بايد انسانها ،هم آمموز

داده شموند و هم

تزكيّه شوند ،تا اين كمره خماكي و ايمن جامعمه
بزرگ بشری بتواند مثم يمخ خمانواده سمال ،
راه كمال را طي كند)2731/24/44( .
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بس اهلل الرحمن الرحي

عملكرد  2714و چش انداز 2715وزارت كشور
(گزار

اجمالي سخنراني دكتر رحماني فضلي در ديدار نوروزی)

اشاره
دکتر رحمانم فضلم رحر شنبه هورخ  4931/4/41در دی ر نورحری وود با کارکنات حر رت کشور ضمن عرض ابریک ،سهال  4931ر سهالم
سرشار ر لطاف ح عنایت ای و حن هتعال د نسته ح با شاره به افاقات سال گذشته در سطو د ولم ح وهارام ،وه هشهم کهالت حر رت
کشور ر در سال  4931بیات نمودن که به صورت گزی ه در د هه همزی .
الف.تحوالت مه سال 2714
 .2برجام و تعامالت بينالمللي
به لطف و حن با هقاحهت هردم ،ر نموده ای هقام هعظ ر بری «ه ظله لعالم» ح ا بیر رییس هحترم امهور ،ر شر احری هایم کهه بهه
مر ه انگ رح نم بود ح سعم در نزح ح هح حدیت ها در فضای سیاسم د شت؛ر ا ش ی  .ووشبخانه او فاناههه ،عهزت ح سهربلن ی ههردم
یر ت ح نقالا سالهم ر در سطح بین لمللم بیشتر نمود ها ههمترین قسمت ین او فا بحث ار ی زت همباش که ت شهاء هلل بها مهت
هردم ح ا بیر رییس هحترم امهور ح حمایت ای هقام هعظ ر بری «ه ظله لعالم» هحقا وو ش  .علیرغ هخالفت ا ح کارشینم ها
در حوره بین لمللم که لبته قابل پیشبینم بود  ،ین هه ناام ش ح یقیناً در ار بها مهین کارشهینم ها رحبههرح سهتی  .زنچهه کهه
هماو ن در ار ها ر به اوفیا برسان حح ت ح نساام هلم ،یت ای هقام هعظ ر بری «ه ظله لعالم» ح اه بیر دحلهت بهه و هو
رییس هحترم امهور هحترم ست .لحم هلل کنوت ها در فضای بین لمللم با گشایش ا ح فرصت ای فر ح نم رحبه رح ستی .
 .4داعش وتعامالت منطقهای
زنچه در سال  4931در هنطقه افا فتاد ح مچنات ااری هم باش  ،بسیار هه ست؛ ریر هها هتهأثر ر یهن اریهات ها سهتی  .یهن
اأثیرپذیری باعث همشود که ها نسبت به زت بمطرف نباشی  .یر ت حرنه بزرگم در ین هعادله ست ح ضرحرت د رد که در هسایل هنطقه ی
فعال باش  .افاقاام که در عر  ،سوریه ،لبنات ،فلسطین ،یمن ،ه ر ،لیبم ،بحرین ح  ...رخ همد نشات د ن ه یک کالف کهاهالً پیچیه ه
ست .مه کشور ای هنطقه در ین احوالت بر ی وودشات حقم قایل ستن ح سته صلم ین احوالت یک افیر فرقه ی ،ارحریسهتم ح
انگ فرحر همباش که به یچکس رح نممکن  .لبته پشتیبانم ا ح حمایت ای هرااعین هنطقه ح یت ا ح ساهاتد هم سهتیبار ه
بسیار در ین حضعیت هوثر بوده ست ح ینها هسئولن  .لحم هلل ها در هنطقه او نستی سیاستها ح برناهه ایمات ر به ووبم پیش ببهری بهه
ر صورت ها در او رت بخشی ت به طرفین دعو باریگر صلم ستی ح ب حت یر ت نخو ن او نست کار ر ر پیش ببرن .
 .7اقتصاد ،رشد و ركود
ییم ر هشیالت ههمم که ها در سال  4931با زت رحبرح بودی بحث کا ش قیمت نفت بود کهه اهأثیر هسهتقیمم بهر قت هاد کشهور ای
هنطقه د شت .ین هشیل در بروم کشور ا هانن حنزحئال اورم  944درص ی درپم د شت.یا عهر حتهم در پرد وهت حقهو کارهنه ت بها
هشیل رحبرح ش  ،عربستات سعودی نیز بخش عظیمم ر نوایر رری وود ر ستفاده نمود ،رر پول رحسیه پنااه درص پایین زه  ،هها هها
در چنین شر یطم کشور ر به گونه ی د ره کردی که رش ی  4.1درص ی ر ااربه نمهودی ح مچنهین اهورم ر او نسهتی بهه  42درصه
کا ش د ی  .م لم ح ربانم که در سال  4931بین دحلت ح هلت که ر ر نمود ای هقام هعظ ر بری «ه ظله لعالم» به حاهود زهه
عاهل به حاود زحرن ه ین هه بود .ها او نستی شر ی قت ادی کشور ر به گونه ی د ره کنی کهه در شهاوص های کهالت قت هادی بها
هشیل هو اه نشوی  .لبته پاشنه زشیل ها در حوره قت ادی در سال  4931رکود قت ادی بود که ها هسال بای زت ر بهه وهوبم هه یریت
نمایی .

 .4فاجعه منا و بيمسئوليتي دولت عربستان
حادثه غمبار سال  4931کهه رح ح اهات امهاهم ه حطنهات ر زررد
حادثه هنا بود .در دنیای سالم افاقم دحباره رخ د د که نشهات د نه ه
هسئولیتناپذیری دحلت عربستات سعودی ست .حضهعیت هه یریت در
ار ی برناهه ای حج ح ههتر ر مه زت ا حتم حاضر به عهذروو م
ر هسلمین نش ن  .ها در د ول کشور با چنین هوضوعم هو اه بودی ح
شه ی بسیار ریاد ح هردهم که ر نظر عهاطفم ح رححهم شهر ی
بسیار واصم د شتن  .ه یریت ین هسأله به حر رت کشور سپرده ش ح
کارکنات هحترم ،هعاحنین ،ستان ر ت ح ه یر ت اهال کردنه ضهمن
ین که در کنار د غدی گات حادثه حساس مه ردی ح مه لم کننه
هوضوع ر ه یریت کنن که ها دچهار یاانهات کهانا ناشهم ر یهن
هسأله در کشور نباشی .
 .5اربعين حسيني و قدرت مديريتي وزارت كشور
ه یریت ر بردی هر سه ربعهین حسهینم در سهال  4931بها حر رت
کشور بود .اقریباً  14رحر بیشت ربر یبرناهه ریزی ن شهتی  .یعنهم
فرصت کافم بر ی یک برناهه ریزی ااهع حاود ن شت .لبته دحستانم
که قبال هتولم ین هوضوع بودن اال ح رحمات وهود ر ناهام د ده
بودن ح برناهه ایم ا حین ش ه بود ها ین برناههه ها ر هنظهر حر رت
کشور کاهل نبود ح لذ ها به صهورت اههادی ح فهو لعهاده بهه یهن
هوضوع پرد وتی ح دح هیلیوت ر ئر ر او نستی ا رک ح پشتیبانم -زت
در فضایم کاهال هن -نمایی  .ین کار بسیار عظی ح ههانوری ه
بر ی ه یریت بحر ت ها بود ،که نشات د ن ه ق رت ها در ه یریت ین
هسأله بود.
 .6انتخابات مجلس شورای اسالمي و خبرگان رهبری
هه ارین هوضوعم که حر رت کشور در سال  4931بها زت رحبهرح بهود
بحث ار ی نتخابات بود .برگز ری نتخابات درحالم ناام گرفت کهه
اقریباً اماهم هسئولینم که بای در هر نتخابات به حر رت کشور کمک
همکردن به گونه ی به عنو ت کان ی هطر بودنه  .هها امهام اهال
وود ر ناام د دیه اها یهن دح نتخابهات ههه کهه د ر ی دح قهانوت
هتفاحت بود ر به ووبم برگز ر نمایی  .صهل ر بهر اعاههل ،میهاری،
م لم ح ربانم قر ر د دی اا هوضوعات بیش ر ح دچهار یاهات
نشود .ین اعاهل فق با شور ی نگهبات نبود بلیه با اماهم گهرحه ها،
حز ا ح انا ای سیاسم بود .ها با شور ی نگهبات فر ر ح فرحد های
ریادی د شتی ر بم حتیاطم ح بما بیری هم او نست کار ر پیچیه ه
نمای ها به لطف و حن ها در بهیش ر  4044حهوره یئهت ار یهم
اشییل د دی ب حت ین که یک وتالف به حاهود زیه  .رحی 41-41
هورد نظر ت هتفاحت د شتی که شور ی هحتهرم نگهبهات ر هها قبهول
کرد .در بحث اأیی صالحیت ا هسیر سختم ر گذر ن ی ح در سهطو
هختلف ر یزنم نمودی مه ر به رعایت قانوت دعهوت کهردی ح ههن
شهادت همد که کثر باریگر ت صحنه نتخابات به ها عتماد کردن
ح پیگیری حقشات ر به ها سپردن  .ووشبختانه پس ر پایات نتخابهات
نیز اماهم دحستات سیاسم ،غیرسیاسم ،هسهئول ،غیرهسهئول ح حتهم
شخص هقام هعظ ر بری «ه ظلهه لعهالم» بهر یهن اوفیها ااکیه
نمودن ن ح لبته اأکی ش که قانوت نتخابات بای هورد بارنگری قهر ر
گیرد ح ضعف ای هواود حتماً ابر ت شود.هرحله دحم نتخابات بهر ی
ااریخ  4931/2/44برناهه ریزی ش ه ست .هعاحنت سیاسهم ح هنیتهم
ا بیر الرم اهت برگز ری رچه بهتهر نتخابهات ر ن یشهی ه نه  .ت
شاءهلل ین هرحله نیز مانن هرحله حل با صحت ،سهالهت ح زر ههش
پشتسر گذ ری .
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چند سال به دانشگاهها مرتب راجع به مسائ عل و
تحقيق و پ وهش و نوآوری و جنبش نمرمافمزاری و
ارتباط صنعت و دانشگاه و اينها ايمن هممه تکكيمد
كردم ،برای خاطر اين است كمه يمخ ركمن امنيمت
بلندمدت كشور و ملتتان عل است)2711/46/44( .
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 مصاحبه با استاندار پيشين استان مركمزی /در
چارچوا برناههه طهر اه حین ااهارا سهتان ر ت در
حر رت کشور ،گفتگوی زقای رضو نمنها د رئهیس گهرحه
ه یریت د نش ح میاری ای علمهم بها زقهای حمیه
حاامعب لو اا ستان ر سبا سهتات هرکهزی ناهام
ش  .امرکز بحث در ین گفتگو ،بر شر ی پذیر یهن
هسئولیت در دحلت فت ح حضعیت ستان ری هرکهزی
در ب ح ا ی هسئولیت قر ر د شت.
 تشكي جلسه شورای عمالي بزرگداشمت روز
ملي خليج فارس /در سال ااری هقرر ش عالحه بر
برگز ری پاس شهت رحر هلهم ولهیج فهارس در سهتات
رهزگههات ،مههایش ا گانههه ی بهها حضههور هقاهههات
کشوری ح قشار هختلف هردم  3ردیبهشهت در اههر ت
برگز ر شود .زقای دکتر االلم هعاحت هرکهز ر عضهای
شور ی عالم ح نماین ه حر رت کشور در السه ی که به
ین هنظور اشییلش حضور یافته حنقطه نظر ت حر رت
کشور ر بیات نمودن  .در ین نشست هقررش ر هقاههات
حر رت کشههور در مههایش هههذکور اهههت سههخنر ت ح
رحنمایمهستن تحسمبل ای اهیهش ه دعوت بعملزی .
 برگممزاری نشسممت كمماربردی بممرا ی تهيممه
محتمموای كتمما وي م ه فرمانممداران /در هههورخ
 31/4/21السههه ی درو ههو اهیههه فرزینهه ای
شهرستانم سارهات شههرد ری ها ح د یهاری ها بهر ی
هعرفم ح درج در کتاا «حیاه فرهان ر ت» که در دست
األیف ح ا حین در گرحه پاح ش های هنیتهم نتظهاهم
هرکز ست برگز ر گردی  .پس ر هعرفم کتاا ح اشریح
بخش ا ح ف ول زت نماین گات  1د ره کل زت سارهات
نسبت به کارحیاه ای سارهات به بحهث ح ابهادل نظهر
پرد وتنه  .هقهرر شه بخشههم ر ف هل دحم کتهاا بههه
فرزین ایم وت ا یاب که فرهان ر ت در یهن حهوره
کاری دنبال همکنن ر املهه کهارگرحه های هختلفهم
چوت هحی ریست ،ه یریت زا ،حمل ح نقهل ،اوسهعه
شهری ح ..
 زريممنفممرن نيازهممای اسممتان بوشممهر در
زيرساخت های توسعه فنآورانه بايد شناسايي
شود /سعی ررین فر هعهاحت اوسهعه هه یریت ح هنهابع
نسانم ستان ر بوشهر در نشسهت بررسهم طهر های
علمم ح فناحری ستات بوشهر با شاره به ینکه سهتات
بوشهر د ر ی ظرفیت ای حیاه ی در حهوره های دریها،
نفهههت ح گهههار د رد ظههههار د شهههت :سهههتات بوشههههر
او نمن ی ای واصم در رهینه اوسعه فنهوحری ههراب
با دریا ،نفت ح گار ح نرژی ای برار د رد که اواهه بهه
زت در شر ی قت اد هقاحهتم ر میت بروورد ر ست.

با ما در

باشيد

نشريه خبری «ارتباط» بهصورت هفتگي توسط مركز
مطالعات راهبردی و آموز

برای تقويت ارتباط بين

مركز و دفاتر استاني منتشر ميشود ،منتظر دريافت
اخبار شما جهت درج در اين نشريه و همچنين
پيشنهادات و انتقادات سازنده شما هستي .

RAHBORDI@MOI.IR

.چالشهای سال 2715
هقام هعظ ر بری «ه ظله لعالم» سال  4931ر سال قت اد هقاحهتم ق م ح عمل هعرفم نمودن  .قطعاً ها بای
مات چالش ای سال  4931ر که د شتی  ،در سال  4931با ا یت بیشتری پیگیری کنی .
چالش اول .اجرای برجام
در حوره ار ی براام حتماً هشیالت بیشتری یااد وو ش  .مه ها بای با سرعت ح اال بیشتر نسهبت بهه
عملیاام ش ت براام ق م نمایی  .دحلت در رأس کار ح پیگیر هوضوع ست ح به کمک ریادی نیز حتیهاج د رد هها
بای کمک کنی اا با هنیت واطر ر ین چالش عبور کنی ح قطعاً عبور وو ی کرد.
چالش دوم .مساي منطقهای
گفت ها در هسایل هنطقه ی نمماو نی بمطرف باشی  .ها بای با مات ش ام که اأثیرگذ ر بهودی هیچ کاسهتم
نبای در زت یااد شود .هسایل هنطقه ی هحل نفعال نیست .مه زنانم که در هنطقه زاش فرحری همکنن یهر ت
ر به عنو ت ثقل ه نظر د رن پس ها بای حضور فعال ح پررنگ در هنطقه د شهته باشهی  .ح وهر سهال در سهوریه
حضاع بهبود یافت ح در یمن نیز حضاع به نفع هباررین اغییر کرد ح ماتاور که شا بودی گر یش به هذ کره ح
حل هسأله ر طریا سیاسم در عرصه بین لمللم رخ د دکه لبته زت ا هموو ن زت چیز ایم که در انهگ ح
انتخابات» /با اواه به ضرحرت اهیه پیشنویس نظام
وونریزی ب ست نیاحرده ن ر طریا هذ کره ب ست زرن ح ها بنا بهر اأثیرگهذ ری کهه د ریه یقینه ًا یهن هسهأله ر
ااهع نتخابات ( بالغم ر سوی حریر هحترم به هرکز)؛
پیگیری همکنی .
حلین السه شور ی عالم ر بری ین طر با حضور
كشور
وزارت
كاری
های
ج .اولويت
زقایات فتخاری ،هقیمم ،هیری ،االلم ،صم ی ح
با اواه به شر ی بیات ش ه ،ها در حر رت کشور الرم ست به حلویت ای ریر اواه د شته باشی :
دلفرحر به ااریخ  31/4/21اشییل ش  .در ین السه
اولويت اول .اقتصاد مقاومتي
ف ،رح ار یم ح برناهه رهانم طر ح ا ویب
قت اد هقاحهتم بالغم هقام هعظ ر بری ر هم او ت هوشوع ر ده قطعم رییس امهور هحترم سهت کهه بایه
ش  .بر ین ساس ستاد ر بری هوضوع در هرکز اشییل
افا بیفت  .ههمترین قسمت ین بحث هربوط به دحلت ست چر که به ار نظر د رند ح لبته مهه قهو ح ههردم ح با دحگرحه علممحعملم هوضوع ر ر بری وو نمود.
الرم ست هشارکت ح هساع ت د شته باشن .ها ر هسیر هواود که یک هسیر عادی ست به ین هه دست پیه  برگزاری شورای حكمت /شور ی حیمت حلین
السه در سال  31وود ر به ااریخ  31/4/23در هحل
نخو ی کرد مات طور که هقام هعظ ر بری فرهودن قر رگاه فرهان م که ا ر شور ی ما نگم ست بای
هسیری کوااه ،سریع ح قاطعانه ر پیش بگیرد .ها در دحلت زهادگم وود ر عالم کردی ح پیشنهاد د دی که بهر ی سالن السات هرکز به ریاست دکتر فتخاری برگز ر
نمود .در ین السه هحور ای صلم در هوضوع
لگو ساری ،قر رگاه قت اد هقاحهتم در دح ستات ر به صورت کاهل به حر رت کشور بسپاری .
زسیبشناسم لگوی ه یریت در حوره سیاست د ولم،
اولويت دوم .آسيبهای اجتماعي
هقام هعظ ر بری «ه ظله لعالم» در دح السه شش ساعته با هسئولین بر زسیب ای اتماعم اأکیه د شهتن ح بررسم ش ح هقرر گردی حسب حلویت در السات
بع ی بررسم ح رریابم گردد.
شور ی اتماعم ر راقا سطح د دن به ریاست رییس امهور ح اانشینم حریر کشهور ح بنه ه ر بهه عهو ت عضهو
 برگزاری اولين جلسه شورای پ وهش وزارت
شور ی عالم نقالا فر نگم هن وا نمودن ح لذ هسال ه یریت زسیب ای اتماعم حلویت بع ی ها ست.
كشور در سال  /2715حلین السه شور ی پاح ش
اولويت سوم .تكري اربا رجوع
در سال ا ی در ااریخ  31/4/23با ریاست دکتر
بررسم ا ح نظرسنام ای که ناام ش ه ست نشات همد که هیز ت رضهایتمن ی ربهاا راهوع در د ر ت هها
فتخاری رئیس هحترم هرکز ح رد دستور کار ش  .در ین
هتأسفانه ناهطلوا ست ح ر رضایتمن ی کمم بروورد رد ست .بخش حقهوقم ر هسهئول کهردی کهه هسهاله ر
السه عناحین ح هوضوعات پاح شم در حوره ای
بررسم ح ه یریت نمای .هثال در مهی فرهان ری ا یک ح ح با دستور لعملم هشخص اشییل شود اها هرکس
سیاسم ،هنیتم ،اوسعه ه یریت ح هنابع هورد بررسم
به د ره ی هر اعه همکن ح به ر دلیلم کار ناام نممشود فرهان ری ها ظهرف  21اها  11سهاعت پاسهخگو قر ر گرفت ح  1عنو ت طر هورد ا ویب قر ر گرفت.
باشن .
عناحین ه وا هتعاقب ًا فر وو ت عموهم همشود.
جمهوری
رياست
انتخابات
د.
 برگزاریجلسهراهبری طرح «تغيير نگر ها»/
یک هرحله دیگر ر نتخابات که ر نیمه دحم هسال شرحع همکنی بحث نتخابات ریاست امههوری سهال  4930حلینالسه هربوط بهبررسم بعاد طر «اغییرنگر ا»
ست .در حوره پشتیبانم ح ا رکات ،برناههریزی ار یم ،ا می ح احلیل به دلیل میت نتخابات زههاده باشهی  .به ااریخ  31/4/23در هرکز هطالعات ر بردی ح زهور
نتخابات شور ا نیز مات هشیالت ح سختم ای نتخابات هالس ح وبرگات ر د رد که إتشاء هلل سعم همکنی
به ریاست دکتر فتخاری برگز ر ش  .در ین السه زقای
دکتر هلیم هشاحر هحترم حریر ،نیز حضور د شتن .
به ووبم برگز ر شود .مه ین هه با میاری شما هیات پذیر ست .کسانم که در نتخابات بودن ق د شهتن
که شیاالت ساسم بر حر رت کشور بگیرن ها الت یچیس نمماو نه دعها کنه کهه حر رت کشهور در ناهام
حظایفش با عل ح زگا م دچار اخلف ش ه ست لبته که شتباه سهوی اتناا ناپذیر ست .ها هماهو نی بگهویی
که در نتخابات گذشته حتم یک رأی ااباا نش ه ح مچنین حا کسم پایمال نش ه ست ریر ها نتخابات ر به
صورت قانونم ه یریت کردی  .در نتخابات گذشته بیش ر یک هیلیوت نیرح هورد ستفاده قر ر گرفت ح بها کمهک
هرکز هطالعات ر بردی ح زهور به فرهان ر ت ح بخش ر ت زهور ای الرم د ده ش ح هتحات نیهز بهه عمهل
زه  04.444 .نیرح اهت باررسم هستقر ش ه بودن یع نهم بهه ر ی هر صهن ح یهک نماینه ه در حهالم کهه در
دحره ای گذشته در  1یا  0صن ح یک نماین ه د شتی  .مه باررسین ها به صورت زنالین با ها در رابهاط بودنه
لبته ها اوفیا پی نیردی وذ ح شمار زر ر ر یانه ی ناام د ی به رحال ها ه عم بودی که هماو نی یهن
کار ر ناام د ی  .دستگاه ایم ر اولی نمودی ها در نرم فز ر شیالم پیش زهه حلهم بهار بها مهین طریها
شمار ح وذ ر ریر بار بردی  .بن ه در ااق امام هناطا کشور ر ریر نظر د شهت ح بخشه ر ت ح فرهانه ر ت ر
کنترل همکردم به طوری که وودشات اعاب کردن  .یهن سیسهت بهر ی هرحلهه دحم نتخابهات نیهز هورداأییه
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شور ینگهبات قر رنگرفت ها هی ح ری در نتخابات ریاست امهوری هو فقت نماین که ین افا در کشور بیفت .
 برگزاری جلسه شورای أمين /نخستین السه
شور ی أهین در سال  31به ااریخ  31/4/21برگز ر ش .
در ین السه حلویت ای هوضوعم شور  ،بررسم ح
ا ویب گردی .
 برگزاری جلسه هماهنگي «اقتصاد مقاومتي»/
بااواه به ضرحرت یااد ما نگم درحت حر رام در
بحث قت اد هقاحهتم ،به ااریخ  31/4/21با حضور
زقایات دکتر فتخاری ح ههن س حکیلم ،السه ی در
هرکز برگز ر ح بعاد هختلف ه یریتم هوضوع بررسم ح
درو و نحوه عملیرد در ین حوره ا می گیری
ش.
 برگزاری اولين جلسه هماهنگي «نظام جامع

