وزیرصنعت،معدنوتجارت:

سرمقاله

چرا آمارهای واقعی را هم نمی توانیم
باور کنیم؟!
سروش بامداد

در سیل اخیر می توان حدس زد آمار خسارت ها را نه با برآوردهای دقیق که بر اساس محاسبات
کلی درآورده اند .در کل هم نادرست نیست و خسارت ها هنگفت است .اما چرا نمی توان باور کرد؟!
رییس سازمان پزشــکی قانونی شمار قربانیان ســیل اخیر تا امروز  25فروردین  1398را  76نفر
اعالم کرده است.
هر چند این آمار تأسفبار اســت و با خانوادههای قربانیان ،ابراز همدردی میکنیم و به سهم خود
میکوشیم در انعکاس اخبار و تحلیل ها مردم را به یاری و سررشتهداران و دست درکاران را به همت
و اقدام بیشتر ،تشویق کنیم اما موضوع این گفتار دربارۀ آمارهای دیگر است.
تعداد قربانیان مشخص است و میتوان به آمار اعالم شده در این فقره اعتماد کرد مگر آن که خدای
ناخواسته روستایی بالکل زیر آب رفته و هیچ نشانی بر جای نمانده باشد و بعدتر مشخص شود.
جدای آمار تلفات ،اما هر از گاهی آمار خسارت ها اعالم میشود .اعدادی بزرگ از خسارت های وارده.
بیشــترین و پرهزینهترین خسارتها هم به زیر ســاختها بوده تا جایی که وزیر راه و شهرسازی
از خســارت به  14هزار کیلومتر راه و  400پل ســخن به میان آورده و وزیر کشاورزی از خسارت به
کشاورزان و دیگری از خسارات آثار تاریخی و البته ملموس تر از همه خانههای مردم.
در این که سیل اخیر که هنوز هم تمام نشده بسیار خسارتبار بوده تردیدی نیست و قصد تشکیک
در آمار ارایه شده را هم ندارم.
اما آمار به گونه ای اعالم می شود که انگار حاصل محاسباتی کلی و ساده است .مثال چون  14هزار
کیلومتر راه آسیب دیده محاسبه می کنند چقدر خسارت دیده و گاهی هم تصور می شود اعداد بزرگ
نمایی می شود تا بودجه های بیشتر جذب کنند.
من اما نمی توانم این آمار را باور کنم یا دقیق بدانم .نه به خاطر این که خسارت ها کم است که اتفاقا
بسیار زیاد است و تصاویر هم دهشتناک است.
نه به خاطر این که روش محاســبه نادرست باشد که معلوم اســت یک کیلومتر راه چقدر هزینۀ
ساخت دارد.
نه به خاطر این که مقامات اعالم کننده را خدای ناکرده دروغ گو بدانم که این گونه اتهام افکنی ها
نیاز به اثبات و ارایۀ ادلۀ متقن دارد و اساسا سیلی که اغلب استان های ایران را درگیر کرده ویران گر
و مخرب تر از آن است که تصور می کنیم.
من از خاطره سیل مرداد  66تجریش هم وحشت می کنم چه رسد به این سیلها وسیالبها.
پس مشکل کجاست؟ مشکل در این است که آمار نداریم!
اگر آمار داشته باشیم کشاورز می داند پیاز بکارد یا سیب زمینی .آمار می داشتیم بعد از اعالم معافیت
سربازان مشمول که دو برادر آنها خدمت کرده بودند ناگاه قانون را به سه برادر تغییر نمی دادند!
آماری نبود و گمان می کردند شمار کمی دو برادرشان سربازی رفته بعد دیدند سیل جوانان مراجعه
می کنند و شد سه برادری.
آمار باشد کارمند رسمی دولت که در استخدام رسمی است و مشمول بیمه در قالب تأمین اجتماعی
هم خود را بیمه نمی کند .برخی دستگاه ها اما می گویند آمار داریم و  6میلیون نفر این گونه اند و می
توان پرسید چرا اقدام نمی شود؟
مگر می شود از دو جا حقوق بازنشستگی بگیرند؟ هم مستقیما از دولت و هم از تأمین اجتماعی؟ و
اگر بخواهند دومی را قطع کنند تکلیف این همه حق بیمه که برای برخورداری از حقوق بازنشستگی
داده اند چه می شود؟
آمار دقیق باشد می گویند محدودۀ طرح ترافیک این قدر گنجایش تردد خودرو را دارد و بیش از
آن مجوز نمی دهیم.
اگر اهل آمار بودیم وقتی در پیش نویس قانون اساسی تعداد شهدای انقالب اسالمی  60هزار نفر
اعالم شد یکی در همان سال  58که روزنامهها کامال آزاد بودند مینوشت نادرست است و تعداد کل
شــهدای انقالب از  42تا  57کمتر از  2500نفر است حتی اگر صدها قربانی سینما رکس آبادان در
آتش سوزی  28مرداد  57را هم لحاظ کنیم.
دربارۀ جنگ البته آمارها در دست است و به تفکیک سال ها مشخص .دو ماه بعد از پایان جنگ هم
آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه شمار دقیق شهیدان جنگ هشت ساله را اعالم
کرد که بالغ بر  220هزار نفر بود و در سی سال گذشته تنها پیکرهای یافت شده را باید اضافه کرد و
آمار پایه درست است.
به هر رو این تمایل نزد همۀ ما وجود دارد که اعداد را بزرگ تر اعالم کنیم .دوســتی دارم که خانه
ای را با  100میلیون تومان پول پیش و دو میلیون تومان ماهانه اجاره کرده اما به همه می گوید 150
تومان پیش و سه میلیون تومان!
هر چه به او می گویم به روند افزایشی قیمت ها دامن می زنی و دود آن به چشم خودت هم می رود
به خرجش نمی رود که نمی رود!
در دورانی گاهی آمار توریســت های ورودی را تا  5میلیون نفر هم اعــام می کردند و حتی اگر
مسافرانی که از جمهوری آذربایجان وارد می شدند و نمی خواستند یا نمی توانستند از ارمنستان بگذرند
به حساب آوریم یا افغان ها و پاکستانی های گذرنامه دار را باز این تعداد نمی شد.
یا دیده ایم که مدیران صدا و سیما از آمار  80درصدی بینندگان خبر می دهند.
کوتاه این که ایران ،سرزمین آمار نیست و به آمار نمی توان اعتماد کرد.
از این رو می توان حدس زد آمار خسارت ها را نه با برآوردهای دقیق که بر اساس محاسبات کلی
درآورده اند .مثال می دانند این منطقه  5هزار هکتار اراضی کشــاورزی دارد و فالن محصول را تولید
می کند .با یک ضرب و تقسیم به یک عدد بزرگ می رسند چون هم مساحت زمین ها مشخص است
هم ارزش محصوالت.
نمونه های متعددی می توان به دست داد که نشان می دهد در کمتر زمینه ای آمار دقیقی داریم
و از این رو با تصریح بر این که ســیل اخیر دهشت ناک و بسیارپر خسارت بوده به آمارها نمی توانیم
اعتماد کنیم.
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زنگنه به آمریکا
هم اکنون ونزوئال مشکل دارد ،روسیه
را تحریم کردهاند ،لیبی ناآرام است و
تولید بخشی از نفت آمریکا نیز از دست
رفته است .این موارد نشان میدهد که
وضع تولید و عرضه و تقاضا شکننده
است .اگر بخواهند فشار را بر ایران
اضافه کنند ،این شکنندگی به طرز
غیرقابل پیشبینی اضافه خواهد شد
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وزیر نیرو با بیان اینکه سیالب هفته های اخیر  2100میلیارد
تومان خسارت به تاسیسات آب و برق وارد کرد ،گفت :برق  2هزار و
 352روستا به علت سیالب قطع شد اما اکنون تنها برق  35روستا به
علت عدم دسترسی همچنان قطع است«.رضا اردکانیان» روز یکشنبه
برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان و
میزان خسارات وارد شده در اثر سیل ،در مجلس شورای اسالمی حضور
یافت.وزیر نیرو با بیان اینکه  23استان کشور درگیر سیل بود ،اضافه
کرد :آنچه که در سه هفته گذشته در کشو رخ داد...

بورس تهران به اوج تاریخ رسید

سیل  ۳۵هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرد

وزیر کشور ،خسارات سیل اخیر را  ۳۰تا  ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد

الوروف:
روسیه و چین
مانع نقض
قوانین
در شورای
امنیت شدند

 8صفحه  2000تومان

آمریکافشاربرایرانرازیادکند
بازارنفتشکنندهمیشود؛

رحمانیفضلیدرصحنمجلس:

کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی
با ارائه گزارشی از میزان خسارات سیل اخیر ،گفت ۲۵ :استان درگیر
سیل هستند؛ سیلی که در نوع خود بی نظیر بود و موجب شد که در
هر  ۲۵استان ،دولت درگیر مشکالت بسیار زیادی از جمله آب گرفتگی
و تخریب پلها شود.
وی از نیروهای نظامی ،ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی تشکر ویژه کرد و
گفت :از دقایق اولیه سیل ،همه دستگاهها و نیروهای نظامی با دولت همراه
بودند و در همه مراحل ما را یاری دادند و هماهنگی کامل میان دستگاههای
اجرایی و نظامی وجود داشت.
رحمانیفضلی اظهار داشت :اقدامات در حوزه پیشگیری انجام شد و
اولین هدفگذاری ما کاهش خسارات جانی بود .در این راستا جابجایی
جمعیت از  ۲۵۰روستا و برخی محالت در شهرها انجام شد که خسارات
جانی را به حداقل رساند .این سیل با این ابعاد میتوانست خسارات انسانی
باالتری داشته باشد.
وی با اشاره به حجم باالی سیالب ،افزود :رودخانه کرخه توانایی عبور
 ۱۰۰۰مترمکعب آب را داشت که  ۲۸۰۰مترمکعب آب در آن جاری شد.
رودخانه معموالن توانایی عبور  ۱۸۰۰مترمکعب آب را داشت که ۲۵۰۰
مترمکعب سیالب در آنجا جاری شد.
وزیر کشور با بیان اینکه رودخانه پلدختر توانایی عبور ۲۴۰۰
مترمکعب را داشت که  ۵۰۰۰مترمکعب از آن آب عبور داده شد ،اظهار
داشت :عالوه بر این ۳۷۰۰ ،مترمکعب آب از کارون عبور داده شد؛ به
همین دلیل رودخانهها از حریم خود خارج شدند و آب به سمت منازل
سرریز شد.
رحمانی فضلی ادامه داد ۴۴۰۰ :روستا درگیر سیل بود اما قدرت
هماهنگی ،بسیجشوندگی ،تأمین امکانات و ماشینآالت سخت بود بنابراین
ناچار بودیم از بخش خصوصی استفاده کنیم.
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وی با بیان اینکه در استان خوزستان باالترین حجم خسارت و سیالب
را داشتیم ،گفت :در حوزه کارون و دز ،سیل بَرهایی داریم که باید  ۷۰۰تا
 ۱۰۰۰متر مکعب بر ثانیه آب را عبور دهند اما به دلیل تصرفات در حریم
این سیل برها و عدم الیروبی ،سیل برها قدرت این کار را نداشتند بنابراین
با انفجارهای عظیم و الیروبیها ،توانستیم  ۳۰تا  ۴۰درصد این سیل برها
را فعال کنیم.
وزیر کشور از دستگاهها خواست آمادگی الزم برای مدیریت
بارندگیهای اردیبهشت ماه همراه با ذوب برفها را داشته باشند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه به دلیل ضعف تجهیزات و تحلیل دادهها،
پیشبینی سیالبها امکانپذیر نیست ،گفت :خوزستان در حال گرم شدن
است و زندگی مردم در چادر امکانپذیر نیست .با توجه به تأکید مقام معظم
رهبری و رئیسجمهور ،موضوع بازسازی ،نوسازی و تأمین خسارت مردم،
اصلیترین دغدغه ما است.
وی افزود :روز گذشته اولین جلسه وزارت کشور ،برگزار و تصمیماتی
اتخاذ شد ،همچنین کمیته نوسازی و بازسازی ،کمیته برآورد خسارات و
کمیته فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد.

وزیر خارجه روسیه با تاکید براینکه روسیه و
چین مانع نقض قوانین در شورای امنیت سازمان ملل
شدهاند،گفت :همکاریهای دو کشور تاثیری جدی بر
کسانی دارد که به روشهای غیرقانونی به دنبال حل
مسائل ببنالمللی هستند.
به گزارش خبرگزاری تاس ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه تاکید کرد که کشورش حداکثر تالش خود را برای
همکاری فعاالنه در جهت امنیت جهانی بکار گرفته است.
الوروف تاکید کرد :ما پیشنهادهایی برای افزایش
اعتماد و قابل پیش بینیبودن ارائه کردیم .ایده امضای
معاهده امنیت اروپا -آتالنتیک ،ابتکار عمل مشترک
با چین علیه استقرار سالح در فضا و ترسیم قواعدی
برای مبارزه با تروریسم شیمیایی و بیولوژیک از این
نمونه هستند .ما همچنان به دنبال پاسخ جامع به

وزیر کشور با بیان اینکه سازمان هواشناسی علیرغم در اختیار داشتن
نیروهای توانمند باید تجهیز شود ،میگوید :ستاد مدیریت بحران و وزارت
کشور به دولت پیشنهاد دادند تا هواشناسی با امکانات و تجهیزات به روز
دنیا آماده شود .دفتر مقام معظم رهبری نیز در این مورد از دولت گزارش
خواسته است.
رحمانی فضلی ،الیروبی ،زهکشی ،جلوگیری از ساختوسازهای بیرویه
ببَر را از برنامههای مهم دولت خواند.
و کشتهای آ 
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ورود مردم به صحنهی
کمک به سیلزدگان گفت :مؤکبهای اربعین فعال شدند ۲۰۰ ،مؤکب در
استان خوزستان فعالیت میکنند و  ۴۰۰هزار پُرس غذا برای مردم تهیه
میشود؛ این مؤکبها در راستای پاکسازی رسوبات و کمک به مردم برای
اسکان نیز فعال هستند.
وزیر کشور با اشاره به کاهش آمار جرم در استانهای سیلزده ،اظهار
داشت :از زمان وقوع سیل ،با کمک نیروهای نظامی و انتظامی ،امنیت در
مناطق به شکل کامل برقرار است.
رحمانی فضلی گفت :در استان گلستان ،مسئولیت گرگان رود را به
سپاه پاسداران دادم و کانال جدیدی ،کشیده و کار الیروبی انجام شد .به
اندازه کار یک سال الیروبی به وسیله سپاه در ظرف چند روز در گرگان
رود انجام شد.
وی با بیان این مطلب «در  ۹۰درصد مناطق سیلزده برق وصل است»،
تاکید کرد :باید در بودجههای ساالنه به جلوگیری از سیل کمک کنیم.
وزیر کشور گفت ۳۰ :درصد کار ما انجام شده و  ۷۰درصد کار باقیمانده
است ،شاید در حوزههای امنیتی در استانها دچار مشکل شویم .صدها هزار
هکتار زمین زراعی و کشاورزی زیر آب رفته است.
رحمانیفضلی تصریح کرد :باید خسارتها بدون خِ َّست و با برآورد
منطقی و سریع پرداخت شود تا اعتمادسازی بین مردم و نظام انجام شود.
امیدواریم همکاریها تا پایان بازسازی مناطق سیلزده ادامه یابد.وی در
پایان خسارات سیل را  ۳۰تا  ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

این پیشنهادها از سوی کسانی هستیم که از مذاکرات
صادقانه درباره این مسائل واقعا سخت و پرفشار امتناع
میکنند .
وی در سخنان خود در بیست و هفتمین شورای سیاست
خارجی و دفاعی گفت :روسیه و چین تالشهای مشترکی
در شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله با نقض قوانین
بینالمللی داشتهاند.
وزیر خارجه روسیه تصریح کرد :مشارکت ما با پکن
تنها مصداق یک روابط جامع و سودمند دوجانبه نیست
بلکه همکاری روسیه و چین بر جلوگیری از به کارگیری
روشهای غیر قانونی برای حل مشکالت بین المللی تاثیر
جدی میگذارد.
وی ادامه داد :این مسئله در شورای امنیت سازمان
ملل به هنگام گفتگو در مورد سناریوی سوریه اتفاق افتاد.
زمانی که قطعنامههای غیرقانونی و یک جانبه به رای گذاشته
میشد .این مسئله در زمانی که دو کشور چین و آمریکا علیه
پیش نویس قطعنامه نوشته شده توسط آمریکا علیه ونزوئال
به رأی گذاشته شد نیز مورد استفاده قرار گرفت.
او افزود :این پیش نویس تمام قوانین بین المللی و اصول
دیپلماتیک را زیر سوال میبرد.
وزیر خارجه روسیه اضافه کرد :همچنین نقشه راه چین
و روسیه برای حل بحران شبه جزیره کره مثال خوبی از
اقدامات مشترک است.
الوروف گفت :واشنگتن حداکثر تالش خود را برای
محدود سازی همکاری میان کشورهای در حال توسعه با
روسیه و چین به کار گرفت .آمریکا اخیرا چیز تازهای اختراع

کرده -یک به اصطالح مفهوم جدید از حفظ حاکمیت
واقعی -که به عنوان پوششی برای فشارهایش بر کشورهای
در حال توسعه در سراسر جهان از آن استفاده میکند.
همزمان این کشور به دنبال محدود سازی همکاری همان
کشورها با روسیه چین و دیگر مراکز مستقل قدرت است.
حق حاکمیت یکسان برای همه کشورها یکی از اصول اولیه
در روابط بینالملی است که تاکنون به چالش کشیده نشده
است .وی تاکید کرد :یکی از اصول اساسی منشور سازمان
ملل حق یکسان حاکمیت برای تمامی کشورها است .بله من
میدانم که برخی ارزیابیها در باره اینکه چطور کشورهای
هستهای میتوانند درباره برابری صحبت کنند وجود دارد.
در واقع منشور سازمان ملل چارچوب حقوقی و قانونی تعیین
کرده که برابری حق حاکمیت تمامی کشورها به عنوان اصلی
اساسی که تاکنون مقابلهای با آن نبوده ،به رسمیت شناخته
شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه تصریح کرد:
کشورهای هستهای در جهان پس از ظهور پنح کشور
هستهای ایجاد شدند و اصل برابری حاکمیت مجددا در
معاهده عدم تولید و گسترش تسلیحات هستهای امضا
شد .روسیه در صدد است دستور کار مثبتی برای کار
چندجانبه در باره مسائل جهان ارائه کند ،مسائلی نظیر
تغییرات آب و هوایی ،اهداف توسعه هزاره ،امنیت سایبری
و مبارزه با تروریسم .ما در تالشیم همکاری سازندهای با
تمامی بازیگران مشتاق داشته باشیم .همزمان امید خود را
برای یافتن یک راه مشترک با شرکایی که چندان همراهی
نیز ندارند ،از دست نمیدهیم.
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پس از روزها رشد مداو ِم قیمت سهام در بورس تهران که یکی از عوامل
مهمش قیمت ارز است ،دیروز نماگر اصلی بازار سرمایه کانال تاریخی ۱۹۵
هزار واحدی را پشت سر گذاشت و وارد کانال  ۱۹۶هزار واحدی شد؛ به این
ترتیب  ۲۵فروردین  ۱۳۹۸به عنوان روز تاریخی بازار سرمایه ایران به ثبت
رسید.سال  ۱۳۹۷شاید برای همیشه در تاریخ بازار سرمایه سالی خاص باشد.
در این سال نماگر اصلی بورس همگام با رشد مداوم و لجام گسیخته قیمت
ارزهای خارجی رشد کرد و با کانال شکنیهای مداوم توانست برای اولین بار
در نهم مهر ماه وارد کانال  ۱۹۵هزار واحدی شود...

پیشنهاد وزیر راه به مردم سیلزده
برای احداث خانههای جدید

ک خانههایشان تجمیع
اسالمی گفت :اگر مردم با انبوهسازان توافق کنند تا پال 
شود ،میتوانیم بهجای خانه فرسوده ،خانه جدید احداث کنیم.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی درباره شایعات مبنی بر عدم توجه به
سدسازی و کیفیت بد برخی از پروژهها ،گفت :هیچ مشکلی در هیچ منطقهای متاثر
ت و کوهستانها
از عدم کیفیت ،نداشتیم .در این حادثه ،حجم آب در رودخانه ،دش 
سرازی شد ،همچنین چشمههایی در این اتفاق فعال شدند.
اسالمی در ادامه افزود :باید خدا را شاکر باشیم که دیگر درگیر خشکسالی
نیستیم .در رحمت الهی بر روی ما باز شد و مردم از غم و اندوه و بی آبی و خشکسالی
نجات پیدا کردند؛ البته شاهد برخی خسارات هم بودیم و در این حادثه جانباختگانی
هم داشتیم که به خانوادههای آنها تسلیت میگوییم ،همچنین به کسانی که خانههای
خود را از دست دادند ،ابراز همدردی میکنیم .اما باید یادمان باشد که شاکر این
نعمت باشیم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :در حادثه سیل اخیر ،چشمههای تمامی استانها
بها به حرکت در میآیند ،الزاما از داخل
پر آب شده است .باید دانست که وقتی این آ 
پلها رد نمیشود ؛ آب باحرکت خود در زمین ،تپه ماهورها و همچنین کوهستانها
شکاف ایجاد میکند .ما در این حادثه با سقوط بهمن ،سنگریزه مواجه بودیم .البته
همیشه در بهار ریزش کوه و سقوط بهمن وجود دارد؛ اما امسال به دلیل وجود حجم
برف زیاد در کوهها و بارندگی شدید ،این عمل شده و همچنین روانآبها بیشتر
شده است.
وی ادامه داد :اکنون با توجه به شرایط فعلی که از لحاظ طبیعی بهوجود آمده،
توانستیم آبها را مهار و آب را به سمت آبروها هدایت کنیم .این حادثه یک وضعیت
جدید است و ما باید خود را با این وضعیت جدید انطباق دهیم.
اسالمی اظهار کرد :در همه استانها هدایت آب در حال انجام است .بهعالوه در
تمامی استانها حدودا ده هزار دستگاه ماشین آالت راه سازی وزارت راه در سطح
کشور به خصوص در استانهای سیل زده مشغول به کار بوده و در حال ساماندهی
اوضاع هستند.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :در برخی مناطق بایستی پلهای
جدید احداث شود و همچنین باید در مناطق دیگر کانال آب و زهکشی ایجاد کنیم تا
آب بجای نفوذ درجادهها ،به کانال آب منتقل شود.
وی درباره اقدامات جدی در حوزه بافتهای فرسوده گفت :اقدام عملی در این
حوزه در حال صورت گرفتن است .در مناطقی که زمین دولتی وجود داشته باشد،
آن زمینها را در اختیار سازندگان قرار خواهیم داد که نسبت به ساخت مسکن اقدام
کنند؛ اما در مناطقی که خانه مردم وجود دارد ،آنها را تشویق به گرفتن پروانه ساخت
میکنیم .الزم به ذکر است که گرفتن پروانه ساخت هزینهای ندارد و تسهیالت وام
 ۹درصد دارد که دولت آن را پرداخت میکند .با این کار ،ما مردم را به احداث خانه
جدید تشویق میکنیم.

اسد خطاب به مشاور امنیت ملی عراق:
سرنوشت منطقه را تنها ملتهای آن تعیین میکنند

رئیسجمهوری سوریه در جریان دیدار با مشاور امنیت ملی عراق بر اهمیت
تقویت و تحکیم روابط میان دو کشور تأکید کرد.به گزارش سایت شبکه المیادین،
بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه با فالح الفیاض ،مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه بغداد و دمشق بحث و گفتوگو کردند.
رئیسجمهوری سوریه و مشاور امنیت ملی عراق همچنین بر ضرورت گسترش روابط
میان دو کشور در زمینههای مختلف و در راستای منافع مشترک آنها تأکید کردند.
بشار اسد در این دیدار اظهار کرد :تحکیم روابط میان عراق و سوریه در راستای منافع
مشترک دو کشور برای تکمیل عملیات مقابله با تروریسم و نابودی آن است و موانع
مختلف و تحمیل شده به دو کشور را از میان میبرد.وی با اشاره به تحوالت منطقه
گفت :چالشها هرچه قدر هم که بزرگ باشند سرنوشت منطقه را تنها ملتهای آن
تعیین میکنند.اسد افزود :آنچه در عرصههای بینالمللی و منطقهای شاهد آن هستیم
این موضوع را حتمی میکند که عراق و سوریه باید حاکمیت خود را حفظ کنند.این
مقام سوری خاطرنشان کرد :ما باید حاکمیت و استقالل در تصمیم گیریهایمان را در
مقابل طرحهای اختالف افکنی و آشوب حفظ کنیم چراکه این طرحها توسط دشمنان
و از خارج تهیه میشوند.در مقابل فالح الفیاض نیز گفت :توان سوریه و پیروزی آن
در مقابل تروریستها ،پیروزی عراق نیز به شمار میرود و در مقابل هرگونه دستاورد
نظامی از سوی عراق هم برای ثبات سوریه مثمر ثمر خواهد بود.

