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پرســش هــای بســیاری در خصــوص هویــت و ایدئولــوژی ســپاه پاســداران 
ــرح  ــتن�د، مط ــش داش ــاد آن نق ــری و ایج ــکل گی ــه در ش ــی ک ــن عوامل و همچنی
ــراتژی  ــری و اس ــم گی ــد تصمی ــات، رون ــه در گرایش ــی ک ــژه عوامل ــت، بوی اس
هــای آن در حــوزه هــای نظــایم و اجتماعــی تاثیــر گذاشــته انــد. مــا شــاهد آن 
هســتیم کــه ســاختار عناصــری کــه در شــکل گیــری ســپاه نقــش دارد، بــا ارتش 
ــک  ــری و ایدئولوژی ــاین فک ــن، مب ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــاوت اس ــارف متف ــای متع ه
ســپاه و همچنیــن روحیــه نظــایم کــه ماموریــت ایــن ســازمان را شــکل یم دهــد 

نیــز بــا ارتــش هــای متعــارف فــرق دارد.
آگاهــی از ایدئولــوژی ســپاه پاســداران و حنــوه شــکل گرفــن آن -بویــژه پــس 
از حتــوالیت کــه منجــر بــه آن شــد تــا ایــاالت متحــده ســپاه را در ۸ آوریــل ۲۰۱۹ در 
فهرســت گــروه هــای تروریســتی قــرار دهــد - بســیار حائــز اهمیت اســت. این 
تصمیــم پــس از آن گرفتــه شــد کــه حتریــم هــای آمریــکا ســتون هــای محــوری 
اقتصــاد ایــران را هــدف قــرار دادنــد. ایــن امــر بــا واکنــش تنــ�د ســپاه پاســداران 
همــراه بــود و برخــی از فرماندهــان ســپاه تهدیــد بــه بســن تنگــه هرمــز کردنــد. 
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ــاد  ــردن پهب ــاقط ک ــل س ــود، از قبی ــراه ب ــدی هم ــوالت بع ــا حت ــدات ب ــن تهدی ای
جاسوســی آمریــکا در خلیــج عــریب، هــدف قــرار دادن نفتکــش هــا در خلیــج 
عــریب در نزدیکــی ســواحل فجیــره و دریــای عمــان، و توقیــف نفتکــش ایــراین از 
ســوی نیروهــای بریتانیایــی کــه از طریــق ســواحل اســپانیا، در مســیر خــود بــه 
ســمت ســوریه حرکــت یم کــرد. در پاســخ، ایــران یــک نفتکــش بریتانیایــی را 
توقیــف کــرد و اخیــرًا نیــز بــه هدایــت حمــات پهبــادی علیــه تاسیســات نفتــی 

آرامکــو در شــهر عبقیــق در اواســط ســپت�امرب ۲۰۱۹ متهــم شــد.
ایــن پژوهــش مبــاین ایدئولوژیکــی را مشــخص یم کنــد کــه بــه شــکل گیــری 
و  ایدئولوژیــک  اجــزای  همچنیــن  و  اســت  کــرده  کمــک  پاســداران  ســپاه 
ماموریــت ایــن ســازمان را بویــژه آنهایــی را کــه بــر اســراتژی هــا واکنــش هــای 
آن تاثیــر داشــته اســت حتلیــل خواهــد کــرد. ایــن امــر بســیار حائــز اهمیــت 
ــر ســپاه پاســداران از منظرهــای مختلــف  ــرا پژوهــش هــای موجــود ب اســت زی
ماننــ�د نقــش، تاثیــر، رابطــه آن بــا نظــام سیاســی و همچنیــن میــزان کنــرل آن 
ــد. در عیــن  ــی و اقتصــادی در حکومــت ایــران تمرکــز دارن ــر نهادهــای حکومت ب
حــال، مــا ادعــا یم کنیــم کــه ایــن جتلیــات و روابــط شــامل انگیــزه هــا و اهــداف 

ــد. ــرل یم کن ــًا کن ــداران را عمدت ــپاه پاس ــار س ــه رفت ــود ک ــاین یم ش پنه
ایــن انگیــزه هــا و اهــداف نگــرش ســپاه پاســداران و همچنیــن اهــداف داخلــی 
و خارجــی آن را بــه وجــود یم آورنــد. ایــن اهــداف داخلــی بــه نظــام حکومتــی در 
ایــران و هویــت ملــی آن مرتبــط اســت. اهــداف خارجی بــا نظم جهــاین و ائت�اف 
هایــی مرتبــط اســت کــه ایــن ســازمان با قــدرت هــای جهــاین و منطقــه ای عمده 
شــکل داده اســت. ســپاه پاســداران بــه عنــوان یــک ســازمان تروریســتی طبقــه 
بنــ�دی شــده اســت و در همــان فهرســت گــروه هــای افــراط گــرا قــرار گرفتــه 
اســت مرتکــب تروریســم بیــن املللــی و منطقــه ای یم شــوند و کشــورها و جــان 
شــهروندان را مــورد تهدیــد قــرار یم دهنــد. ایــن طبقــه بنــ�دی ســپاه پاســداران 
کــه بــر ویژگــی هــا و رفتــار آن تاثیــر یم گــذارد عمدتــًا بــه دالیــل ایدئولوژیــک 

– و نــه سیاســی و اقتصــادی – اســت.
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یکم – ابعاد بنیادین ایدئولوژی سپاه پاسداران و عقیده 
اعضای آن

ــت  ــورت گرف ــی ص ــوالت رادیکال ــوب حت ــداران در چارچ ــپاه پاس ــیس س تاس
ــک  ــ�ال ی ــه دنب ــاد و ب ــاق افت ــران اتف ــال ۱۹۷۹ در ای ــی در س ــوی خمین ــه از س ک
حکومــت ایــراین نویــن بــرای تقویــت حاکمیــت خــود بــود. ایدئولــوژی و اصــول 
ــر  ــم ب ــک حاک ــاختار ایدئولوژی ــه آن و س ــته ب ــای وابس ــداران و نهاده ــپاه پاس س
ــاین  ــه مب ــت ک ــی اس ــکار خمین ــه از اف ــول برگرفت ــا اص ــق ب ــش آن، در تطاب نق
ایدئولوژیــک حکومــت جدیــد در پرتــو والیــت فقیــه را شــکل یم داد. ابعــاد 

ــرد: ــه ک ــه خاص ــوان اینگون ــول را یم ت ــن اص ای
بــه قــدرت ســپاه  تاریــی و تقویــت قــدرت والیــت فقیــه  الــف_ الگــوی 

دارد بســتگی  پاســداران 
ــه یم  ــی مواج ــت هللا کرک ــا آی ــان ب ــم، در آن زم ــه بازگردی ــه دوره صفوی ــر ب اگ
شــویم؛ هرچنــد کــه او بــه شــاه نزدیــک بــود و ظاهــرًا مســئول اداره امــور دینــی 
ــادی  ــدرت زی ــوم از ق ــام معص ــده ام ــوان نماین ــه عن ــود و ب ــارس ب ــرزمین ف در س
برخــوردار بــود، امــا موضــع او بیشــر بــه مقامــات سیاســی نزدیــک بــود. او کنــار 
گذاشــته شــد و روابطــش بــا شــاه رو بــه وخامــت گذاشــت. در نتیجــه، نقــش 
او فقــط بــه آچنــه شــاه یم خواســت محــدود شــد. او در یپ ریــزی مبــاین والیــت 
فقیــه – چــه مطلــق و چــه محــدود – بــر مبنــ�ای نــگاه خــود موفــق نشــد. بلکــه 
ایــن والیــت بــر مبنــ�ای نــگاه شــاه محــدود شــد. در خاتمــه، کرکــی مخالفتــی بــا 
الگــوی حکومتــی حاکم-فقیــه از خــود نشــان نــداد. او هنــگایم کــه صاحــب 
نفــوذ شــخیص شــد، خــود را بــا مواضــع دولــت حاکــم همســو کــرد. امــا شــایان 
ــی  ــوان اجــرای برنامــه هــای دین ــارات و ت ذکــر اســت کــه در عمــل، کرکــی اختی
و سیاســی خــود را نداشــت. ارتــش بــه طــور احنصــاری حتــت کنــرل شــاه 
ــرل  ــکان کن ــه ام ــرد ک ــتفاده یم ک ــان اس ــش قزلباش ــاه از ارت ــن ش ــود. همچنی ب
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ســرزمین فــارس را بــرای سلســله صفویــه فراهــم آورده بــود.)1) ایــن دو نمونــه 
– از دســت رفــن اختیــارات کرکــی و تــوان ارتــش قزلباشــان در ایجــاد ســلطه 
ــپاه  ــاد س ــه ایج ــبت ب ــی نس ــگاه خمین ــری ن ــکل گی ــروزی – در ش ــب پی و کس

پاســداران تاثیــر داشــتن�د.
ــه  ــه فقی ــد ک ــه ش ــی متوج ــوی، خمین ــوری صف ــقوط امرپات ــد از س ــا بع ــرن ه ق
بایــد اختیــارات مطلــق را در دســت داشــته باشــد و تنهــا فــردی باشــد کــه تــوان 
اجــرای آن را در اختیــار دارد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه والیــت فقیــه نظریــه ای یب 
فایــده خواهــد بــود، اگــر کــه فقیــه از تــوان الزم بــرای اجــرای نگــرش و پــروژه 
خــود برخــوردار نب�اشــد. او بــه حاکمیــت مشــرک بیــن حاکــم و فقیــه خاتمه داد 
و نظــام حاکمیــت فقیــه مــدار را جایگزیــن آن کــرد: حاکــم فقیــه یــا همــان رهــرب 
فقیــه. در نتیجــه، مهمریــن تصمیــم انقــایب کــه خمینــی گرفــت تاســیس 
ســپاه پاســداران بــا گرایشــات عقیــدیت و سیاســی و ایدئولوژیــک عمیــق او 
بــود کــه بــه گســرش والیــت فقیــه در داخــل کشــور و همچنیــن بــه خدمــت 
گرفــن نیروهــای انقــایب در خــارج از کشــور کمــک یم کــرد. ســال ۱۹۷۹، 
ســال بیــداری جنبــش هــای اســام سیاســی نــه تنهــا در ایــران بلکــه در منطقــه 
بــود. در همــان ســال جهیمــان العتیبــی بــه مســجد احلــرام در مکــه حملــه 
کــرد و جنبــش هــای اســام سیاســی در مصــر و ســوریه حضــور چشــمگیری 
و  ای  از مناقشــات فرقــه  پیــدا کردنــد.)2) همچنیــن منطقــه دچــار موجــی 
ایدئولوژیــک شــد. پیامدهــای ایــن مناقشــات همچنــان تــا بــه امــروز در صحنــه 
ــرف  ــا در ش ــش ه ــن جنب ــورد. ای ــم یم خ ــه چش ــه ب ــی در منطق ــی و دین سیاس
تشــکیل گــروه هــای مســلح بودنــد کــه ماننــ�د ســپاه پاســداران، حکومــت هــای 
ــی  ــه گروه ــداران را ب ــپاه پاس ــا س ــرد ت ــاش ک ــی ت ــد. خمین ــی را دور یم زدن مل
تب�دیــل کنــد کــه فقــط بــه خــود او وفــادار اســت. فقــط رهــرب ایــران از اختیــارات 

)))  نگاه کن: احمد کاظم األکوش، تخت سلطنت فقیه، مبانی تاریخی و ساختار فقهی والیت فقیه، )بیروت: 
دار الرافدین، ۲۰۱۸)، ۱۹۴-۱۹۳. همچنین: األكوش، دوره فقیه: پایان شریعت و آغاز قانونگذاری، )بیروت: 

دار الرافدین، ۲۰۱۸)، ص ۱۶۲.
)))  برای جزییات ماجرای حمله به مسجد الحرام در مکه، نگاه کنید به: ناصر الحزیمی، چند روزی با جهیمان 

)بیروت: الشبکه العربیه لالبحاث والنشر ۲۰۱۱)، ۷۸. همچنین: استفان ال کروا، دوران بیداری )بیروت: 
الشبکه العربیه لالبحاث والنشر، ۲۰۱۹)، ص ۱۲۲.
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الزم بــرای عــزل و نصــب فرماندهــان ســپاه برخــوردار اســت؛ ایــن کار موجــب 
ــی  ــه تاش ــر گون ــری از ه ــن جلوگی ــت و همچنی ــر حکوم ــلط او ب ــم تس حتکی
بــرای کودتــا علیــه حکومــت والیــت فقیــه از ســوی ارتــش ایــران - در صــورت 

ــا بیــروین - یم شــود. اغتشاشــات داخلــی ی
ــران  ــش ای ــاال در ارت ــایم رده ب ــران نظ ــان افس ــه در می ــاد تفرق ــا ایج ــن ب همچنی
از  برخــی  ســپاه،  خــود  درون  در  قــدرت  تقســیم  حتــی  و  پاســداران  ســپاه  و 
از  قــدس)  نیروهــای  ســابق  )فرمانــده  ســلیماین  قاســم  ماننــ�د  فرماندهــان 
اختیــارات بیشــری از ســوی رهــرب ایــران برخــوردار شــدند. ایــن امــر ایــن امــکان 
ــه  ــور را ب ــخت در کش ــدرت س ــع ق ــا مناب ــرد ت ــم یم ک ــران فراه ــرب ای ــرای ره را ب
ــرای  ــی ب ــه تاش ــب، هرگون ــن ترتی ــه ای ــود در آورد و ب ــرل خ ــت کن ــدت حت ش
در دســت گرفــن قــدرت از ســوی یکــی از ایــن دو نیــروی نظــایم – ســپاه 
ــتقییم  ــای مس ــت ه ــر رقاب ــا درگی ــد. آنه ــوارتر کن ــش – را دش ــداران و ارت پاس
ــده  ــن دو ش ــان ای ــه می ــه کین ــر ب ــران، منج ــی از ناظ ــر برخ ــر نظ ــه بن�اب ــدند ک ش
ــپاه و  ــن س ــاف بی ــا اخت ــد ت ــیده ان ــایم کوش ــان نظ ــی از فرمانده ــت. برخ اس

ــد.)1) ــوه دهن ــز جل ــش را ناچی ارت
امــا خمینــی یم دانســت کــه بــا توجــه بــه جتربــه رهــربان نظــایم در خاورمیانــه 
ــا  ــران ب ــان ای ــن نظامی ــکاری بی ــه هم ــد از هرگون ــتم، بای ــرن بیس ــط ق در اواس
ــران و  ــش ای ــن ارت ــه بی ــه رابط ــود. در نتیج ــری ش ــا جلوگی ــریب آنه ــان غ همتای
ــت  ــوص امنی ــراتژیک در خص ــکاری اس ــطح هم ــه س ــز ب ــریب هرگ ــان غ نظامی
ملــی در منطقــه ارتقــاء نیافتــه اســت. همیــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه 
ــدان  ــران چن ــان ای ــراتژیک، نظامی ــایم و اس ــای نظ ــری ه ــم گی ــگام تصمی هن
ــده  ــث ش ــوع باع ــن موض ــن، ای ــند. بن�ابرای ــته باش ــرب نداش ــه غ ــتگی ب وابس
اســت کــه نیروهــای نظــایم ایــران در حمایــت از خطــوط ایدئولوژیــک و فرقــه 
ای والیــت فقیــه حرکــت کننــ�د. شــکل ایــن مناســبات ایــن امــکان را بــرای 
خمینــی فراهــم آورد تــا بــر افســران نظــایم ایــران تســلط داشــته باشــد. رهــرب 

)))  »حبیب هللا سیاری: بحث اختالفات میان سپاه و ارتش از دهان هرکس خارج شود، یا ناآگاه است یا 
  .https://cutt.us/PiwVV ،۲۰۱۹ دشمن«، ایلنا، تاریخ بازدید، ۱۴ اکتبر
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ــود در  ــارات خ ــه اختی ــت و از هم ــل داش ــایم تمای ــران نظ ــرل افس ــه کن ــران ب ای
ــا  ــل ب ــی کام ــا در هماهنگ ــه آنه ــد ک ــرد- هرچن ــتفاده ک ــا اس ــب آنه ــزل و نص ع

ــد. ــایم بودن ــت نظ ــوژی و هوی ایدئول
همــه تشــکیات نظــایم ارتــش ایــران در جنــگ هــای ایدئولوژیــک و توســعه 
طلبــی هــای فرقــه ای و همچنیــن حمایــت از نیروهــای شــبه نظــایم فرقــه ای 
– همچــون نیروهــای غزلبــاش در گذشــته – مشــارکت داشــتن�د. ایــن امــر در 
دامــن زدن بــه ماهیــت فرقــه ای و ایدئولوژیــک نیروهــای شــبه نظــایم وابســته 
بــه ســپاه پاســداران تاثیــر داشــته اســت و همچنیــن بــا ایجــاد خشــم، ســرکوب 
ــعه  ــن توس ــد- متضم ــکل یم ده ــپاه را ش ــوژی س ــه ایدئول ــی -ک ــه گرای و فرق

طلبــی و جنــگ هــای خــارج از کشــور از ســوی ســپاه پاســداران یم شــد.
ــداران  ــپاه پاس ــا در س ــکان را داد ت ــن ام ــران ای ــرب ای ــه ره ــد ب ــر ش ــه ذک ــه آچن هم
ــه  ــاه فرانســه، گفت ــم، پادش ــی چهارده ــه لوی ــور ک ــد؛ همانط ــر را بزن حــرف آخ
ارتــش  خــود  »مــن  گفــت:  یم  ایــران  شــاه  مــن«.  یعنــی  »دولــت  بــود، 
ــت. ــم حکوم ــود و ه ــش ب ــم ارت ــران ه ــرب ای ــد، ره ــرایط جدی ــتم«.)1) در ش هس
ب_ گزینــش ایدئولوژیــک بــرای برعهــده گرفــن ماموریــت هــای والیــت 

ــه فقی
حکومــت ایــران مقــررات ســختی را بــرای پیوســن بــه ســپاه پاســداران تعییــن 
کــرده اســت تــا بــه ایــن ترتیــب وفــاداری بــه حکومــت اســایم را تضمیــن کنــد. 
از طریــق ایــن معیارهــا اطمینــان حاصــل یم شــود کــه اعضــای ســپاه از میــان 
ــای  ــمنان و رقب ــان دش ــه از می ــوند – و ن ــده یم ش ــم برگزی ــی حاک ــگان دین خنب
سیاســی و دینــی. ایــن کار تضمینــی اســت بــر اصــل »توجــه و اطاعــت« بیــن 
شــیخ و مریــد در اصــول تصــوف؛ بیــن فقيــه و مقلد بر طبــق ایدئولوژی شــیعه؛ 
و بیــن فرمانــده و ســرباز بــر طبــق اصــول نظــایم. ایــن ســه اصــل کــه از ســوی 
خنبــگان دینــی در تشــکیل ســپاه پاســداران و تعییــن معیــار الزم بــرای پیوســن 
بــه آن اختــاذ شــده اســت،  مقــام ســپاه پاســداران بــه عنــوان چهــره نظــایم ایــن 

)))  زولتان بارانی، چگونه ارتش ها به انقالب ها واکنش نشان می دهند، ترجمه: عبدالرحمن عیاش )بیروت: 
الشبکه العربیه لالبحاث والنشر ، ۲۰۱۷)، ص۹۱.
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گــروه از خنبــگان دینــی را ارتقــاء خبشــید. ایــن نیــرو بــه هیــچ عنــوان فرقــی بــا 
خنبــگان دینــی نــیم کنــد.

ــه ســپاه پاســداران، فــرد بایــد واجــد شــرایطی خــاص باشــد،  ــرای پیوســن ب ب
ــا  ــه ب ــت فقی ــه والی ــزام ب ــایم، ال ــاب اس ــول انق ــه اص ــل ب ــاور کام ــ�د: ب مانن
جــان و روح، و دوری از هرگونــه حــزب یــا ســازمان سیاســی؛ »حتــت اصــل 
۴۸، اعضــای انقــاب اســایم حــق ندارنــد بــه هیــچ ســازمان سیاســی تعلــق 
داشــته باشــند«، و خــوش رفتــاری.)1) ایــن معیارهــا پــس از ایجــاد گــردان 
ــد و در  ــی بودن ــای ایدئولوژیک ــروه ه ــ�دا گ ــه ابت ــدند ک ــن ش ــاب تعیی ــای انق ه
فعالیــت هــای نظــایم علیــه حکومــت شــاه مشــارکت داشــتن�د. آنهــا همــواره 
ــده  ــق« نامی ــد، »مناف ــه بودن ــت فقی ــف والی ــه مخال ــاین را ک ــکوالرها و کس س
انــد. ایــن عبــارت علیــه همــه معرضــان بــه والیــت فقیــه و ســوءمدیریت امــور 
ــای  ــ�ه ه ــا جنب ــود ت ــیده ب ــران کوش ــی ای ــام سیاس ــه کار یم رود. نظ ــی ب حکومت
بــارز ایــن گــردان هــای انقــایب – یعنــی ماهیــت ایدئولوژیــک و انقــایب آنهــا – 
را حفــظ کنــد، و اساســنامه داخلــی ســپاه پاســداران کوشــیده تــا ایــن دو شــرط 

ــد. ــن کن را تضمی
فلســفه خــایص پشــت انتخــاب عناصــر ســپاه پاســداران از ســوی خمینــی 
وجــود داشــت. ایــن فلســفه بــا نــگاه سیاســی و دینــی خمینــی در هــم آمیختــه 
اســت. یــک ارتــش ملــی و بــه حلــاظ ایدئولوژیــک یب طــرف، نــیم توانــد ســتون 
هویتــی حکومــت را حفــظ کنــد. در نتیجــه گزینــش اعضــای ســپاه پاســداران 

کــم اهمیــت تــر از ایجــاد ایــن ســازمان نیســت.
ــر نگــرش ایدئولوژیــک حکومــت، عناصــر مخــرب نــیم تواننــ�د بــه ســپاه  بن�اب
ــق  ــه، ح ــی فقی ــه ول ــل ب ــادار کام ــای وف ــط اعض ــه فق ــد. بلک ــداران بپیوندن پاس
پیوســن بــه ســپاه را دارنــد. شــکل دادن بــه آگاهــی و ذهنیــت کســاین کــه 
وابســته بــه ســپاه بودنــد امــری الزم بــه شــمار یم رفــت. همیــن موضــوع باعــث 
ــه  ــداران ب ــپاه پاس ــای س ــرای حتصیــل اعض ــا حکومــت چنــد دانشــکده ب شــد ت

)))  محمد السلمی و فتحی المراغی، نهاد نظامی در ایران بین انقالب و حکومت )ریاض:  موسسه بین المللی 
مطالعات ایران )رسانه)، ۲۰۱۸)، صص ۱۴-۱۹.
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ــان  ــان در می ــده همچن ــای ذکرش ــود معیاره ــب وج ــن ترتی ــه ای ــا ب ــود آورد ت وج
ــود. ــن ش ــپاه تضمی ــای س اعض

تــا اصــول  کــرد  تاســیس  انقــاب چنــد مرکــز پژوهشــی  پاســداران  ســپاه 
ــات  ــاد مطالع ــامل نه ــز ش ــن مراک ــد. ای ــل کن ــود منتق ــای خ ــه اعض ــام را ب اس
اســایم ســپاه پاســداران یم شــد. ماموریــت ایــن نهــاد عبــارت اســت از:  اجنــام 
مطالعــات در زمینــه علــوم انســاین و علــوم اســایم؛ تهیــه متــون آموزشــی در 
ــه  ــه برنام ــی و تهی ــوم سیاس ــخ و عل ــه تاری ــوژی؛  مطالع ــاق و ایدئول ــه اخ زمین
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــداران، ادارایت ب ــپاه پاس ــای س ــاخه ه ــه ش ــی.)1) در هم آموزش
انســجام ایدئولوژیــک و آگاهــی سیاســی و دینــی تاســیس شــده اســت. ایــن 
ــران  ــش ای ــپاه و ارت ــای س ــاخه ه ــه ش ــه در هم ــی فقی ــدگان ول ــر نماین ــزون ب اف
اســت. ایــن ادارات همچــون اندیشــکده هایــی عمــل یم کننــ�د کــه برنامــه هــای 
ــپاه  ــای س ــایم اعض ــی، و نظ ــی، مذهب ــول دین ــکیل اص ــرای تش ــراتژیک ب اس
پاســداران و نهادهــای نظــایم همســو بــا نگــرش ولــی فقیــه، هویــت حکومــت، 

ــ�د. ــیم یم کنن ــی ترس ــی و دین ــای سیاس ــه ه ــود در صحن ــرات موج و تغیی
در جلســه ای کــه بیــن حجــت االســام قندهــاری – مســئول خبــش سیاســی و 
ــدیت- ــر عقی ــس دف ــعیدی – ریی ــام س ــت االس ــاع – و حج ــدیت وزارت دف عقی
سیاســی ســتاد کل نیروهــای مســلح – صــورت گرفــت، دو طــرف برنامــه 
عقیدیت-سیاســی در وزارت دفــاع بــرای ســال ۲۰۱۹ را بــه حبــث و گفتگــو 
گذاشــتن�د. در ایــن جلســه، قندهــاری گزارشــی در خصــوص فعالیــت هــای 
فرهنگــی اجنــام شــده در خبــش عقیدیت-سیاســی وزارت دفــاع و فعالیــت هــای 
آن ارائــه داد: مراقبــت و تقویــت ابعــاد اخاقــی و فکــری اعضــای ارتــش ایــران. 
ــوص  ــد در خص ــه بای ــود ک ــد ب ــعیدی معتق ــام س ــت االس ــال، حج ــن ح در عی

ــ�د.)2) ــایم فعالیــت کنن ــی اس تبلیــغ ســبک زندگ
بــه رغــم وجــود ایــن دانشــکده هــا و مراکــز حتقیقــایت کــه بــر اصــول ســپاه 

)))  فاطمه برجکانی،  راهنمای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در ایران )بیروت: مركز الحضارة 
لتنمية الفكر اإلسالمّي ، ۲۰۱۱)، ص ۱۵۱.  

)))  »خنثی سازی توطئه ها با استفاده از افراد متعهد«، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ بازدید، ۱۲ اکتبر 
http://cutt.us/svYsV ،۲۰۱۹
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پاســداران متمرکــز هســتن�د تــا ایدئولــوژی ســپاه پاســداران و وابســتگان بــه آن 
را تقویــت کنــد، خنبــگان دینــی و فقیهــان طرفــدار والیــت فقیــه به طــور مرتب 
بــر ایدئولــوژی ســپاه پاســداران نظــارت یم کننــ�د و در تعییــن پارامرهــای آن بــا 

فرماندهــان ســپاه همــکاری یم کننــ�د.
جـ_ سپاه پاسداران و اولویت جهاد برای ایجاد یک حکومت جهاین

وفــاداری هیــچ کــس کامــل نیســت تــا زمــاین کــه او – حتــی بــرای مــدیت کوتــاه 
ــاد را  ــم جه ــپاه پرچ ــای س ــدد. اعض ــداران بپیون ــپاه پاس ــه س ــده – ب ــه ش ــم ک ه
حمــل یم کننــ�د و کامــًا آمــاده انــد تــا در راه خــدا شــهید شــوند. بن�ابــر بــاور آنهــا، 
پــاداش کســاین کــه در راه خــدا شــهید شــوند فــردوس اعلــی – باالتریــن درجــه 

از بهشــت – خواهــد بــود.
بــا نگاهــی بــه اصــول ســپاه پاســداران، متوجــه تغییــر رادیکالــی در فقــه ســنتی 
ــه  ــ�د ک ــگان یم دانن ــویم. هم ــداران یم ش ــپاه پاس ــی و س ــط خمین ــیعه توس ش
در فقــه شــیعه، جهــاد تــا ظهــور مجــدد امــام معصــوم تعطیــل اســت. در اینجــا 
جهــاد تهاجــیم اســت، نــه تدافعــی. امــام معصــوم تنهــا کســی اســت کــه حــق 
اعــام جهــاد دارد. حتــی آیــت هللا هایــی - ماننــ�د ابوالقاســم خویــی- کــه جهــاد 
تهاجــیم را شــرعی یم داننــ�د، جهــاد را در ســایه »حســبه« مجــاز دانســته انــد، 

نــه والیــت.)1)
ــاز یم  ــدین مج ــت م ــام حکوم ــت نظ ــاد را حت ــا جه ــه آنه ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
داننــ�د، نــه حتــت حکومــت والیــت فقیــه. حتــی بــا حضــور امــام معصــوم، درک 
شــیعه متمایــل بــه سکوالریســم اســت کــه حــد فاصــل بیــن دعــوت بــه اســام 
و حکومــت را حفــظ یم کنــد؛ ایــن موضــوع همانگونــه کــه کارن آرمســرانگ 

آن را یم نامــد، »سکوالریســم مقــدس« اســت.)2)

)))  »آقای کمال حیدری، سید علی خویی، و جهاد اولیه«، در یوتیوب، ۲۷ آوریل ۲۰۱۶، تاریخ بازدید، ۱۷ اکتبر 
https://www.youtube.com/watch?v=FujFgh5O5JY ،۲۰۱۹

)))  به گفته کارن آرمسترانگ، »امام ششم سیاست )سکوالریسم مقدس) را برای دفاع از شیعیان در 
برابر خشونت حکومت عباسی اتخاذ کرد.« برای اطالع بیشتر نگاه کنید به: دشت های خون: دین و تاریخ 

خشونت، ۵۰۳-۵۰۲. ترجمه: أسامه غاوجي، )بيروت: الشبكة العربي�ة لألبحاث والنشر، 6)0))، ص)50. 
ص3)5.

https://www.youtube.com/watch?v=FujFgh5O5JY
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ــی  ــاد تدافع ــام جه ــد اع ــین آمدن ــام حس ــس از ام ــه پ ــاین ک ــک از امام ــچ ی هی
نکردنــد، چــه رســد بــه جهــاد تهاجــیم. در عصــر صفویــه کــه حکومتــی فرقــه 
ــه در آن  ــمنان صفوی ــه دش ــوزه علی ــان ح ــک از فقیه ــچ ی ــد، هی ــیس ش ای تاس
ــان  ــوی فقیه ــی از س ــن موضوع ــر چنی ــی اگ ــد. حت ــاد نکردن ــام جه ــان اع زم
منصــوب از ســوی حکومــت صــورت گرفــت، ایــن نشــان دهنــده نگــرش 

ــت. ــیعه نیس ــب ش ــنتی مکت ــی و س اصل
امــا عمــده تریــن حتــول در فقــه شــیعه توســط جریــان ســنتی کــه خمینــی 
نماینــده آن بــود و محافظــه کاران طرفــدار والیــت فقیــه اتفــاق افتــاد. ایــن 
ــا  ــتن�د و ب ــار گذاش ــه را کن ــوزه علمی ــراث ح ــه و می ــای دیرین ــنت ه ــت س نهض
واقعیــت هــای سیاســی و نظــایم بــر مبنــ�ای فقــه الهــام گرفتــه از واقعیــت هــا 

ــرد. ــورد ک ــع برخ و مناف
ــر  ــداد. اک ــی ن ــری اهمیت ــه جعف ــا فق ــود ب ــق دادن خ ــه وف ــدان ب ــان چن ــن جری ای
اســتنت�اجات و توجیهــات حقوقــی، متکــی بــر رای شــخیص و بــرای تامیــن 

ــه.)1) ــا فق ــود ت ــع ب مناف
ــه  ــرد ک ــام ک ــیم را اع ــران تصمی ــت ای ــراق، حکوم ــران و ع ــگ ای ــ�دای جن در ابت
ــازه از  ــب اج ــدون کس ــتن�د ب ــاال یم توانس ــه ب ــال ب ــای ۱۲ س ــه ه ــق آن چب ــر طب ب
ــورت یم  ــه ص ــی فقی ــد ول ــا تایی ــن کار ب ــرا ای ــد زی ــگ برون ــه جن ــود ب ــن خ والدی
گرفــت. پــس از صــدور ایــن فرمــان،  ده هــا هــزار کــودک بــا ســربن�دهای قرمــز 
ــه  ــا را ب ــی آنه ــام خمین ــدند.)2) ام ــته ش ــدند و كش ــرده ش ــربد ب ــای ن ــه ه ــه جبه ب
امــام حســین تشــبیه کــرد کــه بــرای نشــان دادن عشــق و محبــت خــود بــه امــام 
غایــب جــان خــود را فــدا کردنــد. امــا ایــن کــودکان در خدمــت منافــع ملــی 
ــه اســتخدام  ــا ب نیــز بودنــد.)3) ایــن شــبیه بــه همــان کاری اســت کــه داعــش ب

ــای نــربد اجنــام داد. ــه جبهــه ه گرفــن کــودکان و اعــزام آنهــا ب

)))  رابرت ربیل،  »زمینه جهاد و تکفیر در چارچوب مفاهیم شیعه«، انستیتو واشنگتن، ۳۱ آگوست ۲۰۱۸، 
.http://bit.ly/3a8NnMw ،۲۰۱۹ تاریخ بازدید، ۲۴ اکتبر

)))  آرمسترانگ، دشت های خون، ص ۵۱۲.
)3)   همان.

http://bit.ly/3a8NnMw
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ایــن امــر تصمیــیم موقــت از ســوی خمینــی یــا گرایشــی فرعــی نبــود. او 
اظهــارات متعــددی در خصــوص جهــاد و ایثــار داشــت کــه از نظــر او بــرای 

حفــظ انقــاب و ایجــاد حکومــت ضــروری بــه شــمار یم رفــت.
رهــرب کنــوین ایــران علــی خامنــه ای در گرامیداشــت فرمانــده نیروهــای قــدس، 
ــاداش  ــا پ ــوان ب ــیم ت ــدا را ن ــاد در راه خ ــت:  »جه ــلیماین، گف ــم س ــردار قاس س
هــای ایــن دنیایــی جــربان کــرد. خداونــد ســلیماین را توفیــق داد، زیــرا او چندیــن 
ــد.  ــدا جنگی ــت و در راه خ ــر انداخ ــه خط ــمن ب ــل دش ــود را در مقاب ــان خ ــار ج ب
مــن بــرای او زندگــی شــادی را آرزو یم کنــم کــه بــه شــهادت ختــم شــود؛ البتــ�ه 

نــه حــاال، زیــرا ایــران چنــد ســال دیگــر بــه ســلیماین نیــاز دارد.«)1)
ــه  خامنــه ای فعالیــت هــای ســلیماین در عــراق و مناطــق دیگــر - کــه منجــر ب
ریختــه شــدن خــون غیــر نظامیــان شــده بــود- را جهــاد در راه خــدا خوانــد و ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه ســلیماین در پایــان زندگــی خــود، پــس از خدمــت بیشــر بــه 
ــه یکــی از اعتقــادات طبقــه حاکــم در  اهــداف ایــران، شــهید شــود. ایــن امــر ب
ایــران تب�دیــل شــده اســت زیــرا تنهــا راه حفــظ حکومــت و مذهــب اســت. بــه 
ــر  ــین گام ب ــام حس ــان نیــروی قــدس،  شــهدا در راه ام ــی از فرمانده گفتــه یک
یم دارنــد، و بــه برکــت خــون آنــان، قــدرت حکومــت ایــران در منطقــه و جهــان 

افزایــش یافتــه اســت.)2)
در اینجــا پارادوکســی در مفهــوم و کاربــرد جهــاد وجود دارد. این فلســفه ریخن 
خــون دشــمنان و مخالفــان در داخــل و خــارج از کشــور را تشــویق یم کنــد و 
ــن  ــد و همچنی ــن یم دان ــردن اردوگاه منافقی ــن ب ــدا و از بی ــاد در راه خ آن را جه
ــهادت در  ــمنان را ش ــت دش ــه دس ــپاه ب ــای س ــان و اعض ــدن فرمانده ــته ش کش
راه خــدا یم نامــد. راهــی بــرای دفــاع از حکومــت و انقــاب و همچنیــن ایجــاد 
یــک حکومــت جهــاین کــه راه را بــرای ظهــور مجــدد امــام مهــدی وجــود نــدارد، 

مگــر بــا ریخــن خــون دشــمن و شــهادت.

)))  »رهبر انقالب در مراسم اعطای نشان ذوالفقار به سرلشکر سلیمانی: مجاهدت در راه خدا با این پاداش 
https://bit.ly/(EQKIIm ،۲۰۱۹ های دنیایی قابل جبران نیست«، همشهری آنالین، ۱ اکتبر

)))  »جانشین فرمانده سپاه قدس: خون شهدا بر اقتدار جمهوری اسالمی در جهان افزوده است«، ایرنا،  ۱ 
http://cutt.us/gFAai ،۲۰۱۹ سپت�امبر

https://bit.ly/2EQKIIm
http://cutt.us/gFAai
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ایــن تفکــر، موجــب یم شــود تــا ایرانیــان در داخــل و خــارج از کشــور در حالــت 
یــک انقــاب یب وقفــه، جنــگ، دشــمنی و درگیــری قــرار داشــته باشــند. شــاید 
همیــن تفکــر ســبب یم شــود تــا حکومــت ایــران تعمــدًا مشــکات خــود را بــه 
ــا را از  ــا آنه ــری ه ــن درگی ــن، ای ــر مجاهدی ــد. از نظ ــادر کن ــور ص ــرون از کش بی
گناهــان و خطاهایشــان یم رهانــد و آنهــا لــذت دیــدار امــام معصــوم را کســب 
ــار و  ــالت ب ــی کس ــی از زندگ ــرای رهای ــی ب ــا راه ــال، آنه ــن ح ــ�د. در عی یم کنن

جانفرســای خــود یافتــه انــد.)1)
د_ سپاه پاسداران و الگوی جهاد ایراین

دو نکتــه را بایــد در خصــوص آچنــه الگــوی جهــاد ایــراین نامیــده یم شــود، ذکــر 
کنیــم: خنســت، ایدئولــوژی هــای مشــرک بین ســپاه پاســداران و ســازمان های 

افــراط گــرا از قبیــل القاعــده و غیــره و دوم میــزان فعالیــت هــای آنهــا.
-1 همپوشاین ایدئولوژیک بین سپاه پاسداران و گروه های افراط گرا

ــک  ــرک ایدئولوژی ــکات مش ــداران از ن ــپاه پاس ــرا و س ــراط گ ــای اف ــروه ه گ
برخوردارنــد کــه از درک آنهــا از فقــه جهــادی در درون اســام ناشــی یم شــود. 
هــر دوی آنهــا یم کوشــند تــا حکومــت اســایم ایجــاد کننــ�د و مــرز بیــن دولــت-
ملــت را از میــان بردارنــد. آنهــا یم خواهنــد تــا بــه جــای از بیــن بــردن دشــمن دور، 
ابتــ�دا دشــمن نزدیــک را از میــان بردارنــد و خــود را قیــم و ولــی همــه مســلمانان 

بکننــ�د.
ســپاه  عملیــات  کــه  اســت  اصولــی  از  یکــی  نزدیــک  دشــمن  بــا  درگیــری 
پاســداران را رقــم یم زنــد. در نتیجــه، پرســنل ســپاه پاســداران بــه عــراق، 
ســوریه، و یمــن اعــزام شــدند. ایــن حضــور، بــه جــای درگیــری بــا دشــمن دور 
بــود؛ ســپاه پاســداران همــواره ایــن دشــمن دور – چــه آمریــکا و چــه اســراییل – 
را تهدیــد بــه درگیــری کــرده، امــا در عمــل کاری نکــرده اســت. همچنیــن دیــده 
ایــم کــه اگرچــه راه قــدس در ادبیــات خنبــگان و فرماندهــان ســپاه پاســداران 
از حلــب، صنعــا، کربــا و بغــداد آغــاز یم شــود، امــا هرگــز از خــود قــدس 

)))  آرمسترانگ، دشت های خون، ص ۵۱۲.
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ــود. ــیم ش ــروع ن ش
نب�اشــد؛  سیاســی  نظــام  همیــن  ایــران  مــردم  نزدیــک  دشــمن  اینکــه  بــرای 
همانگونــه کــه رژیــم شــاه دشــمن نزدیــک خمینــی و انقابیــون بــود، حکومــت 
ایــران تــاش کــرده اســت تــا در داخــل کشــور، اپوزســیون ایــران را – کــه در 
رســانه هــا »منافــق« نامیــده یم شــوند – دشــمن نزدیــک خبوانــد. و در خــارج 
از کشــور، دشــمن کســی اســت کــه ســلطه ایــران در داخــل و خــارج از کشــور را 

ــنی باشــد چــه شــیعه. ــه س ــیم پذیــرد چ ن
2_ همکاری نظایم بین ایران و القاعده

تفکــر و نگــرش مشــرک گــروه هــای افــراط گــرا و ســپاه پاســداران نســبت 
بــه مفهــوم دولت-ملــت کــه پیشــر بــه آن اشــاره شــد، زمینــه الزم بــرای 
همــکاری و تعامــات ایدئولوژیــک بیــن آنهــا را بــه وجــود آورده اســت. ایــن 
همــکاری ظاهــرًا بیــن دو قطــب مخالــف صــورت یم پذیــرد: راســت افراطــی 
ــا  ــن آنه ــی بی ــه نزدیک ــال، رابط ــن ح ــا در عی ــنی. ام ــی س ــت افراط ــیعه و راس ش
وجــود دارد؛ آنهــا بــه رغــم اختــاف در اصــول، در ســطح اهــداف و شــیوه هــا بــه 

ــتن�د. ــک هس ــر نزدی یکدیگ
حقیقتــی کــه نــیم تــوان چشــم بــر آن فــرو بســت و هــر روز بــر مبنــ�ای اســناد، 
ــکار آشــکارتر یم شــود، وجــود ارتب�اطــات قــوی  مــدارک و شــواهد غیرقابــل ان
بیــن ســپاه پاســداران و گــروه هــای افراطــی ســنی و شــیعی اســت. زمــاین 
کــه ســپاه پاســداران نیروهــای شــبه نظــایم مذهبــی و جنبــش هــای فرامــرزی 
ــن  ــی ای ــای آموزش ــکل یم داد، اردوگاه ه ــره ش ــتان و غی ــیعیان افغانس را از ش
ســازمان افــراد القاعــده و چنــد نفــر از رهــربان ارشــد ایــن گــروه را کــه پــس از 

ــد. ــه بودن ــ�د، پذیرفت ــتان گریختن ــده از افغانس ــاالت متح ــه ای حمل
اهــداف  هایــی،  همــکاری  چنیــن  پشــت  شــدن  پنهــان  در  پاســداران  ســپاه 
اســراتژیک خــود را دنبــ�ال یم کنــد. ایدئولــوژی ســپاه قائل به مرزهــای دولت-
ملــت یــا نظــام جهــاین نویــن نیســت. عــاوه بــر ایــن، بــر مبنــ�ای واقعیــت هــای 
موجــود، ســپاه - بــدون در نظــر گرفــن بلندپــروازی هــا یــا اصــول ایدئولوژیــک 
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خــود در گســرش امرپاتــوری بــه تقلیــد از امرپاتــوری ساســانیان- مجبــور بــه 
ــه،  ــت. در نتیج ــود اس ــوین خ ــرایط کن ــران در ش ــت ای ــای حکوم ــاع از مرزه دف
ایــن ســازمان نگــرش، حضــور و ســلطه خــود در دفــاع از تهــران علیــه هرگونــه 
تهدیــد خارجــی را گســرش داد. ســپاه پاســداران همچنیــن کوشــید تــا عمــق 
اســراتژیک بــرای حکومــت ایــران در خــارج از مرزهــای خــود بــه وجــود آورد. این 
ــه  ــیعه ب ــان ش ــبه نظامی ــت از ش ــایم و حمای ــه نظ ــق مداخل ــط از طری ــق فق عم
وجــود نیامــد، بلکــه ایــن کار بــا ایجــاد فرقــه گرایــی در ایــن عمــق اســراتژیک 
و ایجــاد وفــاداری ایدئولوژیــک – و نــه فقــط سیاســی – بــه تهــران صــورت 
گرفــت، تــا بــه ایــن ترتیــب وفــاداری پایــدار و ســلطه دائــم بــر ایــن عمــق 

ــود. ــن ش ــراتژیک تضمی اس
خنبــگان دینــی مداخــات ســپاه پاســداران را در لفافــه روایــات انقــایب و 
جهادگرایانــه قــرار دادنــد. ماموریــت ســپاه پاســداران در ســوریه، یمــن، و 
دیگــر خبــش هــا، امــری مقــدس و جهــادی اســت کــه نــیم توانــد مــورد انتقــاد 

ــرد. ــوال ب ــر س ــوان زی ــیم ت ــای آن را ن ــزه ه ــداف و انگی ــرد و اه ــرار گی ق
ســعید قاســیم، یکــی از فرماندهــان ارشــد و بازنشســته ســپاه، گفــت کــه 
ســپاه پاســداران از نیروهــای جهــادی در بوســنی حمایــت کــرد و اینکــه آنهــا 
ــش  ــت پوش ــداران حت ــپاه پاس ــه او، س ــه گفت ــد. ب ــگ بودن ــده هماهن ــا القاع ب
ــنی رفــت و در آجنــا جهــادی هــا را آمــوزش داد: »مــا بــا  ــه بوس ــر ب هــال احم
القاعــده بودیــم)1) و بــا همــه جهــادی هــای جهــان، یــگان هــای جهــادی تشــکیل 

دادیــم.«)2)
نظــرات ســعید قاســیم را حســین هللا کرم، یکــی از فرماندهان ســپاه پاســداران 
کــه گــروه انصــار حــزب هللا را هدایــت یم کنــد، تاییــد کــرد.)3) ایــن امــر خشــم 
محافظــه کاران را برانگیخــت و آنهــا کســاین را کــه چنیــن اظهــارایت را ابــراز یم 

)))  حسن ابو هنیه، »جهادگرایی عربی« )بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،8)0))، ۶۳.
)))  »فرمانده سابق سپاه پاسداران به ورود به بوسنی تحت پوشش هالل احمر همراه با اعضای القاعده 

 .http://ksa.pm/ngj ،۲۰۱۹ اعتراف کرد«، در یوتیوب، ۱۵ آوریل ۲۰۱۹، تاریخ بازدید، ۲ اکتبر
)3)  »یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران اعتراف کرد: بله ما با القاعده همکاری کردیم«، العربیه، ۱۸ آوریل 

http://cutt.us/JPsUf ،۲۰۱۹ ۲۰۱۹، تاریخ بازدید ۲ سپت�امبر

http://ksa.pm/ngj
http://cutt.us/JPsUf
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کردنــد بیشــر حتــت فشــار قــرار دادنــد،)1) زیــرا چنیــن گفتــه هایــی تاییــدی بــر 
قــرار دادن ســپاه پاســداران در فهرســت تروریســت هــا از ســوی دولــت آمریــکا 

بــود. خنبــگان حاکــم در ایــران همــواره چنیــن رابطــه ای را انــکار کــرده انــد.
ســخنگوی ســپاه پاســداران ایــن اظهــارات را تکذیــب کــرد و گفــت: »بیانــات 
صورت گرفته از ســوی ســعید قاســیم، افســر بازنشســته ســپاه، در خصوص 
اســتفاده از هــال احمــر بــه عنــوان پوششــی بــرای عملیــات خــارج از کشــور، 
ــ�ار اســت.«)2) همچنیــن جمعیــت هــال احمــر نیــز ایــن اظهــارات  فاقــد اعتب
را تکذیــب و در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه علیــه قاســیم شــکایت کــرده اســت و 
همچنیــن گفــت کــه اقدامــایت کــه قاســیم از آن ســخن یم گویــد بــدون اجــازه 

یــا هماهنگــی بــا ایــن جمعیــت صــورت گرفتــه بــود.)3)
در هــر صــورت، واقعیــت هــا نشــان یم دهــد کــه ایــران – همانگونــه کــه 
قاســیم در اظهاراتــش یم گویــد – همــکاری بــا القاعــده را متوقــف نکــرده 
ــه  ــکا ب ــه آمری ــس از حمل ــروه پ ــن گ ــ�ه ای ــی رتب ــربان عال ــور ره ــن کش ــت. ای اس
ــی  ــران زندگ ــروز در ای ــا ام ــا ت ــیاری از آنه ــت، و بس ــه اس ــتان را پذیرفت افغانس
ــود  ــادی خ ــای جه ــت ه ــه فعالی ــان ب ــا همچن ــی از آنه ــن برخ ــ�د. همچنی یم کنن
ادامــه داده انــد و از داخــل ایــران بــر فعالیــت هــای ایــن ســازمان نظــارت کردنــد؛ 
بــه عنــوان مثــال، جعفــر االزبکــی)4) از داخــل ایــران)5) بــه حمایــت از ســازمان 
ــرد.  ــک ک ــت - کم ــته اس ــده وابس ــه القاع ــه ب ــوریه - ک ــره در س ــه النص جبه

)))  »سوء استفاده از هالل احمر از سوی سپاه پاسداران«، العربیه، ۲۴ آوریل ۲۰۱۹، تاریخ بازدید، ۲ آگوست 
http://cutt.us/nykiS ،۲۰۱۹

)))  »پاسخ ایران به اظهارات یک سپاهی بازنشسته در خصوص استفاده از هالل احمر به عنوان یک 
http://cutt.us/CalMx ،۲۰۱۹ پوشش«، سی ان ان، ۱۷ آوریل ۲۰۱۷، تاریخ بازدید، ۵ اکتبر

)3)  »شکایت هالل احمر علیه سعید قاسمی، فرمانده سابق سپاه«، بی بی سی نیوز، ۱۶ آوریل ۲۰۱۹، تاریخ 
https://bbc.in/(GpUfs3 ،۲۰۱۹ بازدید، ۱ اکتبر

)))  »واشنگتن افشا کرد: جعفر االزبکی یکی از رهبران القاعده است که جبهه النصرة را از درون ایران تامین 
http://cutt.us/EWhjJ ،۲۰۱۹ مالی می کند«، سی ان ان عربی، ۹ فوریه ۲۰۱۴، تاریخ بازدید، ۲ اکتبر

)5)  محمد الصیاد، »رابطه ایران با سازمان های تروریستی – مطالعه ای در روانشناسی خشونت در ایران 
از انقالب تا كنون«، موسسه بین المللی مطالعات ايران، ۲۹ می ۲۰۱۶، تاریخ بازدید، ۲۵ سپت�امبر ۲۰۱۹، 

http://cutt.us/WDo7r

http://cutt.us/nykiS
http://cutt.us/CalMx
https://bbc.in/2GpUfs3
http://cutt.us/EWhjJ
http://cutt.us/WDo7r
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ــتن�د.)1) ــش داش ــن کار نق ــز در ای ــازمان نی ــن س ــربان ای ــایر ره ــن از س ــد ت چن

دوم- ماموریت ها و نقش های ایدئولوژیک
ســپاه پاســداران نقشــی برجســته در ایــران از طریــق ســاختار ایدئولوژیــک 

ــرد: ــف ک ــر توصی ــوارد زی ــوان در م ــر را یم ت ــن ام ــرد. ای ــازی ک ــود ب ــم خ محک
الف_ تقویت پایه های والیت فقیه

ایجــاد حکومــت صفــوی و در دســت  بــه  انقــایب قزلبــاش  اگــر نیروهــای 
گرفــن کنــرل ســرزمین فــارس)2) کمــک کردنــد و اگــر ســپاهیان خارجــی – 
ــاول، شــرق شــناس، یم گویــد – در حتکیــم ســتون  ــه کــه اســتنلی پ همانگون
هــای سلســله فاطمیــون در مصــر و از بیــن بــردن هســته هــای شورشــی)3) 
شــرکت داشــتن�د، آنــگاه ســپاه پاســداران انقــاب بزرگریــن ســمبل حکومــت 
ــی  ــورش های ــی ش ــاب و ط ــس از انق ــای پ ــال ه ــت و در س ــران اس ــر ای معاص
ماننــ�د آچنــه در ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رخ داد، بیشــرین نقــش را در حتکیــم 

ــت. ــته اس ــت داش ــا حکوم ــتون ه س
پــس از پیــروزی انقــاب ایــران در ســال ۱۹۷۹ کــه در آن همــه ایراین هــا – به رغم 
همــه اختافــات سیاســی – شــرکت داشــتن�د، وقــوع ترورهــا و درگیــری هــای 
گســرده میــان احــزاب متخاصــم، رهــربان همــه جریانــات سیاســی و دینــی را 
ــور  ــه ط ــی ب ــه خمین ــویم ک ــه یم ش ــان، متوج ــن می ــرار داد. در ای ــر ق ــت تاثی حت
ــظ  ــادار حف ــای وف ــق نیروه ــاب را از طری ــا انق ــود ت ــراتژی ب ــر اس ــه فک ــدی ب ج
ــع و  ــوژی، مواض ــه ایدئول ــودن، ب ــایب ب ــن انق ــه ضم ــرادی ک ــد -اف ــرل کن و کن
رهــربی او نیــز بــاور داشــته باشــند؛ بویــژه پــس از آنکــه بســیاری از فرماندهــان 

ارتــش بــه شــاه وفــادار بودنــد و بقیــه نیــز مواضعــی یب طــرف داشــتن�د.
در آغــاز، ایــن نیروهــا از گروهــای انقــایب تشــکیل شــد کــه از میــان افــراد 

)))  برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: هانی نسيرة و محمد الشافعی، القاعده در ایران، )خاورمیانه و 
جدول انتشارات و توزیع، بیروت) ۲۰۱۶.

)))  صالح جواد شبر، الهیات شناسی شیعه گرایی سیاسی، الرافدین، بیروت، ۲۰۱۷، ص ۴۶۷.
)3)   استنلی پاول، تاریخ مصر در قرون وسطی، اتحادیه کتب جامع مصر، قاهره، ۲۰۱۵، ص ۲۴۷.
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ــا مراقبــت از محلــه هــا، امنیــت آنهــا  ــد و ب حــوزوی و روســتاییان مذهبــی بودن
ــن  ــد، ای ــتقر ش ــوی مس ــه عل ــی در مدرس ــه خمین ــاین ک ــد. زم ــن یم کردن را تامی
ــن  ــد. ای ــش بودن ــم آوردن نیازهای ــت او)1) و فراه ــن امنی ــئول تامی ــا مس نیروه
نیروهــا در آوریــل ۱۹۷۹ بــه دســتور خــود خمینــی تشــکیل شــده بودنــد.)2) بــه 
گفتــه فرمانــده ســپاه، تهدیــد جــدی کــه پــس از انقــاب و پیــش از تاســیس 
رســیم ســپاه پاســداران بــا آن مواجــه بودنــد، تــرور چهــره هــای انقــایب بــود؛ در 
نتیجــه گــروه هایــی بــرای مراقبــت از چهــره هــای انقــایب تشــکیل شــدند.)3)

ــق  ــت موف ــای حکوم ــتون ه ــم س ــایب در حتکی ــکیات انق ــا و تش ــروه ه ــن گ ای
عمــل کردنــد و در آچنــه بــه جنــگ داخلــی بیــن طرفــداران جریــان والیــت فقیــه – 
کــه از خمینــی حمایــت یم کردنــد – بقیــه انقــایب هــا، ســپاه پاســداران و گــروه 
هــای ســکوالر)4) علیــه طرفــداران پــر و پــا قــرص رژیــم شــاه شــباهت داشــت، 
پیــروز شــدند.)5) ســپاه پاســداران بــه انب�ارهــای اســلحه حملــه کــرد، کســاین را 
کــه اســلحه پنهــان کــرده بودنــد بازداشــت کــرد، و فقــط بــه نیروهــای امنیتــی 
تعییــن شــده از ســوی حکومــت کــه طرفــدار جریــان والیــت فقیــه بودنــد حــق 
حمــل اســلحه داد))) و ایــن کار موجــب پیــروزی جریــان طرفــدار خمینــی شــد.

ــه  ــد ب ــت جدی ــای حکوم ــتون ه ــه س ــه چگون ــد ک ــان یم ده ــوع نش ــن موض ای
حلــاظ نظــایم و سیاســی تثبیــت شــدند و نقــش ســپاه پاســداران در ســرکوب 
مخالفــان حکومــت جدیــد چــه بــود. موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه ایــن 
دســته هــاى انقــایب در تثبیــت ایدئولــوژی، فرهنــگ، اصــول و گرایشــات 
اتهــام رفتــار  بــه  نفــر  نقــش داشــتن�د. صدهــا  حکومــت جدیــد در جامعــه 

)))  محمد حسنین هیکل، بازگشت آیت هللا )قاهره، دارالشروق، ۲۰۰۹)، ص ۱۸۱.
)))  فاطمه الصمادی، »با انتصاب سالمی...ظهور نسل چهارم پاسداران انقالب«، مرکز مطالعات الجزیره، 

http://cutt.us/zOL(9 ،۲۰۱۹ ۲۵ آوریل ۲۰۱۹، تاریخ بازدید، ۵ سپت�امبر
)3)  »طرح سپاه انصار برای حفاظت از اماکن حساس و حیاتی«، خبرگزاری تسنیم، تاریخ بازدید، ۱۱ اکتبر 

.http://tn.ai/(7(8(7( ،۲۰۱۹
)))  آرمسترانگ، دشت های خون، ۵۰۲؛ همچنین نگاه کنید به: مهدی خلجی، »مرگ رفسنجانی ممکن است 
نقش سپاه پاسداران در موضوع جانشینی را افزایش دهد«، انستیتو واشنگتن، ۹ ژانویه ۲۰۱۷، تاریخ بازدید، ۲ 

http: / /cutt.us/ff6Pw ،۲۰۱۹ اکتبر
)5)  احسان نراقی، ازكاخ شاه تا زندان اوين، دار الساقی، بیروت، ۲۰۱۴، ص ۲۴۰.

)6)  همان، ۲۳۸.

http://cutt.us/zOL29
http://tn.ai/1718174
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غیراســایم)1) در آغــاز انقــاب اعــدام شــدند. برخــی از ایــن گــروه هــا بــه نــام 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه خیابــان هــا ریختنــ�د و مزاحــم زنــان و مــردان 

ــدند.)2) ــیاری ش بس
ــن  ــت ای ــرد و ماموری ــر ک ــاع تغیی ــداران اوض ــپاه پاس ــدن س ــه ش ــس از نهادین پ
ســازمان در حفــظ ماهیــت و هویــت حکومــت – بیــش از ماموریــت آن در حفظ 
مرزهــای ایــران –بیشــر تقویــت شــد. مفهــوم امنیــت ملــی بــر اســاس دکریــن 
ســپاه پاســداران محــدود بــه خــاک و مرزهــای کشــور نــیم شــود، بلکــه نظــایم 

سیاســی اســایم، انقــاب و والیــت فقیــه را نیــز دربــر یم گیــرد.
ب_ حمایت از نگاه فلسفی و باورهای فقهی حکومت در داخل کشور

ســپاه پاســداران در تثبیــت نگــرش فلســفی حکومــت و عقایــد فقهــی آن - کــه 
ــد و قطعــی بــه شــمار نــیم رونــد- بــه قیمــت نگــرش هــای  براســاس اجتهادن
جریــان هــای رقیــب یــا حتــی جریــان اصــاح طلــب کــه یم کوشــد از درون 
حکومــت اصاحــات تدریــی ایجــاد کنــد، نقــش مهــیم بــازی کــرد. نیروهــای 
ســپاه پاســداران در ســر بزنــگاه و زمــاین کــه خنبــگان دینــی مــورد تهدیــد 
ــز  ــش س ــات جنب ــال ۱۹۹۹، اعراض ــات س ــ�د اعراض ــد - مانن ــه ان ــرار گرفت ق
در ســال ۲۰۰۹، و اعراضــات ســال ۲۰۱۷ - مداخلــه کــرده اســت. همچنیــن 
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــم م ــی حاک ــگان دین ــک خنب ــای ایدئولوژی ــتون ه ــرگاه س ه

ــد. ــرده ان ــت ک ــداران دخال ــپاه پاس ــای س ــت، نیروه ــه اس گرفت
برخــی از روشــنفکران ضمــن انتقــاد از قیمومــت حکومــت بــر امــور فرهنگــی، 
خواســتار مداخلــه نکــردن حکومــت در امــور معرفتــی و نفــوذ بر ذهنیــت جمعی 
ملــت ایــران شــدند. بــه گفتــه شبســری، نظریــه قیمومــت حکومــت بــر امــور 
فرهنگــی، منجــر بــه مشــروعیت خبشــیدن بــه خشــونت و ســرکوب یم شــود. 
ــد،  ــته باش ــش داش ــگ نق ــه فرهن ــکل دادن ب ــد در ش ــت نب�ای ــه، حکوم در نتیج
زیــرا محــول کــردن فرهنــگ بــه دولــت بــه معنــای تضعیــف دمکراســی و از بیــن 

)))  آرمسترانگ، دشت های خون، ۵۰۲.
)))  فهمی هویدی، ایران از داخل، )قاهره: الشروق، ۲۰۱۴)، ص ۲۴۶.
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رفــن تدریــی فرهنــگ اســت.)1)
والیــت بــر امــور فرهنگــی منجــر بــه حمایــت از خشــونت از ســوی دولــت 
یم شــود. آیــت هللا مصبــاح یــزدی معتقــد اســت کــه اســتفاده از زور بــرای 
حفــظ حکومــت اســایم الزم اســت، حتــی اگــر بیــش از نیــیم از مــردم آن را 
نپ�ذیرنــد. بــه بــاور او، میــزان حمایــت مــردیم، معیــاری بــرای حفــظ حکومــت 
نیســت. بلکــه معیــار آن اســت کــه برخــی از پیــروان امــام معصــوم یــا ولــی 
فقیــه مشــروع حــایم و حافــظ حکومــت باشــند؛ و فرقــی نــیم کنــد کــه میــزان 
حمایــت ۹۰ درصــد، ۵۰ درصــد یــا ۴۰ درصــد باشــد. ایــن حــق ولــی فقیــه اســت 
کــه حکومــت اســایم را در اختیــار داشــته باشــد. تــا زمــاین کــه عناصــرى وجــود 
دارنــد کــه یم تواننــ�د از حکومــت اســایم دفــاع کننــ�د، او موظــف بــه حفــظ آن 
اســت. در نتیجــه، میــزان حمایــت چنــدان مهــم نیســت.)2) حکومــت بایــد بــه 
ــد از  ــر ۱۰ درص ــی اگ ــرد، حت ــت بگی ــان در دس ــدرت را همچن ــیله ای ق ــر وس ه

ــد.)3) ــوردار باش ــویم برخ ــت عم حمای
ــام  ــداف اس ــه اه ــیدن ب ــر رس ــه، اگ ــت فقی ــه والی ــداران نظری ــاور طرف ــه ب ب
ــروری  ــری ض ــه ام ــونت ب ــگاه خش ــد، آن ــر باش ــونت میس ــق خش ــط از طری فق
تب�دیــل یم شــود.)4) بن�ابرایــن، کشــتار فرا-قانــوین – یعنــی کشــن افــراد بــدون 
وجاهــت قانــوین و قضایــی)5) – بــرای دفــاع از ارزش هــای اســایم حکومــت بــه 
یــک ضــرورت تب�دیــل یم شــود.))) ایــن امــر بــه خــویب نشــان یم دهــد کــه ســپاه 

پاســداران تــا چــه میــزان بــرای خنبــگان دینــی در ایــران اهمیــت دارد.
ایــن موضــع فقــط محــدود بــه نظريــه پــردازی فیلســوفان حــایم نظــایم 
ــ�د.  ــتیباین یم کنن ــز از آن پش ــایم نی ــان نظ ــه فرمانده ــود، بلک ــیم ش ــی ن سیاس

)))  محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، )بيروت: مؤسسة االنتشار العربي 3)0)م)،  
ص6).

)))  نگاه کن: صادق حقیقت، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، ترجمه، حسین صافی )بیروت: مرکز 
الحضارة، ۲۰۱۴)، ص ۲۹۴.

)3)  همان، ص ۲۹۴.
)))  همان، ص ۲۹۵.

)5)  همان.
)6)  توفیق السیف، مرزهای دموکراسی دینی )بیروت: دار الساقی، ۲۰۰۸)، ص ۱۳۷.
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ــد  ــازه خنواه ــاد اج ــن نه ــران، ای ــلح ای ــای مس ــتاد کل نیروه ــارات س ــر اظه بن�اب
داد تــا در اثــر رای مــردم، خدشــه بــه حکومــت وارد شــود. نیروهــای مســلح 
ــا جــان خــود را در راه دفــاع از مرزهــای جغرافیایــی، ایدئولوژیکــی،  ــد ت آمــاده ان

ــدا کننــ�د.)1) و سیاســی جمهــوری اســایم ایــران ف
در اظهــارایت کامــًا مشــخص، معــاون سیاســی ســپاه پاســداران یــدهللا جــواین 
ــود دارد،  ــه وج ــده ای ک ــخص و پیچی ــدات مش ــه تهدی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک گف
نقــش ســپاه را نــیم تــوان بــه ماموریــت هــای نظــایم محــدود کــرد. کســاین کــه 
ــت و  ــد، از ماموری ــازی کن ــایم ب ــش نظ ــط نق ــداران فق ــپاه پاس ــد س یم خواهن
ــا  ــف ب ــای مختل ــران در دوران ه ــاب ای ــد. انق ــل ندارن ــی کام ــپاه آگاه ــام س پی
تهدیــدایت مواجــه بــوده اســت و برخــی از گــروه هــا در داخــل و خــارج از کشــور 
کوشــیده انــد تــا حکومــت را از ایدئولــوژی محــوری خــود منحــرف کننــ�د. ایــن 
امــری حیــایت اســت کــه ســپاه پاســداران بایــد ضمــن شناســایی چنیــن دسیســه 

هایــی، حکومــت را در برابــر ایــن تهدیــدات حفــظ کنــد.)2)
بن�ابــر گفتــه سرلشــکر جعفــری، فرمانــده ســابق ســپاه پاســداران، طبــق قانــون 
اســت.  آن  دســتاوردهای  و  اســایم  انقــاب  حافــظ  ســپاه  ایــران  اساســی 
سرلشــکر جعفــری بــه اصــل ۱۵۰ قانــون اساســی ایــران اشــاره دارد کــه بــه طــور 
ــای  ــران در روزه ــایم ای ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــد س ــان یم کن ــخص بی مش
اول پیــروزی انقــاب شــکل گرفــت و بایــد حفــظ شــود تــا نقــش خــود در 

ــد.)3) ــازی کن ــان ب ــتاوردهای آن را همچن ــاب و دس ــداری از انق پاس
رهــرب انقــاب علــی خامنــه در ســخنان خــود خطــاب به پرســنل ســپاه پاســداران 
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد و گفــت: »آمادگــی خــود را بــرای حــوادث بــزرگ 
حفــظ کنیــد. ایــن یکــی از ویژگــی هــای ســپاه پاســداران اســت. ســپاه از آغــاز 

)))  خبرگزاری مهر: »نیروهای مسلح هرگز اجازه نخواهند داد به نظام اسالمی آسیبی وارد شود«، ۹ اکتبر 
https://bit.ly/(WHGqdR ،۲۰۱۹

https://bit. ،۲۰۱۹ صدای مخالف؛ روحانی یلتسین نیست«، اعتماد، تاریخ بازدید، ۹ اکتبر«  (((
ly/(OqTdgv

)3)  سرلشکر جعفری: انقالب اسالمی موجودی زنده، پویا و در حال پیشرفت است«، جام جم آنالین، تاریخ 
http://cutt.us/OiXik ،۲۰۱۹ بازدید، ۹ اکتبر

https://bit.ly/2WHGqdR
https://bit.ly/2OqTdgv
https://bit.ly/2OqTdgv
http://cutt.us/OiXik
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ــت. در آن  ــته اس ــور داش ــده حض ــوادث عم ــان ح ــط اول و در می ــیس در خ تاس
ــور،  ــف در کش ــوالت مختل ــر حت ــپاه در براب ــاب[، س ــا اول ]انق دوره و در روزه
نــزاع هــا و خشــونت هــای قــویم مقاومــت کــرده اســت. ســپاه پیشــرفت کــرده 
اســت و آمادگــی و حضــور خــود را بــه اثبــ�ات رســانده اســت. در دوره زندگــی 
ــتاز  ــان پیش ــپاه همچن ــاد و س ــاق افت ــی اتف ــگ حتمیل ــی، جن ــام خمین ــارک ام مب
ــرده  ــت ک ــود را ثاب ــی خ ــد آمادگ ــه بع ــد و از آن ب ــب ران ــاوزان را عق ــود و متج ب
ــی  ــوادث سیاس ــی رخ داد، ح ــام خمین ــوت ام ــس از ف ــه پ ــوادیث ک ــت. در ح اس
و اجتماعــی و خشــونت هــای مختلفــی اتفــاق افتــاد؛ هــر جــا کــه آشــویب وجــود 
داشــت، ســپاه آمادگــی خــود برای پایــان دادن بــه آن را اثبــ�ات کرده اســت.«)1)

خامنــه ای در ســخرناین دیگــر خــود اولویــت هــای خــود را مشــخص و بــه مــردم 
ــی  ــدات امنیت ــه از تهدی ــمن ک ــی دش ــوذ فرهنگ ــر نف ــا در براب ــرد ت ــت ک نصیح
ــه  ــی ب ــوذ فرهنگ ــرا نف ــند، زی ــب باش ــتن�د، مراق ــر هس ــاک ت ــادی خطرن و اقتص

تدریــج بــاور مــردم را تغییــر یم دهــد.)2)
ــ�د  ــود مانن ــی خ ــای نیابت ــه نیروه ــو را ب ــن الگ ــا ای ــد ت ــداران یم کوش ــپاه پاس س
حشــد الشــعبی در عــراق)3) و حــزب هللا در لبنــ�ان – که از ســوی ســپاه تاســیس 

و هدایــت یم شــوند – نیــز منتقــل کنــد.)4)
جـ_ تغییر شکل هویت و فرهنگ ایراین

)))  »امام خامنه ای در مالقات با اعضای شورای عالی سپاه پاسداران: ما همچنان تعهداتمان در توافق هسته 
https://cutt.us/ ،۲۰۱۹ ای را کاهش خواهیم داد«، خبرگزاری حوزه، ۳ اکتبر ۲۰۱۹، تاریخ بازدید، ۲۰ اکتبر

WoJSJ
)))  »رهبر انقالب اسالمی در مالقات با هزاران فرمانده و نیروی کادر سپاه پاسداران: نفوذ سیاسی و 
فرهنگی به مراتب خطرناک تر از نفوذ امنیتی و اقتصادی است دشمن می کوشد تا باورهای جامعه را 

دستخوش تغییر کند و در مراکز تصمیم گیری نفوذ کند«، پایگاه اطالع رسانی دفتر خامنه ای، ۱۶ سپت�امبر 
https://cutt.us/zJexD ،۲۰۱۹ ۲۰۱۵، تاریخ بازدید، ۱ اکتبر

)3)  »آستان قدس رضوی، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران: حشد الشعبی بر مبن�ای استراتژی نیروهای 
https://cutt.us/ ،۲۰۱۹ بسیج بوجود آمد«، آستان قدس رضوی، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷، تاریخ بازدید، ۲ اکتبر

GY8Ik
)))  عبد اإلله بلقزیز، حزب هللا از آزاد كردن تا بازدارندگی )۲۰۰۶-۱۹۸۲) )بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربي�ة، ۲۰۱۱)، ص ۴۳. همچنین: رضوان السید، »ایدئولوژی حزب هللا، تجربیات و احتماالت«، تفنگ 

ولی فقیه: حزب هللا در لبن�ان )ابوظبی: مرکز المسبار، ۲۰۱۲)، ص ۱۳۱. همچنین وجیه کوثرانی، »لبن�ان میان 
حکومت فقیه و حزب هللا«. تفنگ ولی فقیه: حزب هللا در لبن�ان )ابوظبی: مرکز المسبار، ۲۰۱۲)، ۱۴۵. 

https://cutt.us/WoJSJ
https://cutt.us/WoJSJ
https://cutt.us/zJexD
https://cutt.us/GY8Ik
https://cutt.us/GY8Ik
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بن�ابــر نظریــه والیــت فقیــه، قیمومیــت ولــی فقیــه شــامل همــه امــور کشــور یم 
شــود؛ ایــن امر موجــب ناخشــنودی مخالفــان و اندیشــمندان ایــراین از »والیت 

بــر همــه امــور فرهنگــی« - همانگونــه کــه در بــاال اشــاره شــد – شــده اســت.
نقــش ســپاه پاســداران بــه حفــظ والیــت فقیــه و شــکل دادن بــه فرهنــگ 
– پــس از آنکــه خمینــی و هــواداران او بــه قــدرت رســیدند – محــدود نــیم 
ــراین،  ــگ ای ــه فرهن ــده در شــکل دادن ب ــامل نقشــی عم شــود. ایــن موضــوع ش
ــگاهی،  ــگاهی و دانش ــش دانش ــی پی ــای درس ــاب ه ــه در کت ــه قاطعان مداخل
ــود.  ــران یم ش ــت ای ــی مل ــره جمع ــی و خاط ــت جمع ــرل ذهنی ــه کن و در نتیج
آچنــه امــروزه در ایــران اتفــاق یم افتــد بــه اتفاقــات دوره صفویــه شــباهت 
دارد. اگــر صفویــه ســخت گیــری هــای گســرده ای را اجنــام دادنــد تــا مــردم 
ــخت  ــز س ــداران نی ــپاه پاس ــ�د، س ــیعه کنن ــب ش ــه مذه ــدن ب ــه گروی را وادار ب
گیــری هــای گســرده ای را اجنــام یم دهــد تــا مــردم را وادار کنــد درکــی خــاص 
از یــک مکتــب فکــری دینــی و همچنیــن نظریــه خــاص در یــک مکتــب فکــری 
ــت  ــق نیس ــر ح ــری ب ــب دیگ ــچ مکت ــداران، هی ــپاه پاس ــاور س ــه ب ــد. ب را بپ�ذیرن
و نــیم توانــد رســتگاری بشــر را تضمیــن کنــد. بــرای اینکــه ارتــش و ســپاه 
ــات  ــپاه در عملی ــند، س ــته باش ــکلی نداش ــوژی مش ــن ایدئول ــداران در تلقی پاس
فرهنگــی شــرکت یم کنــد تــا از سکوالریزاســیون جلوگیــری کنــد، از اصــول 
اســایم دفــاع کنــد و از نفــوذ ایــن اصــول در همــه الیــه هــای جامعــه اطمینــان 
حاصــل کنــد. همچنیــن مداخلــه ســپاه در عملیــات فرهنگــی از کــم رنــگ 
شــدن مفاهیــم اســایم مربــوط بــه انقــاب و جهــاد جلوگیــری یم کنــد. 
ــی و  ــف آموزش ــطوح مختل ــگ در س ــه فرهن ــکل دادن ب ــپاه در ش ــه، س در نتیج
همچنیــن شــکل دادن بــه ذهنیــت جمعــی ملــت ایــران مداخلــه کــرده اســت تــا 
ــر  ــورد نظ ــوی م ــاس الگ ــر اس ــدار را ب ــک م ــای ایدئولوژی ــب اعض ــن ترتی ــه ای ب
رهــربی ســپاه پاســداران بــه وجــود آورد. عــاوه بــر ایــن، زمــان الزم بــرای شــکل 
دادن بــه اعضایــی کــه بــه نیروهــای ســپاه پاســداران یم پیوندنــد نیــز کوتــاه تــر 
ــن  ــداران در ذه ــپاه پاس ــوژی س ــت ایدئول ــن و تثبی ــب، تلقی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ش

ــود. ــاز یم ش ــپاه آغ ــه س ــا ب ــن آنه ــش از پیوس ــان، پی جوان
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ــرای  ــرایط را ب ــداران ش ــپاه پاس ــربان س ــا ره ــد ت ــب ش ــز موج ــری نی ــل دیگ دالی
کســاین کــه بــه والیــت فقیــه و حکومــت دینــی بــاور ندارنــد ســخت تــر کننــ�د. 
بزرگــر شــدن دایــره کســاین کــه بــه والیــت فقیــه بــاور ندارنــد باعــث افزایــش 
شــکاف فرهنگــی بیــن خنبــگان حاکــم و مــردم یم شــود. در چنیــن شــرایطی، 
هیــچ قانــوین باقــی نــیم مانــد مگــر اعمــال خشــونت، کــه جامعــه و حکومــت 
هــر دو را فرســوده یم کنــد. در نتیجــه، رهــرب انقــاب بــه فرماندهــان ســپاه 
ــ�د.  ــکاتش را درک کنن ــوند و مش ــر ش ــک ت ــه نزدی ــه جامع ــا ب ــرد ت ــه ک توصی
ــا مــردم مهربــان باشــید، آنهــا را در آغــوش  او بــه فرماندهــان ســپاه گفــت: »ب
ــی و  ــاداش دنیای ــد. از الف زدن و پ ــه باش ــا مهربانان ــا آنه ــان ب ــد و رفتارت بگیری
اشــراف گرایــی خــودداری کنیــد، زیــرا ســپاه پاســداران از زمــان تاســیس از دل 

ــت.«)1) ــده اس ــرون آم ــردم بی م
ــرای انقــاب اســایم تعییــن کــرد.  در ســپت�امرب ۲۰۱۱، رهــرب ایــران اهدافــی را ب
برخــی از ایــن اهــداف - ماننــ�د انقــاب اســایم و تاســیس حکومــت اســایم 
- تــا کنــون بــه دســت آمــده انــد. موضوعــایت ماننــ�د »ایجــاد حکومــت جهــاین 
ــده  ــی مان ــاین باق ــا »رهــربی جهــان« و همچنیــن تمــدن اســایم جه اســام« ب
ــم  ــه رغ ــتگی دارد. ب ــا بس ــارج از مرزه ــت در خ ــر والی ــه ام ــر دو ب ــه ه ــت ک اس
دســتاوردهای ایــران در ایــن خصــوص – از جملــه گســرش گرایشــات فرقــه 
ای در عــراق، ســوریه، لبنــ�ان و دیگــر کشــورهای منطقــه – اظهــارات مهــیم از 
ســوی سرلشــکر جعفــری فرمانــده ســپاه در آن زمــان، ابــراز شــد. او در مــاه مــه 
۲۰۱۵ اقــرار کــرد کــه آنهــا در دو حــوزه موفــق بــه پیشــرفت نشــده انــد: »ایجــاد 
حکومــت جهــاین« بــا »رهــربی جهــان« و همچنیــن تمــدن اســایم جهــاین. بــه 
گفتــه او، ایــن تاخیــر مبــاین خــود انقــاب اســایم را نیــز تهدیــد یم کنــد. در 
اکــر مــوارد، فرماندهــان ســپاه فضــای فرهنگــی و اخاقــی موجــود در کشــور 
را مقصــر یم داننــ�د کــه بیشــرین مزاحمــت را بــرای آنــان بــه وجــود آورده و 
باعــث شــده تــا آنهــا خواســتار تغییــرات رادیــکال و اساســی در برنامــه آموزشــی 

)))  خبرگزاری حوزه.
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دانشــگاه هــا شــوند.)1)
د_ رسیدن به اهداف والیت فقیه در خارج از مرزها

 ماموریــت هــای ســپاه پاســداران بــه مرزهــای داخلــی محــدود نــیم شــود. 
اعضــای ســپاه بــاوری مذهبــی دارنــد کــه بــر طبــق آن والیــت فقیــه و در نتیجــه، 
ماموریــت هــای آنهــا همــه کشــورهای مســلمان – و نــه فقــط شــیعیان – را در بر 
یم گیــرد. در نتیجــه، ســپاه پاســداران همگرایــی هایــی بــا گــروه هــای افــراط 
گــرا در منطقــه داشــت کــه منجــر بــه فعالیــت هایــی در درون کشــورهای 
اســایم – نــه بیــرون از آنهــا – و حملــه بــه دشــمن نزدیــک – و نــه دشــمن 
ــر از  ــپاه فرات ــای س ــت ه ــای ماموری ــران، جغرافی ــرب ای ــه ره ــه گفت ــد. ب دور –ش

ــت. مرزهاس
رهــرب ایــران در یــک ســخرناین بــرای فرماندهــان ســپاه گفــت: »مــا نب�ایــد نــگاه 
ــممان  ــر چش ــا یم رود، از براب ــر از مرزه ــه فرات ــت را ک ــای مقاوم ــع جغرافی جام
دور کنیــم. مــا نب�ایــد در مرزهــای منطقــه متوقــف شــویم و خودمــان را در چهــار 
دیــوار محصــور کنیــم و بــه تهدیدهــای موجــود در خــارج از کشــور توجهــی 
نکنیــم.«)2) ایــن نــگاه جامــع بــه فراســوی مرزهــا یم رود و مســئولیت ایجــاد 
ــی  ــت. در برخ ــداران اس ــپاه پاس ــده س ــر عه ــور ب ــرای کش ــراتژیک ب ــق اس عم
مواقــع، ایــن امــر ممکــن اســت از هــر واجبــی ضــروری تــر شــود، امــا برخــی بــه 
آن توجــه نــیم کننــ�د. در همیــن زمینــه، برخــی فرماندهــان ســپاه از هال شــیعی 
ســخن گفتــه انــد و حلــب، ســوریه، و عــراق را توابــع ایــران بــزرگ نامیــده انــد. 
ایــن افــزون بــر مداخــات فرماندهــان ســپاه در امــور کشــورهای منطقه اســت. 
ایــن رویــای ایــران نقشــه ای نبــود کــه بــه طــور ناگهــاین بــه وجــود آمــده باشــد. 
ــنین  ــود. حس ــده ب ــده ش ــرح آن در افکن ــاب ط ــای اول انق ــان روزه ــه از هم بلک
هیــکل بــه تشــکیل هــال شــیعه از مرزهــای پاکســتان تــا مدیرانــه حتــت نفــوذ 

ایــران اشــاره دارد.)3)

)))  فرزین ندیمی، »زمزمه انقالب فرهنگی دوم«، انستیتو واشنگتن، ۱۸ آگوست ۲۰۱۷، تاریخ بازدید، ۸ 
http://cutt.us/MSXPR ،۲۰۱۹ اکتبر

)))  »رهبر انقالب اسالمی در مالقات با هزاران فرمانده و نیروی کادر سپاه پاسداران«.
)3)  هیکل، بازگشت آیت هللا، ص ۲۶۴.

http://cutt.us/MSXPR
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ایــن امــر بــه دلیــل بــاور مذهبــی خنبــگان دینــی ایــران بــه والیــت فقیــه اســت 
کــه از مرزهــای ایــران فراتــر یم رود و همــه مســلمانان – و نــه فقــط ایــراین هــا 
یــا حتــی شــیعیان – را در شــرق و غــرب در بــر یم گیــرد. خامنــه ای در ایــن 
ــلمانان از  ــه امــور عمــویم مس زمینــه چنیــن اســتدالل یم کنــد:  » زمــاین کــه ب
ــی  ــن ول ــد از فرامی ــلمان بای ــه مس ــود، هم ــوط یم ش ــح مرب ــگ و صل ــه جن جمل
ــدر  ــع عالیق ــن و مراج ــامل مجتهدی ــر ش ــن ام ــ�د؛ ای ــت کنن ــلمین اطاع ــر مس ام
نیــز یم شــود.«)1) همانطــور کــه یم بینیــم، او از عبــارات »همــه مســلمانان«، 
ــلمانان« اســتفاده کــرده اســت. ــی امــر مســلمین« و »امــور عمــویم مس »ول
در کل، ســپاه پاســداران چهــره ایدئولوژیــک و نظــایم حاکمــان خنبــه دینــی در 
ایــران اســت کــه بــه هیچکــس بــه غیــر از خودشــان اعتمــاد ندارنــد. در ســخرناین 
خــود در برابــر فرماندهــان ســپاه، خامنــه ای ضمــن ســتایش از آنهــا، همــه 
اختیــارات الزم بــرای تعییــن امــور اســراتژیک در سیاســت خارجــی و داخلــی و 

همــه امــور دینــی، سیاســی، و اقتصــادی را بــه آنهــا محــول کــرد.)2)

سوم – آینده سپاه و امکان گذر از ایدئولوژی
ســپاه پاســداران بــا چالــش هــای واقعــی رو بــه رو اســت کــه شــامل آینــده 
حکومــت و تعامــات داخلــی آن پــس از چهــار دهــه در دســت داشــن قــدرت 
یم شــود. ایــن چالــش هــا همچنیــن شــامل تغییــرات در صحنــه هــای داخلــی و 
خارجــی یم شــود کــه بــر تمامیــت دولــت و حکومــت ایــران فشــار وارد یم کنــد. 

آینــده ســپاه پاســداران را یم تــوان در نــکات زیــر مشــخص کــرد:
الف_ موضع سپاه در خصوص والیت فقیه

برخــی از پژوهشــگران بــه موضــوع نقــش محــوری ســپاه در تعییــن رهــرب 
ــد  ــد و یم گوین ــن یم رون ــر از ای ــی فرات ــ�د.)3) برخ ــاره یم کنن ــران اش ــدی ای بع

https:// ،۲۰۱۹ رساله های عملی خامنه ای«، مرکز مطالعات اسالمی الهدا، تاریخ بازدید، ۸ اکتبر«  (((
.cutt.us/b(9mE

http://ksa. ،۲۰۱۹ جمهوری اسالمی سپاه: گام دوم انقالب«، رادیو فردا، تاریخ بازدید، ۲۷ اکتبر«  (((
pm/nkp

)3)  خلجی، »مرگ رفسنجانی«.
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کــه بــه احتمــال زیــاد ســپاه پاســداران قــدرت را در کشــور)1) در دســت خواهــد 
گرفــت یــا بــا توســعه نقــش سیاســی خــود در کنــرل دســتگاه هــای حکومتــی، 

ــد زد. ــار خواه ــی را کن ــی و دین ــگان سیاس خنب
برخــی از حتلیلگــران اســتدالل یم کننــ�د کــه ســپاه پاســداران یم کوشــد از 
خامنــه تــا وقتــی کــه زنــده اســت »در ظاهــر اطاعــت کننــ�د«. امــا پــس از 
مــرگ وی، ســپاه پاســداران خــود را ملــزم بــودن بــه اصــل والیــت مطلقــه فقیــه 
خنواهــد دانســت. بــر طبــق ایــن نظــر، ســپاه در نقــش یــک منــی ظهــور خواهــد 
کــرد اگــر بتوانــد بــر روحانیــت تضعیــف شــده پــس از مــرگ خامنــه ای غلبــه 
ــه  ــد ک ــر یم رس ــه نظ ــذارد. ب ــار بگ ــه را کن ــت فقی ــه والی ــخه مطلق ــد و نس کن
طرفــداران ایــن نظــر بــه خــویب از مشــکات بیــن املللــی و منطقــه ای آگاهنــد 
و بــه همیــن دلیــل فــرض آنهــا بــر ایــن اســت کــه ســپاه پاســداران بــا بــاز کــردن 
ــراییل،  ــی اس ــرب و حت ــا، غ ــی ه ــا آمریکای ــرایت ب ــی و مذاک ــای ارتب�اط ــال ه کان

ــ�د. ــا را کســب کنن حمایــت آنه
ایــن نظــر کامــًا واقعیــت هــای جبهــه داخلــی ایــران و ذهنیــت رواین خــود ســپاه 
را نادیــده یم گیــرد. در ایــن زمینــه، ســخن گفن از ســپاه پاســداران بــه عنوان 
یــک نهــاد منســجم کــه یــک خــط فکــری و رویکــرد را دنبــ�ال یم کنــد یب فایــده 
اســت. همچنیــن نادیــده گرفــن ایدئولــوژی ســپاه و اصــول و مبــاین فقهــی و 
ایدیولوژیــک آن، بــه مفروضــایت منجــر یم شــود کــه فقــط در حــد ســناریو باقــی 
خواهــد مانــد؛ ســناریویی کــه نشــانه هــای سیاســی و مذهبــی یــا جنبــش هــای 
نظــایم کــه دال بــر وجــود ائتــ�اف هــا یــا الگوهــای مخالــف بــا والیــت فقیــه 

باشــند در تاییــد آن وجــود نــدارد.
ســپاه پاســداران بــا خنبــگان دینــی حاکــم بــر ایــران فرقــی نــیم کنــد، بلکــه 
چهــره نظــایم آن اســت. ســپاه از ایدئولــوژی اشــباع شــده اســت و بــه والیــت 
فقیــه بــاور دارد. اعضــای ســپاه پاســداران دانــش آموختــگان ارادتمنــد رهــربان 
دینــی ارشــد در ایــران و همچنیــن مقلدیــن رهــرب ایــران علــی خامنــه ای هســتن�د. 

)))  فاطمه الصمادی، »فراتر از جانشینی خامنه ای: نزاع بر سر والیت فقیه«، مرکز مطالعات الجزیره، ۸ 
http://ksa.pm/ngn ،۲۰۱۹ فوریه ۲۰۱۸، تاریخ بازدید، ۲۲ اکتبر
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ــپاه  ــود در س ــی خ ــاین از زندگ ــدت زم ــراین م ــات ای ــتمداران و مقام ــر سیاس اک
خدمــت کــرده انــد.

نــه والیــت فقیــه و نــه ایدئولــوژی حکومــت حاکــم و خنبــگان دینــی آن بــر 
ســپاه پاســداران حتمیــل نشــده اســت زیــرا ســپاه خــود خبشــی از ایــن خنبــگان و 
ایدئولــوژی بــه شــمار یم رود. ایــن ایدئولــوژی – و برخــی از شــاخه هــای ســپاه – 
تــا حــد زیــادی درون خــود ســپاه و حتــت نظــارت و سرپرســتی خــود ایــن ســازمان 
بــه وجــود آمــده اســت. بســیاری از فرماندهــان ســپاه پاســداران و شــاخه هــای 
ــ�د و  ــب کنن ــی کس ــت دین ــه معرف ــوزه علمی ــا در ح ــد ت ــیده ان ــف آن کوش مختل
وفــاداری خالصانــه خــود را بــه رهــرب ایــران و پــروژه والیــت فقیــه ثابــت کننــ�د. 
در نتیجــه، تفــاوت قائــل شــدن بیــن ایدئولــوژی ســپاه و حکومــت، امــری اســت 
یب معنــا. ســپاه پاســداران خبــش الینفــک نظــام سیاســی، دینــی، و اقتصــادی 

حکومــت پــس از ســال ۱۹۷۹ اســت.
ب_ تطبیق خود با حتوالت اجتماعی و سیاسی

بــه دلیــل مداخلــه امنیتــی و سیاســی بــه نفــع محافظــه کاران و جنــاح طرفــدار 
رهــرب ایــران، ســپاه پاســداران در میــان مخالفــان و اصــاح طلبــاین از درون خــود 
ــان و  ــان جوان ــداران در می ــپاه پاس ــن س ــت. همچنی ــده اس ــ�ار ش ــت یب اعتب دول
ــر  ــم ب ــی حاک ــی و دین ــویم فرهنگ ــای عم ــر فض ــلط ب ــر تس ــه خاط ــز ب ــان نی زن
کشــور بدنــام اســت. عــاوه بــر ایــن، ســپاه فقــط یــک نهــاد نیســت کــه از رهــرب 
ایــران یــا وزیــر دفــاع دســتور یم گیــرد، بلکــه از تیــپ هــای متعــددی تشــکیل 
شــده اســت کــه حتــت کنــرل رهــرب ایــران هســتن�د و او فرماندهــان ایــن تیــپ هــا 
را تعییــن یم کنــد. بــه همیــن دلیــل، موضــوع توجــه و اطاعــت ایــن فرماندهــان 
ــر  ــاوه ب ــن ع ــت. ای ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــران از اهمی ــرب ای ــه ره ــبت ب نس
ــن  ــه ای ــت ب ــل اس ــرب مای ــه ره ــت ک ــان اس ــان فرمانده ــت می ــک رقاب ــاد ی ایج

ترتیــب میــان آنهــا تــوازن ایجــاد کنــد.)1)

)))  برای اطالع بیشتر در خصوص تغییر فرماندهان سپاه از سوی رهبر ایران،  نگاه کنید به: »تغییر فرمانده 
بسیج: راندن تعمدی یا آماده شدن برای مراحل بعدی؟« جاده ایران، ۷ ژوئیه ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۲ نوامبر ۲۰۱۹، 
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ــده  ــود نیام ــه وج ــی ب ــور اتفاق ــه ط ــداران ب ــپاه پاس ــوین س ــب کن ــله مرات سلس
اســت، بلکــه عمــدی بــوده اســت تــا عملیــات ارتــش علیــه مصــدق یــا شکســت 
انقــاب مشــروطه تکــرار نشــود و نگــراین هــای جــدی دربــاره حــدوث کودتــای 
نظــایم شــبیه آچنــه در برخــی از کشــورهای عــریب در اواســط قرن بیســتم رخ داد 

و خنبــگان دینــی و انقــایب بــه خــویب از آن آگاه بودنــد رفــع کننــ�د.
ــوان آن  ــیم ت ــه ن ــود دارد ک ــران وج ــی ای ــام سیاس ــی در نظ ــا و اصول ــا محوره ام
را دور زد؛  مهمــر از همــه قانــون اساســی اســت کــه بــه جــز در مــواردی خــاص 
ماننــ�د جنبــش هــای انقــایب و شــورش هــای گســرده، بعیــد بــه نظــر یم رســد 

ــوان آن را دور زد. بت
بــا ایــن همــه یم تــوان گفــت کــه حکومــت ایــران خــود را بــا چنیــن اغتشاشــایت 
وفــق داده اســت، چــه خنبــگان حاکــم افــرادی انقــایب هســتن�د کــه از دل 
انقــاب، جنــگ داخلــی و عملیــات مســلحانه علیــه حکومــت شــاه و علیــه 
رفقــای انقــایب خــود بیــرون آمــده بودنــد. ایــران خــود را همچنــان یــک کشــور 
ــرد  ــه خــود بگی ــاب را در قبض ــب انق ــه ایــن ترتی ــا ب ــد ت ــان یم ده انقــایب نش
ــه  ــوج انقــایب ک ــه م ــایب علیــه آن جلوگیــری کنــد. هــر گون ــه انق و از هرگون
علیــه انقــاب اســایم حرکــت کنــد بــه عنــوان ضدانقــاب و تــاش بــرای دور 

ــود. ــوع یم ش ــول آن ممن ــا اص ــت ب زدن آن و مخالف
جـ_ تعهد ایدئولوژیک و قانوین در دوره پسا خامنه ای

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه پــس از مــرگ خامنــه ای، ســپاه پاســداران در 
خصــوص انتقــال قــدرت بــه قانــون اساســی متعهــد خواهــد بــود. حتــی اگــر 
ــرگ  ــس از م ــا پ ــه ای ی ــده در دوره خامن ــی نش ــش بین ــردیم پی ــای م ــورش ه ش
او رخ دهــد، احتمــال ســوار شــدن ســپاه بــر چنیــن شــورش هایــی وجــود نــدارد، 
ــه  ــود ک ــور یم ش ــند. تص ــازمان را یم شناس ــن س ــا ای ــراین ه ــه ای ــه هم ــرا ک چ
ــه  ــاین ک ــرده در زم ــاین و گس ــای ناگه ــورش ه ــل ش ــداران در مقاب ــپاه پاس س
حکومــت و خنبــگان آن شــکنن�ده هســتن�د، وحــدت خــود را حفــظ کنــد. حتــی 
اگــر بپ�ذیریــم کــه ســپاه و نهــاد نظــایم قــدرت را در کشــور بــه دســت خواهــد 
گرفــت، عملکــرد بهــری از حکومــت روحانیــون در خصــوص ســازش خنواهــد 
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ــت.)1) داش
امــا پرســش همچنــان باقــی اســت: تــا چــه حــد ســپاه پاســداران یم توانــد 
ــیار  ــپاه بس ــه س ــزان مداخل ــع، می ــد؟  در واق ــه کن ــران مداخل ــرب ای ــن ره در تعیی
ــار  ــور دچ ــه کش ــرد ک ــد ک ــه خواه ــدی مداخل ــا ح ــپاه ت ــود. س ــد ب ــدود خواه مح
ــت  ــت حکوم ــذر از هوی ــرای گ ــی ب ــه تاش ــود و از هرگون ــی نش ــگ داخل جن
اســایم و ایدئولــوژی آن جلوگیــری کنــد. بــه عبــارت دیگــر، ســپاه پاســداران 
مدافــع حکومــت اســایم خواهــد بــود. و در صورتیکــه شــرایط سیاســی وخیــم 
شــود، ســپاه از ایدئولــوژی حکومــت پاســداری خواهــد کــرد. امــا ایــن پاســداری 
از بیــرون خواهــد بــود. ســپاه پاســداران نقشــی در انتخــاب رهــرب بعــدی خنواهــد 
داشــت و نــیم توانــد موازنــه را بــه نفــع یکــی از کاندیداهــا تغییــر دهــد. تصــور 
نــیم رود کــه فرمانــده کل ســپاه در جلســه ای کــه رهــرب بعــدی را در آن انتخــاب 
یم کننــ�د حضــور داشــته باشــد؛ او نــیم توانــد در ایــن خصــوص رای دهــد یــا بــا 
انتخــاب روحانیــون موافــق یــا مخالــف باشــد، زیــرا ایــن حــق بنیادیــن روحانیــون 
و خبــش اساســی و محــوری نظریــه والیــت فقیــه اســت. مگــر اینکــه نبــود رهــرب 
ــا در صفــوف  ــاآرایم هــای اجتماعــی در سرتاســر کشــور همــراه باشــد، و ی ــا ن ب

خنبــگان دینــی حاکــم شــکاف هایــی بــه وجــود آیــد.
انتظــار نــیم رود کــه چنیــن شــکاف هایــی در صفــوف خنبــگان دینــی بــه وجــود 
آیــد زیــرا رقابــت واقعــی بیــن آنهــا وجود نــدارد. پــس از مــرگ آیــت هللا منتظری 
و ناتــواین آیــت هللا صانعــی در ظاهــر شــدن در صحنــه بــا همــان تــوان منتظــری، 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــوس اس ــًا محس ــب کام ــاح طل ــاین اص ــک روح ــود ی نب
هیــچ یــک از شــاگردان ارشــد منتظــری نیــز تــوان رقابــت رو در رو بــا روحانیــون 
محافظــه کار ارشــد را ندارنــد. تــا حــد زیــادی رقابــت بــه خــود محافظــه کاران 
ــد. در  ــان باش ــاح طلب ــه کاران و اص ــن محافظ ــه بی ــا اینک ــود ت ــدود یم ش مح
ــره ای از  ــوالت غیرمنتظ ــرود و حت ــش ب ــویب پی ــه خ ــناریو ب ــن س ــر ای ــه اگ نتیج

خــارج از ایــن جنــاح هــا رخ ندهــد، نقــش ســپاه محــدود خواهــد بــود.
د_ آینده گزینه های ایدئولوژیکی

)))  هیکل، بازگشت آیت هللا، ص ۲۶۸
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 یم توانیــم بگوییــم کــه ســپاه پاســداران نیرویــی متعــارف ماننــ�د دیگــر ارتــش 
هــا نیســت. تاثیــر و پویایــی واقعــی آن در ایدئولــوژی آن نهفتــه اســت. ایــن 
ایدئولــوژی موتــور اصلــی سیاســت هــا و جهــت گیــری هــای ســپاه پاســداران 
در داخــل و خــارج از کشــور اســت، و هویــت و میــزان فرقــه گرایــی این ســازمان 

و پرســنل آن را تعییــن یم کنــد.
در نتیجــه، ســپاه پاســداران یــک ارتــش ایدئولوژیــک اســت و بــه امــام مهــدی و 
حکومــت جهــاین کــه راه را بــرای امــام زمــان همــوار یم کند بــاور دارد. امــا باید به 
پارامرهــای غیــر ایدئولوژیــک ماننــ�د فردگرایــی در میــان فرماندهــان و پرســنل 
ســپاه نیــز توجــه کنیــم کــه شــامل ایــن مــوارد یم شــود: رقابــت بیــن اعضــا برای 
خشــنود کــردن رهــرب ایــران، کوشــش بــرای کســب قــدرت بــا اعــام وفــاداری بــه 
رهــرب، ســرکوب هرگونــه مخالفــت، فســاد مالــی در پرونــده هــای اقتصــادی، 
ائتــ�اف هــای مشــکوک در پرونــده هــای سیاســی، و حمایــت از برخــی احــزاب 
بــه زیــان برخــی دیگــر. امــا ایــن مــوارد نتیجــه یــا نشــانه یــک عامــل محــوری و 
اساســی اســت کــه همــان ایدئولــوژی یم باشــد. ایدئولــوژی ســپاه پاســداران و 
حکومــت ایــران در والیــت فقیــه – نظریــه سیاســی خمینــی – تبلــور یم یابــد، 
و جریــان طرفــدار والیــت فقیــه، وجــود حکومتــی را کــه حتــت کنــرل نهادهــای 
ریشــه کــن کننــ�ده فســاد باشــد حتمــل خنواهنــد کــرد. بلکــه حکومــت راه را بــرای 
ــان  ــون و فقیه ــل روحانی ــاه از قبی ــون از گن ــدس و مص ــای مق ــره ه ــور چه ظه
همــوار کــرده اســت کــه نماینــده امــام معصــوم هســتن�د و هرچنــد کــه مــردم را 

مــورد بازخواســت قــرار یم دهنــد، امــا خــود پاســخگو نیســتن�د.
در ایــن ایدئولــوژی، ایــن اصــل حائــز اهمیــت اســت: اولویــت از آن افــراد وفــادار 
ــرب  ــه ره ــود را ب ــاداری خ ــاین وف ــک روح ــه ی ــت ک ــی اس ــر. کاف ــراد کارآمدت ــه اف ن
ایــران و انقــاب و مخالفــت خــود بــا دشــمنان اعــام کنــد تــا بتوانــد مناصــب 
اجرایــی را کســب کنــد و یــا از مزایــای حکومتــی برخــوردار شــود. در عیــن حــال، 
مناصــب اجرایــی مهــم در دولــت بــه تکنوکــرات هــای باکفایــت، اصــاح طلبان 
ــان  ــه در زم ــود ک ــی ب ــان عیب ــن هم ــود. ای ــیم ش ــیون داده ن ــای اپوزس ــره ه و چه
ــم  ــان را مته ــی از فقیه ــود؛ او برخ ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــراض خمین ــورد اع ــاه م ش
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ــا شــاه ســخت گیــری الزم را نــیم کننــ�د و از مــردم یم خواســت  یم کــرد کــه ب
ــون را در  ــش روحانی ــود او نق ــپس خ ــد. س ــان بردارن ــا را از سرش ــه آنه ــا عمام ت
حکومــت پــس از ســال ۱۹۷۹ ارتقــاء خبشــیده بــود تــا همــان نقــش نیروهایــى را 
بــازی کننــ�د کــه در جنبــش هــای سیاســی در دوره شــاه مشــارکت نکــرده بودند.
چندیــن دلیــل یم تــوان ذکــر کــرد کــه نشــاین از زوال چنیــن ایدئولــوژی در 
آینــده نزدیــک – حتــی در نبــود رهــرب کنــوین ایــران – دیــده نــیم شــود. بــه عنــوان 
مثــال، شــبکه هــای طبقــه حاکــم بــه شــدت پیچیــده و ایدئولــوژی زده شــده انــد 
و ایدئولــوژی خبشــی از منافــع آنهــا را تشــکیل یم دهــد. آنهــا چنــان در هــم تنیده 
شــده انــد کــه امــکان اعمــال اصاحــات از درون نظــام وجــود نــدارد. ایــن طبقــه 
تــا حــد زیــادی قــدرت نظــایم، اقتصــادی، سیاســی و حــوزوى را در اختیــار 
ــی و  ــای حکومت ــن نهاده ــدرت و همچنی ــای ق ــرل داالن ه ــت و کن ــه اس گرفت
ــه  ــه محافظ ــدود ب ــًا مح ــروه صرف ــن گ ــت دارد. ای ــز در دس ــی را نی غیرحکومت
کاران نــیم شــود بلکــه اصــاح طلبــان و محافظــه کاران را نیــز بــه طــور یکســان 
در بــر یم گیــرد. هــر دو طــرف از ایدئولــوژی یکســاین برخوردارنــد و فقط بر ســر 
ــر  ــاف نظ ــر اخت ــا یکدیگ ــی ب ــات فرع ــی و موضوع ــور اجرای ــا، ام ــم ه مکانیس
دارنــد. آنهــا بــر ســر موضوعــات عمــده مخالــف یکدیگــر نیســتن�د، خصوصــًا 
بــه ایــن دلیــل کــه اصــاح طلبــان پافشــاری یم کننــ�د کــه فقــط خواهــان تغییــر 
از درون نظــام حاکــم هســتن�د. خــود اصــاح طلبــان بایــد اندیشــه و سیاســت 

هایشــان را مــورد بازبینــی قــرار دهنــد.
یم تــوان گفــت کــه حکومــت ایــران پــس از انقــاب ۱۹۷۹ ایدئولــوژی زده 
شــد، یعنــی در زمــاین کــه اختــاف بیــن حکومــت و نهادهایــش بــا والیــت فقیــه 
ــی  ــه خلل ــه، هرگون ــد. در نتیج ــگ ش ــم رن ــی ک ــه حکومت ــک نظری ــوان ی ــه عن ب
بــه معنــای فروپاشــی نظــام  امتیــازی،  یــا دادن هرگونــه  ایدئولــوژی آن  در 
سیاســی پــس از ســال ۱۹۷۹ اســت. تــویب ماتســن بــه همیــن نکتــه اشــاره دارد؛ 
او ایدئولــوژی شــیعه گرایــی را محــور اصلــی بــرای درک مکانیســم کارکــرد 
حکومــت و جامعــه در ایــران قــرار یم دهــد.)1) بــه تعبیــری دقیــق تــر، برداشــت 

)))  توبی ماتسن، خلیج  فرقه گرا )بیروت: الشبکه العربیه لالبحاث والنشر ۷ ۲۰۱۴)، ص ۱۹.
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ــی  ــگان دین ــی درک خنب ــ�ای اصل ــراین، مبن ــیعه ای ــری ش ــب فک ــی از مکت خمین
ــمار یم رود. ــه ش ــم ب حاک

نتیجه گیری
ایدئولــوژی ای کــه ســپاه پاســداران بــه آن پایبنــ�د اســت و بــر بقــای آن پافشــاری 
ــی  ــه ای خارج ــا مداخل ــی و ی ــاب داخل ــک انق ــق ی ــا زوال آن از طری ــد و ب یم کن
مخالــف اســت و از اجــرای بازبینــی در آن بــر اثــر فشــارهای اقتصــادی و انــزوای 
سیاســی ســر بــاز یم زنــد، در دراز مــدت فرســوده خواهــد شــد و از بیــن خواهــد 
رفــت. و ممکــن اســت کــه ایــن ایدئولــوژی از درون فرســوده و متاشــی شــود، 
چــرا کــه در مقابــل مدرنیتــه و حکومــت مــدرن قــرار گرفتــه اســت. شکســت 
یــا موفقیــت آن بســته بــه میــزاین اســت کــه بتوانــد جامعــه را از مدرنیتــه و 

سکوالریزاســیون سیاســی و اجتماعــی دور نگــه دارد.
در عیــن حــال، مدرنیتــه ای کــه رهــربان ایــران بــا آن مخالفــت یم کننــ�د، امــری 
اســت کــه صــورت پذیرفتــه اســت؛ بــا توجــه بــه ضــرورت تاریــی و زمانــه ای 
مــا کــه در آن شــاهد جهــش در تکنولــوژی و شــبکه هــای اجتماعــی بــوده ایــم، 
نــیم تــوان بــر مدرنیتــه غلبــه کــرد. در اینجــا، فرســایش بــه معنــای فروپاشــی 
کامــل رژیــم سیاســی نیســت کــه قــدرت را بــه وســیله ســپاه پاســداران قبضــه 
کــرده اســت، بلکــه بــه معنــای ناتــواین رژیــم در همــراه شــدن بــا آزادی هــا، حقوق 
ــه  ــی ب ــام سیاس ــن نظ ــت. ای ــت اس ــواین در مدیری ــردن و نات ــت نک ــردم را رعای م
ســرعت بــه ایــن ســمت پیــش یم رود. بــا توجــه بــه نبــود نهادهــا، عــدم اجــرای 
قانــون، و غیــاب نهادهــای نظــاریت، ایدئولــوژی صرفــًا بــه اهــریم در داالن هــای 

قــدرت بــرای کســب منافــع و مزایــای غیرقانــوین تب�دیــل شــده اســت.
از ســوی  اندیشــه هــا و خــط و مشــی سیاســی  بازبینــی  راه حــل در  شــاید 
ــاال بــردن اصــل والیــت فقیــه و ارتقــا دادن آن بــه  خنبــگان دینــی باشــد. چــه ب
ــگان  ــن خنب ــه ای ــود ک ــراتژیک ب ــتب�اهی اس ــی اش ــرورت مذهب ــک ض ــ�ه ی مرتب
ــد در  ــاور ندارن ــه ب ــن نظری ــه ای ــه ب ــاین را ک ــر کس ــن ام ــرا ای ــدند. زی ــب ش مرتک
ــت، و  ــرار داده اس ــداران ق ــپاه پاس ــل س ــدرت از قبی ــخت ق ــای س ــل نهاده مقاب
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بــه ظهــور نیروهــای ســخت )نیروهــای امنیتــی و ســپاه پاســداران) بــه عنــوان 
پاســدار فضایــل و ارزش هــای ناشــی از آن نظریــه اســت کمــک کــرده اســت. 
ایــن نیروهــا چنیــن امــری را دفــاع از ضروریــات مذهــب و ایدئولــوژی حکومــت 

ــ�د. یم دانن
اگــر خنبــگان دینــی تــاش هــای خــود را متوجــه ترســیم یــک طــرح فقهــی بــه 
ــی  ــی و مذهب ــراث مل ــه و می ــن مدرنیت ــه بی ــد ک ــده یم کردن ــده ش ــت برگزی دق
تــوازن ایجــاد یم کنــد و ســعی یم کردنــد روابــط متعادلــی بــا کشــورهای جهــان 
ــد، آنــگاه آنهــا  ــه وجــود آورن و منطقــه فــارغ از ابعــاد ایدئولوژیــک و مذهبــی ب
بــه حکومتــی عــادی و توســعه مــدار تب�دیــل یم شــدند کــه بــا جریــان رقیــب در 
ــوازن  ــبایت مت ــه مناس ــورهای منطق ــا کش ــن و ب ــه ای مطم ــور رابط ــل کش داخ
دارد. ســتیز بــا اصــول مدرنیتــه و وفــق نــدادن خــود بــا ابعــاد آن، بــه ایجــاد 
ــاع و در  ــه دف ــه از مدرنیت ــت ک ــده اس ــر ش ــران منج ــردیم در ای ــی م ــگاه های پای
برابــر نفــوذ جنبــش هــای ســنتی – کــه ایــران را بــه حکومتــی رادیــکال در عرصــه 

جهــاین تب�دیــل کــرده اســت – مقاومــت یم کننــ�د.
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