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شنبھ ٣ اردیبھشت ١٣٨۴ سیاست

بھ مناسبت دوم اردیبھشت سالگرد تأسیس سپاه پاسداران

بازوي مكتبي
بعد از پیروزي انقالب اسالمي بھ مرور عواملي ھمچون بحران ھاي منطقھ اي در
و تركمن صحرا  منطقھ  و  بلوچستان  و  سیستان  خوزستان،  كردستان،  ھاي  استان 
ظھور روز افزون جریان ھاو سازمان ھاي سیاسي- نظامي و تحركات و تھدیداتي
بدنھ اي از  عمده  بخش  و فروپاشي  داد  مي  انقالب انجام  با  مقابلھ  آمریكا براي  كھ 
حضرت فرمان  بھ  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  كھ  شد  باعث  ارتش،  اصلي 

امام(ره) تشكیل شود.
یاسر مرادي

پس از پیروزي انقالب اسالمي، بزرگمردان این انقالب با تكیھ بر تجربھ جنبش تنباكو، داستان مشروطیت

و كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بھ این نتیجھ  رسیدند كھ انقالب نیازمند بھ یك بازوي نیرومند مسلح براي دفاع
نیز انقالب را  فرھنگي  مكتبي و  اھداف  دقیقًا   كھ  مسلح  یك نھاد  تشكیل  انقالب است.  تداوم  از خویش و 

پیگیري  كند. در جلسات مختلفي از ١٣ بھمن ۵٧ تا ده فروردین ۵٨ مورد بحث قرار گرفت و سرانجام در

دوم اردیبھشت ١٣۵٨ سپاه پاسداران انقالب اسالمي آغاز بھ كار كرد.

براي ارتش را  برخي حضور  مختلفي مطرح است.  پاسداران مباحث  تشكیل سپاه  و لزوم  مورد علل  در 

تداوم انقالب كافي مي دانستند و برخي نیز اصًال  بر انحالل ارتش تأكید مي كردند لذا سعي كردیم در این

مورد را  موجود  نبایدھاي  و  باید  تمام  و  بپردازیم  اسالمي  انقالب  نظامي  بازوي  تشكیل  روایت  بھ  مقالھ 
بررسي قرار دھیم.

ضرورت تشكل 

ھاي فدایي، مانند مجاھدین خلق، چریك  نظامي مخالف نظام  پیروزي انقالب سازمانھاي سیاسي-  پس از 
سازمان پیكار و ... در گوشھ و كنار كشور بھ سرعت فعالیت ھاي جدیدي را براي ایجاد ناامني در كشور

قدرت از  خود  شدن  گذاشتھ  كنار  بھ  و  دانستند  مي  انقالب  اصلي  وامدار  را  كھ خود  آنان  كردند.  آغاز 

اعتراض داشتند، موفق شدند حمایت گروھھاي غیرمذھبي چپ مانند حزب توده را جلب نمایند. آنان در ابتدا

با ھدف قرار دادن ارتش سعي كردند شعار تشكیل «ارتش خلق» را حاكم نمایند و سپس دم از انحالل ارتش

دفاع مسلحانھ از موفقیتي دست نیافتند.از سوي دیگر، ضرورت  گاه در این ھدف خود بھ  زدند ولي ھیچ 

پاسدار یافتھ كھ  سازمان  نیرویي  نیاز بھ  آن،  بھ تبع  و  داخلي و خارجي  دشمنان  ھجوم  در برابر  انقالب 

میان در  مسئوالن، چھ  سطح  در  انقالبي چھ  مذھبي-  ھاي  گروه  و  ھا  شخصیت  میان  در  باشد،  انقالب 

اعتماد اكتفا و  موجود  بھ ارتش  نمي توانستند  مذھبي  مي شد.نیروھاي  احساس  ھا و جوانان انقالبي  توده 

كنند. ارتشي كھ روحیھ اي نداشت و نیروھاي خالص آن ھنوز در رده پایین و ناشناختھ بودند. اما فشار و

تھدید گروه ھاي مخالف و برانداز و تجزیھ طلب چھ در خیابان ھاي تھران و چھ در شھرھا و خصوصًا
سبب ضرورت ایجاد ھر چھ سریع تر نیروي نظامي- در مناطق مرزي كامًال احساس مي شد. بھ ھمین 

انقالبي كھ پشتوانھ قدرت سیاسي نظام جدید باشد نیز احساس شده، بھ این ترتیب چند گروه مذھبي انقالبي

جداگانھ دست بھ كار شدند و ھستھ ھایي تشكیل دادند كھ با تجمع وحدت آنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي،

پدید آمد.

امام خمیني(ره) درباره ضرورت ایجاد سپاه چنین مي فرمایند:

در ایجاد سپاه پاسداران، فقط این نبود كھ نظام مي خواھد از نو یك نیروي مسلح درست كند- مسألھ تنھا بھ

مسألھ این بود كھ در یك تشكیالت نظامي كھ بھ وسیلھ این جا ختم نمي شد- مسألھ از این ھم باالتر بود؛ 
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و لحاظ تمام اجزا رعایت  قدرت- در  یعني- عامل معنوي  عقیده و ایمان  فكر و  وجود مي آمد،  انقالب بھ 
بشود؛ و تا آنجا كھ ممكن بود، این كار شد...

خواستند، نمي  را  آن  كھ  كساني  آمد،  وجود  بھ  كھ  آن  از  بعد  پاسداران  سپاه  بود؛  این  قضیھ  اساس   ...

بارھا آن را تا مرز انحالل بردند و بھ انزوا انداختند؛ نسبت بھ آن بي اعتنایي كردند و بھ آن امكانات ندادند؛

مي ماند؛ چرا؟ چون عامل اما سپاه ماند و مي ماند. این گونھ پایھ مستحكمي  بارھا از آن بدگویي كردند؛ 

دارد. آن عامل ھم وجود  امروز  است و  وجود داشتھ  وافر  بھ طور  سازمان  درون این  قدرت در  معنوي 

مجاھدت خدا،  براي  مجاھدت  تكلیف،  اداي  براي  مجاھدت  اخالق،  ایمان،  اعتقاد،  چیست؟  قدرت  معنوي 

را حفظ نظام  یك  و  مجموعھ  یك  كھ  اینھاست  است؛  مھم  اینھا  تالش؛  و  مجاھدت  آن  مادي  درآمد  منھاي 

كھ مخالفان بعضي از ظواھري  نباید بھ  امروز ھم ھست.  معنا بود و  ھم ھمین  در اصل انقالب  مي كند؛ 

اصل نظام سعي مي كنند آنھا را درشت و پررنگ و رنگ آمیزي كنند و نسبت بھ آنھا مبالغھ نمایند، فریب

خورد؛ حقیقت قضیھ وجود ایمان است...

سپاه چگونھ بوجود آمد
بحث تشكیل سپاه خود داستان جالبي دارد. سپاه پاسداران در واقع متشكل از چھار گروه مسلح بود كھ ھر

كدام در اوایل انقالب، فعالیت ھایي را در این زمینھ دنبال مي كردند.

دلیل فروپاشي نیز بھ  نداشت و  دل خوشي  كمیتھ ھاي انقالبي  استقالل عمل  موقت از  زمان دولت  در آن 

قواي انتظامي و نظامي، فاقد ابزار الزم براي اعمال حاكمیت بر كشور بود. از این رو درصدد برآمد تا یك
بھ منظور  ھمین  بھ  آورد.  وجود  بھ  خود  نظر  تحت  و  ملي»  «گارد  نظریھ  چارچوب  در  مسلح  نیروي 
درخواست مھندس بازرگان مرحوم حسن الھوتي حكمي از امام براي تشكیل این نیرو دریافت كرد. دولت

موقت نیز، دكتر ابراھیم یزدي را بھ عنوان معاون نخست وزیر در امور انقالب، مأمور كرد كھ با مرحوم
حجت االسالم حسن الھوتي ھمكاري كند. این دو با جلب ھمكاري عده اي از اعضاي اتحادیھ انجمن ھاي

اسالمي دانشجویان ایراني در آمریكا و كانادا (كھ از گذشتھ با ابراھیم یزدي مرتبط بودند) ساختمان ساواك
در خیابان پاسداران را مقر خود قرار دادند و در مراكزي چون ھنگ نوجوان (دانشگاه امام حسین فعلي) و

پادگان سعدآباد بھ جذب و آموزش داوطلبان مي پرداختند.

صباغیان، محسن رفیق دوست، ھاي بسیار متفاوت فكري چون محمد غرضي،  ھمكاري افرادي با طیف 
محسن سازگارا، علي محمد بشارتي، حسن عابدي جعفري با این گروه قابل توجھ است.

اما گروه ھاي دیگر انقالبي و وفادار بھ جمھوري اسالمي نیز براي ایجاد یك تشكیالت نظامي دست بھ كار
شدند و این تشكیالت را در پادگان جمشیدیھ ایجاد نمودند.

با مقابلھ  براي  اینان  دادند.  مي  تشكیل  را  گروه  این  از  اعظمي  بخش  گذشتھ،  رژیم  سیاسي  زندانیان 

توطئھ ھاي مسلحانھ عناصر رژیم سلطنتي و نیز خنثي نمودن تھدید بھ اقدام مسلحانھ سازمان ھایي ھمچون
بھ ایجاد پادگان جمشیدیھ، اقدام  با استقرار در  فدایي و مجاھدین خلق، مستقل از جریان اول،  چریك ھاي 

تشكیالتي با عنوان «سپاه پاسداران انقالب اسالمي» كردند. جواد منصوري (اولین فرمانده سپاه) عباس آقا
زماني (ابوشریف)، عباس دوزدوزاني، ابراھیم حاج محمدزاده كھ بعدھا محمد منتظري و یوسف كالھدوز

اضافھ بھ آنھا  داشت، نیز  مخفي ھمكاري  گروھھاي مبارز  سابق با  زمان رژیم  كھ در  سابق گارد  افسر 
شدند، از مؤسسین این تشكیالت بودند. آیت هللا موسوي اردبیلي رابط این گروه با شوراي انقالبي بود.

تشكیالت سوم مربوط بھ سازمان مجاھدین انقالب اسالمي بود. سازمان مجاھدین انقالب قبل از انقالب پایھ
ھاي داشت. گروه  را  و نظامي  تشكیالتي  بیشترین سابقھ  گروه ھا،  دیگر  مقایسھ با  در  شده بود،  ریزي 
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تشكیل دھنده این سازمان، قبل از پیروزي در قالب سازمان ھاي مخفي مرسوم كار مي كردند.این سازمان
تشكل سیاسي- نظامي بود. سازمان مجاھدین انقالب یك  آیت هللا مطھري بھ وجود آمده  با راھنمایي ھاي 

بود، كھ بخش نظامي اش را در اختیار سپاه قرار داده بود. آخرین گروه با عنوان «ساپا» تحت نظر شھید
مبارزي كھ در لبنان آموزش چریكي دیده بودند، داشت. این گروه عمدتًا از عناصر  محمد منتظري قرار 

ذوالقدر، مرتضي رضایي، باقر  بروجردي، محسن  از افرادي چون محمد  میان ایشان  شد. از  تشكیل مي 
الویري و رحیم صفوي مي توان نام برد. بخشي از این گروه بعدھا در ھستھ جمشیدیھ ادغام شد و بخشي

در مستقًال ادامھ حركت داد.اما  توده اي جمھوري اسالمي)  (سازمان انقالبي  مدتي با عنوان ساتجا  دیگر 
مورد رابطھ سپاه پاسداران و سازمان مجاھدین نكات قابل توجھي وجود داشت. سازمان مجاھدین انقالب

این وجود آمدند.  شاه بھ  سقوط رژیم  پس از  ھمزمان و  ھر دو  انقالب اسالمي  سپاه پاسداران  اسالمي و 
سازمان سپاه و  است كھ  یك واقعیت  البتھ این  باشد.  تأسیس سپاه  مقدم بر  تأسیس سازمان  نبود كھ  طور 

مجاھدین دو مجموعھ متفاوت بود. سازمان مجاھدین انقالب كامًال كار سیاسي مي كرد در حالي كھ ھدف
سپاه و كاركردش نظامي- فرھنگي بود. بعضي از افراد مجاھدین انقالب ھم بھ عضویت سپاه درآمدند و در
تأسیس آن شركت داشتند. البتھ از ھمان ابتدا در سپاه روي این مسئلھ بحث جدي بود كھ اعضاي سپاه باید

بدون وابستگي حزبي و سیاسي در سپاه شركت كنند و ھیچ یك از اعضاي سپاه حق ندارد نظرات گروھش
سخنراني ھایشان فرمودند: ھیچ فرد و نھایتًا در سال ۶٠ حضرت امام در یكي از  را در سپاه اعمال كند 

عضو گروه ھا حق ندارد كھ در نیروھاي مسلح باشد و فرماندھان باید حتمًا چنین افرادي را شناسایي كنند
و آنھا را مخیر كنند بھ این كھ یا از سپاه بیرون بروند و یا از سازمانشان جدا شوند و ھمین طور ھم شد.

مجاھدین بین سازمان  در واقع  است.  دھنده سپاه  گروھھاي تشكیل  دروني  مورد اختالفات  دیگر در  نكتھ 
انقالب اسالمي و سایر گروه ھا ھیچ گونھ اختالفي وجود نداشت، تنھا اختالف جدي با بخشي از گروھي

بود كھ در خیابان پاسداران و در مقر ساواك مستقر بودند و بھ طور جدي طرفدار این بودند كھ سپاه باید
زیر نظر دولت باشد. البتھ در واقع این گروه سمپات ھاي نھضت آزادي بودند. البتھ این عده چون در اقلیت

بودند،  عمًال حرفشان پیش نرفت و این جریان بعدھا كامًال در سپاه بھ حاشیھ رفت.
بھ ھر حال این چھار گروه مسلح و مستقل با ھدفي یكسان (حراست از انقالب اسالمي) و با مرامي تقریبًا
مشابھ بھ وجود آمدند. ھریك از این گروه ھا براي خویش تعھد و رسالت پاسداري از انقالب اسالمي را

و ھا  اختالف  مدیریت  برنامھ  تعیین  و  تشكیالتي  لحاظ  از  توانست  مي  تردید  بي  امر  این  بود.  قائل 
اصطكاك ھایي در پي داشتھ باشد. از این رو ضرورت ادغام تشكل ھاي مسلح مذھبي و ایجاد یك تشكیالت

منسجم، ھر روز بیش از پیش احساس مي شد.
و ھماھنگي  مأمور  را  رفسنجاني  ھاشمي  هللا  آیت  شورا  و  شد  طرح  انقالب  شوراي  در  مسألھ  این 

اسالمي انقالب  پاسداران  سپاه  تأسیس  بھ  منجر  نھایت  كھ در  امري  نمود.  ھا  گروه  این  سازي  یكپارچھ 
گردید. ھاشمي رفسنجاني براي تحقق این ھدف، یك گروه دوازده نفره را از اعضاي گروه ھاي یاد شده
تشكیل داد. اعضاي این گروه دوازده نفري عبارت بودند از: محمد غرضي، اصغر صباغیان، محسن رفیق

سازگارا، جواد منصوري و الھوتي، یوسف كالھدوز، عباس دوزدوزاني، محسن  دوست از سوي حسن 

و مرتضي الویري  محمد بروجردي،  محسن رضایي،  از ھستھ جمشیدیھ و  آقا زماني)  ابوشریف (عباس 
محسن رضایي،  محسن  نفره،  دوازده  گروه  این  اسالمي.از  انقالب  مجاھدین  سازمان  از  فروتن  یوسف 

رفیق دوست و عباس دوزدوزاني بھ عنوان نماینده گروه ھاي سھ گانھ فوق، اواخر فروردین ،۵٨ در قم بھ

دولت از  مكتبي مستقل  مسلح  نیروي  ایجاد یك  دستور  دیدار  در این  امام خمیني  امام خمیني رفتند.  دیدار 

موقت را صادر كرد. این دستور عمًال فرمان تشكیل سپاه پاسداران انقالب اسالمي بود.در پي این فرمان،
گروه دوازده نفره، اساسنامھ اي را در ٩ ماده و ٩ تبصره تھیھ كرد و بھ تصویب شوراي انقالب رساند.

بھ دنبال تصویب اساسنامھ، شوراي انقالب، احكام شوراي فرماندھي سپاه را صادر كرد.

بدین ترتیب، جواد منصوري بھ سمت فرمانده و عضو شوراي فرماندھي، عباس آقا زماني (ابوشریف) بھ

سمت مسئول واحد عملیات و عضو شوراي فرماندھي، علي محمد بشارتي و بعدھا محسن رضایي بھ سمت
و مسئول اداري  بھ سمت  داودي  سید اسماعیل  شوراي فرماندھي،  تحقیقات و عضو  اطالعات و  مسئول 

مسئول روابط عمومي بھ سمت  الویري  و مرتضي  مسئول تداركات  سمت  دوست بھ  محسن رفیق  مالي، 

منصوب شدند.
اعالم رسمًا  اي  بیانیھ  انتشار  با  اسالمي  انقالب  پاسداران  اردیبھشت ١٣۵٨ سپاه  دوم  در  ترتیب  این  بھ 

موجودیت كرد بھ ھر حال بھ عنوان جمع بندي در زمینھ ضرورت تشكیل سپاه بھ دو نكتھ اصلي مي توان

اشاره كرد اول دیدگاه حضرت امام(ره) در مورد بسترسازي براي حضور مردم در عرصھ ھاي مختلف

انقالب از پیروزي  آن.بعد  دستاوردھاي  اسالمي و  انقالب  مردمي دوم حفظ  و  انقالبي  تشكیل نھادھاي  و 
سیستان و استان ھاي كردستان، خوزستان،  ھاي منطقھ اي در  مرور عواملي ھمچون بحران  اسالمي بھ 
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و نظامي  سیاسي-  ھاي  سازمان  و  ھا  افزون جریان  روز  و ظھور  صحرا  تركمن  منطقھ  و  بلوچستان 

تحركات و تھدیداتي كھ آمریكا براي مقابلھ با انقالب انجام مي داد و فروپاشي بخش عمده اي از بدنھ اصلي

براساس شود.  تشكیل  امام(ره)  فرمان حضرت  بھ  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  كھ  شد  باعث  ارتش، 
تصور بنیانگذاران سپاه پاسداران در ابتدا بیشتر رسالت فرھنگي، سیاسي و امنیتي براي خود قائل بود و

نداشت.سپاه نظامي  گسترده  تشكیالت  و  شد  مي  شھرھا  درون  بھ  محدود  آن  سازماندھي  دلیل  ھمین  بھ 

پاسداران در كنار ارتش نقش بسیار پررنگ و خطیري را در طول ٨ سال جنگ تحمیلي ایفا كرد. اما از
سال ۵٨ تا بھ حال سپاه در برقراري امنیت داخلي و ھمچنین مقابلھ با تھدیدات خارجي نقش مھمي را ایفا

كرد كھ بھ طور مختصر و فھرست وار بھ بیان برخي از آنھا خواھیم پرداخت.

باقیمانده عوامل  با  مقابلھ  انقالب،  پیروزي  از  پس  اول  روزھاي  در  شاه؛  رژیم  بقایاي  با  ١-برخورد 

رژیم پھلوي و عوامل نفوذي كھ بھ دنبال ایجاد اخالل در امنیت كشور بودند و ھمچنین حفاظت از مراكز
حساسي كھ بھ دست نیروھاي انقالب بود، توسط سپاه انجام گرفت. پس از آن كشور با توطئھ ھاي مختلفي

خویش انقالبي  رسالت  بر  بنا  ھم  سپاه  كھ  شد  مواجھ  اسالمي  انقالب  براندازي  براي  گروھكھا  توسط 

برخوردھایي را با این گروھكھا انجام داد. 

تمام اول  روزھاي  ھمان  در  كھ  بود  این  تروریستي  گروھك  این  برنامھ  فرقان.  گروھك  انھدام   -٢
مسئولین بلندپایھ انقالب را ترور كند. با تالش اطالعاتي كھ سپاه پاسداران انجام داد توانست این گروھك

را بھ طور كامل منھدم نماید.

نظام جمھوري براندازي  براي  استكبار جھاني  با طراحي  نوژه  كودتاي  نوژه.  كودتاي  سازي  ٣- خنثي 
اسالمي طرح ریزي شده بود كھ سپاه با فعالیت ھاي اطالعاتي و عملیاتي و با كمك عناصر متدین ارتشي

توانست دقیقًا یك روز قبل از انجام كودتا، مركزیت آن را در پایگاه نوژه متالشي كند. 

۴- انھدام سازمان منافقین در داخل كشور. منافقین در ابتدا سعي داشتند با ایجاد جنگ رواني و فعالیت ھاي

در براندازي اما با شكست  را منزوي كنند،  و نیروھاي انقالب  مردم را بھ خود جلب كرده  سیاسي نظر 
سیاسي و خلع بني صدر از مسئولیت فرماندھي كل قوا در ٣٠ خرداد سال ،١٣۶٠ منافقین وارد فاز نظامي

ھاي دستگیري  با  توانست  سپاه  كھ  دادند  انجام  را  شھریور  ھشتم  و  تیر  ھفتم  مانند  ھایي  فاجعھ  و  شدند 

از فرار  بھ  مجبور  و بقیھ  نماید  منھدم  كشور  داخل  در  را  گروھك، آنھا  این  تروریست  گسترده عناصر 

كشور شدند. 
۵- انھدام گروھكھاي تروریستي چپ. خنثي سازي حركت گروھھاي چپ بھ خصوص حزب توده كھ داراي

سابقھ اي بیش از چھل سال مبارزه بود، از مھمترین كارھاي بخش اطالعاتي و امنیتي جمھوري اسالمي

سال اوایل  كرد تا  وارد  این حزب  كھ بھ  متوالي  ضربات  توانست با  شرایط حساس  آن  سپاه در  كھ  بود 
١٣۶٢ بخش ھاي اطالعاتي و نظامي حزب توده را نابود كند و بخش ھاي دیگر را دستگیر نماید. برخورد

دیگر آمل در ۶ بھمن١٣۶٠ از  شمال كشور و بحران  تروریستي چپ در جنگ ھاي  سپاه با گروھكھاي 

اقدامات در این زمینھ مي باشد. 

بود كھ اول انقالب  ھمان روزھاي  تقریبًا از  كنار ارتش.  كشور در  شمال غرب  امنیت در  ۶- برقراري 
گروھكھاي دموكرات و كوملھ در كردستان اقدام بھ ضدیت با انقالب اسالمي كردند و برنامھ ھاي زیادي

را براي دستیابي بھ اھداف شوم استكبار جھاني طراحي و اجرا كردند. اولین آن حملھ بھ پاسگاه و برخي

پادگانھاي نظامي و سرقت امكانات آنھا بود. بعد از اولین فرمان تاریخي حضرت امام (ره) در ٢٧ مرداد

نقش توانست  سپاه  كھ  بود  پاوه  غائلھ  براي خاتمھ  ژاندارمري  و  ارتش  دولت،  بر حركت  ١٣۵٨ مبني 
بسیار مؤثري را ایفا نماید و بعد از آن بھ مرور با حضور گسترده سپاه در كردستان و استقرار در نقاط

حساس و شھرھاي مھم كردستان مثل سردشت و مھاباد و سنندج و تقویت و افزایش آمادگي دفاعي خود در

این شھرھا توانست بحران را كنترل و محدود كند و بھ مرور امنیت را بھ كردستان برگرداند. 
٧- برقراري امنیت در جنوب شرق كشور.

و اغتشاشات  با  مقابلھ  بحث  داخلي  امنیت  زمینھ  در  سپاه  دیگر  فعالیت  داخلي.  اغتشاشات  با  مقابلھ   -٨

انتظامي نیروي  ھمكاري  با  كھ  گرفت  انجام  شھرھا  داخل  در  سازندگي  دوران  در  كھ  بود  ھایي  ناامني 

توانست این اغتشاشات و ناامني ھایي كھ با ھدف ضربھ زدن بھ حیثیت جمھوري اسالمي انجام مي گرفت
را مھار كند. 

٩- حفاظت از شخصیت ھا، اماكن حیاتي و ھواپیماھا.
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