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فضای رانتی ، راه را برجذب سرمایه بسته است
 به هــر حال ســاختار 
و  ایران  اقتصاد  بی ثبات 
همچنین تصمیم گیری های غیرپایدار در کنار اقتصاد 
مبتنی و متکی به درآمدهای رانتی نفتی و نیز وجود 
انحصارگرایــی و جــوالن مافیا در ابعاد و ســطوح 
مختلف تجاری ایران که بعینه شــاهد آن هســتیم، 
عمال راه را برای ورود سرمایه خارجی به ایران بسته 
است. زمانی که اقتصاد ایران در انحصار برخی افراد 
و باندهــای مافیایی قــرار دارد و این افــراد و باندها 
از دالر و ســکه گرفته تــا واردات و صادرات خودرو، 
دارو، کاالهای اساســی و... را در چنبره خود دارند و 
در سال های گذشته این فضای انحصارگرایی، رانتی و 
مافیایی در اقتصاد کشور تشدید هم پیدا کرده است؛ 
به گونه ای کــه واردات، صادرات و تولید محصوالت 
در انحصار یک فــرد یا باند مافیایی خاص قرار دارد. 
قاعدتا در چنین شرایط نامناسبی، فضایی برای جذب 
ســرمایه گذاری خارجی وجود نــدارد. ضمن اینکه 
بحث فقدان زمینه مناســب برای ایجاد کســب وکار 
و نیز نوع قراردادهای تجاری خارجی در ســال های 
گذشته در عدم جذب سرمایه خارجی در کشور مؤثر 
بوده اســت. در کنار آن مســائل دیگــری مانند عدم 
مالکیت خارجی بر شرکت ها و نهادهای اقتصادی و 
مالی ایران هم مزید بر علت است؛ چون طبق قوانین 
داخلی هیچ فرد و شرکت خارجی حق مالکیت بیش 
از ۴۹ درصــد در داخل ایران را نــدارد. پس طبیعی 
اســت که فضا برای جذب سرمایه خارجی در ایران 
وجود نداشــته باشد؛ در حالی که در ترکیه نه تنها این 
موانع و عوامل بازدارنده برای جذب سرمایه خارجی 

وجود ندارد؛ بلکه مشــوق هایی برای افزایش هرچه 
بیشتر ســرمایه گذاری خارجی در دســتور کار دولت 

قرار دارد.
  افزون بر تمام عواملی که به آنها اشــاره کردید   .

«نگاه سیاســت زده و امنیت زده» تــا چه اندازه در 
عدم جذب سرمایه خارجی مؤثر بوده است. به هر 
حال باید پذیرفت که عمال شــرایطی در داخل رقم 
با وجود درخواست های رسمی  که  خورده اســت 
برخی مقامــات دولت مانند وزیر امور خارجه برای 
کشورها  دیگر  مقیم  ایرانی  اتباع  ایرانیان،  بازگشت 
هم جرئت و جســارت بازگشت به ایران را نداشته 
باشند، چه برســد به آنکه مسئله ســرمایه گذاری 

خارجی در ایران مطرح باشد؟
اتفاقا برخالف مقامات ترکیه متأسفانه مسئولین 
ایران یک نگاه سیاســی و امنیتی به مسائل پیرامونی 
دارند. لذا مســئله ســرمایه خارجی و اتباع خارجی 
را هم از نگاه سیاســی و امنیتی مــورد ارزیابی قرار 
می دهند، این در حالی است که مقامات ترکیه اساسا 
خوانشــی معامله گرایانه، منعطف، هوشــمندانه و 
عمل گرایانه را در اقتصاد، سیاســت، دیپلماســی و 
دیگر ابعاد مدیریتی به کار بســته اند. لذا این تفاوت 
خصیصــه ماهوی مقامات ایــران و ترکیه هم قطعا 
می توانــد عامل مهمــی در عدم جذب ســرمایه در 

کشور باشد.
  از همیــن رهیافت وارد کالبدشــکافی بحران   .

عمیق تری شــویم. همان طور که در سؤاالت قبلی 
اشــاره شــد به اعتراف خود مقامات کشور نه تنها 
مصوبــه هیئت دولت به جذب یک مورد ســرمایه 

خارجی در ایران هم نینجامید، بلکه به عکس شاهد 
فرار سرمایه داخلی از کشــور هستیم؛ فرار سرمایه 
داخلی که روز به روز هم در حال افزایش اســت. 
چنان که به گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس یازدهم در بازه زمانی دوســاله بین ۹۷ تا 
۹۹ شاهد خروج بیش از هفت میلیارد دالر سرمایه 
از کشــور برای خرید خانه در ترکیه هستیم. فارغ از 
چرایی و عوامل فرار سرمایه داخلی که می تواند در 
قالب پارامترهای مدنظر شما ارزیابی شود، سؤالی 
که باید پرسید این است که چه افرادی مبادرت به 
خروج سرمایه و خرید خانه در ترکیه طی این مدت 

کرده اند؟
پاسخ به این سؤال شــما در گرو روشن شدن این 
پرسش است که چه افرادی، از چه طبقه اجتماعی با 
چه هدفی مبادرت به خروج سرمایه خود از کشور با 
هدف خرید خانه در ترکیه می کنند؟ در یک نگاه کلی 
می توان این افراد را در چهار گروه تقســیم کرد. یک 
طیف به افرادی باز می گردد که به دلیل چالش ها و 
مشکالت داخلی در ایران ذیل نبود ثبات و امنیت در 
اقتصاد ســعی می کنند برای حفظ سرمایه خود، آن 
را در قالــب خرید خانه به ترکیه منتقل کنند. از نگاه 
این افراد ترکیه محل مناســبی برای ســرمایه گذاری 
و خرید خانه اســت. گروه دیگر افرادی هســتند که 
ترکیــه را محلی برای عبور و گذار بــه اروپا و آمریکا 
می بینند. لــذا با خرید خانه در ترکیه و گرفتن اقامت 
موقت سعی می کنند بستر الزم برای گرفتن تابعیت 
کشورهای اروپایی و آمریکا را اخذ کنند. گروه سوم نیز 
به دنبال اســتفاده از فرصت های اقتصادی و تجاری 
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خارجی در ترکیه هســتند. چون به هر حال در ترکیه 
امکان برقراری روابط اقتصادی و تجاری با کشــورها 
و شــرکت های خارجی به مراتب راحت تر و آسان تر 
از داخل ایران اســت. گروه چهارم نیز اساسا با نگاه 
تفریحــی و تفننی به خرید خانــه و اقامت در ترکیه 
می نگرند. اما واقعیت آن اســت که هر چهار طیف 
که مبادرت به خرید خانه در ترکیه می کنند عمال به 

خروج سرمایه و ارز از کشور کمک می کنند.
  پیرو پرسش قبلی سؤال مهم تر ناظر بر این است   .

که این میزان از ســرمایه داخلی در این ابعاد از چه 
مسیری، توسط چه کســانی و چگونه از کشور خارج 
شده اســت، آن هم در شــرایطی که ایران به دلیل 
تحریم ها و سیاســت فشــار حداکثری آمریکا و نیز 
قرارگرفتن در لیست ســیاه FATF در یک بن بست 
جدی در حوزه مــراودات مالی و بانکــی قرار دارد. 
واقعا در راستای تحلیل شــما چه دست های پشت 
پرده و چه مافیایی در حوزه  خریــد خانه در ترکیه و 
به تبعش فرار این میزان از ســرمایه داخلی به ترکیه 

نقش دارند؟
همان طور که در پاســخ به سؤال قبلی تان اشاره 
کردم همه ایــن افراد و طیف ها که مبادرت به خرید 
خانــه در ترکیه کرده و یا می کنند به اندازه و ســهم 
خود و به نحوی ارز را از کشور خارج می کنند، منتها 
مسئله اصلی در راستای سؤال کلیدی شما این است 
که کشــور از سال ۹۷ تحت تحریم های شدید آمریکا 
قرار دارد و به دنبال این تحریم ها شــاهد پدیدآمدن 
ضوابط غیرعادی و شــدیدی علیه مناسبات بانکی و 
مالی ایران در خارج از کشور هستیم. چه کسانی توان 
خروج این میزان از ســرمایه از کشور را با هر هدفی 
دارند کــه بتوانند در ترکیه خانــه بخرند، آن هم در 
شــرایطی که بیشــتر افراد جامعه به دلیل تحریم ها 
تحت شــدیدترین فشــارهای اقتصادی و معیشتی 
هستند؟ واقعا جای سؤال دارد که چه افرادی از چه 
مکانیسمی، از چه مسیری و با پشتیبانی چه نهادهایی 
توانسته اند این میزان ارز از کشور خارج کنند تا بتوانند 
در ترکیه خانه بخرند، آن هم خانه هایی که یا در مرکز 
شهر استانبول و آنکارا قرار دارند و یا اساسا خانه ها و 
ویالهایی در شهرها و مناطق تفریحی ترکیه در کنار 
سواحل دریا به شمار می روند که قیمتشان بسیار زیاد 
اســت؟ از این جهت باید به این سؤال جواب داد که 
چه افرادی با چه توانی و از چه مســیری توانسته اند 
این میزان ارز را از کشــور خارج کنند و آن را به ترکیه 

انتقال دهند؟
  با این گفته ها و سؤاالت معنادارتان عمال ذهن به   .

سمت توان مافیایی سوق داده می شود؟
واقعیت امر آن اســت که وقتی در داخل کشــور 
به دلیل نوســانات ارزی عمال دولت با کمبود منابع 
دالری مواجه اســت و در چنین شــرایطی که بانک 
مرکــزی برای کنترل بازار ارز اقــدام به محدودیت و 
ممنوعیت خروج حجم باالی دالر از کشــور توسط 
مســافران خارجی و داخلی می کند و یا حتی اخیرا 
مسئله جرم انگاری برای نگه داشتن دالر را در دستور 
کار قرار داده اســت این پرســش جدی مطرح است 
که واقعــا چه توانی قــادر به خروج ایــن میزان از 
سرمایه به ترکیه برای خرید خانه است؟ من معتقدم 
بــه هیچ وجه امکان ندارد که ایــن میزان خروج ارز 
به ترکیه یا هر کشــور دیگری بدون آگاهی و نظارت 
بانک مرکزی طی این ســال ها صورت گرفته باشــد. 
چون واقعا این میزان از جابه جایی ارز و خروج آن به 
ترکیه بدون هماهنگی با بانک مرکزی عمال غیر قابل 
انجام اســت. بنابراین بانک مرکزی در این خصوص 

اطالعات و آگاهــی الزم و کافی را دارد. ضمن اینکه 
باید این واقعیــت را هم در نظر گرفت که اگر حجم 
تبادل پول و ارز از یک سقف مشخص عبور کند فورا 
نهادهای نظارتی، هم به مسئله ورود می کنند، حال 
اینکه مسئوالن مربوطه به این مسئله واکنش جدی 
نشــان نمی دهند و به رغم اینکــه تمامی این انتقال 
پول و ارز به ترکیه و دیگر کشــورها کامال قابل رصد 
و قابل کنترل اســت، اما توقفی در خروج سرمایه از 
کشور صورت نمی گیرد تردیدهای جدی را به وجود 
می آورد که یا عده ای در داخل کشور به عمد در حال 
خیانت به منافع ایران هســتند، آن هم در شــرایطی 
که ملت با تحریم های ظالمانــه و یک جانبه ایاالت 
متحده آمریکا و بحران اقتصادی و معیشــتی دست 
به گریبانند یا عده ای به شکل مستقیم یا غیرمستقیم 
در این خروج سرمایه از کشور و خرید خانه در ترکیه 
ســهیم و دخیل هســتند. در کنار آن فرض سوم این 
اســت که آیا این پول ها و سرمایه ها به مقصد ترکیه 

پول های تمیزی هستند یا خیر؟
  با در نظر داشتن هر ســه فرض شما می توان به   .

این مخرج مشترک و فرض چهارم هم رسید که شاهد 
پول شــویی در سایه خروج ارز و ســرمایه از کشور با 

هدف خرید خانه در ترکیه هستیم؟
اجازه دهید به جزئیات و مصادیق مســئله ورود 

نکنم.
  بســیار خب! ســؤال دیگری که باید پرسید این   .

است که چرا در دولت رئیسی نه تنها این روند متوقف 
نشد که شاهد تشدید خروج و فرار سرمایه از کشور با 

هدف خرید خانه در ترکیه هستیم؟
پاســخ به این سؤال مشخص است. چون به نظر 
می رســد دولت رئیســی هم برنامه ریزی مشخص 
و ریل گذاری روشــنی در حوزه اقتصــادی ندارد که 
بخواهد روندهای گذشــته را تغییر و حداقل، تعدیل 
کند. واقعا در طول این هشت ماهی که از عمر کابینه 
ســیزدهم می گذرد شــاخصه مثبتی که نشان دهد 
دولت به دنبال تغییر اوضاع اســت وجود ندارد. نه 
تنها هیچ برنامه ای ارائه نشــده است که حتی شاهد 
یک ســردرگمی جدی بیــن اجــزا و وزارتخانه های 
دولت در حوزه اقتصادی و معیشــتی هستیم. خود 
این مسئله برای افرادی که دارای سرمایه های کالن 
هستند بیشتر نگران کننده است و چون پیش تر عنوان 
کردم در علم اقتصاد ســرمایه به جایی خواهد رفت 
که در آنجــا ثبات و امنیت اقتصادی وجود داشــته 
باشد بنابراین طبیعی اســت که سرمایه ها به شکل 
فزاینده ای از کشور خارج شــوند. به دنبال این نکته 
اگر شــرایط فعلی و مســیر کنونی دولــت در حوزه 
اقتصــادی با همین روند ادامه پیــدا کند باید منتظر 
باشیم که سرمایه های بیشتری از کشور خارج شوند 
چون ســرمایه گذار داخلی به چشم خود می بیند که 
دولت نتوانسته اســت هیچ تحول اقتصادی مثبت، 
ولو حداقلی در کشــور ایجاد کند. زیرا اساسا دولت 
سیزدهم متأســفانه برنامه ای برای تحول اقتصادی 
نــدارد. بنابراین هیچ دلیل، توجیــه و بهانه ای برای 
افراد وجود ندارد که بخواهند ســرمایه های خود را 
در داخل کشــور نگه دارند. ضمنا واقعا نمی توان با 
دســتور اقتصاد را کنترل و مدیریت کــرد، کما اینکه 
دولت هــای قبلی هم نتوانســتند با نگاه دســتوری 

اقتصاد را مدیریت کنند.
  با توجه به این آسیب شناسی حضرتعالی از ضعف   .

دولت رئیســی در پیشبرد حوزه اقتصادی و معیشتی 
کشــور به عنوان عامل و پارامتــری مهم در خروج و 
فرار سرمایه داخلی از کشــور آیا عدم احیای برجام 

هم می تواند عامل مضاعفی در این حوزه باشد. چون 
همان گونه که پیش تر اشاره کردید تحریم های آمریکا 
یکی از عوامل شکست ورود سرمایه خارجی به کشور 
بود. از این منظر می توان پارامتر مذکور را در خصوص 
جذب ســرمایه های داخلی هم مطرح کرد. حال در 
چنین شــرایطی به باور شــما اگر برجام احیا شود و 
شاهد حصول توافق در وین باشیم می تواند به جذب 

سرمایه داخلی و حتی خارجی کمک کند یا خیر؟
از نگاه من احیای برجام و لغو تحریم ها تنها یک 

ُمَسکن برای اقتصاد ایران است.
  چرا؟  .

چون بــا احیای برجــام ایران تنهــا می تواند به 
بخشــی از پول های بلوکه شده خود در سایر کشورها 
دسترسی پیدا کند و در کنار آن ایران می تواند در سایه 
رفع تحریم های حوزه نفت به فروش بیشتر انرژی در 
بازارهای جهانی دســت یابد. لذا وضعیت اقتصادی 
ایــران کمی به حالت عادی باز خواهد گشــت. ولی 
نکته اینجاســت که در صورت احیای برجام معلوم 
نیســت این وضعیت تا چه زمان و تــا چه اندازه ای 
بــادوام و باثبات باشــد. چراکه امــکان دارد با روی 
کار آمــدن دولت جدید در ایــاالت متحده و یا حتی 
پیش تر از آن با پیروزی و برتری جمهوری خواهان در 
انتخابات میان دوره ای کنگره، اساسا توافق احتمالی 
با دولت بایدن کنار گذاشــته شود. بنابراین این توافق 

نمی تواند چندان پایدار باشد.
  پس از این بابت اســت که شــما احیای برجام   .

و حصول توافق در وین را یک ُمَســکن می دانید نه 
درمان؟

خیــر. حتی اگــر برجــام یــک توافق پایــدار و 
طوالنی مدت با آمریکا باشــد باز هم تأثیر شگرفی بر 

اقتصاد ایران نخواهد داشت.
  به چه دلیل؟  .

چــون همان گونه کــه قبال گفتم احیــای برجام 
می تواند به آزادی برخی منابع ارزی در سراسر کشور 
کمــک کند و در کنار آن درآمدهــای نفتی ایران هم 
قــدری افزایش یابد و به دنبــال این دو مجددا تکیه 
دولت روی منابع آزادشده و درآمدهای نفتی خواهد 
بود، همان گونه که دولت های پیشــین هم به این دو 
تکیه کرده اند. این یک رویه ثابت، چه قبل از انقالب و 
چه بعد از انقالب بوده که هر زمان که درآمد فروش 
نفت افزایش پیدا کرده است، دولت ها در اداره امور 
کشــور با فراغ بال بیشتر عمل کرده اند و هر زمان که 
فروش نفت کاهش پیدا کرده و یا به دلیل تحریم ها 
دولت دچــار محدودیت شــده اســت مشــکالت 
اقتصادی و معیشتی به خصوص برای مردم افزایش 

یافته. لذا مشکل اساسی جای دیگری است.
  و آن مشکل کجاست؟  .

مشکل اینجاست که ساختار اقتصادی ایران یک 
ســاختار معیوبی است. تا زمانی که وابستگی دولت 
به درآمدهای رانتی ناشــی از فــروش نفت اصالح 
نشود اتفاتی نظیر احیای برجام و لغو تحریم ها تنها 
می تواند یک ُمَســکن برای اقتصاد بیمار ایران باشد. 
اتفاقــا به نظر مــن تحریم ها به رغم تمام فشــارها 
و چالش هــای اقتصادی و معیشــتی بــرای مردم 
می توانست فرصت مغتنمی برای اقتصاد ایران باشد 
تا از درآمدهای رانتی حاصل از فروش نفت خالص 
شود. اما متأســفانه چه دولت روحانی و چه دولت 
رئیسی نتوانســتند از این فرصت استفاده کنند. چون 
در این برهه می توانســتند اقتصاد ایران را بدون رفع 
تحریم به یک اقتصاد بدون وابستگی به درآمدهای 
نفتــی بدل کنند. لذا تا زمانی کــه اقتصاد ایران وارد 
یک فضا و روند روشــن، سالم، شفاف و رقابتی نشود 
و کمــاکان متکی بــه درآمدهای حاصــل از فروش 
نفت باشــد، نه تنها احیای برجام و لغو تحریم ها به 
رفع برخی مشــکالت کمک نمی کند که می تواند در 
میان مدت و بلندمدت مشکالت را دوچندان کند. شما 
در همیــن چند روز اخیر دیدیــد که برخی مافیاهای 
وطنی اجازه ورود خودرو و یا حتی گوشت به داخل 
کشور را ندادند تا منافع آنها در این شرایط سخت که 
مردم با بحران معیشــتی دست و پنجه نرم می کنند 
کماکان حفظ شود. بی شک با وجود چنین مافیاهایی، 
احیای برجام و لغو تحریم ها شاید در کوتاه مدت آثار 
مثبت روانِی مقطعی بر اقتصاد ایران داشــته باشد، 
اما بعد از گذشــت مدتی دوباره مشــکالت به شکل 
جدی تر و پررنگ تری در اقتصاد و معیشت خودنمایی 
خواهد کرد؛ مشکالتی که هم باعث فرار سرمایه های 
وطنی از کشــور و در عین حال عدم جذب ســرمایه 

خارجی شده است.

طالبان و مهاجران افغان
ایــن روز ها دربــاره مهاجران افغان به ایران، در شــبکه های مجــازی و همچنین در 
روزنامه ها، مطالب و مقاالت فراوانی درج می شود که نشان از نگرانی نسبت به حضور رو 
به تزاید افغان های مهاجر در ایران دارد! در این زمینه چند نکته درخور تأمل وجود دارد:
۱- از ابتدای ظهور و پیروزی انقالب اســالمی و شــکل گیری نظام جمهوری اسالمی 
در ایران، به دلیل تهاجم و ورود نیرو های نظامی اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی 
به افغانســتان و اشغال آن کشور، با کمک و تحریک و حمایت غرب، به خصوص ایاالت 
متحــده آمریکا، و جریان های وابســته به آنان حرکت جهادی و تشــکل مجاهدان، اعم 
از ســنی و شیعه، در مقابل نیرو های مهاجم شــکل گرفت که سر انجام منجر به اخراج 

نیرو های مهاجم از افغانستان شد.
۲-اما بر اثر آن تهاجم و متقابال مقاومت های شکل گرفته، مردمان زیادی از شهرها و 
مناطق خود آواره شدند و تعدادی از آنان به ایران آمدند، آمار مهاجران افغان را تا حدود 
سه میلیون نفر ذکر کرده اند که بعضا در ایران ماندگار شدند، ازدواج کردند و زندگی دائم 

خود را در ایران ساختند!

با حوادث تلخ و شــیرین ناشــی از حضور افغان هاي محترم در ایــران، در مجموع 
حضور آنان تحمل پذیر و از بعد انســانی، رفتار های آنان غیرسازنده تلقی نمی شد؛ بلکه 
نقش آنان در موارد بســیار مثبت و مؤثر در اقتصاد ایران به حساب می آمد. در سال های 
اخیــر برای رفع محرومیت های فرزندان ناشــی از ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی که 
نهایتا مســئولیت خانواده و فرزندان خود را پذیرا نشــده و ایران را ترک کرده و همسران 
خود را با چند فرزند تنها گذاشته بودند، مصوبه و قانونی در مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسید که هویت این گونه فرزندان به رسمیت شناخته شود و به نام مادر برای شان 

شناسنامه و هویت ایرانی به ثبت برسد!
۳- در ماه های اخیر و به دنبال تهاجم و تسخیر و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، 
که گفته می شــود با توطئه و دسیسه آمریکا و حمایت های بی دریغ قطر صورت گرفته، 
موج جدیدی از هجوم آوارگان و مهاجران افغان به کشور های دیگر و از جمله به ایران را 
به وجود آورده است، آمار جدید را بین شش تا هشت میلیون نفر در ایران ذکر می کنند و 
همچنین از قول مقامات رسمی، تعداد ویزا های صادره روزانه را تا پنج  هزار نفر و اغلب 

۱۰ هزار نفر برای سفر به ایران ذکر کرده اند!
البته اینها آمار رســمی است، غیررسمی ها و آنانی که به صورت قاچاق همه روزه از 

مرز ها عبور کرده و وارد ایران می شوند، جداست!!!
سؤال اساسی این است که نهاد ها و مقامات مسئول چه کنترل و نظارتی بر این حجم 

گسترده مهاجرت ها دارند؟
 آیا می دانند اینان به کجا می روند؟

 در کجا اسکان می گزینند؟
 دارای چه گرایش و وابستگی هستند؟

 به چه نیتی به سمت ایران آمده اند؟
 اگر به قصد پناهندگی است، چرا اغلب خانواده خود را همراه نیاورده و مجرد آمده اند؟
 اگر صرفا برای کار و اشــتغال آمده اند، دارای چه میزان ســواد کالسیک و مهارت های 

شغلی هستند؟
 در شــرایط بروز بحران، چه نشــانه و ردی از آنها در دســترس است که بتوانند آنان را 

فرا بخوانند؟
 آیا برای نگرانی های ابراز شده از سوی برخی رسانه های ملی و حتی برخی کارشناسان 
نســبت به عواقب این گونه ورود و سیل جمعیتی افغان های ناشناس و بعضا مشکوک، 

پاسخ مدلل و منطقی برای ارائه وجود دارد!؟
۴- به نظر می رسد که تا بیش از این دیر نشده، برای حفظ دستاورد های چندین ساله 
در ارائه خدمات انســانی به افغان های محترم مقیم ایران که از همه گونه خدمت مؤثر 
برخوردار شــده اند و همچنین تداوم رعایت حقوق انسانی افراد شریف و درخور احترام 
بــرادران و خواهران افغان مقیم و مهاجر ایران، ســریعا نســبت به کنتــرل ورود و نیز 
ساماندهی سیســتمی قابل اتکا برای رصد مداوم مهاجران محترم اقدام شود، تا مثال از 
طریق دریافت نوعی خدمات حضور و موقعیت استقرار خود را اعالم دارند تا بشود سره 
را از ناسره جدا کرد و در شرایط بحرانی، خواب آشفته نبینیم و در عین حال ارائه خدمات 
با ارزش و فراوان انجام شــده به افاغنه گرامی، به خاطر انجام برخی تخلفات که ممکن 

است واکنش های تند را به همراه داشته باشد، هباء منثورا نشود!!!

سفیر پیشین ایران در انگلستان
سید جالل ساداتیان
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