داشته به یک معنا به سپاه این  در رابطه با حوزه سیاست و دموکراسی هم همین نقش منفی را دارد این که گفته می شود سپاه نقش موثری در

 کودتا از سپاه اوال معنا؟ چه به. است داشته نقش دموکراسی توسعه از ممانعت  نقش داده می شود که به توسعه دموکراسی پرداخته است. خیر؛ سپاه از همان روز اول در

ن و معترضین بود. ترکمن صحرا، کردستان و جاهای دیگر. و تا جایی که به ارتش مجاهدی چپ، جریانات سرکوب اول روز همان از کرد سپاه که کاری اولین نکرد، جلوگیری

 .شد باعث اختالف در دستگاه دولت شدمربوط می

است که تأمینات و رفاه اجتماعی و  اما چرا از منظر یک اقتصاددان مهم است که فعالیت اقتصادی سپاه را باید منحل کنیم. اولین کاری که از سپاه باید بگیریم این

 .بازنشستگی را در دست دولت متمرکز کنیم. نه کمیته امداد این حق را داشته باشد، نه بنیاد مستضعفان و نه سپاه

ت بتم اصال در این چارچوب نیسگوید اکنون نفت ملی است؟ سپاه چه ربطی به نفت دارد؟ نفت ایران را ملی کنید. من صحهم چنین به حوزه نفت توجه کنیم. چه کسی می

تر کرده است تا یک دیکتاتور نظامی. راه ایران به سوی دموکراسی که مثال سپاه به یک نحوی به دموکراسی پایبند بشود. سپاه وضعیت دموکراسی را در ایران به مراتب مختل

 .کند که سپاهرا، یک دیکتاتوری نظامی اینقدر مختل نمی

حت ارباره انحالل فعالیت اقتصادی سپاه و چگونگی آن که ممکن است به نظر برخی شعاری سنگین و نشدنی به نظر برسد این است که از قضا خیلی ربنابراین اولین نکته د

 .توان این کار را کرد. با تمرکز تمام تأمینات اجتماعی و ایجاد یک دولت. البته این مرحله هنوز بحث مان دموکراسی نیستمی

های های بنگاهدولتی خاتمه داده شود و این امر مستلزم آن است که داراییسازی واقعی مقدمتا الزم است به مالکیت شبهاین است که حتی برای خصوصیدومین موضوع 

لین شرط دموکراسی، شفاف سازی ها و غیره مشخص شود و شفافیت یابد. مگر اوها، سود و زیان بنگاهشبه دولتی مقدمتا دولتی شود تا چند و چون آنها، میزان دارایی

یست؟ ها در اختیار کاش این است که به طور شفاف این داراییهای سپاه چیست؟ اینکه سپاه باید مالیات بپردازد منطق اولیهنیست. قبل از هر چیز باید بفهمیم که دارایی

 های وابسته بدان کدام است؟سود و زیان بنگاه

 مثال در مورد کهریزک هم صادق است. مسئول ظاهری و رسمی کهریزک کیست؟عین همین قضیه در حوزه سیاست و 

 از و نظامی ایخونت نئوپاتریمونیال، و متمرکز اصال. بسیاراست موازی نهادهای با استثنایی رژیمی ایران، بر حاکم اقتصادی و سیاسی نظام بیماری ایرانی اشاره به این دارد که 

نه  کند. بنابراین سپاههادهای موازی در حال رقابت با هم دیگر هستند و اقتصاد سپاه هم این وضع را تشدید مین. نیست هم آن امثال و انیسلط نظام. نیست  چیزها جور این

کند. اگر کسی طرفدار یکند. از جمله اینکه جامعه مدنی را هم ضعیف و فشل مهای رسیدن به آن را هم کور میکند بلکه راهتنها به دموکراسی و رسیدن به آن کمک نمی

ست. اگر کسی مدنی، دموکراسی و نهادسازی است با اولین جایی که باید برخورد کند سپاه و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد اها، جامعهتوده

آخر سر ضریحی ببندد برای یک دیکتاتور نظامی و بگوید فالن آدم االن محبوب بخواهد با استفاده از این نهادها راهی به دموکراسی بیابد هیچ راهی جز این نیست که در 

 اهمیت در آن بر خواهممی من که اصلی نکته. بردنمی دیگر جایی به راه  شود. چون این نهاد پر هرج و مرجشده است. در بهترین حالت حکومت مستعد رشد این افراد می

 .است نقش دو ایفای  لیدی است و آن اینکه دستگاه ارتش یا قوه قهریه در پیک نکته یک آمرانه، توسعه رد که است این کنم تأکید باز دموکراسی

 .دسازی ایفا کنتواند نقشی کارآ و کارآمد در امر اقتصاد، سودآوری و بهینهبحث من تا اینجا اصال بحث از دموکراسی نبود بلکه این بود که در چه حالتی قوه قهریه، می

 ایجاد مردم برای خطر است ممکن اینکه عنوان به. مردم کردن تلکه یا کشورگشایی یعنی است حفاظتی رانت نقش –تواند بازی کند: یک که قوه قهریه دو نقش میگفتیم 

گیری استفاده نترا منبع عنوان به قهریه وهق از و شده انحصاری قهریه قوه امتیاز طریق از مختلف منابع اینکه یا. کنیممی تلکه را مردم و اندازیممی راه جنگ شودمی

دانیم که سرخ پوستان را غارت کرد، اما غارتش غارت مولد آهن در آمریکا که میوری و سود رساندن. مثل ساختن راهای باشد برای بهرهتواند وسیلهشود. اما قوه قهریه میمی

داری آمریکا با این موضوع ریخته شد. در شیلی ساخت. بعد افراد مختلف در آمریکا سکنی گزیدند. پایه سرمایهها را گرفت و ارتش بزرگی را پوستهای سرخبود. یعنی زمین

های صنعتی غیر از مس، در دوره پینوشه ریخته شد. در چین امروز گذار به سوی اقتصاد سودآور به وسیله ارتش پایه گذاشته شد. سیاست جایگزینی واردات و توسعه بخش

وری هتواند مثل چین بهرتوانم بپرسم این است که اما آیا سپاه به لحاظ اقتصادی میموارد هیچ ربطی به دموکراسی ندارد. سوالی که من به عنوان یک اقتصاددان می همه این



ن شادازه معیار سودآوری مبنای ادامه فعالیت و حیاتشان چقدر است؟ و تا چه ان هایی که دست مثال قرارگاه خاتم قرار دارد سودآوریایجاد کند؟ منظور این است که شرکت

ببینید.  ۱۹۳۹تیر ماه  ۳۹های آقای عباس آخوندی وزیر راه و ترابری دولت روحانی را در ماهنامه تجارت فردا شماره است؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. صحبت

ا اکثر این کنند. امداری میاند بنگاههای سمی چیستند؟ این که بانک ها رفتههای سمّی است. داراییییاش هم دارااولین مشکل ایران را سیستم بانکی دانسته و نکته اصلی

 کنند اکثرا نهادهای شبه دولتی هستند که به مراکز قدرت وابسته اند. تمام آمارهای ایشانداری میاند. او گفته است که این ها که بنگاهها به مرحله ورشکستگی رسیدهبنگاه

معنی است. ماجرا این است که ما یک درآمد نفت داریم و یک رقابت و شویم که اصال ارتشاء و فساد در ایران بینشده را اگر ببینیم متوجه میهای پرداختدر مورد میزان وام

ها هم خوب است. به عنوان نمونه در برمه، و بعضی وقت شود. ارتشاء و فساد حدی داردها صرف این دعوا میدعوای جناحی داریم. این درآمد نفت از طریق همین جناح

ها خارج کرد و همین درآمد منبع اصلی درآمد حکومت نظامی برمه شد. حرف ما این نیست که دارد کار خوب یا بدی دولت تجارت مواد مخدر را متمرکز و از دست دالل

ن ها قاچاق تریاک است. آیا این قاچاق تریاک باعث پیشرفت اقتصادی شده است یا نه؟ سودآوری دارد یا ها کاری ندارد. اصال فرضا کار آکند. اقتصاددان به این حرفمی

دار است. من خودم سوسیالیست هستم اما موضع خودم را در اینجا کامال کنار کنم به عنوان کسی که رفرمیست است، سرمایهداری بحث میخیر؟ من کامال از موضع سرمایه

 توسعه باعث آن از هاییبخش است؟ شده هایی از این اقتصاد سپاه، باعث توسعه اقتصاد ایران کنم که آیا بخشگیر از خودم سوال میعنوان یک رفرمیست پی گذارم و بهمی

ک ی عنوان به نه باشم کرده تقلمن را حرفم اساس باشم توانسته امیدوارم. بینیمنمی چیزی دموکراسی توسعه نه و اقتصادی توسعه از نه ولی است؟ شده دموکراسی

 .سوسیالیست و به همین دلیل درباره دموکراسی صحبتی نکردم

دولتی خاتمه داده شود و این امر مستلزم سازی واقعی مقدمتا الزم است به مالکیت شبهحتی برای خصوصی

ها، سود و زان داراییهای شبه دولتی مقدمتا دولتی شود تا چند و چون آنها، میهای بنگاهآن است که دارایی

 .ها و غیره مشخص شود و شفافیت یابدزیان بنگاه

طلب واقعی با یک سوسیالیست زبان مشترک دارد.این وضعیت نه به نفع به گمان من در ایران امروز یک لیبرال واقعی با یک سوسیالیست زبان مشترک دارد. یک اصالح

 .نفع چپ و سوسیالیسمجامعه مدنی است و نه به نفع دموکراسی و نه به 

راه حل  م. و یا به عنواندوستان شاید بپرسند من درباره نقش بسیار منفی سپاه در اقتصاد ایران صحبت کردم اما نباید نقش مثبت یا منفی سپاه را صفر یا صد بگیری

یت اقتصادی سپاه به این راحتی است. پاسخ من این است که متأسفانه ما گویم خیلی راه حل ساده ای دارد و آن انحالل فعالیت اقتصادی سپاه است؛ واقعا انحالل فعالمی

کنند که آیا این نهاد اقتصادی دارای کارایی )سودآوری( است یا نه؟ اگر ها از این منطق پیروی میتوانیم در اقتصاد مبنا را پرهیز از منطق صفر یا صد بگذاریم. اقتصادداننمی

. امداده قبال را پاسخ من کرد، منحل شودمی چطور را بزرگ نهاد این آید که شود. وقتی این پرسش پیش میاتفاقا باعث رشد نیروها میاش دارای کارایی نیست انحالل

 ندارد؛  پاهس به ربطی یچه گاز و نفت میادین در شرکت و گاز و نفت درآمد که گفت باید امروز همین. است کارآیی فاقد سپاه به وابسته اقتصادی بزرگ نهاد این که گویممی

خواهیم. بنیاد مستضعفان، یرباره تأمینات و خدمات اجتماعی هم تنها راه حل در تمرکز دولتی است. این ها باید اولین خواست های جنبش جامعه مدنی باشد. ما صدقه نمد

گویند ما داریم خدمات امدادی و رفاهی اند؟ میکه برای چه به وجود آمدهپرسیم تا نهاد است؛ در مورد همه اینها می ۱۲ که …ستاد اجرایی، کمیته امداد، یثرب و

 اولین. اندکرده درست سفره خوار ریزه سری یک. نیست خدماتی هیچگونه پوشش زیر کشور جمعیت درصد ده حدود باز ولی! نیست سودآوری قصدمان واقعا و دهیم  می

 عملی این جا جمع کنید. و یا این که اداره میادین نفت و گاز را از سپاه بگیرید. معنی یک در را اجتماعی خدمات و تأمینات دستگاه که این چیست؟ مدنی جامعه خواست

 .کشدگزد و نفس راحتی میاش هم نمیشود. مطمئن باشید اقتصاد ایران ککها هم در مجموع این است که فعالیت اقتصادی سپاه منحل میخواست

ها بگیرد. من کتاب گوید انقالب از آنی این ها را از دست سپاه بگیرد؟ پاسخ را عجم اوغلو می دهد که امروز بحث از آن ها زیاد است. او میباز ممکن است بپرسید ک

ز انقالب به این سو هیچ کس نبود که اتر بگوییم از زمان فروپاشی دیوار برلین بینم. چون در ادبیات اقتصادی ده سال اخیر و یا دقیقاوغلو و رابینسون را بسیار بدیع میعجم

ی به راوغلو و رابینسون کردند. گفتند اساسا نمونه توسعه دموکراسی، فرانسه و انگلستان است. حق رای عمومی در این کشورها بر اثر قدرت شورشگدفاع کند. این کار را عجم

ت ندارد. برای من جالب است که یک سری دوستان در ایران مباحث او را مطرح کرده اند. اما اوغلو و رابینسون هیچ ربطی به اصالح و اصالحاوجود آمده است. خط عجم

شود. این نهادهای شبه دولتی چه هستند؟ نکته « دولت»دولت،  -بحث من در این گفتار بحث از سیاست نبود بحث از اقتصاد بود. از منظر اقتصادی هم باید در ایران یک

دهد. این که حسابرسی و کنترل این نهادهای شبه دولتی وابسته به مراکز قدرت است. االن سپاه پاسداران سالی یک بار به بیت رهبری جواب می دیگر فقدان کامل شفافیت،

ی سپاه پاسداران چیست؟ هادانیم. اما آیا مردم ایران، مجلس ایران هیچ وقت بررسی کرده است که داراییآورد ما نمیچه حساب و کتابی می شود و چه چیزی به بارمی

 های ایرانی هم خیلی برایشالمللی پول است. اقتصاددانها باید قطع شود. پیشنهاد صندوق بینگویند یارانهچطوری بفهمیم کدام بنگاه ضرر داده و کدام نداده است؟ می

های دانگویم زنهای ورشکسته سپاه با درآمد نفت ادامه حیات پیدا کنند؟ من نمیکتزدند. بسیار خوب. اما چرا باید دادن یارانه به سپاه متوقف نشود. چرا باید شرسینه می

 های دل مرااوغلو مشکل ندارم. او حرفاوین بخش امنیتی داشته باشد، آن هم زیر نظر سپاه. من که با عجم پرسم چه دلیلی دارد که زندانکشور را منحل کنید. بلکه می

هایی از گویند سپاه به تقویت بخشرساند یا نه؟ برخی میی دلم را نزدم. به عنوان یک اقتصاددان گفتم که آیا سپاه به کارآیی اقتصادی یاری میهازند. من که امروز حرفمی

 :بینمگویم خیر این طور نیست و اتفاقا من سه بخش خصوصی در ایران میکند من میبخش خصوصی کمک می



بینیم کنیم میبخشی که در حوزه بانکداری راه افتاده است. وقتی کارنامه اینها را بررسی می-۹های سپاه و دیگر نهادها وه پیمانکاریداللی وابسته ب-۲سازی ساختمان-۱

ه صفر و صد نکنم ینکتوانم برای ابدترین بخش، بخش پیمانکاری است. کسی که مدافع بخش خصوصی باشد قبل از بقیه باید جلوی این داللی و پیمانکاری را بگیرد. من نمی

ام اینجا که منادی انقالب باشم. سپاه و دستگاه عظیمی که درست کرده اقتصاد ایران را به سمت گوید انقالب. من نیامدهاوغلو میچیز دیگری بگویم. اینکه چه کنیم؟ عجم

ان خوردن خواص و به این معنا اقتصادی است. اما از این کار آبی برای بخش برد حتی مثل رژیم رضاخانی هم نیست که باعث توسعه شود. کارش بیشتر داللی و نتمرکز نمی

 .کند که ربطی به طبقه میانی ایران نداردشود. این بخش دالل هایی مثل بابک زنجانی ایجاد میخصوصی ایران گرم نمی

فعالیت اقتصادی سپاه که نسخه و راه حل نهایی من بود اکنون در قوطی هیچ شاید تصور شود بحث گرفتن نقش های اصلی که اینک سپاه برعهده گرفته و در واقع انحالل 

رادی فشود. اما واقعیت این طور نیست. در کابینه آقای مهندس بازرگان، در کابینه آقای خاتمی، در کابینه آقای روحانی و نیز آقای رفسنجانی اعطاری در بازار پیدا نمی

فر درباره دولتی شدن اکبر معینکه مصاحبه بسیار جالبی دارد با علی ۱۹۳۲بهمن  ۲، در تاریخ ۵۱دهم به تجارت فردا، شماره جاع میهمین راه حل ها را داده اند. من ار

رفتیم و ایشان گوید ما پهلوی آقای خمینی کند. وی میاندازه قابل توجه است برای اینکه نکته مهمی را مطرح میبانک ها و صنایع در دولت بازرگان. این گزارش بی

فر خیلی  نها ملی یعنی دولتی شوند. بعد از مدتی یک عده از آقایان بازاری پیش ایشان رفتند و مسئله تأسیس بانک اسالمی را مطرح کردند. آقای معیپذیرفتند که بانک

شود. من کند این است که با این کار نهادهای موازی ایجاد میمی ترین نکاتی که مطرحدهد که چرا با تأسیس چنین بانکی مخالفت کردند. یکی از اولیهمفصل توضیح می

های رح شد. برخی از اقتصادداننیز در مباحثم چندین بار مطرح کردم که تأمینات و خدمات اجتماعی باید متمرکز شود. این پیشنهاد نیز اولین بار در دولت آقای خاتمی مط

أمینات اجتماعی این قدر پراکنده باشد. اما آنها این شعار را نتوانستند پیگیری کنند. چرا؟ چون بیت رهبر به آن حساس بود. ایشان مطرح کردند که چرا باید این دستگاه ت

ریح ام تصشد. در همان هنگ پس این خرده به من وارد نیست که این نسخه هیچ جایی نیست. اصال برای بار اول من این نسخه را نپیچیدم بلکه در دوران آقای خاتمی مطرح

کند کنار بگذاریم. شود که شعارهایی که بیت رهبر را حساس میهای تأمین اجتماعی و بیمه ایران ضرر و زیان دارد.اما در این مرحله این واکنش مطرح میشد که شرکت

ی هایففته است که قبال چنین حرر یادمان اصال امروز ما که گذاشت کنار طوری. گذاشت کنار را اساسی شعار این که  این فاکتور برای آقای خاتمی مهم بود. آن قدر مهم

 !گویم در دکان آقای خاتمی پیدا شده استزده شده و تعجب می کنیم این نسخه از کجا پیدا شده؟ من می

ن آقای روحانی پیدا شده است! آقای روحانی اول برداری کند. این نسخه نیز در دکاشعار دومی که من دادم این بود که سپاه چه حقی دارد از میادین گازی و نفتی بهره

نفت پارس  ۱۶و  ۱۲اش گفت نباید بعضی نهادها یک سری قراردادهای بزرگ را به دست بگیرند.اولین قرارداد بزرگ چیست؟ گاز و نفت است. میادین شروع کار کابینه

ها، سپاه آن ها را به عهده گرفت. پس این نسخه هم در دکان من پیدا نشده در دکان آقای یمکردند اما بعد از تحرهای خارجی در آنها کار میجنوبی است که اول شرکت

 !روحانی پیدا شده است

الیات م های اقتصادی وابسته به سپاه مثل بقیه نهادها بایدهاست. این که دیگر امروز شعار همه کاندیداهاست. این تقاضا اصال تقاضای انقالب نیست. بنگاهسوم مسئله مالیات

 .نیست بنده شعار که هم این. باشد داشته وجود نظارت  بدهد و بر اعمالش حسابرسی، کنترل و

ها را فشل کرده است. این هم باز حرف من نیست، بلکه حرف آقای سازیچهارم، من مطرح کردم که نقش مسلط نهادهای شبه دولتی وابسته به بیت رهبر و سپاه، خصوصی

های دکان من نبود، مال دکان کسان دیگری بود. اما هیچ کدام به این مام متخصصین وابسته به آقای رفسنجانی است. بنابراین این حرفها نسخهمسعود نیلی و حرف ت

یسم سم و نیز مدافع لیبرالاوغلو و رابینسون، هر کسی که مدافع عدالت اجتماعی و سوسیالیها، نه فقط عجمها و سوسیالیستگویم نه فقط چپها عمل نکردند. من مینسخه

 اش مانع رشد اقتصادی و توسعه دموکراسی در ایران استرسد که سپاه پاسداران و مجموعه اقتصادیاصیل است قطعا به این نتیجه می

قط د سپاه، فمور در اممسئله من دلیل نهمی به و  شود. این قصه، قصه ماری دو سری استنکته پایانی این که من باور ندارم که نقش سپاه فقط در بیت رهبر خالصه می

اش در سیاست هم هست. یکی از خطرات پیش روی ما این است که در آتیه سپاه نقش بیشتری پیدا کند. من اصال باورم این نیست که جنبه اقتصادی اش نیست؛ بلکه نقش

ه است که فکر کنیم سپاه فقط چاکر رهبر است. سپاه استقالل خودش و نقش خودش را در در ایران ما یک رژیم دیکتاتوری متمرکز سلطانی داریم. چنین نیست. و این اشتبا

 .سیاست دارد و باید آن را جدی گرفت

 

  

ت مدیریکاظمیان و به  متن مکتوب شده سخنان آقای مهرداد وهابی که در میزگرد انجمن گفت و گو و دموکراسی در باره سپاه پاسداران با حضور ایشان و اقای مرتضی *

 .آقای علی کشتگر مطرح شده است
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 اژدهای هفت سر

 
 سازگارا محسن: توسط

درنوفل لوشاتوی فرانسه، نخستین باراین فکرمطرح شد که چون ممکن است دوره مبارزه انقالبی به درازا بکشد باید به فکریک ارتش  ۲۵خاطرم می آید که درماه آبان سال 

وره جنگ طوالنی. به همین دلیل فکرتشکیل یک مردمی بود. هیچ کس تصوری ازپیروزی سریع انقالب نداشت. بیشترمدل انقالب الجزایریا کوبا پیش چشم ما بود ویک د

ن خانه دهکده نوفل لوشاتو ارتش مردمی مطرح شد. آموزش تئوریک وسپس نظامی کادرهایی ازایران واروپا و آمریکا آغاز شد. با هماهنگی دکتر یزدی، من یک اتاق درمهما

غ سیب همراه دیگران می خوابیدم و آن اتاق را به کالس درس آموزش تئوریک تبدیل کرده اجاره کردم که جزیکی دونفرکسی ازآن اطالعی نداشت. خودم درساختمان با

اعزام شدند. اما تقریباً بودیم. باهمکاری صادق قطب زاده وسپس آقای مهندس غرضی و دوستان ایشان ازدو کانال متفاوت چندین گروه برای آموزش نظامی به خاورمیانه 

 .ب به ایران بازگشتندتمامی آن ها پس ازپیروزی انقال

ما را با چند سؤال جدی مواجه کرد. اول آن که سالح های پخش شده درمیان مردم چگونه باید  ۱۹۲۵بهمن ماه  ۲۹پیروزی برق آسای انقالب، درفردای روز پیروزی یعنی 

 کشوراعاده نمود؟جمع آوری شود وتحت قاعده وقانونی قراربگیرد که بتوان درکوتاه ترین زمان، نظم وامنیت رابه 

و ده ها کودتای  ۱۹۹۲امرداد سال  ۲۸دوم آن که چگونه می توان ازخطرکودتای نظامی جلوگیری کرد؟ به خصوص آن که تجربه کودتاعلیه دولت دکترمحمد مصدق در 

مان نیاز بود تا بتواند دولت نوپای انقالبی و یکپارچگی کشور دیگر درمیان کشورهای آمریکای التین را هم پیش رو داشتیم. ازیک سو به ارتش و بازسازی آن در کوتاه ترین ز

ول راسل( و نیروی راحفظ کند وازطرف دیگر در کشوری که نهادهای مدنی ضعیف هستند وقدرت درمیان مردم توزیع نشده، همواره خطرنقش آفرینی قدرت برهنه )به ق

 ی ارتش جلوگیری کنیم؟نظامی وجود دارد. بنابراین چگونه ازخطراین نقش آفرینی سیاس

مهوری های مسلمان نشین سوال سوم این بود که چگونه خطرحمله خارجی را دفع کنیم؟ ازیک سو نگران بودیم که با بروزانقالب اسالمی و محبوبیت آن میان مسلمانان ج

ازشوروی نگران آمریکا بودیم که مستقیم یا توسط یکی دوسوی دریای خزربا خطرحمله و یا نوعی کودتای کمونیست ها وشوروی مواجه شویم وازطرف دیگربیشتر

 مالی وجنوبی درست کند وازهمسایگان ایران دست به حمله نظامی برای سرنگونی حکومت نوپای انقالبی بزند و یا با جدا کردن بخشی ازایران همچون خوزستان، ایران ش

گاران مؤثرترین ومهم ترین مدل برای انقالبیون سراسردنیا بود. درپاسخ به این سه سؤال بود که فکرتداوم درواقع بیشترمدلی مثل ویتنام پیش چشم ما بود. ویتنام درآن روز

 داد حرکت برای تشکیل یک ارتش مردمی که قراربود به کارمبارزه انقالبی بیاید مطرح شد تا با آن بتوان به سه سئوال باال پاسخ مناسب 

توان سالح های دردست مردم را شناسایی و سازمان یافته کرد و مردم به هیجان آمده برای مبارزه انقالبی را دریک ارتش مردمی با تشکیل یک سازمان نظامی مردمی، می 

 .به صورت دسته های چریکی سازماندهی نمود. به این ترتیب کشورصاحب یک ارتش بیست میلیونی برای دفاع درمقابل هرتهاجم خارجی می شد

ن ایها درویتنام یا ارتش های اسرائیل و سوئیس و یا گارد ملی آمریکا مورد مطالعه قرارگرفته بود و درسازماندهی این ارتش مردمی مدنظربود. مدل هایی چون ویت کنگ

ودتا بزند وثانیاً وقتی ککارخطرهرکودتای نظامی راهم مرتفع می کرد چون اوالً کشوردارای دونیروی نظامی می شد که به این سادگی یکی ازآن ها نمی توانست دست به 

 .زد نخواهد کودتا به دست نظامی فرمانده هیچ باشند، جنگیدن عامه مردم آموزش نظامی دیده و آماده 
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رادیو  م شد که بارها ازروزبیست وسوم بهمن آقای الهوتی نزد آقای خمینی رفت و ازایشان حکمی برای جمع آوری سالح های تهران گرفت. اعالمیه ای هم توسط من تنظی

همراه آقای الهوتی از دبیرستان  تلویزیون ملی کشورپخش شد وازمردم خواسته شد تاسالح ها و اموالی را که ازپادگان ها برده بودند به باغشاه آورده وتحویل بدهند. من به

 .انقالب اسالمی راهم نهایی کردیمرفاه عازم باغشاه شدم ودرآن جا ظرف یک هفته ضمن جمع آوری سالح های شهر، طرح تشکیل سپاه پاسداران 

شده برای سپاه توسط این اسم هم پیشنهاد آقای مهندس محمد توسلی بود که کمی بعد در دولت آقای مهندس بازرگان مسئولیت شهرداری تهران را پذیرفت. طرح تهیه 

ی این نهاد تازه تأسیس ازباغشاه به عباس آباد ودرکمترازیک هفته به یک آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیردرامورانقالب به دولت و شورای انقالب رفت. ستاد مرکز

مقرساواک، درچند خیابان  ساختمان خالی وتازه ساز متعلق به ساواک منتقل شد که ظاهرا قراربود اداره چهارم ساواک درآن ساختمان باشد. ساختمان جدا ازباغ مهران،

رعی سلطنت آباد که امروزه خیابان پاسداران نامیده می شود، قرارداشت. فرماندهی موقت سپاه مرکب ازآقایان علی دانش منفرد، باالتر از آن درانتهای یکی ازخیابان های ف

ج ابه خواهش بنده، حمحمدغرضی، محسن رفیق دوست، علی افروز و بنده بود. اندکی بعد که فهمیدیم دوسازمان مسلح دیگرکم و بیش با همین اهداف تشکیل شده اند، 

ات بپیوندند. درجلس مهدی عراقی پا درمیانی و درواقع ریش سفیدی کرد وجلساتی را تشکیل داد که سازمان های مسلح وانقالبی دیگرهم همگی پذیرفتند که به سپاه

ام آن ادغ بدینسان  یم و امضاء گردید وهماهنگی نهایی میان آن ها باسپاه، آقای هاشمی رفسنجانی ازسوی شورای انقالب شرکت می کرد و صورت جلساتی توسط من تنظ

یراتی به عمل آمد و ها درسپاه قطعی شد. پس ازآن درکمیسیونی مرکب ازبنده و آقای یوسف کالهدوز با کمک گرفتن ازآقای داوودی شمسی، دراساسنامه سپاه هم تغی

 .نهایی شد

یل، با دکترمصطفی چمران که به تازگی ازلبنان برگشته بود، جلسه طوالنی ومفصلی داشتم. خاطرم هست حدود یک ماه بعد ازپیروزی انقالب، شبی درمقرسپاه تازه تشک

 درسپاه ونحوه سازماندهی آنتمامی فکرهای منجربه تشکیل سپاه را با اودرمیان گذاشتم. هدفم استفاده از دانش و تجربه اوبود. پیشنهادات بسیارمفیدی برای کادرسازی 

فروردین در مالقات شورای فرماندهی موقت با ایشان، در جریان  ۱۱معاون نخست وزیر در امورانقالب وسپس هم وزیردفاع شد. آقای خمینی  داشت. دکترچمران کمی بعد،

 .تشکیل این سازمان قرار گرفت و بسیارهم از آن استقبال کرد

 .نفر( به صورت ثابت ودراستخدام سپاه بود ۲۱۱جانبه )حداکثرتا درطرح اولیه سپاه سه حلقه پیش بینی شده بود. حلقه اول مرکب ازجمع اندکی کادر چند

فعالیت های فعلی سپاه در منطقه و درگیری هایش در سوریه و سایر نقاط به شکلی عاجل با سرنوشت مردم 

 .ایران در داخل و انتخابات پیش رو گره خورده و به مرزهای خطرناکی رسیده است

 .مین ها اداره می شد. کادرهای تربیت شده برای فرماندهی ارشد جنگ های چریکی هم قراربودازمیان همین کادرثابت باشدامورفرماندهی وستادی سپاه توسط ه

هزارنفربود. این افراد ازمیان اقشارمختلف مردم و به صورت داوطلب جذب شده وآموزش می دیدند. این ها به صورت  ۲۱۱حلقه دوم یک کادرنیمه وقت وحداکثر تا 

ود، به یزدیگری بهان دسته های چریکی مردم انجام وظیفه می کردند. اینان می توانستند حقوق مختصری هم بابت این کاربگیرند. درحالی که شغل اصلی ایشان چفرماند

 .صورت منظم، مثالً یک روزدرماه انواع مهارت ها و تاکتیک های جنگ های چریکی راباید تمرین می کردند

د مردم می شد، هرچه بیشتربهتر. درمدارس، دانشگاه ها، کارخانه ها، اداره ها، مزارع وخالصه درهمه جا، هرداوطلبی، می توانست آموزش ببینحلقه سوم هم شامل همه 

 .والاقل سالی یک بار در مانورهایی شرکت نماید

نامه کامپیوتری نوشته شود ویکی ازافراد واحد تحت نظارت من هم مسئول این اگرچه درآن روزگاران کامپیوتربسیارنایاب بود، اما قرارشد تمامی این سازماندهی به صورت بر

هرزمان که نیازبود هرفرد از کاربود. درواقع با پخش کردن اسلحه خانه درسطح کشوروکد گذاری آن ها وتمرین هایی که به عمل می آمد و با نظم وانضباط خاص این کار، در

ه وقت و درلشکرکدام کادرثابت سپاه ودرخدمت کدام بخش ازارتش چریکی برای دفاع ازمیهن کادرنیم کدام فرماندهی وتحت  ارتش مردمی می دانست به کجا رجوع کند

 .قراربگیرد

ازکشور بود  در خدمت دفاعبه موجب این طرح سپاه ازجنس مردم ایران و درکنارآنان بود نه چیزی جدا و یا رودرروی مردم . در صورت حمله خارجی، کنارارتش کالسیک و 

 غیرنظامی دفاع سازمان عنوان به توانست می هم زلزله و سیل چون طبیعی بالیای موارد در سازماندهی این که آن ضمن. پرداخت می اش زندگی و  و درهنگام صلح به کار

 .محدود و کوچک ثابتی تشکیالت با وفراگیربود اسفنجی سازمانی. بیاید رسانی کارامداد به

جای خودم رابه آقای علی محمد بشارتی درشورای فرماندهی دادم وبه رادیو تلویزیون رفتم و پس  ۲۸شدن اساسنامه وطراحی اولیه سپاه دراردیبهشت سال  من پس ازنهایی

 . ازمدتی هم مدیر رادیو شدم. اما ازآن جاکه درتولد سپاه نقش داشتم درسال های بعدهمواره تحوالت آن رادنبال می کردم



 بزرگ سپاهسه انحراف 

ساله خود، دچار سه انحراف شده که اکنون هریک ازآن ها به صورت خطری عمده برای کشوردرآمده وضربات جبران ناپذیری به مملکت  ۹۵به نظرمن این سازمان درعمر 

 .زده ومی زند. لذا یک به یک به بررسی این سه انحراف می پردازم

 اولیهانحراف اول: انحراف از ماموریت و سازماندهی 

« منصورون»مسلح کوچکی به نام انحراف اول با ورود محسن رضایی ومحمدباقر ذوالقدر و دوستان ایشان به سپاه آغاز شد. این افراد قبل از پیروزی انقالب از اعضای گروه 

 بودند که کارهای عجیب و مشکوکی

دند و درآن عامل بمب گذاری که کارگری بنام احمدی بود کشته شد. آن ها باروحانی ای به نام مثل بمب گذاری دررستوران خوان ساالر تهران را درآستانه انقالب مرتکب ش

اهدین انقالب اسالمی در راستی کاشانی که تازه ازنجف به قم آمده بود ارتباط داشتند و وقتی هم همین گروه به صورت یکی ازگروه های هفت گانه درتشکیل سازمان مج

 ، عاملخیلی زود با استفاده ازآقای راستی کاشانی که پس ازمرگ آقای مطهری، او را به عنوان نماینده امام در مجاهدین انقالب مطرح کرده بودنداول انقالب مشارکت کرد، 

 .نمایند سازمان دیدراتج آن توانستند انقالب ازمجاهدین هایی بخش دهه، یک گذشت از بعد اصلی انشعاب در آن سازمان شده و آن را متالشی کردند. تا این که 

اه احد اطالعات نظامی برای سپاین گروه پس ازورود به سپاه، بخش اطالعات و تحقیقات سپاه را که قراربود به صورت مغزمتفکر و برنامه ریز سپاه باشد وحداکثربه صورت و

مانده اطالعات سپاه شد. خیلی زود این سازمان امنیت جدید به عمل کند، به صورت یک سازمان امنیت درآورده و محسن رضایی هم درراس این واحد قرارگرفت وفر

 .سایربخش های سپاه دست انداخت

ن، ندن ارتش عراق ازایرااین گروه پس ازفتح خرمشهردر رأس سپاه قرارگرفت و به سرعت شروع به تبدیل سپاه به یک ارتش منظم وکالسیک نمود. قراربود پس ازبیرون را

ک مآتش بس یک طرفه، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ نظامی حکومت ایران درمقابل رژیم بعثی عراق دست باال را داشته باشد. اما اینان به ک جنگ تمام شود وبا اعالم

به این ترتیب مسئولیت  د.آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خمینی را هم قانع کردند که باید برای دفاع ازخرمشهرهم که شده به داخل خاک عراق بروند و بصره را فتح کنن

پاه ها با تعبیه سلسله مراتب درسشش سال دوم جنگ را که بیهوده و طوالنی وبسیارخسارت بارهم بود، برعهده این گروه و باند جدید حاکم برسپاه باید دانست. این افراد بعد

 ۲و۱یان طراح چندین عملیات بزرگ و بسیارخونبارنظیرخیبر وبدر و کربالی برای خود مناصب ژنرالی هم دست وپا کردند. بدون داشتن دانش وتخصص نظامی، دراین سال

 .شدند که بهای آن، شهادت هزاران نفرازفرزندان ایران بود

ات آزادی هزار مجروح جنگ، کمتراز ده درصد آن دردوره دوساله اول جنگ ودفاع ازکشوریعنی تازمان عملی ۲۱۱هزار شهید وحدود  ۲۶۵آمار نشان می دهد که ازحدود 

پس رعهده آقای خمینی و سخرمشهربوده است. الباقی این تلفات جانکاه حاصل ندانم کاری وتصمیمات اشتباه نظامی در دوره دوم جنگ بوده که البته مسئولیت اصلی آن ب

. کسانی که به دلیل تمام ندانم کاری ها و خساراتی که نماینده او آقای رفسنجانی است؛ اماعامل واقعی واجرایی آن، همین تیمی است که هم اینک هم برسپاه مسلط است

 .برمملکت وارد کرده اند، باید محاکمه شوند؛ اکنون مدعی تمام کشورشده اند

هزار مجروح جنگ، کمتراز ده درصد آن دردوره  ۵٠٠هزار شهید وحدود  ۲۶٧آمار نشان می دهد که ازحدود 

ات آزادی خرمشهربوده است. الباقی این تلفات جانکاه دوساله اول جنگ ودفاع ازکشوریعنی تازمان عملی

حاصل ندانم کاری وتصمیمات اشتباه نظامی در دوره دوم جنگ بوده که البته مسئولیت اصلی آن برعهده 

آقای خمینی و سپس نماینده او آقای رفسنجانی است؛ اماعامل واقعی واجرایی آن، همین تیمی است که هم 

 .اینک هم برسپاه مسلط است

کامل شد که سپاه با اخذ مجوز ازآقای خمینی مبنی برتشکیل سه نیروی دریایی وهوایی وزمینی خواست به صورت یک ارتش کالسیک  ۱۹۶۱این انحراف درزمانی درسال 

 .دربیاید. به صورت یک رقیب در کنارارتش، اما با دانش و تجربه ناچیز. این ماجرا هنوزهم ادامه دارد

زمان گ، آقای محسن رضایی درسمت فرماندهی کل سپاه، یک باراعالم کرد که سپاه باید ارگان هایی برای برخورد با مخالفین داشته باشد. درهمان هم چنین درزمان جن

رون قهوه ای های حزب نازی بی درجلسه ای با آیت اهلل موسوی اردبیلی، رئیس وقت قوه قضائیه کشورازاوخواستم که جلوی این کار را بگیرد. گفتم که ازدل این کار پیراهن



 امیاقد ایشان البته. داشتند خودشان بر و دور کرده تحصیل عده یک الاقل ها آن کنی، می رابدنام  می آیند. اما ایشان باهمان شوخی وخنده همیشگی گفت که چرا نازی ها

 .نکردند هم

بیرون آمدند که هنوزهم به هرتظاهرات وتجمع مخالفی حمله می کنند ومردم بی دفاع را مورد  متاسفانه از دل همان افکار، پیراهن سفیدهاوگروه های سرکوب لباس شخصی

 .ضرب و شتم قرارمی دهند

میلیونی ویک نیروی چهارم درکنارسه نیروی  ۲۱این انحراف اول یعنی انحراف ازمأموریت وسازماندهی سپاه، باعث شد که ازارتش مردمی بودن سپاه تنها یک اسم ارتش 

نیست، بلکه رتش چریکی کشورینی و دریایی وهوایی به نام نیروی بسیج باقی بماند که اکنون به سازمان بسیج مستضعفین تغییر نام داده است. این نیرو عمالً نه فقط ازم

نیروی بسیج به مخالفین، به خصوص دردانشگاه بالی جان مردم شده واکثراً نیزمحلی برای به دست آوردن پاره ای امتیازات برای برخی اعضای فرصت طلب آن شده است. 

 .ها، حمله می کند و درعمل پایگاهی برای گروه های سرکوب خیابانی و لومپن های مذهبی شده است

 یوانسانیت واخالق دین هیچ با که زند می کارهایی به انحراف اول نیروی پنجمی را هم در سپاه ایجاد کرده که این یکی انصافاً درسراسر دنیا آبروی ایران را برده و دست 

ا تی درآمده ومی کوشد تا بسازگاری ندارد. نیروی پنجم، نیروی قدس است که مسئولیت تمام عملیات برون مرزی سپاه را برعهده دارد. این نیرو به صورت بازویی تروریس

ال آفریقا و آمریکای التین و خالصه تمام دنیا به شم تا افغاستان و عراق و دان صرف هزینه های فراوان ازجیب ملت ایران درلبنان و سوریه و فلسطین و یمن و مصر و سو

 .امتیازگرفت و کرده معامله ها آن کردن باخرج سرمیزمذاکره بتوان تا نماید ایجاد اقتصادی –سیاسی -قول خودشان هسته های حزب اهلل و درواقع گروه های تروریستی

ت که هنوزهم برسپاه حاکم هستند. بسیاری ازفرماندهان ارشد و فداکار و الیق چون داوود کریمی، فرمانده سابق سپاه تهران را انحراف اول به دست کسانی انجام گرف

 خود ایه کاری ندانم با و اند داده طول اضافه سال شش راهم جنگ. اند کنارگذاشته  مشمول تصفیه یا بازنشستگی پیش ازموعد وانتقال به سایرسازمان ها قرارداده و

 .ید ومجروح را بردوش می کشندشه هزاران جان مسئولیت

 ازی بود که امروز رسما به نامآخرین قارچ روییده بربستراین انحراف اول هم تشکیل یک سازمان امنیت مخفی زیر لوای اداره حفاظت قوه قضاییه معروف به سازمان امنیت مو

یده می شود. این سازمان به ریاست حسین طائب زیرنظرمستقیم رهبری و فرزند او مجتبی کارمی کند. این سازمان برای سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی نام

 . الف دارد که بسیاری از آزادی خواهان، این زندان درون زندان اوین را دیده اند -۲خودش درگوشه زندان اوین بند ویژه ای به نام 

 اقتصادی انحراف دوم: ورود به فعالیت های

 .انحراف دوم درزمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و به دست ایشان اتفاق افتاد

لق کرد. این دوسازمان با سیاست غلط آقای رفسنجانی برای این که تمام دستگاه های دولتی به سراغ کسب درآمد بروند، وقتی به وزارت اطالعات و سپاه رسید، فاجعه خ

 تجارت شدند. امری که درهرجای دنیا مافیا خلق می کند. درشوروی هم چون ک گ ب، با همراهی افرادی از رده های باالی حزب وارد تجارت شدهاسلحه ودستبند وارد 

رت یک باند به صو نوزهمبودند، بعد ازسقوط کمونیست ها، روسیه به سرعت صاحب یکی از قوی ترین تشکیالت جنایتکاری سازمان یافته شد. برخی ازافراداین تشکیالت ه

 .مخوف براصلی ترین شریان های اقتصاد روسیه حاکم هستند و برمناصب اصلی قدرت چنگ انداخته اند

ند و بسیاری ازفعالیت ها ورود با اسلحه به تجارت دوخطرعمده وفوری ایجاد می کند. یکی آن که رقبای تجاری با زور و دستگیری و زندان ازمیدان کنار گذاشته می شو

 .حصاری و فساد مالی گسترده می گرددان

ل و فحشاء می شود و کسی دوم آن که سازمان مسلح تجاری برای کسب درآمد آسان، با تکیه بر زور وسالح وارد حوزه های ممنوعه ای چون قاچاق کاال و مواد مخدر والک

 .نمی تواند وجرأت ندارد سؤالی بکند

وزیراطالعات وقت، کوشش بسیاری شد که پای وزارت اطالعات را از فعالیت های اقتصادی بیرون بکشند. فعالین و دست دردوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با اصرار 

 .اندرکاران وزارت اطالعات هم ظاهرا ازاین کاراستقبال کرده اند. وگویا توفیق نسبی به دست آمده است

 .ه خود می تواند موضوع نوشته جداگانه ای درخصوص وزارت اطالعات باشدالبته بعضی ها معتقدند که دراین کارهم تقلب صورت گرفته است ک

سته آن ا اعضای شاغل و بازنشاما درمورد سپاه که بیرون ازکنترل دولت و زیرنظرمستقیم رهبری بوده، چنین اتفاقی نیفتاده و وضعیت به گونه دیگری است. اکنون سپاه وی

پیمانکاری و بازرگانی و صنعتی، وابسته به سپاه و یا بسیج و یا به طورخصوصی، دراکثراموراقتصادی کشورحضوردارند، از ورود باهزاران شرکت به شکل شرکت های تعاونی و 



 یتی نفتز تا انتقال ترانزلوازم خانگی درتمام سال هایی که ورود آن ممنوع بود، تا شرکت های خودروسازی نظیرگروه بهمن)مزدا(، ازپیمانکاری خطوط انتقال نفت و گا

 و توزیع فیلم و ویدئو، از بانک تاقزاقستان ازایران، ازقاچاق نفت عراق درزمان تحریم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل، تا اسکله های غیرقانونی، از مخابرات تا تولید 

تجاری را هم به زور زندان و دستگیری ازمیدان به درکرده و روزبه صندوق های مالی و از مواد مخدر و مشروبات الکلی تا فحشا وده ها کارخالف دیگر. بسیاری ازرقبای 

 .روند می آن اساسی های طرح و کشور اقتصاد ارکان تمامی سراغ تربه حریص و بیشتر روزهم 

ی که ست، کسانا گریبان به دست فاقه و فقر و اندک حقوق با سپاه، اصلی بدنه که درحالی این انحراف دوم فساد مالی را درمیان بخشی از فرماندهان سپاه جاری کرده است. 

آذربایجان( سپاه و ) ۲مرتبط با این فرماندهان هستند، گاهی با ثروت های چندین میلیاردی زندگی می کنند. افرادی چون آقای صادق محصولی فرمانده سابق منطقه 

یک مثال دیگردست یافتن این بخش ازسپاه به شهرداری تهران است. یک قلم تنها  وزیرنفت و کشور معرفی شده توسط آقای احمدی نژاد، تنها یک نمونه ازآن است.

هزار میلیارد  ۲۱میلیاردتومان ازپول های شهرداری در زمان آقای احمدی نژاد نامعلوم است و در زمان آقای قالیباف، بدون تصویب شورای شهر  ۹۲۱سرنوشت هزینه کردن 

 .ال به سپاه واگذار شده استتومان پروژه های شهرداری برای پنج س

میلیارد دالرازکارهای پیمانکاری نفت را بدون برگزاری مناقصه  ۵وقتی که آقای احمدی نژاد با کمک سپاه از شهرداری به ریاست دولت رسید، درمدتی کمترازدوماه بیش از

یکاری و تعطیل مواجه هستند. در نتیجه حجم عظیمی ازفساد وحمله به منابع به سپاه بخشید. این درحالی است که صدها شرکت پیمانکاری مجرب وقدیمی کشور با خطرب

ید تمام ای تاریخ معاصر و یا شاکشور گریبانگیرمملکت شد. دولتی که مأموریت وشعارخود را پاکدستی و مبارزه با فساد مالی عنوان کرده بود، به زودی به فاسدترین دولت ه

کودتا کرد و موجی  ۸۸این دست گشاده در کشور و فساد همه جانبه، سپاه با هدایت رهبری و پسرش علیه رای مردم در سال تاریخ ایران تبدیل شد. در راه حفظ 

 یتسالم و پاکی میان فاسد، ازدستگیری و به زندان انداختن مخالفین را سازمان داد. هنوزهم رهبران جنبش سبز در حصر هستند و بزرگ ترین گناه آن ها از دید این نظا

 . عمالً سپاه رابه جاده ای انداخت که حاصل آن تولد یک مافیای بزرگ درکشور بود دوم، انحراف این. است مالی

 انحراف سوم: ورود به سیاست

این گروه پس ازورود به سپاه، بخش اطالعات و تحقیقات سپاه را که قراربود به صورت مغزمتفکر و برنامه ریز  

احد اطالعات نظامی برای سپاه عمل کند، به صورت یک سازمان امنیت سپاه باشد وحداکثربه صورت و

درآورده و محسن رضایی هم درراس این واحد قرارگرفت وفرمانده اطالعات سپاه شد. خیلی زود این سازمان 

 .امنیت جدید به سایربخش های سپاه دست انداخت

ری ایشان اتفاق افتاد. این انحراف وارد کردن سپاه به عرصه سیاست بود. پاره ای فرماندهان سپاه، قبالً هم اما انحراف سوم درزمان رهبری آقای خامنه ای و درسایه بی تدبی

سپاه ازاین اصل، درزمان حیات جاه طلبی های سیاسی ازخود نشان داده بودند، اما با تأکید شدید آقای خمینی بر منع فرماندهان نظامی از ورود به سیاست و مراقبت بدنه 

 .چنین امری برای فرماندهان سپاه ناممکن بود وی،

ایت مردم ازخودش وبرای درزمان رهبری آقای خامنه ای، انتصابات سیاسی درسپاه شتاب بی سابقه ای به خود گرفت. ایشان دردوره جنبش اصالحات برای جبران کمبود حم

بازکرد و کوشید تا از بسیج یک حزب کمونیست عریض و طویل با پیراهن سفیدهای حزب سرکوب مخالفین، پای بخش هایی ازسپاه، به خصوص بسیج را به عرصه سیاست 

 .نازی برای خودش بسازد

مار وعقرب ازسوراخ خاطرم هست یک بارآقای رحیم صفوی فرمانده تقریباً هیج کاره سپاه، دریک سخنرانی به روزنامه جامعه حمله کرد وتعابیری چون بیرون آمدن 

رم و آن د نمی آوزبان وقطع کردن کله را به کار برد. من نیزدریک نوشته کوتاه در روزنامه جامعه نوشتم که بنده آقای صفوی را درمیان بانیان سپاه به یامطبوعات و بریدن 

م ند که چطورجرأت می کنم بنویسم که رحیسپاهی که ما بنیاد گذاشتیم قرارنبود که رو در روی مردم وآزادی بیان بایستد. بالفاصله ازدفتررهبری برای بنده پیام فرستاد

 .صفوی را نمی شناسم

آبان وتسخیرسفارت آمریکا به تحلیل سیاسی پرداخته بود، دریک مصاحبه رادیویی گفتم که  ۱۹چندی بعدهم که همین رحیم صفوی دریک سخنرانی به مناسبت سالگرد 

یاسی می پردازند. سیاست باید درحوزه کارسیاستمداران باشد. یک فرمانده نظامی هم اگربه سیاست عالقه دارد اصوالً ایشان وبقیه فرماندهان سپاه به چه حقی به ابراز نظر س

همان  بعداً هم که توسطباید ازکسوت نظامی گری ومشاغل فرماندهی قشون کناربیاید و دیگردسترسی به قدرت اسلحه نداشته باشد، آن گاه چون بقیه وارد سیاست شود. 

ی توسط میت موازی وابسته به سپاه و تحت فرمان مستقیم رهبری و پسرش، دستگیرشدم، این اعتراض بنده به شکل یکی ازشش اتهام من درکیفرخواست تنظیسازمان امن

ن اند متعلق به ای دادستان قید شده و ذیل سرفصل توهین به نهادهای انقالبی برایش تقاضای حبس شده است ونمی دانم چه بخش ازشش سال حبسی که برایم بریده

 .اعتراض ساده است



 .بیرون رانده می شوند درسایه این انحراف هم، همچون انحراف دوم، رقبای سیاسی همچون رقبای تجاری با زور و اسلحه ودستگیری با انواع مارک واتهام ازمیدان به

فراد با ندانم کاری بسیار درمجلس و دولت وکارهای کشور بیش ازهمه آبروی سپاه انحراف سوم، بخشی ازفرماندهان سپاه رابه مناصب قدرت درکشور رسانده است واین ا

ی خامنه ای و سپاه، یعنی رادرمیان مردم می برند. جالب است که این ورود با اسلحه به سیاست، دراولین قدم گریبان خود مقام رهبری راگرفت و وقتی دولت محبوب آقا

چاره ای جزدفاع و پشتیبانی ” خود کرده را تدبیر نیست“و کمی هم دم درآورد و به همان رهبری و سپاه دهن کجی کرد، به مصداق  دولت احمدی نژاد افتضاح به بار آورد

و به قول نژاد مطرح نشود ازاین دولت غیرکارآمد وفاسد نداشتند تا دوره اش تمام شود. اکنون هم آقای خامنه ای ترجیح می دهد، سیاه کاری ها و فجایع دولت احمدی 

 .شد سپاه استفرمایش ایشان کش ندهند. البته مسئولیت فاجعه ای که درعرصه اقتصادی کشور پیش آمده، مستقیماً متوجه شخص رهبری و پسرش و فرماندهان ار

نقش ارتش واحزاب کمونیست به این ترتیب با شکل گیری این سه انحراف، سپاه درحال حاضرتبدیل به سازمان عجیب وغریب و اژدهای هفت سری شده که هم 

ادی را آن هم به درکشورهای کمونیستی را بازی می کند، هم نقش ک گ ب وسازمان های امنیتی درحکومت های دیکتاتوری را، هم نقش تراست ها و کارتل های اقتص

ترین کشورهای آمریکای التین و البته همزمان برپلیس کشور هم شکل انحصاری و با استفاده ازرانت های حکومتی در کشورهای سرمایه داری را و هم نقش مافیا در فاسد

 .حکومت می کند

کند. هم بر شورای سپاه برای جاه طلبی سیاسی اش حد ومرزی هم نمی شناسد. هم دنبال تعیین رهبر بعدی مملکت است و هم در انتخابات ریاست جمهوری دخالت می 

وه قضائیه چنگ می اندازد وهم بر وزارت خارجه ومطبوعات و رادیو و تلویزیون انحصاری و دولتی ایران. و عمال آن عالی امنیت ملی مملکت و وزارت کشور و مجلس وق

 به رگبز و وسیع بسیار ابعادی در که است ایران در سپاه خود مدل از ای نمونه کند، می درست دیگر کشورهای در که اقتصادی -سیاسی –سازمان های سه گانه تروریستی 

 . ا هم توسط فرماندهانی صورت می گیرد که تنها هنرشان بله قربان گویی ظاهری به مقام رهبری وتوطئه چینی درپشت پرده استکاره این تمامی. است درآمده ااجر

 مداخالت سپاه در سیاست خارجه در منطقه

پاه در منطقه و درگیری هایش در سوریه و سایر نقاط که به شکلی عاجل با سرنوشت اجازه بدهید در پایان این نوشته، نگاه کوتاهی هم داشته باشم به فعالیت های فعلی س

 .مردم ایران در داخل و انتخابات پیش رو گره خورده و به مرزهای خطرناکی رسیده است

 :درمورد فعالیت های سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه می توان این موارد را ذکر کرد

تیپ  ها( وکه با پیوستن روسیه به ایران، ابعاد جدیدی پیدا کرده است. درسوریه غیراز اعضای سپاه و حزب اهلل لبنان، تیپ فاطمیون ) پاکستانیـ درگیری در سوریه ۱

وص یه مخالفین بشاراسد به خصها به جنگ علها( همراه با شیعیانی از عراق، توسط سپاه به خدمت گرفته شده و درکنار ارتش سوریه و با پشتیبانی روسزینبیون) افغانی

 .اندارتش آزاد سوریه پرداخته

 ندام. کند می دنبال هم یمن از غیر دیگر جبهه چند در را عربستان علیه فشار  ها و جنگ با ائتالف کشورها به رهبری عربستان ادامه دارد. سپاهدریمن تقویت حوثی -۲

 .را هم فراهم می کند ایران داخل در باالتر دست تنداش و تبلیغ امکان سپاه برای عربستان با دشمنی زدن

 ایشود. با صحبت آقای خامنههای آموزش دیده و مواد منفجره و سالح، توسط سپاه دنبال میـ در بحرین آموزش نیروهای تروریستی مخالف حکومت بحرین با ارسال آدم۹

نفر را به جرم جاسوسی و همکاری با سپاه به بیش  ۹۶ هران شدت گرفته است. بحرین اخیراها علیه حکومت بحرین، جنگ تبلیغاتی بین منامه و تدرجمع بسیجی

 .سال زندان محکوم کرد ۱۱۱ از

قدرت نمایی سپاه  میلیون نفری که از ایران به عراق رفتند، یک نمونه از ۱/۲ پیمایی اربعین از نجف به کربال با استفاده ازـ درعراق، نفوذ سپاه بسیار باال است و برگزاری راه۱

هایی مثل ابراهیم جعفری یا نوری مالکی نفوذ دارد، بلکه با تشکیل چندین نیروی شبه نظامی الدعوه ) حزب حاکم( و شخصیتدر عراق است. سپاه نه فقط درمیان حزب

 .ادی بسازداقتص -اهلل لبنان با کارکرد سه گانه سیاسی ـ تروریستیهایی مشابه حزبدرعراق سعی کرده تا سازمان

 به ابقس مانند بتواند ایران اگر ولی رفته، عربستان سمت به دلیل همین به حماس و  ـ دررابطه با اسرائیل؛ هر چند روابط سپاه با حماس به دلیل نداشتن پول، سرد شده۲

 .شد خواهد حل سرعت به دیگر موارد یا و سوریه سر بر سازمان این با نظر اختالف برساند، پول حماس

. های اصلی طالبان استیار که بیش از یک دهه درایران بوده همکاری دارد. او کسی است که نیروهایش یکی از ستونها قبل با گلبدین حکمتـ درافغانستان، سپاه ازمدت۶

 .ا پول نیز پرداخت کرده استهضمن این که سپاه در افغانستان روابط خوبی با سیاستمدارانی مثل حامد کرزای یا عبداهلل عبداهلل دارد و به آن



 این. اردد همکاری ونزوئال در کاراکاس و درفرانسه بندرمارسی تا لبنان از و بقاع دره –ـ مدت ها است که سپاه با شبکه بین المللی قاچاق درمنطقه از افغانستان تا لبنان ۵

ها، جابجایی پول نقد، تهیه پاسپورت و مدارک، وانتقال آدم نقل مثل تروریستی، کارهای از پشتیبانی برای هاهمکاری سایر هم و است پول آوردن دست به برای هم همکاری،

 .جابجایی اسلحه و مواد منفجره و ده ها کار دیگر

 :گیردها درمنطقه براساس استراتژی کالن سپاه براین اساس صورت میتمام این فعالیت

 یرون راندن آمریکا ازکل منطقهـ ایجاد حداکثر دردسر برای آمریکا و فشار برای ب ۱

 های مسلمانترین متحد آمریکا وغرب درمنطقه و از این طریق جلب پشتیبانی درمیان ملتـ دشمنی با اسرائیل به عنوان نزدیک۲

 بری دنیای اسالمترین فرقه با شیعه( و رقابت برای رهـ دشمنی با عربستان به عنوان پایگاه اصلی وهابیت )تندروترین مذهب اهل سنت و دشمن۹

   اقتصادی مثل حزب اهلل لبنان در تمام کشورهای منطقه -هایی با کارکرد سه گانه سیاسی ـ تروریستیـ ایجاد سازمان۱

 فعالیت های داخلی سپاه

حلقه سوم هم شامل همه مردم می شد، هرچه بیشتربهتر. درمدارس، دانشگاه ها، کارخانه ها، اداره ها، مزارع 

 .جا، هرداوطلبی، می توانست آموزش ببیند والاقل سالی یک بار در مانورهایی شرکت نماید وخالصه درهمه

شود که های سپاه در منطقه وقتی بهتر فهمیده می، فعالیت(all politics are local )باید توجه کرد که بنا بر ضرب المثل سیاسی که نهایتا تمام سیاست ها محلی است

. سته هم درایران اقتصادی ـ تروریستی –های سپاه در منطقه برای فعالیت این سازمان سیاسی ایران هم از نزدیک نگاه شود. بخشی از فعالیت های داخلو رقابت سیاست

 :دارد دستور در مهم موضوع چند سپاه درایران حاضر درحال خالصه طور به

های ناراضی دیگر و هم ها، زنان و بسیاری گروههای کارگران، معلمان، دانشجویان، اقلیتد جنبشـ سرکوب مردم و ایجاد جو وحشت برای کنترل اوضاع و جلوگیری از رش۱

 چنین کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی

حال حاضر کاندیدای کند. درای، جانشین او کسی خواهد شد که با سپاه و خط طرفدار روسیه، همکاری میـ بحران جانشینی و اطمینان از این که با مرگ آقای خامنه۲

 .های بیت رهبری را هم در دست داردای است که بسیاری از فعالیتسپاه، مجتبی پسر آقای خامنه

ن ای ها برای نزدیکی به غرب را ببندد و همـ فشار بر دولت روحانی و پشتیبانان آن مثل آقای هاشمی یا آقای خاتمی ) روسای جمهور قبلی ایران( برای این که هم راه آن۹

های نفت و گاز دستِ باز داشته باشد. پاره ای از دستگیری های اخیر سپاه ) مثل های کشور به خصوص پروژهکه بتواند مثل دوره احمدی نژاد در اقتصاد ایران و پروژه

ی روحانی کار کنند. ضمن این که این روزها سپاه مشغول سیامک نمازی( برای ارسال عالمت به کاخ سفید هم هست تا بدانند که در ایران نمی توانند تنها با دولت و آقا

 .پخت و پز جدیدی است و می کوشد تا عناصر مختلفی را که دستگیر کرده، در یک سناریوی واحد یعنی نفوذ همه جانبه دشمن جا بدهد

 :برای سپاه داستان اتمی و برجام نیز از دو جهت مهم است

میلیارد  ۲۱ های باال به خصوص درسوریه که بیش از هرکجای دیگر پول احتیاج دارد ) تاکنون ایران بیش ازن برای انجام تمام فعالیتهای بلوکه شده ایراـ آزاد کردن پول۱

 .(گردد برنمی گاه هیچ احتماال و داده قرار سوریه اختیار در که است بانکی اعتبار دالر میلیاردها دالردرسوریه خرج کرده و این غیر از 

های تروریستی را از شد که با عمده کردن مسئله اتمی بتوانند مباحث حقوق بشری و فعالیتای و سپاه دیده میسال پیش این موضوع در استراتژی آقای خامنه ـ از ده۲

ای خود برای اجرای برجام، برآن تاکید کرده هماد ۳ ای به صراحت درنامهکانون توجه آمریکا خارج کنند. این کار درزمان دولت آقای اوباما انجام گرفته است و آقای خامنه

مل های به عاند با دادن امتیاز افزایش فاصله با ساختن بمب اتمی از سه ماه به یک سال که مبنا و اساس تمام توافقای موفق شدهاست. درنگاهی کالن، سپاه و آقای خامنه

ا داشته باشند و جلوی هر حرکت و تصویب هر قانونی درجهت رعایت حقوق بشر درایران و یا محدود آمده دربرجام است، درعوض تاکید و وتوی رئیس جمهوری آمریکا ر

 .های تروریستی سپاه را بگیرندکردن فعالیت

 .ندک می جدی های بحران وارد را  کشور که زند می هایی ماجراجوئی به دست خود، نظامی ذات براساس اقتصادی -تروریستی –سپاه این سازمان سیاسی 



 چهار موج مخالفت

 :اما سپاه در مسیر اهداف برشمرده شده؛ با چهار موج مخالفت مواجه است

 .اول ازدرون خودش، دوم ازدرون حکومت، سوم از سوی جامعه بین المللی و چهارمی که بسیاربزرگ ترازهر سه مورد قبلی است، ازسوی مردم

 .د و با بی لیاقتی های عملی، بیشترمملکت را به ورطه نابودی بکشاند، ابعاد این امواج مخالفت بزرگتر خواهد شدهرچه سپاه بیشتردرارکان اقتصاد وسیاست کشوررخنه کن

 محسن سازگارا
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 سپاه پاسداران وهژمونی شیعه گرایی

 
 دهعلیزا حسین: توسط

 …ادافتمی اتفاق باید تحوالت این و نبود مناسب زمان امام ظهور برای عنوان هیچ به خاورمیانه شرایط …یکی از اهداف حضور آمریکا در عراق مقابله با پدیده مهدویت بود“

 اصلی بار …ستا زمان امام ظهور پشتیبانی رکزم خاورمیانه منطقه …گرفته شکل ایران در که است فقیه والیت حکومت زمان امام حکومت به حکومت ترین شبیه

 نیروی المللی بین و ایمنطقه بیداری عرصه در  و است زمان امام ظهور ساز زمینه ابزارهای از یکی سپاه …است ایران ملت و رهبری دوش بر زمان امام ظهور سازیزمینه

کند، نیاز به صدمیلیون پاسدار و بسیجی داریم تا زمینه ظهور فراهم می تالش قهرمان بسیج انسانی، نیروی سازی آماده زمینه در چنین هم و کندمی ایفا را اول نقش قدس

 ”.شود

. او که هم در کسوت روحانیت است و هم نمایندۀ رهبر در است پاسداران سپاه در ایمنهخا اهلل آیت نماینده سعیدی علی االسالم  شگفت انگیز، سخنان حجت اظهارات این

 : سپاه پاسداران است، چند ادعای بزرگ دارد

 .حمله امریکا به عراق برای مقابله با پدیده مهدویت بود.اما، دلیلی برای این ادعای خود اقامه نمی کند: یکم

زمینه سازی ظهور امام زمان بر دوش رهبری )و ملت ایران( است. باز هم وی دلیلی “اسالمی وظیفه ای جدید می تراشد و آن اینکه در مقابل او برای رهبر جمهوری : دوم

 .به دست نمی دهد که چرا چنین وظیفه ای بر دوش آیت اهلل خامنه ای است ولی مثال بر دوش آیت اهلل خمینی نبود

 برای رهبر جمهوری اسالمی تراشیده،وی تحقق بخشیدن به وظیفه ای را که : سوم

 را فهوظی این وی. داند می الزم ظهور برای  مسئولیت سپاه پاسداران و مشخصاً نیروی قدس می داند و بدون اشاره به حتی یک دلیل تأمین رقم صد هزار نیروی بسیجی را

 .داند می بسیج سازمان برعهده

تصویر معرفی می کند، امام زمانی از جنس جمهوری اسالمی است. اینکه این اظهارات بی سابقه تا چه حد متنافر با روشن است امام زمانی که علی سعیدی در قاب این 

 .نظریه مهدویت است، موضوع این نوشتار نیست

برای خود  (Apocalyptic) ایف آخر الزمانیای در سپاه فهمیده می شود، سپاه پاسداران وظمنظور این نوشتار این است که بر مبنای آنچه از اظهارات چنین مقام برجسته

 از شیعه، خطیرعقیدتی مرزهای در سپاه ورود را آن توان می  تعریف کرده که با توجه به حضور پررنگ سپاه پاسداران در جزء جزء ارکان حاکمیت نظام جمهوری اسالمی،

 .دانست دیگر، سوی از  منطقه، برای خطیری حوادث زدن رقم و سو، یک
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 سپاه اسالمی، جمهوری اساسی قانون. بس و بود اسالمی انقالب از پاسداری  مری از آن رو خطیر است که سپاه تا پیش از این بنا به قانون اساسی، نهادی برایچنین ا

الم نموده است. اع ”قانون“ محدوده در ”دیگر لحمس نیروهای مسئولیت قلمرو و وظایف“ را آن قلمرو و ”آن دستاوردهای و اسالمی انقالب از نگهبانی“ برای نهادی را پاسداران

 .زمینه سازی ظهور امام غائب، نه در متون روایی شیعه و نه در اساسنامه سپاه، به عهده این نهاد گذاشته نشده است

از سود عالوه بر وظایف متعارفش، زمینهوظایف جدیدی که علی سعیدی برای سپاه تعریف کرده همان اندازه شگفت انگیز است که مثال ارتش جمهوری اسالمی مدعی ش

 .ظهور امام زمان است و در این مسیر تمام ابزار و توان ملی کشور را مصروف آرمانی می کند که حتی ریشه در عقاید شیعه ندارد

ی ایرانی به نهادی عقیدتی و فراملی تغییر داده است؟ اگر آیا اظهارات سعیدی غیر از آن است که عالی ترین مقام منصوب رهبر در سپاه، ماهیت این نهاد را از یک نهاد نظام

 چنین باشد، آن گاه چه تلقی از این وظایف قابل تصور است؟

 خطورت نقش فراملی سپاه

ای در سپاه فهمیده می شود، سپاه پاسداران وظایف آخر بر مبنای آنچه از اظهارات چنین مقام برجسته

یف کرده که با توجه به حضور پررنگ سپاه پاسداران در جزء جزء برای خود تعر (Apocalyptic) الزمانی

 یک از شیعه، خطیرعقیدتی مرزهای در سپاه ورود را آن توان می  ارکان حاکمیت نظام جمهوری اسالمی،

 .دانست دیگر، سوی از  منطقه، برای خطیری حوادث زدن رقم و سو،

می توان دریافت که به یاد آوریم بنا به روایات شیعه، امام غائب از مکه ظهور خواهد کرد. اگر پس از سده ها از خطورت ادعایی را که علی سعیدی بر زبان آورده آنجا 

ت سعودی و متعاقب آن جهان ظهورمذهب شیعه، یک نهاد نظامی تنومند همچون سپاه پاسداران وظیفه خود را زمینه سازی ظهور امام غائب آن هم از مکه بداند، تلقی مقاما

 ل سنت از وظیفه ای که سپاه برای خود در جهت زمینه سازی ظهور امام زمان تعریف کرده، چیست؟اه

ا ریاست صدا و سیما، از از زاویه دیگر این پرسش باز هم مهم است و آن این که اعضای سپاه پاسداران در جای جای ارکان نظام حضور دارند. از ریاست مجلس گرفته ت

 این …است خارجی مجلس گرفته تا سفیران ایران در برخی کشورها، از حضور در کادر وزارت خارجه گرفته تا مقام وزارتخانه های گوناگون وکمیسیون امنیت ملی و سی

 رد که گرفت سراغ انتو نمی را ارتشی مقام هیچ. نداریم سراغ اسالمی، جمهوری ارتش یعنی مشابه، نهاد دیگر در هرگز را نظام ارکان در سپاهی نیروهای  رخنۀ و گسترش

توان یافت که به مقام سفارت در یکی از کشورها منصوب شده باشد. هیچ مقام ارتشی وجود ندارد که خارجی حضور داشته باشد. هیچ مقام ارتشی را نمی سیاست حوزه

 .نماینده مجلس شده باشد

توصیف کرده و حسن روحانی رییس جمهور ” برادران قاچاقچی“یس جمهور پیشین آنان را این پراکندگی نیروهای سپاهی در ارکان قدرت در حالی است که احمدی نژاد ری

اگر اطالعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را “کنونی تمرکز قدرت در نهادی همچون سپاه را عاملی برای ایجاد فساد دانسته است. روحانی گفته بود که: 

 ”.شوندو سلمان هم فاسد میهمه یک جا جمع کنیم ابوذر 

این وظیفه نیز توسط علی  به بیان دیگر، سپاه پاسداران همه این ابزارهای قدرت را یک جا در دست داشت جز وظیفه مقدسی همچون زمینه سازی برای ظهور امام زمان که

 .ودش تلقی  سپاه پاسداران انقالب اسالمی، باید سپاه پاسداران امام زمانسعیدی برای سپاه تراشیده شد. نتیجه ای که از این همه مقدمات حاصل می آید این است که 

 سپاه پاسداران و هژمونی شیعه گرایی

کننده  آشفتگی هایی نگران می دانیم که سپاه پاسداران یکی از اضالع تحوالت خطیری است که خاورمیانه را فراگرفته است. خاورمیانه از لیبی گرفته تا بحرین دستخوش

ن کشورها برجسته می . اما مشخصا نقش ایران در لبنان، سوریه، عراق و یمن برجسته است. هم چنان که حضور ایران در بحرین و عربستان بعضاً توسط دولت های ایاست

 .شود. وجه مشترک این کشورها، حضور شیعیان در این کشورهاست

ن که کشوری در حد و اندازه ایران عضوی خنثی در این تحوالت باشد، توقعی بی جاست. در حالی که در در تحوالت خطیری که خاورمیانه را در خود فرو برده، توقع ای

اشته اند، نمی توان انتظار داشت ائتالف به رهبری آمریکا علیه داعش، کشورهایی همچون کانادا و استرالیا از اقصی نقاط جهان نیروهای خود را به منطقه خاورمیانه گسیل د

 .چون ایران درباره آینده منطقه بی تفاوت باشدکشوری هم 



 ، آتش جنگ مذهبی شیعهآن چه محل ایراد است این که جمهوری اسالمی به جای رویکردی مثبت برای تثبیت وضعیت بحرانی خاورمیانه که از همه بیشتر نیاز ایران است

 .زند دامن را سنی –

از رسانه های عربی کافی است تا دانسته شود چگونه این رسانه ها، حضور نظامی جمهوری اسالمی در سوریه و لبنان و برای مثال، گذری کوتاه به ادبیات رایج در بسیاری 

 ستمیالدی )قرن یازدهم هجری( پیوند می زنند؛ ارتشی که با اتکا بر مذهب شیعه و در مقابله با دولت عثمانی توان ۱۶در قرن ” ارتش صفوی“عراق و یمن را به قدرت نمایی 

ای به پهنای به دو برابر اندازه کنونی ایران تحمیل کند. در حالی که تا پیش از استقرار سلسله صفوی، ایران در هژمونی خود را برای بنیاد نهادن دولتی قدرتمند و در گستره

 .ر از تسنن به تشیع تغییر یافتشمار کشورهای سنی مذهب قرار داشت. ولی با قدرت گرفتن دولت صفوی و با تصمیم شاه اسماعیل، مذهب کشو

از نگاه این رسانه های عربی، این خود دلیلی است بر این که چرا اظهاراتی از قبیل آن چه از زبان علی سعیدی نقل شد، بدگمانی کشورهای عربی را به شدت دامن می زند. 

ان عثمانی است؛ هم چنان که مذاکرات هسته ای با غرب یادآور هم پیمانی شاهان حضور امروز ایران در عراق، یادآوری بازپس گیری شهرهای مقدس شیعه عراق از ترک

های جنگ ]اروبا عن االسالمی المد انحسار فی آثارها و سیهالفار العثمانیه الحروب: های اروپایی علیه خالفت عثمانی تلقی می شود. )مراجعه شود به کتابصفوی با قدرت

 ([عثمانی و ایران: عامل بازدارنده اسالم در اروپا

قرن استیالی مذهب تسنن در  ۳گردد که در اثر هژمونی شیعه گرایانه دولت صفوی، بسط هژمونی شیعه گرایی وقتی برای همسایگان سنی ایران احساس خطر تلقی می

 .ن یافت و متعاقب آن جهان اسالم به دو اردوگاه شیعه به مرکزیت دولت صفوی و اردوگاه سنی به مرکزیت دولت عثمانی تقسیم شدایران پایا

می ، که علیه بشاراسد ”ارتش آزاد سوریه“در اشاره ای به اندیشه هژمونی شیعه گرایی جمهوری اسالمی همین بس که فرد شاخصی همچون ژنرال سلیم ادریس فرمانده 

توصیف کرده بود. )دقیقه ” برنامه دولت صفوی برای منطقه خاورمیانه“اهلل لبنان در حمایت از بشاراسد را دقیقا ای در تلویزیون الجزیره، ورود حزبجنگد، در مصاحبه

 (مصاحبه ۲۲

 دی ایران ومهوری اسالمی در سوریه، با توجه به افزایش آمار روزانه جانباختگان ایرانی از جمله سردار حسین همدانی در این کشور، نه تنها تقابل جاینک حضور پر رنگ ج

 .عربستان، بلکه قطب بندی منطقه خاورمیانه را، با حضور روسیه و ایران در یک سو و دیگر کشورها در سوی دیگر، دامن زده است

ای که برای فهخطیری که از درون این قطب بندی و قرار گرفتن تهران در کنار مسکو در حمایت از اسد استنباط می شود، این است که سپاه پاسداران در وظینکته 

 .سازی ظهور امام زمان برعهده دارد، الزم دیده که در کنار پوتین و روسیه قرار گیردزمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://ia601002.us.archive.org/7/items/dynastot/4246.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=3xfYGA1rgNI
https://www.youtube.com/watch?v=3xfYGA1rgNI
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 سپاه چگونه سازمانی است؟

 
 صدربنی ابوالحسن: توسط

افق شد با آن موهای سیاسی مسلح بود. با وجود این که میتش و مقابله با سازماار کودتای از جلوگیری آن، تأسیس از هدف و « موقت»درآغاز، سپاه سازمانی مسلح با صفت 

د ها، از خوه گشتن، فراگرد از خود بیگان«نهادهای انقالب»بود زیرا قرار بر این بود موقت باشد و استقرار والیت جمهور مردم را از خطر مصون بدارد، با تشکیل آن و دیگر 

مدار در دولت دن دولت حقوقبیگانه شدن اندیشه راهنما در اسالم والیت مطلقه فقیه و از خود بیگانه شدن والیت جمهور مردم در والیت مطلقه فقیه و از خود بیگانه ش

 :چرا که  گر، آغاز گرفتند.های سرکوبدر دستگاه« البنهادهای انق»قدرتمدار و از خود بیگانه شدن سپاه، در سازمانی با تمایل به استبداد فراگیر و 

 .شدمی داده نباید …و بسیج و« دادگاه انقالب»پاسداری انقالبی حاصل پیروزی گل بر گلوله به یک سازمان مسلح متصل به  .۱

 .خاستخطر کودتا از میان برمیجست و مدار استقرار میباید دولت حقوقهای اداری و نظامی بود که میاز راه دموکراتیزه کردن دستگاه .۲

ای هروی سازمانبا شرکت دادن جامعه مدنی در استقرار والیت جمهور مردم و دموکراسی، از راه ایجاد بیشترین فرصت برای خودانگیختگی و بستن در دولت به  .۹

د خشونت زدائی بود که باید خشونت و بکاربردن خشونت سیاسی و گشودن دروازه جامعه مدنی به روی این سازمانها و روش کردن بحث آزاد و بکاربستن قواع

 .شدند سالح خویش را بر زمین بگذارندها مسلح ناگزیر میگشت و سازمانمحل میبی

ای جامعه، شدند، بلکه با تغییر ساختارها، به خصوص ساختار بنیادهنه تنها حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی، روزمره، به ایرانیان خاطر نشان می .۱

 .یافتندفرصت بکاربردن زور کاهش و فرصت بکاربردن حقوق افزایش می

در اسالم والیت مطلقه فقیه، گرفتار از خود بیگانگی شد و به « اسالم فیضیه»رژیم جدید به راهی دیگر رفت. این شد که سپاه پاسداران، همراه با از خود بیگانه شدن 

 :کنداست و میاستبدادفراگیر را از آن خود کردههای سازمانی بدل گشت که ستون پایه

 :کندهای استبداد فراگیر را از آن خود میسپاه ستون پایه

 .استسازمان نظامی که سپاه است و اینک صاحب بسیج نیز شده .۱

های شود. اما اینک تسلط قطعی بر دستگاهدستگاه اطالعاتی: نخست اطالعات سپاه پدید آمد و سپس واواک ایجاد شد تا مگر، دست و پای اطالعات سپاه جمع  .۲

 .اطالعاتی با اطالعات سپاه است

 .تسلط بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور و از آن خود کردن بیشترین فرصت های رانت خواری .۹

 .حاکم است ای از مطبوعات نیزدستگاه تبلیغاتی: نه تنها سپاه وسائل ارتباط جمعی خود را دارد، بلکه بر صدا و سیما و بخشی عمده .۱

 .های انقالب که سر به فرمان اند، کل دستگاه قضائی نیز، هم به زور و هم به فساد، کارگذار استدستگاه قضائی: غیر از دادگاه .۲

http://mihan.net/1394/10/01/
http://mihan.net/1394/10/01/
http://mihan.net/author/akauthor059/
http://mihan.net/author/akauthor059/


ان شت انسخشونت در سر»و « جنگ دائمی»والیت مطلقه فقیه، با در اختیار گروه مصباح یزدی قرارگرفتن تعلیمات مذهبی سپاه، نظریه « ایدئولوژی»غیر از  .۶

های دینی است و با آن که فتوای مخالف که بنای رژیم بر سلب استقالل از حوزهاست. باوجود این، مرام سپاه شده «حرکت قسری»و « النصر بالرعب»و « است

 .بالاثر است، انحصار ایدئولوژی ناقص و برای سپاه مشکل ساز است« رهبر»حکم 

 .استمالی هم وجود دارند و سازمان های سیاسی پوشش را نیز به وجود آورده -است، مافیاهای نظامیکه خود یک حزب سیاسی مسلح غیر از این .۵

حکومت کند. از آن پس، رژیم کوشید یک پایگاه اجتماعی ثابت ایجاد کند. این پایگاه اینک در « درصد مکتبی ۲»با تشکیل مجلس اول، قرار بر این شد که  .۸

دهد. میلیون نفری را تشکیل می ۲۲میلیون رأی ثابت داریم و امروز آقای نقدی مدعی است بسیج یک جمعیت  ۲گفت ما یاختیار سپاه است: آقای رضائی م

درصد است و سپاه در درون جامعه ملی، در انزوا است. و این موقعیت در  ۲کنند که پایگاه اجتماعی در اختیار سپاه، حدود ها معلوم می«انتخابات»باوجود این، 

 .اند اما فاقد عصبیت مورد نظر ابن خلدون هستندبوجود آمده« منافع»های تارعنکبوتی بر محور ، ضعف دیگر آن است. شبکهجامعه

 ها کاربرد دارد. سپاه از ساختن اسطورهها: اسطوره خمینی در سطح جامعه دیگر کارآئی ندارد. در سطح رژیم نیز تنها در رویاروئیاسطوره سازی و ایجاد اسطوره .۳

ره ایران جزی»است و درکار بازسازی  است. بنابراین، انحصار آن را در اختیار ندارد. به تازگی، سابقه خود را در امنیت ربائی و موجه کردن آن از یاد بردهناتوان شده

 .دوران شاه سابق است« ثبات

آورد و به  به میان« داوطلبان استشهاد»لی یافت، زمانی نیز سخن از به خدمت گرفتن الملکه از آغاز در سپاه بود که ایجاد شد و شبکه بیندستگاه ترور: غیر از این .۱۱

 اختیار در هم را اهلل حزب انصار نظیر گرسرکوب هایگروه. کندمی تهدید جهان جای همه در «آنها منافع» به زدن ضربه به را …طور مستمر امریکا و اسرائیل و

 .کندیت و ترور از راه سلب توان مالی را نیز تصدی میشخص شکستن و تحقیر راه از ترور و اخالقی رورت کشتن، نوع از ترور بر عالوه. دارد

 .برد. باوجود این نتوانسته است سانسور کامل برقرار کندسانسور در اختیار دارد: تمامی انواع سانسورها را بکار می همه نوع دستگاه .۱۱

بی ها کامل نشده و انحصار طلشود. این انحصار نیز ناقص است بخاطر این که تسلط سپاه بر دانشگاهد آنها مربوط میانحصار تکنولوژی و دانش در آنچه به کاربر .۱۲

 .شناسیاست. هم بخاطر مهاجرت مغزها از کشور و هم بخاطر افت سطح علمی و فنموجب عقب ماندگی علمی و فنی نیز شده

است. « رهبر»داده است: سپاه تحت فرماندهی خاطر که مجلس اختیار نظارت را هم از دستته است. بدیناصل تقدم سپاه حتی بر دولت )سه قوه( واقعیت جس .۱۹

 .دادسرای جداگانه )دادسرای نظامی( نیز دارد

ه با جنبش همگانی بعد از شود. تنها در سالهای اخیر، از مقابلبسط ید فقیه بر جان و مال و ناموس مردم، در دو بعد سیاسی و اقتصادی، از طریق سپاه اعمال می .۱۱

 .های بارز این بسط ید هستندتا دستگیری نفوذیها و تقدم مالکیت سپاه بر هر مالکیتی، نمونه ۱۹۸۸تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری سال 

وحانی سپاهی در حال انجام است. مراجع خصوص، بنیاد آمورش و پرورش ناقص است. باوجود این، تعلیم و تربیت رتسلط بر بنیاد دینی و بنیادهای دیگر، به .۱۲

 .نیز وجود دارند. باوجود این، تقالها برای از بین بردن کامل استقالل بنیاد، روحانیت هنوز موفقیت کامل نجسته است« رهبر»کارگزار 

ط سپاه قدس و سازمان های ترور در هرجا که حضور در افغانستان در شرق و در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین در غرب و بحرین و یمن در جنوب غرب، توس .۱۶

است ها، با تمایل های راست و راست افراطی، در اسرائیل و اروپا و امریکا، ظروف مرتبطه به وجود آوردهتوانسته است. عالوه براین، از طریق بحران اتمی و جنگ

 .کنندیکدیگر را ایجاب می« دشمن»تمایل ها به عنوان  کند. اینواقعیت پیدا نمی« دشمن»کنند. قدرت بدون که یکدیگر را ایجاب می

گیرد )از جمله در مورد قرارداد وین( شود، سپاه نقش مخالف را برعهده شود هر نوبت قرار بر تسلیم میکه سبب می« ابرقدرت شدن»ناپذیری: تمایل به انعطاف .۱۵

شدن سازگار نیست و هم بخاطر نقش سپاه در منطقه از طریق سپاه « ابرقدرت»ایدئولوژی خاطر که با  است و هم بدین« نماد اقتدار نظام»که هم بخاطر این

آید، اما یکی دیگر از ضعف های بزرگ سپاه قدس. این انعطاف ناپذیری در درون و بیرون از مرزها، گرچه، در تنظیم رابطه در درون رژیم و با مردم، به کارش می

 .است

درون و بیرون مرزها. در بیرون مرزها از راه ایجاد سازمان های مسلح وابسته و غیر ممکن کردن اتخاذ سیاست صلح میان مذاهب  عامل ایجاد و تشدید تضادها در .۱۸

 .توسط دولت ایران

 خود از فراگیر، استبداد هایپایه نستو تمامی دربردارنده سازمان  بدون از خود بیگانه شدن اندیشه راهنما در اسالم والیت مطلقه فقیه و بدون از خود بیگانه شدن سپاه در

 .نیز در والیت مطلقه فقیه، ممکن نبودند« اسالم فیضیه»دن ش بیگانه

 :از خودبیگانگی متقابل سپاه و دین به مثابه ایدئولوژی رژیم والیت مطلقه فقیه

خاطر است که دیناست. برا ناگزیر از تشدید مهار افراد سپاه کردهبندی ها در درون سپاه، فرماندهی آنگروه

سان، سپاه گرفتار همان درد کند. بدیناینک، یک سپاهی، بیشتر از هر ایرانی دیگری، تحت نظر زندگی می

 .شوند: تسویه حساب و تصفیه دائمیاست که سازمان های توتالیتر گرفتارش میدرمانی شدهبی

آمد. اما بدون وجود دشمن و ایجاد های قدرت به اختیار او در میگشت، ستون پایهو بزرگ میشد و قدرت در یک شخص متمرکز به تدریج که دولت در قدرت ناچیز می

شد. مدار بسته با دشمن خارجی، با آید. از زمان پیدایش رژیم والیت فقیه، نیز، سازو کارش سازوکار تقیسم به دو و حذف یکی از دو مدار بسته با او، قدرت پدید نمی



 با داخلی مدار اما. شد بسته جنگ سپس و –تر از انقالب اول خواند را انقالب دوم، بزرگی خمینی آنآقا و شد اجرا ایران در و طراحی امریکا در هک طرحی –گروگانگیری 

 کرم همانند. شودمی بزرگ زور، کنندهِ اعمال رو،سازماناین از.کندنمی پیدا کاربرد خشونت جز بسته مدار در. شد بسته آن با همراه و آن از پیش ،… و «معاند هایگروهک»

 :ساندر شاهنامه. بدین هفواد

یه و م فیضیه در والیت فقاسالمی که بیانگر استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بود، در ابتدای کار، کنار گذاشته شد. اما از خود بیگانه کردن اسال .۱

توانست همراه نشود با از خود بیگانه شدن سپاه و دادگاه انقالب و خود افزودن و بزرگ و متمرکز شدن قدرت، نمیوالیت فقیه در والیت مطلقه فقیه، از رهگذر بر

 .کنندهای قدرت. این دو از خود بیگانگی، یکدیگر را ایجاب میایجاد دیگر ستون پایه

 .اه، در جمع، قدرتی بیرون از دولت و فوق دولت و حاکم بر دولتای گشتن سپعنان شد با بزرگ شدن و چند وظیفهزمان و همهم« رهبریبیت»پیدایش  .۲

های قدرت پایهعنان نشود با تصرف ستونتوانست همنمی« حکم حکومتی»به قانون اساسی تا دم زدن از والیت مطلقه فقیه صاحب « رهبر»تجاوزهای روزمره  .۹

 .توسط سپاه

عنان شد با دست باال پیدا کردن سپاه نسبت کردن بنیاد روحانیت هم« بنیاد رهبری»جعیت با هدف تابع از بنیاد روحانیت و تخریب مر« بنیاد رهبری»جدا شدن  .۱

در مورد آیات اهلل شریعتمداری و « حریم مرجعیت»به بنیاد روحانیت، حتی مرجعیت. حمله به محل تدریس آیهاهلل منتظری و سپس حصر او، گویاتر از شکستن 

«. قائم مقام رهبری»الب نقش داشت و هم نظریه ساز والیت فقیه بود و هم انق در هم او که چرا. بود …د صادق روحانی و سید حسن قمی و محالتی و سی

 .بود و کسانی چون ربانی شیرازی قربانی شده بودند درخور یادآوری است که هم در حیات آقای خمینی، ترور و دستگیری روحانیان توسط سپاه آغاز شده

گرداند و این نیاز متقابل، فراگرد ازخودبیگانگیِ والیت فقیه در و او را در اعمال قوه، نیازمند سپاه می« رهبری»پاه را از لحاظ مشروعیت نیازمند این جدائی، س .۲

. استوردهآ جابدین تا فراگیر، استبداد هایپایهستون شامل سازمانی بمثابه را سپاه و – دانست شرک مصادیق از را آن نیز منتظری آقای که –والیت مطلقه فقیه 

 نتیجه؛ در

حور از جامعه ملی و روحانیت و انزوای سپاه و قرارگرفتنش در تضاد با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی ایرانیان، نیاز هردو را به م« رهبری»انزوای  .۶

از دست رفتن »خن که س این. استکرده ناگزیر اجتناب – فرهنگی و یاجتماع و اقتصادی و سیاسی بعد چهار هر در –کردن قدرت خارجی در سیاست داخلی 

های خاطر است که بحران، گویای نیاز شدید رهبر و سپاه به قدرت خارجی در سیاست داخلی است. بدین«سوریه مهم تر است از از دست رفتن خوزستان است

 .ها به مردم ایران، با تسلیم به قدرت خارجی حل شدندترین هزینهنگینحل داخلی، با تحمیل سبزرگ ساخته شدند و همه آنها، با وجود راه

 جنگ»ای قائل به کند. نخست او و سپس آقای خامنهتشریح می« جنگ و جهاد در قرآن»است که آقای مصباح یزدی در کتاب اینک ایئولوژی واقعی سپاه همان .۵

گری از خود بیگانه آید. ضعف بزرگ رژیمی که اندیشه راهنما را در ایدئولوژی خشونتزور برنمی شدند. اما از این ایدئولوژی جز توجیه بکاربردن« ابتدائی

 :کنداست، رابطه جدیدی میان رژیم و جامعه ملی را ایجاب میکرده

سید: الیت مطلقه فقیه، بنابراین، سپاه با ملت ررژیم و رابطه سپاه با انقالب )پاسدار انقالب( و با دین از خود بیگانه شد. سپس نوبت به از خود بیگانه شدن رابطه .۸

های قدرت در اختیار سپاه، قرارگرفت. اما این وارونه شدن پایهملت نیازمند دولت در معیشت خویش نیازمند دولت گشت و تحت مهار سپاه و مجموعه ستون

 :استها، سپاه را تا بخواهی گرفتار تضادها در درون و با بیرون کردهرابطه

 :ه در چنبره تضادها در درون و با بیرونسپا

شود، سپاه نقش مخالف را برعهده شود هر نوبت قرار بر تسلیم میکه سبب می« ابرقدرت شدن»تمایل به 

خاطر که با  است و هم بدین« نماد اقتدار نظام»که گیرد )از جمله در مورد قرارداد وین( هم بخاطر این

ر نیست و هم بخاطر نقش سپاه در منطقه از طریق سپاه قدس. این انعطاف شدن سازگا« ابرقدرت»ایدئولوژی 

آید، اما یکی ناپذیری در درون و بیرون از مرزها، گرچه، در تنظیم رابطه در درون رژیم و با مردم، به کارش می

 .دیگر از ضعف های بزرگ سپاه است

 :زندانی شدن در مجازها و تضاد با واقعیت ها .۱



 » جادای بخاطر جنگ نظریه و هیتلر نازیسم که این توضیح.  کندمی ناتوان واقعیت با مقابله از را  و سپاه شودمی ساخته مجاز و وهم بر دائمی جنگ و نتخشو مرام –الف  

 . امعهج در فقر گسترش و خواری انتر بر نه و گرفتمی بنا ، شکوفا اقتصاد و صنعت یک بر متکی  بزرگ ارتش یک ایجاد توانائی بر برتر، نژاد برای  « حیاتی فضای

. انجامید شکست به که کردند غازآ را جنگی ، – است ها نازی مقلد سپاه نظر، این از –دیدند های دیگر را ناتوانی مینجا که نازی ها، در عالم خیال، توانائی جامعهآ از  –ب 

 .ساله و بحران اتمی پیدا کرد ۸ جنگ و گروگانگیری که سرنوشت همان

 : ا اسالم و غیر از واقعیت ستیزی، فرماندهان سپاه گرفتار دو ناتوانی ذاتی دیگرهم هستندب دائمی جنگ و خشونت مرام ضدیت از غیر  –ج  

 .تاس گسل پیوند تضاد و تضاد از طلبیقدرت و نفع که اندبوده غافل. اندکرده جانشین  « منافع »در اشتراک با را دینی عصبیت که این یکی –د  

ما این شوند. اآنکه حل شوند، بریکدیگر افزوده میها بیاست و مسئله، سپاه را مسئله ساز کرده«جنگ ابتدائی»ها و عقیم بودن ایدئولوژی پایهدر برگرفتن ستون .۲

اقعیتی که اند. ور با یکدیگر در درون سپاه شدهها نه تنها گویای برهم افزوده شدن تضاد سپاه با جامعه ملی هستند، بلکه عامل پیدایش گرایش های ناسازگامسئله

 .استتر نیز گشتهها برهد و اینک برای سپاه خطرناکاست از آنگاه نتوانستهسپاه هیچ

ت یرانی دیگری، تحخاطر است که اینک، یک سپاهی، بیشتر از هر ااست. بدینرا ناگزیر از تشدید مهار افراد سپاه کردهبندی ها در درون سپاه، فرماندهی آنگروه .۹

 .شوند: تسویه حساب و تصفیه دائمیاست که سازمان های توتالیتر گرفتارش میدرمانی شدهسان، سپاه گرفتار همان درد بیکند. بدیننظر زندگی می

مشکل  شد. اما به تدریج، مشکل بر تضاد تکلیف قدرت فرموده با حقوقی که انسان دارد، نخست با قائل شدن به دوگانگی حق و تکلیف و تقدم تکلیف برحق حل .۱

جانشین شد. اما مشکل را حل نکرد. کار به تقدم مصلحت بر حق و حاکمیت « انطباق تکلیف با حق، کار رهبر است وظیفه ما اطاعت است»افزود. این شد که 

ها دارند. سنجد و حق را انسانما مصلحت را قدرت میرا ایجاد کرد. ا« مجمع تشخیص مصلحت»مصلحت بر حق، بنابراین، بر احکام دین کشید و آقای خمینی 

آورد که از عمل به کند و تضاد مصلحت با حق، در درون و بیرون سازمان توتالیتر،عکس هدف هائی را پدید میپس، مصلحت سازگار بر حق وجود پیدا نمی

گاه پاسخی که واقعیت آن را انگیزد که هیچبر می« سئوال»کند ( و مرتب میرود )بنابر این قاعده که زور هدف متناسب با خود را جانشین مصلحت انتظار می

د را توانند اعمال خوشوند و نمیها، گرفتار خالء ایدئولوژیک میخاطر است که سازمان های توتالیتر زودتر از دیگر سازمانکند. بدینتکذیب نکند، دریافت نمی

 .گیرندو انحالل قرار می توجیه و مشروع بگردانند و در معرض انحطاط

ی سال ریاست جمهور« انتخابات»است. برای مثال، در تضاد تقدیر )فرمان فرماندهی( با تدبیر، تضاد دیگری است که سپاه بیشتر از هر سازمان دیگری گرفتار آن .۲

دادند. این تضاد، در همه ارتش هائی که تمامی ق نوری رأی می، اکثریت افراد سپاه به آقای خاتمی رأی دادند. حال آن که بنابر دستور، باید به آقای ناط۱۹۵۶

شوند، وجود گیرند، مجری فرمان فرماندهی شمرده میاختیار در فرماندهی متمرکز است و همه آنها که در سلسله مراتب، از افسر ارشد تا سرباز، تحت امر قرار می

است. در حقیقت، پدیده متناقضی با اصل تقدم تقدیر ضعف شدیدتر و همراه با هرج و مرج گسترده  دارد و ضعف بزرگ آنهاست. وقتی سازمان توتالیتر است، این

کند. و برخوردار از والیت مطلقه فقیه می« رهبر»ای است، خود را جانشین خاطر که چند وظیفهحال که مهره است، بدینآید: هرکس در همانبر تدبیر، پدید می

 .ی، فرآورده این تناقض استوضعیت کنونی کشور، در بخش

است: روز نخست، سپاه برای پاسداری از انقالب پدید آمد، اما، در عمل، هم در کودتاها ای که سازمان بخاطرش بوجود آمدهای با وظیفهتضاد سازمان چند وظیفه .۶

ه نخستین هستند. این از خود بیگانگی کاهنده و عامل ضعف است ناسازگار با وظیفبرضد انقالب و هدف هایش شرکت داشت و هم وظایفی متعددی که پیدا کرده

 .است و هست روز افزون سپاه و هر سازمانی از این نوع بوده

ایم. در ایران نیز، با توجه به گسترش فساد تضاد ضرورت بکاربردن خشونت روز افزون و ناتوانی از این کار. اثر این تضاد بر فروپاشی رژیم شوروی را دیده .۵

مردم کشور و خود کشور )بیابان شدن سرزمین ایران و کاهش منابع موجود در آن( که حاصل تخریب نیروهای  روزافزون فقر و رژیم در( مالی –اهای نظامی )مافی

 .رساند که خشونت بیشتر دیگر ممکن نیستمحرکه است، دارد کار را بجائی می

 .تواند تشدید نشودولو به زور سانسور، شدید نیست، اما وجود دارد و نمیتضاد وظایفی که افراد سپاه باید تصدی کنند با آگاهی،  .۸

روی  است، دو سرنوشت پیششدههنوز تضادهای دیگر وجود دارند. اما جریان از خود بیگانگی سپاه و گرفتار شدنش به تضادها، وقتی ایدئولوژی در ایدئولوژی خشونت ناچیز 

 :استسپاه قرارداده

 .کاری که ارتش پرتقال انجام داد. ارتش شاه نیز دیرهنگام و نیمه کاره دست به این کار زد الف. خود رهاکردن؛

 .تواند هم برای سپاه و هم برای کشور بس فالکت بار باشدکه می« تاآخر رفتن»ب. 



 ۶ مارهش | جدید دوره | ۲۱۱۲ دسامبر ۲۲ | ۱۹۳۱ دی ۱ | شنبه سه

 سپاه در وضعیت پسابرجام

 
 شریعتمداری حسن: توسط

برجام ) که اینک پس از رای شورای حکام  نامهتوان ادعا کرد که توافقشود ولی با اطمینان میبا وجود اینکه هنوز اثری از تغییرات اساسی در رابطه ایران و غرب دیده نمی

 روابط تاریخ در عطفی نقطه    ،(است شده نیز خود اجرائی مرحله وارد درمورد عمال نادیده انگاشتن فعالیت های احتمالی اتمی جمهوری اسالمی برای مقاصد نظامی، 

 . بود خواهد اسالمی جمهوری المللی بین و سیاسی

 رمتأث خود از را المللی بین روابط فضای ناگزیر قوی در چند ماه آینده شاهد آغاز آنها به خصوص در مورد روابط اقتصادی و انرژی خواهیم بود،  ها که به احتمالرفع تحریم

 . کرد خواهد

دو  هر ماهیتاً و بوده متأثر شدت به نیز اورمیانهخ حوادث از  آمریکا، خصوص به غرب و ایران روابط اما همان گونه که در مقاله قبل من در این مجله نیز بدان اشارت رفت، 

 جدایی وجود با و بوده سپاه قدرت و وجود ابراز از ای جداگانه های حیطه امور یعنی مسئله اتمی ایران و مسئله خاورمیانه تا آنجا که به جمهوری اسالمی ایران مربوط است، 

 .اندتنیده درهم  ظاهری،

های کمرشکن اقتصادی قلمداد کند و رمانانه و خود خواسته نظام برای رهایی از فشار تحریمقه نرمش به را جام بر توافق اقل درسطح ادعا، کوشد تا حدای میآقای خامنه

 .حدود آن را به کار رفع تحریم ها محدود نماید

 تحوالت س ه بیندازیم و سپکنند تعیین توافق  این از پس اسالمی جمهوری منظا در کلی تغییرات به نظری باید ابتدا برای بررسی تغییرات ناگزیر پس از بر جام در سپاه، 

 . دهیم قرار مطالعه مورد تغییرات این سایه در را سپاه

 حرکت به سوی این جناح درمهم ترین تغییر درتعادل داخلی بلوک های قدرت درنظام، تولد نیمه رسمی یک بلوک قدرتمند طرفدار توسعه روابط با آمریکا و اصرار مداوم 

 . از انحصار و اصالحات پایه ای اقتصادی و عادی سازی روابط با آمریکا می باشد کاستن و اقتصاد آزاد غیردولتی 

ی متمادی تکرار نشست ها این جناح همزمان با توافق بر جام پیدا نشده و یک شبه به وجود نیامده است. این گرایش قبالً نیز وجود داشت ولی در طول مدت مذاکرات و

امروزه آقای روحانی با  نمایندگان نظام با فرستادگان آمریکا و روابط گرم ظریف وجان کری ترس ها وشرم ها فرو ریختد و رودربایستی این جناح چنان ازبین رفت که

ا غرب ب روابط آن در باید که است جدیدی دوران وآغازگر نبوده اقتصادی حصر رفع برای فقط جام بر توافق اطمینان به نفس و درست در مقابل مواضع رهبری می گوید که 

 . شود که تحت شرایطی سفارت آمریکا در ایران نیز می تواند آغاز به فعالیت کندبهبود یابد وحتی مدعی می

 سنف به اعتماد افزایش بیشترسپاه، انسجام احتمال. است خاورمیانه بحران در سپاه نسبی پیروزی یا شکست دومین تحول مهم که به زودی آثار آن نمایان خواهد شد، 

کست حکام می بخشد. ولی شنی وترمیم محبوبیت نسبی در صورت پیروز بیرون آمدن او از این آوردگاه فزونی می یابد و روابط نظام را با روسیه نیز بیشتر از پیش استدرو

 سپاه و این بحران بسیار در سرنوشت نظام  سرنوشت  صورت، هر به. دهد می افزایش را وسیهر با سپاه در این ماجرا احتمال آغاز چند دستگی در آن و شروع اختالف 

 . بود خواهد تأثیرگذار
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 ویژه طور به نیز سپاه که است هایی خواری رانت و انحصارات بسته فضای تدریجی شدن باز  اقتصادی، های تحریم رفع از پس خصوص به سومین تغییر بزرگ پس ازبرجام، 

 . دارد توجهی قابل شرکت آن در

 مساله شدن حاد  ،”است انقالب رهبر زندگانی آخر ی دهه‘” دهه این طبیعی طور به و احتماال اینکه به توجه با برجام، از پس فضای در چهارمین تغییر مهم در نظام 

درروئی با ایران پس از خامنه ای، رو آمادگی برای  حکومتی، های جناح و افراد ی ها گیری یار در تغییر و حادثه این نزدیکی اثر بر قدرت موجود تعادل جابجایی و جانشینی

 .شرایط جدیدی را در فضای سیاسی رقم خواهد زد

 : نماییم می بررسی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فضای در تغییر مهم عامل چهار این به توجه با حال وضعیت سپاه را در چنین آینده ای، 

 اصلی دلیل و  ای از انقالب های مشابه رودرروئی با ضد انقالب و جلوگیری از خطر کودتابتدایی تشکیل سپاه پاسداران بیشتر در آغاز تأسیس، به تقلید از پارهاگرچه انگیزه ا

 نآ برای که گردید طوالنی جنگ یک وارد ناچار به سپاه وعراق ایران جنگ شروع با ولی بود، ارتش خصوص به و سابق نظام از بازمانده مسلح نیروهای به اعتماد عدم هم آن

 . آمادگی چندانی نداشت

هریه دولت نیمه پنهانی درآورد صرف سازمان دادن نیروهای انقالبی در یک تشکیالت رسمی و واگذاری اختیار آن به ولی فقیه این سازمان را به صورت بازوی اجرایی و قوه ق

 .ه آن را نیروهای انقالبی تشکیل می دادندکه در اختیار ولی فقیه قرار داشت و بدن

 رانده بیرون خرمشهر از را مهاجمین ایران ارتش که حالی در  داد، می میدان عراقی صدر که به ارتش بیشتر از سپاه در نبرد با مهاجمین پس از کنار گذاشته شدن بنی

به رهبری محسن رضایی در دست گرفت. آقای خامنه ای  را جنگ ادامه ابتکار عمالً و شد دار میدان هگذشت جان از و انرژی با و تجربهبی سپاه ، بود گرفته پس باز را وشهر

 باغل با اتکایی قابل و عمیق و گرم روابط که از ابتدا به علت مخالفت و رقابت با بنی صدر جانب سپاه را داشت با حضور در جبهه ها در طول هشت سال جنگ توانست 

 .کند راربرق سپاه فرماندهان

ده ر خوانپد اینک که هستیم رو به رو سپاهی با ما  رفسنجانی، هاشمی جمهوری ریاست دوران یعنی با به پایان رسیدن جنگ و شروع دوران معروف به بازسازی اقتصادی، 

ها و آشنا با سپاه بود در راس نظام تاده که همراه جبههای ولی فقیه جدید و هنوز جا نیفقدیمی و یار آقای خمینی یعنی هاشمی رفسنجانی در رأس دولت و آقای خامنه

 . قراردارند و رقابت این دو برای این که فرماندهان سپاه را جذب خود کنند به تدریج آغازشده است

 خصوص به ، سپاه سران با هاآمریکایی مذاکره ، جام بر مذاکرات شروع از قبل ها مدت بر این اساس حتی 

 چنان هم نیز سوریه بحران در و شد آغاز صدام ازسقوط پس مدتی ، است سوریه و عراق مامور که بخشی

 . است یافته ادامه

آنان را  ان خورده است و سپاهفضا آن روزها می توانست به سمت رادیکال شدن پیش برود و سپاه را به این نتیجه برساند که برعلیه آنان که مارک سازش کاری بر پیشانی ش

 و خسته  شکسته، درون از ولی دارد درجامعه خور در محبوبیتی هنوز زمان این در بازگشته ازحنگ سپاه. بگذارد کنار را هاآن و کند کودتا داند، ت میمسئول شکس

م زهر وادار نمودند . حال با سپاهی شود که روحانیت بی لیاقت امام را تنها گذاشت و او را محاصره کردند و به نوشیدن جاسران نظام است و تبلیغ می سازش از خشمناک

ی برخوردار است و پدر خود یعنی آقای اجتماع پایگاه و محبوبیت واز پنداردمی شکست باعث و لیاقت بی را  حاکم روحانیت طرفیم که خود را ناجی ملت و مملکت می داند، 

 و فراوان اجرایی امکانات از رفسنجانی آقای زمان این در.  است شده ایخامنه و هاشمی عنیی نظام بر حاکم قطب دو رقابت با رودررو  ناگهان و خمینی را از دست داده 

 . است یافته مطلقه والیت او و  شده افزوده گیری چشم نحو به فقیه ولی ون اساسی نیز اختیارات قان در نظر تجدید با و برخوردارند زیاد بسیار قانونی اختیارات از خامنه

دار نزدیکی با اعراب وغرب نشان دهد و از اقتصاد نیمه باز و غیردولتی)البته در حد محدود ماندن ثمرات آن به گرا و طرفی مایل است خود را عملبه خصوص که هاشم

لی به زودی قیمت نفت به حدود کند . هاشمی بلند پروازانه و با اقتدار و هیاهوی بسیار به دنبال اهداف خود است وداری میخودی ها، یعنی تقلید ازمدل چینی ( طرف

 . در دست او است پشتوانهبی اسکناس چاپ ولی ندارد عرضه برای چیزی ارزی لحاظ از دولت.  شود می خالی دولت خزانه و کند دالر سقوط می ۱۱ای زیر بشکه

 به ازدرون نیز دولت سازمان کار این نتیجه در ولی دهد،می جاتن شدن گذاشته کنار خطر از را آنان که است درست که هاشمی و مشاورانش، فکری به نظرشان می رسد 

زارتخانه و سهمیه ارزی آن دستگاه را به طور ریالی در اختیار آن و هر بودجه که گیردمی تصمیم او. میخورد مملکت به ناپذیریجبران لطمات و پاشدمی فرو بنیادین طور

 . کنند فراهم خود دستگاه برای را نیاز مورد ارز خصوص به و الزم هزینه  تجارت، انجام در عمل آزادی و خود ابتکار با وزارتخانه آن مسئولین تا دهد قرار وزارتخانه



هان آنان ی فرماندها به تجارت، به آنان و سپاه و نیروهای امنیتی رشوت بزرگی بده ، تا از سوئخواهد عالوه بر جبران کسری بودجه به وسیله اشتغال وزارتخانهاو با این کار می

 . ودوستانش شود او برعلیه ماجراجویی به آنان اندوزی نماید تا این مشغولیت مانع دستیازی ها را مشغول به تجارت و مالرا به سمت خود جلب کند واز سوی دیگر آن

 نانچ  است، بودجه اقالم خرج بر ونظارت دستگاهها از مالی حسابرسی  ه،بودج نظام اساس بر اش مالی نظام که را مدرن دولت شالوده او.  نتیجه این کاراز پیش معلوم است

 . است نبوده برگشت قابل روند این تاکنون هرگز دیگر که ریزد می برهم

 ینا به دیگر زار شوره زمین این از که افشاند می چنان را بذرفساد کار این با ه اوضاعی است که اقتصاد مملکت امروز دست به گریبان آن است. عمد مسئوالن از او یکی

 . آمد نخواهد بر سنبل ها زودی

 آنان زا دیگران و دارند زندان و سرکوب و سالح آنان ی معلوم بود، خوار رانت و فساد مسابقه در ها، از دیگر سو، پیشاپیش تفوق سپاه و نیروهای امنیتی بر دیگر وزارتخانه

 بسیار و خاموش چراغ با ابتدا که  پیشروی این نتیجه. کردند اقتصاد صحنه در دیگران از سبقت گوی ربودن و پیشروی به روعش آنها تدریج به و زودی به پس. هراسیدندمی

 . است آشکار همگان بر دیگر ی یافت وعلنی شد وامروزه ا ویژه شتاب نژاد احمدی زمان در بود، آرام

 از را وا نیزهرگز سپاه ولی کرد د را از شر مخالفت بنیادین سپاه حداقل در دو دوره ریاست جمهوری اش حفظ درست است که رفسنجانی به قیمت ویرانی شالوده اقتصاد، خو

ن ای با مهارت و استفاده از اختیارات قانونی فراواه ای را به او ترجیح داده است. زیرا رقیب دیرینه یعنی خامنهخامن وهمواره داده ادامه او با مخالفتش به و ندانست خود

چیند و می چید که هرم فرماندهی را یکپارچه در کنار خود داشته باشد و نیز به جای امتیازات اقتصادی که آن روزها بیشتر در اختیار فرماندهان سپاه را چنان می

 کرده منع سیاست در دخالت از را آن خمینی قایآ که سپاهی به سیاسی امتیازات رفسنجانی بود و هنوز بیت رهبری با ثروت کالن و سازمان وسیع خود جان نگرفته بود، 

 . بخشیدمی سیاسی نقش آن به و داده بود،

 یعنی ای بود. او توانست به یک رهبر مقتدر تبدیل شده و هاشمی را سنگر به سنگر از مواضع قدرتش عقب براند. ولی این غول تجربه نشان داد که برنده این مسابقه خامنه

 ستهب وگوش چشم ومطیع فرمان تحت انقالبی – نظامی نیروی دیگریک و  یافته جدیدی تعریف و ماهیت جنگ، از پس سپاه. بود آمده بیرون هشیش از دیگر نیز سپاه

 . نماید پاسداری را  حاکم روحانیت اقتدار و  ع مناف صرفا که نبود حاکم روحانیت

 به تربیش روز به روز بارزی نحوه به  فقیه، والیت نظام بافت در او تنیدگی عین در که مستقل داشت، امروزه دیگر سپاه یک نیروی مدعی قدرت بود و برای خود منافعی 

 سر از زنی را فقیه والیت در بودن ذوب مرحله حتی  تدریج به سپاه رفت. اندیشید و پیش میی جدیدی میراهکارها خود نفوذ افزایش برای و بردمی پی خود منافع استقالل

 . شد تبدیل ایران پیچیده سیاسی هایبازی در  قدرت، مهم پای یک به خود و گذراند

 یه و قدرت بازار واین تحول مهم باعث شد که فاصله شکل حقوقی قدرت در نظام والیت فقیه با شکل حقیقی آن که ابتدا در زمان خمینی درشکاف بین قدرت ولی فق

 به تبدیل بار این قدرت قبلی مثلث. شوند اضافه آن به  قدرت صحنه از بازاریان تدریجی کنارگذاشتن با سپاهیان، و ندک پیدا جدیدی قدرتمند ضلع شد، روحانیت تعریف می

 . ، سپاه و روحانیت بودندفقیه ولی آن اصلی بازیگر سه که شد قدرتی مثلث

 تدول حقوقی قدرت مقابل در نظام، انتصابی قدرت ضلع سه. بود معما یک ست، در این میان واز همان ابتدا و همیشه وضع دولت که منتخب ترین ارگان جمهوری اسالمی ا

 هایپایه به تا نماید اراده به طور نسبی منتخب با رای مستقیم مردم  شخصیت یک آن راس در که دولت که این واز کنندمی و کرده کارشکنی  هم، با همراه همواره

 .پردازند می آن با مقابله به و دارند هراس شدیدا دهد، افزایش نیز را خود حقیقی قدرت و شود وصل خود اجتماعی

 ایشوافر تثبیت و حفظ برای دائما باید ناچار امتیاز این از ، ای که بر حسب اختیاراتش در قانون اساسی وقوانین موضوعه دیگر در راس قدرت حقوقی استحال آقای خامنه

 غریب و عجیب های بازی به بندبازی مانند باید دائماً کند، تثبیت را خود جای سپاه و روحانیت و فقیه ولی قدرت مثلث در که این برای و نماید استفاده خود حقیقی قدرت

ا به خود ر ک پایه اجتماعی نیزبا گسترش بسیج و نیروهای فدایی رهبری و از این قبیل ایجاد کند و متعصب ترین اقشار اجتماعیی که است کرده سعی او البته. شود متوسل

منه ای از آن چه درسال های جذب نماید. ولی با این وجود، سپاه فرماندهی بخش های مهمی از این نیرو را نیز بدست گرفته ودر مجموع روز به روز فاصله اقتدارآقای خا

 . شودقبل بود بیشتر می

دهد. به طور نسبی، با وجود ضربه دم قرار می گیرد و قدرت و پایگاه خود را از دست میروحانیت حاکم نیز هر روز بیش از پیش مورد عدم استقبال و حتی نفرت و بغض مر

متحمل شد، اما این ضلع قدرتمند در مثلث قدرت تاکنون، هم چنان و هر روز بیشتر در حال پیشروی  ۸۸ سال در مردم اعتراضات  سرکوب در مداخله اثر در سپاه ای که 

 . است

بی در مثلث قدرت؛ همه داستان نیست. ضعف کلی نظام حداقل در صورت اصرار درباقی ماندن در شمایل تاکنونی آن و عدم انعطاف کافی برای درعین حال این برتری نس

ه به ونی نظام کشی از حاکمیت این سه ضلع قدرت و به خصوص دراثر پیشروی سهم سپاه در آن است .به این معنی که تعادل ناپایدار کننا خود تغییرات حیاتی وضروری، 



ی ازگار نظام با تمدن بشرعلت کمبود پایگاه اجتماعی داخلی و منزوی بودن آن در سطح بین المللی است، هردو ناشی از مقاومت این مثلث قدرت در بقا و حفظ سرشت ناس

 . قابل توجهی بخشیده استو جهان کنونی بوده است .اما به ثمررسیدن برجام نقطه عطفی را ایجاد نموده و به این تغییرات شتاب 

 به نیزتمایل سپاه از هایی بخش در که رودمی احتمال بر طبق روالی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت، 

آمریکایی ها به این روند کمک کند. امروزه ما شاهد دوستی و اعتماد  و هاآن بین اعتماد و دوستی افزایش

 .نیست مستثنا امر این از نیز  سپاه. هستیم رمئی و صالحی یا و عمیق بین ظریف و جان کری 

تن در خود و درنتیجه منزوی شدن بیشتر وشکننده وفرورف بیشتر شدن بسته گزینه دو از یکی باالخره که وامیدارد را نظام٬شد ذکر مقاله این ابتدای در که عواملی٬اکنون 

 . نهد گام واقتصادی اجتماعی – اسیسی فضای بگام گام بازگشائئ بودن فزونتر را انتخاب کند ویا بسوی

سپاه را درراس مقابله با این  تا میدهند هم بدست دست همه٬ است ور غوطه فساد در پا به سرتا از که٬ ایدئولوژیک نظامی نیروی یک دگماتیسم و تعصب٬کوتاه بینی 

 . تغییرات قرار دهند

 معنای آنها از سپاه که است وشعارهاروشهائئ آرمانها از بسیاری تنها نه از پوشی چشم مستلزم عمیقا٬زیرا بطور واضحی این اصالحات وتغییر مسیربا همه ضروری بودن

 . نیزمیباشد آن سران و سپاه اختیار در انحصارات و امتیازات٬توچهی از اقتدار قابل سهم دادن دست از با کارمساوی این بلکه٬ است یافته وجودی

 . ه در همه چیز دست باال رادارد . ولی میدان بازی خودیها در جنگ قدرت داخلی نظام همه حکایت نیستدرست است که بدوا بنظر میرسد سپا

 . س از رفع تحربم هامیدان دومی نیز برای بازی وجود دارد که اهمیتش از میدان اول کمتر نیست . میدان نبرد در خاورمیانه و حفظ امتیازات سیاسی واقتصادی پ

 .باشد هاخودی زمین میدان عکس جهت در بازی روند میبایست ٬رای حفظ برتری نسبی در این زمین بازی دوممشکل این جاست که ب

 . ای نداردنعطاف بسیاری الزم دارد و با بسته بودن و تعصب و تحجر میانها و است تغییرات سریع پذیرش وظرفیت قابلیت میدان ٬این میدان

 عبور از این مرحله حساس خواهد توانست همچنان منسجم ویکپارچه بماند ؟ سوال بنیادین این است که آیا سپاه در

تر به عوامل مؤید وقوع این تغییرات بباور نگارنده احتمال باقی ماندن این یکپارچگی بدالیلی که خواهد امد کم است . برای بررسی دالیل این گمانه زنی مقداری دقیق

 : میپردازیم

 عامل اجتماعی -۱

 مردم درصد هشتاد از بیش و بوده استثنا یک خاورمیانه در ایران  ها،نظرسنجی طبق. است متاثر جامعه از شدت به بنابراین و است اجتماع درون از برخاسته وئینیر سپاه 

 بر تنیمب که را  خود رویه که کندمی اعمال سپاه رب را فشاری واهان گسترش روابط عادی و دوستانه باغرب اند و با آمریکا نیز مشکلی ندارند . این خواست اجتماعی، خ ایران

ی هایش درسطح منطقه و جهان تجدید نظر یارگیر و راهکارها در و بکشد دست اش محوری شعارهای بسیاری از و کند عوض است بوده باغرب دشمنی و ستیزی آمریکا

 . کلی واساسی بنماید

کنند . ولی فشار اجتماعی مداوم وخواستی که تا درون تابند و در مقابل آن به شدت مقاومت مینین تغییراتی را برنمیمسلماً بسیاری از کادرهای قدیمی و با سابقه سپاه چ

 .برد واهدخ خود با اجتماعی موج این نیز را ا احتماالً خواهد کرد و بخشی از کادرها و فرمانروایان باال و میانی سپاهان ر خود کار ها و سر و همسر نفوذ کرده، خانواده

 عامل اقتصادی -۲

انگیزبرای افزایش اقتدار چنین وسوسه هایمیدان از یکی اقتصاد در دخالت٬شناسانی که در مورد نیروهای مسلح در نظام های اقتدارگرا مطالعه کرده اند طبق نظریه جامعه

 . نیروهایی است



 رسالت نظامی نیروی ٬کار این انجام با ولی.  باشدمی انگیزوسوسه بسیار ٬نظامی بلندپروازو جاه طلبچنگ انداختن به شبکه اقتصادی مملکت و نفوذ در آن برای نیروهای 

 . شودیم انشقاق و چندگانگی دچار و نموده مخدوش را خود اهداف و اصلی

 و شهروندان امنیت تامین ٬سرزمینی تمامیت ٬حاکم لوژیایدئو حفظ در هدفش و  رسالت اغلب ٬خود اقتدار  افزایش بودن ضروری برای نیروهائئ چنین توجیه بنیادین 

 است قبیل این از هائی مأموریت و رسالت

 . کنندنفوذ منافعی جداگانه از منافع گروهی و جمعی نیروهای مسلح پیدا میندهان ارشد و عناصر ذیفرما از ای پاره تدریج به ٬های اقتصادیاما با دست یازیدن به فعالیت

 قدرت از سوءاستفاده با همراه و تنعم و رفاه بر مبتنی و مادی جنس از بیشتر و ندارند ایمیانه٬فشانی نمود های ذکرشده که باید در راهش جانگر با ایده آلاین منافع دی

 . ندباشمی

 فسادی چنین کردن رخنه.  کندمی تقسیم ٬قدرت مادی ایایمز از برخوردار فاسد فرماندهان و بنیادین اصول به وفادار طبقه دو به را بحث مورد مسلح نیروهای ٬این کار

 . کاهدمی اش بنیادین اهداف به نیل جهت در نظامی نیروی آن کارایی از شدت به ای خوره مانند

 و اقتصادی بنگاههای از اریبسی درراس اکنون بطوریکه.  آلود را خود  سخت اقتصادی فساد به هاشمی دوران ودر ازجنگ پس خصوص به ٬آمدسپاه نیز آن چنان که 

 . دارند وجود سپاه خدمت به مشغول یا و بازنشسته امرای از ایعده مملکت عمده مالی و تجاری مؤسسات

 . ادامه خواهد یافت تهای گوناگون اقتصادی از چهار گوشه جهان عازم ایران شدند و این کار با شدت روزافزونی پس از رفع تحریم ها نیزهیأ بالفاصله٬در فضای پس از برجام 

 . میباشند مؤثر و  متناسب عوامل و شرکا یافتن المللی در ایران بدنبال گذاران و تجار بینسرمایه

 مذاکره به هاآن با اجبارا و میباشند روبرو صنعتی و تجاری و مالی ه داران و مدیران بسیاری با سابقه نظامی در راس مؤسسات مهمسرمای با ایران اقتصاد ناچاردر ها به آن

 . نمود خواهند انتخاب آنان بین از را خود مالی و تجاری طرف و پرداخته

 . باشندای و مافیایی با هم در ارتباط میاین عده از امرای ارتش طبقه پر نفوذ و جدیدی را برفراز سپاه تشکیل داده اند که به صورت شبکه

 هیچ از که میرود ورشد گسترش به رو چنان ٬زندمی پیوند آمریکایی و غربی دارانسرمایه با را هاآن منافع پس این از که ٬مسلماً این زمینه عینی و عملی گسترده جدید

 . یستن مقایسه قابل برجام از پیش زمان با ای جنبه

 . بماند باقی سپاه محور و بنیان همچنان ستیزی غرب نگفتما که دهند اجازه زمان هم و کنند تجارت اروپا و آمریکا سوبا یک از نمیتوانند دسته از سپاهیان  این

 ها را در نزدیکیتواند آنها از یک سو بدون اتکا به قدرت سپاه حداقل در موقعیت کنونی خود کسی نیستند و از دیگر سو سپاهی با مشخصات کنونی خود نیزنمیآن

 . اقتصادی با غرب و آمریکا یاری رساند

 . ماندنمی باقی آنان برای ٬های مألوف درسپاهی از یاران وفادار به سنتاین است که راهی جز جدای

از حمایت نظامی سپآه همچنان برخوردار بمانند و هم دیگر مانعی برای افزودن بر  هم تا کنند جدا دیگران از را خود حساب ٬ سپاه از ئی بخشها همراه به باید ناگزیر آنان 

 .نداشته باشند منافع مادی اقتصادی خود برسرراه

 . باشندر مسیر میتغیی پذیرش مستعد ٬شد ذکر قبالً که اجتماعی فشار اثر در که یافت خواهند را یارانی ٬نیز میانی و باال رده امرای و سپاه بدنه در اینان به آسانی 

 عامل سیاسی -۳

 نیروهای چنین این در توجهی قابل نفوذ دامنه زودی به است ممکن روحانی و عوامل کارگزاران و دولت اعتدال،  -محور رفسنجانی

ان ان در جریآن نفع به تاریخی سیر و دهد می نتیجه  تدریج به جدید بازی زمین این در آنان گذاریسرمایه  اکنون. کنند پیدا مسلحی

 ضایف نسبی بازگشایی مشوق و مستعد و گرا اقتدار و بسته بخش دو به را نظام که عمودی عمیق شکاف یک در است .به این معنی که 



 قرار ظامن از بخشی کنار در هریک و شد خواهد تقسیم دوشقه به ترتیب همین به احتماالا  نیز سپاه  کند، می تقسیم اقتصادی و سیاسی

 . فتگر خواهد

 اساسی تغییرات نمودن اجرایی بر را خود اراده و میل ٬ریرهب خواسته علیرغم که٬ اند نموده جزم را خود عزم٬ جام بر از پس فضای در اکنون ٬گفتیم که بخشی از حاکمیت

 . مایندن عملی را خواسته این و ببرند پیش  روابط این از زدائئ بحران و غرب و آمریکا با روابط سازی عادی جهت در

 افزون و نظام بدنه از بخشی پشتیبانی از ٬باشندمی او با  همسو که اش تردید روحانی و افراد شاخصی از کابینهاکنون دولت روحانی در صف مقدم این گرایش است . ولی بی

 . برندمی سود نیز اجتماعی  فرهیجتگان از بسیاری حمایت از آن بر

 برای حاکمیت حسط باالترین در و رهبری بیت و سپاه و نظام در سنتی مخالفین از خارج محکمی گاهتکیه ٬حال گروهی که در سپاه نیزچنین گرایشی را پیدا نموده است

 . ساخت نمی آشکار را خود داشت نیز وجود اگر یا و نداشت وجود قبال که چیزی.  است یافته خود مستقل وجود ابراز و آنان به نمودن تکیه

 در خود مخالفین یا و رهبری هایخواسته مقابل رد میتوانند آن از استفاده با  ٬امراء و فرماندهان این که٬ نمود خواهد عمل می اهر این تکیه گاه اکنون به مثابه نقطه اتکاء 

 . گیرند کار به را ان سپاه در

 گذاریسرمایه فوذ قابل توجهی در این چنین نیروهای مسلح پیدا کنند . اکنون ن دامنه زودی به است ممکن ٬روحانی و عوامل کارگزاران و دولت اعتدال-محور رفسنجانی

 . است جریان در آنان نفع به تاریخی سیر و میدهد نتیجه  جبتدری جدید بازی زمین این در آنان

 نیز سپاه ٬دتقسیم میکنباین معنی که؛ در یک شکاف عمیق عمودی که نظام را به دو بخش بسته و اقتدار گرا و مستعد و مشوق بازگشایی نسبی فضای سیاسی و اقتصادی 

 . گرفت خواهد قرار نظام از بخشی کنار در هریک و شد خواهد تقسیم دوشقه به ترتیب همین به احتماالً

هد یافت و زمینه برای تغییرات فراهم تر نخوا مقتدر راسی ٬رهبر انقالب در دهه پایانی عمر خویش است. پس ازوی الاقل به این زودیها مقاومت در مقابل تغییرات مقدر

 . خواهد شد

 ضعیف بسیار کار این احتمال امروز ایران در عینی هایزمینه به توجه با که نزند نظامی کودتای به دست الًعم ٬اگر بخش واپسگرا ی سپاه که به این امر توجه کامل دارد

 . ی سیاسی خود را با محور رفسنجانی روحانی علنی خواهد نمودنزدیک٬ ایخامنه از پس دوره برای آن گرای غرب بخش ٬ است

 . را همچنان پنهان نگه دارد ائتالفی که بخواهد قدرت را از آن خود کند نمیتواند در پستوی تاریکخانه ها آن زیرا راهی برای کتمان آن دیگر وجود نخواهد داشت و

 عامل نظامی -۴

ام شد. در طول سپاه در طول هشت سال جنگ با عراق در عرصه فرهنگ ضد آمریکایی و همچنین تحریم های اعمال شده از طرف آمریکا به سرعت جذب شوروی آن هنگ

 و ستا روسی عمدتاً سپاه تسلیحات  و نظامی دانش پایه امروز امر این نتیجه در. بود ایران مرزهای از خارج در سپاه پشتیبانی واحد بزرگترین مسکو در سپاه دفتر ٬جنگ

 . نفوذ روسیه در سطح فرماندهان قدیمی سپاه بسیار چشمگیر است

 از سخن دیگر امروز بطوریکه. است ساخته نزدیک پیش از بیش روسیه به را اسالمی جمهوری ٬بشار اسد در جنگ سوریهبحران خاورمیانه و شرکت فعال سپاه در حمایت از 

 . میباشد روسیه و ایران بین استراتژیک اتحادی

 .شد خواهد نیز تر مستحکم بارزی نحوه به بناچار استراتژیک رابطه این  ۹۱۱در صورت استقرار سیستم دفاعی ضد موشکی اس 

 قضاوت برای محکی آن قطعی و نهایی نتیجه تا داشت نخواهد روشنی انداز چشم ها زودی این به و نیست معلوم کامل طور به خاورمیانه بحران از رفت برون نحوه و  زمان

 . بدهد بدست را روسیه با واحد جبهه وتشکیل درستی و یا نادرستی تصمیم جمهوری اسالمی در حمایت از بشار اسد 

 هب جنگی چنین در شرکت زیرا.  ایرانیان و ایران ملی منافع نه و داشت خواهد اعتبار نظام منافع محدوده در بیشتر موارد این در قضاوت آید پیش که چه هر ٬یهی است بد

 . م قابل توجیه استور از مرزهای کشور ارتباطی با منافع ملی ایران ندارد و بیشتر ازمنظر منافع ایدئولوژیک و رقابت های مذهبی نظاد



 . ت و سو بدهدسم نیز مدت کوتاه در مردم های قضاوت و عمومی افکار به میتواند سوریه و عراق در نبرد دینامیسم ٬با وجود عدم امکان قضاوت نهایی در کوتاه مدت

 ٬است نشده کشیده آنجا به کنون تا روسیه پای که نیز درعراق و یابد ادامه سوریه در همچنان ٬میانی و ارشد فرماندهان سطح در هم آن ٬اشاگر سپاه تلفات سنگین کنونی 

های جنوبی مانند نینوا و االنبار ربی به محوریت عربستان سعودی به استانع نیروهای دور چندان نه ای آینده احتماالًدر و عراق کردستان به ترکیه نظامی نیروهای ورود با

 . آورد خواهد در لرزه به را سپاه و نظام ارکان ایلرزهزمین مانند ٬نیزباشد مقطعی اگر حتی شکست این ٬ت او تنگ نمایندعرصه را برسپاه و حشدالشعبی تحت حمای

ی از مردم دکه بین بخشهایی زیاالبته در سوی مقابل نیز هر پیروزی نسبی میتواند به تقویت روحیه عمومی سپاه و تقویت اعتماد بنفس نیروهای آن بینجامد و فاصله ای را 

 . بوجودآمده تا حدودی ترمیم نماید ۸۸ سال جمهوری ریاست انتخابات به اعتراض از ناشی اتفاقات از پس ٬با آنان در اثر دخالت تعیین کننده سپاه در سرکوب مردم

که ترکیه و عربستان سعودی درراه نزدیکی انان ایجاد کرده ها با جمهوری اسالمی در منطقه دارند قابل توجه است و سدی را اما در هر صورت منافع مشترکی که آمریکایی

 های باشد و زمینه همکاریهای بیشتر در حوزهین اش میمتحد و آمریکا توجه مورد کمتر دیگر امروزه٬بودند یعنی شرط کنار گذاشتن بشار اسد از آینده سیاسی سوریه 

 . میشود فراهم بیشتر روز هر سیسیا هایحلراه بر توافق در حتی و نظامی و اطالعاتی معین

مدتی پس سقوط صدام آغاز شد و ٬ است سوریه و عراق مامور که بخشی بخصوص٬ سپاه سران با هاآمریکایی مذاکره٬ جام بر مذاکرات شروع از قبل مدتها بر این اساس حتی 

 . در بحران سوریه نیز همچنان ادامه یافته است

 ما امروزه. نمایدمی کمک روند این به هاآن بین اعتماد و دوستی افزایش به نیزتمایل سپاه از بخشهائئ در ٬تاکنون مورد بحث قرار گرفت رود که بر طبق روالی کهاحتمال می

 در بار نای العین رای به سپاه سران که خصوص به.  نیست استثنا امر این از نیز  سپاه.  باشیممی مئیر و صالحی یا و  بین ظریف وجان کری عمیق اعتماد و دوستی شاهد

 یابندخود را محتاج می آمریکا با نزدیکی و دوستی به نقائص این رفع وبرای برندمی پی خود ی هاکاستی و هانقص به چشمگیرشان تلفات به توجه با نبرد و عمل صحنه

 از را هاآن و آورد پدید غرب و آمریکا با نزدیکی به سپاه سران از برخی تمایل برای یقو ای زمینهپس ٬تواند به تدریج در زمینه سه عاملی که قبالً گفته شداین عامل نیز می

 .نمایید جدا شان ضدآمریکایی و روسیه طرفدار یاران

 که  است تغییراتی دستخوش زمانهم ولی ٬رودبنابراین با وجودی که امروزه سپاه نیروئی بسیار قوی در معادالت سیاسی و اقتصادی و نظامی جمهوری اسالمی به شمار می

 . است شده گیرشدامن اجتماعی و مالی اقتصادی نظامی هایزمینه همه در سپاه گسترده هایدخالت اثر بر ناخواسته و خواسته

 تقویت بعدی دوعامل و اساسی اول لعام دو.  برشمردیم نمود خواهد داللت سپاه در جدائی بر ونظامی سیاسی –اقتصادی  -ما چهار عامل قوی را که در زمینه های اجتماعی

 میباشند اساسی دوعامل کننده

 . هاست که بایگانی شده و محفوظ مانده و در معرض چنین تند بادهایی نبوده استاما برخالف سپاه ارتش ایران مدت

سانی نیست . شاید هم سپاه روزی باالخره مجبور به پیوستن به ارتشی تواند در آینده نقشی را ایفا کند که هنوز برآورد آن کار آسپاه در آستانه انشقاق است ولی ارتش می

 . شود که سالها آن را رقیب خود دانسته و زیردست خود قرار داده است

 هزار نقش برآرد زمانه ونبود

 . یکی چنان که در آئینه تصور ماست

 حسن شریعتمداری

 ۲۱۱۲ دسامبر ۱۸ –هامبورگ 
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 علیجانی رضا: توسط

کند. هم چنین مقایسه آن سپاه که دو ماه پس از پیروزی انقالب نوشته شده اهداف خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل چنین نیرویی را مشخص می ساسنامها اولین تعمق در

 .سازدتر میمصوب و نهایی شده نیز سمت و سوی بعدی این نیرو را روشن ۶۱شهریور ماه  ۱۲تقریبا دائمی بعدی که در  اساسنامه با

های آخر قبل از انقالب به وجود آمد و بیشتر برای سازماندهی جنبش انقالبی مردم برای یک مبارزه درازمدت برای از ماه گفته شده که فکر تشکیل یک نیروی نظامی مردمی

ق و به بشده است. اما با پیروزی سریع انقالب این فکر به سرعت به اهدافی چون مقابله با کودتای داخلی توسط بازماندگان حکومت ساسرنگونی رژیم شاه در نظر گرفته می

ست. هر چند در همان هنگام خصوص از سوی برخی مقامات ارتش، مقابله با تهدیدات خارجی و نیز تأمین امنیت در برابر آنچه خطر ضدانقالب نامیده می شد، تغییر کرده ا

ان یک ها بیشتر به عنوها وجود نداشته و شاید هم به آن کمیتهرسد رضایت چندانی از کمیتههای انقالب نیز به عنوان یک نهاد انتظامی حضور داشتند اما به نظر میکمیته

 .شده استامر موقت نگریسته می

مقابله با »و یا « تعقیب و دستگیری عناصر ضدانقالب» ۲/۲کند. از جمله این که در ماده در هر حال تأمل در اولین اساسنامه نکات دیگری را هم به ذهن متبادر می

 .آمده است« وظایف سپاه»نیز در بخش « نقالب اسالمیهای مسلحانه ضداجریان

)با توجه به اینکه هنوز نظام نوین مستقر « نامه مربوطههای سپاه پاسداران انقالب اسالمی مطابق آئینآوری اطالعات در حد مسئولیتتحقیق و جمع» ۲/۲هم چنین در ماده 

حمایت از » ۲/۱۱ ماده اساس بر یا و «سپاه ذخیره پاسداران ایدئولوژیک –توجیه سیاسی »بر آموزش نظامی،  عالوه ۲/۵سازمان اطالعاتی مستقلی ندارد( و یا طبق ماده 

 .ها همه نکاتی قابل تأمل و بدون نیازمند به شرح و توضیح چندانی استبرشمرده شده است. این« وظایف سپاه»از جمله « طلبانه مستضعفانبخش و حقهای رهایینهضت

ه سپاه ب»ترین تفاوت این دو در این است که در اولین اساسنامه طبق ماده اول؛ اعالم شده که دهد که مهماساسنامه اولیه با اساسنامه بعدی و اصلی نشان میاما مقایسه 

اده اول اساسنامه بعدی و اصلی تصریح شده ، اما در م«تحت نظارت شورای انقالب، با توجه به نظریات و کمک دولت تشکیل گردیده است»، اما «دستور رهبر انقالب اسالمی

دفاع در برابر حمالت و اشغال عوامل یا » اول اساسنامه در سپاه وظیفه اولین و اگر «. مقام رهبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادی است تحت فرماندهی عالی»است که 

ارزه قانونی با مب»سپاه را « ماموریت»بر قوای بیگانه خود تعبیر قابل تأملی است(، اما اساسنامه اصلی اولین بود )البته آمدن عوامل بیگانه عالوه « قوای بیگانه در داخل کشور

 .، تعیین کرده است«باشندهایی که درصدد خرابکاری و براندازی نظام جمهوری اسالمی میعوامل و جریان

جرای امور انتظامی، امنیتی، تعقیب و دستگیری عناصر ضدانقالب به هنگام ضعف و عدم تشکیل نیروی همکاری با دولت در ا»در اساسنامه اول از جمله وظایف آمده است: 

 .است« تشخیص وجود شرایط فوق به عهده شورای انقالب اسالمی»آمده است: ( ۲/۲و در تبصره )همین ماده « انتظامی

همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع »و چه دفاعی )احتماال در رابطه با مرزهای کشور( از اصطالح  اما اساسنامه دوم چه در رابطه با مسائل انتظامی )احتماال داخل کشور(

به صورت کلی و غیرمشروط یاد شده است. در رابطه با مسائل اطالعاتی نیز از همین تعابیر )همکاری با « همکاری با ارتش جمهوری اسالمی ایران در مواقع لزوم»و « لزوم

 .تی کل کشور( استفاده شده استارگان اطالعا
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پرورش و »اضافه و تصریح شده که ( ۱۱نیروهای پیرامونی که در دومی از بسیج یاد شده، در هر دو مشترک است. اما در دومی )ماده « عقیدتی و سیاسی»بحث آموزش 

 .دبو خواهد «…آموزش اعضای سپاه طبق تعالیم و موازین اسالمی مبنی بر رهنمودهای والیت فقیه

اما در «(. تحت نظارت شورای انقالب و اجازه دولت»تصریح شده که »آمده بود )البته در ادامه ( ۲/۱۱طلبانه )ماده بخش و حقهای رهاییدر اساسنامه اول حمایت از نهضت

 .ای به این مسئله نشده استدومی اساسا اشاره

کار نیز مجالی برای هبر بعدی، روحانیت ساکت و مرعوب و محافظهاز یک رهبر به ر انتقال و نقل مرحله در

 .ابراز و اعمال نظر خواهد یافت

اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا »کند وجود دارد که تصریح می«( مواد تکمیلی)»ای در فصل پنجم هم چنین در دومی ماده

 ؛…و نیز در اولی شرط عضویت در سپاه را عالوه بر اعتقادات اسالمی و شجاعت و(. ۱۸ماده «)ادامه عضویت آنها موجب اخراج از سپاه خواهد شدسازمان سیاسی را ندارد و 

ب و قابل تأملی بیر جالداند )داشتن موضع قاطع ضددیکتاتوری نیز تعمی« ی )غرب و شرق(، صهیونیستی، دیکتاتوری و هر نوع نژادپرستیضدامپریالیست قاطع موضع» داشتن

 م وای به مطیع والیت فقیه بودن در آن نیست )هر چند در عمل چنین بوده است!(. اما در دومی ضمن تعابیر مشابه در رابطه با اعتقاد به اسالاست(. و البته هیچ اشاره

فرمانده کل سپاه نباید از اعضای نیروی انتظامی »نامه اولی هم چنین آمده است در اساس«. اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه»کند جمهوری اسالمی بالفاصله اضافه می

 .هایی که در همان هنگام بدنام شده بودند، داشته باشد()که شاید نشان و ردپایی از رقابت و مرزبندی با کمیته«! کشور باشد

 دومی در اما است، شدهمی تصور دولت و انقالب شورای نظر زیر سپاه  ین است که در اولیشود که مهمترین تفاوت در ادر مجموع در مقایسه این دو اساسنامه مشخص می

 شده، وشتهن سیاسی داخلی هایبندیجناح پیدایش  سط شورای انقالب( و پس ازتو شده تدوین) اساسی قانون به خبرگان مجلس توسط فقیه والیت اصل افزایش از پس که

 .است مشترک دو هر در سپاه وظایف اکثر وگرنه. است شده معرفی فقیه والیت امر تحت نیروی سپاه

 مرور اجمالی کارکرد چند دهه ای سپاه

 ای سپاه بسط عملی همین دو اساسنامه بوده است؟آیا کارکرد پیش از سه دهه

ای تقسیم کرد. این تفکیک عالوه بر توجه به  خمینی و آقای خامنهاهللای سپاه را به دو دوره مهم آیتتوان حرکت نزدیک به چهار دههاگر نخواهیم وارد جزئیات بشویم می

 .ترین آن مسئله جنگ مرزی با عراق استگردد که مهمنام این دو رهبر و رفتار و رویکردشان، به شرایط پیرامونی متفاوت نیز برمی

ور و جنگ مرزی را به موازات ارتش بر دوش کشیدند. اما طبق آنچه به تدریج از خبرهای پاسداران عمدتا جوان؛ بار مهمی از دفاع شرافتمندانه و فداکارانه از استقالل کش

 .اندمحرمانه و پشت پرده به روی صحنه آمده است، پاسداران راس سپاه از اصرارکنندگان به ادامه جنگ دفاعی پس از فتح خرمشهر بوده

 هب) عمل میدان در انگیزشگفت بس هایناهماهنگی به که الزم مدیریت و دانش بدون یات بزرگ نظامی ریزی و هدایت چند عملهم چنین آنان با برعهده گرفتن برنامه

 .اندنبهای انسانی و مادی فراوانی نیز شدهگرا هایسرمایه رفتن هدر به باعث شده، منجر( چهار کربالی عملیات خصوص

 اخلید  جریان یک متحد سیاسی نیروی به را  آن پرشتاب اما  تدریج به است، مشهود خوبی به سنامهاسا دو بین تفاوت در که نیز کشور داخل در سپاه  کارکرد سیاسی

جمهور های محدودتری از سپاه نیز متمایل به رئیسصدر( تبدیل می کند. هر چند بخشبنی آقای وقت جمهوررئیس یعنی خود رقیب علیه اسالمی جمهوری حزب جریان)

 .وقت بودند

 .کامال متفاوت و متضاد درباره رفتار و رویکرد سپاه در دیگر مسائل داخلی از جمله کردستان خود موضوعی مستقال قابل بحث استبررسی نظرات 

 و داخلی سیسیا منازعات در بررسی قابل نقش و خرمشهر آزادی از پس جنگ تداوم در کشور را )با دو پرانتز و تبصره جدی در باره « امنیت»حال اگر نقش سپاه در ایجاد 

 مواهب زا خالی دست خود گذاشتندمی میانسالی به پا جوانی سنین از تدریج به که سپاهیان جنگ از پس اما بگیریم؛ مفروض( هستند مهمی مسائل خود که قومی و محلی

 ذاردندگ ایجامعه به پا( سخت دوران این جانکاه هایولیتمعل و هاجراحت با نیز بعضی و) …ها عقب افتادن تحصیلی و شغلی و مادی و بعضا با احساس غبن نسبت به سال

د، می کردنهایی که از بودجه دولتی استفاده میبخش از بسیاری اقتصادی خودگردانی و تعدیل اقتصاد و سازندگی از سخن نیز جمهورشرئیس و بود شده عوض رهبرش که

 .گفت
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بنیانگذار و رهبر بعدی جمهوری اسالمی، اما رهبر دوم فاقد مشروعیت فردی و  مشترک  کارکردهای اه، باشد. علیرغمترین اتفاق، از منظر ارزیابی سپشاید تغییر رهبر مهم

جمهوری به وزارت دفاع دید، از ابتدای پس از انقالب و حتی قبل از ریاستبنیانگذار که نیروهای زیادی را مطیع خویش می نیز قدرت شخصیتی رهبر اول بود. وی برخالف

تیب بود رکرد. بدین تاش را با تکیه بر نیروی نظامی وفادارتر یعنی سپاه جبران میهای سیاسیرفت و با نیروی نظامی دمخور بود. در دوران جدید نیز تمامی ضعف و نقص

تیر و کال جریان اصالحات و بعدها جنبش سبز نیز او را بیش  ۱۸ اتفاق دو برابر در سپاه آمدن رهبر  که سپاه به تدریج به حزب نامرئی و غیررسمی رهبر تبدیل شد. به یاری

 .تر ساختتر و شاید هم مدیوناز پیش به سپاه نزدیک

های مختلف و متعدد آن( گرفته تا سیاست داخلی ها گسترد؛ از مسائل اقتصادی )در بخشدهه رهبری وی پا به همه حوزه بدین ترتیب بود که حزب رهبر در طی بیش از دو

نی رساای و مقاومت آقای خاتمی برای اطالعهای زنجیرههای اطالعاتی و امنیتی گرفته )که پس از قتل)از سرکوب مخالفان گرفته تا طراحی کودتای انتخاباتی(؛ از بخش

تری به اطالعات سپاهِ محدود گذشته سپرده شد( تا مداخله در سیاست خارجی و آموزش صحیح در این باره و ایجاد اختالل در دور شتابناک ماجراجویی اطالعات، نقش مهم

ه تا قتل و تجاوز و به کارگیری اراذل و اوباش برای سرکوب سازی و هنر گرفتسرکوب مردم به نیروهای بشار اسد؛ از کارهای قضایی گرفته تا ورود به مسائل سایبری و از فیلم

 … جنبش سبز و

ر رگ سازندگی در سجمهور جدید پس از جنگ که یار و رفیق دوقلوی رهبر بود نیز به توسعه اقتصادی آمرانه اعتقاد داشت و با تبختر خاص خویش رویای سردار بزاما رئیس

ل را که باب طبع او نیز بود در برابرش گذاشته بودند. در چنین شرایطی بود که سپاهیان پا به میانسالی گذاشته و مدعی سابقه های تعدیمی پروراند و مشاورانش برنامه

: قتصاد کشور گشودجمهور نیز راه آنها را در بستر او محروم مانده از مواهب دنیا و بعضا منتقد و معترض به وضع موجود نیز طلبکارانه وارد صحنه شده بودند. رئیس« جهاد»

 .ها برسداللهیها و حزبمذهبیمند شوید. مواهب کشور قبل از همه باید به بچهاین گوی و این میدان. هم کشور را بسازید و هم خود بهره

دند. با توجه به یک نکته کلیدی و مهم که به جمهور بعدی آنها به حوزه سیاست ورود کراگر در دوره هاشمی پای آنها به تدریج به حوزه اقتصاد گشوده شد، در دوران رئیس

کی به های اجتماعی )و البته نه چندان سیاسی( و نزدیتدریج تفاوت سالیق، عالوه بر اختالفات شخصی بین دو یار دوقلو نیز آشکار شده بود و یکی تمایالتی به برخی گشایش

 .محور از سوی دیگر مد نظر قرار داده بودهنگی سنتی از یک سو و نگاه و گفتار دشمن/توطئههای فرغرب داشت و دیگری توسعه آمرانه همه جانبه را با حساسیت

 سه گرا اصالح نامزد رأی و  اما اتفاق اصلی در جای دیگری افتاد: انتخابات دوم خرداد. اکثریت خاموش و دیده نشده جامعه با یک حرکت و خیز غیرمنتظره خود نشان داد

 پشت دشدهس و ماندهپنهان نیروی. برندمی سر به «اقلیتی» وضعیت چه در جامعه گستره در که بودند شده آگاه اینک مرتبط طیف و رهبر. بود رهبر و منظا اصلی نامزد برابر

متبوع )سپاه( روزافزون.  ها خودنمایی کرد. هراس رهبر و طیف پیرامون روز به روز بیشتر شد و نیاز به حزبشصت به سرعت در همه حوزه دهه سرکوب و جنگ دیواره

 – ای از نظامیهای اولیه نظام به جز تنی معدود امثال جنتی و محمد یزدی و عدهها را تیزتر کرد. به تدریج پیرامون رهبر از مشاهیر و استوانهبندیاختالفات داخلی نیز صف

 .بود نمانده سیک( …و طائب و نقدی همچون) سابقهخوش چندان نه و خوشنام چندان نه هایامنیتی

حضور گسترده سپاه در حوزه های اقتصادی به جز مواردی که توسط اعضاء سپاه و به صورت خصوصی و 

سپاه عملی شده و به عبارت دقیق تر مالک آن پروژه ها و « نهاد»کامال شخصی صورت گرفته، عمدتا توسط 

د سپاه است. و وقتی این نهاد از باال یا شرکت های فعال در حوزه اقتصاد نه فرد یا افرادی خاص بلکه نها

توسط رهبر مافوق سپاه از فعالیت های اقتصادی عقب کشانده شود، علیرغم همه مقاومت هایی که احیانا از 

سوی افراد منتفع از همین وضعیت صورت می گیرد اما باالخره چون مالکیت آن شرکت ها متعلق به فرد 

 .یج این عقب نشینی می تواند صورت عملی به خود بگیردنیست بلکه متعلق به نهاد است؛ به تدر

ه ای نبود. نباید میدان را بکه به مدد اولیه سپاه سر کار آمده بود نیز به بدترین وضع تعبیر شده بود. اما چاره« های پاکدست و مدیران جهادیاللهیدولت بچه حزب»رویای 

 العملبه بار بنشیند و کشور به دست نااهالن نیفتد. اما هم عکس اللهیهای مدیران جهادی حزبنها در دور دوم پروژهبه وقوع پیوست تا به گمان آ ۸۸رقیب سپرد. کودتای 

د و از ه بوتر از قبل شداصولا بیمردم غیرمنتظره بود و هم آن رویای بد تعبیرشده، خود در ادامه به کابوسی از فساد و بحران و خطر جنگ تبدیل شد. سپاه مطیع امر آقا ام

 .سرکوب و قتل و تجاوز و به کارگیری اراذل و اوباش برای سرکوب مردم معترض هم چندان ابایی نداشت

های پس از انقالب جلوه کردند؛ سپاه بیش از پیش، در عرصه سیاست از حضور امنیتی به عرصه اجرایی ترینهایی که فاسدترین و ناالیقاللهیدر هشت ساله دولت بچه حزب

 بزرگترین به که بزرگ پیمانکاری هایشرکت مدیریت تا گرفته مختلف هایشرکت مدیره هیئت عضو از ،…چ کرد. از نمایندگی مجلس گرفته تا استانداری و فرمانداری وکو

ا ه و عوامل دست چندمی همچون بابک زنجانی تنههایی عیان شدانکی و بعضا بزرگترین فاسدان اقتصادی تبدیل شدند )بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران نمونهب بدهکاران

 .مشتی نمونه خروارند(
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بودن  «ضددیکتاتوری»اش در اساسنامه اولیه، در این هشت ساله هم چنین، سپاه منطقه نفوذ خود را بیش از گذشته به خارج از مرزها کشاند. سپاهی که یک شرط عضویت

ی برد و گرایانه را پیش مکرد، در عراق سیاستی به شدت فرقههای آزادیبخش دفاع میر شده بود و سپاهی که باید از نهضتافراد بود، حال متحد بشاراسد جنایتکار وسرکوبگ

 .های مسمومی همچون داعش فراهم می ساختهای نوری المالکی به سهم خود نقش مهمی در بسترسازی برای رشد قارچبا دفاع و مشارکت در سیاست

 شدن یلتبد تا طاغوتیان کودتای علیه نظم حافظ نیروی یک از نهاد این داخلی؛ امنیت تأمین و کشور استقالل از دفاع با رابطه در سپاه جمالی از نقش جدا از این تابلوی ا

های های واهی و حبسزنیتهاماش در قتل و تجاوز و شکنجه و ااصولی اخالقی و مذهبیارگرا در سرکوب هر صدای متفاوت و منتقد داخلی و بیاقتد رهبری حزب به آن

ها بدون صالحیت ها و عرصههای کالن اقتصادی و ورود به همه حوزهمندی از اختالسطوالنی )حتی برای مسئوالن خدوم سابق همین نظام( و سرقت آرای مردم و بعد بهره

 از ذریمبگ! شوندمی فاسد هم آنها بدهی هم سلمان و ابوذر به را …دستبند و رسانه و الزم، راهی نه چندان طوالنی پیمود. تا آنجا که روحانی به درستی گفت وقتی اسلحه و 

 .نواخته بود« قاچاقچی ما برادران» عنوان با را آنها قبال نیز سپاه توسط شده تحمیل وقیح جمهوررئیس که این

 آیا سپاه یک نهاد یکدست است؟

 نظر در پاهس دقیق تحلیل در مهم مسئله یک. داد قرار توجه مورد باید نیز را دیگری  الوه بر مسائل توصیفی فوق، نکاتدر بحث از نقش سپاه به ویژه از منظر استراتژیک، ع

 .فات آشکار و پنهان آن استاختال و هابندیدسته نیز و آن مختلف هایبخش گرفتن

 بحز جریان) انقالب از پس هایجناح از یکی متحد و عامل عمدتا نیز و( روحانیت) انقالب اینیروه از یکی سپاه قبل از هر چیز نهادی است که از بطن انقالب برآمده، عامل 

ای، این نهاد مرتب در جهت افکار و عالیق و حتی تمایالت ن رهبری آقای خامنهدورا در خصوص به و آن از پس. است بوده( بعدی راست های جریان و اسالمی جمهوری

 .ده استشخصی رهبر تصفیه و بازسازی ش

ش شمکک با تصفیه این ورامین در مثال شد می گفته) شدند تصفیه سپاه از( صدربنی آقای) وقت شده برکنار جمهوررئیس طرفدار هایشاخه و افراد برخی  ۶۱در مقطع سال 

تر بوده اهلل منتظری( را گرفته است که از تصفیه اولی وسیعیتمقام رهبری برکنار شده )یعنی آحتی نظامی محدودی نیز همراه بوده است(. تصفیه بعدی دامن طرفداران قائم

 .است

دهندگان به میرحسین موسوی صورت گرفته و به طور وسیعی طرفداران و رأی ۸۸سومین تصفیه بزرگی که خبرهایش به بیرون نشت کرده پس از کودتای انتخاباتی 

ها قبل رسما تحت مدیریت سازمانی نیروی زمینی تری از بسیج )که از مدتشود نیروهای جواناند. گفته میشدهبازنشسته و یا به طریقی به حاشیه رانده شده و یا تصفیه 

ها سنت اداری قبلی سپاه که از نیروهای بازنشسته خود برای انتقال تجارب به نیروهای جدید و نیز برخی کارهای اند. طبق همین شنیدهسپاه درآمده بود(، جایگزین شده

« بصیرتییب»تر صورت نگیرد و آنها نیز دچار شود نیز در این مقطع در رابطه با این افراد متوقف شده است تا ارتباطی بین این افراد با نیروهای جوانی مشابه استفاده میادار

دعاخوانی که طبعا باید از وزارت ارشاد یا کشور مجوز های مذهبی و نشوند! هم چنین تشکیل هر تشکل غیررسمی )به عبارتی ان.جی.او( توسط سپاهیان حتی برای مراسم

 .سازی دست نزنندبگیرند نیز مقید به کسب اجازه و مجوز از خود سپاه شده است تا این گونه افراد بین خودشان نیز به جمع

شان در آن سکونت دارند )مانند هایهایی که سپاهیان و خانوادههای مرتبط با شهرکآرای مأخوذه از صندوق ۸۸و چه در سال  ۵۶  اما بنا به آمارهای رسمی ، چه در سال

اکثریت باالیی از آنها به محمد خاتمی و در  ۵۶شهرک محالتی در شمال شرق تهران( هیچ تفاوت معناداری با معدل آرای دیگر شهروندان )تهرانی( نداشته و در دوم خرداد 

 .اندبه میرحسین موسوی رأی داده ۸۸خرداد 

 .های آنها تفاوت چندانی با معدل جامعه و عقاید و تمایالت اکثریت مردم ندارنداولیه از این بحث این است که بسیاری از نیروهای بدنه سپاه و خانواده نتیجه

نادیده نگذاشت. مصداق مهم این مسئله را در آنجا های )البته عمدتا فردی( را بندیها و گاه اختالفات شدید و جناحها و تشتتجدا از بدنه سپاه، در رأس هرم نیز باید تفاوت

نتوانسته است جایگزین مناسبی برای او پیدا  هنوز ایخامنه آقای سپاه، فرماندهی از جعفری  توان دید و ردیابی کرد که پس از گذشت یک سال از اتمام مأموریت عزیزمی

 .کند

های جدی وجود دارد که در های شخصی هم دارند. شنیدهها و دوری و نزدیکیاند که با یکدیگر رفاقتجنگ فرماندهان سپاه عمدتا فرماندهان لشگرهای مختلف سپاه در

 است باالتر ازای دریافت کردهای که سلیمانی از دست آقای خامنهشکاری وجود دارد. آخرین درجهآ اختالف  سطوح فوقانی سپاه مثال بین قاسم سلیمانی و عزیز جعفری

ا هدهم. هم چنین پادگانگیرم و گزارش نمیاست و وی حاضر نیست گزارشات سپاه قدس را به جعفری بدهد و صریحا اظهار داشته است که از شما فرمان نمی عزیز جعفری

استان و  ۹۱استانی سپاه به  بندیشود تقسیمگیرد. گفته میهای سپاه قدس مستقل از جعفری و بدون هماهنگی و حتی اطالع وی صورت میگذاریو امکانات و سیاست

ت ای در این پسخامنه مسائل اداری مترتب بر آن که توسط عزیز جعفری صورت گرفته، فردی که چندان محبوب فرماندهان سپاه نیست و بیشتر به خاطر اطاعتش از آقای



های عملیاتی سپاه در بعضی مناطق مرزی در گرایی را علت بعضی شکستبومی گی و اعتراض برخی دیگر از فرماندهان است و حتی برخی اینقرار گرفته؛ مورد انتقاد و گله

 .دانندامور محوله می

اند؛ محسن رضایی برای خود دوستان و ای به خصوص در تشکیالت خوزستان با شمخانی نزدیکهای دیگر در سپاه در میان است که مثال عدهبندیهم چنین سخن از دسته

عالیی )که به میرحسین موسوی نزدیک است( محبوبیت خاص خود را دارد؛ بخشی هوادار قاسم سلیمانی هستند؛ بخشی از سرداران به همدیگر نزدیکانی دارد؛ سردار 

ایی ضسن رترند و در جلسات خانگی یکدیگر شرکت می کنند؛ قاسم سلیمانی و محمدباقر قالیباف به جلسات دعای کمیل و شبهای احیای ماه رمضان منزل محنزدیک

 تحلیلی یبولتن شودمی گفته که آنجاست تا مسائل این …مند است وروند؛ فیروزآبادی )فرمانده ستاد مشترک( به ادامه غیرقانونی فرماندهی عزیز جعفری معترض و گلهمی

نژاد که از سوی ذوالقدر )که پس از اتمام دوران احمدی با سربرگ و آرم سپاه به طور گسترده اما بدون اطالع و هماهنگی با عزیز جعفری در درون سپاه منتشر شده است

 الیتو آلایده  نژاد و تا حدی به نفع دولت روحانی است که هر چند دولتشود. این بولتن شدیدا علیه دولت احمدیمجددا از قوه قضاییه به سپاه برگشته( نیز حمایت می

 یهروس دولت تالش تخریب  با خصوص به هایشسیاست برخی در گاه نژاداحمدی دولت اما ندارد، فساد و کندینم سازیبحران و شودنمی هم کشور تحریم باعث اما نیست

آژانس به شورای امنیت به شکل کامال مشکوکی کارشکنی کرده است. همانطور که نفی هولوکاست نیز امری  از ایران ایهسته پرونده ارسال از جلوگیری برای( فرانسه نیز و)

 .نژاد هم برخورد کندخواهد صادقانه و مستقل عمل کند باید با خود احمدیمشکوک بوده است. اینک قوه قضاییه اگر میبسیار 

 گاهرارق. دارند متفاوت حدی تا رویکردهای گاه و کارکرد االنبیاء خاتم قرارگاه و قدس سپاه ثاراهلل، قرارگاه  هم چنین باید توجه داشت که در سپاه به طور مثال سه بخش

 قدس هسپا ،(بود شده نزدیک بسیار یزدی مصباح به مدتی بخش این) روندمی کار به داخلی هایسرکوب برای نیرو تربیت برای مشابه هایبخش دیگر و ثاراهلل،عماریون

 از گریدی الیه نیز سپاه اقتصادی هایشرکت. است مشغول …االنبیاء نیز بیشتر به کارهای عمرانی و مهندسی و مرزی است و قرارگاه خاتمهای برونشتر برای مأموریتبی

های گوناگون را اطاعت از رهبری و این بخش اتصال حلقه. دهندمی تشکیل را دیگری بخش نیز تسلیحات تولید مهندسی هایبخش که گونه همان. سازندمی را نهاد این

 .دهدوالیت فقیه تشکیل می

خی افراد های برگی و نقد و اعتراضشود تا آنجا که گفته می شود گلهس سپاه نیز آن چنان یک دست و متمرکز نیست که از دور دیده میخالصه آنکه عالوه بر بدنه سپاه، رأ

 .مستأصل کرده و مانعی مهم و جدی برای انتخاب فرمانده جدید سپاه شده است  ای رادر رأس از یکدیگر، آقای خامنه

 .بردهای استراتژیک را به خطا میهای مرسوم بین ایرانیان )از جمله در رأس سپاه( اغراق کرد، اما نادیده گرفتن آن نیز تحلیلبندیهر چند نباید در این دسته

د، فردی را مشخص نکنای برای رهبر بعدی خود به تلویح یا تصریح ها تا آنجاست که اگر آقای خامنهها و تنوعدر هر حال بنا به ارزیابی برخی کارشناسانِ سپاه این تفاوت

ای فرد خاصی را خامنهبعید و دشوار است که از درون سپاه روی فرد واحدی وحدت نظر به وجود بیاید و مورد حمایت جمعی قرار گیرد. طبق همین ارزیابی اگر آقای 

ه است، توان سپاه برای رهبر کردن او به کار گرفته خواهد شد. برجسته کند، بنا به فرهنگ اطاعت از والیت که در سپاه نهادینه شده و به صورت یک فصل مشترک درآمد

ه ای و مذاکرات و توافقنامتوان با قطعیت به این شنیده ها)ی هر چند جدی( تکیه کرد اما رفتارشناسی گذشته سپاه و همینطور آخرین نمونه آن، پرونده هستهاگر چه نمی

 .ین خبرها وجود داردهایی جدی از واقعیت در ابرجام نشان داد که رگه

 سپاه مطیع رهبر است یا رهبر تحت تاثیر سپاه؟

ای بر مردم مختلف اقشار و مدنی جامعه فشارهای مانند  «از پایین»جدا از راه حل های دراز مدتِ مردمی و 

د واش وجبرای برگرداندن سپاه از مسیر غیرقانونی« از باال»عقب راندن سپاه؛ اما دو راه کلی شاید سهل تر 

 .دارد

دهد و رهبر تحت تأثیر سپاه است یا برعکس این سپاه است که نکته مهم و استراتژیک دیگر در رابطه با سپاه پاسخ دادن به این پرسش است که آیا سپاه به رهبر خط می

 برنده اوامر و تمایالت رهبر است؟پیش

ر تاریخ ایران غالبا و معموال سپاهیان و نظامیان نیرویی مستقل از حکومت و پادشاه و رهبر در پاسخ به این پرسش باید دو مولفه را در نظر گرفت. یکی آن که د

 شیلی مثل) التین آمریکای کشورهای برخی و یونان مثال یا و  در مصر و پاکستان و ترکیه حال، یا گذشته در مثال که است سنتی برخالف نظامی، سنت این. اندنبوده  حاکم

در مرداد ماه  ۱۲ شماره فردا ایران در که بود نظامیان به مربوط ویژه بخش عنوان اصطالح این) اندبوده «!اجازه آقا» همیشه ایران در نظامیان. است داشته وجود( آرژانتین و

 .منتشر شد( ۱۹۵۵سال 



ح کند، آن را از زبان کیهان و جوان و صبح صادق که ارتباط نزدیکی ای نکته یا حتی اصطالح و عنوانی را مطرها قبل از آن که آقای خامنهمولفه دوم این است که گاه مدت

 .کندشنویم. مولفه دوم عکس مولفه اول است. جمع این دو مولفه پاسخ به سوال مطرح شده را میسر میبا سپاه دارند می

ای پا به میانسالی و حتی بزرگسالی )و در دوران رهبری آقای خامنهنگارنده هم چون گذشته معتقد است علیرغم آن که سپاهیان راس این نهاد، پس از جنگ و به خصوص 

لقه دهند و بالطبع حای را همین نوع افراد تشکیل میاند و علیرغم آنکه حلقه اول مشاوران و معتمدان آقای خامنهبعضا کهنسالی( گذاشته و برای خودشان استقالل رای قائل

ای همچنان تر جمع موثرند؛ اما آقای خامنههای عملی، در شخصِ برجستهخبری و چه به لحاظ سمت و سوی تحلیلی و خروجیهای نزدیکتر مشاوران، چه به لحاظ داده

ند. به کنزند و حلقه پیرامون نیز بنابه دالیل عقیدتی و سیاسی )و نیز منافع گوناگون اقتصادی و مادی( از وی اطاعت و تبعیت میگیر نهایی است و حرف آخر را میتصمیم

ان های اطرافیداند. تملقتر از آنان میتر و فرزانهای به لحاظ فردی نیز ضمن اعتماد به حلقه اول نزدیکان و مشاوران، اما خود را بسیار باالتر، باهوشعالوه این که آقای خامنه

ای از ضریب هوشی برخی از این نظامیان نیز چندان باال نیست و آقای خامنهکند. در نظر داشته باشیم که نیز این خصیصه خودبرتربینی را در وی بیش از پیش تقویت می

 .گیردمشاوره کارشناسان در دیگر امور به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی در چارچوب و راستای معتقدات و مصالح خود نیز بهره می

با این مسئله به تفصیل در باره دو مخاطب اصلی  مرتبط هایتحلیل اتژیک است. در دیگرموضوع برجام نمونه خوبی برای تحلیل این نسبت و دادن پاسخ به آن پرسش استر

او « نیروی میدانی» هایی از شهرهای بزرگ و دیگری بخش و کوچک شهرهای و روستاها در درآمدترکم اقشار در  وی «رأی پایگاه» یکی ای،خامنه آقای داخلی 

 نگرطئهتو و ستیزدشمن تند هایآموزه با آن بدنه خصوص به و سپاه اساس این بر ایم؛کرده بحث است، سپاه …و عماریون بخش توسط بسیج در شده تربیت نیروهای  که

ای ساخته است و برای تربیت نیرو به و شعاری، مهم ترین قسمت هویت بخش حکومتی است که آقای خامنه فکری اصلی های گاه تکیه این. شوندمی تربیت ای خامنه آقای

 شعارهای از مکرر در مکرر و وسیع و شدید هاینشینیعقب و سازش و قهرمانانه نرمش هضم و پذیرش بالطبع. رودمی کار به های داخلی ها و سرکوبی تصفیهخصوص برا

ای با فشار کارشناسان ه آقای خامنهشده سپاه امری دشوار است. اما این تصمیمی است کها، برای نیروهای تربیتای، در مذاکرات با غربیئل هستهمسا با مرتبط قبلی

ای پیش رفته بود، مشاهده کردیم که اقتصادی )عمدتا خارج از سپاه( گرفته است. اما ما در فرایند توجیه و تصویب داخلی مذاکراتی که تحت هدایت مستقیم آقای خامنه

شد و رأس سپاه بایست میحاصل، همان شد که از اول میهای بیره و هشدار و قید و شرطها مثل کفی فروخوابید و در نهایت با مقداری شعر و شعار و تبصهمه های و هوی

خواست، برخالف رأیی که ها بسیار است. )در جنبش سبز نیز نهاد و کلیت سپاه در نهایت به راهی رفت که آقا میخواست. از این نمونهمی« آقا»نیز به همان راهی رفت که 

 .شان به میرحسین موسوی داده بودند(ایهبدنه سپاه و خانواده

ای است که تصمیم آخر را ای، در نهایت این خود آقای خامنههای آقای خامنهگیریرسد علیرغم تأثیرگذاری نسبی سپاهیان بر فضای بیت و تصمیمبنابراین به نظر می

 هب قبا یا نیز گرددمی تکرار آقا توسط بعدا و شودمی گفته …ن و جوان و صبح صادق وهایی که قبال توسط کیهازند. و شاید بخشی از حرفگیرد و حرف آخر را میمی

 و دسازیمستن به تنها ساز تصمیم و  قبل هم مشهور بوده است و این اتاق های فکر از ایشان نظر و شده گیریتصمیم نزدیکان حلقه با مشورت با آقا خود توسط نهان صورت

 و چارچوب همان در االصولعلی و عموما فکر های اتاق این توسط شده طراحی اصطالحات و نظرات نیز نبوده چنین اگر و اند پرداخته قاآ قبلی فرمایشات کردن فربه

 .قبل برای طراحان روشن است؛ هر چند گاهی اوقات نیز بدون هماهنگی قبلی، گامی فراپیش نیز گذاشته شده باشد از و اندیشدمی ایشان که است راستایی

 چه باید کرد؟ راه حل چیست؟

اینک در اقتصاد و  و کرد، مقامت تصمیم این برابر در اما شود ادغام ارتش با شد تالش جنگ  با این سپاه که از نیروهای حافظ امنیت کل کشور که یک بار هم پس از

 کرد؟ باید چه دارد، وسیع حضور …اطالعات و سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ و

 تقالمس باید را حوزه هر. است سپاه  «انحصار»ها در ها نباید بالفاصله این معنا را به ذهن متبادر کند که این حوزهسپاه در همه این حوزه« حضور»ریح کنیم که در ابتدا تص

 همه در. کرد یاد سپاه «انحصار» از هیچ حوزه ای توان در تر و در برخی شدیدتر، اما نمیها سپاه حضوری محدود دارد و در برخی حضور پررنگد. در برخی حوزهکر بررسی

بند به دستان سپاه کم نی اسلحه و دستغیرقانو حضور مخرب و  منفی نقش از چیزی نکته این البته. دارد خصوصی بخش و مدنی جامعه یا و دولت از رقیبانی  سپاه جا

نژاد را نیز باید دولت بیت و سپاه دانست )بالطبع سپاه در حوزه اقتصادی است. دولت احمدی ترین بخش حضور گسترده و غیرقانونیکند. و شاید بتوان گفت مخربنمی

 .اندشریک ها و فجایعها، بحراندر اینجا افراد منصوب رهبر در رأس نهاد سپاه و افراد قدرتمند دفتر سیاسی سپاه است(. آنها در همه این خرابی« سپاه»منظور از 

از »توان گفت جدا از راه حل های دراز مدتِ مردمی و تر نشدن این مقال، به اجمال و بر اساس درک و دریافتی استراتژیک از شرایط موجود میبرای جلوگیری از مفصل

برای برگرداندن « از باال»مدت( مدنی و اقشار مختلف مردم برای عقب راندن سپاه؛ اما دو راه کلی شاید سهل تر)و البته باز میان مدت و دراز جامعه فشارهای مانند  «پایین

 :اش وجود داردسپاه از مسیر غیرقانونی
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های )البته عمدتا فردی( را بندیها و گاه اختالفات شدید و جناحها و تشتتدر رأس هرم نیز باید تفاوت

 ازتوان دید و ردیابی کرد که پس از گذشت یک سال نادیده نگذاشت. مصداق مهم این مسئله را در آنجا می

 او برای مناسبی جایگزین است نتوانسته هنوز ایخامنه آقای سپاه، فرماندهی از جعفری  اتمام مأموریت عزیز

 .کند پیدا

لی با تحلیاند، وزه اقتصاد(؛ هر چند حاکمان سپاه که توسط رهبر و به خاطر همسویی با ایشان در رأس سپاه قرار گرفتهح در ویژه به) سپاه کردن قانونمند و شفاف –الف 

ترده سگ های فعالیت و ها شرکت از مالیات گرفتن مثال اما کنند، های مختلف توجیه مینامه سپاه حضور خود را در عرصهموسع و تفسیرهای غیرقانونی از برخی مواد آیین

 سابرسیح و کنترل تواند می امر این تکمیلی های قدم قانونی است. سپاه و نظایر آن گام های اولیه ای برای عادت دادن سپاهیان به نظم و انظباط و بازگشتن به مسیرهای 

آن بودجه می گیرند . در همین راستا قدم های مشابه می  از که باشد دولتی های ریزی برنامه پذیرش به آن کردن مجبور سپس و سپاه اقتصادی فعالیت  قانونی مالی

 اند دهشاشغال سپاه غیرقانونی حضور با که  هایی حوزه گیریبازپس  و است کرده ورود بدانها که باشد قانونی غیر و غیرمرتبط های حوزه از سپاه تدریجی زدن کنار تواند 

 پاهیانس و سپاه توسط اقتصادی فسادهای با جدی برخورد و مبارزه اول گام این برای بسترساز مقدمه یک.  …طالعات و ا وزارت و خارجه امور وزارت به مربوط امور در مثال

 .باشد داشته رسمی و ظاهری مانع کمتر باید فساد با مبارزه بالطبع. است اقتصادی های مندی بهره برای نظامی های رانت از مند بهره

 .دقال و به تفصیل بحث کرو نیروی نظامی در یک کشور هیچ منطق و فلسفه قابل دفاعی ندارد. در این باره این گام بزرگ و جدی باید مستد وجود: ارتش و سپاه ادغام –ب 

 به پاهس به ای رهبر است که توان گفت که به نظر نگارنده تا زمانی که آقای خامنهاست؟ به اجمال مییافتنیاما آیا این گونه اهداف به ویژه در بازه زمانی نزدیک تر دست

 و حقیقت گونه هر برابر در  شدیدی مقاومت نیز گذشته در وی. است غیرممکن تقریبا اهداف این به دستیابی کند،می نگاه خود سوگلی و ویژه نیروی و شخصی حزب صورت

نفذ کوچکی است که نباید رها شود و شاید از معدود مواردی است که آقای م سپاه هایشرکت از مالیات اخذ موضوع. است داشته خود زیردست نهادهای از یک هر از تفحص

های امنیتی ناشی از تصادی که وضع درآمدهای دولت برای پرداختن حتی یارانه به مردم را وخیم اعالم کرده است و در هراس از بحرانای بنا به مباحث کارشناسی اقخامنه

 .نشینی کرده استنارضایتی توده های مردم ، عقب

 .ای نزدیک به صفر استرگ توسط آقای خامنهدر رابطه با راه حل و در واقع مطالبه دوم نیز همین مالحظه وجود دارد. احتمال پذیرش این رفرم بز

گیری زندگی روزمره همه مردم به خاطر حضور اما فعاالن سیاسی اصالح طلب و تحول خواه و جامعه مدنی و سیاسی ژرف نگر ایرانی؛ اگر به اهمیت نقش سپاه در شکل

های سیاست خارجی )اکنون مثال در رابطه با سوریه و عربستان(، معتقدند باید به طور ترین بخشترین مسائل اقتصادی تا خطیرترین و پرریسکگسترده این نهاد از مهم

 .دار در بیاورندر ولو زمانمستم مطالبه یک صورت به را آن و بیندیشد بزرگ مشکل این جدی به راه حلی مبرم برای 

و توسط دولت نشان داد که در نهادهایی این چنین وقتی از سطوح فوقانی « از باال»تمی، های اقتصادی در دوران آقای خاتجربه عقب کشیده شدن وزارت اطالعات از فعالیت

ای وجود دارد، ولو با مقداری سختی و مقاومت داخلی، اما آن تصمیم در عمل سیستمی که نظام سلسله مراتبی دارد قصد و اراده ای جدی برای تحقق خط مشی و خواسته

گیرد، یعنی رهبر آتی جمهوری اسالمی، مقداری متفاوت و مثال میانه رو بوده های انتصابی حکومت قرار میر فرد بعدی که در رأس بخشپیش خواهد رفت. نتیجه آن که اگ

ادی سپاه به تصکارکرد اق و قبول داشته باشد که سپاه اینک به بختکی مضر و ویرانگر برای اقتصاد و سیاست خارجی )و داخلی( کشور تبدیل شده و یا حداقل بپذیرد که

توان امیدوار بود که سپاه از مسیر رفته برگردد و در مسیر جدید دیگری قرار بگیرد. این مسئله خطیر اهمیت لحاظ مالی نتایج منفی و زیانده به بار آورده، آن گاه می

 .انتخابات مجلس خبرگان آینده را دو چندان می کند

داشت که حضور گسترده سپاه در حوزه های اقتصادی به جز مواردی که توسط اعضاء سپاه و به صورت خصوصی و کامال شخصی در این باره باید به این نکته مهم نیز توجه 

سپاه عملی شده و به عبارت دقیق تر مالک آن پروژه ها و یا شرکت های فعال در حوزه اقتصاد نه فرد یا افرادی خاص بلکه نهاد سپاه « نهاد»صورت گرفته، عمدتا توسط 

وی افراد منتفع از همین وضعیت است. و وقتی این نهاد از باال توسط رهبر مافوق سپاه از فعالیت های اقتصادی عقب کشانده شود، علیرغم همه مقاومت هایی که احیانا از س

 .عقب نشینی می تواند صورت عملی به خود بگیردصورت می گیرد اما باالخره چون مالکیت آن شرکت ها متعلق به فرد نیست بلکه متعلق به نهاد است؛ به تدریج این 

افراد  به فرد. هر چند مالکیت سپاه بر بخش مهمی از پروژه ها و شرکت هایش شبیه مالکیت احزاب کمونیست در بلوک شرق سابق است که متعلق به حزب بود و نه متعلق

ی در خواهند آمد که به رغم نداشتن مالکیت بر شرکت «طبقه جدید»اهند داشت و به صورت حزبی فعال و دخیل در این فعالیت ها بهره مندی های فردی اقتصادی هم خو

سیاست نهاد مادر و اصلی، مخصوصا اگر ها و یا کارخانجات اما همانند مدیران واقعی بخش خصوصی در رفاه به سر خواهند برد؛ اما باالخره نباید از یاد برد که به هنگام تغییر 

سط رهبر ال توکیالتی هم برخوردارباشد؛ آنها نهایتا باید از سیاست های جدید نهاد متبوع خود اطاعت کنند. همین امر اهمیت تغییر سیاست از باال و مثاز سلسله مراتب تش

 .بعدی را برای عقب کشاندن سپاه از حوزه هایی که خارج از وظایفش بوده دو چندان می کند



اش از روحانیت دلخوشی چندانی از سپاه ندارد. بحث گیری تدریجیانیت باز به خاطر نزدیک شدن سپاه به مداحان و فاصلههم چنین نباید فراموش کرد که ساخت روح

ای با روحانیت و کمتر در باره آن بحث شده است(. در هر حال رفتار آقای خامنهمعدودی جز به نسبت روحانیون و نظامیان خود دارای اهمیت تحلیلی مستقلی است )که

از یک رهبر به رهبر بعدی، روحانیت ساکت و مرعوب و  انتقال و نقل مرحله نژاد( با این قشر نیز مزید بر علت بوده است. درجمهور محبوب آقا )احمدیبرخورد رئیس

 .ار نیز مجالی برای ابراز و اعمال نظر خواهد یافت. این نکته مهمی است که نباید نادیده اش انگاشتکمحافظه

هایی از اهداف و خصایل و ها و شعلهبدنه سپاه که هم چون دیگر مردمان ایران هستند و برخی گرایشاتِ هر چند تحت فشار و عقب رانده شده در سپاه که هنوز رگه

زند، هم چنین تنوع و تشتت آرای فرماندهان سپاه به خصوص در هنگامی که هیمنه حضور رهبر فعلی و تبعات سیاسی و الب در درون شان سوسو میهای اولیه انقمنش

 دنهب با روشنگرانه ارتباط باید نیز هنگام آن تا زمان مدت  هایی از امید باشد. درتواند طالیههای مادی مترتب بر آن وجود نداشته باشد، نیز خود میمندیاقتصادی و بهره

ه نشده از اموال مردم، پیش برد. فرب و  استحاله و مرعوب فرماندهان برخی با انقالب اولیه اهداف و ملی منافع بر مبتنی را کارشناسی مباحث و مردمان دیگر همچون را سپاه

ظامی پرهزینه با وظایف همسو و مشترک )سپاه و ارتش( می تواند همواره یک مطالبه ملی و مدنی همان گونه که مطالبه بازگشت سپاه به وظایف نظامی و نیز ادغام دو نهاد ن

 .باشد
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 قدرت پنهان سپاه در ایران

 
 محسنی حسین: توسط

بایستی تحت نظر مندترین نهاد ساختار قدرت در ایران است. سایر قوا چون مجلس، قوه قضاییه و قوۀ مجریه طبق قانون اساسی میاز نظر قانون اساسی، رهبری قدرت

ای تا امروز، ما را به درک این نکته ضروری رهنمون صورت رسمی و قانونی ساختار جمهوری اسالمی است. سیر دوران رهبری آقای خامنهرهبری فعالیت کنند. اما این 

وری هواقعی جمکند که رهبری در ساختار واقعی به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و تحت نفوذ و تاثیرگذاری قدرتی غیررسمی که بخش مهمی از ساختار حقیقی و می

 .اسالمی است، به عنوان شریک اول قرار دارد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی

کرد. به ریاست جمهوری، بیت رهبر جمهوری اسالمی از محمدباقر قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی و شهردار فعلی تهران حمایت می ۸۱برای نمونه در انتخابات سال 

ستاد قالیباف اعالم نمود. اما در عمل دیدیم که بخش مهمی « رئیس در سایه»ای را ای، مجتبی، پسر آقای خامنهاهلل خامنهتراضی به آیتهمین دلیل آقای کروبی در نامه اع

ی وابسته به سپاه شد، سه هاهای ارگاننژاد در نظرسنجیای متوجه وضعیت و شانس پیروزی احمدیاهلل خامنهنژاد وارد صحنه شدند. وقتی آیتاز سپاه به حمایت از احمدی

گیری رهبری را تحت تاثیر تواند تصمیمدهد که قدرت سپاه در حدی است که مینژاد برگردانید. این موضوع نشان میاش را به نفع احمدیروز مانده به انتخابات، حمایت

 .قرار دهد

ای کالن و چندالیه و پیچده در سردار ذوالقدر، از برنامه ۸۱نژاد در سال از پیروزی احمدی بر و تحت سلطه بیت خطاست. بعدمقایسۀ سپاه با یک نهاد منظم نظامی و فرمان

نژاد را به ریاست جمهوری برسانند. سخنان سردار ذوالقدر نمایندۀ بخش مهمی از نیروهای قدرتمند سپاه و اند احمدیداد چگونه توانستهسپاه پرده برداشت که نشان می

تواند گاهی بیت را دور بزند. شایعات آن مقطع به نژاد حکایت وجود همان قدرت غیررسمی است که در درون سپاه وجود دارد که حتی میاحمدیطراح پروژه پیروزی 

 .ای از قالیباف حمایت می کند و حتی هشتاد میلیارد تومان به ستاد ایشان کمک مالی شده استای مطرح بود که مجتبی خامنهگونه

اش حتمی است و به همین دلیل وی خود را از کرد که مسیر آرای سازماندهی شده به سوی او نیست و باخت تمند سپاه، محسن رضایی را خیلی زود مطلعهمین بلوک قدر

ازی یش مسجل شد که وی به بدانست ولی بعد از شکست متوجه این پروژه شد و برارقابت کنار کشید. اما قالیباف به تصور حمایت حزب پادگانی پیروزی خود را قطعی می

های گسترده بیت و سپاه با وی به ایران برگشت اما گرفته شده است. او به قهر از ایران خارج شد و تحت عنوان تکمیل دورۀ خلبانی در فرانسه اقامت گزید. اما بعد از رایزنی

 .شدبه شرط شهردار شدن در تهران که به معنای ریاست جمهوری بعدی تلقی می

نژاد در داخل و خارج انجام باری مواجه شد که دولت احمدیت آن که جناح ذوالقدر در سپاه که نماینده خود را به ریاست جمهوری رسانده بود، بعدا با اقدامات بالهتشگف

 و دهش وارونه روحانی دولت در شودمی گفته که امری!)رفت قضائیه قوه به و گرفت فاصله  اشداد. ذوالقدر خود شخصا با احمدی نژاد اختالف پیدا کرد و از منصب سپاهیمی

ها و عزل نیروهای نزدیک به یبرکنار و هاتسویه و رهبری بیت عوامل با شدن رو در رو  بعدها و نژاد احمدی آمدن کار روی از پس حال هر به(. است برگشته سپاه به دوباره

خود برآمده از  اش را کهبندی دیگر سپاه و بیت با ایشان، وی و بلوکسپاه شد و در یک تسویه و یا تنبیه رقبا، بلوکها در درون گیری اختالفات با سایر بخشبیت، سبب اوج

 .سوی سپاه بود در شرایط انزوا قرار داد
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 سپاه پاسداران از فرودستی تا فرادستی

 : تری از نقش وجایگاه فعلی این نیرو رسیدا شرح اجمالی آن می توان به درک روشناند که بنظامیان ایران )به ویژه سپاه( ازابتدای انقالب تاکنون سیری طی نموده

شد.  های انقالبهای مبارز)به خصوص سازمان مجاهدین انقالب ( سبب تشکیل کمیتههستۀ اصلی نیروهای انتظامی حافظ نظم در فردای پیروزی انقالب با پیوستن گروه

 .دهائی تدوین شقت برای تاسیس نیروئی که ارگان حافظ نظم ومبارزه با بقایای ساواک در دوره انتقالی باشد ، مطرح و پیش نویسهائی در شورای انقالب و دولت موطرح

 .داشتندهای دولتی را بر عهده ا و تهران و نقش انتظامی و حفاظتی در مورد تاسیسات و ارگانهشهرستان در روحانیان جانی امنیت حفظ نقش  ها و پاسدارانکمیته

ی از تحرکات قومی در اقصی با پیشنهاد تاسیس نهادی موازی ارتش که حافظ انقالب ومانع از کودتای احتمالی ارتش بجا مانده از دوران رژیم شاه باشد و به سرکوب برخ

 .های انقالب شکل گرفتنقاط ایران بپردازد ، سپاه پاسداران به موازات کمیته

ایران و عراق و رخداد سی خرداد سال شصت رفته رفته به امکانات لجستیکی و آموزشی کامل تری مجهز شد. نقش مهم وتعیین کنندۀ این سپاه پاسداران با شروع جنگ 

ش به کودتا در ارتنهاد در سرکوب مبارزۀ مسلحانه مجاهدین و سایر مناطق بحرانی چون کردستان وتشکیل واحدهای اطالعات وضد اطالعات و نیز جلوگیری از چند 

 خدمت به طبقه روحانی خصوص کودتای نوژه، باعث شد به عنوان نیرویی مورد اعتماد و کارآمد محسوب شود. این نیرو با حضور شخصیت کاریزماتیک آیت اهلل خمینی با

 .حاکم و اطاعت از رهبر انقالب مقام و منزلتی مضاعف یافت

امنیتی سپاهیان و بیت را دچار اختالل کرده های اقتصادی، یک دستیِ بخش اقتصادی و فشارها و بحران

های بزرگ اقتصادی قرارگاه خاتم و نیز نسلی از های سپاهی و پروژهاست. طبقه فوقانی اقتصادی چهره

فرماندهان میانی که در جنگ به روش و سبک زندگی میر حسین موسوی تمایل داشته اند، به آستانه یک 

احی که دست باال را دارند، رسیده اند. این شکاف از یک روند کمّی به بزرگ با جن« اختالف تحلیلی»شکاف و 

تواند به فرصت سیاسی بزرگی برای تضعیف نیروی ضد دموکراسی یک روند کیفی میل می کند و این خود می

 .که در الیگارشی سپاهیان و بیت متمرکز است، بیانجامد

های سیاسی معارض و دگراندیش و حذف آنها بود. بعد از این دوره زمزمۀ تشکیل یک نهاد اطالعاتی به گوش سرکوب حزب توده آخرین اقدام سپاه دربرخورد با گروه

های اطالعاتی حاصل از تشکل های سیاسی معارض، و یک ذخیره رسید. در نهایت بخش اصلی واحد اطالعات و ضد اطالعات سپاه بود که با کلیه تجارب انباشته، غنیمتمی

 .فت، به وزارت اطالعات پیوستاطالعاتی هنگ

ما بعد یافت. اهای نظامی ارتش بر نظرات سپاه غلبه میها نظرات کارشناسسپاه دردوران جنگ تقریباً تا فتح خرمشهر با ارتش عملیات مشترک داشت و در خیلی از عملیات

به ادامه جنگ، عمده عملیات بزرگ هجومی به خاک عراق توسط سپاه با کمک بسیج و با از این مرحله و با توجه به ساختار ارتش و شکل مقررات و قوانین آن و نیز تصمیم 

 .توان در خاطرات هاشمی رفسنجانی مالحظه کردتاکتیک امواج انسانی و با پشتیبانی ارتش صورت گرفت. شرح این موضوع را می

 .قوای هوائی ، دریائی و زمینی خود را نیز تاسیس کندبا حکم آیت اهلل خمینی توانست  ۲۳۸سپاه قبل از آتش بس و پذیرش قطعنامه 

یس جنوب لبنان و درنهایت تاس سپاه همچنین به تربیت نیروهائی که قادر باشند دنبال اهداف ومنویات آیت اهلل خمینی را در صدور انقالب، از جمله تشکل دادن به شیعیان

 .کرد تاًسیس را سپاه درون در آزادیبخش جنبش واحد و پرداخت حزب اهلل 

های انقالب درشهربانی وقت ادغام شدند و نیروی انتظامی را بوجود آوردند، سپاه هم در ارتش ادغام شود. آقای بعد ازپایان جنگ قراربراین بود که همان گونه که کمیته

 ای به دستور ایشان اینما با فوت آیت اهلل خمینی و رهبر شدن آقای خامنهای برای ادغام ارتش و سپاه تدوین نماید. اکند که برنامههاشمی، آقای عبداهلل نوری را موظف می

های گوناگونی دربارۀ این موضوع نقل شده است: نگرانی ومقاومت بخش اصلی فرماندهان سپاه، دست باال داشتن طرح متوقف شد و بعد به طور کلی کنار گذاشته شد. روایت

 … و شهربانی، در انقالب هایکمیته شدن هضم تجربه  ار شهدای این نهاد نسبت به ارتش، رقابت و حس برتری بر ارتش،در سابقه هشت سال جنگ و میزان باالی آم



و  پذیری از مافوقهای تخصصی شهربانی، از قبیل آموزش تشریفات و قبوالندن سلسه مراتب فرماندهی، اطاعتها به نهاد جدید و اجباری نمودن دورهجذب افراد عضو کمیته

تر از فرمانده شهربانی شهر هم قدرت فرا قانونی بیشتری داشت، وضعیت جدیدی به وجود آورده بود. این همه سبب تن دادن به ضوابط قانونی برای یک عضو کمیته که پیش

پایین  هایبق کمتر و ندیدن دورۀدانشکدۀ افسری به ردهها نیزبه دلیل سواها در طرح ادغام وارد نشوند و استعفا دهند. بقیۀ اعضای کمیتهشد که بسیاری از عناصر کمیته

های انقالب در سیستم بوروکراسی شهربانی هضم شدند و بازی قدرت را باختند. هر چند بعداً سعی شد که فرماندهان پرتاب شدند. به طور کلّی در جریان این ادغام، کمیته

نصف  ها داشتند بههای سابق یا سپاه انتخاب شوند، اما به گفتۀ برخی خوف و وحشتی که مردم از کمیتهای کمیتهها، از اعضاصلی این نیروی جدید، خصوصا در مراکز استان

 .کاهش یافت

 روهایاهلل خمینی را به طور کامل کنار گذاشت و نیبا شروع دوره سازندگی و ریاست جمهوری آقای رفسنجانی چند اتفاق مهم افتاد. اول رهبری جدید نیروهای بیت آیت

 .وفادار به خود را از درون وزارت اطالعات جذب نمود و ارتقاء داد

دن گروه بزرگی از سازماندهی بیت جدید مدتی طول کشید و سپاه احساس کرد که در این دگریسی جایگاه متناسب با وزن خودش را به دست نیاورده است. با بر کشی

 انجام آنها را جنگ کردندمی تصور که سپاه اصلی رهبران. نداشت ایجاذبه دیگر بودن سپاهی شرایط این در. آمد پدید سرداران از ازدحامی  سرداری درجۀ اعضای سپاه به 

 هاین مقامبودند و از ماندن خود در سپاه ناراضی بودند. به همین علت در پی جر و بحث هائی میا شده وارد جدید بیت به اطالعات وزارت اطالعاتی عناصر که این از اند،داده

 دپذیرنمی ایخامنه و هاشمی آقایان دهند. های مهندسی و عمرانی کشور را به سپاه میشود. سهمی از پروژهگیرد که به دخالت هاشمی رفسنجانی منجر میباالتر صورت می

 .شودبهتر میهای اختصاصی بزند . در این تحول رابطۀ بیت و سپاه خرید تجهیزات نظامی خودش اسکله برای سپاه که

گرایی، ادغام ایران در بازار جهانی و توسعه صنعتی کشوربود. او بورکراسی ضعیف شده یا خنثی شده به ارث برنامه هاشمی تشنج زدائی در سیاست خارجی، ترویج مصرف

کل گیری یک طبقۀ تکنوکرات از ثمرات این دوران بود . حاال دیگر ها، آزادسازی فرهنگی، تسامح با مخالفین و شمانده از نظام شاه را به سرعت احیا نمود. توسعۀ دانشگاه

 .ذ کندیک سردار سپاه برای دیدار با وزیریا حتی معاون او می بایستی ساعت ها پشت دراطاق آنها منتظر بنشیند تا امکانات یا پروژه یا کمکی اخ

راست سنتی بود و با توجه به منع آقای خمینی از ورود به سیاست، بیشتر نقش پشت جبهه راست  سپاه با توجه به ساختار ایدئولوژیک خود گرایش عمده اش به روحانیت و

ه شود که وفاداری چندانی بای میسنتی را ایفا می کرد.ولی به زودی متوجه شد که اجرای برنامه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی آقای رفسنجانی منجر به برآمدن نسل و طبقه

 یجادسالمی و انقالبی ندارد. پس سپاه شروع به حمایت همه جانبه از راست سنتی نمود و در عین حال با تاسیس سپاه قدس و اقدامات فرامرزی و اوالیت فقیه و اصول ا

 . دسیستماتیک شهای آزادیبخش سپاه بود، آمادۀ خیز برداشتن به سمت شراکت سیاسی با راست سنتی و فشار به دولت به شکل تنش در خارج، که ادامۀ بخش نهضت

های تعدیل اقتصادی با مداخلۀ مجلس و ها از دست دولت هاشمی خارج شد و برنامهدر اولین زورآزمایی راست سنتی در مجلس چهارم و بعد پنجم بسیاری از وزارتخانه

 .های اصالح طلب باخترا به چپ ۵۶اد سال رهبری تا حد زیادی متوقف شد. راست سنتی به دلیل گفتمان عقب افتاده وغیر جذاب خود انتخابات دوم خرد

های فشار شد. راست سنتی انتخابات های ضربت قبل از دوم خرداد به حمایت مطلق از انصار حزب اهلل پرداخت وحامی و سازمانده گروهدر این وضعیت سپاه با گردان

ای تقریبا وزارت اطالعات را نیز از زیر سیطرۀ بیت خارج نمود و های زنجیرهپروژۀ قتل شوراهای شهر و مجلس را نیزباخت و حرکت بالهت بار بخشی از وزارت اطالعات در

 .زنگ خطر برای بیت و سپاه به صدا درآمد

ین نبرد و اولخیز برداشت سپاه دیگر پی برده بود که راست سنتی قادر نیست با گفتمان خود در هیچ انتخاباتی برنده شود. لذا برای تسخیر انتخابات شورای شهر دوم 

ای را بدون دخالت ارتش و در پیوند با بیت و دور از چشم آژانس انرژی اتمی جلو برد و های هستهانتخاباتی را انجام داد. از طرفی پروژۀ غنی سازی اورانیوم و سایر برنامه

 برد. هیجده تیر و حمله به دانشگاه اوج مداخالت و جنگندگی و ورزیدگی این جریان ها اعتماد به نفس سپاه را باالهای متوالی برای آقای خاتمی ایجاد کرد . این برنامهبحران

 . در سرکوب بود

اش راست سنتی را جا گذاشت، هاشمی را خراب و بی اعتبار نمود و جهش به سوی یک پیروزی شیرین برای سپاه بود. در این مسیر سپاه و دفتر سیاسی ۸۱انتخابات سال 

وسط تت و بعد قدرت را به طورکامل شروع کرد. یورش به سیستم اداری نیز از انتخابات مجلس هفتم به صورت تمام عیار شروع شد و با تسخیر دولت های ثروتسخیر قطب

 .احمدی نژاد به عنوان یک مهرۀ خودی سیستم دولتی تقریباً در دست سپاه افتاد

رسیدند که دیگر نمی توانند به وزارت اطالعات اعتماد کنند. لذا بخش اطالعات و حفاظت اطالعات سپاه را تقویت  ای بیت و سپاه به این نتیجههای زنجیرهبعد از افشای قتل

 . اطالعات تاسیس شد نمودند و در نتیجه به موازی کاری وسیعی افتادند. حفاظت اطالعات قوه قضاییه توسط این بخش با کمک جدا شدگان یا اخراج شدگان از وزارت

 این. ودب گرفته قرار آن در سپاه که  ای را آغاز کندیی سپاه از راست سنتی سبب شد که به سمت نیرویی برود که پرورش روحانی و تدوین ایدئولوژی برای مرحلهروند جدا

 . ای در حال انجام استبه دست آقای خامنه د. روحانیت سنتی و مستقل از نهاد قدرت یا باید ساکت باشد یا تایید کنندۀ روندی کهآمبرنمی یزدی مصباح جز کسی از کار



 «نظامی -روحانی»کند. روحانیان تازه وارد به سپاه های مخصوص به خود را دایر میمصباح با مدرسۀ خودش طالب روحانی مورد نیاز سپاه را تامین می کند. سپاه دانشگاه

 .مل سیستم هزارسالۀ روحانیت شیعه استهستند، یعنی هر دو حرفه را فرا می گیرند. و این خود مختل کردن کا

ن دار یا از ایراهای ریشهکاری چهار وزارتخانۀ سود آور نفت، نیرو، راه و مخابرات را در اختیار گرفته. بخش قوی و اصیل و کارآفرین شرکتسپاه تقریبا هفتاد درصد پیمان

 .نبیاء شده اند تا به سهمی از این خان یغما برسندرفته اند و یاتبدیل به انگلی چسبیده به سپاه و قرار گاه خاتم اال

صدا و سیما )ضرغامی( ،  سپاه کادرهای بسیاری به مجلس، وزارتخانه ها و استانداری ها و غیره گسیل می کند. سپاه همچنین یک دفترسیاسی دارد و نخبگان سپاه وارد

 .شودمی تربیت تدریس برای بسیجی استاد حتی. شوند می …استانداری ها و مجلس) علی الریجانی( ، قوه قضائیه )ذوالقدر( و فرمانداری ها ، 

 فشایا  تواند سرنوشت ساز یا مساله آفرین باشد. یکی از مشکالت سیاست خارجی کشور وجود این نیرو است.اش میست که هر حرکتسپاه قدس قسمت مهمی از نیروئی

 .بیاورد بار به ایران برای هنگفتی هزینه تواندمی کشورها دیگر و عراق در سپاه هایدخالت اسناد

شویم که در بافت وترکیب بیت آقای خمینی حلقه اصلی ای، متوجه میبا نگاهی به بافت بیت آقای خمینی و نیروهای گرد ایشان، و مقایسۀ آن با بافت بیت آقای خامنه

ای. یعنی جدا از شتند روحانیونی بودند مانند آقایان هاشمی، بهشتی، موسوی اردبیلی و خامنههای اصلی قدرت را در دست داقدرت ومشاورین معتمد ایشان، که سِمت

ه ها و سپاه، تحت رهبری آیت اهلل خمینی بودقوا، از جمله کمیته سایر و بودند سیاسی –شخصیت کاریزماتیک آیت اهلل خمینی، زیر مجموعه و بافت بیت ایشان همه روحانی 

 نظام یخوب به نیز ایشان و شود می داده هاشمی به ایران ازسوی بس آتش پذیرش و جنگ پایان ماموریت چنانکه کردند. ده که همگی از ایشان تبعیت میبا یاران ایشان بو

مترین چالش به این مرحله ای، هاشمی و طیف روحانیت مستقر درخبرگان رهبری با کلۀ جایگزینی رهبری آقای خامنهمرح در چنین هم. کندمی خارج بحران این از را

 .دهندپایان می

درت به طور ق ساخت کل در و خاص طور به رهبر بیت در که اتفاقی از است نمادی خود این و. دارد وجود سپاهی –ای ترکیبی بیشتر روحانی اما در بافت بیت آقای خامنه

 .عام افتاده است

 گانۀ الیگارشی سپاهیان و بیتگرایش سه

فرضی مبارزات سیاسی آیا می توانیم برای قرارگاه خاتم االنبیاء و سایر نیروهای وابسته به  در ترسیم هندسۀ

طبقه نظامی که بخش خصوصی اقتصاد ایران را پر کرده اند، به عنوان سرپل استحاله، جایگاهی قائل شویم؟ 

صاد جهانی است؟ و در بخش خصوصی قادر به برقراری ارتباط با دنیای مدرن و همکاری با اقت«نوع»آیا این 

 نهایت منافع و عقل اقتصادی بر ساختار قدرت خواهد چربید؟

ته کارگیری همه گونه امکانات حکومتی به خدمت گرف به با خیابانی تحرکات سرکوب برای بیت و سپاهیان الیگارشی توسط ایران، در نظامی شبه و امنیتی –نیروهای نظامی 

 .شدند

 :است گرفته شکل بیت و سپاهیان الیگارشی در گرایش سه رسد می نظر هب اما از یک منظر کالن تر 

 .بخشی به دنبال مدل کره شمالی یا شیوۀ صدام و یا سیستم بشاراالسد در ایران هستند – الف

 اند، و باالخرهدر ایران« الگوی چینی»جناحی به دنبال پیاده کردن  – ب

 .می پسندندمعدلی از این دو گرایش، مدل پاکستان را  – پ

، های موجود در آنبندیهای مختلفی در آن وجود دارد. درگیر کردن نظامیان در کارهای اقتصادی و سیاسی، با توجه به گروهبندیسپاه یک نهاد منظم نظامی نیست و گروه

 ستا ایگونه به بیت و سپاهیان الیگارشی قدرت ساختار کند. تواند هندسه قدرت را در آن دستخوش دگرگونی کند و میوحدت و هماهنگی عملیاتی آن را قابل تأمل می

 .کنند خنثی را یکدیگر هایسیاست و هابرنامه مختلف، هایبخش امور در دخالت با توانندمی دائماً آن درونی نهادهای که



دالیل بسیار، فاقد چنین انضباطی است و در عمل شاید نزدیک به یک صد  سپاه، به عنوان یک نیروی نظامی، قاعدتاً باید دارای مرکزیت فرماندهی واحدی باشد. اما بنا به

گیری مستقل. تنها به این منظور که نشان دهند، مثالً، عزیز جعفری فرمانده سپاه ها یا گزارش دادن به بیت است و یا تصمیمفرمانده و سردار وجود دارند که کار بیشتر آن

کنند. رهبری رون این نهاد نظامی فاقد نظم بوروکراتیک، حتی در حد ارتش فعلی ایران، هستند و همگی به موازات هم فعالیت میهای مختلف در دهیچ کاره است. ارگان

سی سط چه کداند تصمیم نهائی تودرصد قدرت را در اختیار داشته باشد. اما در عمل با توجه به مراکز متعدد قدرت و آشفتگی ناشی از آن، یک ناظر بیرونی نمی ۸۱شاید 

 .شودگرفته می

های آن با سازمان اطالعات توان به این شکل هم توضیح داد که سپاه قدس مدل پاکستان را مد نظر دارد، به همین علت اهداف و برنامههای سه گانۀ سپاهیان را میگرایش

تر لکند. و بخش بسیار رادیکاو پیشرفت و کسب اقتدار صنعتی را نمایندگی می همانند است. قرارگاه خاتم االنبیاء مدل چینی توسعۀ آمرانه« آی اس آی»ارتش پاکستان 

ریۀ بشار اسد را نمایندگی سپاه و حامیان آن در قرارگاه معروف به عماریون، که وابستگی نزدیکی به حفاظت و اطالعات سپاه دارد، مدل کره شمالی یا عراق صدام و سو

 . دارد نگاه یا دهد نشان یکپارچه را رژیم که هست و بوده این ایران در رهبری نقش ید جداگانه در نظر گرفته شوند. هر چند کند. هر کدام از این گرایش ها بامی

ندگی(، به دنبال سه گرایش درونی سپاه با یک پروژۀ مهم، یعنی حذف و کنار زدن طبقه حاکم اقتصادی و حذف کامل قدرت سیاسی پیشین )هاشمی و کارگزاران ساز

های زیاد، در تقسیم غنائم و رانت نفت و حوزه عمل و مانور در عرصۀ اقتصاد و سیاست اشتراکات جایگزین کردن طبقه جدیدی بودند. این سه گرایش با وجود داشتن تفاوت

 .زیادی دارند

ان غرب حل کند، نوع دیگری از رقابت میان طبقات جدید شکل در آینده نیز اگر گرایش صلح جویانه و تنش زدائی با غرب پیش برود و بتواند مسائل حاکمیت را با جه

 .خواهد گرفت که گردش منافع و میزان نفوذ در عرصه سیاست داخلی و خارجی تابع قواعد آن خواهد بود

نها سطح توسعۀ اجتماعی ایران باالتر از این دو های آنان وجود دارد. نه تگرایش عماریون به سمت رژیم هایی چون کره شمالی و سوریه است، اما موانع جدی در برابربرنامه

 .کند نابودی خطر دچار را حکومت تواندمی که نهفته المللی بین تقابل یک کشور است، در انتهای این مسیر نیز، به احتمال زیاد، 

 سیاسی اداقتص بسترساز غرب، و امریکا از  یازهای امنیتی و سیاسیتواند با گرفتن امتتری با بیت دارد، در صورت مصالحۀ حاکمیت با غرب، میسپاه قدس که رابطه نزدیک

 .آورد فراهم را هاجناح و هاگرایش منافع تلفیق  اسباب و شود االنبیاءخاتم قرارگاه نمایندگی به اسالمی، جمهوری

 االنبیاء، سرپل استحاله؟قرارگاه خاتم

هزار نیرو دارد که از ردۀ مسئولین میانی به پائین حقوق و  ۲۲دی و بازوی مالی و درآمدی سپاه پاسداران قریب به ترین قطب اقتصااالنبیاء به عنوان بزرگقرارگاه خاتم

 .کننددرآمدی معادل حقوق و درآمد کارمندان دولت دریافت می

ساز و درآمدزا، یعنی نفت، نیرو، راه و ارتباطات را، در دست پولخانه های چهار وزارتکاری و مدیریت طرحدرصد درآمد پیمان ۵۱این نهاد عظیم اقتصادی، چنانکه گفتیم، 

 .دانفتی برخوردار شدهدرصد سهام وزارت مخابرات و ارتباطات را نیز خریداری کرده است. این همه اما، به معنای آن نیست که کلیۀ پرسنل این نهاد از درآمد هنگ ۲۱دارد و 

ده کار بخش خصوصی با برنهای دولتی است. اگر یک پیمانخانهفساد و رشوه در میان پرسنل این نهاد کمتر از دیگر وزارتدر یک تحقیق تجربی مشخص گردید که میزان 

رارگاه ها و نهادهای قدهد، این رقم در شرکتها و ناظرین امور مالی اختصاص کندرصد را به کارچاق ۹شدن در یک مناقصۀ دولتی، از ابتدا تا پایان پروژه، نزدیک به 

اه، بدون ای را از قرارگهایی که پروژهگونه باشد که بین مدیران میانی این نهاد با شرکتتواند ایناالنبیاء شاید به یک درصد هم نرسد. شکل فساد در این نهاد عظیم میخاتم

ای را از آن خود می کنند. یکان و اقوام خود با تاسیس شرکت، پروژهگیرند، احیاناً زد و بندی صورت می گیرد؛ یا از طریق نزدمناقصه و به صورت دست دوم تحویل می

بینی، برای هیچ شرکتی مقرون به صرفه نیست که بیش از یک تا های دولت و تورم شناور و غیرقابل پیشبرخالف تصور رایج، میزان و سطح رشوه با توجه به دیرکرد پرداخت

 .ه دهدهای کار، رشوسه درصد به عنوان حاشیه هزینه

ها در قسمت امور مالی سپاه و با نظارت بیت رهبری و خارج از نظارت نهادهای قانونی مالیاتی و کلیه درآمدهای قرارگاه و گردش مالی آن و سود ناشی از اجرای پروژه

ها و استراتژی ه اصلی قرارگاه خاتم، دیگران نقشی در سیاستگردد. جز چند مدیر و فرماندالموحدین، تات و خزانه انحصاری واریز میهای انصار، مولیرسی در بانکحساب

 .امنیتی هسته سخت قدرت نظامیان و بیت رهبری ندارند



ی و نظام های امنیتی، اطالعاتی،های سپاه، مثل بخشهای عمرانی و اجرایی دارد، نسبت به سایر بخشقرارگاه خاتم به دلیل ارتباط وسیعی که با بخش خصوصی و پروژه

تر است و در نتیجه در برخورد با پاه قدس، کمتر تحت سیطره امنیتی است و آزادتر است؛ و به واسطه ارتباطات اجتماعی وسیعی که دارد، از اوضاع و احوال جامعه مطلعس

 .های اجتماعی برخوردار استتر به واقعیتحوادث سیاسی و بحران فراگیری که در ایران وجود دارد، از تحلیلی نزدیک

ها، چه توسط خود نهاد و چه با ژهآموزش و تبلیغات ایدئولوژیک در این نهاد بیشتر حالت تشریفاتی دارد . خارج از مجموعۀ ادارات این نهاد و حتی در متن اجرای کار و پرو

گذرد، بسیار متفاوت است. همان دوگانگی العاتی میهای نظامی، امنیتی و اطمشارکت بخش خصوصی، روحیات، خلقیات، و سبک زندگی دست اندرکارانش با آنچه در بخش

های دولتی، به منظور حفظ ظاهر و شئونات ایدئولوژیک حاکمیت در محیط کار، با شدت بیشتر در نهاد قرارگاه و پرسنل آن نیز وجود خانهموجود در رفتار پرسنل وزارت

 .دارد

 حکایت نهاد این پرسنل اخالقی و فکری بافت از  نزدیک بود، ۸۸االنبیاء، که به مواضع معترضان انتخابات سال ممواضع سردار غالمعلی رجایی فرمانده تبلیغات قرارگاه خات

 گویای وضعیت فکری و روانی پرسنل این نهاد در هماهنگی با کلیت ۸۸از انتخابات سال  بعد حوادث در قرارگاه باالی رده مدیران فرزندان از برخی بازداشت چنین هم. دارد

کدام از فرماندهان و مدیران اصلی قرارگاه موضع سیاسی بر علیه جریان جنبش سبز اتخاذ نکردند. هیچ گونه هیچ ۸۸های بعد از انتخابات سال جامعه است. در سرکوب

 . ها گزارش نشده استرت سازمانی، در سرکوباقدامی، نظیر در اختیار گذاشتن امکانات موتوری، لجستیکی یا شرکت پرسنل این نهاد، چه به صورت داوطلبانه چه به صو

االنبیاء با لی قرارگاه خاتمپرسنل قرارگاه شبیه به لباس نظامی سپاه پاسداران نیست، بلکه معموالً شخصی و غیر نظامی است. تعداد اندکی از فرماندهان یا مدیران عا لباس

فا شان اکترود، یا مدیران حسابداری تنها به اسم واقعیر عوض بیشتر عناوین مهندسی و کارشناسی به کار میشوند. د، آن هم گاه با اکراه، خطاب می«سردار»عنوان نظامی 

 .کنندمی

یا معاونان های فنی، امور قراردادها و حتی مالقات با فرماندهان و مدیران اصلی قرارگاه به سختی دیدار با وزرا و های بزرگ قرارگاه و تماس با مسئوالن بخشورود به شرکت

 .شودآنها نیست و معموالً در همان تالش اول امکان مالقات فراهم می

های عمرانی و اجرایی دارد، نسبت به سایر قرارگاه خاتم به دلیل ارتباط وسیعی که با بخش خصوصی و پروژه

 است و نظامی و سپاه قدس، کمتر تحت سیطره امنیتی های امنیتی، اطالعاتی،های سپاه، مثل بخشبخش

تر است و در آزادتر است؛ و به واسطه ارتباطات اجتماعی وسیعی که دارد، از اوضاع و احوال جامعه مطلع

تر به نتیجه در برخورد با حوادث سیاسی و بحران فراگیری که در ایران وجود دارد، از تحلیلی نزدیک

 .های اجتماعی برخوردار استواقعیت

 اند. بعد از جنگ، این بخش با هدایت و فشار بخش اصلی سپاه که تماماً نبیاء عموماً از بخش مهندسی سپاه در دوران جنگ هشت ساله آمدهاالگذاران قرارگاه خاتمبنیان

 یک .گرفت صورت هسپا رسمی شدۀ تعیین بودجه از خارج درآمدزاییِ سیاسی و نزدیک به بیت است، به این سو رانده شدند؛ این کار هم جنبۀ سیاسی داشت و هم با هدف 

 مستقر باال رتبه با خصوصی هایشرکت در که بود متوسط طبقۀ فوقانی بخش تضعیف و رژیم به وابسته و انگل بخش به کارآفرین خصوصی بخش تبدیل نیز دیگر هدف

 .ود شوندتوانند حامی جریانات سیاسی مورد نظر خخاص که فضای سیاسی تا حدودی باز می شود می هایبزنگاه در و هستند

شود. عمده کارها و خدماتی که های نظامی حساس مشارکت داده نمیای و صنایع موشکی و پروژههای هستهاالنبیاء در ساخت نیروگاهدهد که قرارگاه خاتمشواهد نشان می

 هایها عموماً از طریق شرکت در مناقصهت و گاز است. این پروژههای نفسازی، سدسازی، خطوط لولۀ نفت و گاز، اسکله سازی، نیروگاهقرارگاه تاکنون به عهده گرفته، راه

شوند و قرارگاه، خود در مقام پیمانکار مادر، پروژه را بدون تشریفات مناقصه و صرفاً بر ها، و یا بدون مناقصه و با ترک تشریفات برنده مناقصه، به قرارگاه واگذار میخانهوزارت

 .کندهای خصوصی تقسیم می، میان شرکتدهداساس سنجشی که خود صورت می

باشد  ها حضور داشتهخواهد در تمام عرصههای اقتصادی ناشی از بلندپروازی کلیت سپاه پاسداران باشد که میاالنبیاء و ورود آن به فعالیترسد ایجاد قرارگاه خاتمبه نظر می

سازی آنان از عرصه اقتصادی و ورشکسته کردن آنان و بالطبع نهایت حذف طیف کارگزاران سازندگی و پاکو پرستیژ و جایگاه قدرتی برای خودش مهیا کند. نیز رقابت و در 

 .است بوده موفق تقریباً کنون تا که های قرارگاه بوده حذف سیاسی شان، از هدف

 بیشتر قرارگاه های این نهاد عظیم را بر عهده دارند. گذاریاند که سیاستیساز نیست. حلقه اصلی قدرت نظامیان وابسته به بیت رهبراما خود قرارگاه، نهاد فرمانده و تصمیم

 ورزی درجه اولهاد اقتصادی به عرصۀ سیاسی و سیاستن این از نیرویی کمتر اندی و دهه دو این در دلیل همین به. است سپاه اقتصادی امور در اجرایی و برفرمان نهاد یک



نیرو، نفت و مخابرات  هایی چون راه،خانههم فردی وارد سیاست شده عمدتا رویکرد مدیریتی و اجرایی داشته و در نهایت بر کرسی وزارت و اثر گذار روی آورده است . اگر

 .است جلوس کرده

ب و هت تأمین نیازهای نظامی، امنیتی، لوازم سرکوهای تجاری با عناوین پوششی گوناگون جاالنبیاء بسنده نکرد و خارج از این قرارگاه، شرکتالبته سپاه تنها به قرارگاه خاتم

و  رکراسی مدرن آنبو ساختار و دولت بلعیدن کار، این از سپاه اصلی هدف. است نکرده درز بیرون به خاصی رسمی اطالعات ها،شرکت این فعالیت نحوه از. کرد تأسیس …

 .اقتصاد کشور را در دست داشته باشد خواهد نبضنیز برکشیدن قرارگاه به عنوان یک دولت سایه است که می

د جمهوری، وگسیل نیروهای خوهای سیاسی، حتی در سطح ریاستپیمانی با بیت رهبری به سمت تسخیر سمتنظامی سپاه آشکارا کوشیده است تا در هم -بخش سیاسی

 بخش طریق از) آموزشی حتی یا اقتصادی هایوزارتخانه باقی کردن پر نیز و ، هایی چون اطالعات، کشور، دفاع و حتی ارشادخانهبه درون مجلس و گماشتن نیرو در وزارت

 بردارد گام( االنبیاءخاتم قرارگاه

 و ادارش دفاع، اطالعات، کشور، وزارت چون نهادهائی در نیرو این استقرار به منجر( …های اطالعاتی، ضداطالعاتی، دفترهای سیاسی ورویکرد و مشی سیاسی سپاه )در بخش

 انهوزارتخ این در باالتری دست نظامی، اصلی حلقۀ به نسبت رهبری بیت نیروهای تاکنون البته. شد سو، این به نژاد احمدی دولت دوران از خصوص به خارجه، وزارت حتی

 اعمال همندانقدرت را خود حضور خانهوزارت این روند به …با گسیل نیروهای سپاه قدس و دفتر سیاسی، تحت عنوان سفیر، دبیراول ، کنسول و سپاه سویی از. اند داشته را

 .است کرده

خانه درآمدزا و اقتصادی سازی و مخابرات به عنوان چهار وزراتهای وزارت نفت، نیرو، راهاالنبیاء برای احراز پستاما رویکرد و مشی دوم سپاه، تربیت کادر در قرارگاه خاتم

 .های سابق سپاه هستند و یا از نیروهای فنی قرارگاهنمایندگان مجلس که یا از امنیتی است و نیز تاسیس فراکسیون قدرتمندی از

امام یا نهادهای دیگری از این دست، الزم به ذکر است که نیروهای حقوقی یا کارشناسی یا مدیریتی قرارگاه، قبل از ورود به دولت، در بنیاد جانبازان یا ستاد اجرایی فرمان 

توان گفت بوروکراسی خاص سپاه را به خوبی فرا گرفته و بعد به عنوان مأموریتی از طرف سپاه، وزیر یا معاون وزیر اند و میه عنوان مأموریت خدمت کردهعموماً یک دوره ب

 .شوندها میدولت

مرانی های عاین نهاد به هر تقدیر حاوی تجربیات زیادی در کار توان عنوان کرد، این است کههای سپاه میاالنبیاء با سایر بخشنکته دیگری که درباره تفاوت قرارگاه خاتم

باشد، شاید بتوان گفت طبقه بوروکرات و تکنوکراتی که در درون این نهاد با داشته  است و در شرایط خاصی که حاکمیت رویکردی به سمت یک دگردیسی مثبت و نرم تر

 .خواهی سیاسی خاص، جذب ساختار اجرایی دولت و در آن هضم می شودن کمترین مقاومت یا سهمها شکل گرفته بدوها و کم و کاستیتمام فراز و نشیب

ایی معمول در خارج باشد، شاید خود قرارگاه، با اندکی ز تنش و ماجراجویی و داخل در انسداد و سرکوب سیاست  پی در اگر حلقۀ سخت قدرت نظامیان و بیت همچنان 

مدت های موقت یا میاننصیب نخواهد ماند. اما در صورت سازشذ کند. در این صورت از ضربات بیرونی و در نتیجه از کسر اعتبار در داخل بیطرفی اتخامقاومت ، سیاست بی

به عنوان عقبه الی در بیرون و کاهش موقت سرکوب و یا کاستن فشار به صورت کنترل شده در درون، قرارگاه در مقطع مفروض در چارچوب نقشی همانند ارتش کره شم

 .شودمالی و لجستیک حلقه قدرت مسلط نظامیان و بیت به کار گرفته می

 به  االنبیاهای اقتصادی کشور، قرار گاه خاتمبینانه نگاه کنیم، با رشد کمی و کیفی تکنوکراسی در قرارگاه همراه با ریزش بوروکراسی عظیم سپاه و گرفتن گلوگاهاگر خوش

 .کشور دو این با ایران تفاوت نمودن لحاظ با البته ترکیه، ارتش اغماض، با یا چین، ارتش همانند نقشی. باشد داشته را باال دست سپاه هایسیاست ینتعی در تواندمی مرور

سیاست خارجی، در اختیار گرفته های کالن کشور را، چه در داخل و چه در است که در سپاه دست باال را دارد و بیت سکان سیاستدر حال حاضر گرچه این جناح نظامی 

رعایت  رت عینی طور به یا ملی، منافع بر آگاهی و خرد نوعی رفته، می غرب و آمریکا با نظامی درگیری و المللیبین تقابل یک به ایران کشاندن بیم است، اما هر گاه که 

 .است داده نجات خطرناک های بحران از را نظام و یرانا و آمده کمک به شیعه روحانیت سالۀ هزار بقای حفظ غریزه  مصالح نظام ، و یا

دانند که در یک نبرد احتمالی، در آینده نیز اگر ایران به یک سازش بزرگ با غرب تن دهد حاکمیتً به ثبات میان مدتی دست خواهد یافت؛ چرا که هسته نظامی و بیت می

 به  ها،جویانه دارد و آمریکا و غرب به شکل کوبنده تا مرز برچیدن نظام پیش خواهند رفت. در این نوع سازشایران فاقد قدرت بازدارندگی است و فقط تا حدی قدرت تالفی

گردد و حلقه دیگری از نیروهای سپاه دستی سیاسی در وحدت با بیت رهبری میفرو دچار سپاه گر سرکوب و رو تند بخش کند، پیدا ای جانبه همه و وسیع شکل اگر ویژه

 و گراترمردم هم و دارند نظامی –ر عمق این نهاد قرار دارد به سرعت جایگزین نیروهای فعّال فعلی می شود. هنوز سرداران بزرگی که هم دانش به روز سیاسی که فعال د

انی، تند. سردارانی چون محسن رشید، صنیع خناح نظامی وحدت یافته با بیت اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست، به عنوان ذخیره باقی هسج از آنها سوابق و هستند گراترایران

سئولیت اطالعات سپاه را در حسین عالیی، علی شمخانی، جواد امام، غالمرضا رجایی، و با تسامح محسن رضایی، سردار بختیار، و حتی مرتضی رضایی، )که بیش از دو دهه م

 .طائب جانشین وی شد( ذخیره این جانشینی احتمالی هستندگری چون حسین دست داشت و در دوره جنبش سبز بر کنار شد و مهره سرکوب



تواند به عنوان نهادی غیرمزاحم برای ساختار قدرت، و االنبیاء نیز میها و بازگشت رونق اقتصادی، قرارگاه خاتمدر صورت یک سازش بزرگ و لغو کامل و همه جانبۀ تحریم

 تری بزرگ های دگردیسی به تن اقتصادی ایحرفه نهاد یک عنوان به مدت، میان پروسه یک در شاید و گیرد قرار ریبهت جایگاه در  همراه با عقالنیت بیشتر و ولع کمتر،

 .های سیاسی اقتدارگرایانه فاصله بگیردصوصی واگذار شود( و از داعیهخ بخش به حتی ویا)  شود هضم و ادغام دولت بورکراسی ساختار در که آن حداقل و دهد

 بحران؛ فرصت دموکراسی در ایرانهسته قدرت در 

 :نظریات گذار به دموکراسی در یک تقسیم بندی کالن دو دسته هستند

 نظریه جامعه محور-۱

 نظریه دولت محور- ۲

طبقه متوسط، پیدایش های کالسیک گذار به دموکراسی به حساب می آید. این نظریه عمدتا بر موضوعات توسعه اقتصادی، پیدایش نظریه جامعه محور امروزه جزء نظریه

م زمینه و ضرورت الز جامعه مدنی، گسترش شهرنشینی، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک ، آموزش و ارتباطات تاکید دارد. در نقد این نظریه باید گفت که این تحوالت

تند و بعد از آن نقش این عوامل به ظهور عوامل دیگری منوط برای گذار به دموکراسی هستند اما امروزه دیگر تحوالتی تعیین کننده نیستند. تا زمانی خاص موثر هس

ها و استوانه های نظریه دموکراسی دولت محوری کدام است؟ این شود که نظریه های جدید سیاسی گذار به دموکراسی یعنی دولت محوری را شکل داده اند. اما پایهمی

 ندیب صورت نوع و حاکم نخبگان نقش خصوص به سیاسی احزاب و هاایدئولوژی نقش خیابانی، –ت سیاسی نظریه بر عوامل کوتاه مدت سیاسی تاکید دارد، مثل اعتراضا

 .دارند حاکم نخبگان  که

های عمرانی و اجرایی دارد، نسبت به سایر قرارگاه خاتم به دلیل ارتباط وسیعی که با بخش خصوصی و پروژه

ظامی و سپاه قدس، کمتر تحت سیطره امنیتی است و ن های امنیتی، اطالعاتی،های سپاه، مثل بخشبخش

تر است و در آزادتر است؛ و به واسطه ارتباطات اجتماعی وسیعی که دارد، از اوضاع و احوال جامعه مطلع

تر به نتیجه در برخورد با حوادث سیاسی و بحران فراگیری که در ایران وجود دارد، از تحلیلی نزدیک

 .دار استهای اجتماعی برخورواقعیت

محور را نفی کند، بیشتر از نظریات جامعه محور، روند گذار به به نظر می رسد مبانی نظریۀ دوم، یعنی نظریۀ دولت محور، بدون آن که نظریه کالسیک تغییرات جامعه

 ار دموکراسی شعله شهرنشینی رشد و ارتباطی و زشیآمو –اقتصادی –دهد. چون به کرات اثبات شده که صرف تغییر ساختارهای مدرن اجتماعی دموکراسی را توضیح می

گیرد اختار قدرت شکل بس در  ویژگی چند باید( باشد می دموکراسی به محور دولت گذار مدافعان از که بشیریه دکتر نظریۀ مانند)  هانظریه برخی اساس بر. کندنمی روشن

 :تا بتواند زمینۀ گذار به دموکراسی را تسهیل کند. مانند

 .کنند توافق یکدیگر با مختلف نیروهای حکومت جمعی منافع برای که باشد الزم و وقوع شرف در  بحرانی- الف

 .های حاکمیت قدرت بسیج نیروها و سازمان دهی آنان را که در بلوک خود دارند داشته باشند و در سطحی مشابه به هم باشندها و بخشجناح-ب 

 .ها به صورت فیصله نیافته ادامه پیدا کندها را نداشته باشد و اختالفایی غلبۀ نهایی بر سایر جناحهای حاکم توانهیچ کدام از جناح- پ

ها تمام تالش خود را بر این موضوع استوار های موسوم به اصالح طلب و سایر جناحدر ایران حداقل طی بیست و اند سال اخیر جامعه روشنفکری و جامعه مدنی و جناح

اند که کافی است روند تکثر های خود را بدین شکل شرح دادهها و تالشار قدرت در ایران از درون به هر شکلی متکثر شود. آن ها دالیل این نوع کوششکردند که ساخت

وکراسی را در تا حدی رعایت کند اش به ناگزیر استانداردهای دمقدرت چند سال ادامه یابد تا هستۀ ضد دموکراتیک حاکمیت مستهلک شود یا برای حفظ و تداوم مشروعیت

 . واین زمینه خود بستری برای رشد احزاب، مطبوعات و نهادهای مدنی به وجود بیاورد

و  دگیری جامعه مدنی و حوزۀ عمومی و رشاما دراینجا ما چه به نظریه جامعه محور معتقد باشیم و چه به نظریه دولت محور و یا به تلفیقی از این دو، مسئلۀ اساسی شکل

د، نه یابآید و استمرار و قوام مییابی طبقه متوسط است. جامعۀ مدنی و حوزۀ عمومی و متشکل شدن آن در یک اقتصاد مولد و یک دولت تولیدی به وجود میبسط و سازمان



که همه صنوف از خدماتی، توزیعی، و تولیدی را در « افمجمع امور اصن»تی. مثال در جمهوری اسالمی ما نهادهای صنعتی داریم به عنوان نمونه امنی –در یک دولت نفتی 

کند . اول از طریق ادارۀ اماکن نیروی انتظامی، چرا که هر کس خود جمع کرده و تا دورترین نقاط ایران هم گسترده است. اما دولت بر همین نهاد دو نوع سلطه اعمال می

اشتی راتائید کند، باید به این اداره مراجعه کند. اداره اماکن هم به راحتی می تواند صالحیت صنعت گر را لغو برای جواز کسب خود اگر اتحادیه مربوطه صالحیت فنی و بهد

 .کند تا نتواند مجوز الزم را به دست آورد

تی و سیاسی باید از ادارۀ اطالعات همان راه دوم اعمال سلطه این است که برای کاندیدا شدن جهت ریاست اتحادیه صنفی وزارت بازرگانی حتما صالحیت فرد به لحاظ امنی

رخ چ زیر چگونه و گرفتارند سرنوشتی چه به امنیتی –شهر استعالم شود. این مثال برای این آورده شد که بهتر روشن شود نهادهای مدنی، صنفی در یک دولت نفتی 

، که سپاهیان و بیت ۵۳الت فراوانی را از سرگذرانده اما مسئله این است که از سال ای خود تحوهای چنین دولتی آسیاب می شوند. جمهوری اسالمی در عمر چند دههدنده

اسی و نیروهای ملی به یک خیز کامل برای تسخیر ارکان دولت و ترکیب شدن با دولت آشکار دست زدند، جایگاه جریانات مدرن و طبقۀ متوسط به عنوان حامی دموکر

 دموکراسی خواه در این شرایط چیست؟

سازی دست زده، و در ائتالف با بیت، هسته مرکزی قدرت در ایران هستند. از سوی دیگر در فاصله ورود هیان و نظامیان از مداخله در امور سیاسی عبور کرده به دولتسپا

نمود( ، در حوزه اقتصادی نیزتحلیل و  سازی عروجعلنی سپاهیان به عرصه کار سیاسی )که شروع آن از مرحله دوم انتخابات مجلس پنجم بود و سپس به عرصۀ دولت

االنبیاء به عنوان یک شخصیت حقوقی از طرف سپاهیان مصلحت شان بر این بوده که یک بخش خصوصی فعال اما معتقد به نظام به وجود بیاورند . این عرصه را قرارگاه خاتم

هایی از تجارت و و معادن به سرداران نزدیک به حلقه قدرت و نیز با اعطای انحصاری بخشهای مختلف صنایع به دست آورده است. هم چنین این رویکرد با واگذاری بخش

ز عمدتا در اختیار وفاداران نظامی حاکمیت افتاده است. در نی آن با مرتبط صنفی نهادهای و خصوصی بخش جایگاه وضعیت این در. است شده تکمیل سایر امتیازات به آنان 

 و برخورد چه ایران در دموکراسی مدافع نیروهای دیگر، عبارت به چیست؟ دموکراسی به گذار موضوع لحاظ از ، متوسط طبقه و عمومی مدنی، حوزه وظیفه چنین وضعیتی 

 باشند؟ داشته پنهان دولت این با باید ایرابطه چه

رزات ایم. در ترسیم هندسۀ فرضی مبابست کامل استراتژی رسیدهبه بن رسد که اینک نه به تعلیق استراتژی بلکهاز لحاظ رابطۀ دموکراسی با طبقه متوسط به نظر می

گاهی به عنوان سرپل استحاله، جایسیاسی آیا می توانیم برای قرارگاه خاتم االنبیاء و سایر نیروهای وابسته به طبقه نظامی که بخش خصوصی اقتصاد ایران را پر کرده اند، 

در به برقراری ارتباط با دنیای مدرن و همکاری با اقتصاد جهانی است؟ و در نهایت منافع و عقل اقتصادی بر ساختار قدرت خواهد بخش خصوصی قا«نوع»قائل شویم؟ آیا این 

برود و ما  های مدام با غرب و با آمریکا می توان امید داشت که ساختار جامعه ایران به سمت دموکراسی پیشچربید؟ آیا با مجموعۀ این تحوالت، بدون لحاظ کردن تنش

 هایی که معطوف به بسط اختیارات جامعه مدنی هستند، باشیم؟های لیبرال و ایدئولوژیشاهد گسترش ایدئولوژی

ی کند ایندگمدنی را نم رسد جامعه ایران کم کم آماده و نیازمند برآمدن دولتی است که نماینده گرایش جامعه مدنی باشد. در ایران هر دولتی که نتواند این فضایبه نظر می

 .گرفتار بحران خواهد بود

 «اختالف تحلیلی» زدایی گسترده در روابط خارجی، حکایت از ای و یا تنشنوع اختالفاتی که گهگاه در بلوک اصلی قدرت رخ می دهد، مثال در رابطه با مسئلۀ هسته

 ینا از قسمت یک مثال. شودمی ورشعله بزنگاه سر روزی خاکستر زیر آتشی همچون یشههم های تابع آن دهد. این اختالف تحلیلی و بحرانشدیدی دارد که در باال رخ می

آشکار شدند و بنابراین قابل کنترل بودند. اما با  بیش و کم جامعه درون تمایالت و جریانات همه خاتمی دوره در. است کشور کامل کردن امنیتی پروژه مسئلۀ اختالف

 نظام فرصت و التهاب اولین با که شده داده نشان کرات به ها،ایرانی ما روحیات به توجه با.  شد ترسخت ند و در نتیجه کنترلشان سرکوب جنبش سبز دوباره پنهان شد

ت زان مطالبات طبقاای محدود به جریانات اجتماعی امکان و فرصت ظهور و بروز بدهند. میآمده که به گونه بوجود قدرت ساختار از بخشی در تمایلی اینک. شودمی غافلگیر

 .شود و هیچ گونه و با هیچ کلک و ترفندی نمی توان این مطالبات را خاموش کردمتوسط در ایران هر روز بیشتر می

 های بزرگروژههای سپاهی و پهای اقتصادی، یک دستیِ بخش اقتصادی و امنیتی سپاهیان و بیت را دچار اختالل کرده است. طبقه فوقانی اقتصادی چهرهفشارها و بحران

« حلیلیاختالف ت»شکاف و اقتصادی قرارگاه خاتم و نیز نسلی از فرماندهان میانی که در جنگ به روش و سبک زندگی میر حسین موسوی تمایل داشته اند، به آستانه یک 

تواند به فرصت سیاسی بزرگی برای تضعیف کند و این خود می بزرگ با جناحی که دست باال را دارند، رسیده اند. این شکاف از یک روند کمّی به یک روند کیفی میل می

 .نیروی ضد دموکراسی که در الیگارشی سپاهیان و بیت متمرکز است، بیانجامد

ای که ایش های سه گانهیت و گرآن چه حامیان گذار به دموکراسی در ایران باید بدانند این است که در ترسیم هر پروژه و استراتژی سیاسی باید به الیگارشی سپاهیان و ب

 .در درون خود دارد، به عنوان سد و مانعی بزرگ نگریسته شود

تماعی های اجانی و خیزشنکته مهم دیگری که باید در نظر گرفت نقش و قدرت وحشتناک بازدارندگی و توان نظامی الیگارشی سپاهیان در برابر هر گونه اعتراضات خیاب

 که داشت یاد به باید ناپذیر است. های درونی آن اجتنابآنان است. بنا بر این اهمیت شناخت عینی الیگارشی سپاهیان و بیت و گرایشبدون لحاظ نمودن گرایش اقتصادی 



د و میز مذاکره ای روها و نیروهای اجتماعی اصالح طلب و تحول خواه طفره میدر برابر جنبش« مذاکره»  به دادن تن و نشینی عقب گونه هر از ایران در قدرت سخت هستۀ

 .شناسدرا به رسمیت نمی

دموکراسی، تقریباً هیچ تحقیق در ایران در باب نقش منفی نظامیان در سیاست سخن فراوان رفته، اما در باب نقش مهم و اثرگذار این طبقه به ویژه از منظر بحث گذار به 

 .ار به دموکراسی در ایران به جائی نخواهد رسیدجامع و مستقلی صورت نگرفته است. بدون چنین تحقیقی مبارزه برای گذ

تر است. جامعه ایران به یک دموکراسی نه چندان کامل، رو در ایران قابل دسترسرسد با توجه به برآیند نیروهای اجتماعی، اینک یک دموکراسی میانهدر مجموع به نظر می

 .سازی تا کجا می تواند پیش برود نمی توان یک نظر کالن طراحی کردسوال که در این فرایند عمق دموکراسیاما مستمر، برای تجربه کردن نیاز دارد. اما در پاسخ به این 
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 شیرازی رضا: توسط

ه روحانی به خوبی مشاهده کرد. بتقابل سپاه با قوه مجریه و هیات دولت ابعاد گوناگونی به خود گرفته است. ملت ایران اوج این تقابل را در سیاست خارجی تنش زدای دولت 

طور رهبرجمهوری اسالمی و بیت رهبری راه کاری را برای فلج کردن سیاست خارجی دولت روحانی در پیش می گیرند فرماندهان و سخنگویان سپاه به عالوه هربار که 

ای غرب و هم چنین ه علنی و رسمی در تقویت و پشتیبانی نظرات رهبر صف می کشند. یکبار در باره دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی و باری دیگر از جریان نفوذی

 .حمایت کامل از رژیم بشار اسد سخن می گویند

ی رسمی ها خبرگزاری و گوناگون های رسانه به تکیه با این نهاد نظامی امنیتی که هم اینک به شاهرگهای اقتصادی ایران از نقطه نظر تجاری و مالی هم تسلط یافته است 

 در را مستقل های حرکت و اعتراضات که است آن  سائل اصلی جامعه به مسائل فرعی و کم اهمیت سوق دهد بلکه درپیدرتالش است که نه تنها اذهان ملت ایران را از م

 .کند نابود را فعالین دیگر و زنان و کارگران معلمان های جنبش خرده و خفه نطفه

ترسیم کرده و از جایگاه و نقش استراتژیک و سرنوشت ساز آن برای ادامه حاکمیت  برای اینکه بتوانیم نقش سپاه را در استحکام استبداد مذهبی و روحانیت حاکم به درستی

ل و ن و محققین مستقجمهوری اسالمی سخن بگوئیم در گام نخست باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که نقش سپاه درسرکوب پی در پی روزنامه نگاران و نویسندگا

و پلیسی به جنبش ها و نهادهای مدنی و فعالین سیاسی و اجتماعی بطورهمه جانبه موردمطالعه و بررسی قرار نگرفته است. ضربات دهشتناک این نهاد امنیتی و نظامی 

به لحا  لکرده و می کنند که الاقبنابراین جامعه ما از این نظر با فقر کار پژوهشی و تحلیلی روبروست. هرچند که در خارج ازکشور برخی از نویسندگان و تحلیل گران تالش 

 .ظ موردی برخی از سیاست ها و مواضع سپاه را مورد بحث قرار دهند

 باید به خوبی روشنگریمخالفین وضع موجود به وِیژه روشنفکران و پژوهش گران مستقل برای شناساندن واقعی جایگاه سپاه و تاثیر آن در تحکیم جمهوری اسالمی می 

 محوری قشن  تحلیل بنابراین. دارد محوری نقش ایران در ثروت و قدرت مافیای چنین هم و انتصابی نهادهای بیشتر سیطره در و فقیه والیت کنند. زیرا این نهاد در تحکیم 

 .ر سایه تمامی مقدرات جامعه را رقم می زندد دولت بعنوان سپاه اینک هم که داد خواهد نشان نهاد این کارهای راه و راهبردها کردن روشن و

 ر سپاه با قدرت متمرکزپیوند اندام وا

پلیسی و نظامی دارد. در نظام های استبدادی این پیوند عمیق تر است. زیرا جز تکیه با نیروی  _نظام سیاسی متمرکز و اقتدار گرا پیوند گسست ناپذیری با نیروی امنیتی 

 و مستقل ماعیاجت و سیاسی های فعالیت و بیان آزادی و است  روعیت دمکراتیکامنیتی و پلیسی ممکن نیست که نظام سیاسی بتواند دوام بیاورد. نظام استبدادی فاقد مش

و  و سیاسی و فرهنگی اجتماعی مطالبات و دارد وجود بزرگ شکافی همیشه ملت و دولت بین استبدادی های نظام در دلیل همین به. تابد برنمی را دمکراتیک  روابط و روند

 .ت در تناقض قرار می گیردصنفی جامعه با سیاست گذاری های حاکمی
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 حتی بلکه موقت نیروهای تنها نه هنگامی که جنبش اجتماعی اوج گیرد و به نقطه برگشت ناپذیر رسد 

تجربه  زیرا. جست خواهند دوری سپاه سرداران و فرماندهان اوامر با همکاری از نهاد این رسمی پرسنل

ست به خوبی اتوریته و اعتبار و مشروعیت نیروهای جامعه ما به خوبی نشان داده که جنبش اجتماعی قادر ا

امنیتی و نظامی حاکمیت استبدادی را ازمیان بردارد و همین امر در نهایت شکاف غیرقابل ترمیمی را در نهاد 

 .شد منجرخواهد  سپاه ایجاد خواهد کرد و در نهایت به روند فروپاشی دولت در سایه

ست و حتی انتقال قدرت در بین جناحهای حاکمیت به سهولت ممکن نیست. زیرا رهبر و بیت رهبری، نهادهای انتصابی، قوه قدرت سیاسی در ایران به شدت متمرکز ا

جود طبقاتی اجتماعی و سیاسی هستند. در اصل در حاکمیت مو وضع حافظ و دمکراتیک کارهای سازو مخالف هایش طیف  قضائیه، نهادهای امنیتی و جناح غالب با تمامی

 نماینده خود و کرده بنا  ن سازو کارهای دمکراتیک فاقد ارزش است. چون روحانیت حاکم نظام سیاسی اش را با تکیه به ارزش های مذهب سنتی و اندیشه فقاهتیایرا

مان تکوین تا به امروز در پی پشتیبانی و در ایران هم ازنقطه نظر بینش و هم ازنقطه نظر کارکرد از ز پاسداران سپاه اصلی کانون  اساس برهمین. است نظامی چنین رسمی

سپاه پاسداران  – ۱ماده »تقویت اتوریته روحانیت حاکم بوده و است. به همین دلیل است که در فصل نخست اساسنامه سپاه به صراحت از این واقعیت نام برده شده است:

آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و انی از انقالب اسالمی ایران و دستاوردهایانقالب اسالمی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهب

اسالمی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری

 .«اشدبسازماندهی نیروهای مردمی می

. است کرده ایفا بدیلی بی نقش مذهبی استبداد استمرار و تکوین در سرکوبگر نهادی بعنوان سپاه که است آشکارکرده  روند چند دهه حاکمیت جمهوری اسالمی در ایران

 یتب فقیه، والیت های سیاست تحمیل  پی در استراتژی این. است مشاهده قابل نهاد این عمده های استراتژی در  بیمذه استبداد و حاکم روحانیت از حمایت عینی  نتیجه

 :است اصلی هدف همین پی در همگی استراتژی این مختلف اجزاء. است جامعه به حکومت سخت هسته دیگر تعبیری به و حاکم روحانیت و رهبری

 مهار بحران سیاسی و اجتماعی در ایران

ریح و آشکار با آزادی و آزادی خواهی طی چند دهه گذشته با بحران روبرو شده است. شکاف غیرقابل ترمیم بین استبداد دینی در ایران به علت تمرکز قدرت و مخالفت ص

ده تا حدی که هر امر مطالبات آزادی خواهانه جامعه با قدرت طلبی و اعمال سیاست های مستبدانه و ضددمکراتیک حکومت باعث بحرانهای سیاسی و اجتماعی مختلفی ش

ضافه کنیم اسی و حتی فرهنگی ظرفیت آن را دارد که حاکمیت را با بحران و چالش جدی روبرو کند. حال اگر وضعیت طبقاتی جامعه را هم به موارد فوق ااجتماعی و سی

 بحران مهار برای سپاه این نابرب خواهیم دید که اقشار مختلف جامعه بویژه نیروی کار در سه عرصه آموزشی و تولیدی و خدماتی، هر آن آماده اعتراض و دادخواهی ست. 

 های بشجن با کامل رودررویی سیاسی، مخالفین نابودی و مراقبت و تعقیب سیستماتیک؛ سرکوب به توسل با که دارد وظیفه است کرده احاطه را رژیم که گوناگونی های

 را خود یضدمردم فعالیت ابعاد مدنی؛ نهادهای های فعالیت پیوسته  با تضعیفعلمان و کارگران و زنان و فعالین حقوق بشر و محیط زیست و م فعالین دستگیری اجتماعی؛

 .دارد اسالمی جمهوری حاکمیت ادامه در بدیلی بی نقش پاسدارن سپاه که رسد می نظر به این بنابر. دهد گسترش

ق چتر اختناق علیه مخالفین وضع موجود اقدام کرده و در کارنامه خود دراصل عمده ترین و تعیین کننده ترین نیروی سرکوبگر در ایران که از دهه شصت تا کنون در تحق

 (۱.)ضدانسانی ترین شیوه های پلیسی و امنیتی را بکاربرده، همین نهاد یعنی سپاه است

 تلویزیونی های برنامه ترتیب با و کرده دستگیر را نگاران روزنامه و ازنویسندگان برخی آزاد، رسانی طالعا با مقابله برای سپاه اطالعات بخش  اخیر  در همین ماه های

 :است کرده آشکار پیش از بیش را سرکوبگرش ماهیت دیگر بار  مختلف

المی، دو کارشناس وابسته به این نهاد نظامی در یک برنامه چند ساعت پس از انتشار خبر بازداشت پنج روزنامه نگار از سوی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اس»

 .درباره علت این بازداشت ها توضیح دادند تلویزیونی پربیننده

ان اطالعات سپاه پاسداران در یک گفت و گوی تلفنی، مجموعه ای از اتهامات را تلویزیون دولتی ایران پخش شد، کارشناس سازم« ۲شبکه »در این برنامه تلویزیونی که از 

 .زنامه نگاران مشغول بوده استعلیه روزنامه نگاران بازداشت شده مطرح کرد.زاو گفته سازمان اطالعات سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته به تعقیب این گروه رو

 بین هماهنگی ایجاد» و «ایران در  زمینه سازی برای حضور رسمی امریکایی ها»، «تغییر سبک زندگی»، «سازی جعلی حقوق بشری جریان»، «بزک کردن چهره امریکا»

بکه تی گفته شهامات افراد بازداشت شده اعالم شده است. این کارشناس امنیات دیگر از ،«هستند کشور از خارج ساکن که ایرانی نگاران روزنامه و کشور داخل نگاران روزنامه
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 به ار مقاالت  برخی و تیترها تر بیش و بگیرند اختیار در هوشمند کامالً صورت به را  داخلی های روزنامه  یاد شده موفق شده است برخی از خبرنگاران، مدیران و مسئوالن

 .کنند ایجاد دولت بر فشار  خی موارد،بر در و منتشر مشترک و سوهم صورت

)وابسته به سپاه( که اکنون به عنوان کارشناس رسانه در دفتر رهبر جمهوری اسالمی « تسنیم»، مدیرعامل سابق خبرگزاری «حمیدرضا مقدم فر»یونی، در این برنامه تلویز

به  وعی امریکا را بدون اتصالعناصری هستند که تفکر غرب گرا دارند و به ن»دولت های غربی در ایران پرداخت و گفت: « شبکه نفوذ»مشغول به کار است، به تشریح ابعاد 

 «.هستند فعال مسووالن و مردم بین فکری فضاسازی و گیری تصمیم سازی، تصمیم  آن ها نمایندگی می کنند و در عرصه های مختلف

انونی و غیرقانونی در جمهوری اسالمی نمونه هایی ازاین دست فراوان است وبه خوبی نشان میدهد که سپاه برای رسیدن به اهداف خود ازتمامی مجراهای قانونی و فرا ق

 .است سپاه نهاد سیطره تحت اسالمی جمهوری ای رسانه و  استفاده می کند و به تعبیری دیگر همه نهادهای اجرائی و قضائی و سیاسی و فرهنگی

می شود. درظاهر امراین استراتژی برای حاکمیت دستاورد دارد نهاد سپاه برای اینکه بتواند بحران های جمهوری اسالمی را مهارکند به بستن بیشتر فضای جامعه متوسل 

ی کند. م جلوگیری جوان و نفس تازه نیروهای زایش از عالوه به زیرا نیروهای مخالف وضع موجود را منفعل و امکان تماس زنده و فعال با مخاطبین شان را مختل می کند. 

 گانه سه های جنبش خرده و  و پویا از مجراهای گوناگون نیروها و عناصر ضد استبداد را در چهارچوب نهادهای مدنیاما جامعه پر تالطم ایران به عنوان پدیده ای زنده 

یی که تا حدودی در بستر کار اجتماعی و فعالیت مدنی سازو نیرو . شود می تولید باز اسالمی جمهوری مخالف نیروی  طریق بدین و پروراند می( زنان و کارگران معلمان)

اجتماعی بتواند نظام  ارهای دمکراتیک را می آموزد و تمرین می کند و به محک تجربه می گذارد تا در توازن قوای نهایی با همیاری و همبستگی همین نیروها جنبشک

 .استبدادی را کامال تضعیف و از میان بردارد

 تیشرک ها ده با االوصیا خاتم  و قرارگاهتنها قرار گاه خاتم االنبِیا با بیش از صد و پنجاه هزار نفر نیروی کار 

 سپاه نظر زیر ایران از خارج و ایران در کوچک و بزرگ شرکت صدها و و مالی مراکز عالوه به دارد نظر زیر که

 کنند می فعالیت

و دادخواهی اقشار مختلف مردم زمینه های کافی برای  از سوی دیگر بستن فضا در جامعه ایران امری ساده نیست. زیرا نه تنها انباشت مطالبات به عالوه روحیه اعتراضی

ات طالبم موج روی بهتر  یابند ورویاروئی با حافظان وضع موجود را آماده کرده است. تا آن جا که جناحهای سیاسی حاکمیت برای اینکه بتوانند اقبال بیشتری درنزد مردم ب

دانها احاطه یابند نیازمند فضا هستند. حال آنکه نهادهای امنیتی از جمله سپاه مخالف فضاهای نیم بند اجتماعی اجتماعی و فرهنگی و صنفی و حقوقی جامعه مانور کنند و ب

خرده جنبش ها گسترده تر، و سیاسی هستند. همین تناقض خود گاه بحرانها را در حاکمیت و جناحهای آن تعمیق می بخشد و امکانی را فراهم می کند تا جامعه بیدارتر، 

ی ا تحث فشار قرار میت نیروهای اجتماعی عمیق تر و نهادهای مدنی باثبات تر حرکت کنند. همین مجموعه عوامل فوق که مرتب بازتولید می شوند است که حاکمیت رفعال

 .دهد

درک همین روند است که نیروهای امنیتی و به نظر می رسد که این بحران ها به تدریج و در نهایت جمهوری اسالمی را به تمامی محاصره خواهند کرد. شاید براساس 

 .اطالعاتی و نظامی سپاه به بخش های مختلف سیاسی و اجرائی جمهوری اسالمی وارد شده اند

 نهاد سپاه فراتر از یک نهاد امنیتی و پلیسی

وناگون حاکمیت به مسئله اختیارات سپاه و گستره آن پیوند یکی از مباحث و کشوکش های سرنوشت ساز و تعیین کننده در موازنه قدرت و توازن قوا در بین جناح های گ

 .دارد

 ارد وارد مسائل سیاسی وجناح های مغلوب حاکمیت با تکیه به قانون اساسی و نظرات و وصایای بنیانگذار جمهوری اسالمی کوشش می کنند نشان دهند که سپاه اجازه ند

ه از تمامی ظرفیت جامعه ایران در راستای استراتژی خویش می تواند آن را به امپراطوری بزرگی مبدل سازد که تمامی اقتصادی شود. به تعبیری روشن تر اجازه استفاده سپا

 .کند می تعیین  راه کارهای سیاست داخلی و خارجی و هرگونه سیاست گذاری در هر حوزه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و دفاعی و امنیتی را

 هوری اسالمی به زعامت رهبر و بیت رهبری و همه نهادهای انتصابی تنها امکان فائق آمدن جمهوری اسالمی را به بحران ها و چالش ها را درحال آن که جناح غالب در جم

ا دارد. همان طور که موفق رسا رگرو دولت در سایه یعنی نهاد سپاه می دانند. زیرا همین نهاد در عمل نشان داده است که تا حدودی توان مهار بحران ها و چالشهای طاقت ف

 .شد جنبش سبز را به افول بکشاند و جنبش دانشجویی را الاقل طی چند سال گذشته مهار و سرکوب کند



که  ونه ای استجرب امنیتی و سیاسی را هم دارد . در اصل ساختار سپاه به گم کادرهای بازتولید و تولید توان امنیتی و نظامی نهاد و نیرو همین  هم چنین به نظر می رسد

 .بکند را استفاده نهایت بسیج و موقت و غیررسمی کادر و استخدامی و رسمی کادر  قادر است از

و تصفیه های درونی و اخراج و بازخرید برخی از فرماندهان  آموزشی های راه از غیر به بحرانی شرایط در خود انشقاق عدم برای سپاه که است این کالن پرسش در اینجا اما 

وبی تجربه کرده است که با ش چه شیوه هایی را در پیش گرفته و خواهد گرفت؟ ما از بافت درونی سپاه و دسته بندی های آن اطالع موثق نداریم، اما جامعه ایران به خا

 .فراگیرشدن جنبش اجتماعی بدنه نظامی حاکمیت امکان اعالم همبستگی با حرکت مردم را دارند

 اهسپ اقتصادی فعالیت های 

ی فساد مالی همچون بابک در شکل گیری مافیای ثروت، نقش سپاه تا به امروزچندان برای جامعه شناخته شده نیست. اما فساد ساختاری در ایران و پرونده های گوناگون

است با اتکاء به دولت پوپولیست احمدی نژاد چنان زنجانی به خوبی آشکار کرده است که این نهاد نظامی و امنیتی نبض اقتصاد غیررسمی را در دست دارد. سپاه توانسته 

یمار یر آن در روند اقتصاد بقدرت عظیم اقتصادی یابد که بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی ایران را در دست خود متمرکز کند. برای شناخت امپراطوری اقتصادی سپاه و تاث

 :تنها به چند فقره به عنوان مشتی نمونه خروار اشاره می کنیم ایران، به تحقیقات وسیع کارشناسانه اقتصادی نیاز است. در زیر

سپاه برای عدم انشقاق خود در شرایط بحرانی به غیر از راه های آموزشی و تصفیه های درونی و اخراج و 

بازخرید برخی از فرماندهان اش چه شیوه هایی را در پیش گرفته و خواهد گرفت؟ ما از بافت درونی سپاه و 

دی های آن اطالع موثق نداریم، اما جامعه ایران به خوبی تجربه کرده است که با فراگیرشدن جنبش دسته بن

 .اجتماعی بدنه نظامی حاکمیت امکان اعالم همبستگی با حرکت مردم را دارند

های بسیاری به دنبال نی شهرداری تهران و سپاه پاسداران، بازتابهزار میلیارد توما ۲۱قراردادنجومی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه؛ انتشار اسناد توافق »

های ی پروژهتمام تقریبا که تفاهمنامه این از  هاییشنبه شد. در این گزارش ضمن انتشار بخشداشت و از جمله منجر به واکنش اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز سه

هایی از سند توافق شهرداری و سپاه ضمیمه شده بود که امضای سردار جعفری، فرمانده کل سپاه و قالیباف، شهردار ، عکسدهدعمرانی پایتخت را در اختیار سپاه قرار می

ن او ایآبادی، معاون ارتباطات شهرداری تهران پیگیری کرد. ای بود که ماجرای این سند را از شهرام گیلخورد. شرق نخستین رسانهتهران نیز در صفحه آخر آن به چشم می

باید برای اجرای آنها به خارج از کشور ” شد توصیف کرد که اگر امضا نمی” رسانی به مردم شریف تهرانهای تازه برای خدمتبه وجود آمدن ظرفیت“تفاهمنامه را در راستای 

 ”.کردیممراجعه می

هزار میلیارد تومان است، متنی نیست که بخواهد پولی در آن ردوبدل  ۲۱یت آن این متن تفاهم نامه که سقف ظرف” این مقام مسئول در شهرداری تهران مدعی شده که 

ها تامین اعتبار شود. سپس مراحل قانونی خود را طی کند و مجوز بگیرد که فعال در حد اش مشخص و تبدیل به قرارداد شود و هر قرارداد توسط بانکشود. باید هر پروژه

 ۱۱های این تفاهم نامه تاریخ سوم خرداد درج و به وضوح هم تاکید شده که اما در باالی تمام برگه” گذرد.که زمان زیادی از امضایش می تفاهم نامه است؛ تفاهم نامه اجرایی

 .«هزار میلیارد تومان آن باید به صورت نقدی از سوی شهرداری تهران پرداخت شود

 و و مالی زمراک عالوه به دارد نظر زیر که شرکتی ها ده با االوصیا خاتم  از صد و پنجاه هزار نفر نیروی کار و قرارگاهواقعیت این است که نه تنها قرار گاه خاتم االنبِیا با بیش 

صر سپاه در عرصه سیاسی و قضائی و اجرائی از بخش داران و عنا سیطره بلکه کنند می فعالیت سپاه نظر زیر ایران از خارج و ایران در کوچک و بزرگ شرکت صدها

نمایندگان مجلس شورای رمانداران استانداران و شورای شهرو اعضای مجلس تا وزارت خانه ها و نهادهای انتصابی گسترش یافته است. هم اکنون بیش از هشتاد تن از ف

پی  ه پاسداران تامین می کند آنگاه به خوبیاسالمی سابقه سپاهی دارند.اگر بپذیریم که کثیری از کادرهای امنیتی نظامی و پلیسی و حتی سیاسی جمهوری اسالمی را سپا

 .نه وسیعی داردخواهیم برد که بخش از زیادی از تصمیم گیری ها به طور مستقیم و غیرمستقیم زیرنظر این نهاد است.برهمین اساس فعالیت اقتصادی سپاه دام

 :چه خبر؟ مسائل زیر را یادآوری کرد«ن قاچاقی برادرا»سایت کلمه در چهارم تیرماه سال نود و یک با تیتر از اسکله های غیرمجاز 

]سپاه[ در پروژه های هنگامی که رئیس دولت هشدار رسمی در مورد اسکله های پنهانی می داد، هنوز طرح کنارگذر ساحلی مطرح نشده بود. به نظر می رسد حضور جدی 

 .عمرانی دریایی نیاز به تاسیس اسکله های پنهانی را از میان برده باشد



در گزارشی به این موضوع « برادران قاچاقچی»سال ها قبل از این نیز هفته نامه آسمان به بهانه گذشت یک سال از اظهارات احمدی نژاد درباره اسکله های غیر مجاز 

 .:پرداخت

متضاد در مورد مبادی ورودی کاال سرجای خود باقی مانده  دوازده ماه از اظهار نظرجنجالی محمود احمدی نژاد در مورد اسکله های غیرمجاز می گذرد ولی همچنان آمارهای

د. هرچند که اظهار نظر کوتاه او است. رئیس دولت دهم پس از اوج گیری مجادالت رسانه ای ناگهان افشاگری علیه یکی از اصلی ترین مبادی واردات کاال به ایران را آغاز کر

ه سرعت مانند افشاگری علیه واردکننده سیگار وینستون، شیخ قطری، سرمایه گذار کنیایی، مافیای نفت، حلقه قدرت تنها یک هفته تیتر روزنامه های سیاسی کشور شد و ب

ا و تنه کشور به سکوت فرو رفتنداقتصادی پنهان و چندین نقل قول دیگر به فراموشی سپرده شد. مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولیان بندرها و اسکله های 

 نیم بند وجود اسکه های سردار عزیزجعفری به عنوان فرمانده سپاه پاسداران با یک تکذیب ماجرای اسکله های غیرقانونی را به پایان رساند. رئیس کل گمرک به صورت

 ..غیرقانونی را تایید کرد

اسکله غیرقانونی درکشور خبر داده  ۲۵به صورت مشخص از حضور بیش از  ۸۱ل کمی پیش تر سردار قالیباف رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کاال در کوران انتخابات سا

براساس آمارهای رسمی  بود. اظهار نظرهای متضاد ماه ها پس از گفته های رئیس دولت تغییری در سرنوشت مبادی غیرقانونی واردات کاال به کشور ایجاد نکرده است.

به بازارهای ایران سرریز می شود، کاالهایی که گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداری  میلیارد دالر کاالی قاچاق ۲۱سالیانه بیش از 

مورد اسکله  ند. حتی آمارها درهای شهرستان های مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز همگی حضورشان را تایید می کنند ولی از مبادی ورودشان اطالعی ارائه نمی ده

مبدا ورودی کاال به کشور وجود دارد. ولی عباس معمارنژاد به درستی نمی  ۱۶۵های کشور هم پس از اظهار نظر رئیس دولت اصالح نشده است. رئیس گمرک نقل می کند 

چه تعداد اسکله هستند؛ اما هر آنچه در مرزهای رسمی کشور مبادی رسمی گمرک،  ۱۶۵نمی توان به صورت دقیق اشاره کرد که از » داند چه تعداد از این مرزها اسکله اند:

 اسکله های دیگری هم هست و اسکله هایی که سازمان بنادر و کشتیرانی متولی آن هست و در آنجا مستقر است، ما هم در آنجا مستقر هستیم و دقیقا کنترل می شود. اگر

 .«بری نداریم و در آنجا مستقر نیستیمکه زیرمجموعه سازمان بنادر و کشتیرانی نیست، ما از آن خ

ت که های سپاه پاسداران اساالنبیاء، شرکتی از زیرمجموعهظاهرا محور اصلی فعالیت اقتصادی سپاه با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گره خورده است؛ قرارگاه سازندگی خاتم

االنبیاء پس از پایان جنگ ایران و عراق و به دستور رهبر و با حکم محسن رضایی رارگاه سازندگی خاتمبه حساب می آید. ق« های دولتی ایرانکار پروژهترین پیمانبزرگ»

 .بود« سازیهای سدسازی، انتقال آب و نیرو و راهرسانی، صدور نفت و گاز، پروژهآب»تشکیل شد و هدف از تأسیس آن 

 گذاریایهسرم رقم که شدنمی پیدا پایتخت و ایران در ای پروژه که جایی تا کرد پیدا بیشتری دامنه سپاه ادیاقتص های آن همزمان با گسترش فعالیت های اما دامنه فعالیت

اقدام به تاسیس شرکت های گمنام کرد تا اذهان را از سپاه  شد بیشتر هاحساسیت که هم وقتی. نباشد آن روی بر خاتم قرارگاه نام و باشد تومان میلیارد هزاران باالی آن

 .منحرف کند

 پلیسی و نظامی دارد. در نظام _نظام سیاسی متمرکز و اقتدار گرا پیوند گسست ناپذیری با نیروی امنیتی  

های استبدادی این پیوند عمیق تر است. زیرا جز تکیه با نیروی امنیتی و پلیسی ممکن نیست که نظام 

 .سیاسی بتواند دوام بیاورد

در مقام شهرداری تهران، چند قرارداد با سپاه بست و در پاسخ به خبرنگارانی  ۱۹۸۲نژاد، در بهمن ر پایتخت پررنگ شد که محمود احمدیزمانی فعالیت های قرارگاه خاتم د

 .هرداری هستندبول ش، مورد قکه علت چنین تصمیمی را بدون برگزاری تشریفات مناقصه پرسیدند گفت: پیمانکاران دولتی به دلیل داشتن تجربه در کار و ارائه قیمت پایین

میلیون دالر بود. یک سال  ۳۱های این شرکت االنبیاء واگذار شد. ارزش دارائینیز شرکت اورینتال اویل با تمام تجهیزات و سرمایه به قرارگاه سازندگی خاتم ۱۹۸۲سال 

 .االنبیاء ادغام شدر تبرئه و شرکتش در قرارگاه سازندگی خاتمپیش از آن مدیرعامل این شرکت خصوصی، تحت پیگرد قضایی قرار داشت، اما در دادگاه تجدید نظ

میلیارد و  ۲االنبیاء واگذار شد. ارزش مالی این قرارداد به صورت ترک تشریفات قانونی، به قرارگاه خاتم ۱۹۸۲پارس جنوبی در مرداد  ۱۶و  ۱۲هم چنین طرح توسعه فازهای 

االنبیاء را به یکی از بزرگترین پیمانکاران ایران بدل های بزرگ کشور به نهادهای نظامی، قرارگاه خاتمنژاد( در واگذاری پروژهیمیلیون دالر بود. رویکرد دولت نهم )احمد ۳۵

 .استکرده

 .ی زیادی از اقتصاد ایراناز این دست نمونه ها می توان ده ها و بلکه صدها نمونه بزرگ و کوچک بدست داد که همگی بیانگر یک نکته اند: چنبره زدن سپاه بر بخشها

 



 سخن آخر

ند روبه رشد نهادهای صعود و افول دولت در سایه در ایران ربط مستقیمی با رشد کمی و کیفی جنبش اجتماعی دارد. هر چند قابل پیش بینی است جنبش اجتماعی و رو

نفع جامعه رقم زنند و به لحاظ سیاسی آن را به عقب نشینی وادار کنند و در مال مستقل مدنی هنگامی که بتوانند هسته سخت حاکمیت را محاصره کرده و توازن قوا را به 

ج گانه سپاه پاسداران پن نیروهای از یکی سرکوب با نهایت در آورند؛ خیابان به را خود مردمی پایگاه هشت و هشتاد سال چون هم اجتماعی و عمومی انظار در و  عام

 سبز جنبش به معروف وهشت هشتاد سال جنبش در که طور همان. شد خواهند مواجه و حتی با گسیل نیروهای نظامی غیرایرانی ( ۲)جمهوری اسالمی به نام نیروی قدس

 .ه به نتیجه واحدی منجر شودبار شاهد بودیم. اما قابل پیش بینی نیست که این شیوه همیش نخستین برای را شیوه ازاین هایی رگه

دولت درسایه هیچ راهی  دولت در سایه بود و نبودش را به وضع موجود سیاسی اجتماعی و طبقاتی جامعه گره زده است و جامعه ایران برای رهائی از مخمصه استبداد و

 .مه جانبه و خردمندانه و کم هزینه با آنه  ندارد به غیر از رویارویی

 امراو با همکاری از نهاد این رسمی پرسنل حتی بلکه موقت نیروهای تنها نه د هنگامی که جنبش اجتماعی اوج گیرد و به نقطه برگشت ناپذیر رسد اما به نظر می رس

تبار و مشروعیت نیروهای نشان داده که جنبش اجتماعی قادر است به خوبی اتوریته و اع خوبی به ما جامعه تجربه زیرا. جست خواهند دوری سپاه سرداران و فرماندهان

نهایت به روند فروپاشی دولت در امنیتی و نظامی حاکمیت استبدادی را ازمیان بردارد و همین امر در نهایت شکاف غیرقابل ترمیمی را در نهاد سپاه ایجاد خواهد کرد و در 

 .شد منجرخواهد  سایه

 

 ” که کند می اشاره موضوع این به صورت مستقیم به( ۶۱مهر  ۲۱، ۶۱اردیبهشت  ۲، ۶۱مهر  ۲۳) خاطرات جمله آقای هاشمی در بخش هایی از خاطرات خود از(– ۱)

 فرماندهان برخی سر در  کشور العاتیاط اما هم چنان تالش برای یکه تازی در عرصه”. وم تصویب شدس دو از بیش اکثریت با اطالعات وزارت طرح سپاه، مخالفت علیرغم

 .اند کرده تسخیر را وظایفش حوزه و میدان حداقل یا  اطالعات وزارت سنگر به سنگر چگونه که بینیم می و دارد قرار سپاه

یدی جای شان را می گیرند. افرادی که معاون کلیدی وزارت کنار گذاشته می شوند و افراد جد ۲پس از آمدن مصلحی به وزارت اطالعات در دوران احمدی نژاد بیش از 

 وزارت از! تندروی دلیل به زمان، آن های تندروی وسیع معلوم نیست در دولت بعدی تعویض شده باشند. هم چنین شخصی چون تائب که در دوره فالحیان علیرغم حجم

 را ورکش اطالعاتی نبض کامل گرفتن دست به هدف فراقانونی سازمان یک ایجاداره در کسوت رئیس سازمان اطالعات سپاه قرار می گیرد و با دوب بود، شده کنارگذاشته

 .کند می دنبال

ئولیت فعالیت های نظامی برون مرزی را گانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی درایران است که مسای از نیروهای پنجنیروی قدس یا سپاه قدس نیروی ویژه و زیرشاخه(– ۲)

خمین زده اند. برخی تحلیل دارد. این نیرو در جریان جنگ ایران و عراق تاسیس شد و هدف آن عملیات در خاک عراق بود. برخی منابع نفرات این نیرو را بیست هزارتن ت

 .گران نیروی قدس را یکی از بهترین نیروهای ویژه در جهان دانسته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mihan.net/1394/10/01/549/#p2
http://mihan.net/1394/10/01/549/#p2
http://mihan.net/1394/10/01/549/#m1
http://mihan.net/1394/10/01/549/#m1
http://mihan.net/1394/10/01/549/#m2
http://mihan.net/1394/10/01/549/#m2


 

 ۶ شماره | جدید دوره | ۲۱۱۲ دسامبر ۲۲ | ۱۹۳۱ دی ۱ | شنبه سه

 حاکمیت بالهت

 
 یلفانی محسن: توسط

 .حیا و یا احتماالً هر دواند یا بیکنند یا احمقمدارانی که چنین سیاستی را اعالم میربطی است. سیاستار بیک« المللیتروریسم بین»اعالن جنگ به 

اعالن جنگ بدهد، دست خواهیم انداخت. یک عراده توپ جزئی از یک ارتش است و به « المللیتوپخانۀ بین»تروریسم یک سالح است. مثل یک توپ. ما کسی را که به 

 .کندکند. توپخانۀ یک طرف به سوی توپخانۀ طرف دیگر شلیک میهمین ارتش خدمت میهای هدف

شود. همچنانکه در جریان جنگ دوّم جهانی در نهضت مقاومت فرانسه علیه تروریسم یک مشی عملیاتی است و در اغلب موارد بوسیلۀ مزدم ستمدیده به کار گرفته می

 .خندیدیمداد، ما به او میاعالن جنگ می« المللیمقاومت بین»لیه ها به کار گرفته شد. اگر کسی که عنازی

 .«جنگ همانا ادامۀ سیاست است، منتها با ابزاری متفاوت»این جملۀ مشهور را به کارل فون کالوزویتس، متفکر نظامی پروسی، مدیونیم که گفت : 

 .هاشان به خواست تروریستدنمعنای دقیق تروریسم چیزی نیست مگر ترساندن قربانیان تا حد تسلیم ش

ها را بترسانند و هائی که بر هیروشیما و ناگازاکی انداخته شدند تا ژاپنیتروریسم یک سالح است و معموالً سالح ضعیفان است. یعنی کسانی که بمب اتمی ندارند، نظیر بمب

 .شدن تسلیم به آنها کردن مجبور و هاآلمانی ترسانیدن هدف با ، (نبود هم الزم که) وادارشان کنند تا تسلیم شوند. یا بمباران هوائی درِسدن 

المللی ندارد. هر مبارزۀ تروریستی های متفاوت و اغلب متضادی دارند، تروریسم خصلت بینشوند، هدفها و کشورهائی که به تروریسم متوسّل میاز آنجا که بیشتر گروه

 .داندداند؛ خود را مبارزی در راه خدا، یا آزادی و یا چیزی دیگر میچ کس خود را تروریست نمیویژگی خاص خود را دارد. صرف نظر از این که هی

ری تواند از نظر دیگکسی که از نظر ما یک تروریست است می»ها پیش این فرمول را اختراع کردم : توانم جلوی این خودنمائی را بگیرم که من بودم که مدتدر اینجا نمی)

 (.«اه آزادی باشدیک مبارز در ز

فهمند که ما دائماً چه های از خودراضی برای یک بار هم شده میحاال این اروپائی»های معمولی عمیقاً احساس رضایت کردند : در پی رویدادهای پاریس بسیاری از اسرائیلی

 «!کشیممی

رسید که رابطۀ مستقیمی میان تروریسم جهادی در اروپا و تروریسم فلسطینی در  مایه ولی دستفروش زبردست، ناگهان به فکرشبنیامین نتانیاهو، این متفکّر بی

 .های اشغالی اختراع کندسرزمین

http://mihan.net/1394/10/01/
http://mihan.net/1394/10/01/
http://mihan.net/author/akauthor008/
http://mihan.net/author/akauthor008/


کشند و مریدان بلژیکی دولت اسالمی از یک جِنم باشند، در این صورت دیگر نه مسئلۀ اسرائیل و فلسطین باقی های فلسطینی که چاقو میآسائی است : اگر نوجوانفکر نبوغ

ماند فاناتیسم اسالمی است. )ضمن نادیده گرفتن حضور عدۀ زیادی از ای که باقی میسازی. تنها مسئلههای اشغالی، و نه مسئلۀ شهرکخواهد ماند، نه مسئلۀ سرزمین

 الئیک فلسطینی.(« تروریستی»های های مسیحی در سازمانعرب

ظامیان هائی که در حال حاضر به سوی سربازان و غیرنروند. فلسطینیخواهند برای اهلل بجنگند و بمیرند، به سوریه میهائی که بامّا این فکر ربطی به واقعیت ندارد. فلسطینی

 و ددهن پایان شانسرزمین اشغال به خواهندمی  -الئیک چه و باشند مذهبی چه –  گیرندکنند و یا آنها را زیر میکنند یا با چاقو به آنها حمله میاسرائیلی شلیک می

 .باشند داشته خود آن از کشوری

تواند آن را بفهمد. امّا، در این صورت، باید در مورد کشمکش اسرائیل و فلسطین به این واقعیت چنان بدیهی است که حتّی یک عضو کابینۀ ما با ضریب هوشی پائین هم می

 .هائی سخت ناخوشایند تن بدهدانتخاب

 ۵۲خواهند خود را به اند، چون میکشند چون تروریست به دنیا آمدههای راحت و آسوده بچسبیم : آنها ما را میگیریهمان نتیجه بنا بر این صرفه در این است که به

 ر دست زندگیهمواره شمشیر د»مندانه اعالم کرده، ما ای برسانند که در بهشت منتظرشان هستند، چون ضد یهود هستند. در نتیجه، همان طور که نتانیاهو رضایتباکره

 «.خواهیم کرد

 .معنا نهفته استآثار هر عمل تروریستی هر چقدر هم تراژیک باشد، در واکنش اروپائیان نسبت به عملیات تروریستی اخیر چیزی بی

وله شلیک شود. این موفقیت کامل معنائی در بروکسل آشکار شد : تنها یک تروریست فراری پایتخت را به مدت چند روز فلج کرد، بی آن که حتّی یک گلاوج این بی

 .تروریسم به معنای دقیق کلمه است : استفاده از ترس به عنوان سالح

گری باال بود، ولی در حد شمار تلفات رانندگی طی هر دو هفته. محققاً از شمار قربانیان در طی یک ساعت اما واکنش پاریس هم چندان بهتر نبود. شمار قربانیان این وحشی

 .کندگذارد، حساب میآید. تروریسم بر تاًثیری که بر احساسات قربانیانش میوّم جهانی کمتر بود. امّا در این میان اندیشیدن عقالنی به کار نمیاز جنگ د

های این عین واقعیت است. به کمک رسانهاستعداد، مجهز به چند قبضه سالح ابتدائی، بتوانند جهان را به وحشت بیاندازند. ولی آید که ده نفر آدم کمبه نظر باورنکردنی می

های مدرن، هم به علت ماهیتشان، بهترین شوند. رسانهالمللی تبدیل میکنند، عملیات تروریستی محلّی به تهدیدهای بینبرداری میجمعی، که از این گونه حوادث بهره

 .تواند رونق بگیردها هستند. ترور بدون وجود آنها نمیدوستان تروریست

ها واگذاشته شود. وضعیت فعلی بیش از تر از آن است که به ژنرالشد جنگ بسی مهممانی بود که گفته میز

 مداران واگذار شود. ولی آیا کس دیگری هست؟آن پیچیده است که به سیاست

ه در مقابل وسوسۀ سوار شدن بر موج وحشت مقاومت کند. مدار تقریباً غیرممکن است کها هستند. برای یک سیاستمداران نیز از دیگر دوستان خوب تروریستسیاست

 .کند، که خود یک غریزۀ اساسی انسان استرا ایجاد می« رهبر قدرتمند»آورد، که آرزوی هر رهبر سیاسی است. وحشت نیاز به یک به وجود می« وحدت ملّی»وحشت 

ما در »زرنگ است، از این فرصت استفاده کرد تا خود را به عنوان رهبر جا بزند. او با اعالم این که مداری متوسط اما فرانسوا اوالند یک نمونۀ تیپیک است. وی که سیاست

در کار نیست. جنگ جهانی سوم شروع نشده، تنها یک حملۀ تروریستی بوسیلۀ یک « جنگی»بر التهابی که کشور را فرا گرفته بود، دامن زد. پیداست که « حال جنگیم

 .ه استدشمن مخفی صورت گرفت

 فهمند. در برابر تهدیدهاینمیدر واقع، یکی از حقایقی که بر اثر این حوادث به روشنی آشکار شد، بالهت باورنکردنی رهبران سیاسی از هر طیفی است. آنها این چالش را 

 زنند : سخنرانیاری که به نظرشان طبیعی بیاید دست میدانند چه بکنند. این است که به هر کشناسند. نمیدهند و تهدیدهای واقعی را نمیخیالی واکنش نشان می

 .کنند(کنند به بمباران کردن )اهمیتی هم ندارد که چه کسی را و چرا بمباران میدهند و شروع میکنند، جلسه تشکیل میمی

اند. آورند که تشنۀ انتقامها دشمنان جدیدی به وجود میشوند، ویرانیها باعث ویرانی میشناسند، مداوایشان از خود بیماری بدتر است. بمباراناز آنجا که بیماری را نمی

 .هانتیجه چیزی نیست مگر همکاری مستقیم با تروریست

د، به دیدار هم دویدنهائی که به تله افتاده باشند، از این سو به آن سو میانگیزی بود : مثل موشمند، نمایش غمدیدن همۀ این رهبران جهان، این رؤسای کشورهای قدرت

 .زدند، و دست آخر، آشکار بود که به کلّی از مقابله با بحران ناتوان اندربط میهای بیکردند، حرفهای غرّا میرفتند، سخنرانیمی



کشور است، نه یک دولت، و نه حتّی کنند. به دلیل یک واقعیت غیرعادی : این بار دشمن نه یک های ساده تصوّر میتر از آن است که ذهندر حقیقت، مشکل بسی پیچیده

 .یک سرزمین واقعی؛ دشمن یک هویت غیرمشخص است : یک ایده، یک روحیه، جنبشی که صاحب یک پایگاه و یک سرزمین است ولی یک کشور واقعی نیست

زد. نهصد و سرزمینی داشته باشد، دست به عملیات تروریستی میآنکه پایگاه سابقه هم نیست : بیش از یک قرن پیش، جنبش آنارشیستی بیبا این حال، این پدیده کامالً بی

 .زده کرد، بدون این که سرزمینی در اختیار داشته باشد، دنیای مسلمان را وحشت(assassin ریشۀ عربی واژۀ فرانسوی) سال پیش نیز، فرقۀ مذهبی حشاشین

 به –د دانعبارت بهتر، با نادولت اسالمی( جنگید. در عین حال عمیقاً مطمئنم که هیچ کس دیگر هم نمیشود به نحوی مؤثر با دولت اسالمی ) یا به دانم چگونه میمن نمی

 .دانندنمی هم گوناگون هایحکومت هایعرضهبی اولی طریق

 رسد. ائتالف مخالفان که به ابتکار ایاالته نظر میای نامحتمل بمن حتّی مطمئن نیستم که یک حملۀ زمینی هم بتواند این پدیده را از میان بردارد. هر چند که چنین حمله

 کومتح ارتش و هاایرانی یعنی –در محل نیست. تنها نیروهائی که ممکن است بتوانند در این زمینه کاری انجام دهند « به دخالت زمینی»متحده تشکیل شده، ظاهراً مایل 

 .انداش مواجهنفرت امریکا و متحدان محلی با – سوریه

 اسالمی دولت اردوی و روسیه-ایران-اسد محور میان انتخاب در اروپائی هایقدرت  زند، ناتوانی ایاالت متحده وین میان، نمونۀ سردرگمی تمام عیار که سر به جنون میدر ا

ش افزائید، هنوز تا تکمیل تابلو راه درازی در پیترکیه و کشمکش اسرائیل و فلسطین را هم بی -وسیهر دشمنی کرد،-ترک معضل اینها بر. هاستسنّی – سعودی عربستان –

 .است

 ه بر هر چیز دیگر غلبهبرای عالقمندان تاریخ، نکتۀ جالب از سر گرفته شدن تخاصم صد سالۀ میان روسیه و ترکیه در این شرایط جدید است. آخراالمر، جغرافیاست ک)

 (.کندمی

س مداران واگذار شود. ولی آیا کها واگذاشته شود. وضعیت فعلی بیش از آن پیچیده است که به سیاستکه به ژنرال تر از آن استشد جنگ بسی مهمزمانی بود که گفته می

 دیگری هست؟

 .دانیم چه باید کردشناسیم و میتوانیم به دنیا درس بدهیم. تروریسم را میکنیم که میها )مثل همیشه( فکر میما اسرائیلی

 دانیم؟ولی آیا واقعاً می

زنند. اکنون مدتی است که هر روز، دو، سه یا چهار دم می« موج ترور»کند. چون عبارت بهتری موجود نیست، از هاست که اسرائیل در وحشت زندگی میدر حال حاضر هفته

 شوند. ارتشگیرند، و معموالً هم در جا کشته میها را زیر میکنند یا با اتومبیل آنها حمله میشوند، با چاقو به اسرائیلیساله هم پیدا می ۱۹جوان، که در میان آنها کودکان 

 .ای حاصل شودآنکه نتیجهها. بیجمعی دهکدههای دستهها و مجازاتجویانۀ شدید علیه خانوادهها را امتحان کرده است، از جمله اقدامات تالفیمشهور ما همۀ راه

 .شناختی استگیری. مشکل نظامی نیست. مشکل سیاسی، یا روانب کامالً خودانگیخته، و در نتیجه تقریباً غیرقابل پیشاند، و اغلهای فردیها اقدامعملیات اخیر فلسطینی

اس -سالۀ اهل هبرون را با افسر کارکشتۀ اس ۱۶کشد )نوجوان کوشد بر این موج سوار شود. برای این منظور هولوکاست را پیش مینتانیاهو هم مثل اوالند و همکارانش می

 .زندوقفه از یهودستیزی حرف میداند( و بیدر آشویتز برابر می

زرای حکومت دیگر پنهان و این همه فقط برای الپوشانی یک واقعیت آشکار است: اشغال همراه با آزار مردم فلسطین هر روز و هر ساعت و هر دقیقه. اکنون برخی از و

 .شانانجام، بیرون راندن مردم فلسطین از میهنکنند که هدف ضمیمه کردن ساحل غربی است، و سرنمی

ئله در حلی به دست نیاید، این دو مسمیان تروریسم دولت اسالمی در دنیا و مبارزۀ ملّی فلسطینیان به منظور دستیابی به یک کشور، رابطۀ مستقیمی وجود ندارد. امّا اگر راه 

 صلیبیون ما، بر تا ایوبی، الدینصالح دوران چون هم کرد، خواهد متحد را مسلمان دنیای نیرومندتر بسیار اسالمی دولت یک صورت این در –نهایت در هم خواهند آمیخت 

 .کند حمله جدید، عصر

 .کردم : خدا آن روز را نیاورداگر فرد مؤمنی بودم، زیر لب دعا می



 *رینوشتۀ یوری آونه

 ۲۱۱۲دسامبر  ۱جمعه 

 ترجمۀ محسن یلفانی
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 ۶ شماره | جدید دوره | ۲۱۱۲ دسامبر ۲۲ | ۱۹۳۱ دی ۱ | شنبه سه

 قدرت کردن یکدست برای مسلح حزبی؛ سپاه

 
   توفیقی محمدعلی: توسط

 مختلف هایدوران چه اگر خود ساله چهار و سی حیات طول در، است برخوردار اسالمی جمهوری نظام اب برابر تقریبا عمری از که ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 نیروی یک عنوان به( فقیه مطلقه والیت نظام از پاسداری و حفاظت)  أساسی ماموریت یک راستای در همواره اما؛ است گذاشته سر پشت را نشیبی و فراز پر و

 طریق از پاسداران. داشت خواهد تداوم ایران در فقیهان حکومت حیات لحظه آخرین تا محوری رسالت این زیاد احتمال به و داده امهاد فعالیت به نظامی ـ عقیدتی

 هاییزشگان و بینندمی فقاهتی اسالم راستای در آنها که حوزوی هایآموزش. هستند فقیه ولی به وابسته و متاثر شدت به، نهاد این در فقیه ولی نمایندگی دفاتر

 وحانیتر صنف به داشتن تعلق زیرا؛ است شده سیاسی روحانیت صنف از بخشی به سپاه شدن تبدیل باعث، دارند موجود نظام حفظ برای که( معنوی و مادی) درونی

 تغذیه و کریف قرابت مانند مسائلی ستگیواب این میزان تعیین در و شودنمی خالصه، معین شخصیتی تیپ یک از رفتارهایی بروز یا و پوشش از معینی مدل در صرفا

 .است برخوردار بیشتری اهمیت از آبشخور یک از ایدئولوژیک

 

 اتتغییر و فلسفه این با پاسداران پرورش و آموزش، فقاهتی اسالم تفکر نفوذ ترمهم آن از و سپاه فرماندهی ارکان در مقتدر روحانیون حضور که نمود اذعان باید

 واردیم در و سخت بسیار را ایران در حاکم روحانی صنف و فقیه ولی قدرت حوزه از نهاد این مستقل بازشناسی و تفکیک عمال، سپاه باره ندینچ ساختاری و اساسی

 .است نموده ممکن غیر حتی

 

 منافع، روحانیت صنف منفعت ـ لیم منفعت یا و اجتماعی منفعت ـ شخصی منفعت معادله در سپاه بدنه از بخشی یا و فرماندهان از برخی است ممکن گرچه

 یکسیستمات گیریجهت و بوده افراد اینگونه معنادار بخشی اثر از مانع همواره اجباری هایبازنشستگی و حذف، مکرر هایتصفیه اما؛ دهند ترجیح را ملی و اجتماعی

 و اندمودهآز جنگ سخت هایمیدان در را خود سالمت و صداقت که است یکسان فردی نیت حسن از ترقوی بسیار دینی استبداد ارتقای و تقویت نفع به سپاه کلیت

 .اندنشسته خواهانآزادی خون در دست یا و نیالودند اقتصادی فساد به دامن، مادی نیاز اوج در آنان از بسیاری حتی

 

 نظامی نیروی یک از فراتر همواره مکتبی و ایدئولوژیک شدت هب نهاد این که دهدمی نشان سپاه نقش دریچه از ایران گذشته سال چهار و سی وقایع بر مروری

 عهده رب را کشور یک انسجام و پیوستگی از پاسداری یا و سرزمینی مرزهای و میهن استقالل حفظ رسالت که( المللیبین استانداردهای و تعاریف براساس) معمول

 .است بوده ایران اسالمی جمهوری حاکمان نظر مد بیشتر، نهاد این نظامی غیر کارکردهای اساسا که نمود ادعا توانمی حتی و شده ظاهر دارند

 



 موثر کنونی باراسف وضعیت به کشور رسیدن و حاکمیت مسیر تعیین در و پرداخته نقش ایفای به آنها در سپاه که وقایعی ترینمهم توانمی تاریخی سیر خط یک در

 هایگروه حذف، (۱) قومی مطالبات راستای در خوزستان و بلوچستان، کردستان وقایع، موقت دولت سقوط تا ۲۵ همنب وقایع مانند هاییسرفصل در را است بوده

 به سپاه آشکار ورود فصل) رفسنجانی جمهوری ریاست دوران، عراق و ایران جنگ، جمهوری ریاست مقام از صدربنی حذف، ۶۱ دهه هایسال در دگراندیش سیاسی

 جانبه همه سلطه شدن کامل فصل) نژاداحمدی جمهوری ریاست دوران و( سیاست حوزه به سپاه آشکار ورود فصل) خاتمی جمهوری ریاست اندور(، اقتصاد حوزه

 .نمود بندیدسته( کشور امور در

 

 اما ؛است داشته اساسی نقش فقها ومتحک نفع به قدرت نمودن دستیک و کشور مسائل در همواره سپاه که دهدمی نشان رویدادها این زمانی شرایط دقیق بررسی

 .(۲) گیرد قرار عمومی افکار توجه مورد کمتر کشور وقایع در سپاه کلیدی نقش این که بود شده باعث متعددی عوامل اواخر همین تا

 

 هایسرفصل از هرکدام باید ایران در تغییر دهآین برای راهنما یک داشتن منظور به و کشور امور اداره در سپاه انحصاری و بدیلبی نقش و موضوع اهمیت دلیل به

 ورتص به تنها کوتاه یاداشت این در لذا، داد قرار بررسی و کنکاش مورد اجتماعی و تاریخی مطالعات متد از گیریبهره با و تفصیلی، جداگانه صورت به را یادشده

 .داشت خواهیم اخیر هایسال در سپاه اقتدار جابجایی بر سریع مروری، درآمد پیش یک بعنوان و توصیفی

 

 بهمن بانقال پیروزی روزهای اولین از عمال و گرددبازمی انقالب پیروزی از قبل به حتی آن پیدایش هایزمینه و ایده نوعی به که ایران إسالمی انقالب پاسداران سپاه

 تشکیل انقالب شورای به خمینی اهللآیت فرمان با ۱۹۲۸ سال ماه هشتاردیب دوم در رسمی صورت به، است داشته موثر و حضورفعال ایران سیاست صحنه در ۲۵

 شهرها در اجتماعی انضباط حفظ نظیر مواردی را نهاد این تشکیل از هدف و نماید فعالیت موقت دولت نظر زیر سپاه که داشت تاکید خمینی آقای ابتدا اینکه با. شد

 وقایع سیر اما؛ نمودمی ذکر کودتا از گیریپیش و هاخانهسفارت و عمومی مراکز و ملی و دولتی موسسات در خرابکاری، توطئه و تحریک از جلوگیری، روستاها و

 .شود استفاده سیاسی رقبای حذف و قدرت نمودن دستیک در مسلح حزب یک عنوان به سپاه از است قرار عمال که داد نشان بعدی

 

 طریق از کردستان مسئله حل از ممانعت، موقت دولت هایمخالفت علیرغم آمریکا سفارت تصرف در التدخ، خمینی اهللآیت منتقدان و مخالفان بازداشت

 هودهبی کردن طوالنی، سیاسی هایگروه با مسلحانه تقابل، ایران جمهوررئیس اولین علیه خزنده کودتای، اول مجلس انتخابات در تقلب دهیسازمان، آمیزمسالمت

  اولیه اهداف به هرگز سپاه کلیت، امروز تا بلکه؛ انقالب اوایل در تنها نه که دهندمی نشان دیگر مورد هاده و( ۹) قوا کل فرمانده به واقعی غیر هایتحلیل ارائه با جنگ

 دولتی هیچ رنظ زیر زمانی یچه در اسالمی انقالب پاسداران سپاه و است نکرده بسنده، هستند نظامی کارکردهای یا و انتظامی هاینقش مبین بیشتر که خود تشکیل

 رد فقیه ولی اقتدار بازوی به، داخلی هاینظمیبی ویا خارجی تهدیدات برابر در بازدارنده مردمی ارتش یک جای به نظر و عمل در نیز اینک و است نگرفته قرار

 .است شده تبدیل عیار تمام دینی استبداد یک تدوام و حفظ، برقراری

 

 اقتصاد حوزه به سپاه آشکار ودور فصل، سازندگی دوران

 مومیع هایآگاهی افزایش و شهری متوسط طبقه رشد را دینی استبداد کامل استقرار برابر در مقاومت عامل ترینمهم کشور اوضاع از خود تحلیل در که اقتدارگرایان

 خارجی عوامل را مشکالت همه منشا، کشور امور اداره در فقیه مطلقه یتوال بر مبتنی نظام ناکارآمدی و خود دانشی و ساختاری ناتوانی به توجه بدون و دانندمی

 اندنیافته شهری متوسط طبقه االمکانحتی نمودن کوچک و سرکوب برای سپاه از ترکارآزموده و ترمطمئن، تردیدهآموزش نیرویی؛ دانندمی

 کاهش نفع به اساسی قانون در بازنگری، داشت قرار عراق با ساله هشت حاصلیب و ویرانگر جنگ آن راس در که شصت دهه سخت هایبحران از کشور عبور

 قرائت از برخاسته نهاد این هفتاد دهه هایسال در. داد شکل هم را سپاه حیات از جدیدی دوران، ایخامنه آقای رهبری آغاز و موجود نظام دموکراتیک هایظرفیت

 تقویت مانند سازمانی جدی تغییرات، درون از که حال عین در کشور در قدرت حقوقی و حقیقی ساختار جدید وضعیت به توجه با حکومت و دین از فاشیستی

 صورت هب مستضعفین بسیج سازمان کردن ضمیمه، نظامی درجات و مراتب سلسله رعایت به شدن مقید(، بسیج و قدس، دریایی، زمینی، هوایی) چندگانه نیروهای

، کارکرد و اهداف از جدیدی تعریف با آشکار و علنی چرخش یک در اسالمی انقالب پاسدارن سپاه، کردمی تجربه را رسمی هایبودجه از مندیبهره افزایش و قانونی

 .کرد اضافه خود هایفعالیت حوزه به رسما نیز را کشور اقتصاد صحنه



 

 ظامین نیروی یک منطقی عرف و قانون دایره از سپاه خروج اولین، ثروت کسب برای شتال و مالی ابزارهای کردن قبضه منظور به اقتصادی امور به سپاه ورود  چه گر

 مورا همه به اندازیچنگ در سعی سپاه که است مدعا این کننده اثبات و حوزه این به ورود برای سپاه شدید تمایل دهندهنشان آنکه دلیل به اما( ۱) شدنمی محسوب

 .است اهمیت حائز آن به گذرا و مختصر اشاره، دارد حکومت هایلیتفعا تمام درآوردن انحصار به و کشور

 

 بازسازی کردن پیدا محوریت نیز آن تسمیه وجه که شودمی یاد سازندگی دوران نام به کشور ادبیات در هفتاد دهه آغازین و شصت دهه پایانی هایسال از

 که -کشور جمهوری ریاست سال هشت مدت به دوران این در رفسنجانی هاشمی اکبر. است کشور هتوسع ساله پنچ برنامه اولین تدوین چنین هم و جنگ هایویرانی

 کافی دازهان به خود که توجیه این با او. داشت بعهده را -بود شده تبدیل رهبر از پس کشور مدیریتی جایگاه دومین به وزیرنخست حذف با اساسی قانون بازنگری در

 و زیاندون مانند کشورهایی در توسعه الگوی که رسیدمی نظر به و کرد اعالم اقتصاد را دولت اول اولویت و کشور اصلی و رسمی ایهگیریجهت عمال، هست سیاسی

 .نمودمی تحمای آمرانه توسعه الگوی از عمال و است داده قرار نظر مد را داشتند سابقه در را قدرت اریکه بر نظامیان مدیریت از طوالنی هایدوران که جنوبی کره

 

 تشکیل با، موجود هایظرفیت از استفاده بهانه به و( است صلح زمان در! ارتش امکانات از استفاده مورد در که) اساسی قانون ۱۱۵ اصل به استناد با دوران این در

 تمام طول در هافعالیت این. شد فراهم اقتصادی مسائل به پاسداران رسمی ورود هایزمینه اقماری تجاری شرکت تعدادی ثبت چنین هم و( ۲) االنبیا خاتم قرارگاه

 دس و جاده و آب و نفت از مختلفی هایحوزه حاضر حال در که ایگونه به؛ شودمی افزوده آن ابعاد بر روز هر کیفی و کمی نظر از و است یافته ادامه گذشته سالیان

 .شودمی شامل را دوچرخه و خودرو و موشک تا گرفته

 

 با اولیه قرارداد عقد از پس و کندمی عمل واسطه صورت به تنها سپاه گاها، هازمینه همه در الزم احاطه و فنی توان عدم به توجه با که است آن توجه نشایا نکته

 هک پنهانی معامالت تداوم رب عالوه سازندگی دوران همان در! نمایدمی اقدام خصوصی بخش پیمانکاران به پروژه واگذاری به نسبت مربوطه سهم برداشت و دولت

 شد واگذار سپاه به نیز کاال صادرات و واردات زمینه در فراوانی انحصاری امتیازات، گشتبازمی درآمد کسب و  هاتحریم از فرار برای و جنگ دوران به آن هایریشه

 .(۶) است متفاوت کشور گمرک و بازرگانی وزارت کنترل از خارج هایاسکله از کاال رسمی قاچاق از موضوع این البته که

 

( بود سازیخودی نوعی عمل در البته که) بود شده آغاز خصوصی بخش توان افزایش و دولت ساختن کوچک هدف با دولتی هایکارخانه واگذاری که زمان همین در

 دمع، خصوصی بخش تضعیف مانند مخربی اثرات اعمال بر الوهع سازمانی ماموریت با غیرمرتبط هایفعالیت این. نماندند بهرهبی نیز اقماری هایشرکت و سپاه

 و یمل ثروت تولید در مثبتی نقش تنها نه، فنی ناظران و مشاوران نظارت حذف، قدیمی هایتکنولوژی و نازل هایکیفیت با ملی هایپروژه اجرای، مالیات پرداخت

 هب حال عین در و شد منجر عمومی نظارت از خارج صورت به ثروت نامشروع انباشت و اقتصادی فاسد منابع گیریشکل به زمان مرور به بلکه؛ نداشت عمومی رفاه

 منجر ،باشند مندبهره ثروت این ویژه مزایای از بخشی یا تمام از توانستندمی راحتی به شان اطرافیان و خود که ثروتمند نظامیان از محدودی ایطبقه گیریشکل

 .(۵) گردید

 

 به شا ورود اعالم تا زمانی دیر اما؛ بود نموده معطوف کشور اقتصادی هایشاهرگ بر تسلط به را خود توجه بیشتر زمانی خاص شرایط به بنا ابتدا اگرچه طبقه این

 مجلس انتخابات از پس، دادمی شکل را جریان این اجتماعی بدنه زمان آن در که( ۸) اهللحزب فشار گروه زیرا؛ بود نمانده باقی سیاسی هایفعالیت رسمی عرصه

 داد برخ صحیح جریان به انتخابات مسیر هدایت در سپاه سیاسی آمیزموفقیت عملیات اولین از ایبیانیه در رفسنجانی هاشمی جمهوری ریاست آخر سال در و پنجم

 کدستی از پس و باشد ناپذیرسیری نظامی عیارتمام حزب این در طلبیقدرت اشتهای، مقطع آن تا انقالب ابتدای از شده طی روند با که نمودمی طبیعی البته(. ۳)

 تریبیش زمان مدت هنوز چه گر؛ نماید آماده دینی استبداد توسعه از جدیدی دوران برای را خود اینک، اقتصاد صحنه به مقتدرانه ورود و کشور سیاسی فضای نمودن

 .(۱۱) باشد دهم جمهوری ریاست انتخابات در عیار تمام کودتای یا نهم جمهوری ریاست نتخاباتا در پادگانی حزب کامل آفرینینقش شاهد جامعه تا بود الزم

 



 صدور برای پیشین هایسال در که اسالمی انقالب پاسداران سپاه گانهپنج نیروهای از یکی؛ قدس سپاه، رفسنجانی هاشمی جمهوری ریاست دوران در چنین هم

 عراقی کرد نیروهای از حمایت به تنها ابتدا که نیرو این. شد تحول و تغییر دستخوش نیز بود آمده پدید( کشور از خارج در مینظا عملیات توسعه طریق از) انقالب

 ورحض به موضوع این و یافت تمایل لبنان در شیعه نیروهای از حمایت به بعدی گام در، پرداختمی سابق شوروی با جنگ در افغان مجاهدین و حسین صدام مخالف

 پاهس ناکام تالش از پس. است یافته تداوم چنان هم حضور این لبنان اهللحزب طریق از نیز آنها اخراج از بعد که گشت منجر لبنان جنوب در سپاه آشکار و رسمی

 سپاه از بخش این(. ۱۱) گرفت قرار قدس سپاه کار دستور در مخالف رهبران ترور طرح که بود گوینهرزه و بوسنی رزمندگان به کمک قالب در اروپا در حضور برای

 .دارد ای ویژه نقش کشور خارجی سیاست تعیین در عمال

 

 سیاست حوزه به سپاه آشکار ورود فصل، اصالحات دوره

 و آشکار تسلط مانز آن تا که اسالمی انقالب پاسداران سپاه، ششم مجلس پدیده سپس و اصالحات دوران آغاز و ۵۶ خرداد دوم( ۱۲) بینیپیش غیرقابل اتفاق با

 برای شورک سیاسی سپهر در را جدیدی عملیات و نفوذ حوزه، سرشار منافع و سلطه حفظ به نسبت خطر احساس با بود یافته کشور اقتصاد حوزه بر انکاری غیرقابل

 .نمود تعریف خود

 

 برای یکاف اندازه به، فقیه ولی جایگاه و نقش سر بر دیدگاه تفاوت لیلد به، شدند مشهور طلباناصالح به بعدها که امامی خط هایچپ آمدن کار سر بر نفس گرچه

 امکان و مدنی جامعه رشد به توانستمی موفقیت صورت در که کشور سیاسی توسعه یافتن اولویت و گرفتن قرار کار دستور در اما؛ بود برانگیز حساسیت سپاه

 شکاه یا و قدرت جابجایی هراس و بیم و نمود تحریک شدت به را فقیه والیت به وابسته نهادهای سایر و نهاد این، شود منجر ایران جامعه و قدرت دمکراتیزاسیون

 .واداشت جوییچاره و تکاپو به را آنان، اذنابش آن تبع به و فقیه ولی اقتدار

 

 و میاسال انقالب هایارزش افتادن خطر به بهانه به کشور سراسر رد اصالحات دولت امور در آن فرماندهان کارشکنی و سپاه هایدخالت از باالیی بلند لیست توانمی

 یروهاین کارگیری به از ممانعت، دولتی مناصب در گماردن کار به برای وابسته نیروهای تحمیل تا گرفته لفظی حمالت و ارعاب، فشار و تهدید از فقیه والیت از دفاع

 ظامیانن نیت و قصد آشکارگر دیگری اقدام هر از بیش و داد رخ دوره این در که اتفاقی ترینمهم اما؛ داد ارائه اقتصادی نفوذ بسط برای تالش و توانمند و شایسته

 اعتراضات آن جریان در که بود تهران دانشگاه تیر ۱۸ وقایع متعاقب، جمهوررئیس برای تهدیدآمیز شدت به و سرگشاده اینامه نوشتن، است سیاست در مداخله برای

 .(۱۹)  شد نیز خیابانی های تظاهرات به منجر که آمد پدید دانشجویان میان در ایگسترده و ارددامنه

 

 انقالب پاسداران سپاه فعلی فرمانده جعفری سردار چون کسانی نام بود رسیده سپاه سرداران ترینکلیدی و ترینمهم از تن ۲۱ امضای به که تاریخی نامه این در

 زارانه نامه درد قالب در را خود سیاسی هایدیدگاه و انتقادات، آشکار تهدیدات که سپاهیان این. خوردمی چشم به نیز تهران کنونی شهردار قالیباف سردار و اسالمی

 و رشانصب کاسه دنش لبریز از خود نظامی هایتوانمندی کشیدن رخ به با، فقیه والیت به احترامیبی از نگرانی اظهار ضمن، بودند کرده مطرح انقالب کشیده زجر

 اما؛ ادند نشان را خود کالسیک نظامی کودتای یک صورت به روزها آن در صبر کاسه شدن لبریز این اگرچه. بودند آورده میان به سخن شرایط این تحمل امکان عدم

 مردم رای علیه سیاسی کودتای شبه یک بروز هایینهزم بعد سال ده، بخشید ایویژه عمق و شدت آن به بعد به زمان آن از سپاه که گیریجهت و اقدامات، حرکت

 .نمود فراهم را دهم جمهوری ریاست انتخابات متعاقب

 

 شهر و روستا تا گرفته مدرسه و دانشگاه و بازار از اجتماعی اقشار تمام در آن گسترش و بسیج جدید دهیسازمان با سپاه، خاتمی جمهوری ریاست اول دوره اواخر از

 در حتی نیز جنگ از بعد و شدمی استفاده هاجبهه در الزم انسانی نیروی تامین اصلی منبع عنوان به آن از جنگ زمان در که را پیرامونی نهاد این عمال، ایالت و

 نام ثبت برای و مساجد هب تنها روزگاری که بسیج هایپایگاه. کرد تبدیل عیار تمام پادگانی حزب یک به، شدمی شنیده آن انحالل بر مبنی هاییزمزمه مقطعی

، محالت تمام به حاضر حال در، بود محدود جامعه درآمد کم اقشار و طبقات و هاخانواده نیاز مورد مایحتاج و اقالم توزیع برای محلی یا و هاجبهه در حضور داوطلبان

 برای مکانی بر عالوه بسیج منظر این از و است یافته گسترش اجتماعی متفاوت سطوح در جامعه افراد همه و غیردولتی و دولتی هایسازمان و هادانشگاه، ادارات

 کشور حورممردم سازمان ترینبزرگ و و عیار تمام حزب یک به، نظام رهبری از پیشواساالر قرائت ارائه و حاکمیت ایدئولوژیک هایدیدگاه تبلیغ، فقاهتی اسالم ترویج



 احزاب غیاب در مخصوصا و باال انعطاف و سرعت، سراسری تشکیالت از برخورداری، مالی هایانگیزش، نظامی شبه و متمرکز ساختار به توجه با که است شده تبدیل

 جهت ینا از که ایگونه به؛ شودمی گرفته کار به حکومت هایبرنامه سایر یا و مردمی اعتراضات سرکوب تا گرفته انتخابات از مختلف شرایط در قدرتمند یا و واقعی

 .(۱۱) دانست پادگانی حزب یک بارز نمونه را آن انتومی

 

 اتتشریف ترک مشمول را اسالمی انقالب پاسداران سپاه به وابسته هایشرکت با معامله، ایواحده ماده گنجاندن با داد ارائه مجلس به که ایساالنه بودجه اولین در

 لطو تمام در که را اقتصادی هایطرح و هاپروژه اجرای در کیفیت کاهنده و علمی غیر و گریزارتنظ، فسادآور شدت به رویکرد ترتیب این به و نمود اعالم مناقصه

 .داد تعمیم کشور کل به، بود گرفته کار به شهرداری در حضورش مدت

 هایحساسیت کاهش و فرماندهان داشتن نگه راضی برای اصالحات دولت که گفت توانمی حتی و کندمی پیدا ادامه نیز سپاه اقتصادی نقش توسعه، دوران این در

 وزارت توسط سیاسی مخالفان ایزنجیره هایقتل شدن افشا دنبال به دیگر سوی از اما(. ۱۲) است داشته هم هاییبازی دل و دست، سیاسی توسعه زمینه در سپاه

 تحت ناخواه خواه که خانهوزارت امنیتی سیستم به رهبر اعتماد دمع چنین هم و شدمی محسوب گذشته سالیان در مشابه اقدام صدها از یکی تنها که اطالعات

 دیدتج، بود کرده جایگزین را افزارینرم مهار( دارد آن به خاصی عالقه رهبر شخص که استراتژی) بالرعب النصر استراتژی جای به و داشت قرار طلباناصالح نظارت

 فعاالن هعلی افشاگری و سازیپرونده یا و فیزیکی حذف، کنترل، رصد وظیفه عمال و گرفت قرار کار دستور در سپاه اطالعات واحد برای جدید وظایف تعریف و ساختار

 .دش سپرده، بود برخوردار مشابهی کارکرد از اطالعات وزارت تشکیل از قبل تا که پاسداران سپاه از بخش این به منتقد نگارانروزنامه و مدنی و اجتماعی، سیاسی

 

 طبقنامن وزرای دادن قرار فشار تحت و گزاریقانون ابعاد در مقننه قوه درآوردن کنترل به منظور به مجلس به سپاهیان ورود رویکرد بعد به هفتم مجلس زا چنین هم

 حضور هسابق از قبل هایدوره به نسبت مجلس نمایندگان از بیشتری تعداد هشتم مجلس در که ایگونه به؛ شد برخوردار ایفزاینده شتاب از والیی استانداردهای با

 گاهن مبین خوبی به مجلس هایکرسی تصاحب در سپاه طمع و رویکرد این اما؛ نیست حزبی نظام یک ایران پارلمانی نظام اساسا گرچه. شدند برخوردار سپاه در

 موثر فقها حکومت و دینی استبداد نظام در( ۱۶) دمکراسی شبه از مضحکی نمایش ارائه برای اقدامات مجموعه از رمزگشایی در و است نظامی نیروی این حزبی

 .است

 

 در اما) ودب مخالف فرودگاه افتتاح با خدماتی امور پیمانکار امنیتی مشکالت بهانه به که سپاه، خمینی امام المللیبین فرودگاه افتتاح جریان در خاتمی دوره اواخر در

 رکتح یک در( داشت ارتباط وابسته هایشرکت به فرودگاه خدماتی امور واگذاری برای سپاه اقتصادی منافع شدن گرفته نادیده از نارضایتی به اختالف این اصل

 و شده ،بنشیند زمین بر فرودگاه این در بود قرار که هواپیمایی دومین فرود از مانع مسافران جان انداختن خطر به با نظامی تجهیزات از استفاده با و نمایشی کامال

 ریاقتدا مانور! بود نخواهد فروگذار اقدامی هیچ از مسیر این در و است نموده پیشرفت حد چه تا کشور اجرایی ارکان بر خود سلطه تثبیت راه در که داد نشان عمال

 متاسف را ایرانیان و برد فرو ماتم و بهت در را جهانیان که آفرید باریفاجعه هایصحنه، تهران هایخیابان در ۸۸  سال در آن واقعی عملیات سبعیت و خشونت که

 .باشد آنان اخالقی هایارزش پاسدار و جان حافظ بود قرار روزگاری که کرد نیرویی سرنوشت

 

 کشور ارکان بر سپاه تسلط طالیی دوران، نژاداحمدی جمهوری ریاست

 کیفیت و( نظامیان ملموس حضور) کمیت نظر از که گرفت شکل کشور رکانا در سپاه نفوذ از جدیدی دوران نژاداحمدی جمهوری ریاست آغاز و اصالحات پایان با

 .دانست کشور ارکان بر سپاه تسلط طالیی دوران را آن توانمی که ایگونه به؛ نیست مقایسه قابل دیگری دوره هیچ با( کشور امور در سپاه آشکار دخالت)

 

 ندیدایکا بود توانسته نهم جمهوری ریاست انتخابات نتیجه مهندسی برای رهبری بیت دقیق ریزیرنامهب سایه در و پادگانی حزب توان از گیریبهره با که سپاه

 .داشت او از نیز را اجتماعی و سیاسی، اقتصادی مطالبات از وسیعی طیف کردن برآورده انتظار طبیعتا؛ نماید صحنه پیروز را خود با همسو و مطیع اما، گمنام

 



 چه اگر .شدند برگزیده سپاه نیروهای بین از میانی هایرده مسئوالن و استانداران از زیادی تعداد، کابینه تشکیل در پاسداران پررنگ حضور بر عالوه نهم دولت در

 برای لاسرائی یا و آمریکا حمله احتمال افزایش بر مبنی خارجی تهدیدهای تشدید حال عین در و فقیه مطلقه والیت با همسو غیر و مسلکلیبرال مدیران جایگزینی

 یفضا نمودن میلیتاریزه جمله از دیگری اهداف شده حساب اقدام این که بود واضح اما؛ شدمی برده کار به نظامی نیروهای به مدیریتی هایپست سپردن توجیه

 راضاعت ترینکم، معترض مردم وحشیانه و شدید سرکوب علیرغم که) دهم جمهوری ریاست انتخابات از پس وقایع مانند دیگری هایافق و نمودمی تعقیب را کشور

 .(۱۵) اندداده قرار نظر مد را( نبودیم شاهد کشور مدیریتی بدنه در را اختاللی و

 

 بودجه ناولی در و گذاشت تمام سنگ نیز سپاه اقتصادی نفوذ گسترش و بسط زمینه در نژاداحمدی محمود، نظامیان نفع به کشور مدیریتی بافت تغییر بر عالوه

 نمود الماع مناقصه تشریفات ترک مشمول را اسالمی انقالب پاسداران سپاه به وابسته هایشرکت با معامله، ایواحده ماده گنجاندن با داد ارائه مجلس به که ایساالنه

 در حضورش مدت طول تمام در که را اقتصادی هایحطر و هاپروژه اجرای در کیفیت کاهنده و علمی غیر و گریزنظارت، فسادآور شدت به رویکرد ترتیب این به و

 ندچ ملی هایپروژه اختصاص بر عالوه امروزه و است بوده برخوردار صعودی شیب یک از همواره روند این البته. داد تعمیم کشور کل به، بود گرفته کار به شهرداری

. شوندمی اریخرید نظامی نهاد این سوی از دیگری از پس یکی نیز عظیم اقتصادی هایبنگاه، سپاه به وابسته هایشرکت به مناقصه تشریفات ترک با دالری میلیارد

 و بود نخواهد آن از نمونه آخرین صدرا سازیکشتی شرکت از پس تومانی میلیارد صدها ساالنه سرشار سود با ایران مخابرات شرکت واگذاری که شودمی بینیپیش

 .یافت خواهد ادامه چنان هم کشور مهم و مادر صنایع بر سپاه تسلط روند

 

 هانفرماند از یکی انتخاب با اما؛ است بوده اقتصادی هایفعالیت سپس و نظامی اقدامات کنار در فرهنگی رویکرد دارای همواره سپاه، انقالب از پس سالیان تمام در

 هقبض برای مخصوصا اهتمام و تالش این، بود کیهان روزنامه سردبیری حوزه این رد اشسابقه ترینمهم که نهم دولت اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر عنوان به سپاه

 .گرفت صورت شدمی قلمداد دشمن شبیخون و غرب فرهنگ هجوم که آنچه با مقابله برای ایگسترده اقدامات و یافت ایتازه ابعاد کشور فرهنگی مجاری نمودن

 

 را کتاب بازار و سینما در محدودیت، مطبوعات توقیف، سانسور از ایسابقهبی و جدید دور، است رسیده فرا «رشادا» دوران کرد اعالم رسما که هرندی صفار سردار

 به مذهبی هایهیئت و بسیج مانند وابسته نهادهای از حمایت، این بر عالوه. است بوده سابقهبی انقالب از پس هایسال در آگاهان از بسیاری نظر به که آورد پدید

 .داد خبر مدنی و اجتماعی نهادهای سایر و احزاب جای به مساجد و بسیج جایگزینی برای طرحی از ارشاد وزیر راستا همین در و یافت افزایش شدت

 

 که هددمی نشان، گرفت قرار اشاره مورد گذشته سال یک و سی تحوالت در سپاه نقش مورد در( تحلیلی غیر البته و) توصیفی صورت به مختصر این در که آنچه

 حاکمیت نهادهای ترینکلیدی از یکی به حاضر حال در و نموده اندازیچنگ کشور اجرایی مختلف هایحوزه بر روزافزونی صورت به اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 .(۱۸) است شده تبدیل ایران بر فقها

 

 شهر و روستا تا گرفته مدرسه و دانشگاه و بازار از اجتماعی اقشار تمام در آن گسترش و بسیج جدید دهیسازمان با سپاه، خاتمی جمهوری ریاست اول دوره اواخر از

 در حتی نیز جنگ از بعد و شدمی استفاده هاجبهه در الزم انسانی نیروی تامین اصلی منبع عنوان به آن از جنگ زمان در که را پیرامونی نهاد این عمال، ایالت و

 .کرد تبدیل عیار تمام پادگانی حزب یک به، شدمی شنیده آن اللانح بر مبنی هاییزمزمه مقطعی

 تبداداس کامل استقرار برابر در مقاومت عامل ترینمهم کشور اوضاع از خود تحلیل در که اقتدارگرایان که گفت توانمی خالصه طور به اتفاق این چرایی تبیین در

 قهمطل والیت بر مبتنی نظام ناکارآمدی و خود دانشی و ساختاری ناتوانی به توجه بدون و دانندمی میعمو هایآگاهی افزایش و شهری متوسط طبقه رشد را دینی

 نمودن کوچک و سرکوب برای سپاه از ترکارآزموده و ترمطمئن، تردیدهآموزش نیرویی؛ دانندمی خارجی عوامل را مشکالت همه منشا، کشور امور اداره در فقیه

 فرهنگ و سیاست و اقتصاد از امور همه سپردن حال در تعارفی و مماشات هرگونه گذاشتن کنار با دلیل همین به(. ۱۳)اندنیافته شهری وسطمت طبقه االمکانحتی

 ارتعب به یا نظامیان به کشور امور همه سپردن که است داده نشان مدرن دنیای تجارب و تاریخی هاینمونه اما. هستند سپاه به قضا و وکالت و مدیریت تا گرفته

 آن برای دیگری دورنمای فقها حکومت زوال و فروپاشی جز که است بستیبن مسیر( حاکمان سیاسی مشروعیت شدید کاهش نتیجه در) ایران کردن میلیتاریزه دیگر

 .نیست تصور قابل



 

 :است شده هامنتشر تاریخ این در ریویو تهران سایت در سبز جنبش سرکوب فضای در و ۱۹۸۳ سال در قبال که توفیقی آقای مقاله سه از است ترکیبی مقاله این*

 مرداد ۱۲/  تیر ۹۱/ تیر ۱۸/ تیر ۱۱

 

 عنوان به. گیردمی قرار اشاره مورد هابحث و هاتحلیل در کمتر اما؛ نمایدمی ترسیم خوبی به را نهاد این کلی رویکرد از ایچکیده سپاه عملکرد این حالیکه در – (۱)

 اشتهد کامل تسلط استان این فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ابعاد همه بر کردستان در اسالمی انقالب پاسداران سپاه عمال گذشته هایسال متما در مثال

 و رانمدی گزینش و جابجایی به نهاد این مشورت با انقالب از پس دوران تمام در استانداران و شوندمی انتخاب پاسداران میان از اثرگذار و ارشد مدیران اکثریت. است

 کی و نیافتند شدن عملیاتی اجازه هرگز سپاه سوی از منطقه شدن اعالم امنیتی دلیل به فراوانی اقتصادی هایطرح. اندنموده مختلف هایطرح انجام به اقدام یا

 یزن فرهنگی نظر از. است انداخته چنگ چیز همه بر منطقه این در عراق کردستان اقلیم حکومت گیریشکل زمان از مخصوصا سپاه محوریت با اقتصادی مافیای

 مستقیما که ”انقالب اصحاب“ نام به اولی. داشتند انتشار اجازه نشریه دو تنها کردنشین مناطق تمام در ۵۵ تا ۲۳ سال از که کندمی کفایت نکته همین به اشاره

 نتشرم  مشاییرحیم اسفندیار مدیرمسئولی با و سیدالشهدا حمزه قرارگاه نظر زیر مستقیم غیر صورت به که”  سروه ”نام به دومی و شدمی منتشر سپاه توسط

 .شدمی

 

 در آشکار مداخله از پرهیز، سپاه از نظام کاریزماتیک رهبری ویژه حمایت(، ایران به عراق حمله اولیه هایسال در خصوص به) جنگ در سپاه موثر حضور – (۲)

 اما؛ ودب کشور تحوالت در سپاه نقش به عمومی افکار ویژه توجه از مانع اواخر همین تا که بودند عواملی کاریپنهان اصل رعایت و نظام داخل سیاسی هایبندیدسته

 در دموجو اینهاده به مردم نگرش تدریجی تغییر، حکومت هایرسانه انحصار شکست و رسانیاطالع ساختارهای در تحول، سیاسی نظام مشروعیت تدریجی کاهش با

( دنمو ایجاد را انتخاباتی کودتای یک شائبه که) آن نتایج تغییر و دهم جمهوری ریاست انتخابات در نظامی نهاد این جانبه همه مداخله باالخره و اسالمی جمهوری

 .است اسالمی انقالب پاسداران سپاه به مردم نگرش کردن دگرگون حال در

 

 با و زمان مرور به که رودمی آن بیم و است ملی فاجعه این جانبه همه و دقیق بررسی  مانع چنان هم جنگ به ایدئولوژیک نگاه و بسته فضای متاسفانه – (۹)

 ودمن ”گذردمی کربال از قدس راه“ یا و ”عالم در فتنه رفع تا جنگ جنگ“ مانند شعارهایی با که هاییبرنامه اصلی طراحان هرگز، صحنه این در مؤثر أفراد درگذشت

 تاریخی هایفرصت ترینمهم از یکی انسان هزار صدها شدن معلول و کشته، مالی خسارت دالر میلیارد ۹۲۱ بر عالوه که جنگی. نگردند آشکار مردم برای، یافتندمی

 .نمود هموار( دینی شکل در هم آن) استبداد بازتولید برای را راه و داد باد بر را ایران جانبه همه توسعه برای

 

 در .نیست اسالمی انقالب پاسداران سپاه به منحصر ایپدیده اسالمی جمهوری بوروکراسی در سازمانی رسالت از عبور و وظایف شرح از خروج اینگونه البته ـ (۱)

 ایجاد بهانه به داشت دهعه بر را کشور سری اطالعات حفظ و امنیت تامین وظیفه، قانون اساس بر که اطالعات وزارت، هاشمی جمهوری ریاست هایسال همان

 انامک و کشور پنهان امور به که اشرافی به توجه با و شد وارد کشور اقتصاد حوزه به عمال تجاری مختلف هایشرکت تاسیس با مخفی هایفعالیت برای پوشش

 یویران البته و اسالمی جمهوری در نوکیسه و اشرافی طبقه پیدایش و اقتصادی مافیای یک گیریشکل در، داشت اقتصادی هایشرکت اطالعات به دسترسی

 .نمود ایفا موثری نقش حکومتی فساد افزایش و ملی اقتصاد هایبنیان

 

 ساختمانی شرکت، آمد بوجود( اقتصادی مندیبهره اصل در یا) عمرانی هایفعالیت عرصه به سپاه ورود برای رسما که االنبیاخاتم قرارگاه تشکیل از پیش ـ (۲)

 .است اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرمانده آن مدیره هیت رئیس، سازمانی چارت اساس بر که شد یستاس «قرب»

 

 خبر نظامیان مدیریت به غیرقانونی اسکله هاده وجود از جمهوری ریاست نهم دوره انتخاباتی هایرقابت جریان در خود هایمصاحبه از یکی در کروبی مهدی ـ (۶)

 .هستند مشغول کاال واردات به دولت نظارت از خارج که داد



 

، ستا غربی آذربایجان سپاه قدیمی فرماندهان از یکی که او. است نوکیسه افراد گونه این از بارزی نمونه شده ثبت ثروت میلیارد ۱۶۱ با محصولی صادق سردار – (۵)

 .است شده مطلع آنها ثروت و هافعالیت جزئیات برخی از عمومی افکار که است مشابه مورد صدها از یکی تنها

 

 و جامعه در خشونت اعمال طریق از اسالمی جمهوری حاکمان اهداف تامین برای جامعه پائین اجتماعی طبقات میان از فشار هایگروه سازماندهی اگرچه ـ (۸)

 از پس خصوص به هاشمی جمهوری ریاست دوم دوره در اام؛ است داشته وجود مختلف ابعاد و اشکال در همواره و نبوده جدیدی پدیده، وحشت و رعب فضای ایجاد

 معاتتج به حمله سپاه فرماندهان از تعدادی سرکردگی به، اهللحزب گروه رسمی حضور اعالم با، سنتی راست بدنه در جدی شکاف و اقتصادی هایسیاست شکست

 .شد ایهتاز مرحله وارد منتقدین هایسخنرانی زدن برهم و هافروشی کتاب تخریب، رسمی

 

 نفوذ زا انقالب رهبر نگرانی اظهار به پاسخ در، آمد بوجود سنتی راست بدنه در شکاف نتیجه در سازندگی کارگزاران گروه که پنجم مجلس انتخابات جریان در ـ (۳)

 مرحله در ما …: »گفت و کرد صادر رسول تحضر ۵ لشکر صبحگاه مراسم در را سیاسی عملیات فرمان، سپاه وقت کل فرمانده رضایی محسن، مجلس به هالیبرال

 .«کنند درست مشکل کشور و ملت برای بخواهند و بروند مجلس به اینها نفر یک ولو هالیبرال نگذاریم خود رای با و بیائیم صحنه به باید دوم

 

 روزی ،داشت کلیدی نقش سپاه تقویت و دهیسازمان در هک جنگ زمان وزیرنخست، موسوی میرحسین که کردمی تصور کسی کمتر زمان آن در شاید البته ـ (۱۱)

 و سرکوب در و است گرفته قرار مردم مقابل در دشمن جای به بسیج و سپاه اسلحه سویی از: »کند بیان اینگونه را اولیه اهداف از سپاه انحراف از خود نگرانی

 … است اقتصادی مسائل درگیر باوری قابل غیر حجم در سپاه دیگر سوی از و ارندد اول درجه نقش معترضین و سیاسی نیروهای هایبازجوئی و هادستگیری

 منیتا تامین برای تواندنمی، است واردات و صادرات و پیمانکاری و سهام بازار و بانکداری امور در دخالت و دالر قیمت رفتن پائین و باال فکریش مشغله که سپاهی

 (کلمه ایتس. )«باشد اعتماد مورد انقالب و کشور

 

 شهادت به توانمی جمله از است شده مطرح زمینه این در متعددی اعترافات سپاه نیروی این با مرتبط افراد و فرماندهان از تعدادی فرار با اخیر هایسال در – (۱۱)

 .ردک اشاره، بود شده تشکیل آلمان در ایران کردستان دمکرات حزب رهبران ترور به متهمان محاکمه برای که میکونوس دادگاه در سابق اطالعاتی نیروهای از یکی

 

 فراوانی هایبحث و هاتحلیل شد اصالحات دوره بنام ایران سیاسی تاریخ از جدیدی فصل سرآغاز بعدها و افتاد اتفاق ۵۶ خرداد دوم در که رویدادی مورد در – (۱۲)

 برخالف خاتمی محمد سید انتخاب آن و هستند مشترک نقطه یک در آنها همه تقریبا که نمود اادع توانمی، متضاد گاه هایتفاوت از نظر صرف اما؛ دارد وجود

 به انتخابات مهندسی با حاکمیت پس آن از زیرا! است بوده هم آن آخرین که داد نشان نیز آن از بعد انتخابات تجارب و است اسالمی جمهوری رهبر اراده و خواست

 اطمینان ضریب از مهندسی این که نیز دهم جمهوری ریاست انتخابات مورد در و یافتند خروج امکان هاصندوق از آنها نظر مورد ادافر تنها که نمود عمل ایگونه

 .شد استفاده همگان انظار برابر در آن نتایج تغییر و آشکار تقلب از ناچارا، نبود برخوردار باالیی

 

 با ماست در تهران سپاه فرمانده داشتند را رهبری بیت سمت به حرکت قصد دانشجویان که تظاهراتی جریان در و هنام این شدن نوشته از قبل روز چند البته – (۱۹)

 ناتوانی هب چنین هم او. شد خواهد مستقیم تیراندازی آنان سوی به فلسطین خیابان از کنندگان تظاهر عبور صورت در که بود کرده تهدید کشور وزیر سیاسی معاون

 عالی شورای جلسه در آن بر عالوه. بود داده خبر موجود وضع تداوم صورت در سپاه جانبه همه دخالت از و بود کرده اعتراض شدت به هاناآرامی ترلکن در دولت

 سبتن جمهوررئیس به آشکارا، تند سخنانی در بود سپاه کل فرمانده زمان آن در که صفوی سرلشکر، بود شده تشکیل تیر ۱۸ وقایع بررسی منظور به که ملی امنیت

 شمچ به سپاه وقت کل فرمانده نام، شد نوشته جمهوررئیس به سپاه فرماندهان توسط بعدا که اینامه در چه اگر این بر بنا. بود داده هشدار سپاه دخالت احتمال به

 .داشت حکایت کودتا یک عوقو احتمال و سپاه سوی از نامه این بودن شده ریزیبرنامه از الذکرقبل وقایع اما؛ خوردنمی

 



 از ادهاستف یا و بسیج انعطاف قدرت و کارایی سنجش برای مثال بهترین، بود همراه آرا مهندسی و تقلب با که نهم جمهوری ریاست انتخابات نتیجه هدایت – (۱۱)

 حزب قالب در مردم علیه مردم قدرت از ایدئولوژیک ءاستفادهسو برای مدعا بهترین، جمهوری ریاست دهم انتخابات از بعد مردم اعتراضات سرکوب برای نیرو همین

 .است بسیج پادگانی

 

 بودجه افزایش و پاسداران بازنشستگی صندوق خصوص به، سپاه پیرامونی هایارگان مالی تقویت، سپاه به دولتی صنایع برخی واگذاری تسهیل و تسریع – (۱۲)

 .است جمله آن از بسیج

 

 هارچ و سی حکومت در فقها رویکرد بر مروری. نیست کامل دمکراسی به استبدادی نظام از انتقال و گذار دوران شرایط بر ناظر اینجا در سیدمکرا شبه واژه – (۱۶)

 هب اسیدمکر به وجه هیچ به و است بوده داخلی مشروعیت تامین و المللیبین وجهه کسب جهت ابزاری موضوعی دمکراسی آنان برای که دهدمی نشان شانساله

 ولی زیرا، معناستبی مردم اراده نقش یا و قدرت بودن محدود آنان دیدگاه از، چه؛ نگرندنمی داریحکومت در مردم اراده تجلی یا قدرت جابجایی برای روشی عنوان

 کالتمش کاهش و حکومت تثبیت برای راسیدمک شبه ادعای از بتوان اگر اما؛ نیست بیش تزئینی مردم نظر و رای و است برخوردار قدسی مشروعیت یک از فقیه

 !است اشکال بال و جایز آن به توسل طبیعتا، برد بهره

 

 تیدول مدیران از زیادی تعداد استعفای و نگهبان شورای ایفله هایصالحیت رد به اعتراض در ششم مجلس نمایندگان تحصن جریان با موضوع این مقایسه ـ (۱۵)

 جریان در یراز؛ است اقتدارگرایان نفع به کشور مدیریتی بافت تغییر بیانگر خوبی به هفتم مجلس انتخابات برگزاری عدم به کشور ارتوز تهدید و آنها از حمایت در

 شتگاهبازدا در که آنچه مانند فجایعی وقوع یا و مردم مدنی اعتراضات سرکوب در هاروش ترینخشن کاربرد علیرغم دهم جمهوری ریاست انتخابات از پس وقایع

 ازگیت به که نومدیرانی از ایعمده بخش تائید و همراهی بلکه؛ نیامد پدید ایمشاهده قابل اعتراض ترینکم کشور اجرایی مدیریت بدنه در تنها نه داد رخ کهریزک

 !داشت راههم به نیز را کردندمی استفاده کشور مدیریتی معضالت حل برای نظامی منطق از و بودند نموده ترک را هاپادگان

 

 در و برجسته پیش از بیش، افتاد اتفاق سپاه سیاسی معاونت و رهبری بیت ریزیبرنامه با که ۸۸ سال انتخاباتی کودتای از پس مخصوصا کلیدی نقش این ـ (۱۸)

 .است گرفته قرار توجه کانون

 

 داریمایهسر و غربی اومانیسم مسیر در شهری متوسط طبقه رشد دینی حاکمیت تثبیت راه سر بر مانع ترینمهم، سپاه سیاسی معاونت داخلی هایتحلیل در ـ (۱۳)

 کار دستور در آن رشد از ممانعت و سرکوب صورت این غیر در و ممکن نحو هر به ایران جامعه از مهم بخش این گیریجهت تغییر دلیل همین به. شودمی تلقی

 .اشدب داشته پی در را فقها حکومت تثبیت و اجتماعی مطالبات کاهش و اوضاع بر بیشتر کنترل تواندیم سرکوب این آنها نظر از زیرا، است گرفته قرار سپاه


