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خبر
امروز ،سومین جلسه محاکمه
شرکای بابک زنجانی

سومین جلسه رسـ ــیدگی به اتهامات
مهـ ــدی شـ ــمسزاده و حمیـ ــد فالح
هـ ــروی (دو نفـ ــر از شـ ــرکای بابـ ــک
زنجانی) امروز  -یکشـ ــنبه  -در شعبه
 ۲۸دادگاه انقالب به ریاسـ ــت قاضی
مقیسـ ــه به اتهام فسـ ــاد کالن مالی و
نفتیبهصورتعلنیبرگزارمیشود.
قاضی محمد مقیســـه در خصوص
برگـــزاری و اتهامات متهمان پرونده
به «ایران» گفت :براساس آن چیزی
که از سوی نماینده دادستان و از متن
کیفرخواســـت قرائت شـــد اتهامات
مهدی شمسزاده عبارتند از افساد
فـــی االرض از طریـــق مشـــارکت در
اخـــال در نظـــام اقتصـــادی کشـــور
بـــا علم به مؤثـــر بـــودن اقدامات در
ضربه بـــه نظام مقـــدس جمهوری
اسالمی اســـت .همچنین مشارکت
عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره
شبکه ســـازمان یافته که سران شبکه
آقای زنجانی است که محکومیتش
قطعـــی شـــده و دو نفـــر دیگر یعنی
آقای شـــمس و فـــاح کـــه مرتکب
جعل شدهاند و با اســـتفاده از اسناد
مجعول و با کالهبرداری و پولشویی
به منافع خود دســـت یافتـــه اند .وی
افـــزود :دومیـــن اتهام مشـــارکت در
کالهبـــرداری از شـــرکت ملی نفت و
«اچکی»وصندوقبازنشستگینفت
به مبلغ یک میلیـــارد و 200میلیون
یورو بوده اســـت .قاضی مقیســـه در
ادامـــه اظهار کـــرد :محاکمه نامبرده
ب ه صورت علنـــی در روزهای  17و18
تیرماهبرگزارشدومهدیشمسزاده
در این جلسات پس از تفهیم اتهام،
از خود دفاع کرد وادامه این جلسات
به امروز -یکشنبه 25تیرماه – موکول
شـــد .وی افزود :البته پـــس از خاتمه
دفاعیات شـــمسزاده ،رسیدگی به
اتهامـــات حمیـــد فالح هـــروی آغاز
خواهدشد.
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در صورت تصویب طرح مجلس

مازنی :اداره صدا و سیما «هیأت امنایی» میشود
مرتضی گلپور

اصل  175قانون اساسـ ــی ضمن تأکید بر
اینکه «عزل رئیس سازمان صدا و سیما 
ی
جمهوری اسـ ــامی ایران بـ ــا مقام رهبری
یو
اسـ ــت » تصریـ ــح دارد که «خط مش ـ ـ 
ن را
ت بـ ــر آ 
ن و نظار 
ب ادار ه سـ ــازما 
ترتی ـ ـ 
ن میکند ».اما از زمان بازنگری
ن معی 
قانو 
در قانون اساسی تا امروز ،هنوز قانونی برای
«تعیین نحوه اداره سازمان صدا و سیما»
وجـ ــود ندارد .حاال طرحـ ــی در مجلس در
دست بررسی است که این نقص برطرف
و اداره صدا و سیما هیأت امنایی شود .این
خأل قانونی درحالی است که صاحبنظران
به همراه دولتمردان ،تأکید دارند که صدا و
سیمااکنون«ملی»عملنمیکند.محمود
واعظی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
به «ایران» گفت که «صدا و سیما همانی
باید باشد که رهبر معظم انقالب همواره
فرمودند ،یعنی صدا و سیما باید ملی فکر
کنـ ــد و متعلق به کلیت نظام باشـ ــد» وی
تأکید دارد «بخش سیاسـ ــی صدا و سیما
که به مسائل کشـ ــور نگاه سیاسی دارد ،در
 4سـ ــال گذشـ ــته دولتمـ ــردان را آزار داد،
هرچنـ ــد معتقدیـ ــم بیـ ــش از  90درصـ ــد
مدیـ ــران و کارکنـ ــان صـ ــدا و سـ ــیما مورد
احترامنـ ــد ».بیـ ــش از همـ ــه اعضـ ــای
دولت ،ایـ ــن رئیس جمهوری بـ ــود که در
جریان انتخابات ،انتقـ ــاد جدی را متوجه
این رسـ ــانه کـ ــرد و گفت که صدا و سـ ــیما
«گرفتار یک باند سیاسـ ــی شـ ــده اسـ ــت».
محمدباقر نوبخت چندی پیش و پس از
آنکه با تذکرات مکـ ــرر دولت ،رویه صدا و
سـ ــیما تغییر نکرد ،از این رسانه خواست
«مباحـ ــث نظام را مطرح کنـ ــد ،اما اکنون
رسـ ــانه ملی در قواره منتقد ظاهر شـ ــده و
جایگاه ملی نـ ــدارد ».این همـ ــه درحالی
است که علی عسگری ،رئیس این سازمان
دی ماه سـ ــال گذشـ ــته عنوان کرده بود که
«انتقادها را روی چشم میگذاریم و سعی
میکنیم نسبت به انتقادها ،عملکردمان
را اصـ ــاح کنیـ ــم ».اما این اتفـ ــاق نیفتاد،
تا جایـ ــی کـ ــه او در هفته نخسـ ــت تیرماه

امسـ ــال از بخش خبـ ــری  20:30به عنوان
یکی از برنامههای حاشیهسـ ــاز این رسانه
انتقاد کـ ــرد و گفت« :پیشتر این بخش را
با بستههای خبری جذاب و البته آمیخته
به طنز میشناختیم ولی گاهی میبینیم
این بخش وارد حواشی شده و نگاه منفی
به وقایع دارد که باید این رویه تغییر کند».
ëëضرورتطرحنحوهادارهصداوسیما
دربـ ــاره چرایـ ــی ملـ ــی نبودن صـ ــدا و
سیما ،دالیل مختلفی مطرح شده است.
برخی آن را ناشـ ــی از خأل قانونی در زمینه
اداره این سازمان میدانند که باعث شده
اسـ ــت مدیریـ ــت فردی بـ ــر این سـ ــازمان
حاکم باشـ ــد .برخی دیگر هـ ــم آن را ناظر
بـ ــر ضعفهـ ــای قانـ ــون نظارت بـ ــر صدا
و سـ ــیما میدانند که باعث شـ ــده اسـ ــت
دیدگاههای شـ ــورای نظارت (متشـ ــکل از
نمایندگان قوای سه گانه) بر عملکرد این
رسانهتأثیرینداشتهباشد.حجتاالسالم
احمد مازنی ،عضو کمیته «فرهنگ ،هنر
و رسانه» کمیسـ ــیون فرهنگی مجلس به
«ایران» گفت « 29سـ ــال اسـ ــت که صدا و
سـ ــیما بدون قانون اداره میشود ،ضمن
اینکه نظارت موجود (در شورای نظارت بر
صدا و سیما) هم کیفی و اثربخش نیست،
صوری و شکلی اسـ ــت ».برای رفع چنین
خألهایی 20،فروردین امسال طرح «نحوه
اداره صـ ــدا و سـ ــیما» باقیـ ــد یـ ــک فوریت
بـ ــه صحن علنی مجلس ارائه شـ ــد ،اما با
مخالفت نمایندگان با یک فوریت ،طرح
به کمیسـ ــیون فرهنگی ارجاع داده شـ ــد.
اکنون کمیته تخصصـ ــی «فرهنگ ،هنر و
رسانه» کمیسیون فرهنگی درحال بررسی
طرح اسـ ــت .برخی اخبار حکایت داشت
که دولت نیز درحال تهیه الیحهای در این
زمینه است .اعضای دولت ،این اخبار را نه
تأیید میکنند ،نه تکذیب .آنان میگویند
که دولت در حال بررسی طرح پیشنهادی
اسـ ــت و نظـ ــرات دولـ ــت در قالبهـ ــای
مقتضی ارائه خواهد شد .درمقابل ،احمد
مازنی ،عضو کمیته فرهنگ ،هنر و رسانه
کمیسیون فرهنگی ،میگوید دیدگاههای

نیم نگاه

«ëëشـ ــیوه فعلی» این تلقی را ایجاد کرد که چون رئیس صدا و سیما
از سـ ــوی رهبری منصوب میشود ،باید فردی اداره شـ ــود ،اما در طرح
نمایندگانهیأتامناپیشبینیشدهاستکهازسویرهبریمنصوب
میشود
ëëاین هیأت امناســـت که آیین نامه مربوط به نیروی انســـانی
سازمان ،رادیو و تلویزیون خصوصی ،مسائل مالی و قرارداهای
کالن و ساختار و تشکیالت ســـازمان را تعیین میکند که با اذن
رهبری ابالغ خواهد شد

دولت اخذ شده و در تدوین طرح مجلس
لحاظ خواهد شـ ــد ،همچنـ ــان که نظرات
سـ ــایر ذی نفعان ،همچون صدا و سیما و
نمایندگانمجلسنیزبررسیخواهدشد.
ëëجزئیاتطرحمجلس
کلیدیتریـ ــن نکته طـ ــرح نمایندگان
برای اداره صدا و سیما ،اداره هیأت امنایی
آن اسـ ــت .احمد مازنـ ــی ،دلیل این تأکید
را این طور تشـ ــریح کرد که پس از ریاست
علی الریجانی بر سـ ــازمان صدا و سـ ــیما،
ایشـ ــان از رهبر معظم انقالب اذن گرفت
کـ ــه درغیـ ــاب قانـ ــون اداره این سـ ــازمان،
رئیسسازمانعهدهدارهمهمسئولیتها
شود .اکنون  29سال است که صدا و سیما
با همین اذن اداره میشـ ــود .به دلیل این
خأل قانونی بود که نحـ ــوه مدیریت فردی
فعلی حاکم بر صدا و سـ ــیما مورد بحث
قرار گرفت .به گفته مازنی« ،شیوه فعلی»
ایـ ــن تلقـ ــی را ایجاد کـ ــرد که چـ ــون طبق
قانون اساسی ،رئیس صدا و سیما از سوی
رهبری منصوب میشود ،باید فردی اداره
شـ ــود ،اما در طرح نماینـ ــدگان هیأت امنا

پیشبینی شده اسـ ــت که از سوی رهبری
منصوب میشـ ــود و رئیس صدا و سـ ــیما
رئیس این هیأت امنا خواهد بود و رئیس
هیأت نظارت بر صدا و سـ ــیما هم در این
هیأتامناحضورخواهدداشت».نماینده
تهراندرمجلس،جزئیاتمسئولیتهای
هیأت امنای پیشنهادی را اینطور تشریح
کـ ــرد« :از تمرکـ ــز قـ ــدرت فـ ــردی در ایـ ــن
سـ ــازمان جلوگیری شده و قدرت جمعی
میشـ ــود و ایـ ــن هیأت امناسـ ــت که آیین
نامه مربوط به نیروی انسـ ــانی سـ ــازمان،
رادیو و تلویزیون خصوصی ،مسائل مالی
و قراردادهای کالن و سـ ــاختار و تشکیالت
سازمان را تعیین میکند که با اذن رهبری
ابالغ خواهد شـ ــد ».اکنـ ــون در غیاب این
هیـ ــأت امنا ،همه این امـ ــور در اختیار یک
فرد یعنی رئیس سـ ــازمان قرار دارد که به
بـ ــاور مازنی ،انجام آنها وظیفه سـ ــنگینی
اسـ ــت .مازنی اضافه کرد کـ ــه «هیات امنا
بهعنـ ــوان خرد جمعی و قوه عاقله صدا و
سیما ،این سازمان را اداره میکند ،ضمن
اینکه برای حفظ جایـ ــگاه رهبری ،هیأت
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دیگه
چه خبر

امنا نیز از سوی رهبری تعیین خواهند شد،
این هیأت امنا از جایی پیشنهاد نمیشود
و از سـ ــوی رهبری انتخاب میشـ ــوند ».از
دیگر بخشهای کلیدی این طرح ،کیفی
و جدی شدن نظارت بر صدا و سیماست.
مازنی ،دلیل این رویکرد را اینگونه عنوان
کرد که «رهبـ ــری نیـ ــز در دیدارهای قبلی
با هیأتهـ ــای نظارت ،تأکید داشـ ــتند که
نظارت بر صدا و سیما باید کیفی ،عمیق
و شبیه سایر نظارتهای مجلس باشد».
اما اکنـ ــون مازنی عقیـ ــده دارد که نظارت
فعلی بر سازمان که از سوی شورای نظارت
اعمال میشود ،صوری و شکلی است.
ëëدیدگاهدولتدربارهطرحمجلس
تاکنـ ــون دولت دیدگاه صریـ ــح خود را
درباره طـ ــرح مجلس ارائه نکرده اسـ ــت.
حسـ ــینعلی امیری ،معاون امور مجلس
رئیس جمهوری به «ایران» گفت که طرح
نماینـ ــدگان درباره اداره صدا و سـ ــیما «از
سوی معاونت امور مجلس به بخشهای
مختلف دولت ارائه شد ،نظر بخشهای
مختلف اخذ و جمعبندی و در نهایت در
دولت مطرح شد .دولت نیز این مسأله را
به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده و اکنون
این کمیسیون درحال کار کارشناسی روی
این طرح است».
وی درپاسـ ــخ بـ ــه اینکـ ــه جمعبنـ ــدی
دولـ ــت درباره این طرح چـ ــه بود؟ تنها به
بیان این نکته اکتفا کرد که «براساس نظر
کارشناسی ،طرح نیاز به تکمیل هم دارد».
امیری در پاسـ ــخ به اینکه شنیده شده که
خـ ــود دولت هـ ــم در حال تهیـ ــه الیحهای
دربـ ــاره نحـ ــوه اداره صـ ــدا و سیماسـ ــت؟
اظهارکرد« :همین بحثهای کارشناسی
در خصوص طرح مجلس ،ممکن است
تبدیل به الیحه هم بشود ».احمد مازنی
هم تأیید کـ ــرد که بخشـ ــی از دیدگاههای
دولـ ــت در این بـ ــاره به کمیتـ ــه «فرهنگ،
هنر و رسانه» کمیسیون فرهنگی مجلس
منتقل شده است ،اما اضافه کرد که عالوه
بر دولـ ــت ،دیدگاههای سـ ــایر ذی نفعان،
همچون صدا و سیما نیز اخذ شده است.
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تصویب <ایجاد کانال ارتباطی ایران
و امریکا> در مجلس نمایندگان

یک طرح قانونی که خواسـ ــتار ایجاد کانالهای ارتباطی بین
امریکا و ایران جهت جلوگیری از درگیریهای تصادفی میان
دو طرف در آبهای خلیج فارس است به تصویب مجلس
نمایندگان امریکا رسید.به گزارش فارس ،این طرح که دو نماینده حزب دموکرات
در مجلس نمایندگان امریکا آن را پیشنهاد کرده بودند در قالب متممی به «الیحه
اختیارات دفاع ملی» اضافه و به اتفاق آرا به تصمیم قانونگذاران امریکایی رسید.
این الیحه بودجهها و مخارج وزارت دفاع امریکا را مشخص میکند .متمم قانونی
پیشـ ــنهاد شده وزیر دفاع امریکا را ملزم میکند با هماهنگی وزیر خارجه این کشور
گزارشیدربارهمزیتهایحصولتوافقمیاننظامیانایران،امریکاونظامیانسایر
کشورهای حاضر در آبهای خلیج فارس تهیه و آن را تقدیم کمیتههای مرتبط در
کنگره کند .هدف از این اقدام ،جلوگیری از برخوردهای نظامی تصادفی در آبهای
خلیج فارس و تنگه هرمز عنوان شـ ــده است.از سـ ــوی دیگرژنرال «جوزف ووتل»،
رئیس ستاد فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) در پاسخ به سؤالی در این باره که
آیا نگرانی مشترک کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با اسرائیل درباره ایران به
همکاریهای بیشتر میان آنها منجر شده گفت« :من فکر میکنم که مطمئناً برای
این موضوع فرصت وجود دارد و فکر میکنم که این سؤالی است که بهتر است که
اسرائیل یا سایر کشورهای (مورد اشاره شما) به آن پاسخ بدهند ،اما مطمئناًما از آن
حمایتمیکنیم».

شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی

اندیشـ ــکده شورای آتالنتیک در امریکا با اشاره به اختالفات اخیر کشورهای عربی با
قطر پیشبینی کرده است که شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی قرار
دارد .به گزارش انتخاب در گزارش این اندیشکده آمده است :محاصره قطر از سوی
کشورهایعربیبهرهبریعربستان،اگرطوالنیشود،احتماالًبهنفعایرانهمازنظر
ژئوپلیتیک و هم از نظر اقتصادی خواهد شد .شورای همکاری خلیج فارس در سال
 1981در خالل حمله عراق به ایران و از ترس سـ ــاختار نوپای ایران که سعی داشت
انقالبش را به کشورهای همسایه صادر کند ساخته شد .خروج قطر از یکسو و تبعیت
نکردن کویت و عمان از مواضع تهاجمی سعودی علیه دوحه از سویی دیگر ،منجر
به فروپاشی این شورا خواهد شد؛ این تحوالت یک موفقیت استراتژیک قابل توجه
برای ایران است.محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه عربستان سعودی سیاستهای هر
دو تحول یعنی جنگ یمن و انزوای قطر را طر ح ریزی کرده اســـت .فلج شـــدن نســـبی
شـــورای همکاری خلیج فارس شکســـت دیگری برای محمد بن ســـلمان اســـت .این
می تواند ضربهای به استراتژی ترامپ درایجاد یک ائتالف منطقهای علیه ایران موسوم
به ناتوی عربی نیز باشد که در خالل سفر به ریاض و تل آویو طرح آن را دنبال کرد.

شرط  400میلیارد دالری ترامپ
برای حضور در نشست ریاض

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا در مصاحبه با شـــبکه ســـی بیان گفت
که در مقابل دریافت میلیاردها دالر از سعودیها در نشست اخیر ریاض شرکت
کرده اســـت.به گزارش ایرنا ،شبکه خبری الجزیره با انتشار این خبر افزود :رئیس
جمهوری امریکا به مقامات سعودی گفته بود در نشست ریاض شرکت نخواهد
کرد مگر آنکه آنان میلیاردها دالر برای خرید ســـاح از امریکا بپردازند .نشســـت
ریاض در 31اردیبهشت گذشته با حضور رئیس جمهوری امریکا و سران 17کشور
عربی  -اسالمی و نمایندگانی از 50کشور جهان برگزار شد و امریکا توانست در این
سفر 400میلیارد دالر در چارچوب معاملههای سالح ،به جیب بزند.

