
با توجه به اینکه لشکر سیدالشهدا )ع( در سال 
78 عه�ده دار برق�راری امنیت در ته�ران بود، 
چه حوادثی موجب ش�د ک�ه اعتراضات صنفی 
به آش�وب های خیابانی تبدیل ش�ود و شما چه 

زمانی وارد صحنه درگیری شدید؟
س��ردار ناصح: در س��ال 78 بنده فرمانده لشکر 10 
سیدالش��هدا بودم و در منطقه ای که اغتشاش��ات و 
آشوب ها صورت گرفت، منطقه امنیتی تحت کنترل 
ما بود؛ البته مس��ئولیت ما مس��تقیم نبود، چرا که 
نیروهای نظامی در امور امنیتی ماموریت مس��تقیم 
ن��دارد، مگر اینک��ه وضعیت قرمز ش��ود و ضرورت 
حضور ما ب��ه وجود آید. در هر اعتراضات، آش��وب 
و ناامنی، ابتدا نیروی انتظامی وارد عمل می ش��ود 
و مس��ئولیت تامین امنیت منطقه را برعهده دارد. 
در صورت��ی که وضعیت کمی حادتر ش��ود، نیروی 
انتظامی از نیروی بسیج درخواست کمک می کند. 
در آن شرایط نیز نیروهای بسیج اعم از گردان های 
عاشورا و دیگر گردان هایی که در بسیج سازماندهی 
ش��ده اند، تحت امر نیروی انتظامی قرار می گیرند و 

در مناطق مورد نیاز وارد عمل می شوند. 
از اولین لحظات آغاز آشوب در جریان اتفاقات قرار 
گرفتیم، اما مسئولیت مستقیم نداشتیم. اکنون نیز 
باتوجه به گذش��ت 20 سال از آن اتفاقات، جزئیات 
دقیق حوادث و توالی آن ها را به یاد ندارم؛ اما کلیات 
را به یاد دارم. اعتراضات سال 78 ابتدا صنفی بود، اما 
بتدریج به آشوب و ناامنی تبدیل شد. روبروی کوی 
دانشگاه درگیری بین دانشجویان و یا دانشجونمایان 
با نیروی انتظامی به وجود آمد. همانگونه که اطالع 
داری��د، در این درگیری دانش��جویان چن��د نفر از 
ماموران نی��روی انتظامی را گ��روگان گرفتند و به 
داخ��ل کوی بردند ک��ه ماموران ناجا ب��رای آزادی 

ماموران خود وارد کوی شدند. 
در تحصن هایی که در دانشگاه تهران صورت گرفت، 
شخصیت های سیاسی حضور پیدا کردند و در میان 
آنان سخنرانی کردند. تالش  آن ها این بود که با آرامش 
فضا جمع شود، اما نشد. تجمعات ابتدا آرام  هستند، 
اما کم کم به درگیری و آشوب تبدیل می شود که در 
این بین عوامل س��فارش شده و یا احساساتی نقش 
دارن��د. وقتی که به تجمعات دامن زده و به آش��وب 
کشیده می شود، عوامل اغتشاش دستگیر و بازجویی 
می ش��وند. برخی از افرادی که دس��تگیر می شدند، 
عن��وان می کردند که تحت تاثیر جو و ش��عارها قرار 
گرفتن��د و اقدام به زد و خورد و آش��وب کردند. این 

افراد به صورت احساساتی عمل کرده اند.
ام��ا در این بین افرادی هم هس��تند ک��ه با طرح و 
برنامه آش��وب ایجاد می کنند و برای پیاده س��ازی 
س��ناریوی خود اقدامات مختلفی انجام می دهند تا 
بتوانند مردم را تحریک و به سوی خشونت بکشانند. 
از جمله اقدامات آشوب طلبان کشته سازی است که 
هم در حوادث تیر ماه سال 78 شاهد آن بودیم و در 
فتنه سال 88 دیدیم. در این مواقع مقابله کنندگان 
با آش��وب نیز باید بس��یار توجه داش��ته باشند که 
تحت تاثیر ج��و قرار نگیرند و در س��ناریو و زمین 
آشوب طلبان بازی نکنند. از این رو مدیریت صحنه 

در مقابله با آشوب خیلی مهم است.
در هم��ان ای��ام برخی افراد در پ��ارک الله تجمع 
کردند. آنان پالکاردهایی در دس��ت داشتند مبنی 
ب��ر اینکه در تجمعات و اعتراضات افرادی کش��ته 
ش��دند. یکی از س��رهنگ های نیروی انتظامی به 
جمع آن��ان رفت و س��خنرانی کرد. ایش��ان ابتدا 
گفت مشکالت و کمبودهایی که شما از آن سخن 
می گویید قبول داریم، اما من س��والی از شما دارم 

و س��والم این اس��ت ک��ه اگر می گویی��د چند نفر 
کش��ته شده اند، لطفاً اس��امی آن ها را اعالم کنید. 
اگر اسامی آن ها اعالم نشود، آن هایی که می گویند 
افرادی کشته ش��ده اند، جوس��از و تحریک کننده 
هستند. با این س��خنان آن سرهنگ، پالکاردهای 

تجمع کنندگان یکی یکی پایین آمد.  
ایش��ان ابتدا گفت مشکالت و کمبودهایی که شما 
از آن سخن می گویید قبول داریم، اما من سوالی از 
شما دارم و سوالم این است که اگر می گویید چند 
نفر کشته شده اند، لطفاً اسامی آن ها را اعالم کنید. 
اگر اسامی آن ها اعالم نشود، آن هایی که می گویند 
افرادی کشته ش��ده اند، جوس��از و تحریک کننده 
هستند. با این س��خنان آن سرهنگ، پالکاردهای 

تجمع کنندگان یکی یکی پایین آمد.  
در ماجرای روبروی دانشگاه تهران نیز ما مسئولیت 
مستقیم نداشتیم و مسئولیت امر با نیروی انتظامی 
بود اما تعدادی از افراد ما برای شناسایی جمع ها و 
مناطق حضور داش��تند، تا اگر به ما ماموریت داده 
شد تا وارد عمل شویم، نسبت به مناطق درگیری  
و جمعیت ها آش��نا باش��یم و س��ردرگم نشویم. ما 
برای مقابله با ناآرامی ها برنامه داریم. ابتدا بنایمان 
بر این اس��ت که با آن��ان صحبت کنیم تا وضعیت 
حاد نش��ود. سپس درخواست می دهیم که متفرق 
ش��وند، اما وقتی که آنان آغاز به درگیری، آشوب 
و ض��د و خ��ورد و خس��ارت زدن به ام��وال مردم 
می کنند، مجبور می ش��ویم افراد تحریک کننده را 

دستگیر و از جمعیت معترضان جدا سازیم. 
وقت��ی که درگیری ه��ا در روبروی دانش��گاه تهران 
تش��دید پیدا کرد و گروه های��ی از مناطق مختلف 
همچون میدان ه��ای آزادی و فاطمی راه افتادند تا 
به سمت دانشگاه تهران بیایند، به ما ماموریت داده 
ش��د وارد عمل ش��ویم. در این زمان دیگر وضعیت 
به حالت قرمز درآمده بود و آش��وب ها خیلی جدی 
ش��ده ب��ود. در این بی��ن دیده می ش��ود که برخی 
می گویند، لباس ش��خصی ها در صحنه درگیری ها 
حضور داشتند. این حرف هایی که زده می شود برای 
تحریک احساس��ات عمومی است. لباس شخصی ها 
مردمی بودند که بر اس��اس ع��رق دینی و عالقه به 
نظام جمهوری اسالمی به خیابان ها آمدند تا جلوی 
آش��وب گران را بگیرند، البته ما تمام تالشمان این 
بود که این افراد وارد صحنه درگیری نشوند. وقتی 
عده ای علیه نظام ش��عار می دهن��د، به اموال مردم 
خسارت وارد می کنند و ضد و خورد ایجاد می کنند، 
قطعاٌ عده ای از مردم که مدافع مال مردم هس��تند، 

در برابر اینان و اقداماتشان قدعلم می کنند.
بد نیس��ت بنده برخ��ی از صحنه هایی را که دیدم 
برای ش��ما بازگو کن��م. روبروی دانش��گاه تهران، 
خانم��ی ایس��تاده ب��ود و علیه آش��وبگران ش��عار 
می دهد. ما از ایشان خواستیم کنار برود که اتفاقی 
برای ایشان نیافتد و صدمه ای به ایشان وارد نشود، 
اما اصاًل توجه ای نمی کرد و ایستاده بود. من 3-4 
بار با ایشان صحبت کردم که کنار برود و خطراتی 
که متوجه ایش��ان است را گوشزد کردم، اما گوش 

به حرف ما نمی داد. 
جریان کوی دانشگاه و حوادث تیرماه یکباره اتفاق 
نیفتاد. جمعی در وزارت کشور تجمع کرده بودند. 
س��خن آنان این بود که ما درخواس��ت های صنفی 

داریم و رئیس جمهور باید به درخواست های صنفی 
ما پاس��خ دهد. آقای تاج زاده )معاون سیاسی وقت 
وزیر کش��ور( برای آن جم��ع صحبت کرده و گفته 
ب��ود بروید به رئیس جمه��ور بگویید. آن جمعیت 
نیز از وزارت کشور به سمت مقر ریاست جمهوری 
ک��ه در نزدیکی بی��ت رهبری ق��رار دارد، حرکت 
کردند. شعارهای آن جمعیت از زمانی که از وزارت 
کش��ور راه افتادند تا زمانی که به خیابان جمهوری 
رسیدند، تفاوت کاملی پیدا کرد. آن جمعی که در 
وزارت کشور حاکم بر جمع بودند شعارهای صنفی 
می دادن��د، اما از خیابان فلس��طین که به س��مت 
جمه��وری پایین آمدند، ش��عارها ب��ه علیه نظام و 
امنی��ت ملی و توهین به رئی��س جمهور و رهبری 
تبدیل شد. این یعنی اینکه کسانی که سوار بر جو 

شدند، کسانی دیگر و با تفکراتی دیگر بودند.
همزمان با حرکت آن افراد از وزارت کشور به سوی 
مقر ریاس��ت جمهوری، جلسه شورای عالی امنیت 
ملی با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری بود. 
در آن جلس��ه به رئیس جمهور خبر دادند که این 
جمع به سوی ریاس��ت جمهوری در حال حرکت 
است. سرلش��کر صفوی فرمانده وقت سپاه و عضو 
ش��ورای عالی امنیت ملی در آن جلسه اعالم کرد 
که خیابان جمهوری خط قرمز ماست و هیچ  کس 
ح��ق ندارد از خیابان جمهوری پایین تر برود. به ما 
هم ابالغ شد که مسیر ورودی به خیابان جمهوری 
بسته ش��ود. نیروهای ما نیز مستقر شدند و مسیر 

را بستند. 
دفتر ریاس��ت جمه��وری به ریاس��ت محمدعلی 
ابطحی باخبر می شود که فرمانده کل سپاه چنین 
دس��توری ب��ه نیروهای خ��ود اعالم کرده اس��ت. 
همزم��ان با اطالع یافتن دفتر ریاس��ت جمهوری، 
در جمعیتی که به سوی خیابان جمهوری در حال 
حرک��ت بودند، ولوله ای افتاد که خیابان جمهوری 

خط قرمز اعالم شده است.
یعنی خبر دس�تور سرلش�کر صفوی از جلس�ه 
ش�ورای عال�ی امنی�ت مل�ی و دفت�ر ریاس�ت 
جمه�وری ب�ه معترض�ان و تجمع کنندگانی که 
علیه رئی�س جمهور و رهبری ش�عار می دادند، 

انتقال پیدا کرد.
سردار ناصح: بله. خبر از جلسه شورای عالی امنیت 
ملی ب��ه معترضان درز پیدا کرد. اینکه س��رداران 
س��پاه به رئیس جمهور نامه نوشتند به این دلیل 
ب��ود که گوش��زد کنند که حواس��تان نس��بت به 
اطرافیانتان جمع باش��د. جمعیت هنوز به خیابان 
جمهوری نرس��یده و کسی هم با آن ها حرف نزده 
بود، اما چگونه خبر جلسه شورای عالی امنیت ملی 
به آن جمع رسید؟ نمی شود به سادگی از کنار این 
اتفاقات گذش��ت و با این مسائل با مسامحه رفتار 
کرد. مگر می ش��ود این اتفاقات بدون برنامه ریزی 

باشد؟
م��ن نظامی بوده ام و بازنشس��ته نظامی هس��تم و 
سیاسی حرف نمی زنم. وقتی اتفاقات تیر ماه سال 
78 را کنار هم می گذاریم متوجه می شویم که این 
اتفاقات برنامه ریزی ش��ده بود و بخش��ی از جریان 
اصالح طلب��ی در این ماجرا نقش داش��ته اس��ت. 
آن��ان حرف هایی می زدند ک��ه عمل آن در خیابان 
دیده می شد. متاس��فانه آنان درک مسائل امنیتی 
نداش��تند. حرفی را می زدند، اما نمی دانس��تند که 
ع��ده ای دیگر از آن حرف ها سواس��تفاده می کنند 
و س��وار بر آن جریان، آش��وبگری می کنند. همان 
موقع بنده گزارش هایی دریافت کردم که چندین 
محموله س��الح از س��وی گروهک های تروریستی 

وارد تهران شده است.
وقت��ی که به ما ماموریت داده ش��د تا وارد صحنه 
بش��ویم، مس��یر خیاب��ان جمه��وری را بس��تیم. 
همچنین نگذاش��تیم گروه های دیگری که از دیگر 
نق��اط مختلف تهران در حال حرک��ت بودند تا به 
تجمع کنندگان اصلی برس��ند. در نهایت برخی از 
مهره های اصلی آش��وبگران دستگیر شدند و باقی 

جمعیت را قانع کردیم تا متفرق بشوند.
م��ردم نیز ب��ه کمک م��ا آمدند. به ط��ور مثال به 
بازاری��ان خبر رس��ید که جمع��ی از معترضان در 
حال حرکت به س��مت بازار هستند. بازاریان جمع 
ش��دند و روبروی اینان ایستادند و اجازه ندادند که 
وارد بازار بش��وند؛ چراکه قطع��اً هدف آنان از ورود 
ب��ه بازار ایجاد ناامنی و آش��وب در بازار بود. اگر در 
بازار اتفاقی می افتاد و به طور مثال آتش سوزی رخ 
می داد، کنترل آتش س��وزی در بازار بس��یار سخت 
است. آشوبگران بین کارگرانی که در بازار و حاشیه 
آن هس��تند، پول پخش کرده بودن��د تا در تجمع 
حضور پیدا کنند و بعد دس��ت به آشوبگری بزنند. 

آشوبگران برای یارگیری پول تقسیم می کردند.
آش��وبگران بی��ن کارگرانی که در بازار و حاش��یه 

آن هس��تند، پول پخش ک��رده بودند تا در تجمع 
حضور پیدا کنند و بعد دس��ت به آشوبگری بزنند. 

آشوبگران برای یارگیری پول تقسیم می کردند.
من نمی گویم کس��انی که انتقاد داشتند عامل این 
آش��وب ها بودند، اما متاسفانه آشوبگران از انتقاد و 
تجمع آنان سواس��تفاده کردند و عده ای نیز تحت 
تاثیر جو ق��رار می گیرند. بنده به عنوان مس��ئول 
امنیت مردم و اموالش��ان باید تمام تالش خودمان 
را انجام بدهیم. ما نباید می گذاش��تیم که حوادث 
دهه 60 در خیابان های تهران تکرار شود. در دهه 
60 منافقین در خیابان ه��ای تهران ترورهای کور 
انجام می دادند یعنی اینکه بی هدف مردم مذهبی 

را می کشتند و بمب گذاری می کردند.
در خصوص نامه سرداران سپاه به رئیس جمهور 
وقت بفرمایید که شما یکی از امضاکنندگان آن 

بودید. دلیل نگارش آن نامه چه بود؟
س��ردار ناصح: پیش از این هم گفتم. ماجرای تیر 
ماه س��ال 78 با کنار هم گذاش��تن تم��ام اتفاقات 
نش��ان می دهد که برنامه ریزی ش��ده است. انتظار 
از دولت و کس��ی که مسئول است، این بود که در 
برابر این برنامه ریزی بایستاد و اقدامی انجام بدهد. 
ای��ن وظیفه دولت ب��ود که باید انج��ام می داد اما 
متاسفانه به وظیفه خود عمل نکردند و با مسامحه 
ب��ا آن مس��ائل و اتفاق��ات برخورد کردن��د. آن ها 
نمی دانس��تند وقتی که آش��وب می شود، حرف ها 

باید کنترل شده باشد.
آن جمعیت اگر به ریاس��ت جمهوری می رسید، با 
یک جرقه و یا یک سخن نسنجیده از سوی یکی از 
مسئولین اتفاقاتی رخ می داد که دیگر قابل کنترل 
نب��ود. این��ان درک نمی کردند ک��ه جمعیت قابل 
کنترل نیس��ت. در حوادث تیر م��اه 78 نرده های 

بسیار ضخیم خم شده و از جای کنده شده بود. 
در پ��ی حوادثی که رخ داد، اتف��اق نظر جمعی این 
بود که تذکر برادرانه به رئیس جمهور و آنانی که در 
دولت مسئول هستند بدهیم. از این رو آن نامه توسط 
سرداران سپاه نگاشته شد. ما مدافع انقالب اسالمی 
هستیم و باید دلسوزانه به برادران خود در دولت تذکر 

بدهیم که نگاه مسامحه را کنار باید گذاشت.
ش��ما ببینید جیس��ون رضائیان در جلسات دفتر 
ریاس��ت جمهوری حضور پیدا می کرد و جاسوسی 
می کرد. وقتی هم که دستگیر شد، خیلی از آقایان 
اعتراض کردند که چرا این فرد را دستگیر کردید. 

این نتیجه نگاه مسامحتی است.
برخ�ی ش�ایعات هنوز هم توس�ط رس�انه های 
بیگان�ه مطرح می ش�ود ک�ه دانش�جویان مورد 
ضرب و ش�تم قرار گرفتند و یا اینکه از دیوار به 

پایین پرت شدند.
س��ردار ناصح: در یک درگیری هر کس هر حرفی 
می زند و شایعه ای ایجاد می کند. در این مورد حرف 
می زنند، اما هیچگاه سندی، فیلمی، شاهدی و هر 
چیزی که بتوان به آن استناد کردند ارائه نکردند. 
ام��ا من خودم دی��دم که یک ف��رد را چون چهره 
مذهبی داش��ت گرفتند و هرچقدر توانستند او را 
زدند. فیلم ضرب و شتم این فرد توسط آشوبگران 
موجود اس��ت و هم��ان موقع از صدا و س��یما هم 
پخش ش��د. یک بار هم خودم دیدم که یک خانم 
ک��ه اتفاقا چادری ه��م نبود، در برابر آش��وبگران 
ایس��تاد و اجازه نداد که مام��ور نیروی انتظامی را 
کتک بزنند. آش��وبگر با هر آنچه در دست دارد به 
س��مت نیروهای انتظامی و امنیتی حمله می کند. 
آن فرد را باید با دس��تگیری مه��ار کرد تا مانع از 

تشدید درگیری شد. تسنیم

ویـداد2 چهار شنبه  19 تیر 1398  شماره 5066  ر

رهبر انقالب درگذشت آیت ا... حسینی 
شاهرودی را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای درگذشت آیت اهلل سیدمحمد 
حسینی ش��اهرودی از فقهای برجس��ته حوزه علمیه 

نجف را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

رحل��ت فقی��ه ربانی آی��ت  ا... آقای حاج س��یدمحمد 
ش��اهرودی را که از فقهای برجسته ی حوزه ی علمیه 
نجف و در سال های پس از انقالب ساکن قم بودند، به 
حوزه های قم و نجف و به عموم ارادتمندان و شاگردان 
آن مرح��وم و بخصوص ب��ه آق��ازادگان و بازماندگان 
ایشان و وابس��تگان به بیت شریِف والد ایشان مرحوم 
آیت اهلل العظمی ش��اهرودی از مراجع دوره ی قبل در 
نجف، تس��لیت عرض میکنم و علو درجات و رحمت و 
مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت مینمایم.پایگاه 

اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رئیس جمهور اولویت های رسانه ای 
سخنگوی دولت را ابالغ کرد

حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور با صدور 
پیوس��ت حکمی، اولویت های ارتباطاتی و رس��انه ای 

سخنگوی دولت را ابالغ کرد.
بخشی از متن حکم به این شرح است:

دول��ت دوازدهم براس��اس برنامه هایی ک��ه در دوران 
انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده، رسالتی 
بس س��نگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی 
دوره فعالیت خود، کش��ور عزیزمان ایران را از چالش 
های بزرگ انباش��ته ش��ده در طول چند دهه گذشته 
عبور داده و ش��رایط مس��اعدی را برای مقطع پایانی 
فعالی��ت خ��ود در س��ال 1400 که مص��ادف با پایان 
رس��یدن قرن حاضر اس��ت، به وج��ود آورد. این مهم 
ممکن نیس��ت مگر با همدلی و همراهی آحاد جامعه 
و ارتب��اط نزدیک ارکان دولت با گ��روه های مرجع و 
حضور مستمر دولتمردان در فضای مجازی و حقیقی 
برای اقناع مردم در تصمیماتی که گستره ملی داشته 

و سرنوشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
لذا ضروری است جنابعالی برنامه های خود را با توجه 
دقی��ق به جهت گیری ه��ا و اولویت های ذیل تنظیم 

و اجرا نمایید:
1- طراحی نظ��ام راهبردهای ارتباط��ات اجتماعی و 
اطالع رس��انی دولت برای تبدیل سیاس��ت های دولت 
به برنامه های ارتباطی موثر و متناس��ب با ش��رایط و 

نیازهای روز.
2- ت��الش ب��رای ارتقا همدلی می��ان دولت و ملت از 
طریق آش��نا کردن مردم ب��ا برنامه ه��ا، موفقیت ها و 
مش��کالت دولت و نیز انتقال و اطالع رس��انی مسائل 

مهم به جامعه.

الوروف:
افزایش غنی سازی اورانیوم ایران نقض 

توافق های پادمانی آژانس نیست
وزیر خارجه روس��یه ضمن بیان این مطلب که مسکو 
آماده برگزاری نشس��ت در س��طح وزرا درب��اره توافق 
هس��ته ای ایران است گفت که اقدام تهران در افزایش 
س��طح غنی س��ازی اورانیوم نقض توافق های پادمانی 

آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست.
»س��رگئی الوروف« می گوید روس��یه آماده برگزاری 
نشست س��طح وزرا درباره توافق هس��ته ای است، اما 
ش��رکت کنندگان باید پیش��نهادهای قابل قبول خود 
را پی��ش از نشس��ت آم��اده کنند. وی افزود: روس��یه 
موضوع ادامه افزایش س��طح غنی سازی اورانیوم ایران 
را بعی��د نمی داند، اما این به معن��ای نقض توافق های 
پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیس��ت.الوروف 
ضمن ضروری توصیف کردن برگزاری نشس��ت درباره 
توافق هسته ای، از ایران خواسته تا خویشتنداری کند. 
وزیر خارجه روسیه گفته است ایران سطح غنی سازی 
اورانیوم خود را از 3.67 به ۵ و احتماال به بیش از این 
مقدار افزایش بدهد، اما این به معنای نقض توافق های 
پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا پیمان منع 

اشاعه تسلیحات اتمی نیست.

اخبار

با ناطق نوری رایزنی نکرده ایم
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه جامعه روحانیت می گوید ما 
قصد ورود مستقیم به انتخابات و ارائه لیست نداریم، گفت: با این حال می گویند 
اگر شورای ائتالف بخواهد، ما حاضر هستیم عامل وحدت و دعوت کننده باشیم 

و همه اطراف اصولگراها را دعوت کرده و به وحدت بزرگ تری برسیم.
رئی��س جبه��ه پی��روان خط ام��ام و رهب��ری همچنی��ن در خص��وص رایزنی با 
ش��خصیت هایی چون حجت االس��الم ناطق نوری برای حض��ور در ائتالف اصولگرایان 
تصریح کرد: آقای ناطق یک وضعیت اس��تثنایی دارد و ایش��ان اصوالً االن اراده ای برای 

فعالیت سیاسی به این شکل ندارد و چندین دفعه هم با ایشان مذاکره شده است.
باهنر با بیان اینکه هرچند عده ای می گویند مواضع آقای ناطق تغییر کرده ولی من این 
را قبول ندارم، اظهار داش��ت: اینکه به صورت ساختاری کسی از آقای ناطق نوری دعوت 

کرده باشد چنین چیزی نیست.  فارس

سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه ثامن االئمه نیروی زمینی سپاه شد
همزمان با برگزاری همایش فرماندهان و مسئولین نیروی زمینی سپاه با حضور 
سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حسن 

مرتضوی فرمانده قرارگاه ثامن االئمه )ع( نیروی زمینی سپاه شد.
فرمانده جدید قرارگاه ثامن االئمه )ع( نیروی زمینی سپاه از رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس بوده و فرماندهی قرارگاه جواد االئمه )ع( س��پاه پاسداران در خراسان 
ش��مالی و همچنین فرماندهی سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان را در کارنامه 
کاری خود دارد. در این مراسم حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی نماینده 
ولی فقیه در س��پاه، حجت االس��الم محمد هادی رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در 

سپاه و سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز حضور داشتند.
در این مراسم سردار سالمی از زحمات سردار منصوری فرمانده فقید قرارگاه ثامن االئمه 

نیروی زمینی سپاه تقدیر و تشکر کرد.  سپاه نیوز

افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی حقوق هم جوابگو نیست
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد گفت: این یک واقعیت است که وقتی 
ما یک تورم طاقت فرسایی را در اقتصاد کشور مشاهده می کنیم دیگر افزایش 10 

الی 20 درصدی حقوق هم نمی تواند جوابگو و ترمیم کننده معیشت مردم باشد.
ش��کور پورحسین شقالن با اش��اره به ارزیابی خود از عدم اجرای مصوبه افزایش 
حقوق کارمندان، گفت: افزایش حقوق و مزایا در کشور تابع عوامل ریشه ای است 
که گاهی اقدامات مجلس و دولت هم به نوعی نمی تواند موثر واقع ش��ود. عضو ناظر 
مجلس در ش��ورای حقوق و دستمزد تاکید کرد: به اعتقاد بنده دولت باید مسیر تثبیت 
قیمت ه��ا را دنب��ال کرده و تورم را کنترل کند. وی با اش��اره ب��ه مصوبه مجلس درباره 
افزایش حقوق کارمندان دولت که به درستی اجرایی نمی شود، گفت: باید نسبت به حق 
و حقوق اقش��ار پایین و متوسط جامعه توجه داشت و اگر تعامالت با دولتمردان در این 

گونه زمینه ها کارساز نبود، باید از اهرم های نظارتی استفاده کرد  میزان

18 تیر 78 از جمله برگ های کتاب 
با  که  است  اسالمی  جمهوری  تاریخ 
پایان  غائله  صحنه  در  مردم  حضور 
یافت و حضور مردم در صحنه مانع 
به  بیشتر  خسارات  کردن  وارد  از 

کشور شد.
در  دانشگاه  کوی  ناآرامی های 
توقیف  به بهانه   78 سال  تیرماه 
خورد  رقم  این گونه  سالم،  روزنامه 
تیرماه  پنجشنبه 17  که ساعت 21 
با  نامعلوم  هویت  با  افراد  تعدادی 
با  پالکاردهایی  داشتن  دست  در 
مضمون اعتراض به توقیف "سالم"، 
تجمع  دانشگاه  کوی  سینمای  مقابل 
دانشجویان  تحریک  با  و  کردند 
اولیه  جرقه های  اعالمیه  پخش  و 
آشوب را ایجاد کردند و این عده با 
گذشت کمتر از یک ساعت با خروج 
غیرقانونی  تجمع  به  اقدام  کوی  از 
کوی  از  خارج  در  شعار  سردادن  و 
کردند و با حمله به تعدادی خودرو، 

فضای رعب و وحشت ایجاد کردند.
فرمانده  ناصح  اسدا...  سردار 
در  )ع(  سیدالشهدا  لشکر  وقت 
گفت وگویی نکات تازه ای را از فتنه 

78 بازگو کرده است.

نمای نزدیک

نماینده، ولی فقیه در س��پاه با تاکید بر اینکه بصیرت سیاسی 
برای پاس��دار واجب است، اما جناح بندی سیاسی برایش حرام 
اس��ت، گفت: مرز این دو مسئله جبهه انقالب است. ما همه در 
جبهه انقالب هستیم، اما در جناح بندی های سیاسی نیستیم.

حجت االسالم والمس��لمین عبداهلل حاجی صادقی در همایش 
فرماندهان و مس��ئولین نیروی زمینی سپاه در مشهد ،با بیان 
اینکه نیروی زمینی س��پاه باید به لح��اظ قدرت و قوت آماده 
باشد ،اظهار داشت : در واقع قدرت سازی برای تامین امنیت و 

گرفتن جسارت از دشمن، رسالت پاسداران انقالب است.

نماین��ده ولی فقیه در س��پاه با تاکید بر اینکه اش��راف رهبری 
معظم انقالب ،دش��من را زمین گیر کرده اس��ت تصریح کرد: 
ایش��ان با هوشمندی و بصیرت و ژرف اندیشی واقعیات پنهان 
جبهه اس��تکبار را رویت و نشان داده اند که پاسداری از اسالم 
و انقالب نیازمند درک همه جانبه بر وضعیت دشمنان است و 

صحنه محدودی ندارد.
وی افزود: تاریخ نش��ان داده است س��پاه هرگز خرج گروه ها و 
افراد نمی ش��ود، هرچند انتخابات مهم است اما روسای جمهور 
، مجلس و ... می آیند و می روند و آنچه می ماند جبهه انقالب 
اسالمی و سپاه به عنوان پاسدار این انقالب گفتمان ساز است.

وی به کتاب طرح کلی اندیش��ه اس��المی رهبر معظم انقالب 
اش��اره و یادآور ش��د: این س��خنان به س��ال ۵3 یعنی قبل از 
انقالب تعلق دارد و در آن جا آمده اس��ت که جامعه بی والیت 
جامعه مرده است. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با تاکید بر اینکه حکومت دینی حکومت والیی است، 
گف��ت: جامعه مرده و بی والیت برای امریکا و اس��تکبار خطر 
ندارد، 40 س��ال است در س��ایه والیت اهلل زندگی می کنیم و 
رهبری معظم برای 40 س��ال بعد نیز بیانیه می دهند که این 

نشانه جامعه زنده و با والیت است. سپاه نیوز

 ناگفته های سردار ناصح از ۱8تیر 78

 چرا سپاه خیابان جمهوری را خط قرمز اعالم کرد؟

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با بیان اینکه ما نه 
از جنگ می هراسیم و نه از آن استقبال می کنیم، 
گفت: نیرو های مسلح کشور گوش به فرمان والیت، 
پای کار و دس��ت به ماش��ه آماده پاسخ به موقع به 

هرگونه اقدام خصمانه دشمن هستند.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری  رئیس ستاد کل 
نیرو های مسلح در مراسم تکریم و معارفه جانشین 
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح، با اشاره به بدعهدی 
آمریکا و اروپا در موضوع برجام اظهار داشت: با وجود 
ُخلف وع��ده غرب در قبال برج��ام، نظام جمهوری 
اسالمی ایران یک سال صبر کرد و اجازه داد که همه 
م��ردم و حکومت های جهان مطمئن ش��وند که ما 

نسبت به تعهدات خود پایبند هستیم.
وی افزود:  ایران اس��المی نشان دادکه جنگ طلب 
نیست و قصد بدعهدی و تعرض به دیگران را ندارد 
و این دش��من اس��ت که بدعهدی می کن��د؛ اما از 
اردیبهش��ت امس��ال و در دوره ای تازه، مصمم شد 
ک��ه راهبرد جدیدی با عن��وان »مقاومت فعال« را 
در پیش بگیرد؛ دوره ای که برابر تدابیر عالی رهبر 
معظم انقالب اس��المی، دوره ای اس��ت که ما نه از 
جنگ می هراسیم و نه از جنگ استقبال می کنیم. 
در این دوره، مذاکره به معنای تسلیم است؛ لذا به 

آن »نه قاطع« می گوییم.
سرلش��کر باقری در ادامه با اشاره به تأکید فرمانده 

معظ��م کل ق��وا مبنی ب��ر پاس��خگویی قاطع به 
تهدیدات گفت: نیرو های مس��لح کش��ور گوش به 
فرمان والیت، پای کار و دست به ماشه آماده پاسخ 

به موقع به هرگونه اقدام خصمانه دشمن هستند.
سرلش��کر باقری توقیف یک فرون��د نفتکش حامل 
سوخت ایران از س��وی انگلیس به اتهامات واهی در 
آب های بین المللی را اقدامی تالفی جویانه و در پاسخ 
به اقدام مستقیم، شفاف و شجاعانه نیرو های مسلح 
ایران علیه پهپاد متجاوز دشمن دانست و تأکید کرد: 
این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی، 
در زمان و مکانی مناسب، پاسخ این اقدام ذلت بار مد 
نظر قرار خواهد گرفت. در پایان این مراس��م، ضمن 

قدردانی از تالش های سرلشکر »عطاءاهلل صالحی«، 
امیر سرتیپ »محمدرضا آشتیانی« به عنوان جانشین 

جدید رئیس س��تاد کل نیرو های مسلح معرفی شد. 
 ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر باقری:

توقیف نفتکش بی پاسخ نخواهد ماند

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی  صادقی: 
بصیرت سیاسی برای پاسدار واجب اما جناح بندی سیاسی حرام است

سرمقاله
مس��ائل دیگری هم به مذاکرات هسته ای ارتباط داده شد، 
حتی موضوع هس��ته ای باعث ش��د تا در جریان و در طول 
مذاکرات یک فضای دوقطبی موافق و مخالف راه بیفتد که 
البته هنوز هم وجود دارد که باید گفت چنین فضایی برای 
جمهوری اسالمی ایران مناسب نبوده و نیست، هر چند از 

شدت آن کاسته شده است.
به هر حال، برجام باعث ش��د برخی از مسائل و پرونده های 
مهم در جمهوری اسالمی ایران که به مباحث امنیت ملی 
نیز مربوط می ش��د، تحت تاثیر قرار بگیرد و آنگونه که باید 

به آنها پرداخته نشود. 
برجامی که قرار بود تحریم های اقتصادی را بردارد تا زندگی 
مردم را راحت تر کند، اما برعکس چنین ادعایی ثابت شد 

که البته قابل پیش بینی و پیشگیری بود.
گفتنی ها درب��اره برجام و پرونده جیس��ون رضاییان زیاد 
است،  اما اقتضای زمان هنوز این ایجاب را ایجاد نکرده که 

همه آنها گفته شود. 


