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گزارش

دوم ارديبهش��ت  م��اه س��ال 58 س��الروز 
تاسيس س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
است كه به فرمان امام خمينی)ره( تشکيل 
ش��د تا بتواند نيازهای انقالب را در زمينه 
های گوناگون خصوصا در برابر هجمه های 
دش��منان داخلی و خارجی پاس��خ دهد. نباي��د از نظر دور 
داش��ت كه انقالب اس��المی، به واس��طه رويکرد مکتبی و 
اس��تکبار ستيزی كه داشت، توانس��ت  تاثير گذاری بااليی 
بر كش��ورها و مردم منطقه داشته باشد و اين امر بر شدت 

دشمنی قدرت های استعماری به رهبری امريکا افزود. 
در حقيق��ت انگيزه تش��کيل س��پاه حفاظ��ت و صيانت از 

دستاوردهای انقالب اسالمی است.
 راهبرد بی ثبات س��ازی، آش��وب آفرينی و برپايی غائله ها 
و فتن��ه ها، حركت های تجزيه طلبان��ه در طول چهار دهه 
گذشته همواره در دستور كار امريکايی ها و ديگر دشمنان 
جمهوری اس��المی بوده اس��ت و س��پاه بر اس��اس رسالت 
پاس��داری از انقالب و دستاوردهای آن، در هر عرصه ای از 
تهديدات س��خت، نيمه سخت و نرم خود را موظف به دفاع 

و مقابله با آن می داند.
به نحوی كه بنيان گذار انقالب اسالمی ايران امام خمينی 
)ره ( در اي��ن باره تاكيد كردند » اگر س��پاه نبود، كش��ور 

هم نبود.«
ام��ام خمينی )ره(  در دوم ارديبهش��ت س��ال 1358 طی 
فرمانی به شورای انقالب رسماً تأسيس اين نهاد انقالبی را 
اعالم كردند و ش��ورای انقالب با تأسيس شورای فرماندهی 
سپاه گام اساسی را در جهت سازماندهی اين نهاد برداشت.  
ش��ورای انقالب با تصوي��ب اساس��نامه ای در 9 ماده و 9 
تبصره، در تاريخ 2 ارديبهش��ت 1358، وظايف اين نهاد را 

در 11 بند مشخص و تشکيالت آن را معين كرد.
مشکالتآغازين 

نگاهی به اقدامات سپاه نشان می دهد كه اين نهاد انقالبی 
در س��خت ترين شرايط و روزهای بحرانی در اوايل انقالب، 
آزمونهای بس��ياری را  سربلند و موفق پشت سر گذاشته و 

اين نقش آفرينی تا امروز نيز ادامه دارد. 
 در حقيقت نهاد س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی، به حق 
از ب��زرگ ترين س��نگرهای دفاع از ارزش ه��ای الهی نظام 
بود، به نحوی كه بدو تشکيل با وجود مشکالت فراوان، در 
فعاليت های بزرگ و مهمی شركت داشته و به صورت جدی 
مقابل اشرار و ضد انقالب و ايادی بيگانگان صف آرايی كرد. 
مقام معظ��م رهبری و فرمانده كل ق��وا در باره فعاليتهای 
سپاه تاكيد كردند: » سپاه پاسداران در سايه روحيه انقالبی 
و معنويتی كه از سرچشمه جوشان دل منور و روح مصفای 
آن امام عارفان و صالحان پيوس��ته می جوش��يد و بيش از 
همه، جوانان رزمنده و خالص س��پاه و بسيج را سيراب می 
كرد، توانست نقش تعيين كننده ای را در دفع حمله ايادی 
اس��تکبار به جمهوری اس��المی ايفا كن��د و در كنار ارتش 
و با به كارگيری بس��يج مردمی، درس تلخی به دش��منان 
اس��الم بدهد و حفظ اس��تمرار نظام جمهوری اس��المی را 

تضمين كند...«
 خصوصياتبارزسپاه 

از مهمترين خصوصيات  س��پاه، همراهی در »سلحشوری 
نظامی« با خلوص معنوی است. 

سپاه از بدو تشکيل با وجود مشکالت فراوان، در فعاليت های 
بزرگ و مهمی شركت داشت و با جديت در مقابل اشرار و 

ضد انقالب و ايادی بيگانگان صف آرايی كرد. 
والي��ی بودن و اعتقاد و التزام و عش��ق ب��ه واليت از ديگر 
ويژگی های سپاه است و هر سه حوزه فرماندهی، حفاظت 

و نمايندگی در سپاه وابسته به نهاد واليت است. 
يکی از ويژگی های مهم س��پاه مردمی بودن آن است اين 
امتياز سپاه را به يك قدرت ملی مردمی در نظام جمهوری 

اسالمی تبديل كرد كه بزرگترين توانمندی ها را در مقايسه 
با ساير ارتش های منطقه ای و جهانی داراست.

 بسيجوسپاهقدس  
 در س��ال 69 به فرمان مقام معظم رهبری، به تش��کيالت 
سپاه، نيروی مقاومت بسيج و قدس اضافه شد و پنج نيروی 
زمينی، هوايی، دريايی، مقاومت و قدس، س��از و كار اصلی 

تشکيالت سپاه شدند. 
 هويتیمکتبیومردمی 

 اگر چه س��پاه هويتی نظامی داش��ت ولی، نظامی گری در 
واقع يك بعد از ابعاد هويت اين نهاد مکتبی و مردمی است. 
در حال حاضر اكنون س��پاه با سه بعد بسيار قوی معنوی، 
نظامی و علمی، در كش��ور فعاليت می كند و چش��م انداز 
فعاليت های آن بر اساس حفظ نظام اسالمی و كشور است. 
مهمترين قلمروهای عملکرد س��پاه در محورهای  مقابله با 
تهديدات امنيتی - نظامی، امداد رس��انی )واكنش سريع(، 
بازس��ازی و س��ازندگی كش��ور،  تقويت و باال بردن كارايی 

فرهنگی، سياسی تعريف شده است . 
در حقيقت س��پاه از جنس مردم است كه در اين 40 سال، 
لحظه به لحظ��ه بر محبوبيتش ميان ملت افزوده ش��ده و 
تاثير مثب��ت حضورش در همه عرصه ها، موجب ش��ده تا 

خصومت دشمنان با آن بيشتر شود.
مقابلهباتهديداتخارجی 

 برجس��ته تري��ن عملک��رد س��پاه پاس��داران در مقابله با 
تهدي��دات خارجی در ط��ول عمر انقالب اس��المی جنگ 

تحميلی است.
س��پاه ابتدا با عملي��ات نامنظم چريک��ی، منظم محدود و 
عمليات گس��ترده در كن��ار براردان ارتش،  ب��ه فرمان امام 
خمينی)ره(، دشمن تا بن دندان مسلح را زمين گير و وادار 

به عقب نشينی كرد.
 در حماس��ه هش��ت س��ال دفاع مقدس، رزمندگان اسالم 
بي��ش از 96 عملي��ات را در 95 ماه جن��گ تحميلی انجام 

دادند كه پاس��داران و بس��يجيان در 27 عمليات مشترك 
با ارتش جمهوری اس��المی و 55 عمليات مستقل ضربات 
مهلکی را بر نيروی انس��انی و ماش��ين جنگی دشمن وارد 
كردند. اوج هنرنمايی و عمليات آفرينی معجزه آسای سپاه 
را در عملي��ات هايی همچون فت��ح المبين، بيت المقدس، 

والفجر8 می توان ديد.
 مقابلهباجريانهایبرانداز

 از آغاز پيروزی انقالب اس��المی تا به حال همواره يکی از 
راهبردهای دشمن بهره گيری از جريان های برانداز داخلی 
در مواجهه با جمهوری اسالمی بوده است. راهبرد بی ثبات 
س��ازی، آش��وب آفرينی و برپايی غائله ها و فتنه ها و نيز 
حركت های تجزيه طلبانه در طول سه دهه گذشته همواره 

در دستور كار دشمن بوده است .
 در عرصه امنيتی و اطالعاتی و مقابله با آشوب ها و بحران 
های داخلی توانمندی بااليی را در كمك به وزرات اطالعات 
و ني��روی انتظامی ايجاد كرده و با ت��وان قوی مهار بحران 
ها و مديريت آش��وب ه��ای احتمالی، ق��درت بازدارندگی 
اقتدارآميزی را از نظام جمهوری اسالمی شکل داده است.

در س��اليان اخير نيز نقش س��پاه در مواجهه با بحران ها و 
آشوب های داخلی و مقابله با فتنه ها گوشه ای از اقدامات 

سپاه است . 
فعالدرعرصههایعلمیودفاعی

 س��پاه با توجه ب��ه نيازهای انق��الب در عرصه های علمی 
و دفاع��ی و ارتقاء نظ��ام در بازدارندگی دش��منان و حفظ 
اس��تقالل كش��ور، در زمينه های مختل��ف از جمله ابداع و 
ساخت تس��ليحات پيش��رفته تا فن آوری های نوين علمی 
اقدامات مؤثر و چش��مگيری را انجام داده اس��ت. برخی از 

عرصه های فن آوری های دفاعی و علمی عبارتند از:
ساخت ناوچه، ساخت و توليد خودروهای نظامی،

توليد موش��ك هايی با برد كوتاه و متوسط و دوربرد همانند 
موشك ش��هاب 3، طراحی و س��اخت بالگرد شاهد، توليد 

سکوهای پرتاب موشك، توليد هواپيماهای بدون سرنشين، 
ساخت سامانه های راداری، طراحی سامانه های نوين نبرد 
نامتق��ارن در پدافند هوايی، طراحی و توليد موش��ك های 

فوق مدرن ضد موشك و رادارگری و ..... اشاره كرد. 
همچنين تش��کيالتی منسجم و مقتدر ازنيروهای  سپاه در 

مراكز علمی سپاه  مشغول به فعاليت هستند . 
 دانش��گاه امام حس��ين عليه السالم، دانش��کده فرماندهی 
و س��تاد، دانشگاه علوم پزش��کی بقيةاهلل)عج(، پژوهشکده 
تحقيقات اس��المی ومجتمع آموزش عالی ش��هيد محالتی 
تعلي��م و تربيت، پژوهش و افزايش س��طح آگاهی و دانش 
س��پاهيان را ب��ه عهده دارن��د و از مراكز عال��ی آموزش و 

پژوهش فعال در سطح كشور محسوب می شوند.
 فعاليتهایسازندگی 

امروز گس��تره وس��يعی از فعاليت های س��ازندگی از قبيل 
س��د سازی، ساخت اتوبان و فرودگاه، بازسازی تأسيسات و 
اس��کله های بنادر كشور، راهسازی، سازمان دريايی، پروژه 
های كشاورزی و دامداری، طرح های آبرسانی و گازرسانی، 
احداث واحدهای مس��کونی، خودروس��ازی، توليد قطعات 
صنعتی، درختکاری و احياء جنگل ها و بازس��ازی مناطق 

جنگزده را دربرمی گيرد.
سپاه پاسداران تا سال 1382 بيش از 1300 طرح بزرگ را 

در كشور اجرا كرده است. 
 پس از پايان جنگ تحميلی، براس��اس فرمان مقام معظم 
رهب��ری مبنی بر ضرورت بازس��ازی كش��ور و ب��ه منظور 
هماهنگ��ی و نظارت ب��ر اين حجم وس��يع از فعاليت های 
س��ازندگی، س��پاه قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبياء)ص(، 
بازوی اصلی خود در عرصه فعاليت های س��ازندگی كشور 
را تش��کيل داده و توان مهندسی سپاه در هشت سال دفاع 
مقدس را پس از جنگ تحميلی به اجرای طرح های عظيم 

عمرانی و صنعتی سوق داده است.
 فعالدرامدادرسانی

در تمامی صحنه های كمك رس��انی، بازسازی و سازندگی 
كش��ور نام مقدس سپاه و بس��يج می درخشد. در حوادث 
طبيعی و باليايی: همچون زلزله، س��يل و طرح هايی چون 
واكسيناس��يون فلج اطفال حضور بس��يجيان گره گش��ای 
مش��کالت و مايه دلگرمی مردم و مس��ؤوالن بوده است. به 
عنوان مثال در حادثه اس��فبار زلزله رودبار در سال 1369 
س��رعت عمل و ايثار نيروهای مردمی در عمليات نجات به 
حدی بود كه خارجيان حاضر در منطقه با اظهار تعجب از 

حضور گسترده بسيجيان اقرار كردند. 
همچنين از روز نخس��ت آغاز ش��يوع بيم��اری كرونا، همه 
ظرفيت های س��پاه و بسيج در صحنه  و از همان ابتدا همه 
بيمارس��تان های ثابت و سيار برای درمان بيماران كرونايی 
بسيج شد. بيمارستان های سيار سپاه همه تجهيزات درمانی 
و تشخيصی و نيروی انسانی درمانی را در اختيار دارد و به 
س��رعت قابل انتقال به نقطه ديگراس��ت ، موجب شد تا در 

اين عرصه سپاه اقدامات بسيارموثری را انجام دهد . 
 كارنامهپرافتخار 

كارنامه س��ه دهه پر افتخار س��پاه در عرصه های سياسی 
فرهنگ��ی اميده��ای فروانی را بر مس��ئوالن نظ��ام و همه 
دوس��تداران انقالب در سراسر جهان ايجاد و اين نيرو را به 
بخش جدا نشدنی از تاريخ معاصر كشور تبديل كرده است. 
است. اگر چه سپاه بايد با بهره گيری از تدابير مقام معظم 
رهبری خود را آماده فداكاری در عرصه های گوناگون مورد 
نياز انقالب و نظام اس��المی كند، اما قطعاً شناخت فرصتها 
و تهديدهای فراروی انقالب و اش��راف اطالعاتی بر ظرفيت 
ها و آسيب های نظام اسالمی، پاسداران انقالب اسالمی را 
توانمند در عرصه تمدن س��ازی كرده و با گذش��ت 4  دهه 
از انقالب اسالمی سپاه می تواند دستاوردهای بزرگتری را 

به نظام تقديم كند. 

پيامبراكرم)ص(: شعبان ماه من است. هر كه ماه مرا روزه بدارد، روز قيامت 
شفيع او خواهم بود.
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سپاهنقشمهمیدردفعتهديدات
برعهدهدارد

معاون سياس��ی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
گفت: سپاه در طول چهار دهه گذشته نقش مهمی 
در دفع تهديدات و به شکست كشاندن تحريم های 

آمريکا برعهده دارد.
س��ردار يداهلل جوانی افزود: سپاه يکی از اركان های 
اصلی تأمين امنيت ملی در چهار دهه بعد از انقالب 
ب��وده و نقش آفرينی بی بدي��ل و مثال زدنی برعهده 

داشته است. 
وی ب��ا بيان اينکه س��پاه نقش مهم��ی را در دفع 
تهدي��دات دش��منان برعهده دارد، يادآور ش��د: در 
دوران جنگ سپاه و ارتش با كمك هم مقابل تجاوز 

دشمن ايستادند تا آن را دفع كنند.
جوانی با اشاره به اينکه بعد از جنگ تحميلی انواع 
گوناگون از تهديدات متوجه امنيت ملی بوده است، 
گفت: اسناد و مدارك نشان می دهد، دشمنان برای  
انقالب از گروه های تروريس��تی حمايت می كردند، 
اما س��پاه با شناس��ايی اي��ن تهدي��دات مقابل آنها 
ايس��تاد و نقش مهمی در ناب��ودی داعش ايفا كرد.

آنا

برایخودكفايیكاملراهی
جزتالشنداريم

رئي��س دفتر مق��ام معظم رهبری گف��ت: تحوالت 
خوب��ی در زمينه ه��ای مختل��ف ب��ه وي��ژه ايجاد 
اش��تغال در س��تاد اجراي��ی فرمان حض��رت امام 
صورت گرفته اس��ت. حجت االس��الم والمسلمين 
محمدی گلپايگانی در حاش��يه بازديد از نمايشگاه 
دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرايی فرمان حضرت 
ام��ام و همچنين رزمايش همدل��ی بركت و ايجاد 
180 هزار ش��غل با اولويت بيکار ش��دگان از كرونا 
افزود: واقعاً من بهت زده ش��دم، زيرا انسان با آنچه 

می بيند و آنچه می شنود بسيار تفاوت دارد.
وی با بيان اين كه از نزديك شاهد تحوالت صورت 
گرفته بودم، گفت: اين ستاد صد در صد موفق بوده 

و علت آن كار مخلصانه برای خداست.
محم��دی گلپايگانی با بيان اين كه س��تاد اجرايی 
فرم��ان حضرت امام در هم��ه زمينه ها فعال بوده و 
ابتکار داشت افزود: اشتغال بسيار زيادی ايجاد شده 
است، يقين بدانيد اين اقدامات در روز مبادا به درد 
ش��ما خواهد خورد. امروز رزمايش همدلی بركت با 
هدف ايجاد 180 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم 
با اولويت آس��يب ديدگان ناش��ی از بيم��اری كرونا 

ايسنا برگزار شد. 

اخبار

درخشش سپاه در 
تاریخ معاصر کشور

نگاهی به عملکرد سپاه پاسداران پس از 
گذشت 4 دهه از انقالب اسالمی


