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بالی بالیای طبیعی
در مطالعــات که دربــاره خطرپذیري ســیل در
شــهرهایي با جمعیت بیــش از  ۷۵۰هــزار نفر در
سال  ۲۰۲۵انجام شد ۱۰ ،شــهر بزرگ در نیمه غربي
کشــورمان در معرض ســیلهاي مخرب قرار دارند.
ســیالبهاي بهار  ۱۳۹۸به وضوح خطرپذیري باالي
شهرها در نیمه غربي کشورمان را اثبات کرد.
 -۳در مدیریت سیالب فعالیتهاي برنامهریزي از
فعالیتهاي واکنشي اهمیت بیشتري دارد :مدیریت
سیالب عبارت است از فعالیتهاي برنامهریزي )قبل
از ســیالب( و فعالیتهاي واکنشــي )درست قبل از
سیالب ،همزمان با سیالب و بعد از سیالب( .مدیریت
کارا و اثربخش ســیالب نیاز بــه برنامهریزي جامع و
دقیق دارد که باید در ماهها و سالهاي قبل از سیالب
براســاس مطالعات فني ،اجتماعي ،اقتصادي و ...به
انجام برســد .طرحهاي عملیاتي شــرایط اضطراري
حاصل مطالعات جامعي اســت که بــه مدیران در
زمــان واقعي رخداد ســیالب راهنمایــي ميکند که
چگونه عمل کنند .زمان ســیالب وقت مدلســازي
پیچیده و زمانبر نیســت! وقت عمل است؛ ولي این
عملیات باید براســاس نتایج مطالعاتــي که قبال در
زمان طوالني و با دسترســي به همه اطالعات انجام
شده ،صورت گیرد .بهعنوان یك مثال ساده ،در پشت
جلد کتابهاي درسي مدارس برخي از شهرهاي ژاپن
نقشــه مناطق امن در ســیالبها درج شده است تا
دانشآموزان رأسا بتوانند در جریان سیالبهاي بزرگ
تصمیمهاي درســتي بگیرند .در جریان سیالبهاي
اخیر بسیاري از کاستيها مانند نبود سخنگوي سیالب
نشــاندهنده نیاز بیشازپیش به طرحهاي عملیاتي
شرایط اضطراري براي مناطق پرخطر است )در عمل
به نظر ميرسد قبل از وقوع سیالبهاي اخیر مناطق
پرخطر هم خوب و کامل شناسایي نشدهاند(.
 -۴نیــاز به مرکــز ملــي پیشبینيهــاي منابع
آب و ســیالب :براســاس تجارب جهاني همافزایي
پیشبینيهــاي درازمــدت اقلیمي ،هواشناســي و
هیدرولوژیکي بــا پیشبینيهاي کوتاهمدت ميتواند
اثربخشي پیشبینيها را به نحو چشمگیري افزایش
دهــد .مشــکل آن اســت کــه ایــن پیشبینيها در
سازمانهاي مختلفي انجام ميشود؛ درباره بارش در
سازمان هواشناسي و آبدهي فصلي ،سیالب و اثرات
سدها در وزارت نیرو مطالعه میشود .مناسب است
مانند کشور استرالیا تمامي پیشبینيها در یك مرکز
ملي متمرکز شود .در سال  ۱۳۷۸سد کرخه یك سال
زودتر از تکمیل ســرریز اصلي آبگیري شد و این مهم
با همافزایي پیشبینيهاي فصلي اقلیمي ،پیشبیني
آورد در بهار و مطالعات دیگر محقق شد.
 -۵اثر کاهشــي ســدها در ریســك ســیالب در
پاییندست بهمراتب بیشتر از ریسك ناشي از تخریب
آنهاســت :همیشه در آستانه شــروع سرریزي از یك
سد ،بهسرعت شــایعاتي درباره احتمال تخریب سد
در جامعه پخش ميشود .در عمل سدهاي بزرگ از
ایمنترین ساختههاي دست بشر محسوب ميشوند
و درصورتيکــه خوب طراحي ،احداث و بهرهبرداري
شــوند ،ایمني آنــان بســیار بیشــتر از هواپیماهاي
مســافربري مدرن است .درعینحال براساس تجارب
جهاني اثرات ســدها در کاهش ریســك ســیالب در
پاییندست بسیار مثبت ارزیابي شده است .در جریان
ســیالب  ۱۳۸۰گلستان حداکثر ورودي سیالب به سد
گلستان حدود سه هزار مترمکعب بر ثانیه و حداکثر
خروجي از ســد  ۳۰۰مترمکعب بر ثانیه برآورد شده
اســت .درصورتیکه ســد گلســتان وجود نداشت،
وقــوع فاجعه انســاني با چند هزار کشــته محتمل
بود .در ســیالبهاي اخیر هم بدون ســدهاي بزرگ
کارون ،کرخــه و دز یکــي از بزرگتریــن فاجعههاي
طبیعي جهان رقم ميخورد؛ براي مثال ســد کرخه
پیك سیالب ورودي هشــتهزارو  ۳۰۰مترمکعب بر
ثانیهاي را به دوهزارو  ۵۰۰مترمکعب بر ثانیه کاهش
داد.
 -۶همافزایي روشهاي ســازهاي و غیرسازهاي:
روشهاي سازهاي مدیریت سیالب عبارتاند از سدها،
سیلبندها ،کانالهاي انحراف سیل ،مخازن تأخیري،
مخــازن ذخیرهاي بــراي پخش ســیالب و اصالح و
بهسازي مسیر .روشهاي غیرسازهاي که در دهههاي
اخیر کاربــرد و اهمیــت روزافزون داشــتهاند در دو
دسته فعالیتهاي برنامهریزي و واکنشي دستهبندي
ميشوند:
فعالیتهــاي برنامهریــزي :پیشبینــي ســیالب،
پیشبینــي ســیالبهاي دریایي ،مدیریت گســترش
سیالبدشتها ،بیمه سیالب ،مقاومسازي در مقابل
سیالب ،تدوین طرحهاي عملیاتي شرایط اضطراري،
آموزش و جلب مشــارکت مــردم و مدیریت مخازن
سدها.
فعالیتهاي واکنشــي :هشــدار ســیالب ،مقابله با
سیالب ،اطالعرساني ،مدیریت جوامع محلي ،تخلیه،
مدیریت مخازن ســدها در زمان واقعي و کمكهاي
اضطراري .در عمل باید طیف گستردهاي از اقدامات را
با توجه به شرایط به کار گرفت و در بسیاري از موارد
کاربرد توأمان این روشها ميتواند موجب همافزایي
شود؛ براي مثال در آمریکا جوامعي که قوانین مدیریت
سیالبدشتها را رعایت کنند ،مشمول دریافت بیمه
سیالب یارانهاي ميشــوند؛ بنابراین انگیزه الزم براي
رعایت قوانین توسعه سیالبدشتها ایجاد ميشود.
 -۷خطــر تلفات جاني حوضههاي کوهســتاني
کوچك بیشــترین اســت :در ســیالب اخیر بیشترین
تلفات در شیراز و در اثر تندسیالب یك حوضه کوچك
کوهستاني به وقوع پیوست.
ادامه در صفحه ۴
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رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ :ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﻰ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ
رئیــس قوه قضائیه پیشــنهاد داد که قضــات دیوان عالی کشــور با
رویکردی آسیبشناسانه ،هر فصل یکبار ،نکاتی را که موجب نقض آرای
محاکم میشود استخراج و تدوین کنند تا این نکات و مصادیق ،زمینهساز
تدوین دستورالعملهای الزم برای جلوگیری از تکرار کاستیها و نقایص
در رسیدگیهای قضائی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود .به
گزارش ایسنا ،رئیس دستگاه قضا در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی
کشــور در اجرای اصل ۱۶۲قانون اساسی با تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی
توفیق برای برخورداری از برکات و فیوضات این ماه باعظمت ،تصریح کرد:
براساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است ،دیوان عالی
کشــور عالیترین مرجع قضائی کشــور و تصمیم این دیوان ،نظر نهایی و
صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضائی پروندهها است.

رئیســی در ادامــه و در اجرای اصل ۱۶۲قانون اساســی ،مشــورت با
قضات دیوان عالی کشــور برای انتخاب رئیــس این مرجع عالی قضائی
را در دســتور کار قرار داد و خاطرنشــان کرد :تا کنون روشهای مختلفی
برای این مشورت وجود داشته است ،اما نظر بنده این بود که همه قضات
دیوان عالی در یک جلســه ،نظرات خــود را به صورت مکتوب ارائه کنند
تا درباره ریاســت دیوان عالی کشــور تصمیمگیری شود .نظراتی را نیز به
صورت غیررســمی دریافت کردهام و برخی دوستان ،اسامی مختلفی را
پیشنهاد دادهاند که برخی از این گزینهها داخل دیوان عالی کشور حضور
دارنــد ،برخی خارج از دیوان و برخی هم اساســا خــارج از قوه قضائیه
هســتند .اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور این است که
گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشــور باشد و افرادی که

خــارج از دیوان در قوه قضائیه حضور دارند یا خارج از دســتگاه قضائی
فعالیت میکنند ،در اولویتهای دوم و ســوم قرار خواهند داشت .رئیس
قوه قضائیه در پایان تصریح کرد :امیدواریم همگی در جهت فرمایشــات
مقام معظم رهبری )مدظلهالعالی( در بیانیه گام دوم انقالب ،بهدرستی
نقــش خود را در اجرای عدالــت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با
بهرهمندی از تجربیات چهار دهه گذشــته ،حرکتی متفاوت را در دستگاه
قضائی با همفکری همه قضات ،فرهیختگان ،حقوقدانان و بدنه حوزوی
و دانشــگاهی کشور آغاز کنیم .بر اســاس این گزارش ،چند نفر از قضات
دیوان عالی کشــور نقطه نظــرات خود را در این جلســه مطرح کردند و
همگی قضات نیز ســه گزینه پیشــنهادی خود برای ریاست دیوان عالی
کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه دادند.

دیدار استادان اصالحطلب قمی با آیتاﷲ سیستانی
تعــدادی از اســتادان و علمای قم کــه نزدیک به
گرایــش اصالحطلبی بودند ،در ایــام تعطیالت نوروز
به دیدار آیتاﷲ سیستانی رفتهاند .این خبر را مجتبی
لطفی ،از استادان قم به »شرق« داد .چند روز گذشته
البته او ایــن خبر را در کانال تلگرامی خود منتشــر و
توضیحاتی درباره این دیدار ارائه کرده بود.
این نویســنده ،در توضیح بیشــتر درباره این دیدار
گفت که برخی از اســتادان و علمای قم در سفرهایی
که برای زیــارت عتبات به عراق میرونــد ،با آیتاﷲ
سیســتانی هم دیدار میکنند .او ادامه داد :دیدار اخیر
در ایام تعطیالت نوروز و از سوی گروهی از استادان قم
صورت گرفته که گرایش نزدیک به اصالحطلبی دارند.
لطفی در بیان جزئیات بیشتر اضافه کرد که این مالقات
از ســوی حدود هفت یا هشت نفر از استادانی صورت
گرفت که کرســی درس خارجفقــه دارند که بعضی
از آنها در فیضیه و برخی هــم در بیوت خود تدریس
میکنند .لطفی از بیان جزئیات بیشتر درباره نام و نشانی
این افراد خودداری کرد ،اما در پاســخ به این سؤال که
نحوه ارتباط آیتاﷲ سیستانی در قم با مراجع و بیوت
و علما چگونه است ،توضیح داد که آقای شهرستانی،
نماینده آیتاﷲ سیستانی ،سیاست درهای باز را در قم
پیگیری میکنند ،به همین جهت با افرادی از گروهها و
نحلههای مختلف فکری دیدار میکنند و در مناسبات
مختلف ،از جمله اعیاد و روضهها حضور دارند .لطفی
در کانال خود مطلبــی را به این دیدار اختصاص داده
بود که در ســایت انصافنیوز هم بازنشر شده بود .او
در این مطلب درباره محتوای دیدار انجامشــده چنین
نوشته بود :برخی از علمای قم در سفری به نجف به
دیدار آیتاﷲ سیستانی رفتند که در این دیدار ،آیتاﷲ
سیستانی به سه نکته اشاره داشت .۱ :از روحانیون عراق
خواستهام بههیچوجه وارد مناصب دولتی نشوند و در
صورت تمایل یا نیاز بــه ورود ،لباس روحانیت را کنار
گذاشته و از حوزویبودن استعفا دهند .۲ .از نیروهای
حشدالشعبی )بسیج مردمی عراق( اکیدا درخواست
کردم بههیچعنوان وارد فعالیت اقتصادی نشوند.۳ .
در هیاهوهای سیاسی داخل ایران نگرانم که وضعیت
معیشــتی مردم به فراموشــی ســپرده شــود .او در
گفتوگوی خود با »شرق« اضافه کرد که کسانی که با
نگاه سیاسی آیتاﷲ سیستانی آشنایی داشتند از طرح

این نکات چندان شــگفتزده نشدند .نظرات آیتاﷲ
سیستانی نزدیک به نظرات آیتاﷲ خویی است .ایشان
هم به مثابــه آیتاﷲ خویی به تفکیــک بین علما از
اشتغاالت رسمی و حکومتی اعتقاد دارد .او در توضیح
این نکته که نظر آیتاﷲ سیستانی درباره حشدالشعبی
بر مبنای گزارش بوده یا توصیهای بوده اســت ،گفت
که این ســخنان توصیهای و از جنبه پیشگیرانه مطرح
شده است .این نویسنده و محقق قمی در ادامه درباره
اینکه آیا دیدارها با آیتاﷲ سیســتانی از ســوی دیگر
گرایشهای سیاســی موجود در بین علما و بیوت قم
نیز صورت میگیرد ،متذکر شد که همانطور که گفتم،
آقای شهرستانی با بیوت و علمای قمی ارتباط نزدیک
و تنگاتنگی دارند .لطفی دربــاره اثر این تعامالت هم
گفت :تبادلنظر بین علما ،بهویژه درباره فقه سیاســی
شــیعه میتواند در انتقال تجربیات بین عراق و ایران
مؤثر باشــد ،بهویژه آنکه آیتاﷲ سیســتانی مقلدان
زیادی هم در ایران داشــته و به دلیل نوع نگرش خود
در فقه حامیانی نیز از اهل سنت دارد؛ بهعنواننمونه،
دیدگاه ایشــان در موضوعات مربوط به حقوق بشر یا
بحث مردمساالری زبانزد است.
دیدار روحانی با آیتاﷲ سیستانی
اسفندماه ســال گذشــته بود که خبر آمد حسن
روحانی در ســفرش به عراق قرار اســت با آیتاﷲ

سیستانی هم دیدار داشــته باشد؛ دیداری که برگزار
شــد و در آن جلســه محمود واعظی و محمدجواد
ظریف هم حضور داشــتند .آن دیــدار از این جهت
مهم ارزیابی شد که اولین دیدار یک رئیسجمهوری
اســالمي ایران با آیتاﷲ سیســتانی بود .تا پیش از
این چنین مقامی از سوی ایران با ایشان دیدار نکرده
بــود .تنها دیدار بــه مالقات هاشمیرفســنجانی با
آیتاﷲ سیستانی بازمیگشت که در دوره حضور او
در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام صورت گرفته
بود .به تعبیر حســین رویوران »مرجعیت در عراق،
پایگاه اجتماعي گســتردهاي دارد و بهخاطر داشتن
این پایگاه ،امر ایشــان مطاع اســت؛ بــه عبارتي اگر
فردا بگوید نخســتوزیر باید کنار برود ،حضور مردم
در صحنه بهقدري خواهــد بود که دولت نميتواند
ادامه دهد« .خطمشی سیاسی آیتاﷲ هم به تعبیر
ســیدعلی میرموسوی ،از استادان دانشگاه مفید قم،
در گفتوگویی که قبال با روزنامه »شــرق« داشــته،
با آنچــه در گفتمان »اســالم سیاســی« و »انقالب
اسالمی« به نمایش گذاشته شده ،تفاوت و مرزبندی
دارد .در فقه سیاسی ،ایشان نماینده سنتی ،احیاگرانه،
غیرسیاسی و غیرایدئولوژیکی از تشیع هستند که در
تداوم مکتب شــیخ انصاری و آخوندخراسانی شکل
گرفته است .آیتاﷲ سیستانی در پاسخ به پرسشی

دربــاره رابطــه دیــن و دولت میگویــد» :حکومت
از اراده اکثریــت نشــئت میگیــرد و حکومت هیچ
مخالفتی با دین اکثریت نداشته باشد« .در این دیدگاه
اقتدار نهاد دین در حوزه عمومی ،به اموری محدود
میشــود که به امر دین برمیگردد و امور عرفی در
حــوزه اقتدار دولــت قرار میگیــرد .در مورد قلمرو
اقتــدار و والیت فقیه هم ایشــان مثل استادشــان،
مرحوم آیتاﷲ خویی ،به والیت در امور حسبیه باور
دارند .امور حســبیه اموری است که خداوند راضی
به زمینگذاشتن و ترکشدن آنها نیست .درباره دایره
امور حسبیه اختالف وجود دارد.
نگاهی به زندگی آیتاﷲ
سیدعلی حسینیسیستانی به تاریخ  ۱۳۴۹قمری
در شهر مشــهد به دنیا آمد .پدرش از عالمان روزگار
خودش بــود و مادرش هــم از نوادگان ســیدعلی
سیستانی ،از علمای بنام .در سال  ۱۳۶۸قمری راهی
حوزه علمیه مشــهد شــد و در بحثهای خارجفقه
و اصول آیــتاﷲ سیدحســین طباطباییبروجردی
شــرکت کرد و بعد از آن هم راهی قم شد .در اوایل
ســال  ۱۳۷۱هجریقمــری ،آیتاﷲ شــهر قم را به
قصد اقامت در نجف ترک کرد و در مدرســه علمیه
بخارایــی اقامت گزید .در نجــف ،حوزه درس فقه و
اصول دو نفر از بزرگان؛ یعنی آیتاﷲ سیدابوالقاسم
موســویخویی و شیخ حســین حّلی را درک کرد و
در همان ایام ،از مباحث برخی دیگر از سرشناســان
حــوزه ،از جملــه مرحوم آیتاﷲ حکیــم و مرحوم
آیتاﷲ شــاهرودی نیز اســتفاده کرد .با درگذشــت
آیتاﷲ خویی در ســال  ۱۴۱۳هجریقمری ،گروهی
از علما ،مثل آیتاﷲ ســیدعلی بهشــتی و آیتاﷲ
شــیخ مرتضــی بروجــردی مــردم را بــه تقلید از
ســیدعلی سیستانی ارجاع دادند و بهاینترتیب دوره
مرجعیت او آغاز شــد .نماینده آیتاﷲ سیستانی در
ایران حجتاالسالم شهرســتانی است .شهرستانی
البته داماد آیتاﷲ سیســتانی هم هست .سیدعلی
خمینی ،نوه امام خمینی ،به ســال  ۸۷با دختر آقای
شهرستانی؛ یعنی نوه آیتاﷲ سیستانی ازدواج کرده
است .سیدعلی خمینی هم پاییز سال گذشته بود که
از قم به نجف هجرت کرد و در منزل امام خمینی در
این شهر سکنا گزیده است.

بعد از ۱۲سال تالش طرح »اداره و نظارت بر صداوسیما« در آستانه بررسي در صحن مجلس قرار گرفت

در ﺳﻮداي ﻧﻈﺎرت
امیرمحمد حسیني :از مجلس هشــتم تاکنون مطرح است؛ طرح نظارت بر
اداره ســازمان صداوسیماي جمهوري اســالمي .این یعني  ۱۲سال است که
نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحي هســتند که به اداره صداوســیما
شــکل قانوني بدهد .این نکتهاي است که علي مطهري ،نایبرئیس مجلس
بارها به آن اشاره کرده اســت .او گفته »بعد از اصالح قانون اساسي انتخاب
رئیس سازمان با مقام معظم رهبري شد و بعدازآن قانون اصالح نشده است،
لذا مدت زیادي است صداوسیما بدون قانون اداره ميشود« .حاال طرح اداره
و نظارت بر صداوســیما در کمیســیون فرهنگي مجلس تصویب شــده و در
نوبت رسیدگي در صحن مجلس قرار گرفته است .به گفته اعضاي کمیسیون
فرهنگــي بعد از رســیدگي به طرح اصــالح برخي از مواد قانــون انتخابات
مجلس ،طرح نظارت بر صداوســیما در صحن مطرح خواهد شد .طرحي که
ساختار سازماني جدیدي براي صداوسیما تعریف ميکند و از رادیو و تلویزیون
خصوصي سخن به میان ميآورد.
»هیئتامنا« رکن جدید در طرح جدید
طرح کنوني بعد از تلفیق چند طرح در همین زمینه در سال  ۹۶در کمیته
رسانه کمیســیون فرهنگي تدوین شده است .بر اســاس ساختار جدیدي که
در طرح اداره و نظارت بر صداوســیما دیده شــده» ،هیئتامنا« در رأس اداره
صداوســیما قرار ميگیرد .در ماده چهار ایــن طرح هیئتامنا هیئتي پنجنفره
تعریف شــده که اعضاي آن را مقام معظم رهبري تعیین ميکنند .در تبصره
همین ماده آمده که سه نفر از اعضاي این هیئت را »در صورت صالحدید مقام
رهبري« ســران سه قوه تشکیل ميدهد .این یعني حسن روحاني که بهعنوان
رئیسجمهوري جزء منتقدان عملکرد صداوســیما در ســالهاي اخیر بوده،
ميتواند در رکن اول این ســازمان حضور داشته باشــد .سیدفاطمه ذوالقدر،
عضو کمیسیون فرهنگي دراینباره به »شرق« گفت :در سایه هیئتامنایيشدن
صداوسیما حتي رادیو و تلویزیون خصوصي اجازه فعالیت پیدا خواهند کرد.
احمــد مازني ،رئیس کمیســیون فرهنگي هم در این زمینه به »ایســنا« گفته
اســت» :براي اینکه مدیریت صداوسیما در عین تمرکز تحت کنترل باشد ،یک
هیئتامنا بــا انتصاب رهبري پیشبیني کردیم و بــراي اینکه نظارت جدي و
استصوابي باشــد ،وظایف هیئت نظارت را تقویت کردیم و براي اینکه رسانه
از حالت ســنتي خارج شود ،امکان صدور مجوز رادیو و تلویزیون براي بخش
خصوصي را دیدیم«.
اداره صداوسیما قانوني ميشود؟
موضوع قانونيشــدن اداره صداوسیما این روزها بیشازپیش مورد توجه
قرار گرفته اســت .هرچند قانون اداره صداوســیما به سال  ۱۳۵۹بازميگردد.
یعني این قانون شــامل بازنگري قانون اساســي در ســال  ۱۳۶۸نشده است.
مازني ،نماینده تهران با اشاره به همین موضوع گفته »من فکر ميکنم در ۲۹
سال گذشته ،ارادهاي بر اجراي آنچه در بازنگري قانون اساسي براي صداوسیما

پیشبیني شده ،نبوده است .در اصل  ۱۷۵قانون اساسي سه محور مهم وجود
دارد؛ یکي انتصاب رئیس توسط مقام رهبري که هر چندسال انجام ميشود،
دیگري نظارت بر صداوســیما توســط هیئت نظارت منتخب سه قوه و محور
سوم نیز این اســت که اداره ،نظارت و خط و مشي صداوسیما را قانون معین
ميکند؛ اما در  ۲۹سال گذشته این کار انجام نشد .یعني صداوسیما  ۲۹سال در
اداره ،نظارت و خط مشي بدون داشتن قانون اداره شده است« .پیش از مازني
نماینــدگان دیگري ازجمله مطهري هم به این موضوع اشــاره کردهاند .حاال
ذوالقدر ،دیگر عضو کمیسیون تأکید ميکند که با تصویب این طرح ،صداوسیما
قانون مشخصي خواهد داشت که براساس آن اداره ميشود.
چه کسي بر صداوسیما نظارت ميکند؟
بر اساس ماده چهار طرح اداره صداوســیما ،ارکان این سازمان عبارتاند
از :هیئت امنا ،هیئتمدیره ،رئیس و شوراي نظات .رئیس هیئتمدیره ،رئیس
ســازمان است و چهار نفر دیگر به پیشــنهاد رئیس سازمان و تصویب هئیت
امنا انتخاب ميشــوند .از سوي دیگر ،هیئت نظارت بر سازمان صداوسیما که
بر اســاس اصل  ۱۷۵قانون اساسي تشکیل شــده است ،در طرح جدید نقش
مؤثري پیدا خواهد کرد .رئیس کمیسیون فرهنگي در این ارتباط چنین توضیح
داده» :در بحــث نظــارت نیز ما بــا نمایندگان مجلس که ناظر صداوســیما
هســتند ،گفتوگوهایي داشتیم .آنها گفتند ما اختیاري نداریم و هیئت نظارت
عمال حالت اســتطالعي دارد نه اســتصوابي و حالت تشریفاتي دارد نه مؤثر؛
درحاليکه تفســیر شــوراي نگهبان از نظارت بر انتخابات ،نظارت استصوابي
اســت؛ اما شــنیدهام نظارت ســه قوه بر صداوسیما را اســتطالعي ميداند
که اگر چنین باشــد ،خیلي دقیق به نظر نميرســد« .این موضوعي است که
غالمرضا کاتب ،یکي از نمایندگان قوه مقننه ،در این هیئت بر آن تأکید دارد .او
به »شرق« گفت :پیشــنهادهاي جدید در این طرح ،نظارت ]بر صداوسیما[ را
اجرائيتــر ميکند؛ در طرح جدید برخي از وظایف از هیئت نظارت ،نظارت بر
نحوه اجراي ضوابط مالي و اداري ،نحوه اجراي سیاستهاي فرهنگي ،هنري،
سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي ،اجراي بودجه مصوب و البته نظارت بر اجراي
سیاستهاي هیئت امنا است.
رادیو و تلویزیون خصوصي
خصوصيسازي از دیگر مواد طرح جدید است که به نظر ميرسد ميتواند
مرکز توجه قرار گیرد .در ماده  ۱۴طرح آمده :رئیس سازمان موظف به اجراي
سیاستهاي اصل  ۴۴قانون اساسي است .این اصل مبتني بر خصوصيسازي
بخشهاي دولتي تحت محدوده مقررات و قوانین موضوعه است .در بند اول
آمده که شــرکتها و سازمانهاي تابع سازمان را به بخش غیردولتي واگذار
کند .در بند دیگر اشــاره شده بخشهاي مختلف ســازمان غیر از »پخش«،
اعــم از تولید ،راهاندازي و نگهداري را با تصویب هیئتمدیره و هیئت امنا به
بخش غیردولتي واگذار کند .نکته دیگر ،فعالیت رادیو و تلویزیون خصوصي

اســت که در ماده  ۱۵دیده شده اســت .در این ماده آمده» :بخش خصوصي
ميتواند با اجازه ســازمان و در چارچوب مقررات مصوب هیئت امنا ،رادیو یا
تلویزیون تأسیس کند« .این ماده چهار تبصره نیز دارد که اساسنامه شبکههاي
خصوصي و نظارت بر این شبکهها را مشخص ميکند .بر اساس تبصره دوم،
بخش خصوصي ميتواند در چارچوب مجوز سازمان و مصوبات هیئت امنا با
رعایت ضوابط اسالمي و مصالح ملي ،در یک یا چند حوزه ازجمله فرهنگي،
ورزشــي و ...برنامه پخش کند .سوي دیگر این مواد ،مغایرت یا عدممغایرت
آن با قانون اساســي اســت .به گفته نمایندگان و اعضاي پیشــین کمیسیون
فرهنگي مجلس ،قانون اساسي بهطور مطلق نگفته صداوسیما باید دولتي
بماند ،بلکه خصوصيسازي آن را منوط به مواردي کرده که باید لحاظ شود؛
مــواردي که به نظر ميرســد در طرح اداره و نظارت بر صداوســیما در نظر
گرفته شده است.
انتصابهاي جدید در سازمان
شاید هیچگاه تاکنون فعلوانفعاالت در صداوسیما تا این اندازه حساسیت
افکار عمومي را جلب نکرده بود؛ از حذفشدن برنامه »نود« که به موضوعات
فوتبال ایران ميپرداخت تا انتصابهایي که ميتواند به این سازمان رنگوبوي
جناحي بیشــتري بدهد .انتصابات از علي فروغي به مدیریت شــبکه سه که
پیش از این رئیس مرکز بســیج صداوســیما و مدیر مرکز تخصصي معاونت
فرهنگي -اجتماعي سازمان بسیج مستضعفین بود ،شروع شد .بعد از فروغي،
همفکران او یکي پس از دیگری وارد شــبکه سه شــدند .بهتازگي نیز خبر از
پیوســتن دبیر فرهنگي خبرگزاري »فارس« به شبکه ســه شنیده شده است.
پیش از این ،مهدي آذرپندار ،مدیر فیلم و ســریال شبکه سه شده بود .آذرپندار
سابقه فعالیت در سایت »رجانیوز« را داشته است .شبکههاي دیگر هم البته
از انتصابات جدید مســتثنا نشدند .جواد رمضاننژاد نیز از مدیریت شبکه افق،
به شــبکه پنج آمد .افق ازجمله شبکههاي نوظهور است که به نظر ميرسد
رویکردهــاي جدیدي را دنبال ميکند؛ برای مثال در ایام نوروز »خلیل موحد«
که بهعنوان پشت پرده پیامکهاي تهدیدآمیز مشهدي به نمایندگان مجلس
معرفي شــده بود ،در مقام کارشــناس در این شبکه حاضر شد؛ موضوعي که
صداي نماینــدگان مجلس حتی علیرضا رحیمي ،عضو هئیترئیســه را نیز
درآورد .نمایندگان مجلس ،بهویژه اعضاي کمیسیون فرهنگي ،امیدوارند طرح
جدید مشکالت ساختاري صداوســیما را حل کند .علي مطهري ،نایبرئیس
مجلس ،تصویب این طرح را گام مهمي دانســته و رئیس کمیسیون فرهنگي
نیز امیدوار است این طرح در صحن تصویب شود .طرح مدنظر بعد از بررسي
طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس در صحن مطرح ميشود .باید
منتظر ماند و دید طرح نظارت بر اداره سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمي
به کجا ختم خواهد شد؛ طرحي که  ۱۲سال است از سوي نمایندگان مجلس
دنبال ميشود.

ﺧﺒﺮ
با موافقت مقام معظم رهبري

جانباختگان قایق گمیشان
شهید خدمت محسوب میشوند
 پایگاه حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبري :با
موافقت مقام معظم رهبــري ،نیروهای جهادی
مردمی جانباختــه در حادثه واژگونــی قایق در
شهر گمیشان »شهید خدمت« محسوب میشوند.
جانباختــگان ایــن حادثــه شــامل تعــدادی از
امدادگران اهل سنت نیز بودهاند .حضرت آیتاﷲ
خامنهای بــا درخواســت نماینــده ولیفقیه در
استان گلستان برای »شــهید خدمت« اعالمشدن
امدادرســانان جهادگــر مردمــی جانباختــه در
حادثه واژگونی قایق در ســیل گمیشــان موافقت
کردند .شامگاه ششم فروردین ماه  ۹۸قایق حامل
نیروهای مردمی که برای جلوگیری از نفوذ سیالب
به شــهر گمیشان تالش میکردند ،واژگون شد که
در این حادثه شش نفر از جهادگران جان باختند.
وزیر اطالعات:

حرکت نابخردانه ترامپ
ایران را یکدل کرد
 ایرنا :وزیر اطالعات در عســلویه گفت :حرکت
نابخردانــه ترامــپ در تروریسمشــناختن ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی منجر به یکدلی ،وحدت
و همگرایــی در بیــن مردم و نیروهــای ما اعم از
مسلح ،دســتگاههای مدنی ،کشــوری و لشکری
شد .این وحدت و همدلی باعث شد همه در لوای
رهبری ولی امر مســلمین از سپاه حمایت و اعالم
کنند که سپاهی هستیم.
حجتاالسالم محمود علوی افزود :این اعالم
ســپاهیبودن جانانهترین سیلی را به گونه ترامپ
نواخت و این پاسخ بسیار محکمی بود که ترامپ
از تمامیــت ملت ایــران دریافت کرد .شــاید اگر
میخواستیم این حد سرمایه اجتماعی برای سپاه
بهوجود آوریم به این سادگی امکانپذیر نبود ولی
ترامپ این کار را کرد و ســرمایه عظیم اجتماعی
ملت را پشت سپاه قرار داد.
او گفت :از هماکنون متحدان آمریکا در خفا به
ما پیشنهاد مذاکره میدهند چون دیدند ترامپ با
تمامی سروصداها هیچ غلطی نکرد.

ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺮون

اوج خواستههاي عربستان و رژیم
صهیونیستي
ﺗﺮﯾﺘﺎ ﭘﺎرﺳﯽ
رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ
 اقــدام اخیر آمریکا علیه ســپاه پاســداران ایران
کــه یکــي دیگــر از تصمیمــات اشــتباه ترامپ بر
اثر سیاســتهاي جنگطلبانــه پمپئــو و بولتون و
توصیههاي منفعتطلبانه عربستان سعودي و رژیم
صهیونیستي است ،موجب محصورشدن دولت آینده
آمریکا در یک موقعیت دشمني دائمي با ایران شده
و راههاي دیپلماتیک را ميبندد .این اقدام بيسابقه
نگرانيهایــي دربــاره این به وجود آورده اســت که
جنــاح مایک پمپئو و جان بولتــون در دولت آمریکا
ترامپ ناآگاه را به سمت یک درگیري آشکار با ایران
ميکشــاند اما بزرگترین خطر ایــن اقدام بيفکرانه
تأثیرات کوتاهمدت آن نبوده بلکه این مسئله است که
دولتهاي بعدي پس از دولت ترامپ را بهواســطه
این اقدام در یک دشــمني ناگزیر با ایران قرار خواهد
داد .درک پیشــینه روابط این دو کشور تنها به آن دو
بستگي نداشته بلکه از دیدگاه بیروني به همان اندازه
که به خشــم و تعصب تصمیمگیرندگان واشنگتن و
تهران بستگي دارد ،به تدابیر سایر قدرتهاي منطقه
نیز بستگي دارد .اســرائیل و عربستان سعودي براي
مدتــي بیش از دو دهه اســت کــه نگراناند روابط
نزدیــک ایــران و آمریکا بــه زیان آنها تمام شــود و
جایگاه مساعدشــان در منطقه کــه هژموني آمریکا
برایشــان فراهم کرده است ،از بین برود .تعداد کمي
از تصمیمهاي آمریکا بودهاند که به طور آشــکار در
راستاي تمایالت رهبران اسرائیل و عربستان سعودي
باشــند و درعینحال به وضوح بــا تعریف معقول
منافع ملي آمریکا در تقابل باشــند؛ نمونهاي از آن،
اقدام بيســابقه ترامپ براي تروریستي اعالمکردن
نیروهاي نظامي رســمي ایران اســت .مایک پمپئو،
وزیر امور خارجه مدعي اســت که ایــن اقدام فقط
اقدامــي در ادامه »کمپین فشــار حداکثــري آمریکا
علیه حکومت ایران« اســت اما خــود این کمپین بر
پایه این فرضیه غلــط قرار دارد که تحریمها ایران را
مجبور به تسلیمشــدن خواهند کــرد؛ جورج دبلیو
بوش این رویکرد را در پیش گرفت و شکست خورد.
باراک اوباما نیز در نتیجه به کار بســتن آن با شکست
روبهرو شد .در هر دو مورد )تحریمها در دوره جورج
دبلیو بوش و اوباما( فشــار آمریکا با فشــار متقابل
ایران مواجه شد .ایران در ســال  ۲۰۰۳بهندرت ۱۵۰
ســانتریفیوژ داشــت و هیچ ذخیره اورانیوم با غناي
پایینــی در اختیار نداشــت اما در زمــان پایان دوره
ریاستجمهوري بوش ،ایران هشت هزار سانتریفیوژ
و هزارو  ۵۰۰کیلوگرم اورانیوم با غناي پایین داشت که
این مقدار براي ساخت بمب کافي بود.
ادامه در صفحه ۱۵

