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فرماندهان محترم سپاه پاسداران اصه سخنان خل: موضوع جلسه   

 ١- سرتيپ حسن حسن زاده

هاي اخير شاهد حوادث ومشكلاتي دركشور و پايتخت بوديم. شرايط در روزهاي اول به صورتي بود كه آقاياني كه حضور دارند در جلسه، در هفته

گفتند كه اين اغتشاشات از نوع تي كشور داشتند، همگي به اتفاق نظر ميهايي كه نهادهاي اطلاعابينم و بررسيجا ميخيلي از آقاياني كه دراين

درجه چندم است و تلاش نيروها براي نگه داشتن ميادين بود و نظراتي كه در شوراي عالي امنيت ملي روزهاي اول شاهدش بوديم، هيچ برآورد 

دانند كه مسائل رفته رفته بدتر شده ونوع اغتشاشات هر روز ا آقايان ميگفت كه اين دسته از اغتشاشات زمانش طولاني بشود. تقريباطلاعاتي نمي

توانسته شكل ديگري داشته است. مقابله با اين جريانات هم ساده نبوده، هزينه و انرژي زيادي گرفته، هم از نيروها، هم از سرمايه كشور كه مي

هاي خارجي با شناختي كه از سيستم امنيتي و انتظامي كشور و كمك دولت اي كه ضد انقلاب چيدهجاهاي بهتري خرج بشود كه با نوع برنامه

ها و جاهايي كه فكر اطلاعاتي و عملي براشون نبوده خوب عمل ها، در تحصنها، در درگيريداشتند، توانسته خيلي راحت در بعضي ازموقعيت

داشتيم، نه همه ولي بوده عملياتي با برنامه ريزي كه به نتيجه نرسيده  توانيم بگوييم در بعضي از عمليات باخت همكنند. باز به صورت روشن مي

دهد كه در جاهايي گوشه و كنار از دستمان خارج شده است. اين خارج شدن هم دليل اولش به نظر شخص من مشكلات عملياتي و نشان مي

ها نداشتيم. حجم بزرگ ت درستي توي يكساله اخير از آنهاي ضد انقلاب و مردمي بوده كه شناخنبوده، در اصل عدم شناخت عملي از حربه

نا مشكلات در عدم توان جمع كردن اغتشاش از خيابان ودانشگاه و اماكن فرهنگي اين بوده كه ما با نسل جوان تبادل فرهنگي نكرديم. اگر هم ب

ال بخواهيم داشته باشيم فضاي فكري اين نسل در به تبادل فرهنگي يا ديكته فرهنگ شهادت طلبي براي اين نسل بين چهارده سال تا سي س

شود گفت به دليل تهاجم فرهنگي صورت گرفته است. بايد پذيرفت كه هاي سني كه عرض كردم را نداريم. همه مشكلات را هم نمياين رده

ها تقصير نهادهاي پذيرش از سمت اين كه حال عدمپذيرند. اينهايي كه از بسيج، از صدا وسيما، از مدارس داده شده را نميبعضي از آموزه

تواند باشد، ولي مساله اصلي ما امروز كه اينجا آقايان فرماندهان برجسته و ارشد كشور حضور دارند اين فرهنگي وآموزشي هست يك مساله مي

دمت حاج آقاي افضلي ازاطلاعات اي خاست كه چگونه بايد اين جوانان را جذب و نگذاشت مشكلات را بيش از اين ادامه بدهند. من در جلسه

ها دفع بحران و ساماندهي فضاي دانيد نظراتشان در بحث حل بحران شنيدني است وحداقل ايشان سابقه سالطور كه ميسپاه بودم، ايشان همان

ح دادند دو سه سال پيش از هايشان توضيهم اينجا حضور داشته باشند، ايشان در حرفكشور را استادانه آموزش دادند. من منتظر بودم ايشان

ها حتي اگر برحق نباشد ومقابل دستورات و هاي آنامروز كه تبادل اطلاعات وپذيرش اين نسل و اين رده سني بايد مورد توجه باشد. خواسته

سلام ساختار سياسي نظام رو قوانين نظام باشد، اصلاح قوانين راه حل بهتري است تا مقابله با اين جوانان. بنده سوال كردم كه اصلاح قوانين ا

تواند ممكنه به خطر بيندازد، ايشان گفتند كه رهبر جامعه ملزم به اجراي حدود وتعيين حد و مرز قوانين است و بنا به صلاحديد جامعه مي

امنيتي و انتظامي كشور جا ايشان گفتند حداقل يك هفتم همين جوانان در ده سال آينده جذب بنيه و توان ساختار را دچار تغيير كند، همان

ها ولشكرهاي ها را جذب كرد توان اقتدار وامنيت كشور از دست خواهد رفت. لذا الان در شرايط كشور ما با جواناني در تيپشوند. اگر نتوان آنمي

ريان اعتراض واغتشاشات هم اين ها همكاري روزانه داريم. بعد از جكشور روبرو هستيم كه يا به عنوان وظيفه عمومي يا بصورت استخدامي با آن



 

 

هاي مختلف حضور دارند افراد نگاهشان به خيابان است. حرف آخر كه بگويم ووقت را به آقايان بدهم اين است كه نگاه اين جوانان كه در يگان

تواند حداقل در ي توجهي به مساله ميها را در نظر نداشته باشيم. بهاي آنتوانيم نگاههاي خود در خيابان است و ما نميها وخانوادهسنبه هم

ام كه خدمت مقام معظم هاي امنيتي متوجه اين موضوعات شدهها وقرارگاهسطح پايتخت مشكلات بسياري را بوجود بياورد. بنده با حضور در يگان

                                                                                                                                   عرض كردم.                 رهبري و آقايان 

  

 ٢- حجت الاسلام محمود محمدي شاهرودي

با توجه به اشراف مقام معظم رهبري به مساله اعتراضات واغتشاشات در كشور بايد مسائلي خدمت حضرت عالي و برادران 

ضلات در بسيج دوائر مختلف حوزوي در دو ماهه اخير بسيار سپاه كه در جلسه حضور دارند مطرح كنم. مشكلات ومع

وقت با چنين مسائلي هاي مختلف خدمتي در نهادهاي مختلف هيچتوان گفت كه در دورهپيچيده بوده است. به جرات مي

ميان  ام. مساله ترك لباس مقدس روحانيت، ترك لباس مقدس بسيج ومساله تضاد در نيروهاي اعتقادي دربرخورد نداشته

هاي سپاه را سياسي ارگان-كنم كه حوزه نمايندگي ولي فقيه و عقيدتيطلاب وروحانيون در دو ماهه گذشته، بنده فكر مي

گونه تضاد رفتاري وگفتاري در ميان طلاب در هر سطح درس هاي اخير هيچبه شكل زيادي متعجب كرده است. ما در سال

ها داد كه در بعضي از كلاسسيد نشان ميركه از جلسات درس آقايان به ما ميوآموزش و جلسات حوزه نداشتيم. گزارشاتي 

كند و من خودم روحاني هستم و با جلسات جلسات به مباحثه سنگين ميان طلاب واساتيد حوزه تا پايان ادامه پيدا مي

ر در جلسه كه روحاني بحث آشنا هستم. در كلاس آقايان علامه درس خواندم واصول دروس حوزوي براي آقايان حاض

گذرد، اصولا كلاسي گويم كه شكل كلاس درس حوزوي به بحث و جدل علمي و اشكالات و ابراز اشكالات مينيستند مي

پذيرد. اما در كلاس الان مساله مورد بحث رفتار نظام وشكل قوانين كشور وبحث شرعي بودن اقدامات بدون بحث شكل نمي

ها به احكام صادره براي مجازات توسط قوه مجرمان و معترضين و اغتشاشگران است. آن نهادهاي امنيتي در برخورد با

ها نوع برخورد با مردم را توسط قوه قضائيه با انتقادهاي تند واهانت به مراجع وشخص ها در بحثقضائيه اعتراض دارند. آن

تواند كليت نظام را با مشكل مواجه كند. مي دهند. اين خطر است. خطر رد شدن از نظام ورهبري ومراجعرهبري پاسخ مي

 چاره  ايم كه معترض با اغتشاشگر تفاوت دارد. يادمان رفته است كه براي هر مشكلي اعدام و احكام سنگين فراموش كرده

 الله از فردا. اگر قصد آقايان قضات ودست اندركار امنيتي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه بسمنيست ساز

احكام سب نبي را جايگزين احكام جاري قوه قضائيه كنند و همه را تك تك اعدام كنند و كشور را به فاجعه نابودي نزديك 

كنند. آقايان وظيفه داريم، اول ما روحانيون وظيفه داريم و شما برادران نظامي و امنيتي هم وظايفي داريد در كنار رهبري 

اي جز حضور در خيابان ويم كه مابين معترض كه براي مشكلات زندگي خود چارهاصلاح كنيم مشكلات كشور را. اول بگ

توان اتهامات جاسوسي و اغتشاش زد. اين مساله نابودي كشور با دست خود است. تمامي نهادهاي اطلاعاتي به ندارد، نمي

ر سطح خودش مطالب رسانند كه حال هر كسي دهاي مشخص در مورد مسائل كشور كه به دست ما مياتفاق بولتن



 

 

مند هستند، حتما ايشان شرايط كشور را در ترين اطلاعات در روز بهرهبيشتري را اطلاع دارد. مقام معظم رهبري از كامل

دانند. ما در محدوده عملي و وظايف خودمان احساس خطر براي از دست رفتن پايگاه طلاب و بسيج تمامي مواضع بهتر مي

اي مواجه است. ما كه بسيج روحانيون با مشكلات اعتقادي، مشكلات معيشتي و مشكلات محلهدهيم روحانيون گزارش مي

اي تنها بگذرد و با ناسزا و چه بسا سنگ و كلوخ او را دنبال نكنند. اي نداريم كه به تنهايي بتواند از كوچهروحاني يا طلبه

مندم اما د انداختند درجوي آب و من از دو محافظ بهرهعمامه خود من را از درون خودرويي كه سوار بودم برداشتند بردن

كند. آورد كافي نيست و خرج او را تامين نميهايي كه طلبه از حوزه بدست ميطلبه اين امكان را ندارد. مشكل دوم هزينه

كه براي شناسم هايي دارند. حداقل من خودم به شخصه بيش از پنجاه طلبه ميحتي مشكلات طلاب متاهل بيشتر سختي

ها گاهي تا آيد، مشكلات عقيدتي آنترين مشكل به حساب ميكنند. مشكل اعتقادي كه اصليامرار معاش كارگري هم مي

ها را بيشتر كرده كنند و عدم پاسخ درست به سوالات يا پاسخ هاي نا همگون مشكلات آنشخص رهبري سوال مطرح مي

 ز پنج هزار طلبه در سطح كشور از ادامه تحصيل و حضور در بسيج روحانيونتوان به روشني از گذر كردن بيش ااست و مي

                سخن گفت .                                                                                                                    

  

 ٣- حجت الاسلام عبدالله حاجي صادقي

ز كه قبل از من صحبت كردند. اطلاعات جالبي را عنوان كردند كه جاي تامل دارد . شواهد و گزارشاتي كه ما دو برادر عزي

در اختيار داريم در سطح كل سپاه پاسداران و سازمان هاي فرهنگي واجتماعي وابسته سپاه پاسداران چنين آماري كه 

متذكر شد كه مجموعه حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه به  برادران مطرح كردند به شكل مجموع به ما نداده است . بايد

هاي بدنه سپاه نگاه گزارشات و آمار كلي از سطح كشور دسترسي دارد و وقتي به شكل جمعي و از بالا به مساله آسيب

م بر توانياي حائز اهميت نيست و درصدهاي آماري تعيين كننده است و ما در مجموع ميشود مسائل خرد مجموعهمي

توانيم بر اين جمعيت آمار مشخصي، بيش از پنجاه درصد نيروهايي كه به نظام اعتماد و اعتقاد دارند حساب كنيم و مي

نيروي جذب مجدد هم اضافه نمود. اگر ما بخواهيم مسائل خرد كشور را به مسائل كلان ترجيح بدهيم طبيعي است كه 

كنم كه گزارش شود. در اينجا از آقاي شاهرودي هم من تشكر ميد ميگزارشات آماري ما به نيروي تحت امر خود محدو

توانيم شود تامين شود. اما نميخوبي از وضعيت طلاب عنوان فرمودند و اين مساله قابل حل است و بودجه مورد نياز مي

. قبل از همين جلسه در يك سري ايرادات كلي به شان و مقام رهبري وارد كنيم و اين مساله را از زبان طلاب مطرح كنيم

كنند، كرديم. گزارشاتي دادند كه بعضي از مراجع به ساحت مقدس رهبري جسارت ميحياط ما با اقاي خطيب صحبت مي

توان پذيرفت كه طلبه كه بخش اعظم درآمد و توان خانوارش به سهم حوزه و دانيم كه چه كساني هستند، اما نميبله مي

شنوم كه اين را برادرمان بيجا در مباحثات داد. مساله سب نبي را من اولين بار است كه مي گردد، اجازه سخننظام برمي

اي يا ممكن است به طنز گفته باشند، لكن بايد توجه داشت كه اغتشاش در كشور جمهوري اسلامي به شكايت از آقاي اژه



 

 

دهد كه نيروهاي يت و امامت شيعه. گزارشات ما نشان مييعني مبارزه با پرچم امام زمان (عج) يعني مبارزه با تنها علمدار ولا

كه برادر عزيزم پشت رهبري نباشند. سپاه در وضعيت سال قبل نيستند، يعني از نظر اعتقادي ريزش بوده است، ولي نه اين

ينجا ما از يك هايي بوده است. بايد مديريت شود. دراما در واحدهاي مختلف در لشكرها اطلاعات و آمار داريم كه درگيري

كنيم. در همين كنيم. از يك مجموعه نيروي مسلح با بيش از ششصد هزار نيروي متفاوت صحبت مييا دو نفر صحبت نمي

كنند كه نيروهايي داريم كه اصلا اساسا اعتقادي اسلامي و ديني ندارند، نيروي قدس حاج آقاي قاآني هستند و تاييد مي

اي ها نداريم. ريزش است و شك و شبههما حقيقتا انتظاري كه از نيروي خودي داريم از آنجنگند و ولي براي اين كشور مي

در اين مساله وجود ندارد و اطلاعات و آمار نهادهاي امنيتي كشور گزارشات بسياري كه از دوازده درصد شروع شده و تا 

در بالاترين درصد اعلامي حاضر به مقابله با اند، اما آيا تمام اين اعداد حال شصت و هشت درصد ريزش هم گزارش داده

ها معترضند به وضع موجود؟ اطلاعات و آمار نشان داده است كه اين اعتراضات متفاوت است. هدف نظام هستند؟ يا تنها اين

 جمعي يا مساله جمعي نيست، هر كدام به نوعي معترضند. اتفاق نظر در اعتراضات وجود ندارد. موجود بوده كه درگيري

در تيپ يا لشكري صورت گرفته كه هر دو طرف دعوا بر سر يك موضوع مشترك معترض بودند، لكن بر سر پشتيباني از 

اند. مهم مساله اين است كه ممكن است اطلاعات آماري از ها و مقابله با نظام رودر روي هم ايستادهنظام و تحمل كاستي

مشكلات  هاييتوان با راه حلبر است و ميض و تبيين آن از هر جهت زمانريزش درست باشد، اما اتفاق نظر بر موضوع اعترا

                                                                                                                                                               را مرتفع نمود. 

  

 ٤- سرهنگ احسان خورشيدي

نيدم. از همانجايي كه نشسته بودم احساس كردم كه نه تنها ما در واحدهاي رزمي و هاي عزيزان و سروران را شصحبت

اطلاعاتي و نظامي خود دچار تضاد در عملكرد و گفتار هستيم، بلكه در بين سطوح فرماندهي هم اطلاعات و اخبار درستي 

اطلاعات و آمار نهادهاي امنيتي را  هاي نمايندگي ومابين طلاب هستندشود. همين لحظه دو عزيز كه در حوزهتبادل نمي

كنند. حضرت آقا من اطلاعات سپاهي اند و اينجا بيان ميها كم وبيش مطالبي اضافه كردهبالا و پايين كرده و خود به آن

ها همنشين، هم سفره، همسفر و هم ها با آنكه روزانه در آن رفت و آمد دارم ودوستاني دارم و همكاراني دارم كه مدت

گويم. در سپاه البرز در روزهاي ابتدايي اعتراضات به بهانه كشته شدن خانم جوان، اتفاق نظر بود ام را شفاف ميبوده رزم

كه بهانه دور جديد اغتشاشات اين امر است. همانطور كه در سال نود و هشت هم معيشت و مساله بنزين كشور را با بحران 

اه البرز عبور از بحران دور جديد بود و در روزهاي ابتدايي همگي به اتفاق نظر مواجه كرد. نظر نيروهاي تحت فرماندهي سپ

بيني ما اين بود كه به مرحله هاي گذشته، پيشآماده مقابله با اغتشاشات از نوع آسيب و تهديد بودند، حتي نظر به تجربه

بيني م چاره ديگري بود كه پيششود. در چهل وهشت ساعت قطع اينترنت هتهديد هم نخواهيم رسيد و مشكل حل مي

تر از زمان شروع اعتراض كه در صورت اتفاق جديدي دركشور، شده بود كه شوراي عالي هم نامه زده بوده خيلي قبل



 

 

اينترنت در ساعات اوليه قطع و مساله جمع شود. هيچ كدام از نيروهاي ما حتي دردو هفته اول هم نظر به ادامه اين 

كنيم. ظاهرا برآوردهاي نهاد اطلاعاتي هم اشتباه بود يعني آمادگي تحليل اتفاقات گفتند جمع ميياعتراضات نداشتند و م

را نداشتند. در عين حال در جلسات استاني ما بارها مساله فرماندهان جديد اطلاعاتي وامنيتي را مطرح كرديم كه وجود 

با فاجعه روبرو كند. در سال گذشته بيش از هشت فرمانده  هاي سريع راتواند بحراننيروهاي بدون تجربه در صدر امور مي

هايي كه محل صدورشان نهادهايي است كه تحت نظر دفتر مركز معرفي كاركشته استاني ما تغيير پيدا كردند. با امريه

ك نيروها شود. رفته رفته بحران ميان نيروهاي تحت امر ما به نحوي بروز داده شد و به تازگي متوجه كارشكني و كممي

ايم. هفته گذشته سهميه انبار در سپاه البرز كه توسط چند سرباز وظيفه و يك ستوان تعاوني تحويل شده و به مردم شده

رفت گزارش شد كه به سرقت رفته است. حفاظت تحقيق كرده به نتيجه رسيده است كه سرقتي در به آشپزخانه لشكر مي

اند هاي فقيرنشين كرج بين مردم تقسيم كردهاند همه را در محلهيي بودند، بردهكار نبوده و ماموراني كه مسئول جابه جا

دانيم چه بايد بكنيم. به دادگاه نظامي معرفي كنيم يا چه امري بهتر و همين الان هم هنوز در بازداشت هستند و نمي

اج هستند. درستش اين است كه است؟مساله دزدي از سپاه است و از طرفي دزدان به مردمي دادند كه به نان شب محت

بار آشپزخانه و آذوقه روند، اما مساله همدردي نيروها با مردم مساله كوچكي نيست. اينها به دادگاه نظامي مينهايتا اين

ست. شود كرد. امنيت نظام در تامين و تاثير بر مردم اخانه را دراختيار قرار دادند، چه ميلشكر را دادند، دفعه بعد اگر اسلحه

كه هيچ مشكلي در نهادهاي نظامي و اطلاعاتي نيست و كنند كه مثل اينصادقي طوري مسائل را عنوان ميآقاي حاجي

همه چيز به جاي خود درست است. همين امروز صبح حداقل شش افسر ارشد براي مشكل دستگيري خانواده خود در 

رم نيرو درخواست مساعدت بدهم، اما فرمانده نيرو چند نفر را اند كه به فرماندهي محتاعتراضات اخير با من تماس گرفته

توانند روشن بگويند چند تواند آزاد كند، در همين جمع ماشاءالله تعداد زيادي فرماندهان استاني هستند. خودشان ميمي

آقاي هاي حاجصحبت توان همه نظرات را كلان ديد و مننفر اين روزها مساعدت در اين مورد درخواستشان بوده است. نمي

.                           وچك كه در مجموع مساله بزرگي است به سادگي گذر كردكتوان از مسائل كنم. نميصادقي را تاييد نمي  

  

 ٥ـ سرتيپ رحيم نوعي اقدم

تي را درمورد با عرض تسليت مجدد به مقام معظم رهبري براي سوگ سرباز بزرگ اسلام حاج قاسم سليماني بايد گزارشا

نيروهاي تحت امر جمهوري اسلامي ايران در خاك سوريه به عرض برسانم كه هم مساله حمايت نيروهاي وابسته به نيروي 

هاي قدس در بيشترين مواضع اراضي در اختيار نيروي قدس در مناطق مرزي اسرائيل و هم مساله نيروهاي ايراني در نزديكي

وقفه اسرائيل در اين مناطق و از طرفي ديگر عدم هاي هوايي بيست. از يك طرف بمبارانجولان با مشكلات زيادي مواجه ا

هاي عقيدتي ومشكلات خانوادگي نيروهاي دسترسي سريع به تامين نيروهاي هم پيمان ايران در اين منطقه و هم مساله

سته شود. در اين ميان مساله لو رفتن ايراني باعث شده است كه مقداري از توان عملياتي و اطلاعاتي در اين مناطق كا



 

 

هاي نيروهاي اسرائيل در تله گذاري عملياتي و داشتن اطلاعات و كد رمزهاي تعيين شده هاي عملياتي و پيش دستيطرح

براي عمليات توانسته قدرت ما را در اين مناطق كاهش دهد. پيش دستي نيروهاي اسرائيلي در پنج عمليات به ما نشان 

هاي غير ها را به راهه مساله نفوذ يا عدم همدلي و عدم تمايل نيروها به باقي ماندن در مرزهاي اسرائيل، آنداده است ك

هاي قابل تصوري وارد كرده است. فروش اطلاعات براي كاستن فشار زندگي در شكل اول و در شكل دوم عدم تمايل به جنگ

موقعيت كنوني كشور و مساله اغتشاشات در كشور نيروها را با روزانه و هفتگي و خستگي نيروها و عدم درك صحيح از 

تضاد مواجه كرده است. در محدوده تحت امر من در نيروي قدس بنا به گزارشاتي كه سردار قاآني هم در اختيار دارند و 

كه ضمن ايندهند. هاي سپاه قدس احساس خطر كرده و بعضي از نيروها به مشاغل درون كشور تمايل نشان ميبقيه بخش

حقوق دريافتي اين نيروها با مخارج اين روزهاي خانواده همخواني وبرابري ندارد. مشكلات اقتصادي و عقيدتي روز افسون 

باعث از دست رفتن نيروهايي شده است كه در همين سه سال گذشته در مبارزه با نيروهاي باقي مانده داعش گاهي بدون 

اند. مساله فرسايش در نيروهاي نظامي جدي و خطر سينه به سينه جنگيدن بوده سلاح و مهمات قابل توجهي حاضر به

ها با تلاش فرماندهان متخصص در برون مرز به دست آمده است را ازدست بدهيم آفرين است و اگر ما مناطقي كه سال

                                 .   مساله جنگيدن و تهديد عملي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي خارج از تصور نخواهد بود

  

 ٦ـ سرتيپ دوم حسين حكمتيان راز 

هاي هاي اخير مشكلات كشور از نظر هجوم همه جانبه ضد انقلاب وگروهكسرداران عزيز سپاه باخبر هستند كه در ماه

ر مناطق مختلف شرقي هاي اخير دهاي واكنش سريع، عملياتي و رزمي در ماهتروريستي مرزي ده چندان شده است و يگان

ها با پشتيباني سلاح و مهمات اسرائيلي، آمريكايي و انگليسي در ها و تكفيريو غربي كشور به مبارزه مسلحانه با تروريست

پشت مرزها آماده حمله روزانه و حركات تحريك آميز ضد امنيت كشور هستند. در عين حال اين افراد در سراسر كشور 

هاي كشور دارند كه برادران امنيتي با هاي استاناند و نيروهايي در كف خيابانان يافته انجام دادهاقدامات تروريستي سازم

ها و لشكرهاي ها و يگاناند. مشكلات و مساله تيپها شدههاي اين گروهكشف به موقع مانع از به انجام رسيدن عمليات

. نيروهاي تيپ چهل و هشت كه هر روز آماده برخورد جنگي  رزمي عدم توانايي تامين نيرو براي اغتشاشات خياباني است

توانند عهده با ضد انقلاب هستند، حاضر به حضور درخيابان و سركوب مردم نيستند. مقابله با اغتشاشات را جايي كه مي

رهاي مورد هايي در درز اطلاعات حركتي به سمت شهايستند. در مواردي گزارشگيرند و درمقابله با مردم عقب مينمي

اعزام از طرف اين نيروها به نيروهاي مردمي ديده شده است كه در چند مورد كاروان در حركت اين نيروها با مشكلات 

. اين افراد اكثرا از اقوام لر و ترك كه به صورت هستند قومي و  نيروهاي مردمي  ٤٨اي مواجه شده است. نيروهاي تيپ جاده

شده است. بزرگان طوائف هنوز هم بزرگان امري هستند و جوانان در تامين نظر بزرگان كنند تامين اي زندگي ميطائفه

ارسال شده است از  ٤٨خود حاضر به تمرد از فرمانده نظامي هستند و در گزارشاتي كه از نهادهاي اطلاعاتي براي تيپ 



 

 

ايم. اين افراد در خصوص ايي ديدههجلسات طوائف براي عدم حمايت از نظام در مقابله با مردم توسط اين نيرو صحبت

هاي فقير ومتوسط دهند. اين افراد از دسته خانوادهتامين ساختار مرزي وطن جان بركف و درمقابله با مردم تمرد نشان مي

اند. نيروهاي باسواد و تحصيل كرده زيادي در خود جاي نداده است و بيشتر از نيروهاي قدرتمند با سواد كشور تامين شده

تر شكل گرفته است. از اين جهت تفكر و نظريه پردازي در اين تيپ متصور نيست و گزارشي از آن نداريم. لم يا پايينديپ

اين نيروها تماما مطيع دستورات هستند تا جايي كه نيرو در مقابله با مردم نباشد. در مواردي اين نيرو در مبارزه با داعش 

انبازي بسيار به كشور برگشته، اما همچنان در اختيار تيپ قرار دارند و جانبازي حضور داشته و نيروهاي اعزامي با شدت ج

       .                                                                                                                            تابندرا بر نمي

  

 ٧ـ سرلشكر غلامعلي رشيد 

طور كه نشسته بودم، يكباره به ذهن من رسيد كه در سروران و عزيزان حاضر در جمع امروز را شنيدم و همان هايصحبت

همين چند روزه اخير، منظور از چند روزه همين مدت آغاز اعتراضات است، ما سه بار تمرد از دستور و اقدام خودسر به 

 محل آن از موردي كه ايمگذاشته سر پشت را تهران در افياهد گرفتن هدف براي خانه توپ كردن آتش به  معني اقدام 

هبري را مقصد هدف توپخانه خود قرارداده بود كه به حمدالله با اقدامات فوري برادران در لشكر اقدامات خوبي در ر بيت

ه اقدامات دستگيري و شناسايي عاملان ودست اندركاران اين تفكر به واقع تروريستي به عمل آمد و خدا را شاكريم ك

هاي دوستان و همكاران را شنيدم متوجه موضوعاتي تازه در بدنه نيروهاي مسلح شدم كه به واقع نتيجه بود. الان صحبتبي

رسد وضع هايي كه روزانه بولتن و گزارشش به دست ما ميتواند توان امنيتي كشور را نابود كند. اگر با اين صحبتمي

است، اقدامي مشخص درمورد رفع احتياجات يا نيازهاي عقيدتي و معيشتي اين افراد  نيروهاي مسلح از هرجهتي در خطر

كه بگوييم بودجه نداريم و سرمايه كشور نقدينگي ندارد و هزاران بهانه ديگر بياوريم جواب تواند چاره ساز بشود. اينمي

هاي آقايان در دستور كار خود بتشود كه نيروها تمرد را همچون صحنيازهاي نيروهاي مسلح نيست و يك وقتي مي

قرارداده واطاعت از دستور فرمانده يعني پاشيدن امينت نظام و كشور. اين مساله بودجه در اختيار نيروها به صورت خصوصي 

مند شدند و مساله اختلاف نظر ها از آن خبر دارند و بهرهو بدون تاييد مجلس راهكارهاي بسياري دارد كه همه آقايان سال

توانيم نمايش بدهيم و با نمايش بين دولت و مجلس ما نداريم. در مورد مساله قوه قضاييه هم همين نحو است. مانميما

هاي دادن مبارزه بافساد بخواهيم مردم را بازي بدهيم. امروز ما با مردم هوشمندي سر و كار داريم كه اين مردم بر پايه شبكه

را در اختيار دارند. شما مساله را از بالاتر ببينيد كه ما حتي در دور جديد اعتراضات  اجتماعي اطلاعات و اخبار راست و دروغ

ها بگيريم. خدا لعنت كند آل سعود و پيشرفت تكنولوژي در جهان را كه توانست مساله قطع نتوانستيم اينترنت را از آن

ديگر كارساز نخواهد بود و اگر اين اعتراضات خاموش  هاي امنيتياينترنت را نا كارآمد كند و از طرف ديگر بايد بدانيم حربه

تر است. درمورد نمايش مبارزه با فساد شما ببينيد آقاي رئيس شود و سال ديگر باز اتفاق جديدي شود مقابله با آن سخت



 

 

كه سالها جمهور وقتي به قوه قضائيه رفت، آمد جلوي فساد را بگيرد، به نظر اين بنده حقير كه ايشان مشكلات خود را 

داشتند را با مساله طبري و محاكمه دانيم با جريان حاكم بر قوه قضائيه و حاج آقاي لاريجاني كه امشب بايد حضور ميمي

نمايشي ايشان حل كردند. مردم هم ديدند و خنديدند. اگر در زمان ايشان طبري و امثالهم رانت خوار و دزد بودند پس 

كند؟ آقاي اي كه برادر عزيز توضيحي هم بابت آن ندادند در دست آقاي ترامشلو چه ميبودجه صد وسي ميلياردي آقاي اژه

هاي كلان در اختيار دارد و منظور از بودجه به اين بزرگي كه ترامشلو با چه مجوزي تاييد مجلس؟ دولت؟ يا نظام بودجه

تنها يك ترامشلو در قوه قضائيه نداريم و سوال  دانيم و اطلاع داريم كه از ايران هم خارج شده است چه بوده است؟ و مامي

توان بخش مهمي از نيروهاي مسلح را از غم مسائل معيشتي رها كرد من اين است كه با يك بودجه به اين مبلغ آيا نمي

المال ها با سيستم حاكميت در ذهن و عقيده او حل شود؟ برادران عزير افراط و خودبيني و صرف بيتكه بعد از آن تضاد آن

ها و كمبودها را برطرف كنيم. حال من از آقاي ابن ابي طالب مقايسه كنيد شايد در سيستم بتوانيم نقصدر اختيار را با علي

ها تنها منحصر به قوه قضائيه نيست و اين يك درد جامع دانم صرف بودجهمحسني اسم بردم قصدم مثال بود، اگرچه مي

دفتر مركز و بي خردي اعضاي اين دفتر در نهادهاي نظامي به طوري كه يك سرهنگ است و اعتراض من نسبت به عملكرد 

كند به من كه سرلشكر اين نظام هستم كار بياموزد و عقايد خود را در دستورات فرمانده و مافوق از اين دفتر سعي مي

جاي دنيا نديده و  خودش تحميل كند. جاي بسي شگفتي است براي من كه درسيستم نظامي چنين مسائلي در هيچ

             .                                                                                                                            امنشنيده

  

 ٨ـ دريادار علي رضا تنگسيري 

بدانيم كه خط قرمز ما امنيت نظام و رهبري است. در مورد مساله اغتشاش و بحث اغتشاش كه در كشور الان داريم بايد 

كند اين را من از كاهلي و سستي فرمانده كه ما بخواهيم بهانه داشته باشيم كه افسر و نيروي تحت امرما عمل نمياين

دانم. البته شرايط كشور را همگي مطلع هستيم. تحريم و مشكلات اقتصادي و ضد انقلاب و مساله هدايت دشمن رو مي

دانيم و سخت هم هست كه بخواهيم بگوييم بعضي از مشكلات كشور حاصل سستي بعضي آقايان چه امنيتي و همگي مي

چه دولتمرد در جمهوري اسلامي بوده است، ولي بايد بين مطالب را هم ببينيم. آقاياني كه درمورد بودجه صحبت كردند، 

خواهيم اسمش را اعتقاد بگذاريم يا عدم ايل مختلف حالا ميكه در نظر بگيريم كه سيستم بدلدرست فرمودند ضمن اين

تامين نياز نيرو بدون تعارف بايد بدانيم كه رشوه بخش مهمي از مشكلات نيرو شده يعني رشوه و كسب درآمد حرام در 

لا و حتي مواد بعضي نيروها سيستم را ضعيف كرده است. ما در نيروي دريايي بارها ماموران ارشدي را كه با قاچاقچيان كا

اي را باز گذاشته بودند برخورد مخدر و اسلحه تباني كرده بودند در ساعات مختلف شبانه روز مسيرهاي دريايي و رودخانه

كرديم، دراين برخوردها تعديل بوده، خلع درجه بوده و اخراج و دادگاه نظامي هم بوده است. مشكل اين مساله هست كه 

دهيم، اميدواري به آينده و از نظر اعتقادي او را تامين دهيم حقوق مير ابتدا آموزش ميما براي اين نيروي خودمان د



 

 

گيريم. چند وقت قبل با سردارماراني صحبت كنيم. وقتي به نيرو وارد شد تمام اميدها و آرزوهاي او را از دستش ميمي

دهد ايد تا دوازده ساعت پست سخت مرزي ميكند و روزانه شكردم ايشان گفت كه وضع نيرويي كه مرز را كنترل ميمي

كند و حقوق او با حقوق ماهي هشت تا ده ميليون خيلي بدتر از نيرويي است كه در شهر تهران در پادگان كار دفتري مي

هاي متفاوت خدمتي بايد بنا به نوع اهميت و سخت بودن شرايط باشد. حداقل دو برابر است. رسيدگي به نيرو در محل

كه لب مرز است روزانه با اشرار جنگ و درگيري مسلحانه دارد و جانش هم كف دستش است. در خصوص  نيرويي

ها بايد عرض كنم درنيروي دريايي ما بازداشت داشتيم در مورد هاي دوستان در مورد مشكلات عقيدتي وكاستيصحبت

دن معترض از اغتشاشگر، نظر من هم همين اعتراضات اخير و همين الان يكي از آقايان صحبت كردند در مورد تميز دا

توان چوب و فلك را آماده كرد و همه را چوب زد. بايد رفت بين مردم است كه معترضين با اغتشاشگران تفاوت دارند و نمي

ا و مشكلات و درد مردم را ديد. در مساله دولت هم ما هيچ اقدام عملي در حوزه نيروي دريايي براي بهتر شدن شرايط نيروه

شود. گله من از عدم توجه دولت اقاي رئيسي عدم حضور هاي نظامي هم كه وضعش مشخص و تامين مينديديم. بودجه

اي بودم ايشان حداقل دوبار در نيروهاي مسلح هم هست. يادم است كه درزمان احمدي نژاد كه بنده در فرماندهي منطقه

زند ها حرف ميآيد و با آنهاي جنوب ميمهور توي گرماي جزيرهبه نيروها سر زد و اين نيروها لمس كردند كه رئيس ج

شد وجود رئيس جمهور پرسد. اگرچه بغير از تامين مواد غذايي براي نيروها كاري انجام نشد، اما لمس ميو مشكلات را مي

                                                                              .        در شرايط سخت، لذا خواهشمندم به مسائل نيروها توجه شود

  

 ٩- سرتيپ اسماعيل قاآني اكبر نژاد  

هااست كه جان و تن خود را هاي آقايان را كه من شنيدم احساس كردم كه به واقع علي تنهاست. آقايان ما مدتصحبت

را با اعتقاد راسخ به اصل نظام و ها و سستي ايم. امام راحل به ما امر فرمودند كه كاستيفداي اقتدار نظام و رهبري كرده

ولي فقيه چشم بپوشيم. ما جنگ هشت ساله را از سر گذرانديم. اعتقادات مذهبي ما و اعتقاد به امام عصر و نايب امام نبايد 

هايي كه هيچ شك و ترديدي در رسيدن به هدف مقدس نظام كه مبارزه با استكبار جهاني و زورگويي آمريكا و دولت

هاي آمريكا ها و دشمنيدانيد كه بخش زيادي از كمبودها و مشكلات در راستاي تحريمبشود. شما همگي ميشناسيد مي

ها در كشورهاي مختلف متحداني براي خود پرورش دهد كه اين متحدان واقع شده است. نيروي قدس توانسته است كه سال

ها را سازماندهي و در راستاي اهداف كوتاه ايم آناما ما توانستهكوچكترين اعتقادي به تفكرات و افكار نظام نداشته و ندارند، 

بينم. من اين را از عدم مدت وبلند مدت نظام به كار بگيريم. من سستي در نيروها را در مسئله بي اعتقادي و معيشت نمي

ها را بگيرد و راي او خلق اميد ها و كاستيبينم. فرمانده بايد نيروي تحت امرش را رهبري كند. سستيتوان فرمانده نيرومي

كند، اعتقاد به نظام در درجه اول اهميت باشد. من وهمرزمانم در هشت سال دفاع مقدس، در قضيه ضد انقلاب در مرزهاي 

خودمان در جريانات جنگ با اسرائيل تنها اميدمان ثبات كشوربوده است. شما ديديد كه چه جواناني در مقابله با داعش به 



 

 

ها ها و سوريساندند و چه جواناني در مورد جنگ در كوباني از كشور ما حاضر شدند از ناموس كردها و عراقيما ياري ر

توانيم مساله راحل كنيم و يادمان باشد ما جنگ را حل كرديم و اغتشاش خياباني دفاع كنند. ما توان بالقوه داريم و مي

تواند در چارچوب امنيت سرزميني ما زندگي كند ا هر تفكري ميتر است. از نظر نيروي قدس هر كسي بحل كردنش ساده

طور كه سردار شهيدمان حاج قاسم سليماني هم و اعتراض خط قرمز است و توهين به رهبري نظام غيرقابل بخشش. همان

حران كشاندند جايي كه مساله تهديد بود سكوت كرد و وقتي پا را از تهديد به توهين به رهبري وبهاي قبل تا آندر سال

                    .                                                                                                                       وارد شد

  

 ١٠- سرتيپ هدايتالله اميري 

زاده هاي فراوان با نماينده حضرت عالي در استان حاج آقاي عبادياي كه گذشت من بعد از تماسحضرت آقا در هفته

هستند يا خود با  اند يا عامل دشمنجلسه داشتم وايشان در جلسه فرمودند كه مردمي كه درخيابان روبروي نظام ايستاده

نظام دشمني دارند. حقيقتا من ناراحت شدم از اين موضوع و به ايشان گفتم اگر توضيحات و گزارشات ارسالي شما براي 

ها عامل دشمن هستند كه خدا بايد به فرياد اين مردم برسد. استانيرهبري هم از همين جنس گزارش است كه همه هم

ايم توي جنگ والله همه داوطلبانه صراط پاسخ بدهيد. برادر عزيزم ما جنگ را هم ديده خواهيد در عقبي برسر پلچطور مي

كردند كه از ناموس وطن دفاع كنند. سردار اشتري هم هستند در جلسه اگر كه نيروي تحت امر ايشان پيش دستي مي

له ديگري شعله اعتراضات را روشن گونه نبود. يا شايد هم بود و مساكردند وضع كشور الان ايندرمسائل درست عمل مي

تفاوتي در آقايان دست اندركار دولت يا گوييم تحريم يا بيكه ميكرد و نشود مشكلات و مسائل مردم را حل كرد. اينمي

شود دانيم و شاهدي هم بر اين مساله نيست، اما نميخواهند مشكلي را حل كنند را ما نميعدم توان و نابلدي يا اصولا نمي

كنند را بگوييم ضد انقلاب. اين آدم از خودش هيچي ندارد. درجه گرماي هوا توي آب و خشكي كار مي ٥٥دمي را كه در مر

شود حالا به تعبير حاج آقا عامل دشمن بگوييم. بودجه بخواهيم و تامين شود و او را دشمن بدانيم و بزنيم. مردم را هم نمي

آورند. من بدنه نظامي هم همين مردم هستند. حاج آقا از مسائل نظامي سر در نمي روبروي مردم قرار داد. يادمان باشد كه

ايم و شده است نظامي و يادمان باشد كه توضيح بدهم كه همين مردم را ما اسلحه داديم، آموزش داديم ولباس فرم داده

اش در خانه بركتي ندارد و ناني در شود مردم و همين آدم سفرهآورد و مياش لباسش را در مياين نظامي شب در خانه

 تحث او خانواده كانون و شده منتقل خانه به درخيابان او روان و سفره ندارد ومشكلات منزل و خانواده و مشكلات اعصاب 

. ما با يك جامعه تنيده شده در هم روبرو هستيم. اينجا اروپا نيست كه خانواده مطرح نباشد و مردم به گيردمي قرار تاثير

جا خانوادگي است و مشكلات و معضلات نيروي نظامي در خانه او مطرح شده و اثرات تنها زندگي كردن رضايت بدهند. اين

تلخي جامعه در خانه نمايان است و مشكلات اعصاب و روان مردم در جامعه اعتراضات يا به تعبير سردار قاآني اغتشاشات 

اي و در هم پيچيده است. كند. موضوعات ريشهال بعد چه مشكلاتي بروز ميزند.امروز حل شد فردا چه ؟ ده سرا دامن مي



 

 

جهت دشمن خطاب نكرد. شايد با دوستي كردن و شنيدن مردم مسائل بهتر بايد توان و قدرت تامين داشت و مردم را بي

             .                                                                                                                            حل شود

  

 ١١- سرهنگ خدارحم ساراني 

اي اي از اعتراضات استاني را در خودش جاي داده است. بخش عمدهمدهدانيد بخش عطور كه ميشهرستان چابهار همان

دهند. اين افراد در مورد كسب و درآمدهاي خود معترض هستند. از معترضين در اين شهرستان را تجار و باربران تشكيل مي

بهرمند هستند، به طوري اي ها در پيشتيباني از هم و حمايت شبكهاز طرف ديگر جو استان به شكلي است كه هم استاني

كنند. نيروهاي نظامي در اين شهر اكثرا بومي هستند به همين كه اگر بنا به تعطيلي سازمان يافته باشد همه پيروي مي

كند. توانند داشته باشند. اين در مورد تمامي استان هم صدق ميدليل تحت فشارهاي خانوادگي اقدامات عملي چنداني نمي

آيند هم به كمك همين نيروهاي هاي ديگر كه براي تامين امنيت استان سيستان و بلوچستان مياننيروهاي ذخيره است

بينيم كه درشهرهايي مثل تهران و شهرستانهاي كلان ها ميتوانند اقدام كنند. ما دربولتنبومي تنها بستن ميادين را مي

گيرد، اما در چابهار و استان س.ب امكان ورت ميبحث ورود سازمان دهي شده بسيج به كمك نيروها و تامين محلات ص

همچين امري وجود ندارد. نيروي بسيجي بومي اگر سني مذهب باشد از خانواده طرد و اگر شيعه باشد هم اين مساله 

هاي كه قدرت برتر در اين استان سني مذهبان هستند و دعواهاي عقيدتي از زمان صحبتخانواده موجود است. ضمن اين

هاي هاي اعتقادي بين اين دوگروه فروكش كند و هدف تامين مردم و خواستهعبدالحميد باعث شده است كه تنش مولوي

هاي مردم از مساله آب تا مسائل عدم توان خانوار يك مساله عمومي است. اداره اطلاعات استاني برآورد مردم باشد. خواسته

ندرت بتوان خانواده توانمند يافت و درسطح استان اين رقم از هزار  كرده بود كه در استان سيستان و بلوچستان شايد به

كنند. اطلاعات سپاه كنند وبقيه مردم با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم ميكند كه در رفاه زندگي ميخانواده تجاوز نمي

و ما آمادگي مقابله و سامان نزديك به هشت ماه قبل از شروع دور جديد اعتراضات محلي و شهري در اين استان خبر داد 

هاي نيروهاي هاي محلي يا اغتشاش در سراسر استان باشد با كمكبيني ما اين بود كه اگر شورشدهي داشتيم و پيش

هاي مختلف به ويژه مساله دلار و شود. بافراگير شدن مسالههاي همجوار نهايتا چهار روزه مساله تمام ميذخيره استان

شوند و روزانه اخبار جلسات كند، مردم روز به روز بيكارتر ميدلار در اين استان و منطقه آزاد ايفا مي مشكلات مستقيمي كه

شود از طرفي نيروي نظامي كه به صورت خانوادگي مسئول تامين حتي دو يا سه خانواده با حقوق اي بيشتر ميطائفه

هاي من غريبه باشند بايد ايان حاضر در جلسه با حرفدريافتي خود است زير بار مشكلات كمر خم كرده است. شايد آق

داند در چه سطحي است بدليل فوت يا كشته شدن برادر يا داماد مسئوليت بدانيد كه يك نيروي نظامي با حقوقي كه مي

دهد ه نميهاي امروز اجازتامين خانواده او را دارد و اين تقاضاي تامين از سوي طوائف به صورت رسم درآمده است و هزينه

كه يك نيروي مسلح بتواند بيش ازخانواده خود را اداره كند. مشكلات معيشتي و دركنار ان تضاد اعتقادي و ديدن زندگي 



 

 

هاي تلويزيوني و زندگي فرزندان اين آقايان مورد بحث افراد نظامي است. شايد بي احترامي به اقايان بعضي آقايان در شبكه

آيد در دفترم و ل مقام معظم رهبري من بخواهم مثال بزنم اما وقتي نيروي تحت امر من ميحاضر در جلسه باشد در مقاب

گويد قيمت اين ساعت اندازه چهار سال خدمت من در دهد و به من ميساعت روي دست پسر آقاي شمخاني را نشان مي

را به گردن دشمن انداخت، بله تحريم توان هميشه مشكلات توانم پاسخي بدهم. نمينيروهاي مسلح است، من فرمانده نمي

هاي كشوري هستيم اما درآمدهاي كشور كم نيست. اگر مشكلات در كشور است پس چطور اين مشكلات در سطح فرماندهي

كند. من فرمانده يك نيروي شهرستان هستم و حقوقم مشخص ونسبت به حاضرين در جلسه از درآمد ولشكري بروز نمي

ها شود در رسانه ملي با اميران و سرداران سپاه و ارتش صحبت كرد و از حقوق پايين آنولي نمي پاييني برخوردار هستم،

ها خودروهاي ميلياردي سوار شوند. در همين منطقه آزاد بياييد تحقيق كنيد ببينيد ويلاها و صحبت كرد، اما فرزندان آن

رداتي آقايان كه همه اقلام لوكس هستند را تامين هاي واهاي آقايان چگونه است وگمرك جرات ندارد كه جنستجارت

كند. سلول كند و مشكلات عقيدتي را سازمان دهي ميبينند را بيشتر مينكند. اين مسائل تضاد نيروهايي كه به چشم مي

بود به سلول نيروهاي مسلح امروز مورد نياز نظام و انقلاب است و از دست رفتن نيروي معتقد توان امنيت كشور را نا

                                                                                                                                   .            كندمي

  

 ١٢- سرهنگ عليرضا شعباني  

مشكلات شهرستان نطنز به دليل نزديكي به نيروگاه اتمي و تامين امنيت پشتيباني اين محل بسيار با مراكز نظامي حساس 

 دانند، پشتيباني از مكان حساس درهاي حساس مسئوليت دارند ميطور كه فرماندهاني كه در بخششباهت دارد. همان

لحظه بايد عمل شود. امكان تهديد ومسائل اينگونه هر لحظه متصور است. از زماني كه اغتشاشات آغاز شده منطقه نيروگاه 

هايي كه در منطقه انجام داده تجهيزات غريبه به وفور كشف شده است. مشكل اصلي اين است كه ما در زمان با كاوش

تامين نيروگاه تقسيم بشوند و اولويت با نيروگاه است و شهر نطنز خالي از  اغتشاشات بايد نيروهايمان بين كاشان و نطنز و

پذيرد نيروهاي ديدبان نيروگاه و حفاظت سيار را بايد وسط خيابان بياوريم. وقتي شودو وقتي تجمعات صورت مينيرو مي

سه برابر كنيم وقتي نيرويي نيست  گويند كه اين مساله در شرح وظايف ما نيست. حال ما بياييم بودجه را دو ياآمدند مي

توان كرد. پشت سر اين موضوع كه به كار بگيريم يا وقتي نيرو حاضر نيست خارج از چارچوب وظايفش عمل كند چه مي

شويم. بايد در نظر گويند ضعيف عمل كرديد و توبيخ هم ميفرماندهي استاني وكشوري مراتب را گزارش كرده و به ما مي

توانيم شهر را خالي از نيرو كنيم و امنيت شهر را به هم بريزيم. در پشتيباني منطقه را بدون نيرو نمي داشته باشيم كه

بگذاريم و انتظار عملكرد عجيب و غريبي داشته باشيم. بر اساس اطلاعات ما شهر نطنز يكي از آسيب پذيرترين شهرهاي 

.                                               ه قوي و توانمند نيستكشور در زمان اغتشاش است. در اين شهر بسيج هم داراي بني  

  



 

 

 ١٣- سرتيپ دوم يدالله بوعلي 

ها توان گفت كه شرح وظايفش از بقيه استاندانند سپاه استان فارس به دلايل مختلف حتي ميهمانطور كه برادران عزيز مي

يروي دريايي، مساله لجستيك در هاي همجوار، تامين امنيت جنوب كشور، پشتيباني نبيشتر است. تامين پشتيباني استان

اي دارد. استان فارس در مبحث امنيت تاكنون كارآمد بوده است. خيلي از اطلاعات ما در مورد استان فارس اهميت ويژه

 عزيزان اين همراهي  اغتشاش و اقدام به اغتشاش را ما از قبل خبر داريم. با تلاش نيروهاي اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه 

تواند اين باشد كه تحليل اطلاعات . دلايل متعددي وجود دارد. اولين دليل مياهداف روي كنيم عمل توانيمنمي ابعض ولي

كنيم. اما مشكل عمده ما كارشكني در نهادها، شود و ما اولويت بندي داريم. نيروي كف خيابان را خسته نميبه روز مي

ن فارس مشكلاتي همچون دوستان كه اعلام كردند كمبود نيرو و عدم ادارات و عدم شناخت خودي و ناخودي است. در استا

تامين نيرو را نداريم، اما مشكلات عمل نكردن نيرو به وقت، كمك نيروها به مردم، عدم هماهنگي در نيروهاي نظامي 

مك به مردم بصورت عمدي، كارشكني در دستورات، احساس همدردي نيروها با مردم كه در چند مورد گزارش اقدام به ك

هاي پادگاني ارتشي و حتي سپاهي در مقابل عملكرد نيروي هاي پادگاني هم رسيده است. در اين موارد مجموعهبه مجموعه

اند. مشكلات مسكن نيروها مشكلات روزمره نيروها، عدم توان تامين درست و امنيتي شهري وارد ميدان و روبرو قرار گرفته

ا مشكلاتي را ساخته است. مشكلات عمده نيروها عدم تامين است. اگر بخواهيم درست بررسي هها و تعاونيبجا با سازمان

گيرد و خرج ماهيانه او تقريبا در يابيم كه نيروي متخصص ما ماهانه دويست و پنجاه تا سيصد دلار حقوق ميكنيم درمي

. از طرفي نيروهاي متخصص در نقاط مختلف رسد. پس تامين خانواده مساله اصلي استكلان شهر شيراز به هزار دلار مي

كشور با توجه به پايبندي به آينده بهتر براي كشور بعد از اتمام يا همزمان با دوره تحصيلات خود براي تعالي و ارتقاء مقام 

علمي و صنعتي كشور خود را وقف كرده و حقوق و مزاياي بهتر خود در يك شركت صنعتي شخصي يا خارجي را رها كرده 

كند، اما وجه تمايز از هر نظر با مشاغل بهتر درمقابل كار كردن در نيرو مشهود است. اين تضاد و در نيروهاي مسلح كار مي

. نيروهاي كندمي مسموم را كشور دفاعي و صنعتي و اطلاعاتي بنيه متخصص نيروي شدن دار مساله درنتيجه  است براي او 

ي كه آقايان گفتند مشكلاتي دارند البته كه همه مشكلات معيشت نيست. من عقيدتي و نيروهاي ديگر هم به شكل ديگر

در جلسه شوراي تامين استان فارس از شخص آقاي رحيمي نماينده اداره اطلاعات شنيدم بيش از دو هزار نفر در سطح 

ياد بوده كه صداي امام استان از نظر عقيدتي با سپاه به مشكل خورده و درسه هفته هجم استعفاي اين نيروها به قدري ز

توان جلوي اين وضع را گرفت. نيرويي كه مشكل معيشت جمعه هم درآمده است و جذب حداكثري را خواسته، اما با چه مي

شود با نيرويي كه مشكلات عقيدتي و تضاد ذهنش را مسموم كرده است چه بايد كرد؟ بايد و درآمد دارد، با پول راضي مي

توان تواب توان ذهن خراب را بازسازي كرد. نميهاي عقيدتي در نيرونميگي و صحبت و منبر و كلاسبدانيم كه با كار فرهن

كنم كه سخنان توان ساختار را به صورت اوليه برگرداند و مشكلات بسياري است كه در اين فرصت من سعي ميساخت، نمي

اي و امي خاص، نظر شخص حاج آقا مجتبي خامنهديگران را بشنوم، اما در آخر بگويم ترتيبات جديد در نيروهاي نظ



 

 

تواند فاجعه بار اي مينيروهاي تحت امرش ساختار تامين امنيت كشور را مخدوش و عوض كردن نيروها بنا به نظرات عده

اي هم بد نبوده است و تنها جابه جايي باشد. البته بايد مد نظر داشت كه تمامي دستورات شخص حاج آقا مجتبي خامنه

.                                                                                                            تواند ضربه بزندفراد استخوان دار ميا  

  

 ١٤- سرتيپ دوم محسن كريمي 

ام، ازمسائل اين روزهاي ها در جنگ همرزم بودهدوستان و فرماندهان محترم كه در اين جلسه حضور دارند كه با بعضي از آن

تفاقات اخير در نيروي خود صحبت كنم تنها در مورد اكشور اطلاع دارند. من ديگر در مورد مسائل مطرحه صحبت نمي

كنم. حضرت آقا در نيروي نظامي اراك ميزان اعتقاد به نظام از بيش از پنجاه درصد كمتر شده است. ما چه كرديم كه مي

اند از دست رفته است. حضرت اقا نيروي تحت امر من در رده اعتقادات افرادي كه التزام فكري و عملي به نظام داشته

هاي متعددي توار هم اين روزها التزام به نظر فرمانده ندارد وبه نظر من مسائل از ميزان سختي زندگي و بحثگروهبان و اس

شود، ايستد، اعتراض مياند گذشته است. نيروي من امروز در روبروي من سر صف صبحگاهي ميكه دوستان مطرح كرده

د. اين تضاد نيست، تضاد اعتقادي مساله دار شدن است. من به آورشود، اما خم به ابرو نميشود، دادگاهي ميبازداشت مي

اند. شايد آقايان نخواهند و نتوانند بيان كنند كه توانم عنوان كنم بسياري از نيروهاي ما از نظام حتي عبور كردهجرات مي

روهاي نظامي از نظام كنم كه بسياري از نيها چه خبرهايي است، اما من مستقيما خدمت رهبري عرض ميدر واحدهاي آن

كنند. ما در تحقيقات متوجه مساله تامين اطلاعات خارج از رده اند و خود را براي سيستم جايگزين آماده ميعبور كرده

كشد چه معني دارد؟ ماشاءالله همه آقايان دانيد آقايان كه افسرواحد مخابرات وقتي در واحد عمليات سرك ميايم. ميشده

كند هه و شبيه جبهه دارند اينجا. افسر وقتي از محل كار خود در جاي ديگري تحقيق و تفحص ميسابقه حضور در جب

كند. همه روشن بگويم كه يا جاسوس است يا اطلاعات فروش يا داراي دسته خرابكاري يا دارد مردم را تغذيه اطلاعاتي مي

خواهيم چه كنيم. درگزارشات ذيه اطلاعاتي مردم ميكنيم. با تغآن سه مورد اول را بگوييم با كار اطلاعاتي سركوب مي

اند. در اين شرايط مساله تنها يك چيز است، لو رفتن خواندم كه براي سفر هاي سران دولت و مجلس تمهيداتي انديشيده

 صورت مشكل كشور ديگر دول خارجي نيستند. مشكل كشور مردم آگاه شدهها قبل از انجام. در اينمسير و سفرهاي آن

كند. گزارش وزارت از اسرار و مگوهاي نظامي است. دولت هر دولتي باشد نظام هرنوع نظامي باشد، در اين شرايط سقوط مي

ديدم كه قبل ازجلسه توضيحي داده بود درمورد خطرات شكاف در بخش حفاظت كشور. در لحظه خواندن اطلاعات را مي

ها را دارد خود داراي شكاف باشد چه كسي ين بردن شكاف در ارگانكردم كه اگر حفاظت كه وظيفه از ببه اين فكر مي

ام اند؟ من يك رئيس دفتر دارم كه به او گفتههاي اجتماعي را آقايان ديدهناظر بر آن است. درز اخبار و اطلاعات در شبكه

مطلع شوم. فرمانده محترمي هاي اجتماعي تهيه وبه من نشان دهد تا از مسائل كشور در لحظه روزانه يك بولتن از شبكه

در جمع آقايان سخنران از ساعت پسر آقاي شمخاني صحبت كردند و درست گفتند. پسران ما و دختران ما هم از اين 



 

 

هاي آنان را و به مردم توانيم بخشي را در كشور آزاد بگذاريم و نظام تامين كند ريخت و پاشدسته جدا نيستند. ما نمي

توانيم در بعضي از شهرها ديگر مساله به آب و نان تقليل پيدا كرده است. سرپناه در مراحل بعدي قرار بگوييم نداريم و نمي

 كه است بهتر و ترنرم شاه تخت از كه نشيندمي مبلي روي بر خود منزل در كه مسئولي يا فرمانده يا  اي دارد. رئيس قوه

را به مساله تامين مردم خواستارم. ما فرماندهان نيرو بي فكري  . حضرت آقا توجه ويژه شمانيست خيابان كف مسائل فكر به

كرديم و نيروي تحت امر خود را دوست و ياور خود ندانستيم و هميشه ارتباط يكطرفه بوده است. بايد نظر ويژه و طرح 

               .                                                                                      اي براي مردم و نيروهاي مسلح داشتويژه

  

 ١٥- سرتيپ دوم وليالله بهاريان

بت به شرايط استان همدان در دوره اغتشاشات اخير با نظرات سرتيپ محسن كريمي به دليل همجواري نظرات من نس

توانم اضافه كنم كه در استان همدان نظرات مردم استان و شباهت فرهنگ بومي اين دو استان تقريبا شباهت دارد. تنها مي

تواند بر هاي با تشابه فرهنگي ميپيروي از عملكرد استان هاي ترك زبان و كرد زبان همخواني گسترده دارد ونيز با استان

تصميمات مردم استان در مساله عملكرد نسبت به روبرويي و عدم روبرويي با نظام متغير باشد. دانشجويان و فرهنگيان در 

ها و ت كه اعلاميهتوان دريافاند. بر اساس اطلاعات استاني مياي داشتههاي اعتراضي گستردهاين استان بسيار فعاليت

اند صورت ها شناسايي شدهريزي تجمعات با همراهي دانشجويان و نظامياني كه بعضي از آنهاي اعتراضي و برنامهاطلاعيه

كنم و وقت هاي كوتاه بسنده ميپذيرد و مشكلات مشابه استان اراك در استان همدان هم وجود دارد. لذا من به صحبتمي

.                                                                                                       دهممحترم قرار ميرا در اختيار دوستان   

  

 ١٦- سرتيپ حميد خرم دل 

كنم كه در استان كهگيلويه و بويراحمدي كه استاني محروم هم از نظر زندگي روستايي خدمت مقام معظم رهبري عرض مي

كاملي به اين استان كنند. اگر بخواهيم نگاه هاي كمك رسان امرار معاش ميهاي سازماناست و هم اين مردم با كمك

كنند بيش از جمعيت باسواد است، البته بايد در نظر داشته باشيم ميزان مردمي كه در اين استان بيسوادي را تجربه مي

ام كه فردي فوق ليسانس ودكترا دارد داشت كه باسواد بيكار در اين استان هزاران نفر است. يعني من خودم مواردي ديده

كند كه از كجا باشد. جمعيت اين استان دهد و كسب روزي حلال فرق نميد و كار خدماتي انجام ميفروشو الان پيتزا مي

ها تعريف شده است پايمال شده شوند كه خط قرمز هايي كه براي طوايف آناز جايي وارد درگيري با نيروهاي امنيتي مي

كشاورزي و دامداري دولتي، مردم اين استان بيشتر  باشد. خط قرمز هايي همچون ناتواني معيشتي، عدم توان تامين اقلام

توانند بر پاي خود بايستند و خود به تنهايي نميتوانند مسائل تامين خانوار را هاي نظام و دولت هست كه ميبا حمايت



 

 

هاي الخصوص دانشجوهاي تهراني در شهرستانرويه دانشجويان از شهرهاي مختلف كشور عليهموار كنند. مساله هجوم بي

اين استان روند آرام زندگي شبه روستايي مردم اين استان را به شهر نشيني سريع تبديل كرده است به طوري كه رفتارهاي 

كند. شبيه سازي اعتراضات در كوچه ها با فرهنگي نه چندان شبيه است و اين روند را سريع مياين مردم شبيه به تهراني

كنند و اعتراضات اجراي عملي در تهران شهرهاي اين استان هم كپي سازي مي و خيابان همچون پايتخت است. به محض

كنند. ميزان دستگيري در اين استان نسبت به جمعيت بالا بوده هاي اجتماعي سازماندهي ميهاي شبكهرا در قالب كپي

و از سركوب به جد خود داري  ها و اقوام اين استان آشنايي نزديك دارنداست. نيروهاي محلي نظامي و امنيتي با طائفه

ها هاي ديگر توان ورود به اين استان را ندارند يا اگر وارد شوند مردم از آنكنند. در اين ميان نيروهاي پشتيباني استانمي

. شايد باور پذير نباشد است استان اين شهروندان از ايعمده بخش بودن عشايري پيشينه  جلوتر هستند. دليل اين موضوع 

خورد وفقط تلاششان آن است كه از طائفه خود دانند انتخابات به چه دردي ميتي بعضي از مردم اين استان نميكه ح

كنند و به صورت طائفه و فاميلي از اي هنوز به سبك قديمي عمل ميهاي طائفهها و جنگكسي برنده شود. در درگيري

ند در يك نصف روز از حالت سفيد به قرمز عملياتي تبديل شود. تواكنند. اين استان ميگروهي در طرفين دعوا حمايت مي

شود كه تر ميبندند. درگيري مردم با نيروها از جايي گستردهها را مردم ميترابري نيرو به اين استان سخت است و جاده

دجويان كميته امداد و بهزيستي منابع مورد نياز كشاورزي و دامداري در اختيار اين افراد قرار نگيرد. دردوماهه اخير تعداد مد

كه با مشكلات پرداخت ماهيانه كمك ازطرف اين نهادها مواجه بودند در اعتراضات به اين دليل شركت كرده بودند. اين 

هاي عشايري توان بيشتري توانند با دست خالي در روبروي نيروها ايستادگي كنند و با دراختيار داشتن سلاحمردم مي

توانند اعتقاد به كشور و رهبري را فداي سهم خواهي از روهاي نظامي بومي اين استان در يك لحظه ميخواهند داشت. ني

.                                              نظام كنند. اين برآورد را اطلاعات سپاه در ماه گذشته در اختيار اينجانب قرارداده است  

  

 ١٧- سرهنگ ابراهيم بيدل 

كنيم مسائل شهر تربت جام بسيار بالا گرفته است و همين روزها با ت ميايم و صحبجا نشستههمين الان كه ما اين

حضور مردم در كف خيابان براي حل مشكلاتشان مواجه خواهيم بود.  ميزان فقر مردم در اين استان بسيار زياد است و 

يزان تجمعات خياباني هايشان قرار دارد. مهاي اين مردم در مورد موارد كشاورزي و دامداري در صدر خواستهخواسته

شود. عبور و مرور اشرار در اين استان فاصله طبقاتي توسط مردم بسيار زياد است و بحران در نيروهاي نظامي ديده مي

اين شهر را بسيار بالا برده است. مردم اين شهر بيشتر اهل سنت و معترض به برخورد نظام با خود هستند. مشكلات 

.ستان مردم را با مشكلاتي مواجه كرده استتاميني آب و گاز در اين شهر  

  



 

 

 ١٨- سرتيپ دوم نعمتالله باقري  

تمركز ما در استان خوزستان بر چند مورد مختلف بايد باشد تا بتوانيم در دوره اعتراضاتي كه در آن هستيم، شرايط استان 

ايم. شرايط استان ر اين استان دچار تهديد شبه بحران بودهرا به نحو مورد نظر اداره كنيم. ما از سال نود وهشت هر روزه د

خوزستان به طوري است كه حتي نيروهايي كه در اين استان به صورت غيربومي حضور دارند با مردم خوزستان همدردي 

شه كنند. خوزستان خاك گيرايي دارد . اول بايد بگويم خوزستان خون داد كه آسايش و آرامش در اين منطقه هميمي

برقرار باشد. در اين مدت اخير كه هيچ، قبل از آن هم آسايشي در خوزستان نبود. انگار كه خاك خوزستان هميشه بايد 

. خوزستان آب ندارد، برق ندارد حتي بچشند را خوب زندگي طعم هم روز يك نبايد كارگران اين و  خاك كارگران باشد 

ها در مورد خوزستان. س جمهور باشندكه من به واقع انتقاد كنم از منطق آنكردم در اين جلسه وزرا و رئيمن امروز فكر مي

گيرد. از كنند كه مشكلات از كجا شكل ميشود كه اين استان چهل سال است كه هيچ ندارد. آقايان فكر ميچطور مي

ان ندارند سر خود را بالا شود. در استان خوزستان نداري همخون مردم شده است. مردم تونداشتن مردم اعتراضات آغاز مي

هاي گاز براي اين استان ساخته است، حاج آقايان اعيان نشين بگيرند. در گرماي شديد اين استان در گرمايي كه شعله

كشند. يعني سهم يك فرد عادي كارگر در اين كنند و بدبختي و مصيبت را مردم ميمراجع عظام نظام كسب درآمد مي

شود نيروي هزار تومان است كه آيا كارگري بتواند بكند يا خير. نمي ٧٠امين كننده كشور روزي استان كه بر روي منابع ت

ها بالا، اجاره خانه بالا، وضعيت حقوق مشخص است و توان نظامي و امنيتي هم در اين استان بيچاره و ندار است. هزينه

وام بگيرد از بانك كسي از همكارانش ضامن نشده مالي نيروي نظامي در اين استان زير خط فقر است. نيروي من آمده 

كند اگر وام را ندهم همين حقوق او هم بسته خواهد شد. اعتراضات مردم به است. پرسيدم چرا گفت كسي اعتماد نمي

شنيدم و ايشان از نيروي معتقد و عمل فرمانده هاي حاج آقاي قاآني را ميانحاء مختلف با هر دليلي بر حق است. صحبت

كرد و بدون حساب خرج هاي تحت فرمان ما هم بودجه مازاد دريافت ميحبت كردند. من اينجا پاسخ بدهم كه اگر سپاهص

توانستيم در حضور مقام معظم رهبري از عملكرد خود دفاع توانست دست نيروي خود را بگيرد كه ما هم ميكرد و ميمي

قام معظم رهبري توضيح بدهم كه نيروي من گرسنه است، مسائل كنيم، اما چه كنيم كه توانمان محدود است. خدمت م

هاي از تامين نيازهاي زندگي گذشته است، نيروي من فرزند خود را از دانشگاه برداشته است به دليل عدم توان پراخت هزينه

ن هفت تجمع اعتراضي كند و اعتقادي به بهتر شدن وضع خود ندارد. در سپاه اهواز تاكنودانشگاه، نيروي من سخت كار مي

ايم كه دو تجمع به درگيري و بازداشت كشيده شده است. به نظر من اعتقاد بچه مسلمان به دارايي به حقوق و مزايا داشته

او هم ربط دارد. در صدر اسلام هم براي تقسيم غنايم بين سپاهيان اسلام و پيامبر عظيم الشان اسلام صحبت و درگيري 

ها اعتقاد از كنند نيروهاي آنابي طالب هم مشكلاتي به اين منوال بود. اين كه دوستان عرض مي ابنبود. در زمان علي

گويد نظام من را فراموش كرده است، اگرنه كه ما اعتراض و اغتشاش در كشور كم دست دادند، از اين جهت است كه مي



 

 

شكل نيروهاي نظامي جدي است و توجه ويژه حضرت كردند. حضرت آقا موقت نيروها همه اعتقادي عمل ميايم و آننداشته

                         .                                                                                         كنمعالي را به مساله جلب مي

  

  

 ١٩- سردار محمد ماراني 

الخصوص در منطقه سيستان و بلوچستان به دليل استفاده از نيروها در سه ماهه گذشته توان عملياتي نيروهاي مرزي علي

هفته گذشته طبق اطلاعات و آمار در اين مناطق چهار نيروي مرزي به دست در سطح اين استان پايين آمده است. در 

اشرار مرزي و نيروهاي ضد انقلاب مسلح به شهادت رسيدند. بعد از آغاز اعتراضات در اين استان تاكنون سيزده نفر از 

هاي تسليحاتي كه حمولهاند. اين افراد به ضد انقلاب كمك كرده و بسياري از مپرسنل مرزي توسط حفاظت دستگير شده

از مرز پاكستان وارد كشور شده بود را با دريافت رشوه رد و به كشور وارد كرده بودند. در روزهاي گذشته گزارشات نشان 

خارج شدن از مرز و تسليم  براي خاص تمايلات هستند، كشور شرقي مرزهاي در كه نظامي نيروهاي از تعدادي  دهد كه مي

رزي را به ضد انقلاب در سر دارند. شكاف در عقيده به نظام اسلامي در بين نيروهاي مرز شرقي كشور هاي ماتاقك و قلعه

رود و مسائل مختلف جانب در مساله حمايت از نظام رو به سستي ميشود. توانايي نيروهاي تحت امر اينبسيار ديده مي

هاي ديگر نيز از اين مساله باخبر باشند. اطلاعات دهان يگانبعد از اتفاقات در اين استان باعث شده است كه دوستان و فرمان

كند. سطح فرار سربازان هاي استان جمع آوري ميسپاه در هفته دست كم يك يا دو عامل انفجاري قوي را از سطح خيابان

                . شودرش ميهاي مربوط به سپاه پاسداران در اين منطقه نا معمول گزاها يا مجتمعوظيفه و اعتراضات در خوابگاه

  

 

 ٢٠- حجت الاسلام علي سعيدي 

دادم و به فكر فرو رفتم كه چند سال قبل كه بنده در هاي فرماندهان ارشد كشور را در جلسه تا اينجا گوش ميصحبت

كنيم و را مطالعه ميهاي امروز وجود دارد. ما گزارشات مربوطه سپاه پاسداران حضور داشتم چه ميزان تفاوت با صحبت

رسانند. مساله شگفت آور براي ما موردهايي است كه از طرف الحق كه برادران در اطلاعات سپاه روزانه گزارشات را مي

شود و ناكارآمدي شود كه نيروي اعتقادي ما تبديل به يك بدل و شبه نيرو ميشود. چطور ميفرماندهان محترم اعلام مي

ت است كه مشكلات اقتصادي نيروها را شكننده كرده است، ولي وظيفه نهادهاي عقيدتي و سياسي آيد. درسآن به چشم مي

تامين نيازهاي ديني و عقيدتي نيروها است و تقويت بنيه و توان اعتقادي آن به گردن اين همه نيروي در چار چوب عقيدتي 

هاي دشمن در امر بدل كردن نيروهاي انقلاب به و سياسي است. مقام معظم رهبري با رهنمودهاي خود بارها مساله خدعه



 

 

اند. اند و خود حضرت آقا در سال اخير دستوراتي در راستاي تحقق تامين توان اعتقادي نيروها دادهشبه نيرو را عنوان كرده

تواند بودجه مي جا جمع شويم و بگوييم نيروي ما بريده است و توان تامين آن را نداريم.برادران عزيز ما امروز نبايد اين

هاي سريع و با فوريت تزريق مالي انجام شود. تسكين درد و تامين توان شود برنامهتامين شود و براي رفاه نيروها مي

اي درمورد اين مسائل بايد داشته باشند و هاي مربوطه است. آقاي حاج صادقي انشاءالله نظر ويژهعقيدتي به عهده سازمان

هاي مربوطه ابلاغ بفرمايند. فرماندهي نيرو ملزم است تمرد از دستور هاي مشخص به فرماندهيلاغيهترتيبات كار را طبق اب

را با سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ميان گذاشته ونيروي مربوطه را سريعا از آلوده كردن ستاد خود باز بدارد. تمرد از 

عملياتي واطلاعاتي كشور  -تواند آينده نظامي هاي مربوطه ميدستورات فرمانده كل قوا و فرماندهي محترم لشكري و يگان

را با مشكلات گسترده مواجه ساخته و كشور را با خطر جنگ روبرو كند. لذا برادران در تبعيت از قانون در مورد برخورد با 

                                                 . نيروي زير دست خود كمال دقت و سخت گيري را در دستور كار خود قرار دهند

 

  

 ٢١- سرتيپ دوم محمد عبدالله پور 

هاي استان گيلان درگير مسائل و مشكلات مختلفي از طرف مردم، شيلات و كارگران بوده است. در روزهاي اخير شهرستان

گويم كه ميدر اين ميان نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين استان در مقابل خروش مردم توان ايستادگي نداشتند. اين

ها مشخص بود، ها و نتيجهتفاوت را با اغتشاشات قبل به تصوير بكشم. در اغتشاشات قبل حركتخواهم خروج مردم مي

شد از زمان ورودش تا زمان ارشاد و بازگشت به خانه يا زندان برنامه ريزي شده بود. اين يعني اگر كسي در خيابان وارد مي

اي براي دهد ما هيچ برنامهمردم كه آوردم نشان مي هاي مختلف مردم يا همان تعبير خروشدفعه توان مقابله با دسته

سركوب يا عقب راندن اين افراد كه به واقع مردم هستند، نداشته و نداريم و در آينده هم نخواهيم داشت. جز يك معجزه 

با دقت بخوانيد. هاي اطلاعاتي همين دوستاني كه حضور دارند را بخوانيد و كه بتواند توان و قدرت مردم را كمتر كند، تحليل

خواهند. نيروهاي بسيج در بسياري از مناطق بدون پوشش در خيابان توسط دانيم مردم چه ميدر بعضي نقاط حتي ما نمي

شوند. برادران تاكنون شنيده بوديد كه مردم تا شوند، هتك حرمت ميمردمي كه دست خالي درميدان هستند دوانده مي

كه به نيروي امنيتي تجاوز كنند. در گزارشات اطلاعات سپاه گفته شده با عرض شرمندگي  اين حد توان و جرات داشته باشند

در مقابل مقام معظم رهبري ناچار به گفتن هستم انشاءالله بنده را عفو بكنند. گفته شده كه در نيروي خواهران بسيج و 

گرفته و بعد بردند در كنار جاده رها كردند.  كه اين افراد شناخته شده بودند صورتسپاه تجاوز دسته جمعي به دليل اين

گويم گزارشات اطلاعات سپاه خود شما مقايسه بفرماييد. گزارشات زمان حاج آقاي طائب و گزارشات حاج البته اين كه مي

لمان شديم خياخوانديم و از كشور با خبر ميآقاي كاظمي را. تفاوت را ببينيد زمان حاج آقاي طائب وقتي گزارشات را مي

دانم گزارشات زمان كند. حال من نميآسوده بود كه كشور در امنيت قرار دارد و گزارشات فعلي انسان را دچار اضطراب مي



 

 

دانيم كه تحليل دست نويسنده تر است. چون همه ميقبل درست نبوده است يا در زمان فعلي گزارشات به واقعيت نزديك

اند. چند هاي ضد انقلاب سوار كار نشدهد جذب حداكثري صورت پذيرد تا جريانو تحليلگر متفاوت است. به هر شكلي باي

وقت قبل با سردار ماراني تلفني در گفتگو بودم. فرمودند كه در مار روهاي مرزي بارها و بارها شاهد تردد اشراري بوده است 

دگي توان تامين مواد منفجره و ورود آن كردند. از كي اشرار به اين ساكه به جاي حمل مواد مخدر مواد منفجره حمل مي

. در اين منطقه اما نتيجه داريم مين و دار خار سيم دوطرف با  به كشور را دارند. به قول ايشان دو هزار كيلومتر ديوار مرزي 

ح سرد ش از پنج درصد افراد مسلح با سلاعكس شده است. در استان گيلان با توجه به شرايط خطرناك شهري و حضور بي

                             و گرم در اين منطقه بسيار خطرناك و هر لحظه آماده درگيري با نيروها هستند .  

  

  

 ٢٢- سرتيپ علي محمد بختياري

هاي اخير ديده شده است و نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين استان نسبتا خوب اغتشاشات در سراسر اين استان در ماه

هاي پيوسته ها و فاميلان مقداري با جمعيت انبوه مواجه بوديم. در مساله طائفهعمل كردند. در شهر لردگان و بروجن و سام

هاي فاميلي در هم تنيده هستند، مشكلات بسياري در اين استان كه از نظر موقعيت شهري با هم متفاوت اما در ريشه

د و اما كسي هدف قرار گرفت به المقدور شخصي را هدف قرار ندهنايم. تمام توان نيروها اين بوده است كه حتيداشته

امان كنم كه ما سعيسرعت اقوام اين فرد شناسايي و از گسترش خشونت در شهر جلوگيري شود. از اين جهت عرض مي

شود خود نيروها او را تامين و به بيمارستان ببرند وقبل از اطلاع خانواده اين بوده است كه اگر فردي در لحظه مجروح مي

هاي خشن در سطح از خانواده را با صحبت وتطميع بر جريان انقلاب سوار كنيم. اين امر به دليل حضور طائفهفرد يا افرادي 

اي ميان اقوام بسيار به هاي طائفهدانيد شرايط اين استان بسيار عملياتي است و درگيريطور كه مياين استان است. همان

يه نيروهاي امنيتي وانتظامي اين افراد به صورت يكپارچه و در كنار هم گردد، اما در هرگونه اقدام علهاي دور بر ميسال

اي در اين شود. در اين دور از اغتشاشات پيوستگي خانوادگي و طائفهاي به سويي روانه ميعمل كرده و مشكلات طائفه

بوديم. از طوايفي داريم استان مثال زدني بوده است. ما در دوران مختلف اتحاد به شكل امروزي در بين طوائف نديده 

ها سمبل است و مساله ريش سفيدان و معتمدين هاي سنتي و كدخدايي براي آنكنيم كه در حال حاضر جريانصحبت مي

اي را هاي نظام و ماموران. در نتيجه من شرايط آغاز يك بحران قومي و طائفهقومي برايشان برتري دارد نسبت به خواسته

 خود خرج و خود ماهيانه سرمايه كه مردمي و آمده ترپايين اقتصادي نظر  و توان مردم روز به روز از دانم دور از تصور نمي

هاي لوكس و ارند. امروزه مساله خانهد سفره در خود هايداشته به چشم كنندمي تامين دولتي هايكمك و هايارانه از را

داشتن سفره فردا هستند. مساله نبود كار، عدم تحصيلات چشم و هم چشمي دربين مردم اين طائفه نيست، مردم نگران 

در سطح بالا براي كار ، عدم وجود كار براي افراد تحصيل كرده، عدم توان دريافت تسهيلات بانكي براي قشر كم درآمد، 



 

 

اي سطح هاي نهادهاي امدادي كشور و عدم توان تامين يك خانواده توسط يك يا دو فرد شاغل در كارهكافي نبودن كمك

پايين درآمدي مشكلات مردم اين استان است و اين مردم از نوع مردمي هستند كه حتي در خانواده خود اعتراض را 

ها كنند. مردم در اين استان با خريد وفروش انواع ممنوعهها هنوز هم با شكل فرهنگ قومي زندگي مياند و خانوادهآموخته

راد در مقابله با مشكلات در ادارات و نهادهاي دولتي با فحش و ناسزا به حضرت كنند. بسياري از اين افكسب درآمد مي

             . كنند. به اين ترتيب شرايط استان در خطر اعتراضات گسترده قرار داردباري تعالي اين نهادهاي اداري را ترك مي

  

 ٢٣- سرتيپ قدرت الله كريميان 

كنند يا دانم اينجا آقايان سانسور ميمردم در تنگنا هستند. من نمي حضرت اقا در استان ما وضع بسيار خراب است و

پرده صحبت كنند. يادشان رفته كه در پيشگاه نايب برحق امام زمان هستند. اما من اجازه خواهند با روشني و بينمي

اريم اخبار و اطلاعات درست هايم را بزنم. ما وظيفه دتوانم حرفپرده صحبت كنم و در تحت لواي سانسور نميخواهم بيمي

و دقيق از مسائل پيش آمده را به صورت صحيحي بيان كنيم. حضرت آقا در منطقه فرماندهي ما بر اساس اطلاعاتي كه من 

كه ما با مردم كف خيابان مساله داريم مساله ديگر ما ضد انقلابي است كه در مرزهاي مشترك در دست دارم علاوه بر اين

شوند. در اين برخوردها، حضرت آقا يه با ما درگيري روزانه دارند و نيروهاي ما به دودسته تقسيم ميما با كشور همسا

توان همسان عمل كرد. اين مردم با دست خالي با اشرار مرزي استحضار داريد كه در مقابله با مردم و اشرار و ضدانقلاب نمي

همين هفته گذشته در منطقه مرزي سر يك نيروي من را بريده  كه با توپ و تفنگ و توان عملياتي كه خدا شاهد است در

توانيم اسلحه به دست نيرو بدهيم و برايم فرستادند را مورد مقايسه قرارداد. اين مردم متفاوتند و فرق بسياري دارند و ما مي

جاوز به خاك وطن است و بگوييم اين فرد ضد انقلاب و تروريست و شرور مرزي است برو بكش و برگرد. اون فرد كارش ت

و ما در مورد خاك و اراضي وطن با كسي تعارف نداريم. خدا رحمت كند شهيد همت در يك عمليات خدمت ايشان بوديم 

كنند. ماهم فرمودند كه خاك و ناموس در وطن برابري ميدر همين مناطق مرزي، آن زمان من اطلاعات شناسايي بودم، مي

 سركوب را اشرار خاك از حمايت در   اسلحه  شود با يك تفكر خود قرار دهيم، چگونه مياگر آن صحبت را اساس و بنيه 

ها باهم مغايرت دارد. براي ضد انقلاب توجيه داريم. به نيرو . اينبست گلوله به خيابان كف را دختران اسلحه همان با و كرد

هاي قبل را با آن عملكرد يم. خدا لعنت كند دولتگوييم ضد انقلاب و كار او تجاوز به خاك است. براي مردم چه بگويمي

توانيم كسي كه مشكل و دردش تامين اقلام خانوار نان و نمك اند.  ولي نميضعيف كه كشور را با اين وضعيت تحويل داده

گيري يمكند به اين وضع تصم. امام زمان خون گريه ميكنيم آرام گلوله زور و اسلحه با را  و برنج و گوشت و ماست است 

وقت هر لحظه و هر روز ما نامه از آقاي برادر شمخاني و و اقدامات در كشور كه سخت كرده معيشت را براي مردم، آن

كنيم كه شهر را آرام كنيد، بزنيد و آرام اند دريافت ميهمكارانشان كه در سايه امن در دفترشان زير تهويه مطبوع نشسته

هايي شود زد. مردمند چطور جواب خدا را بدهيم. من حاضرم همين الان سردوشيرا نميكنيد. بزنيم؟ چگونه بزنيم؟ مردم 



 

 

شود ام حفظ شود. نميام تقديم ايشان كنم وبروم در خانه آبرويم جلوي خانوادهكه با دست مبارك حضرت آقا دريافت كرده

استان را از نزديك ببينيد وضع مردم خراب با كسي كه درد نان دارد مسلحانه عمل كنيم. شما بياييد ايلام شهرهاي اين 

كنند در سرما و گرما بعد ما گلوله روند سركار، كارگري ميهزار تومان صبح اول وقت مي ٥٠است مردم براي روزي 

صدوپنجاه هزار توماني توليد داخل و خارج مزدشان را بدهيم. اين آقايان صحبت كردند اينجا خيلي از برادران هم گفتند 

هايي اشاره كردند ما شنيديم حرفهايشان كنيم. حاج آقاي سعيدي هم به درستي به نكتهبدهيد كنترل و سركوب مي بودجه

را، اما چرا فكر نكرديد همين بودجه را خرج زندگي مردم كنيد. در مملكت امام زمان تحت رهبري نايب برحقش وضع 

مردمش آرام باشند و آسايش داشته باشند. تاكي من هروقت  شود كشوري كهكند. والله گلستان ميكشور سامان پيدا مي

پرسم كجاست چند بار پرسيدم جواب نيامد رفتم با مي  شوم ببينم سرباز پشت در اتاقم نيست. وارد مركز فرماندهي مي

نه مريضي خودش اش و ديدم پدر پير و زمين گير دارد. مادرش پير است و نان ندارند و سرباز به بهاجانشين نيرو درب خانه

شد. حضرت آقا ديدن اين موارد در توان من و هيچ رود كارگري تا هزينه درمان بدهد. در صورتي كه او بايد معاف ميمي

انساني نيست. به داد مردم برسيد. مردم اغتشاشگر نيستند. تكليف اغتشاشگر براي همه ما مشخص است ولي مردم بايد در 

                                                                                                                                   .           امان باشند

  

  

 ٢٤- سرتيپ دوم علي جمعه ملك شاه كوهي 

هاي امنيتي، اطلاعاتي و اقتصادي و فرهنگي كشور است. ميزان بحران ترين مشكل در دستگاهدرز و نشر اطلاعات اصلي

دهد كه هاي مختلف نشان ميهاي دروني اطلاعاتي و نشر اطلاعات و اخبار در رسانهاعات روزانه از شبكهنظام در نشر اطل

در كشور ما با مساله ضدامنيت مواجه هستيم. حفاظت اطلاعات در نهادهاي مختلف دقيقا به چه كاري بايد مشغول باشد. 

اند، آن هم در ار نفر سرپيچي و تمرد و دستگيري داشتهكنند كه در سال همين مدت بيش از چندين هزآقايان گزارش مي

آمده به بهانه كشته شدن يك دختر، كشور به مرحله بحران هم خواهد رسيد، آيا زمان اين مساله نرسيده اي كه پيشمساله

بار و اطلاعات است كه يك تغيير بزرگ در سيستم اطلاعات و اخبار و حفاظت از اسناد اجرا شود. اگر خير با درز و نشر اخ

توان كرد؟ اغلب آقايان كه در اينجا حضور دارند با نظر من موافق هستند كه سيستم اطلاعاتي و نظامي ها چه ميسيستم

دهد. هفته گذشته در منطقه من يك كشور دچار فساد شده است. اين مساله از نبودن امنيت اقتصادي و اعتقادي رخ مي

اند. اما اگر اين مورد را با دستگيري بيش از چهل نفر از پرسنل مهم و دستگير شده جاسوس و دو خراب كار امنيتي كشف

هاي اين پرسنل سپاه استان كه به امر درز اطلاعات دستگير و محاكمه شدند، مقايسه كنيم، امرقابل توجهي نيست. پرونده

اند. اگر ان اين مسائل را به خارج هدايت كردهرا اگر بخوانيد در مقابل مبالغ كم از پنج ميليون تومان تا صد ميليون توم

بخواهيم درست نتيجه بگيريم شخصي كه با پنج ميليون تومان اطلاعات فروخته است در فكر زندگي فوق تخيلي نبوده 



 

 

 تر بگذراند. و بايد عرض كنم كه اين افراد اطلاعات مهم كليدي استاني را در اختيارخواهد زندگي را كمي آساناست و مي

اند. مامور ما امروز تمام سعي و تلاشش اند و حتي در مواردي پل ارتباطي با دستگير شدگان خارجي دراستان ما بودهداشته

تواند. اين مساله شوخي نيست. سيستم مثل موريانه خورده هاي خارجي ثابت كند كه مياين است كه خود را به سرويس

هاي حفاظتي بايد به درستي انجام ترين موضوع است و نقش افراد در سمتشود. حفاظت اطلاعات و اسرار كشور مهممي

                     .                                                                                                                          شود

  

  

 ٢٥- سرهنگ عباس بنائي خيرآبادي 

فرماندهي محترم سپاه استان در مورد شرايط استان صحبت كردند و به كلي وضعيت استان را گفتند. من تنها در مورد 

شود. هاي خياباني به عينه ديده ميكنم. مساله فاصله نيروها از سركوبيسپاه محمد رسول الله چند نكته كوچك عنوان م

تواند اي كه براي شرايط اغتشاش و بحران آماده سازي شده است درست در زماني كه بايد نمييعني نيروي آموزش ديده

ن محترم عنوان كردند نيست. ها علل مختلفي دارد و تنها مسائلي كه فرماندهااز عهده وظايف خودش بر بيايد. البته اين

حضرت آقا در نيروي تحت امر من بعضي از مسائل عقيدتي است. نيروي من تمايل به درگيري با دختران و زنان نشان 

گذاريد مرد بودند با كمال ميل كنند اگر نيروهاي اغتشاشگر يا هر چيزي كه اسم آن را ميدهد، نيروهاي من عنوان مينمي

ها و دختران هستند در مقابل مردان ضعيف هستند، لذا از كردند، اما چون افراد روبرو زنسركوب مي ها راو اعتقاد آن

كنند. در دو دوره درگيري در بلوار ارم شيراز شاهد بودم كه دختران كنند و به تذكر بسنده ميدرگيري خودداري مي

اي از نيروهاي من هم در اعتراضات و يار داشتند. عدهكردند در حالي كه تجهيزات در اختدانشجو را با كلام رهسپار مي

ها خانواده ما هستند و هاي آمادگي براي اقدام، تجهزات خود را زمين گذاشته و اعلام كردند اينهاي صفصحبت

خواهند. يعني اعتراضاتشان بر حق است و بر مشكلات معيشتي و اقتصادي اعتراض واجب است و حق خود را از نظام مي

دانند. در اين ميان افرادي كه نيروهاي بيسيم ما هستند كه در مواقع اي از نيروهاي من اين اعتراضات را مشروع ميهعد

فرستند و وقتي علت را بدها دنبال ها و جلوگيري از اغتشاشات مسيرهاي غير واقعي براي نيروهاي كف صحنه ميدرگيري

حتي در مقابل بازداشت و توبيخ هم با لبخند و راضي از خود وارد بازداشت كرديم گفتند كه ما با مردم درگيري نداريم و 

تواند خطر بزرگي را براي نظام و كشور هاي مختلفي دارند كه شكاف بين حكومت و اين افراد مياند. اين نيروها حرفشده

   .                                                                                                                            به همراه داشته باشد

  

 ٢٦ - سرتيپ عوض شهابي فر



 

 

كردم كه يكي دوتا از دوستان هاي دوستان را شنيدم. اول كه جلسه شروع شد من فكر ميجمند من صحبتبرادران عزيز ار

جا هستند ممكن است اعتراضاتي داشته باشند به نداشتن نيرو در مناطق تحت امرشان، الآن كه ارجمندي كه در اين

ور وجود دارد و البته من اين را از عدم توان بينم مشكلات زيادي در كل كشصحبت تعدادي از فرماندهان را شنيدم مي

دانم. ممكن است الآن همه برادران بگويند كه تو لمس نكردي مشكلات را در كشور، ولي بايد فرماندهي شما برادران مي

ه اي كه اول در كشور من كار كردم مداوم در جنگ با ضد انقلاب بودم. در سمت فرماندهي انجام وظيفبگويم كه در منطقه

طرف با خنجر دريد. نه تنها طرف تا آنكردم. در نيروي قدس هم تا جايي كه داعش من را دوره كرد و سينه ام را از اين

دهد به كنيد نشان ميهايي كه شما عزيزان ميمن بلكه نيروهاي من هم به اعتراض به ولايت لب نگشوديم. اين صحبت

دهد. برادران عزيزم قرارمان نبود كنيد كه اين را نشان نميمسائلي مطرح ميولايت و رهبري اعتراض داريد، اما تحت لواي 

كه در مقابل نايب برحق امام زمان لب به گلايه باز كنيم. قرارمان اين بود كه در روزهاي سخت كنار رهبري باشيم. پس 

نياز به مديريت ندارد. مديريت  اگر مرد روزهاي سخت نبوديد چرا وظيفه پذيرفتيد. زماني كه كشور آسوده است كه ديگر

بايد زماني خودش را نشان دهد كه كشور به بحران رسيده. برادران ما براي رفع مشكلات وظيفه قبول كرديم. وظيفه ما 

شود گفت كه مشكلات نيست، ولي شما عهده دار مشكلات هستيد. ما در نيروي پاسداري از كشور و رهبري است. نمي

هاي خود داشتيم و در چند كشور هم خدا حاج قاسم حضور داشت بيش از دوازده مليت در تيم قدس در زماني كه شهيد

توانيد كرديم. شما با سرباز و نيروي فارسي زبان در چارچوب كشور چگونه نميداشتيم و همه را مديريت و فرماندهي مي

تواند اطاعت از اوامر را سهل كند. ل نيرو ميفرماندهي كارا داشته باشيد. ميزان مجازات و خشونت و سفت بودن در مقاب

گويد سرباز نان نداشته بله درست است. اما در جامعه اسلامي هر كس وظيفه راه بردن اقتصاد خانواده كه دوستمان مياين

لامي خود را اللهي بايد بتواند خود را راه ببرد و اعتقادات اسرا بر عهده دارد. از زمان قديم هم همين بوده است. بچه حزب

هاي نظام در دنيا سرچشمه زندگي خود قرار دهد، اساسا اطاعت از رهبري حد و مرز ندارد و امري يكپارچه است. سياست

بينم ايم. خيلي از آقايان را ميها در كنار رهبري بودههرچه كه باشد به سود كشور و در يد رهبري است. ما خودمان سال

ها را از جنگ. برادران شناسم، بعضياند. خيلي از آقايان را از جواني ميعمر خدمت كرده كه ريششان سفيد شده است و يك

 از شود. شما برويد و كار را مشكلات اقتصادي به دست بودجه و تامين بودجه و مديريت درست منابع براي نيروها حل مي

هاي حضرت حاج آقا است كنيد. برادري از دخالتندن اعتقادات نيروها به اهداف نظام و به شخص رهبري دفاع و حربرگردا

كردند. من از اول جلسه نبودم. برادر عزيز ايشان از علماي برتر در علم نظامي است. خوب مجتبي به گمانم صحبت مي

شناسد. زمان حاج قاسم به اتفاق همين حاج آقاي قاآني فرمانده محترم نيروي قدس خدمت ايشان بوديم. وقتي از مي

خارج شديم هر دو يعني هم شهيد بزرگوار هم برادر عزيزم قاآني از اشراف ايشان به مسائل خارجي و خطرات خارجي جلسه 

كرد يعني براي نظام تعجب كرده بودند، اين حرف را شما بشنويد كه حاج قاسم وقتي در صحبت كسي را عالم خطاب مي

اين است كه ايشان در اموري كه اجازه دارند وارد شوند و كمك كنم كه صلاح كشور او همه چيز تمام بود. پس من فكر مي

                                     .                                                                                                             كنند



 

 

  

 ٢٧- سردار دكتر محمد رضا حسني آهنگر 

دانشگاه امام حسين به عنوان برترين دانشگاه كه به تربيت مديران ارشد و متخصصين كشور كه عموما در صنايع نظامي 

هاي گذشته تعهدات خود را تماما شوند، افتخار دارد. اين دانشگاه در سالات به كار گرفته ميكشور بعد از پايان تحصيل

هاي اي از اين افراد را بدون دغدغهانجام داده است و با هزينه هايي كه براي دانشجويان خود انجام داده، توانسته بخش عمده

هاي اساسي و مهم تي اين نيروها است. اين نيروها در بخشمالي و معيشتي نگه دارد. حضرت آقا نكته مهم، مساله عقيد

اي از اين نيروها در وزارت گيرند. بخش عمدههاي بزرگ دنيا در ارتباط قرار ميكنند و با شركتكشور در آينده كار مي

، و اگر اين شرايط شوند وبايد از نظر اعتقاد به نظام در سطح بالاي عقيده باشنددفاع و نيروهاي مسلح مشغول به كار مي

گيرند و زمينه هاي خود را در نظر ميشوند، خانوادهادامه پيدا كند در كشور، اين افراد از نظر اعتقادي با چالش روبرو مي

ها مساله آيد. اين شركتهاي جاسوسي دنيا قرار دارند، پيش ميهايي كه عمدتا در اختيار سرويستبادل اطلاعات با شركت

ار اين افراد را در دستور كار خواهند داشت. شناسايي اين افراد از چند نظر مهم است. انتقال اخبار به روز گذاري وشكتله

هاي نظامي كشور، اطلاعات به روز از مديران ارشد صنايع نظامي و صنايع حساس كشور، دسترسي به دانش فعاليت

تواند زمينه را براي سد سازي مقابل نيازهاي كشور الكترونيك داخلي، دسترسي به محتواي محرمانه توليدات حساس مي

هاي جاسوسي رقم بزند. مساله ترور هاي اخير و دسترسي به اسناد و استفاده از بنيه تربيت شده كشور به نفع سرويس

از  اطلاعاتي كشور از نمونه اين عملكرد دشمنان نظام بوده است . دانشگاه امام حسين افتخار دارد كه تاكنون بسياري

مديران صنايع حساس را تربيت كرده و در نيروهاي چند گانه كشور به كار گرفته است . شرايط كشور در روزهاي اخير 

ها چند تحصن چند ساعته را مابين نيروهاي اين دانشگاه براي مخالفت و اعتراض به شرايط كشور رقم زده است. اين تحصن

وتنها از مردم جامعه طرفداري كرده است لذا توجه ويژه به مساله دانشجويان جنبه شخصي و خانوادگي نداشته است  تاكنون

هاي تربيتي اين افراد لازم است كه نيروهاي تربيت شده نظام در آينده هم در خدمت نظام و با معتقد و توجه به هزينه

.                                                                                اعتقاد كامل براي تامين نياز مديريتي كشور تربيت شوند  

  

 ٢٨- سرتيپ محمد حسين نجات

ها هاي آنشوند و ما از كمكتصور من از جلسه امروز اين بود كه فرماندهان محترم مناطق مختلف كشور تشريف فرما مي

بينم مسائل گله شويم. الان چيزي كه من ميمند ميدر جهت رسيدن به نقطه مشترك در مورد مسائل امنيتي كشور بهره

شود كه نقش اصلي را در روبرويي و مقابله با ضد انقلاب و ه اطلاعاتي و نهادهايي مطرح ميو شكايت و ايرادگيري از دستگا

توانند بجاي شكايت، تدبير به خرج اغتشاشگران خياباني دارند. آن هم درست در زماني كه آقاياني كه تشريف آوردند مي



 

 

قصي نقاط كشور دارد كشور را به بحران نزديك بدهند و كمك كنند كه ما در اين جلسه بهتر بشناسيم اتفاقاتي كه در ا

گويند. من كند. الان تقريبا نزديك به دوساعت شده كه جلسه شروع شده تماما دوستان دارند از مشكلات و اتفاقات ميمي

نشنيدم كسي بگويد كه جايي از كشور وجود دارد كه آرام مانده باشد. تمام مدت از ضعف نيروهاي تحت امر صحبت شد. 

اي كه يك بخش مهم كشور توي نواحي مرزي هم در دستش هست ساله بودجه بله درست هست، ولي آن فرماندهم

تواند با فرماندهي مشخص و محكم نيروي خودش را آماده رويارويي با هر دسته و گروهي از ضد انقلاب داخلي و نمي

اندهي ندارد. شما توي همين اطلاعات سپاه خارجي بكند، پس يا فرماندهي او دچار خلل و مشكل است يا توان فرم

بينيد كه شب و روز خواب و خوراك ندارند و تا به حال در همين جريانات اخير بيش از چند صد فتنه را در هايي ميجوان

شهرهاي مختلف كشور مديريت كردند. آيا شما سراغ داريد كه بگويند نيروي سپاه ولي امر اخبار فروشي كرده است كه 

داديم. تعارف نداريم ايشان مسئول اي درنگ در مورد فرماندهي سردار جباري به خودمان راه نميكرده بود لحظهاگر 

كند توان او در اي فكر ميحفاظت جان رهبري هستند. شما هم مسئوليت تامين امنيت كشوربر دوشتان است. اگر فرمانده

تواند ر از هر نظر مالي و عقيدتي مشكلاتي برايش ساخته ميفرماندهي كردن نيروهايش سست شده است يا ايرادات كشو

دار هاي ديگر پست خود را تحويل دهد. يادمان نرفته اينجا جمهوري اسلامي ايران پرچمدو خط استعفا بنويسد يا از راه

ايم. ت نفروختهخواهد و ما دنيا را به آخرمبارزه با غرب و كشور امام زمان است و نايب برحق حضرت اينجا گزارش مي

مسئوليت فرمانده مشخص است و هركس بايد در انجام وظيفه خود تمام قد بايستد. برادران محترم قدري به مسائل كشور 

رسد و با دستور حضرت آقا برگردم در نيروهاي مختلف تمردها و گزارشات فروش اطلاعات به صورت روزانه به حفاظت مي

هاي مختلف اطلاعاتي هم اند. در بخشنده قرار گرفته است. نيروهاي كشور سستي كردهها در اختيار ببخشي از آن گزارش

درست است مشكلات بسيار داريم، اما بايد آن را به حفاظت سپرد. مساله حاج آقا مجتبي كه دوستان سرش بحث و اختلاف 

ها قرار عتمد را بر نقاط كليدي دستگاهدارند براي تسهيل كردن همين مسير است. يعني ما بتوانيم افراد شناخته شده و م

و اخبار مقابله كرد. توان نيروهاي  اطلاعات درز و فروش با بتوان و بگيرد بر در  دهيم كه بحران نتواند نيروهاي تاثير گذار را 

ه خروج از ها را ما از همه در سطح كشور باخبريم. روشن بگويم نيمي از نيروهاي كشور تمايل بامنيتي و درصد اعتقاد آن

اي كه چارچوب كاري خود دارند و به دنبال خروج از نيروهاي نظامي با هر توان و دليلي هستند. بايد دانست كه هزينه

توان جبران كرد، اما زماني كه براي اين افراد صرف شده را خير. به همين دليل بايد جذب صرف تربيت اين افراد شده را مي

ها تربيت شده انقلاب هستند وبا يك شناخت يروها را به آغوش انقلاب برگرداند. اينمجدد حداكثري صورت پذيرد و ن

.                                                                                  توان بازهم سيستم را يكپارچه كردعقيدتي جديد مي  

  

 ٢٩- سرلشكر حسين سلامي 



 

 

و اختلافات عقيدتي عزيزان و فرماندهان مناطق مختلف كشور كه امروز اينجا در كنار مقام معظم رهبري به طرح مشكلات 

كنيم. در سال گذشته بنده از سيزده پايگاه ايد، خير مقدم عرض ميايد و ما را با مسائل استاني كشور آشنا كردهپرداخته

ام. از نزديك با كادر و سربازان نواحي مختلف كشور اعم از نواحي مرزي و مركزي هاي مختلف ديدن كردهسپاه در استان

هاي متناسب با نيازهاي هاي عمراني سپاه و تامين بودجهام و ترتيب برنامهت را مستقيما شنيدهكشور مسائل و مشكلا

مختلف كشور انجام شده است. در مورد پرداخت حقوق و مزايا در مورد نيروهاي سپاه روشن بگوييم كه فرمانده محترم 

است و ارتش از بسياري از امتيازات سپاه برخوردار اي به سپاه بوده ارتش جمهوري اسلامي بارها فرمودند كه نگاه ويژه

اي هاي مياني ارتش به وجود آورده است، اما به هر روي ما به سپاه پاسداران نگاه ويژهنيست و اين مورد تناقضاتي را در رده

و مالي تحت فشار هستند كه نيروهاي ما از نظر عقيدتي ايم. اينداريم و حقيقتا مسائل و موارد را تا حد بالايي مرتفع كرده

هاي ايم و اگر هم داشتيم در مورد مسائل مالي و طلبتا قبل از اتفاقات و اغتشاشات اخير گزارشي در مورد آن نداشته

 و ملي امنيت عالي شوراي و مجلس بعضا  اي كه هايي به ميان آمده بود كه با كارهاي مشاورهنيروها يا تسهيلات صحبت

 هايجريان سوي از را مشكلات عمده من و ايمرسيده خوبي دستاوردهاي به دادند انجام سپاه تعاون وبنياد خاتم قرارگاه

كنم . به راستي من باور ندارم كه نيروي ما اعتقاد خود را به نظام از دست داده است و من فكر ميبينممي جامعه مالي

توان با اه هم مشكلات بازار را لمس كرده است كه ميمشكلات كشور بر اثر فشارهاي بازارها است و نيروي تحت امر سپ

. مسائل عقيدتي با آموزش و راهبردهاي نهادهاي عقيدتي حل رسيد بحران اين حل براي راهي  تزريق بودجه و كمك، به 

هاي اين تر كردن شرايط آزادي خانوادههاي سپاه و آسانهاي خانوادهشود و البته نگاه ويژه قوه قضائيه به دستگيريمي

تواند مقداري از ميزان خشم نيروهاي تحت امر نيروهاي مسلح را كاهش بدهد. در حال حاضر قوه و توان امنيتي نيروها مي

تواند از پريشان شدن ذهن و عمل نيرو ها ميكشور در دست اين افراد است و مساعدت و راهبري و كمك فرماندهي

نهادهاي مربوطه تاميني انجام شده است به زودي مقداري پاداش و اضافه  هايي كه باجلوگيري به عمل آورد. در صحبت

حقوق براي نيروها واريز خواهد شد و بنياد تعاون قول همكاري مستمر داده است كه در تامين نيروها كوتاهي نكند. 

را به مسير انقلاب اسلامي  فرماندهان محترم در نظر داشته باشند كه در موقع اجراي طرح براي اين نيروها بتوانند نيروها

ها را در دستور هاي آنها و ايجاد شرايط آسان و مفرح براي خانوادهايران برگردانند و شرايط سهل و آسان براي مرخصي

                                                                                .                                                      كار قرار دهند

  

  

 ٣٠- سرتيپ علي اكبر پورجمشيديان 

ـــپاه فعاليت دارد. اين آموزشهاي مختلف دآموزي و آموزشنيروي تحت امر من در مورد مهارت ـــتاي به ر كل س ها در راس

. نيروهاي من با مشــكلات عقيدتي روبرو هســتند فعاليت به مشــغول پاســداران ســپاه  حركت در آمدن بنيان علمي و عملي 



 

 

نيســـتند ودر بحث دانش فعاليت دارند و اين نيرو روند رو به رشـــد خوبي را در ســـايه فرمايشـــات رهبر معظم انقلاب طي 

ــات عملا در نيروي تحت امر من اعتراض ويا مي ــاش ــته به اين اغتش ــائل وابس ــات اخير و مس ــاش ــوع اغتش كند. لذا در موض

اعتصــاب ديده نشــده اســت. در جريان حضــورنيروها در بخش آموزش به دليل زمان كم حضــور اين دسته از نيروها، فرصت 

ر مورد مباحث حقوقي مشـــكلاتي وجود دارد كه فرماندهان بحث و تبادل نظر و مســـائل به اين شـــكل وجود ندارد. تنها د

.                             دهمكنم و به فرمايشات حاضرين گوش مياند و من سخن كوتاه مياي داشتهها اشارهمحترم به آن  

  

  

 ٣١- سرتيپ محمود چهار باغي

م كه خدمت مقام معظم رهبري، در روزهاي آخر ماموريت من در شهر حلب و اطراف اين شهر من با مشاهداتي روبرو شد

كنم. خيلي كوتاه بايد به عرض برسانم كه نيروي تحت امر من كه در كشور سوريه و حاضرين و سروران محترم عنوان مي

بعضي اوقات هم در كشور عراق عليه جبهه دشمن و جبهه به واقع باطل و كفر مشغول به مبارزه است با خبرهاي بدي از 

ترين مساله است. چطور نيروي تحت امر من شود. در ميان اين خبرها دستگيري افراد خانواده مهمخانواده خود مردد مي

تواند عملي درست و دقيق و بنا به فرمايشات حضرت آقا شايسته و در در جبهه جمهوري اسلامي عليه كفر و باطل مي

است. حال از مبحث تعهد به نظام و مسائلي كه  لحظه داشته باشد كه همسر، خواهر، برادر يا پدر او در بازداشت خودمان

كند كه البته اين پافشاري درست است، بگذريم، اما با نيرويي كه براي تامين امنيت و حفاظت اطلاعات بر آن پافشاري مي

ز اي درنگ كني يا سر ااي كه دشمن وغير دشمنش معلوم نيست و اگر لحظهآرامش كشور، خانواده و فاميل خود در جبهه

تواند عمل كند. افسري در ترين اعمال با تو برخورد خواهند كرد، با خاطري جمع و آسوده ميدارند و يا با شنيعبدنت برمي

جنگد، اين نيرو حضرت آقا التزام عملي به رهبري و نظام در او به كنار من از سال اول جنگ در سوريه در كنار من مي

گذاشت كه اگر در درگيري با داعش ل از حركت عكس حضرت آقا را درجيب ميحدي بالا است كه در چندين عمليات قب

اسير شد با ديدن عكس آقا شهادتش حتمي شود، در روزهاي اخير براي آزادي همسرش از زندان اوين با دستور بازداشت 

آيا امكان دارد ما نيروهاي  شود؟سپاه سنگر هاي مبارزه را ترك كرده و پشت درب زندان اوين به انتظار آزادي است. آيا مي

معتقد خودمان را با دست خودمان از دست بدهيم؟ بايد اين نكته را بگويم كه همين فرد در كميني كه براي سردار شهيد 

همداني توسط داعش گذاشته شده بود دوبار به نزديكي محل اسارت سردار شهيدمان رفت كه بتواند ايشان را نجات بدهد. 

ايم. از دست دادن نيروهاي شهادت طلب است كه ما با دست خودمان به اعتقاداتشان ضربه وارد كردهصحبت من در مورد 

.                                                                 هاراه نجات كشور در بر گرفتن اين افراد است نه در پراكنده بودن آن  

  



 

 

 ٣٢- سرتيپ بهمن ريحاني 

منطقه فقر زياد است و اختلاف طبقاتي  در استان كرمانشاه وضعيت معيشتي مردم خيلي وخيم است حضرت آقا. در اين

شود. بنا به فرموده شروع مي كشور مرزهاي در سرد و سخت روزهاي در  بري كند، بخش اصلي درآمد مردم از كولهبيداد مي

حضرت عالي مسير تردد مردمي كه كوله بر اجناس و كالا هستند به اندازه تامين معيشت روزانه باز شده است و روزانه 

آيند و خدا گواه است كه ما كوچكترين روند و ميهاي خطرناك ميبر در اين منطقه كشور از كوهز دو هزار كولهبيش ا

ايم. اين كوله بران ممكن است آقايان باور نكنند كه براي روزي دويست هزار تومان شانزده ساعت تعرضي به اين افراد نكرده

روند تا كالا را برسانند و گاهي در روز بيش از چند زخمي و گاهي كشته ميهاي برفي و خطرناك با پاي پياده راه دركوه

زاده شوند. درجلسه شوراي تامين استان رياست دادگستري استان حاج آقاي توسليتوسط نيروهاي مرزباني جا به جا مي

طريق همين افراد به مشكل  شوند و مسائل امنيتي استان ازفرمودند كه ضد انقلاب توسط همين كوله بران وارد كشور مي

ايم كه از طريق همين مساله وارد كشور شدند و خورد و ما درسال بيش از پانزده نفر دستگيري ضد انقلاب داشتهمي

خواستند عمليات كنند. از طرفي ديگر شهيد كرمي كه به دست ضد انقلاب در همين چندي قبل به شهادت رسيد مي

ها ضدانقلاب وارد كشور نزديك به دوهزار نفر را مختل كرد كه پانزده نفر از ميان آنتوان كسب نظرش اين بود كه نمي

هاي اطلاعاتي است كه با اين مساله برخورد كنند. حرف من در مورد فقر اين استان نشود و نظرش اين بود وظيفه جريان

ت. اين استان ديدش به آينده خيلي بد است و بحث فقر در اين استان تنها براي نيروي نظامي و معلم و بازنشسته نيس

دانم كه در مجالسي حتي از نداشتن ها هم به اين امر دامن زده است. من ميها و تبليغات آناست و وضعيت جدايي طلب

ند طور باشد مردم تقصير نداراند كه مردم را به خيابان بكشانند كه اگر هم اينهايي ناچيز دادهاين مردم استفاده شده و پول

هاي پي در پي وضعيت كشور را كاريها با ندانمهاي مربوطه براي رفاه اين افراد است. دولتكاري از دولت و دستگاهو كم

دهد كه وضع مردم از نظر اعتراضي هر روز اند. حضرت آقا گزارشات محلي اطلاعات سپاه منطقه توضيح مينا بسامان كرده

.     دانم چه فكري در اين مورد دارندخياباني دارند. حال آقاي رئيسي و دولتش نميشود و هر لحظه امكان حضور بدتر مي  

   

 ٣٣- سرتيپ دوم عليرضا صدرنيا 

شود. هاي نظامي و امنيتي كشور شناخته مياستان البرز با سابقه هدايت امنيتي و انتظامي و اقدامات به موقع از طرف ارگان

هاي همجوار هميشه به موقع و تاثير گذار بوده است. بنده برخلاف فرماندهان امنيت پايتخت و استاناين اقدامات در تامين 

دانم. اين حضرات هاي آقايان روحاني و رئيسي ميمحترم نظامي و امنيتي سپاه ريشه تمام مشكل را در عدم توانايي دولت

كنند اند. دولت را به صورت فاميلي اداره ميم كوتاهي كردههاي به حق مردنه تنها در هدايت كشور بلكه در تامين خواسته

ها نگاهي بكنيد و عدم شايسته دهند. كافيست كه به استانپيمانان خود ميو تمامي امتيازات برتر را به طرفداران و هم



 

 

شناسم لبرز ميسوادي مديران در اوج خودش است. مديرهايي من در استان ازند. در دولت جديد كه بيسالاري موج مي

دهد، هنوز بر صندلي مديريت تكيه نزده است كه نصف فاميل خود دانند حوزه مديريتشان چه كاري انجام ميكه حتي نمي

اش است. كند. گويي كه اين كشور تنها در يد توانمند او وخانوادهرا به محدوده مديريتي خود فراخوانده و مشغول به كار مي

اي برق اند. مدير منطقههاي ارشد و مياني كشور به وجود آوردهسوادي بعضي از مديران ردها بيآقمشكلات كشور را حضرت

دانم اين چه ظلمي است كه نظام جمهوري اسلامي به خود داند، من نمياستان البرز هنوز تفاوت مگاوات و كيلو وات را نمي

هاي خود را مددجوي ناتوان معرفي صد وپنجاه نفر از فاميلروا داشته است. خبر دارم رئيس كميته امداد شهر كرج بيش از 

اند هاي ديگر استفاده كردهكشد. گاهي از آدرسها سربه فلك ميهاي آنكه تحقيقي شود كه داراييكرده است بدون آن

هاي خود را افتهدانم دستگاه اطلاعاتي كشور چرا ياند. من نميهاي ديگر را مددجو اعلام كردههاي خود در استانفاميل

ها است. حضرت آقا رانت در سپاه تحت كنم از همين گزارشكند. بخش بسياري از اين محتوايي كه صحبت ميعلني نمي

كند. اين مساله از قديم زمينه سازي امر من بسيار زياد است. فرمانده كل عوض شود يا نشود هم هيچ تغييري ايجاد نمي

ها كه براي تامين سوخت هاي بنزين درون يكي از پايگاهپيش من رفتم به بازديد پمپ شده و باقي مانده است. چند روز

آمدند و علاوه بر سهميه نظامي كند و دوساعتي نشستم. چون لباس مبدل داشتم نيروها ميخودروهاي نظامي كار مي

توانست كه ندهد. اين ون نميداد. چگرفتند و مسئول سكو هم ميهاي شخصي به صورت مجاني از پمپ ميسهميه ماشين

كوچكترين مشكل است تا برسد به مسائل بزرگتر كه از حوصله اين جمع خارج است و در گزارشي خدمت دفتر تقديم 

المال در اختيار افرادي است كه هيچ درنگي در مصرف آن براي مقاصد شخصي ندارند. از اين ام. اموال متعلق به بيتكرده

ها در هاي آنشود. بايد مديران متخصص در كشور ديده شوند و حرفمساله اصلي كشور تبديل مي رو مشكلات ريز ريز به

هاي راستاي تعالي كشور شنيده شود و اين امر تنها با دست حضرت آقا امكان پذير است. نيروي تحت امر من در يگان

بودن دارد. نيروي تحت امر من از شش صبح تا متخصص براي درآمد خود و تامين مخارج خانواده اجبار به دو يا سه شغله 

كند. افسر من در تاكسي اينترنتي گاهي تا نيمه شب كار يازده شب در شهر براي تامين نيازهاي خانواده خود كار مي

كند و اين افسر به اطلاعات حساس و محرمانه پايگاه دسترسي دارد و اگر اعتقاد او نبود تاكنون اسناد در دست او در مي

دست دشمن بود. من بر اين نظر هستم كه تمامي مشكلات كشور از كوچك و بزرگ به عهده عدم توان دولت است و رئيس 

ها و تغيير نيروها صحبت كردند به نظر من بهتر است به كار كه بعضي آقايان از دخالتجمهور كشور مسئول است واين

                                                                                                       .         رئيس جمهور كشور توجهي ويژه داشته باشند

  

 ٣٤- سرتيپ دوم حميد دامغاني 

من بارها نامه نوشتم به دفتر رهبري محترم كه خدمت حضرت عالي برسم و نكاتي كه ذهن من و نيروي تحت امر را 

مشغول كرده است را به نظر رهبري برسانم. حضرت آقا بنيان قدرت يك كشور را نيروي نظامي آن كشور و اقتدار نيروي 



 

 

د. نيروي نظامي بايد بتواند ازخود حرفي براي گفتن داشته باشد و نيروي متخصص بتواند بنيان كننظامي پايه ريزي مي

شود دانش و امنيت كشور را تامين كند. در كشور ما بنا به دستورات فرمانده كل نيرو به صورت يكپارچه دستورات داده مي

كند. حضرت آقا در جريان براي فرمانده محلي ايجاد مي اي تعلل در اجراي دستور و يا نظر دادن بر دستور مشكلاتي راذره

توان دستورات يك پارچه از تهران را با اقليم مختلف و مناطق متفاوت در ايران گزارشات حتما مطالعه فرمودند كه نمي

 درنظر داشت. ممكن است دستوراتي براي جنوب كشور تاثير گذار باشد و همان دستورات در شمال شرق كشور عملي

دانستيم و نباشد. دستورات بايد بنا به صلاحديد منطقه ابلاغ شود. در دوره هاي قبل ما نظرات فرماندهي را ارجح مي

همچنان هم پايبند دستورات هستيم، اما نظرات نيروي متخصص در منطقه نبايد ناديده گرفته شود. نيرويي كه در اجراي 

توان به اغتشاشات اخير و تنوع عملكرد مردم كند. به عنوان مثال ميه ميدستورات تناقضات مختلفي در امر اجرا را تجرب

در كنار اغتشاشگران نگاهي انداخت. آيا نيرو توانست با الگوهاي قبل مانع شود از پيشروي اعتراضات؟ تقريبا ما در هفته 

. از جمله تنوع تاكتيك از طرف شوداول متوجه اين مساله شديم كه در اين سري از اغتشاشات مشكلات فراواني ديده مي

دهد ها مقابله كنيم. اين مساله نشان مياي در دست نداشتيم كه بتوانيم با آنمعترضين و ما هيچ الگوي از پيش تعيين شده

تواند محلي باشد الخصوص در نقاطي از كشور كه نيروي مقابله با اغتشاش نداريم الگوها ميهاي نظامي عليكه در آموزش

شايد بتوان از الگوهاي شخصي تبعيت كرد. دستور فرماندهي كل در مواردي تغيير كند و فرمانده نيرو بايد بر اين  و حتي

.                                                                                                            مساله همكاري مستمر داشته باشد  

  

 ٣٥- سرهنگ شاپور احمدي 

 حضرت آقا

كنند. كسب و زير شرايط جنگي زندگي ميشهر آبادان هنوز هم شبيه روزهاي جنگ است و درشهر آبادان مردم هنوز هم 

كند. نيروي تحت امر من كه جوان و كار و شكل و شمايل شهر همان است كه بعد از جنگ بود. فقر درشهر بيداد مي

گويد نظام براي ما چه كرده كه از شوي ميايستد، وقتي دليل را جويا ميميانسال و پير را در خود دارد، روبروي مردم نمي

پردازند كه در شرح وظايفش آمده است. ع كنيم. در شهر آبادان نيروهاي بسيجي كادر فقط به كارهاي اداري خود مياو دفا

گويند ها ميآيند. دليل نيامدنشان هم ناتواني در سركوب مردم است. آننيروهاي پايگاهي هم حضرت آقا روشن بگويم نمي

آيند، اما روبروي مردمي يرد و بازهم بمباران شود خاك آبادان، با جان ودل مياگر اين مرزها زماني باز هم مورد تجاوز قرار گ

كنند به ميدان پا كه از جنس خودشان هستند فقر، كارگري، تنگدستي و جنگ زدگي را بعد از گذشت ساليان حس مي

هاي بوشهر و مركز استاننخواهند گذاشت. فرماندهي سپاه اهواز در جريان كامل هستند كه در اغتشاشات اخير نيروهاي 

ها در مقابل دولت و نظام استان و چهار محال بختياري شهر را نگه داشتند. ميزان حضور مردم در اين شهر بعد از سال



 

 

 سن از بعد عموما عادي مردم و حفاري و  سابقه بوده است. حضرت آقا تعداد زيادي از بازنشستگان شركت نفت بي

. ميزان قاچاق در اين شهر اعم از قاچاق كالا وسيگار و حتي مواد مخدر بسيار روندمي صرهب به كارگري براي بازنشستگي

. بيكاري، بي پولي و عدم است رفته در همه دست از افسارش شهر اين در مالي وبحران  بالا رفته چون مردم درآمدي ندارند 

خيابان كشانده است. نيروهاي تحت امر ما بارها تكرار توجه به مردم آبادان مشكلات و اعتراضات را دامن زده و مردم را به 

 خواهيم مردم كنار در الشعبي حشد خارجي نيروهاي  اند اگر بخواهد سال نود و هشت تكرار شود،  ما در مقابله با كرده

.                                                           . هيچ نيرويي حق ندارد بر روي دختران اين سرزمين اسلحه بكشدايستاد   

  

 ٣٦- سرهنگ يوسف معروفي 

ها با رشهرستان سقز تمركز و توان ضد انقلاب مرزي بسيار بالا رفته است. حضور مكرر اين افراد در اين شهر و ترددات آند

افراد ساكن و هم نظر با اين افراد جو امنيتي اين استان را بسيار ملتهب كرده است. تجمعات خانوادگي در اين منطقه بسيار 

العاده قرار هاي ضد انقلاب در كردستان عراق و در شهر بانه اين منطقه را در حالت فوقنها با جريازياد است. اين خانواده

ها كنند كه اين پناهگاههاي برفي استفاده ميداده است. توان نيروهاي مرزي در اين نقاط بسيار ضعيف است و از پناهگاه

ها در هستند براي ديده نشدن در اين مناطق ساعتگيرند و نيروها مجبور عموما مورد حمله مستقيم ضد انقلاب قرار مي

هاي مرزي هستند. تراشند زندگي كنند. بسياري از نيروها بيش از چهل روز در ماموريتهاي برفي و يخي كه خود ميتونل

بخش كنم. در از اينرو توجه ويژه فرماندهي كل قوا و فرماندهي محترم سپاه پاسداران براي اين افراد را درخواست مي

توان گفت هاي ضد انقلاب مرزي است و ميطور كه گفتم بيشترين تمايل مردم به ترفندهاي تبليغاتي گروهكمردمي همان

روند كه دستگاه اطلاعاتي هاي ضد انقلاب به شمار ميهاي شبكهبيش از چهل درصد از مردم در اين شهرستان سمپات

ين افراد و دلايل فاصله گرفتن اين افراد از نظام را مورد به مورد شرح داده استان گزارشان خوبي را در مورد نوع تمايلات ا

                                                                    .                                                                           است

  

 ٣٧- سردار امير علي حاجي زاده 

برادران عزيز در روزهاي اخير كه در كشور مساله اغتشاشات وجود دارد واين امر باعث شده است كه بسياري از فرماندهان 

آوردهاي خود در موارد مختلف صحبت كنند، بخش هوا فضاي كشور به دست محترم در اينجا جمع شوند وبا ابراز مسائل

دانيد بخش طوري كه ميسازي و دفاع از كشور در بحث پدافندي دست پيدا كرده است. همانخوب در صنعت موشك

صحبت  تراعظمي از نيروهاي متخصص در امر ساخت سلاح در اختيار نيروي هوا فضاي سپاه است و اگر بخواهيم كامل

ترين بخش سپاه پاسداران امروزه هوا فضا است. ما در صنعت برابر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كنيم،  متخصص



 

 

رويم. سازمان هوا فضا نه تنها در ساخت و توليد سلاح و موشك و ادوات جنگي خودكفا است و همدوش يكديگر به جلو مي

اي را در دستور كار دارد. توان امنيت مرزي تا كيلومتر ها خارج از مرزهاي ردهو در بحث دفاع از كشور هم اقدامات گست

ايران در اختيار اين نيرو است. صحبت اين است كه در زماني كه ما از نظر بحث هاي تكنولوژيكي و توان مقابله با نيروهاي 

وهاي متخصص را در راستاي تامين امنيت نظام و ايم نيرتوانيم موثر باشيم و توانستهآمريكايي به واقع تا دندان مسلح، مي

توانيم قدرتمند و با حفظ اعتقاد كشور به خط كنيم، در نيروهاي ديگر سپاه پاسداران و نيروهاي مسلح هم همچنان مي

ست و كه نيرو اعتقاد ندارد يا توان مالي ندارد، بله محتمل افكري و عملي نيروهاي تحت امرمان قدم به جلو بگذاريم. اين

شود با كار اعتقادي نيرو را به سامان رساند و تامين نياز كشور را با كنند، اما ميها شنيدم كه ابراز هم ميدر بعضي صحبت

اند از ابتكاراتي كه در مواقع بحران به هاي مربوطه انجام داد. حضرت آقا گاهي در مواردي ما را شوكه كردهكمك دستگاه

هاي خود راهبردي عملي را براي و من به شخصه ايمان دارم كه در اين برهه هم ايشان با راهنمايياند ما راه حل نشان داده

هاي دفتر حاج آقا مجتبي در فائق آمدن به مشكلات نيروي اين امر خطير به ما نشان خواهند داد. من به شخصه از كمك

كنم و اميدوارم كه وردن نتايج بهتر قدرداني ميهوا فضا چه در بخش تامين چه در امر تاكيد و تشويق براي به دست آ

سرداران محترم اسلام و جمهوري اسلامي ايران بتوانند در نيروهاي تحت امر خود شرايط بهتري را به تصوير بكشند و در 

.                                                                               حفظ حريم جمهوري اسلامي از خطرات كوشاتر عمل كنند  

  

 ٣٨- سردار علي شمخاني 

هاي مختلف با تصميمات خود توانسته است بنيان امنيتي كشور را به عزيز، شوراي عالي امنيت ملي كه در دوره برادران

تواند سامان كند و با تصميمات بجا و رهنمودهاي رهبري كشور را در مقابل نيروهاي داخلي و خارجي پايدار نگه دارد، مي

كه بعضي دوستان در اين جلسه اقدامات منطقه قدم بردارد. اين هاي متخاصمهمچنان قدرتمند دربرابر تصميمات دولت

دانند تصميمات شورا فردي نيست و تعداد شورا را تا سطحي پايين بياورند يا شورا را در فرد ببينند و خودشان هم البته مي

د سرداران كه در زيادي در اين تصميمات دخيل هستند. دوست عزيزمان اسم بردند كه ساعت فلان شخص گران است. خو

ها با خبرند يا خير؟ شوراي عالي امنيت ملي در پژوهشي هاي رفتاري آناينجا حضور دارند آيا از فرزندان خود و مشخصه

كه سال قبل انجام داده برآورد كرده است كه هزينه فرزندان بعضي از فرماندهان در ماه بيش ازيك ميليارد تومان است. آيا 

وري اسلامي به حدي است كه فرزند يك فرمانده سپاه يا ارتش بتواند با حقوق پدر اين مقدار خرج حقوق و مزايا در جمه

هاي خاص حضور ندارد؟ ما در گزارشات كند؟ آيا هر فرد بنا به توانش كارهاي اقتصادي ندارد؟ آيا در اختيار دوستان رانت

درآمدي را در ماه دارد. حتي در حوزه خارج از كشور. دانيم كه هركس كجا و چه متعدد به اين منابع دست داريم و مي

آورد آيا فرزند خودش در سه كارخانه سهام دار عمده سرداري كه اينجا در جلسه فرماندهان از فرزندان صحبت به ميان مي

زند از اي كه با حاج آقاي محسني داشتم در پژوهش انجام شده توسط قوه قضاييه بيش از ده هزار فرنيست؟ من درجلسه



 

 

اي از كارهاي اقتصادي كشور را با توجه مديران و فرماندهان و مسئولين كشور در كارهاي اقتصادي هستند كه بخش عمده

شود و ما اگر به فرزندان خود اعتماد نكنيم به عدم توان دولت در بحث نقل و انتقالات بانكي توسط همين افراد انجام مي

شود با طرح اين موارد به چالش ها را از بين ببريم. مسائل امنيتي كشور را نميولتهاي دشود مسائل و تحريمچطور مي

چنيني در كشور مطرح را تشديد كند. موارد اينتواند آنكشيد. كشور در مرحله تهديد است و طرح مباحث مختلف مي

با طرح چنين مسائل كوچكي از اجراي فرماييد اعتقاد از دست داده است كند و نيرويي كه شما ميشود و درز پيدا ميمي

شود. شوراي عالي امنيت ملي بيش از هزار و صد و شانزده دستورات مافوق در مواقع نياز كشور سرخورده و ناتوان مي

هاي اطلاعاتي كشور شناسايي كرده است و براي هركدام تمهيداتي هاي دستگاهگروهك معاند و ضد انقلاب را بر اساس يافته

يده است. برادران در شرايط حساس كشور هرگونه بي تدبيري ميتواند بنيه نظام اسلامي را تضعيف و به ضد انقلاب را انديش

كشور ميدان عمل بدهد. شوراي عالي امنيت ملي همچنان قوي در مقابل تهديدات امنيتي كشور استوار خواهد ماند تا 

.                                                                                                   روزي كه دشمنان اسلام رو به نابودي بروند  

  

  

 ٣٩- سرتيپ غلامرضا سليماني

جا از حق حضرت آقا مقداري از توضيحات در مورد نيروهاي بسيج در اين جلسه درست و كافي نبوده است كه من بايد اين

اند و حقيقتا اين هاي عاشورا و الزهرا و بيت المقدس ثبت نام كردهبسيج دفاع كنم. نيروهاي بسيج مستضعفين در گردان

اند. من شاهد هستم كه در اين سه ماه اخير در هر استاني كه براي بازرسي در جهت تعالي نظام هميشه گام برداشتهافراد 

ام. اين افردا در دو نقطه ام تعداد زيادي از نيروها را آماده براي حضور در ميدان ديدهها حضور داشتهو نظارت براين گردان

ترين امر است. اين افراد ميان مبارزه هاي انحرافي ضد انقلاب اصليشگر و مبارزه با جرياناند. مبارزه با اغتشااستوار ايستاده

 اغتشاشگر با مقابله مواقع در و بينندنمي اغتشاشگر و مردم ميان تشابهي وجه افراد اين و هستند تضاد دچار  با مردم 

هايي براي اند. ما بايد آموزشعادي كمك هم كرده مردم به كه است شده ديده موارد دربسياري ولي دارند، كامل آمادگي

ها مشخص شود وگرنه بسيج در زاويه ضعف قرار ها داشته باشيم كه الگوي تمايز مردم و اغتشاشگرو ضد انقلاب براي آنآن

شود مثل زمان سردار نقدي دردست هر نوجواني يك اسلحه گذاشت و شليك كرد. در سال خواهد گرفت. از طرفي نمي

د و هشت ديديم كه اين تفكر مسلح كردن بسيج چه نتايجي داشت و هنوز مردم از سال نود و هشت دلخوري دارند و نو

شود كه به ندرت دغدغه مردم نسبت به مقابله با حاكميت تشديد شود. ما در پي ايجاد نتايج ها موجب مياين دلخوري

ي در مورد برادر شمخاني بگويم . من حقيقتا ناراحت شدم از ادلخواه با كمترين ميزان برخورد با مردم هستيم. نكته

هاي امنيتي را در اختيار داريد و دسترسي داريد. دوست فرمانده عزيزمان ايرادي هاي ايشان. برادر عزيزم شما پروندهصحبت

گرانه نداريد. ت پرخاشهاي ايشان به صوررا ايفا كردند و گله كردند شما در مقام امنيتي در سطح بالا حق پاسخ به حرف



 

 

هاي محرمانه يا حتي پرونده شخص بنده و خانواده من در اختيار شما قرار دارد شما حق اگر به دستور حضرت آقا پرونده

مقابله به مثل نداريد. مقداري توجه به مقام شما در حال حاضر از طرف خود شما لازم است. اصل امنيتي بودن در كشور 

اللهي بايد توانا و با توان مالي نيروي حزب الله مشكلي نداريم . به تعبير يكي از دوستان، حزبحفظ اسرار است و ما 

هاي اجتماعي ايجاد نفاق در بين هاي ما در شبكهقدرتمند مالي باشد. ايشان بحث شان گله گزاري نيروها بود. حضور بچه

.                                                                                                    مردم را دامن خواهد زد بهتر است كنترل شود  

 

 ٤٠- سردار مرتضي عمو مهدي

با عرض سلام خدمت حضرت آقا و برادران حاضر در جلسه. بي پرده بگويم كه در اين مدت حضرت آقا من خيلي فكر كردم 

كه چه مسيري را ما طي كرديم تا انقلاب اسلامي به اينجا رسيده است كه ما در شرايط كنوني كشور هر چند وقت يكبار 

كنند. كجا هستند شهداي آورند تهران و سوال و جواب ميكشند ميل جلسه حفاظتي داريم و فرمانده نيرو را ميتشكي

خنديد امروز همين برادران به هم جنگ كه ببينند در كشوري كه هشت سال جنگ تجربه كرد و برادر در صورت برادر مي

ز غصه بميرم حضرت آقا رواست كه فرمانده نظامي كشور بايد بيايد گويند. اگر اخورند و دروغ ميزنند و رانت مياتهام مي

اند و نگاه از سمت فرماندهان هاي ديگر فرماندهاني را بشنود كه در مسائل و مشكلات كشور غوطه ور شدهبنشيند و صحبت

تكار ، رانت ، توهين كند. حضرت آقا در حكومت اسلامي و مملكت جمهوري اسلامي احها سنگيني ميبالا دستي روي سر آن

به مردم و افرادي كه حرفهايي براي شنيدن دارد پسنديده نيست. حسين شريعتمداري با چه مجوزي از صبح تا شب تهمت 

داند از صبح الخطاب ميكند. صداوسيماي جمهوري اسلامي كه كلام رهبري را به ظاهر فصلآبرو ميزند مسلمان را بيمي

اي كه قرار بوده است منبر زند. رسانهختلف كشور از هر سمت و سويي در نظام و دولت اتهام ميهاي متا شب دارد به چهره

فهمم شما را كه امروز از دردهاي ساليان دراز سخن گفتيد. ما رسواي دو عالم دانم، ميالله باشد. برادران ميجانشين رسول

آمريكا ايستاديم درجنگ ايستاديم بعد از جنك ايستاديم و  شديم. ما محدود افرادي بوديم و هستيم كه تمام قد در برابر

اي نوك پيكان دشمن، انقلاب نظام و رهبري را مورد اصابت قرار ندهد، اما از بانيان اين وضع همچنان مي ايستيم كه ذره

توانست مردم كشور از دولت هاشمي گرفته تا رئيسي گله داريم. اگر وضع اقتصادي كشور اين چنين نبود كدام مشكل مي

را عصباني كند. سرداري كه نتوانست مامور تحت امرش را آموزش بدهد كه برادر عزيز ارشاد يك دختر جوان با توهين و 

هاي اطلاعاتي را بخوانيد. ادبي نبايد همراه باشد وگرنه چه ارشادي از تو خواهد شنيد، مسئول اين وضع است. گزارشبي

شود. ها گزارش محرمانه در كشور جابه جا ميكند. از صبح دهكشور را به ما ديكته مي لحظه به لحظه اتفاقات و مسائل

توانيم ماند. چطور ما نميبيني نكات كوچك از چشم تيزبين سربازان گمنام امام زمان دور ميخوانيم پس چطور پيشمي

ها چشم بسته چشم گفتند و در حال حاضر لرسد. حال مردان و زناني كه سابدانيم فرداي اقتصاد بيمار كشور به كجا مي

كند؟ مگر ما امين نظام نيستيم؟ مگر شود. اينهمه نيروي حفاظت اينجا چه مياينجا درد و دلشان با تهديد پاسخ داده مي



 

 

 ايم، هستيم و خواهيم بود، اما وضعيت تاسف بارما غير از نظام هستيم؟ ما از بعد از جنگ همواره در ركاب رهبري بوده

سواد رئيسي است. در همين مكان سوادي و عدم توان دولت آقاي روحاني و بدتر از ان دولت بيخردي، بيكشور حاضل بي

بگويم كه در جلساتي كه با حاج آقا مجتبي در ابتداي همين اعتراضات اخير كشور داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه حاج 

هاي اجرايي انند شهادت بدهند، مديراني كه جناب رئيس جمهور در سمتتوآقاي باقري و ساراني هم تشريف داشتندو مي

انداز اند. اين مسائل در چشمكشور گذاشتند با عدم توان و سواد وضع كشور را به يكباره با شكست اقتصادي مواجه كرده

براي حضرت آقا را از آن جلسه به حراج كشور و اموال كشور نتيجه رسيد كه منجر خواهد شد. ارزوي توفيق و سلامتي 

                                                                                                                                .       خداوند خواستارم

 

 ٤١ - حجت الاسلام اسماعيل خطيب

برداران عزيز و ارجمند با شنيدن سخنان سرداران محترم سپاه پاسداران بر آن شدم كه گزارشاتي را به شكل كوتاه براي 

هاي تحت امر در نظر كند كه شرايط كشور را بيش از شرايط نيرودوستان بازخواني كنم. اين آمار و گزارشات كمك مي

داشته باشيم. برادران عزيزم، در روزهاي اخير در زمان اغتشاشاتي كه حاصلي نداشته است جز آسيب زدن به بنيه نظام 

اسلامي، ما در كشور تاكنون با بيش از چهارصد گروهك مسلح، پانصد شبكه اطلاع رسان داخلي براي هماهنگي تجمعات و 

ايم. سربازان گمنام امام زمان به شكل شبانه روزي، بيست و چهار ساعته در خدمت به وبرو بودهاي رپانزده هزار گروه محله

اند. سربازان گمنام امام زمان در اين مدت بيش از بيست و هشت شبه اعتصاب در صنايع نفت امنيت كشور فعاليت داشته

تواند فروپاشي نظام را در اعتصابات نفت در كشور مي دانند كهاند. فرماندهان محترم كشور ميو گاز را در نطفه خفه كرده

برداشته باشد و حتما سن و سال آقايان زمان شاه منحوس پهلوي و زمان انقلاب را به ياد دارند كه تنها موردي كه توانست 

از كاركنان و  ايبه پيروزي در انقلاب منجر شود اعتصابات نفت و گاز بود. مردم وقتي تحت فشار قرار بگيرند بخش عمده

زنند. حال چه تمهيداتي انديشيده شد و چه كارهايي كارمندان نفت و گاز هم از همين مردم هستند و اعتصابات را دامن مي

به موقع انجام گرفت كه اعتصابات نفت و گاز كه يك شبه به واقع در حال رخ دادن بود خنثي شد در حوصله اين جلسه 

در سطح كاركنان نفت و گاز نزديك به سي و هشت ليدر اصلي كه حتي يكي دو شخص از اين نيست، اما بايد بدانيد كه ما 

افتاد از نيمه ماه گذشته افراد از كارمندان رده بالا و در سطح مديريتي بودند را دستگير كرديم. اگر اين مساله اتفاق نمي

داديم. امروز ما اينجا بايد ستاد بحران تشكيل مي اعتصابات سراسري نفت و گاز و به دنبال آن بقيه اصناف كليد خورده و

كه وزارت كند. اينآموزي است كه از نظر وزارت اطلاعات از نفت و گاز مهمتر عمل ميبخش ديگر مساله دانشجويي و دانش

آورد. مشكلات  اطلاعات با كار شبانه روزي توانست راهكارهاي تماما ابداعي را براي آرام كردن دانشگاه و مدارس را به دست

ها را تمشيت كند و درمسير جديدي هدايت كند ساده نبوده و نيست وهنوز هم دارند را شناسايي كند و ليدرهاي اين بچه

دانيد كه بخش عمده قشر باسواد در كنندنيروهاي وزارت كه اين بخش از معترضين آرام بمانند. اين را شما بهتر ميكار مي



 

 

هاي اجتماعي به اين بخش كمك برخانواده داشتند و امروز اين تاثير صد چندان است. شبكه زمان انقلاب تاثير مستقيم

شاياني كرده واين را هم بايد مد نظر داشته باشيم كه رده سني چهارده تا سي سال بزرگترين عناصري بودند در اين 

هاي اجتماعي را خوب درك كرده رسانهاغتشاشات كه علمي و عملي در كف صحنه حضور داشتند. اين افراد كار كردن با 

هاي مختلف اين ماند و بايد به تهديد اين افراد دست بزند. ما در دورهبه طوري كه پرسنل متخصص وزارت گاهي عقب مي

مساله را نداشتيم كه بخواهيم براي خانه نشين كردن يك بچه چهارده ساله متوسل به تهديد او بشويم. بر اساس گزارشات 

هاي مربوطه به مديريت بحران در وزارت اطلاعات ، كارشناس مربوطه به من گزارش كرده كه اين رده سني بخش مكرر در

ترسي از زنداني شدن، تهديد شدن يا افشا شدن براي خانواده و جامعه ندارد و افشا شدن خود را افتخار يا بزرگي در ميان 

را تطميع كنيم؟ از روزهاي ابتدايي اين اغتشاشات ما تنها متوسل به  توانيم اواي ميداند. ما با چه وسيلهدوستانش مي

ايم كه بتوانيم در مقابل نوجوانان و جواناني بايستيم كه ترس از هيچ موردي ندارند. به عنوان مثال در راهكارهايي بوده

هديد خانوادگي يكي از عواملي كرده و تگذشته استفاده از شگردهاي خانوادگي در اعتراف سريع از متهم به سرعت كار مي

كند. نوجوان چهارده ساله دريكي از گزارشات من شكند و موارد مد نظر را روشن اعتراف ميبوده است كه متهم سريعا مي

شويم. اين جرات و توان مقابله با بازجويي را ديدم كه گفته خانواده من را بكشيد هم براي من تاثيري ندارد و ما راحت مي

هاي ضد انقلاب يا حتي منافقين هم نديده بوديم. آن افراد آموزش ديده بودند در مقابل اي در جريانيچ دورهما در ه

خواهم بگويم ما با يك شهامت فردي بدون آموزش روبرو بازجويي شدن، اما اين نوجوان يا جوان كه آموزش نديده است. مي

هاي بيش جا بگويم كه ما به اجبار تماسدانيم علت چيست. تا آنيهستيم. درموارد و مشكلات نظاميان بله ما به وضوح م

ايم و تمامي هاي سپاه، ارتش و فرماندهي انتظامي را كنترل، رصد و غربال كردهاز بيست هزار نيروي تحت امر فرماندهي

هم به فرماندهان محترم مشكلات و علل مخالفت نيروها در گزارشات پي درپي روزانه براي دفتر فرماندهي كل قوا و بعضي 

ها و اعتراضات در نيروها مساله هاي صورت گرفته علت عمده بسياري از كم و كاستياستاني ارسال شده است. با بررسي

هايي برداشته شده درآمدي و فشار زندگي است كه با قول مساعد دولت و مجلس براي تسهيل شرايط زندگي اين افراد گام

هاي مربوطه ول تامين نيرو و در گام دوم مراقبت از نيرو است و اين وظايف و شرح آن به فرماندهياست. وظيفه ما در گام ا

داده شده است كه با اجراي آن مشكلات كاهش خواهد يافت. مسائل و مشكلات كشور بسيار زياد است و وزارت اشراف 

هاي خود براي خروج از كشور حاضر ديل داراييكامل دارد. مديران و اشخاص موثري كه در كشور با فروش اموال خود و تب

كنيم كه بروند اين افراد براي امنيت اي را راه باز ميجا عرض كنم كه بخش عمدهشوند را زير نظر داريم. البته همينمي

. اين هاي مربوطه افراد قرار بگيرندكشور مضر هستند و بهتر است كه از كشور رفته و افراد با ايمان به نظام در پست

تواند عنصر معتقد و غير معتقد هاي آن نشان داد كه توان غربالگري نظام در شرايط اينچنيني مياغتشاشات اخير و دامنه

                                                                                                                               . را از هم تميز دهد

 



 

 

 ٤٢- سرتيپ صادق حسيني  

كنيم كه اين جريانات  شنيدم، جدا حيرت آور بود كه ما باورهاي آقاي خطيب را من ميبا سلام خدمت برادران عزيز صحبت

ها را بگيريم زير سر نوجوانان باشد. من بيشتر عميق كه حتي ما با نيروي نظامي مسلح توي كردستان نتوانستيم جلوي آن

خنديدم به سادگي هاي مطرح شده شما در اين جلسه فكر كنم، در دلم ميكه برادر محترم آقاي خطيب به حرفاز اين

ا اين وسعت از جهالت با آن همه بودجه كه در اختيارش است. آقاي محترم ما اين اعتراضات اين دستگاه عريض وطويل ب

كرد كه وقتي بدن تكه تكه يك نيروي آورديد برايتان تعريف ميايم. شما خوب بود يك سرباز صفر من را ميرا لمس كرده

ار يك نوجوان محصل باشد. اين كار يك نيرويي تواند كگذارند اين نميآوردند درب خونم ميمن رو توي يكدانه گوني مي

است كه از همه چيز يعني انسانيت، معرفت و رحم گذشته است. نوجوان و جوان را بايد در كف خيابان كنترل كرد. شما 

شنود، روزنامه كشور جوان و نوجوان را فريب خورده و معاند كند فحش و ناسزا ميايد، هركاري ميدرب هر چيزي را بسته

كند. شرايط خانوادگي درستي ندارد. زير ساخت ورزشي ندارد. سفر ها را تنبيه ميبيند. آموزش و پروش كشور آنمي

خوانند. اميد امام امت حضرت خميني زنند و ضد انقلابش ميزند همين آقايان در دهانش ميتواند برود حرف هم مينمي

هاي ملي حضور داشتند و از ه. حضرت آقا به دفعات درميان اين سرمايهكبير به چه كسي بود به همين محصلان بود به والل

آيد امروز از اغتشاشگر بودنش شود وزير اطلاعات كه توان امنيت كشور را در دست دارد مياند. چطور ميها قدرداني كردهآن

خواستم بگويم و حيرت مي ام كه چههاي خودم را فراموش كردهقدر متعجبم كه صحبتكند. من متعجبم، آنصحبت مي

ها و نوع تربيتي متفاوتي ها و گويشهاي كشور را كه با فرهنگخواهيد سليقه بچهكنم از بعضي آقايان. چطور شما ميمي

هايي كه در مدارس و دبيرستان و دانشگاه و محلات خواهيد تربيت كنيد. از بچهاند را به شكلي كه خود ميبزرگ شده

اند و چند درصد آمدند در اين مقابله و رودررويي با مردم كنار حكومت درصد امروز جذب بسيج شدهحضور دارند. چند 

ايستادند. اين رفتار غلط و برخوردهاي ناميزان با فرزندان و عزيزان كشور نبود كه وضع را به اينجا كشيد؟ حجاب مساله 

هاي ن عزيز استاني بپرسيد آيا مساله حجاب در استاناصلي كشور است البته كه هست. اما شما از تمامي اين فرماندها

گويند خير. چرا براي مسائل كوچك در تر است؟ همه به اتفاق ميمحل فرماندهيشان از مساله فقر ، تبعيض، رانت، مهم

توان  كنيم امنيت را به كشور برگردانيم عاجز هستيم؟ مگر قرار نشد كه تمامكشور بايد بحراني شود كه هرچه تلاش مي

گيريم؟ همان روز اول يك عذرخواهي كشور در راستاي امنيت مردم باشد پس چطور ما خودمان امنيت مردم را به بازي مي

هاي خودش را كرد و انتظار داريم ضد انقلاب ها يك چيزي گفتند رسانه ملي كشور بازيخواباند. روزنامهاز مردم قائله را مي

كنند به كنند سرباز ما را و تجاوز ميبرند و تكه تكه مياتل در مرزهاي كشور سر ميسوء استفاده نكند. احزاب كرد ق

قدر كاهلي اي ما اينشود در اين دنياي رسانهدهند. چطور ميدختران مرز نشين از اين سو براي خون يك دختر ناله سر مي

كنند. زماني به اين ميزان سر خود عمل ميكنيم و سست عمل كنيم. حضرت آقا من به واقع در عجبم كه آقايان از چه 

توانند بنيان امنيت كشور را به بازي بگيرند. دانم چه كساني هستند چگونه ميها كه من فرمانده نمياين لباس شخصي



 

 

كند بدون حكم و دستور من پا در خانه كسي بگذارد، دستگاه نظارتي به اين افراد كجاست؟نيروي تحت امر من جرات نمي

برد. آقايان كاظمي و خطيب اگر اين زند و ميكشد وكتك ميلباس شخصي به خانه مردم حمله ور شده به آتش مياما 

ها ماموران تحت امر شما هستند كه فكر نكنيد از پل صراط به اين سادگي عبور خواهيد كرد و در عقبي لباس شخصي

  .                                                                                                                             جواب خواهيد داد

  

 ٤٤- سرهنگ علي زرقاني  

هاي مقام معظم رهبري در بهبود فضاي تحصيلي و آموزشي در منطقه فرماندهي اي به حمايتداي سخنانم اشارهدر ابت

خودم بكنم و تشكر و قدرداني از عمق و ژرفاي نگاه رهبري به مسائل پيراموني نيروها داشته باشم كه به واقع اين نگاه 

تر عمل كنند. حضرت آقا در حوادث اخير كشور سه نكته است جانب بهموجب شد كه عملكرد نيروهاي تحت فرماندهي اين

ترين بخش اين اعتراضات مردمي بوده است. نكته اول : حضرت آقا مساله فقر مالي چه ميان مردم چه كه از نظر من مهم

بياييم با اي شده است كه كشور را به شكل مداوم در بحران خواهد برد. حال ما در ميان نيروهاي نظامي كشور به گونه

هاي دولت يا دست زدن به ترازهاي قيمتي بخواهيم مدتي آرامش را به مردم برگردانيم، دوباره مدتي ديگر كمك هزينه

دچار بحران جديدي خواهيم شد. نگاه از بالاي دولت قبل و مقداري هم دولت جديد باعث شده است كه دولتمرد ما يا 

م را حس نكند. شما همين الآن از يكي از آقايان حاضر در جمع بپرسيد كه مدير ما درك درستي از فشار وارده بر مرد

الوصول بودن دسترسي به دانند. اين به دليل بي توجهي نيست، به دليل سهلقيمت مرغ يا گوشت امروز چند است نمي

كرد و نيازهاي مردم را توان از تامين مردم صحبت امكانات است كه براي بعضي از آقايان در كشور فراهم شده است. نمي

كنم كرد و خدا لعنت كند آقاي جهانگيري را به تعبير آقاي وحيد عرض ميندانست. آقاي روحاني كه اشرافي زندگي مي

دليل و قطع كردن دسترسي به خارج از كشور دچار بحران كردند كه اين بحران همچنان ادامه هاي بيكه كشور را با رانت

عوت از مديران و اقتصاددانان غير دولتي و غيرآشنا به كشور يا استفاده از اقتصادداناني كه تاكنون به شود با ددارد. اما مي

كار گرفته نشدند و نظراتي دارند به اين مهم دست پيدا كرد. يعني بتوان كشور را از لحاظ اقتصادي برنامه ريزي مجدد كرد 

هاي مربوط به بحث هاي دولت بغير از وزارت خانهاز وزارتخانه و سهم هر كسي مشخص باشد. نكته دوم : خارج شدن بعضي

رود عمدا ها به دليل سودهاي بالايي كه در امر اقتصادي در جيبشان مياقتصاد از كارهاي اقتصادي. بعضي از وزارت خانه 

ند كار اقتصادي خود را كنند كه بتوانهايي كه به رفاه وصنعت كشور مربوط است كارشكني ميخانهو عملا در كار وزازت

پيش ببرند. اين امر درست نيست و البته جاي بحث زيادي دارد. من فقط اشاره كردم. به عنوان مثال وزارت اطلاعات در 

تواند با سود سرشار تجارت كند و اين تجارت بخشي بيشترين حد از تجارت قرار دارد. بدليل توان اطلاعاتي به روز خود مي

دهي تحصيل آسان براي مردم، رود. نكته سوم : سازماناد و بقيه درجيب برخي از دوستان در اين نهاد ميدر اختيار اين نه

كند. ما از زمان اول انقلاب تا همين قبل از دولت روحاني تحصيل مجاني داشتيم. هم اكنون سواد در مردم ايجاد فرهنگ مي



 

 

به خاطر نداشتن قوت مالي فرزند خود را از مدرسه بردارد، در  كه فرديهم در بعضي نقاط هنوز هم وجود دارد، ولي اين

هاي آينده اين كشور در قبال معيشت او چه پاسخي خواهد داد. از آن گذشته وقتي نيروي تحصيل كرده ما بنا به گزارش

كشور ندارد. اين مسائل مختلف بعد از تحصيلات محلي براي كار يا توليد كار يا كار فرمايي ندارد، اميدي به آينده خوبي در 

هاي بعدي روبرو بسازد. در كنار اين مساله نيروي نظامي با مدرك دكترا و فوق ليسانس تواند كشور را با بحراناز نظر من مي

ارزشي نسبت به خرج جامعه با آن همه تلاش براي درس خواندن توان پاييني دارد. با در زير فرماندهي سپاه با حقوق بي

شود بخشي از فشار مالي بر جامعه را جبران كرد و به مردم تسكين داد. مساله شناخت نيرو در اين نكات مي نگاه به اين

توانيد بگوييد كه نيرويي كه امروز صبح روبروي مردم ايستاده است روزها در استان ما بسيار مشكل شده است. شما نمي

گونه گزارش شده است و هاي اينري كند كه بسيار پروندهممكن است بعد از ظهر و عصر خود را در ميان معترضين سپ

طور نيست كه بگوييم اند. اين امر اينبعد از آن شب در منزل خود كنار همان افرادي از خانواده است كه وسط خيابان بوده

بازي كه با مردم هاي نيروهاي مسلح كسي در اجتماعات و اعتراضات حضور ندارد. حضرت آقا افسري و نيروي سراز خانواده

رود وقتي شوند بخاطر شرايط اين روزها ديگر خودش نيست اين فرد وقتي صبح يا نيمه شب به شيفتش ميدرگير مي

شود. امروز گردد گويي كسي رفته و ديگري برگشته است، حال روحي مناسبي ندارد. كرختي خاصي در او ديده ميبرمي

كند كه در محل كار حضور پيدا نكند. دريك روز ما كند به هرشكل كاري ميآيد. مرخصي تقاضا ميآيد و فردا نميمي

اند و ما مطمئن بوديم كه اين كار او بي دليل است هفده نيرو داشتيم كه سرتيم بودند و تلفن كردند و استعلاجي رد كرده

هايشان هم پر شد، يست و جيبخواهد در مقابله با مردم حاضر شود. بودجه داشتن و نداشتن مساله اصلي نو فقط نمي

ايم و كاستي داريم و سيستم ناكارآمد و خراب وقتي نيرو دلش با مقابله با مردم نيست يعني ما درسيستم كم كاري كرده

دادند كه وقتي روز كردند و توضيح ميشود. حاج آقاي محمدزاده هم حضور ندارند در اين محل كاش بودند و تاييد ميمي

فرستند كه از بالا گزارش حفاظت آمده استان شلوغ است و نيروي شما عمل نكرده است. ايشان هنوز ميبه روز گزارش 

آيد و اي نداريم و نيرو اگر نخواهد بيايد نميداند كه ما نيروي خياباني نيستيم و نيروي مسلح هستيم و توان لحظهنمي

                                                   .                         ان آوردنگاري و از اين جور ابزار او را كف خيابشود با نامهنمي

 

  

 ٤٤- سردار محمد كاظمي 

دهد كه حوادث و اتفاقات اخير كه منجر به اغتشاش در كشور شده است بناي سستي دارد و اين گزارشات نشان مي

تواند راه ورود بسيار راحتي را براي از بين بردن يا جهت دار شود. اين مورد ميها بدون رهبر مشخص هدايت ميحركت

ها توانند خدعهدن به نفع نظام را در آن بگنجاند. فرماندهان محترم: اطلاعات سپاه و نهادهاي اطلاعاتي كشور به خوبي ميكر

هاي دشمنان را از هر سو خنثي يا حتي در مقابل عملكرد مسلحانه ضد انقلاب قدرتمند ظاهر شوند. ترددات برون و نيرنگ



 

 

هاي جاسوسي كيلومتر امروز زير چتر اطلاعاتي قرار دارد. ضربه زدن به خانهمرزي و درون مرزي كشور تا برد دويست 

جا بحث امنيت ملي و امنيت نظام اسلامي اي درنگ انجام شده است. در اينهاي اخير بدون لحظهموساد در منطقه در ماه

بحث كوي و برزن اطلاعات سپاه  كنيم. دراي درنگ نميمساله اصلي و متداول كشور است. ما در تامين امنيت كشور لحظه

ها در جاي خود مهم و به درستي عمل كرده است. اين عمل البته با مشكلات بسياري همراه بوده است كه هركدام از آن

اند. ميزان مخالفت مردم با نيروها از هر طيفي در محلات در اكثر شهرهاي كشور سبب عدم دسترسي نيروها اساسي بوده

ها بسيار بالا بوده است به طوري كه در بعضي ها شده است. ميزان ضرب و شتم مامورين و درگيري با آنهبه اطلاعات و داد

هاي ها در حدود پنجاه درصد توان اطلاعاتي شهر به يكباره از دست رفته است. رصد افراد مختلف كه در درگيريشهرستان

هاي هوشمند نبوده است. ما اولين بار است كه در مورد گروهكاند آسان اخير سر دسته يا سرتيم يا عضو اصلي گروه بوده

هاي هاي مختلف بحران در كشور تاكنون گروه يا گروهككنيم. جمهوري اسلامي در دورهاي صحبت ميمحلي و محله

اي هاي تركيبي يا سليقهاي كه به صورت چرخشي در محلات ديگر كشور به كمك يا مشاوره براي عملياتهوشمند محله

يا پيوسته راهبري كرده باشندرا نداشته است. اين افراد از جوانان تا ميانسالان عضو داشته و دارند. اين افراد ترجيها پايگاهي 

هاي مسكوني محلات مستقر است از اين رو مبارزه و شناسايي اين افراد به سادگي ندارند و بنيان قدرت اين افراد در خانه

الخصوص محلات اي با ساختار محلات عليهاي محلهعاتي عميقي همراه است. در بحث درگيريممكن نيست و با كار اطلا

ايم و نيروها توان مقابله ها با صدمات شديدي از طرف مردم روبرو بودهقديمي شهر كار آسان نبوده و در بيشترين درگيري

توانيم رصدي كه از مقابله مردم با نيروها را مياند. در تحركات شهرستاني ما بيشترين دهاي محلات را نداشتهبا حجمه

مطرح كنيم پنجاه و پنج درصد و در بيشترين ميزان هفتاد و نه درصد از مردم محلات در اعتراضات اخير در مقابل مامورين 

تحركات در  اي بهها شكل تازهآموزان و دانشجويان در درگيرياند. ورود دانشهاي محلات را شكل دادهايستاده و درگيري

اي از بحران تاكنون در كشور ديده نشده بود. قابل ذكر است كه كشور داد. اين ميزان از حضور اين افراد در هيچ عرصه

هاي هاي شبانه روزي در مورد مواضع و خواستهتعداد زيادي از كارشناسان در سازمان اطلاعات سپاه با گزارشات و بررسي

دهد كه اند. اين مساله نشان مين نظام جمهوري با ايمان به توان براندازي را گزاش نكردهاين افراد به پاسخي جز نخواست

مشكلات مردم و عدم تمايل به راهكارهاي نظام براي حل مشكلات كشور را از سنين نوجواني بايد در نظر داشته باشيم كه 

كند. كارشناسان اند خطرناكتر جلوه ميكت داشتهاين امر نسبت به سال نود و هشت كه جوانان هجده ساله در اغتشاشات شر

اي اند. تحركات رسانهاطلاعات سپاه تعداد چهار ميليون نوجوان چهارده تا هجده ساله را در مخالفت با نظام محاسبه كرده

اسات هاي اجتماعي به صورت روزمره توانسته است كه روحيه نوجوانان و جوانان را به سمت احسوعمليات تركيبي شبكه

انقلابي كشانده و از هر نفر به عنوان يك عنصر مهم براي رسيدن به اهداف خود بهره ببرد. اين مطالب نشان دهنده اين 

تواند هيجانات خود را دفع كرده و به ثبات هاي جاري ميوضعيت نيست كه بتوان گفت جوان و نوجوان دركشور با هزينه

هاي تفريحي با شرايط ورند كه نوجوانان و جوانان به دليل عدم دسترسي به مكانرفتاري برسد، بلكه كارشناسان بر اين با

ها توان امكان شرايط رفاهي و ارزان و در بحث ورزش با عدم امكانات روبرو هستند، بنا به دلايل مشكلات اقتصادي خانواده



 

 

تماعي عموما در پي جنس مخالف است و اصولا هاي اجآسايش براي اين افراد را نداشته و تنها راه تفريح اين فرزندان شبكه

هاي بازجويي شده و چكيده مطالب بر يابد. كارشناسان ما با بررسي پروندهتفريح نوجوان امروز به همين مساله خاتمه مي

عواقبي كه در نظر بگيرند كه چه اين باور هستند كه اين افراد ممكن است كه در سال چندين بار به خيابان بيايند بدون اين

تواند يك هاي خود از هر طريقي ميكند. بايد به عرض برسانم كه اساسا نوجوان براي تامين خواستهها را تهديد ميآن

تهديد بالقوه باشد. در بحث مشكلات نيروهاي مسلح بله برادران موافق هستم كه در كشور وضعيت درآمدي و فشار بر 

هاي تواند با بهانهم توجه به مسائل كاري و وظيفه تعريف شده براي هر نيرو نميخانوار امري است قابل توجه، اما دليل عد

معيشتي ممزوج شود. ساختار قدرت كشور بر اساس توان نيروهاي مسلح پايه ريزي شده است و از دست رفتن حمايت اين 

بحران خواهد كرد. فرماندهان عزيز افراد عواقب بدي را براي امنيت كشور رقم خواهد زد و ساختار يكپارچه كشور را دچار 

.  هاي نفوذ به نيروهاي نظامي و انتظامي كشور را با درايت خود مسدود سازيددر امر حفاظت نيرو به دقت عمل كرده وراه  

  

  

  ٤٥- سيد اصغر ميرحجازي

شود، يعني هر فرمانده وظيفه تامين نيرو با اختيارات ماندهي صحبت ميفرماندهان محترم كشور توجه نمايند وقتي كه از فر

خود را در نظر بايد داشته باشد. هر يگان و تيپ و لشكر در كشور بايد بر اساس فرماندهي روشن به انجام شرح وظايفش 

بنماييد. پس شما چه  اقدام كند. زيبنده نيست در مقابل مقام معظم رهبري تماما از عدم كارآيي نيروهاي خود صحبت

هاي نيروي تحت امرتان گزارش كنيد. نيروي سست و بدون كرديد؟ برادران شما وظيفه داشتيد كه در مقابل كاستيمي

كرديد. گزارشات گوييد را بايد قبل از بحران و بروز بحران شناسايي و به حفاظت تسليم مياعتقادي كه شما از آن سخن مي

كرديد با اي درمورد عدم اعتقاد نيرو را نشان نداده است. يا گزارشاتي كه ارسال ميمساله شما در طول اين مدت هيچ

ايد. ايد و از هدايت نيروي تحت امرتان غافل بودهكه نيروي تحت امر خود را نشناختهحقيقت كامل نوشته نشده است يا اين

گوييم در هيچ نيروي نظامي مسايل و مشكلات شود كه حال نيروي شما با شش ماه پيش متفاوت باشد. نميچطور مي

تواند كه مشكل مالي باشد؟ براي من سخت است باور كردن نيست همه دنيا اين بحث است. اما دليل رد شدن از اعتقاد مي

 شود به يكبارههاي نظامي و امنيتي مياين مساله كه نيروي اعتقادي كه با انجام گزينش و طي مراحل مختلف وارد نيروي

شود تامين كرد و به دست فرماندهان محترم داد. تعداد بسياري از سخنان به كل همه اعتقادش كنار برود. بودجه را مي

كه فرماندهان در مورد مسائل اقتصادي نيروها بوده است. بودجه تامين خواهد شد ودر دست شما قرار خواهد گرفت و اين

كند يا خير اين برعهده شماست. تعداد آقاياني كه امشب ضور پيدا مينيروي تحت امر شما معتقد است و كف خيابان ح

نتوانستند شركت كنند و حضور دارند و نشدصحبت كنند بسيار است. ما از بيش از دويست فرمانده استاني و شهرستاني 

شد، هم شنيده ميها هاي آنها را دعوت كرده و صحبتايم و شايد خوب بود كه همه آندرخواست ملاقات دريافت كرده



 

 

ها موج اعتراض و گزارشات ناخوشايند بسيار شنيده شد. تربيت نيروي نظامي فرمانده قدرتمند اما در اين جلسه پس از سال

ها را از بار مسئوليت اصلي كه حفظ امنيت نظام تواند آنكنند بازنشسته شدن ميخواهد. هر كدام از آقايان كه فكر ميمي

اي اي درخواست خود را با رهبري مطرح كند و در شرايط كنوني فرماندهتواند در نامهمبرا كند مي جمهوري اسلامي است،

.              موفق خواهد بود كه بتواند از هويت كشور و مردم كشور با توان و قدرت متكي بر نيروي تحت امرش بهره ببرد  

  

  

 ٤٦ مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي ( مدظله العالي)  

ايشان در اينجا نوشته بيانات  جا نيامده است. چكيدهدر اينكه كامل آن  فرمايشاتي را بيان فرمودند ايشان چهل دقيقه

                                 .                                                                                                         شده است

خيلي وقت بود كه در چنين بحث مهمي كه با حضور فرماندهان عزيز كشوري و لشكري انجام شود حضور نداشتيم و خدا 

در اين است كه اين هاي اصلي و به واقع مهم كشوري شركت كنم. اشكال كار را شاكرم كه باز هم فرصتي بود كه در بحث

گرفت از طريق اينترنت بوده و لمس حقايق از نزديك تفاوت مباحث در دوساله اخير نبوده يا اگر هم كه جلساتي شكل مي

خواند. طبيعت اين بيند و مياي كه در آخر هم تنها اعداد و ارقام را انسان ميهاي روزانه فشردهكند با خواندن گزارشمي

شود، درك س مشكلات و حقيقت از زبان فردي كه از نزديك ديده است و با يك واسطه شنيده ميجلسات اين است، لم

 اندركاران دست و افراد  كند. لذا بايد اين جلسات ادامه داشته باشد. من بارها در جلساتي كه بهتري را به شنونده القا مي

: من يهدالله فهو المهتدي و من يضلل فاولئك فرمايندمي متعال خداوند كه امگفته اند،بوده كشور اطلاعاتي و امنيتي

الخاسرون، معني اين آيه شريفه اين است كه آن كس را كه خداوند هدايت كند هدايت يافته واقعي اوست و آنان را كه هم

عقيده در  ها هستند. خداوند متعال در باب تفكر مردم از هر نوعي و هر تصميمي كه در نظر وگمراه سازد زيانكاران آن

ها كه نزديك به دو ساعت حمايت از اسلام يا عدم حمايت را متوجه به عواقب آن كرده است. فرماندهان در همين صحبت

هاي نيروها صحبت اند به صورت مداوم از مشكلات و دردها و رنجاست در مورد نيروهاي نظامي و تاميني كشور صحبت كرده

يك صحبتي هم در مورد نيروهايي شود كه همچنان با همه مشكلات كشور بر ايمان كردند و من در اين ميان نشنيدم كه 

توانيم همه كنند و نمياند. ما داريم همچنان نيروهايي كه از عقايد نظام و اسلام، استوار ومحكم دفاع ميخود استوار مانده

ه نيروها به نظام خيانت كرده بودند و مردم طور بود كنمايي همچون زمان طاغوت مطرح كنيم. اگر اينمشكلات را با سياه

شود از وجود اشكالات عقيدتي اسلحه در دست شبيه به انقلاب اسلامي و از بين بردن نظام پهلوي در خيابان بودند. لكن نمي

هم غافل شد. تعيين حد و مرز بين نيروهاي معتقد و نيروهاي غير معتقد ولو به شرط اصلاح عقيده و برگشت به سمت 

كه حال بعد نظام با تامين مساله معيشت كار درستي نيست. اين نيروها بايد همچنان در انجام وظيفه خود كوشا باشند. آن



 

 

توانند هاي مربوطه ميشود، دستگاههايي شنيده مياز مرتفع شدن مشكلاتشان همچنان از نقصان عقيدتي و اعتقادي حرف

هاي كلامي فرماندهان، از ، اما در شرايط كنوني كشور با توجه به همين مشاورهبررسي كنند و به جد با مساله برخورد كنند

تواند موج تخريب روحيه و عدم توانايي مديريت را به همراه داشته باشد. حضرت علي دست دادن نيروها حتي يك نفر مي

. سردار قاسم سليماني بهترين دانستها ياد مالك اشتر را آرامش دهنده قلب و تقويت روحيه خود ميهمواره در سختي

الگو در مواجهه با خطرات تخريب اعتقادي بود. خيلي راحت نيست كه شخصي بتواند چندين گروه مختلف كه هم وطن و 

هم زبان نيستند را با خود همسو كرده و در جهت اعتلاي اسلام به كار بگيرد. فرماندهان عزيز كشور با تكيه بر تفكر سردار 

انند به دستاوردهاي بزرگي در جهت تامين قدرت عقيدتي و نظامي كشور دست پيدا كنند. در بحث مشكلات توسليماني مي

دهيم. هر چه سريعتر بايد مشكلات نيروهاي ما به مسئولين مربوطه در نهادهاي مختلف دستور اقدام فوري تاميني مي

اي ببينيد كشور با بحراني مواجه خواهد شد كه همسلح در مباحث مالي و تفكري حل شود. نيروي نظامي كشور اندك لطم

هاي سال در كشور باقي خواهد ماند. اين مساله بسيار جدي و جبران ناپذير است. لذا تامين فرزندان عواقب آن تا سال

مسلح هاي نيروهاي كنند بايد قدر دانسته شود. در موضوع خانوادهاللهي كشور كه براي تعالي نظام اسلامي تلاش ميحزب

ها در رياست محترم قوه قضاييه دستوراتي را ابلاغ كنند كه در مورد اين افراد آسان رفتار شده و تسريع پرونده و آزادي آن

                                         آيد .اند دلجويي به عمل دستور كار قرار گيرد. از دسته افرادي كه آسيب جدي ديده
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