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  حضرت آيت اهللا صفايي بوشهري با نماينده دائم ايران در سازمان اقتصادي اكو ديدار

  

  .سازمان اقتصادي اكو نياز به احياء با برنامه ريزي كارشناسانه دارد :تيتر

  

حضرت آيت اهللا صفايي بوشهري در ديدار ، به گزارش روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر

وزارت  تشكر از زحمات ايشان درنماينده دائم ايران در سازمان اقتصادي اكو و هيئت همراه از وزارت امور خارجه، ضمن 

 اقتصادي، ويژه  به مختلف هاي عرصه در اي منطقه استراتژيك فرصت يكاكو  :فرمودندعرصه اكو در بويژه  امور خارجه،

 هاي عرصه در عضو كشورهاي نظر مورد و مطلوب فضاهاي در تواند مي بنيان دانش مديريت با كه است فرهنگي و سياسي

  .باشد تأثيرگذار المللي بين

  

 مقابلدر آمريكا  امپرياليسم اقتصاديخط منع  عنوان به است شده آغاز 1343 سال از تاريخ اكو كه: فرمودند ايشان

 با آن از بعد شد، اما متوقف سازماناين  1363 سال تا كه داد رخ آغاز در حوادثي اسالمي انقالب با شروع اما ،هبود شوروي

 كشور، يك 10به كشور  3 از توسعه آن شوروي فروپاشي با خود يكار روند در .شد بازسازي ي خاص و انگيزه جديد نگاه

اي عضو سويه كشوره دو ارتباط وجود خاطر به ، وپيدا نمود ميانه آسياي منطقه، به ويژه در استراتژيك اقتصادي موقعيت

الملل و  بين اقتصاد ويژه به امور تمامي در مؤثري بسيار نقش جهاني بحراني و مؤثر وقايع در تواند مي تركيه و ايران مانند

  .باشد داشته اي منطقه سياست

   

 است ولي شده معماري اقتصادي رويكرد با چند اكو هر اقتصادي همكاري سازمان: نماينده مقام معظم رهبري فرمودند

 سازمان عنوان به ديبع تك نگاه با اگر .مي باشد المللي بين فضاهاي در يفرهنگ و سياسي داراي ابعاد گسترده اينك هم

در  چون شد خواهيم چالش دچار امور از بسياري در ماقطعاً ، كنيم نگاه اكو به اقتصادي نگاه با و عضو گانه ده كشورهاي

 جغرافياي در دوم گام در و فرهنگاول  گام سياست در خدمتدر  روبنايي حركت يك عنوان به اقتصاد حال حاضر

  .است يالملل بين

   

 بسياري هاي نشيب و فراز كه بينيم مي كنيم مي بررسي كهرا اكو  تاريخ :ندنشان كرد بوشهري خاطر ياهللا صفاي آيتحضرت 

شناسي  آسيب و بازكاوي اين با توان مي كه است فرهنگي و سياسي، اقتصادي دقيق بازكاوي يك نيازمند كه ،است هداشت

 ،تكميل فرآيند كارآمدي آن را و بوده اثرگذار ،اكو انداز آينده چشم سند تدوين براي كنيد كه پيدا دست يمهم نكات به

   .ديببخش تعالي و تصحيح

در  ،اكو دانييم استراتژي و تئوريك حوزه: نماينده مقام معظم رهبري در استان و امام جمعه بوشهر همچنين افزودند

 عنوان به اتحاديه هاي اقتصادي بين كنيد در مي مالحظه كه طور همان است و جدي چالش و توقف دچار كنوني شرايط

 امر اين كارشناسانه نگاه با كه وقتيدارد،  مختلفي هاي علت توقف، اين .كند نمي ايفا المللي نقش بين تأثيرگذار سازمان يك

 درون عوامل ،يكي .هستند متعدد عوامل اين و كنيم مي پيدا دست مختلف عوامل از ريبسيا كنيم به مي مالحظه را
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 يك كه .)مي باشد غير اعضاء سازماني برون و اعضاء سازماني برون شامل كه( است سازماني برون عوامل ديگري سازماني و

دچار  كامالً سازمان را تواند مي ،است شده تنظيم هم» اكوتو«نامه  اكو، ولو تفاهم اقتصادي سازمان كه شوند مي اي مجموعه

 هاي كميته با همان منطبق( نظرتان مورد هاي عرصه همه در »اكو«و هم اينك متأسفانه  كند ايستايي و سپس ميرايي

 به اين و شد خواهد گرفتار ميرايي سازماني و احتضار هشب يكبه دور،  چندان نه آينده در و يك ايستايي دچار ،)گانه هشت

  .شود مي وارد سازمان اين بر جهات مختلفاز  كه است فشارهاي اطرخ

، سازمان اكو است هاي بحران از عضو يكي كشورهاي ساختار سياسي شكنندگي :نددر ادامه تصريح كرد امام جمعه بوشهر

 كه رسيدهيجه نت اين به اروپا در حال حاضر كه مشترك پول باال، نداشتن ملي ناخالص توليد و اقتصادي قدرت نداشتن

 سياست استقرار مختلف، عدم فرهنگي ماتتزاح .كند تنظيم يورو و نظام نقدينگي خود را با هپول مشترك داشت بايد

ماهوي  تفاوت اقتصاد و عرصه واحد در استراتژي انديشه نداشتن و سازمان عضو كشورهايو سازمان  در واحد راهبردي

 ،بين المللي رقابت عرصه در توانمندي عدم و يسازمان مديريت در ضعف ، واعضاء اقتصادي فرهنگ فرهنگي و اقتصاد

امر  اين .دارد سازماني احياء جديد خون تزريق بهو نياز   ضرورت بازسازي اكو را ايجاد مي كند كه هستند مختلفي عوامل

 و سياسي اقتصادي، سازمان يها عرصههمه  در فراگير احياء ،محور دانايي هاي كميته ايجاد و كارشناسي كار يك نيازمند

 و كردم مطالعه بنده و شده ارائه طرح هايي كه االن اما .است عرصه اين بزرگ در هاي همايش آخر در و »اكو« فرهنگي

 اين مبين ها اين ند، همهه اكشيد زحمت شما هاي معاونت و ي تدوين نموده ايدهاي كتاب ها و جزوه ،شما عرصه اين ديدم در

 تواند مي كه بزرگي بازار آن دانسته شودكه اگر قدر  است فرصت يك سازمان كه است ها همين هم شما دغدغه كه است

با  بدهد قرار بالندگي مسير يك در را ها آن فرهنگ انسجام برساند، را ها آن كند، سياست شكوفا را كشورها اين اقتصاد

 انتظاراتي از دورب و كم ثمرتحرك،  كم ،»اكو«هم اينك سازمان  .تهاجم آن عوامل اين فرصت به تدريج از دست مي رود

  .مي باشد است شده تعيين قبل از كه

 در باخت اقتصادي نه برد، برد، برد مبناي بر و شود شناسي آسيب مسائل اين اگر :ندتأكيد كرد هرنماينده ولي فقيه در بوش

فرهنگي شود و منطبق با رفع نياز  –سنجي اقتصادي طراحي كنند و نياز  كشورهاي عضو ها، براي همه عرصه همه

 كه است اين سازمان هاي كهنر استراتژي .كشورهاي عضو برنامه ريزي گردد قطعاً در احياي اين سازمان مؤثر خواهد بود

س كه هر ك كنيم كه ريزي پي ما را سياست اين يعني ،تبديل كنند ها عرصه همه برد در برد به را راهبردي سازمان سياست

 نيازهاي يعنيد ببين سازمان در جدي حضور عرصه در را انخودش توانمندي و كند پيدا ورود نگاه اين با شود مي عضو

 اكو در آنها احتياجات اگر نگاه اين با .دنكن برطرف اكو سياسي و اقتصادي، فرهنگي سازمان چارچوب در را انخودش

 آيد، مي كه كشوري هر كنيم كه ايجاد اكو عرصه در را قوي سياست ناي بايد ما د،نكن مي پيدا جدي ورود دش  برطرف

، كنم برطرف توانم مي را اين اكو همكاري سازمان چارچوب در من بگويد كند مي بررسي كه را خودش هاي نيازمندي

   .كنيم اكو طراحي  پردازان نظريه در عرصهرا  استراتژي اين بايد ما .بداند اكو نيازمند را خودش
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 و ييجغرافيا حوزه ي شما وقتي ويژه به دارد، اكو رقبايي سازمان قطعاً: ت آيت اهللا صفايي بوشهري بيان داشتندحضر

كنيد،  مي اضافه هم فرهنگ كنيد، مي اضافه هم را سياست ،طراحي فرموده ايد اقتصاد از تروسيع را كوا  ريزي برنامه

 چه هستند، بازار خواهان ديگر كه هاي سازمان كرديد، بالطبع هاضاف نيز را گردشگري بهداشت، مثل ديگري يهاي عرصه

 اين به و كنند مي پيدا ورودبه اين عرصه نرم،  تهاجم رويكرد يك با قطعاً اقتصادي بازار چه فرهنگي، بازار چه سياسي بازار

   .ندا كرده بهداشتي نرم تهاجم فرهنگي، حتي نرم اقتصادي، تهاجم نرم تهاجم سازمان

 و ساختاري ، مبنايي هاي ضعف تمام با سازمان اكو :ه ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشتندنمايند

 قدرتمندي و دروني يتوانمند رويكرد دو با ، بنابرايناست نرم تهاجم مورد بيرون هم از دارد عرصه اين در كه استراتژيك

سازي  احياء نهضت يكسازمان اكو  يعني شود، احياء و بازسازي واك سازمان بروني بايد تهاجم مقابل در دفاع عرصه در

 جهاني تجارت ءجز شما كشور سه االن كه(شدن  جهاني با المللي، بين اقتصاد و سياست عرصه در بتواند تا ،باشد داشته

 داشته جهاني ريتجا رقابت قدرت )هستند نوبت در دارند يعني حضور ناظر عنوان به هم ديگر كشور چند و ايران ،هستند

 .باشد داشته خود حوزه اقتصاد براي دروني خودكفايي و ي بين المللي و درون سازمانيبازارها دركارآمد  حضور و دباش

اساس  همين بر .است اكو بازار براي جدي تهديد يك ينچ، است چين همسايهرقباي جدي اقتصادي به ويژه  اكو سازمان

 بررسي كه تدوين گرديده كارشناسي دقيق و 2015 كوا انداز چشم مفاد و شود طراحي سازمان اين ،دقيقمباني با  بايد

   .گردد

طراحي شده از ناحيه مقام معظم رهبري  يالملل بين هاي افق به نگاه و مديريت شاءاهللا با ان :نددر ادامه تصريح كرد ايشان

 المللي بين جارتت عرصه تأثيرگذار در بتواند و شود  احياء اكو ،)دامت بركاته العاليه(حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي 

   .باشد

 المللي بين استان يك ايران بوشهر در استان: نماينده مقام معظم رهبري در استان و امام جمعه بوشهر همچنين افزودند

 دانش هاي بررسي و پيشرفت مايشيآ هنقشتدوين  و رهبري معظم مقام نگاه با انداز چشم سندبا تنظيم  استان را بايداست 

 داشتن با بوشهر استان .نخبگاني طراحي كرد جذب و نخبه انساني منابع توليد، قوت و فرصت، ضعف و آسيب بنيان

 خور در كه چيزي آن به ساالنه 4دوره  3 ساله 12 پروژه يك در بتوانيم انرژي ، اقتصاد عرصه در ويژه  به باال هاي ظرفيت

 فارس خليج حوزه مقياس در توسعه شدن برابر 5 فارس و خليج حوزه عربي كشور پنج با رقابت كه است استان اين

 مساحت زمين برابر 5 بوشهر استان اما .است نفتو  تجارت دارد كه چيزي ، تنهاكنيد  نگاه را كويت شما اگر چون برسانيم

 جغرافياي در باالتر مقياس يك در دارد و هم باالتري بسيار هاي ظرفيت و نفت، استعدادها تجارت غير از و است آن

  .داريم تاريخي و قدرت باالي تأثير گذار توانمند نيز فرهنگ و سياست حوزه در خاورميانه

 در گذار و تأثير كننده تعيين سازمان يك عنوان به را اكو آينده در شاءاهللا ان اميدواريم :در پايان بيانات خود فرمودند ايشان

 .بماند باقي شما از بزرگ ييادگار شاءاهللا ان و ببينيم برنامه ريزي مسائل و گفرهن سياست، اقتصاد، عرصه


