ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد /ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﻪ
ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﯾﺪ
رد ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰو ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ
ـﺎﺗﺮ و
ـﺎی دﻓـ
ـﻔﺮا و روﺳـ
ـﺎﯾﺶ ﺳـ
ـﺎن( در ﻫﻤـ
ـﻪ 11 ،آﺑـ
ـﺮوز )دوﺷﻨﺒـ
اﻣـ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﺨﺖ و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ در
دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ زﺣﻤﺎت
ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدهام و اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪای
اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ زورﮔﻮﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ دوره و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻨﯿﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻞ ﺷﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺬاﮐﺮات اﺻﻠﯽ از اواﺧﺮ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﯽرﻓﺖ و روزﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻐﺮﻧﺞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ روزﻧﻪﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮات در دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ دو ﺳﺎل دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد
ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ واﻗﻊ
ﯾﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﻤﺎن را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻪ
ﻫﻢ در ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺠﺎم

ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻮردو ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از آراِندی ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎ ﯾﺎ رآﮐﺘﻮر آب
ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر
و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﭼﻮن رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری
ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
رﯾﺰهﮐﺎریﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و
ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای اﺟﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻃﺮح ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﯾﺪ رد ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ  2ﺳﺎل ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻏﻠﻄﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ در ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری ﺑﻮد،
راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻨﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای در ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺘﺎد ﻗﻮیای
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .در واﻗﻊ رﯾﺰهﮐﺎریﻫﺎﯾﯽ
در اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی درﺧﺼﻮص راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ ﮔﻔﺖ:
اﻫﺪاف ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺋﻤﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎی وﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
وی اداﻣﻪ داد :در زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ دوﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮد،
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر “ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﻪ

ﺷﺮﻗﯽ” ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺮده ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان راه ﺳﻮﻣﯽ را
)ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ( ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و در آن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺰ
رﺳـﯿﺪ .از ﻫﻤﯿـﻦ روز اﻣـﺮوزه ﮐـﻪ ﻗﻄﺐﺑﻨـﺪیﻫﺎی دوﮔـﺎﻧﻪ و ﻗﻄﺐﺑﻨـﺪی
ﯾﮏﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا وﺿﻊ اﻣﺮوز ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶﺑﺮد
اﻫﺪاﻓﺶ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻇﺮﻓﯿﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﺮد اﻫﺪاف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺪون ﻃﺮاﺣﯽ و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺒﺎت
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮر را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯿﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از ﻣﺪل ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﺸﻮری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ،
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﯾﺮان و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺪل ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ
اﻣﻨﯿﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺣﯿﻪ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .روﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺸﯽ اﺳﺖ
و در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوزه
ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺋﺘﻼفﮔﻮﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ ،دورﻧﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻼشﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ راهﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ راهﺣﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﯿﺮ در روﺳﯿﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راهﺣﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﭼﻮن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از اﻣﻬﺎت
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر
اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﻠﺞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﺪاﯾﯽ از آن ،اﯾﻦ ﺑﻬﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻗﻪای را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎده اﻧﮕﺎﺷﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﻧﺎﺷﯽ از
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻗﻪای ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ و ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﯿﺶآﻣﺪه و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﻟﺬا دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﯾﺎ رو ﺑﻪ ﺧﻮب
ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در
ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻮﺳـﻌﻪ 4 ،ﺗﺤـﻮل ﭼﺸﻤﮕﯿـﺮ در ﻣﺤﯿـﻂ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ روﻧﺪ ﺷﮑﻨﻨﺪهای در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮرم را ﺑﻪ ﻣﺮز  40درﺻﺪ
ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻠﻨﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر زد.
ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  60درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ و ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺗﺤﻮل اﺛﺮﮔﺬار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﮐﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی درﺧﺼﻮص واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﻮرو ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل 2015
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن دارد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :در ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ،ﻧﻘﺺ در ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ اﮔﺮ  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل
 1400اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ دوﻣﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻞ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ  75ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﺮف دوﻟﺖ ﻓﺮﺑﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﺿﻊ را ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در واﻗﻊ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﺎﺑﮏ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﺧﻠﯽ را ﻣﺮدﻣﯽﻧﺸﺪن اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺮﻓﺎً دوﻟﺘﯽ و ﻋﺪم واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را
ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ واﮔﺬاریﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وی ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ را ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺳﻬﻞ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان در اﯾﺠﺎد
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﺎل  2015رﺗﺒﻪ  115را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ  82و ﻣﺪتزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  15روز اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪتزﻣﺎن  48ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در اﺧﺬ ﻣﺠﻮز

ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در دﻧﯿﺎ  98اﺳﺖ و ﻣﺪت روزی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز را
اﺧﺬ ﮐﻨﺪ 97 ،روز اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﻓﺰود :رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺮق در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮری ﭘﺮازﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ 94 ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﺮد رﺗﺒﻪ  149را دارد .در ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان
 122اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﺑﻬﺎر
ﺳﺎل  90ﺗﺎ  94ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :در ﺑﻬﺎر  90در ﺣﺪود  ،6.11در ﺑﻬﺎر 91
ﺣﺪود  ،5.82در ﺑﻬﺎر  92ﺣﺪود  ،5.97در زﻣﺴﺘﺎن  93ﺣﺪود  6.1و در
ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ  5.87اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎرج از رﮐﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪه اﻣﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه و ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﻓﻮران ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﻟﺬا ﺳﻨﮓ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﭼﻮن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺷﮑﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮان آب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪی
ﺑﮕﯿﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد و
از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﻀﺒﺎﻃﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً
ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ورود ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﭼﻮن آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﻣﺨﺎﺑﺮات و… اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﻣﺎ ﮐﺸﻮری ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗـﻮﺟﻪ ﮐـﺮده و
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﻔﺖ :در واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ را وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی داﺧﻠﯽ از واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ دوﻣﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾﯽ از اﻧﺮژی و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ را ﺳﻮﻣﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺮژی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
را ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑ ُﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻫﻢ
اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺸﻮری اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﺗﺜﺒﯿﺖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑ ُﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

