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! اين نيروی تروريستی مخوف؟-سپاه پاسداران حکومت اسالمی 
)١(  

 
 )اين شماره و شماره های بعدی(فهرست مطالب 

 
 مقدمه

 
 روايت های مختلف در مورد تشکيل سپاه پاسداران

  
 گوشه هايی از تناقضات روايات رفيق دوست، يزدی، محمد غرضی و سازگارا

  
 ری درباره رحيم صفوی فرمانده قبلی و محمد علی جعفری فرمانده جديد سپاهمختص

  
 برخی از چهره های سرشناس سپاه و وزارت اطالعات

  
 نيروی برون مرزی؛ سپاه قدس

  
 نيروهای مسلح حکومت اسالمی ايران

  
 واحد اطالعاتی و وزارت اطالعات

  
 بسيج نيروی 

  
 تسلط سپاه بر صنايع حساس کشور و بنيه مالی آن

  
 ...سايه سنگين نظاميان در کابينه احمدی نژاد و مجلس و 

  
 مصطفی محمد نجار، وزير دفاع

  
 صادق محصولی، وزير نفت پيشنهادی احمدی نژاد

  
 فساد و اختالس اقتصادی در دستگاه حکومت اسالمی

  
 ه پاسداران در مورد قدرت تجهيزات نظامی سپاهادعاهای فرمانده کل سپا

 
  تبليغی مذهبی-بودجه نهادهای سياسی 

  
 رابطه نزديک خامنه ای با فرماندهان سپاه و مديران رده باالی وزارت اطالعات

  
 پايان جنگ ايران و عراق و سپاه پاسداران
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 تحريم سپاه پاسداران از سوی دولت آمريکا
  

 کومت اسالمی ايرانمختصری درباره تروريسم ح
  

 نتيجه گيری
  

 منابع
  
 
  

 مقدمه
  

همهء دولت های بورژوازی و به ويژه دولت های ديکتاتوری از نوع و جنس حکومت اسالمی، همواره اتکايشان به 
نيروی های سرکوبگر ارتش، پليس، انواع و اقسام سرويس های اطالعاتی و ضداطالعاتی، سپاه، بسيج، چماق 

اين حکومت ها، به دليل اين که پايگاه مردمی ندارند لذا . ا و انصار حزب اهللا و غيره استداران لباس شخصی ه
نيروهای مخوف سرکوبگر خود را گسترش و به سالح های مخرب تجهيز می کنند تا با سرکوب شديد و بی رحمانه 

 .مخالفين و جنبش های اجتماعی بقای حکومت خود را تضمين کنند
  

، يعنی در روز شادی و سرور تاريخی مردم ايران از سرنگونی حکومت سلطنتی، با ١٣٥٧ دی ٢٢آيت اهللا خمينی، 
پيامی تشکيل شورای انقالب را اعالم   اميد و آرزوی دست يابی به يک جامعه آزاد، برابر، عادالنه و انسانی، در

بررسی قرار دهد و مقدمات اوليه مورد    ماموريت داشت تا شرايط تاسيس دولت انتقالی را اين شورا از جمله. کرد
 موسوی   سيدمحمد بهشتی، آيت اهللا سيدعبدالکريم خمينی، آيت اهللا مرتضی مطهری، آيت اهللا. آن را فراهم سازد

اردبيلی، محمدجواد باهنر و حجت االسالم اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان هسته اوليه شورای انقالب تعيين کرد 
 ديگر با اتفاق نظر اين پنج نفر اضافه شوند و ترکيب شورا از اعضای روحانی و غير روحانی اجازه داد که افراد  و

حجت االسالم سيدعلی خامنه ای، : اعضای ديگر اين شورا عبارت بودند از. مساوی و نزديک به هم باشد  به نسبت
هدی بازرگان، دکتر يداهللا سحابی،  مهدوی کنی، احمد صدر حاج سيدجوادی، م آيت اهللا سيدمحمود طالقانی، آيت اهللا

 . کتيرايی، سرلشکر ولی اهللا قرنی و سرتيپ علی اصغر مسعودی  مصطفی
  
  پيروزی انقالب مردم ايران، شورا، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزير دولت موقت  در آستانه  

کار مجلس شورای اسالمی،    شروعبا. پيشنهاد و خمينی نيز وی را به عنوان رييس دولت موقت منصوب کرد
آخرين . وجودی شورای انقالب هم به پايان رسيد  شورای نگهبان و ديگر نهادهای اساسی، مسئوليت و ضرورت

جواد   آيت اهللا خامنه ای، آيت اهللا بهشتی، آيت اهللا موسوی اردبيلی، محمد: از  اعضای شورای انقالب عبارت بودند
نجانی، حسن حبيبی، عباس شيبانی، مهدی بازرگان، عزت اهللا سحابی، صادق قطب زاده، باهنر، آيت اهللا هاشمی رفس
 .ابوالحسن بنی صدر  مهندس علی اکبر معين فر و

  
گيری  ، خبر شكل ١٣٥٧ اسفند ماه ٢برای اولين بار عباس اميرانتظام، سخنگوی دولت موقت برای اولين بار در 

در ضوابط و کنترل سپاه پاسداران کشمکش و رقابتی بين دولت . بوعات دادسپاه پاسداران انقالب اسالمی را به مط
موقت به نخست وزيری مهدی بازرگان و ديگر سران حکومت، به ويژه رهبری گروه های مسلح مذهبی وجود 

 .   داشت
  

 کليه که در دوران شاپور بختيار، آخرين نخست وزير شاه، منحل شده بود) ساواک(پليس مخفی حکومت سلطنتی 
از اين رو، به نوعی . امکانات و اموال و اسناد آن، پس از سرنگونی حکومت سلطنتی در اختيار سپاه قرار گرفت

در . می توان گفت که سپاه نخست جای ساواک را گرفت و نقش آن را در سرکوب نيروهای انقالبی و انقالب ايفا کرد
توسط طرفداران خمينی به وجود آمده بود، پايه های اوليه سپاه ، ٥٧واقع چندين گروه شبه نظامی که در مقطع انقالب 
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 . اما به مرور زمان سپاه به يک نيروی شبه نظامی و نظامی تبديل شد. را بنيان گذاری کردند
  

  ، همچنين با فرمان آيت اهللا خمينی، بنيان گذار حکومت ارتجاعی اسالمی، بسياری از دارايی١٩٧٩ - ١٣٥٧در سال 
اش و سرمايه داران بزرگ آن حکومت مصادره شدند، به بنياد تازه تاسيس  های متعلق به شاه و خانواده   ها و شرآت

 . سپس بنيادهای ديگری نيز به وجود آمدند. مستضعفان و جانبازان واگذار گرديدند
  

دارايی باقی مانده از اهللا خمينی، با هدف تسلط و کنترل   با فرمان آيت ١٣۵٧ اسفند سال ۴بنياد مستضعفان در روز 
  بنياد پهلوی به وجود آمد و با مصادره اموال سران و مقامات بلندپايه حکومت سلطنتی، و همچنين مصادره کارخانه

 .هايی که صاحبان آن ها زندانی و اعدام و يا از کشور گريخته بودند به يک قدرت عظيم اقتصادی تبديل شد
  

 ميليارد دالر دارايی و بيش تر از ١٢ها و مؤسسات مختلف، بيش از  ق شرآت بنياد مستعضعفان و جانبازان، از طري
 هزار سند مالکيت ثبت شده در اختيار ۴امروز بنياد مستضعفان نزديک به . بگير در اختيار دارند  حقوق ٤٠٠٠٠٠

 . دارد
  

وری، محسن رفيق  و به قدرت رسيدن هاشمی رفسنجانی به عنوان رياست جمه١٩٨٩پس از مرگ خمينی، در سال 
دوست رئيس بنياد مستضعفان شد و اين بنياد به دومين بنگاه اقتصادی ايران تبديل گرديد، يعنی پس از شرآت نفت آه  

 .عمدتا شرآتی دولتی است
  

بنياد شهيد در سال . بنياد شهيد نيز بنياد ديگری است که به لحاظ اقتصادی قدرت مند است و به لحاظ اجرايی مستقل
 .  به فرمان خمينی تاسيس شده بود و١٣۵٨

  
هر . های وابسته در اقتصاد ايران، هيچ اطالع دقيقی در دست نيست در مورد وزن و جای حقيقی بنيادها و شرآت 

سال بودجه کالنی به اين بنيادها اختصاص داده می شود، اما آن ها نه به دولت و نه به مجلس، هيچ گزارشی و 
زيرا گردانندگان اصلی اين بنيادها از مهره اصلی حکومت هستند . ج خود پس نمی دهندحساب و کتابی از دخل و خر

مسئولين و دست اندرکاران بنيادها . و به صالحديد خود اين ثروت های هنگفت را هزينه و سرمايه گذاری می کنند
 و ضروری خود را نيز توسط رهبر حکومت اسالمی، انتخاب می شوند و بنابراين، در بهترين حالت گزارشات الزم

بنابراين، . از اين رو، کسی هم از غارت و دزدی و فساد درون اين بنيادها چندان خبری ندارد. به رهبر می دهند
ارگان های مذهبی و نظامی، بيش ترين بودجه ساالنه کشور را دريافت می کنند که در پايين دوباره به اين مسئله 

 .برخواهيم گشت
وقعيت سپاه را مستحکم تر کرد و پس از پايان جنگ، به ويژه پس از به قدرت رسيدن احمدی جنگ ايران و عراق م

نژاد که خود سابقه سپاهی و عضويت در جوخه های ترور برون مرزی نيز دارد، پروژه های عظيمی هم چون سد 
ه به سپاه واگذار سازی، جاده سازی و بسياری از شرکت ها و موسسات ساختمانی، مخابراتی، صنايع نفت و غير

 . گرديد
سرکوب نيروهای انقالبی، آزادی خواه، سکوالر، چپ و کمونيست، و تعقيب و دستگيری فعالين سياسی و شکنجه و 

يعنی در . ، يکی از مهم ترين و اساسی ترين وظايف سپاه بود٥٧اعدام آن ها، به ويژه در سال های اوايل انقالب 
 .م دهد سپاه به وحشيانه ترين شکلی انجام دادواقع کاری که ساواک نتوانست انجا
گفته .  سبب شد که سپاه پاسداران به دومين ارتش ايران تبديل شود١٩٨٨ تا ١٩٨٠جنگ ايران و عراق در سال های 

در پايان .  نفر رسيد٥٠٠٠٠ نفر نيروی مسلح، سال بعد به ١٠٠٠٠، حدود ١٩٨٠می شود که اين نيرو در سال 
 به بعد، به عنوان يک ١٩٨٥سپاه پاسداران از سال .  نفر بالغ گرديد٤٥٠٠٠٠اين نيرو، به جنگ ايران و عراق 

سپاه، همچنين دارای وزارت خانه و بودجه اختصاصی . ارتش منظم دارای سه قوای زمينی، دريائی و هوائی شد
 .کالنی است

ران که اکنون در خارج کشور بسر می براساس گفته ها و نوشته های محسن سازگارا، از بنيان گذاران سپاه پاسدا
معرفی می شود؛ ادعا دارد اساسنامه سپاه را » حقوق بشر«و فعال » کارشناس«برد و از سوی رسانه های آمريکايی 
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نوشته است، می نويسد هنگامی که خمينی از عراق رهسپار پاريس شد وی، قطب زاده و يزدی و غيره راهی آن جا 
در عين حالی که خمينی و . ردند، ايده تشکيل يک نيروی نظامی نيز در آن جا مطرح شدشدند و خمينی را همراهی ک

نزديکان و همراهان وی با سران حکومت شاهنشاهی ديدارهای مخفی و علنی برگزار می کردند و يا با دولت های 
 نکند، از جمله در مقابل امپرياليستی مشغول بند و بست و معامله برای مهار انقالب بودند تا تعميق و گسترش پيدا

را » ارتش برادر ماست خمينی رهبر ماست«، شعار ضدانقالبی »ارتش ضدخلقی منحل بايد گردد«شعار انقالبی 
بنابراين، روشن بود که خمينی و اطرافيان وی در تالشند نه تنها ارتش و پليس و ژاندارم و حتی ساواک . پيش کشيدند

ل بگيرند، بلکه نيروی جديدی نيز به وجود بياورند که از يک سو در واقع حکومت سلطنتی را دست نخورده تحوي
کنترل نيروهای سرکوبگر شاه را به عهده بگيرند و از سوی ديگر در دفاع از حاکميت اسالمی جديد، مخالفين به 

را خصوص شخصيت ها و سازمان ها و احزاب چپ و کمونيست، تشکل های کارگری و آزادی خواه و دموکراتيک 
بنابراين، نيروی اوليه سپاه با سرکوب مخالفين حکومت اسالمی، کشتار در کردستان، . بی رحمانه از بين ببرند

ترکمن صحرا، خوزستان و نقاط ديگر ايران پايه گذاری شد و همه دست اندرکاران آن نيز مستقيما در همه اين 
وخه های مرگ را سازمان داد که فعالين سياسی جنايات شريک و دخيل بوده اند؛ و همچنين سپاه سازمان دهی ج

 .مخالف حکومت در داخل و خارج کشور را تهديد و تعقيب و ترور کنند
از . اطالعات سپاه، در کشف خانه های مخفی مخالفين و سرکوب خونين آن ها مسئوليت و نقش مهمی به عهده داشت

 تاسيس آن به سعيد حجاريان، شاهچراغی، علی سوی ديگر بعد از تشکيل وزارت اطالعات و امنيت که مقدمات
ربيعی و خسرو تهرانی واگذار شده بود، عمال اطالعات سپاه بخشی از تشکيالت کل امنيتی، يعنی وزارت اطالعات 

 . ها و پشت جبهه و داخل عراق، محدود گرديد شد و مسئوليت اطالعات سپاه، تا درصد بااليی در جبهه
دهان سپاه به کشورهايی مانند لبنان و مناطق اشغالی فلسطين و عراق و افغانستان و غيره بسياری از فعالين و فرمان

 .اعزام شدند تا نيروهای حزب اهللا اين مناطق را سازمان دهی و آموزش دهند و مسلح کنند
وه بر سپاه پاسداران دارای ارگان های تبليغاتی و زندان و بخش اطالعاتی ويژه است و جوخه های مرگ سپاه عال

 .سرکوب شديد اعتراضات، تاکنون صدها نفر از فعالين اپوزيسيون را در داخل و خارج کشور ترور کرده است
ای ديگر نيز با سرپرستی  عده . در باغشاه مستقر بودند» حسن الهوتی«برخی از نيروهای سياسی تحت فرماندهی 

استقرار پيدا آرده ) اداره گذرنامه فعلی(ربانی در مرآز گارد شه»  بجنوردی محمد منتظری و محمدآاظم موسوی«
با نظر شورای . نيز به همراه نيروهای خود پادگان جمشيديه را در اختيار داشت) ابوشريف(» عباس زمانی«. بودند

برای . سازمان دهی شود» سپاه پاسداران انقالب اسالمی«انقالب تصميم گرفته شد آه نيروهای مسلحی تحت عنوان 
ی در اين مورد نيروهای سپاهی مستقر در مناطق تهران، نمايندگان خود را برای بحث و بررسی در تصميم گير

 نفر بودند بعدها به عنوان اعضای شورای فرماندهی ١٢افراد معرفی شده آه . خصوص اين موضوع معرفی آردند
 . سپاه پاسداران انقالب اسالمی معرفی شده بود

عباس زمانی، جواد منصوری، عباس دوزدوزانی، محمد منتظری، يوسف  «:اين نمايندگان عبارت بودند از
 دوست و  آالهدوز، محمدآاظم موسوی بجنوردی، مرتضی الويری، محمد بروجردی، محسن رضايی، محسن رفيق

 . از طرف شورای انقالب نيز اآبر هاشمی رفسنجانی به اين مجموعه معرفی شد» . منفرد علی دانش
بجنوری نامزد بودند آه در نهايت جواد  ه سپاه جواد منصوری، عباس زمانی و محمدآاظم موسوی برای تعيين فرماند

اولين حکم شورای فرماندهی جديد را آيت . منصوری به عنوان اولين فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعيين شد
 نفر منتخب ٧ در محل سپاه به ٥٩بهشت و حكم دوم را اردي. اهللا بهشتی، به عنوان رييس شورای انقالب صادر کرد

دادند و بدين ترتيب جواد منصوری فرمانده سپاه، يوسف آالهدوز مسئول آموزش و عضو شورای فرماندهی، عباس 
زمانی مسئول واحد عمليات و عضو شورای فرماندهی، علی محمد بشارتی مسئول اطالعات و تحقيقات ستاد و 

دوست مسئول تدارآات و  داودی شمسی مسئول اداری و مالی، محسن رفيقعضو شورای فرماندهی، سيداسماعيل 
 . مرتضی الويری مسئول روابط عمومی منصوب شدند

های خود در عرصه های تبليغی، تربيت   فعاليت  پاسداران، برای دفاع از حکومت اسالمی، به تدريج بر دامنه  سپاه
  . به صورت يک ارگان اقتصادی، تبليغی و نظامی قوی درآمدبرای دستگاه حکومتی و نيز اقتصادی افزود و  کادر

اکثريت چهره های . کادرهای عمده و رده باالی حکومت اسالمی، از صفوف اين نيرو به مقامات بااليی رسيده اند
سرشناس جناح های حکومت اسالمی، که ديروز و يا امروز برخی از آن ها نماينده مجلس، استاد دانشگاه، شهردار، 

حتی کسانی هم چون اکبر گنجی، ابراهيم . رماندار، وزير و غيره شده اند، در همه جنايات اين نيرو شريک بوده اندف
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نبوی، سازگارا و افرادی نظاير اين ها که صفوف حکومت اسالمی را ترک کرده اند و در خارج کشور به سر می 
رها و قتل عام زندانيان سياسی، کشتار مردم برند هنوز هم در مورد ابعاد جنايات اين نيرو، به خصوص ترو

يا اظهارنظر نمی کنند و يا اين که به طور سربسته و ديپلماتيک در مورد آن ها سخن ... کردستان، ترکمن صحرا و
 .می گويند

سپس سپاه، . ، فرماندهی کوتاه مدت سپاه را به عهده گرفت)قائم مقام فعلی(پس از جواد منصوری، مرتضی رضائی 
معروف است، با حکم آيت اهللا خمينی فرماندهی سپاه » محسن رضائی«که به نام » زوار رضائی ميرقائدسب«

محسن رضايی، سومين فرمانده سپاه پاسداران، در سرکوب انقالب و بر اين اساس، . پاسدارن را بر عهده گرفت
همين «:  گنبد کاووس، گفته بودانقالبيون نقش مهمی داشت، به طوری که خمينی درباره نقش او در سرکوب مردم

 ».جوان به درد فرماندهی سپاه می خورد
اهللا خمينی به فرماندهی سپاه رسيده   ، در سن بيست و هفت سالگی، به حکم آيت١٣٦٠محسن رضايی که در سال 

ده فرماندهی دانشک«و » علوم پزشکی بقيه اهللا«، »حسين  امام«بود، در مقام فرماندهی سپاه پاسداران، دانشگاه های 
را راه انداخت » قرارگاه بازسازی خاتم النبيا«، با پايان جنگ، سپاه پاسداران  ١٣٦٨ از سال . را تاسيس کرد» سپاه
  . اجرای چند پروژه عمرانی را تحت نظر دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهوری وقت بر عهده گرفت  و

عفای وی از سوی آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی  که است٧۶محسن رضائی، تا دهم خرداد ماه سال 
به دبيری مجمع تشخيص مصلحت نظام اسالمی و رييس پذيرفته شد، فرماندهی سپاه را بر عهده داشت و پس از آن، 

 . کميسيون اقتصاد کالن مجمع گمارده شد
 اين پست را در اختيار ١٣٨٦ شهريور ١٠ تا ١٣٧٦چهارمين فرمانده سپاه، يحيی رحيم صفوی است که از تير ماه 

، علی خامنه ای، رهبر حکومت اسالمی، رحيم صفوی را بر کنار ١٣٨٦ شهريور ١٠تا اين که در تاريخ . داشت
 .کرد و محمد علی جعفری را به اين سمت گمارد

ف و اساسنامه آن را چه امروز بين آن دسته از مسئولين و بنيان گذاران اوليه سپاه پاسداران در مورد اين که اهدا
حتی آن هايی . کسی نوشت و يا چه کسی آن را فرماندهی و سازمان دهی کرد رقابت و روايات مختلفی وجود دارد

 .که امروز در ساختارهای درونی حکومت مسئوليتی ندارند
  

 روايت های مختلف در مورد تشکيل سپاه پاسداران
  
     پاسداران روايت محسن رفيق دوست از تشكيل سپاه- ١ 
 

اسالمی، در سالگرد صدور فرمان خمينی، برای تاسيس سپاه   دوست، اولين و تنها وزير سپاه انقالب محسن رفيق
اظهار   اسالمی، در گفتگو با ايسنا، به بازخوانی و روايت چگونگی تشكيل اين نيرو پرداخت و  پاسداران انقالب

. و جلسات متعددی برگزار شد  اسيس سپاه، پيشنهادات مختلفی مطرحپيش از پيروزی انقالب در رابطه با ت«: داشت
جلسات در منزل آقای . جای ثابتی هم پيدا آرده بود  اين جلسات و بحث ها پس از پيروزی هم ادامه داشت و البته

تشكيل تا اين آه، امام در مورد . و من هم در آن جلسات شرآت می آردم  اخوان در خيابان ايران برگزار می شد
امام  . آرد  دستی دولت موقت هم برای سامان دادن اين بحث حول محور خود پيش . آقای الهوتی دادند  سپاه حكمی به

 ».اسالمی را تشكيل دهيد  زير نظر دولت موقت سپاه پاسداران انقالب! هم فرمودند آه آقای الهوتی
 فعاليت می آردم، مرحوم شهيدان بهشتی و مدرسه رفاه  در همان روزهايی آه من در«: وی، خاطرنشان آرد

امام، فرمانی برای تشكيل سپاه زير نظر دولت موقت صادر آرده است، شما هم   مطهری مرا فرا خواندند و گفتند آه
اندرآار بودند، به  دست   ای از برادرانی آه مشخص شد آه عده . را در مدرسه رها آن و به آن سپاه بپيوند  آارها

آمريكا بودند، در محل پادگان لجستيكی ارتش   ر افرادی آه جزو انجمن اسالمی دانشجويان اروپا وخصوص بيش ت
من هم به آن جا رفتم، ديدم عده ای از آقايان مثل . بود، جمع شده بودند  آه تا چند روز قبل فرماندار نظامی تهران

  سالم. آن جا جمع شده اند... ، سنجقی ومهندس صباغيان، تهرانچی، مرحوم علی فرزين، جعفری، محسن سازگارا
سپاه پاسداران انقالب «بر روی آاغذی نوشتم . پرسيدم قرار است سپاه تشكيل شود؟ گفتند آه بله. آردم و نشستم

 ».ديگران گذاشتم  و آن يادداشت را مقابل»  محسن رفيق دوست-١: اسالمی تشكيل شد
مفصل شورای فرماندهی موقت تعيين و آقای دانش   های حث همان روز پس از طرح ب«: رفيق دوست ادامه داد
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. من هم به عنوان مسئول تدارآات، موظف شدم مكانی برای سپاه تهيه آنم. شدند  منفرد هم به عنوان فرمانده انتخاب 
ك محل ساوا  بهتر است ساواك را تحويل بگيريم و سپاه را در. دستگاهی آه از بين رفته، ساواك است  فكرآرديم

وزير در امور انقالب،  معاون نخست    مرآزی ساواك بسته بود و آقای دآتر يزدی به عنوان در اداره. تشكيل دهيم
. آن جا را گرفتيم. ساواك آه باالتر از آن جا قرار داشت، خالی بود   چهارم اداره. نگهبانانی برای آن جا گذاشته بود

به نام   فردی. به آقايان هم گفتيم فعال بياييد. آردن آن محل مسئول آرديمبرای تميز و آماده    ها را ای از بچه عده 
درب آن جا را باز آرد اجبارا و با .  مرآزی ساواك بود آقای شادنوش از طرف آقای يزدی مسئول نگهداری از اداره

های  ر تعدادی از ماشين د. هايی پر آرديم را در آارتن ... و   التحرير زور مقدار زيادی آاغذ و خودآار و لوازم 
ها را با يك سره آردن سوويچ روشن آرديم و  شده بود را به زور باز آرديم و ماشين   ساواك را آه در آن جا پارك

طالقانی پسر آقای   افرادی چون آقای مهندس غرضی و محمدرضا. افرادی هم آمدند و به سپاه ملحق شدند. برديم
 » ...و   ارتی، ناصر آالدپوش، محمودزادهطالقانی، اصغر صباغيان، آقای بش

  
از . گيری است، سپاهی نيست آه مدنظر امام بوده است آه در حال شكل  پس از مدتی احساس آردم اين سپاهی«

  تشكل ديگر هم نيروهای به صورت مسلح فعاليت می آردند آه شامل گارد انقالب تحت نظر  ٣طرف ديگر در 
مبارز قبل از انقالب آه    های مسلح با نظارت شهيد محمد منتظری و افراد گروه) اپاس(ابوشريف، گارد دانشگاه 

خيابان دآتر شريعتی و ساختمانی در   شدند و در ساختمان آيا در سازمان مجاهدين انقالب اسالمی شكل داده بود، می 
 ».آردند بهارستان فعاليت می 

ادامه داشت اما هم خوانی مناسبی ميان افرادی آه در اين سه   سپاه تشكيل شده بود و آار«: دوست اضافه آرد رفيق
  مثال خبر. بعضا هم با افرادی آه در جاهای مختلف بودند، درگيری پيدا می آرديم. نبود  تشكل فعاليت می آردند،

يف رسيده منتظری يا ابوشر  ديديم قبل از ما گروه آقای رفتيم و می  می . می دادند آه جايی اسلحه جمع شده است
 ».است؛ چند بار اين اتفاقات به اين شكل افتاد

  
از ابوشريف و شهيد  ٥٨  پاييز. يک روز تصميم گرفتم مراآز فعال ديگر را به هر نحو ممكن در سپاه ادغام آنم«

اسالمی را دعوت آردم و درب اتاقی آه در آن   منتظری و شهيد محمد بروجردی از سوی سازمان مجاهدين انقالب
 گروه ٤ داشتم آن را روی ميز گذاشتم و گفتم افرادی آه از هر ٤٥آمری   يك آلت. جمع شده بوديم را قفل آردمجا 

  شما مبنای. همه يك هدف را تعقيب می آنند آه ايجاد نيرويی برای حفاظت از انقالب است  شناسم، موجود می 
انتقاد . موقت آرده است  به فعاليت زير نظر دولتاست آه ما را مجاز ) ره(حكم ما از سوی امام . قانونی نداريد

گفتم اگر در اين جلسه . صورت اين حكم امام است  عمده آن ها به سپاه نظارت دولت موقت بر آن بود آه گفتم در هر
خوشبختانه در آن جلسه .  نفر را می آشم، بعد خودم را و همه راحت می آنم٣شما   ای برسيم، اول نتوانيم به نتيجه 

قرار شد . انجام دهيم  نتيجه رسيدند آه حرف منطقی است و بهتر است بنشينيم و با هم مذاآره ای برای ادغام  به اين
از هر آدام از . و بحث ادغام را پيگيری آنند   نفر بنشينند١٢اين .  نفر انتخاب شوند٣از هر آدام از اين مراآز 

پس از . ن جمشيديه آه دست ابوشريف بود مرتب جلساتی تشكيل شودپادگا  قرار شد در محل.  ها افرادی آمدند گروه
  ای، هاشمی و آقای بهشتی، خامنه .  مان در شورای انقالب مطرح آردم موضوع را به دوستان   جلسه٢ يا ٣تشكيل 

ت داشته های ما نظار فعاليت   آقای هاشمی مامور شد به. اين آار بسيار مورد استقبال قرار گرفت. جمع بودند ...
 ». ماه طول آشيد٢ - ٣شايد   باشد و بعضا هم در جلسات ما شرآت می آرد و اين جلسات

سپاه پاسداران در حفاظت و سازمان دهی حکومت جهل و    بيان خاطراتش از نخستين روزهای فعاليت وی در ادامه
. ها گرفتند  مسجد سليمان را چپی  به ما گفتند شهربانی٥٨ارديبهشت سال   به خاطر دارم«: جنايت اسالمی، افزود

تومان در    ميليون٢٠قبل از ادغام اولين پولی آه به ما داده شد ... نيرو آماده آرديم و فرستاديم. نيرو بفرستيد
. به نام من پشت نويسی آرد  ايشان هم. دولت موقت چكی در وجه آقای هاشمی رفسنجانی نوشت.  بود٥٨شهريور 

های فدايی بود چاپ آردند و  متعلق به چريك    آارگر آه ی اين چك را در روزنامهفردا صبح عكس پشت و رو
  . ميليون تومان هم دولت موقت داد١٠٠بعد هم بودجه !! انقالب تقسيم شد  نوشتند هنوز هيچ اتفاقی نيفتاده، غنايم

ساعت   تصاص می داد پس ازوقتی که به ما اخ. مرتب درخواست مالقات می کرديم. دکتر يزدی بود  ارتباطمان با
 ».به ديدار ايشان می رفتيم...  شب بود و معموال من و مهندس غرضی و ١٢

. ابوشريف هم به اين ائتالف پيوسته بود. فروهايی هم داشت  سپاه در حال شکل گيری بود و فراز و«: وی ادامه داد
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... زحمت کشيديم  بودند در آن پادگان بسيارمن و تيمی که همراه من . وليعصر را هم آماده کرده بوديم  پادگان
مرکز نمی رفت، اختالف شديدی بين عمليات و فرماندهی   ابوشريف ادعای فرماندهی داشت و چندان زير بار سپاه

وقتی بنی صدر رييس جمهور شد حکم فرماندهی سپاه را به آقای مرتضی رضايی   پس از آقای منصوری. سپاه بود
کرد آه او   بنی صدر تصور می. طرفدار بنی صدر نبود. ای بود وان، شريف، محترم و انقالبی بسيار ج  ايشان. داد

اين جا به عنوان واسطه   من. از طرفی چون بنی صدر حکم داده بود سپاه زير بارش نمی رفت. طرفدارش است
پاه را شهيد کالهدوز اداره کند امور س. مقام خود کند  از ايشان خواستم مرحوم شهيد کالهدوز را قائم. عمل می کردم

 ».باشد  و او فقط فرمانده
البته بعضا با . آقای منتظری هم هيچ گاه مخالف سپاه نبودند«: آرد   گفتگو با ايسنا، خاطرنشان رفيق دوست در ادامه
ادغام،   زپس ا. اما سپاه خود را موظف به اطاعت از ولی فقيه می داند. سپاه مخالفت می کرد  بعضی از حرکت های
خواستند کار سياسی کنند بيرون   آن هايی که می. سازمان مجاهدين دو قسمت شد.  خود آمد ابوشريف با مجموعه

. از تشکيالت آقای محمد منتظری هم عده ای آمدند. ماندند  آن هايی هم که می خواستند نظامی باشند در سپاه. رفتند
درب آن جا را قفل کرد و ما . بوشريف به محل گارد دانشگاه ها رفتيميک روز من و ا  .خودش نيامد، قبول هم نداشت

يک روز آن جا . تشکيل شود  سپاه نبايد زير نظر دولت موقت. گفت شما اشتباه کرديد وارد سپاه شديد. نگه داشت  را
ما قدرتمند شده . چون امکاناتی نداشت. تعطيل کند  پس از آن خود منتظری مجبور شد پاسا را. بعد هم آمديم. بوديم
 ».با توصيه رفقا تعطيل کرد  با ما ارتباط داشت و آن جا را. بوديم

فرمانده کل قوا؛ فرماندهی براي سپاه    زمانی آه بنی صدر رفت پيشنهاد کرديم حضرت امام به عنوان٦٠سال «
. پاه فردي را معرفی کندايشان هم فرمودند آه شورای فرماندهی س. منصوب آنند تا سپاه منسجم شود و قوت بگيرد

  آقای بشارتی نيز نمايندگی مجلس را. که آقای رضايی مسئول اطالعات سپاه شده بود  در آن مقطع زمانی بود
سپاه آمده بودند افرادی مثل    جاسوسی فتح شده بود و عده ای از بچه های النه جاسوسی نيز به النه. برعهده داشت

 ».می کرد   رضايی در اطالعات کاررضا سيف اللهی آه البته با آقای
  

آن باغ به طور . به باغ شيان، باغ پذيرايی ساواک، رفتيم  برای اجماع روی يك فرد همه ما«:رفيق دوست ادامه داد 
افراد عضو شورای فرماندهی؛ شهيد محالتی و آقای موسوی خوئينی ها هم حضور   عالوه بر. کلی دست من بود

خدمت امام معرفی   ه اين نتيجه رسيديم که بهترين کسی را که برای فرماندهی سپاه می توانيماتفاق آرا ب  به. داشتند
به خاطر دارم . حاج احمدآقا اعالم کنيم  بنا شد اين موضوع را فردای آن روز خدمت. کنيم، شهيد کالهدوز است

در را باز . دم کسی در می زندهنوز هوا تاريک بود، متوجه ش  زمانی آه پس از پايان جلسه به خانه رفتم صبح
از زير عبايش قرآنی در آورد . حالی آه عبايی بر دوش انداخته، پشت در ايستاده است  ديدم شهيد کالهدوز در. کردم

پرسيدم آه پس . مطرح کرد  دليلی هم برای اصرار بر خواسته خود. مرا به قرآن قسم داد آه او را فرمانده نکنيم  و
 ».ه محسن را انتخاب کنيدچه کار کنيم؟ گفت آ

  
باالخره يک رای اضافه .  رای داشت٧آقای رضايی در آن جلسه سه رای آورده بود در حالی آه شهيد کالهدوز «

خدمت حاج احمدآقا . آقای رضايی مخالف بود  شهيد محالتی با فرماندهی.  رسيد٤کرديم و رای آقای رضايی به 
ايشان . مخالفت آقای کالهدوز با فرماندهی خودش را هم به او گفتم  دليل. زنگ زدم و قضيه را کامال تشريح کردم

احمدآقا می گفتند . مخصوصا آقای محالتی با او مخالفت داشت.  نفر با آقای رضايی مخالفند٣گفتم . دليل را هم پسنديد
نده سپاه حکم ندادم خود آقايان به حال برای فرما  مطلب را به امام اطالع دادند و امام هم فرموده بودند آه چون من تا

البته در نهايت متنی که امام . متن را به احمدآقا دادم. سيف الهی متنی نوشتيم  من و رضا. متنی بنويسند و بياورند
خالصه ! خواستند ما را امتحان کنند  ظاهرا امام می. به کلی عوض شده بود. نوشتند غير از آن متنی بود که ما داديم

 ».امام آقای رضايی فرمانده سپاه باقی ماند  تا زمان رحلت. و حکم را خواند رادي٢ساعت 
  

: سپاه در بدو فعاليت اش را نيز چنين توصيف کرد   گفتگو با ايسنا، اقدامات سرکوبگرانه رفيق دوست در ادامه
 » ...کرد  را سپاه شناسايی و مهار...  گنبد، کردستان و  حزب توده، جريان فرقان، قائله«
  

آرد و با بيان اين آه تاسيس اين بخش توسط بشارتی   وی همچنين به چگونگی تاسيس بخش اطالعات سپاه اشاره
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می توان به جرات گفت . بخش سپاه با آمدن آقای محسن رضايی کامال قدرت گرفت  اين«: انجام شد، اظهار داشت
اطالعات نخست   درصد از١٠العات سپاه و  درصد از آادر و دستاوردهای اط٩٠اطالعات تشکيل شده از   وزارت

همه سپاهی . اطالعات از سپاه جدا شد  به واقع هسته اصلی وزارت. وزيری، کميته انقالب و ساير نهادهای ديگر بود
اطالعات سپاه اطالعات بسيار . تشکيل دادند سپاهی بودند   درصد کسانی که وزارت اطالعات را٩٠بيش از . بودند

به ياد دارم که وقتی اطالعات سپاه حزب . شده بودند و با قدرت هم عمل کرده بود  ای خوبی جمعبچه ه. قوی بود
دوران طاغوت پيدا    درصد اين موفقيت را نتوانسته بود در٢٠را زد، خود آن ها می گفتند حکومت شاه حتی   توده
 » ...کند

کردند از همه    کشورهايی که با ما معامله میدر بين«: وی، در مورد خريد سالح و مهمات از کشورهای ديگر گفت
. چين هم به ما خوب فروخت. بيش تر کشور بی طرف سوئيس بود که در حد بااليی به ما مهمات خوب فروخت

از ليبی هم در حد . شمالی که هر چه داشت به ما می داد  کره. بلغارستان، لهستان، مجارستان هم به ما سالح فروختند
 ) ١(» .مجانی آورديم  ی استراتژيکبااليی سالح ها

  
  روايت ابراهيم يزدی- ٢
  

  واژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را من اول بار. سپاه را من تاسيس کردم: ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی
ور، نمايندگان وزارت کش  سپس شورايی را معين کرديم با حضور. به جای گارد ملی پيشنهاد کردم که تصويب شد

 .از سوی رهبری  دادستانی انقالب، ستاد مشترک ارتش، دولت موقت و يک نماينده
  

 ١٣٨٦ شهريور  ٢٠ ابراهيم يزدی، وزير امور خارجه دولت موقت بازرگان و دبيرکل فعلی نهضت آزادی، سه شنبه
در ابتدای پيروزی انقالب : گفت» ...خواهيم  ما جايزه نمی«، درباره تشکيل سپاه با اين عنوان ٢٠٠٧ سپتامبر ١١ -
بر عهده من گذاشته شد و من اين نيرو را به نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی   تشکيل نيروی گارد ملی) اسالمی(

 .اندازی کردم  راه
افرادی مثل مرحوم بهشتی و آقای موسوی «همچنين يادآور شد،   ابراهيم يزدی، در گفتگو با يک نشريه هفتگی،

را به بازوی نظامی حزب جمهوری اسالمی تبديل کنند و به ) سپاه پاسداران(نيرو   داشتند ايناردبيلی قصد 
 ».سپاه بگماريد  نيز آن را بيان کردند و حتی در جلسه ای به ما گفتند که محمد منتظری را به فرماندهی  صراحت
من نام آن ها را    که-داشت » انقالب جهانی«من، به دليل اين که محمد منتظری نظراتی مثل «: وی افزود

گرفتند ) دولت موقت(پس از آن سپاه را از ما .  با فرماندهی او در سپاه مخالفت کردم-تروتسکيست ايرانی گذاشته ام
 ».و زير نظر شورای انقالب قرار دادند

اد کردم که تصويب ملی پيشنه  واژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را من اول بار به جای گارد«: يزدی، اضافه کرد
کشور، دادستانی انقالب، ستاد مشترک ارتش، دولت   سپس شورايی را معين کرديم با حضور نمايندگان وزارت. شد

 ».موقت و يک نماينده از سوی رهبری
اگر چه برخی از دوستان . من حکم مرحوم الهوتی را برای نمايندگی از طرف امام خمينی گرفتم«: وی تاکيد کرد

 ».ر شورای انقالب با مرحوم الهوتی موافق نبودندروحانی د
نماينده دولت موقت و سه   اين شورا با حضور سرهنگ ايرجی از ستاد مشترک ارتش و خودم به عنوان«: وی افزود

آقای مهندس توسلی دعوت کردم تا آيين نامه و   نفر ديگر که اسامی آن ها در خاطرم نيست، تشکيل شد و من از
وی زمان تشکيل آن » .اين کارها شد و آن پنج نفر ستاد هماهنگی سپاه شدند  باالخره هم. ه را بنويسداساسنامه سپا
 .نفره را چند روز پس از انقالب در دفتر نخست وزيری عنوان کرد  جلسه پنج

به سپاه از دولت موقت   يزدی با رد سخنان محسن رفيق دوست که در خاطراتش گفته بود، دستور انتقال هدايت
امام . آقايان اين حرف ها را االن می زنند  خيلی عجيب است که«: شورای انقالب را امام خمينی داده اند، گفت
مسئول در برابر ناامنی ها بوده و بنابراين ابتکار به خرج داده و يک   خمينی دولتی را منصوب کرده و اين دولت

دولت    گفت که اين نيروی نظامی قرار نبوده زير نظرحال آيا می شود. مردمی شکل داده است  - نيروی نظامی
. هماهنگی سپاه منصوب کردند  آقای الهوتی را به نمايندگی از خود در شورای) امام(اصال ايشان ... موقت باشد؟

 ».کنند  کسانی که چنين ادعايی را می کنند، بايد حرف خود را ثابت
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نهادی بيرون از    آن جا، سپاه بخشی بود در درون دولت ودر«: وی در خصوص ساختار سپاه و دولت موقت گفت
نگاه ما به . با هماهنگی با آن ها انجام شود  همچنين شورای پنج نفره بر آن نظارت داشت تا اقدامات سپاه. دولت نبود

 ».نبود  سپاه يک نگاه عمودی و از باال به پايين
جمشيديه گروهی را به   در پادگان)  شهيد محمد منتظریابو شريف و(برخی آقايان «: ابراهيم يزدی اذعان کرد

سپاه پاسداران انقالب اسالمی را اعالم کرده   اين در حالی بود که دولت موقت تاسيس. صورت جداگانه تشکيل دادند
کنفرانسی گذاشتيم و در خصوص آن توضيح داديم که در آرشيو صدا و   و در يکی از سالن های پادگان عباس آباد

 ».ا موجود استسيم
ما هم . اشکالی ندارد، بگويند  آن هايی که می خواهند بگويند خودشان اين کارها را کرده اند،«: يزدی در پايان گفت

خواهيم ولی تاريخ را بايد آن گونه که اتفاق افتاده است،   ما جايزه نمی(!) می گوييم که جايزه را به آن ها بدهيد 
 )٢(» ... روايت کرد

  
 يت محمد غرضی روا- ٣

سپاه پاسداران، استانداری کردستان و   محمد غرضی پس از تشکيل حکومت اسالمی، سمت های مختلف در
، ١٣٧٦ تا ١٣٦٤، به عنوان وزير نفت انتخاب و از سال   ١٣٦٠ استانداری خوزستان را به عهده داشت و در سال

 .تلفن بود  وزير پست و تلگراف و
ای دارد با  مناسبت هفته دفاع مقدس مصاحبه   ره روز يک شنبه اول مهرماه خود بهروزنامه اعتمادملی در شما

 .و از بنيان گذاران سپاه پاسداران  ، استاندار خوزستان در زمان جنگ»محمد غرضی«
 های  اولين تلفن  شناسند چه امروز ايرانيان محمد غرضی را همه با عنوان پست و تلگراف و تلفن می : ملی  اعتماد

زوايای ديگری نيز دارد آه آم تر    اند، اما شخصيت غرضی همراه خود را از دوران محمد غرضی دريافت آرده
و نقش  غرضی درباره استانداری خوزستان آه اولين استانداری در زمان جنگ است . شود درباره آن سخن گفته می 

ای آه خدمت  او در اين مصاحبه به جلسه . فته استمی آم تر سخن گ ب اسال انقال  گيری سپاه پاسداران خود در شكل 
. آند اشاره می   رفته و مجوزی آه برای تشكيل سپاه گرفته و اتفاقات پس از آن درباره فرماندهی سپاه  حضرت امام

 . گذراند روزگار می   طبقه دهم سازمان ملی زمين و مسكن جايی است آه اين روزها غرضی در آن
  

 سپاه چه نقشی داشتيد؟گيری  شكل   شما در
به محض اين آه اين مجوز . برای تشكيل سپاه گرفتم   خدمت حضرت امام رفتم و مجوزی٥٧بنده در اواخر سال 

اولين اتفاقی آه افتاد اين بود آه دولت موقت گفت ما سپاه تشكيل می . شدند  صادر شد دولت موقت و بقيه درگير
تعيين آردند و ما به    يزدی و دوستانشان ما را برنتابيدند و خودشان فرماندهفرمانده سپاه بودم اما آقای  من. دهيم 

 . تدريج فاصله گرفتيم
 فرمانده تعيين شده چه آسی بود؟

  
منفرد در آن جا ماموريت   زمانی آه من فرمانده بودم آقای دانش. به نظرم آقای يزدی يك مدتی مسئوليت داشت

.  جمهور شد آقای رضايی را فرمانده آردند رئيس  صدر آردند وقتی هم آه بنی   داشت و آن ها بيش تر با او آار می
شناخت و زمانی آه  ابوشريف من را می . ابوشريف را به جای من گذاشتند  يك اتفاق ديگر هم افتاد و آن اين آه آقای

و ديدم   ار شنيدم، آمدم بيرونام رفت بيرون و يك دفعه من صدای رگب اتاق فرماندهی سپاه نشسته   آمد و ديد من در
 . برويد  ابوشريف آف زمين را به رگبار بسته است من فهميدم منظور اين است آه شما

  
 اند؟ دوست هم بوده  رفيق   نقل شده آه همراه شما در جلسه با امام افراد ديگری از جمله آقای

  
و افراد ديگر خيلی تمايل داشتند آه فرمانده دوست  رفيق   من رفتم خدمت حضرت امام و ديگران نبودند اما آقای

 .طالقانی رخ داد در سپاه بودم... فرزندان آيت ا  من تا زمانی آه ماجرای. باشند
   فرمانده سپاه قبل از آقای محسن رضايی عنوان می شود و نام آقای٤ها نام   قول  نقل   ها و اما در مصاحبه

 شود ولی نامی از شما نيست؟ ده می منصوری به عنوان اولين فرمانده سپاه بر
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هاشمی و آقای منصوری  آقای   فرمانده بودم و در اتاق فرماندهی نشسته بوديم آه شهيد محمد منتظری به همراه  من
 هشت نفری در همان جا -آه داريم، اما به هر حال هفت  گفتم فرمانده. خواهيم فرمانده تعيين آنيم آمدند و گفتند می 

من ديدم آه هدف آنان . آرد و منصوری را به عنوان فرمانده انتخاب آردند  گيری هاشمی رای  آقای جمع شدند و 
فرمانده   است رفتم خدمت حضرت امام و گفتم آه آقايان نظرشان اين بوده است آه آقای منصوری  برداشتن من

 . حضرت امام گفتند منصوری آيست من گفتم از آقايان بپرسيد. شوند
 اقات برای چه بود؟اتف  اين

  
. خواستند آن نزديك نبود را برای فرماندهی سپاه نمی   آسانی آه در قدرت سياسی بودند شخصی مانند من آه خيلی به

صرفا وابستگی خاصی به حضرت امام داشتم لذا مجموعه نهضت آزادی،   من وابسته به گروه خاصی نبودم و
  . تابيدند  های ديگر من را برنمی می و گروه ب اسال ن انقالمجموعه سازمان مجاهدي  مجموعه حزب جمهوری،

 داشتند؟  ب چه نقشی در تاسيس سپاه اعضای سازمان مجاهدين انقال
تشكيل و يك قدرت شد همه به سمت آن   آردند و وقتی آه سپاه  ها به تشكيل سپاه فكر نمی  هيچ آدام از اين مجموعه

آند آودتا است و تنها  تنها خطری آه ما را تهديد می    امام گفتم آهمن يك آلمه خدمت حضرت. هجوم آوردند
 . آند سپاه است  ای آه می تواند ما را حفظ مجموعه 

 داشتيد؟  طالقانی شما چه نقشی... در ماجرای بازداشت فرزندان آيت ا
 متهم است تو پرونده دارد و اين فرد  طالقانی رفتم و گفتم آه... من سراغ آيت ا. آن جا ما دچار اين مصيبت شديم

زاده در روزنامه آورد آه غرضی  بوده است فردای آن روز قطب   آقای طالقانی به من فرمودند آه اين فرد خانه من
  آيت. آه ربطی به من نداشت چون يك عده با هم درگير شده بودند و او بازداشت شده بود  او را گرفته است در حالی

ما رفتيم زندان، . زندانی آرد  هادوی من را هادوی داد و آقای  ويل دادستان وقت يعنی آقای طالقانی من را تح... ا
گيرد در آن زمان آقای عراقی در قم نزد  قضيه اوج می   صبح فردای آن روز. آقای رحيمی دژبان آن موقع ارتش بود

ما . گويند حيدری خودمان است ام می آنند آه غرضی آيست مرحوم عراقی به ام می   حضرت امام بودند امام سئوال
 .گويند برويد غرضی را آزاد آنيد اشراقی می ... امام به آيت ا. حيدری مشهور بوديم  در نجف به

آقای   ما هم رفتيم خدمت حضرت امام، امام به من فرمودند آه با... اشراقی ما را نزد حضرت امام برد... ا آيت
مناسب نيست خدمت آقای اشراقی گفتم   من نزد آقای بهشتی رفتم و ديدم جو. ياوريدبهشتی برويد و آقای طالقانی را ب

خره از آانال های  علی بابايی آقای طالقانی را مخفی آرده بود باال. آه جو مناسب نيست گفتند علی بابايی را پيدا آن
امام برد و   طالقانی را نزد... ا آيتاشراقی، ... ا آيت. آه در يكی از باغ های آرج مخفی هستند  مختلف متوجه شديم

ما را در افتتاح مجلس خبرگان فرمودند   بعد هم آقای طالقانی. های زيبا را زد طالقانی آن حرف ... ا بعد هم آه آيت
 . نگفتم  عما سلف آه من البته در پاسخ چيزی... ا عفی

  
مسلمان و مجاهد و ماجرای تقی شهرام و    های طالقانی متهم بود آه در ماجرای درگيری بچه... ا اما فرزند آيت

ب ترسيم  ب و ضدانقال آشی بين انقال هر حال اين اتفاق يك خط   شريف واقفی دامنه درازی دارد مرتبط است اما به
 )٣... (آرد 

  
  روايت محسن سازگارا- ٤

 دوم خرداد، به خارج کشور رفته محسن سازگارا، از بنيان گذاران و طراحان اوليه سپاه پاسداران که با شکست جناح
و غيره » فعال حقوق بشر«و » کارشناس«و از سوی رسانه های فارسی زبان راست و آمريکايی با القابی نظير 

نوشته و در سايت شخصی خود » سپاه و سه انحراف«معرفی می شود، سال گدشته طی مقاله بلند بااليی تحت عنوان 
 :د در رابطه با تشکيل سپاه پاسداران را چنين شرح داده استقرار داده است، از جمله روايت خو

 
 در نوفل لوشاتوی فرانسه، نخستين بار اين فکر مطرح شد که چون ممکن ٥٧خاطرم می آيد که در ماه آبان سال «

هيچ کس تصوری از پيروزی سريع . است دوره مبارزه انقالبی به درازا بکشد بايد به فکر يک ارتش مردمی بود
به همين دليل فکر . بيش تر مدل انقالب الجزاير يا کوبا پيش چشم ما بود و يک دوره جنگ طوالنی. الب نداشتانق

. آموزش تئوريک و سپس نظامی کادرهايی از ايران و اروپا و آمريکا آغاز شد. تشکيل يک ارتش مردمی مطرح شد
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خودم در . يکی دو نفر کسی از آن اطالعی نداشتمن يک اتاق در مهمانخانه دهکده نوفل لوشاتو اجاره کردم که جز 
با . ساختمان باغ سيب همراه ديگران می خوابيدم و آن اتاق را به کالس درس آموزش تئوريک تبديل کرده بوديم

همکاری صادق قطب زاده و سپس نيز آقای مهندس غرضی و دوستان ايشان از دو کانال متفاوت چندين گروه برای 
 .اما تقريبا تمامی آن ها پس از پيروزی انقالب به ايران باز گشتند. ورميانه اعزام شدندآموزش نظامی به خا

.  ما را با چند سئوال جدی مواجه کرد١٣٥٧ بهمن ماه ٢٣پيروزی برق آسای انقالب، در فردای روز پيروزی يعنی 
ده و قانونی قرار بگيرد که اول آن که سالح های پخش شده در ميان مردم چگونه بايد جمع آوری شود و تحت قاع

 ...بتوان در کوتاه ترين زمان، نظم و امنيت را به کشور اعاده نمود؟
  

بدين ترتيب، جدا از ادعای سازگارا، کسانی که در اطراف خمينی جمع شده بودند، از جمله ايشان مشغله شان را اين 
ه بود که آن ها در روزهای پايانی حکومت همين مشغل. مسئله مهم گرفته بود که چگونه مردم را خلع سالح کنند

پهلوی و از اين که حکومت سلطنتی به حکومت تحت رهبری بالمنازع خمينی انتقال داده شود به معامالت و بند و 
بست های نهان و آشکار خود از جمله با دولت های امپرياليستی و برخی از سران ارتش تا حدودی مطمئن شدند؛ 

که شعار » ارتش ضدخلقی منحل بايد گردد«را در مقابل شعار » ت خمينی رهبر ماستارتش برادر ماس«شعار 
 . گرايش چپ جامعه در مقابل گرايشات ناسيوناليستی و مذهبی بود، سر دادند

  
روز بيست و سوم بهمن آقای الهوتی نزد آقای خمينی رفت و از ايشان حکمی برای «: سازگارا، چنين ادامه می دهد

اعالميه ای هم تنظيم شد که بارها از راديو تلويزيون ملی کشور پخش شد و از . ح های تهران گرفتجمع آوری سال
من به همراه . مردم خواسته شد تا سالح ها و اموالی را که از پادگان ها برده بودند به باغشاه آورده و تحويل بدهند

 يک هفته ضمن جمع آوری سالح های شهر، آقای الهوتی از دبيرستان رفاه عازم باغشاه شدم و در آن جا ظرف
اين اسم هم پيشنهاد آقای مهندس محمد توسلی بود که . طرح تشکيل سپاه پاسداران انقالب اسالمی را هم نهايی کرديم

طرح تهيه شده برای سپاه توسط آقای . کمی بعد در دولت آقای مهندس بازرگان مسئوليت شهرداری تهران را پذيرفت
ستاد مرکزی اين نيروی نظامی . ن نخست وزير در امور انقالب به دولت و شورای انقالب رفتدکتر يزدی معاو

تازه تاسيس از باغشاه به عباس آباد و در کم تر از يک هفته به يک ساختمان خالی و تازه ساز متعلق به ساواک 
جدا از باغ مهران، مقر ساواک، در ساختمان . منتقل شد که ظاهرا قرار بود اداره چهارم ساواک در آن ساختمان باشد

چند خيابان باالتر از آن در انتهای يکی از خيابان های فرعی سلطنت آباد که امروزه خيابان پاسداران ناميده می شود 
اندکی بعد که . فرماندهی سپاه مرکب از آقايان دانش منفرد، غرضی، رفيق دوست، افروز و بنده بود. قرار داشت

ن مسلح ديگر کم و بيش با همين اهداف تشکيل شده اند، به خواهش بنده حاج مهدی عراقی پا در فهميديم دو سازما
ميانی و در واقع ريش سفيدی کرد و جلساتی را تشکيل داد که سازمان های مسلح و انقالبی ديگر هم همگی پذيرفتند 

 هاشمی رفسنجانی از سوی شورای انقالب در جلسات هماهنگی نهايی ميان آن ها با سپاه، آقای. که به سپاه بپيوندند
پس از آن در . شرکت می کرد و صورت جلساتی تنظيم و امضاء گرديد و بدينسان ادغام آن ها در سپاه قطعی شد

کميسيونی مرکب از بنده و آقای يوسف کالهدوز با کمک گرفتن از آقای داودی شمسی، در اساسنامه سپاه هم 
خاطرم هست حدود يک ماه بعد از پيروزی انقالب، شبی در مقر سپاه تازه تشکيل، . شدتغييراتی به عمل آمد و نهايی 

تمامی فکرهای منجر به . با دکتر مصطفی چمران که به تازگی از لبنان برگشته بود جلسه طوالنی و مفصلی داشتم
ت بسيار مفيدی برای کادرسازی هدفم استفاده از دانش و تجربه او بود پيشنهادا. تشکيل سپاه را با او در ميان گذاشتم
دکتر چمران کمی بعد، معاون نخست وزير در امور انقالب و سپس هم وزير . در سپاه و نحوه سازماندهی آن داشت

 . دفاع شد
)  نفر٥٠٠حداکثر تا (حلقه اول مرکب از جمع اندکی کادر چند جانبه . در طرح اوليه سپاه سه حلقه پيش بينی شده بود

کادرهای تربيت . امور فرماندهی و ستادی سپاه توسط همين ها اداره می شد. و در استخدام سپاه بودبه صورت ثابت 
حلقه دوم يک کادر نيمه . شده برای فرماندهی ارشد جنگ های چريکی هم قرار بود از ميان همين کادر ثابت باشد

دم و به صورت داوطلب جذب شده و اين افراد از ميان اقشار مختلف مر.  هزار نفر بود٥٠٠وقت و حداکثر تا 
اينان می توانستند . اين ها به صورت فرماندهان دسته های چريکی مردم انجام وظيفه می کردند. آموزش می ديدند

درحالی که شغل اصلی ايشان چيز ديگری بود، به صورت منظم، مثال . حقوق مختصری هم بابت اين کار بگيرند
حلقه سوم هم شامل .  تاکتيک های جنگ های چريکی را بايد تمرين می کردنديک روز در ماه انواع مهارت ها و
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در مدارس، دانشگاه ها، کارخانجات، ادارات، مزارع و خالصه در همه جا، . همه مردم می شد، هرچه بيش تر بهتر
 )٤(» ...هر داوطلبی، می توانست آموزش ببيند و الاقل سالی يک بار در مانورهايی شرکت نمايد

  
يک معاونت :  گفته بود٨۴يان ذکر است که بهزاد نبوی، هنگامی که پست وزارت در حاکميت داشت، در سال شا

بود آه آقاى محسن سازگارا مسئول آن بودند و خيلى از آارهاى سياسى هم آه » در نخست وزيری«سياسى مهمى 
 . شد در اين معاونت به سرانجام می رسيد در وزارت آشور انجام مى  بايد

  
  

 گوشه هايی از تناقضات روايات رفيق دوست، يزدی، محمد غرضی و سازگارا
  

بود، جمع شده    در محل پادگان لجستيكی ارتش آه تا چند روز قبل فرماندار نظامی تهران:روايت رفيق دوست
هم به آن جا رفتم، ديدم عده ای از آقايان مثل مهندس صباغيان، تهرانچی، مرحوم علی فرزين، جعفری، من . بودند

پرسيدم قرار است سپاه تشكيل شود؟ گفتند آه . آردم و نشستم  سالم. آن جا جمع شده اند... محسن سازگارا، سنجقی و
و آن يادداشت را » دوست  محسن رفيق-١: شدسپاه پاسداران انقالب اسالمی تشكيل «بر روی آاغذی نوشتم . بله

 ».ديگران گذاشتم  مقابل
  

واژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را . سپاه را من تاسيس کردم:  ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی:روايت يزدی
مايندگان ن  سپس شورايی را معين کرديم با حضور. به جای گارد ملی پيشنهاد کردم که تصويب شد  من اول بار

 .از سوی رهبری  وزارت کشور، دادستانی انقالب، ستاد مشترک ارتش، دولت موقت و يک نماينده
  
نماينده دولت موقت و سه نفر ديگر   اين شورا با حضور سرهنگ ايرجی از ستاد مشترک ارتش و خودم به عنوان«

 دعوت کردم تا آيين نامه و اساسنامه سپاه آقای مهندس توسلی  که اسامی آن ها در خاطرم نيست، تشکيل شد و من از
نفره   وی زمان تشکيل آن جلسه پنج» .اين کارها شد و آن پنج نفر ستاد هماهنگی سپاه شدند  باالخره هم. را بنويسد

 . را چند روز پس از انقالب در دفتر نخست وزيری عنوان کرد
  

به محض اين . برای تشكيل سپاه گرفتم  و مجوزی خدمت حضرت امام رفتم ٥٧بنده در اواخر سال  «:روايت غرضی
اولين اتفاقی آه افتاد اين بود آه دولت موقت گفت ما سپاه . شدند  آه اين مجوز صادر شد دولت موقت و بقيه درگير

ند تعيين آرد  فرمانده سپاه بودم اما آقای يزدی و دوستانشان ما را برنتابيدند و خودشان فرمانده  من. دهيم تشكيل می 
 . و ما به تدريج فاصله گرفتيم

  
 فرمانده تعيين شده چه آسی بود؟

  
منفرد در آن جا ماموريت   زمانی آه من فرمانده بودم آقای دانش. به نظرم آقای يزدی يك مدتی مسئوليت داشت

. انده آردند جمهور شد آقای رضايی را فرم رئيس  صدر آردند وقتی هم آه بنی  داشت و آن ها بيش تر با او آار می 
شناخت و زمانی آه  ابوشريف من را می . ابوشريف را به جای من گذاشتند  يك اتفاق ديگر هم افتاد و آن اين آه آقای

و ديدم   ام رفت بيرون و يك دفعه من صدای رگبار شنيدم، آمدم بيرون اتاق فرماندهی سپاه نشسته   آمد و ديد من در
 ».برويد   است من فهميدم منظور اين است آه شماابوشريف آف زمين را به رگبار بسته

  
من به همراه آقای الهوتی از دبيرستان رفاه عازم باغشاه شدم و در آن جا ظرف يک هفته ضمن  :روايت سازگارا

اين اسم هم پيشنهاد آقای . جمع آوری سالح های شهر، طرح تشکيل سپاه پاسداران انقالب اسالمی را هم نهايی کرديم
... فرماندهی سپاه مرکب از آقايان دانش منفرد، غرضی، رفيق دوست، افروز و بنده بود... حمد توسلی بودمهندس م

پس از آن در کميسيونی مرکب از بنده و آقای يوسف کالهدوز با کمک گرفتن از آقای داودی شمسی، در اساسنامه 
  . سپاه هم تغييراتی به عمل آمد و نهايی شد
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در مورد تشکيل سپاه پاسداران، در اظهارات رفيق دوست، يزدی، غرضی و سازگارا، در هر صورت تناقضات 

قطعا هر کدام از اين دست اندرکاران تشکيل سپاه، از ديد و منافع خود تاريخ را می نويسند و . بسيار مشهود است
از . نه سپاه کنار بکشندصد البته طوری هم می نويسند که پای خودشان را از عملکردهای جنايت کارانه و سرکوبگرا

 .اين رو، شکی نيست که حقيقت را پنهان کنند و يا نيمه ای از آن را بر زبان بياورند
  

شکی نيست که تاريخ روزی روزگاری از اين ها و هم سران و فرماندگان و مديران رده باالی سپاه، ارتش و 
 !اطالعات و غيره حسابرسی خواهد کرد

 

 )٢! ( اين نيروی تروريستی مخوف؟-حکومت اسالمی  سپاه پاسداران
 بخش دوم 

 قبلی و محمد علی جعفری فرمانده جديد سپاه مختصری درباره رحيم صفوی فرمانده
 ای سرشناس سپاه و وزارت اطالعاتاز چهره ه برخی

 سپاه قدس نيروی برون مرزی؛
 

، ١٣٨۶ و فرمانده کل قوای مسلح ايران، روز شنبه دهم شهريور ماه  حکومت اسالمی  خامنه ای رهبر آيت اهللا علی
ب اين سمت منصو رحيم صفوی را از فرماندهی سپاه پاسداران برکنار و به جای وی محمد علی جعفری را به يحيی
 .کرد

مقام فرمانده کل سپاه ايران، به رحيم صفوی ماموريت داد تا به کردستان برود و به  ، يوسف کالهدوز، قائم۵٩فروردين  
 پاسدار اصفهانی عازم سنندج ٢٠٠صفوی، به همراه . نيروهای سرکوبگر برای سرکوب مردم انقالبی کردستان بپيوندد

را برای سرکوب » گردان ضربت«او، اولين . تان را برعهده می گيردمی شود و فرماندهی نيروهای سپاه در کردس
 .اولين فرمانده گردان ضربت نيز، برادر وی سيدمرتضی صفوی بود. گذاری می کند شورش مخالفان پايه 

اين تغيير زمانی صورت گرفت . فرماندهی سپاه پاسداران ايران را بر عهده داشت١٣٧۶ از سال  يحيی رحيم صفوی 
سپاه پاسداران را در ليست گروه های تروريستی قرار  در نظر دارد انه های آمريکا اعالم کردند که واشنگتنکه رس
ما سنگی به چاه انداختيم تا مارها «: ، در شهر قم، گفته بود١٣٧٧سخنرانی رحيم صفوی فرمانده کل سپاه در سال . دهد

 …»و زبان های را می بريمقلم ها را می شکنيم . بيرون بيآيند و سرشان را بکوبيم

های سپاه   آيلومتر از متروی تهران به يكی از زير مجموعه٢٧در فروردين گذشته قرارداد نسبتا بزرگ احداث  
) رييس دفتر رحيم صفوی، فرمانده سپاه(اين قرارگاه آه تحت مديريت سردار وفايی . واگذار شد) انبياء قرارگاه خاتم(

ها و اقدامات اقتصادی آشور دخيل و ذيسهم بوده است و از جمله پروژه  ر بسياری از پروژهقرار دارد پيش از اين نيز د
 .های گازی عسلويه را از آن خود آرده است  ميدان١٦ و ١٥بزرگ انجام فازهای 

چستان  لوله گاز از عسلويه به بندرعباس و سيستان و بلو با قرارداد يك ميليارد و سيصد ميليون دالری برای ايجاد خط 
االنبياء و وزارت نفت منعقد شد، دخالت و سلطه سپاه   خرداد ميان قرارگاه سازندگی خاتم١٧آه روز چهارشنبه 
های اقتصادی آالن آشور نقطه عطف ديگری يافت و اين نهاد از رهگذر به قدرت رساندن  پاسداران بر پروژه

های شرآت متقاضی واگذار   و با درنظر گرفتن صالحيتبايست با انجام مناقصه نژاد، قراداد بزرگی را آه می احمدی
های اقتصادی آشور خيز  شود بدون انجام هرگونه تشريفات و مقرراتی از آن خود آرد و در چنگ انداختن بر فعاليت

 .بلند ديگری برداشت
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ا به اين نسبت داد آه ها از سوی سپاه ر در جريان انعقاد قرارداد مزبور رحيم صفوی به عهده گرفتن انجام اين پروژه 
های خصوصی چندان رغبتی به  در مناطقی مانند سيستان و بلوچستان و آردستان امنيت آافی برقرار نيست و شرآت

  …فعاليت در اين مناطق ندارند

سپاه پاسداران به عنوان يك نهاد عمومى، انقالبى آه محصول «: رحيم صفوى، پيش از امضاى اين قرارداد گفته بود 
رى ملت بزرگ ايران است عالوه بر دو ماموريت دفاع از امنيت آشور و دفاع از انقالب اسالمى پس از پايان فداآا

 ».جنگ بزرگترين افتخارش آمك به دولت در سازندگى ايران بوده است

جوان نيروهاى «: وى با اشاره به اين آه سپاه فرزند ملت است و نيروهاى جوان و متخصص نسبتا آاملى دارد افزود 
اما نقطه آليدى » .فقط قانع به دفاع نيستند بلكه با مجوز مقام معظم رهبرى به عنوان نياز انقالب وارد سازندگى شده اند

در . ما به هيچ عنوان مانع پيمانكاران شخصى و عمومى در آشور نبوده و نيستيم«: سخنان فرمانده سپاه چنين بود
لحاظ امنيت و سختى آار به ميدان بيايد يا قيمت باال مى دهد به ميدان آمده مواقعى آه هيچ پيمانكارى حاضر نيست به 

: وى تاآيد آرد آه سپاه تا به حال همه پروژه ها را براساس استاندارد و مطابق انتظار آارفرما انجام داده است» .ايم
اميدوارم در اين «: روژه گفتصفوى با تاآيد بر رعايت زمان بندى پ» .پروژه ها را به قيمت پايين ترى بسته ايم«

پروژه عظيم آه با عنايت رياست جمهورى و سعى و تالش وزير مومن و انقالبى به سپاه واگذار شده عزم، اراده، دانش 
 ».فنى، سرعت انقالبى و تخصص و رعايت استانداردهاى فنى را به منصه ظهور برسانيم

داران، دستيار و مشاور عالی علی خامنه ای، فرمانده کل قوا رحيم صفوی، پس از برکناری از فرمادهی کل سپاه پاس 
درباره استراتژی نطامی حکومت اسالمی و موقعيت نظامی » مهر«وی در گقتگويی با خبرگزاری حکومتی . شده است

موضوع سران کاخ سفيد بدانند جمهوری اسالمی هيچ گاه تسليم اين فشارها نخواهد شد و بايد اين : آمريکا در منطقه گفت
 …را درک کنند که اگر عاقالنه بينديشند، بايستی ايران قدرتمند را بپذيرند

 سال و نيم پيش، آن را ۴است که ما حدود « نبرد علوی«جنگ نامتقارن همان  :فرمانده سابق سپاه پاسداران توضيح داد 
ق و افغانستان را اشغال نظامی کردند و آن هم بعد از اين که آمريکايی ها عرا. تبديل به يک استراتژی بازدارنده کرديم

 .رقم زدند جديدی را در منطقه  هزار نيرو در عراق، شرايط١۶١ هزار نيرو در افغانستان و ۵١با حضور حدود 

در حال حاضر که تهديدات عليه جمهوری اسالمی ايران را از سوی يک قدرت فرامنطقه ای چون : وی ادامه داد 
و در اين تغيير، شيوه آموزش  ختار و هم سازمان نيروهای مسلح کشورمان را تغيير داده ايمسا کنيم، آمريکا احساس می
سالح  و در اين راستا تغيير يافت و دکترين نظامی نيروهای مسلح به ويژه نيروهای سه گانه سپاه ها، استراتژی جنگی

دفاع همه جانبه، نبرد علوی و جنگ « را نام اين استراتژی که طراحی شد جنگ فرامنطقه ای ها و تجهيزات متناسب با
 .گذاشتيم» نامتقارن

می کنيم تا بتوانيم به بهترين و  مفهوم اين استراتژی آن است که ما ضعف و قوت های دشمن را شناسايی: گفت صفوی 
عيت مثال اين يک واق. دشمن وارد عمل شويم موثرترين روش، با بهره گيری از نقاط قوت خود، برای ضربه زدن به

ولی ما هيچ گاه به سالح و تجهيزات تکيه نکرده ايم ،   تجهيزات و تسليحات دشمن از ما برتری دارد است که
خردمند همراه با واحدهای کوچک  و از نيروی انسانی مومن شجاع و انسان محوری را در دستور کار داريم بلکه

 .خودکفا، متحرک و چابک بهره منديم

قادرند هم با هلی کوپترهای  امروز نيروهايی که سپاه تربيت کرده :اران همچنين اداعا کردفرمانده سابق سپاه پاسد 
  ٢۵٠٠امروز نيروی مقاومت بسيج با تشکيل . آمريکايی مقابله کنند و هم با واحدهای زرهی يا مکانيزه آنان

است که در هر روستا که  مفهومکه بدان  کشور، دفاع مسطح يا موزاييکی را آموزش داده عاشورا و الزهرا در گردان
 .يک پايگاه بسيج است، مردم آن منطقه عضو بسيج اند و می توانند از روستای خود دفاع کنند
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های اوليه را   گام در بسيج توانسته ايم اکنون نظامی و امنيتی نيز در بعد :کرد در ادامه گفتگو با مهر خاطر نشان وی 
برنامه ريزی که کرده ايم، اميدواريم در چند سال آينده به  ها را تجهيز کنيم و باآن   درصد٣٠ الی ٢٠حدود  برداريم و

 .تجهيز شوند طور کامل همه آن ها

توانسته ايم کارهای بسياری را انجام دهيم، مثال تاسيس  ساير رسالت های بسيج نيز خوشبختانه در: صفوی ادامه داد
ظرفيت بسيج آن قدر وسيع است که  که اين امر نشان از آن دارد که…  بسيج اساتيد، بسيج دانشجويی، بسيج مهندسين و

می تواند تمامی نخبگان کشور را در اقشار متخصص درخود جای دهد و طبيعتا سپاه پاسداران از ظرفيت اين اعضای 
 .بسيجی استفاده می کند زيرا اين پشتوانه عظيم علمی برای سپاه بسيار مهم و تاثير گذار است

ايام فرماندهی سپاه پاسداران سئوال شد  در تلخ ترين و شيرين ترين خاطره وی شگر صفوی در خصوصاز سرل 
در  بيان کنم، زيرا خاطره را برای برای بنده مشکل است که بخواهم تلخ ترين و شيرين ترين: وی چنين توضيح داد که

که در اين ميان   حوادث مختلفی بوديماين سال ها، هم در عرصه سياسی داخلی و هم در عرصه خارجی کشور شاهد
 حادثه ای تلخ و زشت بود که خوشبختانه با حضور به موقع بسيج و سپاه، کم تر از يک ١٣٧٨حادثه فتنه هجده تير سال 

 …بنده به حساب می آيد اين حادثه جزو تلخ ترين خاطرات. روز مسئله جمع و جور شد

 سئوال  و مسئوليت جديدش رخ داده ص تغييراتی که در اين نهاد نظامیخصو خبرنگار مهر از فرمانده سابق سپاه در 
بنده از مدتی قبل در خصوص تغييراتی که قرار است در سپاه انجام شود، باخبر  : توضيح داد که سرلشگر صفوی شد
نده جديد جلسات خصوصی با سرلشگر جعفری فرما اکنون نيز به عنوان دستيار و مشاور عالی فرمانده کل قوا. بودم

. سپاه قدرت دفاعی کشور است و همين امر باعث می شود روابط بنده با سرلشگر جعفری پايدار بماند سپاه دارم، زيرا
همان گونه که با امير سرلشگر صالحی فرماندهی کل ارتش، سردار نجار وزير دفاع و سردار احمدی مقدم فرمانده 

به درستی انجام   بتوانم در موضع دستياری و مشاورت حضرت آقا،ارتباط داشته و خواهم داشت تا نيروی انتظامی
 …وظيفه کنم

 رسول، درباره دخالت سپاه در سياست ٧ را در مراسم صبحگاه لشکر  صفوی، فرماند کل سپاه، فرمان عمليات سياسی 
فر اين ها به مجلس بروند  صحنه بيائيم و با رای خود نگذاريم ليبرال ها و لو يک ن ما در مرحله دوم بايد به«… : گفت
 ).١٣٧۵ فروردين سال ٢٩کيهان (…» .  بخواهند برای ملت و کشور مشکل درست کنند و

 به عنوان نماينده دانشكده در انجمن اسالمی ١٣۵٨جعفری در سال .  در يزد است١٣٣۶محمدعلی جعفری، متولد سال  
او پس از تعطيل .  در تهران نيز فعال بود١٣۵٨بان  آ١٣دانشگاه تهران حضور داشت و در اشغال سفارت آمريکا در 

 ها شد و در  دانشگاه، مدتی در جريان انقالب فرهنگی فعال بود و پس از شروع جنگ به عنوان يك بسيجی عازم جبهه
جعفری در دوران جنگ بيش از يک دهه مسئوليت .  به عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد١٣۶٠سال 

 .وی زمينی سپاه را برعهده داشتندفرماندهي نير

محمد علی جعفری، به عنوان مسئول عمليات ستاد مشترك و جانشين نيروی زمينی سپاه مشغول فعاليت بود و از سال  
 سال آخر آن، مسئوليت ۵ سال بر عهده داشت، آه در ١٣ مسئوليت فرماندهی نيروی زمينی سپاه را به مدت ١٣٧١

، مسئوليت راه اندازی مرکز راهبردی سپاه از ١٣٨۴در سال .  تهران نيز بر عهده وی بودفرماندهی قرارگاه ثاراهللا
 .و در اين مدت او در مرکز مذکور مشغول فعاليت بوده است. طرف آيت اهللا خامنه ای به وی واگذار شد

دی را اين گونه وی شرح وظايف مرآز راهبر. مامور به تشكيل مرآز راهبردي سپاه شد١٣٨۴سردار جعفری در سال  
مرآزی برای فكر آردن با فراغت خاطر از مسئوليت های اجرايی و مشرف بر مسائل و «: توصيف آرده بود

آارگيری نيروهای فرهيخته سپاهی آه پشتوانه بسيار ارزشمندی برای رشد و تعالی اين  های سپاه از طريق به ماموريت 
 ».نهاد خواهد بود
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سردار سرتيپ پاسدار محمدعلی جعفری، باتوجه به تجارب با ارزش «: ای وی آمده استدر حکم آيت اهللا خامنه ای بر
 های متنوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی، جناب  ها و مسئوليت  های گوناگون و در رده  و سابقه درخشان شما در دوران

انتظار دارم . آنم منصوب می عالی را با اعطای درجه سرلشگری به فرماندهی اين سازمان انقالبی و خدمتگزار 
الزم .  مديريت و فرماندهی خويش برجسته سازيد  آميز سپاه در همه ابعاد آن را در برنامه افزون و تحول پيشرفت روز

توفيقات همه شما را از خداوند . دانم تقدير و سپاس خود را از خدمات ارزنده سردار سرلشگر صفوی ابراز نمايم می 
 ».نمآ متعال مسئلت می 

 ١۶پيش از او محسن رضايی به مدت . بدين ترتيب، سردار رحيم صفوی، پس از ده سال از فرماندهی سپاه کنار رفت 
  .مدت برعهده داشت های آوتاه  سال فرماندهی اين ارکان سرکوب مهم را پس از چند دوره فرماندهی 

 برخی از چهره های سرشناس سپاه و وزارت اطالعات

 سه نامزد رياست جمهوری، يعنی هاشمی رفسنجانی و محسن رضائی و محمود احمدی نژاد، در سه چهره معروف و
دور گذشته که به قدرت رسيدن احمدی نژاد منجر شد در بسياری از ترورها، به ويژه در قتل قاسملو و فاضل رسول و 

 .قادری در اتريش دخالت مستقيم داشته اند

شرکت می کرد در تشکيل شورای موقت سپاه دخالت داشت، اخيرا گفته است رفسنجانی که در جلسات شورای انقالب 
 .بانی سپاه او بوده است

اين ها طوری خود . پاسدارهای ديروز، مانند محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، امروز کت و شلوار پوش شده اند 
 محمد باقر  !و تيرخالص زن نبودند؟را دانشگاهی و فرهنگی معرفی می کنند که انگار روزی سرکوبگر و شکنجه گر 

علی الريجانی، دبير اسبق شورای عالی امنيت ملی پز ديپلمات . قاليباف، شهردار تهران، کت و شلوار سفيد می پوشد
اما در پس اين قيافه های بزک کرده، . محسن رضايی، خود را نظريه پرداز مسايل استراتژيک معرفی می کند. می دهد

اين ها و هم فکرانشان خون . سابقه آدمکشی و تروريستی و شکنجه گری و تيرخالص زن نهفته استافکار ارتجاعی و 
 .انسان های بی شماری را ريخته اند که تاريخ هرگز فراموش نخواهد کرد

صفوی روزگاری در يک نهاد با هم همکاری  زاده، محمدباقر ذوالقدر و يحيی رحيم محسن آرمين، مصطفی تاج«…  
 )۵(» .کردند می

سردارانی که با علی خامنه ای، رهبر حکومت اسالمی ايران، رابطه نزديکی دارند، در انجام هر کاری دست شان باز 
 .است

 اسالمی، از چهره های شاخص اصولگرايان  محمود احمدی نژاد، عضو شورای مرکزی جمعيت ايثارگران انقالب*  
 حوزه نظامی و از  ناس و مهره های اصلی حکومت اسالمی ازاست که هم چون بسياری ديگر از هم چهره های سرش

 . است مسير سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پا به عرصه سياست گذاشته

، يعنی چماق داران معروف به »لباس شخصی«وی يکی از سخنرانان عمده در همايش و نشست های گروه های  
 ». ويژه سپاه پيوسته بود ه به تيپداوطلبان«، ١٣۶۵ وی در سال  . انصار حزب اهللا است

احمدی نژاد پيش از اين .  استاندار اردبيل بود محمود احمدی نژاد در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، 
از جمله مسئوليت های پاسدار .  در دهه شصت معاون و فرماندار ماکو و خوی بود که استاندار اردبيل شود، چهار سال

احمدی نژاد در سال های نخست دهه شصت . سئوليت ستادهای جنگی در استان های غربی کشور بوداحمدی نژاد، م
وی در اين دو شهر . نقش ويژه ای در سرکوب و دستگيری مخالفان سياسی در شهرهای ماکو و خوی ايفاء کرده است

 .ه است، سمت فرمانداری اين دو شهر را نيز به عهده داشت»عضو تيپ ويژه سپاه«به عنوان 
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 تحوالتی که پس از دوم  در انتخابات رياست جمهوری و با» اصالح طلبان«پس از پيروزی جناح دوم خرداد حکومت  
 احمدی نژاد در استانداری پايان يافت، به   در ساختار دولت و وزارت کشور و مجلس رخ داد، فعاليت محمود٧۶خرداد 

روی آورد تا اين که درست دو سال پيش از » فرهنگی و اجتماعی  فعاليت های علمی«طوری که خودش می گويد، به 
در دومين جلسه شورای شهر تهران، به ) ١٣٨٢ارديبهشت ماه ( رياست جمهوری نهم،  ثبت نام نامزدهای انتخابات

 .سمت شهردار پايتخت منصوب گرديد

ئولين ترور مخالفين، به ويژه در خارج از احمدی نژاد، يکی از پايه گذاران انجمن دانشجويان اسالمی، پاسدار و از مس 
از اين رو، پس از به قدرت رسيدن وی، در وين پايتخت اتريش، اعالم گرديد که وی به همراه رفسنجانی و . بود کشور 

هر سه اين افراد جزء داوطلبين انتخابات .  دخالت مستقيم داشته است١٩٨٩محسن رضايی در قتل رهبران کرد در سال 
حاميان اصلی احمدی نژاد در اين نمايش انتخاباتی، سپاه، سپاه . وری اخير بودند و با همديگر رقابت کردندرياست جمه

 .انصار حزب اهللا، اين اراذل و اوباش و چماق دار است قدس، گروه های فشار و سرکوب، لباس شخصی ها،

، »صدا و سيما«متمادی مسئوليت  ده سال وی حدود  . علی الريجانی، از جمله کادرهای اوليه سپاه پاسداران است* 
 مسئول تهيه برنامه هايی مانند  از جمله الريجانی، . به عنوان نماينده ولی فقيه به عهده داشت يعنی راديو و تلويزيون را

برنامه هايی که هدف اصلی آن تخريب چهره های مستقل مبارز فرهنگی و . و تواب سازی بود…هويت يک و دو 
» هويت«توليد مجموعه برنامه «: راديو بی بی سی، در اين رابطه گفته است. رونده سازی برای آنان بوداجتماعی و پ

که در آن بسياری از چهره های روشنفکری ايران مورد شديدترين حمالت قرار گرفتند، به زعم بسياری، از نقاط 
ی قتل های زنجيره ای، حضور روح اهللا  و پس از ماجرا١٣٧٧در سال . تاريک کارنامه الريجانی به حساب می آيد

موضوع اعترافات فعاالن دانشجويی در تلويزيون، . جنجال های بسياری آفريد» چراغ«حسينيان در برنامه ای با عنوان 
پيش تر . که بسياری آن ها را تحت فشار می دانستند، از ديگر نقاط مورد سئوال در عملکرد سازمان صدا و سيما بود

سازمان صدا و سيما مورد انتقادهای تند  - ١٣٧٨ تيرماه -آرامی های مربوط به کوی دانشگاه تهران در جريان نا 
دانشجويان قرار گرفت که درخواست استعفای دکتر الريجانی، رياست سازمان، را داشتند؛ خواسته ای که در آن زمان 

سالمی ايران، الريجانی جای خود را به معاون به جايی نرسيد تا حدود چهار سال بعد سرانجام به حکم رهبر جمهوری ا
 ».سازمان و همقطارش در سپاه پاسداران، عزت اهللا ضرغامی، بسپارد

 و در اوج سرکوب خونين مردم قبل از اين که به فرماندهی کل سپاه پاسداران  ، در سال شصت»محسن رضايی« 
مله پاسدارانی است که در سرکوب مخالفين، وی از ج. منصوب شود، فرماندهی اطالعات سپاه را به عهده داشت

سرکوب مردم کردستان، طرح های خانه گردی برای دستگيری مخالفين سياسی و اعضای اپوزيسيون، شکنجه و کشتار 
بسياری از افراد . زندانيان سياسی و ترور فعالين اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور نقش ويژه ای ايفا کرده است

 .ر شکنجه گاه ها و زندان های حکومت اسالمی، به شکنجه گران و آدمکشان حرفه ای تبديل شده اندتحت فرمان وی د

وی طی دوران فرماندهی خود در سپاه ده ها هزار تن از جوانان و دانش آموزان کشور را به مسلخ جنگ ايران و 
مرحله دوم «و سپس »  سياست جنگمرحله اول«وی، طی سخنانی در راديو تلويزيون دولتی، سخن از . عراق فرستاد

يا با هجوم ناگهانی به . ، از جمله دانش آموزان مدارس کشور را تشويق می کرد به جنگ بروند» عمومی و بسيج
 .محالت، جوانان را دستگير کرده و به زور به جبهه های مرگ می فرستادند

طرحی که در . را اعالم کرد» ن در جبهه هاتشکيل کالس های دبيرستا«، با افتخار ١٣۶٣رضايی، در زمستان سال  
 و چند ١٣۶٣ مرداد ٢٣روزنامه اطالعات در . آن دوران با هماهنگی وی و وزارت آموزش و پرورش به اجرا درآمد

روز پس از سمينار مشترکی که رضايی به همراه چند تن از مقامات وزارت آموزش پرورش برگزار کرده بودند، در 
ضمن تاکيد بر نقش ارزنده و قابل ستايش دانش آموزان در جنگ، موضوع تربيت «:  آنان نوشتاين رابطه به نقل از

در صدر وظايف »  و تهيه امکانات و تقويت مجتمع های آموزشی در جبهه ها دانش آموزان برای خدمت در جبهه ها
 )۶. (قرار گرفته است
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از تشكيل سپاه پاسداران مسئوليت دفتر سياسی اين نهاد پس : های رضايي در حکومت اسالمی ايران عباتند از مسئوليت 
 نيز ٧۶ تا ۶٨وی، از سال .  فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود٧۶ تا ۶٠را برعهده داشت و در سال های 
انقالب او پس از استعفاء از فرماندهی آل سپاه پاسداران .  دار بود االنبياء را عهده فرماندهی قرارگاه بازسازی خاتم

اسالمی به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس آميسيون اقتصاد آالن اين نهاد منصوب شد آه در حال 
 .حاضر اين مسئوليت را برعهده دارد

پس از پيروزى انقالب دوره اى از فعاليت هاى سياسى پايان گرفت و يك مرتبه با اين مساله «: محسن رضايی می گويد 
آن موقع لباس سياست را درآوردم و به جبهه رفتم و . آشورم دچار ناامنى و شورش و جنگ شده استروبرو شدم آه 

من در تشكيل سازمان مجاهدين انقالب در تشكيل برخى ديگر .  سال فعاليت سياسى١٠آن هم پس از . لباس رزم پوشيدم
داشتم اما وقتى جنگ شد به خاطر از گروه ها، در استقرار نظام جمهورى اسالمى و تشكيل دولت و مجلس نقش 

ضرورت آن روزها لباس نظامى پوشيدم و وقتى جنگ تمام شد، احساس آردم بايد به ضرورت ديگر در عرصه 
 )٧(…» مديريت و اقتصاد بپردازم و به همين دليل دوباره لباس نظامى را درآوردم

 قبل از فرماندهی سپاه، امام چه شناختی از شما داشتند؟: بازتاب 

سياست من هم هميشه آن بود آه بدون واسطه پيش امام می . در حقيقت در مدرسه علوی ما به امام پيوستيم: رضايی 
رفتم  آمد، بالفاصله می  لذا بنا به حوادثی آه پيش می . آردم خيلی آم عمل می … يعنی اصال از طريق مسئوالن و. رفتم 

دادم، به طوری آه يك روز ناچار شدم، سازمان  ت ايشان می های خودم را خدم خدمت امام و اطالعات و تحليل 
 گذاری آردم،  اطالعات سپاه را آه پايه.  گذاری آنم مجاهدين انقالب را رها آنم و بيايم در سپاه و اطالعات سپاه را پايه

» واحد اطالعات« اسم بينی نشده بود؛ يعنی اصال واحدی به آه از ابتدا در طرح اساسنامه سپاه چنين چيزی پيش  با اين
آرد، همين باعث شد آه ما  هايی آه ايشان می  وجود نداشت، ولی به خاطر ارتباطی آه من با امام برقرار آردم و تاييد

ها و نظرات  در سپاه درست آنيم و به اين وسيله تحليل » های سياسی واحد اطالعات و بررسی «يك واحدی را با نام 
و » شما ادامه بده«می گفت، . آرد داديم و ايشان نيز مرتب مرا تشويق می   و به امام می رفتيم خودمان را مرتب می 

اين ارتباط تقريبا دو سال قبل از اين آه من . گفت، اين آار را شما دنبالش برويد و جوابش را برايم بياوريد حتی مثال می 
 )٨. (فرمانده سپاه شوم به طور مستمر با امام برقرار شد

د باقر قاليباف، کانديد دوره گذشته رياست جمهوری و شهردار فعلی تهران بزرگ و فرمانده سابق نيروی محم*  
از آن جمله . انتظامی است که از زمان تاسيس سپاه پاسداران تا قبل از پست نيروی انتظامی، در آن مشارکت داشت

 . عهده دار بودفرماندهی لشکر نصر و سپس فرماندهی نيروی هوايی سپاه پاسداران را

راديو بی بی سی، اشاره به سوابق قاليباف، به نامه ای نيز اشاره کرده است که در آن، وی از جمله عليه دانشجويان  
وی برای سه سال فرمانده نيروی هوايی سپاه بود و وقايع کوی دانشگاه تهران نيز در همين «. معترض نوشته است

ی های کوی دانشگاه تهران، روزنامه کيهان نامه محرمانه جمعی از فرماندهان چند روز پس از نا آرام. دوره رخ داد
» کاسه صبر«فرماندهان امضاء کننده نامه به خاتمی نوشته بودند که . سپاه به محمد خاتمی رييس جمهور را منتشر کرد

مد باقر قاليباف، فرمانده وقت نام مح. وارد عمل خواند شد» اگر دولت نا آرامی ها را کنترل نکند«ايشان لبريز شده و 
اما در دوره فرماندهی قاليباف اتفاق ديگری نيز در يکی . نيروی هوايی سپاه پاسداران نيز در ميان امضاء کنندگان است

اداره اماکن نيروی انتظامی . از ادارات تحت امرش رخ داد که موجب پرسش های بسياری در مورد عملکرد وی شد
.  يا بازداشت روزنامه نگاران، سينماگران، فعاالن سايت های اينترنتی و وبالگ نويس ها کردبارها اقدام به احضار

مسايل مربوط به پرونده وبالگ نويسان همواره يکی از . بازداشت هايی که عموما بدون طی مراحل قانونی انجام می شد
وی . ن مبارزات انتخاباتی بوده استسئواالت خبرنگاران يا شرکت کنندگان در جلسات سخنرانی قاليباف در جريا

 ».تاکنون پاسخی که مانع از طرح دوباره اين موضوع در مصاحبه ها يا جلسات پرسش و پاسخ شود، ارائه نداده است

) دوم خرداد(سعيد حجاريان، که امروز يکی از چهره های سرشناس و تئوريسين جناح اطالح طلب حکومت اسالمی * 
 اطالعات و امنيت   و بخش٢٠٩وزيری، از بازجويان بند  ن دفتر اطالعات و امنيت نخست  گردانندگا است، يکی از
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 اطالعات حکومت اسالمی در محلس، پيگير طرح   تشکيل وزارت سپاه پاسداران، نماينده دولت برای دفاع از اليحه
هوری اسالمی، معاونت وزارت  اطالعات و دستگاه امنيتی جم اهداف و اسناسنامه وزارت اطالعات، پايه گذار وزارت

 . نقش فعال و تعيين کننده ای داشت۵٧اطالعات در همه سرکوب ها و شکنجه ها و اعدام های سال های اوايل انقالب 

من «:  توضيح می دهد الدين باقی، يکی ديگر از چهره های معروف دوم خرداد است، درباره گذشته خود چنين عماد*  
در آن زمان سپاه به . در سپاه بودم و دوره سربازی ام را گذراندم  )١٣۵٩ - ١٣۶١سال (ب فقط دو سال در اوايل انقال

در تمام اين دو .  نبودم  نهادی مردمی و مورد احترام همگان بود و من نيز مطلقا در هيچ کار اجرايی و عملياتی واقع
يدادهای اروپا و آمريکا بودم و مدتی هم  اخبار و رو سال عضو دفتر سياسی در بخش خارجی و مسئول بررسی و تحليل

.  بودم که کارش تدوين جزوات آموزشی بود و چند ماه نيز تدريس می کردم عضو مرکز تحقيقات عقيدتی و سياسی
 مجموعه   عضويت در سپاه نيز صرفا کار آموزش و پژوهش انجام می دادم و سرانجام به دليل نوشتن بنابراين در مدت
 گذشته يكی از اتهامات مرا اخراجی  ر فشار شديد قرار گرفتم به نحوی آه جريده آيهان در چند سالمقاالت و آتابی د

 ». بگويد بودن از سپاه ذآر آرده بدون اين آه تمام ماجرا را

حال کيهان راست می گويد يا باقی، مربوط به خودشان است مسئله مهم عضويت وی در سپاه پاسداران، در سال  
، يعنی دوره اوج رعب و وحشت آفرينی حکومت اسالمی و نقش جنايت کارانه سپاه در اين دوره و ١٣۶١ تا ١٣۵٩

امروز کسی انتظار ندارد که اعضای سابق سپاه مانند باقی، نقش حقيقی خود در سپاه را به . دوره های بعد از آن است
نبوده، بلکه بر » می و مورد عالقه همگاننيروی مرد«بر خالف ادعای باقی، سپاه هيچ موقع يک . جامعه اعالم کنند

عکس هم ديروز اين نيروی مخوف و هم امروز آن جز سرکوب، تهديد و ترور، شکنجه و اعدام مخالفين و حتی منتقدين 
 .حکومت اسالمی چيز ديگری نبوده است و مورد نفرت همگان است

ای و حمله به خوابگاه دانشجويان نام او در مطبوعات روح اهللا حسينيان که بارها در جريان پرونده قتل های زنجيره *  
وقت انعکاس يافت، دورانی نماينده دادستانی در وزارت اطالعات و امنيت فالحيان بود و اکنون رئيس مرکز اسناد 

دفاع کرد مجلس ختمی » قتل های زنجيره ای«او، به شدت از سعيد امامی و جنايات وی در واقعه . انقالب اسالمی است
. سعيد امامی در زندان، برای وی ترتيب داد، به باالی منبر رفت و به دفاع از امامی برخاست» !خودکشی؟«ه پس از ک

روح اهللا حسينيان، هم اکنون يکی از جدی ترين حاميان . وی، سعيد امامی را يکی از ماندگارترين اخبار آن دوران ناميد
 .احمدی نژاد و دولت او است

ی، برای برخی از زندانيان سياسی اوين و همچنين در دوران سعيدامامی در وزارت اطالعات، حسين شريعتمدار*  
حسين بازجوی . اتاق تواب سازی راه انداخته بود برای تمامی فعالين فرهنگی و سياسی چهره شناخته شده ای است

  .زندان اوين بوده است

زيرا او هر .  همه روزنامه ها ايران و جهان متفاوت استفعاليت حسين شريعتمداری، مدير مسئول کيهان، با مديران 
او، از هيچ . روز اولين کارش بررسی سياست های رسمی حکومت و مخالفين آن است تا در مورد آن موضعگيری کند

بنابراين، . زيرا او، نماينده رهبر حکومت اسالمی در روزنامه دولتی کيهان است. کس و هيچ مرجعی واهمه ای ندارد
 .ت اش گرم و محکم است و از خط و نشان کشيدن به هر کس و هر جريانی کم ترين ابايی نداردپش

او، حتی به سبک آيت اهللا ها فتوا صادر می کند و تفاوت فتوای او با فتوای مرگ آيت اهللا ها در اين است که او از  
يت اهللا ها عموما فتواهای خود را مخفی به آ. طريق يک نشريه دولتی پرتيراژ به طور علنی فتواهايش را صادر می کند

آخرين فتوای وی در مورد مجری يک برنامه تلويزيونی ماهواره ای خارج . عوامل خود برای اجرا ابالغ می کنند
 تا جائی که مدير مسئول کيهان  اين اولين بار است که يک شبکه ماهواره ای چنين مورد خشم قرار گرفته. کشور است

 نشود، مارهای فراوان ديگری آه غرب در آستين  اگر سر اين مار به سنگ سنگين آوبيده«: ويسددر موردش می ن
«… : وی، روش اجرای حکم را نيز چنين تعيين می کند» . پيدا می آنند دارد، جرات حضور و فرصت گزيدن بيش تر

شريعتمداری، صريحا آرزوی » . گلوله ای بر پيشانی منحوس و آفر گرفته او، ضرورتی غيرقابل ترديد دارد شليك
 ! »چه دلنشين است، صفير آن گلوله«:  مطلب چنين برجسته است خود را در انتخاب عنوان اين
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روزنامه کيهان، از همان تاسيس اش با بودجه دولتی شاه و موازين حکومت سلطنتی بنا نهاده شد و تا امروز که حسين 
آن مديريت می کند، هم چنان سياست ها و اهداف حکومت اسالمی را تبليغ شريعتمداری، به عنوان نماينده ولی فقيه بر 

 .و ترويج می کند

 - ۵ای در مورخ  حسين شريعتمداری، در جواب به کسانی که گفته اند حسين بازجوی زندان اولين بوده است، در مقاله 
دعوت از اينجانب برای بحث و «:  روزنامه کيهان که خود مدير مسئول آن بود با تاييد اين ادعا نوشت١٣٧٨ -١٠

نگام را اينجانب جزو آن ه…  صورت گرفته بودمجيد انصاریگفتگو با زندانيان گروهکی از جانب حجت االسالم 
دانم که بر اثر آن تعداد قابل توجهی از عناصر گروهکی بريده از انقالب و مردم به  پربرکت ترين ايام عمر خود می 
 )٩(» .آغوش انقالب و ملت بازگشتند

همچنين گفته شده است که حسين شريعتمداری، معاون بخش اجتماعی وزارت اطالعات در دوران فالحيان، از  
های  قتل «های حکومت اسالمی، از فعاالن طرح تروريستی  اندهان سپاه پاسداران، مسئول بخش فرهنگی زندان فرم

 .و از مشاوران ويژه صدا و سيما است» ای زنجيره

حسين شريعتمداری، همچنين ادعا کرده است که احسان طبری از رهبران و تئوريسن سرشناس حزب توده را او با 
حتی عکس از وی در حين بازجويی احسان طبری و گروهی شکنجه گر که ! سالم جلب کرده است؟بحث در زندان به ا

 .دور او را در زندان اوين گرفته اند منتشر شده است

 فعاليت خود پس از  ، درباره)ايسنا(حسين شريعتمداری، در گفتگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران  
 ها پيش می  من بعد از انقالب چون در دفتر سياسی سپاه بودم، بعضی وقت«: ها گفت زندان پيروزی انقالب اسالمی در 

ها  رفتند و با آن  ها صحبت شود، افرادی می   شد با آن   شدند و يا قرار می ها دستگير می آمد که بعضی از سران گروه  
با . هايی داشتيم زب توده، در زندان بحث با افرادی نظير احسان طبری و سران ح.  کردند؛ از جمله من صحبت می

 ».احسان طبری نزديک چند ماه مباحثه داشتيم

اما ديدگاه ديگر اين بود که .  بشو نيستند  شوند ديگر آدم ها، يک ديدگاه اين بود که کسانی که زندانی می در زندان « 
ها در ميان  ابراين خوب است که مشکالت آن اند؛ بن  شوند، فريب يک جريان و گروهی را خورده  کسانی که زندانی می
های زيادی می کردم و اين را هم بگويم  رفتيم و من خودم بحث  با اين انگيزه ما می . ها بحث شود گذاشته شود و با آن 

 از ها کسانی بودند که قبل که نه اسم مستعار داشتم و نه چيز مخفی ديگری، بلکه خيلی عادی بودم؛ چون اوال در بين آن 
 ».شناختند، از طرفی نيازی به اين کارها نبود انقالب در زندان بودند و من را می 

من ديدگاه «آقای مجيد انصاری با بنده تماس گرفتند، گفتند که . ها شدند آقای مجيد انصاری در مقطعی مسئول زندان « 
اند و دچار توهمی هستند که   که فريب خورده  هايی هستند ها بچه  دانم که تو هم اعتقاد داری خيلی از اين  تو را می

من .  خواهد بياييد در زندان با هم همکاری کنيم  ها القا کرده؛ چون چنين سابقه و ديدگاهی داری، دلم می تشکيالت به آن
   به آن های ديگر بعد از تماس آقای مجيد انصاری و اصرار ايشان، من به اتفاق دو سه تا از بچه» هم همين نظر را دارم

  من معموال بعد از ظهرها می.  رفتيم جا می ای دو يا سه روز به آن  رفتن ما چند سالی ادامه داشت که هفته . جا رفتيم
  آن دوران، دوران بسيار مشعشعی است که ده» «. رفتند ای دو ـ سه روز از صبح می رفتم اما بعضی از دوستان هفته 

 …ه شده استها نوشت ها جلد کتاب توسط زندانی 

 ها   زندانی زديم و همه شد به ديوار زندان می   نشريات ضدانقالب را که در خارج از کشور چاپ می  ما در آن موقع،« 
البته با افراد غيره مانند اعضای نهضت …» «  کردند که اين نشريات ممنوع است ها اعتراض می بعضی .  خواندند می

يا مثال در دوران نزديک فروپاشی . سمی داشتيم؛ مثال با آقای راشد الغنوشیهای خارجی هم بعضا مذاکراتی غيرر 
. جمهور شد، در تبريز مذاکراتی داشتيم ها بعدا رييس شوروی سابق با بعضی از سران آذربايجان که يکی از آن 

 )سیيعنی تا مقطع قتل عام زندانيان سيا(» . دايما بود۶٧-۶٨ ها تا حدود سال  بنابراين، اين بحث
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که  من خودم از قبل از اين «:  چگونگی حضور خود در کيهان و سير تغيير مسئوالن آن گفت شريعتمداری، درباره 
 همراه با کارهای ۶۵ يا ۶۴ های  مسئوليت سرپرستی موسسه کيهان و مديرمسوولی روزنامه را داشته باشم، از سال

 . انتخاب کردند کردم، بعدها، رهبر معظم انقالب، بنده را ديگر که می

وی قاضی هوشمند، قانون دان، «: ها، گفت ی قاضی مرتضوی و عملکرد او در تعامل با رسانه  شريعتمداری، درباره 
هم، تصميماتش در بسياری از مواقع سرنوشت ساز  متعهد و غيروابسته به هيچ جريان و گروه سياسی است، به نظر من 

 ».و به نفع مردم و نظام بوده است

در آن زمان از آقای حسين «: اری، رئيس فراکسيون مجمع روحانيون در مجلس نيز به ايسنا، گفته استانص 
شريعتمداری و چند نفر از همکارانشان که درقسمت فرهنگی سپاه پاسداران و واحدهای فرهنگی مشغول به کار بودند و 

آقای : وی گفت. زمان زندان ها همکاری کردنددر اين موضوع تسلط کامل داشتند دعوت کردم و آن ها چند سالی با سا
شريعتمداری ساعت های متمادی، گاهی با يک يا چند نفر از دختران و پسران گروهکی به بحث های نظری، فکری و 

گفتند، در واقع اين اولين بار بود که  اعتقادی می پرداختند و بعضا در جلسه های عمومی تر به پرسش زندانيان پاسخ می 
آقای شريعتمداری در آن زمان به دليل آشنايی کامل : انصاری افزود. ان ها جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شددر زند

به مبانی نظری گروه های مارکسيستی و چپ و سابقه قبل از انقالب و توانايی باال، مباحثات ايدئولوژيک زيادی با 
و ديگر سران حزب توده و ساير گروه ها داشتند که سران برجسته گروهک های چپ از جمله با احسان طبری، عمويی 

 )١٠. (نتيجه اين مباحث برای کادرهای پايين تر و جوانانی که فريب تبليغات آن ها را خورده بودند، سازنده بود

چنين هشت تن از آسانی آه مقاله   مطبوعات و هم  جمهور از برگزيدگان جشنواره نژاد، رييس  اخيرا محمود احمدی  
 .نوشته بودند، تقدير و تشكر کرد»  دولت نهم عملكرد«نسبت به » تقدانه و منصفانهمن«

، صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در »ايسنا« ايران  به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان 
لی آه هيات داوران آار خود در حا«: ، افزود» بخش از جشنواره در ميانه راه اضافه شد اين« آه  توضيحی با بيان اين

» . جوايزی تقدير و تشكر آند جمهور تصميم گرفت آه از تعدادی از منتقدان خود نيز با اهدای  آرده بود، آقای رييس را
)١١( 

اولی، حسين شريعتمداری مدير مسئول : در صدر اين هشت نقر از رسانه های دولتی، دو نفر از همه سرشناس بودند 
هر دوی اين روزنامه حکومتی و از طرفداران . محمدآاظم انبارلويی سردبير روزنامه رسالت و دومی  آيهان  روزنامه

 .سفت و سخت احمدی نژاد هستند

عباس اميرانتظام بزرگ ترين قربانی «… : چنين نوشته است… محمد قوچانی درباره عبدی، گنجی، حجاريان و * 
 :و جالب توجه استدانشجويان پيروخط امام ارائه می دهد متفاوت 

با کليه کسانی که تا به حال صحبت کرده ام پس از چند دقيقه صحبت، يک حالت انسانيت از صورت و بياناتشان «  
 سال به نام عباس که روز اول هم از طرف دانشجويان ٢۴ تا ٢٢جوانی است در حدود . مشخص می شود جز يک نفر

ن شخص حرفش و نگاهش با دنيايی از کينه و نفرت توام است و مانند اي. آمده بود و سئواالت زننده ای نوشته بود
 اين تصوير از عباس عبدی تا چه اندازه واقعی است؟ نمی ١٣» .خنجری است که به دل فرو می رود مانند مامور عذاب

 امير انتظام هر چند عباس عبدی پس از انتشار خاطرات عباس امير انتظام، حضور خود را به عنوان مامور حبس. دانيم
تکذيب کرد و تکذيبيه ای به چاپ های بعدی کتاب اضافه کرد، اما نگاه عبدی و ديگر جوانان هم عصر او به مردانی 

 .چون امير انتظام هيچ گاه خالی از خشم نبوده است

س شد و دبير هيات هفت نفره فار.  عباس عبدی به شيراز رفت١٣۵٩چند ماه پس از اشغال سفارت آمريکا در بهار  
دفتری که هنوز پايگاه و زادگاه بسياری از نيروهای . در تهران عضو دفتر نخست وزيری شد. سپس به تهران بازگشت

در . سعيد حجاريان، خسرو تهرانی و عباس عبدی بخشی از اين نيروها بودند. امنيتی جمهوری اسالمی شناخته می شود



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 
 

 
  ٢٣از  ٢٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

 قرار داشت که تداوم صورت ايدئولوژيک نظام جمهوری اسالمی کنار دفتر اطالعات نخست وزيری، نهاد ديگری نيز
سپاه پاسداران انقالب اسالمی آموزگارانی از نسل جوانان جنوب تهران . در اين گونه نهادهای امنيتی محسوب می شد

ر در مرکز چون عمادالدين باقی و اکبر گنجی داشت که اين بار نه در جنوب تهران که در قم با يکديگر آشنا شدند ديدا
تحقيقات عقيدتی سياسی سپاه قم صورت گرفت که به دوستی ديرپايی تا زندان اوين انجاميد گنجی از اهالی خيابان سيزده 

بود و پس از انقالب اسالمی روابط خود را با اعضای حلقه نازی آباد تکميل کرد در سپاه پاسداران ) نهم آبان سابق(آبان 
نگی چون دکتر سروش و دکتر شهيدی بود تا در محيط نظامی به فعاليت فرهنگی همت او دعوت از چهره های فره

 به دنيا آمد و در ١٣٣٨اکبر گنجی در سال . باقی نيز در دفتر سياسی سپاه به تدريس و تاليف می پرداخت. بپردازد
سل جديد انقالبيان پس از انقالب اسالمی با آموزه هايی از شهيد مطهری و شريعتی به صف ن. نازی آباد رشد کرد

اين صفت گنجی و باقی علی رغم تفاوت های فردی . پيوست گرچه هيچ گاه در زمره کادر مرکزی قدرت قرار نگرفت
سعيد . و فکری شان مشترک بود، همچنان که عبدی و حجاريان تمايل بيشتر به حضور در ساخت قدرت داشتند

 . شدحجاريان تئوريسين و بنيانگذار اصلی وزارت اطالعات

من آن موقع برای بعضی از پست ها «: در آغاز موقعيت او چنان بود که گزينش کادرهای نظام را به او سپرده بودند 
يکی از اين گزينه ها . در نخست وزيری کار گزينش هم می کردم يعنی مسئوليت گزينشی بعضی از کادرها را داشتم

 ».د خبرساز ش١٣٧٧نيز سعيد امامی بود مردی که در سال 

بچه های نازی آباد و علی آباد در جنوب شهر تهران به نيکی به ياد دارند «: حجاريان اما مهم تر از اين حرف ها بود 
که سعيد از آغاز مسلمانی روشن ضمير و انديشه ورزی با ايمان بود و تاکنون نيز از گذشتٌه خويش شرمنده نبوده 

الح وزارت اطالعات ناميد در مجلس شورای اسالمی از تشکيل يک سعيد که بحق می توان او را بنيانگذار ص… است
وی در واقع نه فقط پيشنهاد ادغام نهادهای موازی اطالعاتی بلکه »  نهاد دموکراتيک اطالعاتی و امنيتی سخن می گفت

حضور يافت تا در مجلس و بيت امام . پيشنهاد تاسيس يک وزارتخانه را داد که در برابر نمايندگان مجلس پاسخگو باشد
 سال را در اين نهاد گذراند تا علی فالحيان آمد و سعيد حجاريان کار را به او ٨از اين پيشنهاد دفاع کند و خود حداقل 

عباس عبدی نيز . همراه با سعيد اما جوانان بسياری از جنوب و نازی آباد هم وارد وزارت اطالعات شدند. واگذار کرد
س از تشکيل وزارت اطالعات به دعوت آقای ری شهری به واحد بررسی آن پ«: به وزارت اطالعات پيوست

وزارتخانه رفتم و مسئوليت اداره بررسی کشورهای همسايه را داشتم ولی مدت زيادی در آنجا نماندم و اولين کسی از 
هران نمی گنجيد، اما وزير اطالعات هرچند در جمع جوانان جنوب ت»  .مديران بودم که بدون استعفا از آن جا بيرون آمد

ری شهری همان گونه که از نامش برمی آمد به حاشيه تعلق داشت اما با پيروزی انقالب اسالمی . دور از ايشان هم نبود
 )١٢. (و با ورود به وزارت اطالعات به سرعت وارد متن شد

مروز در چه موقعيتی قرار بدين ترتيب، سران و دست اندرکاران همه جناح های حکومت اسالمی، جدا از اين که ا 
دارند، بايد به اين واقعيت آشکار تاکيد کرد که همه آن ها، حاال يکی بيش تر و ديگر کم تر، همگی در سرکوب و کشتار 

 .مردم ايران نقش داشته اند، بنابراين، نبايد اجازه داد با تحريف واقعيت ها خاک بر چشم جامعه بپاشند

 نيروی برون مرزی؛ سپاه قدس 

در آن . سپاه قدس که از آن به عنوان شاخه برون مرزی سپاه ياد می شود در جريان جنگ ايران و عراق تاسيس شد 
زمان سپاه پاسداران با اين تحليل که با حمايت از نيروهای مخالف صدام در کردستان عراق که در حال جنگ مسلحانه 

اهنگی و حمايت از گروه های مخالف صدام در کردستان با دولت عراق بودند به گروهی از اعضای سپاه ماموريت هم
همين گروه در سال های بعد با به کارگيری تعدادی از شيعيان عراق که در قالب مجلس اعالی . عراق را واگذار کرد

 .اسالمی عراق در ايران بر عليه صدام فعاليت می کردند، سپاه بدر را نيز تشکيل دادند

عراق با نيروهای بين المللی که منجر به تفکيک دو منطقه در شمال و جنوب عراق شد، سپاه قدس، پس از جنگ اول  
کار خود را گسترش داد و سرمايه گذاری قابل توجهی بر روی جذب و آموزش شيعيان جنوب عراق در قالب سپاه بدر 

 .انجام داد
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  ٢٣از  ٢٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

 ٣٠٠نيرو از ميان اسرای عراقی حدودا در اولين فراخوان «: محسن رضايی، پرسابقه ترين فرمانده سپاه، گفته است 
طبيعتا در .  نفر داوطلب شدند که پس از انجام مصاحبه و شناسايی، جذب شدند و در تيپ بدر سازماندهی شدند۵٠٠الی 

و بعدا که عملکرد آن ها را خوب ارزيابی کرديم کار را . جذب و استفاده از اسرای عراقی با احتياط عمل می کرديم
 )١٣(» .توسعه داديم

. اعضای سپاه بدر که تحت نظر سپاه قدس در دوره صدام تشکيل شد، پس از سقوط صدام به عراق باز گشتند 
محمدرضا نقدی که زمانی فرماندهی سپاه قدس را بر عهده داشت و پس از آن فرماندهی حفاظت اطالعات نيروی 

سلطه طلبی آمريکا در عراق با بن «: استانتظامی را برعهده گرفت، در خصوص بحران عراق پس از صدام گفته 
بست مواجه شده که اين ثمره تالش های آن روز شهيد دقايقی است و االن لشگر بدر مثل سدهای آهنين مقابل توطئه های 

استکبار است و افراد لشکر بدر بعضا در پست های کليدی دولت عراق هم حضور دارند و به رام امام پايبند و وفادار 
 .سپاه قدس، به برنامه ريزی و انجام ترور مخالفان در خارج از مرزهای ايران را نيز به عهده داشت) ١۴(» .هستند

 ...ادامه دارد
 

  

 


