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)ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ (
ﺳﺎﺧﺗﺎر اطﻼﻋﺎت و اﻣﻧﯾت در ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻧظﺎم ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ در دروه اول ﺗﺎﺳﯾس ﺳﭘﺎه ﻓﺎﻗد ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت .ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﭘﺎه ﻓﺎﻗد درﺟﮫ ﺑﻧدی ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت و اﻧﺗﺻﺎﺑﺎت آن ﺑر
اﺳﺎس رواﺑط ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب و ﻧﯾز ﺗﺎ ﺣدودی ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻓردی و ﻧزدﯾﻛﯽ ﺑﮫ ﻣراﻛز ﻗدرت
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد .ﭘذﯾرش ﻧﯾروھﺎی ﺳﺗﺎد ﻣرﻛز و ﺳﭘﺎه ﻛﺷوری ﺑﺻورت ﻣﺟزا و ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑرای ﺳﺗﺎد ﻣرﻛز ﺳﭘﺎه ﭘذﯾرش ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم وارد ﻣراﺣل
ﮔزﯾﻧش ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﺑﻠﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ دﯾﮕر اﻋﺿﺎی ﺳﺗﺎد ،وارد ﭘروﺳﮫ ﻋﺿو ﮔﯾری ﻣﯽﺷوﻧد اﯾن
ﭘروﺳﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻛﻧد و ﻧﯾز ﺳﺧت اﺳت .در طﯽ اﯾن دوره ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وﺳﯾﻊ و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺻورت
ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ ﮔراﯾشھﺎی ﻓﻛری و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻓرد داوطﻠب ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص ﺷود .ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی
ﺳﭘﺎه ﻧﯾز طﺑﻘﺎت ﻣﺗوﺳط و ﻓﻘﯾر اﺳت ﻛﮫ در ﭘﯽ دﻓﺎع از آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼب و دﻓﺎع از وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺑﮫ
آن ﻣﯽﭘﯾوﻧدﻧد .در ﺗﮭران ﺑﯾﺷﺗر ﺟواﻧﺎن در ﺳﻧﯾن  ١٨ﺗﺎ  ٢٥ﺟذب ﺳﭘﺎه ﺷدهاﻧد ﭼرا ﻛﮫ ﺳﭘﺎه ﯾك ﻣﺣﻣل
آرﻣﺎﻧﯽ ﺑرای زدودن ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎﯾﮫھﺎی رژﯾﻣﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻘر آﻧﺎن
ﺑوده اﺳت.؛ در اﯾن دوره ﺳﭘﺎه دارای دو ﺑﺧش اﺻﻠﯽ اﺳت :ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزی ﻛﮫ در ﻣرﻛز ﺳﺎواك در
ﺗﮭران ﻣﺳﺗﻘر ﺷده و ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل اﯾن ﻣرﻛز ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻗﺻر ﻓﯾروزه ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود و
ﻧﯾز ﺳﭘﺎه ﻛﺷوری ﻛﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ در ﻣﻧﺎطق ﯾﺎزده ﮔﺎﻧﮫ و ﭼﻧد ﻧﺎﺣﯾﮫ وﯾژه ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯽﺷود.؛
ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزی ﺳﭘﺎه در اﯾن دوره ﺑﺻورت واﺣدھﺎی ﻣﺟزا ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯽﺷود ﻣﺎﻧﻧد واﺣد
ﭘرﺳﻧﻠﯽ ،واﺣد ﺳﻣﻌﯽ ﺑﺻری ،واﺣد ﻣﺧﺎﺑرات ،واﺣد اطﻼﻋﺎت ،واﺣد ﻋﻣﻠﯾﺎت ،واﺣد ﺣﻔﺎظت
اطﻼﻋﺎت ،واﺣد ﺗدارﻛﺎت ،واﺣد آﻣوزش و ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﺗﺷﻛﯾل ارﺗش ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺗوﺳط آﯾتﷲ
ﺧﻣﯾﻧﯽ واﺣد ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾز ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﺷود .؛ ﺳﭘﺎه ﻛﺷوری ﻧﯾز ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺧود را ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس
دارد و ﻣﻧﺎطق ﺗﮭران و اﺻﻔﮭﺎن ﻗوﯾﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﭘﺎه در ﺳطﺢ ﻛﺷور ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد .در اﯾن
دوره ﺗﮭران ﻣﻧطﻘﮫ ده ﻛﺷوری اﺳت و ﺳﭘﺎه آن ﻗوﯾﺗرﯾن واﺣد اطﻼﻋﺎت در ﺳطﺢ ﻛﺷور را دارد .ﺗﺎ
ﻣﻘطﻊ ﺗﺷﻛﯾل وزارت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه دو ﻣرﻛز ﻣوازی اطﻼﻋﺎت را در ﺧود ﺟﻣﻊ دارد ﻛﮫ ﯾﻛﯽ از
درون ﺳﭘﺎه ﻛﻧﺗرل ﻣﯽﺷود و دﯾﮕری از ﺧﺎرج ﺳﭘﺎه.؛
واﺣد ﻧﮭﺿتھﺎی آزادﯾﺑﺧش ﺳﭘﺎه

واﺣد ﻧﮭﺿتھﺎی آزادی ﺑﺧش ﺳﭘﺎه ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺗظری در داﺧل ﺳﭘﺎه ﺗﺷﻛﯾل ﺷد ،اﻣﺎ ﺳﭘﺎه
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣﻣﻠﯽ ﺑرای ﭘوﺷش رﺳﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑرون ﻣرزی وی ﺑود ﻛﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب رواﺑط ﺑﺳﯾﺎر
ﮔﺳﺗردهای ﺑﺎ ﻧﮭﺿﺗﮭﺎی آزادﺑﺧش ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ﺑرﻗرار ﻛرده ﺑود .اﯾن واﺣد را ھر ﭼﻧد ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ اطﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﭘﺎه در اﯾن دوره داﻧﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷﺧﺻﯾت ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺗظری ﻛﮫ
اﺻوﻻ در ﻗﺎﻟبھﺎی ﺳﭘﺎه ﻧﻣﯽﮔﻧﺟﯾد ،ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ و ﻛﻧﺗرل آن ﻧﯾز در ﺑﯾرون از ﺳﭘﺎه ﺑود و ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻣوﺟب ﺗﻧشھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯾﺎن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه و ﻧﯾز ﺳﭘﺎه ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺷده ﺑود .واﻗﻌﮫ اﺷﻐﺎل
ﻓرودﮔﺎه ﺗﮭران در دوره دوﻟت ﻣوﻗت ﺗوﺳط ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺗظری و ﻧﯾروھﺎی وی اوج اﯾن ﺗﻧشھﺎ ﺑود .از
ﻧظر ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺗظری و ﺑﻌدھﺎ ﺳﯾد ﻣﮭدیھﺎﺷﻣﯽ وظﯾﻔﮫ اﯾن واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﮭﺿتھﺎی آزادﯾﺑﺧش ﺑدون
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت آﻧﮭﺎ و ﻧﯾز ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی رﺳﻣﯽ ﻛﺷور در ﻋرﺻﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑود.؛ اﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﺧﺎرج از ﻗﺎﻋده اﯾن واﺣد و ﻧﯾز ﺗزاﺣم ﺷدﯾد آن ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟت ﻣوﻗت و ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ دوﻟت رﺟﺎﯾﯽ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﺣﻼل آن ﺷد.
ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﯾن واﺣد از ﺳﭘﺎه ﺧﺎرج ﺷدﻧد و ﺟرﯾﺎن ﻧﮭﺿت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﻼم را ﺑﮫ
رھﺑری ﺳﯾد ﻣﮭدیھﺎﺷﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﻛردﻧد و ﮔروه دﯾﮕری ﻧﯾز ﺟذب واﺣد اطﻼﻋﺎت ﺷدﻧد .اﻧﺣﻼل اﯾن
واﺣد از طرﯾق ﻣﺻوﺑﮫ ﻣﺟﻠس و ﻧﯾز دﺧﺎﻟت ﺻرﯾﺢھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﻛﮫ در آن زﻣﺎن رﯾﺎﺳت ﻣﺟﻠس
را ﺑرﻋﮭده داﺷت ،اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ در ﺗﺎﺳﯾس وزارت اطﻼﻋﺎت ﻧﯾز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷد،ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ اﻋﺗﻘﺎد داﺷت ﻛﮫ ﻗدرت ﮔرﻓﺗن اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﻣوﺟب ﻛودﺗﺎی اﯾن ﻧﯾرو ﺧواھد
ﺷد .؛

واﺣد اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه
واﺣد اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت از ﮔروھﺎی ﻣﺧﺎﻟف اﻧﻘﻼب و ﻣﻌﺎرض
ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .اوﻟﯾن ﻓرﻣﺎﻧده واﺣد اطﻼﻋﺎت ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزی ﺳﭘﺎه  ،ﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ ﭘس از
ﻣرﺗﺿﯽ رﺿﺎﯾﯽ ﻓرﻣﺎﻧده ﻛل ﺳﭘﺎه ﻣﯽﺷود .ﻛﺎدر اﯾن واﺣد در اﯾن دوره ﻋﻣدﺗﺎ از ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﺟوان ﺗﺷﻛﯾل ﺷده اﻣﺎ ھداﯾت آﻧﮭﺎ زﯾر ﻧظر ﻛﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺗﺟرﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﻔﯽ و ﻧﯾز
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺳﺎواك را داﺷﺗﮫاﻧد .از اﯾﻧرو ﺗﻘﺳﯾم ﻛﺎر ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر اﺑﺗداﯾﯽ ﺑوده و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن ﻧﯾز
ھﻧوز ﺷﻛل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻧﯾروھﺎی آن ﻓﺎﻗد ﺗﺟرﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑوده و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ آﻣوزﺷﯽ آﻧﮭﺎ
ﻧﯾز ﺟزوات ﺑرﺟﺎی ﻣﺎﻧده از ﺳﺎواك اﺳت .در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺑﯾﺷﺗر اﺳﻧﺎد ﺳﺎواك ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ وزارت
اطﻼﻋﺎت در دﺳت واﺣد اطﻼﻋﺎت اﺳت .؛ واﺣد اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه در اﯾن ﻣﻘطﻊ از اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺳﺎواك و
اﻣوال ﻣﺻﺎدره ﺷده از واﺑﺳﺗﮕﺎن رژﯾم ﺳﺎﺑق اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻛﻧد و از ﻧظر ﻓﻧﯽ در ﺳطﺢ ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﻗرار دارد.

روﺣﯾﮫ آزﻣون و ﺧطﺎ ﻛﺎﻣﻼ در ﺳﺎﺧﺗﺎر آن ﻣﺷﮭود ﺑوده و ﻧﺣوه ﮔزﯾﻧش آن ﻧﯾز ﺑر اﺳﺎس رواﺑط
دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﻓراد ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر اﺳت .در اﯾن دوره ھﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ واﺣد اطﻼﻋﺎت را ﺟواﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﮭر ری و
ﻣﺣﻠﮫھﺎی اطراف آن ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎزی اﺑﺎد و ﺟواﻧﻣرد ﻗﺻﺎب و ﺧزاﻧﮫ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھﻧد و اﯾن اﻧﺣﺻﺎر در
ﺳﺎﺧﺗﺎر

ﺳﭘﺎه
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ﻣﺗﻣﺎدی

ﺑرﺟﺎی

ﻣﯽﻣﺎﻧد.؛

ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻛردن ﺣزب ﺗوده و ﻓرﻗﺎن ،ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻛودﺗﺎی ﻧوژه ) در اﯾن دو ﻣورد اطﻼﻋﺎت ﺗﺎﺋﯾد ﻧﺷدهای
از ھﻣﻛﺎری ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷوروی ﺳﺎﺑق وﺟود دارد( و ﻧﯾز ﺑرﺧورد ﺑﺎ آﻧدﺳﺗﮫ از ﮔروهھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻛﮫ وارد ﻓﺎز ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده اﻧد ،ﻛﺎرﻧﺎﻣﮫ واﺣد اطﻼﻋﺎت در اﯾن دوره اﺳت .واﺣد اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه
در اﯾن دوره ھﻣﻛﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﻛﯽ ﺑﺎ دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب و ﺑﺧش اطﻼﻋﺎت آن دارد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺻورت
ﺿﺎﺑط

اﯾن

ﻧﮭﺎد

ﻋﻣل

ﻣﯽﻛﻧد.؛

ﺳﭘﺎه در طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ دو ﺑﺧش اﺻﻠﯽ ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزی و ﺳﭘﺎه ﻛﺷور ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود .ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش
ﻛرد ﻛﮫ اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی واﻗﻊ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺗﻘﺳﯾم اﺑﺗداﯾﯽ ﺳﭘﺎه ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺻف و ﺳﺗﺎد ﺑوده اﺳت) .
ﻧﯾروھﺎی ﺳﺗﺎدی در ﯾك ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﺣﺎﻟت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﻛﻧﺗرل اﺟرا را ﺑرﻋﮭده دارﻧد در
ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺻف ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻛﮫ وظﯾﻔﮫ اﺟرای دﺳﺗورات ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزی را دارﻧد
اطﻼق ﻣﯽﺷود( .در اﯾن دوره ﺳﭘﺎه ﻛﺷوری ﺧﺻوﺻﺎ ﺳﭘﺎه ﺗﮭران در زﻣﯾﻧﮫ اطﻼﻋﺎت و ﻧﯾز ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣوﺛر ﻋﻣل ﻣﯽﻛﻧد .ﮔﺷﺗﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﻟﻘﺎرﻋﮫ در اﯾن دوره از اﺑﺗﻛﺎرات ﺑﺳﯾﺎر
ﻣوﺛر ﺳﭘﺎه در ﺑرﺧوردھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽرود.

واﺣد اطﻼﻋﺎت در دوره ﺟﻧﮓ
در اﯾن دوره ﺑﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﺳﭘﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﺣﻧﮫ ﮔردان اﺻﻠﯽ ﺟﻧﮓ ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ
زﻣﯾﻧﮫھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣرﺗﺑط ﺷوﻧد .در ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺟدﯾد ،ﺳﭘﺎه از ﺣﺎﻟت واﺣدی ﺧﺎرج
ﺷده و ﺗﻣﺎﻣﯽ واﺣدھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷوﻧد .از اﯾﻧرو واﺣد اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت
اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﻣﯽدھد.
ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب ﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻛل ﺳﭘﺎه ،اﻓراد دﯾﮕری ﺑﮫ رﯾﺎﺳت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه
ﻣﯽرﺳﻧد ﻛﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد ،رﺿﺎ ﺳﯾف اﻟﻠﮭﯽ ،ﺳﯾد ﻛﺎظم ﻛﺎظﻣﯽ ) ﻛﮫ در ﯾﻛﯽ از دﯾدارھﺎی دورهای
از ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽرﺳد( و ﻧﯾز اﺣﻣد وﺣﯾدی .اﯾن آﺧری از ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺗﺷﻛﯾل واﺣد
اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ھﻣواره ﻧﻘش

ﺟﺎﻧﺷﯾن اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه را داﺷﺗﮫ و ﺑﻌدھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ﺳﯾد ﻛﺎظم ﻛﺎظﻣﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻣﻧﺻوب ﻣﯽﺷود.
ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت در اﯾن دوره دارای ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﺧش اطﻼﻋﺎت ﻋراق ،اطﻼﻋﺎت ﺧﻠﯾﺞ و
ﻛﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ،اﻣﻧﯾت ،ﺑﺧش ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﺧش اﻓرﯾﻘﺎ ،ﺑﺧش ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه و ﺗﺷﻛﯾﻼت اداری ﺧﺎص ﺧود
اﺳت .ھر ﭼﻧد از ﻧظر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺟدد ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﭘس از ﺗﺷﻛﯾل وزارت
اطﻼﻋﺎت و ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر وظﺎﯾف اطﻼﻋﺎﺗﯽ آن ﭼﻧدان ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺻورت ﻧﻣﯽﮔﯾرد اﻣﺎ ﺗﻼش
ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺣوزهھﺎی ﺟدﯾدی ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت در ﻋرﺻﮫھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷود.

روﯾﻛردھﺎی ﺟدﯾد در ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺗﺷﻛﯾل وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻣﺣدودﯾتھﺎی وﺳﯾﻌﯽ را در دو ﻋرﺻﮫ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه اﯾﺟﺎد ﻛرد .ﺑﺎ ﺳﭘرده ﺷدن اطﻼﻋﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ در داﺧل و ﻧﯾز
اطﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و از ﺳوی دﯾﮕر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدن اﻣﻛﺎﻧﺎت و اﻧﺗﻘﺎل اﻓراد ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ
ﺳﭘﺎه ﺑﮫ اﯾن وزارت ﺧﺎﻧﮫ ،ﺟرﯾﺎن اطﻼﻋﺎت در ﺳﭘﺎه ﻋﻣﻼ ﺑﮫ رﻛود ﻛﺷﯾده ﺷد .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت اطﻼﻋﺎت در ﺳﭘﺎه ﺑدﻧﺑﺎل ﺗﻌرﯾف ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی ﺟدﯾد ﺑود ﺗﺎ ﻣﺟددا ﻓﺿﺎی
ﻻزم ﺑرای ﺗﺎﺛﯾر ﮔزاری در ﺟﺎﻣﻌﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ دو روﯾﻛرد ﺟدﯾد در
اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺗﺎ ﺣدودی رﻛود اﯾﺟﺎد ﺷده را ﺟﺑران ﻛرد .اول ﭘﯾﮕﯾری ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﮭﺿﺗﮭﺎ و ﺟﻧﺑشھﺎی
آزادﯾﺑﺧش اﺳﻼﻣﯽ و دوم اﯾﺟﺎد ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓھﺎی ﻧﺎﻣﻧظم .
در ﺧﺻوص روﯾﻛرد اول ،ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺧود در ﻟﺑﻧﺎن
و ﺳورﯾﮫ ﭘرداﺧت و ﺗﻼش ﻛرد ﺗﺎ در ﻛﺷورھﺎی ھﻣﺟوار ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ واﺣد ﻧﮭﺿﺗﮭﺎی ﺳﺎﺑق را ﻛﮫ ﻗﺑﻼ
ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮔروه ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺗظری ﺑود را ﭘر ﻛﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درﮔﯾرﯾﮭﺎی وﺳﯾﻊ اﺳراﺋﯾل در ﺟﻧوب
ﻟﺑﻧﺎن ﺗﻘوﯾت ﺣزب ﷲ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﺷﻣﮕﯾری روﺑرو ﺑود .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺧش ﻟﺑﻧﺎن ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت
ﺳﭘﺎه ﻣوﻓق ﺷد ﺗﺎ اوﻟﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را در ﻟﺑﻧﺎن داﯾر ﻛرده و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﺣﻛﻣﯽ را
در ﺳورﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﻛﻧد .
از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻣﯾزان ﺗﺎﺛﯾر ﮔزاری ﺣزب ﷲ در ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ دروﻧﯽ ﻟﺑﻧﺎن و ﻧﯾز اﺳﺗﻘﺎﻣت
آﻧﺎن در ﺟﻧوب ﻟﺑﻧﺎن در ﺑراﺑر اﺳراﺋﯾل ﻣﺷروﻋﯾت ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای اﯾن ﺟرﯾﺎن اﯾﺟﺎد ﻛرد .ﺣزب ﷲ از

اﯾن ﭘس ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ واطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺟﺎی ﺧود را درﻋرﺻﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻧظﺎﻣﯽ ﻟﺑﻧﺎن ﺑﺎز ﻛرد .ﺟرﯾﺎن ﮔروﮔﺎﻧﮕﯾری ﭼﻧد ﺗن از اﺗﺑﺎع آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺗوﺳط ﺣزب ﷲ و ﻧﯾز
ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ ﻛﮫ اﯾران در اﯾن ﻣﯾﺎن از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎم ﺑدﺳت آورد ،اﻟوﯾت وﯾژهای را ﺑرای ﺣزب ﷲ و
ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﻣوﺟب ﺷد .
ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷدن ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺣزب ﷲ ﻟﺑﻧﺎن ،ﺷوراﯾﯽ ﺑﻧﺎم ﺷورای ﻗرار ( ﺷورای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری(
در آن اﯾﺟﺎد ﺷد ﻛﮫ ﯾﻛﯽ از اﻋﺿﺎی آن ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﻟﺑﻧﺎن ﺑود ﻛﮫ ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه
ﻣﻧﺻوب ﻣﯽﺷد .وظﯾﻔﮫ اﯾن ﻓرد ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺳﭘﺎه در ﻟﺑﻧﺎن و ﻧﯾز ﻧظﺎرت ﺑر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾریھﺎی
ﻣﺗﺧذه در ﺣزب ﷲ ﻟﺑﻧﺎن ﺑود .
دوﻣﯾن روﯾﻛرد ﺟدﯾد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ،اﯾﺟﺎد ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓھﺎی ﻧﺎﻣﻧظم
اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﮔرﻓﺗن ﺟﻧﮓ ،ھﯾﭻ ﻧﮭﺎدی ﺑﺻورت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﻣﺗوﻟﯽ آن
ﻧﺑوده اﺳت .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺑﺎ ﺑﻛﺎرﮔﯾری ﺑرﺧﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻟﺷﮕرھﺎی
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﭘﺎه ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻠﯽ ﻓﺿﻠﯽ در اواﺧر ﺳﺎل ١٣٦٣ﺗﻼش ﻛرد ﺗﺎ ﯾك ﻗرارﮔﺎه ﺟﻧﮓھﺎی ﻧﺎﻣﻧظم ﺑﺎ
ﮔراﯾش اطﻼﻋﺎت و اﯾﺟﺎد ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت در درون ﺧﺎك ﻋراق ﺗﺎﺳﯾس ﻛﻧد .
ھر ﭼﻧد در ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﻛﺎر ﺑﮫ ﻋﻠت اﺧﺗﻼف دﯾدﮔﺎه ﻣﯾﺎن ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن اطﻼﻋﺎت و ﻧﯾروھﺎی
رزﻣﯽ در ﻣورد ﺳﺎﺧﺗﺎر ،ﻣﺎﻣورﯾت و ﻛﯾﻔﯾت اﯾن ﻗرارﮔﺎه اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑروز ﻛرده و ﻣوﺟب ﺧروج ﻓﺿﻠﯽ
و دﯾﮕر اطراﻓﯾﺎن وی از ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷود اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗﻼش ،ﻗرارﮔﺎه رﻣﺿﺎن اﺳت ﻛﮫ
ﻣرﻛزﯾت ﺟﻧﮓھﺎی ﻧﺎﻣﻧظم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﭘﺎه ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود و ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﯾﻛﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗرارﮔﺎهھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﭘﺎه در ﻛل ﺟﻧﮓ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود .
اﯾن ﻗرارﮔﺎه در ﺷﮭر ﻛرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﺗدرﯾﺞ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣوﻓق ﺟﻧﮓھﺎی ﻧﺎﻣﻧظم ﺑﺎز
ﻛرده و ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش آن ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺑﺧش اﻋظم ﻧﻔوذ ﺧود را ﺑر آن از دﺳت ﻣﯽدھد.
ﺑﻌدھﺎ اﯾن ﻗرارﮔﺎه ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﻗرارﮔﺎهھﺎی ﺳﭘﺎه ﺗﺣت اﻣر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻛل ﺳﭘﺎه ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن ﻗرارﮔﺎه ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ذواﻟﻘدر و ﻧﯾز ﻣﺣﻣد ﻧﻘدی )ﺷﻣس( اﺷﺎره ﻛرد.
ﻟﺷﮕر ده ﺑدر ﻛﮫ ﻣﺗﺷﻛل از ﻣﻌﺎودﯾن ﻋراﻗﯽ اﺳت ﻧﯾز ﺗﺣت اﻣر ھﻣﯾن ﻗرارﮔﺎه ﻗرار دارد .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اﯾن دوره اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود را ﺻرف اطﻼﻋﺎت ﻋراق ،ﻗرارﮔﺎه
رﻣﺿﺎن و ﻧﮭﺿﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯾرون از اﯾران ﻣﯽﻛﻧد .ﻣﺳﺋﻠﮫ اطﻼﻋﺎت ﻋراق ﺑﺎ ﺷدت ﮔرﻓﺗن
اﺧﺗﻼف ﻣﯾﺎن وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺑﺻورت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫای در آﻣده و

ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن ﺑدﺳت ﻋﻠﯽ آﻏﺎﻣﺣﻣدی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎﺑق ﻣﺟﻠس و ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭘرده ﻣﯽﺷود.
در اﯾن دوره ﯾك واﻗﻌﮫ ﺑﺻورت ﻣﺟرد ﻧﻘش اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽﻛﻧد و آن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣك
ﻓﺎرﻟﯾن اﺳت .ﺑدﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾلھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧﺎرج ﻛردن آﻣرﯾﻛﺎ از ﻣوﺿﻊ )ﺟﻧﮓ ﺑدون
ﺑرﻧده ﻣﯾﺎن اﯾران و ﻋراق( ﺑﺎب ﻣذاﻛرات ﺑﺎ آﻣرﯾﻛﺎ از طرﯾق ﻣﻧوﭼﮭر ﻗرﺑﺎﻧﯾﻔر ﮔﺷوده ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ
اﯾﻧﺑﺎر ﻣﺎﻣورﯾت رﺳﯾدﮔﯽ اﯾن ﭘروﻧده ﺑﮫ ﺟﺎی وزارت اطﻼﻋﺎت ﻛﮫ ﺑﺎﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺳﭘرده ﻣﯽﺷود .
ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت در اﯾن زﻣﺎن ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد اﺳت ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧدﻣﺎﺗش
در ﺟرﯾﺎن ﻣﺎﺟرای ﻣك ﻓﺎرﻟﯾن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺧﺑرﮔزاری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯾز ﺳﻔﺎرت اﯾران در ﭼﯾن
ﻣﯽرﺳد .ﻛﻧﺗرل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ورود ﻣك ﻓﺎرﻟﯾن ﺑﮫ اﯾران زﯾر ﻧظر وی و در ﺣوزه ﻋﻣل ﺑﺧش وﯾژه ﻣﻌﺎوﻧت
اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﻛﮫ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻌﺎل ﺷدن وﺳﯾﻊ وزارت اطﻼﻋﺎت در ﺧﺎرج ،ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷت .

اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ
ﺟﻧﮓ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد ﻛﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺻﻠﯽﺗرﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮔردﯾده و ﺳﭘﺎه ﻧﯾز ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻧظﺎﻣﯽ در ﻛﺷور را ﻛﻧﺗرل ﻣﯽﻛﻧد .ﺟﻧﮓ ﻣوھﺑﺗﯽ ﺑرای
ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﺷور ﺑود ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﮫ آن دﺳت ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧود زده و ﻧﯾز ﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھزﯾﻧﮫ و ﺑودﺟﮫ دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻛﻧﻧد .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﭼﻧﯾن ﭼﺷم
اﻧدازی دﯾﮕر وﺟود ﻧداﺷت .ﯾﻛﯽ از دﻻﯾل ﻗﺑول ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ  ٥٩٨ﺗوﺳط اﯾران ﮔزارش ﻣﺳﺋوﻻن اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﺣراﻧﯽ ﺑودن وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﻛﺷور ﺑود .از ھﻣﯾن رو ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗن ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﻓزاﯾش
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣردﻣﯽ ﺑود ﻛﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ھﺷت ﺳﺎل وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎد را ﺗﺣﻣل ﻛرده ﺑودﻧد .ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻧﮓ از ﺳوﯾﯽ آﻏﺎز ﺗﻌدﯾل ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾز ﺑود ﻛﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﺑﺻورت ﺑﯽروﯾﮫ رﺷد ﻛرده ﺑودﻧد و
ﺑودﺟﮫ ﻋظﯾﻣﯽ را ﺑر ﺧزاﻧﮫ دوﻟت ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﻛردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾﻧﮫھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ
اطﻼﻋﺎت اﻣری ﺿروری ﺑود.
ﺗﺷﻛﯾل ﻧﯾروی ﻗدس

ﺿرورت ﺑﺎزﻧﮕری در ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی دوران ﺟﻧﮓ و ﻧﯾز ﺗﻌرﯾف ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی ﺟدﯾد ﺗﺣوﻻت
وﺳﯾﻌﯽ را در درون ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه اﯾﺟﺎد ﻛرد .ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب رھﺑرﯾت ﺟدﯾد ﺑرای ﻧظﺎم ،ﺧط
ﻣﺷﯽھﺎی ﺟدﯾد ﻧﯾز ﺑرای ﺳﭘﺎه وﺿﻊ ﺷد ﻛﮫ ﯾﻛﯽ از آﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد ﻧﯾروی ﻣﻘﺎوﻣت و دﯾﮕری اﯾﺟﺎد ﻧﯾروﯾﯽ
ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﮭﺿﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﭘﺎه ﻛﮫ ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن ﺑراﺳﺎس
ﻓرﻣﺎن  ٢٦ﺷﮭرﯾور ﺳﺎل  ١٣٦٤آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ دارای ﺳﮫ ﻧﯾروی زﻣﯾﻧﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و ھواﯾﯽ ﺑود ،دو
ﻧﯾروی دﯾﮕر را ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﻛﮫ در ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺑوﺟود آورد ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻛﻠﯽ ﺧود
اﺿﺎﻓﮫ ﻛرد .ﻧﯾروی ﻗدس ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺣﺎﺻل ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻧﯾﺎدی ﻣﻌﺎوﻧت اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺑود اﻣﺎ ﺗﺑدﯾل
ﻣﻌﺎوﻧت ﺑﮫ ﻧﯾرو ھر ﭼﻧد ﻣزﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﺑق ﺳﭘﺎه داﺷت اﻣﺎ ﻣوﺟب ﯾك ﺟراﺣﯽ
دﯾﮕر در اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮔردﯾد .در ﺳﺎل  ١٣٦٨ﺳﺗﺎد ﻛل ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﻣﺷﺗرك ﺳﭘﺎه ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم
داد .در ﭘﯽ اﯾن ﺗﺣول ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ارﺗش ،ادارات ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺗﺎد ﻣﺷﺗرك ﻧﯾز ﺷﻛل ﮔرﻓت .ﯾﻛﯽ از
اﯾن ادارات ،اداره اطﻼﻋﺎت ﺳﺗﺎد ﻣﺷﺗرك ﺳﭘﺎه ﺑود ،ﺑﺎ ﺗﺷﻛﯾل اﯾن اداره ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎی ﻛﯾﻔﯽ
ﻧﯾروی ﻗدس ﺟذب اﯾن اداره ﺷدﻧد .اﯾن دوﻣﯾن زاﯾش اطﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺻﻠﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺑود .
ﻧﯾروی ﻗدس ﻋﻣﻼ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺣران ﺑوﺳﻧﯽ اﺳﯾر ﺑﺣراﻧﯽ ﺑود ﻛﮫ در واﻗﻊ ﻛل ﻛﺷور دﭼﺎر آن ﺑود.
ﺟرﯾﺎن اﻋطﺎی درﺟﺎت ﻧظﺎﻣﯽ و ﻧﯾز ﺑﺣران در ﺑودﺟﮫ ﺑﻧدی ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﺷور ﮔرﯾﺑﺎن اﯾن ﻧﯾروی
ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯾس را ﻧﯾز ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﺷور اﻋﻼم ﻛرده ﺑود ﻛﮫ
اﻗﺗﺻﺎد ﻛﺷور ﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫھﺎی آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﯾن ﻛﻧد اﻣﺎ دﺳت ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ را
ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از راﻧﺗﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺧودﻛﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﺳت ﻛﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎی ﺧودﻛﻔﺎﯾﯽ وارد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷوﻧد و ﻧﯾروی ﻗدس ﻧﯾز از اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺟرﯾﺎن اﻋطﺎی درﺟﮫھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻧﯾز
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧودﻛﻔﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ،طﺑﻘﮫ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻛﻧد ﻛﮫ
ﺳرﻣﻧﺷﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی و اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌد ﻣﯽﺷود .دوره ﺑﻼﺗﻛﻠﯾﻔﯽ ﭘس از ﺟﻧﮓ
ﺷﺎﯾﻌﺎت وﺳﯾﻌﯽ را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻧﺣﻼل ﻗدس را ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﻛﻧد و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺣران ﺑﺎﻟﻛﺎن و ﺷروع
ﺟﻧﮓ در ﺑوﺳﻧﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺟﻧﮓ ﺑوﺳﻧﯽ و ﻧﯾروی ﻗدس
ﺟﻧﮓ و ﺑﺣران در ﯾوﮔﺳﻼوی ﺳﺎﺑق ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑرون ﻣرزی ﻧﯾروی ﻗدس ﺑود.
ﺑراﺳﺎس ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻛﮫ از ﻛﺷﺗﺎر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﻛﺷور ﺗﺎزه اﺳﺗﻘﻼل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑوﺳﻧﯽ و ھرزﮔوﯾن در ﺟﮭﺎن

اﺳﻼم و ﻧﯾز اﯾران ﺻورت ﻣﯽﮔرﻓت ،اﻓﻛﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧواھﺎن ﻛﻣك ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﻛﺷور
ﺑود .ﺑراﺳﺎس ﺷواھدی ﻛﮫ ﻣوﺟود اﺳت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻛل ﺳﭘﺎه و ﻧﯾز ﺷﺧصھﺎﺷﻣﯽ از درﮔﯾر ﺷدن در
ﺟﻧﮓ ﺑوﺳﻧﯽ و ﻧﯾز اﻋزام ﻧﯾرو ﺑﮫ اﯾن ﻛﺷور ﭘرھﯾز داﺷﺗﻧد اﻣﺎ ﻧﯾروی ﻗدس در ﺗﻼش ﺑرای ﻛﺳب
ﻓﺿﺎی ﺟدﯾد ﺗﻧﻔﺳﯽ ،ﻧﯾروھﺎﯾﯽ را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯾت ﺑﮫ اﯾن ﻛﺷور اﻋزام ﻣﯽﻛﻧد .ﻓرﻣﺎﻧده اﯾن
ﻧﯾروھﺎ در اﯾن زﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻧﻘدی اﺳت و ﻣﻌﺎوﻧت وی ﻧﯾز ﺑر ﻋﮭده ﺣﺳﯾن ﷲ ﻛرم اﺳت .
ﺷدت ﮔرﻓﺗن ﺑﺣران در ﺑوﺳﻧﯽ و ﻛﺷﺗﺎر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﻛﺷور و ﻧﯾز ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﮔﺳﺗرده
اﻓﻛﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎن و ﻧﯾز ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﻼش اﯾران ﺑرای ﺧروج از اﻧزوای ﺳﯾﺎﺳﯽ
آن دوره ﻣوﺟب ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮔﺳﺗرده ﻧﯾروی ﻗدس در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺷود .اﻟوﯾت ﯾﺎﻓﺗن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺑوﺳﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮔﺳﺗرش ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾروی ﻗدس و ﻧﯾز ﻛﺳب اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ﺑﺣران ﺑوﺳﻧﯽ ،ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ ﻧﯾروی ﻗدس را از ﮔرداب اﻧﺣﻼل ﻧﺟﺎت ﻣﯽدھد و اﯾن ﻧﯾرو ﻧﯾز ﺑﺎ درك اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑوﺳﻧﯽ را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧﮕﯽ و ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻧﮭﺿﺗﯽ ﺑﺻورت اﻧﺣﺻﺎری در آورده و ﺣﺗﯽ وزارت
اطﻼﻋﺎت ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻗرارداد ﺻﻠﺢ دﯾﺗون در ﺳﺎل  ١٩٩٥ﻋﻣﻼ
ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺳﭘﺎه در ﺑوﺳﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .
ﻗرارداد ﺻﻠﺢ دﯾﺗون ﻛﮫ زﯾر ﻧظر آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽھﺎ ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾده در اوﻟﯾن ﺑﻧدھﺎی ﺧود
ﻣﺗذﻛرﻣﯽﺷود ﻛﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾد ظرف ﻣدت ﺷﺻت روز از ﺑوﺳﻧﯽ ﺧﺎرج
ﺷوﻧد و اﯾن ﺷﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی اﯾراﻧﯽ ھم ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﺑوﺳﻧﯽ ھﻧوز اﻟوﯾت ﺧود را در ﺻﺣﻧﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ از دﺳت ﻧداده ،ﺳﭘﺎه ﺗﺷﻛﻼت ﮔﺳﺗردهای را در ﺑوﺳﻧﯽ در اﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﻓرھﻧﮕﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﺗﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻛﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧود در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اداﻣﮫ دھد .از ﻧظر اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺑوﺳﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻛﺷوری ﻣﺳﻠﻣﺎن و در داﺧل اروﭘﺎ اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎری را ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﺎحھﺎی داﺧﻠﯽ
درون اﯾران دارد .
در اﯾن دوره ﺷﺧص رھﺑری ﺗوﺟﮫ وﯾژهای ﺑﮫ ﺑوﺳﻧﯽ داﺷﺗﮫ و اﻧﺗﺻﺎب اﯾت ﷲ اﺣﻣد ﺟﻧﺗﯽ
دﺑﯾر ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده وی در اﻣور ﺑﺎﻟﻛﺎن و ﺑوﺳﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ﺗوﺟﮫ وﯾژه اﺳت.
اﻧدﻛﯽ ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوریھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ،اﺣﻣد وﺣﯾدی ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻗﺎﺳم ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ
ﻓرﻣﺎﻧده ﻟﺷﮕر  ٤١ﺛﺎرﷲ ﺳﭘﺎه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﺧود در ﺷورای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم و ﻧﯾز ﺑﯾت رھﺑری
در اﻣر ﺗﺷﻛﯾل ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣوازی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺷود .ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾتھﺎی وﺳﯾﻊ آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫای از
ﻧﯾروی ﻗدس ﺧﺻوﺻﺎ در دوره ﭘس از دوم ﺧرداد ﻛﮫ ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت اﻋﺗﻣﺎد ﭼﻧداﻧﯽ وﺟود
ﻧدارد ،ﻧﯾروی ﻗدس در ﻋرﺻﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺻوﺻﺎ در ﻛﺷورھﺎی ﺑوﺳﻧﯽ ،ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺧﻠﯾﺞ،

ﻓﻠﺳطﯾن ،ﻟﺑﻧﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗرﻛﯾﮫ و ﻋراق ﮔﺳﺗرش ﺑﺳﯾﺎری ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﻛﮫ اھﻣﯾت اﯾن ﻧﯾرو
در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑرای آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑوده ﻛﮫ اﻧﺟﺎم ھرﮔوﻧﮫ ﻣذاﻛره ﺑﺎ اﯾران را ﻣﻧوط ﺑﮫ اﻧﺣﻼل
اﯾن ﻧﯾرو ﻛرده اﺳت .
از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣوازات ﮔﺳﺗرش ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی واﺣدھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ارﺗش و ﺳﭘﺎه در
ﺟﮭت ﺗوﻟﯾد ﻣوﺷﻛﮭﺎی دور ﺑرد ،ﻧﯾروی ﻗدس ﻣﺎﻣورﯾت داﺷﺗﮫ ﺗﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻛﺷورھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اروﭘﺎ
اھداف ﻣوﺷﻛﯽ ﺧﺎﺻﯽ را از طرﯾق ﺟﻣﻊ آوری ﭘﻧﮭﺎن و اطﻼﻋﺎت ﻣﺎھوارهای ﺗﻌرﯾف ﻛﻧد .اﯾﻧﻛﮫ اﺧﯾرا
ﯾﻛﯽ از ﺗﺋورﯾﺳنھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻧﺎح راﺳت از ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣرﯾﻛﺎ را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺿرﺑﺎت
ﻣوﺷﻛﯽ ﻛرده اﺳت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ھﻣﯾن ﻣﺎﻣورﯾت اﺳت .

