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سیاسی

بخشنامهای برای کاهش ترافیک
معاون اول رییس جمهور در بخشنامهای از کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی خواست به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری در معابر اصلی و شریانی شهر تهران ،از اول تا پانزدهم مهرماه
نیمه اول مهر؛
سالجاری تاخیر کارمندان خود را تا ساعت  ۹صبح مجاز تلقی نمایند.
به گزارش ایسنا ،متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است:
تاخیر یک ساعته
با توجه به آغاز سال تحصیلی  ۱۳۹۶-۱۳۹۷و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی و شریانی شهر تهران ،کلیه دستگاههای اجرایی و بانکهای شهر تهران
کارمندان مجاز است مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در صورت تأخیر کارمندان خود تا ساعت  9صبح ،تاخیر مزبور را مجاز تلقی کنند و در صورت لزوم ساعات تاخیر را به عنوان مرخصی ساعتی منظور دارند.

رئیسجمهور خطاب به ایرانیان مقیم آمریکا:

البی اصلی ملت ایران در آمریکا ،شما فرهیختگان هستید
رئیسجمهور از همه ایرانیان از جمله ایرانیان
مقیم خارج خواست برای ساختن ایرانی آبادتر
و افتخارآفرینتر در عرصه جهانی ،دســت در
دست یکدیگر بدهند و بکوشند.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین
حســن روحانی یکشنبه شــب به وقت نیویورک در
جمع صمیمی ایرانیــان مقیم آمریکا گفت :ما برای
ساختن ایران اسالمی به همه ایرانیان سراسر گیتی
نیازمندیم و همه ایرانیان که دلداده ایران و عاشــق
وطن خودشــان هســتند باید در آینده ایران سهم
داشــته باشــند .ایران از آن همه ملت ایران است و
هیچکــس در ایرانی بودن ،نمیتوانــد بگوید من از
دیگران ایرانیتر هستم.
رئیس جمهور تاکید کــرد :همانطور که ایرانیان

مقیم خارج همپــای ایرانیان داخــل ،برای تعیین
سرنوشــت آینده کشــور در پای صندوقهای رای
انتخابات پرشــور  ۲۹اردیبهشــت حضور یافتند و
افتخارآفرینــی کردند ،اکنون نیز باید برای تعامل با
دانشــگاهها ،پارکهای علمی و فناوری و بخشهای
اقتصادی ،تجــاری و ســرمایهگذاری حضور یابند.
وی اظهار داشــت :ایرانیان مقیم خارج میتوانند در
تعامــل فرهنگی ،علمی و فناوری ،برای ســربلندی
ایران تــاش کنند .روحانی با بیــان اینکه آنچه ما
از شــما ایرانیان عزیز میخواهیم این است که سهم
خودتان را برای پیشرفت ایران بیش از پیش افزایش
دهید ،گفت :ایرانیان مقیم خارج سفیران فرهنگی،
علمی ،اقتصادی و سیاسی ملت ایران هستند .رئیس
جمهور به حضور  ۱۰۵هیات خارجی از کشــورهای

اردوغان رئیسجمهور ترکیه:

در صورت نیاز ،علیه اقلیم
کردستان وارد جنگ میشویم
دیپلماتهای اردنی خبر دادند که رئیسجمهور ترکیه
در جریان سفر اخیرش به اردن ،اعالم کرد در صورت
نیاز ،ترکیه تمامی گزینهها از جمله گزینه نظامی علیه
اقلیم کردستان عراق را اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش ایلنا ،دیپلماتها و سیاسیون اردنی خبر دادند که رجب
طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در جریان سفر اخیرش به اردن،
اعالم کرد که کشورش تمامی گزینهها از جمله گزینه نظامی را به
منظور جلوگیری از حرکت رو ب ه جلوی طرح همهپرسی استقالل
در اقلیم کردســتان عراق اتخاذ خواهد کــرد .به گفته این منابع،
رئیسجمهور ترکیه در دیدار ســه هفتــه اخیر خود با عبداهلل دوم
پادشــاه اردن ،در امان ،درباره پرونده کردها گفتوگو کرده است.
اردوغان به ملک عبداهلل گفته اســت که ترکیه در تعامل با طرح
جدایی اقلیم کردســتان عراق ســاکت نخواهد نشست و تمامی
گزینهها را علیه توطئه ایجاد رژیم مستقل کرد بهکار خواهد گرفت.
براین اساس ،اردوغان از کشورهای عربی و دوست ترکیه از جمله
اردن خواسته است که تالش کنند تا دولت اقلیم کردستان عراق را
به متوقف کردن این طرح تنشزا متقاعد کنند .این در حالی است
که پارلمان اقلیم کردستان عراق ،جمعه گذشته برگزاری همهپرسی
استقالل این اقلیم را تصویب کرد.
بهرام قاسمی با اشاره به همهپرسی اقلیم کردستان عراق:

این اقدام باعث تجزیه برخی
کشورها در خاورمیانه میشود
سخنگوی وزارت خارجه
کشــورمان در گفتوگو با
یک رســانه عربــی گفت
که همهپرســی اســتقالل
کردستان عراق یک اشتباه
استراتژیک است که امنیت
و ثبــات عــراق را تهدید
میکند.
به گــزارش انتخــاب ،بهرام
قاســمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتوگو با الجزیره
گفت :همهپرسی اقلیم کردستان عراق یک اشتباه استراتژیک
است که امنیت و ثبات عراق را تهدید میکند و باعث به وجود
آمدن جدایی و هرج و مرج در منطقه میشود.
وی افزود :اصرار بر برگزاری همهپرســی در تعارض با روند
سیاسی عراق است و به تمام تالشهای انجام شده در مبارزه
با تروریســم در منطقه لطمه وارد میکند به گزارش ایســنا،
قاســمی گفت :تصمیم روســای اقلیم کردســتان عراق برای
همهپرسی عجوالنه و حساب نشــده است .سخنگوی وزارت
خارجه کشــورمان اظهار کرد :جدایی اقلیم کردستان شبیه به
یک فاجعهای اســت که منطقه با آن روبهرو خواهد شد و این
اقدام باعث تجزیه و تقسیم کشورهایی در خاورمیانه خواهد شد
و کردهای عراق و دیگر ملتهای منطقه را وارد بحرانی خواهد
کرد که به همه ضرر میزند.

سفیران ایران و فرانسه در بغداد

همه پرسی اقلیم کردستان عراق را
بررسی کردند

ســفیران جمهوری اســامی ایران و فرانســه
در بغداد روز دوشــنبه پرونده همه پرســی اقلیم
کردستان عراق را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش ایرنا ،ایرج مســجدی و برنو ابیرت در این نشست
که در محل سفارت ایران در بغداد برگزار شد ،پیرامون اوضاع
عراق ،منطقه و پرونده همهپرســی اقلیم کردستان عراق بحث
و تبادل نظر کردند.
دو طرف همچنین در گفتوگوهای خود گســترش مناسبات
دوجانبه بین دو کشور جمهوری اسالمی ایران و فرانسه را مورد
بحث و تبادل نظر قرار دادند.
فرانســه از جمله کشورهای اروپایی اســت که با برگزاری
همهپرسی در اقلیم کردستان عراق اعالم مخالفت کرده است.
سفیر ترکیه نیز شب گذشته به سفارت ایران در بغداد رفت و
با مسجدی در خصوص تحوالت جاری و از جمله موضوع همه
پرسی با وی دیدار و گفتوگو کرد.

مختلف و سازمانهای بینالمللی در مراسم تحلیف
اشــاره کرد و آن را به معنای احترام جامعه جهانی
به ملت بزرگ ایران دانست و گفت :امروز در شرایط
بسیار بهتری در دولت دوازدهم هستیم .دولت تازه
نفس ما با حمایت مردم گامهای بانشاطتری در همه
زمینهها برخواهد داشت .ما امروز در زمینه روابط با
جهان و در زمینه اقتصادی شرایطی به مراتب بهتر
از دیروز داریم.
روحانــی همچنین گفت :در یکســال گذشــته
بیــش از  ۵۰۰نفر از تحصیلکردگان ایران در ۱۰۰
دانشــگاه برتر دنیا به ایران بازگشــتهاند که بخش
عمده این رقم از آمریکا بوده است.
روحانی با بیان اینکه ایران تنها نقشــه جغرافیایی
ســرزمین ما نیســت و هر جــا کــه ایرانیان جمع

میشوند آنجا ایران ما است ،خطاب به ایرانیان مقیم
آمریکا گفت :شــما در حمایت از برجام در آمریکا
تالش کردید و امروز هم میتوانید برای منافع ایران
و حقوق مردم ایران تــاش کنید .البی اصلی ملت
ایران در آمریکا ،شــما ایرانیان فرهیخته و ســربلند
هستید.

اقدامات برای نظارت و امنیت تاسیسات هستهای
ایران انجام شده است

به گزارش ایســنا ،رییس سازمان انرژی
اتمی در ســخنانی در نشســت ســاالنه
آژانس بینالمللی انــرژی اتمی گفت:تمام
فعالیتهای نیروگاه بوشــهر تحت نظارت
آژانس بینالمللی انــرژی اتمی قرار دارد و

رژیم صهیونیستی را مجاب به پیوستن و عضویت در
آژانس کنند.
علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی که
در راس هیئتی عالیرتبه به وین ســفر کرده اســت
ضمن شرکت و سخنرانی در شصت و یکمین نشست
ســالیانه عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی که با
حضور وزیران انرژی اتمی کشــورهای عضو به مدت
یــک هفته برگزار میشــود در دیدارهایی جداگانه با
همتایان خود در کشورهای روسیه ،چین و غیره دیدار
میکند.
صالحی عصر روز دوشنبه نیز با یوکیا آمانو مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرد.

قاسم میرزایی نکو نماینده مجلس:

لیست کسانی که به فراکسیون امید پشت کردند در حال تهیه است
قاســم میرزایــی نکــو ،نماینــده عضو
فراکســیون امید درباره جلسه اخیر مجمع
نمایندگان اســتان تهران برای بررســی
گزینههای استانداری تهران ،گفت :قرار نبود
جلسه مذکور رسانهای شود ،اما آقای نعمتی
پیشدستی کرده و خبر آن را اعالم کردند.
به گــزارش انتخــاب ،میرزایی نکو ادامــه داد :در
جلســه مذکور توافقی بر سر گزینه مورد حمایت برای
استانداری تهران نشــد؛ صرفا یک بحث داخلی بود و
مقرر شد که کارگروهی برای بررسی گزینهها تشکیل
شود و در نهایت گزینه نهایی ،در مالقات با وزیر کشور
به ایشان پیشنهاد شود.
او افــزود :عــاوه بــر جواد امــام ،مهرعلیــزاده و
محمدحســین مقیمی 3 ،گزینهای کــه آقای نعمتی
اعالم کردهاند ،دو گزینه دیگر هم مطرح هســتند که
یکی آقای هاشــمی ،اســتاندار فعلی و دیگری آقای
انصاریالری به شمار میروند.
میرزایی نکو درباره نپیوســتن و پشت کردن برخی

نمایندگان لیســت امید به فراکسیون امید ،هم گفت:
یکی از معضالت و مشــکالت ما این است که احزاب
در کشور فعال نیســتند؛ احزاب اصلی و بهنامی نداریم
و ســعی نکردهایم احزاب را پروبال بدهیم .البته منظور
مــن احزابی که یک روزنامه و  5عضو دارند نیســت؛
بلکه منظور احزابی هســتند که با مردم باشند و مردم
را نمایندگی کنند.
او با اشاره به ضرورت فعالیت مجموعه اصالحطلبان
زیــر چتر یک حزب واحد گفت :وقتی حزبی قدرتمند
وجود نداشته باشد ،کسی تعهد حزبی ندارد؛ بنابراین در
این شــرایط نمیتوان توقع داشت که افراد به تعهدات
خود پایبند بمانند.
نماینــده دماوند و فیروزکوه در مجلس در پاســخ به
سوالی درباره پیشبینی اخیر عارف مبنی بر عدم ائتالف
اصالح طلبان در انتخابات  96گفت :فراکســیون امید
اساســنامهای دارد و در این میان ،برخی بیمعرفتی و
به آن پشــت کردند؛ طبیعی است که برای دور بعدی
انتخابات مجلس ،حتما باید چارچوبی تهیه شود که همه

اعضا ،به اساسنامه پایبند باشند.
این نماینده عضو فراکســیون امیــد در واکنش به
اظهارات سخنگوی این فراکسیون درباره اعالم لیست
افرادی که با لیســت امید وارد مجلس شــدند ولی به
فراکسیون امید پشت کردند گفت :لیست مذکور در حال
تهیه است ولی جزییات آن را دوستان ما در فراکسیون
میدانند.
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه همکاری و همراهی
اصــاح طلبان و طیف اصولگرایان میانهرو که به علی
الریجانی منتسب هســتند تا کجا ادامه خواهد داشت،
و آیا این همکاری به پایان خود رســیده است؟ ،گفت:
بعید میدانم این همکاری ادامه نداشــته باشد .مجلس
دارای یک فرایند قانونگذاری و مسیر کاری مشخصی
است .این شــرایط و وضعیت ایجاب میکند که افراد
با هم همگام باشــند که برای سرنوشت مردم تصمیم
درســت بگیرند .البته در بعضی مسائل خاص سیاسی
گاهی اختالف نظرهایی وجود دارد اما همه در مسائل
مشترک و عمده که جنبه ملی دارند ،هم نظر هستند.

محمدجواد حقشناس عضو شورای شهر تهران:

قراردادهای غیر قانونی دوره قالیباف لغو خواهند شد
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی
شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری
و شــورای جدید شــهر تهران نسبت به
اجرای توافقات قانونی مدیریت گذشــته
مسئول هستند ،تاکید کرد :اگر مدیری از
مدیران قالیباف خــاف قانون عمل کرده
باشد ،باید نســبت به این تخلف پاسخگو
باشد.
به گزارش انتخاب ،محمدجواد حق شــناس
درباره امالک واگذار شــده به افراد و موسسات
خاص ،گفت :شهردار و تمامی کسانی که امضای
قانونی دارند باید بر اســاس قانــون و ضوابط و
اختیــارات قانونی عمل کننــد و اگر در موردی
اخذ مجوز شــورا الزم باشد باید بر اساس قانون
عمل کنند .بر اساس برخی اطالعات این روند در
گذشته به طور کامل مورد توجه مدیریت شهری

گذشــته قرار نگرفته اســت از این رو در صورت
اثبات تخلف ،هر فردی که این تخلف را مرتکب
شده باشد در قبال قانون پاسخگو است.
وی تاکید کرد :انتظار بر این است که مسئوالن
شــهرداری در وضعیت جدید در صورت مواجهه
با موارد تخلف با طی مراحل قانونی ،مســئله را
در دستور کار قرار دهند ،بدون شک در بررسی
مسئوالن مدیریت شهری و بر اساس گزارشهای
تهیه شــده ،اگر در پرونده و پــروژهای مراحل

قانونی طی نشــده باشــد باید اموال شهرداری
احیا شود .رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شــورای شــهر تهران با بیان اینکه در صورتی
کــه امالکی بدون طی مراحــل قانونی به فرد یا
موسسات واگذار شده باشد ،فساد رخ داده است،
تصریح کرد :شورای شــهر قراردادهای گذشته
را بررســی خواهد کرد و اگر در موردی مراحل
قانونی طی شده باشد شهرداری و شورای جدید
جانشــین صاحبان قانونی امضا موظف به اجرای
قرارداد هســتند اما اگر مراحل قانونی طی نشده
باشد فساد دراین توافق بوده و طبیعتا این توافق
ابطال خواهد شد.
حق شــناس تاکید کرد :وظیفه ما این اســت
که قراردادهایی از این دســت را لغو کنیم و باید
پیگیری شــود تا حقوق قانونی مردم شــهر ایفا
شود.

علی ربیعی وزیر کار:

سوء استفادهکنندگان از کودکان به قوه قضاییه معرفی میشوند
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی با
اشــاره به اینکه طرح ضربتــی جمعآوری
کودکان کار و خیابان با مشــکالتی همراه
اســت ،گفت :هفتــه آینده جلســاتی در
این رابطه تشــکیل خواهد شــد تا اقدام
ســازمان یافتهای در این خصوص انجام
شود.
به گــزارش ایلنا ،علــی ربیعی وزیر تعــاون ،کار

و رفــاه اجتماعی در پاســخ به ســوالی درباره طرح
ضربتــی جمــعآوری کــودکان کار و خیابــان بیان
داشــت :این طــرح مشــکالتی دارد در هفته آینده
جلســاتی در ایــن رابطه تشــکیل خواهد شــد تا
اقــدام ســازمان یافتــهای در این خصــوص انجام
شود.
وی افــزود :در هفته آینده شــورای کــودکان کار
تشکیل خواهد شد و طبق آن کودکانی که مورد سوء

نگاه روز

تقدم قدرت ژئواکونومیک
برقدرت
ژئوپولیتیکی
حمید آصفی -کارشناس اقتصاد سیاسی

صالحی در نشست ساالنه آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

طرحها برای توسعه این نیروگاه با همکاری
آژانس ادامه دارد.
وی افزود :با افتخار اعالم میکنم که به تمام مفاد
الزم برای نظارت و امنیت عمومی نیروگاه بوشــهر و
تمام تاسیســات هستهای که به تصویب دولت رسیده
اســت عمل شده است و مفاد ایمنی هستهای با توجه
به فعالیتهای صلحآمیز هســتهای ایران ادامه دارد و
تمام فعالیتها بر اساس آن انجام شده است.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت :ما توانستهایم به
وسیله برجام و آژانس منطقه عاری از سالح هستهای
فراهم کنیم و الزم است چنین موضوعی با همکاری
کشــورهای عضو ادامه پیدا کند و در همین چارچوب
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استفاده قرار میگیرند و یا پدر و مادر ندارند ،در مراکز
بهزیستی نگهداری خواهند شد.
وزیر کار تاکید کرد که کســانی که از کودکان سوء
اســتفاده میکنند نیز به قوه قضاییه معرفی خواهند
شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :کودکانی که
پدر و مادر دارند نیــز تحت نظر مددکار به خانههای
خود منتقل میشوند.

همهپرسی اقلیم کردســتان عراق ،خاورمیانه را درکنار بحران سوریه ،عراق ،لبنان،
یمن ،در وضعیت و شرایطی بغرنج قرارداده است.
ایران به عنوان مهمترین کشــور منطقه از زمان آغاز بهار و خیزش عربی و شــروع
جنگ داخلی در ســوریه و حضور داعش ،در رویدادهای این منطقه نقش پرشتاب و
گستردهای بهخودگرفته است.
بنابرایــن بــار دیگر مفهوم قــدرت و اینکه چه نــوع قدرتی میتواندکشــور ما را
درخاورمیانهشبیه به بشکه باروت حفظ کند ،نیاز به بازتعریف دارد.
ایــن مســئله برای نظــام ایران و نیز ســایر طرفهــای منطقــهای و بینالمللی
اهمیــت حیاتی دارد زیــرا رقیبان منطقهای وجهانی باید بــه چگونگی تنظیم رابطه
با ایــران بپردازند .درروابــط بینالمللی امر اخالقی جایگاهی نــدارد بلکه امر منافع
وحفــظ منافع قدرتهــا و اینکه چگونه قدرتهــا میتوانند اراده خــود را بر دیگر
کشــورها تحمیل کنند حاکم اســت و این تضاد منافع و تالش هرکشور برای حفظ
و گســترش منافع خود با ابزارهــای متنوع اقتصادی ،نظامــی و ...در برابر هم قرار
میگیرند.
ایران در منطقه یک قدرت بهشــمار میرود و اینکــه این قدرت تاکنون چه میزان
در گســترش حوزه نفوذ و دور نمودن خطــر امنیتی و عقبراندن رقبا که در کمین
ناامن کردن ایران هســتند ،توفیق داشته و یا درسیاست منطقهای شکست خورده و
متضررشده است نیاز به بررسی همهجانبهای دارد .
در دکترین امنیتی تعریف شــده در اتاق فکر جناح منازعهجو ،ایران را تنها قدرت
منطقهای میدانندکه تاکنون توانســته توازن بازی درخاورمیانه را به نفع خود بر هم
بزند و درتبلیغ این نظریه خود به حضور و نفوذ ایران در چهار کشــور سوریه ،عراق،
لبنان ،یمن و نیز رسیدن این نفوذ به دریای مدیترانه اشاره میکنند.
این حوزه نفوذ چه میزان در راستای اقتدار منطقهای ،بینالمللی و در خدمت منافع
ملی کشوراســت؟ آیا چنین گسترشــی درمیان مدت و دراز مدت برای امنیت ملی و
منافع ملی ما خطرناک نیست؟
به نظر میرسد این برداشت به کام این جناح بیش از حد متعارف خود خوش آمده
است! واتفاقأ این نگاه نه چندان عمیق میتواند به یکپارچه شدن مخالفان قدرتمند
منطقهای و جهانی ایران تبدیل شــود و اساس امنیت و منافع ملی ما را مورد تهدید
جدی قرار دهد .در دهه شــصت و تا میانه دهه هفتادشمســی حافظ اسد لبنان را به
حیات خلوت خود تبدیل کرده بود ولی در نهایت این گسترش نفوذ سوریه در لبنان
به ضدخود تبدیل شــد و زمینههای جنگ داخلی در این کشــور براساس کینههای
انباشته شده داخلی و منطقهای را شعلهور نمود.
حــال این پرســش را میتوانیم درباره حوزه نفوذ ایران در این چهارکشــور مطرح
نمائیم که این گســترش حوزه نفوذ ایران تا چه میزان به منافع پایدار ملی ما کمک
میکند؟
این جنگ ســنی -شــیعی که ارتجاع عرب به آن دامن زده و میزند و ایرانی در
برابر اعراب را تبلیغ میکند بسیار برای توسعه پایدار خاورمیانه خطرناک است و همه
منطقه را در دام مثلث اسلحه-سرکوب -جنگ میکشاند و سرمایههای این منطقه را
به هدر میبرد و از توسعه پایدار و نیز رشد جامعه مدنی دور میسازد.
درقــرن بیســتویکم و ورود جهان به دوران پســاصنعتی مولفــه و تعریف قدرت
نیــاز به بازتعریف مجــدد دارد و توأمان باید به وجه قــدرت ژئوپولتیک و نیز قدرت
ژئواکونومیــک توجه نمود و در این قرن و با ورود جهان به دوران پســاصنعتی بخش
قدرت ژئواکونومیک نقش تعیین کنندکی و پیشران اصلی قدرت یک کشور میباشد.
نظریهپــردازان قدرت و نفوذ ایران در منطقه بــه ضعفهای عظیم ایران دربخش
اکونومیک که شــامل رشــد تولید ناخالص ملی ،اقتصاد دانشبنیان و رقابتپذیر در
جهان ،ســطح رفاه و عدالت اجتماعی ،میزان و درجه رشد حوزه عمومی-مدنی را در
نظر نمیگیرند.
پیــشروی حوزه نفوذ جمهوری اســامی در منطقه بدون توانایــی در برخورد با
پیامدهای زیانبار آن گاهی به شــکل متوهم گونهای بزرگنمایی میشود و این نقد
به مثابه در نظر نگرفتن و یا کم اهمیت داشــتن توان ژئوپولتیک قدرت نیست اما اگر
سکانداری سیاست خارجی ایران درخدمت دکترین امنیت سختافزاری و پیشران
درتنظیــم روابط منطقهای و بینالمللی قرار نگیــرد درکوتاهمدت موجب بحرانهای
خطرناک و فراگیری برای کشور میگردد.
قدرت نظامی سختافزاری ایران برکدام اقتصاد قوی متکی است؟
درایــران اقتصاد پایدار و رقابتی و متوازن بهطورکلی مورد غفلت قرارگرفته اســت.
بحران زیســتمحیطی و خشکســالی و کمبــود آب بهزودی میلیونهــا نفر را از
استانهای جنوبی و شرقی به مهاجرت داخلی میکشاند و همین یک مشکل میتواند
ایــران را از یک قدرت اصلی منطقهای به یک کشــور ناپایدار درحوزه امنیت داخلی
مبتال کند و شانس و فرصت توسعه پایدار خود را از دست بدهد.
در چنین شــرایطی حتی با دادن اداره داوطلبانه کشورهای منطقه به ایران ،ما قادر
نخواهیم بود حاکم خوبی برای منطقه باشیم! و درکوتاهمدت شکست میخوریم.
اقتصاد دانشبنیان و توسعه متوازن و پایدار نگهبان قدرت ژئوپولتیک! رفع تنش در
روابط بینالمللی و جذب تکنولوژی و سرمایهگذاری خارجی زمینهساز یک اقتصاد دانش
بنیان و توسعه پایدار است و عدول ازاین دکترین و با خام فروشی نفت،گاز و صدورکاالهای
منابع کشور بهشــدت از صنعتی شدن دور شده و بیکاری ،فساد گسترده که همین
امروز با آن درگیریم مانع از تبدیل شدن ایران به یک الگو و قدرت درجه اول منطقه
میشود .به همان پیشنهاد خیالی برگردیم که کشورهای منطقه داوطلبانه زمام اداره
خود را به ایران بدهند با این میزان توسعهنیافتگی اقتصاد ایران و با وضعیت شکننده
ما قادریم قدرت حاکم منطقه باشیم؟
درگیرکردن قدرت ســخت افزاری ایران درکانونهای بحرانی منطقه یادآور مدل و
تجربه اتحادجماهیرشوروی است که در رقابت با آمریکا اغلب منابع خود را به امور نظامی
و دفاع از متحدین خود در اقصی نقاط جهان تخصیص داد .البته این موضوع یکی از
دالیل فروپاشی آن اردوگاه بود و دلیل مهمتر غفلت از مسئله ترکیب زبده برنامه و بازار و
اقتصاد تماما دولتی و برنامهریزی متمرکز دولتی مانع جدی شکوفایی اقتصاد دانشپایه
و نیروهای مولد پایدار گردید و از نظام ســرمایهداری بهشــدت عقب افتاد .در نهایت
قدرت اتمی-نظامیاش نتوانست از فروپاشی آن جلوگیری کند پس باید درس تاریخی
و تجربه بزرگ یک ابر قدرت را در برابر چشم داشته باشیم که قدرت اصلی و پیشران
یک کشوردرقدرت ژئواکونومیکی است که خود حافظ قدرت ژئوپولتیک آن کشور نیز
میباشد.

