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گروه سیاســی – محمدحســین یزدی: اشتیاق 
شــهروندان ایرانــی بــرای حضــور در مراســم اربعین 
حســینی )ع( در عراق یکی از اتفاقاتی اســت که هر ساله 
باعث شــکل گیری نوعی وحــدت و همدلی میان مردم و 
مســئوالن می شــود تا زمینه حضور حداکثــری در این 
مراسم آیینی فراهم شود؛ اما در دو سال گذشته فراگیری 
کرونا هم بر این موضوع تاثیر گذاشــته اســت و عالوه بر 
محدودیت های داخلی، قوانین کشور عراق هم باعث شده 
تا عده کمتری از شــهروندان ایرانی بتوانند در این مراسم 
حضــور پیدا کنند؛ اما در کنار این موضوع، بعضی ســوء 
استفاده ها از اســتقبال مردم از اربعین هم وجود دارد که 
واقعا ناپســند و غیرقابل قبول اســت. یکی از موارد سوء 
اســتفاده افزایش قیمــت عجیب بلیت هواپیمــا در ایام 
اربعین است! در حالی که سقف قیمت مصوب بلیت پرواز 
اربعین ۵ میلیون تومان اســت اما گزارش های منتشره در 
خبرگزاری ها نشان می دهد که قیمت های اعالمی به مردم 
تا 9 میلیون تومان هم می رســد! جالب اینجا اســت که 
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی کشور نســبت به افزایش قیمتها در 
ایــام نزدیک به اربعین تا ســقف احتمالــی 30 میلیون 
تومان در بازار سیاه  هشدار داده است . وی چندی پیش 
بــاره افزایش و کمیاب شــدن  قیمت بلیت اربعین گفت: 
مثل ادوار گذشــته این اتفاق نتیجــه انجام قیمت گذاری 
دســتوری و به دنبال آن عدم نظارت کافی اســت. وقتی 
نظــارت کافی به عمل نمی آید به راحتی قیمت ها افزایش 
یافته و این اجحاف در حق مردمی است که خالصانه قصد 

سفر به کربال دارند.
در این خصوص در روزهای اخیر هشــدارهای مختلف 
و وعده هایی مبنی بر حل این مشــکل داده شــده است 
اما گویی فایده ای نبخشــیده است که یک هفته مانده به 
اربعین چند تن از نمایندگان مجلس به شیوه های مختلف 
در ایــن خصوص اظهارنظر کرده اند و خواســتار پیگیرد 

قضایی در این خصوص شده اند. 
اقبــال شــاکری عضو کمیســیون عمــران مجلس با 
تاکیــد بر ضرورت برخورد با گران فروشــی ایرالین ها در 
ایام اربعین، بیان کرد: متاســفانه ایرالین ها به بنگاه های 
اقتصادی سرکشــی تبدیل شــده اند و تابع هیچ قانونی 
نیستند. ما شاهد هســتیم که به صورت خود سر قیمت 
بلیت هــا را افزایش می دهند و ســود خــود را می برند، 
ســپس با آن ها برخورد می شود و آنها نرخ را کمی تعدیل 
می کننــد. مجددا چند ماه بعد این کار را تکرار کرده و به 

نوعی به یک ترفند برای سود دهی تبدیل شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: تمام مشــکل ما در این حوزه 
به نهادهــای نظارتی باز می گردد. امروز مردم از نهادهای 
نظارتی، وزارت راه و شهرســازی و ســازمان هواپیمایی 
مطالبه پیگیری این موضــوع را دارند. این امر اصال قابل 
قبول نیست که در ایام اربعین 3 الی ۴ برابر قیمت مصوب 

بلیت ها را به فروش برسانند.
نماینده تهران در مجلــس تصریح کرد: اما نکته تامل 
برانگیز این اســت که مگر ســتاد اربعیــن، وزارت راه و 
شهرسازی و ســازمان هواپیمایی کشوری خبر ندارند که 
هرساله مراسم اربعین برپا شده و زائران به کربال می روند 
پس چرا اجازه تکرار هر ســاله ایــن تخلف را می دهند؟ 
متاسفانه این ضعف اساسی دستگاه های نظارتی است که 

به موقع با متخلفان برخورد نمی کنند.
شــاکری در پایان تاکید کرد: از دادستان تهران تقاضا 
دارم برای رســیدگی به این مطالبه مردم هرچه سریع تر 
به این موضوع ورود کرده و جلوی تخلف و گران فروشــی 

ایرالین ها را در ایام اربعین بگیرد.
همچنین رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی، تاکید کرد: اگر زائری متقاضی باشــد که بلیت 
رفت و برگشــت به عراق را باهم بگیــرد، ایرالین موظف 
اســت که بلیت را همزمان با همان مبلغ ۵ میلیون تومان 

برای فرد صادر کند.
به گزارش ایســنا، محمدرضا رضایی کوچی در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به ضرورت برخورد با گران فروشــی 
ایرالین ها، بیان کرد: بــا توجه به اینکه نرخ مصوب بلیت 
هواپیما برای رفت و برگشــت به کشور عراق برای زائران 
اربعین ۵ میلیون تومان تعیین شده است، همه ایرالین ها 
موظفند با این نرخ بلیت را به فروش برسانند و حق ندارند 

مبلغی بیش از این دریافت کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر ایرالینی بیش از ۵ میلیون 
تومان بلیت رفت و برگشــت را به زائران بفروشد و فرد یا 
کاروان از ایرالین شــکایت کند، آن ایرالین موظف است 

بعد از سفر مبلغ اضافه را به فرد باز گرداند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس گفــت: از وزیر راه و 

شهرســازی نیز انتظار داریم بــا جدیت نظارت کند. هیچ 
ایرالینی حق ندارد بیشــتر از ۵ میلیون تومان برای بلیت 

رفت و برگشت به عراق از مردم پول بگیرد.
نماینده جهرم در مجلس شــورای اســالمی، تصریح 
کرد: ایرالین ها موظف هســتند اگر فردی متقاضی باشد 
هم زمان بــا بلیت رفت، بلیت برگشــت را هم برای زائر 
صادر کنــد. اینکه ما زائر را به عراق بفرســتیم و زائر در 
آنجا مجبور شــود برای برگشــت مبلغ هنگفتی را بدهد 
قابل قبول نیســت. رضایی در پایان تاکید کرد: اگر زائری 
متقاضی باشــد که بلیت رفت و برگشــت را باهم بگیرد، 
ایرالین موظف اســت که بلیت رفت و برگشت را همزمان 

با همان مبلغ ۵ میلیون تومان برای فرد صادر کند.
از ســوی دیگر نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اســالمی در نامه های 
جداگانه ای به سرپرست سازمان هواپیمایی کشور، رئیس 
سازمان حج و زیارت، فرمانده نیروی انتظامی و مدیرعامل 
شرکت پست بر لزوم افزایش پروازهای اربعین و همچنین 
تسریع در صدور و ارسال گذرنامه برای سفر اربعین تاکید 

کرد.
عباس مقتدایــی گفت: با توجه بــه تماس های مکرر 
هموطنان، در روزهای گذشــته مکاتبــه ای را با فرمانده 
نیروی انتظامی و مدیرعامل شــرکت پســت درخصوص 
تسریع درصدور و ارسال گذرنامه انجام دادم که مدیرعامل 

پست طی تماسی بر تسریع بیشتر تاکید کرد.
وی افزود: امسال به نحوه مدیریت حضور در راهپیمایی 
اربعین انتقادات جدی مطرح شــده و متاسفانه آنگونه که 
باید و شــاید عمل نشــد. همچنین به گفته مســئوالن 
ســازمان حج و زیارت، ۶0 هزار نفر نیز موفق به ثبت نام 
قطعی نشــدند و طبق آماری که ما داریــم، تاکنون ویزا 

برای جمعیت محدودی صادر شــده و برای همگان صادر 
نشده است.

نماینده اصفهان خاطرنشــان کرد: سازمان هواپیمایی 
کشــوری نیز نتوانســت مدیریت قیمت و تعداد پروازها 
را انجام دهد و طبق گفته کارشناســان به نظر می رســد 
پروازهــا در واقع کمتر از ظرفیت اعالمی اســت. مردم و 
عالقمنــدان به زیــارت، مصوبه ۶0 هزارنفــری را فصل 
الخطــاب قرار دادند و تبعیت کردند، ولی توقع داشــتند 
حداقل برای همین تعداد کم، برنامه ریزی مناسب صورت 

می گرفت.
به گزارش ایســنا، متن نامــه مقتدایی به امیر مکرمی 
سرپرست سازمان هواپیمایی کشور و همچنین رشیدیان 

رئیس سازمان حج و زیارت به شرح زیر است:
»جناب آقــای مکرمی سرپرســت محترم ســازمان 

هواپیمایی کشور
جناب آقای رشــیدیان رئیس محترم ســازمان حج و 

زیارت
باسالم و احترام

بســیاری از عالقمندان به حضور در مراســم اربعین 
حســینی که موفق به اخذ ویزا شده اند،  اظهار می دارند 
کــه پروازها به اندازه ظرفیت اعالم شــده )۶0 هزار نفر( 
وجود ندارد و با توجه به تاخیر بســیار در صدور ویزا، هم 
اکنون غالب پروازها تکمیل ظرفیت شــده است و پروازی 

جهت عزیمت به عراق با قیمتهای مصوب وجود ندارد.
بررســی های دفتر اینجانب نیز نشان می دهد درحال 
حاضر غالب پروازها تکمیل ظرفیت شــده و صرفا برخی 
پروازها با قیمت بســیار باال درحال فروش اســت. به نظر 
می رسد ضروری است باقیدفوریت ساماندهی الزم جهت 
برقراری پرواز به تعداد ۶0 هزارنفر دستور کار قرار گیرد و 

اقدام عاجل بعمل آید.
وضعیت موجود بیانگر عدم برنامه ریزی دقیق و صحیح 
متولیان اســت. هموطنان در تماســها اظهار می دارند که 
اگر متناسب با جمعیت ۶0 هزارنفری پرواز درنظر گرفته 

شده، علت این نابسمانی های پروازی چیست؟
رصد وضعیت فرودگاههای تهران و سایر استانها بیانگر 
ظرفیت کم پروازی و غیرمتناســب با آمار اعالمی اســت. 
تاخیر بســیار در صــدور ویزا نیز باعث ایجاد مشــکالت 
فراوانی برای زائرین شده است. مستدعی است فورا اقدام 
الزم توســط سازمان حج و زیارت و ســازمان هواپیمایی 

کشوری بعمل آید.«
با توجه بــه تاکیدهای صورت گرفته و محدودیت های 
ســفر امســال، باید منتظر مانده و دید که آیا پیگیری ها، 
هشــدارها و درخواســت رســیدگی به گرانفروشی ها به 
کجا می رســد؟ آیا مجلس ، دولت و قوه قضائیه یکدست 
می توانند این موضوع نه چنــدان پیچیده را حل کنند و 
راهی برای پیشــگیری از این گونه ســوء استفاده ها پیدا 

کنند؟!

آیا دولت توان مقابله با گرانفروشی ایرالین ها را دارد؟

دغدغه ادامه دار ساماندهی پروازهای اربعین

رئیــس جمهــور در مراســم تکریم از یــک میلیون 
پیشکســوت دفاع مقدس، گفت: امروز با جاهلیت مدرنی 
مواجه هســتیم که به علم، فناوری،ســالح و قدرت مالی 
فراوان مجهز است و می تواند زشت ترین کارها را به عنوان 
ارزش به جامعه تحمیل کند و در واقع نداشته های خود را 
به دنیا تحمیل می کند که تجلیل از شــهدا می تواند نقاب 
از چهره این جهل مدرن بردارد. به گزارش ایســنا، ســید 
ابراهیم رئیسی در مراسم تکریم از یک میلیون پیشکسوت 
دفاع مقدس، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم در 
سراسر کشور، اظهار کرد: راه صیانت بخشی به نسل امروز 
و نسل های آینده آن اســت که عاشورا معرفی شود، باید 

معلوم شود عاشورا امتداد دارد.
رئیسی گفت: این مراسم جلوه ای از روشنگری نسبت 
به یاد، راه، پیام و هدف شــهیدان است که کسی در جهل 
نماند و اگر کســی بر اثر فتنــه فتنه گران می خواهد وارد 
ذاللت و گمراهی شــود با نشان دادن راه شهیدان رهایی 
پیدا کند؛ لذا در این مقطع الزم اســت هرچه درباره راه و 
مسیر شهیدان هســت در جهت تنویر افکار عمومی و در 
جهت رهایی یافتــن از فتنه های فتنه گران ارائه و تبیین 
شــده و این حرکت عظیم ادامه یابد. این مسیر راه مصون 

سازی نسل جوان است.
رئیس جمهور گفت: بســیاری جنگ می کنند اما کدام 
دفاع مقدس اســت. چه چیزی باعث تقدس دفاع و بسیج 
ما اســت؟ رمز قدســیت دفاع ما چیســت؟ چرا نظام ما 
قدســی است؟ آنچه مسلم است هیچ زمان، زمین و امری 
قدســی نمی شود مگر در جوار قدوس. اگر زمینی ، مکانی 

، شخصی و زمانی قدسیت دارد در پرتو با قدوس است.

وی افزود: نظام قدســی اســت چون مبتنی بر دین و 
کتاب و ســنت و آموزه های دین اســت. این رمز قدسیت 
نظام ما اســت. نظامی که می خواهد همه آموزه هایش بر 

اساس آموزه های دین باشد نظام قدسی می شود.
وی یادآور شد: در راس نظام ما حاکمیتی قرار دارد که 
نیابت از حجت خدا، ولی عصر )عج( دارد و امر، دســتور و 

نظر او برای ما حجت امام زمان )عج( است.
رئیس جمهور گفت: قدســیت حاکمیت بر آن اســت 
که این جانشــینی از طرف حجت خدا به نظام، قدسیت 
می بخشــد به نحوی که امروز نیروی های مسلح ما مفتخر 
به خدمت تحت فرمان فرماندهی معظم کل قوا و اطاعت 

فرمان او هستند تا وظیفه و تکلیف خود را انجام دهند.
وی ادامــه داد: امروز افتخار همه ما این اســت که ما 
تحت نظر، ولی فقیه جامعه الشــرایطی که جانشین امام 

زمان )عج( است قرار داریم و این قدسیت است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در نظام ما هیچ قانون، 
مقــررات و هیچ باید و نبایدی نمی توانــد تصویب و اجرا 
گردد مگر اینکه مطابق موازین شرعی باشد. برای مجلس، 
شــورای نگهبان را به عنوان تضمین و برای دستگاه قضا، 
دیوان عالی و یکسری از سلســله مراتب را تعیین کردند 
تا هیچ حکــم و قانونی برخالف شــرع در مجموعه نظام 
تصویب و اجرا نگردد. هر حکم و قانونی و هر مقرره ای که 
بر خالف موازین شرعی باشد از درجه اعتبار ساقط است.

رئیــس جمهور با بیان اینکه امــام خمینی )ره( از روز 
اول اعالم کردند که قوانین باید منطبق با شــرع و موازین 
شرعی باشد تصریح کرد: عالوه بر این ما در قدسیت عمل 
هم می خواهیم یعنی هم حســن فعلی می خواهیم و هم 

حســن فاعلی می خواهیم. مدافعان و شــهیدان ما قدسی 
شــدند چون برای خدا از جان و آینده این دنیا گذشتند و 
آینده جاودانه را به دست آوردند. وی با اشاره به جایگاه و 
عرفان امام خمینی )ره( به دیدگاه ایشان درباره شهیدان 
و مدافعان دفاع مقدس اشــاره کرد و گفت: کسی که در 
لباس بسیجی و نظامی حاضر می شود باید به حالش قبطه 
خــورد که چه جایگاه پر عظمتی دارد. باید همواره از این 

خط نورانی تجلیل شود.
وی افزود: وقتی دفاع قدســی شــد پیام و راه مدافعان 
قدســی می شود. خوش به حال کسانی که در این راه قرار 
می گیرند . این ها که به چنین مکانی می رسند فرماندهان 
و ســرداران بزرگی داشــتند. خدا رحمت کند سرداران 
بزرگ ما را. خانواده های معزز شهدا در هر حوزه ای پرچم 
برافراشته ای است که راه شهید را معرفی می کند. باید به 

نام و راه و خانواده های مکرم شان افتخار کنیم.
رئیســی در تجلیل از روش و منش مقام معظم رهبری 
گفت: همه این ســرداران فرمانده بزرگی دارند که هم در 
قبــل از جنگ هم در جنگ تحمیلــی همواره در صفوف 
اول کنــار امام خمینی بودند که این نمایشــگاه برخی از 
جلوه های زندگی ایشان را در قامت یک شاگرد امام نمایان 
کرده اســت.  باید برای جامعه ما روشــن شود که امروز 
جامعه ما توســط فقیه جامع الشرایطی اداره می شود که 
به مردم نمی گوید بروید، می گوید بیایید شما هم ملکوتی 
شــوید. رمز موفقیت امام در این بود که خود رسیده بود، 

رهبری نیز خود به آن جایگاه قیادت رسید.
وی گفت: بسیاری در عالم به مردم می گویند به راستی 
و درســتی بروید اما حرف کسی که خودش رسیده به آن 

قله در دل ها بیشتر اثر می کند. رئیس جمهوری کشورمان 
گفت: صمیمانه از کســانی که در این مراسم حضور دارند 
سپاســگذارم. این تعبیری کــه رهبر انقــالب دارند که 
برگزاری یاد شــهدا خود شهادت اســت حقیقتا در کوی 
و برزن کشور ما صورت می گیرد. باید همچنان جلوه های 

معرفی یاد و خاطره شهیدان راه ما باشد.
رئیســی ادامه داد: امــروز با جاهلیــت مدرنی مواجه 
هســتیم که به علم، فناوری، ســالح و قدرت مالی فراوان 
مجهز است و می تواند زشت ترین کارها را به عنوان ارزش 
بــه جامعه تحمیل کند و در واقع نداشــته های خود را به 
دنیا تحمیل می کند که تجلیل از شــهدا می تواند نقاب از 
چهره این جهل مدرن بردارد. رئیسی گفت: عاشوراییان در 
عاشورا متولد شدند. می خواستند عاشورا پایان عاشورائیان 
باشد سرها را از بدن جدا کردند، خیمه ها را آتش زدند اما 
یاد آنان همواره زنده اســت. وی  ادامه داد: من به خانواده 
معزز شهدا تبریک می گویم فرزندان شما متولد شدند و تا 
همیشه نزد خداوند هستند. مادر و پدر شهید تازه فرزندان 
شــما متولد شده است قرار است عالم به نام شهیدان شما 
بیدار شوند. بیداری امروز در منطقه به برکت خون شهدا 
است. یک کســی می آید و یک کسی می رود اما انچه که 
می ماند حق اســت و شــهدای ما در راه حقیقت حرکت 

کردند.
وی گفــت: امیــدوارم شــهدا، خانوده محترمشــان و 
رزمندگان برای این دولت دعــا کنند تا قدمی که باید را 
بردارند. از فرماندهی معظم انقالب، سرداران و سرافرازان 
ارتش و ســپاه و بسیج، وزیر محترم دفاع ، فرمانده نیروی 

انتظامی خانواده محترم شهدا تشکر می کنم.

ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت چهل و یکمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از ارتــش، در این بیانیه آمده 
است: دفاع مقدس، دانشگاه عظیمی از فداکاری، بصیرت و 
خالقیت جوانانی است که در سخت ترین شرایط با ایثارگری 
و شــجاعت آزمونهای بزرگ را پشــت ســر گذاشتند و در 
میادین نبرد با تکیه بر سالح ایمان و روحیه سلحشوری در 
مقابل توطئه های شوم دشمنان قسم خورده انقالب و توطئه 
گران ایستادند. مرور روزهای حماسه وجهاد نشان می دهد 
کــه جوانان غیرتمندکشــورمان با درس آمــوزی از مکتب 
اسالم وتبعیت ازوالیت فقیه ورهنمودهای مدبرانه وحکیمانه 
حضرت امام خمینی)ره( توانســتندبا غلبه بردشمن، عزت 
وســربلندی را برای کشور رقم بزنندومتجاوزان را مجبور به 

عقب نشینی وتسلیم دربرابر ارده های پوالدین خود کنند.
بی تردید در هر ســطری از کتاب ارزشــمند این دفاع 
جانانه ،  نکات  درس آموزی نهفته که می بایســت توســط  
پیشکســوتان و پدیدآورندگان آن برای نســل های امروز و 

آینده کشورمان به زیبایی ترسیم شود.
نگاه به کارنامه پرافتخار ارتش جمهوری اســالمی ایران 
نشان می دهد که بخش مهمی از پیشرفت ها و توانمندی های 
کشور ریشــه در تجربیات جنگ تحمیلی داشته و فرزندان 
غیرتمند ایران اسالمی در عرصه نظامی توانسته اند به رغم 
تحریم ها ی  گسترده با  بازسازی و تولید تجهیزات پیشرفته 

نظامــی و دفاعی توان و اقتدار خود را ارتقاء بخشــیده و در 
مســیر گام دوم انقالب با ســرعت بیشتر ی حرکت نمایند 
و یقینا در این حرکت پرشــتاب، نقش ایثارگرانه و مومنانه 
خانواده ها به عنوان مهم ترین رکن و حامی همسران و پدران 
ایثارگر خود  در کســب این توفیقات جایگاه واالیی داشته 

است.
امــروز به برکــت خون شــهیدان انقــالب و ایثارگری 
رزمنــدگان، دفاع از منافع ایران اســالمی فراتر از مرزهای 
جغرافیایی رقم خورده و  فرزندان برومند ایران در هر نقطه 
از دنیا که منافع نظام جمهوری اســالمی ایران ایجاب کند 

پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز در می آورند و بحمداهلل 
ره آورد این  اقتدار، شکست هیمنه پوشالی نظام سلطه طلب 

بوده  است.
ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن تبریک فرا رسیدن 
چهل و یکمین ســالگرد دفاع مقدس وگرامی داشــت یاد 
وخاطره شهدای واالمقام جنگ تحمیلی، جانبازان، آزادگان 
و ایثارگران همچون گذشــته تحت فرمان فرماندهی معظم 
کل قــوا امام خامنه ای )مدظله العالی( قوی تر از گذشــته، 
حافظ حریم مقدس نظام اسالمی خواهد بود و با بهره مندی 
از ظرفیت کارکنان خالق و ایثار گر خود و همدلی مومنانه 
خانواده ها ی صبور در عرصه های گوناگون در راه ارتقاء توان 
دفاعی گام های بلندتری بر خواهد داشت و همچون گذشته 

نقطه امید ملت بزرگ ایران سربلند اسالمی خواهد بود.

رئیس جمهور در مراسم تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس:

بیداری امروز در منطقه به برکت خون شهداست

بیانیه ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس

گام های اساسی برای مقابله با یک جانبه گرایی 
و جنگ اقتصادی 

در دهه های گذشته پیمان های 
متعدد سیاسی، اقتصادی و نظامی 
در سطح جهان شکل گرفته اند و 
بســیاری از آن ها که تاثیر گذار 
بوده اند با محوریت بلوک غرب بویژه آمریکا و اروپا می باشــند و همین ها طی این 
مدت و بویژه طی ســال های اخیر از این پیمان ها برای تامین منافع خود و گاهی 
بر علیه منافع کشــورهای دیگر اســتفاده کرده اند که یکی از اشکال آن به صورت 
تحریم های افسار گسیخته، ظالمانه و غیرقانونی می باشد. طبعا بهترین راه مقابله و 
خنثی سازی این گونه سیاست ها که می تواند منجر به یک جانبه گرایی و دیکتاتوری 
جهان گردد این اســت که کشورهای مستقل هم به سمت پیمان های منطقه ای و 

بین المللی حرکت نمایند.
ایران یکی از کشــورهایی است که طی دهه های اخیر بیشترین هجمه نظامی، 
اقتصادی و فرهنگی بر علیه آن صورت گرفته اســت که عمدتاً از جانب غرب بوده 
و علی رغــم این که عضو ســازمان هایی مانند اوپک، اکو، همکاری های اســالمی، 

غیرمتعهدها و… می باشد ولی نتوانسته اند به ایران کمک چندانی بنمایند.
یکی از ســازمان هایی که در سال ۱99۶ میالدی در شانگهای چین سنگ بنای 
آن گذاشــته شد ســازمان همکاری های شــانگهای بود که با هدف همکاری های 
منطقه ای در آســیا و مقابله با بلوک های ســلطه گر تشــکیل گردید و در ســال 
۲000 در ســطح بین المللی به رسمیت شناخته شــد. کشورمان در سال ۲00۵ 
به عنوان عضو ناظر این ســازمان پذیرفته شد و در سال ۲00۶ و همین طور ۲0۱۵ 
درخواســت عضویت دائم را ارائه نمود که متأســفانه پذیرفته نشد ولی در اجالس 
بیست ویکم این ســازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکســتان که در هفته گذشته 
برگزار شد خوشبختانه ایران به عنوان نهمین عضو رسمی این سازمان پذیرفته شد 
و با توجه به ظرفیت های کم نظیر کشــورمان از جمله منابع عظیم انرژی می تواند 

باعث قدرت بیشتر آن شود.
 هشــت عضو دیگر این ســازمان عبارت اند از چین، روســیه، هند، پاکستان، 
تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکســتان که مجموعاً بیش از چهل درصد 
جمعیت جهان و حدود سی درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص 
داده اند و از طرفی چهار قدرت هســته ای و دو عضو دایمی شورای امنیت در این 
ســازمان حضور دارند و این یعنی ظهور بلوکی قدرتمنــد و تاثیر گذار در عرصه 
بین المللی که باید از این ظرفیت مهم و حیاتی بخوبی استفاده گردد به شرطی که 

به چند نکته بیشتر توجه شود:
نخســت- عضویت سایر کشورهای تاثیرگذار آسیایی در این سازمان در دستور 
کار قرار گیرد و مبادالت اقتصادی و مالی بین اعضای آن در اولویت باشد و به جای 
دالر و یورو از ارزهای اعضای سازمان استفاده گردد و درعین حال سیستم بانکی و 

مالی مستقل برای آن تعریف و اجرایی شود.
دوم- راهکارهای خنثی ســازی تحریم های غیرقانونی و ظالمانه علیه اعضا و یا 
مقابله  به  مثل با این گونه تحریم ها بررسی و در صورت لزوم با قدرت اجرایی گردد. 
ســوم- پیمان های امنیتی و نظامی بین کشــورهای عضــو می تواند به عنوان 
تضمینی برای ثبات و امنیت این کشورها باشد و با توجه به این که کشورهای این 
سازمان با بیش از ســه میلیارد نفر جمعیت، حدود 30 درصد خشکی های دنیا را 
که بسیاری از نقاط آن استراتژیک می باشند در اختیار داشته و از نظر نظامی هم 
جایگاه باالیی دارند می توانند باعث مهار جنگ  افروزان و سلطه جویان شده و صلح 
و آرامش را در آســیا و جهان برقرار نماید. البته در بین اعضای سازمان هم خوی 

سلطه جویی و برتری طلبی نباید وجود داشته باشد.
چهــارم- با توجه به تضاد ایدئولوژیک که در بین کشــورهای عضو ســازمان 
وجود دارد باید تمهیداتی اندیشــیده شــود تا این موضوع خللی در اهداف اصلی و 

همکاری های همه جانبه وارد نسازد.
پنجم- پاشنه آشیل سازمان این است که در بسیاری از کشورهای عضو فضای 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی آن گونه که باید و شاید شرایط خوبی ندارد و نقش 
مردم آن طور که الزم اســت و در شــأن مردم متمدن و تاریخ ساز منطقه می باشد 
در نظر گرفته نشده اســت و این موضوع می تواند در درازمدت به اساس سازمان و 

کشورهای عضو آسیب جدی وارد نماید که تجربیات تاریخی آن فراوان است. 
بنابراین گســترش فضای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و تقویت مردم ساالری 
بایــد اولویت اصلی اعضا بــوده و از این طریــق تمام ظرفیت هــای منطقه ای و 

فرامنطقه ای در جهت اهداف سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
*نماینده سابق مردم سمنان 

یادداشت

رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس یازدهم گفت: 
سازمان برنامه و بودجه از سال 9۷ یک ریال برای قانون هوای 
پاک اعتبار نداده است. از آنجا که انگیزه و اراده ای در محیط 
زیســت برای رفع مشــکل آلودگی هوا وجود ندارد در قانون 
برای اســقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروسازان 
بازنگری خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی با اشاره 
به مصوبه اخیر مجلــس در خصوص واردات خودرو گفت: بر 
اســاس این مصوبه وارد کنندگان موظفند بــه ازای واردات 
خودرو نســبت به از رده خارج کردن خودروهای فرســوده 
اقدام کنند. البته اســقاط خودروهای فرسوده نباید منوط به 
واردات خودرو شــود اما فراکسیون محیط زیست مجلس در 
حال بازنگری در قانون است تا خودروسازان نیز موظف شوند 
به ازای تولیدات خود بخشــی از خودروهای فرسوده را از رده 
خارج کنند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به تغییر 

قانون فرسودگی خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس 
تعریف جدید فرسودگی خودروها در کشور، هم اکنون حدود 
۲0 درصد خودروهای کشور در رده خودروهای فرسوده قرار 
می گیرنــد که این خودروها ۴0 درصد آلودگی هوا را به خود 
اختصــاص می دهند. یکی از بخش های بر زمین مانده قانون 
هوای پاک، از رده خارج کردن خودروهای فرســوده اســت. 
رئیس فراکسیون محیط زیســت مجلس به موضوع معاینه 
فنی خودروها اشــاره کرد و گفت: اکثر خودروهایی که مثال 
در تهران معاینه فنی می گیرند مجوز خود را از مراکز خارج از 
شهر تهران و شهرستان های اخذ می کنند که عمال سختگیری 
الزم برای ارایه معاینه فنی آنها انجام نمی شود. رفیعی به روند 
اجرای قانون هوای پاک اشاره و تصریح کرد: قانون هوای پاک 
که سال 9۶ تصویب و سال 9۷ ابالغ شد باید ۱3 دستورالعمل 
داشــته باشد که از آن زمان تا کنون فقط ۵ دستورالعمل آن 

توسط ســازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های 
متولی تهیه شــده اســت و از ۷ آیین نامه ایــن قانون نیز ۲ 
آیین نامه ابطال شده اســت. وی با بیان این که ۲3 دستگاه 
در قانــون هوای پاک وظایف تکلیفی دارنــد، گفت: از ۱۱۲ 
حکم تکلیفی دستگاه ها در قانون هوای پاک بر اساس گزارش 
دیوان محاســبات 3۴ درصد اصال اجرا نشــده، ۵۷ درصد به 
صورت ناقص اجرا شده و فقط 9 درصد کامل اجرا شده است. 
یعنی سازمان حفاظت محیط زیست از ۶0 حکم تکلیفی فقط 
3 حکم را کامل اجرا کرده اســت. به گفته رییس فراکسیون 
محیط زیست مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست از سال 
9۷ تا کنون حتی دســتورالعمل شــاخص کیفیت هوا را نیز 
تدوین و ابالغ نکرده است تا بر اساس آن در تکلیف دستگاهها 

برای انجام وظایفشان مشخص شود.
وی تصریح کرد: این در حالی اســت که سازمان محیط 

زیســت در گزارش دفاع از عملکرد خود برای اجرای قانون 
هوای پاک که به مجلس ارائه کرده اســت، در بیش از ۵0 
درصد گزارش، اشاره کرده به دلیل تحریم ها نتوانسته است 
قانون را اجرا کند! این خیلی بد اســت که ســازمان متولی 
مسلط به انجام وظایف و تکالیف خود نباشد و آنرا به گردن 
یک ســری دالیل موهومی بیاندازد. رفیعی با بیان این که 
یکی دیگر از تکالیف قانون در بحث کیفیت هوا، کمک دولت 
در بحث نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی است، تاکید 
کــرد: این بخش نیز به طور کامل بر زمین مانده اســت به 
شــکلی که از ســال 93 تا 99 وزارت کشور حتی یک ریال 
هم در این حوزه به ۸ کالنشــهر مبلغی را اختصاص نداده 
است. رفیعی افزود: کمیسیون حداکثر طی ۱0 روز موضوع را 
رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش 

خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بیان کرد

احتمال بازنگری در قانون برای اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروسازان

ایران و استفاده از ظرفیت سازمان 
همکاری های شانگهای

در ایــن روز ها موضوع دائمی 
شــدن عضویــت ایــران در 
ســازمان همکاری شانگهای 
مورد بحث رسانه ها، مسئوالن 
اجرایی کشــور، سیاسیون و 
صاحب نظران مختلف قرار گرفته اســت ایران پس از ۱۶ سال به عنوان عضو 
ناظر در پایان نشســت بیست و یکمین اجالس سران این سازمان در بیست و 
ششــم شهریور ۱۴00 با موافقت سران کشورهای عضو و امضاء اسناد مربوطه 
به عنوان عضو اصلی این ســازمان مهم و اثرگذار منطقه ای با کشور های عضو 

همکاری و تعامل خواهد داشت.  
دولت ســیزدهم باید بتوانــد از این ظرفیت در راســتای ارتقاء نقش آفرینی 
در منطقــه و حوزه بین الملل و کم اثر کردن تحریم ها با اســتفاده از ظرفیت 
کشــورهای عضو مخصوصاً چین و روســیه که به عنوان پایه های اساسی این 
پیمان هســتند و همچنین هندوســتان به عنوان یک اقتصاد نوظهور نهایت 
استفاده را ببرد. همکاری های چند جانبه  سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی 
اعضای این سازمان می تواند افزایش حوزه نفوذ ایران در منطقه آسیا و همچنین 
دنیا را در ابعاد مختلف به دنبال داشته باشد به شرط آنکه با یک مطالعه و برنامه 
ریزی صحیح و همچنین هماهنگ شدن ارکان مختلف نظام در داخل کشور 
به این ســاز و کار پرداخته شود. هرچند رئیس جمهور محترم به وزرا در این 
خصوص دستوراتی دادند  ولیکن ایجاد یک تشکیالت منسجم ویژه راهبری و 

برنامه ریزی مخصوص برای این موضوع ضرورتی قطعی است. 
تا امروز تالش داشــتیم به عضویت این سازمان درآییم، اکنون باید با دقت و 
برنامه ریزی صحیح و حساب شده و همچنین دوراندیشی زمینه های همکاری 
مشــترک و پایدار را فراهم کنیم که توجه به نکات زیر بســیار مهم و حیاتی 

خواهد بود.
۱- فرصت ها برای همیشــه نیستند باید به موقع و هوشمندانه عمل کرد چرا 
که کشورهای منتظر نمی مانند و رقبای منطقه ای هم بیکار نخواهند نشست.    
۲- اکثر کشورهای عضو  از مصرف کنندگان قابل توجه انرژی هستند و ایران به 
عنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت و گاز می تواند ضمن ایجاد بازار مطمئن 

مصرف در منطقه قدرت چانه زنی و تاثیر خود را در سازمان تثبیت نماید. 
3- از حضور دو کشــور قدرتمند چین و روسیه در این سازمان  که جز اعضاء 

دائمی شورای امنیت با داشتن حق وتو هستند نهایت بهره را ببرد. 
۴-  بــا توجه به اینکه تمام اعضای ســازمان با غرب ارتبــاط موثر و مراودات 
اقتصادی وسیعی دارند، باید تدابیری اندیشید که اگر برجام به نتیجه نرسد آیا 
اعضای ســازمان همکاری های شانگهای جرأت ایستادگی و همچنین حمایت 
کاربردی در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران را خواهند داشت که 

مانند گذشته پشت ایران را خالی نکنند؟
۵-  با توجه به ســوابق قبلی و روابط فعلی تعامل حداکثری بین اعضای سازمان 
همکاری های شــانگهای برقرار نیست و تقویت این تعامل در گرو رفتار اعضا در 
آینده خواهد بود لذا  یک سیاســت ورزی هوشمندانه برای استفاده حداکثری از 
همه فرصت ها را می طلبد.  امیدوارم که با درایت مســئولین امر ایران بتواند در 
این ســازمان به عنوان یک بازیگر و نقش آفرین مســتقل عمل کند و در روابط 
نظام بین الملل بیشــترین بهره را در راســتای احقاق منافع ملی و توسعه کشور 

به کار گیرد.
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