
يكم: بيش از 170 نفر توريس��ت و پرسنل هتل 
در مالي گروگان گرفته ش��ده اند، بعد از كشته شدن 
چند نفراز پليس ها و نيروهاي امنيتي و دس��تگيري 
مابقي مهاجمان موضوع خاتمه يافت. كش��ور مالي 
يكي از فقيرترين كش��ورهاي آفريقايي اس��ت، اين 
كشور جزو اقمار فرانسه اس��ت، مدتي قبل نيروهاي 
افراطي كوش��ش كردند دولت را در مالي به دس��ت 
بگيرند، فرانس��ه با اعزام نيروهاي زب��ده خود ضمن 
شكست نيروهاي افراطي، دولت دست نشانده خود 

را حمايت كرد. 
حمله به هتلي در مالي تنه��ا از اين بابت خبري 
ش��د كه 140 نفر  از افراد س��اكن در هتل، اروپايي و 
امريكايي بودند. پرس��نل هتل 30 نفر و عمدتا اهل 
مالي هس��تند، دوربين در اط��راف هتل به چرخش 

درآمد و موج خبرنگاران عازم اين كشور شدند. 
دوم: حمله به مجله ش��ارلي ابوت در ژانويه سال 
گذش��ته در پاريس به وقوع پيوست. هنوز مهاجمان 
داخل دفتر مجله بودند كه دوربين هاي تلويزيون به 
صورت زنده دفتر مجله و اطراف آن را پوشش دادند، 
با رسانه اي شدن خبر سيل خبرنگاران به محل حادثه 
هجوم آوردند. گزارش لحظه ب��ه لحظه از كانال هاي 
مختلف پخش مي شد، اجازه ندادند تا خبرنگاران به 
گمانه زني هاي متفاوت بپردازند. عك��س دو برادري 
كه عامل حمله بودند در صدر اخب��ار جاخوش كرد، 
خبرنگاران به س��رعت با خان��واده دو ب��رادر مهاجم 
تماس گرفتند، يكي از مهاجمان ف��رار كرد، دوربين 
وصل شده به ده ها ش��بكه تلويزيوني تمام منطقه را 
پوشش داد، درس��ت مانند فيلم سينمايي اما واقعي، 
رييس جمهور، نخس��ت وزير، وزير كش��ور و رييس 

پليس با مردم به صورت زنده صحبت كردند. 
س�وم: چند انفجار انتحاري در جنوب بيروت به 
وقوع پيوست؛ تعداد زيادي كش��ته شدند، ساعت ها 
بعد از انفجار، تنها تصاويري از محل حادثه پخش شد، 
تعداد خبرنگاراني كه توانستند ازمحل حادثه خبر و 

گزارش و تصوير تهيه كنند، انگشت شمار بودند. 
در فراز يكم در كش��ورمالي در پايتخت – باماكو 

– هتل رابينسون كه دوربين تلويزيون حوالي هتل 
به گردش درآمد تنه��ا از اين بابت ب��ود كه تعدادي 
از نيروهاي ارتش فرانس��ه كه در كش��ور مالي مقيم 
هستند در آن ساعت در هتل بودند و اكثر توريست ها 
هم غربي بودند، در فراز سوم اخبار گزينه شده پخش 
شد، دنباله خبر گرفته ش��د روشن نساختند كه چه 
كساني حمله كردند، علت حمله چه بود، اگر دنبال 
سرنخ رفتند، از اين سرنخ ها خبري نشد، اما حمله به 
دفترمجله شارلي ابوت در واقع فيلمي زنده و اكشن از 
واقعه اي بود كه به هر ح��ال اتفاق افتاده بود، هرچند 
به گفته رييس انجمن هتلداران پاريس بعد از 9 ماه 
از وقوع حادثه هنوز نتوانسته اند اوضاع را سروسامان 
دهند و هنوز آمار توريس��ت ها به سقف قبل از حمله 

نرسيده است. 
مگردو ب��رادري كه به مجله ش��ارلي ابوت حمله 
كردند متولد پاري��س نبودند يا همي��ن مغزمتفكر 
و طراح حم��الت پاريس ص��الح عبدالصالح متولد 
بروكس��ل نيس��ت؛ در هم��ان روزي ك��ه حمله به 
پاريس صورت گرف��ت نگارنده مطلبي نوش��تم كه 
در روزنامه اعتماد چاپ ش��د و مش��اهدات خود را از 
شهرهاي بروكسل، مارسي، پاريس و لندن خصوصا 
محالت مسلمان نشين به تصوير كشيده و نوشتم كه 
جمعيت محجبه بعضي از محالت بروكسل و مارسي 
از جمعيت غيرمحجبه اين ش��هرها بيشتر است در 
حالي كه نمي دانس��تم صالح متولد بروكسل است. 
غربي ها پوشيده و پنهاني ندارند هرچند صبح كه از 
هتل يا محل اقامت خود بيرون مي آيند تا ش��ب كه 
به محل اقامت خود برمي گردن��د، تمامي لحظات را 
دوربين هاي شهر ضبط كرده اند؛ از خيابان و مترو تا 
ايستگاه اتوبوس و رستوران و فروشگاه ها، با اين همه 
ش��فافيت وقتي حادث��ه اي اتفاق مي افت��د نه محل 
را امنيتي مي كنن��د و نه مانع حض��ور خبرنگاران و 
دوربين آنها مي شوند، بلكه كوشش مي كنند تا همه 
زواياي حادثه خبررس��اني شود تا ش��ايد سرنخي از 
مهاجمان به دس��ت آيد، اگر نبود كمك مردم عادي 
و كس��اني كه اطالعي از مهاجمان داشتند به يقين 

پليس فرانسه نمي توانست 
به هسته مركزي مهاجمان 
نزديك ش��ود و در حمله به 
آپارتم��ان آنها تروريس��ت 
خش��ن و طراح حم��الت را 
پيدا كند. صده��ا انفجار در 
بغ��داد و كابل و ده ها ش��هر 
ديگر به وقوع پيوس��ته، چرا 

ش��مار حمالت به صدها و هزاران مي رس��د، چرا از 
طريق شناسايي مهاجمان بغدادي، كابلي، دمشقي 
و بيروتي به هسته مركزي آنها نمي رسيم؟ علت ساده 
اس��ت، نيروهاي امنيتي اين ش��هرها كه مسووليت 
پيگيري و شناس��ايي مهاجمان را برعهده دارند،  نه 
خبررس��اني مي كنند و نه از مردم كمك مي گيرند. 
قضيه كش��ف هس��ته مركزي حمالت پاريس را در 
رس��انه ها دنبال كني��د، از يك موبايل پرت ش��ده و 
دورافتاده و بررسي تماس هاي اين تلفن به دختري 
مي رسند كه در آغازفكر مي كردند دوست دختر يكي 

از مهاجمان است، به آدرس او مي روند و بقيه قضايا. 
راز موفقيت در شفافيت خبررساني و انعكاس 
به موقع آن و طلب از مردم ع��ادي براي بازكردن 
بعضا گره كور رسيدن به سرپل هاي ارتباطي است. 
در شرق با وجود هوش و ذكاوت پليس و نيروهاي 
امنيتي، علت عدم توفيق آنان يا گسترش حمالت 
اين اس��ت كه بر روي پوش��ه تحقي��ق انفجارات و 
حمالت، مهر قرمز رنگ محرمانه زده مي ش��ود و 
به همين اعتبار اس��ت كه حمالت در شرق هر روز 
تكرار مي شود اما حمالتي كه از اين دست در غرب 
به علت نوع برخورد با حادثه و اش��راف مطبوعات 
و حضور خبرنگاران تا هسته مركزي كشف نشود 
خبر كهنه نمي ش��ود بلكه كمك مطبوعات است 
كه به كشف حقيقت كمك مي كند. تا وقتي شرق 
به مطبوعات و خبررس��اني آزاد و حضور اصحاب 
رس��انه به عنوان بازوي كمكي نگاه نكند مطمئن 
باش��يد ده ه��ا حادثه ديگر ه��م با آمار كش��تگان 

بي شمار را هر روزه شاهد خواهيم بود. 

نگاه روز

نعمت  احمدي 

وقتي اطالع رساني محدود نيست 
از آن روز، ك��ه ب��اران وح��ي ب��ر جان 
پ��اك حض��رت ختم��ي مرتب��ت محمد 
مصطف��ي )ص( باريدن گرف��ت، جامعه اي 
نوين بنيان نهاده ش��د  ك��ه ويژگي عمده 
آن برانگيخت��ن همگان براي برپا داش��تن 
»قس��ط« بود. پيام عمده رس��الت  رسول 
مكرم اس��الم »قس��ط« و رهايي بندگان از 
عبوديت خلق و س��وق دادن آنان به سوي 
بندگي در برابر خالق بود؛ يعني فروريختن 
زنجيره هاي اسارت و گذشتن از عقبه هاي 
دشوار س��لوك. آيا آنان، كه آدمي را عرصه 
جوالن تازيانه عبوديت خوي��ش كرده اند، 

اين پرواز را بر مي تابند؟ 
 حض��رت ح��ق در پاس��خ حق ج��وي 
حق طلب مي فرمايد: چنين نيست، آن كه 
ق��دم در اي��ن وادي مي نهد  باي��د پاي افزار 
صب��ر و مجاه��ده پوش��د و آنچ��ه در توان 
دارد به عرص��ه ظهور  درآورد؛ تا دش��منان 
انس��ان را با اين همه آالت و عّدت جنگي و 
خودس��اختگي انس��اني به  پذيرش سنت 

خداوند وادار سازد. 
 انقالب شكوهمند اسالمي ايران نيز به 
تاسي از حضرت ختمي مرتبت كه تمامت 
ش��رك و ظلم و س��تم روزگار خويش را به 
رويارويي فراخواند، هم��ه جابران و جائران 
زمان��ه را ب��ه قتال دع��وت ك��رد. »جزيره 
ثبات« آن��ان با پرتاب مش��علي روش��ني 
بخش، برآش��فته ش��ده بود و شب سكوت 
مرگ آلود جزيره به فريادي بلند شكس��ته 
ش��ده بود. آنان، پايان دوران عربده كشي و 
يكه تازي خويش را به رأي العين مي ديدند. 
مبارزه اي آغاز ش��ده بود كه داستان مرگ و 
زندگي بود. اگ��ر حقيقت،  در زي��ر پرده اي 
از خوف و وحش��ت و دهشت رخ مي نهفت 
و آتش سر بركش��يده را، به نفس مشئومي 

فرو مي نشاندند، رستاخيز نزديك مومنان، 
در پشت س��دي از خش��ونت و بي رحمي 
و قس��اوت و اس��تبداد پنه��ان مي ش��د؛ و 
دست هايي كه سينه آسمان را مي شكافت 
دوباره در زمهرير ظلمت به جس��ت وجوي 
مأمني مي رفت تا خود را ب��راي پي افكني 
رس��تاخيزي جديد آماده كند. اما، ش��ب 
ظلمت شكست و ملتي مسلمان، با رهبري 
مرجعي بلند مقدار و دلي آكنده از عشق به 
معنويات، روياروي تاريخ ايس��تاد تا دوباره 
حيات روش��ن خوي��ش را بياغ��ازد و نيمه 
تاريك زندگي را به روش��ناي خورش��يده 

روشني بخشد. 
 دفاع از نهضتي چنين متعالي، گسترده 
و متكي بر ارزش هاي الهي، به تواني فراتر از 
نهضت ها و جنبش ها و اتحاديه ها و اصناف و 
امثال آن نياز داشت؛ چرا كه نهضت از جانب 
همه آنان كه ش��ب رخوت آنان برآش��فته 
ش��ده بود، در معرض خط��ر ب��ود. دفاع از 
جنبش رستاخيزي مشاركت يك »امت« را 
مي طلبيد و بسيج در پي چنين نيازي شكل 

گرفت. 
 ملتي مس��لمان، به دفاع از آرمان هاي 
بزرگ خويش قد علم ك��رد، پيكره يخين 
تفرقه، در ُهرم گرماي آفتاب عش��ق الهي و 
اتحاد خدايي آنان ذوب شد. انقالب اسالمي 
متعلق به »امت« بود و ثمره جانفشاني ها و 
مجاهدت هاي وي؛ و اين بار  »امت«  بود كه 
به دفاع از  حيثيت، ديانت، فرهنگ، تمدن 
و انقالب اس��المي خويش برخاس��ته بود. 
شكستن ش��بي به  غلظت ش��ب »جزيره 
آرامش«  تنها ب��ه مدد روش��ني قلب هاي 
يك امت متصور بود و دف��اع از آن نيز تنها 
به كمك ضميرهاي روشن مردماني مقدور 
بود كه عارفانه دفاع ازكيان انقالب  اسالمي 

از  حراس��ت  و 
هوي��ت فرهنگي 
را  خوي��ش 
بودند.  پذيرفت��ه 
هش��ت  تجرب��ه 
سال دفاع  مقدس 
مرزه��اي  از 
تنها  كش��ورمان، 

بخش��ي از دس��تاوردهاي نهض��ت عظيم 
اس��المي مان بود، ك��ه در قالب »بس��يج« 
متجلي شده اس��ت.   به مصداق آيه »واعّدوا 
لهم ما اس��تطعتم من قوه« هركس هرچه 
در توان داش��ت ب��ه منصه ظه��ور درآورد. 
پيرزني، اندك ذخيره خويش را كه در گذر 
ساليان عمر فراهم آورده بود، نثار مي كرد تا 
سد آهنين دفاعي اين امت مسلمان از هم 
گسس��ته نش��ود؛ و جواني، تمامت هستي 
خويش را صادقانه تقديم مي كرد و زمان را 

بر ايثار خويش شاهد  مي گرفت. 
 ش��رح رش��ادت ها و بزرگواري هاي اين 
امت بزرگ، شريف و رشيد در توان اين قلم 
نيس��ت. اما نكته اي كه مي ت��وان از رهگذر 
اين رش��ادت ها و عظمت ه��ا دريافت اين 
است كه تنها و تنها با اعتصام به حبل متين 
الهي و وحدتي همگاني، كه بسيج »نمود و 
نمادي« از آن است، راه بر دشمنان آزادي و 
انسان و انقالب اسالمي بسته مي شود. آنچه 
دش��من از آن هراس دارد همين تمس��ك 
به اس��الم و يكپارچگي و وحدت است. اين 
تجربه شيرين را در دفاع مقدس آزموده ايم 
كه با وجود هجوم هاي گس��ترده دشمنان، 
با اعتقاد به اسالم، س��رافراز و فاتح از ميدان 
آزمون به درآمدي��م و اين هم��ه را مديون 
»بسيج« هس��تيم كه پيام انقالب اسالمي 

ايران را به گوش جهانيان رساند. 

نگاه فرهنگي

علي اصغر شعردوست

بسيج، نمادي از وحدت همگاني
حرفروز

ساختار تصميم گيري و صنعت برق
هفته گذشته نمايش��گاه صنعت برق در تهران برگزار 
شد. براي توسعه هر كش��ور وجود چند زيرساخت ضروري 
است كه برق يكي از مهم ترين و ش��رط الزم آنهاست. هيچ 
واحد توليدي و خدماتي وجود ندارد كه نيازمند به برق، راه 
و ارتباطات و نظام بانكي نباشد. توسعه بدون برق غيرممكن 
است. تامين برق و ديگر زيرساخت ها نيز به عهده دولت است 
و بخش خصوصي نيز  بايد و مي تواند به آن كمك كند. ولي 
وضعيت اين صنعت و زيرس��اخت در ايران بسيار تاسف آور 
است. باليي كه بر سر اين صنعت در 10 سال گذشته آمده 
اس��ت، آن را از نقطه قوت اقتصاد و صنعت كشور به يكي از 
مهم ترين نقاط ضعف آن تبديل كرده است. براي آنكه بدانيد 
با چه وضعي در صنعت برق مواجه هس��تيم، كافي اس��ت 
بخشي از گفت وگوي يكي از اعضاي سابق هيات مديره برق 
كشور درباره اين صنعت را با هم مرور كنيم و با شرح و تحليل 
خود نش��ان دهيم كه چه ارتباطي ميان وضعيت ساختار 
تصميم گيري و سياس��ي جامعه با حال ن��زار و خطرناك 

صنعت برق كشور وجود دارد؟
1-  نخستين نكته اين اس��ت كه در سال هاي گذشته 
نتوانسته ايم متناسب نياز كشور به ظرفيت توليد برق اضافه 
كنيم. خب ممكن است بپرسيد پس چرا با خاموشي مواجه 
نشده ايم؟ يا كم مواجه شده ايم؟ پاسخ اين است كه به دليل 
ركود ناش��ي از سياست هاي نادرس��ت اقتصادي در دولت 
پيش و نيز وجود تحريم ها؛ بسياري از واحدهاي توليدي با 
ظرفيت زير 50 درصد خود كار مي كنن��د. در واقع مصرف 
برق آنها كم ش��ده، لذا كمبود از طريق كاه��ش تقاضا و به 
دليل ركود جبران ش��ده اس��ت. حال فرض كنيد كه ركود 
از ميان برود و كارخانجات با ظرفيت كامل وارد مدار توليد 
شوند، بالفاصله مصرف برق افزايش مي يابد، ولي چون برقي 
وجود ندارد كه عرضه شود، همه مصرف كنندگان از جمله 
كارخانجات با قطعي برق مواجه مي ش��وند. وقتي با قطعي 
برق مواجه ش��دند، يا مجبورند كارخانه را تعطيل كنند يا 
كاالي توليدي آنها گران تر خواهد شد، زيرا دستمزد و ساير 
هزينه ها پرداخت مي ش��ود ولي محص��ول كمتري توليد 

مي شود. 
يك راه وجود دارد كه برق كارخانجات قطع نشود، بايد 
برق شهرها و مناطق مسكوني قطع شود. طبيعي است كه 
با بحران سياسي مواجه خواهيم ش��د. پيش از انقالب و در 
س��ال 1354 و بعد از آن، همچنان در ذهن خيلي ها هست 
كه خاموشي ها تا چه اندازه موجب كالفگي و عصبانيت مردم 

و مشكالت زندگي شهري شده بود. 
2-  وزارت نيرو براي پرداخت بدهي هايش نيازمند حدود 
32 هزار ميليارد تومان اس��ت )حدود 10 ميليارد دالر( تا به 
نقطه سربه سري مالي برسد! روشن اس��ت كه چنين پولي 
در بساط آن نيس��ت. در حالي كه اين وزارتخانه بايد آن قدر 
پول داشته باش��د كه در كنار پرداخت بدهي سرمايه گذاري 
هم بكند تا بتواند ساالنه حدود سه تا چهار هزار مگاوات برق 
به مدار و توليد كشور وارد كند! س��ال 1384 را به ياد داريد! 
مجلس اصولگرا جلوي افزايش قيمت برق را گرفت و مدعي 
ش��د كه به مردم عيدي مي دهد. از جيب كي؟! از جيب خود 
مردم. ول��ي اين مردم عزي��ز حاال بايد ع��وارض پرداخت آن 
عيدي بي موقع و از جيب خودشان را به چندين برابر قيمت 
تحمل كنند. نه فقط با خاموشي، بلكه با كاهش توليد. قرار 
بود كه آن موقع وضع برق به جايي برس��د كه امروز س��االنه 
10 ميليارد دالر صادرات برق داشته باشيم، حاال در وضعي 
هستيم كه بايد از جيب مردم پرداخت كنيم تا برق وارد شود! 
ادامه در صفحه 15 اين هم از پرداخت آن عيدي.  

 واكنش روحانی
  به سقوط 

جنگنده روسي 

 بازگشت پيكر
 سفير مظلوميت منا

 تب دالر
 فروكش مي كند 

شهادت جوان 
فلسطيني در الخليل 

 موشک و هواپيما اسباب بازی نيست 
که کسی در هوا تصميم به شليک بگيرد

پيكر غضنفر ركن آبادي، ديپلمات 
برجسته كشور كه در حادثه منا 

جان باخت شناسايي شد

كارشناسان در گفت وگو با »اعتماد« 
داليل افزايش نرخ دالر را بررسي كردند

گروه اقتص�ادي| افزايش ن��رخ دالر تا كجا 
ادامه خواهد يافت؟ اين س��والي اس��ت كه اين 
روزها در ميدان فردوسي و س��بزه ميدان زياد 
پرس��يده مي ش��ود. م��ردم از دالالن حاش��يه 
خيابان و صرافان مي پرس��ند دالر باز هم گران 
مي ش��ود؟   نرخ دالر هرچند ثباتي نسبي را در 
دو سال گذشته تجربه كرده است اما دو ماهي 

است نوسان ها رو به افزايش است. 

 هاشمي:
اسفندميآيم

گ�روه سياس�ي| » ان ش��اء اهلل ب��راي انتخاب��ات 
اس��فندماه مي آيم.« اين جديدتري��ن اظهارنظر آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در مورد انتخاباتي است كه نام نويسي 
براي آن از دو هفته ديگر آغاز مي ش��ود. »آمدن« آيت اهلل 
براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري است؛ انتخاباتي 
كه خود آيت اهلل بارها در س��خنراني هايش اش��اره كرده 
بود كه اهمي��ت آن بس��يار بيش��تر از انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي اس��ت. همين اهميت هم باعث شده بود 
تا از همه دلس��وزان بخواهد كه براي اين انتخابات بيايند 
و كانديدا شوند. ش��خصا هم بارها از سيد حسن خميني، 
يادگار امام دعوت به حضور در اي��ن انتخابات كرده بود و 
حاال خود تاكيد مي كند كه آمدنش حتمي ش��ده است. 

رييس مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام ح��اال اين بار 
تصميم گيري در مورد آمدن يا نيام��دن به اين انتخابات 
را موكول به لحظه آخر نكرده اس��ت و برخالف انتخابات 
رياس��ت جمهوري يازدهم كه تا دقايق آخر نام نويسي از 
تصميمش رونمايي نكرده بود اين بار درس��ت چند هفته 
پيش از آغاز نام نويسي براي انتخابات خبرگان خبر قطعي 
از آمدنش داده است؛ قطعيتي كه البته به يك »ان شاءهلل« 
هم وابسته است. ديروز رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام انتخابات اس��فندماه را يكي از سرنوشت س��ازترين 
انتخاب��ات در تاريخ انقالب اس��المي توصيف ك��رد و در 
خصوص نامزد شدن خود در اين انتخابات گفت: من هم 
صفحه 3 را بخوانيد ان شاءاهلل مي آيم.  

هاشميرفسنجانيبرايانتخاباتخبرگاناعالمآمادگيكرد

مسووالنونخبگان
هدفنفوذهستند

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان بسيج: 

اگر از نفوذ استفاده جناحي شود اشتباه است
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