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 کارکردهای سپاه و چرايي تخريب آن 
 مقدمه

علی که  است  کشور  انقالبی  نهادهای  مهمترین  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  در سپاه  که  متعددی  کارکردهای  رغم 

ی داخلی های خزندهسخت و سخت و ترکیبی دارد، همواره مورد تهاجم و تخریب دشمنان و جریان های نرم، نیمه حوزه

به موازات نقش  اما  ابتدای تشکیل مورد تخریب دشمنان بوده،  از همان  های سپاه در  آفرینیاست. درواقع، اگرچه سپاه 

های دفاعی، علمی، عمرانی و رونی قدرت نظام جمهوری اسالمی در ابعاد داخلی اعم از حوزهمسیر استحکام ساخت د

 ها علیه سپاه تقویت شده است. ها و تهاجمی تخریب ای، بتدریج دامنه سازندگی و... و منطقه 

دقیق  می به طور  انقالب فاصله  ابتدای  از  هر چه  که  باید گفت  تخریب تر،  بیگیریم، شدت  سپاه  می های  به  شتر  شود، 

توان از دو موج تخریب سپاه سخن گفت: موج اول مصادف است با ایام  ی بعد از جنگ تحمیلی میای که در برههگونه 

سازی این »جنگ نرم و فتنه تمام عیار«، در آن مقطع شاهد تشدید  که با توجه به نقش محوری سپاه در خنثی  88فتنه  

ها علیه سپاه به برهه از سرگیری »فشارهای ها علیه سپاه بودیم. موج دوم تخریب ها و تخریب ها، تهمت رویه تهاجم بی

گردد. درواقع، بویژه بعد از آنکه جنگ ترکیبی با محوریت جنگ اقتصادی و جنگ روانی حداکثری و جامع« دشمن برمی

دستوررسانه   – در  بی ای،  سپاه  مانند  انقالبی  نهادهای  به  تهاجم  گرفت،  قرار  دشمن  جبهه  کار  توجه  مورد  پیش  از  ش 

ها علیه سپاه در حالی است که به تعبیر مقام معظم رهبری، سپاه »عمود خیمه انقالب« و دشمنان قرار گرفت. این تهاجم

های ترکیبی دشمن محسوب زای نظام است که امروزه یکی از سدهای محکم در برابر تهاجمیکی از عناصر قدرت درون 

سال اخیر، با کارکردهای خود،   43گیرد که در  سپاه در شرایطی مورد تهاجم و تخریب قرار می شود. به عبارت دیگر،  می

و عوامل شود تا نمن تشریح کارکردهای سپاه، چرایی  منشأ آثار فراوانی بوده است. بنابراین، در متن حانر تالش می

 تخریب آن نیز مورد واکاوی قرار گیرد. 

 کارکردهای سپاه در نظام اسالمي 

این سپاه از آغاز شکل  انقالب اسالمی، نظام اسالمی و مردم نموده است که  به  امروز خدمات شایانی را  به  تا  گیری 

اگر سپاه  »  فرمایند:خدمات بارها مورد تحسین امام راحل و مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. اینکه امام خمینی می

نبود  ،نبود انقالب است »  :معتقدند  یو مقام معظم رهبر  «کشور  ت  «،سپاه سنگر مستحکم  و خدمات    یگذارریثأبه خاطر 

 توان کارکردهای سپاه از آغاز تا به امروز را در موارد ذیل تشریح نمود: به صورت کلی می .سپاه به انقالب است 

 برای انقالب اسالمی. کادرسازی 1

و   هر ساختار  الزامات  و  نیازها  از  یکی  توانمند  انسانی  منابع  انسان وجود  و  کادرسازی  است.  با نظام سیاسی  پروری 

انقالب بود الزامات اصلی  از  با رژیم پهلوی یکی  انقالب اسالمی  به تفاوت ماهوی  سابق   یها در دوره  کهچرا    ؛توجه 

که باید در رویکرد جدید از سیستم حذف و منابع انسانی   میبود  هاآرارزمو    هازادهی همچون تق  یاشاهد افراد خودباخته 
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گردید. همه اذعان دارند که یکی از مهمترین نهادهایی که توانسته است در ساخت تراز انقالب اسالمی جایگزین آنها می 

نیروی انسانی توانمند و متعهد جهت انقالب اسالمی و نظام اسالمی پیشتاز باشد، سپاه پاسداران است. قابل ذکر است 

ابقه عضویت در سپاه دارند و درواقع، بویژه در دهه اول انقالب، سپاه که بسیاری از مسئوالن کنونی و گذشته کشور، س 

 دانشگاه تربیت نخبگان انقالبی بود. 

آیه   مصداق  را  سپاه  انقالب،  معظم  رهبر  زمینه،  این  می  23در  احزاب  میسوره  و  » دانند  و  فرمایند:  با حضور  سپاه، 

دقوا ما عاهدوا اللَّه علیه«، حقیقتی از حقایق اسالم را زنده  فداکاری صادقانه خود که مصداق این آیه شریفه است که »ص

کند، چگونه  وقتی که با خدا رابطه برقرار می  -همین بشر معمولی و اسیر علل و اسباب عادّی    -که: بشر  کرد؛ و آن این 

« لذا بر .کندغلبه پیدا می  یابد، که حتّی بر علل و عوامل تردیدناپذیر عالم مادّه همآن سلطه عظیم و اقتدار معنوی را می

فَمِنهُم مَن »  یعنی،  آیه مصداق بخش اول  ... را  و  یمانیسل  ،یهمت، همدان  ،ی باکراین اساس شهدای سپاه مانند شهیدان  

م  در طبق اخالص گذاشتند تا به مرد   «نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْنَاتِ اللّهِ   یشْرِیَ  »مَن  مصداق  به  را  جانشان  دانست که  نَحبَهُ«قَضى  

کنیم. هایی را بصورت ملموس در سراسر منطقه مشاهده می و امروز ما ثمره چنین ایثارگری  ببخشند  ت یو منطقه امن  رانیا

شاهدیم   ما  و  نگشته  مقدس  دفاع  به  محدود  کادرسازی  این  اسالمی  انقالب  صیرورت  و  استمرار  به  توجه  با    که اما 

سپاه عرصه   نیروهای  همه  سور   یهادر  جنگ  از  س  هیانقالب  کرمانشاه،  زلزله  دارند  لیتا  حضور   ... و  لذا  خوزستان  ؛ 

ن امروز سپاه خصوصاً  یَنتَظِرُ»  یعنی ،  آیهمصداق بخش دوم  توان  را میجوان    یروها یفرماندهان و مجاهدان    « وَمِنهُم مَن 

 می هستند.راحل)رهض حانر به جان فشانی برای انقالب اسالانقالب و شخص امام   یروزی پ دنی با وجود ندکه  دانست 

 . ایجاد بازدارندگی دفاعی2

و تالش همه واحدهای سیاسی برای بقای خود باعث شده است که ایجاد    المللبین   نظام در    کآنارشی  شرایط  وجود

عراق،    ن،یمانند اوکرا  ییکشورهابازدارندگی یکی از الزامات بقا در این نظام باشد. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که  

یکی از خدمات و کارکردهای سپاه   باید  ،براین اساس  .نداشتند  یمورد حمله قرار گرفتند که بازدارندگ  ی. زمانو ..  یبیل

 در نظام اسالمی را ایجاد بازدارندگی دفاعی مؤثر دانست. 

پس از حمله ارتش بعث عراق به  هایی است.  ها و عبرت واجد درسکشور عراق  بررسی  در اهمیت بازدارندگی دفاعی  

های غربی با محوریت آمریکا به  و اشغال کویت که با واکنش نظامی ائتالفی به رهبری آمریکا همراه شد، دولت   کویت 

به   هاروند تحریم  و برای این منظور به تحریم عراق پرداختند؛  ندرفتسمت خلع سالح عراق و ساقط کردن رژیم بعث  

شد و اقتصاد عراق را   «غذا تامین  برابر  در  نفت  فروش صرف »پذیرش  منتهی به  ای بغداد را در تنگنا قرار داد که  گونه 

هزار نفر   200اش در خاورمیانه را به  متالشی کرد. همزمان آمریکا پس از اشغال نسبتاً سریع افغانستان، نیروهای نظامی 

ین بقایای  آخر  یعنی،    2های الصمودپذیرفت که موشک   1381اسفند    11صدام حسین در    ،افزایش داد. در چنین شرایطی

روند خلع سالح عراق کامل   ،دستور بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل نابود کند و بدین ترتیب به  اش را نیز  توان موشکی
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بنابراین، در شرایط نعف   .، عراق مورد حمله آمریکا قرار گرفت 1381اسفند    29یعنی در    ؛روز بعد  17، اما دقیقاً  شد

 ی شدن تهدیدهای دشمنان باشیم بازدارندگی، هر لحظه باید منتظر عمل

نکته مهم درباره ایجاد بازدارندگی از سوی سپاه و سایر نهادهای نظامی کشور آن است که این بازدارندگی پدید آمده  

 دارای چهار ویژگی قابل تبیین و تحلیل است: 

ناخالص   دیکل تول  ٪2.5  جمهوری اسالمی ایران حدود  است که  یسپاه در حال  ی شکل گرفته توسطبازدارندگالف:  

نظامض خود  GDPداخلی) قابلکنی م  یرا خرج مسائل  از د.  ایران کمترین سهم  منطقه،  میان کشورهای  ذکر است که در 

 ض بود. GDP)درصد از کل  12دهد. این رقم در رژیم سابق، تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص می 

براس  و  بومی  کامالً  بازدارندگی  این  توانمندی ب:  فشارهای اس  و  تحریم  شرایط  در  درواقع،  است.  داخلی  های 

 حداکثری حاصل شده است. 

 یمانند برجامِ موشک   یریتعاب  ایموشک و    -  گفتمان  یاست که با دوقطب  یداخل  یغربگرا  انیبرخالف نگاه جر  نیاج:  

 د. ساز کشور بودنقدرت یهالفه ؤبردن م نیبه دنبال خلع سالح و از ب

امارات   یبرخ  امروزد:   مانند  ...کشورها  امن  ، عربستان و  به وجود رژ  ت یمجبور هستند که  را  یا  ستیونیصه  میخود  ی 

 تجربه بحران اخیر اوکراین و روسیه نشان داد این بازدارندگی وابسته محکوم به شکست است.بزنند که  وندیپ آمریکا

 . بازوی صدور انقالب 3

لذا مخاطب آن، ابناء بشر است و نه طبقه یا    .است   امه و الهیبتنی بر فطرت ع ، مهای انقالب اسالمیشعارها و آرمان 

بایدخاص  یگروه  را  انقالب  رهبری، صدور  معظم  مقام  تعبیر  به  اساس،  این  بر  انسان »  .  فرهنگ  و  صدور  اسالم  ساز 

 « دانست.   های انسانیصدور صفا و خلوص و تکیه و اصرار بر ارزش

البته این نکته را باید مد   .ست نادصدور انقالب به منطقه و جهان    را باید  سپاه  و کارکرد  رددستاو  نیسومدر این زمینه،  

انقالب، محموله نیست که بتوان آن را به جای دیگری برد و یا به کشور دیگری صادر کرد. انقالب، با نظر داشت که »

است جاذبه  شده  صادر  خودش  را    1« .های  سپاه  توسط  انقالب  صدور  مانند باید  لذا  اصولی  به  بخشی  تعمیق  در 

های داخلی و ... دانست که باعث خواهی، استکبارستیزی، تکیه بر هویت اصیل ملی و اسالمی، تکیه بر توانمندی استقالل 

 های درون منطقه غرب آسیا و فراتر از منطقه بوجود بیاورد. هایی را برای بسیاری از جوامع و نهضت شده است جذابیت 

اهلل در لبنان تا  گیری حزبی و ایجاد روحیه استکبارستیزی باعث تحوالتی شگرف در منطقه از شکلبخشاین هویت 

  ی فرامل  یِتی ارتشِ هو  اولین  لیتشکهای مقاومت در یمن، فلسطین، عراق و... شده است. نقطه اوج این امر  تقویت گروه

جهان   و  منطقه  سرداردر  مدیریت  با  داعش  تکفیری  گروهک  با  تقابل  بود.    در  سلیمانی  قاسم  حاج  برخالف شهید 

که اسالم در   ییدر جا  یفرامل  یِتی ارتشِ هو  نیا  ،جنگندیمیا دولتمردان خود  منافع کشورها    یکه برا  یمعمول  یهاارتش

 

 .04/01/1372،فطر عید نماز هایخطبه  در قالبان معظم رهبر بیانات - 1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2661
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که نمونه    اندحانر بوده   ،به مسلمانان تعرض کند  ایدهد و    رییخواسته ساختار منطقه را تغ  یاستکبار جهان  ایخطر بوده  

های استکبار جهانی جهت تغییر نقشه جغرافیایی ی آن را باید در تقابل با فتنه داعش که به نوعی یکی از طراحیمورد

کرد.   مشاهده  بود،  ا   و  امروز  پاسداران  سپاهمنطقه  واسطه  هو  یبازدارندگ  نیبه  ارتشِ  ساخت   از  یک ی  یفرامل  یِتیو 

عوامل منطقه   رگذاریثأت  مهمترین  معادالت  که  اس  یادر  نوبه ت  منطقه به  دستاوردهای  ارمغان  ی خود  به  برای کشور  ای 

 آورده است. 

 های بومی . ایجاد امنیت پایدار بر پایه توانمندی4

ستره مرزی در چهارگوشه کشور و کشورهای پرتنش در محیط پیرامونی گ  قرار گرفتن در منطقه پرآشوب غرب آسیا،

ی و خارجی را با تهدیدات و چالش های متنوعی روبه رو کرده است. و همسایگی ایران تامین امنیت برای مرزهای داخل

بدون تردید باید پذیرفت که حفظ امنیت و مواجهه درست با این چالش ها در محیطی که پیرامون آن در دریای مواجی 

کشور   مین امنیت أتکیه بر ارکان داخلی و عناصر قدرت ملی برای ت.  نمایدکار دشواری می   ، از تالطم و ناامنی قرار دارد

له باعث شده با وجود اینکه  أشود. همین مسرویکردی است که در حیطه استراتژی جمهوری اسالمی ایران تعریف می 

مرزهای داخلی جمهوری اسالمی ایران از  اما  های امنیتی فراوانی روبه رو است،  منطقه غرب آسیا و خاورمیانه با چالش 

 .امنیتی پایدار برخوردار باشد

های های مختلف در رفع این تهدیدات کامیابی هآفرینی در حوزف، سپاه پاسداران انقالب اسالمی با نقش اوصااین  با   

  ، یریگو مبدأ شکل   أها در نقطه سر منش ست یو ترور  دات یمقابله با تهد  قیاز طر  داریپا  ت ی امن  نیا  .ت فراوانی داشته اس

با مفسد  یاقتصاد  ت یجنوب شرق و شمال غرب، امن  یمرزها  ت یامن  نیمأت امن  ییخطوط هوا  ت یامن  ن،ی و مقابله   ت یو 

 .است  شتریب ییایتر شدن و پونده و...  شکل گرفته و روز به روز در حال بال یو خارج  یداخل یپروازها

 افزایی با ارکان نظام در خدمت به محرومان و مستضعفان . هم5

سپاهکارکرد   دولت   ییافزاهم   ،پنجم  همه  محرومبا  جهت  پ  ییزدات یها  و  جامعه  است   شرفت یاز  بوده   ن یا  .کشور 

و مطابق با بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی انقالب و نظام    از یو صرفاً براساس احساس ن  یبدون نگاه حزب  ییافزاهم

می  که  »است  همه فرمایند  تشکیل با  عظیم  اجزاء  قوه دهندهی  و  مجلس  دولت،  از  اعم  اسالمی  نظام  و  ی  قضائیه  ی 

این همهای گوناگون، همکاری و همبخش  البته  باشید.  از عناصر  افزایی داشته  به معنای جدایی سپاه  افزایی و همراهی 

   «.هویتی خود نیست و سپاه باید عناصر هویتی خود را صددرصد حفظ کند 

مردان  ا دولت ب ییافزاجهت خدمت به مردم و هم یادیسپاه تالش ز ،منحوس کرونا روسی و وعیبحران ش برای مثال در

داد این خدمات نمونه   .انجام  دیگر  میرسانی های  را  غیرمترقبه ها  حوادث  در  مایحتاج  توان  تأمین  زلزله،  مانند سیل،  ای 

افزایی صرفاً محدود به حوادث غیرمترقبه مردم مانند تأمین آب شرب در مناطقی مانند غیزانیه و... جست. البته این هم 

افزایی با نهادهای امنیتی، پشتیبانی از مجامع علمی، همیاری و وسعه و پیشرفت کشور، همشود؛ چرا که کمک به تنمی

زنی  همراهی با نهادهای نظارتی و قضایی در مبارزه با تخلفات و مفاسد، تقویت دستگاه دیپلماسی با افزایش قدرت چانه 
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نمونه هم و...  از  دیگر  ساختارهای  هایی  دیگر  با  پاسداران  سپاه  است.  افزایی  نظام  در  دولتی  و  حاکمیتی   ن یاموجود 

 ی و خار  نا مردم و مستضعف  اوریو    اری عنوان  ه  ب این نهاد انقالبی همچنان  که  است  سپاه باعث شده    یخدمات فراجناح 

 بشمار آید. نادر چشم مستکبر

 . مقابله با جنگ نرم با تأکید بر جهاد تبیین6

م را  نرم  اقدام  توانیجنگ  م  یهرگونه  که  به تضعدانست  و   ،باورها  ،هاشه ی اند  ،افکار  یدگرگون  ای  فینجر  اعتقادات 

.  شود  ن یمأت   یاهداف مجر  فیال حرعانف   ای شکست    با  که  یبه طور  ؛اجبار گردد  یبر جذب اقدام به جا   دیکأرفتارها با ت

  ، قرار داده   شیانقالب را آماج حمالت نابرابر خو   یو اعتقاد  یمعنو   ،یفکر  ی دستاوردهادر آن  دشمن  ی که  در جنگ نرم

و   دهی چیپ  یایعرصه نبرد و شناخت ابعاد و زوا  از  حینمن درک صح  یکه سپاه پاسداران انقالب اسالم  نیست   یدیترد

به دفاع و حراست   ،است   انیدر جر  نکیاست و هم ا  ت یواقع  ک یجنگ نرم    که  نیبه ا  یتهاجم و با اعتقاد قلب  نیپنهان ا

ارزش  از و  پرداخانقالب  آن  شعائر  و  اهمیت ها  با  امروز  زمینه،  همین  در  است.  به جنگ ته  توجه  با  تبیین،  جهاد  یابی 

دهی و عمل به این جهاد اهمیتی  شناختی دشمن و تأکید رهبر معظم انقالب بر مقابله با این جنگ، نقش سپاه در شکل

دار جهاد تبیین به منظور  پرچم  یابد. درواقع، سپاه در راستای تداوم نقش خود در مقابله با جنگ نرم، امروزدو چندان می

 سازی جنگ شناختی دشمن علیه نظام است.  خنثی

 چرايي تخريب سپاه 

مه از  یکی  عنوان  به  و مسپاه  مخالفین  تخریب  و  تهمت  هجمه،  مورد  همیشه  اسالمی  نظام  و  انقالب  نهادهای  ترین 

تخریب   به چرایی  این بخش  در  است.  بوده  داخل و خارج کشور  در  نظام  و  معاندین  داخلی  عوامل  این  توسط  سپاه 

 توان در موارد ذیل جستجو کرد: ترین دالیل تخریب سپاه را می خارجی خواهیم پرداخت. به طور کلی مهم 

 . تفاوت ماهوی سپاه با نظام سلطه 1

از رفتارشناسی و تحلیل محتوای جریان مخالف سپاه بر می  به عنوان  آنچه  انقالب اسالمی و سپاه  این است که  آید 

هجمه  این  ماهوی،  تفاوت  همین  علت  به  و  است  آمده  پدید  سلطه  نظام  با  ماهوی  تعارض  در  انقالب،  و  مولود  ها 

پیشتخریب  قابل  امر قطعی و  این هجمه ها علیه سپاه یک  است که  نکته صحیح و درستی  این  است.  تواند ها میبینی 

 تصدیقی بر صحیح بودن مسیر طی شده از سوی سپاه باشد.

 ستون خیمه انقالب اسالمی . سپاه 2

زای آن دانست. لذا وهای درون ر دهنده انقالب اسالمی و به مثابه یکی از مهمترین نیسپاه را باید یکی از نهادهای قوام

ها از سوی یکی از دالیل هجمه به سپاه را باید در این چسبندگی سپاه به انقالب و نشانه گرفتن اصل نظام در هجمه 

واقع می  . درذکر کرددشمن   تهاجم و تخریب  را مورد شود؛ زیرا میواقع، سپاه مورد  اسالمی  نظام  انقالب و  خواهند 

 تهاجم قرار دهند.
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 های استکبار جهانی خصوصاً آمریکا . شکست طرح3

های بسیاری جهت تغییر و برهم زدن نظم منطقه داشتند که ایجاد و ها خصوصاً آمریکا طرح در چند دهه گذشته غربی 

ها بوده است. در تمامی این موارد، نظام اسالمی با محوریت سپاه پاسداران،  ویت داعش در منطقه یکی از این طرح تق

 ها در منطقه بوده است. زننده این طراحیدهنده و  برهمشکست 

 ها و فشار حداکثری . ناکارآمدسازی تحریم4

غربی   43در   گذشته  کردهسال  تالش  آمریکا  خصوصاً  شیوه توسل  با  اند  ها  مختلف  به  حداکثرسازی های  جمله  از 

مجبور به تغییر رفتار کنند. یا الاقل  ا براندازی  ها علیه ملت ایران، نظام جمهوری اسالمی رفشارهای اقتصادی و تحریم

توانمندی  از  استفاده  با  و  نظام  و  انقالب  ارکان  دیگر  با  همگرایی  با  قرارگاه  سپاه  مانند  خود  سازندگی های 

سازی  بایستد و در رفع و خنثینظام سلطه  ی  هاتحریم سعی کرده است مقابل روند افزایشی فشارها و    )صض االنبیاءخاتم

آفرینی ها و فشار حداکثری دشمنان، نقش بخش ناگفته نقش سپاه در مقابله با تحریم نماید.  کمک  آنها به مردم و مسئوالن  

تحریم زدن  دور  در  سپاه  اقمؤثر  محاصره  رفع  و  میها  کشور  برجسته تصادی  نقش  از  باید  بویژه  زمینه،  این  در  باشد. 

و  مقاومتی  دیپلماسی  یک  با  ترامپ،  فشارهای  حداکثرسازی  دوره  در  که  گفت  سخن  سلیمانی  قاسم  حاج  سرلشگر 

 های عراق به روی ایران، عراق را به روزنه تنفس ایران در دوره فشارهای حداکثری تبدیل کرد.  گشودن دروازه 

 بازدارندگی سپاه. 5

سال گذشته بخشی از کشورهای پیرامونی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان مورد تعرض نظام سلطه    43در  

اند، اما برخالف تاریخ معاصر که ایران همیشه محل تاخت و تاز اجانب بوده است، در دوره بعد از انقالب قرار گرفته

ایم که این مزیت ا هیچ وقت مورد تجاوز یا حمله مستقیم اجانب قرار نگرفتهسال دفاع مقدس، م   8غیر از  ه  اسالمی، ب

بخاطر وجود بازدارندگی در نظام اسالمی است. بخش اعظمی از این بازدارندگی حاصل تالش سپاه و نیروهای شاغل  

 سپاه بزند.در سپاه است که موجب شده دشمن بخاطر نرسیدن به اغراض خود دست به هجمه روانی و تخریب علیه 

 . سپاه به عنوان نماد کارآمدی و شکست جنگ شناختی دشمن 6

برهه  در  سپاه  دولت اقدامات  کارآمدی  بحران  با  نظام  که  مواقعی  در  انقالب خصوصاً  مختلف  و های  مسئولین  و  ها 

کارآمدی انقالب و و نماد    متولیان اجرایی مواجه بوده است، باعث گردیده که بسیاری سپاه را به عنوان یک نهاد کارآمد

نظام اسالمی بدانند. این امر در حالی است که نظام سلطه به دنبال این است که انقالب و نهادهای انقالبی منبعث از آن  

های داخلی مانند سپاه را نماد ناکارآمدی و مشکالت موجود تعریف نماید. این امر موجب شده که نظام سلطه و جریان 

به تخریب سپاه  با آن  بپردازند.    همسو  باید گفت که تمام تالش دشمن در جنگ  در تونیح دقیقو هجمه علیه آن  تر 

توان های داخلی ایران، نمیشناختی آن است که به افکار عمومی و نخبگی در داخل کشور بقبوالند که با اتکا به ظرفیت 

م در برابر فشارهای خارجی است. برای روی جمهوری اسالمی، تسلیحل پیشکشور را اداره کرد و بنابراین، بهترین راه 
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به عرصه  با ورود  نقشه دشمن، سپاه  این  با  پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، مقابله  اقتصادی و عمرانی مانند ساخت  های 

های مرزی به داخل کشور و... نشان داده است که نل، سد، پل، توسعه فازهایی از پارس جنوبی، هدایت آبساخت تو

بی فشارهای  شرایط وجود  در  میحتی  و رحمانه خارجی  کارآمدی  از  نمادی  به  سپاه  این جهت،  از  بود.  کارآمد  توان 

اف دشمن در جنگ شناختی قرار دارد. بنابراین،  امیدآفرینی در کشور تبدیل شده است و این درست در نقطه مقابل اهد

 طبیعی است که دشمنان به تخریب سپاه روی آورند. 

 . سپاه نماد امیدآفرینی7

داشته  بسیاری  تأکید  تبیین کارکرد آن  بر شناخت جریان تحریف و  انقالب در چند سال گذشته  اگر رهبر معظم  اند. 

ا تز جریان تحریف  توان به عنوان آنتی نقالب تعریف کنیم، سپاه را میکارکرد جریان تحریف را مأیوس کردن مردم از 

امنیتی کشور   -ن، تقویت توان دفاعی  ازدایی، کمک به مستضعفقلمداد کرد؛ زیرا سپاه با خدماتی که در حوزه محرومیت 

 و... داشته است، باعث امیدآفرینی در جامعه در نقطه مقابل جریان تحریف شده است. 

 سپاه  خريبت  بازيگران

  رسالت  که  جریانی  دانست؛  تحریف  جریان  باید  همانا  را  سپاه  به  هجمه  و  تخریب   اصلی  بازیگران  و  عامالن  ارکان،

 قدرت   عناصر  به  منظور،  این  برای  و  است   کرده  تعریف  ایران  با  مرتبط  هایواقعیت   دادن  جلوه  وارونه  را  خود  اصلی

 تخریب   به  ها،فعالیت   و   هاحوزه  سایر   کنار  در  که  جریان  این  ازیگرانب  و  ارکان  مهمترین.  کندمی   حمله  نظام  زایدرون

 :از اندعبارت  پردازند،می  نیز  سپاه

 خارجی  دشمنان .1

 مثلث   عنوان  تحت   که  آن  ایمنطقه   و  غربی   همکار  شبکه  و  آمریکا  رهبری  به  سلطه  نظام  یعنی  خارجی؛  دشمنان  از

 عربی  –  عبری  –  غربی  مثلث .  برد  نام  سپاه  تخریب   هرم  رأس  عنوان   به  یدبا  شود،می   یاد  آنها  از  «عربی   -  عبری  –  غربی»

 تر آسوده  و  ترسهل   تحقق  همچنین،  و  هاتحریم   تأثیرگذاری  یدامنه   و  شدت  افزایش  باورپذیری،  برای  تحریم،  موازات  به

 هم   را  ایران  با  رتبطم  هایواقعیت   تحریف  جریان  هستند،  آن  به  دستیابی  دنبال  به  تحریم  جنایت   اعمال  با  که  اهدافی

 ایدئولوژی   از  تا  هستند  درصدد  تحریف  با  اینان.  پردازندمی  سپاه  تخریب   به  که  است   راستا  این  در  و  اندکرده   اندازیراه

  با  کشور،  یآینده   از  تار  و  تیره  تصویری   و  کرده  اعتبارزدایی  نظام،  هایسیاست   و  انقالبی  کارگزاران  ساختارها،  نظام،

 خود  تبلیغات  در   مخرب  رکن  یا  نلع   این  راستا،  همین  در.  دهند   ارائه   ایران  اسالمی  جمهوری  منظا  حکمرانی  وجود

  مسئول   را  سپاه  ،ثانیاً   و  دارد  تسلط  کشور  چیز  همه  بر  که  دهد  نشان   سپاه  از  واراختاپوس   تصویری  ،اوالً  تا  کندمی  تالش

 مثال   عنوان   به.  بدانند  غیرممکن  را  سپاه  وجود  اب  کشور  مشکالت  حل  امکان  ،ثالثاً  و  کند  قلمداد  کشور  مشکالت  تمامی

  بنابراین،   و  ض FTO)خارجی  تروریستی  هایسازمان   لیست   از  سپاه  حذف  عدم  بر  برجام  احیای  مذاکرات  در  آمریکا  اصرار

 شود. می تلقی آمریکا سوی  از سپاه تخریب  منظور به که است  اقدامی دلیل، این به برجام احیای سر بر آفرینیمانع 
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 نشینخارج ضدانقالب .2

 زدن نربه درصدد و کرده تعریف اسالمی نظام و انقالب مقابل در را خود که شودمی عواملی و هاجریان یهمه  شامل

...  و  مارکسیستی  چپ   هایگروه  نشینخارج   بقایای  برخی  منافقین،  طلبان،سلطنت   به  توانمی  اینها  جمله  از.  هستند  آن  به

 الزم   ذاتی  هایانگیزه   داشتن  یعنی  ندامنیتی؛  اقدامات  و  جنایت   سوابق  داشتن  بر  عالوه  اینان  که  است   مسلم.  کرد  اشاره

  جریان   قالب   در  اسالمی  انقالب  با  سلطه  نظام  دشمنی  جورچین  از  بخشی  یکنندهتکمیل  مردم،   و   نظام  با  مقابله  برای

 . هستند مشغول سپاه تخریب  به که است  راستا این در و هستند تحریف

 داخلی  زیسیوناپو .3

 -  فکری  خزنده  جریان  یک  همانا  شود،می   محسوب  جریان  این  هرم  یقاعده   که  سپاه  گر تخریب   جریان  سوم  نلع

و مسئوالن کشور   روشنفکران  و  دانشگاهیان  برخی  میان  در  همچنین  و  کشور  مطبوعات  و  هارسانه   برخی  در   فرهنگی

 و   روندها  سازیهماهنگ   منظور  به   درواقع،  و  ایران  «کردن  جهانی  یا  و  المللیبین »  راستای  در  اصطالحاً  که  است 

  اول؛   یالیه   که   حالی  در  درواقع، .  کنندمی  تالش  المللیبین   هایجریان   با  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  هایسیاست 

 آلت »  و  کارپرداز  حکم  در  دیگر  یالیه   دو  است،  سپاه  تخریب   برای  راهبردی  بازیگرِ  و  گذارسیاست   سلطه،  نظام  یعنی

 آن   فعالیت   هایحوزه  و  سپاه  علیه  زنیاتهام  به  درشتی  و  ریز  یبهانه   هر  به  سوم،  نلع  این  اجزای.  کنندمی  عمل  آن  «فعل

  سایت  پول،  تفنگ،  اگر»  چون  عناوینی  با  فساد  به  آن  سازیمتهم  و  سپاه  به  قبل  دولت   رئیس  متعدد  حمالت.  پردازندمی

 .هاست تخریب  دست  این از «شودمی  فاسد باشد،  هم  وذراب و سلمان   اگر باشد،  کسی دست ... و

  ، ض برجام  انعقاد  از  بعد  سپاه  موشکی  آزمایش  به  باتوجه)  برجام  زدن  برهم  انحصار،  فساد،  به  سپاه  کردن  متهم  درواقع،

  عاالن ف  برخی   دستگیری  در  بویژه  سپاه  اطالعات  سازمان  هایفعالیت   با  مخالفت   و  انتقاد  سپاه،  نامیدن  «تفنگ   با  دولت »

 مهمترین  از... و جهانگیری مهدی  و فریدون حسین دستگیری و  زیست  محیط سازمان معاون مدنی، کاوه و زیست  محیط

 محوریت   از  توانمی  زمینه  این  در.  باشدمی  اخیر  هایسال   در  داخلی  عوامل  توسط  سپاه  به  حمله  و  تخریب   محورهای

  ماهنامه ( »94  تیرماه)  42  شماره  به   توانمی  مثال  عنوان  به.  برد  نام  سپاه  تخریب   در  غیره  و  مهرنامه  صدا،  مانند  نشریاتی

  دادن   نشان   منحرف  برای  تالش  به  «سیاستمداران  و   سرداران»  عنوان  با  ایپرونده   در  که  کرد  اشاره   « مهرنامه  انسانی  علوم

  نظامیان   دانستن  مقصر  گ،فرهن  حوزه  در  گرینظامی  به  سپاه  غالب   فکری  جریان  کردن  متهم  اولیه،  هایمأموریت   از  سپاه

  و...ض  و  خارجی  سیاست   انتخابات،)  سیاست   در  دخالت   به  نظامیان  کردن  متهم  کشور،  در  سازی خصوصی  شکست   در

   ض. 85-104صص  ،42 شماره مهرنامه،) بود پرداخته غیره

 سخن پایانی 

انقالب دیگر  با  اسالمی  انقالب  تمایزات  نقطه  از  نها یکی  آسیا،  منطقه غرب  معاصر  ارزش های  براساس  و دسازی  ها 

سال گذشته خدمات شایانی به نظام و انقالب نموده   40های انقالب است. یکی از این نهادها که در طی بیش از  آرمان 

اسالمی است. همان  انقالب  پاسداران  نیروی    150اصل  گونه که در  است، سپاه  از یک  فراتر  اساسی وظیفه سپاه  قانون 
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در سطح ملی زیادی ها تعریف شده است، سپاه توانسته است خدمات ز انقالب در همه عرصه نظامی و دفاع و پاسداری ا

منشا و  مین خدمات شایسته است که  تردید، ه بی .  به مردم ایران و مسلمانان و مستضعفان منظقه ارائه نمایدای  و منطقه 

نماید. فراهم میاند،  راندازی نظام بودهدنبال بهایی که به  این نهاد انقالبی را برای افراد و جریان هجمه و تخریب  مبنای  

رسیده   در نتیجه  این  به  جماعت  این  نظام  واقع،  براندازی  که  مسیر  اند  سپاه تضعیف  و  سازی  ناتوان از  مانند  نهادهایی 

پیگیری می گذرد.  می این خیمه که سپاه هست  با زدن ستون  را  انقالب  افتادن خیمه  مابه زبان ساده،  مواردی  نند  کنند. 

گسترده   صوتیانتشار  سپاه  فایل  سابق  فرماندهان  پیش  سال  روزهای    چند  ماجرای  در  و  اخیر،  دروغ  ساختگی  کامال 

کنند و این های خود در این مسیر استفاده میزه دشمنان از همه ابزارها و توانایی ودهد که امرکاترین شکدم و... نشان می 

خواص انقالب است تا با برشمردن خدمات سپاه به ملت و انقالب جلوی   جهاد تبیین از سویهجوم همه جانبه نیازمند  

 خواهان عالم الگو قرار گیرد. این اهداف شوم گرفته شود تا سپاه عزیز و خدوم، بیش از پیش نزد ملت ایران و آزادی 

 شبهه و تردیدافکنی همیشگی در باره سپاه   چندپاسخ به 

شود که عمده آنها ماهیت افتراگونه و  ، سؤاالت و شبهات متعددی مطرح می های مختلف ی نقش سپاه در حوزهدرباره

که همواره تکرار و  درباره سپاه  مهم و عمده  شبهه  چند  زنی دارد و نیاز به پاسخگویی و تبیین ندارد. با این حال،  تهمت 

گیرد، الزم است بی از آنها نشات می ها در باره این نهاد انقالشود و به نوعی همه اتهامات و تردیدافکنیبازنشر داده می

 شود.آنها پرداخته  و تنویر افکار عمومی و مقابله به جنگ ادراکی دشمنان به بررسی  در راستای جهاد تبیین

 . سپاه و سازندگی 1

منطق کلی درباره  از  در  سپاه  آفرینینقش   به طور  اقتصاد  که    حوزه  آنجا  از  که  باید گفت  در عرصه سازندگی  جمله 

می مخار  تأمین  آن  ساالنه  بودجه  از  سپاه  تأمین  ج  برای  اساساً  عمرانی،  و  اقتصادی  مسائل  به  سپاه  ورود  نوع  شود، 

 نیست،   اقتصادی  بنگاه  ایجاد  و  درآمد  کسب   به  نیازمند  خود  مخارج  تأمین  برای  چون  های آن نیست. درواقع، سپاههزینه 

 که   ایگونه   به  کند،نمی   ورود  مادی  مالحظات  براساس  صرفاً  دیاقتصا  و  عمرانی  هایپروژه  از   بسیاری  گرفتن  عهده  به  در

  که   پذیردمی  شرایطی  در  را  هاپروژه  برخی  و  بردمی  کمی  سود  یا  بردنمی  سودی  هیچ  هاپروژه   از  بسیاری  انجام  در

خصوصی در  های ندارند. در همین راستا، شبهات دیگری چون رقابت سپاه با شرکت  را آنها  انجام توان دیگر هایشرکت 

 –شود که در پاسخ به آنها و به طور کلی درباره منطق ورود سپاه به حوزه عمرانی کارهای عمرانی و سازندگی مطرح می 

   توان به نکات زیر اشاره کرد:سازندگی می

 همناقص  صورت  به  و  رقابتی  فضای  یک  در  نژاد  احمدی  دوم  دولت   زمان  های واگذار شده به سپاه درپروژه  اکثر  الفض 

  100  باالی  هایپروژه   تنها  االنبیاء  خاتم   سازندگی  قرارگاه  کوچک،  هایشرکت   رقابت   خاطر  به  که   است   شده  واگذار

 . بود خارج خصوصی هایشرکت  توان از که پذیرفت می را میلیارد



11 

 

  اساساً ...  و  ادری   زیر  جوش  دریا،   در   گاز  استخراج  برای  چاه  حفر  سازی،تونل   ها،سازی اسکله   مانند  هاپروژه  برخی  بض 

 هم  را  الزم  امکانات  بلکه  نداشت،  ایسابقه   تنها  نه  هاحوزه  این  در  خصوصی  بخش  زیرا  بودند؛  انجام   برای  داوطلبی  فاقد

 . نداشت 

قرارگاهج   یا   مانده   تعطیل  نیمه  هاپروژه...  و  تحریم  همچون  دالیلی  به   که  کندمی   پیدا  ورود  جاهایی  در  خاتم  ض 

 . بلوچستان و سیستان از مناطقی در صلح گاز خط کشیلوله  مانند داشت  امنیتی مالحظات و  تبعات که است  هاییپروژه

  است.  داشته  همراه  به  نیز  را...  و مدرسه  مسجد،   ساخت   چون  مهمی  جانبی  آثار  است،  داده انجام  سپاه  که  هاییض پروژهد

 انجام   خود  هایپروژه   کنار  در  را  یفرهنگ  داوطلبانه  هایفعالیت   گونه  این   وجه  هیچ   به  خصوصی  بخش   که  صورتی  در

  و   کنار  در  سپاه  سازندگی  قرارگاه  که  است   این  منظور.  کوثر  قرب  سوی  از  عسلویه  در  مصلی  ساخت   مانند.  دهدنمی

 نیز ...  و  بیمارستان  مسجد،  مدرسه،  ساخت  مانند  متعددی  عمرانی-  فرهنگی  هایفعالیت   عمرانی،  هایپروژه   انجام  با  همراه

 .است  داده انجام اقتصادی آورده بدون و داوطلبی طور به

 آفرینی سپاه در حوزه سیاست . نقش 2

های سیاسی، های سیاسی سپاه بیشتر متمرکز بر چند حوزه است؛ کیفیت رابطه سپاه با جریان افکنی درباره فعالیت شبهه 

نقش  با ندانقالب،  سپاه  منطقه مقابله  سیاست  در  سپاه  سیاست  آفرینی  کلی  طور  به  و  دوگانه  ای  کشور)طرح  خارجی 

شود که سپاه از مأموریت ذاتی و اولیه خود فاصله  گیری این شبهه میدیپلماسیض و... که در نهایت منجر به شکل  -میدان 

در پاسخ به این شبهات کند!  و در سیاست بر خالف اصول قانون اساسی و راهبردهای امامین انقالب مداخله می گرفته  

 اشاره کرد:توان به نکات زیر می

 تکلیف   نگاه نوع  از  که  است   جریانی  و  گروهی  فردی،  منافع  زاویه  از  نه  سیاست   به  پاسداران  سپاه  نگاه نوع  الفض اساساً

 سیاست   به  نگاه  در  سپاه  جهت،  این  از  و  باشدمی  دو  این  ارتقای  و  آن  دستاوردهای  و  انقالب  حفظ  هدف  با  و  محورانه

ها و در کل، مقابله با فتنه  و  هاآفرینیآشوب  مهار  به  سپاه  تاکنون  اگر  و  کندمی  عمل   خود  ذاتی  مأموریت   با  مطابق  دقیقاً

  و  آن  برای   حسنی  اتفاقاً   که   نیست   آن   متوجه   عیبی  است،  پرداخته  و سایر تحرکات مشابه  88تحرکات ندانقالب در فتنه  

 . شودمی  محسوبمطابق با قوانین کشور و اساسنامه سپاه  شاتکلیف به عمل

  این   اما  شود،می   محسوب  باطل  و  مردود  امری  انتخابات  در  سپاهیان  مطابق با دکترین رفتار سیاسی سپاه، دخالت   بض 

  است،  انقالب از پاسداری دارعهده  چون سپاه بلکه نیست، انتخابات حوزه در سپاه آفرینینقش  و آگاهیعدم  معنای به نیز

  به   ،شودهای مرسوم جناحی  بندیو دسته   گروهی  مبارزات  وارد  کهآن  بدون  عرصه  این  در  خود،  ذاتی  مأموریت   اساس  بر

عالوه بر تبیین اهمیت و نرورت   و  پردازدمی  بسیجیان  جامعه  و  پاسداران  آحادافزایی سیاسی  و بصیرت   بخشی  آگاهی

  راین، اقدامات بناب.  کندمی   تبییننیروهای خود    برای  را   اصلح  انتخاب  معیارهای ها،  مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 

  اقتضای   کهیست بلن  سیاست   در  دخالت   مصداق  وجه  هیچ  به  نیز  سیاسی  جریانات  با  آشنایی  زمینه  در  سپاه  افزایانهبصیرت
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، الزم کند  عمل  انقالب  قبال  در  خود  ذاتی  وظیفه   به  سپاه  است   قرار  اگر  که   این است   منظور.  باشدمی   آن  ذاتی  مأموریت 

 .بشناسد را جهان و جامعه جودمو هایجریان  و زمان مسائلاست 

  سپاه   حمایت   نباید  خاص  گروهی  یا  فرد   بر  پاسداران  تک  تک  آرای  تجمیع  از  که   است   نروری  نیز  نکته   این   به  توجه

  انتخاب  انتخاباتی  هر  در  را  خود  نظر  مورد  کاندیدای  آزادانه  توانندمی   پاسداران  عموم  شود؛  مستفاد  گروه  یا  فرد  آن  از

  یا   فرد  فالن  از سپاه  که  گرفت   نتیجه  آن  از  تواننمی   باشد،   خاصی  گروه  یا  فرد  سمت   به   آنان  عمومی   یل تما  اگر  حال کنند،

 .است  کرده حمایت  انتخابات در گروه فالن

 اگر  و  شودمی   مشخص   و  تعریف  آن  دستاوردهای  و  اسالمی  انقالب  حفظ  جهت   در  سپاه  عملکرد  و  فعالیت   حوزه  ض ج

 برهه  در  اما  اند،داشته   اسالمی  نهضت   در  آفرینینقش  و  گریانقالبی  سابقه  زمان  از  ایهبره   در  هاگروه  و  جریانات  برخی

کرده    خود  گذشته  خالف   آزادی،  نهضت   مانند  مطرودی  و  دگراندیش  جریانات  از  تأثیرپذیری  با  دیگر،   علیه   و عمل 

؛ چرا که  نیست   سپاه  متوجه   ایرادی  ، است   کرده  گیریمونع   آنها  مقابل  در  سپاه  و  اندبرداشته   قدم  اسالمی  نظام  و  انقالب

  راه   گرفتن  پیش  در  با  که  است   کسانی  متوجه  ایراد  زمینه،  این  در .  است   کرده  عمل   خود  ذاتی  مأموریت   راستای  رسپاه د

 دیگر،  بیان  به.  اندکرده  حرکت   انقالب  وض  ره)امام  هایآرمان   خالف  مطرود،  جریانات   از   تأثیرپذیری  و  دگراندیشی

  معنا   بدین   شود؛می   پیگیری  هامشیخط   و  اصول  همان  راستای   در  اما  مکان،   و  زمان  شرایط  با   متناسب   هسپا  هایمأموریت 

 خطر  معرض  درند انقالب و گروهک نفاق    چریکی  هایگروه  مسلحانه  اقدامات  با  اسالمی  انقالب  موجودیت   زمانی  که

 اسالمی   انقالب  موجودیت   که  حانر  زمان  در  اما  بردمی   اسلحه  به  دست   جریانات  این  با  مقابله  برای  سپاه  که  داشت   قرار

باز هم    دارد،  قرار  خطر  معرض  در  داخلی  عناصر  برخی  نظامی  پیاده  و  جهانی  استکبار  رهبری  به  نرم و شناختی  جنگ  با

که همان در حفظ واقعیات و دستاوردهای انقالب را انجام دهد    خود  ذاتی  رسالت   با  متناسب   اقدامات  است   موظف  سپاه 

 بیین است. جهاد ت

  سپاه   قدس  نیروی  مؤثر  هایآفرینینقش   نداند  که  کیست   گفت   بایدبه اجمال  دیپلماسی نیز    –مورد دوگانه میدان    ض درد

 و   دلگرمی  سبب ...  و  ملی  منافع  حوزه  بسط   امنیتی،  تهدیدات  از  بسیاری   از  کشور  داشتننگه   دور   بر  عالوه   منطقه  سطح  در

حال  شده  منطقه  در  اسالمی  ت مقاوم  محور  در  مانبرادران  قلب   قوت عین  در  دیپلماسی   ،و  برای  مستحکمی  پشتوانه 

است.    کشور کرده    جمله   از  ،اشمأموریت   دلیل  به   سپاه،   قدس  نیروی  که  است   نروری  نیز  نکته  این  به  توجهایجاد 

 دلیل   به  رجه، خا  وزارت  با  نیز  زمینه  این  در  و  است   کشور  امنیتی  و   خارجی  هایگذاری سیاست   بر  تأثیرگذار  نهادهای

 وجود   دو   این  میان  نظرهاییاختالف  نیز  زمینه  این  در  اگر  و  داردکامل    همکاری  دو،   این  هایمأموریت   حوزه  پوشانیهم

  عملیات  صحنه  در  که  است   قدس  سپاه   این  زیرا  د؛و مبنای عمل قرار گیر  صائب   قدس  سپاه  نظر  بایست می   طبیعتاً  دارد،

 گرفتن  نادیده  و  معنای نفی  به  نیز  این   هرچند.  کندمی  رصد  دقیق  طور  به  را  حوالتت  و  دارد  حضور  منطقه  در  مستشاری

 .  نیست  کشورمان هایدیپلمات  هایتالش

 . سپاه و توافق احیای برجام 3

شبهات این حوزه متمرکز بر چند مونوع است؛ چرایی مخالفت سپاه با برجام قبلی و حمایت وی از احیای برجام در 

 توان به چند نکته اشاره کرد:)ممانعتض سپاه در توافق احیای برجام و... . در پاسخ به این شبهات میمقطع کنونی، نقش
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هایی بود که در متن برجام و در کیفیت اجرای آن وجود داشت. به  الفض انتقادهای سپاه نسبت به برجام به دلیل نعف 

ف مقابل از سوی ایران یا گرفتن تضمین از طرف مقابل،  آزمایی تعهدات طرعنوان مثال، در برجام سابق، در حوزه راستی

 ها حل و رفع شده است. هیچ مطلبی قید نشده بود، اما در توافق احتمالی احیای برجام، این نعف 

که     ض FTOهای تروریستی)اکنون نیز در توافق احیای برجام، مخالفت آمریکا با حذف نام سپاه از لیست گروهبض هم

ق احیای برجام نهایی نشود، ربطی به سپاه ندارد، بلکه این امر ریشه در سیاست غلط آمریکا در برابر سبب شده تا تواف

انتفاع اقتصادی ایران است و  ایران دارد. در این خصوص باید توجه داشت که اوالً سیاست قطعی آمریکا در برجام، عدم 

داد. ثانیاً  ر سپاه هم نبود، آمریکا مونوع دیگری را بهانه قرار میبه همین منظور، سپاه را بهانه قرار داده است. بنابراین، اگ

آمریکا،   اقدام  داخلی قرار دهد و گرنه سپاه    نوعیاین  افکار عمومی  برابر  آن را در  تا  است  عملیات روانی علیه سپاه 

بر روی تداوم تحریم سپاه، کند. ثالثاً از زوایه دیگری، دست گذاشتن آمریکا  ها حمایت کرده و میهمواره از رفع تحریم

های تروریستی موافقت کند و توافق نهایی نوعی تله است؛ زیرا اگر هم جمهوری اسالمی با ماندن سپاه در لیست گروه 

ها از سوی آمریکا وجود ندارد؛ چون آمریکا باز ارتباط با سپاه را بهانه قرار  شود، باز هیچ امیدی به برداشتن مؤثر تحریم 

کند. به همین دالیل است که نظام با ماندن نام  دلیل ارتباط نهادهای داخلی با سپاه، مجدد آنها را تحریم می دهد و به  می

 های ترویستی مخالفت کرده است. سپاه در لیست گروه

 کارکردهای سپاه در منطقه با منافع ملی و هزینه سازی برای کشور   تعارض. 4

 : پاسخ 

 ی دارد که در صدر آنها تأمین امنیت و ثبات قرار دارد. )مگر امنیت جز منافع ملی نیست؟!(های مختلفاوالً، منافع ملی حوزه 

 جنگیدیم.ها می ثانیاً، اگر سپاه و مدافعان حرم نبودند، باید در کرمانشاه و همدان با تکفیری 

 در منطقه بسیار ناچیز است. تریلیون دالری جبهه دشمنان  7های های سپاه در منطقه در مقایسه با هزینه ثالثاً، هزینه

ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی را داشته آفرینی سپاه در منطقه، دستاوردهای اقتصادی در حوزه دور زدن تحریم رابعاً، نقش 

 رسد که این مهم با دیپلماسی مقاومتی رخ داد(میلیارد دالر می  12) حجم تجارت ایران با عراق به حدود است.

و   مشکالت  و  ناکارآمدی خامساً،  ساختاری  مشکالت  مدیریت،  ضعف  اثر  در  عمده  طور  به  داخل  در  اقتصادی  های 

 فشارهای خارجی ایجاد شده و هیچ نسبتی میان حضور سپاه در منطقه با ایجاد مشکالت اقتصادی وجود ندارد. 

   .اقتصادی به فسادسپاه و برخی از فرماندهان سپاه  گرفتاری . 5

 : پاسخ 

 ها گرفتار فساد نیست، بلکه یکی از نقاط درخشان کارنامه آن، مبارزه با فساد است.تنسپاه نه اوالً، 

های سپاه بود و از ورود سپاه ثانیاً، اساس ورود سپاه به اقتصاد به دلیل شرایط تحریمی، ضعف بخش خصوصی و توانمندی 

 توان، رآی به فاسد بودن آن داد. به اقتصاد نمی 

   وابسته )بازنشسته( ربطی به سپاه ندارد. ثالثاً، فساد احتمالی اعضای

 رابعاً، در فایل صوتی اخیر نیز اتفاقاً فرمانده سابق سپاه رویکردی فسادستیزی دارد.

 خامساً، تاکنون هیچ فسادی در سپاه اثبات نشده است.


