همه به اندازه توان خود کمک کنند

نظرگاه

طرح مجلس برای جبران خسارت سیلزدگان

آیتاهلل مکارم ش��یرازی گفت:انس��ان وقتی صحنهه��ا را میبیند ،ناراحت
میشود؛ بنده وقتی برخی صحنهها را دیدم ،گریهام گرفت؛ امیدواریم صدای ما
به گوش همه برسد و مردم کمک کنند.
وی گف��ت :در حال حاض��ر ،امتحان بزرگی برای همه آغاز ش��ده و در این
میدان امتحان همه بای��د آبرومند بیرون بیایند و در این زمینه خداوند ،رحمان،
رحیم و ارحم الراحمین است و لطف او شامل مردم خواهد شد.
وی با اشاره به صدور اجازه صرف یک سوم کل وجوهات برای کمک به سیل زدگان
تصری��ح کرد :همچنین م��ردم میتوانند از ر ّد مظالم یا زکات هم برای کمک به س��یل
زدگان اس��تفاده کنند .وی با اشاره به کمک  250میلیون تومانی به سیل زدگان گفت:
در راس��تای کمک به سیل زدگان جز مبلغ اول 100 ،میلیون تومان واریز خواهیم کرد
فارس
و امیدواریم دیگران هم به اندازه توان خود کمک کنند.
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پارلمان

تشریح اولویتهای مجمع تشخیص در سال ۹۸

نماینده پلدختر ضمن تشریح پیشنهادهای رئیس مجلس از تصمیم مجلس
برای تدوین طرحی در خصوص جبران خسارت سیلزدگان خبر داد.
حمیدرضا کاظمی با بیان اینکه بر اثر سیل اخیر خسارتهای زیادی به مردم
وارد ش��ده است ،گفت :بر اثر سیل ارتباط  60روستا قطع و پلها تخریب شده و
همچنین جادههای اصلی از بین رفته است .وی افزود :با توجه به اینکه بازسازی و
ساخت منازل مردم زمانبر است ،بنابراین درباره استقرار کانکس و ایجاد کمپ موقت با
وزیر کشور گفتوگوهایی انجام شده است .کاظمی ادامه داد :وزیر کشور با موضوع اسکان
موقت موافق بود ،البته عنوان شد که باید در این زمینه نظر موافق مردم را نیز اخذ کرد.
نماینده مردم پلدختر گفت :امروز جلس��ه مشترک دولت و مجلس در صحن علنی
پارلمان درباره بررس��ی وضعیت مناطق س��یلزده و نحوه امدادرس��انی با حضور تمامی
تسنیم
وزرای درگیر با اتفاق اخیر برگزار میشود.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :علت بسیاری از اختالف نظرات
میان مجلس و مجمع تش��خیص ،عدم تبیین سیاس��تهای کلی نظام از سوی
اعضای مجمع است.
آیتاهلل محمود محمدی عراقی با بیان اینکه اولین جلس��ه رس��می مجمع
تش��خیص مصلح��ت نظام در س��ال جدید به احتم��ال زیاد هفته آین��ده برگزار
میشود ،گفت :هنوز دستور جلسه هفته آینده از سوی روابط عمومی مجمع به اعضا
اعالم نشده است .وی با اشاره به اولویتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 98
گف��ت :با نگاه به حکمی که رهبر انقالب برای اعضای مجمع در دوره جدید فعالیت این
نهاد و همچنین متن حکم ایشان برای آیتاهلل آملی میتوان دریافت،ایشان خواستههای
مش��خصی از مجمع تشخیص داشتهاند که متاس��فانه تاکنون آنطور که باید و شاید این
خواستهها عملیاتی نشده است .تسنیم

رویـداد
خبر

نیروهای مسلح تا زمان استقرار آرامش
در کنار مردم خواهند بود

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح با بی��ان اینکه
گس��تردگی خرابی ها ایج��اب میکند که حجم امداد
رس��انی بیشتر ش��ود ،گفت :نیروهای مس��لح تا زمان
استقرار آرامش در کنار مردم خواهند بود.
رئیس ستادکل نیروهای مس��لح اظهار داشت :با
وجود اینکه نیروهای مس��لح از بدو ش��روع س��یل به
یاری آس��یب دیدگان ش��تافتند ،اماگستردگی خرابی
ه��ا ایجاب می کند که حجم امداد رس��انی بیش��تر
ش��ود ،از ای��ن رو در روزهای آین��ده اقدامات امدادی
گس��ترده تری صورت می پذیرد .سرلش��کر باقری به
مردم اطمینان داد که نیروهای مسلح تا زمان استقرار
آرامش در کنارشان خواهند بود.

سرمقاله
نیروهای مسلح ،اقتدار همراه با مردمداری
ادامه از صفحه اول

سیل در هفتههای اخیر در حالی اکثر استانهای
کش��ور را در برگرفت ک��ه حضور موث��ر و همهجانبه
نیروهای مس��لح از ارتش و س��پاه تا بس��یج و نیروی
انتظامی موجب ش��د ت��ا در کوتاهتری��ن زمان ممکن
امدادرس��انیها ص��ورت گرفت��ه و قطعا اگ��ر حضور
نیروهای مس��لح در کنار دستگاههای اجرایی و مردم
نبود ،خس��ارتهای انسانی و مالی بسیار گستردهتری
به کشور وارد میشود.
نکته بسیار مهم آنکه نیروهای مسلح با هماهنگی
و انسجام سراسری با تقسیم کار توانستند امدادرسانی
مطلوبی را انجام دهند چنانکه حتی محافل رس��انهای
جهان نیز بر این امر اذعان کردند .میتوان گفت یکی
از ابعاد طرح ناگهانی آمریکا برای تحریم علیه بخشی
از نیروهای مس��لح یعنی سپاه ،خش��م آمریکا از این
یکپارچگ��ی نیروهای مس��لح و دس��تاوردهای آن در
مقابله با چنین س��یل وس��یع و گستردهای بوده است
ک��ه به زعم خود با سیاس��ت تحریم به دنبال اختالف
افکنی میان نیروهای مس��لح و تل��خ کردن کام ملت
پس از شیرینی عملکرد موفق فرزندانشان در نیروهای
مسلح است.
حال این سوال مطرح میشود که نیروهای مسلح
چگونه میتوانند این س��ه مسئولیت را به خوبی انجام
داده و روند کنونی را در مسیر تعالی بیشتر طی کنند؟
پاسخ به این پرسش را در دو حوزه میتوان دانست .از
یکسو حفظ آمادگی و از سوی دیگر داشتن استقالل
و عدم وابستگی خارجی است.
ای��ن اصول زمانی رقم میخ��ورد که برای تقویت
توان دفاعی و تجهیزاتی کشور چشم به خارج نداشته
و با تکیه بر داشتههای داخلی برای رسیدن به اهداف
گام برداش��ت .نیروهای مس��لح در قالب سپاه ،ارتش،
بس��یج و نی��روی انتظامی از زم��ان دفاعمقدس تمام
توان خود را به کار گرفته تا این اس��تقالل و آزادی به
جای چشمداشت به خارج را اجرا سازد که نتیجه آن
نیز تبدیل ش��دن نیروهای مسلح ایران به قویترین و
کارآمدترین نیروی منطقه است که حتی با قدرتهای
بزرگ نیز برابری میکند.
عملک��رد نیروه��ای مس��لح در س��یل اخیر این
حقیقت را پیش از پیش آش��کار ساخت که نیروهای
مسلح ایران ساختاری مکتبی و مردمی است و تالش
بیگان��گان برای صرفا حاکمیتی نش��ان دادن آن یک
رفت��ار فریبکارانه برای پنهانس��ازی واقعیت نیروهای
مسلح است.
آنها به دنبال آنند تا ملت ایران را از این پش��توانه
محروم و به زعم خود میان نیروهای مس��لح و ملت و
حتی میان نیروهای مس��لح و ساختار اجرایی شکاف
ایج��اد کنند تا ب��ه زعم خود یک��ی از پایههای اقتدار
جمه��وری اس�لامی را سس��ت ک��رده تا ب��ه تحمیل
زیادهخواهی خود به ایران بپردازند.
در جمعبن��دی نهایی از آنچه ذکر ش��د میتوان
گفت که نیروهای مس��لح در جمهوری اسالمی ایران
نیرویی با س��اختار مردمی و مکتبی است که برآمده از
فرزندان ملت بزرگ ایران برای حراست از ایران اسالمی
اس��ت .این ماموریت زمانی در قالب مبارزه با دش��من
بیرونی همچون رژیم بعثی عراق است زمانی مبارزه با
تروریس��م با حضور مستشاری در عراق و سوریه و گاه
با هدف مقابله با تهدیدات آمریکا و صهیونیس��تها با
تقویت توان دفاعی و موشکی و زمانی نیز در چارچوب
امدادرسانی در برابر حوادث طبیعی چون سیل.
به هر تقدیر تمام این تحوالت از جمله سیل اخیر
این اصل را آشکار ساخت که هزینهکردن برای تقویت
نیروهای مس��لح نه هزینه کرد ،بلکه س��رمایهگذاری
اس��ت که تحقق بخش امنیت و ثبات کش��ور و مقابله
با تهدیدات اس��ت که نمود عینی آن را در سیل اخیر
به خوبی میتوان مشاهده کرد .تجربه موفق نیروهای
مسلح در خودکفایی و رسیدن به اقتدار بومی و ملی،
میتواند الگویی مناس��ب برای تحقق شعار سال یعنی
رونق تولید باشد که قطعا دستاوردهای گستردهای از
جمله در حوزه اقتصادی برای کشور خواهد داشت.

مصلحت
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یادداشت
قادر نیس��تند با هم کار کنند .برخ��ی از اجزا را باید جابجا یا
جزء مزاحم را از سیس��تم خارج کرد (دقت بفرمایید چقدر با
وضعیت فعلی نظام ما تطبیق دارد )
 -4پارادیم ش��یفیت :وقتی انسان سرطان میگیرد دیگر
جراحی جواب نمیدهد .باید س��بک زندگ��ی را تغییر دهد.
یحتمل نوع ش��غل را نی��ز باید عوض نمای��د (دوری از منبع
اس��ترس) و حتی در سبک غذا خوردن نیز باید بازنگری کند
و ....
در مثال س��ازمان در این مرحله چیدمان اهداف نه خود
اهداف دچار مش��کل میش��ود یعنی در اینجا باید اولویتها
تغیی��ر پیدا کن��د ولی اه��داف همچنان به ق��وت خود باقی
خواه��د ماند و هن��وز کارکرد دارد .در مث��ال حکومت ،نظام
ما ب��ه آرمانهای انقالب همچنان وفاداری اس��ت به گونهای
که بعد از  40س��ال همان شعارهای اول انقالب در  22بهمن
امسال داده شد ولی حتما و ضرورتاً سیاستها و استراتژیها
باید تغییر کند به عنوان مثال برای ایجاد اش��تغال باید جای
سیاس��تهای ضد تورمی با سیاس��تهای ضد رکودی تغییر
نمای��د ی��ا اصالح نظ��ام بانکی در مب��ارزه با فس��اد در صدر
اولویتها قرار گیرد و یا ....
 -5انقالب  /اضمحالل :در اینجا دیگر س��رطان آنقدر حاد
شده است که پزشکان میگوید اگر میخواهی زنده بمانی دیگر
ال
نبای��د کار کنی و باید بروید در روس��تا و در یک محیط کام ً
طبیعی زندگی کنید .در مثال س��ازمان ی��ا حکومت باید کل
اهداف تعیین شده تغییر یابد و مسیری دیگری دنبال شود .در
غیر این صورت با انقالب و یا اضمحالل مواجه میشویم.
با کمی دقت در این زنجیره متوجه میش��ویم که در 40
سالگی دوم انقالب ما در مرحله پاردایم شیفت هستیم قوا با
هم درگیرند ،س��ازمانها موازی بسیارند و  .....ضمن اینکه ما
بطور کامل از  3مرحل��ه بهبود ،اصالح و تحول غافل ماندیم.
امروز هر چقدر منابع وارد این ساختار نامعیوب می شود گیر
می کن��د و خروجی نمی دهد .تص��ور بفرمایید که  75هزار
پروژه نیمه تمام 2 ،میلیون و  500هزار خانه خالی و  ...چقدر

چرا رهبر انقالب اصالح ساختار کشور را
ضروری می داند؟
مجید سجادی پناه
استاد دانشگاه

نه تنها س��اختار حکومت نیاز به تغییر دارد بلکه ساختار
سازمانی تمام وزارتخانهها نیز باید بازنگری شود زیرا دیگر در
چله دوم انقالب مس��ئله ما این نیست که «حکومت چه می
کند» بلکه مسئله این است که «چگونه عمل میکند»
ب��رای فهم این قضیه باید به زنجیره تغییر توجه کرد که
به قول آقای رنانی پیکره نظام ،همانند پیکره انسان تابع این
 ۵حلقه زنجیره است.
 -1بهبود :وقتی انس��ان س��رما میخورد ی��ا تب میکند
با اق��دام کوچکی نظیر بخ��ور یا خوردن قرص��ی بهبود پیدا
میکند .در مثال س��ازمان یا حکومت اگر عملکردی مطلوب
نباش��د با آموزش ،تالش و نظارت ک��ردن حتما آن عملکرد
بهبود پیدا خواهد کرد.
 -2اص�لاح :اگر ب��دن زخم عمیقی ب��ر دارد و خونریزی
داشته باش��د دیگر نمیتوان با پانسمان جلوی خونریزی آنرا
گرفت حتما باید آنرا بخیه کرد .در مثال سازمان یا حکومت،
فرایندها که دچار مش��کل میشوند کار با بهبود دیگر درست
نمیش��ود بلکه باید با کارس��نجی و زمان س��نجی درس��ت،
موازیکاریها را حذف ،فرایندها را اصالح کرد تا س��ازمان به
حالت طبیعی خود بازگردد.
 -3تحول :وقتی در بدن یک کیس��ت ایجاد میشود باید
اقدامات جدیتری انجام گیرد یعنی میبایست در اتاق عمل
و با یک بیهوش��ی کامل زیر تیغ جراحی رفت تا آن کیس��ت
را از ب��دن خ��ارج کرد در مثال س��ازمان ،س��اختارها در این
مرحله مستهلک شده و نیازمند تغییر هستند به عبارت دیگر
چیدمان اجزا در س��اختار دچار مش��کل میشود و اجزا دیگر

رئیسجمه��ور گف��ت :نقطه
تر يبــــو ن
ه��دف ما در حج��م مبادالت
تج��اری ب��ا ع��راق  ۲۰میلی��ارد دالر اس��ت ک��ه
امیدواریم با تالش بیش��تر از س��وی دو طرف این
مهم انجام شود.
حجتاالسالم حسن روحانی در نشست خبری
مشترک با نخست وزیر عراق اظهار کرد :روابط میان
دو ملت روابط عمیقی در طول چند قرن اس��ت .دو
مل��ت ایران و ع��راق همواره به عنوان دو همس��ایه
خوب به حس��اب میآمدند و ما امیدواریم ش��اهد
توسعه روابط میان ایران و عراق در آینده باشیم.
روحانی تاکید کرد :یکی از مبحث مهم امروز
ما اجرایی ش��دن هم��ه توافقاتی ب��ود که بین دو
کشور در سفر من به بغداد انجام شد .اولین توافق
م��ا که تا به امروز اجرایی و عملیاتی ش��ده رایگان
شدن ویزا بین ایران و عراق است که امیدوارم همه
مردم ایران و عراق از این نعمت اس��تفاده کنند و
روابط دو ملت نزدیکتر شود.
رئی��س جمهور ادامه داد :امروز توافق بس��یار
مهم��ی که ما ب��رای الیروبی ارون��درود با یکدیگر
انج��ام دادیم ،بار دیگر م��ورد تاکید دو طرف قرار
گرف��ت و امیدواری��م تا پای��ان ماه رمض��ان همه
برنامههای فنی آن تدوین و مورد توافق قرار بگیرد
و پس از ماه رمضان شاهد عملیاتی شدن الیروبی
اروندرود باشیم.
وی گفت :اتص��ال راه آهن میان ایران و عراق
یکی از طرحهای مهمی اس��ت ک��ه امیدواریم در
ال اتصال
آینده مس��یرهای مختلفی ایجاد شود .فع ً
بین ش��لمچه و بصره مورد تاکید دو طرف است و
م��ا امیدواریم عملیات فنی و تفاهمات فنی آن هر
چه زودتر انجام ش��ود و پس از ماه رمضان ش��اهد
عملیاتی شدن این توافق باشیم.
روحانی افزود :برنام��ه صادرات برق ،گاز و در
آینده انشااهلل نفت به عراق ،ادامه پیدا خواهد کرد
و ما در این زمینه آماده هس��تیم که بین دو کشور
اتصاالت خوب��ی نه تنها برای دو کش��ور که برای

از منابع کشور را بلعیده اند 93 ،درصد آب برای کشاورزی که
محصوالت آن تنها و تنها  10درصد تولید ناخالص ملی ما را
تش��کیل میدهد مصرف میشود .نظایر اینها همگی گویای
این واقعیت اس��ت که پارادیم شیفت در حال حاضر از اوجب
واجبات است.
بنابرای��ن ن��ه تنها س��اختار حکومت نیاز ب��ه تغییر دارد
بلکه س��اختار س��ازمانی تمام وزارتخانهها نی��ز باید بازنگری
ش��ود زیرا دیگر در چله دوم انقالب مس��ئله ما این نیست که
«حکومت چه میکند» بلکه مس��ئله این اس��ت که «چگونه
عمل میکند».
ما حت��ی در برنامههای اصالح س��اختار نی��ز باید تغییر
ایج��اد کنیم .ما در اصل خصوصی س��ازی با این جمله فریب
خوردیم که حکومتها بجای پارو زدن باید سکانداری کنند.
س��ازمانهای دولتی ،بس��یاری از آنچه را که به س��ختی و به
قیمت گزاف در طول سالها تهیه کرده بودند در مزایدههای
بسیار قابل تاملی واگذار کردند و تحت عنوان خصوصی سازی
هزینههای قابل توجهی را به بخش عمومی تحمیل کردند.
در «چابک سازی ساختار» نه تنها روندها را رصد نکرده
بلک��ه فرصتها را هم ح��س نکردیم و طبیعی اس��ت که به
فرصتها ایجاد شده پاسخ ندادیم و برای امید آفرینی ،محیط
آینده را برای نسل فردایمان شکل ندادیم.
در همسوس��ازی نیز نتوانستیم فهم مش��ترک از اهداف
انق�لاب را در بین کارگ��زاران حکومت و م��ردم ایجاد کنیم
یعنی مش��خص نیست س��اختار حکومت چگونه اجزای خود
را در براب��ر تحوالت لحظه ب��ه لحظه محیط بیرون (منطقه و
جهان) همسو میکند.
در تمرکز نیز ش��جاعت تفویض اختیار نداش��تیم و فکر
میکردی��م که ما پایتخت نش��ینان در قله قاف نشس��تیم و
اس��تانها در دامن��ه .بنابرای��ن تصور کردیم ک��ه بهتر از آنها
قادریم سیستم را بصورت یک پارچه ببینیم ولی نمیدانستیم
ک��ه دریافت اطالعات بی��ش از ظرفیت ما ،موجب انباش��ت
ناکارآمدیها خواهد شد.

در اندازه که مولفه دیگر ساختار است نیز به بیراهه رفتیم
تعداد پرس��نل دولت را برای جایگزین��ی آنها با نیروی جوان
زودت��ر از موعد بازنشس��ته کردیم و ام��روز در دنیا جز اولین
کش��وری هستیم که تعداد بازنشس��تگانش بیشتر از شاغلین
آنهاس��ت و برای درک این مشکل کافی است که بدانیم بیش
از  80درصد بودجه جاری ما مصروف این  3بخش میش��ود.
حقوق بگیران ،سالمت و آموزش.
در رسمیت که شورش را درآوردیم درست است که توجه
به قانون و رعایت آن موجب اس��تحکام حکومت میش��ود اما
م��ا  11هزار عنوان قانون تصویب کردیم و به داش��تن جنگل
قوانین ش��هره ش��دیم .تورم قوانین در کشور ما درست مانند
داور بازی فوتبال ش��ده اس��ت که هر لحظه برای هر خطای
کوچک��ی س��وت میزند و ب��ازی را متوقف میکند براس��تی
دیگر تماش��ای آن بازی برای این ملت  80میلیونی چه لذتی
دارد؟
بنابراین س��اختار س��ازمانی مهمترین نقش را در کارائی
و اثربخش��ی نظام امروز م��ا دارد ولی ترکهای عمیقی که بر
سقف س��اختار سازمانی این حکومت نشسته ،رهبر انقالب را
نگران کرده است .صادر کننده فرمان اصالح ساختار به نیکی
میداند که در هزاره س��وم دولته��ای موفق خواهند بود که
ساختار سازمانی آنها امکان سرعت عمل معقول تری را برای
پاسخگویی به نیاز جامعه فراهم میکند.
اوبه فراست دریافت است که شکست بسیاری از برنامههای
توس��عه ،سیاس��تهای کلی نظام و عقب ماندگی ما از چشم
انداز بدلیل عدم تناسب ساختار فعلی با ماموریتهای از پیش
طراحی شده است .زیرا ما با این ساختار معیوب قادر نیستیم
از ظرفیتهای موجود به نحوه مناس��بی استفاده کنیم .او در
بیانیه گام دوم انقالب آنجا که صحبت از ظرفیت ها می کند
خوب می داند که اگر این ساختار اصالح نشود این بیانیه نیز
سرنوشت بیانیه سال  68و  77را پیدا خواهد کرد.
امی��دوارم ک��ه این فرمان اصالح س��اختار در کوچه پس
فارس
کوچه های نظام سیاسی ما گم نشود.

روحانی در نشست خبری با عبدالمهدی مطرح کرد

تجارت  ۲۰میلیارد دالری با عراق در آینده
عبدالمهدی :امنیت امروز عراق بهدلیل حمایتهای جمهوری اسالمی است

سایر کشورهای منطقه هم انجام دهیم.
رئی��س جمهور با بیان اینک��ه در حوزه روابط
مال��ی ،پولی و بانک��ی بین دو کش��ور در ماههای
گذش��ته قدمهای خوبی برداش��ته ش��ده اس��ت،
تصریح کرد :امیدواریم در س��فر آینده رئیس بانک
مرک��زی ایران به بغداد ش��اهد تکمیل این قدمها
ب��رای تکمیل برنامههای مالی ،پولی و بانکی میان
ایران و عراق باش��یم .وی بیان کرد :نقطه هدف ما
در حجم مبادالت تجاری با عراق  ۲۰میلیارد دالر
اس��ت که امیدواریم با تالش بیش��تر از س��وی دو
طرف این مهم انجام شود.
روحانی ادامه داد :بین دو کش��ور توافق ش��د
ال ساخت
شهرکهای صنعتی داشته باشیم که فع ً
یک ش��هرک صنعتی در منطقه غرب و اقلیم را در
اولویت کار خود قرار دادهایم.
رئیس جمهور تصریح کرد :موضوع اس��تاندارد
برای کاالهای دو طرف و همچنین دارو و تجهیزات
پزشکی مورد تاکید ما بود و امیدوارم شرکتهایی
که در این زمینه مس��ئول استاندارد هستند مورد
توافق دو طرف قرار بگیرند.
وی با بی��ان اینکه روابط علم��ی و تحقیقاتی
میان دو کش��ور از دیگر مواردی اس��ت که مطرح
اس��ت ،افزود :میان حوزههای نجف و قم از دیرباز
رواب��ط خوبی برقرار ب��وده و امیدواریم که نه تنها
میان حوزههای علمیه بلکه میان دانش��گاههای ما
نیز این روابط هر روز گس��ترش پیدا کند و شاهد
روابط علمی نزدیک میان دو کشور باشیم.
روحانی بیان کرد :موض��وع امنیت برای هر دو

اس��تاد روابط بین الملل و امور سیاس��ی
ديـــــدگاه
گفت :بخش��ی از بدنه مدیریت دولتی در
سال های اخیر در کش��ورمان اسیر چنبره تفکر غربی است و
ب��ه دنب��ال الگوهای لیبرال دموکراس��ی و نظام س��کوالر می
گردد؛ بنابراین ریش��ه تبیعت و پیروی از اسنادی نظیر 2030
را در غرب زدگی  ،بخشی از بدنه مدیریت کشور دانست.
عب��اس مقتدایی ،نماینده س��ابق مجلس و اس��تاد روابط
بینالمل��ل با اش��اره به بیانات مق��ام معظم رهب��ری در آغاز
س��ال جدید ،اظهار ک��رد :جمهوری اس�لامی ای��ران پس از
پیروزی انقالب اس�لامی در حالی شکل گرفت که بسیاری از
ظرفیتهای داخلی کشور در نتیجه وابستگی به غرب و عمدتا
آمری��کا مورد غفلت ق��رار گرفته بود و آن بخ��ش از ظرفیت
ها ه��م که ظهور و ب��روز مییافت ،عمدت��ا در خدمت منافع
بیگانگان بود.
وی ادامه داد :استقالل به عنوان یکی از محورهای اساسی
انقالب اس�لامی در دو بعد نفی س��لطه بیگانه و نفی استبداد
داخل��ی به طور برجس��ته پس از انقالب اس�لامی ایران مورد

کش��ور اهمیت دارد بنابراین ما در حوزههای مرزی،
مبارزه با تروریسم ،مواد مخدر و قاچاق همکاریهای
خوبی را داریم و امیدوارم این روابط قویتر از گذشته
ش��ود .امروز هم در این زمینه بین دو وزارت کشور
مذاکراتی برای مبارزه قویتر با تروریسم خواهد بود
که گاهی وقتها ما ش��اهد مشکالتی در مرز اقلیم
و ش��مال غرب خود هس��تیم و حتماً با همکاری با
یکدیگر جل��وی این معض�لات را بگیری��م .رئیس
جمهور در پایان خاطرنشان کرد :مسائل منطقهای
یکی دیگ��ر از موضوعاتی بود که مورد بحث میان
دو طرف قرار گرفت که در بس��یاری از موارد ایران
و عراق نظرات مشترکی در این زمینه دارند.
وی اف��زود :م��ا معتقدیم که ق��دس به عنوان
پایتخت دائمی فلسطین خواهد بود و جوالن بخش
جدایی ناپذیر از س��رزمین سوریه است .معتقدیم
هر چه سریعتر باید جنگ در یمن خاتمه پیدا کند
و راهحل یمن راه حل سیاسی است.
عبدالمهدی:ثبات عراق
به دلیل حمایتهای ایران است
نخست وزیر عراق نیز در این نشست خبری با
بیان اینکه امروز ثبات و صلح بیشتری را در عراق
ش��اهد هس��تیم ،گفت :اگر عراق به اینجا رسیده
است به دلیل حمایتهای ایران است.
عادل عبدالمهدی ضمن تش��کر از اس��تقبال
مقامات ایرانی گفت :از میزبانی بسیار خوب دولت
و ملت ش��ریف ایران بسیار متش��کریم .همچنین
بعثت پیامبر بزرگ اس�لام و س��ال ن��و را به ملت

بزرگوار ایران تبریک می گویم .با اینکه این تبریک
را با تأخیر بیان میکنم ولی وظیفه ماست که سال
نو را به شما تبریک بگوییم .امروز بسیار خرسندم
که در جمهوری اسالمی ایران حضور دارم.
وی با بیان اینکه ایران یک کش��ور مس��لمان،
همس��ایه و دوس��ت اس��ت ،اظهار داش��ت :ایران
کشوری اس��ت که دارای فرهنگ و تمدن عمیقی
اس��ت که در عمق تاریخ نفوذ کرده اس��ت .گمان
نمیکنم هیچ دو کش��وری را بش��ود در دنیا پیدا
ک��رد که مثل ایران و ع��راق چنین عمق و قدمت
تاریخی داش��ته باش��ند .ایران و ع��راق فرهنگ و
تمدن بس��یار عمیقی دارند ک��ه همین فرهنگ و
تمدن دس��تاوردهای بس��یاری را تقدیم بش��ریت
کرده است.
عبدالمهدی ادامه داد :ما توافقات بسیاری را با
شما (رئیس جمهور ایران) در عراق به دست آوردیم
که ش��ما در مورد آنها توضی��ح دادید و همچنین
در م��ورد قدس ،ج��والن ،منطق��ه ،همکاریهای
اقتص��ادی ،تجارت و ارتباطات بی��ن ایران و عراق
صحبت کردید که من در تمام سخنان با شما هم
نظر هس��تم .همه این موارد ما را به س��مت آینده
بهتر هدایت میکند که این آینده بزرگ و روش��ن
نه تنها برای دو ملت ،بلکه برای تمام کش��ورهای
منطقه و جهان مفید خواهد بود.
نخس��ت وزیر عراق با بیان اینکه ما در گذشته
گفتهایم و امروز هم بر این موضوع تاکید داریم که
در خوشی و ناخوشی در کنار هم هستیم ،تصریح
کرد :جناب آقای رئیس جمهور ،ما در کنار شما و

استاد روابط بینالملل:

بخشی از بدنه مدیریتی دولت اسیر چنبره تفکر غربی است

توج��ه ق��رار گرفت؛ بر این اس��اس ظرفیتهای ای��ران اعم از
نیروی انس��انی ،منابع مادی و مناب��ع معنوی حاصل از تجلی
انقالب اسالمی به عنوان بخش مهمی که باید در خصوص آن
فعالیت کرد ،مورد عنایت قرار گرفت.
این اس��تاد روابط بینالملل با اش��اره ب��ه این موضوع که
ای��ران امروز از نظ��ر نیروی انس��انی یکی از پیش��رفته ترین
کشورها در عرصه های فنی و مهندسی است ،گفت :جمهوری
اس�لامی ایران از نظر ایدیولوژیک موفق ش��ده است بر اساس
رویکردهای اسالمی نس��بت به ساختارسازی و ایجاد سیستم
اقدام کند که مردم س��االری دینی یکی از نکات برجس��ته آن
به ش��مار می رود .همچنین در عرصه الهام بخش��ی به جهان
اسالم ظرفیت عظیمی به وجود آمده است که بیداری اسالمی
یکی از نتایج آن به ش��مار میرود که دائما در طول سال های

گذشته روبه رشد بوده است .همچنین در کشورهای پیرامون
ایران و در س��ایر قارهها از جمله قاره آفریقا و آمریکای التین
و حتی اروپا موج جدیدی از اس�لام خواهی ش��کل گرفته که
البته غرب تالش می کند با رویکردهای اس�لام هراسی دامنه
آن را محدود کند.
وی بیان کرد :آنچه که م��ورد عنایت مقام معظم رهبری
اس��ت این بوده که ما از ظرفیتهای موجود کش��ور اس��تفاده
بهین��ه کنی��م و گام اول در این اس��تفاده بهینه ،شناس��ایی
ظرفیتهایی اس��ت که در اختیار داری��م .ظرفیتهایی که به
تعبیر ایشان ،جمهوری اس�لامی ایران رتبه اول عدم استفاده
از ای��ن منابع و ظرفیته��ا را دارد و این به عنوان نقطه ضعف
محس��وب میشود و سیاس��ت گذاری و تصمیمس��ازی برای
بهرهگیری بهینه این ظرفیت نیاز امروز جامعه ماس��ت .جامعه

در کنار ملت عزیز ایران هس��تیم و به شما تسلیت
م��ی گوئیم برای حوادثی ک��ه در ایران رخ داد .ما
هم در عراق چنین مشکلی را داشتیم و با سیالب
دس��ت و پنجه نرم کردیم .ایران و عراق مشترکات
بس��یار زیادی با یکدیگر دارند .وقتی خشکس��الی
عارض میشود ،هر دو کشور رنج میبینند و وقتی
هم که سیل میآید هر دو به مشکل بر میخورند.
ام��ا به هر حال نعمتهای خداوند فراوان اس��ت و
باید ط��وری برنامه ریزی کنیم که از این نعمتها
بهترین استفاده را ببریم.
عبدالمه��دی با بیان اینکه جمهوری اس�لامی
ایران برای مقابله با تروریس��م ب��ه ما کمک کرد و
توانس��تیم پیروزیهای بس��یار زیادی را به دس��ت
آوریم ،اظهار داش��ت :موفقیته��ای زیادی در این
زمینه حاصل ش��د تا جایی ک��ه امروز ثبات و صلح
بیش��تری را در عراق شاهد هس��تیم .امروز از تمام
پایتختهای مختلف دنیا به عراق سفر میکنند و ما
امروز در واقع ش��اهد بروز یک تحول کیفی هستیم
ک��ه این تحول هم به نف��ع مردم عراق و هم به نفع
باقی کشورهای منطقه است .معتقدیم اگر عراق به
اینجا رسیده اس��ت به دلیل حمایتهایی بوده که
توسط جمهوری اسالمی ایران انجام شده است.
عبدالمه��دی افزود :ما به دنبال این هس��تیم
که روابط پیش��رفتهای که بی��ن عراق و جمهوری
اس�لامی ایران وجود دارد ،بیش از پیش گسترش
پی��دا کند و در عی��ن حال به دنبال آن هس��تیم
که روابط موج��ود بین ما به الگوی��ی برای روابط
پیشرفته با باقی کشورها تبدیل شود.
وی با اشاره به اظهارات روحانی مبنی بر اینکه
تهدیداتی در ش��مال ،غرب ،جنوب و مناطق دیگر
ایجاد شده است ،تصریح کرد :برخی از خاک عراق،
تهدیداتی را نسبت به شما اعمال میکنند ولی ما
ع��زم خود را جزم کرده ایم تا در برابر هر تهدیدی
از هر کشوری بایستیم .قانون اساسی عراق به طور
کام��ل ممنوع کرده اس��ت که از اراض��ی آن علیه
مهر
کشورهای دیگر استفاده شود.

م��ا میتواند یک��ی از هفت یا هش��ت قدرت برتر دنیا باش��د،
مشروط بر اینکه ظرفیتهای موجود را با شتاب و سرعت الزم
مورد استفاده و بهرهبرداری قرار دهد.
مقتدای��ی ادام��ه داد :این بهره برداریه��ا نیازمند دولتی
چابک ،برنامه ریزانی قوی ،قدرتمند ،دانا و تجمیع همه داشته
ها در کنار یکدیگر است .به این معنا که اگر بتوانیم داشتههای
انسانی خودمان را با داشتههای فکری ،معنوی و ظرفیت عظیم
نیروی انسانی و منابع مادی موجود هماهنگ و هم راستا مورد
بهره برداری قرار دهیم ،به س��رعت به عنوان قدرت نوپدید در
س��طح بین اللمللی مطرح خواهیم شد که طلیعه آن در طول
سالیان گذشته قابل مش��اهده است .پیشرفت ایران در عرصه
ه��ای مختلفی نظیر هوا و فضا،بیوتکنول��وژی ،نانوتکنولوژی و
جهش علمی نظیر دس��تیابی به باالترین س��رعت رشد علمی
در سطح بین المللی نشان می دهد که ما می توانیم در طول
سال های آینده به قله های مهم تری از پیشرفت دست یابیم؛
کمااینکه در عرصه انرژی هستهای گامهای مهمی در فناوری
و علم برداشتهایم .فارس

