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 شکل گيري سپاه پاسداران 

امام خمیني)ره( سپپپاه پاسپپداران انقالب اسپپالمي پس از  فرمان ، به57پس از پیروزي انقالب اسپپالمي در سپپا  

ها و جلساتي با دولت موقت تشکیل شد و اساسنامه آن به تصويب شوراي انقالب رسید. در جريان تأسیس بحث

شت که اگر  شت و رئیس دولت موقت نیز تأکید دا ست دا شور را به د سکان اداره ک شوراي انقالب دولت موقت 

 .با عنوان سپاه پاسداران تشکیل شود بايد زير نظر دولت باشد ايخواهد مجموعهمي

دنبا  اجراي فرمان امام خمیني)ره( بودند تأکید داشتند مجموعه که به 57از سوي ديگر نیروهاي انقالبي در سا  

انقالب اسالمي در انقالبي سپاه پاسداران بايد زير نظر ولي فقیه باشد. جواد منصوري اولین فرمانده سپاه پاسداران 

ها )اعضاي دولت موقت( اصرار داشتند که مثالً دادگاه انقالب بايد منحل شود و دادگستري اين»گويد: اين باره مي

ها تماماً بايد زير نظر براي رسیدگي به افراد انتخاب شود و بنابراين سپاه پاسداران، جهاد سازندگي و نظاير اين

اي را لف بوديم و يک ماه و نیم با نمايندگان دولت بحث کرديم و باالخره اساسنامهدولت باشد. ما با اين نظر مخا

فقیه باشد، بنابراين اولین حکم شوراي براي سپاه پاسداران به تصويب رسانديم که سپاه پاسداران بايد زير نظر ولي

  1.فرماندهي سپاه، توسط شوراي انقالب و با تأيید امام صادر شد

اسالمي شکل  اه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان نهادي مکتبي و انقالبي در آغاز پیروزي انقالبسپبدين ترتیب 

هاي ط و حساسیتيتوجه به شرا هاي دشمنان دفاع نمايد.گرفت تا بتواند از انقالب در مقابل تهديدات و توطئه

دهد. جامعه انقالبي آن را نشان مي صعوبت نقش آفريني زمان شکل گیري اين نهاد انقالبي، اهمیت، حساسیت و

هاي خاصي مواجه بود. عناصر صاحب نفوذي هاي امنیتي با دشوارياز جنبهحاکمیت  ايران در آغاز پیروزي و تحقق

پیروزي خود را  هاي سیاسي غیر اصیلي که قبل ازديدند، گروهکپیروزي انقالب منافع خود را در خطر مي که با

دو  استعمارگر که با پیروزي ملت  هاي بیگانگان و مخاصماتودند، عوامل و نفوذيوارد صفوف مردم کرده ب

مبرم به يک تشکل امنیتي و دفاعي را براي امنیت جامعه و  ديدند، نیازمسلمان ايران منافع خود را بر باد رفته مي

قش بي بديل سپاه در خصوص در دوران دفاع مقدس و سازندگي نهدر ادوار بعدي ب حفظ انقالب نمايان ساخت.

 .حفاظت از اساس انقالب و نظام جمهوري اسالمي انکار ناپذير است

هاي متشکل از انقالبیون و توده مردم آيد، سازمانها پديد ميهاي مهم که پس از پیروزي انقالبيکي از سازمان   

هايي بودند که به هاي انقالب اسالمي و به تعاقب آن سپاه پاسداران انقالب اسالمي از اولین سازماناست. کمیته

يش و رفاه مردم پس از پیروزي انقالب اسالمي تشکیل ضرورت حل مسائل نظامي و امنیتي و تأمین امنیت، آسا

هاي کمیته و سپاه همان ايدئولوژي انقالب اسالمي است. هاي فکري و ايدئولوژيک تشکیل سازمانزمینه شدند. 

گیري دو سازمان به ويژه ي کارگزاري اين نتیجه حاصل شد که مردم انقالبي و متدين در شکلدر بررسي زمینه

                                                           
1 341333/28/01/1393https://www.tasnimnews.com/fa/news/ 
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ش زيادي ايفا کردند و در سپاه بیشتر، مبارزان و فعاالن سیاسي نقش داشتند. نقش روحانیون و علما در کمیته نق

هاي کمیته در بررسي ساختار سیاسي، نهاد رهبري و شوراي انقالب موافق سازمان.  نیز در کمیته قابل توجه است

در، رئیس جمهور وقت با عملکرد کمیته صو سپاه بودند. مهدي بازرگان، رئیس نهاد دولت موقت و ابوالحسن بني

گیري آنها نقش هاي سیاسي موافق کمیته و سپاه بوده و در شکلو سپاه مخالف بودند. اعضاي احزاب و گروه

ها داشتند. در بررسي ساختار اجتماعي و فرهنگي حوزه علمیه و روحانیت، دانشگاه و دانشگاهیان، مساجد و حسینیه

اقشاري مانند بازاريان و تجار و کسبه، کارمندان ادارات دولتي در تشکیل و گسترش  و افراد مذهبي و هیئتي،

 1.ها و سپاه نقش داشتندکمیته

وظايف کلي سپاه را به شرح ذيل اعالم  1358ارديبهشت  16اي در تاريخ شوراي فرماندهي سپاه طي اطالعیه

 کرد: 

 و دستگیري عناصر ضد انقالب کمک به اجراي امور انتظامي، امنیتي و کنتر ، تعقیب  .1

 هاي مسلح ضد انقالب مبارزه مسلحانه علیه جريان .2

 هاي عوامل يا قواي بیگانه در داخل کشور دفاع در برابر حمالت و اشغالگري .3

 هاي مربوطه همکاري و هماهنگي موثر با نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي مطابق آيین نامه .4

 سیاسي و نظامي کادرهاي سپاه  تربیت و آموزش اخالقي، ايدئولوژيک، .5

 انقالب اسالمي و دادگستري دولت جمهوري اسالمي ]شوراي [کمک در اجراي دستورات  .6

 هاي آزاديبخش و حق طلبانه مستضعفین جهان تحت نظارت رهبري انقالب اسالمي حمايت از نهضت .7

حوادث غیرمترقبه و کمک به مشورت و استفاده از نیروهاي انساني و تخصصي سپاه به هنگام بروز باليا و  .8

هاي به دنبا  فعالیت 2ه.هاي عمراني دولت به منظور استفاده هرچه بیشتر از نیروي سپاپیشبرد طرح

ها، حضرت ها و عناصر ضد انقالب و پس از آن حضور چشمگیر در جبههگسترده سپاه در مبارزه با گروهک

روهاي زمیني، هوايي و دريايي در سپاه پاسداران فرمان تشکیل نی 1364شهريور  26امام )ره( در تاريخ 

 3را صادر کردند.

                                                           
هاي هاي انقالبي پس از انقالب اسالمي ايران )مطالعه موردي: سازمانزمینه و بسترهاي فکري، ساختاري و کارگزاري به وجود آمدن سازمان"زيبا عابدي  -1

  1394،دانشگاه شاهد، دانشکده ادبیات و علوم انساني، کارشناسي ارشدپايان نامه  "هاي انقالب اسالمي ايران کمیتهسپاه پاسداران و 
 نیز : و cmoghaddas.ir/fa/publishlodefa سايت جامع دفاع مقدس - 2

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/ 5415/7494/93584  
 1379انديشه امام خمیني )ره(، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني )ره(،  ، سپاه پاسداران در33تبیان، جلد  -3

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=زیبا عابدی&basicscope=5&item_id=634625
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=زیبا عابدی&basicscope=5&item_id=634625
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 1سپاه پاسداران از منظر رهبران انقالب اسالمي 

 امام خمیني )ره(هاي اي از فرمايشگزيده 

 الصلوة علیهسپاه پاسداران که رکني بزرگ در پیروزي انقالب اسالمي است، با اقتدا به موالي خود سید مظلومان، »

شاهي بوده و در پاسداراي از انقالب هاي تاريک و ظلماني ستمخش ملت ايران و اسالم عزيز از شب، نجات بوالسالم

 .«ملي مؤثر و رکني رکین بوده و هستهاي آن عاو هدف

نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي، به حق از بزرگ ترين سنگرهاي دفاع از ارزش هاي الهي نظام ما بوده »

 .«خواهد بود و

دارم؛ چشم من به شماست، شما هیچ سابقه اي جز سابقه اسالمي من سپاه پاسداران را بسیار عزيز و گرامي مي»

 .«نداريد

يم که انقالب و جمهوري اسالمي و نهاد مقدس سپاه پاسداران اسالمي که به حق گومي اکید و جداً طور به من»  

هاي الهي نظام ما بوده و خواهد بود، به وجود يکايک شما )پاسداران( نیازمند ترين سنگرهاي دفاع از ارزشاز بزرگ

 .«است

مضامین  انيوفراهاي مورد انتظار امام از سپاه به ترتیب نقشبر اساس تحقیقات صورت گرفته در صحیفه نور امام 

پاسداري از انقالب  -3پاسداري از کشور اسالمي  -2پاسداري از اسالم  -1: جلد صحیفه امام عبارتند از  22در 

 پاسداران  توان نتیجه گرفت که: نقش سپاهمياست  پاسداري از جمهوري اسالمي -5 پاسداري از مردم -4اسالمي 

پاسداران از يکديگر جدايي  هاي پنجگانه سپاهنقشي دائمي، فراگیر، سرنوشت ساز، کلیدي و استراتژيک است. نقش

باشد. سازگاري شناسي و مقابله با دشمنان مي، محور دشمنرين فراواني محورها در مقوله نقشبیشت ناپذيرند.

پاسداران در بهبود مديريت و  پاسداران با نقش آن الزم و مناسب بوده و تبیین نقش و ويژگي سپاه ويژگي سپاه

 2کارايي آن موثر خواهد بود.

 رهبر معظم انقالب بیاناتاي از گزيده  

سپاه پاسداران در سايه ي روحیه ي انقالبي و معنويتي که از سرچشمه ي جوشان د  منور و روح مصفاي آن »

و خالص سپاه و بسیج را سیراب  جوشید و بیش از همه، جوانان رزمندهصالحان پیوسته مي قدوه يامام عارفان و 
                                                           

1 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/01/28/341387/ 
(، سره)قدس خمینيالزم براي ايفاي اين نقش از ديدگاه حضرت امام هايپاسداران انقالب اسالمي و ويژگي تبیین نقش سپاه ،کلهروديحیدرزاده ...اوحر -2

 1374 ،دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگانيدانشگاه تهران، کارشناسي ارشد 
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ر به جمهوري اسالمي ايفا کند و در کنار کرد توانست نقش تعیین کننده اي را در دفع حمله ايادي استکبامي

ارتش و با به کارگیري بسیج مردمي، درس تلخي به دشمنان اسالم بدهد و حفظ و استمرار نظام جمهوري اسالمي 

 .«را تضمین کند

سپاه پاسداران انقالب اسالمي که مولود مبارک انقالب اسالمي است، در همه ي جهان پس از صدر اسالم »... 

سابقه اي است. اين پديده در حقیقت مظهر عیني و مجسمي است براي شعارهاي انقالب اسالمي، بيپديده ي 

هاي بزرگ با سالح اتکا  به خدا، شعار غلبه خون بر شمشیر و شعار حرکت شعار ايستادگي در مقابل همه ي قدرت

م انزجار و نفرت، بدين پديده هاي بزرگ در سراسر جهان با چشبراي نجات مستضعفان و از همین روست که سلطه

 .«نگرند چنان که به انقالب اسالميي الهي مي

 .«سپاه پاسداران نور چشم و عضو اصلي انقالب است، چرا که از بطن انقالب رويیده، رشد کرده و رو به کما  است»

 هماهنگي از هاموفقیت ي همه و بوده «معنوي خلوص» با «نظامي سلحشوري» همراهي در سپاه، برجستگي» 

 افتخارات گذاران پايه و اسالم صدر القدر جلیل مجاهدان صفت که اصلي عنصر اين و است شده ناشي دو اين

 .«شود حفظ پاسداران سپاه در بايد همواره است، اسالم تاريخي
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 کارکردهاي سپاه پاسدران

 

   

. 

 

 دوران دفاع مقدس ودوره تثبيت نظام  حفاظت از  اساس نظام و تماميت ارضي در.1

توان در حل غائله کردستان، کشف مقابله با هاي تثبیت نظام جمهوري اسالمي را ميبديل سپاه در سا نقش بي

مقابله جدي ، مقابله جدي با منافقین و اشرار مناطق مختلف کشور و نیز کودتاهاي مختلف از جمله کودتاي نقاب

شور با جريان ضد انقالب در مناطق مختلف ک شمرد.هاي ديگر تجزيه طلب و  شکل بر  گیري شايد بتوان گفت با 

سیج زير نظر و با هدايت و ف سپاه بعد مردمي و فرارب شد و اين امر در طو  دفاع گماندهي  سپاه دو چندان  یري 

هاي گوناگون سپپپاه در در نتیجه فعالیتتوان گفت لذا مي مقدس در توفیقات سپپپاه نقشپپي اسپپاسپپي داشپپت.

سترده در جبههزمینه شور و حضور گ سطح ک سیج هاي فرهنگي، تبلیغاتي و انتظامي در  شکیل ب ها و همچنین ت

کارکردهاي  سپاه

حفظ تماميت ارضي به 

خصوص دردوران دفاع 

مقدس

نوسازي و سازندگي اقتصادي

با محوريت قرارگاه  سازندگي

خاتم االنبياء

و  تقويت فرهنگ انقالبي

خلق الگوي مديريت 

جهادي

نخبه سازي و نخبه 

پروري

حفاظت از اساس 

انقالب با  حضور در 

عرصه امنيت سازي و 

بازدارندگي 

شکل بخشيدن به عمق 

استراتژيک نظام با 

هدايت بسيج
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، اساسنامه جديد سپاه پاسداران به تصويب مجلس 61بیست میلیوني مردمي به فرمان امام خمیني )ره( در سا  

 رماندهي عالي مقام رهبري انقالب معرفي شده است. شوراي اسالمي رسید که طبق آن، سپاه نهادي تحت ف

شتر وظیفه تأمین امنیت داخلي و مبارزه با گروه سیس بی سپاه در بدو تأ ست که اگرچه  هاي ذکر اين نکته الزم ا

برانداز را بر عهده داشپپت، ولي با توجه به شپپرايط بعدي به وجود آمده در کشپپور يعني شپپروع تهاجم عرا  به 

 وظیفه حراست و دفاع از مرزهاي کشور را نیز بر عهده گرفت. مرزهاي کشور، 

 . هدايت بسيج به منزله عمق استراتژيک نظام2

ساني داوطلبانه و  شرايط زماني و مکاني را براي خدمت ر سب با  سترهاي متنا ست که ب سیج نهادي ا در يک تعريف، ب

. بسیج برآيند همه قواي ملي بوده دهدميهاي دروني )خودانگیخته( سامان سودمند اجتماعي توسط نیروهاي با انگیزه

اند. دقیقاً از همین جهات اسپپت که بسپپیج مثل همه و هسپپت و همه اقشپپار ملت سپپهامدار اين سپپرمايه عظیم ملي

س هاي مقدس ديني و میهني ما میراث مشپپپترک و غرورآفرين همه ايرانیان اسپپپت. چه آنان که در جهاد مقدارزش

شرکت کردند و داغ زخم ساله  شت  سبب محدوديته ساس نمودند و چه آنان که به  ها و هاي آن را بر پیکر خود اح

ها )همچون بانوان، خردساالن و ناتوانان( از شرکت مستقیم در آفرينش آن افتخارات تاريخي بازماندند. بسیج معذوريت

ست شک سوي امام خمیني )ره(تنها ارتش  شکري که با  ناپذير دنیا از  ست، ل شکر مخلص خدا نام گرفته ا به عنوان ل

تدبیر محمدي در سپپر متکي و مجهز به فطرت فاطمي با حلم حسپپني، شپپجاعت حسپپیني، عبادت سپپجادي، در 

ست. مي ست مردمي براي دفاع جستجوي تأمین و تحقق عدالت علوي و حکومت مهدوي ا سیج نیرويي ا توان گفت ب

صانه و داوطلبانه از ان شرفت و نیز رفع و مديريت بحرانخال صهقالب و نظام و کمک به پی ها از ها و زمانها در همه عر

سي و تفکر واليي را پذيرفته سا ساس انقالب و نظام و قانون ا شار و نیروهاي مردمي که ا اند. با توجه به جانب همه اق

جايگاه بسیار حساس بسیج در نشان دادن چهره نظام جمهوري اسالمي و ايجاد جاذبه در درون جامعه براي مشارکت 

مذهبي از ديدگاه مقام  -و جذب هر چه بیشپپتر جوانان و نوجوانان به سپپمت الگوهاي سپپازنده مبتني بر هويت ملي 

ا به عهده داشته و توانست يک ارتش معنوي مردمي را پايه ريزي معظم رهبري، بسیج و بسیجي مسئولیتي سنگین ر

 کند.

ترين شرايط يعني شود و امنیت داخلي کشور در سختفلسفه وجودي بسیج فقط به جنگ و مسئله نظامي محدود نمي

وب و هاي ضد انقالب که با کمک کشورهاي خارجي ذي نفع در ايران درصدد آشدوران فعالیت منافقین و ديگر گروه

هاي مقاومت حفظ شد. در دند، به مدد نیروي بسیج و پايگاههايي از خاک کشور بوتنش و تجزيه و جدايي قسمت

گشاي مشکالت و حوادث طبیعي و باليا، همچون زلزله، سیل و طرح واکسیناسیون فلج اطفا  حضور بسیجیان گره

 .مايه دلگرمي مردم و مسئوالن بوده است
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هاي سازماندهي و بهره گیري با اين حا  از حیث ضرورت تعبیر رهبر انقالب يعني متن مردمتوان گفت بسیج به مي

هاي دانش بیست میلیوني بسیج اصناف و گروههاي نسبي اقشار مختلف امروز در راه تشکیل ارتش حداکثري از مزيت

ا بسیج اساتید و مهندسین و پزشکان و از بسیج زنان محور از بسیج روحانیون و طالب و نیز بسیج دانشجويي گرفته ت

وني صورت گرفته است. ابعاد مختلف سیاسي، یهاي درخور توجهي براي تحقق ارتش بیست میلتا بسیج عشايري تالش

خصوص در عرصه سازندگي و محرومیت زدايي در سالیان اخیر تاثیرات ماندگاري امنیتي و دفاعي، فرهنگي و اقتصادي به

ارآمدي نظام جمهوري اسالمي داشته است. آفا  تاثیرات و الگوسازي بسیج از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران فراتر بر ک

ا... لبنان، حشدالشعبي عرا  توان در حزبرفته و امروزه تبلور تفکر و فرهنگ و روحیه و تشکیالت مردمي بسیج را مي

شک در شکست دادن رژيم صهیونیستي، داعش و رژيم بسیج  بيو انصارا... يمن يافت. اين نمونه هاي الهام بخشي 

 ديل داشته اند.بسعودي در يمن نقشي بي

عمق استراتژيک نظام  ،توده مردم ارتباطي ارگانیک يافته و بسیج اشايد بتوان گفت سپاه با بهره گیري از نقش بسیج ب

دهي، دلیل نقش جهتهار بسیج تا حد زيادي بذا برکات و آث. لرا در سراسر پهنه سرزمیني ايران شکل داده است

در حفظ ماهیت و هويت مردمي  ،دهه گذشته رفرماندهي و مديريت راهبردي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در چها

  سپاه پاسداران نقشي ماندگار داشته است.

 الگوي مديريت جهادي . ارائه 3

براي اداره سرمايه هاي انساني در بلند مدت است که  مديريت بر مبناي شايستگي يک رويکرد منسجم و هماهنگ

شود. دوران دفاع مقدس بر اساس مجموعه مشترکي از شايستگي هاي مرتبط با راهبردهاي کالن کشور تدوين مي

برد جنگ در يک شرايط خاص و جهادي نیاز به فرمانده و مديراني داشت تا به صورت فو  العاده و بعضا براي پیش

ارچوب و قواعد از پیش نوشته شده کارهاي جنگ را پیش ببرند. در نتیجه براي پیش بردن امور در خارج از چه

ها و استعدادهاي خاص بود. از آن جايي که سپاه پاسداران بعد چنین فضايي نیاز به فرماندهان و مديران با توانايي

هاي مهم و است و با توجه به عرصه از جنگ همچنان با قدرت تمام در ابعاد مختلف به فعالیتش ادامه داده

و  شته استهاي باال داگذاري که در آن مشغو  به نقش آفريني است، نیاز به فرماندهان و مديراني با تواناييتاثیر

شناسايي الگوي مديريت جهادي فرماندهان بزرگ دوران دفاع اي براي انتخاب چنین فرماندهان و مديران شايسته

با وجود اينکه شرايط و نیازهاي کشور نسبت به گذشته تغییر نموده است ولي همچنان  .تت داشته اسیمقدس اهم

توان براي بهتر کردن و غني سازي هر چه بیشتر از دوران طاليي و تجربیات ارزشمند دفاع مقدس هم مي

نمود. زيرا مشاهده ها در سیستم فعلي استفاده گیريها و تصمیمهاي مطلوب و مورد نظر براي انتخابشايستگي

هاي مختلف کشور از همان فرماندهان دفاع مقدس بودند که شود که بسیاري از مديران فعلي نظام در عرصهمي
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به شايستگي در آن زمان انتخاب شده و براي بروز استعدادهاي خود عرصه پیدا کردند و در حا  حاضر نتايج آن 

هاي اکتسابي طراحي اکنون در اين زمینه عموما برپايه شايستگيهاي طراحي شده تبینیم. مد ها را ميانتخاب

: کیاست و تدبیر، فهم و تحلیل، شجاعت و صالبت، عزم و اراده، عبوديت و بر اساس تحقیقات موجود .استشده 

مديريت جهادي به حساب  هاي الگوياز ويژگي معنويت، طینت پاک و بزرگواري، بلندنظري و قدرت جسماني

ابتکاري و خالقانه   هايشروشود که با بهره گیري از الگوي مديريت جهادي نه تنها مقهور بروکراسي نمي 1.آيدمي

مديريت جهادي الهام گرفته از مشي فرماندهان دفاع  گذارد.بیشترين بهره وري را با کمترين امکانات بر جا مي

عاطفي و قلبي عمیق با نیروي انساني است که با پیشگام و فعاالنه و با پیوند  ،مقدس مديريتي شجاعانه، در صحنه

توان ورد. ميآزير دستان را فراهم مي اعتاليحفظ سلسله مراتب و اطاعت از فرمانده راه ابتکار و پويايي و رشد و 

ها و سبک مديريت توانايي ،گیري از دانش روزگفت ترکیب تجربه الگوي مديريت جهادي دوران دفاع مقدس و بهره

 هاي تابعه را دو چندان کرده است.سازمان سپاه ورهبري 

 نوسازي و توسعه اقتصادي .4

اي موفق و تاثیرگذار از هاي صورت گرفته در سپاه پاسداران انقالب اسالمي نشان از وجود کارنامهبررسي فعالیت

بیشتر به وجوه نظامي خود رفت سپاه پاسداران باشد. با وجود اينکه در ابتدا گمان ميسوي اين نهاد انقالبي مي

اسالمي  خدمتگذاري به میهن توجه نمايد اما عملکرد فرماندهي اين نهاد نشان از عزم واالي فرماندهان سپاه براي

هاي آوري. اجراي صدها پروژه اقتصادي و عمراني از سوي سپاه پاسداران از جمله فنداردهاي گوناگون در زمینه

هاي عظیم نفت و گاز نشان از همت واالي متخصصان پروژه ازسازي بنادر و شرکت درنظامي، سد سازي، راه سازي، ب

کنند موفقیت سپاه اين نهاد براي شکوفايي هر چه بیشتر کشور است. متخصصین مسائل اقتصادي پیش بیني مي

بیش از پیش دي هاي اقتصاتواند در آينده موقعیت سپاه پاسداران را در عرصهدر پروژه هاي عظیم نفت و گاز مي

ها و پیمانکاران بزرگ خارجي منجر شود که اين مسئله بهبود بخشیده و در نهايت به عدم نیاز کشور به شرکت

پس از اتمام جنگ شروع به فعالیت کرد البته  1369قرارگاه خاتم االنبیا در سا  خواست حقیقي ملت ايران است. 

ري اسالمي ايران و به دستور فرمانده کل قوا تشکیل شد و در قانون اساسي جمهو 147اين قرارگاه براساس اصل 

هاشمي شکل گرفت اما دلیل مهم تشکیل  ...مرحوم آيت ازمان سازندگي پس از جنگ و دوران رياست جمهوري 

 .ها جنگیده بود و حاال زمان بازسازي آن بودهايي بود که سپاه به خاطر آناين قرارگاه صیانت و حفظ آرمان

                                                           
دانشکده  ،کارشناسي ارشدپايان نامه  "سپاه پاسداران مبتني بر تجربیات دفاع مقدسطراحي مد  شايستگي مديران و فرماندهان "محمد صاد  خزعلي  -1

  1396معارف اسالمي و مديريت دانشگاه امام صاد  علیه السالم،

 
 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمد صادق خزعلی&basicscope=5&item_id=1081187
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمد صادق خزعلی&basicscope=5&item_id=1081187
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 امنيت سازي و بازدارندگي   -5

سپاه پاسداران با بهره گیري از تجربه دوران دفاع مقدس و با افزودن به سازمان و ساختار عملیاتي خود به جز سه 

تولید امنیت و بازدارندگي  توانايي. گیردفضا نیز بهره مياز نیروي قدس و نیروي هوانیروي هوايي، زمیني و دريايي 

ندگي رتوان بازدا .انه گسترش يافته استتراخیر تا سواحل مدي 2500ايران براي اولین بار در براي جمهوري اسالمي 

هوايي زمیني و دريايي بر پايه نیروي قدس و نیروي هوافضا  فارعگیري از توان نیروي متجمهوري اسالمي با بهره

اسالمي  بشکي سپاه پاسدران انقالشک توان موباشد. بياستوار مي ،موشکي ايران شکل گرفتهن که عمدتا بر توا

ر دفاعي اکه طي سالیان اخیر هدف توطئه شوم دشمنان انقالب و جمهوري اسالمي براي خلع سالح ايران از اين ابز

جويانه امريکا و نايبان راهبردهاي ماجراچون و چرايي در به هم زدن محاسبات و نقش بي ؛مد بوده استآکار

 اي آن داشته است.منطقه

نظامي موجود در منطقه غرب آسیا از تعامالت چهار سطح  -هاي امنیتيپويايي دهدنتايج يک پژوهش نشان مي

نظامي منطقه  -تعامل امنیتي»، «هاي منطقه با يکديگرروابط دولت»، «هاي منطقهسطح داخلي دولت»تحلیل 

در دو زيرمجموعه « هاي جهاني در منطقهنقش قدرت»و ...« غرب آسیا با مناطق همسايه نظیر مديترانه، قفقاز و 

، مصر، لبنان، سوريه، اردن و بازيگران غیردولتي نظیر سازمان آزاديبخش فلسطین، رژيم صهیونیستيشامات )

 .گیردو بازيگران غیردولتي نظیر الحشد الشعبي( نشأت مي GCC فارس )ايران، عرا  و(، خلیج...احماس و حزب

حمايت نظامي از بازيگران همسو )متحد( از »با راهبردهايي از جمله انقالب اسالمي نیروي قدس سپاه پاسداران 

 حمايت»، «جانبه بازيگران همسوآموزش همه»، «حمايت اطالعاتي از بازيگران همسو»، «نظر کمي و کیفي

، «ان همسوديپلماتیک براي اقدامات بازيگر حمايت ايجاد»، «هاي بازيگران همسواي از کنشرسانه -تبلیغاتي

گفتمان ، ايدئولوژي، ن فرهنگدارا بود»، «هاي مدنظر )نفوذ(توانايي اقناع و ترغیب بازيگران همسو به انجام کنش»

استفاده از نیروي انساني آموزش ديده، توانمند، معتقد و باانگیزه در انجام »، «جذاب براي بازيگران همسو

نظامي  -بر تحوالت امنیتي« يابي به اهدافازماني در راستاي دستاعما  مديريت موثر و کارآمد س»و « هامأموريت

 1گذارد.فارس و شامات تأثیر مياي غرب آسیا )خاورمیانه( يعني خلیجمنطقه امنیتي حوزهزيرمجموعه دو 

                                                           

 ،المللرساله دکتري روابط بین (،نظامي منطقه غرب آسیا )خاورمیانه -نقش نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در تحوالت امنیتي ،یما رضايين -1

  1396دانشگاه عالمه طباطبائي،  ،علوم سیاسي حقو  و دانشکده

 
 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=نیما رضایی&basicscope=5&item_id=816704
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 نخبه سازي و نخبه پروري -6

در  و اقتصادي فرهنگي ،مردمياين نهاد نظامي ران در ابتداي انقالب اسالمي و درخشش اگیري سپاه پاسدشکل

از دفاع مقدس از يکسو و پیوند اين نهاد انقالبي با بسیج  خصوص در دورانهمحوله باي هئولیتمس تحقق اهدف و

نخبه ساز و مديرپرور در نظام  يهااز کانون ران فراهم ساخته که به يکيااين امکان را براي سپاه پاسد سوي ديگر

هاي مختلف  از جنگ در مسئولیت بسیاري از فرماندهان دفاع مقدس بعد .ايران تبديل شودمي جمهوري اسال

نقش آفريني قرارگاه و  علیه السالم گیري دانشگاه جامع امام حسینشکل .درخشیدند سیاسي و اقتصادي  خوش

سوم ضمن انتقا  تجارب دوران دفاع مقدس به نسل دوم و سازندگي خاتم االنبیاء اين امکان را فراهم آورد که 

هاي مختلف حضور جهادي و انقالبي بعد از جنگ نیز در مسئولیتوحیه بسیاري از جوانان مستعد و داراي ر ،سپاه

  .حضور يابند خدمتهاي يابند و با تکیه بر سرمايه اجتماعي دوران دفاع مقدس و اقبا  مردمي در عرصه
 . پاسداري از هويت فرهنگي و معنوي انقالب 7

متناسب  مامسل .داندخود مي انقالب اسالمي حراست و حفاظت از اساس انقالب را مسئولیت ذاتيران اسپاه پاسد

 پذير است و درمتناسب امکاني ارهازاب حرکت عمیق بازدارنده با ،ها و تهديدات دشمنان انقالب اسالميبا هجمه

ويت گرايي و اخالص نیروهاي خود سپاه پاسداران که با تکیه بر معن .کارزار فرهنگي سالح نظامي سودمند نیست

پرورش  ،داشته است دهه گذشته همواره نقش پیشران را در حفاظت و حراست از انقالب اسالمي رطو  چها در

ها و هويت انقالب و ارزش چه در قامت بسیج حامل ،سپاه قالب پايوران رنده نسلي از جواناني است که چه دده

 گیري قرارگاه فرهنگيرسد با شکلانقالب است. اين مهم اکنون به نظر ميمند شار میراث ارزدسادفاع مقدس و پ

نسل و افزايش  تولیدات فرهنگي، تغییر در متنوع شدن ابزارها و نیز شود.اي مياجتماعي سپاه وارد مرحله تازه

اين امر  البته .کنداهمیت و توجه راهبردي به مقوله فرهنگ را مطرح مي ؛جمعیت جوان و زير سي سا  کشور

ا ام ؛اي کشور استو تربیتي و آموزشي و رسانه خصوص نهادهاي فرهنگيهمتوجه همه نیروها و نهادهاي نظام ب

 خود و شناخت بعد سازمان يافته تهاجم فرهنگي گیري از توان بسیج و سازماندهيسپاه نشان داده است که با بهره

تواند توان بازدارندگي نظام در مي هجمه فرهنگي عمدتا خارجيِهاي و مقابله سايبري و امنیتي اطالعاتي با کانون

ها و کارکردهاي مختلف سپاه اکنون به نحوي است هرحا  ظرفیت در .عرصه فرهنگي و اجتماعي را نیز باال ببرد

وهي که  مقابله دشمنان براي به انفعا  و ضعف کشاندن اين نیرو از جمله اقدام خصمانه نامیدن سپاه به منزله گر

که متکي بر توان ملت و بازوي توانمند  ي بشودتواند مانع از تداوم و اوج گیري فعالیت سپاه پاسدارانتروريستي نمي
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