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دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ :اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
دوازدﻫﻢ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد…ﺑﺨﺸﯽ از
آن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ …
دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ :اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
دوازدﻫﻢ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد…ﺑﺨﺸﯽ از
آن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ …
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﻗﻢ ،ﭼﻨﺪ روزی از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،راﻫﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ رد اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رأی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دارد ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﭘﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رأی اﻋﺘﻤﺎد از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ… .
اﯾﺸﺎن از ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎرانِ ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ اﺳﺖ .ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
از ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع ﺳﻮرﯾﻪ در ﺣﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی
اﺳﺖ… .
از ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎرانِ ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ اﺳﺖ .ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻌﻤﺖ
وﺟﻮد ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع ﺳﻮرﯾﻪ در ﺣﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در
اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی اﺳﺖ… .
… .اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖِ واﻻ ﻣﻘﺎم
را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .آن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﺰﯾﺰ دارد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺧﺎص ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺗﺤﯿـﺮ و ﺷﮕﻔﺘـﯽ ﺟﻬـﺎن ﻏـﺮب را ﻓﺮاﻫـﻢ آورد .ﻣـﺎ در ﺟﺮﯾـﺎن ﺑﺤـﺮان
ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ و ﻇﻬـﻮر اﻫﺮﯾﻤﻨـﯽ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﺗﮑﻔﯿـﺮی ،ﺷﺎﻫـﺪ ﮐـﺎراﯾﯽ،
اﺛﺮﮔﺬاری و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿّﺖ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮدﯾﻢ… .
ﻣﺠﯿﺪ اﻧﺼﺎری و ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺠﯿﺪ اﻧﺼﺎری
و ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻀﺎ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ… .
دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ :اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
دوازدﻫﻢ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد…ﺑﺨﺸﯽ از
آن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ …
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ در ﯾﮏ ﺳﻄﺤﯽ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد؛ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن را دارﯾﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎﻟﯽ دادن آﻓﺘﺎﺑﻪ دزد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ روﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد
دارد ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق دان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
رد ﺷﺪن از ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ رد ﺷﺪن وﺟﻮد  15ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف …
… ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺎﺟﺮا را از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮده ای ﻫﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ر ُم ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮک ﮐﺸﻮرش از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻋﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ… .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﻧﯿﻮز  ،در ﻋﺼﺮ ﮔﺮم و داغ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺮداد؛ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﺸﺮق ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﺑﺘﺪا ﺗﯿﻢ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در ﻣﺤﻞ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن
وارد ﻣﺸﺮق ﺷﺪﻧﺪ… .
…< ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺰاده ﮔﻔﺖ :درﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ دو ﺑﺨﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮداری و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات ﻣﺎ اﯾﻦ  60ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﺷﻬﺮداری را زﯾﺎد ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺮدم ﺑﻪ …
… .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﺋﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ آن اﺻﻮل ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ و
در آن ﺧﻄﻮط ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ اﺋﺘﻼﻓﯽ -اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ و
ﮐﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد؟ …
… :ﻋﻤﺪه وزراﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ رد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺻﺪﯾﻒ ﺑﺪری ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ،ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را رﺻﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮد… .
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺸﺪ .دو روز ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ وی را
ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .در  10ﺑﻬﻤﻦ  ،1392ﻧﺠﻔﯽ از رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد و ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﺮد… .
… ﻣﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان را ﻗﻄﻌﺎ رد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در دﻫﻪ  70ﺑﻮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮﻗﺪر ﭘﻮل ﺑﺪﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر آش ﻣﯽ
ﺧﻮرد و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮل ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در دوره ﻣﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از آرزوﻫﺎی ﻣﻦ در ﻃﻮل  12ﺳﺎل ﺷﻬﺮداری ام اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺷﻬﺮداری و ﻣﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدم ﯾﺎ دوﻟﺖ …
… .اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ و از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای
اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان و ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ )ﻣﺎدۀ … 10
… وی اﻓﺰود :اﮔﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮی در دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ وزارت
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از
ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ وزرا ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ …
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ،ﻣﻬﺮان اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن در ﯾﺎدداﺷﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان
ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی واﺣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺮون داد
آن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ روز ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﯾﮏ روزﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﯾﮏ روز ﭘﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮز  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺻﻨﻒ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ای
ﻫﺴﺘﯿﻢ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺮﻓﯽ ﻃﯽ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻧﻮﺷﺖ :دو روز ﭘﯿﺶ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ 17
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ – ﺑﺠﺰ
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری -در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ  50درﺻﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ… .
… .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .وی دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ را در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای رﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا دارد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ… .
دوﻟﺖ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺗﮑﺜﯿﺮ

ﺷﻮد* .ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﺑﻮﺷﮑﻨﯽ در دوﻟﺖ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،وزارت زﻧﺎن
در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮادی در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی وزارت و ﺻﺪارت و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر را از اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر …
… ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺰاده ﮔﻔﺖ :درﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ دو ﺑﺨﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮداری و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات ﻣﺎ اﯾﻦ  60ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﺷﻬﺮداری را زﯾﺎد ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪم …
…؛ اﻣﺎ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ رﺳﻤﯽ وزرای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﮐﻨﻮن …
اﺻﻮﻟﮕﺮا در دوﻟﺖ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ  50درﺻﺪی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮور ﻟﯿﺴﺖ وزرای دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺖ :اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮادی ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ
اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ …
… ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺰاده ﮔﻔﺖ :درﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ دو ﺑﺨﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮداری و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات ﻣﺎ اﯾﻦ  60ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﺷﻬﺮداری را زﯾﺎد ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ …
اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن ﮐﻪ از دوران وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ از
ﺳﺎل  1390ﻣﻌﺎون ﻋﺮﺑﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺎل  92و اﺑﺘﺪای روی ﮐﺎرآﻣﺪن دوﻟﺖ

روﺣﺎﻧﯽ و اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد اﻣﺎ
او در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ… .
… وﻃﻦ اﻣﺮوز درﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﭼﯿﻦ را ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
وﻃﻦ اﻣﺮوز  ،ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ﭼﯿﻦ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪه و ﻣﺴﺆوﻻن ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ …
… ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج
اﯾﺮاﻧﯽ **ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد  -1-3 :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز …
… در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح و در ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ آن ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ… .
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