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چکیده
مسئله ای که برای هرکشوری و دولتی نیاز مبرم است مسئله امنیت است .قطعا بخوبی می دانیم که امنیت در یک مفهوم کلی
بنام حافظان ملت و کشور از تمام جوانب تعریف شده است و اگر آنرا کالبد شکافی کنیم قطعا امنیت هرکشور از نظر داخلی،
بین المللی ،نظامی و برقرای امنیت و آرامش در جامعه ،و یا بهتر بگویم جلوگیری از هرگونه نفوذپذیری بیگانگان و یا ارتباط
داخلی با بیگانگان و از طرفی امنیت جان مردم آن کشور ،از نظر نیروهای مسلح و تجهیزات پیشرفته مدرن روز با توجه به
شرایط حاکم برآن کشور را می توان ذکر نمود ،به یاری خداوند متعال همه این موارد در جهت برقراری امنیت زیر چتر
نیروهای مسلح و سربازان گمنام حضرت ولیعصر ( عج ) کامال برقرار است و شبیه آنست که کلیه تشکیالت کشور در جهت حفظ
امنیت مثل تارعنکبوت به تشکیالت های امنیتی متصل و کامال دستگاه های امنیتی بر آن اشرافیت دارند ،بخصوص مسائل
امنیتی داخل کشور ،جاسوسی  ،انتخابات ،مراسمات ملی و مذهبی که در این گونه موارد دشمنان با سوء استفاده از جریانات
سیاسی در صدد نفوذ به شبکه های مهم کشور می باشند.
واژههای كلیدی :امنیت ،جنایت ،تهدیدات ،نیروهای مسلح ،شورای عالی امنیت ملی
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مقدمه:
موضوعی که می خواهیم به آن بپردازیم از نظر تما م جوانب دارای اهمیت و ارزشی بی نظیر دارد و آن امنیت می باشد ،الزم
می دانم قبل از پرداختن به جزئیات در این زمینه یک مثالی بزنم و آن اینست که همانطوریکه انسان به غذا نیاز دارد و قبل از
مصرف آن باید مسائل بهداشتی آن رعایت شود و دچار بیماری نگردد ،امنیت نیز شبیه آنست.
اگر کشوری بخواهد در آسایش و رفاه و امنیت کامل زندگی کند جهت برقراری آرامش نیاز مبرم به امنیت جامعه دارد .قطعا
امنیت دارای شکل های متفاوتی است ،امنیتی که توسط نیروهای مسلح برقرار می شود به عنوان حافظان مرزها  ،هوایی ،
دریایی و زمینی می باشد والبته عصرکنونی آنرا می طلبد که این نیروهای مسلح به سالح های پیشرفته روز مجهز باشند.
امنیت بعدی امنیت داخل کشوراست منظورازآن برقراری امنیت درمیان جامعه از نظرنفوذپذیری دشمنان به کشور وجلوگیری
از ارتباط داخلی با بیگانگان به شکل های مختلف در مراسمات مثال انتخابات  ،مراسمات ملی و مذهبی و سایر موارد که توسط
سربازان گمنام حضرت ولیعصر(عج) انجام می گیرد  ،در کشور جمهوری اسالمی ایران توطئه های بی شماری برعلیه نظام
شکل گرفته که از جمله ترور دانشمندان هسته ای  ،ترور مردم در مراسمات و رژه های ملی  ،آدم ربایی  ،و چندین موارد دیگر
که همه آنها یا قبل از وقوع حادثه شناسایی و دستگیر شده اند و یا بعد از حادثه به سزای اعمال خویش رسیده اند.
به عنوان مثال در نظام جمهوری اسالمی ایران شروری که به همراه چندتن از عوامل مزدورخویش مردم و افراد انقالبی را
درکمین گاه به وضع اسفناک به قتل رسا ند یعنی عبدالمالک ریگی که هیچ وقت احساس نمی کردند که روزی فراخواهد رسید
که این جنایتکار دستگیر و به سزای اعمال خویش برسد درحالی که با رصد سربازان گمنام حضرت ولیعصر(عج) با چه شیوه ها
و تکنیک هایی به همراه این شرور در هواپیما از یک کشوری بیگانه در آسمان ایرا ن دستگیر و هواپیما به زمین نشانده شد و یا
تیراندازی در اهواز در مراسمات مذهبی و ملی که باعث گردید تعدادی ازهموطنان به شهادت برسند.
درحالت کلی کشور باید هم از نظر امنیت داخلی و هم از نظر امنیت مرزی ،هوایی و دریایی که کامال کشور را از هرگونه تهدید
وحمله در ا مان نگه دارد نیاز می باشدکه تقویت گردد .به حول قوه الهی سیستم امنیتی کشور طوری است که تمام مسایل
اقتصادی ،نیروگاه های حساس کشور ،سایبری ،بانگها و مراکز حساس ازجمله نیروگاههای هسته ای ،برق و مقامات عالی کشور
و پایگاههای هوایی و تسلیحاتی و موشکی بصورت هرمی و تارعنکبوتی نفوذ ناپذیر است و اگر روزی کسی بخواهد در هر
سطحی و پست و مقامی به کشورمان خیانت کند قطعا بالفاصله تدابیر شدید امنیتی در جهت دستگیری و خفه کردن آن محیا
می باشد در آخر الزم می دانم بگویم امنیت ما آنقدر در این منطقه و عصرکنونی قوی وپ ایدار است که هیچ چیزی و تحرکی
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دور از چشمان با بصیرت نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح دور نیست که در صورت بروز هرگونه حوادثی و تحرکی که از طرف
دشمن امنیت ما را تهدید و به خطر بیندازد پاسخ دندان شکنی را از طرف نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح دریافت
خواهندکرد.
 - 9جنایات وتهدیدات صورت گرفته علیه ایران
برهمه ما پوشیده نیست که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به این راحتی ها بدست نیامده وبرای حفظ و نگهداری ازاین
نظام مقدس شهیدان زیادی داده شده است که خون هر تک تک این عزیزان حافظ و نگهدارنده این نظام مقدس می باشد ولی
درکنار ای ن دشمنان جمهوری اسالمی ایران هیچوقت ساکت ننشسته و همیشه و در همه حال بفکرحمالت مختلفی هستندکه
توانسته باشند کوچکترین ضربه ای هم که شده برای کشورعزیزمان ایران وارد کنند که این مسایل به حول قوه الهی و بادرایت
و آگاهی کامل مقام معظم رهبری و سربازان همیشه بیدا ر ایران عزیزمان همه نقشه های دشمن نقش برآب شده است
دشمنانی که با حمالت مختلفی همچون ترور مقام معظم رهبری در سال  ، 1331حمایت از تجزیه طلبی و تروریست  ،حمالت
سایبری  ،جاسوسی  ،حمایت ازمجاهدین خلق  ،تحریم های گوناگون علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  ،ترور
دانشمندان هسته ای  ،تقویت و آموزش عبدالمالک ریگی برای جنایات مختلف  ،اختصاص بودجه های کالن برای براندازی
ایران ،آمد نیوز و روح اهلل زم و سایر جنایات و تهدیدات دیگر که به نمونه هایی از این موارد می پردازیم:
ترور آیت ا ...خامنه ای
در ششم تیر سال  1331حضرت آیت ا  ...خامنه ای در مسجد ابوذر تهران توسط عوامل منافقین ترور شد هرچند درباره انتساب
این ترور به منافقین و یا باقیمانده های گروه فرقان اختالف نظر است اما در سایت مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیتا ...
العظمی خامنهای آمده که منابع غیررسمی همچنان این ترور را به گروهک تروریستی منافقین منسوب کردند و این اقدام اولین
مورد از سلسله اقدامات تروریستی منافقین علیه مقامات جمهوری اسالمی بوده است.
شرح حادثه بدین گونه بود که پس از شروع سخنرانی حضرت آیتا ...خامنهای در مسجد ابوذر تهران ،ضبط صوتی میان مردم
دست به دست میشود و سمت راست سخنران حضرت آیتا ...خامنهای قرار میگیرد این ضبط صوت توسط عامل انفجار به
گونه ای در جلوی آیت ا ...خامنه ای قرار داده می شود که قلب ایشان را نشانه رود اما در میانه سخنرانی به دلیل مشکل صدا،
ایشان (آیت ا ...خامنه ای ) کمی جابه جا میشوند و ضبط از جلوی قلب فاصله میگیرد همین مساله باعث میشود آسیب
جدی در نهایت به دست ایشان وارد شود و دست راست صدمه زیادی میبیند هر چند وضعیت قلب هم بحرانی بوده به نوعی
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که بعد از انتقال ایشان به یک درمانگاه در خیابان قزوین و سپس بیمارستان بهارلو در پل جوادیه آیتا ...خامنهای در نهایت به
بیمارستان قلب شهید رجایی منتقل میشوند تا ادامه درمان آنجا صورت گیرد.
حمایت از تجزیه طلبی و تروریسم
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران مجموعه دستگاه های سیاسی ،تبلیغاتی ،امنیتی ،حقوقی و اقتصادی غرب به ویژه
آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه انقالب اسالمی بسیج شدند سفارتخانه آمریکا در تهران به ستاد ایجاد هماهنگی میان نیروهای
مخالف انقالب تبدیل گردید از فردای پیروزی انقالب یعنی از  23بهمن  1331تحرکات تجزیه طلبانه آغاز گشت اسنادی وجود
دارد که نشان میدهد دولت آمریکا در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی نسبت به پیشبرد طرح های تجزیه طلبانه در ایران به
عنوان یکی از راه های تضعیف نظام جمهوری اسالمی بی تمایل نبوده است .در یکی از اسناد بدست آمده از سفارتخانه آمریکا
در تهران تمایل به استفاده از ظرفیت قومیتها جهت سرنگونی نظام جمهوری اسالمی به خوبی بازتاب یافته است .در این سند
که در تاریخ  35 /3 /13و با طبقه بندی سری منتشر شده آمده است :اگر کردها ،آذربایجانی ها ،اعراب و سایر گروه های قومی
تالش های خود را هماهنگ کنند و در جهت مشترک سرنگونی دولت کنونی با یکدیگر همکاری و از یکدیگر حمایت کنند به
عقیده ما امکان موفقیت دارند.
حمایت آمریکا از سازمان تروریستی منافقین ( مجاهدین خلق)
هرچند آمریکا و برخی از کشورهای غربی پس از پیروزی انقالب اسالمی به صورت پنهانی و غیرمستقیم از اقدامات تروریستی
سازمان مجاهدین خلق (منافقین ) حمایت و پشتیبانی می کردند ،اما اتحادیه اروپا و متعاقب آن آمریکا در اقدامی آشکار این
گروه تروریستی و جنایتکار که دستشان به خون بیش از 11هزار انسان بیگناه ایران آغشته است را از فهرست سازمانهای
تروریستی خارج کردند .این اقدام در واقع وابستگی و تعلق داشتن گروه تروریستی منافقین و عملکرد آنها را به آمریکا و غرب
ثابت کرد شورای وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه 1 ،بهمن  ،1351با خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین ) از
لیست تروریستی اتحادیه اروپا موافقت کرد وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه  25سپتامبر  2112برابر با هفتم مهر 1331با
صدور اطالعیه ای اعالم کرد که «وزیر امور خارجه آمریکا بنابر مفاد قانونی تصمیم گرفت که سازمان مجاهدین خلق و حامیان
این گروه را از فهرست سازمانهای تروریستی ایاالت متحده خارج کند.
تحریم علیه ایران
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تحریم ها علیه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرتهای جهانی اطالق میشود که در جهت مجازات حکومت ایران یا وادار
کردن این کشور به انجام یا انجام ندادن عملی به کار گرفته شدهاند .عمده تحریمها علیه ایران پس از وقوع انقالب  ،31بعد از
اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هستهای ایران شدت بیش تری گرفت .برنامه اتمی
ایران از سال  53و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت ،با تحریمهای مختلفی
مواجه شدهاست تحریمهای ایران را از نظر تحریمکنندگان میتوان به  4دسته کلی تقسیمبندی کرد :تحریمهای چندجانبه،
مانند تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ،تحریمهای اتحادیه اروپا ،تحریمهای تکجانبه از سوی کشورهای مختلف مانند
ایاالت متحده و تحریمهای کنگره آمریکا.
ترور شخصیتهای هستهای ایران
ترور شخصیتهای هستهای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه شخصیتهای هستهای ایران در طی سالهای  1355تا
 1331گفته میشود طی این عملیات مجید شهریاری ،مصطفی احمدی روشن ،مسعود علیمحمدی و داریوش رضایینژاد کشته
شدند ،اما فریدون عباسی دوانی از سوءقصد جان سالم بدر برد عدهای از همراهان این افراد نیز کشته یا مجروح شدند چند
منبع اروپایی به دست داشتن موساد در این ترورها اشاره کردهاند .از جمله روزنامه انگلیسی زبان ایندیپندنت در مقالهای تحت
عنوان کشندهترین ترور کنندگان جهان از موساد با نام «ماشین قاتل بیرحم اسرائیل» نام بردهاست و با برشمردن ترورها
گفتهاست که در همه این ترورها امضای سرویس مخفی اسرائیل دیده میشود مجله تایم ضمن تأیید ادعای صحیح بودن
اعترافات مجید جمالی فشی در تلویزیون ایران نوشت :وزارت اطالعات ایران ،تیمی را که توسط موساد مجهز شده و آموزش
داده شده نابود کردهاست .مقامات اطالعاتی غربی ،تأیید نمودند که جزئیات اعتراف مجید جمالی فشی در مورد ترور واقع شده
در ژانویه  2111که توسط موتور سیکلت بر روی دانشمند هستهای ایران ،مسعود علی محمدی انجام شد ،صحیح بودهاست
مقامات اطالعاتی غربی کشور ثالثی را عامل لو دادن این تیم اعالم کردند به دنبال ترور مصطفی احمدی روشن سخنگوی ارتش
اسرائیل در این باره گفت :ما برای این قتل اشکی نمیریزیم .به نوشته اورشلیم پست ،فرمانده ارتش اسرائیل ،روز قبل از این
حمله گفته بود ،سال  2112سالی بحرانی برای ایران خواهد بود و اتفاقاتی غیرطبیعی برای این کشور رخ خواهد داد مجله
اشپیگل به نقل از یک مقام اطالعاتی اسرائیل ترور داریوش رضایینژاد را اولین اقدام جدی رئیس جدید موساد تامیر پاردو
اعالم کرد شبکه انبیسی از ترور  4دانشمند هستهای از سال  2111نام برد و به نقل از یک مقام آمریکایی ،بدون فاش کردن
هویت او ،نوشت که حمالت علیه دستاندرکاران برنامه اتمی ایران توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق و با حمایت مالی،
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آموزشی و تسلیحاتی سرویس اطالعاتی اسرائیل انجام شدهاست مقام آمریکایی مذکور به انبیسی گفتهاست که دولت آمریکا از
عملیات ترور مطلع است اما نقشی در آن ندارد.
آمد نیوز و روح اهلل زم
آمدنیوز یکی از وبگاههای فعال سیاسی در ایران است آمدنیوز مخفف سه کلمه آگاهی ،مبارزه و دموکراسی است و مسئوالن آن
خود را از جنبش اعتراضی سبز و مردمی میدانند و با هدف مبارزه و افشای مفاسد و فعالیتهای مخفیانه نظام حاکم بر کشور
ایران شکل گرفته است این رسانه مدعی است که میتواند اخبار مخفی را از سریترین نقاط نظام به دست مردم برساند روحاهلل
زم ،بابک اجاللی و مجید نیکنام از بنیانگذاران این سایت بودهاند اما روحاهلل زم مدعی است که اداره این وبگاه را به گروه خبری
داده است .کانال تلگرامی آمدنیوز نیز یکی از کانالهای فعال سیاسی و خبرساز است کانال تلگرامی این خبرگزاری در مرداد ماه
1333به بیش از  311هزار عضو رسید این رقم در نیمه مهرماه به  311هزار افزایش یافت همچنین در نیمه آذر رقم  131هزار
عضو را نیز رد کرد و این رقم در اواخر آذر  531هزار رسید در اوایل دیماه  1333از مرز  1میلیون و چهارصد هزار کاربر
گذشت ،این کانال در  3دیماه و در زمان اعتراضات  1333ایران ،به علت تشویق به خشونت توسط تلگرام مسدود شد کانال
چهارم این رسانه با نام صدای مردم آغاز به کار کرد روح اهلل زم دارنده کانال تلگرامی معاند و ضد انقالب آمد نیوز  22مهر 35
با گرفتارشدن در تور اطالعاتی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی دستگیر و به کشور بازگردانده شدکانال تلگرامی
آمد نیوز با ایجاد یأس و ناامیدی و انتشار اخبار دروغ علیه مسئوالن نظام درصدد سیاه نمایی و فریب افکار عمومی به منظور
تقویت خواست دشمنان و سرویسهای جاسوسی با اهداف براندازانه بود که در یک برنامه اطالعاتی توسط اطالعات سپاه
پاسداران انقالب اسالمی دستگیر و به ایران بازگردانده شد.
سازمان جاسوسی تركیه پشت پرده آمدنیوز
سازمان جاسوسی ترکیه (میت ) به عنوان دولت در سایه ی این کشور در سال های اخیر در بحران سوریه با سازمان جاسوسی
اسرائیل یعنی (موساد ) پروژه های مشترکی اعم از حمایت و تجهیز گروههای تروریستی را انجام داده است و اکنون با توجه به
شکست های تروریست های مورد حمایت ترکیه و اسرائیل در سوریه پروژه تخریب ایران از طریق مزدورانی چون گردانندگان
آمد نیوزبه عنوان پروژه مشترک جدید این دو سرویس جاسوسی در حال عملیاتی شدن است (آمدنیوز ) پروژه مفصلی است که
(میت ) ترکیه نه علیه جمهوری اسالمی ،بلکه علیه ایران تدارک دیده است؛ سایت آمدنیوز و سایت نگام توسط سازمان میت
ترکیه اداره می شوند روح اهلل زم کارگزار ایرانی آمدنیوز در پاریس و احمد شمس کارگزار ایرانی نگام در آنکارا است که اینها
ازقراراز میت ترکیه حقوق می گرفتند.
 - 2سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
سپاه پاسداران انقالب اسالمی سازمانی نظامی است که در نخستین روزهای پس از انقالب ایران در سال  1331به فرمان سید
روحاهلل خمینی ( بنیانگذار و رهبر نظام جمهوری اسالمی ایران ) تشکیل شد روحاهلل خمینی در دوم اردیبهشت سال  1335طی
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فرمانی به شورای انقالب اسالمی رسماً تأسیس این نهاد را اعالم کرد و شورای انقالب با تأسیس شورای فرماندهی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،گام اساسی را در جهت سازماندهی این نهاد برداشت سپاه نهادی نظامی و بازوی مسلح برای پاسداری
از نظام جمهوری اسالمی است.
قانون اساسی درباره سپاه میگوید:
سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای پیروزی این انقالب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن پابرجا میماند حدود وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو
مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان ایشان بوسیله قانون تعیین میشود پس از انتصاب
محمدعلی جعفری به فرماندهی کل سپاه در سال  1353نوآراییهای تشکیالتی در سپاه روی داد ،این نوآراییها شامل تشکیل
سازمان بسیج مستضعفین و سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی و تشکیل  31سپاه استانی بود.
نقش سپاه در اقتدار و امنیت ملی ایران
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در عرصه های گوناگون کشور به یک نیروی نظامی ،امنیتی ،سازندگی و اطالعاتی کارآمد و
خستگی ناپذیر برای نظام جمهوری اسالمی تبدیل شده است وقتی که این نیروی انقالبی تشکیل شد ،می بایست از انقالب
اسالمی و دستاوردهایش که همه کفر برای نابودی و سرنگونی آن بسیج شده بود حفاظت و پاسداری کند .پاسداران انقالب
اسالمی در این راه چنان از خود ایثار ،فداکاری و رشادت به خرج دادند که امام خمینی (ره ) پس از گذشت دو سال از تشکیل
آن ،فرمودند)) اگر سپاه نبود ،کشور هم نبود )) بحرانهای گنبد و ترکمن صحرا ،سیستان و بلوچستان ،کردستان ،خوزستان و
آذربایجان به دست سپاه به کلی از بین رفتند و چندین کودتا و طرح براندازی توسط آن خنثی و سرکوب گردید همچنین
بسیاری از احزاب ،گروهها و افراد ضد انقالب و معاند با نظام جمهوری اسالمی که در برابر آن دست به خشونت واسلحه برده
بودند توسط این نهاد انقالبی فروپاشیده یا کشته شدند در این زمان ،نظام نوپای جمهوری اسالمی میرفت تا دوران بحران اولیه
انقالب را پشت سر بگذارد و وارد دوره ثبات ،بازسازی و استحکام خود شود که رژیم بعث صدام با تمام توان خود به یاری شرق
و غرب آن را مورد تاخت و تاز قرار داد پس از این حادثه ،سپاه چاره ای جز این نداشت که مقابله با دشمن متجاوز و دفاع از
استقالل و تما میت ارضی کشور را به دفاع از انقالب و دستاوردهایش ضمیمه کند .وقتی سپاه وارد جنگ شد خوش بین ترین
فرد در داخل و خارج از ایران تصور نمی کرد که فرزندان خمینی کبیر (ره ) ،بتوانند ارتش تا بن دندان مسلح عراق را پس از
هشت سال نبرد بی وقفه ،به زانو درآورند و عملیات هایی را طراحی و اجرا کنند که باعث حیرت ارتش های بزرگ دنیا شود.
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پس از پایان جنگ تحمیلی ،سپاه وارد عرصه سازندگی و عمران و آبادانی کشور شد و امکانات مهندسی خود را به میدان آورد و
بزرگترین طرحها عمرانی و سازندگی کشور را با دقت و مهارت طراحی و اجرا کرد همزمان با اجرای طرحهای بزرگ از نظر
سازمانی ،تجهیزات و تکنولوژی نظامی و آموزش نیروهای انسانی هم رشد و تکامل پیدا کرد و توان نظامی و رزمی اش را ارتقاء
داد و هم اکنون یکی از نیروهای نظامی برجسته منطقه خاورمیانه محسوب می شود.
مبارزه سپاه پاسداران با گروههای شبهنظامی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در طی سه دهه گذشته با بسیاری از سازمانهای نظامی ایرانی و غیر ایرانی درگیر بودهاست
نتیجه این درگیریها آزادسازی بخشهای مختلف خاک ایران و عراق بودهاست همچنین در جریان این درگیریها برخی
اعضای این سازمان جان باختند نظامیان صرب در جریان حمله به بوسنی ،طالبان افغانستان ،پژاک ،کومله ،جنداهلل ،سازمان
مجاهدین خلق ،جیش العدل و داعش از جمله این سازمانها هستند .مبارزه سپاه با برخی سازمانها در خارج از مرزهای ایران
خصوصاً پس از تصرف بخشهای عظیمی از خاک عراق توسط داعش مورد اذعان و تأیید دول غربی قرار گرفت وزیر دفاع
استرالیا دیوید جانسون  3آبان  1333اعالم کرد که نیروهای نظامی استرالیا میتوانند با نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق
همکاری کنند گرچه ایران به دلیل عملکرد گذشته آمریکا ،حاضر به پیوستن به آمریکا و متحدانش نشد اما مستقالً اقدام علیه
داعش را آغاز کرد سپاه پاسداران چندین عملیات نظامی در خاک عراق علیه داعش انجام داده و شهرهای مختلف عراق را آزاد
کرد گفته شدهاست در صورتیکه حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه نبود داعش بغداد را نیز تصرف کرده بود .بر
اساس گزارشی که خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر ساخت قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران در خط مقدم مقابله
با داعش قرار دارد و جلوگیری از سقوط بغداد و سامرا نقش اساسی داشتهاست.
تمهیدات صدام برای جنگ تحمیلی
صدام که اساساً با نیت مبارزه با جمهوری اسالمی ایران در  23تیر  1335با کودتا در عراق به قدرت رسیده بود ،از ابتدا از
تمامی راههای ممکن برای به زانو درآوردن انقالب اسالمی بهره گرفت.
اخراج هزاران ایرانی از عراق در نیمه دوم 1335ش ،توزیع اسلحه بین عوامل ضد انقالب حمایت از بمبگذاران و طراحی
انفجارهای مکرر در خطوط راهآهن و تأسیسات نفتی؛ پناه دادن به ژنرالهای فراری حکومت پهلوی؛ انتخاب اسامی مجعول برای
شهرهای ایران در نقشهها و کتابهای درسی عراق اهواز را «االحواز» ،خرمشهر را «محمره» ،آبادان را « عبادان» ،سوسنگرد را
«خفاجیه» و باالخره خوزستان را « عربستان» نامید و الحاق خیالی این شهرها به قلمرو جغرافیائی عراق تحریکات و تجاوزات
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مکرر مرزی دهها مورد یادداشت رسمی اعتراض  ،از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به سفارت رژیم عراق در
تهران ارسال شده است انعقاد قراردادهای خرید هواپیماهای میراژ ،میگ وتوپولف (این قراردادها پس از پیروزی انقالب و قبل از
جنگ منعقد شده است ) تقویت بدون دلیل نیروهای عراقی در مرز مشترک دو کشور و ایجاد موانع از قبیل سنگرهای بتونی،
سیمهای خاردار و غیره صدها نمونه دیگر از اقدامات مقدماتی صدام برای فراهم آوردن زمینه یک تهاجم گسترده نظامی علیه
جمهوری اسالمی ایران است از این رو هجوم نظامیان عراق به ایران در  31شهریور  ،1333تعجب هیچ یک از محافل سیاسی
مطلع جهان را بر نیانگیخت ،چرا که از تمامی اقدامات یکساله صدام بوی جنگ به مشام میرسید .دولتمردان عراقی از همان
ابتدای تجاوزشان تمامی توان سیاسی ،نظامی و تبلیغی خود را برای به زانو درآوردن انقالب اسالمی ایران به کار بستند در
جبهه سیاسی هیأتهای بسیاری را روانه کشورهای اروپایی ،آفریقایی و آسیایی کردند و در این مأموریتها تالش داشتند تا
اهداف و مقاصد خود در تحمیل جنگ به جمهوری اسالمی ایران را نزد جهانیان توجیه نمایند در نیمه اول دهه  1331ش.
روزنامهها و رسانههای ارتباط جمعی امریکا و اروپا مملو از مقاالت و گزارشهایی بود که در آنها به اهداف و نقشه های مقامات
عراقی در به راه انداختن جنگ و علت حمایت کشورهای غرب و شرق از آنها اشاره شده بود .در این مقاالت در توصیف اهداف
جنگ به سرکوب بنیادگرایی در منطقه توقف صدور انقالب اسالمی ،کاستن از خطر بالقوه برای حکومت صهیونیستی ،رفع
نگرانی دولتهای عرب خلیج فارس از قدرت ایران و ...اشاره شده بود عراقیها در خالل جنگ تمام قوانین ومقررات بینالمللی
را زیر پا گذاشتندازجمله پیمان الجزایر ،پیمان منع کاربرد سالحهای شیمیایی ،پیمان منع حمله به اماکن مسکونی ،پیمان
مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی ،پیمان مربوط به ضرورت امنیت هوانوردی ،پیمان مربوط به امنیت دریاها ،و
دهها و صدها نمونه دیگر از پیمانها ،مقررات و قوانین معتبر بینالمللی در خالل جنگ تحمیلی از سوی عراقیها به زیر پا
گذارده شد.
نقش سپاه در امنیت فرهنگی و فکری
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سپاه را (سنگر
مستحکم انقالب ) و عنصر شاخص دفاع از امنیت داخلی و خارجی و هویت برجسته و ممتاز و مورد نیاز برای پیشرفت کشور و
حرکت به سوی آرمانها دانستند و ضمن اشاره به برخی انحرافها برای مقابله با اجزاء اصلی قدرت نرم و معنوی نظام اسالمی و
تحریف آنها گفتند :یکی از اجزاء مهم قدرت نرم جمهوری اسالمی ،بی اعتمادی مطلق به قدرتهای سلطه گر و در رأس آنها
امریکا است و این بی اعتمادی باید روز به روز گسترش یابد رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود ،فرمان امام (ره ) برای
تشکیل نیروهای سه گانه سپاه را ناشی از نگاه نافذ و دوراندیشانه و دلِ نورانی آن مرد بزرگ و الهی دانستند و در خصوص
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اهمیت و ارزش و جایگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزودند :جمله معروف امام (ره ) مبنی بر اینکه اگر سپاه نبود کشور هم
نبود به این دلیل بود که سپاه شجره طیبه ای است که از هویت آن ،ایمان و حرکت انقالبی و جهادی می تراود و حفظ کشور و
انقالب نیز منوط به استمرار این عناصر مهم است رهبر انقالب اسالمی ،اقدامات دفاعی ،سازندگی و فرهنگی سپاه را برجسته و
ممتاز خواندند و با تأکید بر اینکه چنین ارزیابی از اقدامات سپاه ،واقع گرایانه و غیرجانبدارانه است ،افزودند :حتی دشمنان نظام
و انقالب نیز چنین قضاوتی درباره سپاه پاسداران دارند.
 - 3وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران از وزارتخانههای دولت جمهوری اسالمی ایران است که مسئولیت گردآوری و پرورش
اطالعات امنیتی و برونمرزی ،حفاظت اطالعات ،فعالیتهای ضدجاسوسی و مبارزه با تروریسم را برعهده دارد هماکنون در
دولت دوازدهم سید محمود علوی بعنوان وزیر اطالعات فعالیت می کند.
وزارت اطالعات در گام دوم انقالب
آنچه در قسمت های پیشین در ارتباط با مبانی و الزامات آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی و نیز برکات انقالب
اسالمی و نقش وزارت اطالعات بیان شد تحت سر فصل ها و عناوین کلی و خطوط اصلی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بود که
منظومه فکری و عملیاتی از این وزارتخانه ارایه می دهد حقیقت امر این است که از نگاه یک تحلیل گر  ،وقتی از این دریچه
منظومه ای مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به وزارت اطالعات و عملکرد آن نگاه می کنیم همچون اصل انقالب اسالمی
با تصویری عظیم پایدار و درخشان و البته قابل دفاع مواجه می شویم اما به هر میزانی که از این نگاه دور می شویم و از مبانی
الزامات و نیز برکات انقالب اسالمی و نقش آفرینی های وزارت اطالعات غافل و یا به فراموشی می سپاریم آن تصاویر نیز در
نزد ما رنگ می بازد بنابراین ترسیم چنین منظومه ای نه تنها برای تشکیالت این وزارتخانه و دیگر اعضای جامعه اطالعاتی
کشور بلکه برای همه مردم که اجزای اطالعاتی را تشکیل می دهند یک امر ضروری و حیاتی است و می بایست در گام بزرگ
دوّم مورد اهتمام قرار بگیرد.
وزارت اطالعات و جهتگیریهای انقالبی و جهادی در عرصه های داخلی و خارجی
در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی محصول نرم افزارانه تالش چهلساله ،تحت رهبری امامین انقالب اسالمی بر شمرده شده
است کشور و ملّتی مستقل ،آزاد ،مقتدر  ،باعزّت ،متدیّن ،پیشرفته در علم ،انباشته از تجربههایی گرانبها  ،مطمئن و امیدوار،
دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی ،رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی ،رکورددار در رسیدن
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به رتبههای باال در دانشها و فنّاوریهای مهم از قبیل هستهای و سلّولهای بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن ،سرآمد در
گسترش خدمات اجتماعی ،سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان ،سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد و امثالهم این
محصوالت انقالب به تصریح رهبر معظم انقالب اسالمی نتیجهی جهتگیریهای انقالبی و جهادی است.
بخش مقابله با تروریسم
چهارم اسفند  1355سالروز عملیات موفقیت دستگیری عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک جندالشیطان توسط سربازان گمنام
امام زمان ( عج ) بودکارشناس ارشد بخش مقابله با تروریسم وزارت اطالعات درجمع خبرنگاران به تشریح جزئیات برخی از ابعاد
این پرونده اطالعاتی پرداخت و گفت :تروریست همچنان یک موضوع اصلی است و خطر تروریست همچنان احساس می شود.
کارشناس ارشدبخش مقابله باتروریسم دستگیری عبدالمالک ریگی ،سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور را که عامل قتل ده
ها تن از شهروندان بیگناه ایرانی درشرق کشوربوده وعملیات تروریستی انجام می داد ناشی از لطف و عنایت خدا و توجهات
صاحب االمر دانست وافزود :وحشت آفرینی در افکار عمومی و عملیات های روانی را ازسبک های گروه های تروریستی برای
اقدامات تروریستی خود عنوان کرد و دارند و گفت :برخی از گروه های تروریستی خود را به جنبش های اجتماعی وابسته می
دانند واگرچه هدف تشکیل حکومت ندارند اما می خواهند از حکومت انتقام گیری کنند کارشناس ضد تروریستی وزارت
اطالعات با بیان اینکه آمریکایی ها و کشورهای دیگری که با جمهوری اسالمی ایران مخاصمه و مشکل دارند همواره به دنبال
دست یافتن به اینگونه افراد هستند ،اضافه کرد :عبدالمالک ریگی به سفارت آمریکا در اسالم آباد تردد داشت و از آنجا همکاری
خود را شروع کرد آمریکایی ها ابتدا می خواستند به صورت مقطعی از این شخص استفاده کنند از این رو این گروه شکل
گرفت و منجر به اقداماتی در داخل کشور شد.
 - 4شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی
 1331و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران ،به ریاست رئیسجمهور تشکیل میگردد .این شورا مهمترین وزنه تصمیمگیری
در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب میشوداعضای این شورا را مقامات عالیرتبه سیاسی ،نظامی و
اطالعاتی ایران تشکیل میدهند .دبیر شورا نیز با انتخاب مستقیم رئیسجمهور تعیین میشود و مسئولیت اداره دبیرخانه و
نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد با اینکه دبیر حق رأی ندارد ،اما
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مطابق روال مرسوم در اغلب موارد پس از انتخاب دبیر از سوی رئیسجمهور ،همزمان حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر ایران ،وی
را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب میکند تا حق رأی داشته باشد.
اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از
روسای قوای سه گانه
رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه ،کشور ،اطالعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه
ترسیم هندسه انقالب اسالمی
وظیفه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری در چارچوب نگاه کالن و چند بُعدی به مقوله امنیت است وظیفه مهم دبیرخانه
تصمیم سازی برای ایجاد مسیر صحیح تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی است برای آنکه دبیرخانه نقش بسیار مهم
تصمیم سازی را به درستی و به خوبی انجام دهد ،باید فضای حاکم بر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و جهت گیریهای آن،
کامالً منطبق بر تفکر صحیح و خالص انقالبی و حزب اللهی باشد امنیت یکی از حیاتی ترین نیازهای جامعه است و بر همین
اساس در قرآن کریم بارها به آن اشاره شده است امروز مقوله امنیت از یک موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج شده و دارای
ابعاد اقتصادی ،معیشتی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،روانی و اخالقی است .و ظیفه اصلی شورای عالی امنیت ملی نگاه جامع
به مقوله امنیت و با در نظر گرفتن همه ابعاد آن است دبیرخانه شورا باید وظیفه مهم تصمیم سازی را به گونه ای انجام دهد که
تصمیم گیری های شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نگاه صحیح و چند بُعدی به مقوله امنیت باشد .انجام صحیح نقش
تصمیم سازی دبیرخانه منوط به حاکم بودن فضای صددرصد انقالبی در این نهاد است زیرا اگر جهت گیری های زاویه دار با
انقالب اسالمی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تأثیرگذار شود ،نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد .جهت گیری و گرایش
های انقالبی توهمات و کلیات محض نیستندگرایش ها و جهت گیریهای انقالبی ،واقعی و کامالً روشن و واضح و مبتنی بر
بیانات امام (ره ) است موارد تکرار شونده در بیانات امام (ره ) «خطوط اساسی و اصول انقالب اسالمی» است؛براساس سخنان
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امام (ره ) موضوع «مردم» «استقالل کشور» «تدین و پایبندی به مبانی اسالمی» «مبارزه با استکبار و زورگویی» «مسأله
فلسطین» «موضوع معیشت مردم» «توجه به مستضعفین و رفع فقر» خطوط اصلی انقالب هستند که از ترکیب آنها «هندسه
انقالب» به دست می آید.
امکان بررسی و تصویب مفاد متن برجام در شورای عالی امنیت ملی
با توجه به اصل  113قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور با وظایف زیر تشکیل میگردد.
 - 1تعیین سیاستهای دفاعی  -امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری
 - 2هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ،اطالعاتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی  -امنیتی
 - 3بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
همانگونه که از نام این شورا و وظایف قانونی آن در این اصل کامالً روشن است این شورا به هر آنچه به حوزه مسائل امنیتی و
دفاعی کشور مربوط است میپردازد بنابراین قسمتهایی از متن «برجام» که مرتبط باسیاستهای امنیتی و دفاعی کشور است
میتواند به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و شورای عالی امنیت ملی امکان ورود به آن حوزه را دارد روشن است که
یک سند بینالمللی وجوه متعددی دارد و انحصاری در مسائل امنیتی و دفاعی ندارد بنابراین این وجوه متعدد باید از جهات
مختلف در مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرارگرفته و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد در غیر این صورت متن برجام
ممکن است آن دسته از اصول قانون اساسی را که به حوزه مباحث امنیتی و دفاعی کشور ارتباطی ندارد و در حوزه صالحیت
شورای عالی امنیت ملی قرار نیست را رعایت نکرده باشد و قانون اساسی عمالً نقض گردد برای مثال:
اصل یکصد و پنجاه و سوم مقرر داشته است :هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ،فرهنگ،
ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است .طبیعی است که بررسی مفاد برجام از منظر سلطه اقتصاد و فرهنگ کشور در
حوزه وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست و این مجلس و شورای نگهبان است که باید بر این موارد نظارت نمایند یا در اصل
یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی آمده است :سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و
سلطه پذیری ،حفظ استقالل همهجانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای
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سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است و یا در بند هشت اصل  43سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور
ممنوع شده است.
نتیجه گیری
تاریخ جمهوری اسالمی ایران سرشار از اتفاقات این چنینی است که استکبار جهانی نقش اول را در آنها بازی می کند آن
مواردی که اشاره شد تنها گوشه و نمونه ها یی از جنایات و تهدیدات حقوق بشر آمریکایی و یا به عبارتی جنایات ضد بشری
استکبار جهانی علیه ملت ایران بود چرا که وجود بیش از  11هزار شهید ترور توسط عوامل استکبار که امروزه آزادانه در
کشورهای غربی در حال رفت و آمدند ،به همراه صدها هزار شهید و جانباز و آسیب دیده ناشی از جنایات ضد بشری در کنار
خسارتهای بیشمار مالی و جانی دیگر طی این سالها ثمره جنایات مدعیان دفاع از حقوق بشر به سرکردگی آمریکا ،برخی
کشورهای غربی و رژیم غاصب صهیونیستی بر مردم ایران است که ما باید در مقابل این همه هجمه های دشمن که به فکر
برهم زدن امنیت و آسایش این کشورعزیزمان هستن توصیه های زیر را جدی گرفته و الگوی خود قرار دهیم تا همیشه
دشمنانمان در مقابل این دفاع جانان ه ما همیشه خار و ذلیل گردد:
 مقابله با تحریم ها (چالش بیرونی اقتصاد مقاومتی ) عزت ملی ،روابط خارجی و مرزبندی با دشمن :هر سه ،شاخصههایی از اصل عزت ،حکمت و مصلحت در روابط بین المللیاند.
 پدیدههای نوظهور در جهان امروز :تحرک جدید نهضت های بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه ی آمریکاو صهونیسم.
 شکست سیاست های آمریکا در منطقه غرب آسیا که باعث زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه شود. دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با بیگانگان با دقت کامل حفظ کند. از ارزشهای انقالبی و ملّی خود ،یک گام هم عقبنشینی نکند. مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل (ما میتوانیم )که امام بزرگوار به همهی ما آموخت ،ایران رابه عزّت و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید.
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همه اینها محصول تالش چهل ساله نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد که اکنون برابر چشم ماست کشور و ملتی مستقل،
آزاد ،مقتدر ،با عزت ،متدین ،پیشرفته در علم ،انباشته از تجربههایی گرانبها ،مطمئن و امیدوار ،دارای تأثیر اساسی در منطقه و
دارای منطق قوی در مسائل جهانی ،رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی،که همه اینهازیرسایه نظام جمهوری اسالمی ایران
می باشد .در آخر به این دعای زیبای مقام معظم رهبری بسنده می کنیم که می فرمایند:
((پروردگارا همچنانکه در این چهل سال همهی قدم های ما را در این راه استوار قرار دادی ،باز هم قدم های ما را استوارتر و
مستحکمتر در این راه قرار بده )).
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