
»همراهي م�ردم« مهم ترين مس�ئله اي اس�ت كه 
اي�ن روزها هدايتگران اغتشاش�ات دغدغ�ه آن را 
دارند؛ رسانه ها و تمام ظرفيت شبكه هاي اجتماعي 
ضدانقالب ام�روز به دنبال تأثير بر جامعه هس�تند 
تا هر طور ش�ده آنها را براي اغتش�اش وارد ميدان 
كنن�د، اما ب�ا خاموش ش�دن آت�ش اغتشاش�ات، 
نااميدي آنها ب�راي به  نتيجه رس�يدن اين تالش ها 
نيز بيشتر مي شود. براي بررسي بيشتر راهكارهاي 
نظام س�لطه، نمونه هاي تاريخ�ي و تفاوت هايي كه 
اتفاقات ام�روز ب�ا ديگر اقدام�ات نظام س�لطه در 
گذش�ته و در ديگر كشورها داش�ته به سراغ دكتر 
فيروز اصالني، دانش�يار و مدير گروه حقوق عمومي 
و بين الملل دانشگاه تهران رفتيم و در گفت وگويي 
تفصيل�ي اي�ن موضوع�ات را بررس�ي كرده اي�م. 

نقش نظ�ام س�لطه در تهيي�ج جامعه به 
اغتشاش را چگونه مي بينيد؟ چه اهدافي 

را دنبال مي كنند؟
نق��ش نظ��ام س��لطه در برپاي��ي اغتشاش��ات اخير و 
اس��تفاده هايي كه از اين امر مي كند، دقيق��اً مرتبط با 
اهداف كلي آنهاست. نظام سلطه به سردمداري امريكا 
خصوصاً بعد از جنگ دوم جهاني يك نظام كاماًل خشن، 
ضدمردمي و ض��دآزادي توده هاي مردم در سرتاس��ر 
دنياست. هر جايي كه نظام سلطه پا گذاشته، استقالل و 
آزادي مردم را از بين برده و حقوق ملت ها را براي تأمين 

منافع خودش ضايع كرده است. 
تأمين منافع نظام سلطه جز با مقابله و سركوب حقوق 
ملت ه��اي آزادي خواه و مس��تقل امكان پذير نيس��ت، 
بنابراين هر جايي كه پاي اين نظام باز شده با كودتا روبه رو 
هستيم. مشهور اس��ت از فردي پرسيدند چرا در امريكا 
كودتا نمي شود، كه در جواب گفت به  دليل اينكه امريكا 

در واشنگتن سفارت ندارد!
نظام سلطه، ريش��ه دولتي را كه ديكته ها و اوامر آنها به 
سركردگي امريكا  رعايت نمي كند از بيخ  و بن مي كند. 
امريكا بيش از 70 كودتا در كشورهايي كه مي خواستند 
مستقل باش��ند، انجام داده اس��ت؛ به  دليل اينكه  اين 
خودساماني ناشي از اراده مس��تقل توده هاي ملت را به  
هيچ وجه برنتابيده و به سركوب ملت هاي مستقل مبادرت 
كرده است. زماني كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه اسبق 
امريكا خيلي خوب اين مطلب را اين گونه توضيح داد كه 
گفت، هر جا بين ثبات و دموكراسي به ويژه در غرب آسيا 
تعارض باشد، امريكا گزينه ثبات را مي پذيرد؛ علت اين 
است كه هر جا رژيم با ثبات يك كشور دستخوش تغيير 
شود و دموكراس��ي محقق ش��ود بي  بر  و  برگرد امريكا 
شكست مي خورد. همان گونه كه غرب آسيا به ويژه پس 
از انقالب اسالمي، تبديل به ويترين شكست هاي امريكا 
شده است. به  همين دليل امريكا از ثبات يعني از رژيم هاي 
ديكتاتوري و فاسد حاكم بر ملت ها طرفداري مي كند و 
مانع تحقق اراده توده هاي مردم مي شود. اين استراتژي 
امريكا براي تأمين منافع خود در سرتاسر دنيا و در طول 

تاريخ بعد از جنگ دوم جهاني است. 
برخي استراتژي مداخله امريكا در مورد 
ايران را به  دليل ماهيت جمهوري اسالمي 

مي دانند. 
خصومت امريكا با ملت ها و ملت ما ديرينه و مسبوق به 
سابقه تاريخي است. درست است انقالب اسالمي سال 57 
و نظام و مدل خاص سياسي مبتني بر اسالم ناب محمدي 
و واليت فقيه كه ب��ا رأي ميليون ها آحاد ملت و با 98/2 
درصد آرا، برس��ركار آمد چون ماهيت ديني و ضد نظام 
سلطه دارد، امريكا آن را بر نمي تابد، اما دشمني امريكا در 
دهه 30 هم وجود داشت؛ آن زمان كه دولتي ملي گرا با 
گفتمان غير مذهبي سركار بود و سخني از اسالم و انقالب 
اسالمي نبود، چرا با كودتاي بيست و هشتم مرداد آن را 

سرنگون كردند؟
در ابتداي دهه 30 مجلس ملي گرا با انتخاب نسبتاً آزاد و 
با حضور برخي از افراد طرفدار ملت توانست دولت ملي گرا 
به  وجود آورد و نخس��ت وزير ملي گرا هم با پش��تيباني 
جريان مذهبي به رهبري آيت اهلل كاشاني  و سيدمجتبي 

نواب صفوي برسركار آمد. 
دولت ملي مصدق با پشتيباني روحانيت و علما برسركار 
آمد، اما همين آقاي مصدق به تعبير رهبر معظم انقالب، 
روحاني و اسالم خواه نبود و حتي ادعاهاي خالف اسالم 
را هم مطرح مي كرد، با روحانيت به ويژه آيت اهلل كاشاني 
برخورد مناسبي نداشت تا جايي كه افرادي مانند شهيد 
نواب صفوي و واحدي ه��ا را به زندان انداخ��ت و با آنها 
برخورد منفي كرد، ولي امريكايي ها حتي دولت اين فرد 
ملي گرا را هم تحمل نكردند و در عملياتي به نام آژاكس يا 
همان كودتاي 28 مرداد اين دولت ملي را سرنگون كردند. 
يعني يك دولت ملي گرايي كه كامالً با امريكا مرتبط بود، 

با ترومن در ارتباط و به او خوشبين بود. 
عامل موفقي�ت امريكا در اي�ن كودتا چه 

بود؟
اصوالً موفقيت كودتاها مبتني بر چند مورد است. يك 
عامل بس��يار مهمي كه مي تواند كودت��ا را به موفقيت 
برساند، تضعيف جايگاه نظام سياسي مستقر در جامعه 
در اذهان مردم و س��لب پايگاه اجتماعي اس��ت. اگر به 
جريان كودتاي 28 مرداد توجه كنيد، مي بينيد كه در آن 
زمان كتاب »نگهبانان سحر و جادو« توسط سي آي اي 
نوشته و  به اسم حزب توده منتشر شد و براي نيروهاي 
مذهبي و به ويژه روحانيت ارسال مي شد تا در ميان ملت 
اين تصور ش��كل بگيرد كه جرياني كمونيستي دارد به 
واسطه دولت ملي مصدق برسركار مي آيد؛ تالش كردند 
از طريق شبكه »بدامن« با استفاده از مطبوعات و كتاب و 
نويسندگان نشريات مزدور امريكا و مقاالت تهيه شده اي 
كه به  آنها براي چاپ داده مي شد، افكار عمومي مردم را 
عليه دولت ملي جهت دهند و ه��واداران دولت به ويژه 
مذهبي ها، نيروهاي انقالبي و آيت اهلل كاش��اني را به آن 

بدبين كنن��د و در اين كار موفق ش��دند.  وقتي كودتا با 
عناصر اوباش و فواحش به ميدان داري ش��عبان بي مخ 
اتفاق افتاد، توده هاي مردم��ي به دليل همان تبليغات 
گسترده و بدبيني هاي ايجاد شده، بي تفاوت ماندند و در 
كنار مصدق و دولت قرار نگرفتند  و از آن حمايت نكردند. 
در نتيجه جريان آشوبگر و اغتشاشگر و پادوي امريكا و 
انگليس به رهبري شعبان بي مخ توانست نيروهاي انقالبي 
را به حاشيه ببرد و مصدق را كه خانه  به  خانه در حال فرار 

بود، دستگير و  دولت ملي را ساقط كند. 
اس��تعمار توانس��ته بود بي  تفاوتي و انفع��ال را در ميان 
نيروهاي انقالبي نسبت به دفاع از دولت و مقابله با كودتا 
و عوامل ميداني آن ايجاد كند، ولي اگر توده هاي مردم 
پاي دولت ملي مصدق ايس��تادگي مي  كردند و جلوي 
كودتاگرها مثل ملت پس از انقالب مي  ايستادند و با همه 
جريان هاي باطل آشوبگر و اخاللگر امنيت ملي برخورد 
مي  كردند، كودتا به جايي نمي  رسيد. اگر اكنون هم حضور 
ملت را در صحنه نداش��تيم، نظام سلطه مثل جريانات 
پادوهاي امريكا و انگليس در عمليات آژاكس در س��ال 

1332 موفق مي  شد. 
اين حض�ور مردمي ك�ه جل�وي كودتا را 

مي  گيرد، چه مشخصاتي دارد؟
بي  تفاوت نبودن، فعال بودن، در صحنه حاضر شدن، بينش 
سياسي بسيار باال داشتن. بصيرت عميق و روشن  بيني 
بسيار زياد مردم ناش��ي از حركت ها و اقدامات رهبري 
معظم انقالب و ياران فداكار ايشان در عرصه جهاد تبيين 
اتفاق افتاد. اگر بصيرت حاصل از اين روشنگري ها نبود، 
مردم در ميدان نمي  ايستادند و عماًل عمليات اغتشاشي 
برخی  كه به  زعم باطل خودشان به  دنبال براندازي است 
و توسط دشمن جهت داده شده بود، اتفاق مي  افتاد، مردم 
دچار بي  تفاوتي و خالي كردن عرصه مي  ش��دند و وقتي 
اين اتفاق مي  افتاد شرايط مصداق اين شعر شاعر مي  شد 
كه مي  گويد »شمع شب  افروز چو پنهان شود/ شب  پره 
بازيگر ميدان ش��ود. « وقتي مردم در صحنه نباش��ند، 
ش��عبان بي  مخ ها و پري بلنده فاحشه، عرصه را تحويل 
خواهند گرفت و در عرصه ميدان داري خواهند كرد. شمع 
شب  افروز بايد بماند و اال همان باليي را برسر ملت ايران 
و انقالب اسالمي مي  آوردند كه در كودتاهاي مختلف در 

كشورهاي جهان آوردند. 
مختصات حضور مردم چيست؟

اين حضور يعني بدنه اجتماعي قابل اعتنايي از انقالب 
خود دفاع مي كند و با تمام وجود بر مواضع عدالت  طلبانه، 
آزادي  خواهانه و استقالل  خواهانه خودش تأكيد مي  كند، 
براي آن جان مي ده��د، ايثار مي  كند و همه هس��تي، 
فرزندان و ياران خودش را فدا مي  كند تا اين علم جمهوري 
اسالمي يعني حكومت مبتني بر واليت فقيه در كشور در 

اهتزاز بماند. 
به تجربه تاريخي اثبات شده هيچ علمي برپا نمي  شود و 
برجا نمي  ماند، مگر به واسطه پشتيباني بدنه اجتماعي 
قابل اعتنا كه اميرالمؤمنين )ع( در خطبه شقشقيه از آن 
به حضور حاضر و وجود ناصر تعبير مي  كنند؛ يعني همان 
بدنه اجتماعي كه مي  تواند در وزن  كش��ي هاي سياسي 
و اجتماعي تأثير عمده بر پيروزي جريان نظام مس��تقر 
سياسي حاكم بر كشور داشته باشد، بنابراين توده هاي 
ميليوني مردم چه ايجابي و چه سلبي مي  توانند در ناكامي 

يا موفقيت عمليات دشمن بسيار تأثيرگذار باشند. 
در ت�الش نظ�ام س�لطه ب�راي براندازي 
حكومت در ايران، نف�س نظام جمهوري 

اسالمي چه اهميتي دارد؟
عالمت جمهوري اس��المي ايدئول��وژي و مواضع ملت 
ما  ست كه فلسفه وجودي خاص آن را تشكيل مي  دهد و 
اين عالمت با اين پشتيبانان قابل اعتناي چند  ده ميليوني 
ملت برپا شده و تداوم پيدا كرده اس��ت. عالم سياست، 
عالم تزاحم اس��ت و نوع و ميزان كنش ها و واكنش هاي 
اراده ه��اي موجود در صحنه و ميدان نتيجه را ترس��يم 
مي  كند. بر همين اس��اس، ريش��ه ناكامي اغتشاشات 
كنوني برآمده از توطئه س��ازمان جاسوس��ي امريكا و 
هم پيمانان غربي آن در انگليس، فرانسه و آلمان نيز در 
همين حضور ميليوني قابل اعتنا  حاض��ر و فداكار پاي 
علم انقالب و حكومت مبتني بر واليت فقيه اس��ت. در 
مقايسه با جريان كودتاي 28 مرداد كه اغتشاشات اوباش 
و فواحش زمينه پيروزي آن كودتا را فراهم كرد، اكنون 

استعمار و پادوهاي آنها و سرمايه هاي نتانياهو در ايران 
كه مانند نهنگ هاي درنده اي در رسانه هاي خودشان به 
جان افكار عمومي ملت افتاده اند، به  دليل همين حضور 
هوشيارانه و همه جانبه مردم در عرصه شكست خوردند. 
يقيناً اگر اين وضعيت حضور فعال و هوشيارانه ملت نبود 
و كوچك ترين انفعال و بي  تفاوتي ملت درقبال كش��ور 
و انقالب وجود داش��ت، اغتشاش��ات مي  توانست تأثير 
بگذارد و دش��من را اميدوار و دلگرم كند، اما به شهادت 
تحقيق هاي ميداني، توده هاي مردم نه  تنها با اغتشاشگران 
معدود همراهي نكردند، بلكه عليه آنها هم اقدام كردند و با 
حضور خود ميدان را بر آنها تنگ و آنها را مجبور به فرار از 
صحنه اغتشاشات كردند و موجب ناكامي طراحان اصلي 
خارجي شدند. همين است كه شاهد هستيد كه فضاي 
اغتشاشات از شدت و حدت روزهاي اول افتاد و به لطف 
خدا جمع شد. ساختار فرماندهي دروني آنها نيز به هم 
ريخته است. برخي تحركات مذبوحانه نيز به علت همين 
گسيختگي ساختاري و ارتباطي است كه برخي پادوهاي 

دست چندم هنوز در توهم قرار دارند. 
نقش رسانه ها براي تأثير بر افكار عمومي 

مردم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به تعبير يكي از كاريكاتوريس��ت هاي كشور، درندگان 
رسانه اي يا به تعبير بنده زرادخانه هاي دشمنان اسالم 
و انقالب موفقيت خودش��ان را در تأثيرگذاري بر اذهان 
عمومي دنبال مي  كنند. در همه انس��ان ها يك قابليت 
تأثيرپذيري وجود دارد و به دليل استفاده از همين قابليت 
طبيعي در انسان ها اس��ت كه روانشناسان اجتماعي و 
جامعه  شناسان سياسي به استعمار و نظام سلطه جهت 
مي  دهند و براي آنها سناريو تعيين مي  كنند كه چگونه 
بر اذهان توده هاي مردم تأثير بگذارن��د، بنابراين روي 

تأثيرگذاري بر اذهان مردم كار مي كنند. 
تفاوت عمده جنگ سخت و سرد در همين است كه در 
جنگ سخت دنبال شكستن استخوان ها هستند، اما در 
جنگ سرد اراده ها را سست می كنند و مي  شكنند. واقعاً 
دشمن نتوانست در جنگ سخت با ملت ما هماوردي كند، 
شكست خورد و بعد از هشت سال ملت ما با استقامت و 
حضور در ميدان بر تخت سينه دشمن كوبيدند و او را از 
مرزهاي ايران خارج كردند. در آن هشت سال مقاومت 
با ايثارها و جانفشاني  ها، ملت توانست فكه ها و شلمچه ها 
به  وج��ود بياورد و فكه ها و ش��لمچه ها ب��ه  دليل اينكه 
شرف و عزت ملت ما را تأمين كنند بر تارك تاريخ ايران 
مي  درخشند. اگر اين ايثار رزمندگان و جانبازي ملت نبود 
و اگر اين ويلچري  هايي كه س��ند عزت، شرف و ناموس 
ملت ما هستند، نبودند، امروز سخن از ايران اسالمي و 

استقالل و عزت وجود نداشت. 
به همين دليل كه ملت به رهبري امام راحل )ره( مردانه 
و ايثارگرانه ايس��تاد و بر دهان امريكا و عواملش به  ويژه 
صدام زد و آنها را به خارج از مرزهاي بين المللي انداخت، 
امريكا به  دنب��ال اين افتاد همانگونه ك��ه واينبرگر وزير 
اسبق امورخارجه امريكا اعالم كرده بود، ريشه ملت ايران 
را خش��ك كند؛ آنها با ملت ايران سروكار دارند. االن هم 
اين اغتشاشات و خش��ونت عريان و بي  سابقه كالمي و 
عملي از خودشان نش��ان مي  دهند تا بتوانند مستقيماً 
با ملتي كه به قول واينبرگر بايد ريش��ه آنها خشكانده 
ش��ود، مقابله كنند.  مي خواهند از ملت انتقام بگيرند و 
آنها را از صحنه بيرون كنن��د، چراكه نقاط قوت انقالب 

ناشي از اين ملت اس��ت و مي  خواهند به تكي كه مردم 
با انقالب به امريكا و هم پيمان��ان آن در دنيا زدند، پاتك 
بزنند؛ از اول انقالب استراتژي دشمن اين بوده كه بين 
ملت و نظام شكاف ايجاد كند، در  حالي  كه مهم ترين هنر 
انقالب اسالمي اين بود كه شكاف بين ملت و دولت را پر 
كرد. قبل از انقالب بين ملت و دولت شكاف بود. به همين 
علت، راهبرد اساس��ي دش��منان انقالب به سردمداري 
امريكا پيگيري ايجاد ش��كاف بين ملت و دولت بوده و 

هست و خواهد بود. 
نظام س�لطه اين ايجاد شكاف بين ملت و 

دولت ايران را چگونه دنبال مي  كند؟
نارضايتي  تراشي  ها، اختالف  افكني  ها، تزريق يا تحميل 
نفوذي ها در مناصب حس��اس و كليدي، جريان برانداز، 
ايجاد جنگ تحميل��ي و راه اندازي جنگ ن��رم و ناتوي 
فرهنگي گس��ترده و بي  امان كه از دوم خرداد ش��روع 
ش��د و به  ويژه در دولت قبلي ش��دت و توسعه پيدا كرد 
و با 20،30 كه نس��خه استعماري دش��من براي تزلزل 
در پايه هاي اخالقي و اعتقادي ملت بود، داشت تكميل 
مي  ش��د، حتي اختالس ها و سوءاستفاده هاي مالي هم 
به اعتقاد من، در همين جهت با برنامه ريزي مش��خص 
و هدفدار توسط دشمن پيگيري و عملياتي شده است؛ 
يعني دش��من نيروهاي خود را در دولت نف��وذ داده تا 
بتواند پول هاي ملت را باال بكشند، به خارج منتقل كنند 
و بعد آن را ماي��ه تخريب نظام و بدبين س��اختن مردم 
قرار دهند. اينك��ه دزدان بيت الم��ال و مترفين  با نظام 
س��لطه پيوند تنگاتنگ دارند و به آنها پناهنده شده اند 
و مانع استرداد آنها مي  ش��وند خود مؤيد با برنامه بودن 
اختالس ها در راستاي استراتژي كالن فوق  الذكر است. 
همان اختالسگران، سرمايه  داران و محافل فاسد وابسته 
به اس��تكبار كه امروز در كنف حمايت كشورهاي غربي 
جا خ��وش كرده اند، عالوه ب��ر عربس��تان دارند هزينه 
اغتشاشات را مي دهند.  اغتشاشات توسط محافل مالي و 
سرمايه  داري غرب تأمين مي  شود و اين محافل مالي كه 
بخشي از آنها در درون كشور هستند، پروژه ايجاد شكاف 
بين ملت و دولت را هماهنگ با استراتژي امريكا انجام 
مي  دهند؛ اگر جريان هاي اطالعاتي و امنيتي روي اين 
موضوع دقيق كار كنند، مشخص مي  شود كه اين عوامل 
در پيوند با سازمان هاي جاسوسي و از قبل سازماندهي 
شده دست به اختالس، سوءاستفاده، نارضايتي  تراشي و 
ايجاد ناكارآمدي در سيستم اداري، آموزشي و فرهنگي 
كشور زده بودند و به همين دليل است كه جنگ نرم را 

براي تحقق راهبرد كالن دشمن سامان دادند. 
راهكار دش�من در جنگ نرم عليه ايران 

چيست؟
عرض كردم در جنگ سخت استخوان ها و در جنگ نرم 
اراده ها را مي  شكنند. در جنگ سخت دشمن ناكام شد، 
چون ملت با فداكاري تمام ايستاد. حال در جنگ نرم به 
 دنبال شكستن اراده هاي ملت و مسئوالن كشور هستند. 
بر همين اساس دنبال اين هستند كه با تأثيرگذاري بر 
اذهان مردم، محاسبات مردم و مسئوالن را تغيير دهند و 
وقتي اين تغيير اتفاق افتد به جاي اينكه دشمن به درون 
بيايد و بخواهد اقدام كند، همين داخلي ها هستند كه به 

استقبال دشمن خواهند رفت. 
داخلي هاي فاسد و تحت تأثير جريان استعمار مي  توانند 
زمينه حضور نظام س��لطه را فراهم كنند و اال جمعيت 

ميليوني ملت بحمداهلل به  علت آميختگي با س��نت ها 
و باورهاي عمي��ق و ديرين��ه و دين��ي تحت تأثير اين 
فضاسازي دشمن قرار نگرفتند و قرار هم نخواهند گرفت. 
البته با آنكه جهاد تبيين توانس��ته اين بصيرت افزايي و 
هوشياري  آفريني را در مردم مؤمن ايجاد و تقويت كند، 
اما متأسفانه ماهواره ها و فضاي مجازي ولنگار كه به تعبير 
رهبر معظم انقالب مديريت آن متأسفانه به  علت غفلت 
و اهمال مس��ئوالن يا خداي ناكرده نفوذي ها به  دست 
دشمن است، توانسته در برخي از اقشار بسيار محدودي 
كه تحت تأثير آنها هس��تند، تأثيرگذار باش��د و معموالً 
همين افراد تربيت  ش��ده فضاي مجازي ولنگار هستند 
كه در اغتشاشات شركت داشتند. اين امر دقيقاً ناشي از 
همان تأثيرپذيري از رسانه ها و ابزارهاي ارتباطي گسترده 
و متعدد دشمن و فضاي مجازي ولنگار و فاقد مديريت 
داخلي است. متأس��فانه اين افراد قربانيان نبود اعمال 
مديريت داخلي در فضاي مجازي رها و ولنگار هستند و 
مسئوالن قاصر يا مقصر روز قيامت بايد پاسخ اين اهمال 
يا عمد خود را بدهند. به  هر  حال، تصويرس��ازي وارونه، 
دروغ  پراكني و شايعه پراكني و بر  هم  زدن امنيت رواني 
جامعه و تهييج افراد خالي  الذهن و گروگان گيري افراد در 
فضاي مجازي زمينه  ساز ظهور اين اغتشاشات بوده است. 
سكوت نخبگان يا بعضاً تحريك نخبگان حوزه و دانشگاه 
هم كه انتظار نخبگ��ي و بصيرت افزايي در حوزه تقويت 
همبستگي و امنيت ملي از آنها مي  رود، بي  تأثير نيست. 
الحمدهلل مانند هميشه، جمعيت ميليوني مردم كه بصير 
و هوشيار هستند باز يك گام جلوتر از خواص قرار گرفتند 
و در مقابل اين اغتشاشات در ميدان ايستادند و آنها را به 

انزوا و خروج از صحنه كشاندند. 
در پايان سرنوش�ت اغتشاش�ات اخير را 

چگونه مي بينيد؟
اين اغتشاشات به  علت جهت گيري بر خالف مسير ملت و 
نداشتن پايگاه اجتماعي راه به جايي نبرد و شكست خورد 
و در آينده هم به لطف خدا به همين داليلي كه عرض شد 

راه به جايي نخواهد برد. 
نظام آشوب ها و طوفان هاي سخت و عقبه هاي دشواري 
را به علت رهبري بي  بديل و فداكاري و حضور هميشگي 
و هوشيارانه ملت در صحنه با موفقيت پشت  سر گذاشته 
است. اين اغتشاشات از حيث قدرت سازماندهي و آهنين 
بودن تشكيالت و گستردگي اعضا و نيروهاي ميليشيايي 
و وفور سالح هاي دزديده شده از پادگان هاي اول انقالب، 
يك هزارم آنها هم نيستند و براي ملت و نظام ما عددي 
محسوب نمي  شوند. گروهك ها و سازمان هاي مسلح و 
آهنين باسابقه ماركسيستي و  التقاطي مزدور امريكا و 
شوروي سابق در دس��تان ملت ما پودر شدند و رهبران 
مزدور آنها خودشان پشت صحنه نشستند و جوان هاي 
خام و بي  تجربه را با اغواگري و تحريك احساسات تهييج 
كردند و به  ميدان فرستادند و در مواجهه با سيل و سيلي 
ملت قرباني كردند و در نهايت هم چون جايي در ميان 
ملت نداشتند، مجبور شدند خودش��ان به دامن ارباب 

امريكايي  شان پناه ببرند. 
به همين علت اس��ت كه نظ��ام جمهوري اس��المي با 
ظرفيت بس��يار بااليي كه دارد، مدارا و سعه  صدر بسيار 
عظيم و شگفت  انگيزي از خود در قبال اين اغتشاشات 
نش��ان داد و اصاًل اينها را در حدي نمي  داند كه بتوانند 
توهمات القايي  شان را عملياتي كنند. نظام از آن بيدهايي 
نيست كه در مقابل تعداد معدود و محدود انگشت  شمار 

اغتشاشگران بلرزد. 
جمع كردن بساط اغتشاشگران عليه اسالم و انقالب براي 
ملت ما كار چندان دشواري نيست، اما نظام مانند برخورد 
با منافقين و فتنه گران، بر اساس سياست امهال و ارشاد 
علوي، ضمن حفظ و ايستادگي برمواضع اصولي خودش 
تالش كرده تا ناآگاهان و فريب  خوردگان احتمالي ريزش 
كنند و با شناسايي دقيق و همه  جانبه بر خورد مناسب 
و به  موقع ب��ا طراحان و صحنه گردان��ان و عوامل اصلي 
انجام دهد.بنابراين در اين اغتشاشات هم مانند هميشه 
با سياست امهال و ارشاد نظام، برخي از افرادي كه در اثر 
فضاي مجازي ولنگار و تصوير سازي و دروغ پراكني هاي 
امپراتوري رسانه اي دشمن دچار هيجانات شده و فريب 

خورده بودند، دچار ريزش شدند. 
البته صدا  و  سيما با بررس��ي حقوقي قضايا و تهيه فيلم 
و كليپ هاي سازنده و بصيرت افزا عليه هنجارشكني و 
نقض امنيت مي  تواند اين ريزش را بيش  از  پيش سرعت 
و افزايش دهد و به  جاي دعوت از عناصر مس��ئله دار كه 
بعضاً باني و عامل آسيب رس��اندن به اعتماد عمومي و 
ايجاد زمينه هاي اغتش��اش و نارضايتي بوده و هستند 
بر تقويت قانون  گرايي و هنجارها و افشاي پشت  صحنه 
جريان برانداز تالش كند. نش��ان دادن عواقب جواناني 
كه قرباني سازمان هاي تروريستي امريكايي منافقين و 

ماركسيست ها شدند خيلي مي  تواند روشنگر باشد. 
اين نكته را هم در پايان الزم است عرض كنم كه نهادهايي 
حافظ امنيت خودشان بايد امنيت داشته باشند تا بتوانند 
امنيت را برقرار كنند. همانطور كه امنيت كشور و ملت 
در هيچ نظامي شوخي بردار نيست و هيچ كشوري براي 
براندازانش فرش قرمز په��ن نمي  كند، صبر و حوصله و 
تس��امح نظام و مردم ما هم ان��دازه اي دارد و مانند بقيه 
كشورها بر سر حفظ و تقويت استقالل و امنيت كشور و 
مردم و دفاع از فلسفه وجودي نظام سياسي كه به پشتوانه 
خون هاي مطهر شهدا و ايثار فرزندان پاكباز ملت و انقالب 
برپا شده ش��وخي نمي  كنند و با تمام قدرت با عوامل و 
ميدان  داران اصلي هنجارشكن و مزدور دشمن كه قصد 
انتقام از ملت عزيز پش��توانه اصلي نظام را دارند، مقابله 

می كنند و به آنها درسي سخت خواهند داد. 
مطالبه ملت آن ه��م با توجه به اين همه مس��تندات و 
اطالعات گسترده موجود از خشونت عريان و بي  سابقه 
اغتشاشگران و محاربان مس��لح و ناقضان امنيت ملي، 
برخورد قاطع و قانوني و بازدارنده و سريع و پشيمان  كننده 

دستگاه قضايي است. 

884984403سرويس اجتماعي
این بار كودتاي رسانه اي امریكا را شكست دادیم

وضعيت اجتماعي، تاريخي و رسانه اي اغتشاشات اخير در گفت و گوي »جوان« با فيروز اصالنی استاد دانشگاه تهران

 رئيس س��ازمان محيط زيس��ت گفت: ش��ركت هاي دانش بنيان و 
دانشمندان جوان ايراني ظرفيت هاي بسيار مناسبي را براي حل مسائل 

محيط زيستي در ايران فراهم كرده اند. 
 سرپرس��ت س��ازمان نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور از 
تخصيص اعتباري بالغ بر 725 ميليارد تومان براي استانداردس��ازي 
سامانه هاي گرمايشي مدارس و تأمين تجهيزات هنرستان ها خبر داد. 
 رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: آموزش هاي حقوقي و آگاهي 
جوانان از حقوق و تكاليف خود، آنان را در شكل گيري جامعه  اي پويا و 

مردم ساالر سهيم خواهد كرد. 
 يك كارشناس حوزه آب با اشاره به طرح آبياري فضاي سبز شهرداري 
تهران گفت: استفاده از آب خام منابع زيرزميني براي فضاي سبز شهري 
در س��ه دهه اخير شايد توجيهي داش��ت، اما در حال حاضر هيچ گونه 

توجيهي ندارد و بايد به سمت استفاده از پساب رويم. 

سجاد آذري
  گفت و گو

حسین سروقامت

»هاروكي موراكامي« نويس�نده برجسته ژاپني و برنده جايزه 
فرانتس كافكا عبارت مشهوري دارد كه به زبان هاي زنده دنيا 

ترجمه شده است:
»وقتي طوفان تمام مي ش�ود، يادت نمي آيد چط�ور از دل آن 
گذشتي و چطور از آن جان به در بردي. حتي مطمئن نيستي كه 
آيا واقعًا طوفان تمام شده يا نه، اما در اين ميان يك چيز قطعي 
است. وقتي طوفان را پشت سر گذاردي، ديگر همان آدم قبل 

از طوفان نيستي. . . همه قصه طوفان همين است!«
من به اين حرف س�خت معتقدم. با اين تفاوت كه مهم است ما 

چگونه با طوفان مواجه شويم. 
از آن بگريزيم، به آن تن بسپاريم يا سينه به سينه با آن روبه رو 

شويم!
بله؛ در هر صورت ما همان آدم قبل از طوفان نيستيم، اما اگر با 
آن روبه رو شويم، به دل طوفان بزنيم، در بطن اين پيكر فرسوده، 

قهرماني را ساخته و پرداخته ايم!
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  نادري – تهران: در زمان تبليغات انتخاباتي شعار حل مشكل 
مسكن در دولت آقاي رئيس��ي جزو اولويت هاي اين دولت بود. بعد 
از گذشت يك سال هنوز مشكل مس��تأجران حل نشده و وضعيت 
مسكن از قبل هم بدتر شده است. چرا براي دريافت وام وديعه مسكن 
كد رهگيري جديد درخواست مي كنند، در حالي كه مستأجر تصميم 
بر تمديد قرارداد سال قبل را دارد؟ چرا نمي شود از همان كد رهگيري 
سال قبل استفاده  كرد؟ همين كد رهگيري جديد هزينه  اضافه روي 
دست مستأجران   مي گذارد. مسئوالن حوزه مسكن از وزارت گرفته 
تا بقيه اگر توانايي حل مشكالت حوزه مسكن را ندارند، استعفا بدهند 

تا شايد كسي پيدا شود اين مشكالت را حل كند. 
  شهروند – تهران: از مس��ئوالن تقاضا مي كنم به امنيت اماكن 
عمومي به  ويژه مترو توجه بيشتري داشته باشند. با توجه به اتفاقات 
صورت گرفته و ش��هادت جمعي از هموطنان در حوادث تروريستي 
الزم اس��ت روي رفت  و  آمد هايي كه با مترو ص��ورت مي گيرد، دقت 
بيشتري انجام شود. تردد ميليوني مس��افران و جابه جايي وسايل به 
وسيله مترو و ازدحامي كه در برخي ايس��تگاه ها وجود دارد، ايجاب 
مي كند كه مسئوالن به امنيت اين اماكن توجه ويژه داشته باشند تا 

اتفاق ناگواري پيش نيايد. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

رئيس سازمان غذا و دارو خبر داد

ادامه واردات تا اشباع بازار دارو
رئيس س�ازمان غذا  و  دارو با تأكيد بر اينك�ه حمايت از توليد يك 
اصل اس�ت و تا زماني كه نياز كش�ور تأمين ش�ود، اي�ن حمايت 
ادامه خواهد داش�ت، در عين حال گفت: يك محموله دارويي روز 
جمعه وارد كشور مي شود و طي هفته آينده نيز به تدريج واردات 
محموله ه�اي ديگر ادامه خواهد داش�ت ت�ا نياز بازار رفع ش�ود. 
سيدحيدر محمدي، رئيس س��ازمان غذا و دارو اظهار كرد: با توجه به 
تحريم و شرايط خاص كشور همواره به واردات به  عنوان يك تهديد نگاه 
مي كنيم، بنابراين براي تأمين پايدار فرآورده هاي سالمت محور بايد به 
توليد داخلي متكي و خودكفا باشيم.  وي افزود: در حوزه صنايع غذايي، 
كش��ور در وضعيت مطلوبي قرار دارد، البته برخي ارگان هاي موازي در 
وظايف سازمان غذا و دارو دخالت مي كنند كه اين موضوع خط قرمز ما 
است و قطعاً مورد پيگيري قرار مي گيرد.  معاون وزير بهداشت با اشاره 
به خودكفايي در توليد انواع مكمل ها در كشور  تصريح كرد: در سال هاي 
نه چندان دور، كل مكمل هاي بازار كشور از مسير واردات تأمين مي شد 
كه در  حال  حاضر اين عدد به صفر رسيده و تمامي مكمل هاي مورد نياز 
در داخل كشور توليد مي شود، فقط در بخش كوچكي از شيرخشك هاي 
بيماران متابولي��ك واردات داريم.  وي خاطر نش��ان كرد: در خصوص 
ارز ترجيحي مفس��ده هايي وجود داش��ت كه براي حل اين مسئله در 
باالترين سطح نظام، تصميم بر اصالح آن گرفته شد و طرح داروياري در 
تفاهمنامه اي با ۴2 بند به امضاي چندين ارگان و سازمان از جمله بانك 
مركزي، وزارت صمت  و وزارت بهداشت رسيد. محمدي با تأكيد بر اينكه 
واردات آنتي بيوتيك ها در كنار افزايش توليد تا اشباع بازار در دستور كار 
است، تصريح كرد: يك محموله دارويي روز جمعه وارد كشور خواهد شد 
و طي هفته آينده نيز به  تدريج واردات محموله هاي ديگر ادامه خواهد 
داشت تا نياز بازار رفع شود. وي با اش��اره به اينكه حمايت از توليد يك 
اصل است و تا زماني كه نياز كشور تأمين شود، اين حمايت ادامه خواهد 
داشت، گفت: در  صورت عدم تأمين و همكاري توليدكنندگان با آنها بر 

اساس ابزارهاي مختلف برخورد خواهد شد. 

طرح: فارس


