شــهیدمصطفیچمران،وزیردفاعبود،تشــکیلســتادجنگهاینامنظمکلید
خــورد .جنگهای نامنظم که از ســه بخش مربوط به هم شــامل جنگ چریکی،
گریز و فرار و عملیات براندازی تشکیل شده است ،در منطقه دشمن یا در منطقه
تحتکنترلاوبهوســیلهساکنانمحلیکهبهمنطقهآشناییکاملداشتهوازاین
نظربهدشمنبرتریدارندصورتگرفتهوبهوسیلهیکدولتخارجیپشتیبانی
وهدایتمیشوند.
چمــرانکــهبعــدازانقالباســامیوزیــردفاعشــدهبــود،ازهمانآغــازایده
تشکیلستادجنگهاینامنظمرادرسرمیپروراند.سیداحمدکاویانی،مسئول
دفتراو،دراینبارهمیگوید«:شــهیدچمرانمیگفتماانقالبکردهایم،امااالن
هیچتشــکیالتیکهمتعلقبهانقالبباشــد،وجودندارد.بنابراینمنباحضرت
امامصحبتکرد هودرخواســتکردهاموایشــانهمبهمناجازهدادندکهچنین
ســاختاریب هوجــودبیاید».اینســاختارمشــاب ههمانتشــکیالتکمیتهانقالب
اســامیوسپاهوبســیجبود.آموزشنظامیداوطلبهاازسویچمرانآغازشد
وهنــگاموقوعاولیندرگیریهادرآغازانقــاب،اوایننیروهاراعازممناطقکرد.
بعــدازجنگکردســتانوشــروعجنــگایرانوعــراق،اهمیتســتادجنگهای
نامنظمبیشازپیشنمایانشــدچهارتشوســپاهپاسدارانهنوزازانسجامالزم
برایمقابلهبادشــمنبرخوردارنبودند.مسئولدفترشهیدچمراندرمصاحبه
خودباهفت هنامهپنجرهمیگوید«:اولینمقرستادجنگهاینامنظمدردانشگاه
جندیشــاپورمستقرشــدامابهعلتکمبودنفضاازدانشگاهبهاستانداریاهواز
انتقالدادهشد».اینستادکهخردادماه۱۳۶۰حضورپررنگیدرجبهههایجنوب
ایفامیکرد،بعدازشــهادتچمران،درآذرماه،۱۳۶۰باستادجنگهاینامنظم
درســپاهادغامشــدونیروهایتحترهبریچمران،دیماهســال ۱۳۶۰ازســتاد
تسویهشدند.رویدادیکهآغازراهیدیگربرایایننیروهابود.
ســپاهپاســداراندراواخــرســال ۶۱طرحایجادتشــکیالترســمیجنگهای
نامنظمســپاهرابــرایعملیاتبرونمــرزیمطرحکرد؛طرحیکهمیتوانســت
در پــی نتایــج غافلگیرکننــده در خــال عملیــات قوای منظــم در جبهــه جنوب
کشــوردرجنگباعــراقوزمینگیرشــدننیروهاینظامــیدرعملیاترمضان
ارائــهشــدهباشــد.ایــنطــرحبعــدازارائــهبهریاســتشــورایعالــیدفــاعمورد
پذیــرشآیــتاهللخامنهای،رهبــرانقــاببهعنوانرئیــسوقتاینشــوراقرار
میگیــرد و پس از اســتقبال مســئوالن کشــور از جمله محســن رضایــی ،فرمانده
وقت ســپاه ،مرکز جنگهای نامنظم با هدف هدایت نیروهای موســوم به ســپاه
قدسوبانظارتمســتقیمســپاهتشکیلمیشــود.ســرداراحمدوحیدی،اولین
فرمانــدهنیــرویقدسبــودکهتــاســال ۱۳۷۶اینمســئولیترابرعهدهداشــت
کــهعمــدهفرماندهــیخــودراصــرفســازماندهیوآمــوزشایــننیروهــاکرد.
اینتشــکیالتکــههمزمانیشــکلگیریآنبــاماهرمضــانباعثشــد«قرارگاه
رمضــان»نامگیرد،ابتدامأموریــتاصلیخودرادرخاللجنــگباعراق،انجام
عملیاتهــایچریکــیدرخــاکعراقتعریــفکرد.ایــنعملیاتهــاازمهرماه
 ۶۵تاشــهریور،۶۶درخاکعراقانجامشدوتاعملیاتفتح ۱۰ادامهیافت.سپاه
قدسبهموازاتعملیاتدرجنگباعراق،ازانجامعملیاتهایدیگرغافلنشد
ازجملهسفرتیپمحمدرسولاهلل(ص)بهلبنانکهمنجربهربودهشدنفرمانده
آن،احمدمتوسلیانشد.برخیمعتقدهستندکههمینسفرسرآغازشکلگیری
جنبشمقاومتاسالمیدرلبنانشد.
نیرویســپاهقدسکهدراوایلجنگدرقالبواحدکوچکیبهمنظورهدایت
فعالیتبرونمرزیسپاهازدلقرارگاهرمضانسپاهوبهعنوانزیرمجموعهواحد
روابط بینالملل تشکیل شد ،در سال پایانی جنگ عراق در کنار نیروهای زمینی،
دریایی،هوا-فضاوسازمانهایبسیجواطالعاتدرقالبیکسازمانبهحیات
خودادامهداد.درواقعســپاهقدسنیروینخبه،ویژهوبرونمرزیسپاهپاسداران
به شــمار میآمد کــه تخصص آن ،شناســایی و تجســس ،جنگهــای نامتقارن،
چریکییاشهریتعریفمیشد.علیشادمانی،ازفرماندهانارشدسپاهدرباره
اهدافتشکیلنیرویسپاهقدسگفتهاست«:حضرتآقابااعتمادیکهبهسپاه
دارند،مدیریتجبههمقاومترابهمجموعهایازسپاهسپردندوامروزاینسپاه
اســتکهجبههمقاومترامدیریتمیکند».چهرهشاخصاینمدیریتکسی
نبودجزقاسمسلیمانی.بعدازسرداروحیدیاینقاسمسلیمانیبودکهعهدهدار
اینمسئولیتشد.
نــوعویژهایازتصمیمگیریدرنیرویقدسایجادشــدکهبرپایــهآنتاروزی
که سردار سلیمانی به شهادت رسید ،بهدلیل نقش شخصی حائزاهمیتش در
هدایت نیروی قدس ،چندان پررنگ نبود .باوجود ســاختار متداول سازمانهای

مســلحدرجمهوریاســامیکــهمعموالًدرآنهــامعاونانیتعریفمیشــوندو
ذیــلمعاونــاننیــزفرماندهانردهپایینترتعریفمیشــوند،اســاسسیســتم
تصمیمگیریدرنیرویقدس،آنگونهکهعملکردایننیرودرســالهایگذشته
نشــانمیدهد،براســاسسیســتمموضوعیمشــخصبارهبرییــکفرمانده
است.چهبرپایهاینسیستم،مسئولیتادارهوتصمیمگیریهریکازکشورهایی
کهنیــرویقدسدرآنهافعالاســتبــهیکفرماندهخــاصواگذارمیشــودواو
ازاختیــاراتویــژهبــرایمدیریــتفعالیتهایجمهوریاســامیدرآنکشــور
برخورداراســتوپاســخگویاحتمالیدرتحققاهدافجمهوریاسالمیدرآن
کشــورنیزخواهدبود.درواقعدرچنینسیستمی،اینمعاونتهاواداراتنیروی
قدس هستند که نقش پشتیبانی و لجستیک را برای مسئوالن پروندههای عراق،
لبنان،ســوریه،افغانســتان،یمن،غــزهو...ایفامیکنند.دررأساینسیســتمنیز
شــورایفرماندهینیرویقدسقرارداردکهخبروجودآنســالگذشــتهازســوی
سلیمانیعلنیشد.اینشورادرعملنقششورایمشورتیبرایفرماندهنیروی
قدسرابازیمیکند.
قاسمسلیمانیدرحالیدر۴۰سالگیبادرجهسرتیپی،دومینفرماندهنیروی
قدس شد که مانند چمران تجربه جنگ
در کوهســتانهای کردســتان و ســالها
مبــارزه بــا قاچاقچیــان را بــا خــود یــدک
میکشــید .او بــا همیــن پشــتوانه شــاخه
قاسم سلیمانی در حالی در ۴۰
برونمــرزیســپاهپاســدارانرابــاردیگــر
سالگی با درجه سرتیپی ،دومین
ســازماندهیکــردوحوزهمســئولیتاین
فرمانده نیروی قدس شد که
ت در خاورمیانــه از عراق
گــروه را از فعالی 
در
مانند چمران تجربه جنگ
وســوریهگرفتــهتابحریــنویمنتعریف
کوهستانهایکردستانوسالها
کــرد .او نیــروی قــدس را بــه مهمتریــن
بازیگرایراندرلبنان،عراق،افغانســتان،
مبارزه با قاچاقچیان را با خود
اراضــیفلســطینوچالــشبــااســرائیل
یدک میکشید .او با همین پشتوانه
و یمــن و در کنــار تــوان موشــکی ســپاه به
شاخه برونمرزی سپاه پاسداران
یکــیازدورکنتواننظامــیایراندرنبرد
را بار دیگر سازماندهی کرد و حوزه
نامتقارن ،تبدیل کرد .اما آنچه باعث شد
سلیمانی بتواند نیروی قدس را گسترش
ت در
مسئولیت این گروه را از فعالی 
دهدوخودشهمبهیکچهرهاصلیدر
خاورمیانه از عراق و سوریه گرفته تا
ساختار تصمیمگیری نظامی جمهوری
نیروی
بحرین و یمن تعریف کرد .او
اســامی تبدیل شــود ،اعتماد تام و تمام
قدس را به مهمترین بازیگر ایران
آیتاهللخامنهای،رهبرانقالببهاوبود.
در لبنان ،عراق ،افغانستان ،اراضی
ëëگســترش فعالیت قدس ســپاه بعد از
جنگ
فلسطین و چالش با اسرائیل و یمن
سپاه قدس بعد از جنگ ایران و عراق
و در کنار توان موشکی سپاه به یکی
دامنــه فعالیتهایــش را گســترش داد.
از دو رکن توان نظامی ایران در نبرد
سلیمانی ســال ،۲۰۰۶در گرماگرم جنگ
نامتقارن،تبدیلکرد
 ۳۳روزه میــان حــزباهلل و اســرائیل ،در
ســتاد فرماندهــی حــزباهلل در جنــوب
لبنانحضورداشــتودرحالکمکبود.
توگویــی بــا پایگاه
او ســالها بعــد در گف 
اطالعرسانیدفترحفظونشرآثاررهبری،دربارهابعادنظامیاینجنگ33روزه
میگوید«:اسرائیلیها همه شروط قبلی خودشــان را نادیده گرفتند و از آنها عبور
کردندومجبورشــدندشــروطحزباهللراقبولبکنندوآتشبسرابپذیرندواین
پیروزیبسیاربزرگبرایحزباهللرقمخورد؛ن هتنهاپیروزیحاصلشدبلکهاین
اتفاق،نقطهپایانیشــدبرتصورهجومرژیمصهیونیســتیبهلبنانکه تابهامروز
همادامهپیداکردهاست؛یعنینهتنهاحزباهللبرتصورهجومرژیمصهیونیستی
بهلبناناثرگذارشدبلکهبرتصوررژیمصهیونیستیبرایهرهجومیاثرگذارشد.
منعرضمیکنمبعدازجنگ ۳۳روزه،راهبردرژیمصهیونیستی،ازاستراتژی
بنگوریوندرجنگپیشدســتانهوهجومی،آرا مآرامبهاستراتژیدفاعیتبدیل
شــد».نقشآفرینیســلیمانیدرســازماندادندوبارهوتقویتنیروهایلبنانو
فلسطینوناچارکردناسرائیلبهعقبنشینیدرجنگ۳۳روزهلبنانو ۲۲روزه
غزهازاوچهرهایمتفاوتدرمناسباتنظامی-سیاسیخاورمیانهساخت.
ëëنخستینمذاکرهباامریکا
درستبعدازحمالتانتحاری۱۱سپتامبر،۲۰۰۱امریکاخودشرابرایحمله
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