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عکس :ایرنا

سفیر ایران در روسیه مناسبات دو کشور را تشریح کرد

عزم مشترک تهران -مسکو
برای ارتقای روابط اقتصادی -تجاری
مریم ساالری

تجاری دو کشــور نتوانســته همپــای روابط
سیاســی ارتقا یابد .این در حالی اســت که
در سطح سیاسی و به لحاظ امضای اسناد
الزم بــرای زمینــه ســازی تحــول در روابط
اقتصادی ،همه اقدامات الزم انجام شده
و همــه اســناد و توافقــات صــورت گرفتــه
اســت .بنابرایــن بــه لحــاظ اراده سیاســی
و حــذف موانــع و بسترســازی در حــوزه
دیپلماســی ،هیچ مشکلی وجود ندارد .در
واقــع بایــد مشــکل را در بخشهــای دیگر
جســتجو کرد .یکی از مشکالت کشور ما در
بخش اقتصادی این است که شرکتهای
بزرگــی نداریــم کــه بتواننــد ظرفیتهــای
صادراتــی مــا را تجمیــع کــرده و آن را
ساماندهی کنند .شیوه تجارت خرده پا در
بازار بزرگ روســیه نمیتواند ظرفیتهای
موجــود را بــه فرصتهــای بالفعــل
تبدیــل کنــد .موضــوع دیگــر اینکــه بخش
گردشــگری که از مهمتریــن فرصتها در
روابط کشــورها با روســیه است ،سهمی در
روابــط اقتصــادی مــا با این کشــور نــدارد.
در واقــع مــا بدلیــل نبــود زیر ســاختها و
مشــکالت دیگــر ،با وجــود امضای اســناد
الزم ،نتوانســتهایم ســهمی قابــل توجــه
از جهانگــردان روس را داشــته باشــیم.
ایــن در حالی اســت که مثالً ترکیه ســاالنه
پذیرای چهار و نیم میلیون گردشگر روس
اســت .در عیــن حــال بایــد یــادآوری کرد
کــه ایران و روســیه هــر دو صــادر کنندگان
عمده انرژی هســتند و همین باعث شــده
صــادرات انرژی کــه قلم عمــده مبادالت
تجــاری ما با ســایر کشورهاســت ،ســهمی
در تجــارت مــا بــا روســیه نداشــته باشــد.
مشــابه ایــن وضعیــت را روســیه در روابط
خود با عربســتان ســعودی دارد که حجم
مبــادالت تجــاری دو کشــور کمتــر از یــک
چهــارم حجــم مبــادالت تجــاری ایــران و
روســیه اســت .باید در نظر داشــته باشــیم
که با وجود این مشــکالت ،روابط دو کشور
در عرصــه اقتصــادی و تجاری نیز هر چند
بــا آهنــگ آرام ،در حــال رشــد اســت .در
ســالهای اخیــر طرحهای جدیــدی مانند
نیروگاههــای هســتهای و حرارتی جدید در
حال اجراســت و در حــوزه ریلی و راه آهن
نیــز طرحهــای قابــل توجهــی در جریــان
اســت .روند صــادرات ایران به روســیه نیز
در حال رشــد است و در چهار سال گذشته
چهــار برابــر شــده اســت و تراز تجــاری در

برقــی کــردن خــط آهــن گرمســار اینچــه
بــرون ،آمادگی طرف روس بــرای احداث
خط راه آهن رشــت -آســتارا و چند پروژه
دیگر و در حــوزه پروژههــای نیروگاهی نیز
همکاریهــای خوبــی از طــرف روســیه در
حال انجام است.
ëëصرف نظــر از بحث روابــط دوجانبه
ایران و روســیه ،همکاری دو طرف در سوریه
یکی از وجوه اصلی همکاریهای مشــترک
به شــمار میآید ...خاصه آنکه طی ماههای
اخیــر ائتــاف ســه جانبه ایــران ،روســیه و
ترکیه برای حل بحران دمشــق وارد مرحله
جدیتری شــده اســت .ارزیابیتان از روند
این همکاریها چیست؟
میل به همکاریهای منطقهای ایران و
روســیه کم و بیش در گذشته وجود داشته
و دو کشــور در شــکلدهی بــه رونــد صلح
در تاجیکســتان و حمایــت از جبهه متحد
شمال در افغانستان در مقابله با طالبان،
همــکاری نزدیکــی بــا یکدیگر داشــتهاند.
علت این امر نیز وجود تهدیدات مشترک
و ضــرورت همــکاری برای ایجــاد صلح و
ثبات در منطقه بوده اســت .در خاورمیانه
و سوریه البته تراز جدیدی از همکاریهای
میــان دو کشــور را مشــاهده میکنیــم کــه
این همراهــی ابعاد گســتردهتر منطقهای
و انعــکاس جهانــی بیشــتری داشــت.
شــکلدهی به روند آســتانه که ساز و کاری
بــرای پایان جنــگ و حل و فصل سیاســی
بحــران ســوریه اســت ،ابتــکاری بــود کــه
توسط دو کشور شکل گرفت و ترکیه نیز به
این روند پیوســت .عمالً روند آســتانه تنها
ســاز و کار موفــق برای تأثیر گــذاری مثبت
بر تحوالت ســوریه اســت و ســایر ابتکارات
ناموفــق بودهاند .طی ســالهای اخیر ســه
کشــور ایران ،روســیه و ترکیه عمــاً در یک
جبهه قرار داشــتهاند و با شکست داعش،
موفقیتهــای روزافزون دولت ســوریه در
اعمال حاکمیت خود بر قلمروســرزمینی
خــود و اکنون با خــروج نیروهای امریکایی
و بازگشــایی ســفارتخانههای عربــی در
این کشــور ،عمــاً طراحی غــرب و ائتالف
همپیمانــان منطقــهای آن بــرای ســوریه
بــا شکســت مواجــه شــده اســت .ســوریه
تجربــهای ارزشــمند در همکاریهــای
منطقهای ایران و روسیه بوده و سطح این
همکاریهــا را بشــدت ارتقــا داد .در عیــن
حال ســمت و ســوی تحوالت سوریه نشان

خبرنگار دیپلماسی

اینکه رئیس جمهوری روســیه در  4سال گذشته  3بار به ایران سفر کرده و رؤسای
جمهوری دو کشور در  5ســال گذشته  15بار مالقات داشتهاند ،حکایت از روابط
حســنه تهران با همسایه شــمالی خود دارد .این را مهدی ســنایی سفیر ایران در
روسیه میگوید که معتقد است «ما به روابط با روسیه به عنوان روابطی پایدار و
نه متأثر از شرایط و تحوالت گذرا ،نگاه میکنیم .در روسیه نیز چنین درکی شکل
گرفته اســت ».با وجود ایــن ،واقعیتی انکارناپذیر هم در میانه روابط دو کشــور
وجــود دارد آنکه مبادالت تجاری و اقتصادی همپای روابط سیاســی ارتقا نیافته
اســت .برهمین اساس است که مقامات دو کشور در ســالهای اخیر و براساس
برنامههــای کالن خود افزایش ارتباطات اقتصادی و تجاری را نیز در دســتور کار
قــرار داده اند چنانکه ســنایی میگوید « :روند صادرات ایران به روســیه در حال
رشــد است و در چهار سال گذشــته چهار برابر شده اســت و تراز تجاری در حال
مثبت شدن برای ایران است».
اشتراکات تهران -مسکو در تحوالت منطقهای و بینالمللی عالوه براقتضائیات
همســایگی،دو کشــور را به ارتقــای همکاریها مجاب کرده اســت .نقشآفرینی
دو کشــور در بحران ســوریه از جمله مواردی اســت که میتــوان از آن به عنوان
یک تجربه موفق یاد کرد .پاســخهای مکتوب ســفیر ایران در روســیه به سؤاالت
«ایران» را در ادامه میخوانید.
ëëایران در سیاســت خارجی روســیه چه
جایگاهــی دارد؟ و ایــن جایــگاه تحــت
تأثیر چه شرایطی تعریف شده است؟
دو کشــور جمهــوری اســامی ایــران
و فدراســیون روســیه بــه دلیــل منافــع و
تهدیــدات مشــترک ،بــه نوعــی شــریک
یکدیگــر محســوب میشــوند .در
ســالهای اخیــر در کنــار رونــد توســعه
روابط دو کشــور ،جایگاه ایران در اســناد
باالدســتی سیاســت خارجــی روســیه
نیــز ارتقا یافته اســت .سیاســت روســیه
توســعه همهجانبه همکاریهــا با ایران
اســت و بنــد  94ســند سیاســت خارجی
روســیه کــه در  30نوامبــر  2016توســط
رئیــس جمهــوری ایــن کشــور اعــام
گردیــد ،بــه روابــط بــا ایــران اختصاص
یافته و در آن تصریح شــده که «روســیه
سیاســت توســعه همهجانبــه همــکاری
بــا جمهــوری اســامی ایــران را تحقــق
میبخشــد و همچنین تــاش میکند به
اجــرای مســتمر توافقــات جامــع حل و
فصــل اوضاع پیرامون برنامه هســتهای
ایــران بــر اســاس قطعنامــه شــورای
امنیــت ســازمان ملــل متحد به شــماره
 2231مــورخ  20ژوئیــه ســال  2015و
تصمیمات ذیربط شورای حکام آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی دســت یابد و
بــه ایــن فرآینــد مســاعدت همهجانبــه
مینمایــد ».در واقــع این اولیــن بار بود
کــه روابــط بــا ایــران در چنیــن ســندی
مطرح شــد .ما با روسیه جدیدی روبهرو
هســتیم که بهدنبــال چندجانبهگرایی و
ایجــاد ثبــات در منطقه اســت و در برابر
یکجانبهگرایی امریکا ایستادگی میکند.

ایــران و روســیه با تهدیدات مشــترکی از
جملــه تروریســم ،افراطگرایــی ،حضور
نظامــی امریــکا در منطقــه و گســترش
ناتــو بــه شــرق ،انقالبات رنگــی ،قاچاق
مواد مخدر ،بی ثباتی و تهاجم فرهنگی
غــرب مواجه هســتند .در عیــن حال هر
دو کشــور در رژیــم حقوقــی دریای خزر،
اجرایی کــردن کریدور شــمال – جنوب،
شکل دادن به اوپک گازی و موارد بسیار
دیگر بــا همدیگر اشــتراک منافع دارند.
شاید در شرایط کنونی در بین کشورهای
منطقــه کمتــر کشــوری بــه ایــن میــزان
عالئق مشــترک با روســیه داشــته باشد.
وتوی قطعنامه ضدایرانی یمن شــورای
امنیت ســازمان ملل توســط روســیه در
اواخر ســال  1396نیز تأییدی بر اهمیت
ایــران در سیاســت خارجی روســیه بود.
اکنون ایران و روسیه دو دولت همراه در
مســائل منطقهای و بینالمللی هستند.
ســطح گســتره دیالــوگ بیــن دو کشــور
ارتقــای چشــمگیری یافتــه اســت .آقای
پوتین در  4ســال گذشــته  3بــار به ایران
ســفر کــرده و دو رئیــس جمهــوری در 5
ســال گذشــته  14بــار مالقــات کرده انــد
کــه در کل تاریــخ چندصــد ســاله روابط
دو کشــور بــی ســابقه اســت .همکاریها
در ســوریه ابعــاد تــازهای بــه تعامــات
منطقهای دو کشــور افزوده اســت .اینکه
ترامــپ در دوره تبلیغــات انتخاباتــی
بــه عزم خود بــرای دور کردن روســیه از
ایران اذعان کرده بود ،نشــان از اهمیت
و تأثیرگذار بودن این روابط دارد.
ëëانتظار مــیرود مناســبات دوجانبه
تهران و مســکو در مقطع کنونی سیاست

خارجــی ایران کــه تحت تأثیر بازگشــت
تحریمهــای امریــکا و بــه خطــر افتــادن
اجــرای توافق هســتهای قــرار گرفتــه ،در
بســتر تازهای جریان داشــته باشــد .یعنی
وجــوه سیاســی و اقتصــادی ایــن رابطــه
متناســب با نیاز به تقویــت همکاریهای
متقابــل بازتعریــف شــود .در چنیــن
موقعیتــی چه دورنمایی بــرای این رابطه
میتوان متصور شد؟
در ایــن زمینــه ابتــدا باید بــه دو نکته
کلی اشــاره کنم؛ نکته اول ضرورت تنوع
بخشی به تعامالت خارجی کشور است.
امروزه دیگر کشــوری حاضر نیست همه
تخممرغهایش را در ســبد شرق یا غرب
بگذارد و کشــورها ،تنوع بخشی به روابط
خــود را الزمــه تأمیــن منافع و اســتقالل
خود میدانند .این بدان معنی است که
تحــوالت مقطعی ،نباید ســمت و ســوی
روابط ما را با جهان مشخص سازد بلکه
مــا باید روابطی پایــدار و متوازن و تأمین
کننــده منافــع خود بــا کشــورها و مناطق
مختلف جهان داشته باشیم.
نکتــه دیگــر اینکــه گرانیــگاه اقتصــاد
جهانی در حال حرکت به ســمت شــرق
اســت و ضــرورت دارد کــه مــا نیــز ایــن
تحــوالت کالن را در روابــط خارجی خود
مــورد توجه قــرار دهیــم .اینها مســائلی
اســت که باید در داخل کشــور بــا نگاهی
ملــی و ورای رویکردهــای حزبــی و
جناحــی ،بــدان نگریســت .موضــوع،
نــگاه به شــرق یــا نگاه بــه غــرب مطرح
نیســت بلکــه تأکیــد مــا بــر لــزوم رصــد
تحــوالت کالن در ســطح جهانی و اتخاذ
سیاســتهای متناســب بــا آن اســت تــا
ایــران از تحــوالت جهانی عقــب نماند و
در ترتیبــات منطقــهای و جهانی جایگاه
شایسته خود را کسب کند.
با ایــن رویکرد ،ما به روابط با روســیه
بــه عنــوان روابطــی پایــدار و نــه متأثر از
شــرایط و تحوالت گــذرا ،نــگاه میکنیم.
در روســیه نیــز چنین درکی شــکل گرفته
اســت .روســیه جزو همســایگان ماســت
و همســایگان جایــگاه بســیار مهمــی در
سیاست خارجی هر کشوری دارا هستند.
از طــرف دیگــر اکنــون روســیه نیــز مانند
ایــران و تعــدادی از کشــورهای دیگــر،
تحــت تحریمهای رو بــه افزایش امریکا
قــرار دارد و طرفین ضــرورت همکاری و
همفکــری جهت مقابله با این تحریمها
را درک کردهانــد .بــر همیــن اســاس دو
کشــور مصمــم بــه تعمیــق و گســترش
روابــط اقتصــادی در ابعــاد مختلــف

هســتند .بــر همیــن اســاس میتوانــم
بگویــم کــه اکنــون روابــط دو کشــور در
مســیری درســت و منطبــق بــر منافع دو
ملت قرار گرفته و آینده روشنی دارد.
تصمیمــات مهمــی در روابــط دو
کشــور اتخاذ شده و اســناد پایه و ضروری
فراوانی امضا شده که اجرایی شدن آنها
میتوانــد موجب جهش در روابط شــده
و این اســناد دورنمای خوبی برای روابط
دو کشور ترسیم میکند.
 ëëروســیه فــارغ از تالشهــای جمعی
کشــورهای عضــو برجام بــرای حفظ این
توافــق ،در روابــط دوجانبه خــود با ایران
چــه امکانــات ،ظرفیتهــا و شــرایطی را
بــرای تأمین منافــع اقتصادی کشــورمان
مهیــا کــرده اســت؟ بویــژه کــه ایــران در
جبــران تــوان کــم اروپــا بــرای اجــرای
سازوکار مالی ،روی شرکای سنتی خود در
حوزه شرق ازجمله چین و روسیه حساب
ویژهای باز کرده است.
روسیه موضع سازندهای در حصول و
حفظ برجام (در موضوع ســایت فردو و
نیز تبادل اورانیوم) داشــته و شفافترین
مواضــع را در حمایــت از برجــام اتخــاذ
کــرده و اروپــا را بــه پایبندی بــه برجام و
تأمیــن منافع ایران از این توافق تشــویق
کــرده اســت .این امــر در راســتای منافع
روســیه نیز ارزیابی میشــود زیــرا برجام
نماد چندجانبهگرایی و نیز توافق بســیار
مهمــی در زمینــه عدم اشــاعه اســت که
هــر دو موضــوع بــرای روســیه اهمیــت
راهبــردی دارنــد .مقامــات روس خروج
یکجانبــه امریــکا از برجــام و اعمــال
تحریم یکجانبه امریکا را به صریحترین
شــکل ممکن محکوم کردهانــد .در عین
حال خود این کشــور نیز تحت فشارهای
سیاســی و تحریمهای اقتصــادی امریکا
و مجموعــه غــرب قــرار دارد .قابــل ذکر
است که روســیه بر اجرایی شدن کریدور
شــمال – جنوب مصمم اســت تا روسیه
و شــمال اروپــا از طریــق ایــران بــه هنــد
متصل شــود و این امر مزیتهای زیادی
نصیــب کشــورمان خواهد کــرد .امضای
توافقنامــه ایــران و اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا در سال  1397نیز عرصه تازهای
در روابط ایران و کشورهای حوزه شمالی
بخصــوص روســیه گشــوده اســت و بــه
رونــق تجــارت خارجی کشــورمان کمک
خواهد کرد .در عین حال روســیه خریدار
محمولههــای نفتی کشــورمان اســت که
این امر در شــرایط تحریــم اقدامی مؤثر
است.

ëëبــه نظــر میرســد بــه رغــم نیــاز بــه
تقویــت همــکاری اقتصــادی تهــران و
مســکو ،سیاســتهای نفتــی دو کشــور بر
ایــن رابطــه ســایه انداخته اســت .چنان
کــه در اجــاس اخیــر اوپــک سیاســت
ترامــپ مبتنی بر افزایــش تولید و کاهش
دادن ســطح قیمتهــاى جهانــى نفت،
بــا هماهنگــی روســیه و عربســتان مــورد
پیگیــری قــرار گرفته بــود .سیاســتی که در
نهایت با وتوی شــمار دیگــری از اعضای
ایــن ســازمان نــاکام مانــد .در چنیــن
شــرایطی کــه ایــران نیازمنــد همســویی
بیشتری حداقل از ســوی روسیه به عنوان
یکــی از کشــورهای متحدش اســت ،چرا
شــاهد چنین مواضعی از سوی این کشور
هستیم؟
اساســاً اینکــه دو کشــور صــادر کننــده
انرژی همیشــه سیاســتهای نفتیشــان
منطبــق بــر هــم نباشــند ،چیــز غیــر
معمولی نیســت .روســیه به طور ســنتی
سیاســت مســتقل نفتــی خــود را داشــته
و عــدم عضویــت در اوپــک نیز بــه دلیل
همین مشــی مســتقل در حوزه انرژی در
روســیه بوده اســت .تصمیمگیــری برای
افزایــش یا کاهش تولید نفت در روســیه
بر اســاس نیازهای داخلی و تحلیل بازار
انرژی توســط مسئوالن این کشور صورت
میگیرد و بر همین اســاس اکنون شاهد
تصمیــم ایــن کشــور مبنــی بــر کاهــش
صــادرات نفــت هســتیم و جالب اســت
کــه به تصمیم اخیــر در کاهش صادرات
نفــت توســط روســیه و هماهنگــی که در
این زمینه با ایران داشــت توجه خاصی،
بخصــوص در داخــل کشــور ما نشــد .هر
چند به زعــم من نه افزایش و نه کاهش
صــادرات نفــت توســط روســیه ،هدفش
کشــور ما نبوده است ولی نحوه انعکاس
داخلی این اخبار و دوگانگی در انعکاس
آن ،توجهــات را بــه خود جلــب میکند.
البتــه بطــور طبیعــی رایزنــی گســترده با
روســیه یــا هــر کشــور صــادر کننــده دیگر
پیش از برگزاری نشســت اوپک میتواند
به نزدیک شدن مواضع کمک کند.
 ëëهمــکاری اقتصــادی دو کشــور
در مقطــع کنونــی بــرای رســیدن بــه چــه
نقطــهای هدفگــذاری شــده اســت؟
مختصــات ایــن مناســبات اقتصــادی در
مواجهه با تحریمهــای امریکا که الزامات
همکاریهــای بیشــتر از ســمت مســکو را
طلب میکند ،چیست؟
یک واقعیت در روابط ایران و روســیه
ایــن اســت کــه تعامــات اقتصــادی و

 در سالهای اخیر در کنار روند توسعه روابط دو کشور،جایگاه ایران در اسناد باالدستی سیاست خارجی روسیه
نیز ارتقا یافته است .سیاست روسیه توسعه همهجانبه
همکاریها با ایران است و بند  94سند سیاست خارجی
روسیه که در  30نوامبر  2016توسط رئیس جمهوری این
کشور اعالم گردید ،به روابط با ایران اختصاص یافته و
در آن تصریح شده که روسیه سیاست توسعه همهجانبه
همکاری با جمهوری اسالمی ایران را تحقق میبخشد
 اکنون روسیه نیز مانند ایران و تعدادی از کشورهای دیگر،تحت تحریمهای رو به افزایش امریکا قرار دارد و طرفین
ضرورت همکاری و همفکری جهت مقابله با این تحریمها
را درک کردهاند .بر همین اساس دو کشور مصمم به تعمیق
و گسترش روابط اقتصادی در ابعاد مختلف هستند

حــال مثبــت شــدن بــرای ایران اســت .در
عین حــال باید اذعــان کنیم کــه در زمینه
تجــاری و اقتصــادی با وضعیــت مطلوب
فاصله زیادی داریم.
ëëرونــد رایزنیهــای دو کشــور دربــاره
استفاده از ارزهای ملی در روابط تجاری دو
کشور و اســتفاده از سیستمهای پیام رسانی
مالــی با هــدف افزایش ســرمایهگذاریها و
تأمین مالی پروژههای عمرانی و توسعهای
کشور در چه شرایطی قرار دارد؟
گرایشــی به ســمت اســتفاده از ارزهای
ملــی در تجــارت ،در کشــورهای مختلــف
آغاز شــده و بتدریج در حال فراگیر شــدن
اســت کــه ایــن امــر دالیل خــاص خــود را
دارد .روســیه و چیــن بخشــی از مبــادالت
تجــاری دوجانبــه خــود را با ارزهــای ملی
انجــام میدهنــد .البتــه ایــن امــر نیازمند
بســترهای خاصــی ماننــد ثبات نســبی در
ارزش پــول ملــی اســت .در حــال حاضــر
حدود  30درصد صادرات روسیه به ایران
و  12درصــد صــادرات ایــران به روســیه با
ارزهای ملــی انجام میشــود و طرفین در
حــال مذاکــره بــرای افزایــش آن هســتند.
همچنیــن بانکهــای مرکزی دو کشــور در
حــال مذاکــره بــرای اســتفاده از سیســتم
جایگزینــی که به جای ســوئیفت دو کشــور
ایجــاد کردهانــد هســتند کــه امیدواریم در
آینــده نزدیــک بــه نتیجــه برســد .در عین
حــال تأمیــن مالــی پروژههایــی از جملــه

دهنده شکســت یکجانبــه گرایی امریکا در
منطقه شد.
موفقیــت دو کشــور در زمینــه همکاری
در ســوریه کــه پیچیدگیهــای فراوانــی نیز
داشــت ،ابعــاد تــازهای از همکاریهــای
منطقهای ایران و روســیه را خواهد گشود و
بــدون تردید افقهای جدیدی از همکاری
و تبــادل نظــر در دیگر مناطق نیز گشــوده
خواهد شد.
ëëچه ابعاد دیگری در روابط دو کشــور را
میتوانید مورد اشاره قرار دهید؟
روابط ایران و روســیه محــدود به حوزه
سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی نیســت
بلکــه گامهــای فراوانــی در زمینــه روابــط
فرهنگــی ،ورزشــی ،علمــی و آموزشــی،
دینــی و دیپلماســی عمومی و گردشــگری
برداشــته شــده اســت .در واقــع اقدامــات
مثبت در روابط در سالهای اخیر محدود
بــه تحویــل ســامانه اس  300و وتــوی
قطعنامــه ضــد ایرانــی مربوط بــه یمن و
یــا مجــوز ورود محصــوالت لبنــی و دامــی
ایران به بازار روسیه نیست .بلکه الیههای
مختلفــی از نخبــگان و مردم دو کشــور نیز
در چارچوبهای مختلف با هم به تعامل
پرداختهانــد میتوانــد در بهبود تصویر دو
کشــور نــزد یکدیگــر مفیــد باشــد .روابــط
دو کشــور در عرصههــای غیــر دولتــی و در
حوزه جامعه مدنــی و فرهنگی نیز نیاز به
اقدامات بیشتری دارد.

