
سخنگوي شوراي نگهبان:

 سياست هاي كلي انتخابات 
آسيب شناسي نظام انتخابات گذشته است

سياس�ت هاي كلي انتخابات، آسيب شناس�ي نظ�ام انتخابات در 
چهار دهه گذشته است. شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه متولي 
نظ�ارت بر انتخابات اس�ت، در مق�ام عمل با آس�يب هايي مواجه 
شده كه سرتيتر آنها در سياس�ت هاي كلي انتخابات آمده است. 
به گزارش ايرنا، هادي طحان نظيف، س��خنگوي ش��وراي نگهبان در 
گفت وگويي درب��اره طرح »اص��اح قانون انتخابات مجلس ش��وراي 
اسامي« گفت: براي شوراي نگهبان متجلي شدن سياست هاي كلي 
انتخابات در قالب قانون مهم است و فرقي نمي كند كه آن در قالب طرح 

باشد يا اليحه. 
طحان نظيف بيان كرد: سياس��ت هاي كلي انتخابات، آسيب شناسي 
نظام انتخابات در چهار دهه گذش��ته است. شوراي نگهبان به عنوان 
نهادي كه متولي نظارت بر انتخابات است، در مقام عمل با آسيب هايي 
مواجه شده كه سرتيتر آنها در سياست هاي كلي انتخابات آمده است. 
وي با ذكر مثالي افزود: موضوع پيش  ثبت نام در نظام انتخابات جايش 
خالي اس��ت. موقع ثبت نام انتخابات ها با انبوهي از ثبت نام كنندگان 
مواجه هس��تيم كه ش��رايط ثبت نام ندارند. اگر پيش ثبت نام در نظر 
گرفته ش��ود، جلوي ردصاحيت هاي برخي از افراد گرفته مي شود. 
برخي از افراد ثبت نام مي كنند كه محكوميت كيفري دارند. اگر اين 
موضوع در پيش  ثبت نام در نظر گرفته شود، فرد نمي تواند ثبت نام كند 

كه با ردصاحيت مواجه  شود. 
اين عض��و حقوقدان ش��وراي نگهبان درباره زمان بررس��ي صاحيت 
داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسامي نيز گفت: طبق قانون كنوني 
۲۰روز زمان براي رسيدگي صاحيت داوطلبان در نظر گرفته شده كه 
زمان كمي اس��ت. ما اين نگراني را داريم كه در اين مدت كم، حقي از 
افراد ضايع شود. براي شوراي نگهبان س��خت است كه در مدت زمان 

اندكي به رسيدگي صاحيت داوطلبان بپردازد. 
طحان نظيف با تأكيد بر اينكه موضوعات��ي در قانون انتخابات مجلس 
شوراي اس��امي نياز به روزآمدس��ازي دارد، گفت: سياست هاي كلي 
انتخابات، راهكاري براي حل مس��ائل و مشكاتي اس��ت كه امروز با 
آن مواجه هس��تيم. همانطور كه همگان مي بينيم عمده تبليغات در 
انتخابات ها از فضاي فيزيكي به فضاي مجازي منتقل ش��ده است. اما 
قوانيني كه در حوزه تبليغات وجود دارد بيشتر مربوط به فضاي حقيقي 
است تا فضاي مجازي. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه آنچه در 
مجلس شوراي اسامي به تصويب رس��يده، كليات طرح اصاح قانون 
انتخابات است و از جزئيات آن اطاعي نداريم، گفت: شوراي نگهبان از 
اصاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي مبتني بر سياست هاي 
كلي انتخابات اس��تقبال مي كند. در بندهاي هجده گانه سياست هاي 
كلي انتخابات به موضوع��ات گوناگوني پرداخته ش��ده كه هر كدام بر 
مبناي آسيب شناسي است. وي در پايان به بندي از سياست هاي كلي 
انتخابات در مورد فعاليت هاي احزاب و تش��كل هاي سياس��ي اشاره و 
خاطرنشان كرد: در انتخابات ها با احزاب يك شبه اي مواجه هستيم كه 
از مردم رأي مي گيرند و پس از آن پاسخگويي ندارند. در سياست هاي 
كلي انتخابات به وظايف احزاب و تشكل هاي سياسي اشاره شده است 

كه بايد در متون قانوني، آيين نامه ها و دستورالعمل ها تجلي يابد. 
........................................................................................................................

سخنگوي دولت در گفت وگو با الميادين:

 دستگاه هاي اطالعاتي 
شورش امسال را پيش بيني كرده بودند

دستگاه هاي اطالعاتي داخل كش�ور از ابتداي سال گزارش هايي 
داده بودن�د ك�ه س�رويس هاي جاسوس�ي و برخي كش�ورهاي 
معان�د و همسويان ش�ان در منطق�ه ب�راي ش�ورش آفريني 
و اغتش�اش در نيم�ه دوم امس�ال برنامه ري�زي كرده ان�د. 
به گزارش ايس��نا، علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت سيزدهم در 
گفت وگو با شبكه خبري »الميادين« لبنان با اش��اره به جمع آوري و 
وجود اس��ناد مختلف مرتبط با آشوب و اغتشاش��ات اخير در ايران، از 
نقش سرويس هاي جاسوسي چند دولت غربي گفت و با اشاره به روند 
رو به جلوی دولت در حل مشكات از افزايش تجارت خارجي جمهوري 

اسامي ايران با كشورهاي همسايه بعضاً تا پنج برابر خبر داد. 
جهرمي با اذعان به ضعف هاي رسانه اي در كشور تأكيد كرد: همانطور 
كه ايام دفاع مقدس ثاب��ت كرد ايران نيازمند تقوي��ت خود در عرصه 
نظامي است، امروز اين آشوب و جنگ رسانه اي عليه ايران ثابت كرد كه 

كشور نيازمند سرمايه گذاري در امر رسانه است. 
سخنگوي دولت يادآور شد: دش��من تمام تاش خود را كرد تا ضمن 
بهره برداري از موقعيت پيش آمده، »در ذهن بخش��ي از مردم و هم در 
ذهن بخش��ي از كس��اني كه اختاف ديدگاه هايي درون كشور دارند 
يا ناراحتي هايي دارند، خطاي محاس��باتي ايجاد كند... اما نتيجه اين 
طراحي، اين ش��د كه به رغم اينكه تمام قواي ش��ان را به كار گرفتند، 

نتوانستند به اهدافي كه طراحي كرده بودند، برسند.« 
وي افزود: آنها تمام تاش ش��ان را مي كنند تا مانع پيش��رفت بشوند، 
مانع توسعه و حركت كشور شوند... البته هدف گذاري آنها طبيعتاً در 
فضاهاي آرماني خودشان به سمت تجزيه طلبي هميشه بوده و هست... 
براي اينكه هم ناآرامي در منطقه ايجاد شود، هم قدرت منطقه اي ايران 
كاهش يابد اما خودشان هم مي دانند اين يك هدف آرماني است كه در 

خواب هم نمي توانند آن را ببينند. 
جهرمي با ابراز تأثر از ماجراي فوت خانم مهس��ا اميني و »دردناك« و 
»تلخ« توصيف كردن آن، به بعد دخالت هاي خارجي اشاره كرد و گفت: 
دستگاه هاي اطاعاتي داخل كشور از ابتداي سال گزارش هايي متعدد 
داده بودند كه س��رويس هاي جاسوس��ي و برخي از كشورهاي معاند 
و برخي كش��ورهاي همسوي ش��ان در منطقه برنامه ريزي هايي براي 

شورش آفريني و اغتشاش در نيمه دوم امسال دارند. 
س��خنگوي دولت افزود: طبيعتاً براي اينكه بتوان يك اغتش��اش را از 
بيرون يعني ايجاد ناامني و ايجاد ش��ورش از بي��رون را مديريت كرد، 
نياز به زمينه داخلي هم دارد، حاال اين زمينه ها يا بايد طراحي بش��ود 
يا در طول زمان آماده سازي شود يا يك فرصتي براي بهره برداري مهيا 
شود. طبيعي است كه در هر كشوري حوادث تلخي ممكن است اتفاق 
بيفتد... همين دو سه ماه پيش، يك شهروندي در يكي از اياالت امريكا 

وارد يك مدرسه شد و 19دانش آموز را به قتل رساند. 
وي تأكي��د كرد: خب اي��ن يك حادثه تلخ اس��ت، مي ش��ود از چنين 
حادثه اي، اگر كسي قصد ش��ورش آفريني درون يك كش��ور را دارد، 
بهره برداري و شبهه افكني كند كه اين فرد چه كسي بوده و به كجا وصل 
بوده است، آيا دولت كوتاهي داشته يا برنامه ريزي سازماندهي شده اي 
در اين زمينه داشته يا نداشته، شبهات متعددي مي شود مطرح و افكار 

عمومي را تحريك كرد.
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نگاه سكوالر عبدالحميد به مسئله فلسطين
روزنامه ايران در يادداشتي به نقد نگاه اخير مولوي 
عدالحميد درباره مس��ئله فلس��طين پرداخت و 
نوشت: مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت 
شهر زاهدان، يكي از همان علمايي است كه همواره در قامت حمايت از 
مردمان فلسطين برمي خاست. او پيش از آنكه در جديدترين اظهارات 
خود بگويد »مردم ايران در فلسطين هم خواهان صلح هستند و معتقدند 
حكومت اسرائيل و مردم فلسطين بايد صلح كنند و فلسطيني ها به يك 
حكومت مستقل برسند«، موضع گيري هايي در حمايت از حركت مردم 

فلسطين داشته است. حاال اين قضيه بالعكس شده است. 
نوع ورود عبدالحميد به مسئله فلسطين با آن ادبيات خاص، ريشه در 
يك مسئله دارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان، كامًا به اين موضوع به 
صورت سكوالر نگاه كرده و از طيف علماي سكوالر اهل سنت به حساب 
مي آيد. اين در حالي اس��ت كه در جهان ع��رب، علمايي كه به اتفاقات 
فلسطين واكنش جدي نش��ان مي دهند از نظر منسب فكري، علماي 
اسام گرا هستند و هزينه هاي آن را هم مي پردازند. در عربستان »شيخ 
قرني« به اتهام حمايت از اخوان المسلمين و حماس دستگير شد. حاال 
پسرش اعام كرده كه احتماالً عربس��تان به دنبال اعدام كردن اوست. 
اين شيخ اهل سنت به واسطه رويكرد و درك درستي كه از اسام دارد، 
دست به چنين اظهاراتي مي زند كه به مذاق حكمرانان آن كشور خوش 
نمي آيد. اين عالم عربستاني اگرچه از اهل س��نت است اما مي داند كه 
قضيه فلسطين يك قضيه اسامي است و خود را درگير مراودات دولت 
عربستان و دولت اسرائيل نكرده و هزينه آن را هم مي پردازد. در ايران هم 
بايد حداقل هايي براي اظهارات علما وجود داشته باشد. بر فرض اينكه 
شما برخي از اتفاقات جمهوري اسامي را نپذيريد و حتي بر عملكرد نظام 
اسامي نقد داشته باشيد، از شما به عنوان عالم اهل سنت توقع مي رود 

كه موضع واقعي نسبت به موضوع فلسطين داشته باشيد. 
........................................................................................................................

آقايان رؤساي قوا دست بجنبانيد!
روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود 
به آيين نامه مولد سازي دارايي هاي دولت 
و حواشي مربوط به آن پرداخت و نوشت: 
در حالي كه رهبر معظم انقاب مراقبت از عملكرد هيئت هفت نفره را 
امري حتمي و ضروري مي دانند، چرا آقاي��ان متولي امر براي هيئت 
مزبور مصونيت قضايي قائل شده اند؟ آيا اين مصونيت بخشي، با تأكيد 
رهبر معظم  انق��اب براي مراقب��ت الزم درباره عملك��رد اين هيئت 
همخواني دارد؟ آيا با توجه به تجربيات تلخ واگذاري هاي قبلي مانند 
هفت تپه، هپكو و مغان اعطاي چنين اختيار بدون پاسخگويي به اين 
هيئت كار درستي است؟ در اينكه قانون، گاه چنان كم انعطاف است 
كه جرئ��ت اجرا را از مدير اجراي��ي مي گيرد، در اينك��ه گاه نهاد هاي 
نظارتي چنان بي ماحظه به تصميمات اجرايي ورود مي كنند يا چنان 
برخوردي با متوليان امر مي كنند كه جرئ��ت كار را از مدير اجرايي و 
عملياتي مي گيرد حرفي نيس��ت، اما آيا اين نواقص يا كاستي ها يا بد 
عمل ك��ردن نهادهاي نظارتي دليل بر اين مي ش��ود كه در س��اختار 
تصميم سازي كشور بدعتي گذارده شود كه مصون از پاسخگويي باشد؟ 
در اين بين بدتر اينكه در حالي كه به نظر مي رسد اين مصونيت بخشي 
خواست متوليان امر بوده، چرا بايد هزينه چنين تصميمي به رغم نظر 
صريح رهبري به پاي ايشان نوشته شود؟ و چرا پشت اين استدالل كه 
مصوبه به تأييد رهبر معظم انقاب رسيده قرار بگيرند؟ موضوعي كه 
به نظر مي رس��د رؤس��اي قوا با توجه به تأكيد رهبر معظم انقاب بر 
حتمي بودن مراقبت از عملكرد هيئت هفت نفره بايد در اولين جلسه 
سران قوا يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به آن ورود و اين مصوبه 

مصونيت بخش را با قيد فوريت اصاح كنند. 
........................................................................................................................

وقتي اروپا خواب بود
روزنامه وطن امروز در يادداشتي نوشت: 
پارلم��ان اروپ��ا قطعنام��ه اي را مورد 
تصوي��ب ق��رار داد ك��ه طب��ق آن از 
كشورهاي اتحاديه اروپايي خواسته است سپاه پاسداران انقاب اسامي 
را در ليست گروه هاي تروريستي قرار دهد. هر چند اين مصوبه الزام آور 
نيست و در خود پارلمان اروپا نيز رأي حداقلي كسب كرده است و شوراي 
وزيران اتحاديه اروپايي هم آن را تصويب نكرد اما مطرح شدن اين پيشنهاد 

تا همين جا هم نهايت بي شرمي و بي صفتي كشورهاي اروپايي است. 
نويس��نده اضافه كرده اس��ت: تصويب اين قطعنامه بي��ش از هر چيز 
نشان دهنده ادامه دنباله روي كوركورانه اتحاديه اروپايي از سياست هاي 
اياالت متحده در منطقه و نفوذ صهيونيست ها و تروريست هاي منافق 
در تصميم هاي نمايندگان اروپاست. بروكس��ل نشان داد در سياست 
خارجي هيچ استقالي از خود ندارد و مشابه بحران اوكراين كه به تأسي 
از واشنگتن وارد باتاق جنگ با روسيه شد، اكنون نيز در حال ورود به 
يك بحران بي پايان ديگر است كه آسيب هاي جبران ناپذيري به منافع 
آنها وارد خواهد كرد. فارغ از همه اينها، اتحاديه اروپايي در حالي قرار 
دادن نام سپاه پاسداران انقاب اسامي در ليست گروه هاي تروريستي 
را زمزمه مي كند كه گويي طي يك دهه گذش��ته در خواب زمستاني 
بوده يا خودش را با نهايت بي ش��رمي و بي حيايي به خواب  زده است. 
زماني كه كشورهاي اروپايي به همراه دوستان امريكايي و صهيونيست 
خود مشغول براندازي حكومت قانوني بشار اسد در سوريه بودند، سپاه 
پاسداران با فداكاري مشغول مبارزه با تروريست هاي داعشي بود؛ جايي 
كه به مقري براي اقدامات تروريستي عناصر داعش براي برنامه ريزي و 
انجام عمليات هاي تروريستي در نقاط مختلف اروپا تبديل شده بود و 

موجي از مهاجران و آوارگان را راهي كشورهاي اروپايي كرده بود. 
........................................................................................................................

قدم اول تحليل درست ماجراست
روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود با بيان اين نكته كه نحوه مواجهه 
ما با پديده ها، بخش زيادي از مسيري است كه قرار است طي كنيم، نوشت: 
در مورد اتفاقات چندماهه اخير نيز تحليلگري ما مستثنی از اين قاعده 

نخواهد بود و ما بايد همه وجوه را براي تحليل مدنظر قرار دهيم. 
چند  ماه از شروع اتفاقات گذشته است، ضدانقاب با آنكه چند ميتينگ 
جدي را ت��دارك ديد تا بتوان��د به همگرايي عليه جمهوري اس��امي 
ايران برسد، ناكام ماند! كمپيني براي آنكه رضا پهلوي را براي رهبري 
اپوزيس��يون معرفي كنند و همه با محوريت او عليه مردم بسيج شوند 
با عنوان »من وكالت مي دهم« به راه انداختند و همه س��لبريتي هاي 
خريداري شده از علي كريمي تا حميد فرخ نژاد را پاي كار آن آوردند، 
اما آنچه ترند ش��د »من وكالت نمي دهم« در برابر رض��ا پهلوي بود و 
همه اپوزيسيون شروع به بيان بي كفايتي رضا پهلوي در حداقلي ترين 
حالت ها كردند! جمع بندي درون سيستمي ما اما از همه اين تحوالت 
چه شد؟! »اپوزيسيون جمهوري اس��امي هيچ گاه متحد نمي شود!« 
بنابراين ما با همين شيوه فعلي مسير خود را ادامه مي دهيم، در حالي 
 كه اساساً صورت مسئله ناظر بر »ناكارآمدي ها و نارسايي ها« بوده است 
و هر قدر با دست مگس ها را پراكنده كنيم، اما فكري به حال درمان زخم 

نكنيم، باز با دسته مگس هاي ديگري طرف خواهيم بود!
اينكه اپوزيسيون به اجماع نمي رس��د، دليل نمي شود كه ما براي حل 
مشكات مان ايده نويي نداشته باشيم. درست است كه مردم هيچ گاه به 
ضدانقاب روي خوش نشان نمي دهند، ولي اين به آن معنا نيست كه با 
نارضايتي از حكمراني هم همين گونه سر مي كنند، آنها اتفاقاً بعد از اين 
اتفاقات و عدم همراهي شان با ضدانقاب، توقع دارند اصاحات صورت 

بگيرد و وضعيت شان بهتر شود!

فارين پاليسي نقش رسانه هايي چون بي بي سي 
فارسي، صداي امريكا و من و تو را در ايجاد يك 
حس دلتنگي كاذب در ميان برخي ايرانيان نسبت 
به رژيم گذشته بسيار پررنگ ارزيابي كرده است. 
اعتراضات اخير در كشورمان بار ديگر زمينه را براي 
موج سواري عده اي خاص فراهم كرد تا با سر دادن 
شعارهاي ساختارش��كنانه، اهداف براندازانه خود 
را در پس مطالبات م��ردم دنبال كنن��د، اما آنچه 
در اعتراضات س��ال هاي اخير به ويژه در سال های 
9۶ و 9۸ باعث ذوق زدگي اپوزيسيون خارج نشين 
شد، ش��عارهاي پراكنده اي بود كه در جريان اين 
ناآرامي ها توسط عده اي سلطنت طلب در حمايت 

از رژيم پهلوي سر داده شد. 
در جريان اعتراضات امسال كه به بهانه فوت خانم 
مهسا اميني ش��كل گرفت نيز مطالباتي كه با اسم 
آزادي خواهي و حمايت از زنان آغاز شده بود، پس 
از چند ماه به كمپين حمايت از رضا پهلوي )#من 

وكالت مي دهم( ختم شد!
نش��ريه امريكايي فارين پاليسي در گزارشي، طرح 
چني��ن ش��عارها و ايده هايي را محص��ول چندين 
دهه ت��اش ش��بكه هاي معاند فارس��ي زبان براي 
تطهير رژيم پهلوي عنوان می كند و مي نويسد: اگر 
بخواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا عده اي در 
ايران با سلطنت طلب ها همصدا شده اند، پاسخ كوتاه 

آن »تلويزيون« است. 
به نوشته اين نشريه، بسياري از عناصر سلطنت طلب 
كه پس از پيروزي انقاب اس��امي ايران به امريكا 
گريختند، سال هاس��ت ب��ا راه اندازي ش��بكه هاي 
تلويزيون��ي ماهواره اي اقدام ب��ه پخش برنامه هاي 
فارسي براي باشكوه نشان دادن آن دوران مي كنند؛ 

شبكه هايي كه به گفته اين رسانه امريكايي روز به روز 
مانند قارچ بر تع��داد آنها افزوده می ش��ود و نقطه 
اش��تراك تمامي آنها ضديت با جمهوري اسامي 

ايران است. 
فارين پاليس��ي همچنين در گ��زارش خود نقش 
رسانه هايي چون بي بي سي فارسي، صداي امريكا و 
من و تو را نيز در ايجاد يك حس دلتنگي كاذب در 
ميان برخي ايرانيان نسبت به رژيم گذشته بسيار 

پررنگ ارزيابي كرده است. 
اما آيا واقع��اً آنگونه كه اين ش��بكه هاي ماهواره اي 
در جريان پمپاژه��اي فكري خود به نس��ل جوان 
ادعا مي كنن��د و برخي آش��وبگران نيز آنه��ا را در 
ناآرامي هاي اخير تكرار كردند، رژيم پهلوي دوران 
باشكوهي را به لحاظ آزادي هاي مدني براي مردم 
ايران رقم زد؟ شايد يكي از مصاحبه هاي شاه مخلوع 
ايران در زمان حض��ور او در رأس ق��درت بتواند تا 

اندازه اي به اين پرسش پاسخ دهد. 
محمدرض��ا ش��اه در دس��امبر 19۷۳مي��ادي 
)آذر1۳۵۲( در مصاحب��ه اي ب��ا »اوريانا فاالچي« 
خبرن��گار معروف ايتالياي��ي اظهارات��ي را به زبان 
مي آورد كه خواندن آن تا حدودي مي تواند به درك 

شرايط حاكم بر آن دوران كمك كند. 
   قدرت طلب�ي و بي توجه�ي ب�ه عقاي�د 

ديگران
ش��اه در بخش ابتدايي اين مصاحبه در پاس��خ به 
فاالچي كه از او مي پرسد ش��ما در مصاحبه قبلي 
خود گفتيد كه دوست داش��تيد هر شغل ديگري 
غير از پادشاهي داشته باشيد، اظهارات قبلي خود 
را تكذيب مي كند و مي گويد: منظور من دشواري 
حكومت داري بود، وگرنه من به هيچ قيمتي حاضر 

نيستم از پادشاهي دست بكشم. 
شاه در ادامه با بيان اينكه فقدان پادشاهي در كشور 
باعث آشوب و هرج و مرج مي شود، مي گويد از نظر 
او تنها روش ممكن براي حكومت كردن در ايران، 
نظام پادشاهي است. شاه در ادامه خطاب به خبرنگار 
ايتاليايي مي گويد: »براي انجام دادن كارها در كشور 
نبايد از كسي اجازه گرفت يا به نصيحت كسي گوش 

كرد يا تصميم خود را با كسي به بحث گذاشت.«
   كم اهميت شمردن و تحقير زنان

شاه مخلوع ايران در بخش ديگري از مصاحبه خود 
در پاسخ به س��ؤال فاالچي درباره نقش و اهميت 
زنان ب��راي او مي گوي��د: »من زنان را دس��ت كم 
نمي گيرم. هيچ كس نباي��د فراموش كند كه من 
پسر مردي هستم كه حجاب را از سر زنان برداشت 
اما واقعيت اين است كه در زندگي يك مرد، زنان 
زماني اهميت پيدا مي كنند كه زيبا و جذاب باشند! 
من نمي فهمم اين فمنيس��ت ها چه مي خواهند. 
]خطاب به خبرنگار ايتاليايي[ شما )زن ها( ممكن 
است در چش��م قانون ]با مردان[ برابر باشيد اما با 

عرض پوزش، از نظر توانمندي، نه!«.
او در ادامه از فاالچي مي خواهد به او بگويد كه آيا 
زني را در تاريخ سراغ دارد كه مانند ميكل آنژ يا 
باخ كار بزرگي انجام داده باشد و بدون آنكه منتظر 
پاسخ خبرنگار بماند، خودش پاسخ مي دهد كه 
زنان هيچ كار بزرگي در تاريخ انجام نداده اند. شاه 
سپس مي گويد زنان حتي يك »آشپز بزرگ« نيز 

به تاريخ هديه نداده اند!
    ديكتاتوري و خفقان

اوريانا فاالچي در ادامه مصاحبه خود با شاه سابق 
ايران از تجربه شخصي خود در تعامل با مردم كوچه 

و خيابان هاي تهران مي گويد و از شاه مي پرسد چرا 
كسي جرئت نمي كند نام او را حتي به زبان بياورد. 
شاه ابتدا اين موضوع را انكار مي كند اما زماني كه 
خبرنگار از او مي پرس��د »آيا تكذيب مي كنيد كه 
شما يك پادشاه خودكامه و مس��تبد هستيد؟«، 
پاس��خ مي دهد: »براي پيش��برد امور در كشوري 
مانند ايران، بايد مس��تبد بود، در غير اين صورت 

نمي توان در آن به پيشرفت رسيد!«.
    اعتقاد به تك صدايي

پهل��وي دوم در ادام��ه مصاحبه خود ب��ا خبرنگار 
ايتاليايي در پاسخ به سؤال او درباره نبود دموكراسي 
در كش��ور نيز به وضوح اذعان مي كند كه دوس��ت 
ندارد برخي اقليت ها در داخل مجلس نماينده داشته 
باش��ند. او همچنين با تمس��خر خطاب به فاالچي 
مي گويد اگر منظور ش��ما از دموكراسي، اعتصاب 
و اعتراض كودكان پنج س��اله در خيابان است، من 
عاقه اي به آن ندارم، البته اصرار شاه به افشاي خوي 
استبدادي خود به اينجا ختم نمي شود و در پايان از 
فاالچي مي پرسد: درست است كه در مجلس ما تنها 
دو حزب وجود دارد اما مگر چند حزب براي ترويج 

ايدئولوژي من در مجلس مورد نياز است؟!
حال با توجه به آنچه بدون هيچ واس��طه اي از زبان 
خود شاه درباره او و دوران تاريك حكومتش گفته 
ش��ده اس��ت، چگونه مي توان پروژه تطهير پهلوي 
را توجيه ك��رد؟! ضدانقاب اگر ب��ه دنبال تحريف 
واقعيات گذشته است، پيش از هر چيز بايد به اين 
سؤال ساده پاسخ دهد كه اگر شرايط آنگونه كه آنها 
ادعا مي كنند در رژيم پهلوي عال��ي بود، پس چرا 

مردم ايران عليه آن انقاب كردند؟!
*باشگاه خبرنگاران

وزارت دفاع و پش�تيباني نيرو هاي مسلح با بيش از 6هزار و۵۰۰ 
ش�ركت س�ازنده در ارتب�اط اس�ت ك�ه ح�دود ه�زارو۴۰۰ 
ش�ركت آن را ش�ركت هاي دانش بني�ان تش�كيل مي دهن�د. 
به گزارش فارس، سردار س��يدمهدي فرحي در حاش��يه بازديد از 
دومين نمايش��گاه ايران ژئو در جمع خبرنگاران با اش��اره به حضور 
بخش خصوصي و ش��ركت هاي دانش بنيان در اين نمايشگاه گفت: 
امروز جهان به سمت فناوري هاي نوين و پيشرفته و راهبردي در حال 
حركت است و چشم انداز ما اين است كه بتوانيم از اين فناوري هاي 

نوين به شكل مطلوبي استفاده كنيم. 
سردار فرحي در خصوص پيشرفت هاي ايران اسامي در اين حوزه 
گفت: كشور ما با همت شركت هاي دانش بنيان و جوانان متخصص 
امروز در حوزه فناوري هاي راهبردي گام هاي مؤثري برداشته است 

كه از جمله آنها مي توان به حوزه ژئوماتيك اشاره كرد. 

وي افزود: امروز حوزه ژئوماتيك يكي از مهم ترين مؤلفه هاي اصلي 
فناوري هاي فضايي است كه در عرصه بين المللي روي اين موضوع 
كار ويژه ص��ورت مي گيرد. اطاع��ات ژئو و داده ه��اي مكاني در 
شرايط كنوني كاربرد هاي متعددي دارند و شركت هايي كه در اين 
نمايشگاه حضور دارند، امروز از تجهيزات و زيرساخت هاي مطلوب 
و دانش قابل توجهي در اين ح��وزه برخوردارند و قطعاً با كمك و 
حمايت سازمان جغرافيايي نيرو هاي مسلح رونق قابل توجهي را 
براي اين شركت ها در آينده شاهد خواهيم بود. جانشين وزير دفاع 
در خصوص دستاورد هاي سازمان جغرافيايي نيرو هاي مسلح در 
حوزه ژئوماتيك گفت: اين س��ازمان طي چندين س��ال گذشته 
در اين رابطه روند رو به رش��د و صعودي داش��ته است و توانسته 
قابليت هاي مطلوبي را ايجاد كند كه از جمله اين فعاليت ها مي توان 
به پشتيباني و حمايت از برگزاري نمايشگاه ايران ژئو اشاره كرد.  

سردار فرحي ادامه داد: به نظر مي رس��د در آينده نزديك بتوانيم 
ارتباطات مؤثري را بين س��ازمان هاي هوافضا، صاايران و سازمان 
جغرافيايي نيرو هاي مس��لح جهت تش��كيل يك چرخه كاملي از 

فناوري هاي فضايي ايجاد كنيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: هم  اكنون وزارت دفاع با بيش از ۶هزارو۵۰۰ 
شركت سازنده در ارتباط اس��ت كه حدود هزارو4۰۰شركت آن را 
ش��ركت هاي دانش بنيان تش��كيل مي دهند و البته قسمتي از آنها 
شركت هاي دانش بنياني هستند كه در حوزه ژئوماتيك كار مي كنند 
و در اين نمايشگاه نيز حضور دارند. جانشين وزير دفاع اضافه كرد: اين 
بخش از شركت هاي دانش بنيان با سازمان جغرافياي نيرو هاي مسلح 
در ارتباط هس��تند و حمايت هاي همه جانبه اي را در حوزه توسعه 
تجهيزات و توس��عه فناوري دريافت مي كنند و البته بهره برداري از 

خدمات اين شركت ها نيز صورت مي پذيرد. 

شاه از زبان شاه

آيا مي توان احساس دلتنگی برای پهلوی ايجاد كرد؟!

جانشين وزير دفاع: 

وزارت دفاع با 6۵۰۰ شركت سازنده همكاري دارد
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در جلسه شورای عالی مسئوالن قضايي عنوان شد 

اژه ای: از تصحيح اشتباه ابايي نداشته باشيم

چنانچ�ه ف�ردي دلس�وزانه و خيرخواهان�ه 
نسبت به ش�خص ما يا دس�تگاه، نقد صحيحي 
را وارد كن�د، باي�د از آن اس�تقبال كني�م. 
حجت  االسام محس��ني اژه اي روز گذشته طي 
س��خناني در جلسه مشترك ش��وراي عالي قوه 
قضائيه با ش��وراي قضايي استان ها كه به صورت 
ويدئوكنفرانسي با محوريت بررسي روند اجراي 
س��ند تحول قضايي و پيگيري اجراي فرامين و 
سياس��ت هاي اباغي مقام معظم رهبري برگزار 
شد، با تبريك اعياد رجبيه و والدت اميرالمؤمنين 
علي)ع( و امام ج��واد)ع( و همچنين ايام اهلل دهه 
فجر اظهار كرد: دهه مبارك فجر فرصت مغتنمي 
است ارزيابي و برآورد از ميزان دقت و اهتمام خود 
و دس��تگاه مان در پيمودن مسير متعالي انقاب 
اسامي داش��ته باشيم و س��نجش كنيم كه در 
كدام نقطه از اين مس��ير نوراني هستيم و در چه 
بخش هايي خدايي ناكرده غفلت كرده  يا با تندي و 

كندي مواجه بوده ايم. 

رئيس قوه قضائي��ه در ادامه با اش��اره به اهميت 
اجرايي سازي تمام و كمال س��ند تحول قضايي 
در دوره تحول و تعالي بيان داشت: ما در دستگاه 
قضايي در دوره تحول و تعالي مصمم هستيم امور 
را با برنامه ري��زي و عقانيت و حركت جهادي به 
پيش ببريم تا بتوانيم به نحو مطلوب تري به مردم 

و نظام اسامي خدمت كنيم. 
رئيس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت و اهميت 
همفك��ري و هم��كاري افزون ت��ر با م��ردم در 
موضوعات مختلف گفت: هر مقدار كه بتوانيم در 
موضوعات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در 
داخل و خارج از دستگاه قضا بهره بگيريم، نافع و 

سودمند خواهد بود. 
   بايد از نقد سازنده استقبال كنيم

رئيس عدليه بار ديگر به اهميت مقوله نقدپذيري 
اش��اره و تصريح كرد: بايد از نقد سازنده استقبال 
كنيم و هيچ گونه نگراني نسبت به انتقاد نداشته 
باشيم، چنانچه فردي دلس��وزانه و خيرخواهانه 

نسبت به شخص ما يا دستگاه ما، نقد صحيحي را 
وارد آورد، بايد از آن نقد استقبال كنيم و چنانچه 
اشكالي در كار ما وجود دارد، نس��بت به رفع آن 
كوشا باشيم. وي افزود: همچنين چنانچه در هر 
زمينه اشتباهي رخ داد، از تصحيح اشتباه هيچ گونه 
ابايي نداشته باشيم و سريع و شجاعانه آن اشتباه 
را رفع كنيم و اگر احياناً بايد ترميمي صورت گيرد، 

اقدام مقتضي را ترتيب دهيم. 
  در عمل بايد شايسته ساالر بود

شايسته ساالري از ديگر تأكيدات رئيس قوه قضائيه 
در اين نشست بود. قاضي القضات در همين راستا 
گفت: شايسته ساالري و توجه به نيرو هاي كارآمد و 
كارآمدسازي نيرو ها در همه زمان ها امري الزم است، 
اما در مقطع فعلي، ضروري تر است، بايد نه در حرف 
بلكه در عمل، شايسته س��االري را به منصه ظهور 
برسانيم. بر همين اساس، مديران دستگاه قضايي 
نسبت به شناسايي نيرو هاي كارآمد و سپردن امور 

خطير و مهم به آنها اهتمام داشته باشند. 

رئيس دستگاه قضا در ادامه خطاب به رؤساي كل 
دادگستري هاي سراسر كش��ور دستور داد نسبت 
به زيرمجموعه خودش��ان نظارتي مستمر و پويا و 
همه جانبه داشته باشند تا امور در دستگاه قضايي، 
بهتر، س��ريع تر و كم هزينه تر پيش روند. وي ادامه 
داد: نظارت رؤس��اي كل دادگستري ها بايد شامل 
همه مراجع و واحد هاي قضايي اعم از دادس��راها، 
دادگاه هاي بدوي، تجديدنظر و بخش هاي ستادي 

در استان محل مسئوليت شان باشد. 
  دليل معط�ل ماندن پرونده ها را رؤس�اي 

دادگستري ها پيگيري كنند
محس��ني اژه اي تصري��ح ك��رد: رؤس��اي كل 
دادگستري ها به صورت ويژه و مستمر بر دادسرا ها 
و محاكم بدوي و تجديدنظر نظارت داشته باشند 
تا پرونده ها با تأخير در رس��يدگي همراه نباشند. 
بعضاً مشاهده شده كه پرونده اي بالغ بر سه سال 
در دادگاه يا دادسرا مانده است، در اين قبيل موارد 
رؤساي كل دادگستري ها، بررسي ها و پيگيري هاي 
مقتضي را صورت دهند كه دليل ماندن سه ساله 

يك پرونده در يك شعبه چيست؟
رئيس قوه قضائي��ه در ادامه بر اهميت متناس��ب 
بودن قرار هاي صادره براي متهم��ان تأكيد كرد و 
بيان داشت: بعضاً مش��اهده شده كه فردي شرايط 
بازداش��ت موقت را ن��دارد، اما ب��راي او يك وثيقه 
سنگين صادر شده تا در بازداشت بماند يا اينكه به 
نحوي براي او وثيقه صادر شده كه تأمين آن، زمان بر 
بوده است. اين موارد ممكن است مسئوليت شرعي 
و قانوني داشته باشد، لذا مسئوالن دادسرا نسبت به 
صدور قرار ها و تناسب آنها با اتهام انتسابي به متهم، 
اهتمام ويژه داشته باشند و چنانچه صدور قراري، 
منجر به بازداشت متهم مي شود، اين بازداشت بايد 

در كمترين زمان ممكن باشد. 
رئيس دس��تگاه قضا اظهار داش��ت: رؤس��اي كل 
دادگس��تري ها ب��ر اح��كام دادگاه هاي ب��دوي و 
تجديدنظر، هم از حيث شكلي و هم از حيث ماهوي، 
نظارت و دقت بيشتري داشته باشند. صدور احكام 
جايگزين حبس پسنديده است، ولي بعضاً احكامي 
تحت  عنوان »جايگزين حبس« صادر مي ش��وند 
كه معقول به نظر نمي رس��ند. رئيس عدليه افزود: 
چنانچه تعدد و كثرت نقض احكام يك شعبه دادگاه 
در مرجع باالتر مشاهده شد، رئيس كل دادگستري 
با فوريت قاض��ي مربوط را مورد س��ؤال قرار دهد 
و چنانچه الزم اس��ت، مقدمات ارائه آموزش هاي 

مقتضي را براي چنين قضاتي فراهم آورد.
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