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موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت 
بھروز خلیق 

سپاه با گسترش فعالیتھای خود در عرصھ ھای مختلف اجتماعی با گروھھای بیشتری از جامعھ • 

تماس پیدا میکند و در این تماس، ذھنیت منفی تری نسبت بخود شکل میدھد. فعالیتھای سیاسی سپاه 

بھ تقابل بخشی از جناحھای حکومت با آن منجر شده و فعالیتھای اقتصادیش نارضایتی بخشی از 

صاحبان سرمایھ را ھم فراھم آورده است ...

سپاه و انصار حزب هللا
شکل گرفت و بعنوان تشکل ظاھرا مردمی وارد ٧٠ائل دھھ انصار حزب هللا در او

عمل شد. کار انصار حزب هللا آتش زدن کتابفروشیھا، حملھ بھ سخنرانی ھا، 

گردھمائی ھا، تظاھرات و اقدام بھ ترور بود .

انصار حزب هللا قبل از انتخابات دوم خرداد، عمدتا دگراندیشان را در نوک حمالت خود قرار 

د از آن اصالح طلبان حکومتی را نیز زیر ضرب گرفت. انصار حزب هللا بھ ھیچ میداد و بع

قانونی پای بند نبوده و بھ ھیچ ارگانی پاسخگونیست. آنچھ مشخص است انصار حزب هللا بدون 

پشتیبانی نھادھای قدرتمند در ساخت قدرت نمیتواند چنین یکھ تازی کند .

مدباقر ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه و حسین هللا کرم انصار بھ ولی فقیھ و سپاه وصل است. مح

از فرماندھان سپاه جزو مبتکرین راه اندازی انصار حزب هللا بودند. حجھ االسالم پروازی در 

١٣٧٢سخنان افشاگرانھ خود در مورد انصار حزب هللا بھ این مسئلھ اشاره میکند: "در این سال ـ 

نفر بودند کھ ١٨یات رزمندگان سخنران باش. تعداد موسسان انصار ـ هللا کرم آمد و گفت بیا در ھ

نفر ھم از نفر بود. ھفت ٧بھ سھ گروه تقسیم می شدند. گروه وابستھ بھ "ذوالقدر" کھ تعدادشان 

طرف "عبداللھی" معرفی شدند و چھار نفر ھم با "هللا کرم" بودند. بچھ ھا ھمگی، من و مرحوم 

. سخنرانی ھا در دوران حیات نجفی شروع شد و بعد از رحلت ایشان از من داشتندنجفی را قبول 

دھم. اسم انصار در آن تاریخ اصال مطرح نبود. می گفتند برو بچھ ھای خواستند کار او را ادامھ 

انصار بھ میان آمد و با قوی شدن حضور وابستگان "ذوالقدر" و ھیئت رزمندگان، بھ مرور اسم 

شد ."رزمندگان کمرنگ "هللا کرم"، حضور

سخنان پروازی پیوند بین انصار حزب هللا و سپاه را نشان میدھد. انصار بخشی از برنامھ ھای 



سرکوب سپاه را بعنوان جریان غیررسمی و بدون پاسخگو پیش می برد و سپاه ھم بجھات محتلف 

از انصار حزب هللا حمایت میکند .

سپاه و نیروی انتظامی
می از ادغام پلیس و کمیتھ ھای انقالب اسالمی تشکیل شد. اما این نیرو در اختیار نیروی انتظا

سپاه است و فرمانده نیروی انتظامی از بین فرماندھان سپاه انتخاب میشود. قالیباف فرمانده قبلی 

نیروی انتظامی، فرمانده نیروی ھوائی سپاه بود و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده فعلی نیروی 

ی، جانشین فرماندھی بسیج سپاه پاسداران و فرمانده بسیج تھران بود .انتظام

سپاه و وزارت کشور
وزارت کشور یکی از مھمترین وزارتخانھ ھای دولت بحساب می آید. سپاه در دوره ھای قبلی 

نفوذی در این وزارتخانھ نداشت. مصطفی پورمحمدی وزیر منتخب احمدی نژاد راه را برای 

ر وزارت کشور باز کرد. محمدباقر ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه بھ وزارت حضور سپاه د

معاون امنیتی و قائم مقام پورمحمدی قرار گرفت و عده قابل توجھی کشور منقل شد و در مقام 

از استانداران و فرمانداران از بین فرماندھان سپاه انتخاب گردیدند. بدین ترتیب سپاه در وزارت 

ای پای محکمی پیدا کرد .کشور ھم ج

تصفیھ در سپاه
روند تصفیھ در سپاه از آغاز حیات آن تا امروز ھمواره جریان داشتھ است. سپاه مداوما نیروھائی 

از درون خود را بعلل مختلف حذف کرده است. اولین تصفیھ بھ اوائل حیات آن برمیگردد .

ختلفی بودند. صاحبان آن گرایشھا در شورای بنیانگذاران سپاه پاسداران حامل گرایشھای سیاسی م

فرماندھی سپاه و در دفتر سیاسی حضور داشتند و یا جزو فرماندھان بودند: محمد منتظری، 

محسن رفیق دوست، بروجردی، بھزاد نبوی، دوزدوزانی، سید مھدی ھاشمی، محمد سالمتی، 

حمید جالئی پور، علیرضا ،وردی نژادحسین شریعتمداری، محسن میردامادی، عمادالدین باقی، 

علوی تبار ..

در آنزمان شکاف چپ و راست در بین نیروھای جمھوری اسالمی شکل گرفتھ بود. سازمان 

مجاھدین انقالب اسالمی کھ از گروھھای ھفتگانھ سیاسی ـ نظامی قبل از انقالب تشکیل شده بود*، 

بود، گرایشھای سیاسی خود را بدرون حامل این شکاف بود. این سازمان کھ جزو بنیانگذاران سپاه 

سپاه منتقل کرد. حسین فدایی، محمدباقر ذوالقدر، احمد توکلی، الیاس نادران و ... تشکیل دھنده 



هللا راستی کاشانی بودند. بھزاد جناح راست سازمان مجاھدین انقالب اسالمی تحت ریاست آیت

ین جریان را تشکیل میدادند .جناح چپ انبوی، محمد سالمتی، عمادالدین باقی.... 

یکی از گروھھای تشکیل دھنده سازمان مزبور، گروه مسلح کوچکی بنام "منصورون" بود. 

محسن رضائی و محمدباقر ذوالقدر در راس این گروه قرار داشتند. بگفتھ محسن سازگارا این 

را در آستانھ گروه: "کارھای عجیب و مشکوکی مثل بمب گذاری در رستوران خوانساالر تھران 

انقالب مرتکب شدند و در آن عامل بمب گذاری کھ کارگری بنام احمدی بود کشتھ شد. با روحانی 

بھ نام راستی کاشانی کھ تازه از نجف بھ قم آمده بود ارتباط داشتند و وقتی ھم ھمین گروه بھ 

ول انقالب صورت یکی از گروھھای ھفت گانھ در تشکیل سازمان مجاھدین انقالب اسالمی در ا

مشارکت کرد خیلی زود با استفاده از آقای راستی کاشانی کھ پس از مرگ آقای مطھری، او را بھ 

عنوان نماینده امام در آن سازمان مطرح کرده بودند، عامل اصلی انشعاب در آن سازمان شدند" 

ه را کھ (سپاه و سھ انحراف). این گروه پس از ورود بھ سپاه: "بخش اطالعات و تحقیقات سپا

قرار بود بھ صورت مغز متفکر و برنامھ ریز سپاه باشد و حداکثر بھ صورت واحد اطالعات 

نظامی برای سپاه عمل کند بصورت یک سازمان امنیت درآورده و محسن رضائی ھم در راس 

این واحد قرار گرفت و فرمانده اطالعات سپاه شد. خیلی زود این سازمان امنیت جدید بھ سایر 

ی سپاه دست انداخت. این گروه پس از فتح خرمشھر در رأس سپاه قرار گرفت و بھ بخش ھا

سرعت شروع بھ تبدیل سپاه بھ یک ارتش منظم و کالسیک نمود ".

این گروه بتدریج فضا را بر گرایش چپ در سپاه تنگ کرد و زمینھ را برای حذف آنھا فراھم 

اران آیت هللا منتظری از سپاه طرد شدند و ساخت. بدین ترتیب نیروی چپ اسالمی و بعدھا طرفد

فرماندھی سپاه بدست نیروی راست افتاد .

وارد سپاه شدم و ٥٩نمونھ این تصفیھ، عماادین باقی است. او در مصاحبھ با ایسنا میگوید: "سال 

پس از یکسالی کھ در دفتر سیاسی سپاه بودم بھ فعالیتھای آموزشی و تحقیقاتی بھ ویژه در مباحث 

اریخ معاصر، نقش روحانیت، مذھب و نھادھای مذھبی پرداختم. این فعالیتھا تا پایان اسفند سال ت

ادامھ یافت. در آن سال شرایطی بوجود آوردند کھ من مجبور بھ استعفا شدم. استعفایی کھ ٦٢

محتوایش اخراج بود "

ین گروه در جبھھ ھای تصفیھ در سپاه در سالھای بعد کسانی را دربرگرفت کھ نسبت بھ عملکرد ا

جنگ اعتراض داشتند کھ اکبر گنجی در پاسخ بھ حسین شریعتمداری سربستھ بھ آن اشاره میکند. 

۶٠بگفتھ نیما راشدان حاج کاظم رستگار و صدھا فرمانده معترض دیگر در تصفیھ حسابھای دھھ 

ردند و او را در از سپاه حذف شدند: حاج کاظم رستگار را از تمام عرصھ ھای فرماندھی حذف ک

عملیات بدر با لباس یک بسیجی ساده بھ مسلخ فرستادند. کسان دیگری مثل داود کریمی را بھ 



زندان انداختند ".

بعد از جنگ بخشی از فرماندھان نیز بجھت آلوده شدن سپاه کنار کشیدند. "مجرب ترین 

در مافیای تازه مولود فرماندھان جنگ بدان خاطر کھ نخواستند خون عزیزان خود را بھ عضویت

ثروت و قدرت بفروشند و بر وجدان خود چوب حراج زنند، از سپاه طرد و بھ مسافر کشی در 

خیابانھای تھران روی آوردند" (پل پوت و سردارانش ـ نوشتھ نیما راشدان ).

وده تصفیھ ھا در سالھای بعد ادامھ یافت و شامل کسانی گردید کھ بھ عملکرد فرماندھان سپاه، آل

شدن آنھا بھ مسائل مالی، دخالت سپاه در سیاست انتقاد داشتند و یا طرفدار اصالح طلبان بودند .

در مواردی سپاه برای تصفیھ ھا متوسل بھ ترور میشود. در این ارتباط از افراد زیر کھ توسط 

منصور سپاه در جریان تصفیھ ھا ترور شده اند، نام برده میشود: سپھبد صیاد شیرازی، سرتیپ

ستاری (فرمانده نیروی ھوائی ارتش )، سرتیپ پاسدار ابوالفتحی ( فرمانده ناحیھ انتظامی فارس و 

فرمانده اسبق ناحیھ انتظامی تھران بزرگ )

فعالیت اقتصادی سپاه شفاف نیست و ھیچ ارگانی ھم بر آن نظارت و کنترل ندارد. سپاه بھ 

کاال، قاچاق نفت ــ از جملھ نفت عراق در زمان تحریم فعالیت اقتصادی زیر زمینی، قاچاق 

اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل ـ و بگفتھ ای مواد مخدر می پردازد. زمانیکھ فعالیت 

اقتصادی زیرزمینی و قاچاق با قدرت در آمیزد، از درون آن فساد و باند مافیائی بیرون می آید. 

ی ھای پاکباختھ بسیج و سپاه نیستند بلکھ یک باند بقول علیرضا علوی تبار: "این طیف، نظام

مافیای قدرت و ثروت ھستند کھ تامین منافع کالن اقتصادی خود را با حکومت نظامی ممکن 

میدانند" (سخنرانی علیرضا علوی تبار در دفتر مرکزی جبھھ مشارکت ـ بنقل از سایت رویداد ).

شرخری، اخاذی، ثبت شرکتھا، تصرف مبادی در دوره سازندگی بخشی از فرماندھان سپاه برای

ورودی و خروجی کشور و گمرکات مسابقھ گذارده بودند. "بطوریکھ مسئوالن گمرگ بندرعباس 

و اخیرا آبادان، خرمشھر دائما برای صدور برگ سبز یا چشم پوشی از ورود کاالھای قاچاق 

پوت و سردارانش ـ نیما راشدان فرماندھان سپاه و وابستگان ایشان تحت فشار قرار داشتند" (پل

.(

بدنھ سپاه نسبت بھ ثروت اندوزی و فساد فرماندھان سپاه حساس است. آنھا کھ با حضور در جبھھ 

فعالیت اقتصادی را نداشتند و با حقوقی دریافتی قادر بھ تامین زندگی ھا فرصت تحصیل و 

ا با موج یکسان نبود. گروھی خرد شدند نبودند، در مقابل این نابرابری قرار گرفتند. "برخورد آنھ

و در رویای پولدار شدن یکشبھ با فروش طالی ھمسرشان و گوشواره ھای دخترشان شرکت با 

مسئولیت محدود ایجاد کردند. گروھی دیگر بھ قاچاق کاال، گنج یابی، کارچاق کنی و شرخری 



کسانی کھ گناھی جز تبعیت و قصر پر شد از محکومان پاسدار، بسیجی و۶۶داشتند و زندانھای 

٧۵از فرماندھان خویش نداشتند. فرماندھانی کھ از مجازات مصون بودند". و "در سپاه سال 

رشوه پذیرفتن نھ تنھا عیب محسوب نمیشود بلکھ حتی ھنر و زرنگی بود. این سپاه دیگر آن 

دا شود، زمین تا سپاھی کھ اعضای آن حقوق خود را دریافت نمی نمودند تا کمک بھ خانواده شھ

آسمان تفاوت داشت. سر تشکیالت فاسد شده بود و بدنھ بر سر دو راھی چھ کند؟"(ھمان منبع ).

در آمیختن اسلحھ با تجارت و اقتصاد، اقتصاد را بصورت مافیائی در می آورد. و یا بگفتھ محسن 

ی آنکھ رقبای سازگارا: "ورود با اسلحھ بھ تجارت دو خطر عمده و فوری ایجاد می کند. یک

تجاری با زور و دستگیری و زندان از میدان کنار گذاشتھ می شوند و بسیاری از فعالیتھا 

انحصاری می گردد. دوم آنکھ سازمان مسلح تجاری برای کسب درآمد آسان با تکیھ بر زور و 

سالح وارد حوزه ھای ممنوعھ ای چون قاچاق کاال و موادمخدر و الکل و فحشاء می شود. چرا

کھ کسی نمی تواند و جرأت نمی کند سئوالی بکند."(سپاه و سھ انحراف ).

آلودگی بھ فساد در بدنھ و فرماندھی سپاه، بدین معنی نیست کھ تمام سپاه آلوده است. طبعا بخشی 

از فرماندھان و بدنھ سپاه با دسترنج و حقوق خودشان زندگی میکنند و از فساد موجود در سپاه 

.رنج می برند 

گرایشھا و نفوذھا
سپاه نیروی یکدست و یکپارچھ نیست و متاثر از گرایشھای سیاسی موجود در حکومت است و 

بدرجات مختلف در سپاه نفوذ داشتھ و دارند. چنانچھ گفتھ شد تصفیھ ھا جریانھای سیاسی ھم 

جمعیت از سپاه حذف شوند. ولی ۶٠موجب شد کھ چپ اسالمی و طرفداران منتظری در دھھ 

موتلفھ، روحانیت سنتی، ھاشمی رفسنجانی و اصالح طلبان در سپاه صاحب نفوذ ھستند. در طی 

سالھای اخیر موقعیت حاملین این گرایشھا در سپاه تضعیف شده و بخشی از آنھا مشمول تصفیھ 

گردیده اند. در فرماندھی سپاه، گرایش راست افراطی غالب بوده و ابتکار عمل دست آنھا است .

رویکرد سپاه بھ امر سیاست و اقتصاد، گرایشھای دیگری را در درون آن شکل داده است :

ـ گرایشی کھ از رویکرد سپاه بھ سیاست و اقتصاد و از فساد موجود در سپاه بیمناک بوده و 

در بین مردم است. حاملین این گرایش بر کارکرد نگران شکل گیری ذھنیت منفی نسبت بھ سپاه 

اه تاکید دارند و معتقدند کھ سپاه نباید بھ قدرت آلوده شود و در جایگاه روحانیت قرار نظامی سپ

گیرد و سرنوشت سپاه را با سرنوشت روحانیت گره بزند .

ـ گرایشی کھ در راس سپاه قرار گرفتھ و برنامھ سپاه را در طی دو دھھ پیش برده، بھ سپاه بعنوان 

ند وجھی سپاه در حوزه ھای نظامی، امنیتی، اقتصادی، نھاد عمومی نگاه میکند و بر حضور چ



فرھنگی، قانونگذاری، اداره کشور و سیاستگذاریھای کالن اعتقاد دارد .

ـ گرایشی کھ معتقد بھ اعتدال در رابطھ با حضور در قدرت و اقتصاد و دیگر حوزه ھا است .

شبکھ حول سپاه
آن است. این شبکھ دربرگیرنده کسانی است کھ :شبکھ ای بیرون از سپاه وجود دارد کھ پشتیبان

ـ سابقھ فعالیت در سپاه دارند؛

ـ یاران قدیمی اشان در سپاه خدمت میکنند و با آنھا در ارتباط ھستند؛

ـ در فعالیتھای مختلف سپاه ذینفع ھستند؛

ھستند .معتقد بھ تقویت آنـ بھ سپاه بعنوان ارگان مدافع انقالب و اسالم نگاه میکنند و 

این شبکھ در درون ھیئت ھا، دخمھ ھا، تکیھ ھا و مساجد و در بنگاھھای اقتصادی حضور 

دارند و باشکال مختلف بھ یاری سپاه و فرماندھان آن می شتابند. این شبکھ دارای توان بسیجی 

یکنند .باال است. برخی از آنھا کھ ثروتھای کالنی اندوختھ اند، یاران خود را در سپاه تغذیھ م

ذھنیت مردم نسبت بھ سپاه
ذھنیت مردم نسبت بھ سپاه در دوره بعد از جنگ تغییر کرده است. سرکوب سپاه، زراندوزی 

فرماندھان، فساد در راس و بدنھ سپاه، تھدید بھ بریدن زبانھا، دخالت در انتخابات ....موجب تغییر 

حبوبیت در بین مردم برخوردار نیست، ذھنیت مردم نسبت بھ سپاه شده است. سپاه نھ تنھا از م

بلکھ ذھنیت منفی نسبت بھ آن وجود دارد. اکثر نخبگان جامعھ نسبت بھ نقش سپاه در سرکوب 

روزنامھ نگاران، فعالین سیاسی، دانشجویان، کارگران، زنان و پرونده سازی برای آنھا آگاھی 

دارند .

جتماعی با گروھھای بیشتری از جامعھ سپاه با گسترش فعالیتھای خود در عرصھ ھای مختلف ا

تماس پیدا میکند و در این تماس، ذھنیت منفی تری نسبت بخود شکل میدھد. فعالیتھای سیاسی سپاه 

بھ تقابل بخشی از جناحھای حکومت با آن منجر شده و فعالیتھای اقتصادیش نارضایتی بخشی از 

صاحبان سرمایھ را ھم فراھم آورده است 


