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(پایگاه اینترنتی )

پاسداران انقالب اسالمیساختار اطالعات و امنیت در سپاه

مانند دیگر نیروھای نظام فرماندھی در دروه اول تاسیس سپاه فاقد مشخصات سازمانی

انتصابات آن بر نظامی است و نظامی و امنیتی است. فرماندھی و ساختار سپاه فاقد درجھ بندی

ھای فردی و نزدیكی بھ مراكز قدرت تواناییاساس روابط سازمانی قبل از انقالب و نیز تا حدودی

سپاه كشوری بصورت مجزا و با فرایند متفاوتی گیرد. پذیرش نیروھای ستاد مركز وانجام می

یم وارد مراحل شوند بصورت مستقمركز سپاه پذیرش میگیرد. نیروھایی كھ برای ستادصورت می

شوند این معرفی دیگر اعضای ستاد، وارد پروسھ عضو گیری میشوند بلكھ معموال باگزینش نمی

ھای طوالنی صورت است. در طی این دوره تحقیقات وسیع و مصاحبھپروسھ بسیار كند و نیز سخت

طبقاتی نیروھای فكری و عقیدتی فرد داوطلب كامال مشخص شود. خاستگاه ھایگیرد تا گرایشمی

متوسط و فقیر است كھ در پی دفاع از آرمانھای انقالب و دفاع از وضعیت موجود بھ سپاه نیز طبقات

یك محمل اند چرا كھ سپاهجذب سپاه شده٢٥تا ١٨پیوندند. در تھران بیشتر جوانان در سنین میآن

اجتماعی و فقر آنان ھایابریھای رژیمی است كھ مایھ اصلی نابرآرمانی برای زدودن تمام نمایھ

مركزی كھ در مركز ساواك در بوده است.؛  در این دوره سپاه دارای دو بخش اصلی است: ستاد

شود و اطالعات بھ قصر فیروزه منتقل میتھران مستقر شده و بعدھا با انتقال این مركز بھ وزارت

شود.؛ویژه تقسیم بندی میگانھ و چند ناحیھنیز سپاه كشوری كھ بتدریج در مناطق یازده

شود مانند واحد بندی میستاد مركزی سپاه در این دوره بصورت واحدھای مجزا تقسیم

عملیات، واحد حفاظت پرسنلی، واحد سمعی بصری، واحد مخابرات، واحد اطالعات، واحد

هللا سط آیتبیست میلیونی تواطالعات، واحد تداركات، واحد آموزش و بعدھا با فرمان تشكیل ارتش

؛  سپاه كشوری نیز تقسیم بندی خود را بر ھمین اساس .شودخمینی واحد بسیج نیز بھ آن اضافھ می

شوند. در اینمناطق تھران و اصفھان قویترین سازمانھای سپاه در سطح كشور محسوب میدارد و

دارد. تا ور رادوره تھران منطقھ ده كشوری است و سپاه آن قویترین واحد اطالعات در سطح كش

كھ یكی از مقطع تشكیل وزارت اطالعات سپاه دو مركز موازی اطالعات را در خود جمع دارد

سپاه.؛شود و دیگری از خارجدرون سپاه كنترل می

آزادیبخش سپاهھاینھضتواحد



سپاه تشكیل شد، اما سپاه ھای آزادی بخش سپاه بوسیلھ محمد منتظری در داخلواحد نھضت

سالھا قبل از انقالب روابط بسیار محملی برای پوشش رسمی فعالیتھای برون مرزی وی بود كھتنھا 

كرده بود. این واحد را ھر چند شاید بتوان بھ ای با نھضتھای آزادبخش منطقھ و جھان برقرارگسترده

ھ دانست، اما بھ علت شخصیت با نفوذ محمد منتظری كنوعی اطالعات خارجی سپاه در این دوره

فرماندھی و كنترل آن نیز در بیرون از سپاه بود و ھمین مسئلھ گنجید،ھای سپاه نمیاصوال در قالب

میان فرماندھی سپاه و نیز سپاه با وزارت خارجھ شده بود. واقعھ اشغال ھای بسیارموجب تنش

بود. از ھا در دوره دولت موقت توسط محمد منتظری و نیروھای وی اوج این تنشفرودگاه تھران

ھای آزادیبخش بدونھاشمی وظیفھ این واحد حمایت از نھضتمنتظری و بعدھا سید مھدینظر محمد

بود.؛  اما نھایتا فعالیتھای توجھ بھ ماھیت آنھا و نیز سیاستھای رسمی كشور در عرصھ خارجی

با دولت رجایی شدید آن با سیاست خارجی دولت موقت و بعدھا خارج از قاعده این واحد و نیز تزاحم

منجر بھ انحالل آن شد.

بخشی از نیروھای این واحد از سپاه خارج شدند و جریان نھضت جھانی اسالم را بھ 

ھاشمی ایجاد كردند و گروه دیگری نیز جذب واحد اطالعات شدند. انحالل اینسید مھدیرھبری

ر آن زمان ریاست مجلسھاشمی رفسنجانی كھ دواحد از طریق مصوبھ مجلس و نیز دخالت صریح

نظر گرفتھ را برعھده داشت، انجام گرفت. بنا بھ دالیلی كھ بعدھا در تاسیس وزارت اطالعات نیز در

این نیرو خواھد ھاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت كھ قدرت گرفتن اطالعات سپاه موجب كودتایشد،

شد. ؛

سپاهاطالعاتواحد

مخالف انقالب و معارض آوری اطالعات از گروھایواحد اطالعات سپاه با انگیزه جمع 

رضایی است كھ بعدھا پس از تاسیس شد. اولین فرمانده واحد اطالعات ستاد مركزی سپاه ، محسن

این دوره عمدتا از نیروھای بسیار شود. كادر این واحد درمرتضی رضایی فرمانده كل سپاه می

كھ قبل از انقالب تجربھ فعالیتھای مخفی و نیز ی استجوان تشكیل شده اما ھدایت آنھا زیر نظر كسان

سازمانی آن نیز اند.  از اینرو تقسیم كار نیز بسیار ابتدایی بوده و ساختارداشتھبرخورد با ساواك را

بوده و تنھا منبع آموزشی آنھا ھنوز شكل نھایی خود را نیافتھ است، نیروھای آن فاقد تجربھ اطالعاتی

بیشتر اسناد ساواك تا زمان تحویل بھ وزارت مانده از ساواك است. در این مقطعنیز جزوات برجای

؛  واحد اطالعات سپاه در این مقطع از امكانات ساواك و .اطالعات در دست واحد اطالعات است

دارد. كند و از نظر فنی در سطح پائینی قرارمصادره شده از وابستگان رژیم سابق استفاده میاموال



اساس روابط آزمون و خطا كامال در ساختار آن مشھود بوده و نحوه گزینش آن نیز برروحیھ

جوانان انقالبی شھر ری و دوستانھ افراد با یكدیگر است. در این دوره ھستھ اصلی واحد اطالعات را

دھند و این انحصار در تشكیل میھای اطراف آن مانند نازی اباد و جوانمرد قصاب و خزانھمحلھ

ماند.؛میاختار اطالعاتی سپاه برای سالیان متمادی برجایس

ای دو مورد اطالعات تائید نشدهحزب توده و فرقان، برخورد با كودتای نوژه ( در اینمتالشی كردن

ھای دارد) و نیز برخورد با آندستھ از گروهھای اطالعاتی شوروی سابق وجوداز ھمكاری سازمان

كارنامھ واحد اطالعات در این دوره است. واحد اطالعات سپاه شده اند،سیاسی كھ وارد فاز نظامی

نزدیكی با دادستانی انقالب و بخش اطالعات آن دارد و تقریبا بصورت در این دوره ھمكاری بسیار

كند.؛میضابط این نھاد عمل

اید فراموش شود. نبكشور تقسیم میسپاه در طی این سالھا بھ دو بخش اصلی ستاد مركزی و سپاه

سپاه بھ دو بخش صف و ستاد بوده است. ( كرد كھ این تقسیم بندی واقع بھ نوعی تقسیم ابتدایی

حالت برنامھ ریزی و كنترل اجرا را برعھده دارند در نیروھای ستادی در یك تشكیالت نظامی عمدتا

د مركزی را دارند نیروھای عملیاتی كھ وظیفھ اجرای دستورات ستاحالیكھ نیروھای صف معموال بھ

دوره سپاه كشوری خصوصا سپاه تھران در زمینھ اطالعات و نیز عملیات شود). در ایناطالق می

كند. گشتھای اطالعاتی القارعھ در این دوره از ابتكارات بسیاریافتھ و موثر عمل میبسیار سازمان

رود. موثر سپاه در برخوردھای خیابانی بشمار می

جنگر دورهواحد اطالعات د

شود تا تمامی تالش میدر این دوره با تثبیت سپاه بھ عنوان صحنھ گردان اصلی جنگ،

جدید، سپاه از حالت واحدی خارج ھای اطالعاتی نیز بھ جنگ مرتبط شوند. در سازمان دھیزمینھ

معاونت اینرو واحد اطالعات سپاه نیز بھ شوند. ازشده و تمامی واحدھا بھ معاونت تبدیل می

.دھداطالعات سپاه تغییر نام می

اطالعات سپاه با انتصاب محسن رضایی بھ فرماندھی كل سپاه، افراد دیگری بھ ریاست

ای یكی از دیدارھای دورهرسند كھ از آن جملھ اند، رضا سیف اللھی، سید كاظم كاظمی ( كھ درمی

آخری از ھمان زمان تشكیل واحد رسد) و نیز احمد وحیدی. ایناز مناطق جنگی بھ شھادت می

بھ فرماندھی اطالعات سپاه ھمواره نقش اطالعات سپاه بھ فرماندھی محسن رضایی تا زمان رسیدن



شھادت سید كاظم كاظمی بھ ریاست این ساختار جانشین اطالعات سپاه را داشتھ و بعدھا نیز با

.شودمنصوب می

اطالعات خلیج و بخش اطالعات عراق،معاونت اطالعات در این دوره دارای ساختار 

تشكیالت اداری خاص خود كشورھای عربی، امنیت، بخش لبنان، بخش افریقا، بخش عملیات ویژه و

سپاه پس از تشكیل وزارت است. ھر چند از نظر سازمانی، ساماندھی مجدد معاونت اطالعات

گیرد اما تالش صورت نمیآسانی اطالعات و گرفتھ شدن بیشتر وظایف اطالعاتی آن چندان بھ

.ھای اطالعاتی تعریف شودعرصھھای جدیدی برای فعالیت این معاونت درشود تا حوزهمی

معاونت اطالعات سپاهرویكردھای جدید در

را در دو عرصھ ھای وسیعیھمانگونھ كھ گفتھ شد تشكیل وزارت اطالعات، محدودیت

امنیتی در داخل و نیز كرد. با سپرده شدن اطالعاتداخلی و خارجی برای اطالعات سپاه ایجاد 

امكانات و انتقال افراد با تجربھ اطالعات خارجی بھ وزارت اطالعات و از سوی دیگر گرفتھ شدن

.عمال بھ ركود كشیده شدسپاه بھ این وزارت خانھ، جریان اطالعات در سپاه

بود تا مجددا فضای ھای جدیدیتبنابراین تشكیالت اطالعات در سپاه بدنبال تعریف مامور

زمینھ دو رویكرد جدید در الزم برای تاثیر گزاری در جامعھ اطالعاتی را داشتھ باشد. در این

ھای پیگیری حمایت از نھضتھا و جنبشاطالعات سپاه تا حدودی ركود ایجاد شده را جبران كرد. اول

.نامنظمھایآزادیبخش اسالمی و دوم ایجاد جریان جنگ

خود در لبنان در خصوص رویكرد اول، معاونت اطالعات سپاه بسرعت بھ تقویت نیروھای

نھضتھای سابق را كھ قبال و سوریھ پرداخت و تالش كرد تا در كشورھای ھمجوار جای خالی واحد

درگیریھای وسیع اسرائیل در جنوب حوزه فعالیت گروه محمد منتظری بود را پر كند. با توجھ بھ

در این مرحلھ بخش لبنان معاونت اطالعات .ویت حزب هللا با موفقیت چشمگیری روبرو بودلبنان تق

ھای محكمی را نظامی خود را در لبنان دایر كرده و پایگاهھای آموزشسپاه موفق شد تا اولین پایگاه

.در سوریھ ایجاد كند

ونی لبنان و نیز استقامت دراز سوی دیگر باال رفتن میزان تاثیر گزاری حزب هللا در مناقشھ

برای این جریان ایجاد كرد. حزب هللا از آنان در جنوب لبنان در برابر اسرائیل مشروعیت خاصی را



معاونت اطالعات سپاه جای خود را درعرصھ مناقشات این پس با حمایتھای مالی، نظامی واطالعاتی

اتباع آمریكایی توسط حزب هللا و نیز گروگانگیری چند تن از سیاسی ونظامی لبنان باز كرد. جریان

ای را برای حزب هللا و میان از نظر سیاسی و نظام بدست آورد، الویت ویژهمنافعی كھ ایران در این

.اطالعات سپاه موجب شدمعاونت

شورای تصمیم گیری) )با نھایی شدن سازماندھی حزب هللا لبنان، شورایی بنام شورای قرار

توسط معاونت اطالعات سپاه كھ یكی از اعضای آن فرمانده سپاه لبنان بود كھدر آن ایجاد شد 

ھای لبنان و نیز نظارت بر تصمیم گیریشد. وظیفھ این فرد فرماندھی نیروھای سپاه درمنصوب می

.متخذه در حزب هللا لبنان بود

نامنظم ھایجنگدومین رویكرد جدید اطالعاتی معاونت اطالعات سپاه، ایجاد جریان

سازماندھی شده متولی آن اطالعاتی است كھ با توجھ بھ شدت گرفتن جنگ، ھیچ نھادی بصورت

بكارگیری برخی از فرماندھان لشگرھای نبوده است. در چنین شرایطی فرماندھی اطالعات سپاه با

م با ھای نامنظتالش كرد تا یك قرارگاه جنگ١٣٦٣عملیاتی سپاه مانند علی فضلی در اواخر سال

.آوری اطالعات در درون خاك عراق تاسیس كندھای جمعگرایش اطالعات و ایجاد حلقھ

اطالعات و نیروھای ھر چند در ھمان ابتدای كار بھ علت اختالف دیدگاه میان فرماندھان

بروز كرده و موجب خروج فضلی رزمی در مورد ساختار، ماموریت و كیفیت این قرارگاه اختالفاتی

این تالش، قرارگاه رمضان است كھ شود اما نتیجھاطرافیان وی از معاونت اطالعات میو دیگر 

ھای و بعدھا بھ یكی از مھمترین قرارگاهشودھای نامنظم اطالعاتی سپاه محسوب میمركزیت جنگ

.شودمیاطالعاتی و عملیاتی سپاه در كل جنگ تبدیل

ھای نامنظم باز تجربھ موفق جنگرا بھ عنوان اولیناین قرارگاه در شھر كرمانشاه بتدریج جای خود

دھد. نفوذ خود را بر آن از دست میكرده و با گسترش آن بتدریج معاونت اطالعات بخش اعظم

گیرد. سپاه تحت امر مستقیم فرماندھی كل سپاه قرار میھایبعدھا این قرارگاه نیز مانند دیگر قرارگاه

توان بھ محمد باقر ذوالقدر و نیز محمد نقدی (شمس) اشاره كرد. میهاز فرماندھان اصلی این قرارگا

.متشكل از معاودین عراقی است نیز تحت امر ھمین قرارگاه قرار داردلشگر ده بدر كھ

عراق، قرارگاه بنابراین در این دوره اطالعات سپاه تمام توان خود را صرف اطالعات

عراق با شدت گرفتن كند. مسئلھ اطالعاتایران میرمضان و نھضتھای اسالمی در بیرون از 

ای در آمده و جداگانھاختالف میان وزارت اطالعات و معاونت اطالعات سپاه بصورت فرماندھی



فعلی صدا و سیمای جمھوری مسئولیت آن بدست علی آغامحمدی نماینده سابق مجلس و قائم مقام

.شوداسالمی سپرده می

كند و آن مسئلھ مك میبصورت مجرد نقش اطالعات سپاه را برجستھدر این دوره یك واقعھ 

آمریكا از موضع (جنگ بدون ھاشمی رفسنجانی برای خارج كردنفارلین است. بدالیلی با تمایل

شود. اما منوچھر قربانیفر گشوده میبرنده میان ایران و عراق) باب مذاكرات با آمریكا از طریق

اطالعات كھ بانی اطالعات خارجی است بھ این پرونده بھ جای وزارتاینبار ماموریت رسیدگی 

.شوداطالعات سپاه سپرده می

بعدھا بھ علت خدماتش قائم مقام معاونت اطالعات در این زمان فریدون وردی نژاد است كھ

نیز سفارت ایران در چین در جریان ماجرای مك فارلین بھ ریاست خبرگزاری جمھوری اسالمی و

و در حوزه عمل بخش ویژه معاونت رسد. كنترل عملیاتی ورود مك فارلین بھ ایران زیر نظر ویمی

شدن وسیع وزارت اطالعات در خارج، فعالیت گیرد كھ مدتھا بھ دلیل فعالاطالعات سپاه صورت می

.چندانی نداشت

جنگاطالعات سپاه و پایان

ترین ساختار اطالعاتی اصلیعات تبدیل بھرسد كھ وزارت اطالجنگ در زمانی بھ پایان می

كند. جنگ موھبتی برای كشور را كنترل میگردیده و سپاه نیز تقریبا بزرگترین تشكیالت نظامی در

سایھ آن دست بھ گسترش سازمانی خود زده و نیز مبالغ ساختارھای امنیتی و نظامی كشور بود تا در

و امنیتی دریافت كنند. اما در پایان جنگ چنین چشم بودجھ دفاعی بسیاری را بھ عنوان ھزینھ و

توسط ایران گزارش مسئوالن اقتصادی ٥٩٨نداشت. یكی از دالیل قبول قطعنامھ اندازی دیگر وجود

بحرانی بودن وضعیت اقتصاد كشور بود. از ھمین رو پایان گرفتن جنگ بھ نوعی افزایشمبنی بر

بودند. پایان ھشت سال وضعیت بحرانی اقتصاد را تحمل كردهمطالبات مردمی بود كھ در تمامی این 

رویھ رشد كرده بودند و بیجنگ از سویی آغاز تعدیل سازمانھای نظامی نیز بود كھ بعضا بصورت

ھا از جملھ تجدید سازمان در تمامی زمینھكردند. بنابراینبودجھ عظیمی را بر خزانھ دولت تحمیل می

.اطالعات امری ضروری بود

نیروی قدستشكیل



ھای جدید تحوالت ساختارھای دوران جنگ و نیز تعریف ماموریتضرورت بازنگری در

اطالعات سپاه ایجاد كرد. با انتخاب رھبریت جدید برای نظام، خط وسیعی را در درون معاونت

د نیرویی برای سپاه وضع شد كھ یكی از آنھا ایجاد نیروی مقاومت و دیگری ایجاھای جدید نیزمشی

حمایت از نھضتھای اسالمی در سرتاسر جھان شد. بنابراین سپاه كھ تا این زمان براساسبرای

بود، دو آیت هللا خمینی دارای سھ نیروی زمینی، دریایی و ھوایی١٣٦٤شھریور سال ٢٦فرمان 

كلی خود ساختارنیروی دیگر را نیز با تغییراتی كھ در بسیج و معاونت اطالعات بوجود آورد بھ

اطالعات سپاه بود اما تبدیل اضافھ كرد. نیروی قدس سپاه پاسداران حاصل تغییرات بنیادی معاونت

سابق سپاه داشت اما موجب یك جراحی معاونت بھ نیرو ھر چند مزیتھای بیشتری برای اطالعات

پاه تغییر نام سپاه پاسداران بھ ستاد مشترك سستاد كل١٣٦٨دیگر در این ساختار گردید. در سال 

ارتش، ادارات مختلف ستاد مشترك نیز شكل گرفت. یكی از داد. در پی این تحول بر مبنای ساختار

ستاد مشترك سپاه بود، با تشكیل این اداره بسیاری از نیروھای كیفی این ادارات، اداره اطالعات

.بوداصلی اطالعات سپاهاداره شدند. این دومین زایش اطالعاتی از ساختار نیروی قدس جذب این
بحران بوسنی اسیر بحرانی بود كھ در واقع كل كشور دچار آن بود. نیروی قدس عمال تا زمان

نظامی و نیز بحران در بودجھ بندی نیروھای نظامی كشور گریبان این نیروی جریان اعطای درجات

.را نیز گرفتھ بودتازه تاسیس

بھ نیروھای نظامی كشور اعالم كرده بود كھ رئیس جمھورھاشمی رفسنجانی بھ عنوان

ھای آنان را تامین كند اما دست نیروھای نظامی را تواند ھزینھنمیاقتصاد كشور مانند زمان جنگ

اقتصادی با استفاده از رانتھای دولتی بھ منظور خودكفایی باز گذاشتھ بود. بھ دنبالبرای فعالیتھای

ھای نظامی معاونتھای خودكفایی وارد ساختار سازمانیھمین سیاست است كھ در تمامی نیرو

نظامی و نیز ھایجریان اعطای درجھ.شوند و نیروی قدس نیز از این مسئلھ مستثنی نیستمی

كند كھ ایجاد میھای خودكفایی اقتصادی، طبقھ خاصی را در نیروھای نظامی و امنیتیبرنامھ

دوره بالتكلیفی پس از جنگ .شودھای بعد میدر سالسرمنشا بسیاری از مفاسد اقتصادی و امنیتی

مسئلھ تا زمان بحران بالكان و شروع كند و اینشایعات وسیعی را مبنی بر انحالل قدس را شایع می

.یابدجنگ در بوسنی ادامھ می

بوسنی و نیروی قدسجنگ

نیروی قدس بود. سابق نقطھ عطفی بر فعالیتھای برون مرزی جنگ و بحران در یوگسالوی

مسلمانان در كشور تازه استقالل یافتھ بوسنی و ھرزگوین در جھان براساس تبلیغاتی كھ از كشتار



گرفت، افكار عمومی بھ نوعی خواھان كمك بھ مسلمانان این كشور صورت میاسالم و نیز ایران

رگیر شدن در ھاشمی از دشواھدی كھ موجود است فرماندھی كل سپاه و نیز شخصبود. براساس

نیز اعزام نیرو بھ این كشور پرھیز داشتند اما نیروی قدس در تالش برای كسب جنگ بوسنی و

كند. فرمانده اینتنفسی، نیروھایی را برای ارزیابی وضعیت بھ این كشور اعزام میفضای جدید

.نیروھا در این زمان محمد نقدی است و معاونت وی نیز بر عھده حسین هللا كرم است

و كشتار مسلمانان این كشور و نیز برانگیختھ شدن گسترده شدت گرفتن بحران در بوسنی

اسالم و از سوی دیگر تالش ایران برای خروج از انزوای سیاسی افكار عمومی جھان و نیز جھان

شود. الویت یافتن سیاسی و امنیتی گسترده نیروی قدس در این منطقھ میآن دوره موجب فعالیت

گسترش سازمان نیروی قدس و نیز كسب امكانات بیشتر است. بحران بوسنی، بھ بھ معنایبوسنی

دھد و این نیرو نیز با درك این وضعیت بوسنی را قدس را از گرداب انحالل نجات مینوعی نیروی

عنوان منطقھ جنگی و حوزه فعالیتھای نھضتی بصورت انحصاری در آورده و حتی وزارتبھ

عمال ١٩٩٥ا توجھ فرماندھی سپاه در منطقھ تا قبل از قرارداد صلح دیتون در سالاطالعات نیز ب

.گیردتحت الشعاع سپاه در بوسنی قرار می

ھا بھ امضا رسیده در اولین بندھای خود نظر آمریكاییقرارداد صلح دیتون كھ زیر

ز بوسنی خارج باید ظرف مدت شصت روز اخارجی مسلح میشود كھ تمامی نیروھایمتذكرمی

شود. با توجھ بھ اینكھ بوسنی ھنوز الویت خود را در صحنھ ھم میشوند و این شامل نیروھای ایرانی

ای را در بوسنی در اشكال مختلف فرھنگی و نداده، سپاه تشكالت گستردهسیاست خارجی از دست

دھد. از نظر امنیتی كند تا بھ حضور خود در این منطقھ ادامھبازسازی ایجاد میاقتصادی و حتی

داخلی ھایبھ عنوان كشوری مسلمان و در داخل اروپا اھمیت بسیاری را برای برخی از جناحبوسنی

.درون ایران دارد

ای بھ بوسنی داشتھ و انتصاب ایت هللا احمد جنتی توجھ ویژهدر این دوره شخص رھبری

.ن و بوسنی نشان دھنده این توجھ ویژه استعنوان نماینده وی در امور بالكادبیر شورای نگھبان بھ
ھاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی جای خود را بھ قاسم سلیمانی جمھوریاندكی قبل از پایان ریاست

دھد تا خود در شورای تشخیص مصلحت نظام و نیز بیت رھبری ثارهللا سپاه می٤١فرمانده لشگر 

ای از خامنھھای وسیع آیت هللای فعال شود. با حمایتتشكیل نھادھای موازی امنیتی و اطالعاتدر امر

چندانی وجود نیروی قدس خصوصا در دوره پس از دوم خرداد كھ بھ وزارت اطالعات اعتماد

خلیج، ندارد، نیروی قدس در عرصھ اطالعات خارجی خصوصا در كشورھای بوسنی، حاشیھ



كھ اھمیت این نیرو كند. گفتھ شدهپیدا میفلسطین، لبنان، افغانستان، تركیھ و عراق گسترش بسیاری

مذاكره با ایران را منوط بھ انحالل ای بوده كھ انجام ھرگونھدر سالھای اخیر برای آمریكا بھ گونھ

.این نیرو كرده است

ھای واحدھای صنعتی نظامی ارتش و سپاه در گسترش تواناییاز سوی دیگر بھ موازات

نیروی قدس ماموریت داشتھ تا در بسیاری از كشورھا از جملھ اروپا جھت تولید موشكھای دور برد،

ای تعریف كند. اینكھ اخیرا از طریق جمع آوری پنھان و اطالعات ماھوارهاھداف موشكی خاصی را

ھای نظامی جناح راست از سیمای جمھوری اسالمی، آمریكا را تھدید بھ ضرباتتئوریسنیكی از

.این ھمین ماموریت استموشكی كرده است ناشی از 


