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یک��ی از زیانهایی که ب��ه کاالی ایرانی وارد میکن��د، واردات بی رویه چه 
قانونی و چه غیر قانونی است.

چند وقت پیش بود که رهبر معظم انقالب اسالمی درباره کوله برانی که 
در مرزهای کردستان و کرمانشاه با عراق کاال وارد می کنند سخن گفتند 
و فرمودند؛»مراد من از قاچاق، فالن کوله  بَِر ضعیِف بلوچس��تانی نیس��ت 
که می رود آن  طرف یک چیزی را برمی دارد روی کول خودش می آورد 
این طرف؛ اینها که چیزی نیس��ت، اینه��ا اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم 
نش��ود اشکالی ندارد.« اما ایش��ان نوع دوم قاچاق را قاچاق سازمان یافته 
معرف��ی کردند: »من قاچاق های س��ازمان  یافته بزرگ را می گویم، ده ها 
کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کش��ور بشود؟ خب، 
باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما می توانیم؛ 

به  طور جّدی با اینها برخورد کنیم.«
اما متأس��فانه می بینیم با آن کوله بر سیس��تان و بلوچس��تان یا کوله بر 
کردس��تان و کرمانش��اه برخورد می شود، اما با قاچاقچی بزرگ که صدها 
کانتینر بار غیر مجاز را وارد کش��ور می کن��د، هیچ برخوردی انجام نمی 
ش��ود. در حالی که زیان اصلی را آن قاچاقچ��ی گردن کلفت که حال به 
جایی هم بند است، به کشور وارد می کند و ریشه کاالی ایرانی را نیز از 
بیخ و بن در می آورد. قاچاقچیان کله گنده قدرت دارند اما دولت و نظام 
قدرتش��ان بیشتر اس��ت و می توانند با آنها مبارزه و مقابله کنند تا ریشه 
آنها کنده ش��ود. اش��کال دیگری که رهبر معظم انقالب اس��المی متوجه 
قاچاق می دانند، بحث جایگزینی آن با کاالی ایرانی است. ایشان در این 
ب��اره فرموده اند:» یک نفر آدم مبتکر می آید، س��رمایه ای هم دارد، فالن 
جنس��ی را که بسیار مصرفش در کشور زیاد است می خواهد تولید کند؛ 
می روند می گویند آقا! این را شما تولید نکن! 10 میلیارد یا 30 میلیارد 
بگی��ر تولید نکن؛ یا آن  طرف زیر بار می رود و خودش را راحت می کند، 
یا اگر زیر بار نرفت، به او فشار می آورند و انواع و اقسام مشکالت را برایش 
درس��ت می کنند، موانع قانونی سر راهش س��بز می کنند، یا باالخره در 
نهایت جنایت می کنند، به او ضربه می زنند و طرف را پشیمان می کنند. 
اینها چیزهای مهّمی اس��ت، اینها چیزهای امنّیتی اس��ت، اینها چیزهای 
س��اده ای نیس��ت، با این چیزها نمی شود س��اده برخورد کرد. قاچاق این  

جوری اس��ت؛ سّم تولید داخلی، قاچاق است«. چندی پیش دادستان کل 
کشور به یک نکته مهم در باره مبارزه با قاچاق اشاره کرد، او گفت؛»وقتی 
برخی مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال 
باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها 
وابس��ته هس��تند، چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد.« البته رهبر 
معظم انقالب اس��المی موضوع مهمی را در باره قاچاقچیان مطرح کردند 
که نشان از وجود مافیای قاچاق در کشور دارد. زمانی که باند قاچاق کاال 
سعی می کند تا تولید کننده از کار خود به هر نحوی پشیمان کند و برای 
رسیدن به هدف دست به هر کاری هم می زند، چنین دستگاهی نیازمند 
ورود سازمان های اطالعاتی و امنیتی کشور به موضوع قاچاق کاال است.

آن کوله بر در سیس��تان و بلوچستان یا کردستان و کرمانشاه اگر هر روز 
هم بار از آن سوی مرزها بیاورد به اندازه یک کانتیتر قاچاقچی بزرگ نمی 
شود که روزانه در حال بار خالی کردن از صدها کانتینر قاچاقی است که 

وارد کشور کرده است.
اکن��ون چندین نف��ر از کوله بران که از این راه ام��رار معاش می کنند با 
سیاست غلط دولت زمینگیر شده اند. دولت بجای مبارزه با چنین افرادی 
که زحمت فراوان می کش��ند و مسافت بسیار طوالنی را برای آوردن یک 
کاال از آن سوی مرز را تحمل می کنند، تا لقمه نانی بر سر سفره خانواده 
بگذارند با دانه درشت های قاچاقچی مبارزه کند حتی اگر در این واردات 

قاچاق مسئولی نقش داشته باشد.
تاکن��ون چندین کول��ه بر در این راه ج��ان باخته اند ام��ا دریف از مرگ 

قاچاقچیان دانه درشت!
چ��را یک عزم جدی برای مقابله ب��ا قاچاق کاالی خارجی و حتی واردات 
بی رویه قانونی برخی کاالهای خارجی که در ایران مش��ابه آن تولید می 
شود وجود ندارد؟ اما برای مقابله با چند کول بر ضعیف مسئولین دولتی 
خود را موظف به برخورد با آنها می دانند و کار کرد کوله بران غیر قانونی 
تلقی می ش��ود. روز گذشته یک کوله بر نوجوان به نام فرهاد خسروی در 
س��رمای زمس��تانی مریوان جان داد. کوله بران را سر و ستمان ندهند، باز 
هم باید ش��اهد مرگ این زحمتکش��انی باشیم که در این راه تنها کوله بر 

هستند و سهم ناچیزی به آنها می رسد.

رئیس جمهور با بیان اینکه شکس��تن تحریم و از بین بردن توطئه آمریکا 
کاری ض��روری، ملی و انقالبی اس��ت، گفت: در زمینه شکس��تن تحریم 
هم ژاپنی ها یک پیش��نهاد جدید داش��تند و هم ما که بنا ش��د رایزنی ها 
ادامه داش��ته باشد. حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور پس از 
بازگش��ت از سفر مالزی و ژاپن در فرودگاه مهرآباد و در جمع خبرنگاران 
در خصوص دس��تاوردهای این س��فر اظهار داش��ت: اجالس مالزی شیوه 
نویی برای اجتماع مس��لمانان و متفکرین اس��المی بود و این اجالس بر 
مبنای توس��عه و همکاری کش��ورهای اسالمی برای دس��تیابی به الگوی 

توسعه مطلوب بود.
وی افزود: برای این اجالس از حدود 80 کشور متفکرین و صاحب نظران 
دعوت ش��ده بودند و از سران کشورهای اسالمی هم ایران و ترکیه و قطر 

و خود مالزی هم حضور داشتند.
رئی��س جمهور گف��ت: رابطه با کش��ور مالزی ب��رای ما اهمی��ت دارد و 
خوشبختانه روابط دو کشور از ابتدای دولت یازدهم گرم تر شد. تصمیمات 
خوبی برای دو کش��ور در زمینه صنعت و مخصوصا بخش��ی از زمینه های 
صنعتی مهم اتخاذ شد. بزودی اجالس مشترک ایران و مالزی تشکیل می 

شود و نخست وزیر مالزی در آینده نزدیک از تهران بازدید می کند.
وی با اشاره به سفر به ژاپن در نودمین سال روابط سیاسی دو کشور است 
و با بیان اینکه در طول این سال 3 مالقات در تهران، نیویورک و توکیو با 
آقای آبه داشته ام، تصریح کرد: در دیدارهایی که داشتیم به غیر از روابط 
دوجانبه، جلس��ه ای را با شرکت های ژاپنی داشتیم، شرکت هایی که در 
ایران فعالیت می کردند و هنوز هم دفترشان در تهران است، بعضی از آنها 
ش��رکت هایی بودند که تا 70 س��ال س��ابقه کار در تهران داشتند و همه 

تاکید بر ادامه روابط اقتصادی داشتند.
روحان��ی با بی��ان اینکه در دیدار با آقای آبه دو مس��ئله دیگر مورد بحث 
بود، گفت: در مسئله تحریم برخی کشورها حساس تر از دیگران هستند، 

البته به غیر از یکی دو کشور همه مخالف تحریم هستند و مخالف قوانین 
بین المللی است؛ این موضوع مورد اتفاق همه کشورهاست چون به ضرر 
همه کش��ورها اس��ت. ژاپنی ها و اروپایی ها در این زمینه فعال هستند تا 

تحریم را بشکنند.
روحانی موضوع امنیت انرژی و کش��تی رانی را دیگر موضوع حائز اهمیت 
مطرح شده در دیدار با نخست وزیر ژاپن برشمرد و گفت: مذاکرات خیلی 
خوبی در این زمینه داش��تیم؛ ژاپن اوال از طرح صلح هرمز حمایت کرد و 
آنج��ا هم به صراحت اع��الم کرد حمایت می کنیم و دوم آنکه ژاپن اعالم 
کرده در برنامه ریزی آمریکایی ها برای امنیت منطقه شرکت نخواهند کرد. 
رئیس جمهور ادامه داد: در ضمن ژاپن یک کشتی تجسسی می خواهد در 
منطقه بیاورد، البته نه در منطقه خلیج فارس و هرمز بلکه در منطقه باب 

المندب بیاورد، که برنامه آن را برای ما توضیح دادند.
وی گفت: راج��ع به کل منطقه مباحث خیلی خوبی داش��تیم، ژاپنی ها 
گفتند می خواهیم در چابهار سرمایه گذاری کنیم و آقای آبه اعالم کرد که 

چابهار و مسئله ترانزیت جنوب به شمال برای آنها بسیار مهم است.
روحانی با بیان اینکه در مسئله افغانستان و مشارکت دو کشور در زمینه 
صلح و بازس��ازی افغانستان مباحث بسیار خوبی داشتیم، گفت: در زمینه 

یمن بحث بیشتری داشتیم و بناشد رایزنی و همکاری داشته باشیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ژاپن بعنوان یک کش��ور دوس��ت که نود 
س��ال است روابط دوستانه با آنها داریم برای ما مطرح است، افزود: ژاپنی 
ه��ا در زمان دولت مصدق زمانی که انگلی��س خرید نفت ایران را تحریم 
کرد، اولین دولتی بودند که نفت ایران را خریدند و در این زمینه س��ابقه 

تحریم شکنی را دارند.
وی گفت: امیدوارم مردم امش��ب شب یلدای بسیار خوبی داشته باشند و 
خانواده ها در کنار هم برای اس��تحکام روابط شان تالش بیشتری داشته 

باشند. فارس
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درباره وضعیت آلودگی همیشگی هوا

به بهانه جان سپردن فرهاد کوله بر

روحانی پس از بازگشت به تهران:

هرگاه یک اتفاقی و حادثه ای در کش��ور رخ می دهد، دولتمردان از مردم 
می خواهند پای کار بیایند، البته پیش از آن که فراخوان داده شود، مردم 
خودجوش وارد عمل می ش��وند، در زلزله و سیل های اخیر که چنین بوده 
است. پس نقش دولت و دستگاه های مربوط در این زمینه ها چیست؟ چرا 
در زم��ان اتفاقات و حوادث طبیعی و غیرطبیع��ی، دولت، وزارتخانه های 
مرتبط با اتفاق و حادثه، دستگاه های متولی که کم هم نیستند، دیر اقدام 
می کنند یا ضعیف عمل می کنند؟ چرا عالج واقعه قبل از وقوع در دستور 
کار نهادها، سازمان ها و وزارتخانه های متولی نیست؟ چرا دولت یا دولت ها 

برای حل مشکل اقدامی انجام نمی دهند؟
هر س��ال فصل س��رما که فرا می رس��د، برای برخی از ش��هرهای کشور 
همچون تهران و دیگر کالنش��هرها لذت برف و ب��اران تبدیل به نفرت از 
فصل زمس��تان شده اس��ت، چرا که زمستان مصادف است با آلودگی هوا، 
بیماری، تنگی نفس، خفگی و ده ها و صدها لطمات و عوارض آلودگی هوا 
که دامنگیر ش��هر و شهرهایی چون تهران اس��ت که البته این معضل به 
شهرهای کوچک هم سرایت کرده و می رود تا روستاها را نیز درگیر کند. 
ریشه آلودگی هوا اس��تفاده از سوخت های فسیلی، نفت، بنزین، گازوئیل 
و حتی گاز ش��هری اس��ت، اما چرا ایران بیش��ترین آالیندگ��ی هوا را به 
خ��ود اختصاص داده و چرا متولیان برای رفع این مش��کل که میلیاردها 
تومان هزینه برای جبران خس��ارات آن باید پرداخت شود، اقدامی انجام 
نمی دهن��د؟ دولت و وزارت نفت قاطعانه می گویند س��وخت ها با کیفیت 
اس��ت و هیچ مش��کلی ندارد، اما متهم ردیف اول آلودگی هوای تهران و 
دیگر ش��هرهای کش��ور سوخت هایی اس��ت که در موتورهای خودروهای 

مردم و سازمان ها و وزارتخانه ها می سوزد.
کیفی��ت پایی��ن بنزین و گازوئیل تولید ش��ده در کش��ور باید از س��وی 
نهادهای غیر دولتی بررس��ی ش��ود که آیا بنزین و گازوئیل تولید شده در 
پاالیش��گاه های وزارت نفت که مدعی کیفیت باالی آن است، قابل قبول 
است یا نه؟ »هیچ ماست بندی نمی گوید ماست من ترش است!« مگر آن 
که غیر آن ثابت ش��ود، که با وجود شدت آالیندگی ها در شهرهای کشور 

به نظر می رسد ثابت شده باشد.
مردم در شهرهای آلوده، نخستین افرادی هستند که از وجود آلودگی هوا 
زیان می بینند و چه زیانی باالتر از س��المتی مردم؛ ریه های درگیر دود و 
آلودگی و دیگر نقاط درونی بدن هر انس��انی آسیب های جدی می بیند و 
باعث بیماری های العالج می ش��ود. چه کسی و چه دستگاهی پاسخگوی 

زیانی است که به مردم وارد می شود؟
چه نهاد و سازمانی به شکایت مردمی که به خاطر وجود آلودگی هوا بیمار 

شده و هزینه های سنگینی را هم متحمل شده اند، رسیدگی خواهد؟

آیا دس��تگاه قضایی کشور بر اساس حقوق شهروندی به شکایت مردم در 
این زمینه رسیدگی خواهد کرد؟

دولت کنونی و یا هر دولت دیگری که پیش از این در کشور مستقر بوده، 
وظیفه داش��ته در راس��تای کاهش آلودگی هوا وظایف خود را انجام دهد 
که اگر انجام داده بودند، نباید ش��اهد بروز آلودگی هوا با شدت بیشتر در 
ش��هرهای متعدد بودیم. نتیجه بی مس��ئولیت های گذش��ته و حال است 
که ش��هرهای درگیر آلودگی هوا بیشتر می ش��ود و تبعات آن نیز جبران 
ناپذیرتر! در چنین ش��رایطی ق��وه قضاییه در جای��گاه احقاق حق مردم 
می تواند به این موضوع حتی راس��اً ورود کند و مدعی العموم نیز از طرف 
مردم ش��کایت کند و ش��کایت های مردم نیز به قوه قضاییه از مس��ئولین 
ذیربط صورت گیرد. نمی توان به سادگی از موضوع آلودگی هوا، آالینده ها 
و عوامل آن چشم پوشی کرد، زمانی که شرایط آالیندگی افزایش می یابد 
و به دیگر شهرها هم کشیده می شود که از تهران بسیار کمتر جمعیت و 
خودرو دارد، این وضعیت تنها می تواند یک علت داشته باشد و آن هم بی 

کیفیت بودن سوخت خودروها است.
پرسش ها و مطالباتی که مردم از مسئولین دارند روشن است.

1� چرا حمل و نقل عمومی ش��هرهای کش��ور به ویژه تهران گس��ترش 
نیافته است؟

2� چرا دولت س��هم خ��ود را در نوس��ازی حمل و نقل عمومی ش��هرها 
پرداخت نکرده است؟

3� چ��را خطوط مت��رو براس��اس برنامه های تنظیم ش��ده افزایش نیافته 
است؟

4� چرا سوخت استاندارد از سوی وزارت نفت تولید نمی شود؟
5� چرا تولید کنندگان خودرو، موتورهای استاندارد تولید نمی کنند؟

6� و بسیاری چراهای دیگر که در این شرایط و اوضاع نابسامان آب و هوا 
در تهران و دیگر ش��هرهای کشور، مردم خواهان پاسخگویی و سپس رفع 

مشکل هستند که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته و ندارند.
اگر حمل و نقل شهری در شرایط مطلوب و مناسب قرار داشته باشد، مردم 
ش��هرها هیچگاه از خودروی ش��خصی برای رفت و آمد استفاده نخواهند 
کرد، تا زمانی که سیس��تم اتوبوس��رانی و متروی ته��ران در وضعیتی که 
می بینید، باشد، مردم رغبتی برای استفاده از آنها نشان نخواهند داد و آن 
دسته از مردم هم که از اتوبوس و مترو بهره می برند، از سر ناچاری است. 
اکنون هم زمان بحث و جلس��ه و برنامه س��ازی در تلویزیون و رسانه های 
کش��ور نیس��ت که بیش از اندازه برای این موضوع بحث و بررس��ی شده 
است، اکنون زمان عمل است نه حرف، مسئولین عزیز، اندکی از سیاست 

و سیاست بازی بیرون بیایید و به فکر مردم باشید.


