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    به زودي ش�اهد ش�يريني پيروزي هاي�ي از جنس خندق 
خواهيم بود!

محمدصادق كوشكي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 
در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درباره آزادسازي 
نفتكش ايراني نوشت: هر قدر برجام به تلخي شكست 
در احد بود، اين روزها شاهد شيريني پيروزي هايي از جنس خندقيم! و 

هنوز فتح خبير باقي است!
........................................................................................................................

    صاحب منصبان محترمند، اما عدالت محترم تر است
 محمد ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي و فعال رس��انه اي در كانال 
تلگرامي خود نوشت: اكنون كه پرونده هايي براي رسيدگي به اتهامات 
برادر رئيس جمهور و ب��رادر معاون اول وي و برخ��ي مديران دولتي و 
معاون رئيس پيشين قوه قضائيه تشكيل شده، انتظار اين است كه افراد 
صاحب منصب، عاقالنه و قانونمدارانه، خويشتنداري به خرج دهند و 
فرصت سوءاستفاده به بدخواهان را ندهند. در غير اين صورت، هزينه 
اصلي متوجه همين مديران خواهد ش��د، البته در اين ميان، بايد بين 
پيگيري مستند و منصفانه و ش��فاف تخلفات و مفاسد، با هوچي گري 
رسانه اي و سياه نمايي و پرتاب بي محاباي اتهامات فاقد سند به عرصه 
عمومي تفاوت گذاشت. يك نشانه سالمت و درايت مسئوالن اين است 
كه وقتي پاي منصوبان يا منس��وبان آنها به دادگاه مي رسد، رسيدگي 

قضايي را محترم شمارند تا تمكين در برابر قانون جا بيفتد. 
چنين مديراني بايد مراقب پوست خربزه اي كه برخي عناصر آلوده به 
نفوذ يا فس��اد ممكن است پيش پاي ش��ان براي مخالف خواني با روند 
رسيدگي قضايي بگذارند، باشند. در نظام اسالمي، صاحب منصبان و 
مديران محترمند و حرمت ش��ان را هم بايد نگه داشت اما محترم تر از 
اشخاص و شخصيت ها، حق و عدالت است و خداي ناكرده اگر ميان اين 
دو تعارضي پديد آيد، نظام و مردم حتماً پاي حق محترم مي ايستند و نه 

اشخاص. نبايد خطاي زبير ها و منتظري ها را دوباره مرتكب شد. 
........................................................................................................................

    امام)ره(: ننشينيد و بگوييد مردم ديگر مأيوس شدند
صفحه منتسب به وب سايت امام خميني)ره( در توئيتر ويدئويي را از 
فرمايشات امام)ره( منتشر كرد. در اين ويدئو كه مربوط به ششم خرداد 
۱۳۶۰ است حضرت امام)ره( مي فرمايند: »هي ننشينيد و بگوييد كه 
مردم چه شده اند، مردم ديگر مأيوس شدند، مردم كذا شدند. نخير، مردم 
از اسالم مأيوس نمي شوند. كارهاي ما هم هر كدام فاسد است، مي گويند 

كار تو فاسد است، ولي ما جمهوري اسالمي را مي خواهيم.«
........................................................................................................................

   بازي غرب با اعتماد مديريتي
وحيد حاجي پور طي يادداشتي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: با تش��ديد برخورد با فس��اد اقتصادي، برخي 
رس��انه ها براي حض��ور در صدر خبرها ك��ه اغلب به 
خبرهاي زرد شباهت دارد،  از هر ابزاري براي مطرح  
شدن استفاده مي كنند و براي جذاب تر شدن خبرهاي خود از واژه هاي 
پش��ت پرده، پدرخوانده، مرد خاكستري و جعبه س��ياه بهره مي برند؛ 
خبرهايي كه عمدتاً فرسنگ ها با واقعيت فاصله دارد و گاهي دروغ است، 
 اما از آنجايي كه در فضاي غبارآلود و شلخته رسانه اي، كمتر كسي به 

دنبال حقيقت ماجراست،  خبرها دست به دست مي چرخد. 
در اين روزها، گروه هايي كه با يكديگر رقابت دارند با س��وار شدن بر 
موج فسادستيزي، بازي هاي رس��انه اي را كليد زدند تا با نسبت دادن 
مطالبي خاص به گروه مقابل جاده را براي سرعت بيشتر خود هموار 
س��ازند، البته در اين ميان توجه به اين نكته ضروري است كه دشمن 
با بررسي دقيق نقاط ضعف و قوت اقتصاد ايران سعي دارد نقاط قوت 
اقتصادي را با توسل به مباحثي همچون فساد از كار بيندازد كه يكي 
از خروجي هاي اين برنامه، كنار كش��يدن مهره هاي مؤثر در دور زدن 

تحريم هاست. 
در دوره گذشته تحريم ها، برخوردهاي زننده و ناشايستي با برچسب 
مبارزه با فساد انجام شد، مديران و افرادي كه نقش مهمي در برطرف 
كردن نيازهاي كشور ايفا كرده و در حوزه تجارت و انتقال ارز بازداشت 

شدند، در همان زمان با هجمه شديد رسانه اي مواجه شدند.

سيدكمال خرازي:
 مقابله با زورگويي ها 

حقوق ايران را باز می ستاند 
رئيس ش�وراي راهب�ردي روابط 
خارجي با اش�اره به رفع توقيف 
نفتكش ايراني گفت: ما با مقابله با 
زورگويي هاي ديگران مي توانيم 
حق�وق خ�ود را اس�تيفا كني�م. 
 به گزارش فارس، سيدكمال خرازي 
رئيس ش��وراي راهب��ردي روابط 
خارجي صب��ح دي��روز در دومين 
همايش ملي روش هاي تحليل اطالعات كه به همت دانشگاه اطالعات 
و امنيت ملي برگزار شد، در پاسخ به سؤالي درباره ترك سياست صبر 
استراتژيك از ارديبهشت ماه سال جاري و اتخاذ راهبرد مقاومت توسط 
كشورمان و اس��تمرار اين راهبرد اظهار كرد: حق را بايد ستاند و حق 
به انسان هديه داده نمي ش��ود. ما هم به عنوان ملتي كه همواره مقاوم 
بوده ايم و در راس��تاي تأمين حقوق خود تالش كرده و بهاي زيادي را 
پرداخته ايم، بر همي��ن مبنا از طريق مقاوم��ت در برابر زورگويي هاي 

دشمنان مي توانيم حق خود را بگيريم. 
وي ادامه داد: آنچه در ماه هاي اخير به عنوان راهبرد مقاومت و راهبرد 
توازن اتفاق افتاد، در اين راس��تا بود كه ما با مقابله ب��ا زورگويي هاي 

ديگران مي توانيم حقوق خود را استيفا كنيم. 
خرازي ادامه داد: امروزه ملت ايران از اين بابت كه توانسته اند در مقابل 
زورگويي های امريكا و متحدانش مقاومت كرده و اقتدار خود را نشان 
دهند، سربلند هستند. بايد اين مسير را با تدبير، عقالنيت و خردورزي 
ادامه داد تا اين دوره كه در آن فش��ارهاي زيادي از سوي بيگانگان به 

مردم وارد مي شود بگذرد و ملت ايران سربلند باشند. 
رئيس ش��وراي راهبردي روابط خارجي در ادامه در پاسخ به پرسشي 
درباره تدوين س��ند راهبردي سياس��ت خارجي و قرار دادن راهبرد 
مقاومت فعال در اين س��ند، با تأكي��د بر اينكه آنچه در دس��ت تهيه 
است، سند نيست، تصريح كرد: در واقع راهبردي است كه در شوراي 
راهب��ردي روابط خارجي تهيه مي ش��ود و با صالحدي��د مقام معظم 
رهبري به دستگاه هاي ذيربط ابالغ مي شود. در مورد راهبرد مقاومت 
فعال گزارش هايي را خدمت ايشان ارس��ال كرده ايم و مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت. 
خرازي همچنين در پاس��خ به پرسش��ي درباره شكس��ت اخيري كه 
انگلس��تان و امريكا در دزدي دريايي اخير متحمل ش��دند و پيروزي 
جمهوري اسالمي در عرصه ديپلماتيك با اتخاذ مقاومت فعال و تهديد 
امريكا براي توقيف كش��تي گريس۱ پس از خ��روج از جبل الطارق، 
خاطر نشان كرد: اتفاق اخير يك پيروزي ديپلماتيك براي كشورمان و 
شكستي بود براي انگلستان كه بدون هيچ توجيه قانوني دست به اين 

راهزني دريايي زده بود. 
رئيس ش��وراي راهبردي روابط خارجي افزود: اين حركات دشمنان 
قطعاً پاياني ندارد و آنها همواره توطئه ها و نقشه هاي زيادي را براي ما 
طراحي مي كنند و بايد در برابر اين توطئه ها آماده باشيم و از هويت و 

منافع خود دفاع كنيم.

فراكسيون اقدام پيشدستانه عليه تهديدات امريكا طرح هاي 
ده گانه ضدامريكايي را در آستانه سالگرد كودتاي ۲۸ مرداد 

اعالم كرد. 
به گزارش تسنيم، فراكس��يون اقدام پيشدستانه عليه تهديدات 
امريكا در مجلس شوراي اسالمي طرح هاي ده گانه ضدامريكايي 
را در آستانه سالگرد كودتاي 28 مرداد به شرح ذيل ارائه كرد كه 
ديروز از سوي عضو هيئت رئيسه پارلمان در جلسه علني مجلس 

اعالم وصول شد. 
*الزام دولت به بازپس گيري درآمدهاي امريكا و انگليس از نفت 

ايران بعد از كودتاي 28 مرداد
نظر به نقش ج��دي امريكا و انگليس در كودت��اي 28 مرداد كه 
عليه جنبش ملي ش��دن صنعت نفت با هدف ت��اراج نفت ايران 
صورت گرفت و با توجه به س��هم حداقل 4۰درص��دي امريكا و 
سهم 4۰درصدي انگليس در كنسرس��يوم نفتي از سال ۱۳۳۳ 

ت��ا ۱۳57 دولت جمهوري اس��المي ايران موظف اس��ت ضمن 
پيگيري خسارات مادي و معنوي حاصل از 28 مرداد، نسبت به 
بازپس گيري عايدات ظالمانه امريكا از درآمدهاي نفتي ايران از 

سال ۱۳۳۳ تا ۱۳57 اقدامات الزم را انجام دهد. 
* ال��زام دولت به پيگيري حق��وق قربانيان و خس��ارت ديدگان 

كودتاي 28مرداد ۱۳۳2
با توجه به دخالت امريكا در كودتاي 28مرداد و قرباني ش��دن و 
خسارت ديدن بسياري از مردم در اين حادثه، دولت ايران موظف 
است ضمن پيگيري حقوقي اين قربانيان و خسارت ديدگان در 
دادگاه هاي بين المللي، اخذ ديه كشته ش��دگان اين حادثه را از 

امريكا پيگيري و استيفا كند. 
* ال��زام دول��ت ب��ه حماي��ت از مراك��ز علم��ي- تحقيقات��ي 

ضداستكباري
*جريمه مديران متخلف��ي كه در جه��ت تحريم هاي خارجي 

اقدام نمايند.
مديران تمامی سازمان ها، نهادها و شركت هاي دولتي و خصوصي 
ايراني كه در راس��تاي تحريم هاي امريكا اقدام نمايند و با افراد و 
نهادهاي تحريم ش��ده ايراني همكاري نكنن��د و در ارائه هرگونه 
خدمات متعارف سازماني كه مس��ئوليت آن را برعهده دارند به 
اين افراد و مجموعه ها كوتاهي نمايند، مرتكب جرم عليه امنيت 
ملي ش��ده اند و مراجع قضايي موظف به پيگي��ري حقوقي آنان 

مي باشند. 
* ممنوعي��ت ورود خبرن��گاران رس��انه هاي تبعيت كنن��ده از 

تحريم هاي امريكا
* الزام دولت به حمايت و پشتيباني از كنفرانس افق  نو

نظر به ظرفيت كنفرانس افق نو و حضور چهره ها و شخصيت هاي 
ضدامريكايي سراسر دنيا در ايران در جهت معرفي چهره واقعي 
امريكا و همچنين انتقال تصوير واقع��ي جامعه ايران به نخبگان 

جهاني و با توج��ه به اهميت اقدام متقاب��ل در عرصه جنگ نرم، 
دولت موظف به حمايت مادي و معنوي از اين كنفرانس در جهت 

هرچه بهتر برگزار شدن آن مي باشد. 
*الزام نيروهاي نظامي به افشاي اطالعات نظامي و امنيت امريكا 

در منطقه غرب آسيا در چارچوب منافع ملي
*الزام دولت به ش��كايت عليه هاليوود به دليل توهين به ملت و 

تاريخ ايران
نظر به اقدامات ضدايراني هاليوود در ساخت فيلم ها و سريال هاي 
ضدايراني و ارائه تصوير غيرواقعي و كذب از مردم و جامعه ايران، 
دولت جمهوري اس��المي اي��ران موظف اس��ت در دادگاه هاي 
بين المللي از هاليوود ش��كايت نمايد و تا حص��ول نتيجه آن را 

پيگيري نمايد. 
* تحريم برخي مقامات امريكايي

*الزام وزارت ارشاد به حمايت از ساخت فيلم هاي ضدامريكايي.

»طرح هاي ده گانه ضدامريكايي« در آستانه سالگرد كودتاي ۲۸ مرداد
ورود خبرنگاران رسانه هاي تبعيت كننده از تحريم هاي امريكا ممنوع می شود

در آغاز سال س�وم 

کبری  آسوپار
   گزارش   یک

از دور پن�ج��م 
ش�وراهاي شهر و 
روستا هس�تيم و خبرهاي گاه و بی گاهي كه از 
ش�وراها و ش�هرداري ها مي رس�د، خوشايند 
نيس�ت. ليس�ت بلندبااليي از دس�تگيري ها و 
اختالس ها و گاه حتي مسائل اخالقي بيشترين 
خبري اس�ت كه از ش�وراها مي رس�د. برخورد 
قضايي با متخلف و متهم و مجرم گام آخر است، 
گام هاي قبل از آن نظارت و پيشگيري است، اين 
مهم در مورد ش�وراها حلقه هاي مفقوده است. 
اين نظ�ارت ن�ه در هنگامه بررس�ي صالحيت 
كانديداها و نه پس از آن توسط مجلس و دولت 
به درستي انجام نمي شود و اين است كه شوراها 
هم اينك به جاي آنكه راه حل مشكالت باشند، 
خود تبديل به معضل شده اند چرا كه منابع مالي 
و غيرمال�ي در اختيارش�ان و تح�ت ق�درت و 
نفوذشان اس�ت، اما از آن س�و نظارتي نيست. 

   شوراها، ناظران بي ناظر!
شوراهاي شهر و روستا در قانون اساسي ايران پس از 
انقالب اسالمي آمدند تا نهادهايي باشند براي اداره 
بهتر ش��هر و روس��تا و مديريت بهتر بر منابع شهر و 
روس��تا تا بهتر مورد بهره برداري م��ردم قرار گيرند. 
قرار بود شوراها واسط مردم و حاكميت در مديريت 
شهري و ناظران مردم بر عملكرد شهرداري ها باشند. 
اين چش��م انداز رؤيايي بود كه ش��وراهاي ش��هر و 
روستا را در قانون اساس��ي ايران گنجاند و تصويري 
بس��يار اميدوارانه از تاثير آنها بر توس��عه ش��هري و 
روستايي كشور ارائه شد. اصل يكصدم قانون اساسي 
مي گويد: »براي  پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، 
اقتصادي ، عمراني ، بهداش��تي ، فرهنگي ، آموزش��ي  
و س��اير امور رفاهي  از طريق  همكاري  مردم  با توجه  
به  مقتضيات  محل��ي ، اداره  امور هر روس��تا، بخش ، 
شهر، شهرس��تان  يا استان  با نظارت  ش��ورايي  به  نام  
شوراي  ده ، بخش ، شهر، شهرستان  يا استان  صورت  
مي  گيرد كه  اعضاي  آن  را مردم  همان  محل  انتخاب  
مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان  و انتخاب  شوندگان  
و حدود وظايف  و اختيارات  و نحوه  انتخاب  و نظارت  
ش��وراهاي  مذكور و سلس��له  مراتب  آنها را كه  بايد با 
رعايت  اصول  وحدت  ملي  و تمامي��ت  ارضي  و نظام  
جمهوري  اسالمي  و تابعيت  حكومت  مركزي  باشد، 

قانون  معين  مي كند.«
شوراهاي شهر كه ناظر بر عملكرد شهرداري هستند، 
در اين ميان خ��ود گويا بدون ناظر رها ش��ده اند و 
نهادي نيس��ت كه نظارت دائمي بر نحوه عملكرد 
شوراها داش��ته باش��د تا بتواند با حسابرسي هاي 
دقيق مانع از انحراف آنان ش��ود. شوراها نهادهاي 
كوچك و تقريباً دور از ديدي هس��تند كه مي توان 
تعبير حياط خلوت را براي آنه��ا به كار برد؛ حياط 
خلوت هايي ك��ه در آن مي توان ب��ه راحتي قدرت 
محلي داش��ت اما پاس��خگو نبود، تصميم گرفت و 
خود اجرا كرد. همراه ديگر اعضا براي تخلف و فساد 
هم داستان شد و به هر كس سهمي برسد تا افشاگر 
آنچه روي مي دهد، نباشد. در اين ميان، انتظار آنكه 

اين شوراها ناظر بر شهرداري ها باشند، گزاف است. 
حال بماند كه خبرهاي اخير از همدستي شهردار 
و شوراي شهر در چند ش��هر براي فساد اقتصادي 
حكايت مي كند. اين ميان برخي مشاهدات ميداني 
از تخلفات خرد و كوچك در ش��وراهاي روستايي 
مي گويد كه البته وقتي مديريت شهري از نظارت به 
دور است، مديريت روستايي ديگر وضعيتش روشن 
است. مردم روستايي هم براي ش��كايت از شوراها 

دست شان به جايي بند نيست. 
   مجلس بي اختيار نيست

همواره نمايندگان مجلس از خود در مورد ش��وراها 
س��لب اختيار مي كنن��د و بعضاً حتي خواس��تار آن 
مي شوند كه نظارت ش��وراي نگهبان، بر شوراها هم 
تسري يابد اما اين پاك كردن صورت مسئله است و 
از سويي شوراي نگهبان هم چندان مايل به پذيرش 
مسئوليت جديد نيست. س��پردن اين مسئوليت به 
شوراي نگهبان هم نيازمند تشريفات قانوني در حد 
تغيير قانون اساسي است. به جاي طي كردن اين راه 
سخت و زمانبر و پيچيده، آيا بهتر نيست نمايندگان 

مجلس به وظيفه خود به درستي عمل كنند؟
قانون اساس��ي ب��ه صراح��ت مي گويد: »ش��رايط 

انتخاب  كنندگان  و انتخاب  شوندگان  و حدود وظايف  
و اختيارات  و نحوه  انتخاب  و نظارت  شوراهاي  مذكور 
و سلس��له مراتب آنها را... قانون  معين  مي كند« اين 
قانون قرار اس��ت چگونه به وجود بيايد؟ آيا مجلس 
ش��وراي اس��المي نبايد نبود قانون را به عنوان قوه 
قانونگذاري كش��ور جبران كند و ب��ا ارائه طرح هاي 
مناسب، نظارت بر عملكرد شوراها را در شكل قانوني 
خود مدون كن��د؟ اين همه سوءاس��تفاده  از جايگاه 
شوراي شهر و شهرداري به گوش نمايندگان مجلس 

نرسيده است؟
از س��ويي تأييد صالحي��ت كانديداه��اي انتخابات 
شوراهاي شهر و روس��تا بر عهده هيئت هاي اجرايي 
دولت و مجل��س اس��ت. در اين مورد ه��م مجلس 
نمي تواند از خود س��لب اختيار كن��د. گرچه برخي 
اظهار نظرات هم وجود دارد كه معتقدند مجلس ناظر 
خوبي براي شوراها نيس��ت، چون به رأي مردم نياز 
دارند و اين نيازمندي به رأي مردم همان منطقه مانع 

از نظارت درست بر انتخابات شوراهاست. 
    موج جديد بازداشت های مديران شهري

در هفته هاي اخير موج عجيبي از بازداشت شهرداران 
و اعضاي شوراي شهر را ش��اهد بوده ايم. در برخي از 

شهر ها كه تعداد آنها كم هم نيست يا اعضاي شوراي 
شهر يا شهردار و مسئوالن شهري بازداشت شده اند. 
استان لرستان بيشترين ميزان بازداشتي ها در ميان 
مديران شهري را داشته اس��ت. آخرين آن شهردار 
خرم آباد، وحيد رش��يدي اس��ت. همچنين چند نفر 
ديگر از مجموعه ش��هرداري به همراه وي دس��تگير 
شدند كه اين دس��تگيري ها واكنش هاي زيادي در 
استان در پي داش��ت. ظاهراً شهردار خرم آباد توسط 

وزارت اطالعات دستگير شده است. 
پيشتر جعفر بدري رئيس  كل دادگستري لرستان در 
مورد دستگيري و تعقيب تعدادي از مديران لرستان 
به دليل تخلفات اقتصادي گفته بود: ۱4نفر از مديران 
متخلف لرس��تان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقيب 
قرار گرفتند ك��ه عمده تخلفات اين اف��راد در حوزه 

شهرداري ها و شورا هاي شهر است.
در هفته هاي گذشته مرادپور معاون عمراني استاندار 
و س��په وند مدير امور ش��هري اس��تانداري استاندار 
لرستان نيز بازداشت شده بودند. در كنار اين افراد در 
تير ماه سال جاري سجاد اميري، صمد اميري، حميد 
رشيدي و علي بهرامي چهار عضو شوراي شهر الشتر 
به همراه حبيب نصيري شهردار الشتر نيز بازداشت 

شدند. دو عضو شوراي شهر بروجرد و شهردار سابق 
ازنا نيز جزو بازداشتي ها هستند. 

چندي پيش نيز احسان درخشان نسب، شهردار شهريار 
بازداشت شده بود. اين بازداشت موجب شد كه اعضاي 
شوراي شهر شهريار او را عزل كنند. پيش از آن مقامات 
ديگري نيز در ش��هريار بازداشت ش��ده بودند. نوراهلل 
طاهري فرماندار شهريار درباره بازداشت درخشان نسب 
گفت: »ش��هردار ش��هريار به علت برخ��ي اتهام ها در 
خصوص س��اخت و س��از هاي غيرمجاز و مسائل مالي 
دستگير شد.« رئيس شوراي شهر فردوسيه شهريار نيز 
بازداشت شده، اتهام او ارتشاست. در رباط كريم نيز يك 
عضو شوراي شهر چندي پيش بازداشت شد. بازداشت 
اين عضو ش��وراي ش��هر به اتهام وجود فايل صوتي و 

مقدمات دريافت ارتشا صورت گرفت. 
در استان فارس و در شهر صدرا نيز بازداشت هايي در 
ميان مديران شهري صورت گرفته است. نيمه مرداد 
ماه رئيس دادگستري استان فارس تعداد بازداشتي ها 
را چهار نفر اعالم كرد. در حالي كه دادستاني فارس 
اتهامات بازداشت ش��دگان را مالي اع��الم كرده، اما 
برخي ش��ايعات از وج��ود اتهامات اخالق��ي در اين 
پرونده خب��ر مي دهند كه البته اي��ن ادعا ها تاكنون 

تأييد نشده است. 
در استان البرز نيز اوضاع شهرداري ها و شوراي شهر به 
سامان نيست. اول اينكه كرج به عنوان مركز اين استان 
به دليل اختالفات دروني شوراي شهر تا ماه ها شهردار 
نداشت. اخيراً هم علي تركاشوند شهردار اسبق كرج به 
دليل فساد به سه سال حبس محكوم شده است. اتهام 
او مربوط به ساخت وس��از هاي غيرمجاز بوده اس��ت. 
در ش��هر چهارباغ خرداد ماه اعالم شد شهردار سابق 
بازداشت شده است. براس��اس اعالم دادستاني چهار 
باغ اين پرونده نيز به تخلفات مالي مربوط اس��ت. در 
همين رابطه پيش از اين مهدي اكبرپور، رئيس حوزه 
قضايي بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت هشت 
تن از اعضاي شوراي شهر، كارمند و پيمانكار شهرداري 

چهارباغ به اتهام فساد مالي خبر داده بود. 
فروردين ماه نيز در شهر فرديس يك عضو شوراي 
شهر و يكي از مديران سابق ش��هردار به اتهام مالي 
و ارتشا بازداشت ش��دند. اوضاع در ديگر استان ها و 
شهر هاي كشور نيز بهتر از اين نيست. خبرگزاري ها 
از بازداشت رئيس شوراي اسالمي يكي از شهر هاي 
غرب مازندران خبر دادند. گفته مي ش��ود اتهام اين 
فرد انتش��ار محتويات مبتذل و عمل منافي عفت 
است. چندي پيش در شهر مشهد دادگاه مربوط به 
تخلفات اعضاي شوراي شهر برگزار شد. 2۱خرداد 
ماه دادگستري استان اردبيل از بازداشت چهار عضو 
شوراي شهر بيله سوار به اتهام دريافت رشوه خبر داد. 
در سال گذشته نيز اتفاقات از اين دست فراوان بود كه 
عجيب ترين آن مربوط به رسوايي فساد اخالقي در 
شوراي شهر بابل بود كه البته با وجود گذشت ماه ها از 
آن ماجرا هنوز مشخص نشده موضوع چه بوده است. 
با اين وجود حجم بازداشتي ها و برخورد هاي قضايي 
با فساد مديران شهري در دو ماه اخير افزايش پيدا 
كرده است. به نظر مي رسد اين مسئله به رويكرد تازه 

قوه قضائيه در مقابله با مفاسد باز مي گردد.

حسين ظهره وند  |  تسنيم

حياط خلوت هاي كوچك فساد
مجلس پاسخگوي عملكرد شوراها باشد

فرمان�ده نيروي دريايي س�پاه پاس�داران انقالب اس�المي 
گفت: اگر يكي از ناوهاي اتمي كه س�وخت هسته اي دارند، 
مورد اصابت ق�رار گيرد، كش�ورهاي جن�وب خليج  فارس 
ب�ه دلي�ل آلودگ�ي، آب ب�راي خ�وردن نخواهند داش�ت. 
به گزارش فارس، دريادار عليرضا تنگسيري در مراسم گراميداشت 
روز جهاني دريانوردي كه روز گذشته در سالن همايش هاي صدا و 
سيما با حضور مقامات ارشد دريايي كشوري و لشكري برگزار شد، 
با اشاره به اهميت خليج  فارس از گذشته تاكنون كه اسپانيايي ها و 
سپس پرتغالي ها ۱۱7سال در آن حضور داشتند، گفت: با پيدايش 
نفت و گاز در خليج  فارس، پاي انگليسي ها و سپس امريكايي ها به 

منطقه خليج  فارس باز شد و تاكنون ادامه دارد. 
وي اهميت خليج  ف��ارس را راهبردي دانس��ت و گفت: اهميت 
اقتص��ادي و انرژي آن، يك��ي از موارد داراي اهميت محس��وب 
مي ش��ود. امنيت در خليج  ف��ارس نيز از اهميت بس��يار بااليي 
برخوردار است. ايران با دارا بودن طوالني ترين مرز با خليج  فارس و 
بيشترين تعداد جزاير، پيام صلح و دوستي و ثبات در خليج  فارس 

را به همسايه ها اعالم مي كند. 
دريادار تنگس��يري افزود: ما به سران كش��ورهاي منطقه خليج  
فارس در نشست هايي كه در عمان، قطر و امارات داشتيم، اعالم 
كرديم كه كشورهاي 7+۱ شامل هفت كشور جنوبي خليج  فارس 

به همراه ايران مي توانند امنيت پايدار در منطقه ايجاد كنند. 

فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بيان اينكه 
آبراهه هايي كه از شمال و جنوب جزاير ايران و در ورودي خليج  
فارس وجود دارد مطمئن هس��تند، تصريح كرد: آبراهه ورودي 
خليج  فارس كه در كنار س��واحل ايران قرار دارد، عميق ترين و 
امن ترين آبراه است و ما بارها پيام امنيت را به كشورهاي همسايه 
اعالم كرده ايم. به گفته دريادار تنگس��يري، حضور بيگانگان در 
خليج  فارس، ناامني را به دنبال دارد و بيگانه دلش نمي سوزد كه 

در منطقه آتش به پا شود. 
وي اظهار كرد: حضور بيگانگان در منطقه به گونه اي اس��ت كه 
مي خواهند به كش��ورهاي حوزه خليج  فارس ديكته كنند كه ما 
سالح داريم و شما نياز به خريد سالح از ما داريد. امريكا و انگليس 
به دنبال فروش سالح به كشورهاي منطقه هستند اما ايران امنيت 
را در تنگه هرمز كه جزو منزل ما محسوب مي شود برقرار و اين 
امنيت را بارها به همسايگان خود اعالم كرده است ضمن اينكه ما 
قادر به تأمين امنيت با همگرايي كشورهاي منطقه هستيم. ايران 
پرچمدار امنيت در خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند است. 
دريادار تنگسيري يادآور شد: در منطقه اي كه نفت و گاز آن مورد 
نياز كشورهاي صنعتي است، ايران مي تواند امنيت را تأمين كند. 
فرمانده نيروي دريايي س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي گفت: 
در محفلي در قطر، فرمانده قرارگاه دريايي فرانس��ه در منطقه، 
خواستار برگزاري نشستي با ما شد و در آن نشست گفت كه ما در 

خليج فارس براي شما به دنبال امنيت هستيم. من در پاسخ به او 
گفتم كه ناامني را ش��ما ايجاد كرديد. شما به صدام سالح داديد 

وگرنه خليج فارس به خودي خود محل امني است. 
وي ادامه داد: همچنين ب��ه اين فرمانده فرانس��وي اعالم كردم 
كه ش��ما در همايش دو موضوع را مطرح كرديد ك��ه من به آن 
انتقاد دارم؛ يكي اينكه چرا تقابل ش��يعه و سني را مطرح كرديد 
و اينكه چرا از خليج  عربي به جاي خليج فارس نام برديد كه وي 
اظهار داشت كه ما اشتباه كرده ايم. مي بينيد كه اينها در محافل 
عمومي حرف خود را مي زنند اما در محافل خصوصي مي گويند 
اش��تباه كرده ايم. بيگانگان قطعاً به عنوان دش��من اس��الم وارد 
منطقه مي شوند. فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي اظهار كرد: بيگانگان براي مشروعيت بخشيدن به حضور 
نامشروع خود در منطقه، دشمن تراشي و ايران را به عنوان دشمن 

كشورهاي منطقه مطرح مي كنند. 
دريادار تنگس��يري تصريح كرد: دو نيروي نظامي دريايي ارتش 
و سپاه را يك رهبر الهي فرماندهي مي كند و دوش به دوش هم 
امنيت پايدار را در خليج فارس تأمين كرده اند. وقتي با لباس سپاه 
در مقابل همسايگان حاضر مي شويم، به ما مي گويند شما قهرمان 

هستيد چون در مقابل استكبار ايستاده ايد. 
وي بيان كرد: ما در جنگ، ناو ساموئل رابرتز را غرق كرديم و كشتي 
بريشتون را كه مظهر امريكايي ها بود، در جنگ مورد اصابت قرار 
داديم. تاكنون سه  فروند كشتي انگليسي با احتساب نفتكش آخر 
و دو كشتي امريكايي را در دريا به زانو درآورده ايم و براي اولين بار 

در طول تاريخ دريانوردي در مديترانه حاضر شديم. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره به 
وسعت 25۰هزار كيلومتري خليج  فارس كه به عنوان يك آبراه 
بسته در نظر گرفته مي ش��ود، گفت: اگر يكي از ناوهاي اتمي كه 
سوخت هسته اي دارند، مورد اصابت قرار گيرد، تأمين آب منطقه 
براي سال هاي سال با مشكل روبه رو خواهد شد، البته ما در ايران 
آب خوردن داريم اما كش��ورهاي جنوب خليج  ف��ارس كه آب 
آشاميدني خود را از طريق آب شيرين كن ها تأمين مي كنند، آب 

خوردن نخواهند داشت.

دريادار عليرضا تنگسيري:

اگر ناوهاي اتمي هدف قرار گیرد، شیوخ آبی برای خوردن ندارند

گزارش 2  

   بهارستان


