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بخش هایی از کنوانسیون های اف.ای.تی.اف از 
سوی ایران در حال اجرا است، در حالی که در طول 
بیش از 2 س��ال اج��رای آن مجلس آنها را تصویب 

نکرده و شورای نگهبان نیز تأیید نکرده است.
مجلس ش��ورای اسالمی دو کنوانسیون پالرمو 
و سی.اف.تی را تصویب کرده اما نتوانسته از تأیید 
شورای نگهبان نیز بگذرد. دولت آن را غیر قانونی 

امضا و بخش های از آن را اجرا کرده است.
ش��ورای نگهبان در بررسی های خود اصالحات 
اساس��ی را در دو کنوانسیون خواستار شده بود که 
البته ش��دنی هم نیست، ش��ورای نگهبان سرانجام 
آنها را رد کرد و مجلس نیز دو کنوانسیون پالرمو و 
سی.اف.تی را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.

دولت اصرار بر تصویب این دو کنوانس��یون در 
مجمع تش��خیص مصلحت دارد، منطقی قوی هم 
ب��رای اصرار خود ارائه نمی ده��د، تنها منطقی که 
مطرح می کند این اس��ت که پیوس��تن به اف.ای.

ت��ی.اف و اجرای کنوانس��یون های آن را برای حل 
مشکالت اقتصادی مفید می داند.

استدالل ارائه شده از سوی دولتمردان منطقی 
نیس��ت چرا که رئیس گروه اقدام مالی )اف.ای.تی.
اف( ک��ه یک آمریکایی اس��ت، ایران را کش��وری 

حامی تروریسم معرفی کرده است!
رئیس گ��روه اقدام مالی صراحت��اً گفته ایران 

تروریست است و از تروریست ها حمایت می کند.
چنی��ن موضع تندی علیه جمهوری اس��المی 
ایران در سازمان اف.ای.تی.اف نوید آن را می دهد 
با ورود رسمی ایران به این سازمان، اقدامات علیه 

کشورمان نه تنها آغاز بلکه شدت هم میگیرد.
با توجه به این که توافق هس��ته ای نتوانس��ت 
دس��تاوردی برای ایران داشته باشد و حتی مشکل 
س��از هم شده اس��ت، اصرار بر پیوستن به اف.ای.

تی.اف نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
مجمع تش��خیص مصلحت نظام در حال بررسی 
سی.اف.تی و پالرمو است، در چند جلسه گذشته رأی 
گیری برای این دو کنوانسیون انجام نشده است. مخالفین 

این دو کنوانسیون بیشتر از موافقین آن هستند.
در جلس��ه آخر نیز مجمع مصلحت اندیش��ی 
ک��رد و در باره پالرمو و س��ی.اف.تی نظر نداد، چرا 
که می دان��د تأثیر روانی نظر مجم��ع بر اقتصادی 

دیده خواهد شد، آن هم در آستانه عید نوروز.
هر چن��د تأثیر مس��تقیم مدیری��ت دولت بر 
اقتصاد کش��ور اس��ت ک��ه باعث به وج��ود آمدن 
مش��کالت اقتصادی ش��ده اما با این وجود، اصرار 
بر پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف را نباید خارج از 

مدیریت اقتصادی دانست.
ظریف وزیر خارجه از مجمع تشخیص خواسته 
است برای حل مشکالت اقتصادی لوایح مربوط به 

اف ای تی را تأیید کند.
آقای ظری��ف پیش از این در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفته بود نه من و نه آقای رئیس جمهور هیچ 
تضمینی نمی دهیم که اگر به اف.ای.تی.اف پیوستیم 
مشکالت اقتصادی حل می شود. وزیر خارجه گفته 
بود اما می تواند تضمین بدهد که در صورت پیوستن 

بهانه از دست آمریکا گرفته می شود.
آقای ظریف چندی پیش در دانشگاه تهران در 
س��خنانی پیش از استعفا گفته بود، »نگوییم مردم 
۴۰ س��ال مقاومت کردند باز هم می کنند؛ پس ما 
چکاره ای��م؟ به عنوان کارگ��زار مردم وظیفه داریم 
فش��ار را از دوش م��ردم برداریم. برجام شکس��ت 
راهب��ردی ب��رای آمریکا ب��ود. »مردم ب��ه ما رای 
داده اند تا فش��ارها را بر آنه��ا کم کنیم... ما وظیفه 
داریم به عنوان کارگزاران مردم، فشار را کم کنم... 
همانگونه که نمی توانیم پش��ت پ��رده توطئه های 
امپریالیسم قایم بشویم و ناکارآمدی خودمان را به 
گردن آنها بیندازیم، پش��ت سر مقاومت مردم هم 

نمی توانیم قایم بشویم...«
اگر چنین است که آقای ظریف می گوید، پس 
چرا اصرار بر پیوس��تن به اف.ای.تی.اف وجود دارد، 
یا چرا اصرار بر مذاکره با آمریکا از س��وی او و دولت 
تدبیر و امید وجود داشت و سرانجام به توافقی رسید 

که نه تنها فشار را کم نکرد بلکه بر فشارها افزود.
اکنون نی��ز چه تضمین��ی می توانن��د بدهند 
ب��رای این ک��ه اگر ب��ه اف.ای.تی.اف پیوس��تیم و 
کنوانس��یون های آن را اجرا کردیم فشار اقتصادی 

مردم کاسته می شود؟
آقای ظریف اگر اعتقاد به ناکارآمدی دارد که 
باعث مش��کالت اقتصادی شده اس��ت، پس اصرار 
به پیوس��تن و پذیرفتن قوانینی که باعث تضعیف 

جمهوری اسالمی ایران می شود، برای چیست؟!
تواف��ق هس��ته ای ای��ران را تضعی��ف ک��رد و 
کنوانس��یون های پالرمو و س��ی.اف.تی نیز مرحله 

دیگری از تضعیف ایران را اجرایی می کند.
به نظر می رسد هنوز برجام درس عبرت برای 
برخی کارگزاران نشده است، اروپا برای همکاری با 
ایران س��ه شرط گذاشته است،  موشکی،  منطقه ای 
و به رس��میت شناختن رژیم اسرائیل،  برای اجرای 
اینس��تکس نیز پیوس��تن ایران به اف.ای.تی.اف را 
شرط کرده اس��ت،  با این ش��روط آیا برجام نباید 

درس عبرت برای همگان باشد؟
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تمرکز بنیاد برکت بر اشتغال زایی در 
حوزه  کشاورزی 
مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرم��ان حضرت ام��ام)ره( از تمرکز ای��ن بنیاد بر 
اشتغال زایی در حوزه  کش��اورزی و صنایع مرتبط 

با آن خبر داد. 
س��عید جعفری در حاشیه  بازدید از نمایشگاه 
بین الملل��ی چهار دهه دس��تاوردهای کش��اورزی، 
صنایع تبدیل��ی، تکمیلی، فناوری های پیش��رفته  
غذایی، صادرات و فعالیت های تشکل های جهادی، 
با بیان این مطلب، افزود: بنیاد برکت طی سال های 
گذش��ته در مجموع در 3۴5 طرح توانمندس��ازی 
اقتصادی مش��ارکت داشته که از 215 طرح خارج 
ش��ده است. از 13۰ شرکت باقی مانده، 3۰ شرکت 
با ظرفیت س��رمایه گذاری بیش از ۴2۰۰ میلیارد 
ری��ال در ح��وزه ی کش��اورزی فعال هس��تند که 
اش��تغال زایی مس��تقیم برای بالغ بر 28۰۰ نفر را 

سبب شده است. 
وی ب��ا اش��اره به برگ��زاری آیین ش��کرانه ی 
ایجاد 8۰ هزار اش��تغال مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
توس��ط س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
اواخ��ر بهمن م��اه به مناس��بت چهلمین س��الگرد 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اس��المی تأکید کرد: 
بالغ ب��ر 6۰ درصد از 3۰ هزار طرح اش��تغال زایی 
ک��ه در بخ��ش اجتماع محور ایجاد ش��ده اس��ت، 
 ب��ه ح��وزه ی کش��اورزی و زیرمجموعه ه��ای آن 

مربوط می شود. 
جعف��ری تصری��ح ک��رد: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
عم��ده ی نقاط هدف ما ب��رای فعالیت، در مناطق 
روس��تایی واقع اس��ت و با توجه به سیاس��ت های 
ابالغی س��تاد اجرای��ی فرمان حض��رت امام)ره( و 
تأکیدات دکتر مخبر رئیس ستاد، بخش کشاورزی 
از جمل��ه حوزه ه��ای اصل��ی برای ایجاد اش��تغال 
 به خص��وص در قالب طرح های کوچک و متوس��ط 

زودبازده است. 
مدیرعام��ل بنیاد برک��ت در ادامه توضیح داد: 
برای س��ال آینده ایج��اد و راه ان��دازی حدود 18 
هزار طرح اشتغال زایی را در حوزه ی اجتماع محور 
تعهد کرده ایم ک��ه حداقل 6۰ درصد آن به بخش 

کشاورزی و صنایع وابسته مرتبط خواهد بود. 
وی درب��اره  دالی��ل و چرای��ی حض��ور بنیاد 
برک��ت در نمایش��گاه بین الملل��ی چه��ار ده��ه 
دس��تاوردهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، 
و  ص��ادرات  غذای��ی،  پیش��رفته ی  فناوری ه��ای 
فعالیت های تش��کل های جهادی نیز گفت: حضور 
در این نمایش��گاه برای نش��ان  دادن گوش��ه ای از 
فعالیت ه��ای بنیاد برکت در حوزه ی کش��اورزی و 
افزایش ظرفیت و اشتغال زایی در این حوزه است. 
هم چنین بهانه ای است برای تقدیر از شرکت هایی 
که در این حوزه فعال هستند و بنیاد برکت با آن ها 
مش��ارکت اقتصادی دارد. برخی از این ش��رکت ها 
در زمینه ی دانش بنیان فعال هس��تند و گسترش 
فعالیت های آن ها می تواند کشور را از وابستگی در 

بخش کشاورزی برهاند. 

خبر یک
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عضو هیات رئیسه مجلس:

 دولت برای کسب تجربه
سفره مردم را کوچک کرد
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دادستان تهران خبر داد

بازداشت ۲۸۲ نفر 
در پرونده های اقتصادی اخیر

3

منطقه لواس��ان یکی از مناطق وزیر نشینی  است که بسیاری از مقامات اشرافی مسلک در حاشیـــه
به س��بب خوش آب و هوا بودن آن نگاه وی��ژه ای به این منطقه 
دارد. اغلب پش��ت ساخت و سازهای مختلف و غیرقانونی در این 
منطقه نیز همین مقامات اش��رافی قرار دارند. چندی اس��ت امام 
جمعه لواس��ان سعی کرده اس��ت که مقابل این تخلفات و جرائم 
بایس��تد و با افش��اگری از زمین خواری و فس��اد مال��ی در این 
منطق��ه گام ج��دی برای برخورد با این موارد برداش��ته اس��ت. 
رسانه ها نیز با ورود ویژه به این منطقه پرونده های مختلف فساد 
مال��ی را مورد بررس��ی ق��رار دادند. ح��اال اخبار خوب��ی پس از 
خبرهای بد زمین خواری و تخلفات مالی به گوش می رس��د. هر 
چند که این اخبار هم بعضا نمی تواند جبران خس��ارات عملکرد 

غیر قانونی برخی از مقامات و اعوان و انصارشان را بدهد.
چندی پیش بود که امام جمعۀ لواس��ان از بازداش��ت س��ه 
مس��ؤول اوقاف در شمیرانات و تهران به علت زمین خواری و سو 
استفاده از موقعیت شغلی خبر داده است. به گفتۀ »حجت االسالم 
س��عید لواسانی« مأموران وزارت اطالعات در حال بررسی پروندۀ 

این مسؤوالن متخلف هستند.
از س��وی دیگر خبر رسید که حکم تخریب ویالی دختر یکی 
از وزرای س��ابق صادر و اجرا شد. »علی حیدریان« شهردار لواسان 
خبر داد که » روز س��ه ش��نبه نامه به دادگستری زده ایم که به ما 
پیمانکار و نیروی انتظامی بدهد و امیدوارم شنبه یا یکشنبه حکم 

را اجرا کنیم.« و اجرای این حکم روز یکشنبه به وقوع پیوست.
 از این رو اقدام امام جمعه لواسان برای افشای این مفاسد آنهم از 
تریبون نماز جمعه این منطقه یکی از کارهای قابل تقدیر و رو به جلو 
بود که باعث شد زمینه افشاگری و برخورد با مفاسد دیگر را فراهم کند 

و رسانه ها در این زمینه به طور ویژه بر این منطقه متمرکز شوند.

با توجه به خبر تخریب ویالی دختر یک وزیر س��ابق به نظر 
می رسد بایستی نسبت به اموال برخی از مقامات خصوصا افرادی 

که از دولت جدا شده اند بررسی ویژه ای انجام شود.
جالب اینجاست که با وجود گرانی های سرسام آور سال جاری 
به نظر می رسد این اموال چند برابر شده است. وزرای دیگری نیز 
هس��تند که ازدولت جدا شده اند و بایستی در این خصوص اموال 

و دارایی آنان مورد بررسی قرار گیرد.
»سید ناصر موسوی الرگانی«، در همین رابطه بیان می کند: 
»برخ��ی بی اعتنا به مصائب این روزهای ملت به کاخ نش��ینی و 
خوش گذرانی می پردازند؛ مردم ش��اه را از کش��ور بیرون نکردند 
که برخی از مس��ئوالن در نظ��ام جمهوری اس��المی برای خود 
زندگی ش��اهانه در لواسان و شمال ش��هر تهران تشکیل دهند و 

فرزندانشان را به سوئیس و کانادا بفرستند.«
پرونده لواسان دو جز دارد. یکی مدیران سطح میانی هستند که 
بنابر منفعتی که داشتند سعی کردند با تخلفات کنار بیایند و از سوی 
دیگر مقامات بلند پایه ای که برخی ازمنابع خبری از توصیه های آنان 
برای ش��کل گیری این تخلفات ی��اد کرده اند. توصیه های که باعث 
شده مدیران میانی در این موارد بیشتر با متخلفین همراه باشند و 
به اصطالح پش��ت خود را قرص و محکم ببینند. اگر افشاگری امام 
جمعه لواسان نبود مشخص نبود که تا به کی این فسادها ادامه یابد. 
آنچه که می بینم در این رابطه دس��تور تخریب ویالی دختر یکی از 

وزرای سابق این پیوند را به خوبی نشان می دهد.
دادستان لواسان برای مبارزه با ساخت و سازهای خارج از محدوده 

و غیرمجاز ضمن اذعان به این که »اخیراً ساخت وس��ازهای غیرمجاز 
زیادی در لواسانات صورت گرفته«، به کالنتری های لواسان دستور داده 

که اگر ساختمانی فاقد تابلوی شناسنامه بود، با آن برخورد کنند. 
 این اقدام پیش��گیرانه نیس��ت و اثری بلند مدت ندارد. متولی 
اصلی نظارت بر س��اخت و سازها در شهر، شهرداری است و پلیس 

تنها بازوی اجرایی انجام این وظیفه است.
این درحالی است که »شکراهلل حسن بیگی« معاون استاندار 
تهران در حاش��یه افتتاح نمایشگاه های دستاوردهای چهل ساله 
انقالب اس��المی در شهرستان شمیرانات و شهر لواسان در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت:» بدون هیچ اغماضی با هرگونه ساخت 

و ساز غیر مجاز برخورد جدی خواهیم کرد.«
دس��تور دادستان لواس��ان، در واقع صحه گذاشتن بر این امر 
اس��ت که شهرداری لواسان از انجام وظایف ذاتی خود ناتوان بوده 
اس��ت. حیدریان، ش��هردار لواسان، چهارشنبه ش��ب در گفتگو با 
"تهران 2۰"، از مقامات کنونی لواس��ان در مس��ئله کالک س��لب 
مس��ئولیت کرد. براساس این اس��ناد، خیلی از پروانه های کالک 
)یک��ی از مناطق خوش آب و ه��وای لواس��ان( در دوره »حمید 
یعقوب نژاد« ش��هردار س��ابق لواسان صادر ش��ده اند. حیدریان، 

شهردار کنونی، معاون وقت یعقوب نژاد بود.
بنابرای��ن بایس��تی به طور وی��ژه موضوع تحقی��ق و تفحص از 
ش��هرداری لواس��ان و همچنین زمین خواری در این منطقه صورت 
گیرد و نهادهای مسئول از جمله قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی 

برای برخورد با متخلفان اقدام کنند.  جهان نیوز

به بهانه تخریب ویالی دختر وزیر سابق
لطفا اموال مسئوالن لواسان نشین هم مورد بررسی قرار گیرد

مهدی بختیاری

طی ماه های گذشته، صید  یک توس��ط گـزارش  ماهی  غیرقانونی 
کش��تی های چینی و برخی کشتی های ایرانی 
ب��ه روش ترال در آبهای جنوبی ایران در خلیج 
فارس و دریای عمان در رس��انه ها خبرساز شد 
و اعتراضات زیادی را از جانب صیادان محلی و 

مردم مناطق جنوبی کشور برانگیخت.
روش »ت��رال« به زبان س��اده نوعی صید 
ماه��ی ب��ه مقادیر باالس��ت که ط��ی آن، تور 
بزرگ ماهیگیری توسط شناورها در بستر دریا 

کشیده می شود.
س��ازمان ش��یالت طی قراردادی با برخی 
ش��رکت های چینی، از س��ال 9۰، اجازه صید 
فانوس ماهیان )ماهی ه��ای غیر فلس دار( در 

منطقه جنوب را به آنها داده بود.
فانوس ماهیان، ماهی های کوچکی هستند 
ک��ه در دریا های عمیق زندگ��ی کرده و حدود 
65درصد از کل ماهیان زیس��ت توده دریاهای 

عمیق را به خود اختصاص می دهند.
ای��ن گون��ه از آبزی��ان، در زم��ره ماهیانی 
هستند که بیشترین پراکنش، جمعیت و تنوع 
را در می��ان همه ب��ی مهرگان دارن��د و نقش 
بوم شناس��ی مهم��ی را به عنوان ش��کار برای 

موجودات بزرگتر ایفا می کنند.
با ق��رارداد میان ش��یالت و ش��رکت های 

چینی، کش��تی های صید ت��رال وارد آب های 
ایران ش��دند اما نحوه صیادی آنها به ش��کلی 
بود که نه تنها فانوس ماهیان بلکه هرآنچه در 

بستر دریا بود را نیز با خود می برد.
ای��ن نوع صید، عالوه ب��ر خالی کردن تور 
صیادان محل��ی که نان خ��ود را از این طریق 
به دس��ت می آورند، تمام ذخایر دریایی را نیز 

نابود می کرد.
همانطور که گفته شد، این موضوع )و نیز 
برخی صیادی ه��ای غیرقانونی دیگر( خصوصا 
در ماه ه��ای اخیر اعتراضات زی��ادی را در پی 
داش��ت. پس از افزایش مطالب��ات مردم برای 
رس��یدگی ب��ه موض��وع و برخود ب��ا آن که با 
واکنش درخور توجهی از س��وی دستگا ه های 
دولتی و مسئول مواجه نشد، سرلشکر جعفری 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
تاری��خ 1۰ بهمن ماه س��ال جاری در حاش��یه 
بازدید از بندرجاس��ک در جنوب شرق کشور، 
اعالم کرد: »سیستم های دولتی و شیالت نباید 
جلوی مردم در استفاده از منابع طبیعی دریا را 
بگیرند و با دادن مجوز به کش��تی های خارجی 

مردم را بیکار کنند.«
اظه��ار نظ��ر فرمانده کل س��پاه به همین 
توصی��ه محدود نش��د و دس��تور داد تا نیروی 
دریای��ی س��پاه نیز ب��رای حمای��ت از »مردم 
مس��تضعف و بهره برداری آن��ان از دریا« وارد 

عمل شود.
این اظهارات، سرآغاز برنامه جدیدی بود که 

طی آن، نیروی دریایی س��پاه با تش��کیل بسیج 
دریای��ی وارد عرص��ه برخورد جدی ب��ا صیادان 
متخلف و غیرقانونی در آب های جنوب ایران شد.

مسئولیت حراست از آبهای خلیج فارس و 
تنگه هرمز از اواخر س��ال 88 -پس از تفکیک 
وظای��ف دو نی��روی دریایی ارتش و س��پاه- بر 
عهده س��پاه پاس��داران قرار گرفت��ه و این نیرو 
عالوه بر خلیج فارس، در برخی نقاط س��احلی 
دریای عمان -ازجمله جاسک- نیز مستقر شد.

پس از دس��تور فرمانده کل س��پاه، دریادار 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی نیز اعالم کرد 
که یگان های این نیرو با هرگونه اقدام غیرقانونی 
صیادی در آب های ایران مقابله خواهند کرد و 
این را هم گفت ک��ه در چارچوب هماهنگی با 
مراجع قانونی و ارائه مستندات الزم به مقامات 
قضایی، دس��تور توقیف برخی از این ش��ناورها 
ازجمله چند شناور چینی را صادر کرده است.

فرمانده نیروی دریایی س��پاه با بیان اینکه 
مافیایی پشت ماجرای صید ترال و کشتی های 
چینی وجود دارد، تصریح کرد »ما مس��تنداتی 
در اختی��ار داری��م و اگر نیاز باش��د آنه��ا را رو 
خواهیم کرد ولی در ح��ال حاضر نمی خواهیم 
به این مسئله ورود کنیم اما می گوییم صیاد هم 

حقوقی دارد که باید حقش را از دریا بگیرد.«
به گفته دریادار تنگس��یری، هیچ کش��تی 
صی��ادی اجازه صید ت��رال در آب های کمتر از 
12 مای��ل را ن��دارد و این ن��وع صید در خلیج 

فارس ممنوع است.

 فرمان��ده نی��روی دریای��ی س��پاه ادام��ه 
داد: »این کش��تی ها گاهاً ت��ا ۷۰ تُن ماهی از 
گونه ه��ای مختلف صید می کنن��د که این امر 
تخلف بوده و غیر مجاز است و باید جلوی این 

کار گرفته شود.«
طبق اع��الم س��ردار  تنگس��یری، توقیف 
کش��تی های صید ت��رال مختص کش��تی های 
چینی نیس��ت و اگر کش��تی های ایرانی نیز به 
این کار مب��ادرت ورزند با حک��م و هماهنگی 

مراجع قانونی توقیف خواهند شد.
با اعالم این دستور از سوی فرمانده ندسا، 
برخ��ورد ب��ا قاچاقچیان ماهی آغاز ش��د. چند 
کش��تی توقیف ش��دند و طی آن چندصد تُن 
ماهی که به صورت غیرقانونی صید شده بودند، 
ضبط گردید و پرونده متهمین و متخلفین نیز 
به مراجع قضایی ارجاع داده ش��د؛ اقدامی که 
تقدی��ر صیادان محلی و م��ردم محروم جنوب 

کشور را در پی داشت.
گروه خبری برای نخستین بار پس از برخورد 
سپاه با صیادان غیرقانونی، برای تهیه گزارش در 
یکی از کش��تی های توقیف ش��ده نیروی دریی 

سپاه در خلیج فارس، حاضر شدند.
این کش��تی حامل ۷۰۰ تُ��ن ماهی، یک 
کش��تی باری مادر به حس��اب می آید و مابقی 
کشتی های صیادی، ماهی های صید شده خود 
را ب��رای انتقال به مقصد ) ازجمله کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس نظیر امارات(، در انبار آن 

ذخیره می کردند. فارس

گزارشی از توقیف کشتی
 با 700 تُن ماهی صید شده غیرقانونی

 غول ماهی خوار 
به تور افتاد

تغییر نام کنوانسیون مشکوک برای نیاز اساسی شدن نفوذ
جهانگیری: پیوستن ایران به لوایح چهارگانه! یک نیاز اساسی کشور است

3شرط جدید اروپا ادامه همکاری با ایران 

دستور کار جدید 
برای حذف ایران

از همه معادالت جهانی 

صفحه 5

فرانسه طرح سلطه بر اروپا را در سر می پروراند

رنسانس جاه طلبانه ماکرون
در اقدامی که بسیاری آن طراحی فرانسه بر اتحادیه 

اروپا بویژه پس از خروج انگلیس از این اتحادیه 
می دانند، رئیس جمهور فرانسه برنامه جامع مورد نظر 
خود را با توجه به نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی 

اروپا و تحوالت این قاره منتشر کرد

گـروه دیپلماسـی  اروپایی ها در  حال��ی ب��ا تمام ت��وان سیاس��ت های پرونـــــده
آمریکا برای فش��ار حداکثری علیه ایران را دنبال و از سه 
ش��رط جدید ب��رای ادامه همکاری با ته��ران خبر داده اند 
ان��گار ن��ه انگار امضایی مش��ترک با تهران بر س��ر توافقی 
بین الملل��ی را انجام داده اند؛ البته بای��د بدانند ملت ایران 
تحت هیچ ش��رایطی با خواسته های نامشروع و غیرمنطق 

آمریکا و غرب همراهی نخواهد کرد. 


