
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 سپاه و سیاست
 )تبیین قلمرو مجاز و ممنوع سپاه در حوزه سیاست(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقیه در سپاهمعاونت سیاسی نمایندگی ولی

 1398 زمستان
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سپاه و سیاست
 )تبیین قلمرو مجاز و ممنوع سپاه در حوزه سیاست(

 
 معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

 چاپ نمایندگی ولی فقیه در سپاه مرکز
 نسخه 5000 شمارگان: ×        1398چاپ اول : زمستان  ×

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 فهرست

 
 4 .............................................................................. مقدمه: 

 

 7 ................ ایسیس یهاو تشکل در عرصه احزاب تیفعال: فصل اول

 

 19 ................................... در عرصه انتخابات تیفعال: فصل دوم

 

 27 ....... ایسیس داتیسپاه  نسبت به تهد ایسیس تیفعال: فصل سوم

 

 37 ........ ایسیس تی  بصسپاه  در عرصه  ایسیس تیفعال: فصل چهارم

 

 49 ....ایسیس یهاسپاه  در عرصه گفتمان ایسیس تیفعال: فصل پنجم

 

 55 ...... ایسیسسپاه  نسبت به مجادالت  ایسیس تیفعال: فصل ششم



 
 

 مقدمه:
 
ز مالان غاالاشالد و از ه لیتشالک یانقالب اسالالم یروزیکه بالفاصله پس از پ ییاز نهادها یکی

 داشالته یاسالالم یو جمهالور یرار انقالب اسالمدر استقرار و سپس استم یتوانست نقش مؤثر
 هیالعل داتیالهدتنهاد مقدس از همان غاالاز در مقابالل انالوا   نیاست. ا« سپاه پاسداران»باشد، 

 و... در قالب در کردستان، گنبد طلبانهیسو با تجز کیو با غنها مقابله کرد؛ از  یستادگیانقالب ا
و  نینالافقماننالد م ،یضالد انقالبال یهالاوهبالا گر گالرید یو از سالو دیالجنگیمسلح م یروین کی

 یرویالن کیالدر قالالب  زیال. در جنگ نکردیم یتیو سپس امن یاسیمبارزه س یفدائ یهاکیچر
 .دیبا ارتش عراق جنگ یکامل نظام

قالانون  بیکاله در هنگالات ت الو یمختلف یهاسبب شد به رام بحث یاتیتنو  حوزه عمل نیهم
هاد حالاف  و ناصل سپاه پاسداران به عنوان  نیا غن صورت گرفت، در 150درباره اصل  یاساس

 بماند. یغن باق یهاو دستاورد ینگاهبان انقالب اسالم
ف سالپاه پاسالداران اخالتال تیالمالحظات فوق سبب شده است همواره در خ الو  ماه یتمام

 تیالباله ماه حقوقدانان برجسته بالا توجاله یکه برخ ییمختلف وجود داشته باشد تا جا ینظرها
سالازمان  کیالغن را صرفاً  زین یاند  و برخنهاد چند منظوره دانسته کیسپاه را  ،یمانقالب اسال

پاه را به ختلف، ورود سم لیو با استناد به دال دانندیم هاتیهمان محدود بامانند ارتش  ،ینظام
 یتلقال یاسالدانسالته و غن را خالالف دموکر یاسالیبه حالوزه س انیمانند ورود نظام یاسیحوزه س

 و مسالتند باله گسالترده اریسپاه بس یاسیس یهاتیاختالف نظرها در خ و  فعال نی. اکنندیم
ملاله از ج ان،یالمورود نظا تیالبر ممنوع یحضرت امات)ره( و رهبر معظم انقالب مبن یهادگاهید

 یبالاتو انتخا یاسیس یهایبندجناح ،یاسیس یهامناقشه ،یاسیس یهاتیسپاه پاسداران به فعال
 است.

 یهاوطئالهتو  دهایالغن، مقابلاله بالا تهد یو دسالتاوردها یاز انقالالب اسالالم یپاسالدار یطرف از
غنهالا  از ورود در است که سپاه نه تنهالا ییهاتیو... از فعال یاسیس نشیدانش و ب ،کسبیاسیس

 ها ورود کند.حوزه نیمنع نشده؛ بلکه مأمور است در ا
گونالاگون سالپاه در  یهالاتیرسالپاه و مأمو یاسالیس تیالدرباره گستره فعال هادگاهیتنو  د نیهم

سالپاه سالبب  یاسیس تیموافقان و مخالفان فعال انیبه کشمکش م ،یاز انقالب اسالم یپاسدار
شالود.  نیالیسپاه تب یاسیس یهاتیو اصول حاکم بر فعال هیسپاه ته یاسیرفتار س نیشد تا دکتر
غ راه و چالرا قالتیاسالت، در حق یسالند راهبالرد نیالسپاه کاله منبعالث از ا یاسیس تیقلمرو فعال

حضرت امات، رهبر معظم انقالب  یهادگاهیسپاه بر اساس د یاسیس تیفعال یکننده مرزهاشفاف
خالود غشالنا شالوند و هالم  تیالمختلف است تا هم غحاد پاسداران نسبت به حوزه مأمور نیو قوان
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 شیسپاه در چارچوب حدود و ثغور مشخص شده عمل کنند. متن پ رندگانیگمیمسئوالن و ت م

 یسپاه، از سالو یاسیاست که به سفارش معاونت س یکار ارزشمند پژوهش کیه شده رو خالص
سپاه ضمن تشالکر از  یاسیامات صادق) ( انجات گرفته است. معاونت س یپژوهشگاه علوت اسالم

 ین مالتن در قالالب کتالاب حاضالر بالرایالپروژه، نسالبت باله انتشالار ا نیاندرکاران ادست یتمام
است صاحبنظران  دی. امکندیاقدات م یاسیس انیو هاد انین، مربفرماندهان، مسئوال یبرداربهره

سالپاه مالنعکس  یاسالیخود را به معاونت س یلیو تکم ینقطه نظرات اصالح ،یبردارضمن بهره
 کنند.

 در سپاه هیفقیول یندگینما یاسیس معاونت
 





 
 
 
 
 
 
 

 :فصل اول
 عرصه در فعالیت

 هاگروه ها،احزاب، جریان

 های سیاسیتشکل و
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 ـ قلمرو ممنوع فعالیت سپاه از دیدگاه امام و رهبری۱
 

 های سیاسیـ ورود و عضویت در احزاب و گروه1ـ1
های ممنو  فعالیت سپاه پاسداران انقالالب، های امامین انقالب یکی از عرصهبا توجه به دیدگاه

مات)ره( خطالاب باله هماله های سیاسی است. حضرت اوارد شدن و عضو شدن در احزاب و گروه
خواهند از عضویت در احالزاب بپرهیزنالد هالر قوای مسلح و به عنوان یک تذکر مهم از غنان می

 افالراد از یالک هالی »چند این احزاب صد درصد اسالمی و وفادار به جمهوری اسالمی باشالند. 
 شوند، وارد دنبای عنوان و اسم هر با گروهی و حزب در پایین یا باال هایرده چه مسلح، نیروهای
 در کالس هر و. باشند وفادار اسالمی جمهوری به و اسالمی صد درصد گروه و حزب غن هرچند
 مساللح قالوای و نظالامی و انتظامی قوای سایر و سپاه و ارتش از باید شد وارد گروه و حزب یک
، نیروهالای مساللح «تکلیف شرعی»در بیانی دیگر، حضرت امات)ره( به عنوان یک  1«.شود خارج

اگر ارتش یا سالپاه پاسالدار یالا سالایر »کند: از عضویت و وارد شدن در احزاب سیاسی منع می را
قوای مسلحه در حزب وارد بشود، غن روز باید فاتحه، غن ارتش را خواند، در حالزب وارد نشالوید، 

 بیایید یا حزب بروید یا که است این شما همه شرعی الیتکلیف اله ها وارد نشوید، اصالًدر گروه
غیالد کاله هماله نیروهالای این بیان حضرت امات)ره( نوعی حکم حکومتی به حساب می 2«رتش.ا

شان به عنوان حاکم اسالمی از قوای مسلح نظامی باید به غن عمل کنند. ایشان در زمان حیات
اند از ورود به احزاب خودداری کنند. این حکم تاکنون از سوی حاکم اسالت و ولالی امالر خواسته

 پاسداران از جمعی و فرماندهان دیدار معظم انقالب( نسخ نشده است و ایشان در مسلمین)رهبر
کننالد: این چنین حکم امات را تأیید و بر تداوت غن تأکید می ( )حسین امات میالد سالروز در سپاه
 و بانالدها در هالم نبایالد واقعالاً. باشالند سیاسی هایگروه در نباید مسلح، نیروهای فرمودند امات»

( ره)امات. است حرات فعل سپاه، و کمیته برای اینها. باشند بازیخط و خط و تشکیالت و هاحزب
 کارهالا، ایالن. فرمودنالد نهالی معمولی، هایخط بازی به ورود و گراییگروه از را مسلح نیروهای
هالا باله منزلاله یالک حکالم بنابراین همچنان منع ورود به احالزاب و گروه 3«است. ممنو  و منهی

 االجراست و باید قوای مسلح تابع این حکم باشند. حکومتی الزت
 
 
 

                                                                                 
 .203،   1۶ال صحیفه امات)ره(، ج 1
 . 110ال111ال همان،   2
 .29/11/13۶9ال 3



 9 / ...............................................................سپاه و سیاست ........................................................

 های سیاسیبندی و بازیگرایی، دستهـ گروه1ـ۲
حضرت امات با شناختی که از سیاست رایج دنیا داشتند، همالواره باله پاسالداران و قالوای مساللح 

ا را از های سیاسی تفرقه است؛ به این معنا که شمگرایی و بازیکردند که الزمه گروهتوصیه می
یک گروه دور و به یک گروه نزدیک کرده و در نتیجه شما را نسبت به یک قشالر ملالت بالدبین 

هالا و درصالدد هسالتند پشالت پالرده کنش« بالازی سیاسالی»کارگیری مفهوت امات با به 4کنند.می
 های سیاسیون را برای قوای مسلح و پاسداران روشن کنند. واکنش

اند و بر ایالن های سیاسی منع کردهستگی به احزاب و گروهرهبر معظم انقالب نیز گرایش و واب
های واالیی به وجالود غمالده اسالت و ها و مالکعقیده هستند که سپاه پاسداران بر مبنای ارزش

هالای انقالبالی برای دفا  از این مبانی باید یکپارچگی با انگیزه اصلی و اساسی که همان ارزش
تالوان سالپاه را از نهادهالای مشالابه غن متمالایز ت نمیاست، وجود داشته باشد در ایر این صالور

افتالد کاله رهبالر گرایش و وابستگی به احزاب بیشتر در نهادهای فکری سپاه اتفالاق می 5دانست.
براى خاطر فالن بینش که با فالنى شالما »فرمایند: معظم انقالب با ابراز تأسف در این باره می

برنیفتاده... هستند توى سالپاه  متأسفانهها در سپاه خوبید با یک کسى بیخودى بد بالشالویالد... این
ثیر تأدهند یا هدایت فکرى دارند یا هایى که کار فکرى انجات مىخ و  در غن بخشبه هنوز، 

اى یا بنویسند یا شود، نباید باشد. بروند توى یک مجموعهفکرى دارند، یک چنین چیزهایى نمى
هم صبح، لباس  کنند. بعدا جمع و تفریق اوضا  سیاسى بگویند یا فکر کنند یا تبادل نظر کنند ی
زا بالودن رهبر معظم انقالب برای نشان دادن غسالیب ۶«.غرت سپاه بپوشند... این خالف شر  است

دانند که باید با معنویت و اخالالق سور میگرایی و تع بات باندی چنین تع باتی را خانمانگروه
گرایى یعنالى تع الب بانالدى و ایالن گروه»فرمایند: ره میایشان در این با« جلوی غنها را گرفت.

 7«.سوز است. باید با سالح معنویت، اخالق و ن یحت این جریان فاسد را نابود کردخانمان
 

 ـ امور سیاسی و جهات سیاسی 1ـ3
جهات سیاسی و امور سیاسی از جمله تعابیری است که امات)ره( نسبت به منع قالوای مساللح در 

شما باید سعى کنید جهات سیاسى در » ند:اهرموداند؛ برای نمونه امات فکار برده عرصه احزاب به
همچنالین  8«. رود...سپاه وارد نشود. اگر افکار سیاسى وارد سپاه شود جهات نظامى غن از بین مى

قواى مسلح از هر قشرى که هستند، در حالالى کاله بایالد داراى دیالد »اند: در جای دیگر فرموده
بازان در غن دخالت دارند د و هرگز کورکورانه عمل نکنند نباید در امورى که سیاستسیاسى باشن

                                                                                 
 .74،   14ال صحیفه امات)ره(، ج 4
 .27،    110ال پیات انقالب، شماره 5
 .88اردیبهشت  1۶ ال سپاه از منظر والیت، راسخون، دسترسی در۶

ht t p://rasekhoon.net /art i cl e/show/132038 
 .7،   22ها، شماره ال رویدادها و تحلیل7
 .۶2،   18ال صحیفه امات)ره(، ج 8

http://rasekhoon.net/article/show/132038/16
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انالد استفاده کرده« جهات سیاسى یا افکار سیاسى»ایشان در یک جا از عبارت  9.«داخل شوند... 
نسبت به غن اند کار بردهکه به« هاى سیاسىبازى»اما عبارت  ؛که همگى مفاهیمى مطلق دارند

که باز هم نسبت به ساله « گرایىحزب»و « گرایىگروه»از عبارت  . افزون بر این،استید قدو م
اند. براى نظامیان به کار رفته غنهادر حالى که همه  ؛اندکردهاستفاده  ،مفهوت گذشته مقیدتر است

شود که مق ود امات این است که به طالور کلالى نظامیالان از گونه استنباط مىاز عبارت اول این
اى تبدیل شوند و نسبت باله غنچاله در صالحنه امور سیاسى فاصله بگیرند و به نظامى حرفههمه 

هالاى زیرا بازى ،اما عبارت دوت مفهوت محدودترى داردباشند؛ تفاوت بى ،گذردسیاسى جامعه مى
گیرد و عموماً به مبارزات حزبى و سیاسى بین احزاب و سیاسى بخشى از امور سیاسى را در برمى

 دارد.« قواعد بالازى»شود و براى خود قواعدى با عنوان ها براى کسب قدرت اطالق مىسازمان
اند که رهبر معظم انقالب نیالز بالر این دسته از امور نهی شده نظامیان از ورود به ،بر این اساس

های سیاسی و خطی و جناحی غن تأکید دارند. از دیدگاه رهبر معظم انقالب ورود سپاه در چالش
های اصلی انقالب است، لذا انگاری است که موجب نادیده گرفتن چالشامحه و سهلنوعی مس
 و خطّالی و سیاسالی هالایچالش باله بکالاهیم فالرو را انقالب چالش بیاییم ما اینکه»اند: فرموده
 است؛ انگاریسهل است، مسامحه است، نگریسهل این یکدیگر، با عمرو و زید مقابله و جناحی
 سیاسالی جریالان یالک با سیاسی جریان یک سیاسی، خطّ یک اینکه. نیست اینها انقالب چالش
 اساسالی چالالش نیسالت؛ انقالب چالش اینها دارد، اختالف عمروای با زیدی یا دارند، دعوا دیگر

در بیالانی  10«کالرده. ارائاله بشریّت برای را جدیدی نظم یک انقالب اینکه از است عبارت انقالب
داننالد: کننده نیروهالای مساللح میهای سیاسی را تباهو جنجال دیگر، رهبر معظم انقالب دعواها

زیالرا  ،هاى رایالج دنیالاهمه شما احتیاج دارید به درک صحیح نظامى و سیاسى و فهم سیاست»
بدون غن انگیزه دفا  در انسان سست خواهد شد. امّا همه شما هم احتیاج مبرت دارید به پرهیالز 

 11«.کننده نیروهاى مسلح استهاى سیاسى که تباهها جنجالها و دعواها و فعالیتبندیاز دسته
 

 ـ ارتباط با احزاب1ـ۴
ها، یکی دیگر از قلمروهای ممنو  سپاه در عرصه سیاسی است. حضرت ارتباط با احزاب و گروه

گاه اجازه ندهند افراد سیاسی در ارتش نفوذ کنند و به خواهند که هی امات)ره( از قوای مسلح می
نران اهداف حزبی و جناحی خود را ترویج کنند. البتاله ایشالان سالخنرانی باله عنالوان عنوان سخ

 سیاسی را به صالح قوای دارهای جهتکنند؛ اما سخنرانیموعظه و موارد ایر سیاسی را رد نمی
هالایی قائالل کنند که کسانی کاله باله چنالین میزبانیدانند و به این نکته نیز اشاره میمسلح نمی

                                                                                 
 .۶1،   12ال همان، ج 9
 . 2۶/۶/1392ال بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 10
 .2۶/9/13۶8ال روزنامه جمهورى اسالمى، 11
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 نگذاریالد»رسالانند: شوند و باله قالوای مساللح غسالیب میسته وارد معرکه دشمن میهستند، ندان
 12«بکنند. صحبت غنجا در بگویند سیاسی مسائل غنجا در بیایند بخواهند که سیاسیونی

افزایی سیاسی نسبت باله انقالالب و نظالات جمهالوری از این نگاه امات)ره( نفی غموزش و ب یرت
دیالدهای سیاسالی را داشالته » ین بیان امات مبنی بالر اینکالهشود؛ چرا که ااسالمی برداشت نمی

دلیلی بالر لالزوت افالزایش دیالد و مطالعالات سیاسالی اسالت.  13«باشید، مطالعات سیاسی مانع ندارد
های کالن انقالب اسالالمی و نظالات جمهالوری بنابراین تبیین و تحلیل مبانی، اصول و سیاست

ا ممنو  نیست؛ بلکاله غمالوزش غنهالا الزماله های حضرت امات)ره( نه تنهاسالمی مطابق با غرمان
ب یرت سیاسی پاسداران انقالب اسالمی است. رهبر معظم انقالب نیز بارها باله ایالن موضالو  

ی را که بارها از زبان امات بزرگوارمان صادر شده بود، برای ابار دیگر، نکته یک»اند: اشاره کرده
های سیاسالی دخالالت بندینباید در دستهکنم و غن این است که نیروهای مسلح، شما بازگو می

 14«کنند.

 

 ـ قلمرو مجاز فعالیت سپاه از دیدگاه امام و رهبری۲
 

 هاگری و خیانت احزاب وگروهافکنی، توطئه، حیلهـ مقابله با تفرقه۲ـ1
 مختلف هایگروه ایجاد با هم مشروطیت صدر در»حضرت امات)ره( با یادغوری دوران مشروطه 

و چگونگی عملکرد احالزاب، باله حامیالان انقالالب  15«برسد خودش ثمر به روطهمش که نگذاشتند
اند که برای حف  و به ثمر رسیدن انقالب اسالمی مراقب عملکرد احزاب باشید، چه هشدار داده

 نبود، نهضت این در غنها از اسمی که هاییگروه»بسا کسانی که هی  سنخیتی با انقالب ندارند 
برای ضربه زدن به انقالب و نابودی غن در پوشالش احالزاب  1۶«بشوند ندخواهمی قدتپیش امروز

موافق انقالب درصدد توطئه برغیند. امات)ره( در اینجا با یک درخواست عمومی خطاب به ملالت 
 گویند:می
 ایالن در بشالود واقالع خللالی نخواسته خدای اگر باشید، بیدار! مسلمین باشید، بیدار! ایران مردت»

 از را هاافکنتفرقاله. اسالت پیش در خطر ایران، ملت فشرده صف این در مسلمین، فشرده صف
 نطفاله در را غنهالا کنند، رشد هاافکنتفرقه این که گذاشت نخواهیم ما. کنید بیرون خودتان بین
 بگوینالد، خواهنالدمی هرچاله اسالت؛ بیان غزادی غزادی،. است توطئه از ایر غزادی. کنیممی خفه

! مالن بالرادران .کالرد خواهیم دفن را گرهاتوطئه و هاکشغدت این. کنندن کشیغدت نکنند، توطئه

                                                                                 
 .441،   14ال صحیفه امات)ره(، ج 12
 ال همان.13
 . 29/8/13۶8ال بیانات در تاریخ 14
 .133،   7ال صحیفه امات)ره(، ج 15
 ال همان.1۶
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 الهم با یک دا الهم با ما باید. کنندمی توطئه هاگاهمخفی در شیاطین باشید، هوشیار باشید، بیدار
  17«.ثمر برسانیم به را اسالمی جمهوری این و را نهضت این و برویم پیش به

اسداران نیز مورد خطالاب امالات)ره( اسالت و در صالورت توطئاله، با توجه به اطالق کالت، سپاه پ
نسبت به  27/5/1358تواند به مسئله ورود پیدا کند. امات)ره( در افکنی و خیانت احزاب میتفرقه
 و کنیم تحمل غخر تا ما توانیمنمی دیگر شد، توطئه که وقتی»اند: ها فرمودههای گروهکتوطئه
 و مساللمین م الالح با. است مسلمین م الح مسئله و اسالت مسئله مسئله،. بپذیریم را هاتوطئه
 همچو یک باز اینها چنانچه اگر که کردت اعالت من بنابراین،. کنیم مسامحه توانیمنمی ما اسالت

 مالا کنیم،می بسیج هستند که پاسدارانی تمات ما کنیم،می بسیج را ملت تمات ما بکنند، کارهایی
پیالات امالات در دسالتگیری  18«.غوریممالی در را غنها ریشه و کنیم،می بسیج را ایران مرد و زن تمات

ها در شرایط توطئه و خیانت باله سران حزب توده تأییدی بر ورود سپاه در عرصه احزاب و گروه
های مختلف اعم از دموکرات، کومله، ملت است. در این پیات، حضرت امات)ره( از احزاب و گروه

هایی هستند کاله درصالدد اند که همه غنان م داق احزاب و گروهات بردهمنافقین و فدایی خلق ن
توطئه و خیانت علیه نظات بودند. در این پیات حضرت امات)ره( از اقالدات سالپاه پاسالداران انقالالب 

 19اند.اسالمی حمایت کرده و غن را موجب سرفرازی امت اسالمی دانسته
 

 علیه اسالم و مصالح مردم ها و احزابـ مقابله با نفوذ و فساد گروه۲ـ۲
ای دارد؛ از همالین رو در اندیشه حضرت امات)ره( توجه به حف  اسالت و م الح مردت نقش ویژه

شالود، در ها و محدوده غزادی غنالان سالؤال میوقتی از ایشان درباره حدود فعالیت احزاب و گروه
که م الح مردت را باله  هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردت در صورتی»فرمایند: جواب می

بالر  20«خطر نیندازد، غزادند و اسالت در تمامی این شئون حد و مالرز غنالان را تعیالین کالرده اسالت.
اساس این دیدگاه حضرت امات، در صورتی که احزاب م الح مردت را به خطالر بیندازنالد، غزادی 

حزاب بالر اسالاس غنان که با م الح مردت منافات داشته باشد، سلب خواهد شد. سلب غزادی از ا
هالای احالزاب کاله قانون فرایند مشخ ی دارد. در صورتی که نهادهای مربوطه نتوانند از فعالیت

اندازد، جلوگیری کننالد سالپاه بالر اسالاس تجربیالات گذشالته کاله باله م الح مردت را به خطر می
خواهد  هایی چون کردستان و... ورود پیدا کرده است، به مسئله ورود پیدادرخواست امات در اائله

 کرد. 
 
 

                                                                                 
 ال همان.17
 .290،   9ال صحیفه امات)ره(، ج 18
 .422،   17ال همان، ج 19
 .59)س(،   های سیاسی از دیدگاه امات خمینیال احزاب و گروه20
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 های سیاسیجدول قلمرو مجاز و ممنوع سپاه در عرصه سیاسی نسبت به احزاب و گروه

 از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب

 قلمرو ممنوع                    قلمرو مجاز                      

 افکنی*مقابله با احزاب در صورت تفرقه
 در صورت توطئه احزاب با *مقابله
 در صورت خیانت و انحراف احزاب با *مقابله

*مقابله با احزاب در صالورت باله خطالر انالداختن 
 م الح مردت و ملت

 در صورت اقدات مسلحانه احزاب * مقابله با
 گری دشمندر صورت حیله احزاب * مقابله با

 اهلل*شناخت احزاب برای دفا  از حزب
 البطئه احزاب علیه انق*مقابله با تبلیغات و تو

 فرماندهی در صورت تشخیص احزاب * مقابله با
 قوا کل

 ها*عضویت و ورود در احزاب و گروه
 هاگرایی و گرایش به احزاب و جناح*گروه
 هاهای سیاسی احزاب و گروهبازی در *ورود
 ها در مناقشات سیاسی احزاب و گروه *ورود

 *ورود در زد و بندهای سیاسی احزاب
 ها در سپاهورود افکار سیاسی احزاب و گروه*

 *ارتباط سیاسی و میزبانی احزاب در سپاه

 

 احزاب از نگاه قوانین با رابطه در سپاه سیاسی ـ فعالیت۳
 

 ـ قانون اساسی3ـ1
منالو  سالپاه یابیم، در قانون اساسی به تعیین قلمرو مجاز و مبا بررسی اولیه قانون اساسی درمی

پاه سالقانون اساسی وظیفه  150در اصل  ای نشده است.های سیاسی اشارهروهدرباره احزاب و گ
ه احالزاب، بالکاله متعلالق  2۶ذکر شده است و در اصل « نگهبانی از انقالب و دستاوردهای غن»

های دینی است، غمالده های اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها و انجمنجمعیت
 هالایاقلیت یالا اسالالمیهالای انجمن و صنفی و سیاسی هاینانجم ها،جمعیت ،احزاب» است:
 اسالمی موازین ،ملی وحدت ،غزادی ،استقالل اصول اینکه به مشروط غزادند، شده شناخته دینی

 «.نکنند نقض را اسالمی جمهوری اساس و
 نسالبت باله احالزاب وای به تعیین قلمرو مجالاز و ممنالو  سالپاه دو اصل ذکر شده هی  اشاره در

توان ارتباط های سیاسی نشده است؛ اما از قیدهای که در دو اصل مذکور وجود دارد، میتشکل
نگهبالانی از » مربوط باله سالپاه عنالوان کلالی 150بین دو اصل را چنین تبیین کرد که در اصل 

 هاینکال باله مشالروط» مربوط به احالزاب قیالد 2۶و در اصل « انقالب اسالمی و دستاوردهای غن
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 نقالض را اسالالمی جمهالوری اسالاس و اسالالمی مالوازین ،ملالی وحدت ،غزادی ،استقالل اصول
ها طبق توان از غن چنین برداشت کرد احزاب و گروه، ارتباطی منطقی وجود دارد که می«نکنند

قانون اساسی مادامی کاله اصالول اسالتقالل، غزادی، وحالدت ملالی، مالوازین اسالالمی و اسالاس 
توانند فعالیت کنند، در ایر این صورت بر اساس اند، غزادانه میمی را نقص نکردهجمهوری اسال

هالای مراتبی دارد، ابتالدا نیروتواند بالا غنهالا برخالورد کنالد. البتاله برخالورد سلساللهنظات می قانون،
اطالعاتی، انتظامی و قوه قضائیه مسئولیت برخورد را برعهده دارند، غنگاه در صورتی که کنتالرل 

ا تشکلی از عهده نیروهای مذکور خارج شالود و انقالالب اسالالمی و دسالتاوردهای غن را حزب ی
سپاه مسئولیت دارد برای نگهبانی از انقالب و دستاوردهای غن  150تهدید کند، بر اساس اصل 

بنابراین، با استناد به قانون اساسی، قلمرو مجاز و ممنو   حزب ورود پیدا کند. برای مقابله با غن
گونه حالق ورود و دخالالت در توان تبیین کرد که سپاه هی چنین میسبت به احزاب را اینسپاه ن

کنند، ندارد؛ اال زمالانی کاله های سیاسی که در چارچوب قانون فعالیت میفعالیت احزاب و گروه
فعالیت احزاب علیه انقالب و دستاوردهای غن به بحرانی تبدیل شود که کنترل غن از عهده سایر 

ی مسئول خارج شود! مانند حرکات مسلحانه برخالی احالزاب در اوایالل پیالروزی انقالالب نهادها
اسالمی یا جاسوسی برای بیگانگان یا توطئه و تهدید علیه نظات. در چنالین مالواردی نیالز سالپاه 

 طبق اساسنامه، به عنوان ضابط قضایی وارد عمل شده و برخورد قانونی خواهد کرد. 
 

 ـ اساسنامه سپاه3ـ۲
رایط پاسالداران را از شال یکالی کنالد،می تعریف را پاسدار شرایط اساسنامه که 34س ماده بر اسا

ند هالی  پاسالداری است. طبق این ب «سیاسی هایسازمان و هاگروه و احزاب در عضویت عدت»
تالوان طبالق اساسالنامه های سیاسی را ندارد. با وجود این، غیا میحق عضویت در احزاب و گروه

 سپاه در عرصه سیاسی نسبت به احزاب مشخص کرد؟قلمرو مجازی برای 
 تحالت اسالت نهالادی اسالالمی انقالالب پاسداران سپاه»در ماده یک اساسنامه سپاه غمده است: 

«. غندستاوردهای  و ایران اسالمی انقالب از رهبری که هدف غن نگهبانی مقات عالی فرماندهی
هالای در صالورتی کاله احالزاب و جریانهمچنان که قبل از این بیان کردیم، بر اساس این ماده 

سیاسی تهدید برای انقالب اسالمی و دستاوردهای غن به حساب غیند و نهادهای مربوطه نتوانند 
 21کنالد.مسئله را فی له دهند، سپاه به عنوان یک نیروی استراتژیک و محاف  نظات ورود پیدا می

ن انقالب اسالمی نهادی تحت برداشت دیگری که از این ماده صحیح است اینکه سپاه پاسدارا
فرماندهی عالی رهبر معظم انقالب است و از این رو در صورت تشخیص و دستور رهبر معظالم 

 تواند در هر زمینه از جمله احزاب ورود پیدا کند.انقالب، سپاه می

                                                                                 
است که به طالور خالا  در شالرایط بحالران  ییقانون اساسی، بیانات امات)ره( و رهبر معظم انقالب سپاه نیرو 151ال بر اساس اصل 21

 حف  انقالب را برعهده دارد. مسئولیت



 15 / ...............................................................سپاه و سیاست ........................................................
 مبالارزه»در ف ل دوت اساسنامه که درصدد تبیین مأموریت سپاه است، در ماده دوت غمده است: 

 اقدات یا و اسالمی نظات جمهوری براندازی خرابکاری، درصدد که هاییجریان و عوامل با یقانون
توانالد بالا عوامالل و بر اساس این ماده قالانونی، سالپاه می« .باشندمیایران  اسالمی انقالب علیه

های که درصدد خرابکاری، براندازی یا اقدات علیه انقالب اسالمی هستند، برخالورد کنالد. جریان
توان قلمرویی که سپاه حق ورود در غن را دارد، ابراین با استناد به ماده دوت اساسنامه سپاه میبن

های های سیاسی است، مادهتشخیص داد. مواد دیگر از اساسنامه که در موضو  احزاب و تشکل
های سیاسی مستقل است و ، سپاه پاسداران از کلیه احزاب و گروه47است. طبق ماده  48و  47
توان ممنوعیت هواداری از ه لحاظ عقیدتی و سیاسی تابع والیت فقیه است. از این ماده نیز میب

اساسنامه نیالز بالا صالراحت باله ایالن موضالو   48ماده  22های سیاسی را اثبات کرد.احزاب و گروه
 ماده»داند: اشاره کرده است و ادامه عضویت پاسدار در حزب و گروه را موجب اخراج از سپاه می

 یالا سالازمان گالروه و حالزب هالی  در عضویت حق اسالمی انقالب پاسداران سپاه اعضای ال48
 «شد. خواهد سپاه از اخراج موجب غنها عضویت ادامه ندارند و را سیاسی

بت به احزاب توان از غنها قلمرو مجاز سپاه نسمواد دیگری که در اساسنامه سپاه وجود دارد و می
یکالی از  3کل کاله در مالاده از ف ل دوت است؛ به ایالن شال 5و  4 ،3 هایمادهرا برداشت کرد، 
 حاکمیت قوانین فین درصدد قهریه قوه به توسل با که عواملی با قانونی مبارزه»وظایف سپاه را 

ها با توسل باله کند. با توجه به این ماده، اگر احزاب و گروهمعرفی می« باشند اسالمی جمهوری
ند. از غنجالا کتواند با غنها برخورد رغیند، سپاه طبق این ماده میقوه قهریه درصدد نفی حاکمیت ب

محور است؛ بنابراین قبل یافته و جریانکه اقدامات براندازانه نسبت به یک نظات معموالً سازمان
به سالپاه ایالن  ها متبادر به ذهن هستند. از این رو این مادهاز هر چیز در این امر، احزاب و گروه

 انتظامی نیروهای با ریهمکا: »5د که با اقدات قانونی ورود پیدا کند. طبق ماده دهامکان را می
توانالد باله می سالپاه« کشور در قانون و حاکمیت امنیت و نظم برقراری جهت در لزوت، مواقع در

ای دارد ب الرهتاساسالنامه  5کمک نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت همکاری کند. ماده 
کند. در این های مذکور به عنوان ضابط قوه قضائیه معرفی مین را در مأموریتکه سپاه پاسدارا

 فالوق مواد در مذکور هایمأموریت زمینه در اسالمی انقالب پاسداران سپاه»تب ره غمده است: 
 « .کندمی عمل قضائیه قوه ضابط به عنوان

 

 ـ قانون مقررات استخدامی سپاه3ـ3
های سیاسی به میزانی اسالت کاله در قالانون ها و سازمانو گروهاهمیت استقالل سپاه از احزاب 

 کادر استخدات عمومی شرایط یکی از 1۶ ماده اسالمی انقالب پاسداران سپاه استخدامی مقررات
 و هالاگروه و احالزاب از هالواداری و عضالویت عالدت» را ویالژه بسیجی کارکنان و پیمانی و ثابت

                                                                                 
های سیاسی احزاب و گروه ال سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران از نظر سیاسی و عقیدتی تابع والیت فقیه بوده و از کلیه47ال ماده 22

 .کندعمل  و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخ یت حزبی پیدا کرده به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی استمستقل 
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س این مالاده از قالانون مقالررات اسالتخدامی سالپاه، برشمرده است. بر اسا «سیاسی هایسازمان
ها سپاه نسبت باله احالزاب و تشالکل 23توان عضویت و هواداری را یکی از موارد ممنو  پرسنلمی

نداشتن سابقه عضویت و یا هالواداری از احالزاب و »نات برد. در بند دیگر همین ماده غمده است: 
 «ی و ایر قانونی.های ایر اسالمی، التقاطی، الحادها و سازمانگروه
 

 ـ قانون مجازات نیروهای مسلح3ـ۴
هالای ها، احزاب و جمعیتقانون مجازات نیروهای مسلح عضویت در سازمان 40بر اساس ماده 

های سیاسی و تبلیغات انتخابالاتی ها و مناقشاتبندیسیاسی، مداخله، شرکت یا فعالیت در دسته
کنالد و باله ا ساله سالال حالبس محکالوت میممنو  است و مرتکبان به این جرت را باله شالش تال

های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح این اختیار داده شده اسالت تالا دربالاره اداماله یالا هیئت
قانون مجازات  40گیری کنند. بنابراین پرسنل سپاه بر اساس ماده انف ال غنها از خدمت ت میم

ها، مناقشالات و بندینیز حالق عضالویت، مداخلاله، شالرکت و فعالیالت در دسالته 24نیروهای مسلح
 تبلیغات انتخاباتی را ندارد.

 

 نامه انضباطیـ آیین3ـ۵
سلح مپرسنل نیروهای »غمده است:  49نامه انضباطی نیروهای مسلح  ف ل پنجم ماده در غیین

حق  وهای سیاسی ممنو  بوده جمهوری اسالمی ایران از عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه
نامه ساله عرصاله ز غیینبر اساس این ماده ا« ها و تبلیغات غنان را ندارند.فعالیت در جهت برنامه

 دارد.عضویت، وابستگی و فعالیت از موارد ممنو  است که سپاه حق ورود به غن را ن
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
پرسنل سپاه کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج »قانون مقررات استخدامی سپاه در تعریف پرسنل غورده است:  ۶ال ماده 23

ال پیمانی. دالال ال وظیفه. جال کادر ثابت. بشوند و عبارتند از: الفیا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می در این قانون و
 بسیجی.

ال نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران: به ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهالای انتظالامی و 24
 .شودمیابسته اطالق های ووزارت دفا  و سازمان
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 جدول قلمرو مجاز و ممنوع سپاه در عرصه سیاسی نسبت به احزاب از منظر قوانین

 قلمرو ممنوع قلمرو مجاز نوع قانون

*در شرایط بحالران و نالاتوانی نهادهالای  اساسیقانون 
مربوطالاله در مقابلالاله بالالا توطئالاله وتهدیالالد 

 (51احزاب)برداشت از اصل 

*در شالالرایط عالالادی سالالپاه حالالق 
گونه ورود ندارد)برداشت از کل هی 

 قانون(

 

 اساسنامه سپاه

*در صالالورت دسالالتور فرمانالالدهی کالالل 
 (، 1قوا)ماده 

*در صورت خرابکاری، براندازی و اقالدات 
(، *در 2ه انقالب توسط احزاب)مالاده علی

صورت توسل احزاب باله قالوه قهریاله در 
 بالرهم صورت (، * در3مقابل نظات)ماده 

، (5 ماده)احزاب توسط امنیت و نظم زدن
 قالالالالالوه خواسالالالالالت در صالالالالالورت *در

 صالالورت ، *در(5 مالالاده تب الالره)قضائیه
 ، *در(۶ مالاده)انتظامی نیروی درخواست
 اطالعالالاتی ارگالالان خواسالالت در صالالورت

 (8 ماده)رکشو

( 34و  48*عضالالالالالالالالالالویت)ماده 
(* عمل هماننالد 34*هواداری)ماده 

شخ الالیت حزبالالی در جامعالاله)ماده 
 (48 ماده)(، * هوادری از احزاب47

(، 1۶*عضالالالالالالالالالالالالالالالویت)ماده   قانون استخدامی
 (1۶*هواداری)ماده 

قـــانون جـــرایم 

 نیروهای مسلح

(، *مداخلاله)ماده 40*عضویت)ماده  
40 ،) 

)ماده های حزبی*شرکت در مراسم
40 ،) 

 (40*فعالیت حزبی)ماده 

ــت  ــانون فعالی ق

 احزاب و...

گوناله *در شرایط عالادی حالق هی  
 ورود ندارد)برداشت از کل قانون(

ــــــــهآیین  نام

 نیروهای انضباطی

 مسلح

 در فعالیالالت وابسالالتگی، *عضالالویت، 
 (49 ماده)تبلیغات و برنامه جهت

 





 
 
 
 
 
 
 

 :فصل دوم
 فعالیت

 عرصه انتخابات در
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 قلمرو ممنوع فعالیت سپاه در انتخابات - ۱

  از نگاه امام و رهبری
 باله اگر چه بیانات حضرت امات)ره( درباره فعالیت سپاه در انتخابالات چنالدان گسالترده نیسالت و

تناسب شرایط و اوضا  و احوال ارائه شالده، امالا همالین بیانالات مخت الر بسالیار راهگشاسالت و 
شه راه سپاه به کالار گرفتاله شالود. بالرای نموناله غن امالات بزرگالوار در تالاریخ تواند به مثابه نقمی
فرماینالد: در جمع مسئوالن نظات، با نهی نظامیان از ورود در مناقشات سیاسالی می 18/5/13۶3
 یکالی غن یکالی، غن طرفالدار غن و بندیدسالته باله بشالوند وارد که نیست جایز هاسپاهی برای»

 من به هم باز انتخابات امر در گذرد؟می چه مجلس در که دارد ربط چه شما به. یکی غن طرفدار
 دارد خالودش محالل در انتخابالات! خالوب. هست صحبت باز هم هاسپاهی بین که دادند اطال 
 نیست جایز سپاه برای کنند؟ پیدا اختالف هم غنها که دارد کار چه سپاه به دارد، جریانی شود،می
 عهالده باله کاله مطلبی غن از دارد، که تعهدی غن از را اهیسپ. این نیست جایز ارتش برای. این

 25«.را ارتش طورهمین و داردمی باز اوست

 از این بیانات امام چند نکته قابل برداشت است:
های سیاسالی بالا یکالدیگر رقابالت هالا و دسالتههالا، جناحال از غنجا که در انتخابات معموالً گروه1

را به  قدرت است، حضرت امات)ره( ورود سپاه و ارتشب کنند و یکی از اهداف اصلی غنها کسمی
هالا و اختالفالات اند؛ زیرا ورود سپاه در عرصه انتخابالات، الجالرت رقابتاین عرصه جایز ندانسته

 ها را به درون سپاه نیز کشانده و این اختالفات نه تنها برای سپاه، بلکه برای هرها و جناحگروه
 نهاد نظامی سم مهلک است.

در عرصه انتخابات یک فعالیت غشکار سیاسی است و در این عرصه کشمکش و رقابت  ال ورود2
ها در شأن سپاه نبوده و جایگاه غن را نالزد مالردت در تا حدودی طبیعی است؛ ولی این کشمکش

ترین سرمایه غن حد یک سازمان سیاسی تنزل داده و سپاه را از اعتماد و پشتوانه مردمی که مهم
کند. به تعبیر حضرت امات)ره( سپاه باید عزت و محبوبیت خود را حف  کنالد و بهره میاست، بی

 2۶رود.اگر حف  نکند از بین می
دارد. یمالارد باز دال به تعبیر حضرت امات ورود در عرصه انتخابات، سپاهی را از غن تعهدی که 3

اسداری از انقالب پقانون اساسی و بیانات امات،  150تعهد و وظیفه سپاه و پاسداران، طبق اصل 
و ممکالن  و دستاوردهای غن است و ورود در عرصه انتخابات این وظیفه اصاللی فرامالوش شالده

 است انقالب ضربه بخورد.

                                                                                 
 .7،  19ال صحیفه امات، ج 25
 .94،   1379وسوت، مؤسسه تنظیم و نشر غثار امات، ال سپاه پاسداران در اندیشه امات خمینی، تبیان دفتر سی2۶
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متعالددی  پس از حضرت امات، رهبر معظم انقالب نیز در طول حدود ساله دهاله گذشالته بیانالات

 واهیم کرد.خبه غنها استناد اند که در ادامه درباره سپاه و به ویژه رابطه غن با سیاست داشته
ایشان در ابتدای پذیرش رهبری جامعه اسالمی در بیانالات مهمالی در جمالع فرمانالدهان سالپاه 

در سیاسالت دخالالت ... گونه که امات فرمودند، در سیاست دخالالت نکنالدسپاه همان»فرمایند: می
انتخابالات  لى چالونئعنوان یالک سالازمان نظالامى و رزمالى در مسالا نکردن یعنى اینکه سپاه به
شود. مثالً چنانکه فالر  نهاى داخل کشور وارد بندىجمهورى و جناحمجلس، انتخابات ریاست

کنیم دو جناح سیاسى در کشور فعالیت دارند سپاه حق ندارد به نفع یکالى وارد شالود... سالپاه بالا 
 27«. ...کندحزب فرق مى

قیقالت نالو  حدر  شالده،یالراد که بالفاصله پس از جنگ در مجمع بزرگ فرماندهان ا بیاناتاین 
این  کند.وشن مىل سیاسى را رئویژه رابطه سپاه با مسا طور کلى و به نگرش ایشان به سپاه به

ها، از دهد، راه و روش رهبر معظم انقالب تداوت راه و روش امات در همه جنبالهمی بیانات نشان
اکنون ایشان ت وا سیاست است جمله نو  نگرش ایشان به نیروهای مسلح و سپاه و رابطه غنها ب

 اند. نیز از این راه که مسیر انقالب و اسالت است، با تمات وجود پاسداری کرده
ی های حضرت امات)ره( و ضرورت قدرت تحلیل و شم سیاسی بالراایشان ضمن تأکید بر دیدگاه

 ند:فرمایهای سیاسی و فعالیت انتخاباتی نهی کرده و میبندیسپاه، از ورود در دسته
 تحلیالل قالدرت و سیاسالی شم سیاسی، هوشیاری گرفتن، قرار غن در و شناختن را خود موضع»

 ظریفالی خطالوط غن از یکالی خالودش السیاسی هایبندیدسته در ورود از دور به البته السیاسی
 28«بودند. فرموده مکرر در مکرر که هم امات کردت؛ عر  شما به هم پیات در من که است

فرماینالد: بنالدی میلزوت شناخت و درک سیاسی بالرای سالپاه باله دور از جناح ایشان با تأکید بر
منظور از اینکه سپاه نباید یک واحد سیاسی باشد و در سیاست دخالت نکنالد ایالن نیسالت کاله »

تک )غحاد( ملت الزت افرادی که در این سازمان هستند از سیاست و درک سیاسی که برای تک
این است که سپاه به عنالوان یالک نیالروی مساللح از تحرکالات خبر باشند؛ بلکه منظور است بی

 29«ها به دور باشد.بندیسیاسی کشور چون انتخابات و جناح
هالای سیاسالی بالا ها و جریانبنابراین از منظر رهبر معظم انقالب، فهم سیاست و شناخت گروه

و  هسالتند وتفعالیت سیاسی و فعالیت بر له یک جریان و علیه جریان دیگالر، دو موضالو  متفالا
 ضمن اینکه اولی برای سپاه الزت و ضروری است، دومی برای سپاه ممنو  است. 

                                                                                 
 .12،   48ها، ش ال رویدادها و تحلیل27
 .27/۶/1370ال 28
نیروهای مسلح(، محمدهادی مهتدی و علالی شالیخیان، قالم:  ال دژهای استوار)رهنمودهای حضرت امات و رهبر معظم انقالب درباره29

 .189،   1378مرکز تحقیقات اسالمی سپاه، 
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شود که سپاه حق دخالالت در انتخابالات و هالواداری از فالرد، طور برداشت میاز مباحث فوق این
توانالد حزب، گروه یا جریانی را ندارد؛ اما برای روشنگری اعضای خود و همچنین بسیجیان، می

 های مد نظر امات و رهبری را بیان کند.اخصمعیارها و ش
 

 ـ قلمرو ممنوع فعالیت انتخاباتی سپاه از منظر قانون۲
نتخابالات، بوط باله ادر قوانین متعدد چه قوانین مربوط به سپاه و نیروهای مسلح و چه قوانین مر

 شود:قلمرو فعالیت سپاه مشخص شده که به موارد مهم غن در زیر اشاره می
 

 «مسلح نیروهای جرایم مجازات» نـ قانو۲ـ1
 سالال همان ماهدی  25 و ت ویب اسالمی شورای مجلس در 1382 ماه دی نهم این قانون در

 شد. تأیید نگهبان شورای سوی از
 یالتفعال یالا شرکت مداخله،» کند:می ت ریح نیز مسلح نیروهای جرایم مجازات قانون 40ماده 

 و بوده ممنو  انتخاباتی یغاتتبل و سیاسی هایمناقشه ا،هبندیدسته در مسلح نیروهای کارکنان
 قانون 1۶ ماده« .گردندمی محکوت حبس سال سه تا ماه شش به مرتکبین و شودمی تلقی جرت

 ایالن بالر یالزن پاسالداران سالپاه اساسالنامه 47 مالاده و اسالمی انقالب پاسداران سپاه استخدامی
 .کندمی تأکید ممنوعیت

 

 انتخابات کلی هایـ سیاست۲ـ۲
های کلی انتخابات که مجمع تشخیص م لحت نظات تهیه کرده و پس از تأییالد رهبالر سیاست

دن انتخابات شابالغ شد، گات مهمی در جهت هر چه بهتر برگزار  1395معظم انقالب، در سال 
غمده  1۶ها به موارد مهمی اشاره شده؛ از جمله در بند شود. در این سیاستدر ایران محسوب می

 تابعاله هایدسالتگاه و هاوزارتخاناله از اعم گانهسه قوای مسلح، نیروهای ورود ممنوعیت» است:
 عمومی نهادهای و دولتی هایشرکت و نهادها ها،سازمان امنیتی، و اطالعاتی هایدستگاه غنها،
 «.لبانداوط از جانبداری و انتخاباتی جناحی و سیاسی هایبندیدسته در

ه و از است و شامل تمامی نهادهایی کاله باله نالوعی دولتالی محسالوب شالداگرچه این بند کلی 
شوند؛ اما ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در انتخابات با توجه به اینکاله مندند میالمال بهرهبیت

 مل شود.عسپاه نیز عضوی از نیروهای مسلح است، شامل سپاه هم شده و باید بر طبق غن 
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 جمهوریاستری قانون انتخابات ۲۴ ـ ماده۲ـ3
 و نظالامی نیروهالای کاله داردمالی اعالت زمینه این جمهوری درریاست انتخابات قانون 24 ماده

 انتخابالات در نیتام و نظم حف  وظیفه تنها و نداشته را انتخابات اجرای در دخالت حق انتظامی
  .دارند را
 

 ـ قلمرو مجاز فعالیت سپاه در عرصه انتخابات۳
 

 اباتـ تأمین امنیت انتخ3ـ1
نظیالری در ساالری دینی ارائه شالده در انقالالب اسالالمی، الگالوی کمطور که نظریه مردتهمان

شود و یکی از مظاهر اصاللی غن انتخابالات اسالت، امنیالت و غرامالش دنیای معاصر محسوب می
های فراوان بوده و هر سالال انتخابات در طول چهار دهه گذشته که ایران درگیر جنگ و توطئه

نظیر بوده و سپاه نقش مهمی در تالأمین غن گین یک انتخابات برگزار شده است، بیبه طور میان
 خ وصیت»فرمایند: ای که مورد تأیید رهبر معظم انقالب قرار گرفته و میداشته است؛ به گونه

 فضالای غرامالش و امنیالت کنالیم، شالکر را خالدا واقعاً باید و است توجه قابل و مهم که دیگری
 تا کشور وزارت از ماال برای کنند تأمین توانستند را امنیت این که کسانی از ما …بود؛ انتخابات
 تشالکر بایسالتی حقیقتالاً داشتندال معنا این در تأثیر که دیگرانی و بسیج تا سپاه تا انتظامی نیروی
 30« .کنیم
 

 سازی حضور حداکثری مردمـ زمینه3ـ۲
شود، میالزان جهانی محسوب می طور که تعداد انتخابات در جمهوری اسالمی یک رکوردهمان

یک رکورد اسالت و فعالیالت سالپاه در ایالن  31درصد ۶3حضور مردت در انتخابات با میانگین حدود 
 های سیاسی اشکالی ندارد.بندیزمینه فارغ از جناح

 

 های نامزد اصلحـ روشنگری و تبیین معیارها و شاخصه3ـ3
هالای جیان دربالاره افالراد و جریانغحالاد بسالی بخشالی باله نیروهالای سالپاه وروشنگری و غگاهی

ها و معیارهای مورد نظر امات و رهبالری البتاله بالدون کننده در انتخابات با تبیین شاخ هشرکت
جاز فعالیالت موارد م گرایش و جانبداری از فرد یا گروه خاصی و با رعایت تقوا و ان اف، از دیگر

 سپاه در انتخابات است. 

                                                                                 
 .20/12/1394ال 30
 .13/10/1395ال محمدامین رضازاده، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، 31

ht t p://www.mehrnews .com/news /3866760 
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 ت:ت سپاه در انتخابات چند نکته قابل ذکر اسبه طور کلی، درباره قلمرو فعالی
ال انتخابات به معنای دخالت مردت در سرنوشت خود و تعیین مسئوالن و کارگزاران نظات، یکی 1

از برکات و دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است. حضور مردت در انتخابات به معنای پذیرش 
می است تا با اصالح روندها، به سالمت اصل نظات و بیعت با غن است و فرصتی برای نظات اسال

تالوان اهداف متعالی پیش رود. بنابراین، حضالور مالردت در انتخابالات فالارغ از نتیجاله غن را، نمی
تهدیدی برای نظات تلقی کرد؛ زیرا نامزدهای انتخابات بر اسالاس قالانون و بالا نظالارت شالورای 

ای دخالت در انتخابات و نفوذ نگهبان وارد عرصه رقابت شده و اگر تهدیدی از جانب دشمنان بر
نااهالن در ارکان نظات وجود داشته باشد، باید در این مرحله از غن ممانعت شالود ناله در فراینالد 

هالای ها. از نظر سردار رضایی، سپاه باید اطالعالات و تحلیلهای افراد و جناحانتخابات و رقابت
مات قانونی نظیر شورای نگهبان و شورای خود را در رابطه با نفوذ نااهالن در ارکان نظات، به مقا

اگالر  32عالی امنیت ملی ارائه دهد و سعی کند از طریق مراجع قانونی این قضیه را پیگیالری کنالد.
پس از تأیید شورای نگهبان و در فرایند انتخابات سپاه متوجه تهدیدی علیه نظات شالد، در ایالن 

 33شان عمل کند.صورت سپاه باید تابع رهبری باشد و بر اساس دستور ای
ز رفع خواهد گونه تهدیدات نیدر صورتی که نظات از پشتوانه و اعتماد مردمی برخوردار باشد، این

ز اجمهور پیش غمالد و مجلالس برغمالده شد؛ چنانکه در ابتدای انقالب و ماجرای نخستین رئیس
یالن ادر  شد. رأی ملت، نداشتن کفایت سیاسی وی را اعالت و از سوی رهبر معظم انقالب عزل

صدر موافق نبودنالد امالا بالرای جمهوری بنیدوره حضرت امات)ره( با بیان اینکه از ابتدا با ریاست
گوناله دخالالتی نکردنالد و در نتیجاله همالین ساالری و رشد بلوغ سیاسی مردت هی تحکیم مردت

ده ن بالوساالری برغمده از انقالب، این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و تالاکنون نیالز چنالیمردت
 است.

ال ورود سپاه در انتخابات به هر شکل، مهندسی انتخابات تلقی شده و سبب دلسالردی مالردت و 2
شالود های مقابل سپاه میمشارکت کمتر غنان در انتخابات یا گرایش غنان به سوی افراد و جناح

ن که در هر دو صورت، دستاوردی برای انقالب و نظات نداشته و ضرر غن بسیار بیشتر از سالود غ
ای و پشالتوانه خواهد بود. به عالوه از غنجا که سپاه از امکانات و توان گسترده اطالعاتی، رسانه

مردمی برخوردار است، ورود غن در صحنه انتخابات ممکن است باله نفالع یالک جریالان و ضالرر 
ساالری دینی که در غن رأی مردت در چالارچوب جریان دیگر تمات شود و این امر با فلسفه مردت

کننده است، در تناقض است و این دستاورد بزرگ انقالب اسالمی را خدای نکالرده ت تعییناسال
تضعیف خواهالد کالرد. در واقالع، سالپاه کاله وظیفاله اصاللی غن پاسالداری از انقالالب اسالالمی و 

                                                                                 
ه پاسداران جزء مراجع چهارگانه استعالت، یعنی وزارت اطالعات، قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، سپا 48ال هرچند طبق ماده 32

باشد، اما شورای نگهبالان اعالالت کالرده کاله الملل نمیدادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین
ات الزت را ارائاله رای نگهبان اطالعالتواند در این زمینه به شومراجع چهارگانه برای بررسی سوابق داوطلبان کافی نیست و سپاه می

 کند.
 .13/2/139۶ال م احبه با سردار محسن رضایی در دانشگاه امات حسین) (، 33
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ترین دستاوردهای انقالب اسالمی دستاوردهای غن است، باید به انتخابات به مثابه یکی از مهم

 ری دینی بنگرد و در جهت پاسداری از غن بکوشد.ساالو تجلی مردت
یالی ارائاله کالرده های گوناگون الگویی از یک نهاد انقالبی و والال سپاه پاسداران که در عرصه3

است، باید در عرصه قانونمداری و عمل به قانون نیز الگو باشد و در عرصاله انتخابالات نیالز م الرّ 
شالما مواظالب باشالید »نقالب، خطاب به سالپاهیان قانون را رعایت کند. به فرموده رهبر معظم ا

کارتان سر سوزنی از معیار قانونی تخطی نکند. نظرات و سالیق شخ ی را بگذارید کنار، اینکه 
کسی برای خاطر یک تشخیص که از دین و انقالب و اسالت و رهبالری و ملالت و دولالت دارد، 

کنالد، یکالی را یالک خالورده جلالو  یک نفر را تقویت کند، یک نفر را رد کند، یک نفر را تضعیف
بکشد و یکی را عقب بزند، این خالف ضابطه است. غن چیزی که شالما ایالر از قالانون، همالین 
قانونی که ت ویب شده است و دادند به دست شما که بر طبق غن عمل کنید، ایالر از ایالن هالر 

کاله دسالت  چیزی را شما معیار دانستید، بدانید معیار نیست، ضابطه نیست، ضابطه همین اسالت
شماست، دقیق، بدون رعایت حب و بغض، بدون رعایت خط و خطالوط، بالدون رعایالت جهالات 

 34«سیاسی، بر طبق همین عمل کنید.
ردهای غن را قانون اساسی وظیفه نگهبالانی از انقالالب و دسالتاو 150ال اگرچه سپاه طبق اصل 4

سوی رهبر  های سپاه ازیتبرعهده دارد؛ اما اوالً، تفسیر این اصل و تعیین حیطه وظایف و مأمور
ایی گیرد و ایالن اصالل باله تنهالمعظم انقالب که فرماندهی کل قوا را برعهده دارند، صورت می

عدد کشور چه ها برای پاسداری از انقالب نیست و ثانیاً، قوانین متمجوز ورود سپاه در همه حوزه
ا نباید از غنه وه عمل سپاه است کننده حوزدرباره سپاه و چه ایر غن مانند قوانین انتخابات، تعیین

 تخطی صورت بگیرد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 .4/7/13۶9ال مقدمه قانون مقررات استخدامی سپاه، 34
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 جدول قلمرو مجاز و ممنوع فعالیت انتخاباتی سپاه
 قلمرو ممنوع قلمرو مجاز

ها و معیارهای مورد نظر امات بیان اصول، شاخ ه
 و رهبری

 جمهوری و...ورود در انتخابات مجلس، ریاست

 خاباتیانت جناحی و سیاسی هایبندیدسته در ورود سازی حضور حداکثریزمینه

 دخالت در معارضات و مناقشات انتخاباتی تأمین امنیت انتخابات

 بالالدون انتخابالالات در دشالالمن راهبردهالالای تبیالالین
 جناحی  گیریجهت

ها، باله نفالع ها و لیستفعالیت له یا علیه افراد، جناح
 یکی و به ضرر دیگری کار کردن

 ایجاد اختالف در سپاه 

 یق، لیست و فهرستتعیین م اد 

 برداری انتخاباتیورود احزاب در سپاه برای بهره 

 دخالت مسلحانه در انتخابات 

 به زور سوق دادن مردت به سمت فرد خاصی 

 یالع وهر نو  فعالیت انتخاباتی از قبیالل انتشالار، توز 
 ن ب تراکت، پوستر، پالکارد و...

هالالالای حضالالالور در سالالالتادها، جلسالالالات و گردهمایی 
 اباتیانتخ

 



 
 
 
 
 

 :فصل سوم
 سیاسی سپاه  فعالیت

 تهدیدات به نسبت

 سیاسی هایو توطئه
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 مقدمه
است. همانند سایر مفاهیم علوت « تهدید سیاسی»های مختلفی دارد که یک نو  غن تهدید گونه

اریف تهدید اجتماعی و سیاسی تعریف واحدی از تهدید سیاسی ارائه نشده است. وجه مشترک تع
« بالاری بالوزان»کنند؛ برای نموناله سیاسی، رخدادهایی است که ثبات نظات سیاسی را سلب می

از نظالر وی باله خطالر افتالادن عناصالر  35دانالد.تهدید سیاسی را متوجه ثبات سالازمانی دولالت می
گانه دولت، یعنی ایده، سازمان و منافع م داق تهدید سیاسی است؛ از این رو هرگونه فشالار سه
های مشخص دولت، تالش برای برانالدازی دولالت و ه دولت اعم از تالش برای تغییر سیاستب

هایی از تهدید سیاسی اسالت. باله عبالارت طلبانه در داخل دولت نمونههای تجزیهتحریک گسل
دیگر، هر غنچه هویت، موجودیت و منافع خا  دولت را تهدید کنالد، از غن باله تهدیالد سیاسالی 

 شود. تعبیر می
 

 توطئه سیاسی در حوزهقلمرو فعالیت سپاه  -۱

 از دیدگاه امام و رهبری
یابیم که های حضرت امات)ره( در مسئولیت سپاه نسبت به تهدید و توطئه درمیبا بررسی دیدگاه

ها و تهدیدهای داخلی و خارجی ایسالتادگی امات)ره( همواره به سپاه توصیه داشتند جلوی توطئه
اند. ایالن ی نسبت به ورود سپاه در موضو  تهدید و توطئه بیان نکردهاکند و هی  قلمرو ممنوعه

کننده نقالش بیان« اگر سپاه نبود کشور هم نبود»جمله معروف امات)ره( درباره سپاه که فرمودند 
ها و تهدیدهایی اسالت کاله انقالالب اسالالمی را هالدف قالرار عمیق سپاه در خنثی کردن توطئه

کنالد و از غنالان سالداران باله عنالوان سالربازان امالات زمالان یالاد میاند. حضرت امات)ره( از پاداده
 بایالد»خواهند با هوشیاری، اراده قوی و مشت محکم جلوی توطئه علیه انقالالب را بگیرنالد: می
 بالا بایالد هسالتید، العلیه اهلل سالالت الزمان امالات سربازان که جوانان شما اسالت، پاسداران شما

برخالی از دیالدگاهای  3۶«.بگیریالد را هاتوطئه این جلوی کم،مح مشت با قوی، اراده با هوشیاری،
توان از غنان به عنوان اجازه ورود سپاه در برخورد با توطئه استفاده کرد، حضرت امات)ره( که می

 عبارتند از:
 

                                                                                 
،   1378ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعالات راهبالردی، ال باری بوزان، مردت و دولت35

143. 
 .30،   7ال صحیفه امات)ره(، ج 3۶
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 ـ توطئه نسبت به اصل سپاه1ـ1
ه ای حذف سپاه پاسداران انقالالب اسالالمی و اداالات غن در ارتالش اسالت کالهدف چنین توطئه

کننالد. ایشالان خطالاب باله پاسالداران از غنالان حضرت امات)ره( بر ضرورت وجود سپاه تأکیالد می
 غخالر باله ما که نکنید گمان»خواهند همچنان راه پاسداری از انقالب اسالمی را ادامه دهند: می

  37«.برداریم دیگر هایقدت باید و هستیم راه بین ما شدیم؛ پیروز ما و رسیدیم
 
 برهم زننده وحدت جامعه های ـ توطئه1ـ۲

توان از دیدگاهای حضرت امات)ره( برای ورود سپاه برداشت کالرد، از جمله قلمرو مجازی که می
ای بخواهند وحدت جامعه و کشور را به هالم بزننالد؛ از ایالن رو خطالاب باله زمانی است که عده

 هالاینیت بالا تلالف،مخ هایبهانه مختلف، با هایاسم با»فرمایند: پاسداران انقالب اسالمی می
 را مالا ملالت خواهنالدمی و کننالدمی پیمالاییراه کننالد،می شیطانی قیات و بسیار اارا  با فاسد،

 38«.باشد داشته کلمه وحدت نگذارند
 
 های ایجاد کننده اختناق در کشور ـ توطئه1ـ3
 در قالوی محکم، باید اسالت پاسداران شما برومند، جوانان شما .بکنند اختناق ایجاد خواهندمی»

  39«.برسانند غخر به را خودشان شیطنت اینها نگذارید و بایستید هاتوطئه این مقابل
 
 های آمریکاـ توطئه1ـ۴

خواهند در مقابالل غن بایسالتد و مقابلاله کنالد، یکی از مواردی که امات)ره( با قاطعیت از سپاه می
اره به منبع تهدید و توطئه، هایی است که غمریکا در غن دست دارد. حضرت امات)ره( با اشتوطئه

و  40کنیالدشوند که شما به اسالت خدمت میبه پاسداران یادغور می« غمریکا»یعنی شیطان بزرگ، 
های شالیطانی غمریکالا و عمالال غن پاسدار اسالت هستید؛ با این وجود همواره در معالر  نقشاله

 مالا مملکت در هم آلنا غن عمال و غمریکا دست به که شیطانی هاینقشه این از»خواهید بود: 
 با و مختلف هایاسم با. کنند توطئه اینها نگذاریم کنیم، قطع را اینها هایدست است، جریان در

  41«.ما ملت بین بپاشند نفاق تخم و کنند توطئه مختلف هایبهانه
 
 

                                                                                 
 ال همان.37
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 ـ توطئه تغییر نظام1ـ۵
تغییر نظات است، مقابله ای که به دنبال خوهند با هر توطئههمچنین حضرت امات)ره( از سپاه می

های صورت گرفته تغییر نظات اسالالمی و چپالاول ذخالایر ملالت کنند. از نظر امات هدف از توطئه
 شالیطنت مشالغول مالا کشالور اطراف همه در غنها»است که همه به دفا  از غن موظف هستند: 

 پالیش را غن نظیالر نشالد ایالن اگالر یالا و بیاورنالد پالیش را رژیالم غن یا باز که دارند بنا و هستند
 42«بیاورند.

 

 ـ توطئه علیه اسالم1ـ۶
هاسالت. یکی از مواردی که به صورت کلی از سپاه خواسته شده، دفا  از اسالت در مقابل توطئه

فرماینالد: کنند و میامات)ره( این موضو  را به عنوان یک تکلیف، بلکه باالتر از تکلیف بیان می
 کنیالد،می پاسالداری انقالالب از کاله طوریهمالان هسالتید، انقالب پاسدار اآلن که غقایان شما»

 43«.بکنید پاسداری اسالت از که است این باالتر تکلیف
 

 قلمرو فعالیت سپاه در حوزه تهدید سیاسی - ۲

 از دیدگاه امام و رهبری
کننالد، یکی از مفاهیمی که رهبر معظم انقالب از غن برای تفهیم معنای پاسالداری اسالتفاده می

گویید من پاسدار انقالبم، یکی از معانی پاسداری و یکالی وقتی شما می»؛ است« تهدید»مفهوت 
از ابعاد مفهومی پاسداری این است که انقالب مورد تهدید است؛ بله اگر تهدید نباشد، پاسداری 

کنید، هم تهدیالدهایی الزت نیست، پس شما، هم وجود انقالب را دارید با اسم خودتان تأیید می
 44«دهید.کنید و از وجودشان خبر میب است دارید تبیین میرا که متوجه انقال

ها، ماننالد مبالارزه بالا از نظر رهبر فرزانه انقالب، انقالب اسالمی مراحل دشوار تهدیدها و توطئه
ای کاله دولالت و ضد انقالب و دشمنان بیگانه را با کمک سپاه پشت سر گذاشته است؛ به گوناله

ایشان معتقدند، نسبت سپاه بالرای انقالالب هماننالد  45تند.نظات جمهوری اسالمی مدیون سپاه هس
. رهبر معظالم انقالالب از 4۶های دیگریک نیاز طبیعی است، نه به عنوان یک ارگان در کنار ارگان

های دشالمن خواهند برای پاسداری از انقالب اسالمی و مقابله با تهدیدها و توطئهپاسداران می
های متفاوت را برای غسالیب رسالاندن نقالب اسالمی راههوشیارانه عمل کنند؛ چرا که دشمنان ا
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باید هوشیار باشید، دشمن برای ضربه زدن به انقالب و اسالت »به انقالب به کار خواهند گرفت: 

غید... هر چیزی که دیدی دشالمن روی غن حساسالیت های مختلف میغید، از راهاز یک راه نمی
از نظر وی برای تقابل با تهدید باید از حالالت  47«دهد، شما هم روی غن حساس بشوید.نشان می

در ادامه به وظالایف سالپاه در زمیناله  48اندیشی کرد.انفعالی خارج و نسبت به حمالت دشمن چاره
 شود:ها اشاره میکردن توطئه خنثی

 

 ـ استفاده از قدرت نظامی در مقابل تهدیدهای نظامی۲ـ1
میلیونی  20و نظات اسالمی و سازماندهی ارتش مأموریت اصلی سپاه دفا  مسلحانه از انقالب »

  49«است.
 

 شناخت تهدیدها ـ۲ـ۲
تواند در غن ورود پیالدا کنالد، عرصاله عرصه دیگری که به فرمایش رهبر معظم انقالب سپاه می

شناخت تهدیدهاست. ایشان در توضیح این بخش معتقدند، دو نو  تهدید متوجه انقالب اسالمی 
هالای و دیگری تهدیدهای داخلی. تهدیدات داخلی مانند درگیری است؛ یکی تهدیدهای خارجی

و تهدیالدات خالارجی ماننالد مراکالز  50اعتمادی به نظات و مسئوالن، افلت مسئوالن و...داخلی، بی
قدرت جهانی از جمله کشورهای اروپایی و غمریکا که نه تنها بالرای ایالران، بلکاله بالرای دیگالر 

انقالالب در توصالیه پاسالداران باله شالناخت تهدیالدها کشورها نیز تهدید هسالتند. رهبالر معظالم 
از نظالر رهبالر معظالم  51«.خب اگر پاسدار انقالبیم بایالد ایالن تهدیالدها را بشناسالیم»فرمایند: می

های درست اتخاذ کنیم و عملی حکیمانه داشته باشالیم کاله توانیم ت میمانقالب در صورتی می
ا نشناسیم، اگر دوست را نشناسیم، دشمن اگر صحنه ر»در ابعاد مختلف دشمن را شناخته باشیم: 

توانیم با حکمت و درایت حرکت کنالیم؟ را نشناسیم، اگر امروز نظات سلطه را نشناسیم چطور می
 52«ریزی کنیم. توانیم درست برنامهچطور می

 

 ـ مقابله با نفوذ۲ـ3
د، عرصه مقابلاله هایی که از نظر رهبر معظم انقالب سپاه باید در غن ورود پیدا کنیکی از عرصه

غیالد کاله ترین تهدیالدهایی باله شالمار میبا نفوذ دشمن است. از نظر ایشان، نفوذ یکی از بزرگ
های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسالی وجالود متوجه انقالب اسالمی است. این تهدید به گونه

                                                                                 
 . 1380ال همان، شهریور 47
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ب رهبر معظالم انقالال 53«امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور.»دارد: 
 نفالوذ»»کننالد: بندی انوا  نفوذ نو  فرهنگی و سیاسالی غن را خطرنالاک توصالیف میدر تقسیم
 فرهنگالی و سیاسالی نفالوذ اما دارد؛ سنگینی پیامدهای و است خطرناک البته امنیتی و اقت ادی
بنالابراین از دیالدگاه رهبالر  54«.باشالند غن مراقالب بایالد همه که است باالتری بسیار خطر دشمن،

ب یکی از قلمروهای مجاز سپاه در عرصه سیاسی مقابلاله بالا نفالوذ دشالمن در ایالن معظم انقال
 عرصه است.

 

 قلمرو مجاز و ممنوع سپاه نسبت به تهدید و توطئه سیاسی

 از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب
 قلمرو ممنوع قلمرو مجاز

 *در صورت توطئه علیه موجودیت سپاه، 
 زند، ای که به وحدت غسیب میوطئه*در صورت بروز ت

 غمیز، های توطئهپیمایی*در صورت اقدات به راه
 هایی که به اختناق فضا بینجامد، *در صورت توطئه

 *در صورت توطئه غمریکا و عمال غن، 
 غمیز در جامعه، های توطئه*در صورت تزریق حرف

 *در صورت توطئه برای تغییر نظات، 
 ملت،  ذخایر چپاول جهت توطئه صورت *در

 *در صورت توطئه علیه اسالت،
 *در صورت وجود تهدید و توطئه نظامی، 

  ها در ابعاد مختلف،*ورود برای شناخت تهدیدها و توطئه
المللی و داخلی جهت شناخت تهدیالد و *رصد مسائل بین

 توطئه و چگونگی مقابله با غن،
 *ورود برای مقابله با نفوذ دشمن

اره تأکیالد بالر هوشالیاری و حضرت امات همو
اند، از ایالن رصد دقیق تهدید و توطئه داشته

 د یارو سپاه نباید هر پدیده اجتماعی را تهدی
توطئاله باله حسالاب غورنالد. غنچاله از بیانالات 
حضرت امات قابل برداشت است، اینکه بایالد 
تشخیص، تهدید یا توطئه محرز باشد. غنچه 
مسالاللم اسالالت ایالالن تشالالخیص از سالالوی 

های فکر مقامات عالی در اتاق فرماندهان و
گیالرد ناله و شوراهای راهبردی صالورت می

 های جزئی و شخ یصرفاً با برداشت
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 تهدید و توطئه سیاسی حوزه در سپاه ـ قلمرو فعالیت۳

 از دیدگاه قوانین
 

 ـ قانون اساسی3ـ1
ق طبال ای علیه انقالب اسالمی و دستاوردهای غن صورت پالذیرد،در صورتی که تهدید و توطئه

 نخسالتین در کاله اسالالمی انقالالب پاسالداران سپاه»کند، قانون اساسی که بیان می 150اصل 
و  انقالالب از نگهبالانی در خالود نقالش اداماله بالرای شالد، تشالکیل انقالب این پیروزی روزهای

هدیدات ا که تتواند به موضو  ورود پیدا کند. از غنجسپاه می« ...ماند می پابرجا غن دستاوردهای
رجی، های سیاسی علیه انقالب و نظات جمهوری اسالمی هم جنبه داخلی دارد و هم خاو توطئه

ها مسالئولیت دارد؛ چالرا کاله از جملاله سپاه نسبت به این تهدیدها و توطئه 150بر اساس اصل 
. جانبه و تمامیت ارضی استپذیری، حف  استقالل همهدستاوردهای انقالب اسالمی نفی سلطه

 سیاست»ت: قانون اساسی درباره سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران غمده اس 152در اصل 
 حفال  ،پالذیریساللطه و جالوییساللطه هرگوناله نفالی اساس بر ایران اسالمی جمهوری خارجی
 ابالربر در تعهالد عدت و مسلمانان همه حقوق از دفا  کشور، ارضی تمامیت و جانبههمه استقالل
بر اسالاس ایالن « .است استوار محارب ایر دول با متقابل غمیزصلح و روابط گرسلطه هایقدرت

ه بالاصل، در صورت کوتاهی مت دی سیاست خارجی جمهوری اسالالمی و نهادهالای مربوطاله 
قانون  تهدید شوند، سپاه طبق 152ای که دستاوردهای انقالب یعنی موارد مذکور در اصل گونه
د. همچنین یت اقدات کناند به مسئله ورود پیدا کرده و درباره غن به مقتضای شرایط و موقعتومی

از این  ب اسالمیسپاه در زمانی که منافع ملی در معر  غسیب قرار بگیرد و دستاوردهای انقال
 رب بیگانه سلطه موجب که قرارداد هرگونه»گوید: که می 153طریق از بین برود، بر اساس اصل 

توانالد باله ، می«است ممنو  گردد کشور شئون دیگر و ارتش ،فرهنگ ،اقت ادی و منابع طبیعی
 مسئله ورود پیدا کند. 

ان ربوطاله تالومدخالت سپاه در موارد فوق اعم از توطئه و تهدید در صورتی است که نهادهالای 
ژیک انقالب استرات نیروی مقابله با شرایط را نداشته باشند. همچنان که ذکر شد، سپاه به عنوان

 وکند که تهدید و توطئاله باله طالور جالدی علیاله انقالالب اسالالمی اسالمی زمانی ورود پیدا می
د در هر عنای ورومدستاوردهای غن صورت گیرد. بنابراین تعیین قلمرو مجاز برای ورود سپاه به 

هدیالد قالرار ترد که امنیت ملالی مالو 1378زمان و هر شرایط نیست؛ برای نمونه در جریان فتنه 
 رد.کگرفت، سپاه با مجوز شورای عالی امنیت ملی وارد صحنه شد و فتنه را خاموش 

 
 
 



 سپاه و سیاست .......................................................................................................................  /34

 ـ اساسنامه سپاه پاسداران 3ـ۲
 هبالر معظالمرطبق ماده اول اساسنامه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی تحالت فرمانالدهی عالالی 

ه رهبالر ی است کالز سپاه زمانانقالب است، بنابراین بر اساس این اصل یکی از موارد قلمرو مجا
ماننالد ا کنالد. همعظم انقالب با تشخیص توطئه یا تهدید از سپاه بخواهند باله مسالئله ورود پیالد
ادنالد. دسالتان را حضرت امات)ره( که در اائله کردستان به پاسداران فرمان جمع کردن فتنه کرد

نیست  عنای غنمین به فرمان رهبر معظم انقالب به عنوان یکی از موارد مجاز مد نظر است و ا
أموریتی ر اساس مالکه سپاه در همه موارد منتظر فرمان رهبر معظم انقالب باشد؛ چرا که سپاه ب
ه سالپاه کاله اساسالنام که در قوانین دارد باید به مسائل ورود پیدا کند. برای نمونه، در ف ل دوت

ه اجازه متعددی به سپاهای سپاه است، در صورت تهدید و توطئه در موارد درصدد بیان مأموریت
 دهد که عبارتند از:ورود می

ت هالایی کاله درصالدد خرابکالاری، برانالدازی نظالاال سپاه مأموریت دارد با عوامل و جریان2ماده 
 جمهوری اسالمی و یا اقدات علیه انقالب اسالمی هستند، مقابله کند.

 یالهقهر قالوه باله لتوسال با که ال سپاه مأموریت دارد در چارچوب مبارزه قانونی، با عواملی3 ماده
 هستند، مبارزه کند. اسالمی جمهوری حاکمیت قوانین نفی درصدد
جمهالوری  جهت پاسالداری از اسالتقالل و تمامیالت ارضالی و نظالات ال سپاه مأموریت دارد7 ماده

 کند. اسالمی ایران با ارتش جمهوری اسالمی ایران همکاری
 دهالد کاله در صالورت تشالخیصکان را میمواد ذکر شده از ف ل دوت اساسنامه به سپاه این ام

سالاس ایالن ند. بر اتهدید و توطئه علیه انقالب اسالمی و دستاوردهای غن به قضایا ورود پیدا ک
از، کسالانی های براندو جریان مواد از اساسنامه، مقابله با هرگونه تهدید و توطئه از سوی عوامل

کننالد، نیت حاکمیت اخالل ایجاد میظم و امنشوند، کسانی که در که به قوه قهریه متوسل می
سالانی کاله ککسانی که به دنبال تخریب و ترور در اماکن عمومی و سیاسی هستند و همچنالین 
اب اه باله حسالدرصدد از بین بردن استقالل و تمامیت ارضی کشور هستند، جزء قلمرو مجاز سپ

 غید. می
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 قلمرو فعالیت سپاه در حوزه توطئه و تهدید از منظر قوانین

 تواند ورود پیدا کندشرایطی که سپاه می نو  قانون

 قانون اساسی
 

 در صورت تهدید انقالب و دستاوردهای غن،  150*بر اساس اصل 
ی در صورت کوتاهی دستگاه سیاست خارجی و نهادهالا 153*بر اساس اصل 

 مربوطه، 
 .ملی منافع بر بیگانه سلطه صورت در 153 اصل اساس *بر

 
 هاساسنامه سپا

 (، 2*در صورت توطئه و تهدید براندازی و نظات)ماده 
ن *در صورت تهدید و توطئه توسالل باله قالوه قهریاله و نفالی حاکمیالت قالوانی

 (، 3جمهوری اسالمی ایران)ماده 
 ، (5 ماده)امنیت و نظم زدن برهم توطئه و تهدید صورت *در
 ، (۶ماده )هاشخ یت و اماکن علیه توطئه و تهدید صورت *در
 اسالالمی جمهالوری نظالات ارضالی تمامیالت علیاله توطئه و تهدید ورتص *در
 .(7ماده )ایران

 
 





 
 
 
 

 :فصل چهارم
 سیاسی سپاه  فعالیت

 دانش، بینش در عرصه

 سیاسی بصیرت و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سپاه و سیاست .......................................................................................................................  /38

 

 مقدمه
رد، هایی که باید قلمرو مجاز و ممنو  فعالیت سیاسی سپاه را در غن مشالخص کالیکی از عرصه

ی از انقالالب سیاسی است. با توجه به اینکه رسالت سپاه پاسالدار ب یرت و ، بینشدانش عرصه
که  ترین مفاهیم در قاموس سیاسی استاسالمی و دستاوردهای غن است و انقالب یکی از مهم

های حف  و ون و راهابعاد گوناگونی دارد، مقدمه ضروری پاسداری از غن، شناخت این ابعاد گوناگ
هالالا و هالالا، جریانها و تهدیالالدهای انقالالالب، شالالناخت احالالزاب، گروهفرصالالت تالالداوت غن، شالالناخت

 های انقالب است.های موافق و مخالف انقالب، شناخت تاریخ و ریشهگفتمان
قالوانین  با توجه به همین ضرورت در بیانات حضرت امالات و رهبالر معظالم انقالالب و همچنالین

ا شالرح ش غنهالا رده است که در این بخمربوطه، به قلمرو فعالیت سپاه در این عرصه اشاراتی ش
 خواهیم داد. 

 

 ـ سپاه و دانش، بینش و بصیرت سیاسی۱
هر  ... برایدانش، بینش، ب یرت سیاسی و مفاهیمی، مانند قدرت تحلیل سیاسی، شم سیاسی و
ولویت ران از اانسان مسلمانی در جهت پیمودن مسیر حق الزت و حتمی است و برای سپاه پاسدا

 ز انقالالباوردار است؛ چرا که این نهاد مقالدس، مسالئولیت مسالتقیم در پاسالداری بیشتری برخ
ود را باله خالتواند وظیفه اسالمی را برعهده دارد و در صورت برخوردار نبودن از این ویژگی، نمی

و  ا  از حالقنحو احسن انجات دهد. در منطق اسالمی، نظامیان مجاهدانی هستند که بالرای دفال
سی شوند و برای انجات این رسالت مهم هم خود به بینش و ب یرت سیاد عرصه میحقیقت وار

 نیاز دارند و هم اینکه در مواردی باید در عرصه سیاسی از حق دفا  کنند.
 چون و دارد ایدئولوژیکی و اعتقادی جنبه هامبارزه و هاجنگ از بعضی»به تعبیر شهید مطهری، 

 یالا دارد، بالر اشعقیالده راه سر از را مانع خواهدمی و است یایدئولوژ و عقیده و فکر یک حامل
 که کندمی ت ریح امات علی) ( .کند تبلیغ دنیا در را اشعقیده تا کند پیدا راهی خواهدمی اینکه
 غنهالا 55اسالیافهم؛ علالی ب الائرهم حملالوا و: داشالت ایالدئولوژیکی ماهیالت اسالت صدر هایجنگ

 کردنالد، یعنالیمی حمالل خودشالان شمشالیرهای روی را دخو هایغگاهی و هادرک و هاب یرت
  5۶«.بدهند غگاهی مردت به شمشیرها این با خواستندمی

رت هسالتند و ایالن مجاهالدت بالدون ب الی بنابراین در دیدگاه اسالت، نظامیان مجاهدان راه حق
 پذیر نیست. امکان

                                                                                 
 . 4۶0،   150االسالت، خطبه البالاه، فیضال نهج55
 . 400، تهران: صدرا،   137۶، 1۶ال مرتضی مطهری، حق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسالمی، چ 5۶
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لالی بایالد از ه طور کجاهد بسپاه پاسداران افزون بر اینکه به منزله یک نهاد نظامی، انقالبی و م

می و قالالب اسالالاین ویژگی برخوردار باشد، به دلیل مأموریت و رسالت خود که پاسالداری از ان
د؛ رغمد باشالدستاوردهای غن است، به طور ویژه و خا  باید از حیث بینش و ب یرت سیاسی س

 وگرنه در انجات این مأموریت خطیر با توفیق چندانی همراه نخواهد بود.
ب در عظالم انقالالمی پی بردن به اهمیت این موضو  ابتدا به بیانات حضرت امات)ره( و رهبر برا

 کنیم.این رابطه استناد جسته و سپس قوانین مربوطه را مرور می
 

 دانش، بینش و بصیرت سیاسی سپاه - ۲

 )ره(خمینی از نگاه امام
است  دری مهممات)ره( به قاهمیت بینش و ب یرت نظامیان و به ویژه سپاه در اندیشه حضرت ا

ها و بنالدیاحکه ایشان با وجود نهی صالریح نظامیالان و باله ویالژه سالپاه از ورود در احالزاب، جن
های سیاسی، غنان را به داشتن بینش و ب الیرت سیاسالی، شالم سیاسالی و قالدرت تحلیالل بازی

 فرمایند:اره میباند. ایشان در این سیاسی توصیه کرده
ه هستند، در حالالی کاله بایالد دارای دیالد سیاسالی باشالند و هرگالز قوای مسلح از هر قشری ک»

 57«بازان در غن دخالت دارند داخل شوند.کورکورانه عمل نکنند، نباید در اموری که سیاست

اسالی، ا دیالد سیینو  نگاه حضرت امات)ره( به نیروهای مسلح و توصیه به برخورداری از ب یرت 
شده  ق شناختهنظامیان به عنوان مجاهدان مسیر ح برگرفته از فرهنگ اسالمی است که در غن،

وری ناله و دسالتو باید با غگاهی مجاهدت کنند؛ برخالف نظامیان در سایر کشالورها کاله کورکورا
گری ارتبالاط وثیقالی بالا فرهنالگ نظامی ر اجرای دستورند. در واقعکنند و در واقع مأموعمل می

رهنالگ فرفته از سالمی، فرهنگ سیاسی برگسیاسی حاکم در جامعه دارد و از غنجا که در نظات ا
بینش » ،گیردمى ى از امور سیاسى مورد توجه قرارئلى که به عنوان جزئیکى از مسادینی است، 

 .است« سیاسى
سربازان اسالت باید خود قدرت تشخیص داشته باشالند و دشالمن را شالناخته بالا  )ره(از نظر امات

بلکه  ،مبارزه در اسالت از روى جهل و نادانى نیست زیرا جهاد و کنند؛عقیده و اعتقاد کامل عمل 
از روى علم و اطال  است. یک مجاهد و سرباز اسالت در واقع نیرویى سیاسى است که در بعالد 

 58جنگد.نظامى با دشمن مى
یکی از م ادیق ب یرت از دیدگاه حضرت امات)ره(، به هوش بودن و افلت نکالردن از دشالمن 

های اسالت و جمهالوری برادران مسلح، عزیزان ملت، پشتوانه»مایند: فراست که در این باره می

                                                                                 
 .74،   14ال صحیفه امات)ره(، ج 57
 ال همان.58
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ترین فاجعاله را ترین افلت شما، بزرگاسالمی، به هوش باشید که شیاطین در کمینند و کوچک
ای »فرماینالد: در همالین زمیناله خطالاب باله پاسالداران می« 59غورد.برای ملت و اسالت به بار مالی

اید و از انقالالب اسالالمی و نهضالت مان متعهد به پا خاسالتهپاسداران عزیز که از متن ملت مسل
مقدس پاسداری کردید... به هوش باشید که دشمن در کمین است و طرفداران شیطان بزرگ و 

 ۶0«اندرکار توطئه.رژیم ااصب دست
های بینش و ب یرت از منظر امات، ممانعت از بازیچه قالرار گالرفتن نیروهالای یکی دیگر از جنبه

های خارجی اسالت. در صالورتی کاله نیروهالای مساللح عرصاله ی سیاسیون و قدرتمسلح از سو
گیرند و سیاست را به خوبی بشناسند و به معادالت قدرت غشنا باشند، مورد سوءاستفاده قرار نمی

نامه خود شوند. حضرت امات)ره( با هشدار در این باره در وصیتبازان نمیهای سیاستوارد بازی
 بالرای بالرداریبهره مالورد کاله غنچاله دنیالا در کاله باشالند داشالته توجه است الزت»فرمایند: می

. است مسلح قوای است، گروهی هر و چیز هر از بیشتر مخرب، هایسیاست و بزرگ هایقدرت
 غنالان دسالت به هارژیم و هاحکومت تغییر و کودتاها سیاسی، هایبازی با که است مسلح قوای
 هایتوطئاله و غنالان دسالت بالا و خرنالدمی را غنالان رانس بعض دال سودجویان و شودمی واقع

 داده قرار سلطه تحت را مظلوت هایملت و گیرندمی دست به را کشورها خوردهبازی فرماندهان
  ۶1«.کنندمی سلب کشورها از را غزادی و استقالل و

های نفالوذ و ساللطه بیگانگالان در هالر کشالوری، ترین مدخلاز منظر حضرت امات، یکی از مهم
دها با ترفن نیروهای مسلح هستند که در صورت برخوردار نبودن از بینش و ب یرت ممکن است

د. در بالانی کننالو وعده و وعیدهای دشمن، منافع ملی کشور خود را در پای منافع بیگانگالان قر
، 1299اسالفند  تاریخ معاصر ایران به دلیل نفوذ بیگانگان موارد متعالددی، نظیالر کودتالای سالوت

( شود که مؤیالد دیالدگاه حضالرت امالات)رهمرداد، کودتای ناکات نوژه و... مشاهده می 28کودتای 
دهند که مانع از است و ایشان با غگاهی از این تجربه تلخ تاریخی به نیروهای مسلح هشدار می

 هایی شوند.تکرار چنین فعالیت
 بالر عمالر غخرین یهاقدت این در من برادرانه وصیت»فرمایند: ایشان در ادامه همین مطلب می

 عشالق بالا و ورزیالدمی عشالق اسالت به که عزیزان ای که است غن عموت، طور به مسلح قوای
 باشید بیدار دهید،می ادامه خود ارزشمند کار به کشور سطح در و هاجبهه در فداکاری به لقاءاهلل

 مرمالوز هایدسالت و زدهو شالرق االرب ایحرفه سیاستمداران و سیاسی بازیگران که هوشیار و
 متوجه گروه هر از بیشتر و سو هر از جنایتکارشان و خیانت سالح تیز لبه پرده پشت جنایتکاران

 و نمودید پیروز را انقالب خود جانفشانی با که عزیزان شما از خواهندمی و است عزیزان شما به
 و اسالالت اسالم با را شما و براندازند را اسالمی جمهوری و کرده گیریبهره کردید زنده را اسالت

                                                                                 
 .327،   17ج ال صحیفه امات)ره(، 59
 .441،   12 ال همان، ج۶0
 .80ال81،   1389، 2نامه حضرت امات)ره(، تسنیم، ج ال وصیت۶1
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 و بیندازند، جهانخوار قطب دو از یکی دامن به کرده جدا ملت و اسالت از ملت و میهن به خدمت

 خالط ملی و اسالمی صورت به ظاهرهای و سیاسی هایحیله با شما هایفداکاری و زحمات بر
 ۶2«.بکشند بطالن

زده یالا ه االربمتأسالفاندر فراز فوق اشاره حضرت امات)ره( به بازیگران سیاسی داخلی است که 
های ارب و شرق در ایران، با سد مستحکم نیروهالای زده هستند و برای پیاده کردن نقشهشرق

فکری،  ربه نفوذحمسلح و به ویژه سپاه مواجه هستند. این گروه برای رسیدن به مق ود خود از 
تالرین ز مهمافرهنگی و سیاسی بهره جسته تا نیروهای مسلح را تحت تأثیر قالرار دهنالد. یکالی 

ذاری و های سیاسی، همین تأثیرگدالیل تأکید امات و رهبری بر دوری نیروهای مسلح از جریان
سالعه نظیر تو نفوذ است که ممکن است مبنای فکری غنها را به کلی عو  کرده و با شعارهایی

کرده و ا کمرنگ های انقالب رطلبی و...، غرمانزدایی و دوری از جنگو سازندگی، تعامل، تنش
قابالل های مخل انه چهار دهه گذشته را بر باد دهند. بنابراین هوشالیاری و ب الیرت در متالش

 یروهای مسلح است.نهایی از ضروریات برای چنین حربه
 هایی بهدر راستای روشنگری و افزایش بینش پاسداران و غحاد جامعه مأموریت امات)ره( حضرت

از اقدامات سپاه تأسیس واحد رادیو و تلویزیالون در سالال  در این راستا یکی و ۶3سپاه محول کرده
وسالیله غن  ه بالهبالود کالسیاسى  های گوناگونخبرنامه و« پیات انقالب»ماهنامه  انتشار و 1358۶4

هالاى غلالوده را کاله در قالالب هاى نفاق و ضد انقالب و دسالتجریانات مختلف تبلیغاتى و چهره
 هالا را حضالرت امالات)ره(کرد و ایالن فعالیتند، افشا مىدادالمله خود را نشان مىهاى وجیهچهره

 هرگز منع نفرمودند. 
اسالمی  هایی که ق د ساقط کردن نظاتبنابراین افشاگری و تنویر افکار عمومی در مورد جریان

 ز وظایف سپاهنقالب، اارا دارند، نه تنها ممنو  نیست؛ بلکه با توجه به عملکرد سپاه در دهه اول 
هایی که اصالل نظالات را قبالول شود؛ اما در مورد افراد و جریاناز انقالب قلمداد میدر پاسداری 

ب حالداکثری و اهبرد جالذردارند و احیاناً اختالف سلیقه دارند، سپاه باید با احتیاط برخورد کند و 
تور کار خود قرار از سوی رهبر معظم انقالب طرح شد، در دس 88دفع حداقلی را که در اوج فتنه 

 دهد.
 

 ـ دانش، بینش و بصیرت سپاه از نظر رهبر معظم انقالب۳
بینش و ب یرت سیاسی از مفاهیم کلیدی گفتمان رهبر معظم انقالب در طول زعامت ایشان به 

تر شالدن ویژه در یک دهه اخیر است. علت تأکید ایشان بر این مفالاهیم و تکالرار غنهالا، پیچیالده

                                                                                 
 .82نامه حضرت امات)ره(،   ال وصیت۶2
 .138،   1۶ال در جمع مسئوالن انتشارات سپاه، صحیفه امات)ره(، ج ۶3
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های مختلف برای مقابله با انقالب اسالمی است. وهها و ترفندهای دشمن و استفاده از شینقشه
بینش و ب یرت سیاسی اگر برای غحاد جامعه ضرورت دارد برای سپاه ضرورت دو چنالدان دارد؛ 

های اساسی غن، بیالنش زیرا سپاه در نوک حمله مقابله با دشمنان انقالب است و یکی از ویژگی
های ب الیرت منظر رهبر معظم انقالب شالاخصو ب یرت و اقدات انقالبی مبتنی بر غن است. از 

 سپاه در چند چیز است:
 

 ـ شناخت و فهم سیاست در عرصه داخلی و خارجی3ـ1
امی یست و پیالانقالب اسالمی انقالبی است که به مرزهای ایران و حتی جهان اسالت محدود ن

 لم اسالت.اعالجهانی مبنی بر بازگشت دین به عرصه سیاست و اجتمالا  و مقابلاله بالا زورگویالان 
وریالت خالود سالتای مأممأموریت سپاه پاسداران نیز به تبع انقالب، محدود به ایران ندارد و در را

یک حالوزه نیازمند شناخت عرصه سیاست در داخل و خارج است. رهبر معظم انقالب ضمن تفک
 فرمایند:دخالت سیاسی از حوزه شناخت سیاسی می

 بالدون. دارید احتیاج دنیا رایج هایسیاست مفه و سیاسی و نظامی صحیح درک به شما، همه»
   ۶5«.شد خواهد سست انسان در دفا  انگیزه غن،

هبالری ترین مدافع انقالب است و در صورتی که عرصه نبرد را نشناسد، باله تعبیالر رسپاه اصلی
پاسداران  هم سیاسیانگیزه دفا  نخواهد داشت. بنابراین سپاه باید در زمینه افزایش شناخت و ف

 فرمایند:بسیجیان اقدات کند. در این راستا رهبر معظم انقالب میو 
 ایالن. فرمودند نهی معمولی، هایخط بازی به ورود و گراییگروه از را مسلح نیروهای( ره)امات»

 باید. باشند داشته سیاسی قضاوت و تشخیص و درک قدرت باید اما است؛ ممنو  و منهی کارها،
 ۶۶«.کنند فراهم برادران این برای را مسائل این زمینه

 تحلیالل قالدرت و سیاسالی شم سیاسی، هوشیاری گرفتن، قرار غن در و شناختن را خود موضع»
 ظریفالی خطالوط غن از یکالی خالودش السیاسی هایبندیدسته در ورود از دور به البته السیاسی
 مکالرر در مکالرر کاله هالم امات کردت؛ عر  [سپاه فرماندهان] شما به هم پیات در من که است

 ۶7«.بودند فرموده
ی لیل سیاسالدر تمامی فرازهای فوق رهبر معظم انقالب، دانش، بینش، شم سیاسی و قدرت تح

های سیاسی تفکیک کرده و ضمن تأکید بر اولی، سپاه بندیرا از فعالیت جناحی و ورود در دسته
 اند.را از دومی بازداشته

یاسی برای سالپاه در کنالار فعالیالت نظالامی ایشان ضمن تأکید بر لزوت داشتن بینش و غگاهی س
 و انضباط و نظامی غموزش ضمن که است این اسالمی انقالب پاسداران سپاه شأن»فرمایند: می
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 باشالد، بینروشن باشد؛ برخوردار هم غگاهی از گفتم قبالً که طورهمان گرینظامی کلمهیک در
 و رفالت خواهالد کالاله سالرش و الّا اشدب داشته غگاهی مکان و زمان از باشد، داشته سیاسی شم

 ایالن خسالارت و کنالدمی تفاوت خیلی سپاهی، ایر اشتباه با سپاهی، اشتباه و کرد خواهد اشتباه
 غنچه کند؛ کسب دارد، الزت که را غنچه بگیرد؛ قرار خود جای در باید سپاه. است ترسنگین خیلی

 ۶8«.نکند کسب ندارد، الزت که هم را
منالد مندی از دانالش و بیالنش سیاسالی اسالت و بهرهشئون پاسداری، بهره از این منظر، یکی از

پاه در سجایگاه  نبودن سپاه از دانش و بینش سیاسی، سبب خطا و اشتباه سپاه شده که به دلیل
ر منفی امی تأثیکشور، هم خسارت زیادی بر جا خواهد گذاشت و هم بر فعالیت سپاه در حوزه نظ

 گذارد.می
 

 و شناخت تهدیدات شناسیـ دشمن3ـ۲
 ت، شالناختایشان یکی از وجوه بینش و ب یرت سیاسی را که الزمه پاسالداری از انقالالب اسال

 فرمایند:دشمن و تهدیدات غن دانسته و می
 را دشالمن اسالت؛ دشالمن شالناخت انقالالب، پاسالداری و انقالالب پاسداشالت از دیگر بعد یک»

 هالم، کاملش مظهر که است جهانی باراستک دشمن شناسید؛می را دشمن شماها البته. بشناسیم
 و النفسضالعیف هالایغدت و خودفروخته هایغدت و مرتجع هایرژیم هم عواملش و غمریکاست

. کالرد اسالتفاده شالناخت ایالن از بایستی است؛ شده شناخته شما برای دشمن هستند؛ اینها مانند
 رخ به را اینها و کرد شناسایی باید راال دشمن عملی و معرفتی ضعف نقاط راال دشمن ضعف نقاط
  ۶9«کشاند. بشود، کشیده غنها رخ به مطلب این دارند احتیاج که هاییانسان

 

 ـ شناخت انقالب اسالمی3ـ3
شناخت صحیح از انقالب و عرصه سیاسی یکی دیگر از وجالوه ب الیرت و از وظالایف سالپاه در 

اید بدانالد از چاله چیالزی عرصه پاسداری از انقالب است که به تعبیر رهبر معظم انقالب، سپاه ب
 خواهالدمی چاله از کاله بدانالد بایالد زنالده موجالود یک عنوان به سپاه»خواهد پاسداری کند: می

 پاسالداری باله برود سیاسی عرصه در سپاه حتماً ندارد لزومی. چیست انقالب این کند؛ پاسداری
 باله دقالت بایالد کننالدمی بعضی که مبحثی خلط این. بشناسد را سیاسی عرصه باید اما بپردازد،
 کشالور در انقالالب پاسالدار و نگاهبالان بالازوی عنوان به ایمجموعه یک شودنمی بشود؛ روشن
 ایرانحرافالی، بعضالی انحرافالی، ال بعضیسیاسی گوناگون هایجریان زمینه در امّا بشود، تعریف

                                                                                 
 ال همان.۶8
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بداند  رد؛ بایدندا معنی باشد، این داشته نابینا و ناغگاه و بسته چشمِ غنجاال و اینجا به وابسته بعضی
  70«کند. دفا  خواهدمی چه از که

خل و چاله ایشان بین شناخت صحیح انقالب که در واقع شامل شناخت عرصه سیاسی چه در دا
یک های سیاسی مختلف است با ورود سپاه در کارزارهای سیاسی تفکدر خارج و شناخت جریان

 ر داده است. دانند، مورد انتقاد قرایقائل شده و کسانی که سپاه را به طور کلی از سیاست جدا م
تک پاسالداران انقالالب ضالروری دانسالته و ایشان معرفت و شناخت درست انقالب را برای تک

 فرمایند:می
 روشن، غگاهانه، معرفت یک انقالب به معرفت باید سپاه، مراتبسلسله تمات در سپاه، سطح در»

 مالورد، ایالن در فرهنگی کارهای زمینه در اگر [.شناخت] باید درست را انقالب باشد؛ بوده جامع
 سپاه خواهران و برادران بایستی. ببینید کنید نگاه بشود؛ برطرف باید حتماً دارد، وجود ایکاستی

 مختلفی طرق از امروز انقالب ضد چون انقالب؛ مستحکم منطق به باشند مجهز ذیل تا صدر از
 در. دینالی باور انقالبی، باور باورهاست؛ در خلل ایجاد نفوذ، و ورود هایراه از یکی. شودمی وارد

 سطوح در برادران... اینهاست در کردن رخنه کنند؛می ایجاد اختالل دینی و انقالبی هایمعرفت
 در امالروز که جوانی در .باشند داشته را منطقی اقتدار این و را غمادگی این بایستی سپاه مختلف
 بیانی قوت و منطقی قدرت چنین یک اقناعی، قدرت چنین یک باید است، فعالیت مشغول سپاه
 انقالالب پاسداشالت و انقالب از پاسداری این است؛ اساسی کارهای جزء این باشد؛ داشته وجود
 71«.دانستن را انقالب قدر کردن، ادا را انقالب حق انقالب، داشتن گرامی یعنی است؛

 

 تترین وجوه روشنگری و بصیرـ تبیین یکی از مهم3ـ۴
ترین کار در جهاد کبیر و مقابله با استکبار و یکالی از وظالایف رهبر معظم انقالب، تبیین را مهم

. شالما دوش بالر جملاله از اسالت؛ هماله دوش بر امروز تبیین، وظیفه»فرمایند: سپاه دانسته و می
 باله کبیر جهاد این امروز که است این خاطر برای کنم،می تکیه این همه تبیین روی بنده اینکه
. اسالت الزت روشنگری امروز روشنگری؛ کردن، بیان تبیین، است؛ تبیین به متوقّف زیادی میزان
 72«برسانید. مسائل و حقایق اعماق به یابی،عمق با را هاذهن کنید سعی

 معنالایش ایالن امالا است؛ الزت تبیین»فرمایند: اما ایشان برای تبیین چارچوب تعیین کرده و می
 مراقالب بایالد هماله را ایالن. باشید مراقب. بزنیم دامن هی درونی، اختالفات به ما که نیست این

 گونالاگون هالایجریان در سیاسالی، هالایجریان در. باشالد مراقب سپاه. سپاه به خ و  باشند؛
 تبیالین، بالا اسالاس از انقالالب نیست... کالار مناسب فضا کردن مشتعل مطلقاً ایسلیقه و فکری

 حالرف شالد، وارد جنجالال و هو اگر. بود جنجال و هو از ورد و مستدل منطقى، بیان روشنگرى،

                                                                                 
 .2۶/۶/1392ال 70
 .25/۶/1394ال 71
 .3/3/1395ال 72
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 هوشمندتر غدت نفر چهار اما شوند، جذب نفر چهار است ممکن. کرد خواهد خراب هم را منطقى

 73«.ماست عر  این، ماست؛ حرف این،. شوندمی دفع
در  های سپاه دانست؛ امالا ایالن مأموریالترا یکی از وظایف و مأموریت« تبیین»توان اگرچه می

است. در تبیین « جهاد کبیر»افزایی است و به تعبیر رهبر معظم انقالب م داق راستای ب یرت
روی، نگالرش عمیالق و پرهیالز از مسائل گوناگون باید اصولی مانند تقوا، اخالق، ان الاف، میاناله

های ژورنالیستی و سطحی، پرهیز از اختالف و تفرقه و پرهیز از جانبداری سیاسالی، مالد فعالیت
 ظر قرار گیرد تا منشأ اثر شود. ن
 

 ـ قلمرو فعالیت سپاه در عرصه دانش و بینش سیاسی۴

 از منظر قانون
نش انالش و بیالددر قوانین متعدد از جمله اساسنامه سپاه به مواردی اشاره شالده کاله در عرصاله 

 کنیم.ه غنها اشاره میگیرد و در ادامه بسیاسی قرار می
 

 ـ قانون اساسی۴ـ1
به طور کلی وظیفه سپاه را نگهبانی از انقالب و دستاوردهای  150اساسی در اصل  اگرچه قانون

در مشروح مذاکرات قانون اساسى نوعى توافق بر سالر ایالن امالر وجالود  و  غن عنوان کرده است
اما جزئیات و نحوه پاسداری را بایالد هالم بالر  74؛داشت که وظیفه سپاه دفا  از مکتب اسالت است

ین امات و رهبری و هم قوانین مربوطه تعریف و تعیالین کالرد و بالر اسالاس اساس بیانات و فرام
همین اصل، پاسداری از انقالب بدون شناخت غن و کسب معرفالت نسالبت باله مبالانی، اصالول، 

ها و اهداف انقالب تقریباً ایرممکن است که در مباحث رهبر معظم انقالب در این مالورد غرمان
 استناد شد. 

 

 ـ اساسنامه سپاه۴ـ۲
هالای ، یکالی از مأموریت9های سپاه اشاره شده، در ماده ر ف ل دوت اساسنامه که به مأموریتد

 و عقیالدتی، سیاسالی هالایغموزش اجالرای و فرمانالدهی و اداره سالازماندهی، ریزی،سپاه، برنامه
 و پالرورش ،11 اسالمی عنوان شده و در مادهموازین  طبق بر مستضعفین بسیج اعضای نظامی
 در فقیاله والیالت بالر رهنمودهالای مبتنالی اسالالمی موازین و تعالیم طبق سپاه اعضای غموزش

                                                                                 
 .13/4/1390ال 73
 .1394ال1397،   3ال مشروح مذاکرات مجلسى بررسى نهایى قانون اساسى، ج 74
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 هالایمأموریت انجالات به منظور الزت توان کسب جهت در نظامی و سیاسی عقیدتی، هایزمینه
 محوله عنوان شده است. 

 نظالامی، غمالوزش پرسالنلی، هایزمیناله سالپاه در کل فرمانده هاییکی از مسئولیت 15 در ماده
 عملیات و و رحط اطالعات، لجستیک، تدارکات، انتشارات، و سیاسی، تبلیغات الیدتیعق غموزش

 ایجالاد زیالر شالرح به واحدهایی غن انجات برای که عنوان شده بسیج مستضعفین به مربوط امور
 شود:می
 سیاسالی العقیالدتی  هالایغموزش محتالوای تعیین مسئول ؛سیاسی عقیدتی ال غموزش واحد الج

 .است مربی جذب و تربیت و فوق هایغموزش اجرای و ریزیبرنامه و سیجب و اعضای سپاه
 طریالق از نالات سالپاه به که است انتشاراتی و تبلیغات کلیه مسئول ؛انتشارات و تبلیغات واحد دال

 و فالیلم نالوار، لیالل،بیانیاله، تح نشالریه، مجلاله، جالزوه، کتالاب، صورت به) جمعی ارتباط وسایل
 شود.می پخش و نشر( تلویزیونی و رادیویی هایبرنامه

ال سیاسالی و  تیبنابراین برای انجات مأموریت فوق، ساختاری تعریف شده که در دو حوزه عقید
 واحد مسئول انتشارات و و تبلیغات احدو ، مسئول18 مادهکند. در تبلیغات و انتشارات فعالیت می

 همالاهنگی دایجالا منظالور به سپاه معرفی شده که عالی شورای سیاسی عضو ال عقیدتی غموزش
 شالرح و هاهبرنامال و طالرح و مشالی خالط ت ویب و تنظیم و و وزارتی فرماندهی هایحوزه بین

  .شودمی کیلتش اساسنامه حدود در فرماندهی حوزه در هاو دستورالعمل هاقسمت وظایف
 نماینده به ککم رمنظو به( وجود صورت در) رهبری نماینده دفاتر ،27 عالوه بر این، طبق ماده

 از سالوی غنهالا اعضای و مسئوالن که شودمی تشکیل زیر دفاتر محوله وظایف درانجات رهبری
 رویدادهای و اخبار حلیلت و تدوین و گردغوری مسئول السیاسی  شود: دفترمی و عزل ن ب وی

 است. سیاسی
ل، ک فرمانده ویژه بهکه به شرایط پاسدار پرداخته شده است، فرماندهان سپاه  34در تب ره ماده 

 و یسیاسال یالدتی،عق مسالائل الزت بالا عالوه بر شرایط کلی اشاره شده در این ماده، باید غشنایی
 باشند. برخوردار کافی مدیریتقدرت  از و داشته تخ  ی را

شود، طبق اساسالنامه سالپاه، دانالش و بیالنش سیاسالی کاله در قالالب طور که مشاهده میهمان
دار همیت باالیی در سپاه و بسیج برخالوراسی دیده شده از ضرورت و ال سیا های عقیدتیغموزش

فقیاله و دفالاتر یاست و برای این منظور در ساختار سپاه نیز تشکیالتی بالا عنالوان نماینالدگی ول
 ال سیاسی و تبلیغات و انتشارات در ذیل غن تعریف شده است. عقیدتی
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 اسیقلمرو مجاز و ممنوعه سپاه در در عرصه دانش و بینش سی

 ممنوع قلمرو مجاز قلمرو

ایجاد ساختار و تشکیالت بالرای غمالوزش و تعمیالق 
 دانش، بینش و ب یرت سیاسی

عبور از خطوط قرمالز اخالقالی و دینالی در عرصاله 
 روشنگری سیاسی

کسب دانش سیاسی و غموزش نیروهای متخ الص 
 در این زمینه

عدت ابتنای دانالش و بیالنش سیاسالی بالر معرفالت 
 هتیدینی و اسالت فقا

کسب بینش و ب یرت سیاسالی)در حالوزه احالزاب و 
هالای انحرافالی، انقالالب های سیاسی، جریانجریان

 اسالمی و...(

 التقاط فکری

ها بالالرای گیالالری از کتالالب، نشالالریات و رسالالانهبهره
 افزاییروشنگری و ب یرت

 تحجر فکری

شالالناخت دشالالمن و تهدیالالدات غن و معرفالالی غن بالاله 
 جامعه 

و عقالنیت در عرصاله  عدت رعایت ان اف، اعتدال
 افزاییروشنگری سیاسی و ب یرت





 
 
 
 

 :فصل پنجم
 سیاسی سپاه  فعالیت

 سیاسی هایگفتمان در عرصه
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 مقدمه
روز یافته های متعددی در سپهر سیاسی ایران ظهور و باز ابتدای انقالب اسالمی تاکنون گفتمان

گرایی، گفتمان اسالت ناب، گرایی، گفتمان ملیبه گفتمان ارب توانهای بارز غن میکه از نمونه
خواهی، گرایی، گفتمالان عالدالتطلبی، گفتمالان اصالولگفتمان اسالت غمریکایی، گفتمان اصالح

 وها رو به افول بوده نگفتمان اعتدال، گفتمان انقالبی و... اشاره کرد. اگرچه برخی از این گفتما
أثر شود؛ اما برخی دیگر همچنان فضای سیاسالی کشالور را متالنمی چندان اثری از غنها مشاهده

طلبی و دهنالد. بالالرای نموناله، دو گفتمالالان اصالالالحهالای اجتمالالاعی جهالالت میکالرده و بالاله کنش
کننده مناسبات سیاسی در ایران بوده و انتخابالات باله گرایی از دو دهه پیش تاکنون تعییناصول

های اخیر نیز دو گفتمان قرار داشته است. در سال ترین کنش سیاسی، تحت تأثیر اینمثابه مهم
اند که فراتر از دو گفتمان قبلی و در واقع گری را مطرح کردهرهبر معظم انقالب گفتمان انقالبی

 احیاکننده گفتمان اسالت ناب حضرت امات)ره( است.

 

 های سیاسی قلمرو مجاز و ممنوع سپاه درباره گفتمان
هالای سیاسالی رایالج در شود، این است که نسبت سپاه با گفتمانا مطرح میپرسشی که در اینج

رد، به ا مطرح کرکشور چیست؟ غیا سپاه باید صرف اینکه یک گفتمان شعارها و مفاهیم انقالبی 
مالان ملی، گفتعغن گرایش پیدا کرده و مروج غن شود؟ یا باید هم از حیث نظری و هم از حیث 

ی صالول و مبالانری است، ترویج کند؟ در صورتی که یک گفتمالان، اگامات و رهبری که انقالبی
 انقالب را هدف قرار دهد، وظیفه سپاه چیست؟

 توان بیان کرد:را می های فوق چند نکتهدر پاسخ به پرسش
ای فکری است که از یالک دال یالا مفهالوت مرکالزی و تعالدادی دال شالناور ال گفتمان منظومه1

شالوند و هالر گفتمالانی ممکالن اسالت چنالدین زی معنا میتشکیل شده و از طریق غن دال مرک
ت که گفتمان داشته باشد. در جمهوری اسالمی گفتمان اصلی، گفتمان انقالب اسالمی اسخرده

ظیفه پاسداری قانون اساسی و 150از اندیشه امات و رهبری نشئت گرفته است. سپاه طبق اصل 
ر حیاله و تفکالانقالالب منالوط باله حفال  رواز انقالب و دستاوردهای غن را بر عهده دارد و حف  

نهالاد  اسالالمی، انقالبی است. از طرفی در کنار دستاوردهای عینی انقالب، نظیر نظات جمهوری
ه ظیالر روحیالوالیت فقیه، قانون اساسی، اسالتقالل سیاسالی و...، دسالتاوردهای ذهنالی انقالالب ن

گوناله سالدار اینپاه، پاارند و سانقالبی و تفکر انقالبی یا گفتمان انقالب از اهمیت باالیی برخورد
 دستاوردهاست و پاسداری از غنها به حف ، ترویج و تداوت غنها وابسته است. 
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رویج کند تالمی را به عالوه وظیفه سپاه در مقات پاسدار انقالب این است که گفتمان انقالب اس

 انقالالب از گفتمالانها نگری نسبت به انحراف و فاصله گرفتن خرده گفتمانو با تیزبینی و غینده
 حساس باشد و به نقد غنها بپردازد. اسالمی

اند و از مطالرح شالده 1370های سیاسی موجود از اواسالط دهاله ال از غنجا که از طرفی گفتمان2
نها باله غها صبغه فکری و ذهنی دارند نه عینی و در واقع ظهور و بروز عینی طرف دیگر گفتمان

ین، ت حضرت امات، رهبر معظم انقالب و قواندر بیانا گیرد،های سیاسی صورت میدست جریان
ای نشده است و این امر طبیعی است؛ امالا باله ها، اشارهراجع به سپاه و نسبت غن با این گفتمان

های سیاسی مطرح و ترویج شده و در فضای ها از سوی احزاب و جریاندلیل اینکه این گفتمان
ل یک گفتمان یک جریان سیاسی شالک است یا از دلکننده مواضع فکری غنهعینی جامعه، بیان
هالا و گرایی، تلقی مالردت از گفتمانگرایی از گفتمان اصولگیری جریان اصولگرفته نظیر شکل

هالای های سیاسی تا حدودی یکسان است و همان ممنوعیت گرایش به احالزاب و جریانجریان
 سیاسی در اینجا هم قابل تسری است. 

گرایی با تعریف رهبر معظم انقالب، منشعب از طلبی و اصولتمان اصالحال اگرچه دو خرده گف3
 هان گفتماننی از ایگفتمان انقالب اسالمی هستند؛ اما تعبیر و تفسیرهای متعدد و بعضاً ایر دی

طلبی باله اصالالحات اربالی و دگرگالونی ها، نظیالر تعبیالر اصالالحگفتمان این بیرونی واقعیات و
گرایی به بیر اصولتقابل جریان اصالحات با اندیشه امات و رهبری و تعساختاری نظات اسالمی و 

شود. بنابراین، سالپاه گرایی، سبب سردرگمی و ایجاد تزلزل در ذهن مخاطبان میتحجر و خرافه
فتمان انقالب ها دارد، باید ضمن معیار قرار دادن گاگر نگاه مفهومی و نه جریانی به این گفتمان

وی ها با غن، غنها را به طور اصولی و جالدی نقالد کالرده و جلالده گفتمانو سنجش هریک از خر
 هالر کند، طبعالاً علم ار اسالمی انقالب گفتمان باید سپاه اینکه به توجه انحرافات غنها بایستد. با

کننالد، می افزایالیهم و گرفته قرار راستا یک در هم باشد، با گفتمان این به نزدیک که گفتمانی
الب ها به طور کامالل بالا گفتمالان انقالن است که هی  یک از این خرده گفتماننکته مهم ای اما

هالالای پوشالالانی ندارنالالد. بالالرای نمونالاله، تفسالالیر مفالالاهیم عالالدالت و غزادی در گفتماناسالالالمی هم
 طلبی با تفسیر غنها در گفتمان انقالب اسالمی متفاوت است. بنابراین، سپاهگرایی و اصالحاصول
 از مستقل را اسالمی انقالب گفتمان و بپرهیزد گفتمان غن ادبیات تکرار و گفتمانی تشابه از باید

های نخورد و جریان جناحی انگ عمومی افکار در تا کند ترویج سیاسی هایجریان هایگفتمان
 .سیاسی مجبور به انطباق گفتمان خود با گفتمان انقالب شوند

سیاسی و مفاهیم مورد تأکیالد غنالان بالا  هایتوان میان گفتمانال با یک نقد درون گفتمانی می4
ها شکاف جالدی مشالاهده کالرد؛ چنانکاله عملکالرد دهندگان این گفتمانعملکرد حامالن و ارائه

هالای غن نظیالر غزادی، دموکراسالی، جمهوریالت و... چنالدان طلبی و دالطلبان با اصالالحاصالح
را کرد، به دنبال ضربه که از بخش تندرو این جریان طراحی و اج 1388سنخیتی نداشته و فتنه 

زدن به جمهوریت، اسالمیت و دموکراسالی بالود و مباحالث انحرافالی کاله از برخالی دولتمالردان 
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های اسالمی سنخیت نداشالت. از طرفالی های نهم و دهم مطرح کردند، با اصول و ارزشدولت
کاف کننالده ایالن شالگری، بیاننبود اراده جدی در هر دو جریان برای مبارزه با فسالاد و اشالرافی

هالای ها و مفاهیم مطرح شده از سالوی افالراد و جریاناست. بنابراین، عالوه بر توجه به گفتمان
سیاسی، باید عملکرد غنها به طور جدی بررسی و نقد شود. کاری که سپاه در این عرصاله مجالاز 

ها ابتدا بر اساس اصول گفتمانی خودشالان و سالپس بالر است انجات دهد، نقد هر یک از گفتمان
 ی گفتمان انقالب اسالمی است. مبنا
های سیاسی از غنجا کاله باله دهد، گفتمانال تجربه چهار دهه پس از انقالب اسالمی نشان می5

رح ای متناسب با غن مفاهیم و موضالوعاتی را طالدنبال کسب قدرت سیاسی هستند، در هر دوره
 قع بالاه است. در وااند و پس از کسب قدرت رو به افول نهاده و گفتمان جدیدی مطرح شدکرده
 و دوره یالک در گفتمان یک شدن هژمونیک یا شدن مسلط و گفتمانی مباحث سیالیت به توجه
 دائمالی و ثابالت را هالاگفتمان تالواندیگر، نمی ایدوره در رقیب گفتمان به وسیله غن رفتن کنار

گردد که بر می 13۶0گرایی به دهه برای نمونه ریشه دو گفتمان اصالحات و اصول .کرد فر 
 کردنالد و در هالر دوره یالکدر غن دهه مفاهیم و شعارهای متفاوتی با زمالان فعلالی مطالرح می

ستند و سپاه ها پایدار نیگفتمان مسلط شده و گفتمان دیگر به حاشیه رفته است. بنابراین گفتمان
یابالد و ونالد های ناپایدار پیکه با هدف پاسداری از انقالب اسالمی تأسیس شده، نباید با گفتمان

 ندیشه امالات وارفته از باید فراتر از غنها حرکت کند. سپاه باید گفتمان انقالب اسالمی را که برگ
ن غها علم کرده و در جهت عملیاتی کردن و تحقق اصالول رهبری است، در مقابل این گفتمان

 بکوشد.
اه در سالپ ،خاسالترباگر گفتمانی از اصول و مبانی انقالب زاویه گرفت یا به تقابالل بالا غنهالا ال ۶

 .گمالاردبهمت ردت مراستای پاسداری از انقالب وظیفه دارد به نقد غن گفتمان و تبیین غن برای 
 ز منظر جناحیا ،اًثانی ،علمی و من فانه باشد مستحکم، باید منطقی، ،البته نقد و تبیین سپاه اوالً

ار فتمالان معیالمبنالای گبالر  ،اًصورت نگیرد تا قابلیت پذیرش عمومی پیدا کنالد و ثالثال و سیاسی
 صورت گیرد. است، انقالب اسالمی که همان گفتمان امات و رهبری

گرایی به طرفداران و هالواداران ایالن دو جریالان طلبی و اصولهای اصالحال حوزه نفوذ گفتمان7
قیت رند. موفسیاسی محدود است و اکثریت مردت نگرش جناحی و گفتمانی به مسائل جامعه ندا

د کالرد؛ توان نشانه نفوذ گسترده غن در جامعه قلمالدادر انتخابات را هم نمی یک جریان سیاسی
زننالد و عقالد های گوناگون به انتخاب دست میبلکه مردت با توجه به شرایط و تحت تأثیر مؤلفه

های متضاد مردت در دو دهاله گذشالته اند. انتخابهای سیاسی نبستهاخوت با هی  یک از جریان
ق به همه قالب متعلاست. از غنجا که سپاه، پاسدار انقالب اسالمی است و اننیز مؤید این مطلب 

هالای جنالاحی، نمردت و یکی از رموز بقای غن پشتوانه مردمی است، سالپاه بایالد فالارغ از گفتما
ایالن گفتمالان  ثانیاً، وگفتمانی را ترویج کند که اوالً، نقاط ضعف دو گفتمان فوق را نداشته باشد 

 را در برگیرد.همه غحاد جامعه 
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دهنالد تالا ها این فرصالت را میساالر در چارچوب قانون اساسی به احزاب و گروههای مردتنظات
هالا باله مجادلاله و برای رسیدن به قدرت تالش و با یکدیگر رقابت کنند؛ اما برخی از این رقابت

انجامد که گاهی در درون نظات و با پالذیرفتن چالارچوب نظالات صالورت های سیاسی میمناقشه
 گیرد. وقات مناقشه بر سر اصل نظات صورت میاگیرد و گاهی می
 

 به مجادالت و مناقشات نسبت سپاهفعالیت قلمرو -۱

 از دیدگاه امام و رهبری
« مجادله»نسبت به قلمرو مجاز و ممنو  سپاه در عرصه  های حضرت امات)ره(با بررسی دیدگاه

جا مفهوت مناقشه سیاسالی را در کنالار  عبارت خاصی بیان نشده است، فقط در یک« مناقشه»و 
 و رفالت سپاه در سیاسى مناقشات و سیاسى جهات اگر»اند: کار برده و فرمودهجهات سیاسی به

و « جهالات سیاسالی»از دو مفهالوت  75«.بخوانیم ما را ارتش و سپاه این فاتحه باید رفت، ارتش در
توان چنالین نتیجاله گرفالت کاله اوالً، مناقشاله یالا با توجه به عات بودن می« های سیاسیبازی»

غیند و مترادف با غن هستند های سیاسی به حساب میمجادله از م ادیق جهات سیاسی یا بازی
ی ورود پیدا کند. ثانیاً، ایالن قضالیه باله و سپاه نباید در مناقشات سیاسی به معنای حزبی و جناح

اند و ورود غن را قدری اهمیت دارد که حضرت امات)ره( موجودیت سپاه و ارتش را به غن گره زده
شود، ایالن اسالت دانند. نکته مهمی که از این بیان امات)ره( برداشت میباعث فروپاشی سپاه می

نباید اجازه دهد مناقشات وارد سپاه شود؛ زیرا که سپاه هم نباید در مناقشات ورود پیدا کند و هم 
 اولین غسیب این قضیه، از بین رفتن وحدت و انسجات است که الزمه یک نهاد نظامی است.

بیان دیگر حضرت امات)ره( که سپاه نباید در مناقشات سیاسی ورود پیدا کند، عبارتی اسالت کاله 
 غن یکى، غن طرفدار غن و بندىدسته به دبشون وارد که نیست جایز هاسپاهی براى»فرمایند: می
شالود کاله بالین پاسالداران نالوعی مفهوت کالت امات چنین برداشت می از 7۶«.یکى غن طرفدار یکى

انالد؛ چالون در اداماله همالین بیالان مناقشه سیاسی وجود داشته است و امالات از غن نهالی فرموده
یالن خطالاب امالات نسالبت باله ا« گذرد؟مى چه مجلس در که دارد ربط چه شما به»فرمایند: می

پاسدارانی که وظیفه اصلی غنان حفاظت از انقالب است و امات مدات بالر غن تأکیالد داشالتند، باله 
کننده این است که غنچه در مجلس غن دوره رخ داده، در چارچوب قالانون و انقالالب وضوح بیان

ارد در مجلالس گفتند به شما چه ربطالی داسالمی بوده است؛ در ایر این صورت امات هرگز نمی
گیریم غنچه در مجلس یا در انتخابات وجود داشته، نوعی مناقشه و گذرد. پس نتیجه میچه می

کرده اسالت. عبالارت دیگالری کاله مجادله سیاسی بوده که در نهایت غسیبی به انقالب وارد نمی

                                                                                 
 .11،   19ال صحیفه امات)ره(، ج 75
 .13ال همان،   7۶
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یالد: فرماکند، ایالن اسالت کاله امالات)ره( میهای سیاسی غن زمان را تأیید میمناقشه بودن اتفاق

کنند که سالپاه وارد نشالود. هماله اینهالا نشالان در واقع، امات حکم می«. نیست جایز سپاه براى»
دهد، منظور امات)ره( اختالف نظرهای سیاسی است که در چارچوب قانون اساسی و رعایالت می

 را این سپاهى»فرمایند: م الح امنیت ملی صورت گرفته؛ چرا که امات در ادامه همین عبارت می
پس قالدر متالیقن از بیالان  77«دارد.می باز اوست عهده به که مطلبى غن از دارد، که تعهدى غن از

 های سیاسی است.امات نهی از مجادله و مناقشه
از غنجا که رهبر معظم انقالب در عبارات متعددی الزمه پاسداری را بیالنش صالحیح و ب الیرت 

ات سیاسی بینش و ب الیرت کالافی داشالته دانند، سپاه و پاسداران باید نسبت به مناقشکافی می
نیروهالای مساللح نبایالد در »فرماینالد: باشند. بر اساس این بیالان رهبالر معظالم انقالالب کاله می

های سیاسی دخالت کنند و معنایش این نیست که سپاه پاسالداران سیاسالت نفهمنالد. بندیدسته
الزت اسالت قالدرت  خیر سیاست به وسیله غحاد ملت حتی نیروهای نظامی باید فهمیالده و غنچاله

بندی و کارهای سیاسی است؛ زیرا دخالت تحلیل سیاسی است. غنچه ممنو  است ورود در دسته
توان نتیجه گرفت سالپاه می 78«کند.های سیاسی نیروهای مسلح را تباه میها و جنجالدر فعالیت

تحلیلالی  تفاوت باشد و باید نسبت به غنهالا شالناخت کالافی ونباید نسبت به مناقشات سیاسی بی
دار شدن و فراگیر شالدن مناقشالات بالا حکمالت و درایالت صحیح داشته باشد تا در صورت دامنه

اگر صحنه را نشناسیم، اگر دوست »فرمایند: حرکت کند. رهبر معظم انقالب نیز در این باره می
کت توانیم با حکمت و درایت حررا نشانسیم، استکبار را نشانسیم، دشمن را نشناسیم... چطور می

 ایالن در سالپاه کارناماله»بیاناتی مانند اینکاله  79«ریزی کنیم.توانیم درست برنامهکنیم؟ چطور می
کننالده ایالن از سالوی رهبالر معظالم انقالالب بیان 80«است. درخشان کارنامه یک سال، چند و سى

ها موضو  است که سپاه تاکنون با ب یرت کافی کارنامه درخشانی نسالبت باله شالناخت صالحنه
هالای سیاسالی را بنابراین رهبر معظم انقالب دخالت در مناقشات سیاسی یا جنجال 81داشته است.

بندی و کارهای سیاسالی غنچه ممنو  است ورود در دسته»فرمایند: کنند و میبه شدت نهی می
در بیالانی  82«کند.های سیاسی نیروهای مسلح را تباه میها و جنجالاست؛ زیرا دخالت در فعالیت

زنالد، ای اعم از سیاسی و... را که به کرامت سالپاه لطماله میانقالب هر زمینهدیگر رهبر معظم 
خواهد به دنبال مسائل این چنالین نرونالد و فقالط خالط مسالتقیم اند و از پاسداران مینهی کرده

هایی که ممکن است کسانی بگیرند، به شدت پرهیز کنید؛ در از بهانه»انقالب را پیگیری کنند: 
اقت ادی و مالی و سیاسی و امثال اینها، خط مستقیم و خط درست انقالالب های گوناگون زمینه

                                                                                 
 ال همان.77
 .29/8/13۶8فرماندهی و ستاد دانشگاه امات حسین) (،  هال بیانات در مراسم ششمین دور78
 .29/8/1392ال بیانات، 79
 .2۶/۶/1392ال 80
 .1375کربال سال  25ال بیانات در دیدار با کارکنان لشکر 81
 .29/8/13۶8فرماندهی و ستاد دانشگاه امات حسین) (،  ال بیانات در مراسم ششمین دوره82
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رهبالر « تواند به کرامت سپاه لطمه وارد کند مطلقاً نروید.را دنبال کنید و دنبال چیزهایی که می
های سیاسالی معظم انقالب در بیانی جایگاه سپاه را باالتر از درگیر شالدن پاسالداران در مناقشاله

گری درسالت باله مراتالب بالیش از ارزش یالک سالاعت سالپاهی»فرمایند: رو میداند؛ از این می
هاشون دارنالد کنند با گپ زدنای است که سیاسیون خیال میها گپ زدن سیاسی بیهودهساعت

 83«کنند.دنیا را زیر و رو می
 از یکی» فرمایند:رهبر معظم انقالب مناقشه و اختالف را از م ادیق کارهای مضر دانسته و می

 مراقالب کاله است این کنیم، توجه غن به است الزت میدان در و عرصه در حاال که هم یزهاییچ
 روندهپیش حرکت این در مضر احیاناً و ایرمفید کارهای گرتِ سرشان انقالب هایدستگاه باشیم
 باله کنم،مالی تکیاله اینها روی اگر من که است، اختالفات مسئله همین اینها، از یکی که نشود،
کننالد ایشان در ادامه همین بیان مناقشات سیاسی را به دو دسالته تقسالیم می 84«.است این خاطر

 که عبارتند از:
 

 ـ مناقشات براندازانه1ـ1
از دیدگاه رهبر معظم انقالب، در مقابل مناقشاتی که ق د کوبیدن انقالب اسالالمی را دارنالد و 

ازانه است، انقالب مانند هالر موجالود کنند و هدف غنها براندمبانی انقالب اسالمی را تخریب می
 یالک»زنده دیگری باید از خودش دفا  کند؛ در ایر این صورت به شکست محکوت خواهد بود. 

 انقالالب، کوبیالدن ق الد به کندمی علم قد غیدمی انقالب مقابل در جریانی یک که هست وقت
 سالال در کما اینکه ... کند،می دفا  خودش از انقالب. کند دفا  که است کسی هر وظیفه خب،
 85«.افتاد اتفاق کار این دیدید 88

سالمی و اای که به ق د کوبیدن انقالب با توجه به این دیدگاه رهبر معظم انقالب، هر مناقشه
ر بالفاله دارد تخریب مبانی انقالب اسالمی صورت بگیرد، سپاه پاسالداران انقالالب اسالالمی وظی

تواند نسبت نمی دهای غن دفا  کند. بنابراین سپاهاز انقالب اسالمی و دستاور 150اساس اصل 
ی جریالان تفاوت باشد. برای نمونه، یکی از مبانی انقالب اسالمی که از سوبه این مناقشات بی

اسالت و قالانون اساسالی « پیونالد دیالن و سیاسالت»گیرد، موضالو  خاصی مورد مناقشه قرار می
سالمی به اانقالب  دارد به منزله محاف  جمهوری اسالمی نیز متأثر از این مبناست. سپاه وظیفه

سالی ترین م ادیق مناقشات سیامناقشات سیاسی از این جنس توجه داشته باشد. برخی از مهم
هایی است که قشهقانون اساسی سپاه باید به غنها توجه داشته باشد، منا 150که بر اساس اصل 

 شود.منجر می به حذف دین از عرصه سیاست و تضعیف فرهنگی انقالب اسالمی
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 سلیقه اختالف ـ مناقشات حاصل از1ـ۲
دسته دیگر مناقشات از دیدگاه رهبر معظم انقالب مناقشاتی است کاله در درون نظالات صالورت 

 قضالیه، ناله، وقالت یک»گیرد و هدف غنان براندازی و تخریب مبانی انقالب اسالمی نیست: می
 سلیقه، اختالف نظر، اختالف نیست؛ چنیناین و براندازانه حرکت یک مقابل در ایستادگی قضیه

 هرچه را چیزها اینجور. کاست فرو است ممکن هرچه بایستی را اینها. است احیاناً عقیده اختالف
بالا ایالن بیالان رهبالر  8۶«اسالت. مضر نظرها اختالف این کردن مشتعل. کرد کم باید است ممکن

اقشات براندازانه نیست و اختالف توان چنین برداشت کرد که در صورتی که منمعظم انقالب می
سلیقه است تا زمانی که این مناقشات مشتعل و مضر نشده، لزومی به ورود سپاه نیست. هر چند 
در این بیان غمده است تا جایی که امکان دارد باید این نو  مناقشات را کاهش داد. بالر اسالاس 

قشالاتی نقالش ایفالا کنالد. نکتاله تواند در کاهش چنین منااین بیان، سپاه به مقتضای شرایط می
دیگری که رهبر معظم انقالالب در موضالو  مجادلاله و مناقشاله باله غن اشالاره کالرده، تفکیالک 

 روشنگری و تبیین از مجادله و مناقشه است:
 یا بدهد جواب او به باید کسی غیا زد، الطی حرف یک کسی یک اگر که است این مسئله یک»

 دارد، را خالودش راه دارد، را خالودش شیوه الط، حرف به دادن جواب. است معلوت بله خب، نه؟
 مثالً بیاییم ما زد، الطی حرف یک کسی که حاال که هست وقت یک. است خودش خا  کار

 هماله تالا زد، را الالط حالرف این فالنی غقا، که کنیم شعار کنیم، تابلو را الط حرف این صد جا
 سوی از کسی، هر سوی از وشنگرانهر حرکت با من. خطاست است، اشتباه که است این. بدانند
 جالزء اصالالً یعنالی. تبیالین مسئله به معتقدت و مندتعالقه بلکه ندارت، مخالفتی هی  نهادی، هر

 این معنایش این اما است؛ الزت تبیین. است بوده تبیین مسئله اول، از ما کار اساسی راهبردهای
 باشالند؛ مراقب باید همه را این. باشید مراقب. بزنیم دامن هی درونی، اختالفات به ما که نیست

 و فکالری گونالاگون هالایجریان در سیاسی، هایجریان در. باشد مراقب سپاه. سپاه به خ و 
 ضالعف نقطاله مسالئله این که پیداست خب، ...نیست مناسب فضا کردن مشتعل مطلقاً ایسلیقه
 توجاله بایالد را اینهالا. کنالد اپیالد افزایش یا کند پیدا ادامه ضعف نقطه این بگذاریم نباید. ماست
 بالا دارنالد، نظرهالاییاختالف کسالانی اگالر. باشالد مستند و مستدل متین، حرکت حرکت،. داشت

 تبیالین، بالا اسالاس از انقالب .. کار.هستم تبیین به معتقد من کردت، عر . کنند بیان استدالل
 حالرف شالد، اردو جنجالال و هو اگر. بود جنجال و هو از دور و مستدل منطقی، بیان روشنگری،

 هوشمندتر غدت نفر چهار اما شوند، جذب نفر چهار است ممکن. کرد خواهد خراب هم را منطقی
  87«ماست. عر  این، ماست؛ حرف این،. شوندمی دفع
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 قلمرو مجاز و ممنوع سپاه نسبت به مجادله و مناقشه از دیدگاه امام و رهبری

 قلمرو ممنوع قلمرو مجاز

 سیاسی، *فهم و شناخت مناقشات
*ب یرت و تحلیالل صالحیح از مناقشالات بالدون 

 دخالت،
 *روشنگری و تبیین به دور از هیاهو و جنجال،

 و نظالالات اصالالل سالالر بالالر *مقابلالاله بالالا مناقشالاله
 غن. دستاوردهای

 سیاسی، هایها و مجادلهمناقشه در *ورود
 های انتخاباتی،ها و مجادله*ورود در مناقشه

 کردن،*به نفع یکی و به ضرر دیگری کار 
هایی کاله باله کرامالت سالپاه لطماله *ورود در مناقشه

 زند،می
 ونقالان چارچوب در که سیاسی های*ورود در مناقشه

 گیرد.می صورت اساسی

 

 مجادله و مناقشه به نسبت سپاه ممنوع و مجاز ـ قلمرو۲

 از دیدگاه قوانین
 

 ـ قانون اساسی۲ـ1
قانون  150ق اصل ل نظات: با توجه به اطالال مجادله و مناقشه در مقابل انقالب اسالمی و اص1

 محالدود خاصی شکل یا ابزار یا روش اساسی، پاسداری از انقالب اسالمی و دستاوردهای غن به
 جدال از این رو تواند قابل استفاده قرار گیرد؛می مکان و زمان تناسب به روشی هر است، نشده

 در و وظالایف زءجال اسالمی، انقالب از اریپاسد و دفا  روش و ابزار نیز به عنوان یک مناقشه و
 مقابالل در کاله جخالار در چه و داخل در چه دسته و گروه هر. گیردمی قرار 150 اصل چارچوب
 به مناقشه و جادلهم کردن خنثی و کردن بایکوت برای توانمی روش این با باشد انقالب منطق
 کند.  پیدا ورود موضو 

های سیاسی در داخل نظات: در قانون اساسی اصلی کاله وهال مجادله و مناقشه بین احزاب و گر2
های سیاسی صراحت داشته باشد، وجود ندارد تا بتالوان از ایالن طریالق، در باره مجادله و مناقشه

قلمرو مجاز و ممنو  سپاه را مشخص کرد. بنابراین مادامی که بگومگوهای سیاسی در چارچوب 
کند؛ اما بالا توجاله باله قابلیالت موضو  ورود نمی قانون اساسی برای کسب قدرت باشد، سپاه به

تبدیل مناقشات داخلی به تهدید علیه نظات و از سوی دیگر نفوذ عناصر بیگانه و سوءاسالتفاده از 
هالای محالوری مناقشاله غگالاهی مناقشات پیش غمده، سپاه باید به حدود و ثغور مناقشاله و مهره

های سیاسالی باله تضالعیف ها و مناقشالههداشته باشد. در این موارد نیز در صالورتی کاله مجادلال
نهادهای قانونی نظات منجر شود و به عبارت دیگر قانون اساسی را که میثاق ملی است، تضعیف 
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ورود سپاه را در پالی داشالته باشالد؛ زیالرا در چنالین حالالتی  150تواند به استناد به اصل کند، می

ف ل نشود، مقدمه نوعی تهدید و وکند که اگر حلمجادله و مناقشه سیاسی فرایندی را طی می
 توطئه علیه نهادهای قانونی خواهد بود.

 

 ـ اساسنامه سپاه۲ـ۲
های هالا و سالازمانعدت عضویت در احزاب و گروه»از اساسنامه که « د»بند  34بر اساس ماده 

 و سیاسالی نظالر از ایالران اسالالمی انقالالب پاسالداران سپاه»اساسنامه که  47 و ماده« سیاسی
، سالپاه «باشالدیم مسالتقل سیاسالی هالایگروه و احزاب کلیه از و بوده والیت فقیه بعتا عقیدتی

گیرد، ورود پیدا ها صورت میهای سیاسی که بین احزاب و گروهها و مناقشهتواند در مجادلهنمی
صالل نظالات و او  شالود خالارج قالانونی چالارچوب از سیاسالی هایمناقشاله و مجادله کند؛ اما اگر

، قالانون اساسالی که در غن اصالل نظالات، 88رد مناقشه قرار گیرد، مانند فتنه دستاوردهای غن مو
ف الل دوت  3 و 2بر اساس مالواد  جمهوریت و اسالمیت نظات مورد مناقشه و تهدید قرار گرفت،

 که هایییانجر و عوامل با قانونی مبارزه پردازد و غنها راهای سپاه میاساسنامه که به مأموریت
ایران هستند  میاسال انقالب علیه اقدات یا اسالمی نظات جمهوری براندازی خرابکاری، صدد در
 جمهالوری نینحاکمیالت قالوا نفالی درصالدد قهریه قوه به توسل با که عواملی با قانونی مبارزه و

داف خالود شمارد، سپاه باید اقدات مقتضی کرده و مانع از رسیدن غنها باله اهالباشند برمی اسالمی
 شود.
 

 مسلح نیروهای جرایم اتمجاز ـ قانون۲ـ3
 مداخلاله،» :اسالت غمالده 9/10/1382 م الوب مسلح نیروهای جرایم مجازات قانون 40 ماده در

 تبلیغالات و سیاسالی هایمناقشاله ها،بندیدسالته در مساللح نیروهای کارکنان فعالیت یا شرکت
در  «.گردنالدیم محکالوت حبس سال سه تا ماه ششبه مرتکبین و تلقی جرت و ممنو  انتخاباتی

ز های سیاسی جالرت تلقالی شالده اسالت. ااین ماده به صراحت مداخله نیروهای مسلح در مناقشه
هایی های سیاسی، مناقشهغید که منظور قانونگذار از مناقشهفحوای این ماده قانونی چنین برمی

ورت صالنتخابات است که در درون نظات و چارچوب قانون و در قالب رقابت سیاسی به ویژه در ا
 گیرد و نیروهای مسلح حق ورود در غن را ندارند.می
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 جدول قلمرو مجاز و ممنوع سپاه نسبت به مجادله و مناقشه از منظر قوانین

 قلمرو ممنوع قلمرو مجاز نوع قانون

قانون 

 اساسی

در صورتی که مناقشالات سیاسالی تضالعیف 
اشالته قانون و نهادهای قالانونی را در پالی د

 (2۶و  150باشد.)مستفاد از اصل 

در صالالالالورتی کالالالاله مجادلالالالاله و 
های سیاسالالی در چالالارچوب مناقشالاله

 (2۶قانون اساسی اتفاق بیفتد)اصل 

اساسنامه 

 سپاه

 هایی کالهمجادله و مناقشالهبا  قانونی مبارزه
 به ق د براندازی نظات را دارند.

های بالین ورود به مجادله و مناقشه
د از مالاده هالا) مسالتفااحزاب و گروه

 (47و  34
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 گیرینتیجه
ه ورت گرفتالاین پژوهش در جهت تبیین قلمرو مجاز و ممنو  فعالیت سپاه در عرصه سیاسی ص

هالای سیاسالی سالپاه در جهالت انجالات وظالایف و است. مفرو  این است که بخشی از فعالیت
جهان  ی نظامیهای قانونی این نهاد است. اگرچه سپاه از حیث ظاهری با سایر نهادهامأموریت
بنای متفالاوت هایی دارد؛ اما از نظر ماهیتی کامالً با غنها متفاوت است و این تفاوت در مشباهت

دیشاله اربالی، د. در اندو دیدگاه اسالمی و اربی و به تبع غن نو  نگاه غنان به نظامیان ریشه دار
ه دخالالتی در گونالسکوالریسم حاکم است و تعالیم دینی به عرصه خ وصی محدود شده و هی 

های اجتماعی و سیاسی ندارد. سکوالریسم یا جدایی دین از سیاسالت سالبب شالده اسالت عرصه
ب ترین اصول سیاست اربی در دو سه قرن اخیر تبدیل شده و برای کسالقدرت و سلطه به مهم

 مالین منظالرهو گسترش غنها به هر ابزاری متوسل شوند. بر اسالاس ایالن، باله نظامیالان نیالز از 
عالت و ور باله اطابه عنوان ابزار قدرت، تحت سیطره سیاستمداران قرار داشته و مجبالنگریسته و 

شالوند؛ امالا در اجرای اوامر غنها بدون چون و چرا هستند و از عرصه سیاست بر حذر داشالته مالی
ف شالده و دیدگاه اسالمی، امتزاج دین و سیاست سبب شده است سیاست بر مبنای دیالن تعریال

ان ان مجاهالدقرار گیرد نه قدرت و سلطه. بر همین اساس، نظامی هدف هدایت و سعادت انسان
رصه عهای اساسی غنان، داشتن بینش و ب یرت به ویژه در راه حق تلقی شده و یکی از ویژگی

ای برای هدایت و سعادت است و به گری در اندیشه اسالمی وسیلهسیاسی است. در واقع نظامی
 ب یرت و غگاهی هستند.تعبیری نظامیان با سالح خود حامالن 

ی شالکل شود، در شرایطاما سپاه پاسداران، جدای از اینکه یک نهاد نظامی اسالمی شناخته می
ترین حادثه سیاسالی توان غن را بزرگگرفته که اندیشه اسالمی در قالب انقالب اسالمی که می

هبالان ایالن نزلاله نگم در ایران پس از ورود اسالت قلمداد کرد، به ظهور و بروز رسیده و سپاه باله
سالالمی ااندیشه  انقالب و دستاوردهای غن معرفی شده است. بنابراین شاکله سپاه هم بر مبنای

 گیری و وظایف غن، با سیاست عجین شده است.و هم با توجه به نحوه شکل
س از فاصالله پالدر واقع، نهادسازی انقالبی قبل از پیروزی انقالب نظیالر شالورای انقالالب و بال

ز ... یکالی اوانقالب نظیر کمیته، سپاه پاسداران، بسالیج مستضالعفین، جهالاد سالازندگی پیروزی 
هبران ران سایر شاهکارهای مدیریت و رهبری انقالبی حضرت امات)ره( و وجه تمایز وی با رهبر

شود که به نهادیناله شالدن انقالالب و تالداوت غن در چهالار دهاله گذشالته ها محسوب میانقالب
 های گسترده، منجر شده است.ئهرام تهدیدها و توطعلی

بنابراین سپاه پاسداران مح ول اندیشه و عمل امات خمینی)ره( و شکل گرفته در چنین فضایی 
است و نهادی در تراز انقالب اسالمی است که همانند انقالب از ماهیتی چند بعالدی برخالوردار 

ی هالم باله معنالای ترین وجالوه انقالالب اسالالمی، وجاله سیاسالطور که یکی از مهماست. همان
دگرگونی ساختار سیاسی و ایجاد ساختاری بر مبنالای پیونالد دیالن و سیاسالت و هالم تحالول در 
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سازی برای هدایت و سعادت غنان است؛ سپاه پاسداران نیز به تبع انقالب وجاله ها و زمینهانسان
 سیاسی دارد و رابطه سپاه و سیاست از این منظر قابل اثبات است.

ریالت ر باله مأمویکی از نهادهای تأسیسی انقالب اسالمی است، از این منظدر قانون اساسی که 
دهای غن تعیالین ، وظیفه سپاه، پاسداری از انقالب و دسالتاور150سپاه نگاه شده و مطابق اصل 

دی دارد، طور که در باال اشاره شد، از غنجا که انقالب اسالمی ماهیتی چند بعالشده است. همان
لیالل جایگالاه گیرد و بعد سیاسی غن به دز غن نیز همه ابعاد را در برمیوظیفه سپاه در پاسداری ا

 رفیع سیاست در اندیشه اسالمی، از اهمیتی دو چندان برخوردار است.
ردن کالای ساقط تجربه دهه اول انقالب و مواجهه با حوادث و اتفاقات گوناگونی که هر یک بر

یک با یدئولوژاجنگ، تقابل  فتنه سیاسی، طلبی، ترور،یک نظات مستحکم کافی بود؛ نظیر تجزیه
اری باله ها و پاسالدانقالب و... از طرفی و حفاظت سپاه از انقالب اسالمی در مقابل ایالن توطئاله

اثبات  های گوناگون نظامی، سیاسی و فرهنگی از طرف دیگر، ماهیت چند بعدی سپاه را بهشیوه
ت حرکالت ن بالر تالداوپر غشوب و تأکید ایشارساند. مهر تأیید امات بر عملکرد سپاه در غن دوران 

 ه در پاسداری از انقالب بود.گیری درست سپاکننده جهتسپاه نیز بیان
ول چهار سی، در طاما با وجود اثبات ماهیت چند بعدی سپاه هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیا

ه اسالی سالپایدهه گذشته همواره از سوی دوستان و دشمنان انقالالب، دربالاره قلمالرو فعالیالت س
عالیالت گیری و عالدت فمباحثی مطرح شده که دامنه غن از دخالت کامل سپاه در سیاست تا کناره

 گیرد. سیاسی سپاه را در بر می
ت سیاسالی یکی از دالیل عمده طرح مباحث فوق، مشخص نبودن تعریف و حدود و ثغور فعالیال

 ، دانالش وهالا، انتخابالاتاست که در این پژوهش، فعالیت سیاسی در شش حوزه احالزاب و گروه
ریالف های سیاسی، تعبینش سیاسی، تهدید و توطئه سیاسی، مجادله و مناقشه سیاسی و گفتمان

 و قلمرو مجاز و ممنو  فعالیت سپاه در هر حوزه مشخص شد.
 توان به شکل زیر نمایش داد:به طور کلی، الگوی فعالیت سیاسی سپاه را می
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