زدگانوواکنشسریعجناحها،سرانونهادهای 


توجهیبهسیل

بی
حکومتاسالمیبهتروریستنامیدنسپاه! 

بهرامرحمانی 
bahram.rehmani@gmail.com


مقدمه 
دعوایحاکمیتآمریکاوحکومتاسالمیایران،ربطیبهخواستههاومطالباتمردمآمریکاواراننداردودرجهت

گیرد.ترامپوخامنهایبهلحاطافکارفاشیستیو


منافعغیرانسانیومیلتاریستیوتجاوزگریدوحاکمیتصورتمی
وحشیانه و جنگطلبی و خشونتطلبی تفاوت چندانی با همدیگر ندارند و تفاوت آشکار آنها در نوع لباسشان و
ظاهرشاناست! 
دربیانیهایاعالمکردکهاینکشور

دونالدترامپرییسجمهوریآمریکا 8،آوریل 19 - 2019فروردین ،1398
سپاهپاسدارانانقالباسالمیایرانرادرفهرستگرووهایتروریستیقراردادهاست .
اعالممیکنمکهدولتمنقصد

منامروزبهطوررسمی

ترامپدربیانیهایکهازسویکاخسفیدمنتشرشد،نوشت«:

داردبراساسبندشماره 219از«قانونمهاجرتوملیت»،سپاهپاسدارانانقالباسالمیایرانازجملهسپاهقدس
رابهعنوانیکسازمانتروریستیخارجیاعالمکند ».

دربیانیهایاعالمکردکهدولتاو،سپاهپاسدارانایرانرادرفهرستگروهایتروریستیقرارداده

دونالدترامپ،
است.دربیانیهکاخسفیدآمدهاست»:سپاهپاسدارانابزاراصلیدولتایرانبرایهدایتواجرایاهدافتروریستی

داریخوداستفادهمیکندوسپاه


عنوانابزاراصلیحکومت

جهانیاینحکومتاست...حکومتایرانازتروریسمبه
پاسداران وظیفه هدایت و اجرای برنامههای تروریسم جهانی حکومت ایران را برعهده دارد .تامین مالی ،تامین
تجهیزات ،آموزش و پشتیبانی لجستیکی از گروه های تروریستی برعهده سپاه است .سپاه پاسداران مستقیما در
هایتروریستیکشورهایمختلفدخیلبودهاست.حکومتایران،همچنانهرسالحدودیکمیلیارددالررا


طرح
صرفحمایتازتروریسممیکند ».

بهگفتهوزیرخارجهآمریکا،تصمیمترامپبرایقراردادننامسپاهپاسداراندرفهرستتروریستیایاالتمتحده،از
شکلرسمیبهاجراگذاشتهمیشود .


فروردینبه
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فاصلهکوتاهیپسازآنکهآمریکاسپاهرادرفهرستتروریستیقرارداد،شورایعالیامنیتملیایراننیزدولت


به
ایاالتمتحدهرا«حامیتروریسم»ونیروهایشدرغربآسیارا«گروهتروریستی»معرفیکرد .
در حالی که مجلس ارتجاع اسالمی ایران ،پس از گذشت سه هفته از فاجعه سیل و آسیبدیدن میلیونها شهروند
تشکیلندادهاستامابالفاصلهبهدنبالقراردادن سپاهپاسداراندرلیست

یچجلسهای دراینرابطه 

ایرانی،هنوزه
گروههایتروریستیتوسطآمریکا،مجلسوحوشبهسرعتتشکیلجلسهدادو«طرحدوفوریتیتقویتسپاه»رابه

تصوب رساند و طی بیانیهای نیروهای آمریکایی را در لیست ترور خود قرار داد .حال این طرح چه تاثیری به
نیروهایآمریکاوخودآمریکادارد؟بماندوبهبحثمستقلینیازدارد .
هایچندشآور فرماندهانسپاه،استانداران و سرانو مقاماتحکومت


سوونمایش

گرازیک

درحالیکهسیلویران
استانهایمختلفایرانرابریدهاستاکنوننیزتروریستنامیدن

اسالمیازسویدیگر،نفسبسیاریازشهروندان
1

آنچنانحواسهمهنهادهاوسرانومقاماتحکومتاسالمیراپرتکردهاستکه
سپاهپاسداران ازسویآمریکا ،
بهسیلزدگانداشتنددیگرندارند .

آنتوجهجزئیهم
آوریل،آخرینشمارجانباختگانسیلدر

پیرحسینکولیوندرییساورژانسکشورروزسهشنبه 20فروردین 9 -

بهگفتهکولیوند،تاکنوندرمناطقسیلزدهکشور 1076نفرمصدومشدندو 77نفر
ایرانرا 77نفراعالمکرد  .
نیزجانخودراازدستدادهاند .

انهها،مزارعوتاسیسات
عالوهبرتلفاتانسانی،سیالبدردههاشهروصدهاروستاخساراتمالیسنگینیبهخ 

عمومیواردکرد .
بندجنوبغرباهوازبخشهای


باشکستهشدنسیل
بخشهایوسیعیازمنطقهمسکونیعین2اهواززیرآبرفت.

وسیعیازمنطقهمسکونیعین2زیرآبرفت .

گفتهاستخسارتسیالباخیربهزیرساختهایکشورحدود 30هزارمیلیاردلایربرآورد

وزیرراهوشهرسازی ،
میشود.محمداسالمی ،روز سهشنبه  20فروردین 9 - 1398آوریل ،2019درگفتوگوباایرنادرشهرکرد

افزود« :این خسارتها مربوط به تخریب کامل جادهها ،از بین رفتن پلها ،رانش سطح راهها و بخشهای مختلف
زیرساختیاست ».
هایآسیبدیدهازسیالبادامهدارد،


سازیزیرساخت

اچهزمانفرآیندتعمیر،بازسازیوبه
او دراینخصوصکهت
سالزمانمیبرد ».


هانیزتایک

شودوبرخیازطرح

هابهفوریتبرطرفمی

برخیازاینآسیب
گفت«:
اسالمیگفت«:درسیالباخیر؛24استان231،شهرستان269،شهرو5هزارروستادرگیرحادثهبودوتاکنون
کشوربااینشدتوگستردگیدرگیرحوادثسیالبینبودهاست ».
هزارکیلومترازراههای

چنیندرگفتوگوباایرنا ،اعالمکردهبود«:سیلبهبیشاز 12

وزیرراهوشهرسازی  ،
هم
ویژهشهرهایسیلزده


ازکشوربه
کشورخسارتزدهکهاینمیزانراههایخسارتدیدهحدود6هزارو800نقطه

راشاملمیشود ».

هاتامدتیکسال،اینسئوالراپرسیددرحالیچنین


وزیرراهوشهرسازیدرموردبرطرفکردنآسیب
بایدازاین
وضعزلزلهزدگاناستانکرمانشاهبعدازیکسالونیمهنوزبهبودنیافتهاستو

ادعاییرادارید کهبرای مثال ،
بیمسئولیتی
بسیاری از آنها در چادر و کانتیتر زندگی میکنند .اکنون نیز بسیاری از اخبار و گزارشات ،حالی از  
استواینادعاهاراردمیکنندو

برطرفکردنآسیبهاوخساراتناشیازسیل 

مقاماتونهادهایحکومت در
غیرواقعیمیدانند .


*** 
واکنشسریعحکومتاسالمیایرانبهتصمیمدونالدترامپبرعلیهسپاهپاسداران 
درچنینشرایطی،جناحهاوسرانومقاماتحکومتاسالمی،تمامهموغمودغدغهخودرابه کلیبهتقویت سپاهپاسداران

دهندهآناستکهافسارهمهاینهادردستسپاهاست .


اندواینحرکتنشان

اختصاصداده
ییسجمهوریآمریکاروزدوشنبهباانتشاربیانیهایاعالمکردکهواشنگتن،سپاهرایکسازمانتروریستی

دونالدترامپر
خارجیدرنظرگرفتهاست .
گزارشایسنا؛درپیقراردادننامسپاهپاسداراندرفهرستگروههایتروریستیازسویآمریکا،رییسمجلسوجمعیاز


به
سهشنبه،بالباسسپاهدرجلسهعلنیمجلسحضوریافتند .
نمایندگانصبحروز 
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس عضو سپاه پاسداران بودهاند از جمله الریجانی رییس مجلس .سپاه در همه عرصههای
ای،امنیتی،دیپلماسیو...حضورچشمگیردارد .


اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی،سینمایی،رسانه
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نمایندگان سهفراکسیون«امید»«،نمایندگانوالیی»و«مستقلینوالیی»مجلسشورایاسالمی،درحرکتینمادینلباسسپاه
آورومفتخورودزدوسرکوب


هایچندش

نمایندگانیکهعاشقپزدادن
پاسدارانرابرایپشتیبانیازایننیروبهتنکردند .
هستند .
روزسهشنبه بیانیه 255نمایندهمجلسدرحمایتقاطعازسپاهپاسدارانانقالب

عضوهیئترییسهمجلسشورایاسالمی ،
اسالمیراقرائتکرد.
طرحجدیداینکمیسیونبرایمقابلهبااقداماتتروریستیآمریکاییهاخبرداد.

رییسکمیسیونامنیتملیمجلساز14
حشمتهللا فالحتپیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به برنامههای این

کمیسیون برای مقابله با اقداماتتروریستی آمریکا و درواکنش به تهدید آمریکاییها برای قراردادن نام سپاه پاسداران در
فهرست گروههای تروریستی ،گفت« :طرح گنجاندن نام نظامیان آمریکا در فهرست گروههای تروریستی به همراه طرحهای
دیگریدردستورکارکمیسیونامنیتملیمجلسقرارگرفتهکهاینهمانطرححمایتازسپاهپاسداراناست».
هایتروریستینظیرداعشقلمدادمیشود؛البتهدرجلسه


دراینطرحنظامیانآمریکاییدرمنطقه،مترادفباگروه
اوافزود«:
اخیرکمیسیونامنیتملینیزمقررشدکه 14طرحدرکمیسیونامنیتملیدرجهتمقابلهبااقداماتخصمانهآمریکاتصویب
وتدوینشود».
طرحمجلسبرایمقابلهبااقداماتتروریستیآمریکاییها،اظهارداشت:

رییسکمیسیونامنیتمجلسبااشارهبهجزئیات14
سازی،شفافسازیوبخشیهم


هایاجراییمختلفملزمبهمقابله،خنثی

ودستگاه
خانهها
ها،دولت،وزارت 


براساساینطرح
«
افشاگریدرموردآمریکامیشوند».

فالحتپیشه،اضافهکرد«:این  14طرحدرقالبدیپلماسیرسمیوهمدیپلماسیعمومیمطرحاستوبرایدولتالزامایجاد

هایمجلسودستگاههایمرتبطجلسهداریمکه


کردیموامروزهمبامرکزپژوهش
کند،اینطرحهارادرکمیسیونتوافق 


می
هابهسرعتدردستورکارمجلسقرارمیگیرد».


اینطرح
ایازطرحمجلسبرایمقابلهباآمریکاییهااشارهوخاطرنشانکرد:


رییسکمیسیونامنیتمجلسدرپایانبهذکرنمونه
ییها درتروریسم سایبر از طریقوزارتارتباطات ،بیوترویسم مربوط بهوزارت جهاد کشاورزی و
«مثال طرح نقش آمریکا 
هاالزامایجادمیشود ».


بهداشتاستکهبرایآن

اسالمیدرنامهایبهرییسجمهوریورییسشورایعالی

درپیاعالماینتصمیم،محمدجوادظریفوزیرخارجهحکومت 
درفهرستگروههای

امنیتملی،پیشنهادکردکهآنشورانیروهاینظامیآمریکادرمنطقهغربآسیاموسومبه«سنتکام»را
تروریستیقراردهد .
مقر مرکزی فرماندهی آمریکا( )Command United States Centralیا به اختصار سنتکام( )CENTCOMفرماندهی
یگانمتحدنیروهایمبارزآمریکاییدروزارتدفاعاینکشوراست .

سنتکام یکی از شش ستاد فرماندهی کل ارتش ایاالت متحده آمریکاست و مرکز کنونی آن درپایگاه نیروی هوایی مک دیل
درایالتفلوریدایآمریکاقراردارد .
اینستاددر1ژانویه1983میالدیتاسیسشد.محدودهفعالیتاینستادحوزهخاورمیانهشاملمصر،آفریقاوآسیایمرکزی
هادربسیاریازعملیاتهارادرجنگخلیج


ترافغانستانوعراقاست.اینمقردرواقعحضوراصلیآمریکایی

وازهمهمهم
،جنگافغانستانوجنگعراقبینسالهای 2003تا 2011راهدایتکرده

فارس(عملیاتطوفانصحرادرسال)1991

است .
نیروهایسنتکامدرسال ،2015ابتدادرافغانستان،عراقوسوریهمستقرشد.دلیلاستفادهازواژه«مرکزی»درعنوان

سنتکام،مرکزیتحوزهکاریاینواحددرجهانبینآفریقا،اروپاوهندوآسیاست .
وههایتروریستی،دراقدامی
شورایعالیامنیتملینیزبهدنبال این اقدامدولتآمریکا ،درقراردادننامسپاهدرفهرستگر 

متقابلدولتآمریکاراحامیتروریسموفرماندهیمرکزیآمریکادرغربآسیاموسومبهسنتکامراازگروههایتروریستی

معرفیکرد .

همچنین واکنش گستردهای از سوی مقامات کشوری و لشگری ،شخصیتها و تشکلهای
این اقدام رییس جمهوری آمریکا  ،
میکنیم :
بههمراهداشتکهدرزیربهشماریازآناناشارهشده 
حهایحکومتاسالمیرا 
وابستهبهجنا 

سیاسی
*حجتاالسالموالمسلمینسیدمحمودعلویوزیراطالعاتجمهوریاسالمی ،ضمنتبریکمیالدباسعادتحضرتاباعبدهللا
الحسین علیه السالم و روز پاسدار ،اقدام آمریکا در خصوص قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست گروههای
تروریستیرامحکومواعالمکردایناقدامآمریکانشانگرعمقکینهودشمنیباانقالباسالمیومردمانقالبیایراناست .


*محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسالمی« ،خوش رقصی ترامپ برای رژیم صهیونیستی و بازی
خطرناکیکهدربرابرجمهوریاسالمیایرانآغازکردهاسترانشانازاوجکینهوعداوتدولتمردانکاخسفیدازملتایران

هایدولتمتخاصمآمریکاازنیروهایمسلحکشورمانحمایتمیکنیم .


وگفت:بهمانندگذشتهدربرابردسیسه
دانست»
شود.ایناقدامناقضقوانینحقوقبینالملل


هایاستعماروامپریالیسمشنیدهمی

کستهشدناستخوان
عارفافزود:صدایش
است.منادیانصلحدرجهانبایدنسبتبهایناقدامگستاخانهترامپاعتراضخودرانشاندهند .
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*رییسکلبانکمرکزیاقداماخیردولتآمریکادررابطهباسپاهپاسدارانانقالباسالمیراآخریننشانهشکستسیاستآن
هایمالیوپولیظرفمدتیکسالگذشته،خصوصاشکستسنگیندههاولفروردین


کشوردرفشارعلیهملتایرانوتحریم
98برشمرد .
(ترامپ)اگرامیدجدیبهموفقیتسیاستهایگذشتهداشت،طبیعتا بهاین

همتیدوشنبهشبدرصفحهتوئیتریخودافزود« :
کارخطرناکمتوسلنمیشد .


*احمدامیرآبادیعضوهیاترییسهمجلسشورایاسالمیدرواکنشبهاقدامآمریکا ،درتروریستیخواندنسپاهدرتوییتی
نوشت :برای مقابله با اقدام نابخردانه رییس جمهوری آمریکا فراکسیون نمایندگان والیی ساعت 30: 6صبح جلسه خواهد
افزود:مااولوقتدرخواستجلسهغیرعلنیمیکنیمتاطرحیرابادوفوریتوهماهنگبادوفراکسیوندیگر

داشت .او 
مجلسارایهکنیم ».

یسمرکزبررسی هایاستراتژیکنهادریاستجمهوریدوشنبهشبدرصفحهتوتیتریخوددرواکنشبهایناقدامترامپ،

* ری
چناندانستکهدیگربودجهای برایدولتاینکشوربرایسرمایهگذاریدرآن


تصمیمراآن
خساراتوتبعاتناشیازاین 
کشورباقینخواهدگذاشت .

حسامالدینآشنانوشت :بعدازاینهمهحماقتبرایهزینهکردن 7تریلیوندالردرخاورمیانه،حاالوقتایناستکهدر
* 
برایایرانشاخوشانهمیکشد؛آیافکرحسابداریخسارتهاراکردهاست؟ خسارت

کشورخودمانسرمایهگذاریکنیم .حاال 

چنانخواهدبودکهپولیبرایسرمایهگذاریدرکشورتانباقینخواهدماند ».


عباسعلیکدخداییسخنگویشوراینگهباننیزدرواکنشبهایناقدام،باانتشارتوئیتینوشت«:دولتآمریکاباباارتکاب

*
جنایاتیبی شماردراکثرنقاطجهان،چگونهصالحیتداردنهادبرآمدهازقانوناساسییککشورراتروریستبخواند؟بهتر

استآقایترامپپاسخگویجنایاتآمریکادرویتنام،فلسطین،سوریه،یمنو...باشد ».


زادهسخنگویدولت بهاصطالح «اصالحات»خاتمی،درهمینراستاچنینتوئیتکرد«:بهرغمهمهاختالف


عبدهللارمضان
*
پارچهازنیروهایمسلحخودپشتیبانیمیکنیم ».


منطقخارجی،متحدویک

نظرهادرمسایلداخلی،درمقابلدشمنبی







یخامنهای،رهبر

*یکروزپسازتصمیمایاالتمتحدهمبنیبرقراردادنکلیتسپاهپاسداراندرفهرست«تروریستی»،عل
گربهرقصانی»و«خباثت»و«کیدوفریب»توصیفکرد .
جمهوریاسالمی،ایناقدامرا« 
آمریکاییهابهخیال

ایروزسهشنبهدردیدارباگروهیازاعضایسپاهپاسدارانگفت«:


گزارشخبرگزاریتسنیم،خامنه

به
کنند،البتهاینخباثتهابهجایینخواهدرسیدو


رقصانیمی

کشندوگربه
خودعلیهسپاهودرواقععلیهانقالبوایراننقشه 
می
هابهخودشان،دشمنانجمهوریاسالمیمانندترامپواحمقهایدوروبرنظامحاکمهآمریکادر


بابرگشتنکیدوفریبآن
حالحرکتبهسمتحضیضهستند ».
اوافزود«:چهلسالاستکهانواعفشارهایسیاسی،اقتصادیوتبلیغاتیفراگیرراعلیهملتاِعمالکردند،اماحتیآنروزکه
جمهوریاسالمیتازهکاربود،نتوانستندهیچغلطیبکنند ».

علی خامنهای این اقدامرا نتیجهحضور سپاه پاسداران «در مرزهاو حتی چند هزار کیلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت
زینب…وهمدرمیدانمقابلهسیاسیبادشمن»دانست .
رهبرحکومتاسالمیدرادامهادعاکردکه«امروزدستانقالبونظاماسالمیدرمنطقهوبلکهدردنیابازشدهاست ».

ایباحضورحسنروحانی،ودیگرمقامهایارشدجمهوریاسالمیایرانبرگزارشد .


*سیزدهمینروزملیفناوریهسته
زسخنانحسنروحانیبهعکسالعملدرمقابلتصمیمآمریکامبنیبرقراردادنسپاهپاسدارانانقالباسالمیدر

بخشمهمیا
لیستتروریستیاختصاصیافت .
اوگفت «:امروزروزپاسداراست،روزفداکارانوجانبرکفانیکهازروزاولانقالببامردمبودندوبرایمنافعکشورو
مردمازمنافعخودگذشتند ».
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هاازاعمالتحریمهاعلیه


اگرمقصودآمریکایی
حسنروحانیباتاکیدبراینکه«آمریکادرراستروریسمعالماست»،افزود«:

هاییدستیافتهایمکه


هاوسالح

ایراناینبودهکهازقدرتنظامیایرانبکاهنداینرابدانندکهازپارسالتاامسالبهموشک
هانیزنمیگنجید ».


مخیلهآن
در
اشبهموضوعفناوریهستهایپرداختوگفت«:اگردیروزازسانتریفیوژهای IR1ما


روحانیدربخشدیگریازسخنان
راافتتاحکردهایمواگربازهمبیشازاینبهظلمو

میترسیدید،بدانیدکهامروزمازنجیره 20تاییازسانتریفیوژهای IR6

دهید،درآیندهاینهچنداندورزنجیره  IR8رارونماییخواهیمکرد ».


خودادامه
ستم

*محمدصرفیدرسرمقالهروزسهشنبهروزنامه«کیهان»شریعتمداری،نوشت :

تصمیم کاخ سفید در گنجاندن نام سپاه در لیست تروریسم ،پیش و بیش از آنکه حرکتی فکر شده و تهاجمی باشد ،از روی
هایسختکمنخوردهاند .


نیتواستیصالاست.آنانازسپاه،سیلی
عصبا
هاخواب هایآشفتهبسیاریبرایمنطقهدیدهبودندورویایخاورمیانهجدیدرادرسرداشتند.خاورمیانهجدیدزاده


آمریکایی
خواستندوبرایشبرنامهریزیکردهبودند .


طورکهآنانمی

شدامانهآن
خاورمیانهجدیددرقالبیدیگروباماهیتومختصاتی 180درجهمتعارضباهدفآنانشکلگرفتهکهروحوجوهرهآن
«اکسیرمقاومت»است .

*حسنرضاییفرماندهپیشینسپاهپاسداراناسالمیایرانودبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامدراینکشوردرواکنشبهاقدام
پاهپاسدارانایراندرفهرستسازمانهایتروریستی،درتوییتینوشت«:آقایترامپ،بااین

اخیرآمریکادرقراردادننامس
حساببهناوهایتبگوازکنارقایقهایسپاهعبورنکنند ».


درگفتوگوباخبرنگار«تابناک»،بااشارهبهاقداماخیردولتآمریکاعلیهسپاهپاسداران

*سردار«محمداسماعیلکوثری»
ان قالب اسالمی اظهار کرد :اقداماتی از روز گذشته توسط وزیر امور خارجه ایران و شورای عالی امنیت ملی پیرامون این
موضوعصورتگرفتهاستکهدراصلمیتوانآنرابخشاولاصلیکحرکتمتقابلخواند .
جانشینفرماندهقرارگاهثارهللاافزود:مرحلهدوماقداممتقابلجمهوریاسالمیایرانطرحسهفوریتیبودکهامروزنمایندگان
(سنتکام)دانست؛چراکهآنهادر


درمجلسشورایاسالمیبهمنظورتروریستخواندننیروهایآمریکاییمستقردرمنطقه
ایبهجزحمایتازگروهکهایتروریستیوبهآشوبکشیدنمنطقهندارند .


عملوظیفه

سازمانهای

دربیانیهایاقدامآمریکادرقراردادننامسپاهپاسداراندرفهرست«

*ستادکلنیروهایمسلححکومتاسالمی ،

تروریستیخارجی»رامحکومکردهاست .
تالشمذبوحانهوازسراستیصالوانتقامجویی»خواندهوگفتهاستکهایناقدام«هیچارزشو

اینستادتصمیمآمریکارا«
اعتبارعملیاتینداردوعمالمحکومبهشکستاست ».
در این بیانیه هشدارداده شده است که حکومت اسالمی از اینبه بعد با نیروهای تحت امر ستاد فرماندهی مرکزیآمریکا
به عنوان تروریست برخورد خواهد نمود و در پشتیبانی از اقدامات ضدتروریستی سپاه پاسداران انقالب
) »(CENTCOM

رمبارزهباگروهتروریستیسنتکامازهیچتالشیفروگذارنخواهدکرد ».

اسالمی،د



گروههایطرفدارحکومتاسالمیکهدرلسیتتروریستیآمریکاقراردارند 

هایتروریستیقراردادهاند،اما


سازمانرادرفهرستگروه
تاکنوندولتهایآمریکا 60 ،

شایانذکراستکهازسال 1993
هایکسازماندولتینبودهاست.اینقانونازجملهقوانینیاستکهتحتجرائمفدرالبهآنرسیدگیمیشودوتا

هیچیکا 
زآن

عنوانجریمهدرآنپیشبینیشدهاست .


سالزنداننیزبه
20
هایموردحمایتحکومتاسالمیرادرلیستگروههایترویستیقراردادهاست.برخیاز

آمریکا،قبلازایننیزبرخیاز 
گروه
آنهاعبارتنداز :

جنبشمقاومتاسالمی،حماس:گروهاسالمگرایسیاسی -نظامیفلسطینیکهدرسال 1987تاسیسشدودرمبارزهعلیه
اسرائیلازحمایتایرانبرخورداراست .
هاوسازمانهایتروریستیخارجیوزارتخارجهآمریکااضافهشد .


فهرستگروه
ناماینگروهدرتاریخ8اکتبر ،1997
به

جنبش جهاد اسالمی فلسطین :گروه سیاسی-نظامی فلسطینی که اواخر دهه  70میالدی بر اساس اندیشههای آیتهللا خمینی
تشکیلشدوموردحمایتایراناست .
هاوسازمانهایتروریستیخارجیوزارتخارجهآمریکااضافهشد .


فهرستگروه
ناماینگروهدرتاریخ88اکتبر ،1997
به

میالدیتاسیسشدوازآنبهعنوانگروهنیابتیاصلیسپاهدر

حزبهللالبنان:گروهسیاسی -نظامیلبنانیکهاوایلدهه 80
منطقهیادمیشود .

هاوسازمانهایتروریستیخارجیوزارتخارجهآمریکااضافهشد .


فهرستگروه
ناماینگروهدرتاریخ8اکتبر ،1997
به

هایشبهنظامیفلسطینیفعالدرکرانهباختریروداردنونوارغزه،کهازحمایتمعنوی


گردانشهدایاالقصی:ازگروه
تهرانبرخورداراست .
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هاوسازمانهایتروریستیخارجیوزارتخارجهآمریکااضافهشد .


فهرستگروه
ناماینگروهدرتاریخ27مارس ،2002
به

هللا:گروهشبهنظامیشیعهموردحمایتحکومتاسالمیکهدرعراقوسوریهعلیهنیروهایآمریکاییومتحدانآن


کتائبحزب
فعالیتمیکند .

هاوسازمانهایتروریستیخارجیوزارتخارجهآمریکااضافهشد .


فهرستگروه
ناماینگروهدرتاریخ2ژوئیه ،2009
به
نظامیتشکیلدهنده«حشدالشعبی»درعراق


هایشبه

ازگروه
برخیگروههایدیگرموردحمایتایران،مانند«حرکتالنجباء»

و گروههای شبهنظامی شیعه فاطمیون و زینبیون که در سوریه در حمایت از دولت بشار اسد میجنگیدند ،و همچنین برخی
لیسپاهپاسدارانازتروریسمراتسهیلمیکنند،پیشازایندرفهرست

موسساتمالیوبانکیایارنیوخارجیکهحمایتما
داریآمریکاقرارگرفتهاند .


هایوزارتخزانه

سیاهتحریم
وهمچنین
نیرویقدسسپاهپاسدارانانقالباسالمی،کهشاخهبرونمرزیایننهادنظامیمحسوبمیشود،دراکتبر 2007

رستتحریمهایمرتبطباتروریسموزارتداراییآمریکاقرارگرفتند.خطوطهواپیمایی«ماهان»

بسیجدراکتبر،2018درفه
درایراننیزدراکتبر2011بهدلیلارائهخدماتبهسپاهپاسدارانتحریمشد .


درسطحبینالمللی 

واکنشبهاقدامترامپ
*بریانهوکنمایندهویژهآمریکا درامورایرانونیتنسیلزهماهنگکنندهبخشمبارزهباتروریسمدروزارتخارجهاین
اند،اماحرفیدربارهنگرانیگروههاینظامیوجامعه


هایمختلفدردولتخوانده

تصمیمراناشیازمشاورهدولتباآژانس
اطالعاتیآمریکاازایناقدامنزدهاند .

هابااعضایگروههاییکهتحتتحریم


عازپیگیریدیپلماسیازسویمانخواهدشدوآمریکابار
هوکگفتهاینتصمیممان
اندارتباطبرقرارگرفتهیاحتیباآنهامذاکرهداشتهاست .


بوده

هوریخواه

* عالوهبرنتانیاهوکهدریکبیانیهرسمیدرتوییترخودازاقدامدولتترامپتشکرکرده،تدکروزسناتورجم
آمریکایینیزبهسرعتایناقدامراقدمیحیاتیدرادامهتحریمهاخواندهاست .


ایایناقدامراپایانیبرشناختنسپاهبهعنوانیکنیروینظامیعادی


خواهنیزدربیانیه

سناتورمایکلمککولجمهوری
*
خواندهاست .

مدعیشدهاندایناقدامقدمیالزمبرایصلح،امنیتوثباتدرخاومیانه

بیانیهای
*مجاهدینخلقنیزازترامپتشکرکردهودر 
استکهقدمیضروریوبرایپایاندادنبهجنگوتروریسمدرمنطقهوجهانبودهاست .

کریمالنوریازسرانحزبالبدرعراقویکیازشخصیتهایپرنفوذشیعهدراینکشورنیزاعالمکرد:ایناقدامآمریکا

*
تاثیرچندانینخواهدداشتامافشاربرعراقافزایشخواهدیافتچراکهعراقبهدنبالتقویتروابطخودباایراناست .
 
* یکیازمقاماتارشدامنیتیآلمانبهنشنالپستگفتهاقدامآمریکابدونمحدودیتنیستچراکهسپاهشایدیکسازمانیباشد
روریستیدستدارد،امااروپابعیداستکهباسیاستآمریکاهمراهیکندچراکهآنهاباایرانروابطدیپلماتیک

کهدراقداماتت
وتجاریدارند .
اینمقامآلمانیکهنامشبردهنشدهگفته:ازیکمنظرکارترامپدرستبوده.سپاهدرامورخاورمیانهواقداماتتروریستیدر
اروپادستداشته .

جیسونبیلزاکیسیکیازمقاماتسابقوزارتخارجهآمریکانیزگفتهبهعقیدهاوقراردادننامسپاهدرفهرستگروههای

*
باریبراینیروهایآمریکاییخواهدداشت .


تروریستییکاقدامکامالسمبلیکبامصرفداخلیبودهکهنتایجکشندهومرگ
یمانیفرماندهسپاهقدسراوادارکندبهنیروهایشیعهتحتکنترلشاجازهاقداممتقابلعلیه

اوگفتهایناقداممیتواندقاسمسل

هایشیعهبخواهدکهعلیهداراییهاواماکنآمریکاییدرمنطقهسبزبغداد


هایآمریکاییدرعراقرابدهد.شایداوازنیرو

نیرو
عملکنند .
هنظریایناقدامایناستکهبهوزارتدادگستریمجوزتعقیبقضاییافرادیکهبهنوعی

اینمقامسابقآمریکاگفته:تنهافاید
شود.اینوزارتخانهدرسال2001نیزدستورمشابهیازجرجبوشگرفتهبود .


کننددادهمی

ازسپاهحمایتمی

*آنتونی راپا کارشناس امور تجارت بینالملل در این باره به واشنگتن پست گفته قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای
باکمپانیهایتجاریایرانی

کندکهکدامافرادیاکمپانیهایغیرآمریکاییبهدلیلارتباطتجاری


والراایجادمی
تروریستیاینسئ
تحتکنترلسپاهموردپیگردقانونیقرارخواهندگرفت .

ایاعالمکردهایناقدامآمریکانیروهایآمریکاییوتوافق


باماستدربیانیه
*گروهامنیتملیکهمتشکلازمقاماتدولتاو
ایکههنوزایرانبهآنپایبنداسترابهخطرخواهدانداخت ...


هسته

*خبرگزاریدولتیعربستانبهنقلاز«یکمنبعمسئولدروزارتخارجه»اینکشورگزارشدادهاستکهعربستانسعودی
ازسویدولتآمریکا،استقبالمیکند .

ازاضافهشدنسپاهپاسدارانایرانبهفهرست«سازمانهایتروریستی»
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سازمانهای تروریستی» از سوی آمریکا را «گامی عملی و جدی در

این مقام ،قراردادن سپاه پاسداران ایران در فهرست «
خواستهمکررکشورمانازجامعهبینالمللیدرخصوص

راستایمبارزهباتروریسم»خواندهوگفتهاستکهایناقدامآمریکا«
ضرورتمقابلهعلیهتروریسمموردحمایترژیمایرانراجامهعملپوشاند».دولتآمریکادیروزاعالمکردکهسپاهپاسداران
اضافهمیکند .

سازمانهایترورویستیخارجی»

ایرانرابهفهرست«

*بهگزارشخبرگزاریرویترز،وزارتخارجهبحریننیزازاقدامدونالدترامپعلیهسپاهپاسداراناستقبالکردهاست.بحرین

بارهاسپاهپاسدارانوحکومتایرانرابهحمایتازشیعیانمخالفحکومتدراینکشورمتهمکردهاست .

آنتونماروزوفعضوکمیسیوناموربینالمللیدومایروسیهگفت:تصمیمدونالدترامپبرایقراردادننامسپاهپاسداران

*
هایتروریستی،امنیتخاورمیانهرابهخطرانداخت .


انقالباسالمیدرفهرستسازمان


هایبینالمللیازکشمکشآمریکاوایران 


تحلیلبرخیرسانه
روزنامهنیویورکتایمزدرگزارشیبهمخالفتبسیاریازمقاماتامنیتملیدولتترامپباایناقداماواشارهکردهونوشته
مقاماتامنیتملیمعتقدندایرانممکناستاقداممتقابلعلیهنیروهاینظامیواطالعاتیآمریکادرمنطقهراکلیدبزند .

براساساینگزارش،اینتصمیمروزگذشتهاعالمشده،اماقراراستاز 15آپریلعملیاتیشود.دربغدادکهمقامات آنبا
ایرانروابطنزدیکیدارند،مقاماتآمریکاییگفتهاندکههنوزهیچدستورالعملیمبنیبرچگونگیاجرایاینسیاستدریافت

نکردهاند .

آپریلبرایدرنظرگرفتنجریمههایالزمعلیهکسانیاستکهبهاینسازمان

نشنالپستمدعیشدهاینزمانباقیماندهتا15
دیابهنوعیباآندرارتباطهستند.ازسوییایناقدامبهواشنگتناجازهمیدهدهرفردیکهبااینواحدنظامیدر

کمکمیکنن

ارتباطاسترابهآمریکاممنوعالسفرکند .

نوشتهنشریهنیویورکتایمز،زمانبندیاعالمیهترامپباهدفتقویتدستبنیامیننتانیاهونخستوزیرحکومتاسرائیلدر


به
انتخاباتپیشروبودهاست .
نتانیاهودرتوییترخودازایناقدامترامپتشکرکردهونوشتهاستکهباردیگرترامپتالشکردتاجهانراازشرتهاجمو
ازشما(ترامپ)تشکرمیکنمکهیکیدیگراز

تروریسمایراندراماننگهدارد.اودریکتوییتبهزبانعبرینیزنوشت«:
درخواستهایمهممنراجامهعملپوشاندید ».

ماهگذشتهدونالدترامپدراطالعیهعجیبدیگری،بلندیهایجوالنکهازنظرسازمانمللنیزبخشیازسرزمینسوریهاست

متعلقبهاسرائیلخواندهبود .
بندیاعالمقرارگرفتننامسپاهدرفهرستگروههای


طزمان
پمپئووزیرخارجهآمریکا،درگفتوگوبافاکسنیوزهرگونهارتبا

تروریستیباانتخاباتاسرائیلراردکردهوگفتهایناتفاقامروزافتاد،چونامروزروزیبودکهماآمادهاعالمآنبودیم .
بهگزارشنشنالپست،باهمهایناحوالنتانیاهوکهبهجرمفساددراسرائیلبامشکالتیدرمبارزهانتخاباتیخوددستوپنجه

نامخودزدهوازرییسجمهورآمریکابابتعملکردنبهخواستههایخودشتشکر


کند،اعتبارایناقدامآمریکارابه

نرممی
کردهاست .

همزمانبادرجنامسپاهپاسداراندرفهرست
تایمآمریکابهنقلازمقامهایآمریکایی،ازهشداریخبردادهاستکه آمریکا  

هاوکنسولگریهایآمریکااعالمشدهاست.

باشبهسفارت 
خانه


هایتروریستیخارجی،آماده

سازمان
تایمتوضیحدادهکهچنینهشداریدرآغازحملهآمریکابهعراقهمصادرشدهبود! 
این خبرگزاری میافزاید؛ نخست باید دانست که وزارت خزانهداری آمریکا قبال مجموعه کاملی از تحریمها را علیه اعضا و
نهادهای زیرمجموعه سپاه در چارچوب لیست معروف به  SDNاعمال کرده است و درج نام سپاه در لیست سازمانهای
شناختهمیشود،تاثیرعملیاتیچندانینخواهدداشت.

تروریستیکهوزارتخارجهآمریکاتهیهمیکندوتحتعنوان FTOs

برداریازابعادروانیورسانهایاقدامخود


تربهدنبالبهره

هابیش

توجهبهعدمتاثیرعملیاتی،مشخصاستکهآمریکایی
با 
هایخودعلیهایرانراکاملکنندوثانیاصفمتحدانضدایرانیخودرامنسجمترکنند .


هستندتااوالمجموعهسیسات
با این حال به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این اقدام میتواند فعالیت نظامی و سیاسی آمریکا را بهویژه در عراق بهطرز
توجهیپیچیدهکند؛جاییکهشبهنظامیانشیعهواحزابعراقیباحکومتایرانارتباطتنگاتنگدارند.


قابل
رواشینگتن،کاررابرایدیپلماتهایآمریکا،

درارتباطبالبناننیز،قراردادننامسپاهپاسداراندرفهرستتروریستیازمنظ
هایذینفوذدراینکشورمحدودترخواهدکرد.


درخصوصارتباطبامهره
سپاه پاسداران ایران ،با حزبهللا که بخشی از دولت لبنان محسوب میشود ،ارتباط نزدیک دارد .حزبهللا پیشاپیش از سوی
باوجودحضورنیروهایحزبهللادرمجلسودولتلبنان،آمریکاازبرقراریتماس

آمریکاسازمانتروریستیتوصیفشدهو
هاخودداریکردهاست؛ازسویدیگر،آمریکاتاکنونبهکمکهاینظامیخودبهارتشلبنانادامهدادهوباآنهمکاری


باآن
دارد.

تارنماینشریهتایمزانگلیسنیزنوشت«:تروریستینامیدنسپاه پاسدارانازسویدونالدترامپ،دیپلماسیدرخاورمیانهرا
هایعراقیولبنانیکهبامقامهایسپاهتعامل


هاازتماسبامقام

پسسربازانآمریکاییودیپلمات

کند،وازاین

پیچیدهمی
میکنند،منعخواهندشد».

نهادحکومتیدرجهانراتروریستینامیدهاست.بااینحال


کایک
اینبرایاولینباراستکهایاالتمتحدهآمری

تایمزافزود«:
تواندباواکنشمنفیعلیهسربازانآمریکادرخاورمیانهروبهروشود ».


اندکهاینتصمیممی

کارشناسانهشدارداده
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این نشریه انگلیسی ،با اشاره به «وجود افراد جنگطلب در حلقه داخلی نزدیکان ترامپ» ،عنوان کرد که این تصمیم قابل
پیشبینیبود .

هایسپاهدربانکهایآمریکارامسدودکندوافرادیکهبه


تواندتمامدارایی

بهنوشتهتایمز،وزارتداراییآمریکااینکمی
اینسازمانکمکمیکنندباجرائمکیفریتا20سالحبسمواجهشوند .

بحثتروریستیخواندنسپاهپاسدارنتوسطدولتآمریکا،اولینباردرشهریور 1396مطرحشدکهدرآنمقطعزمانیبا
تصویبقانونعلیهایران،روسیهوکرهشمالیموسومبه«کاتسا»،مسکوتگذاشتهشد .


بحراناقتصادیایران،کسربودجهسال98واحتصاصبودجهکالنبهسپاه 
دپیراموناقتصادجهانی،آمارهایمربوطبهایرانرانیزمنتشروپیشبینیکرده

المللیپولدرتازهترینگزارشخو


صندوقبین
شدتکوچکترخواهدشد.


استکهدرسالجاریمیالدی،نرختورموبیکاریدرایرانافزایشواقتصادکشوربه
اینگزارش،یکروزبعدازگزارشبانکجهانیمنتشرشدکهپیشبینیکردهبودرشداقتصادیایراندرسالجاریمنفی3/8

درصد باشد .اما ارزیابی صندوق بینالمللی پول بسیار بدبینانهتر از بانک جهانی است و پیشبینی میکند رشد اقتصادی
ایران(رشدتولیدناخالصداخلی)درسال،2019منفی6درصدباشد.

براساساینگزارش،رشداقتصادیایراندرسالگذشتهنیزمنفی3/9درصدبودهاست،درحالیکهبانکجهانیاینرقمرا
منفی1/6درصدارزیابیکردهاست.
ترازآنچیزیکهقبالتصورمیشد،آسیب


هایآمریکا،بیش

گویندوضعیتاقتصادیایرانتحتتاثیرتحریم

هردوگزارشمی
دیدهاست.
المللیپولمیگویدنرختورمدرایراندرسالگذشتهبه 31/2درصدرسیدهودرسالجاریمیالدیبه37/2


صندوقبین
درصداوجخواهدگرفت.
اینارزیابی،بسیارباالترازارزیابیخودایراناستکهنرختورمآخرپاییز(تقریبابرابرپایانسالگذشتهمیالدی)را20/6

درصداعالمکردهاست .
زمانباگزارشصندوقبینالمللیپولمنتشرشد،تورمساالنه


فروردینهم
روزسهشنبه20

آخرینگزارشمرکزآمارایرانکه
ترازارزیابیصندوقبینالمللیپولاست.


بینیکردهاستکهبسیارپایین

درصدپیش
منتهیبهاسفند97رانیزتنها26/9
یدجدیکارشناسانونهادهایبینالمللیاست.

هایرسمیایراندربارهشاخصهایاقتصادیمعموالموردترد


گزارش
المللیپولنیزمیگویدتنهاسودانوایراندرسال2019رشدمنفیخواهندداشت .


صندوقبین

براساسالیحهبودجهسال ،98سقفبرداشتازصندوقتوسعهملیایران 40هزارمیلیاردتوماناست.نیمیازاینمبلغ،
یعنی 20هزارمیلیاردتومان«باتفاهمسازمانبرنامهوبودجهکشوروستادکلنیروهایمسلح»توزیعخواهدشدوباقی
هایدیگریتوزیعمیشود.


ماندهاینمبلغدربخش
هاشاملمواردیچونارائهسهمبهنهادهایمختلففرهنگی،نظامی،دینیوآموزشییاکمکبهآنهااست.برای


اینبخش
دهاینظامیایرانعالوهبربودجههایمرتبطباخودبیشاز 4هزارمیلیاردتومانهمازصندوقتوسعهملیسهم

نمونهنها
خواهندداشت.
مبلغپیشنهادیدولتبرایسپاهپاسداراندرالیحهبودجهبرایسال ،98بیشاز 25هزارمیلیاردتوماناستکهنسبتبه
بودجه مصوب سال 97افزایشی 25درصدی داشته است .بودجهسازمانبسیج هم با افزایشیدودرصدی نسبتبه بودجه
مصوبسالگذشتهبهبیشاز1300میلیاردتومانرسیدهاست.

برای«قرارگاهمرکزیخاتماالنبیا»وابستهبهسپاهپاسدارانهمباافزایشبیشاز 76میلیاردتومانینسبتبهبودجهسال
گذشته،مبلغیبه میزان 335میلیاردو 800میلیونتومانبرایبودجهسالآیندهپیشنهادشدهاست.بودجهایننهادبرای
امسالتنها259میلیاردتومانبود.
فقیهدرسپاهپاسداران(از102میلیاردتوماندرسال،97بهبیشاز114میلیاردتوماندرسال،)98ستاد


نهادنمایندگیولی
وبسیجسازندگی(از22میلیاردتومان

هیاننور(از22میلیاردتوماندرسال97به25میلیاردتوماندرسال)98

مرکزیرا
میلیاردتومان)ازدیگرنهادهاییهستندکهبودجهشانبرایسالآیندهافزایشپیداکردهاست.بودجهنیرویانتظامیهم

به25
نسبتبهسالگذشتهافزایشپیداکردهوبه15هزارو73میلیاردتومانرسیدهاست.
ایندرحالیاستکهبودجهنهادهاییچونارتش(10هزارو200میلیاردتومانوهشتدرصدکاهشنسبتبهسالگذشته)،

درصد)وستادکلنیروهایمسلح(ازحدودسههزار

وزارتدفاع(سههزارو 500میلیاردتومانوکاهشینزدیکبه 50
میلیاردتومانبهحدود500میلیاردتومان)کاهشپیداکردهاست.
بودجهشوراینگهبانقانوناساسیهمکهوظیفهبررسیقوانینتصویبشدهدرمجلسباقانوناساسیوشرعوهمچنین

نظارتبرانتخاباترابهعهدهداردازحدود 9۶7میلیاردتوماندرسال 97به 960میلیاردتومانرسیدهاست.ایننهاداما
دریافتمیکند.

129میلیاردتومانبودجهبرای«نظارتبرانتخابات»
شورایعالیامنیتملی،مجلسخبرگانرهبریومجمعتشخیصمصلحتنظامازنهادهاییهستندکهبودجهشانکاهشپیدا

کردهاست.بودجهشورایعالیامنیتملیاز 18میلیاردو 500میلیونتومانبه 12میلیاردو 300میلیونتومانرسیده
است .مجلس خبرگان رهبری بودجهای معادل  7میلیارد و  232میلیون لایر و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بودجه
574300میلیونریالیبرایسالآیندهدارند.
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این در حالیست که در بخش فرهنگی ،بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با کاهش  70میلیارد تومانی نسبت به سال
زمانبرایسازمانصداوسیمابودجهایبهمیزان1800میلیاردتومان


میلیاردتومانرسیدهاست.هم
گذشته،بههزارو400
رسیدهکهافزایشی100میلیاردتومانینسبتبهسالگذشتهداشتهاست .
برایبودجهسال،98استاندارانایناجازهرادارندکهیارانهنقدیسهدهکباالیجامعهراحذفکنند.براساسالیحهبودجه
اینکاربایدباهماهنگیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیوبراساسپایگاهاطالعاترفاهایرانیانانجامشود .




سپاهپاسدارانهیوالیاقتصادیوسیاسیایران 
ازسرعالقه،نیازویااضطراروبافشاررهبر،سپاهراتقویتکردهاند.نهتنهادردولت

دولتهاتاکنونیحکومتاسالمی،چه

انتخاباتیحسنروحانیمیگفت

نژاد،کهدردولتحسنروحانی ،اکبرترکان،مشاوررییسجمهورکهدرفیلمتبلیغاتی-


احمدی
دهدوزورمانبهآننمیرسد»،شهریور،1393


خاتمپولنمی
ویکسالبعدگلهمیکرد«قرارگاه

«نظامیانبهجایخود»
همراهبافرماندهاناینقرارگاهبهجزایرخلیجفارسسفرکردوگفتقصدداریماقتصادجزایرراباامکاناتقرارگاهشکوفا
کنیم.دولتحسنروحانیدرسال،1395مجوز50پروژهبهقرارگاهدادو ...

زدناچیزکارگرانایران،هموارهباتاخیرپرداختمیگرددامابخشاعظمبودجهساالنهکشوررانهادهای

درحالیکهدستم
بلعندودرمقابلمالیاتهمپرداختنمیکنند .


نظامیوامنیتیومذهبیمی

عنوانزیرمجموعههایقرارگاه


قرارگاهسازندگیقائم،قرارگاهسازندگینوح،قرارگاهسازندگیکربالوقرارگاهسازندگیکوثربه
االنبیابهحسابمیآیند.قرارگاهدیگرینیزباناممشابهقرارگاهسازندگیبهنامقرارگاهدفاعیوجودداردکهغیر


سازندگیخاتم
اهیتدوقرارگاهدرزمانتشکیلشانتفاوتدارند.قرارگاهدفاعیخاتمدرزمانجنگمشغولفعالیتبودهو

از تفاوتدرم
عنوانفرماندهخودمیدیدهاست،اماقرارگاهسازندگیخاتمیک

اکبرهاشمیرفسنجانی» 
رابه

سالهایزیادیازدورانجنگ«،

وتخمینیوبادستورخامنهایتشکیلشد .

سالپسازپایانجنگ،یعنیسال1368پسازف
هایسپاهپاسدارانمحسوبوفرماندهآنازسویفرماندهکلسپاهتعیینمیشود .


اینقرارگاهاززیرمجموعه
هایبزرگرادردستمیگیرند؛ازپروژهاتوبان«صدر»در


کنند؛فقطهمپروژه

شانرامحدودبهیکزمینهنمی

هافعالیت

آن
تهرانگرفتهتافازهای 15و 16پارسجنوبی؛ازسد«گتوند»تااتوبان«حرمتاحرم».سال 90بهدستورفرماندهکلسپاه
قرار بر این شد تا قرارگاه خاتمخودش را درگیر پروژههای کمتر از صدمیلیارد تومان نکند؛ آنهم تحت شرایطی؛ به گفته
میلیارد)راانجامدهند،سپاهوارداینپروژهها


ترازصد

هایبیش

(پروژه

وصیبتوانندآن
اگرشرکتهایخص

فرماندهکلسپاه«
نخواهد شد ،مگر آنکه شرکت خصوصی بخواهد اجحافی کند کهدر اینصورت ،سپاه برای ایجادرقابت وتعدیل قیمت وارد
خواهدشد».
خاتمآماریازپیمانکارانوکارکنانقرارگاهشارائهکرد:همکاری

سال،1393سردار«عبادهللاعبداللهی»،فرماندهقرارگاه
هزارنفرنیروکهفقطدوهزارو560نفرنیرویرسمیهستند».

هزارشرکتپیمانکاربخشخصوصی»و«135

« 
پنج
هزارنیرو،درسطحمهندس،فوقلیسانسودکتراهستندوبقیهنیروهانیزبهلحاظفنی

 35هزارنفراز 135
بهگفتهاو« 
،میشودواگررشدنکردهباشد،درهمانحدباقی
ماهروباتجربهمحسوبمیشوند».البتهاینآمارمربوطبهسال 1393

مانده.اماروز«علیالریجانی» ،رییسمجلسشورایاسالمیدرجریانبازدیدازنمایشگاهقرارگاهخاتم،تعدادافرادیراکه
تقیمدرپروژههایقرارگاهمشغولکارهستند،حدود160هزارنفراعالمکرد.

بهطورمس

خودشان فعالیتهایشان را در سه رسته ،دستهبندی کردهاند؛ «نفت ،گاز و پتروشیمی»« ،عمران و صنعت» و
محرومیتزدایی».

«
اندفعالیتهاییازجمله


،نوشته
اینسهدستههرکدامچندینزیرمجموعهدیگردارند.درمجموعه«نفت،گازوپتروشیمی»
دارند.میگوینددرشاخه

«توسعهمیادین»«،صنایعپاالیشگاهی»«،مخازنذخیرهنفتوگاز»و«خطوطانتقالنفتوگاز»
تونلوسازههایزیرزمینی»،

بنادروسازههایدریایی»«،

ابنیهوسازههایویژه»«،

درزمینههاییمانند«

«عمرانوصنعت»
کانالوشبکههایآبیاریو

راهوراهآهن»«،سدوبندانحراف»«،خطوطانتقالآب»«،صنعت،معدنوصنایعمعدنی»و«

«
دیگربخشفعالیتاینقرارگاهمعرفیشدهکهبهنوشتهپایگاهاطالعرسانیقرارگاه،

محرومیتزدایی»

زهکشی»تواناییدارند«.
هایمحرومیتزدایینوشتهشده:


کنند.دربخشیازفعالیت

کارمی
درعرصههای«عمرانی»،فرهنگی-اجتماعی»و«کشاورزی»

العبور،دورافتادهوحساس


بخشیداخلیوایجادامنیتپایداربااولویتمناطقمرزی،صعب

درمناطقمحرومبهجهتعمق
«
کشورودرخصوصمسجدسازیوحوزهعلمیهدرسراسرکشور».
هایاقتصادیسپاهازدوطریققرارگاهسازندگیخاتموبنیادتعاونسپاهصورتمیگیرد.سال89وبعدازآن


ترینفعالیت
بی 
ش
االسالمسعیدی،درمصاحبهایدرپاسخبهسئوالیدرباره


المللیبود.حجت

هایبین

ترایرانباتحریم

هایدرگیرشدنبیش

سال
بارهشرکتهایسپاهدراینکشور»صحبتکردهبودوآنرا«فرافکنی»دانست .

«ادعاییکمقاماماراتیدر
هایقرارگاهخاتممحدودبهایراننیست؛آنطورکهسردار«محمدرضایزدی»معاونحقوقیوامورمجلسسپاه،


قلمروفعالیت
سال  1390به خبرآنالین گفته بود« :قرارگاه براساس توانمندیهای خود در کشورهایی که معرفی میشدند ،اقدام به انعقاد
قراردادهاییمیکرد».

البتهاینقراردادهانهبانگاهمنفعتطلبانهوسودجویانهبلکهبانگاه

هرچنداونامیازاینکشورهانبردولیادامهدادهبود«:
صدور انقالب و ارائه کمک به کشورهای نیازمند و ارائه توانمندیهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به دنیا در قالب
حضور در رقابت بینالمللی انجام شد؛ لذا قراردادهایی بسته شد و پروژههایی اجرا شد ».به گفته «یزدی» ،بسیاری از این
اندبهتعهداتخودعملکنندوبهدولتوقرارگاهخاتمبدهکارند؛ولیاینقرارگاهبخشعمدهایاز


کشورهاهنوزنتوانسته
تعهداتخودرادرکشورهایطرفقراردادبهنتیجهرساندهوآنهانیزراضیهستند.
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فعالیتسپاهدرعرصهقاچاقموادمخدروسالح 
سپاه پاسداران عالوه بر اینکه تولیدکننده اصلی سالح و تالشکننده دسترسی به بمب اتمی در ایران است ،و در عین حال
هللامیرساند .


خودمانندحزب
نشانده


هایتولیدشدهرابهنیروهایدست

اینکشورنیزاست،وسالح
قاچاقچیاصلیحکومت
پیشینهفعالیتسپاهدرتجارتوقاچاقموادمخدربهزمانجنگایرانوعراقبرمیگردد.حکومتاسالمیایران،دردوران

هشتسالهجنگباتوجهبهنیازشدیدبهتامینمنابعمالیجهتخریداسلحهومهماتوگرمنگهداشتنبازارجنگ،بااستفاده
ازمصونیت هایدیپلماتیکوامکاناتوسیعلجستیکیزمینی،دریاییوهواییکهدراختیارداشت،اقدامبهتجارتموادمخدر

بهسراسرجهانکرد .
حکومتاسالمیایران،همچنینپسازشکستایراندرجنگهشتسالهعراقواتخاذسیاستپرهزینهتسلیحاتهستهای

نیازبهخریدوفروشاینموادضدانسانیبیشتراحساسشد.البتهباتوجهبهاینکهسرانهاقتصادموادمخدر 2000میلیارد

میلیارددالرسودساالنهآناستبهعنوانمنبعپردرآمدموردتوجهمقاماتحکومتاسالمیواقعشد .

دالرو600
کهایرانبهعنوانگذرگاهاصلیو


کندوباتوجهبهاین

درصدخشخاشجهانراتولیدمی
آمارهانشانمیدهدکهافغانستان 74

مهم عبور مواد مخدر و تغذیهکننده جهان محسوب میشود ،نقش ارگانهای حکومتی بهویژه سپاه پاسداران در این تجارت
غیرقابلانکارمیشود .


تحقیقات امنیتی و اطالعاتی انجام شده در برخی کشورها از نقش مستقیم و گسترده شاخه برون مرزی لشکر قدس سپاه
پاسداران در این تجارت پرمنفعت پرده برداشت .از اینرو ،جهت روشن شدن بیشتر ارتباط «سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اشارهمیکنیم :

ایران»درقاچاقموادمخدردرجهان،ازمنابعمختلفیبهمواردی
قاچاق مواد مخدر یکی دیگر از حوزههای اصلی اقتصاد زیرزمینی تحت کنترل سپاه است .مرز طوالنی ایران با پاکستان و
افغانستانیکیازشلوغترینمسیرهایقاچاقموادمخدردرجهاناست.

هارزشموادمخدرفروختهشدهدرایرانساالنهبه 3میلیارددالر

وزیرکشوروقتحکومتاسالمیایران،اعالمکردهاستک
شود.خزانهداریامریکا،


هایانتقالموادازافغانستانبهنقاطترانزیتیدیگرمانندبالکاننمی

رسد،کهاینرقمشاملهزینه

می
مخدردرفهرستتحریمهایایاالتمتحدهقرار

اسماعیلباغانی،جانشینفرمانده سپاهقدسرابهدلیلنقشاودرقاچاقمواد

نزدیکیباکارتلهایموادمخدردرآمریکایجنوبیومرکزی

هللالبنانرابطه 

چنینبهواسطه  
حزب


دادهاست.سپاهپاسدارانهم
دارد.
میشود .این درآمد
سپاه پاسداران بازیگر اصلی در اقتصاد زیرزمینی ایران است که برایش منبع درآمد ارزشمندی محسوب  
وابستگینداشتهباشد.اینامرهمچنینسپاهرابردنیایزیرزمینیایرانو

شودتاسپاهبهسیاستمدارانغیرنظامی


موجبمی
کاروتروریستیآنحاکممیکند.


هایخالف

گروه
بهعنوان مثال ،سردار حسین همدانی ،که چندی پیش در سوریه کشته شد ،در مصاحبهای توضیح داده بود که چگونه سپاه

کنندگاندرخیابانسازماندهی


برایسرکوبتظاهرات
گروههایاراذلواوباشرادرجریان«اعتراضاتبهانتخاباتسال»88

میکردهاست.

دهدتاتواناییهایمالی،سیاسی،وعملیاتیخودرادرایرانوسایر


نقشسپاهپاسداراندراقتصادزیرزمینی،بهآناناجازهمی
نقاطجهانافزایشدهند.سپاهپاسدارانکهشایدمجهزترینوپیچیدهترینگروهتروریستیایراناست،اینارادهوتواناییرا

داشتهکهیکشبکهجهانی«مافیایی»ساختهاست


پاسدارانایرانمیکندکهانحصارقاچاقمواد

بهنوشتهچندسالپیشتایمز،قاچاقموادمخدرساالنهمیلیاردهادالرنصیبسپاه
هایتبهکاردرجهانارتباطدارد .


مخدردرایرانرادردستگرفتهاستوهمباشبکه
میلیارددالرسودساالنهآناستبهعنوانمنبعپردرآمدموردتوجهمقامات

باتوجهبهاینکهسرانهاقتصادموادمخدر2600

ایرانیواقعشدهاست
یابیبهاسنادسریوزارتخارجهآمریکا،ازجملهازنقشجهانیسپاهپاسدارانحکومت


یلیکسپسازدست

سایتافشاگرویک
اسالمیایران،درقاچاقموادمخدرپردهبرداشت.روزنامهدیولتدراواخرسال،2011بااستفادهازاخبارمنتشرشده
توسطویکیلیکسنوشت«:درآمدسپا هپاسدارانازقاچاقموادمخدربهاروپابالغبرچندینمیلیاردیورواست.براساساین

اسناد ،مواد مخدر توسط ایران به آذربایجان منتقل میشود و از آنجا به اروپا صادر میگردد ».هروئینی که از ایران به
آذربایجانصادرمیشود،ازبیستهزارکیلوگرمدرسال 2006به 59هزارکیلوگرمدریکچهارماولسال 2009رسیده

است .
هللالبنانوکارتلهایقاچاقدر


،اعالمکردسپاهقدسباحزب
روزنامهواشینگتنپستهم،طیمقالهایدراواخرسال2011

قسمتدیگربیشتربه

آمریکایالتیندرتجارتوترانزیتموادمخدردرسراسرجهانحتیآمریکایالتینهمکاریدارند.در 
نقشحزبهللالبناندرقاچاقموادمخدراشارهشدهاست 

روزنامهانگلیسیتایمزدرشماره17نوامبر،2011درمطلبیمفصلبااستنادبهسخنانمقاماتپیشیناطالعاتیودیپلماتیک
حکومتاسالمیایران،ازنقشمرکزیسپاهپاسداراندرقاچاقموادمخدردرایرانوخارجازایراننوشت :
قاچاقموادمخدرساالنهمیلیاردهادالرنصیبسپاهپاسدارانایرانمیکندکههماکنونهمانحصارقاچاقموادمخدردرایران

هایتبهکاردرجهانارتباطدارد .


رادردستگرفتهاستوهمباشبکه
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نشریهتایمز،همچنیننوشتهاستکهبرطبقاظها راتسخنگویدولتآمریکاواحدهایقدسسپاهپاسدارانایراندرتبانیبا

یککارتلبزرگموادمخدردرمکزیکقصدداشتهسفیرعربستانرادرواشنگتنبهقتلبرسانند .
دستگاههایاطالعاتیآمریکادوتنازفرماندهانارشدسپاهپاسدارانایرانراکهمستقیما ًدرقاچاقموادمخدردستدارند

شناساییکرده اند.یکیازآنانفرماندهسپاهپاسدارانایراندرتهرانبزرگ،بهنامسردارعبدهللاعراقیاستکهباباندهای

،همچنانپیوندهایخود
جنایتدراروپایشرقیارتباطدارد.محسنرفیقدوستازفرماندهانسپاهپاسداراندرسالهای 1360

هایجنایت کارحفظکردهاست.امادراینلیستبایدنامدوتندیگرازاعضایسپاهپاسدارانایرانرا


سازمان
راباایندست 
اضافهکردسردارمرتضیرضاییوسرتیپباغبانی.سرتیپغالمرضاباغبانی«یکیازفرماندهاننیرویقدسسپاهپاسداران
ایران»،بهاتهاممشارکتدرقاچاقموادمخدر درفهرستقاچاقچیانموادمخدرآمریکاقرارگرفتهاست.سرتیپباغبانیاولین
مقامحکومتیایراناستکهنامشدراینفهرستثبتمیشود .

ماجرایقاچاقموادمخدرتوسطمرتضیرضاییازآشناییاوبایکژنرالارتشاماراتمتحدهعربیشروعمیشود.اینژنرال

ارتش امارات متحده  عربی که مدتی فرمانده حفاظت و اطالعات ارتش امارت و بعد فرمانده ستاد مشترک ارتش بود ،باعث
آشناییمرتضیرضاییبابرخیازعواملوفرماندهانومقاماتردهباالیسازمانالقاعدهمیشود.درطیاینآشنایییک

پیمانهمکاریاطالعاتیوامنیتیبااینسازمانتوسطسردارمرتضیرضاییبستهمیشود.دامنههمکاریونزدیکیمرتضی
رسدکهمرتضیرضاییتصمیممیگیردکهبااستفادهازتواننیرویدریاییسپاهوچند


جامی

رضاییباسازمانالقاعدهبهآن
کشتیدیگراقدامبهخریدموادمخدرازسازمانالقاعدهدرجنوبپاکستاننماید.اینامرتحققمیپذیردوموادمخدرتوسط

هایتحتامرسپاهپاسدرانشدهوبهپهنهخلیجفارسارسالمیگردد.


رابطینسازمانالقاعدهدربنادرپاکستانتحویلکشتی
هایخلیجفارسمعاملهوبهفروشمیرسید


گردیدومابقیدروسطآب

شدارسالمی

چهکهبایدبرایمصرفداخلارسالمی

آن
و ...
مرتضیرضایی،بااینتجارتنهتنهابازبهسودکالنیرسیدهبود،بلکهیکخطترانزیتاختصاصیوانحصاریبرایخودو

سپاهپاسدرانتدراکدیدهوایجادکرده  بودوقسمتیازخطترانزیتموادمخدرراازپهنهکویربهپهنهخلیجفارسودریای
عمان کشانده بود .این بدان معنا بود که بخش عمده واردات موادمخدر به ایران را سپاه پاسدرانو شخص سردار مرتضی
صورتانحصاریبه دستگرفتهوبدوندغدغهوخطروبااستفادهازامکاناتسپاهپاسدرانونیرویدریاییسپاهو


رضاییبه
میشود.بایدخاطرنشانکنمکهحضورسرداررضایی
سازمانامنیتیسپاهموادمخدرازکمخطرترینراهواردایرانمیشدهو 

فقطدرقاچاقموادمخدرخالصهنمی شود،اینسردارسپاهدستیهمدرقاچاقهایدیگریداردمثل:قاچاقسوختایرانبه

خارجازکشور،قاچاقوتجارتعتیقه جات،قاچاقنفتخامعراقازخلیجفارس،خریدخرمایعراق،چاپدینارتقلبیعراقی.

اشحسمیشودودرپشتپردهحضورداشتهوایفاءنقشکردهاست .


جانیستولیهمهجاحضورفیزیکی

سرداریکههیج

کیلوگرمهروئیندرمحمولهایکهازطرفایران

*درتاریخ 28آبانماه،1389مقاماتدولتینیجریهاعالمکردندکه 130
واردکشورنیجریهشدهبودراکشفکردندکهمقصدنهاییآناروپابود.عالوهبرآندراوایلآبانماه،1389نیروهایامنیتی
نیجریهازتوقف13کانتینرحاویسالحغیرقانونیکهازکشورایرانآمدهبودندخبرداد .
انتشاراینخبر،حکومتاسالمیایرانرابهتکاپوانداختومنوچهرمتکیوزیرخارجهوقتایران،باسفربهنیجریهقصد
آرامکردناوضاع،انتشاردوخبرآنهارا«سوءتفاهم»خواند.درحالیکهنیروهایامنیتینیجریهچندیننفرایرانیرادر

ارتباط با این محموله ها دستگیر کردند و رسما لشکر قدس سپاه پاسداران را مسئول قاچاق مواد مخدر و اسلحه به نیجریه
دانستند .
سایت«ایرانبریفینگ»درتاریخ،2011/05/06گزارشیراکهدرشبکهانتیویترکیهمنتشرشدهبودرابهزبانفارسی
ترجمهنمود.دراینگزارش،بهخبردستگیری 25عضویکباندقاچاقموادمخدردرآذربایجانپرداختهشدهاستکه 8نفر
شاندرفعالیتهایمجرمانهسپاهاقرار


هابهعضویت

سفارتایراندرباکوبودند.ودراعترافاتآن
ازآنهاازکارمندانمحلی

هابهکشورشدتاآنهارابهاشدمجازاتمحکومکند؛تا


کردند.درهمینراستاحکومتاسالمیایران،خواستاربازگشتآن
جاییکهبهحکماعدامآنهاوعدهدادهبود.درنتیجهدولتباکومتهمانرابهایرانتحویلداد.اماپسازگذشتمدتیاینافراد،

خانههایایراندر
دوبارهبهاتهامقاچاقموادمخدردرآذربایجاندستگیرشدند.دراینماجراهماهنگیسپاهقدسوسفارت 

قاچاقموادمخدربهکشورهایجهانخصوصااروپابرهمگانآشکارگشت .

،درگزارشخودنوشتباتوجهبهاینکهسپاهپاسدارانانحصارقاچاقموادمخدردر

*روزنامهتایمزدرتاریخ2011/11/17
هایتبهکارتوزیعآندرجهاندرارتباطاست،ساالنهمیلیاردهادالردرآمدرانصیبخود


ایرانرادراختیارخودداردوباشبکه
کهسازماناطالعاتآمریکاتوانستدوتنازاعضایعالیرتبهسپاهپاسدارانرادردستداشتن

کند.درادامهمیافزاید


می
مستقیمبهقاچاقموادمخدرشناساییکند.یکیازاینافرادسردارعبدهللاعراقیاست؛اوفرماندهسپاهپاسداراندرتهران
اطاست.نفردومیکیازفرماندهانسابقسپاهدرسالهای،1360

هایتبهکاردراروپایشرقیدرارتب


بزرگاستکهباگروه
هایجنایتکاراست .


ناممحسنرفیقدوستاستکهدارایپیوندهاییباسازمان

به
سرمیبرند.سفارتحکومتاسالمیایراندر


هایمالزیبه

نفرایرانیدرزندان
درآنتاریخگقتهشددرحالحاضر 221،
ترزندانیاندرارتباطباقاچاقافیونمتهمشدهاندکهازاینتعداد86،نفربهاتهامحملموادمخدربه


کردکهبیش
مالزی،اعالم
اینکشوردرانتظارحکماعدامهستند.وزارتامورخارجهحکومتاسالمیایران،جهتکمکبهاینمجرمانواردعملشدهو
بامقاماتمالزیدرزمینهرسیدنبهتوافقنامهایدوطرفهجهتانتقالمحکومانبین

برایآنهاوکیلگرفتودرحالگفتگو 

بخترااعداممیکرد .


ایرانومالزیشدهبود.درحالیکهخودحکومتاسالمی،معتاداننگون
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*یکباندایرانی10نفریازقاچاقچیانشیشهدراواخرسال1388توسطپلیساندونزیدستگیرشدندکهدراینمیان8نفر
ازآنهادخترانچادریبودند.اینتیممحمولهقاچاقبهارزش12ونیممیلیوندالرراکهشاملشیشهومایعاتوابستهبهآن

همراهخودحملمیکردند .


بودبه
هایانجامشدهمشخصشدکهاینمحمولههاازمرزهایهواییایرانوازطریقسوریهومالزیبهکشوراندونزی


دربررسی
درسوریه،لبنان،ترکیهوعراقبهعنوانپوششی

واردمیشوند.عالوهبرآنسپاهپاسدارانبااعزامزائرانبهاماکن«مقدس»

برایقاچاقموادمخدراستفادهمیکند.الزمبهذکراستکهکنترلکاملفرودگاهامامدرتهران،توسطسپاهپاسداراندالیل

تسهیلوتکثیرقاچاقهواییموادمخدرراروشنساختهاست .

همچنین از پاییز سال  ،2008حداقل  111مظنون از یک شبکه بینالمللی مواد مخدر و پولشویان وابسته به حزبهللا در
* 
عملیاتمدیریتاجرایموادمخدردستگیرشدند .

*آمریکادرسال 2011دوایرانی،یکیباناممنصوراربابسیارودیگریازاعضاینیرویقدسسپاهرابهاتهامتوطئه
برایقتلسفیرسعودیدستگیرکرد.اربابسیاردراعترافاتخودبیانکردکهجهتترورسفیرسعودیدرامریکااقدامبهسفر
بهمکزیکبرایاستخدامفردیدرتجارتموادمخدرنمود.ایناعترافپیوندنزدیککارتلهایموادمخدرمکزیکباسپاه
قدسرابرمالساخت .

اسنادویکیلیکسمنتشرشدهازدستداشتنحکومتاسالمیایراندرقاچاقموادمخدربهجمهوریآذربایجانخبرداده

*
سندمحرمانهایکهتاریخ

،بهنقلازویکیلیکسنوشتهبود«:

بیسیفارسیدرگزارشخوددرتاریخ2012/06/13
بی 
است .
بازمی گردد،ازدستداشتنمسئوالنیدرسپاهپاسدارانحکومتاسالمیایراندرقاچاقموادمخدربه

آنبه 2009/06/12
اینسندکهازسفارتآمریکادرباکوصادرشده،خاطرنشانمیکندمیزانهروئینیکهاز

جمهوریآذربایجانسخنگفتهاست.
ایرانبهآذربایجانقاچاقشده،از 20کیلوگرمدرسال 2006میالدی،به 59هزارکیلوگرمدرسال 2009رسیدهاست.این
عنوانگذرگاهاصلیبرایقاچاقهروئینبهاروپااستفادهمیکند .


سندتاکیدکردهاستکهایرانازجمهوریآذربایجانبه

نبرایشبهنظامیانحوثیدریمننهتنهاپولوسالحارسال

بهگزارشاسکاینیوز11،آگوست،2017حکومتاسالمیایرا
* 
دهدتاازآنبهعنوانمنبعمالیاستفادهکنند .


هامی

کند،بلکهموادمخدرهمبهآن

می
تعدادیازافسرانسپاهپاسداراندرداخلیمنحضوردارندتابرایمونتاژقطعاتسالحقاچاقشدهبهحوثیهاکمککنند.

هایصعده،حجه،صنعاوحدیدهشبکهایازتاجرانموادمخدردارند.اینشبکه


نظامیانحوثیدراستان

اندشبه

یمنیگفته
منابع
نظامیانحوثیعملمیکند .


درسواحلغربیمنتحتنظارتکاردارنیرویدریاییشبه
لههای موشکی ارسالیاش به یمن میفرستد.
حکومت اسالمی ایران ،کارشناسان صنایع نظامی خود را نیز بههمراه محمو 
هاموادخامودستگاههای


هاکنترلادارهصنایعنظامیوابستهبهوزارتدفاعدرصنعارانیزدردستخوددارند.آن

حوثی
ژکردنموشکهای

نظامیانحزبهللالبنانبرایمونتا


چنینافسرانایرانیوشبه

کنند.هم

موردنیازشانراازایراندریافتمی
اندکارمیکنند.حتیهواپیماهای


نظامیانحوثیکهدرایرانآموزشدیده

ارسالیبهیمن،درصحنهحضوردارندودرکنارشبه
برداریکردنددرایرانساختهشدهاند.قطعاتاینهواپیماهانیزبهیمن


نظامیانحوثیدرصنعاازآنپرده

سرنشینیکهشبه

بی
شدهولیدراینکشورمونتاژمیشود .

قاچاق
شایانذکراستکهپیشازایننیزخبرگزاریرویترگزارشدادهبودکهسپاهپاسدارانراههایجدیدیبرایقاچاقسالحو

رساندنآنبهشبهنظامیانحوثیدریمنبهکارمیگیرد.

فارسانجاممیشود.اینگزارشافزود:ایرانازمواد


هایخلیج

هاازطریقآب

قاچاقموشکوسکوهایشلیکاینموشک
هااستفادهمیکند.


هایمالیبرایحوثی

مخدرنیزبرایکمک
هایبینالمللیتغییردادهتا


سویآب

سوییمنراازسومالیبه

هایشبه

منابعامنیتیغربینیزاعالمکردند:ایرانمسیرکشتی
هایشرامخفیانهبهحوثیهابرساند.


ازاینطریقسالح
بتواندازمراقبتهافرارکندو


* وزارت اقتصاد حکومت اسالمی ایران ،چندی پیش اقرار کرده که تجارتها و شرکتهایی که حدود  20تا  25درصد تولید
ناخالصملیراتشکیلمی دهندازپرداختمالیاتمعافهستند.اگربرایاقتصادزیرزمینیایرانمبلغحداقلی25درصدرادر

نظربگیریم،ارزشاقتصاددرسایهایرانبراساستولیدناخالصملیکنونیاینکشور،حدود 100میلیارددالرتخمینزده
درصدپیشنهادشدهتوسطصندوقبینالمللیپولمحاسبهکنیم،ارزشاقتصادزیرزمینی

میشود.اگرآنرابراساسنرخ 35

ایرانحدود140میلیارددالرخواهدبود .
تشخیص اینکه دقیقا چه مقدار از این  100تا  140میلیارد دالر نصیب سپاه پاسداران میشود تقریبا غیر ممکن است .اما
هاییکهدرباالبدانهااشارهشدحاکیازاینخواهدبودکهسپاهبخش


هایسپاهپاسدارانوفاکت

تربهفعالیت

نگاهیعمیق
ازسوداینتجارتقاچاقرابهجیبمیزند.

عمدهای

کنندهدراینکشوراست.دراوایلدهه،2000مهدیکروبی،رییسوقتمجلسایراناز


ترینقاچاق

سپاهپاسدارانایرانبزرگ
شدندانتقادکرد.احمدینژادرییسجمهوریوقتطرفدار


بنادرغیرقانونیتحتکنترلسپاهپاسدارانکهبرایقاچاقاستفادهمی
سپاهنیز،سپاهپاسدارانرا«برادرانقاچاقچیما»خطابکرد.
ها،وجادههادراختیارسپاههستندو


سپاهپاسدارانکنترلمرزهایآبی،هوایی،وزمینیایرانرادردستدارد.بنادر،فرودگاه
پاسدارانمعذوریتیبرایاستفادهازآنهادرجهتقاچاقکاالوپرکردنجیبخودندارند.
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بهاقرارمنابعمختلفازجملهسازمانگمرکومجلساسالمیایران،ارزشکاالهایوارداتیقاچاقدرایرانبین 20تا30
ترینتولیدکنندگاننفتدرجهاناست،ازصادراتنفتغیرقانونینیزرنجمیبرد.


میلیارددالراست.ایرانکهیکیازبزرگ
سوختدرایرانپایینترازکشورهایهمسایهاست.مقاماتایرانیمعتقدندساالنهحداقل 20میلیونلیترسوختاز

زیراقیمت 
شود.درچندسالگذشته،ارزشنفتقاچاقشدهازایرانحدود7میلیارددالردرسالتخمین


ایرانبهخارجازکشورقاچاقمی
زدهشدهاست.



گروههایتروریستیاسالمیدرمنطقهتوسطسپاه 
آموزشوتسلیح 
این نیرو که ماموریت تهدید و ترور مخالفین ،جمعآوری اطالعات و در مقاطع الزم ،کاربرد عملیاتی دارد ،با محوریت اصل
صدورانقالبوبحثحمایتازنهضتهایاسالمیدرجهانفعالیتدارد.شناختمنابعانسانی،شناسایینقاط قوتوضعف

برداریازاینشناختجزونقاطقوتجاافتادهایننیروهستند .


هایالزمبرایبهره

کشورهایهدفوایجادکانال
پاسدارقاسمسلیمانی،سالگذشتهمدعیشده بودکهاوونیرویقدسسپاهپاسدارانانقالباسالمی«حریف»دونالدترامپ
رییس جمهوری آمریکا هستند .اظهارات فرمانده شاخه برون مرزی سپاه که در فردای مجادله کالمی غیرمستقیم روسای
جمهوریایرانوآمریکامطرحشده،اینسئوالرامطرحکردکهنیرویقدسدریکرویاروییخشنباآمریکاواحتماال،
متحدانمنطقهایآمریکا،کجاایستادهوچهظرفیتیدارد؟ 

هابهدوکشتیدربابالمندبوتوقفاستفادهعربستانازاینمنطقه


ندهنیرویقدسسپاه،باحملهحوثی
همزمانباسخنانفرما

برایانتقالنفت،احتماالباعثافزایشبردسخناناوشد.
هاافتادهولیهمزمان،ضرباتیدرقالبازدست


هایاخیر،درخبرهاومیدانعملیاتیبرسرزبان

ویژهدرسال

نیرویقدسبه
دادننیروهایشدرسوریهوسایرنقاطرادریافتکردهاست.دریکاحتمالبسیارقویهم،حضورمیدانینیرویقدسدر
کارزارهایخاورمیانهباعثتمرکزاطالعاتیکشورهاروینیرویقدسسپاهشدهکهطبعابهشناساییعوامل،روشهاومنابع

ایننیرومنجرشدهاست.
هقدس،برایحکومتاسالمیایرانیکنیرویموثراستودرمحاسباترقباودشمناننظامشان،جایگاهخاصیدارد.این

سپا
نیروکهدراثراحساسنیازبهعملیاتنامنظموبرونمرزیبوجودآمد،مهمترینبازوینظامیاطالعاتیحکومتایراندر

منطقه خاورمیانه است .آموزش و تامین نیازهای حزبهللا لبنان و گروههایی مثل حزبهللا عراق ،سازمان بدر در عراق و
هایذاتیایننیرومحسوبمیشود.


هایمشابهدرخاورمیانه،ازجملهماموریت

گروه
حسن نصرهللا رهبر حزبهللا لبنان در سخنانی کمتر معمول ،در مقابل دوربینهای تلویزیونها گفته است تمامی ملزومات،
چهنصرهللاازآنهانامبرد،نیرویقدسسپاهاست.


شود.کانالانتقالتقریباهمهآن

تجهیزاتوپولاینگروهازایرانتامینمی
ایننیرودرچندکشوراطرافایرانفعالیتکردهودرطولسالهایبعدازجنگباعراق،نیرویقدسهمخودراازنظر

انسانیوفنیگسترشدادهاست .




تعدادکنونینیروهایاینسازمانمشخصنیستچونفعالیتهایشومیزانبودجهاختصاصیبهآن،جنبهمحرمانهدارد.از

کهایننیروازدلسپاهپاسدارانبیرونآمدهودرکنارسایربازوهایایننیرو،عملمیکند،سپاهپاسداران


خاطراین

طرفی،به
میتواند،بسته بهنیاز،تعدادموردنیازازنیرورابهنیرویقدسمنتقلکند.نظربهماهیتبرونمرزینیرویقدس،احتماال

رقابتوتالشمیاننیروهایسپاهپاسدارانبرایپیوستنبهاینبازوبایدقابلتوجهباشد.چوناعضایایننیرو،بهخاطر

حساسیتکاریورسالتنظامیواطالعاتیشانازنوعیموقعیتبرتری،حداقلظاهریواسمی،نسبتبهنیروهاینظامی

متعارف،مانندنیرویزمینیوسایربازوهایسپاه،برخوردارند .
ورودعملیاتینیرویقدسدرکشورهایاطرافایران،عمالدستایننیرودراعمالاهدافشراهمتقویتکردهاست.برخی
جاپیشرفتهاند کهمثالانتخابسفیرایراندرکشوریمثلعراقرابدونهماهنگیورضایتنیرویقدسممکن


حتیتاآن
هایمرتبطباایننیروانتخابمیشوند.برخیمنابع،ایرجمسجدیسفیرفعلیایراندرعراق


گویندحتیازچهره

دانندومی

نمی
قمیهمعضوایننیرومعرفیشد.گفتهمیشودنیرویقدس

رامشاورسابقسردارسلیمانیمعرفیکردهاندوحسنکاظمی 

خانههای حکومت اسالمی ایراندر کشورهایی مثل عراق ،مامورانی در قالب دیپلماتیکداردو این
بسته به نیاز،در سفارت 
توانداتفاقبیفتد.ایننیروشبکههاییکهدر طولچنددههایجادکردهو


هایدیگرهممی
حضور،بستهبهنیاز،درسفارت 
خانه
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هایهمسویباحکومتاسالمیایراندرمنطقه،در استراتژیموسومبه


هللالبنانوسازمان

اثربازدارندگیایجادشدهدرحزب
دفاعنامتقارنمعنایخاصیپیدامیکنندوهمگیجزومحورهایقدرتنیرویقدسهستند.

هاورسانههایغربیوعربیهمباتکرارادعایدخالتنیرویقدسدرتحوالت

مقاماتورسانههایایرانوحتیبرخی 
دولت

یمن،بحرینودیگرنقاط،بهایجادحبابیروانیکمککردهاندکهانگارنیرویقدسسپاهایراندرهمهجاحضوردارد.این

بحرانیدرمنطقهخاورمیانهبهایرانودخالتهایش

جملهکهمقاماتفعلیآمریکاودیگرانچندباربهصراحتگفتهاندکههر 

هاانداختهاند .


دهندونامقاسمسلیمانیرادربرسرزبان

طورمستقیموغیرمستقیمبهنیرویقدسنسبتمی

رسد،عمالوبه

می
درحالیکهاگرقراربهرویارویینیرویقدسسپاهوتواننظامیآمریکاباشد،معادلهفیلوفنجانرابایددرنظرگرفت .
در سال های اخیر ،نیروی قدس در سوریه و عراق حضور جدی و سنگینی داشته است .تعدادی از فرماندهان و نیروهای
اند.ازطرفیفرمولهایعملیاتی،


هاحضوردارد،کشتهوزخمیشده

هاینبردیکهایراندرآن

کارآزمودهنیرویقدسدرمیدان
هاموردشنود،رهگیریوشناساییقرار


ریزی

چنینمیدانتدارکاتیوبرنامه

هایایننیرودرمیدانجنگوهم

منابعوروش
گرفتهاند.نیرویهواییاسرادیلهمدریکسالاخیر،ضرباتمحکمیبرایننیرووامکاتشدرسوریهواردکردهاست .


آماررسمیازنیرویسپاهقدسوجودندارد.اماچندیپیش«دنیدانون»سفیراسرائیلدرسازمانمللمتحد،بابیاناینادعا
هزارجنگجوینظامیدرسوریهازسویایرانهدایتوکنترلمیشوند،بیانکردهاست:ازاینتعداد 60هزار

کهحدود 82
حزبهللا لبنان و  3هزار نیرو ،از
نیروی سوری 10 ،هزار نیروی نظامی از افغانستان ،عراق و پاکستان 9 ،هزار نیرو از  
نیروهایسپاهپاسدارانهستند.
دانونهمچنیندرادامهسخنانخودمدعیشد:ایرانتاکنون 35میلیارددالربرایتجهیزوآموزشایننیروهاهزینهکردهو

مشغولساختسایتموشکیدرسوریهتاهمسایهاسرائیلراتبدیلبهبزرگترینپایگاهنظامیدنیاکند.




جمعبندی 

درجمعبندیتاکیدکنمکهاین دعوایآمریکا،دعوایمردمآمریکاوایراننیستدعوایدوجناحمتخاصمسیستم

سرمایهداری جهانی  است .اماماهممخالفتحریم اقتصادیایرانوهم احتمالحملهنظامی

فاشیستو جنگطلب 
وقفهمبارزهمیکنیمتاباقدرتوهمبستگیمردمیوطبقاتی


.درعینحالمابی
آمریکاومتحدانشبهایرانهستیم
خودمان این حکومت ویرانگر و تبه کار را از اریکه قدرت پایین بکشیم و یک جامعه نوین آزاد ،برابر و انسانی
بسازیم .
الحودستگاههایصمعیوبصری

خواهانتحریمبینالمللیسیاسیحکومتاسالمیوتحریمس

دراینراستا،باید
یم.بهعالوهخواهانآنباشیمکهسرانومقاماتاینحکومتبههرکشوری

جاسوسیوشکنجهبهاینحکومتباش
المللیمستقل،بهدلیلجنایتعلیهبشریتدستگیرومحاکمهشوند .


پاگذاشتندتوسطنهادهایقضاییبین
درعینحالبایدمخالفتحریماقتصادیایرانوهرکشوردیگریباشیم.چراکهتحریماقتصادیمردمراخانهخراب
منجرمیگردد اماتحریمسیاسیوعدمفروشسالحوسایر اودات

میکندوبهفقر،بیکاری،گرانیوبازارسیاه

وپلیسی،تاثیریبرزیستوزندگیمردمنداردومستقیماحکومترازمینگیرمیکند .

نظامی
زدگانبهجاییرسیدهاستکهمسئولینحکومتاسالمی،دیگرقادربهسرپوشگذاشتن


اکنونخشمواعتراضاتسیل
هایخودنیستند.برایمثال،روزیکشنبه18فروردین،98نمایندهگنبدکاووسدرمجلسشورای


عملیوجنایت

بی
وعاملاصلیضایعاتوویرانیهایسیلاخیراست.اودرموردخشممردم

اسالمیاعترافکردکهحکومتشانباین

نیزهشدارداد.بنابهگزارشخبرگزاریحکومتیفارس«،قرجهطیار»نمایندهگنبدکاوس،گفت...«:اینباران،
رحمتاستولیچرااینرحمتبرمردمزحمتشد.اینمابودیمکهخانهرودراغصبکردیموموجب سیلشدیم.
جنگلها را غارت کردیم ،کوهخواری و جنگلخواری کردیم و در مسیر رودخانه خانه ساختیم .شهرداریها حریم

فروختندواینپولخونکودکوزنیبودکهقراربوددرآیندهسیلآنهاراببرد....آقایرییسجمهورونمایندگان

مجلس!همهمتهمهستیم.اگربهخودنیاییمسیلماراهمخواهدبرد...همهمامتهمهستیم،اگربهخودنیاییمو
ایمبابیتدبیریو


ایکهرویآننشسته

درصدداصالحروشوامورنباشیمسیلماراهمباخودخواهدبرد،شاخه
جوندومیخورندش ،اماهنوز هم


طوردارند،می

بصیرتیچه

هایفسادوبی

کنیمکهموریانه

انگاریتماشامی

سهل
کنداززیربارمسئولیتیکهحقوقبرایانجامآنمیگیرد،


مشغولتوجیهتقصیراتخودهستیموهرکسسعیمی
شانهخالیکند ».
با وجود محدودیتها و ممنوعیتهای دولتی ،تشکلهای کارگری و سایر نهادهای مردمی ،همچنان به سیلزدگان
هایمردمیرامیرسانند.برایمثال،اعضایانجمنصنفیکارگرانمعدنچادرملو(شرکتآسفالتطوس)در


کمک
میلیونتومانیکارگراناینواحدمعدنیبهسیلزدگانشمالکشورولرستان

تماسباخبرنگارایلنا،ازکمک 250
خبردادند .
سندیکایکارگراننیشکرهفتتپهباصدوریکفراخوانازکارگرانواحدهایتولیدیوصنعتیاستانخوزستان

یا
یاریباسیلزدگانتشکیلدادهودر


زدگانبشتابند.کارکناناینمجتمعخودصندوقهم

خواستهاستبهیاریسیل
زدگان،مبالغیازدستمزدناچیزخودرانیزبهآناناختصاصدادهاند.

کنارکمکهایغیرنقدیبهسیل

ومعلمانبرایکمکبهسیلزدگانبسیج

چونکارگرانشرکتهفتتپه 


گریومردمیهم
اکنونتشکلهایمختلفکار

رادرکارخانهها،ادارات،مراکز

اند.ازاینفرصتاستفادهکنیموتشکلهایکارگری ومردمی بهویژهشوراها 


شده
14

زدگانکمکجمعآوریکنیمو

هموسیعتربرایسیل

قاینتشکلهایمان ،

آموزشی ومحالتبهوجودآوریمتا ازطری
هیجنبشسراسری مانعلیهحکومتاسالمیمتحدومتشکلشویموهدفمندوپیگیرمبارزه

همدرجهتسازماند
کنیم .
درآخرینخبرهاآمدهاستکهدراثرادامه سیلدرخوزستان؛بیشاز200روستاوپنجمنطقهاهوازتخلیهشدهاند
ودراثرکمکاریحکومت،اینفاجعهدرحالگسترشاشت .
ازسویدیگر ،کشمکشتازه بین آمریکاوایرانپیامدهای خطرناکیخواهد داشت.عادل عبدالمهدی،نخستوزیر
عراق دیروز گفت که تروریست خواندن سپاه پاسداران ایران ،برای عراق و منطقه پیامدهای منفی بهدنبال خواهد

داشت.
یکاگفتهکهایناقدام،باعثبیثباتیدرمنطقه

مولودچاووشاوغلو،وزیرخارجهترکیههمباانتقادازاینتصمیمآمر

می 
شود.

شودتنهابهیکیازدوطریقتقابلپایانمیگیرد:یاجنگ


قابلحلمی
وقتیکشمکشبیندوحکومت،بهمراحلغیر
یا سقوط یکی از دو حکومت .به خصوص هم حکومت اسالمی ایران و هم حکومت آمریکا ،هر دو آتش جنگ و
اجتنابناپذیر»اعالم

کنند.خامنهایچندروزپیش«مصاف»بینجبهه«طاغوتوتوحید»را«


ورمی

اشعله
دشمنیر
گونهکهتابهحالحرکتکردهاست،بهمسیرخودادامهدهد،قطعابردشمنان


اگرملتایرانهمان
کرد.اوافزود«:
یعنیآمریکاواذناباوغلبهخواهدکردوپیروزخواهدشد ».
هایخامنهای،روحانیوفرماندهانسپاه،یکفاکتوربسیارمهماست


چنینشرایطبغرنجی،جداازعربدهکشی
امادر
جنبشهایاجتماعی -سیاسیومردمآزادهایران درجهت برکناریحکومتاسالمی

وآنهمفاکتورمردمومبارزه 

است .
درپیخروجآمریکاباتصمیمدونالدترامپرییسجمهوراینکشور،ازتوافقویندرموردبرنامههستهایایرانو

گریودزدیهایچهلسالهسرانومقاماتونهادهایرنگارنگحکومتاسالمی ،ارزشتوماندر


دراثرغارت
مقابلدالروسایرارزهایخارجیحدود 300درصدسقوطکرد.هرچنددولتاسالمیایرانمدعیاستکهتوانسته
هاجلوگیریکند،اماارقامهایرسمیرشد50درصدیتورمراگواهی


وضعیتراکنترلوازبروزیکسونامیقیمت
مبودیبهچشمنمیخوردوهرچندقیمتگوشتقرمزو

هاوفروشگاههامملوازکاالهستندوک


دهند.البتهمغازه

می
مرغ وگوجهفرهنگیوغیره ،الاقلدوویاسهبرابرشدهاماهنوزقیمتنانوسوختتاحدودیثابتماندهاست.
هایطبقهکارگرومتوسطهبرایتامیننیازهایروزمرهشانمشکلجدی


چنینمعلمینودیگربخش

کارگرانوهم
مردمیمیشوندکه افزایش

دارند.اینمشکالت دراینجا وآنجا موجباعتصابهایکارگری وتظاهراتپراکنده 
ها،عدمپرداختحقوقهاوفسادیکهکلدمودستگاهحکومتیرافراگرفتهاست .


قیمت
هایمنطقهایآنندارد،امااین


اگرطرحتقویتسپاهپاسدارانحکومتاسالمی،تاثیرچندانیدرآمریکاوسیاست
شود.چراکهسپاهیکسازمانمخوفتروروآدمکشیومافیایی استوتاکنوننیز


مسئلهبرایمردمگرانتماممی
اکنونهمهجناحهاوعناصررنگارنگ

ضرباتفروانیبهنیرویانسانیومادیواقتصادیایرانواردکردهاست .
حکومتاسالمیهماندههشصتدرحالمتحدشدنباهمدیگروتقویتسپاههستند.چراکهاحساسخطرکردهاند.

امانهحکومتاسالمیونهمردمایران،موقعیتدههشصتراندارندواکنونحکومتاسالمیبانفرتعمومیمردم
یرانروبهرواست .

ا
چهلمینسالگردحاکمیتخودراجشنگرفت ،امااکنوناینحکومتبیش

کهحکومتاسالمیایرانبهتازگی


درحالی
ازهرزماندیگریدرباتالقبحرانهایخودفرورفتهوراه رهاییندارد .اکنوناکثریتشهروندانایران،ازنظر

نیزبهدردآنهاافزودهشدوزخمیعیمقی

ناگهانسیلویرانگر 

اقتصادیوسیاسی سخت دررنجوتکاپو هستندو 
یکیرجامعهایرانبهوجودآورد .

برپ
ها،مقاماتوجناحهایحکومتاسالمی،پشتدولتنظامیمعروفبه

درچنینشرایطی،باردیگرکلیه شخصیت
صفکشیدهاند.چنیناجماعیدرحمایتازسپاه،برایمردمایرانپشیزیارزش

«دولتسایه»،یعنیسپاهپاسداران
نداردچراکههمینسپاهدیروزوامروزیکنیرویضدانسانی،ضدآزادی،برابری ودرخدمتتروریسمحکومت
اسالمیبودوفرداهمهمینسیاستراخواهدداشت .بنابراین درفردایسرنگونیحکومتاسالمی ،ایننیرونیز
تشکلهایمستقل مردمیضبط

هایسرکوبگرمنحلوکلیهسرمایههای نقدیوغیرنقدی آنتوسط

همانندسایرنیرو
بهویژه در محیط زیست
ویرانگر  ،

ویرانیهایی که همینسپاه جهل و جنایت 

خواهد شد و بالفاصله برای بازسازی 
بهوجودآوردهاستاختصاصخواهدیافت .

چهارشنبهبیستویکمفروردین–1398دهمآوریل 2019
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