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سرمقاله

یادداشت حوادثیادداشت  سیاسی

راز آن شب اردیبهشتی

حسین فصیحيسیدعبداهلل متولیان

در آن صبح اردیبهشتی وقتی 
آفتاب کم ک��م ب��اال می آمد و 
خواب را از چش��مان مردم این 
فالت می گرفت، از آن روستای 
کوی��ری »رباط پش��ت بادام « 
گرفته تا قلب تهران، همه حس 
می کردند شب سختی را پشت 
سر گذاشته اند، بی آنکه در طول 
شب اصاًل بدانند چه بر سرشان 
آمده یا می خواست بیاید. وقتی 
همه خواب بودند، »شن ها« »پنجه عقاب « را زمینگیر کرده 
بودند و این »مأموران خدا« فرمان فرمانده  خود را به خوبی 
اجرا کرده بودند، فرمانده ای که هوای سربازانش را حتی آنگاه 
که خودشان هم خبر ندارند، دارد. آن شب شگرف و شگفت 
اردیبهش��تی البته در تاریخ پرفراز و نشیب انقالب اسالمی 
بار ها و در جاهای مختلفی تکرار ش��ده و صفحات این دفتر 

قطور مملو از این سطور زیبا است. 
حتی اگر یک ب��ار دعوا هم کرده باش��ی می دانی که در یک 
نبرد- چه از نوع نظامی و چه غیر آن- نتیجه منازعه نسبت 
مس��تقیمی با قدرت طرفی��ن دارد و با محاس��بات مادی، 
این مؤلفه های ش��ناخته ش��ده قدرت اقتص��ادی، نظامی، 
سخت افزاری و نرم افزاری است که پیروز میدان را مشخص 
می کند. اگر دو طرف در نس��بتی نزدیک به یکدیگر باشند، 
شانسی برای طرف نسبتاً ضعیف تر همچنان برقرار است، اما 
اگر نسبت قدرت طرفین چندبرابر و بیشتر باشد، معموالً به 
غلبه ضعیف تر امیدی نیس��ت. اما این محاس��بات همه این 

ماجرا نیست!
نیاز نیست راه دوری برویم، همین تاریخ پنجاه ساله خودمان 
را ورق بزنیم. اگر نسبت قدرت مادی برقرار بود اصاًل انقالب 
به پیروزی نمی رسید. رژیم شاه در دهه پنجاه قرن پیش، از 
اوج حمایت بلوک غرب و به ویژه دالرهای سرش��ار نفتی و 
به روز ترین جنگ افزارهای نظامی برخوردار بود، اما در عین 
ناباوری این همه حمایت، پول و تس��لیحات نجاتش نداد و 
به ق��ول آن دو روزنامه نگار فرانس��وی »انقالبی به نام خدا« 
آن را از پای درآورد. پس از پیروزی نی��ز ماندن این انقالب 
بسیار عجیب بود؛ انقالبی که ایران را از چنگال مهره امریکا 
درآورده، اینک نه تنها راه را برای نفوذ شرق و غرب سد کرده، 
بلکه سودای برهم زدن بازی بزرگان را نیز در سر دارد. مگر 
می ش��ود انتظار داش��ت دو ابرقدرت آن روز به بقای چنین 
نظامی رضایت دهند؟ کودتاهای مختلف، حمایت تمام عیار 
از رژیم بعث برای حمله به ایران، ترور شخصیت های برجسته 
سیاسی و مذهبی و غیره؛ هرچه در چنته داشتند به میدان 
آوردند. کدام نظام سیاسی را در دنیا سراغ داریم که در یک 
تابستان، س��ران قوا، چندین وزیر و نماینده مجلس و دهها 
کارگزار حکومتی اش را ترور کرده باشند و دوام آورده باشد؟ 
هرچند حتی برخی انقالبیون نیز »به این سخت جانی انقالب 
گمانشان نبود«، انقالب ماند و بالنده تر شد؛ از مرزهای فالت 
ایران عبور ک��رد و به باب المندب و مدیترانه رس��ید. همان 
فرمانده ای که در آن نیمه ش��ب اردیبهش��تی ش��ن  ها را از 
زمین بلند کرد تا آن کرکس های مهاجم را زمینگیر کنند، 
در این چهل و چند س��ال این کش��تی را از این همه طوفان 

عبور داده است. 
اصاًل ماج��رای تاریخ همین اس��ت، آنها که ایم��ان بیاورند 
و »تق��وا« پیش��ه کنن��د، آزم��وده می ش��وند و در بزن��گاه 
از »الیحتس��ب « ارتزاق می یابند. همین فرمانده بود که آن 
دریای هولناک را در برابر چش��مان موسی و یارانش گشود 
و آن گش��ایش نتیجه یقین ب��ه »إَِنّ َمِعی َربِّی َس��یْهِدیِن« 
بود. هم��ه مجاهدان راه خ��دا در طول تاری��خ آن را درک و 
»لََنهِدیََنُّهم ُس��ُبلََنا« را تجرب��ه کرده ان��د. راز اصلی حاکم 
شدن محاسبات توحیدی در همین دو واژه است؛ »تقوا« و 
»جهاد«. اگر تقوا پیش��ه کنی و به جهاد برخیزی، از نیل  ها 
بی خطر عبور می کنی. آن ش��ب اردیبهشتی به ما آموخت 
که او حتی از آفات و خطراتی که خودت هم نمی دانی، تو را 
محافظت می کند؛ »نگهدارت آن است که شیشه را در بغل 

سنگ نگه می دارد.  « 
اگر پاش��نه این در تنها روی محاس��بات مادی می چرخید، 
نه انقالب اسالمی به پیروزی می رس��ید و نه دوام می یافت 
و نه اصاًل بای��د از تعالیم انبیا چیزی باقی می ماند. »س��نن 
الهی « جاری اس��ت، هنر آن اس��ت که در مسیر این جریان 
باشی و خود را به این موج توحیدی بس��پاری. اگر مصداق 
س��رباز آن فرمانده باش��ی، ی��اری اش را درک خواهی کرد. 
روزهای س��ختی را پشت س��ر گذاشته ایم، ش��گفتی های 
بس��یار دیدیم، روزهای آینده به دش��واری دیروز نیس��ت، 
اما چه بس��ا ش��گفتی آن مضاعف باش��د. واهمه ای نداریم 
 که می دانیم »چ��ون تو را نوح اس��ت کش��تیبان ز طوفان 

غم مخور. «

 حقوق بشر امریکایی  
یا شمشیر داموکلس

 شلیك 
به اعتماد عمومي

در بین هزاران نمونه ش��رارت های ضدحقوق 
بش��ری امریکا در 70 س��ال گذش��ته، حادثه 
تروریستی شلیک آگاهانه موشک به هواپیمای 
مسافربری ایران )پرواز شماره ۶۵۵( در تاریخ 
۱۲ تیرم��اه ۱۳۶7 و کش��تار بی رحمانه ۲۹0 
مسافر بی گناه، بی شک یکی از وحشیانه  ترین 
مصادیق توحش امریکایی محسوب می گردد، 
خاصه اینکه امریکایی  ها ن��ه تنها از اقدام ضد 
حقوق بش��ری خود اظهار ندامت و پشیمانی 
نکردند بلکه ب��ا وقاحت تمام به مس��ببان آن 

مدال شجاعت هم دادند  | صفحه2

اعتماد یکي از جنبه هاي مهم روابط اجتماعي 
در زمینه مشارکت میان اعضاي جامعه است. 
در سایه اعتماد است که فعالیت هاي اقتصادي، 
اجتماعي، سیاسي و فرهنگي رونق مي گیرد و 
روابط اجتماعي تحکیم و مشارکت هاي عمومي 
حاصل مي شود. در سایه اعتماد عمومي است 
که نظام سیاس��ي پایدار می ماند و مشروعیت 
پیدا مي کند. وقتي اعتم��اد عمومي قوام پیدا 
مي کند، مردم انتظار دارند سازمان هاي دولتي 
به وظایف خود به درس��تي عم��ل کنند و به 

انتظارات مردم پاسخ دهند | صفحه14

    هنوز چند روزی از اهانت فائزه هاشمی به ساحت نورانی 
و مقدس پیامبر اسالم )ص( نگذشته است که وی در اظهار 
نظری جنجالی ب��ه حمایت از افراد بی حج��اب و دعوت به 
نافرمانی اجتماعی پرداخت. دادس��تان ته��ران گفت که 
کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه 
نظام جمهوری اسالمی ایران و توهین به مقدسات صادر و به 

دادگاه ارجاع شده است

    روي دیوار و کیوس��ک هاي مخابراتي و گاهي نزدیک 
یک بنگاه معامالت ملکي با ش��ابلون یا کاغذ روي دیوار 
نوشته اند: »تخلیه مستأجر« دو کلمه و یک شماره تلفن، 
کوتاه اما سیاه و تلخ. این افراد با گرفتن بین ۱0 تا ۲0 میلیون 
تومان پول از صاحبخانه ضمانت مي دهند که مستأجر بین 

یک هفته تا ۱0روز حتماً خانه را تخلیه مي کند

    زین��ب بهجت پ��ور در گفت و گو ب��ا »جوان«:  
مهم تری��ن راهکاره��اي پیشنهادش��ده از س��وی 
پژوهشگران درباره پوش��ش در چند دسته فردي، 
خانوادگي و اجتماعي مشتمل بر نهادهاي آموزشي، 
فرهنگي و تربیتي، مربوط به اجرائیات دولت و مربوط 
به ادارات حقوقي و انتظامي قابل گزارش است، اما این 
نوع پیشنهادها نمي تواند به حل معضل کمک جدي 
و مؤثري کند و پوشش مناس��ب را به ارمغان آورد، 
زیرا بر مجموعه اي از اقدامات مفید تکیه شده است 
که فاقد منطق کافي براي بازطراحي، ارتقا، اصالح 

روشمند، رعایت شرایط و مقتضیات ما و جهان است 
و براي برخورد با ناهنجاري هاي اخالقي و اجتماعي 
نگاهي فرایندي، جامع و باثبات را به دنبال ندارد. به 
عنوان مثال میان پوش��ش و عفاف نسبت تساوي 
برقرار ش��ده است، در حالي که ش��اید به اصطالح 
منطقیون نس��بت میان این دو عم��وم و خصوص 
من وجه باشد. چه بس��یارند افراد ناپوشیده اي که 
عفت جنسي دارند، افزون بر آنکه نسبت هنجارهاي 
عفیفانه و پوشش اسالمي با دیگر هنجارهاي ارزشي 

یا رفتاري روشن نیست | صفحه10

    معاون اجتماعي فرهنگي پلیس فتا در گفت  و  گو با 
»جوان«:در یک پرونده  که درباره یک متکدي مجازي 
داش��تیم، فردي براي کودکي که نیاز به ۱00 میلیون 
تومان پول داشت، اقدام به جمع آوري کمک هاي نقدي 
کرد؛ در نتیجه بیش از ۲ میلیارد تومان پول به حسابش 
واریز ش��د، اما در نهایت پول هاي مازاد را براي خودش 

برداشت و به دست نیازمندان نرساند!

کیفرخواست فائزه هاشمی 
صادر شد

»شرخرها« دردسر جديد 
براي مستأجرها!

ظرفيتپااليشیايران
از2ميليونو200هزاربشکه

گذشت

برپوششتمركزكردهايم
امابرماندگاريفرهنگپوششنه!

گولگدانمايانمجازيرا
نخوريد!
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وام ازدواج در 10روز با یک برگ سفته
   اقتصادی

رئيسكلبانكمركزي:بانكهاموظفندپسازتکميلمداركمتقاضيبايكسفتهيايكضامنمعتبر
درمدتحداكثر10روزكاريتسهيالتفرزندآوريوازدواجرابهحسابمتقاضيواريزكنند| صفحه4

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

اوپكاعالمكردظرفيتپااليشيايراندريك
دههاخيرب�اافزايشروزانهبي�شاز400هزار
بش�کهبه2ميليونو202هزاربش�کهرسيد.
ب��ه گ��زارش وزارت نفت، س��ازمان کش��ورهاي 
صادرکنن��ده نفت )اوپ��ک( در بخش��ي از بولتن 
ساالنه خود که هفته گذشته منتشر شد، به بررسي 
ظرفیت پاالیش��ي جهان به تفکیک کش��ورهاي 

مختلف پرداخته است. 
بر اساس این گزارش، ظرفیت پاالیشي ایران در 
سال۲0۲۱ برابر با ۲ میلیون و ۲0۲ هزار بشکه بوده 
که نسبت به سال ۲0۲0، هزار بشکه افزایش یافته 
است. ظرفیت پاالیشي ایران در سال۲0۲0 برابر با 

۲ میلیون و ۲0۱ هزار بشکه در روز بوده است. 
ظرفیت پاالیشي ایران بر اس��اس گزارش بولتن 
س��االنه اوپک از س��ال۲0۱۱ ت��ا ۲0۲۱ بیش از 

۴۸0 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. ظرفیت 
پاالیشي ایران در سال۲0۱۱ برابر با یک میلیون و 

7۱۵ هزار بشکه در روز بود. 
اوپک ظرفیت پاالیشي عربس��تان را ۳ میلیون و 
۳۲7 هزار بش��که در روز، ونزوئ��ال را ۲ میلیون و 
۲7۶ هزار بشکه )شامل آپگرید ظرفیت(، امارات 
را یک میلیون و ۲7۲ هزار بشکه در روز و عراق را 
یک میلیون و ۱۱۶ هزار بشکه در روز در سال۲0۲۱ 
اعالم کرد. ظرفیت پاالیشي سایر کشورهاي عضو 
اوپک نیز کمتر از یک میلیون بشکه در روز است. 

بر اس��اس گزارش بولتن س��االنه اوپک، امریکا با 
ظرفیت ۱7 میلیون و 7۵۵ هزار بشکه در روز، چین 
با ۱۶ میلیون و ۴۶۲ هزار بشکه و روسیه با ظرفیت 
7 میلی��ون و ۱0۵ هزار بش��که در روز بزرگ ترین 

دارندگان ظرفیت پاالیشي جهان هستند. 

اوپكاعالمكرد

 ظرفیت پاالیشي ایران 
از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه گذشت

وزيرکشور:  دولت کنار زلزله زدگان خواهد ماند

غرش پهپادهای حزب اهلل بر سر »کاریش«
زیاده خواهی رژیم صهیونیستی در میادین گازی مشترک با لبنان، سبب شده حزب اهلل با قاطعیت با دشمن صهیونیستی رفتار کند و سه پهپاد غیرمسلح را به سوی منطقه مورد 
اختالف در میدان کاریش در جنوب لبنان اعزام کند. مقاومت اسالمی لبنان این عملیات را موفقیت آمیز دانست و اعالم کرد که با این پهپاد   ها مأموریت الزم به صورت مطلوب و 

مناسب انجام و پیام ابالغ شد | صفحه15
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