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دارانويژه/ 89 ارديبهشت 4شنبه  اس  نامه سپاه پ
  

ـ ،بهشتينامه كه به مناسبت دوم ارد  ژهي و نيدر ا     سـپاه پاسـداران منتـشر    سي سالروز تاس
. مي بپـرداز  تا به امـروز    سي پرونده سپاه از زمان تاس     ي به بررس   مختصراً مي دار قصدشود  يم
ـ    يمي عظ التي تشك ني چن يتنگ برا بس   يي برگ كوچك جا   نيشك ا يب  از  ي است اما نگران

 هر چند كوچك    ي ما را بر آن داشت تا قدم       ، كشور ي در نقطه نقطه   انيحضور روزافزون نظام  
ـ      ديايتا ن . ميهموطنان خود بردار  » نگاه داشتن  داريب«در   ـ   مي آن زمان كه خواب باش  ي و وقت
  . اند را بر باد دادهمانيهاشهي ري نظاميهاشهيري كه بمي شوداريب

  ن در آيينهاسپاه پاسدار
  تولد

 و   ي انتظـام   ي قـوا   ي فروپاش   علت   موقت كه به    ، دولت 57 پس از انقالب     ي روزها ني نخست در
      مـسلح   يـي روي بر كشور بود درصدد برآمد تـا ن         تي حاكم   اعمال  ي برا   فاقد ابزار الزم    ،ينظام

ـ  با حكم آ   57 بود كه در سال      دهي ا نيهم.  وجود آورد    به ينام گارد مل  هب ـ ياهللا خم تي  بـه   ين
 انقالب در ي به شورايني با فرمان خمتاي و نهادي انجامي سپاه پاسداران انقالب اسالمليتشك

 حفظ نظم   ، سپاه ليآن روزها هدف از تشك    .  شد سي نهاد رسما تاس   ني، ا 58 بهشتيدوم ارد 
ـ    ياجـرا  و   مردم ني ب يب از توطئه و رسوخ عناصر ضدانقال      يري جلوگ ،يداخل  ت دسـتور دول
 انقالب بـه حفـظ اصـل انقـالب و           ني آغاز يهادر سال سپاه   نكهيلذا با ا  . شدي م  ذكر موقت

 ي براتي حاكمي از بازوهايكي به جيتدر حال و بهني كرد اما درعياري كشور كمك بستيامن
  . ل شدي تبدزي فوق نيها به بهانهي مخالفيخاموش كردن هر صدا

   قانونسپاه در
 ني ايروزي پي روزهاني كه در نخستيسپاه پاسداران انقالب اسالم«: ي قانون اساس150اصل 

برجـا    آن پـا ي از انقالب و دستاوردها    ي ادامه نقش خود در نگهبان     ي شد، برا  ليانقالب تشك 
 تيلوئ و قلمـرو مـس  في سپاه در رابطه با وظـا   ني ا تيلوئو مس  و قلمر  فيحدود وظا . ماند يم
ـ     اني برادرانه م  ي و هماهنگ  ي بر همكار  دي با تأك  گريمسلح د  يروهاين  قـانون   لهي آنها بـه وس
  ».شود ي منييتع

  استي و سسپاه
 بـه   انقالب ساله   ي س خي تار ياسيسمختلف   يها در دوره  يجي تدر راتيي پاسداران با تغ   سپاه

  .  وجود داشته، بدل شده استيگير شكلي آنچه در ابتدااز زي كامال متمايتشكيالت
 انجـام ايـن   يدر نامش هويدا اسـت، بـرا   »  ايران يانقالب اسالم « تشكيالت كه دفاع از      اين

 و ياسيپيش از جنگ، حذف فعاالن س:  تازه انتخاب كرده استي راهيدر هر مقطع» وظيفه«
 از  ي وفادار نبودند، در دوران جنگ، حضور فعال در جبهه و پاسدار           ي كه به خمين   يانقالبيون

ـ  از اقتـدارگراها و ا     تي تداوم نظام با حما    ي تالش برا  وطن، بعد از جنگ،     روزهـا حـضور     ني
  .»جنگ نرم« مبارزه با ي برااستي در صحنه سميمستق
 هستند با هدف در قدرت ماندن اقتدارگرها، بـه     هي فق ي كه طبق قانون تحت امر ول      انيسپاه

 يان در هزارتـو  چنجيدست زدند اما به تدر» كاران اقتدارگرا محافظه«حمايت نامحسوس از    
  . دادزيي تميتوان آنها را از اين گروه سياسي ميقدرت رخنه كردند كه اكنون به سخت

ـ  نهاد در انتخابات مجلس پنجم كه بـا حما         ني ا ي با دخالت علن   استي ورود سپاه به س    اما  تي
 هرچه  يكي از نزد  تي كه حكا  يتيحما.  خورد دي كل  انجام شد عمالً   ياهللا خامنه ا  تي آ يحيتلو
ـ هي موضوع دو نظرنيدر مورد ا.  داشت ياهللا خامنه ا  تي سپاه و آ   شتريب  از ي وجود دارد؛ برخ

 ي خاتم يروزي و پ  ،يي دخالت موثر سپاه در روند انتخابات مجلس از سو         تقدند مع لگرانيتحل
ـ ي باعث بـسته شـدن نطفـه نزد        گر،ي د ي از سو  يا خامنه اهللاتي آ تيبر نامزد مورد حما     يك

 معتقدند زي نياعده.  شدياسي كردن آنها در قدرت سمي و سهاني نظام باي رهبركياستراتژ
 يا خامنه ،از رهبر ) كه آن زمان در قدرت بودند      (طلبانح اصال ي قدرت سپاه و دور    شيبا افزا 

ـ در ا .  آنهـا نداشـته اسـت      تي بر حما  هي جز تك  يا خود، چاره  تي حفظ موقع  يبرا ـ  م ني    اني
 ي در سـامانده   ،يا   خامنـه  ي منجمله مجتب  گري د ياد افر ي از نقش محور   يگري د يهايئورت

  . نديگوي سخن ماني نظاميريگ قدرت
رسد بـا رهبـر     ي كه به نظر م    ي تمام مدت حضور اصالح طلبان در قدرت، سرداران سپاه         در

خوانده » تهديد آميز« كه يهاي بيانيهيآنها هرازگاه.  داشتند ساكت ننشستنديرابطه نزديك
 خود به ميدان سركوب     يه رييس جمهور نامه سرگشاده نوشتند و حت       شد صادر كردند، ب   يم

  . وارد شدند78 ماه ري در تاني اعتراضات دانشجوون چيمنتقدان در مقاطع
 بود، حـضور سـپاه در مناسـبات    ينژاد كه خود سپاه ي با به قدرت رسيدن محمود احمد      اما

 ياين سازمان از يـك نيـرو   كامال آشكار به خود گرفت و    ي، چهره ا  كشوراقتصاد و سياست    
  . بدل شدي غيرنظاميها فعال در عرصهي سياستمدران، به تشكيالتي منتقد برخينظام
  يادي بنيراتييتغ  وسپاه
 در ساختار سپاه ياري بسراتيي تغدي كار آمدن رهبر جدي و با روينياهللا خمتي از فوت اپس

ـ  ر،88 خـرداد    22 يابـات  انتخ ي كه معتقدند كودتـا    يكسان.  شد جادي ا لياز سر تا ذ     در شهي
 مانده بود صـورت گرفـت، از        ي هر آنچه از او باق     هي عل يني دارد كه پس از فوت خم      ييكودتا

  . گيردقرار مي»  خزندهيكودتا« همان يدر راستا كه نديگوي سخن مپاه در سيراتييتغ
ـ  آغـاز شـد كـه آ       ي از زمان  جي گسترده در ساختار سپاه و بس      راتيي تغ اما  يامنـه ا  اهللا خ تي

 يحجم و گستردگ  .  كل سپاه منصوب كرد    ي به فرمانده  86 وري را در شهر   ي جعفر يمحمدعل
 سپاه  لي با تبد  60 دهه   مهي در ن  ينياهللا خم تي بوده كه از زمان موافقت آ      ي تاحد راتيي تغ نيا

  .شودي مفيسابقه توصي بيياي و دريي هوا،يني زميرويپاسداران به سه ن
 خبـر داد و در      جيدر سـپاه و بـس     » طرح تحول « آغاز به كار از      ي روزها ني در نخست  يجعفر

 را بر عهـده     روي هر دو ن   ي خود همزمان فرمانده   ج،ي سپاه و بس   ي گام با ادغام فرمانده    نياول
ـ  بـه پا   جي بـس  ي طائب به فرمانده   ني سال بعد با انتصاب حس     كي ريي تغ نيعمر ا . گرفت  اني

  .افتي ي فرمانده مستقلگري بار دجي و بسديرس
 يبـا بركنـار   ) ي ماه پس از انتصاب جعفر     9 به   كينزد (87تر از خرداد     گسترده راتيي تغ اما

 ي فرمانـده  يني نهاد از جانش   نيدر ا »  سپاه هي اول انگذارانيتنها بازمانده بن   «،يي رضا يمرتض
  . او آغاز شدي به جايزاده حجازنيكل و انتصاب محمد حس

 بعد جعفركي

.  همچنـان ادامـه دارد     زياكنون ن جا ختم نشد و پس از انتخابات و تا هم          به همان  راتيياما تغ 
 بـه  جي بـس ي طائب با حكم رهبر از فرمانده      ني شروع شد كه حس    ي زمان راتيي دور از تغ   نيا

 آغـاز بـه كـار    جي به عنوان فرمانده بسيمعاون اطالعات سپاه منصوب شد و محمدرضا نقد       
 و طائـب بـه      افـت يارتقا  » سازمان اطالعات سپاه  «ه   اطالعات سپاه ب   معاونت بعد   يمدت. كرد

 نجات بـه عنـوان   ني حس ي به جا  ي رمضان نيپس از آن غالمحس   .  آن منصوب شد   يفرمانده
ـ  بـه عنـوان معـاون امن       زي نجات ن  ني سپاه منصوب شد و حس     تيفرمانده حفاظت و امن     تي

 مـسلح از    يوهاري بعد فرمانده كل ن    يت مد نيهمچن.  رفت ي مل تي امن ي عال ي به شورا  يداخل
كـه همـه   . خبر داد»  سپاهيني زميرويمقاومت ن «جادي و اجي سپاه و بسيني زميرويادغام ن 

 طائـب   نيچرا كه سابق بر ا    .  در سپاه است   يدي جد »يتي امن كرديرو« از   ي حاك راتيي تغ نيا
 ها معاون اطالعات و معاون     سال زي ن يكرده و رمضان  ي م تي فعال ي رهبر تي ب يتيدر بخش امن  

 بـوده  معاون حفاظت و معاون اطالعات سـپاه         بي و پس از آن به ترت      ي انتظام يرويظت ن حفا
 شتري ب زي ن ي انتظام يروي حفاظت و اطالعات ن    ي در سپاه قدس و فرمانده     يسوابق نقد . است

ـ  مقاومـت ن   جادي در سپاه و ا    جيرسد ادغام بس  ي به نظر م   نيهمچن.  دارد يتيجنبه امن   يروي
 جهـت سـركوب اعتراضـات       ي انتظام يروي به موازات ن   ييروي ن ادجي سپاه به منظور ا    ينيزم

  . وزارت اطالعاتي براينيگزي جازي در كشور باشد و حفاظت اطالعات سپاه نياحتمال
   از انتخابات دهمشي پ،سپاه

ارگان  (جي از دخالت سپاه و بسي نارضايتنيشتري بي جمهوراستي از انتخابات دهم رشي پتا
 گشت ي باز م  84 سال   يها، به انتخابات رياست جمهور     انتخابات ياردر برگز ) تحت امر سپاه  

 فرزند او را مـتهم كـرد كـه بـا اسـتفاده از      ،يا خامنه ي به رهبر، مجتب   يا در نامه  يكه كروب 
  .نژاد، در انتخابات تقلب كرده استي و بسيج به نفع احمده سپاينيروها

 در انتخابـات    جيد كه دخالت سپاه و بـس       و اتفاقات پس از آن بو      دهم انتخابات   اني در جر  اما
و در  »  كدام خودسرانه نبود   چيه« فرمانده كل سپاه،     ي كه به گفته جعفر    يدخالت. آشكار شد 

  .  بوده استيااهللا خامنهتي فرمانده كل قوا، آيعني با دستور از مقام باالتر جهينت
 با جي سپاه و بس،ينتخابات اغاتي روز تبل20 از انتخابات و به خصوص در طول شي پيها ماهدر

 ي برگزار داها،ي كاند گري د هي عل يبي تخر يدي بروشور و س   عي هنگفت با توز   يهاصرف بودجه 
 داها،ي كاندگري ديغاتي مراسم تبلختنيهم ر و بهروستايي متعدد در مناطق يهيجلسات توج
  .   كردندتي مورد نظر حاكميداي نژاد، كاندي آوردن احمدي راي برايتالش فراوان

 نژاد ي از احمديا  خامنه اهللا  تيآ« خاطر كه    ني گفت به ا   ي ماه مانده به انتخابات سردار عراق      6
 يها سپاه در استان31 از فعال شدن  در سپاهيار ساختراتيي با اعالم تغي ماه  . كنندتي موظفند از دولت او حماجي سپاه و بسيها روين»  كرده استتيحما

ها حذف  مختلف سپاه در استانيها  صورت بود كه لشكرني به اراتيي تغنيا. كشور خبر داد
 شـهر و اسـتان تهـران بـه منظـور مقابلـه بـا             ي برا ژهي و دو سپاه و    ي سپاه استان  29شد و   

ـ .  شـد  لي تشك ي و خارج  ي داخل يدهايهدت كـشور را بـه      «ي كـه بـه گفتـه جعفـر        يطرح
ـ  صـورت گ يدي كشور تهد ي كرده و هر گاه و در هر كجا        مي تقس ي دفاع يها  كيموزائ  از رد،ي

  ».شود ي مقابله با آن استفاده مي براي دفاعكيهمان موزائ

 از بسيج كه بنا به تدبير مقـام         يبخش«:  از انتخابات گفت   شي پ ي سخنران كي هم در    يجعفر
شود و مجاز است ي مسلح محسوب نمي ندارد جزو نيروهاي نظاميت ها ، فعالييمعظم رهبر

  » . شوديكه در رابطه با انقالب وارد مباحث سياس
 ي پست وزارت كشور بـه مجلـس و را  ي سپاه برا يمي از سرداران قد   ي صادق محصول  يمعرف

ـ     شي پ ي كه با شائبه تقلب همراه بود، آن هم تنها اندك          ياعتماد به و   م نظـر    از انتخابـات ده
 دو تـن از فرمانـدهان پرسـابقه         ي و اسد  ي با اعزام شوشتر   ي جعفر رات،يي تغ ني ا اني جر در  .كردي مكي اداره انتخابات نزدي سپاه براشتري را به احتمال خواست هرچه بلگرانيتحل

ـ  پ ي لشكرها لي عالوه بر تبد   »از چند هفته  در كمتر   « مختلف   يهاسپاه به استان    بـه   نيشي
ـ  م ي از رده ها   يديفرماندهان جد « در اغلب موارد     ،يسپاه استان   سـپاه را بـه عنـوان     »ياني

ـ  كرد و در اسـتان تهـران غ        ي كشور معرف  تان اس 30فرماندهان سپاه     سـپاه   لي از تـشك   ري
هللا انام سپاه محمد رسول ه ب تختي پا ي برا ياژهي سپاه و  ،ي فضل ي عل ي به فرمانده  دالشهدايس

  . دادلي تشكي عبداهللا عراقيبه فرمانده

 از انتخابات به    شي شماره خود پ   ني ارگان سپاه در آخر    ي رسم هي نامه صبح صادق، نشر    هفته
 متهم  ي انقالب مخمل  ي را به تالش برا    ي سپاه، موسو  ياسي دفتر س  سي رئ ي جوان اهللا  دينقل از   
  . »سپاه آن را در نطفه خفه خواهد كرد«شت كه كرد و نو

ـ يچ  نـه ي باور بودند كه هـشدار سـپاه زم        ني بر ا  لگراني آن زمان تحل   در  سـركوب   ي بـرا  ين
  .زندير ي مها ابانيبودند در صورت تقلب به خگفته  است كه ي و كروبيهواداران موسو

     بـه ي قبـل موسـو   نامـه چنـد روز  ي و در پ   يريگي ساعت مانده به شروع را     7 اما درست    و
 در جي از فرمانـدهان سـپاه و بـس   ي درباره مداخله تعـداد  ي كه از شواهد   ياهللا خامنه ا  تيآ

  . صادر كردي موسوهي را عليداللحني شدهيانيانتخابات سخن گفته بود، سپاه ب

 شي فرمانده كل سپاه به افزايسال در سپاه تداوم داشت، در ابتدا از سو  دوي كه طاين طرح
 يا در ارتباط بـا پرونـده هـسته        ي قوت گرفتن احتمال حمله نظام     ژهيو به ي خارج داتيتهد

 دستور اساسبر « را راتيي تغني ازي فرمانده سپاه، نني جانش،يمحمد حجاز. نسبت داده شد
 مختلف  ي بودند كه حذف لشكرها    دهي عق ني بر ا  لگراني از ناظران و تحل    ياري آن زمان بس   در   دهم پس از انتخابات،سپاه  . عنوان كردي خارجداتي در مقابله با تهدشتري بي آمادگي و برا»يااهللا خامنهتيآ

ـ      ي سپاه استان  29 آنها به    ميسپاه و تقس   ـ  ا ياع به شدت تـوان دف ـ  ن ني  را در مقابلـه بـا       روي
 كنتـرل   بـا هـدف   اسـت    ي تنها ترفند  ني و لذا ا   آوردي م نيي پا ي خارج ي احتمال يها  ديتهد

  . كه درست بوديايني بشيپ. ي اعتراضياها و سركوب صدياوضاع داخل

 يهـا يجي بس  مناطق توسط  ي در بعض  ي موسو ي ستادها دني روز انتخابات از به آتش كش      در
 و  انيجي دانـشگاه تهـران بـس      ي خرداد به كو   25در حمله بامداد    . دي رس يي خبرها يعصبان

در تظـاهرات   .  حـضور داشـتند    سي ضد شورش پل   يروهاي در كنار ن   ي لباس شخص  يروهاين
 ي به سوجي بسگاهي پاكي از ي آزادداني مي حوالدر خرداد در تهران 25 در نيبزرگ معترض

 يروهـا يهـا ن   تظـاهرات  ريدر سـا  . دي نفر انجام  8كه به كشته شدن     مردم آتش گشوده شد     
 در ضرب و شتم     سي پل يروي حضور را در كنار ن     نيشتري سپاه ب  يهاي و لباس شخص   يجيبس

 جمعـه معـروف   نمـاز  پس از نِي ام خرداد، شنبه خون  30.  مردم معترض داشتند   يريو دستگ 

 و كـاهش احتمـال      كـا ي آمر ي جمهور استي ر ريي تغ ژهي به و  ي و با تحوالت جهان    87 بهمن   از
به »  رهبري مقابله با جنگ نرم از سوتيمامور«فرمانده كل سپاه اعالم كرد كه  ،يحمله نظام
 به انتخابات دهم و     ي منته يها بود كه در ماه    بي ترت نيو به ا  . است واگذار شده  جيسپاه و بس  
  . داشتندي معوقه نقش قابل توجهتي ماموري در راستاجي پس از آن سپاه و بستدر اعتراضا



 و  »سران مخالفـان  « را با    ني معترض  شدن خون  ختهي ر تي كه در آن مسئول    يااهللا خامنه تيآ
 ها، عكـس هـا و       لمي و سپاه بودند كه بر اساس ف       جي بس يروهاي ن نينه قاتالن آنها دانست، ا    

ـ     يهادر ماه .  مردم را هدف گلوله قرار دادند      ، شاهدان يهاگفته    از ورود  ييهـا لمي بعد هـم ف
ها و منازل مـردم و  اه دانشگمي به داخل حرجي سپاه و بس  ي لباس شخص  يروهاي ن ي قانون ريغ

. شـد ي منتشر م  ي خبر يها و شبكه  نترنتي افراد، در ا   ي قانون ري غ يريضرب و شتم و دستگ    
 ي محمد خاتمي هنگام سخنرانيني حسيشب تاسوعا .  به جماران هم حمله كردند     انيجيبس
جماران وارد محـل     با شكستن درب و پنجره       ي انتظام يروي ن تي با حما  روهاي ن ني از ا  يجمع

 در  انيجي حضور بس  نيتراز معروف .  تمام ماندن برنامه منجر شد     مهي شدند كه به ن    يسخنران
آنجا كه بـا سـنگ و       .  اشاره كرد  ياهللا منتظر تي آ كري پ عيي توان به مراسم تش    ي مدت م  نيا

  . حمله كردندياهللا صانعتي آتي و بياهللا منتظرتيآ مرحوم تيچماق به عزاداران و ب
ـ  مدت است كه بنا به گفته شـاهدان توسـط            ني ا يها از كشته شده    يكي  آقاسلطان دان  كي

 شگري كه نمايلمي پس از انتخابات فعي موجود از وقايهالمي فانيدر م. دي به قتل رسيجيبس
 ين مـدارك ي مسجد لوالگر است از مهمتـر  ي از باال  جي بس ي با لباس رسم   يروهاي ن يراندازيت

ـ . ها اسـت  ها در تظاهرات  روي ن ني داشتن ا  ريدستور ت  يدهندهاست كه نشان    اسـت   يگفتن
  . تن گزارش شده بود7 مقابل مسجد لوالگر يهاتعداد كشته

 بوده،  »هي فق تيوال «هيگذاران نظر هي كه خود از پا    ياهللا منتظر تي نبود كه آ   ليدلي ب ني برا بنا
 بوده و آنچـه     »هي فق تيوال« عمرش گفت كه آنچه مد نظر آنها بوده است           ي روزها نيدر آخر 

 از برخـورد  دي هـم بـا انتقـاد شـد    يگري ديدر جا.  است»ي نظامتيوال«اكنون وجود دارد   
 در راه   جي بـس  يعني جيبس«:  كرد و گفت   يادآوري را   جي بس لي فلسفه تشك  م،حكومت با مرد  

  ».طاني در راه شجيخدا نه بس
 جيقرار نبود بس « :  گفت انيجي خود خطاب به بس    15 شماره   هياني در ب  ي بود كه موسو   نگونهيا
ـ كردن مردم در اجتماعـات پـاداش سـرانه بگ         ري دستگ ي دولت شود و به ازا     خوار  رهيج  .ردي
  »  گذاشته شده ادامه دهد؟شيرو شي كه پيري چه بود و چه خواهد بود اگر به مسجيبس
اهللا رسول فرمانده سپاه محمد     ،يها گذشته بود كه عبداهللا عراق      اما چند ماه از اوج سركوب      و

 يروهـا يبر عهـده سـپاه و ن      ) كنترل تهران  (تي خرداد به بعد تمام مسئول     25از  «اعالم كرد   
 ي از سوي قبل اظهارات كامال متناقضيها ماهي بود كه طي در حالنيا» . گذاشته شديجيبس

 خـون   ريختنتي مسئولديبخوان( كنترل تهران  تي در رابطه با مسئول    ي انتظام يرويسپاه و ن  
  .اعالم شده بود) نيمعترض

ـ ي شد به نظر م    جادي كه در ساختار سپاه ا     يدي جد راتيي تغ ي بعد و ط   يها ماه در  كـه   ديرس
 در سراسر كشور در دستور كـار اسـت، چنانكـه            جي بس يهاگاهي و گسترش پا   جي بس تيتقو

خواند و گفت كه قرار اسـت در سـاختار          »  سپاه تي از مأمور  يمين« را   جي بس تي تقو يجعفر
  . داشته باشديتري ارتباط قو»اهبدنه رزم سپ« با جيس بد،يجد
ـ  جد تي مامور زي سپاه ن  يني زم يروي فرمانده ن  ،ياسد ـ  نگونـه ي را ا  جي بـس  دي :  كـرد  ي معرف

 كه يي سخت است تا جامهي نرم و نداتيكشور مقابله با تهد    در عرصه كلجي بستيمامور«
ـ  سخت و سخت به سـمت تهد همي نداتي اگر تهديعني   .مسلحانه منجر نشود  به اقدام     داتي

  » قرار دارد،جي بسفي وظاطهيح در     با آنلهنرم سوق داشته باشد، مقاب
  سپاه و خميني  

شود ي نمافتي ي سند و عبارتچيه:  و امام جمعه مشهد   يااهللا خامنه تي آ ندهي نما ي الهد علم
 ما استي سرايز» د دخالت نكناستيسپاه در س« انقالب گفته باشند ريكه نشان دهد رهبركب

  . ماستانتي دنيع
  كـه بـه نظـر       ي در سپاه با انتقاد از كـسان       ياهللا خامنه ا  تي آ ندهي نما ،ي سعيد االسالم  حجت

 يدر امور حكومت  : كنندي استناد م  استي در س  اني بر عدم دخالت نظام    ي مبن يني خم اهللاتيآ
  .بايد مورد توجه باشد»  فقيه حاكميول«نظر 

  .نتخابات اين قبيل سخنان از زبان افراد متفاوتي بيان شدهاي پس از ادر ماه
ـ ي كه سـپاه و ارتـش جهـات س         ميخواهيما كه م   « :60 اسفند   24 در   ينيخم  را كنـار    ياس

 در سپاه رفت و در ارتش رفـت،         ياسي و مناقشات س   ياسي اگر جهات س   نكهي ا يبگذارند، برا 
  ».مي سپاه و ارتش را ما بخواننيا فاتحه ديبا

 مبارزه   در اوج  مجاهدين خلق  كه سازمان    اين سخنان در شرايطي گفته شده     جه كرد   بايد تو 
ـ مون از احـزاب ك    ياري حزب توده و بـس     ه، بود مسلحانه خود با حكومت    ـ  فعال  نيـز  يستي  تي

 مداخله كننـد    ياسي در مسائل س   انينظاماز نظر خميني     كه اگر قرار بود      يطيشرا .اندداشته
  .بوده استقطعا آن دوران مصداق بارز آن 

  سپاه و اقتصاد
ـ  كمبود جا بـه فعال     لي قسمت به دل   نيدر ا : حيتوض ـ  كث يهـا تي  مثـل  سـپاه    ي اقتـصاد  في

 نشده يا اشاره ارز و كاال از گمركات و بنادر تحت كنترل آنها، و قاچاقيخوار رانت،ييپولشو
  .  كشور آورده شده استي رسميهاو تمام اخبار و آمارها از رسانه

ـ  بـه ا   يكردند، كس ي م تي فعال »انيجيبس« موسسات به نام     يه برخ  ك شيها پ سال  فكـر   ني
  .  كشور باشندي اقتصادهاي نهادني شدن به بزرگترلي در حال تبدجيكرد كه سپاه و بسينم

 ةنـد ي كارشناسـان، نفـوذ فزا     دهي به عق  ي است، ول  تي پر اهم  اري سپاه البته بس   ياسي س نفوذ
 هم در اقتصاد  كه نهادي نظامي است،سپاه  چراكه گرفتي جداري بسدي بازي آن را نياقتصاد
توان گفت تبديل به دولت در سـايه  چنان رشد كرده كه مي ،ي و هم در تجارت خارج     يداخل

 پس از جنگ، بـه      يهاسال يِ خُرد سازندگ  ي سپاه، از پروژه ها    يهاتيفعال ة دامن .شده است 
 استفاده  ي نظام عياز نفوذ خود در صنا    سپاه  .  است افتهي گسترش   ييربناي ز مي عظ يپروژه ها 

 پرسـود   اري وارد بـازار بـس     ،ي كوچك بخش خصوص   ي تجارت يهاكرده و با كنار نهادن بنگاه     
ـ ي همراه با پنهانكار   ران،ي در اقتصاد ا   تيعدم شفاف .  روزمره شده است   حتاجيما  بخـش   ياه

ـ   . ت دشوار كرده اس   اريها را بس  تي فعال ني ا قي دق يريگي سپاه، پ  ياقتصاد  منـابع   نيامـا هم
ـ چيگذارد تا به عمـق پ     ي ما م  اري در اخت  ي هم اطالعات كاف   يرسم  ارتباطـات سـپاه و      يدگي

  .   مي ببرياقتصاد كشور پ
 نيهمچن.  سالح آغاز كرد   ي نهي خود را در زم    يدي تول يهاتي فعال ني در طول جنگ اول    سپاه

هـا،    هـا، پناهگـاه     سـاختمان  جـاد ي در ا  ي عمران تي جبهه، شروع به فعال    يازهايبا توجه به ن   
 و  يدي تول ،ي صنعت ي نهي در زم  ي بود به كسب تجارب    ي آغاز نيو ا . ها كرد   ها و پل    سنگرها، راه 
  .ي نهاد نظامنيا يعمران برا

 و ي اقتـصاد يهـا، كـاركرد   كشور با ورود بـه مناقـصه  ي با اتمام جنگ به بهانه بازساز سپاه
بنـا  .  دارد ي قانون زي سپاه، در اقتصاد، دستاو    يهاتي است فعال  يگفتن.  به خود گرفت   يخدمات
ـ  در زمان صلح از افراد و تجه       ديدولت با  «،ي قانون اساس  147 ةبه ماد  ـ  زاتي  ارتـش در    ي فن
 ي عدل اسـالم   ني كامل مواز  تي با رعا  ،ي و جهاد سازندگ   ،يدي تول ،ي آموزش ،ي امداد يكارها

ـ  با حي در توض  .» وارد نشود  يبي آس ي رزم ي كه به آمادگ   ياستفاده كند، در حد     گفـت كـه     دي
» مـستقل « و حضور گسترده تيو نه فعال  » استفاده دولت  «انگري قانون صراحتا ب   نيمضمون ا 

 في از كشورهاست كـه وظـا      ياري متداول در بس   ي امر نيا. در حوزه اقتصاد است   اين نهادها   
ـ و  .) .. زلزلـه و     ل،يس( خاص   طي در شرا  ي مانند؛ امداد رسان   يمورد ـ  اي ـ  فعال ي برخ  يهـا تي

 في مرتبط با وظـا    قاتي تحق اي سالح   دي در تول  تيمثل فعال ( ارتش   في مرتبط با وظا   ياقتصاد
 صراحتا در مورد ارتـش اسـت نـه          زي ن ي ماده قانون  نيظاهر ا . سپردند  يرا به آنان م   ) يدفاع

 كه با حضور مـستقل و گـسترده         يكند، عدل ي م دي تاك زي عدل ن  تيضمن آنكه بر رعا   . سپاه  
 انحصار و استفاده از نفـوذ و        جادي نه تحت نظر دولت، و به صورت خاص و ا          ،ي نظام يهاارگان

قطعا مخدوش خواهد شد و به      )  است انيآنچه امروز در جر    (ي در حوزه اقتصاد   يقدرت نظام 
در هر حـال  . دي در حوزه مربوطه منجر خواهد گردي فعاالن اقتصادگريظلم و حذف رقبا و د  

 ارتش در   ي رزم في در وظا  ديبا توجه به تاك   (صره هم دارد     قانون كه حالت تب     »اشاره «نيهم
  . سپاه شده استي گسترده اقتصاديهاتي فعالي برايزيدستاو)  مادهنيا

ـ كل» قرب «ي شركت ساختمان  سي با تاس  ي سازندگ ي شروع به كار سپاه در عرصه      .  خـورد  دي
ـ يامـروزه     و  آن فرمانده سـپاه اسـت      ي رهي مد ئتي ه سي كه رئ  يشركت  و  نيرگتـر  از بز  يك

 بـا افتخـار     قـرب ) سايت اينترنتي  (يدر تارنما .  است راني مقاطعه كاران در ا    نيپرقدرت تر 
 مختلـف راه و سـاختمان، سـد         يهـا نهي قرارداد مهم در زم    750 شركت   نياعالم شده كه ا   

ـ  ت ي مقاوم، شمع بند   اري بس يهاها، تونل و سازه    شاهراه ،ياري آب يهاستمي س ،يساز -رآهني
 آب، گاز و نفـت      ي برا ي و لوله كش   ا،ي آب در  ي رو يها ساختمان دكل  ،يبعد مشبك سه    يها

 به عنـوان مـشاور      گري پروژه بزرگ د   170 يكند كه برا  ي ادعا م  نيمجتمع قرب همچن  .  دارد
ـ             86در سال   .  استخدام شده است     1220 از   شي، شركت قرب اعالم كرد كـه تـا آن زمـان ب

  . در دست داردزي نگريه بزرگ د پروژ250 وپروژه را به اتمام رسانده  
 كـه  يقرارگـاه .  كـرد »اءياالنب قرارگاه خاتم «يانداز  و راه  سي از قرب، سپاه اقدام به تاس      بعد

ـ  بـود كـه در جر      ي از امكانات  يبهره بردار  «يديسعگفته   آن به    سيهدف از تاس    جنـگ   اني
ن مـورد بهـره      آ يها ي خراب ي در بازساز  توانست ي داشت، اما پس از جنگ م      ياستفاده نظام 

  .اكنون به غول اقتصاد ايران تبديل شده است هم اما».ردي قرار گيبردار
ـ       ني سپاه راجع به ا    نيشي فرمانده پ  ي صفو ميرح  پـروژه   1500 از   شي قرارگاه گفته بود كـه ب

 نفـت و گـاز   عي كه در صناري رسانده و در دو سال اخ انيبزرگ را در هفده سال گذشته به پا       
  . را پر كندي و اروپائيكائي بزرگ آمري شركت هايرد جا قصد داافتهيحضور 

 رماهيقرارگاه تا ت  «  اظهار داشته بود     اء،ياالنب   قرارگاه خاتم   رئيس ني عابدزاده، جانش  نيهمچن
  ». را در دست اجرا داردگري پروژه د247 اجرا كرد و را پروژه 220 هزار و كي 85سال 

 كه  »كوثران« چون   زي ن يگريها و موسسات د     شركت از   اءياالنب   هر حال به جز قرب و خاتم       به
اما آنچه از نام و عنوان و تعـداد         . اند   نام برده  كنند ي م ي اقتصاد تياند و فعال    به سپاه وابسته  

 ينظـام  نهـاد    ني ا تي و ابعاد فعال    تر است، گستره    ها و موسسات وابسته به سپاه مهم        شركت
 و هر روز به ابعاد رديگ يو ارتباطات را در بر م كه از ساخت و ساز تا مخابرات يا گستره. است

  : قرار استني از آن به اي و بخششود يو عمق آن افزوده م
 نفـت در  ي رهي ساخت مخازن ذخ-2 خوزستان،  هيدي ام ياري طرح توسعه شبكه آب    ي اجرا -1

 -5 كـشور،    يهـا    فرودگاه ي اداره برخ  -4ها و بنادر كشور،        اداره اسكله  -3 خارك،   ي رهيجز
ـ  م 16 و   15 ي توسعه فازها  -7 تهران،   ي مترو لي تكم -6 ه،ي هفتم گاز عسلو   ي خط لوله   داني

 سـاوه،   - آزادراه تهران  -10 كرخه،   ي سد مخزن  -9 تلفن همراه،    يتور اپورا -8 ،يپارس جنوب 
  .... كارون و ي سد مخزنروگاهي ني آبيها  ، تونل-11
در دولت نهم و پس از آن دهـم هـر روز             سپاه   ي اقتصاد يها  تي موارد اما، فعال   ني ا ي  همه با
بـدون  « كه شهردار تهران بود چند قـرارداد         ي نژاد زمان  يمحمود احمد .  شد شتري و ب  شتريب

 تقلب در اثر دخالـت      ادي با شائبه ز   ي با سپاه بست و پس از آن در انتخابات         » مناقصه يبرگزار
ـ خـاب تعـداد ز     و سـپاه، بـا انت      نـژاد  ي احمد ني موجود ب  ونديپ. ورد آ ي را انيسپاه  از  يادي

او .  و معاون و استاندار و فرمانـدار توسـط او آشـكارتر شـد      ريهان سپاه در مقام وز      فرمانده
گرفت، يپ يتر عياش آغاز كرده بود در دولت نهم در ابعاد وسي را كه در زمان شهرداريروند

ه و  بـدون مناقـص   « را   ياري بـس  ني سـنگ  يها   و قرارداد  ذاشت را كنار گ   ي خارج يهاشركت
 بـا دو    هي به خط لوله هفتم گاز عسلو      توان ي آنها م  ي  به سپاه واگذار كرد كه از جمله       »دهيمزا
ـ لي و چهارصـد م    ارديلي دالر، توسعه مترو با دو م      ونيلي و پانصد م   ارديليم  دالر، توسـعه    وني

  . دالر اشاره كردونيلي و پانصد مارديلي با دو مي جنوبپارس داني م16 و 15 يفازها
 و  ي كه سپاه پاسداران همچنان كه در بخش سـد و راهـساز            افتي ادامه   يد به شكل   رون نيا

تـصاحب  «سپاه پاسداران با    .  داشت در بخش نفت و گاز هم فعال شد         عي وس يتيعمران فعال 
 خود تي فعالنيشتري در بخش نفت و گاز، ب»ي خصوصي چند بنگاه و موسسه بازرگان تيمالك

 را، كـه در  لي اوشي كنتالي شركت اورتي، مالك»قرب«مع مجت. رد متمركز كنهي زم نيرا در ا  
 شـامل تمـام     ي واگـذار  نيا. كرد، تصاحب كرد  ي م ي فارس حفار  جي خل ي و گاز  يمناطق نفت 

  .شدي دالر مونيلي م90 آن بود كه ارزش آن افزون بر زاتي تجه وهاتيها، فعالپروژه
ـ رس ا  معامله بـو   نيتري و البته سور   ني در بزرگتر  زي ن شي پ يمدت  زمـان   ني و در كمتـر    راني

 هزار 78 به ارزش راني درصدسهام شركت مخابرات ا50 از شي ساعت بمي تنها نيعنيممكن 
وق د دو صنلي تبدي كه سپاه در پديپس از آن هم خبر رس.  به سپاه واگذار شدالي رارديليم

د را   است تا بتواند حجم بزرگ گردش مـالى خـو          »ي رسم ييبانك ها «قرض الحسنه خود به     
  . اى متعلق به خود رتق و فتق كندمستقل از بانك هاى دولتى و خصوصى در شبكه

 الي رارديلي هزار م50 تا 40 و پنهان سپاه، هرساله داي پيهايي است عالوه بر همه دارايگفتن
  .ابدييدر بودجه ساالنه به سپاه اختصاص م

ـ        محد اري حاضر بس  طي كه امكان ابراز مخالفت در شرا      يدرحال رسـد  يود است، اما به نظـر م
: نخـست .   سپاه مطرح شـده اسـت      ي اقتصاد يهاتي فعال ة دربار زيچهار موضوع بحث برانگ   

 ري شركت قرب و سـا     بي كه نص  ي پرسود ي قراردادها ي اعطا بيها و ترت   مناقصه ي اجرا ةنحو
ـ  ي مال ة و پشتوان  ييتوانا: شود؛  دو  ي به سپاه پاسداران م    بسته وا يها و نهادها  سازمان  مي عظ

ـ ها و مزادهد تا در مناقصهي امكان را منيمجتمع قرب، كه به آن ا    ـ يهـا دهي  مـت ي قي دولت
ـ في سنجشِ ك  يارهايمع: ها ارائه دهد؛  سه     شركت ري از سا  يكمتر  يهـا  كارهـا و پـروژه     تي
 گـر ي اسـت كـه د     ييهـا اري تـر ازمع   نيي پا اري شده توسط مجتمع قرب، در عمل، بس       ليتكم

 يهاهي خود، به سرما   يهامجتمع قرب، توسط رابط   : تيكنند؛  و در نها     تي رعا ديها با شركت
 مسكوت  زي دو مسئله ن   اني م نيدر ا .   دارد ي دسترس ي دولت يهاكالن و ارز  موجود در بانك      

 قـرب خـود تـابع       يها حساب ر شركت ناظر ب   رايز( قرب   ي حسابدار ةويش: نخست:  ماند يم
  .ستي ناتيمالمجتمع قرب مشمول پرداخت :  ، دو)قرب است

هاي دولتـي كـه     به چه دليل سهام شركت    رسد اين است كه      كه به ذهن مي     سوال مهمي  اما
شود؟ به اين   هاي خصوصي واگذار شود، به سپاه داده مي        به شركت  44 اصل   بنا به ت  قرار اس 

 و سوال مهمتر اينكه اساسا به       ؟» سازي يشبه دولت « يا   نهادبايد  » خصوصي سازي «روند نام   
  شود؟يلي يك نهاد نظامي به بزرگترين قطب اقتصادي كشور تبديل ميچه دل

  : براي دريافت مطالب بيشتر در اين زمينه به بالگ ما مراجعه كنيد واين برگه را چاپ و تكثير نماييد
www.khabarnameh88.blogspot.com 


