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فرانسویها«ترامپ»میخواهند؟
در حالی که موج جلیقه های زرد می رود
تا خــواب آرام ماکرون را به کابوس سقوط
بدل کند ،دونالد ترامپ در توئیتی با تمسخر
رئیس جمهور فرانسه نوشت« :توافق پاریس
چندان برای پاریس خوب کار نمی کند! در
سراسر فرانسه تظاهرات و شــورش است.
مردم نمیخواهند ارقام هنگفت بپردازند.
ارقامی که بیشترش به کشورهای جهان
سوم می رود (و به شکل نامعلومی خرج می
شود) تا از محیط زیست محافظت شود .آن
ها فریاد می زنند "ما ترامپ را می خواهیم"!»
امــا آیــا فرانسوی ها رئیس جمهوری شبیه
ترامپ می خواهند؟ واقعیت این است که
حال اقتصاد دنیا در یک دهه گذشته خوب
نبوده و نیست .بحران مالی سال ۲۰۰۸
آمریکاراتامرزورشکستگیبرد،درسالهای
بعد این موج به یونان ،اسپانیا ،فرانسه و ...نیز
رسید .بحران هایی که هنوز گریبانگیر این
کشورهاست .در این میان ،ترامپ توانست
در انتخابات  2016با شعار ایجاد اشتغال و
البته ساختن دوباره آمریکا به قدرت برسد .او
همچنیننرخبیکاریرابهرقمبیسابقه3.9
درصدرساندوبامهاجرانسختبرخوردکرد.
پس از آن با هزینه ساز خواندن پیمان های
بین المللی برای آمریکا از بخش زیادی از آن
ها خارج شد و راه یک جانبه گرایی را در پیش
گرفت .اقداماتی که توانسته در کوتاه مدت
حمایت مردمی را به خود جلب کند .هر چند
تحلیلگرانازآثارمخربتصمیمهایترامپ
دربلندمدتسخنمیگویند.ششماهپساز
انتخابترامپ،سیاستمداریجواندرفرانسه
به قــدرت رسید .رئیس جمهوری که سعی
کرده جای خالی ترامپ را در عرصه های بین
المللی پر کند .امانوئل ماکرون در قبال انکار
رئیس جمهور آمریکا ،خواستار شفافیت قتل
خاشقچی شده است .رئیس جمهور پوتین را
به خاطر ایجاد تنش در اوکراین و حتی نفوذ
سایبری روسیه در انتخابات غرب با لحنی
تند سرزنش کرده است .همچنین ،در هفته
های اخیر از ایجاد ارتش اروپایی سخن گفته
است .ماکرون در حالی خود را بر پویایی در
عرصه دیپلماسی ،حمایت از دموکراسی،
حقوق بشر ،محیط زیست و ...متمرکز کرده
است که در عرصه داخلی با عدم مقبولیت
مواجه اســت .فرانسه هنوز نتوانسته پس
از بــحــران مالی ســال هــای گذشته روی
پای خود بایستد .این در حالی است که
سیاست های ریاضتی نیز مردم را به سوی
فقر و ناامیدی کشانده است .نرخ بیکاری
 9.1درصد است .فرانسوی ها هم مایلند
رئیس جمهورشان همچون ترامپ برای
رفع بحران ها ،روی چالش داخلی تمرکز
کند .در حالی که نمی دانند ترامپ نیز خود
در مواردی عامل تخریب اقتصاد آمریکا بوده
است؛ از جمله ایجاد تعرفه هایی بر واردات
فوالد و آلومینیوم که باعث انتقال صنعت
شرکت های بزرگی همچون جنرال موتورز
و هارلی دیویدسون از آمریکا می شود.

توئیت روز

ری ــچ ــارد هـــاس ،رئــیــس اندیشکده
آمریکایی شورای روابط خارجی :اروپا
بهسرعتازباثباتترینمنطقهجهانبه
جاییتبدیلشدهکهاثریازباثباتترین
منطقه جهان در آن نیست؛ پاریس در
شعله های آتش است .عصر مرکل رو به
پایان است .ایتالیا در حال اجرای بازی
خطرناک «جوجه» با اتحادیه اروپاست،
روسیه در حال تجزیه اوکراین و بریتانیا
سرگرم برگزیت است.اینها همگی به
معنایتکرارتاریخهستند.

امیرقطروپادشاهعمانبهنشستشورایهمکاریخلیجفارسدرریاضنرفتند

مرگتدریجییکشورا
یونهمیننشستشورایهمکاریخلیجفارس
س 
در حالی دیروز در ریاض آغاز به کار کرد که سران
قطر و ُعمان به عنوان دو عضو این شورا از مجموع
شش عضو ،حضور نیافتن خود در این نشست
را اعالم کردهاند .یک سال و نیم قبل سه کشور
عضو این شورا اعم از امــارات ،بحرین و عربستان
سعودی به اضافه مصر به بهانه حمایت قطر از
تروریسم روابــط دیپلماتیک خود با این کشور را
قطع کردند و آن را از زمین ،هوا و دریا به محاصره
خود درآوردنــد ،حتی عربستان سعودی گذرگاه
«سلوی» تنها گذرگاه زمینی با قطر را به روی این

کشور بست و اکنون بعد از گذشت یک سال و نیم
با وجود تالشهای امیر کویت برای آشتی دادن
این کشورها ،محاصره قطر همچنان پابرجاست و
چهارکشورمذکوربرخواستههای۱۳گانهخوداز
جمله کاهش روابط دوحه با ایران ،تعطیلی شبکه
الجزیرهکهازآنبهعنوان«امپراتوریرسانهایقطر»
یادمیشود،توقفحمایتقطرازاخوانالمسلمین
وحماسو...تأکیددارند.بهرغمتالشهایامارات
و عربستان بــرای القای ایــن مطلب که شــورای
همکاری خلیجفارس همچنان به قوت خود باقی
است اما اختالفات بین کشورهای عضو این شورا

ادامه خانه تکانی ترامپ با تغییر سومین رئیس کارکنان کاخ سفید

ژنرالکلیهم رفتنی شد

«بــدون شک ژنــرال کلی به عنوان رئیس کارکنان
کاخسفید،فردیباروحیهجدیاست؛درجاییکه
مملوازجنجالاست،بدونجنجالکارهارابهپیش
برد که کار شگفت آوری است ».این ها صحبت های
سال گذشته دونالد ترامپ است .او از این که سال

گذشته در میان تعداد زیاد عزل و نصب ها در کاخ
سفید ،ژنرالی نظامی را یافته بود که می تواند به
امور پیچیده کاخ سفید نظم دهد خوشحال بود .اما
رئیس جمهور آمریکا مرد لحظه هاست؛ بدون هیچ
گونه آینده نگری یا مرور اتفاقات گذشته .بنابراین
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آبروریزی دست
از سر ترامپ برنمی دارد

به حدی شدت گرفته که احتمال مرگ تدریجی
این شورا را قوت بخشیده است همچنان که قطر
بارهابهخروجازاینشوراتهدیدکردهاستوعالوه
بر آن حضور نیافتن سران شش کشور عضو این
شورا در نشستهای آن حاکی از عمق اختالفات
در این شوراست به گونهای که در نشست سال
گذشته نیز که به میزبانی کویت برگزار شد سران
عربستان ،امارات و بحرین شرکت نکردند.چند
روز پیش قطر اعالم کرد که «عبداللطیف الزیانی»
دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس دعوت نامه
ملک سلمان از قطر برای شرکت در نشست ریاض
رابه«سلطانالمریخی»وزیرمشاوردرامورخارجه
قطر تقدیم کرده است.این دعوت به رغم اذعان
برخی مقامات چهار کشور به عمق اختالفات با
قطرصورتگرفتهمچنانکه«خالدبناحمدآل
خلیفه» وزیر خارجه بحرین در مصاحبه با روزنامه
سعودی «الشرق األوسط» گفت که اختالفات ما با
قطر عمیق است.روزنامه قطری «الشرق» با اعالم
خبرمشارکتنکردن«تمیمبنحمدآلثانی»امیر
قطر در نشست ریاض ،در مطلبی با عنوان «قطر
همچنان آزاد باقی خواهد ماند» ،با یادآوری اقدام
ظالمانهچهارکشوردرمحاصرهقطرنوشت«:حتی
پخش سرود ملی قطر و برافراشتن پرچم آن در
محل برگزاری نشست نتوانست این کشور را به
شرکت در این نشست ترغیب کند و قطر همچنان
پایدار باقی خواهد ماند و تاریخ هرگز سه کشور
محاصرهکننده قطر (عربستان ،امارات و بحرین)

را که پشت درهــای بسته علیه حاکمیت قطر و
بخشید».عمان
استقاللآنتوطئهکردند،نخواهد
ُ
نیز از جمله کشورهایی است که مشارکت نکردن
سلطانقابوسدرایننشسترااعالمکردهاست.
روز شنبه خبرگزاری ُعمان در خبری اعالم کرد
که «فهد بن محمود آل سعید» معاون نخستوزیر
در امور شورای وزیران ،به عنوان نماینده سلطان
قابوس بــرای شرکت در س ـیو نهمین نشست
شورای همکاری خلیجفارس ،به ریاض میرود.
برنامه اعالم شده نشست هم ضعیفترین دستور
کار نشستهای سران این شوراست .فقط قرار
اســت میزبان سابق یعنی امیر کویت و میزبان
فعلی یعنی پادشاه عربستان سخنرانی کنند و
بقیه سخنرانی نخواهند داشت.از دیگر سو ،این
اولیناجالسسرانشورایهمکاریخلیجفارس
استکهقبلازآننشستمقدماتیوزیرانخارجه
برگزارنشدهونشستکمیتههاهمدرکشورمیزبان
نبوده است .همچنین برای دومین بار مدت زمان
اجالسبهیکروزتقلیلیافتهاست.حاالدوحهکه
بهتازگیازاوپکخارجشده،نگاهیهمبهخروجاز
شورای همکاری خلیج فارس دارد ،اما فعال شاید
به دالیلی این کار را نکند .در عین حال این کشور
موضع تهاجمی گرفته و خارج از چارچوب شورای
همکاری خلیج فارس در حال رتق و فتق امور خود
است ،بنابراین در بستر وضعیت کنونی دلیلی
برای حضور در عالیترین سطح در نشست سران
شورانمیبیند.

تاریخ مصرف کلی هم به پایان رسیده است .دونالد
ترامپ دیــروز به خبرنگاران گفت که جان کلی،
رئیس دفتر وی ،تا پایان سال جاری میالدی (سه
هفته دیگر) جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.
ماهگذشتهرویترزبهنقلازیکمنبعمطلع،از«نیک
اِرز» رئیس دفتر مایک پنس ،معاون اول ترامپ ،به
عنوان نامزد احتمالی ریاست دفتر آقای ترامپ نام
برده بود .کناره گیری ژنرال کلی به این معنا خواهد
بودکهازآغازمسئولیترئیسجمهورایاالتمتحده
در حدود دو سال پیش ،سه رئیس دفتر و سه مشاور
امنیت ملی مختلف در دولت او مسئولیت داشته
اند .خداحافظی زودهنگام کلی با دولت ترامپ در
حالی است که روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش
گزارش داده بود رئیس کارکنان کاخ سفید درباره
احتمالاینکهایوانکا،دختربزرگترامپودامادش
جرد کوشنر تا پایان سال 2017کاخ سفید را ترک
کنند ،صحبت کرده است .همچنین ،در اوایل سال

جاری میالدی کلی ناچار به تکذیب این ادعا شد
که به دفعات ترامپ را «ابله» توصیف کرده است.
این ادعا ،در کتاب «وحشت» نوشته «باب وودوارد»،
روزنامه نگار تحقیقی افشاگر واترگیت مطرح شده
بود.پیشتر نیز رسانه های آمریکایی با گمانه زنی
دربــاره دالیل کناره گیری کلی ،اختالفات وی با
مالنیاترامپهمسررئیسجمهورآمریکارایکیازاین
دالیلبرشمردند.کلیدرخواستهایهمسرترامپ
برایهمراهیتعدادیازمشاورانشدرمسافرتهابا
ویوهمچنینارتقایرتبهشغلیآنانراردکردهبود.
رئیسکارکنانکاخسفیدهمچنینبرایپیشگیری
ازتاثیرگذاریافرادمختلفرویترامپ،پروتکلهای
انتقالپیامبهرئیسجمهورآمریکاراسختگیرانهتر
کرده بود.پیش از کلی ،رینس پریبوس رئیس حزب
جمهوری خواه عهده دار این سمت بود که پس از
جنجال های فراوان و درگیری با برخی از کارکنان
کاخسفیدازسویترامپبرکنارشد.

چهره روز

صدا ی جنگ خاموش شد!

کرهایها القاب زیــادی به او دادهانــد.
نآنها"مجریملت"و"مجری
مشهورتری 
مادربزرگ"است ۴۷.سالمجریاخبار
تلویزیون رسمی پیونگ یانگ بود .مردم
جهان خانم "ری چون هی"  ۷۵ساله
بنفشپوش را با پوشش پر آب و تاب
آزمایشهای موشکی و قرائت پیامهای
رهبران کره شمالی میشناسند .شیوه
خبردهیاودربارهآزمایشهایموشکی
و اتمی کشورش خــود یک حمله تمام
عیارموشکیبود.چنانرعبآورگزارش
میداد که انگار از شروع جنگ جهانی
سوم خبر میدهد .بیانیههای آتشین در
جنگ جهانی اول هم این گونه قرائت
نمیشد۲۰۱۲.سالبازنشستگیچون
هیبود؛امااوخواستهیاناخواستهبهکار
خودادامهداد.بهتازگیخان م«چونهی»
به دستور کیم جونگ اون از کار برکنار
شدهاست.اینبرکنارییکاقدامروزمره
ادارینیستوپیامهایمهمیدرپسآن
نهفتهاست.مهمترینآنهاایناستکه
رهبر کره شمالی میخواهد این پیام را
بفرستد که در تصمیم خود برای توقف
آزمایشهای موشکی جدی است و عزم
خود را بــرای صلح در شبه جزیره کره
جزم کرده است .آیا "صدای صلح" برای
همیشهجایگزین"صدایجنگ"درشبه
جزیرهکرهخواهدشد؟

قاب بین الملل

نیویورک تایمز :چطور سعودی ها دوستی در کاخ سفید پیدا کردند؟

عاشقانههایبنسلمانبا داماد ترامپ

فراخوان«جلیقه زردها» برای شنبه دیگر

وزیر خارجه فرانسه :آقای ترامپ در امور داخلی ما دخالت نکنید
یــک روز پــس از نــبــرد مــیــان جلیقه زردهـــا و
زره پــوش ها که  ۷۱زخمی به جا گذاشت و
خسارتهای زیادی به پایتخت فرانسه تحمیل
کرد ،سخنگوی دولت فرانسه گفته است که
ماکرون صحبتهای مهمی طی روزهای اخیر
بــرای مــردم دارد .وزیــر خارجه فرانسه هم از
رئیس جمهور آمریکا خواست تا در امور سیاست
داخــلــی ایــن کشور دخــالــت نکند .براساس
بــرآورد مقا مهای فرانسوی روز شنبه ۱۲۵
هــزار نفر در سراسر ایــن کشور در تظاهرات
اعتراض آمیز حاضر شدند که فقط  ۱۰هزار تن
در پاریس بودند .همچنین سخنگوی وزارت
کشور فرانسه اعــام کــرد :هــزار و  ۷۲۳تن
برای بازجویی برده و هزار و  ۲۲۰تن بازداشت
شدند.عملیات پاک سازی سنگینی در پاریس
پس از چهار هفته اعتراضات جنبش "جلیقه
زردها" در خیابانهای این شهر آغاز شده است.
گفته میشود ،اعتراضها در  ۴۰۰شهر و روستا
در کنار تظاهرات اصلی در پاریس برگزار شد.
معترضان شنبه در پاریس با پلیس ضد شورش
درگیر شدند ،خودروها را به آتش کشیدند،
موانع را سوزاندند و شیشهها را شکستند اما
استقرار تعداد زیــادی نیروی امنیتی اجازه
نــداد خرابیهای هفته گذشته تکرار شود.
گرچه طرح افزایش مالیات سوخت که جرقه
اعتراضات را روشن کرد ،لغو شده است ،اما
اعتراضات همچنان ادامه دارد .بنژامن گریوو،
سخنگوی دولت فرانسه به تلویزیون  LCIگفت

کهرئیسجمهورسخنانمهمیدارد.بههرحال
همه مشکالت معترضان "جلیقه زرد" با تکان
دادن چوب جادو حل نخواهد شد .نخستوزیر
فرانسه نیز تاکید کرد :زمان گفتوگو فرا رسیده
است تا دوبــاره وحدت ملی را با کمک یکدیگر
باز گردانیم و گفتوگوها با معترضان صلحجو
باید ادامــه یابد .هیچ مالیاتی آن قدر اهمیت
نــدارد که اتحاد ملی ما را تهدید کند .این در
حالی است که معترضان جنبش جلیقه زردها
در فرانسه خواستار تداوم تظاهرات در روز شنبه
آینده در محکومیت سیاستهای دولت امانوئل
ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه با شعار "ماکرون
بــرو" شدند.همزمان وزیــر خارجه فرانسه در
واکنش به توئیتهای دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا دربــاره اعتراضهای خیابانی
هفتههای اخیر در شهرهای فرانسه اظهار کرد:
«همان طور که پیشتر به رئیس جمهور آمریکا و
فرانسههمگفتهام،ماهیچعالقهایبرایورودبه
مسائل مطرح برای آمریکاییها نداریم و متقابال
از این کشور هم میخواهیم که اجــازه دهد ما
در کشورمان زندگی خودمان را ادامه دهیم».
دونــالــد تــرامــپ ،همزمان با تظاهرات جلیقه
زردهــا در فرانسه ،ناکارآمدی توافق تغییرات
آب و هوایی پاریس را علت وقوع این اعتراض
ها دانسته و مدعی شده بود که مردم فرانسه
خواهان او هستند.وی گفته است فرانسوی ها
در خیابانهای پاریس فریاد میزنند« :ما ترامپ
را میخواهیم»

روزنامه مشهور نیویورک تایمز به بررسی روابط
دوستانهوبسیارنزدیکوگستردهبیندامادترامپ
وولیعهدسعودیپرداختهاست.بهنوشتهنیویورک
تایمز ،جرد کوشنر ،داماد دونالد ترامپ و مشاور
ارشداودرامورخاورمیانههمچنانبعدازقتلجمال
خاشقچی با ولیعهد سعودی ارتباط خود را ادامه
داده است .مسئوالن ارشد آمریکا از همان ابتدا
نگران روابط کوشنر با بنسلمان به ویژه از ماههای
اولیهرویکارآمدندولتترامپبودندزیراکوشنر
مذاکرات خاص و غیررسمی با ولیعهد سعودی
داشــت .به نقل از اسناد مــوجــود ،بن سلمان از
همان لحظه پیروزی
ترامپ در انتخابات
ریــاس ـتجــمــهــوری
تــاش کــرد دوستی
خودرابهدولتجدید
آمریکا نشان دهد و از
طــرق مختلف قصد
نیل به این مقصود را
داشت که در راس آن
ورود از راه اسرائیل
بــــود چ ــراک ــه آن را
دروازه تــاشهــای
ریاض برای برقراری
روابـــط ویـــژه بــا کاخ
سفید میدانست.
سهمقامسابقآمریکا
که خواستند نامشان
فــاش نــشــود ،بــه این
روزنامه گفتند که کوشنر پختگی سیاسی الزم را
ندارد و همین او را بازیچه دست سعودی قرار داده
است.این منابع اعالم کردند که به رغم تالشها و
محدودیتهابرایکنترلاموردرداخلکاخسفید
واعمالتدابیریبامضموننداشتنارتباطوتماس
با مقامات خارجی کوشنر  ۳۷ساله و شاهزاده
محمد  ۳۳ساله به ارتباطات طوالنی خود ادامه
میدهند.به گفته این سه مقام سابق کاخ سفید،
تماسهای مکرر بین این دو فرد از طریق تلفن و به
صورتمکتوبادامهداشتهاست.کوشنربهارتباط
با بن سلمان حتی بعد از قتل جمال خاشقچی هم
ادامهدادواینموضوعرادومقامارشدسابقآمریکا
تایید کردهاند .زمانی که فشارهای بینالمللی بر

ولیعهدسعودیبهدلیلپروندهخاشقچیهمزمان
با اشاره سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
به دست داشتن او در قتل افزایش یافت ،کوشنر
مهمترینمدافعشاهزادهدرکاخسفیدشد.روابط
کوشنروبنسلمانمنحصربهفرداستوانداختن
ترامپ در آغوش عربستان سعودی به عنوان یکی
ازمهمترینهمپیمانانبینالمللیرارقمزد.طبق
اسناد و ایمیلها و نامههای مکتوبی که نیویورک
تایمز کشف کرده ،روابط بین کوشنر و بن سلمان
اتفاقی نبوده و محمد بن سلمان و مشاورانش
به جلب حمایت آمریکا از سیاستهای تندروی
او در منطقه و تقویت
حضورش در قدرت
چشم دوخته بودند
و بــیــش از دو ســال
پیش این روابــط را با
کوشنربرقرارکردند.
هیئتی نزدیک به بن
سلمان در ابــتــدای
ه ــم ــان م ــاه ــی که
ترامپ انتخاب شد،
به آمریکا سفر کرد.
اس ــن ــاد پــیــدا شــده
نـــشـــان م ـیدهــنــد
هــیــئــت ســـعـــودی
گـــزارشـــی را تهیه
کرد که در آن کوشنر
نقطه محوری تعیین
کننده در تالشها
برای جذب حمایت دولت جدید آمریکا به رهبری
ترامپ بود.هیئت سعودی با کوشنر توافق کرد
که تمرکز شدیدشان را بر دستیابی به توافقی با
فلسطینیها برای پاسخ گویی به خواستههای
اسرائیل قرار دهند.سعودیها پیشنهاد کمک به
حل درگیری اسرائیل و فلسطین و نیز پیشنهاد
صدهامیلیارددالرازهزینههایخریدسالحآمریکا
وسرمایهگذاریدرزیرساختهایآمریکارادادند.
هیئت سعودی که شامل مستشاران نزدیک بن
سلمان بودند و نوامبر  ۲۰۱۶به آمریکا رفتند به
کوشنر پیشنهاد ایجاد ناتوی عربی را دادند که به
آن "ائتالف نظامی اسالمی" اطالق میشود و این
پیشنهادباتصمیمترامپعملیخواهدشد.

منشور25گانه جلیقه زردها
الــف) اقتصاد  /اشتغال .۱ :در قانون
اساسی درج شود که دولت نمی تواند
بیش از  ۲۵درصد از شهروندان مالیات
بگیرد  .۲افزایش  ۴۰درصدی حداقل
دستمزد  .۳افزایش استخدام در بخش
عمومی  .۴برنامه ریــزی بــرای ساخت
پنج میلیون مسکن اجتماعی  .۵مقابله
با انحصارگرایی بانک ها  .۶لغو بدهی
ها.ب) سیاست .۷ :نوشتن یک قانون
اساسی جدید  .۸ممنوع کردن البی ها
و شبکه های نفوذ  .۹خروج از اتحادیه
اروپا  .۱۰استرداد  ۸۰میلیارد یورو فرار
مالیاتی که هر سال در بورس اتفاق می
افتد  .۱۱توقف فوری خصوصی سازی
ها و پس گرفتن اموال عموم  .۱۲جمع
آوریدستگاههایجریمهخودکاربیهوده
از جاده ها .۱۳حذف ایدئولوژی از نظام
آموزش و پرورش  .۱۴چهار برابر کردن
بودجه اختصاصی برای تامین عدالت
اجتماعی  .۱۵شکستن انحصار رسانه
ای  .۱۶تضمین آزادی شهروندان.ج)
بهداشت  /محیط زیست  .۱۷وادار
ساختنتولیدکنندگانبهتامینقطعات
به مدت ۱۰سال برای مقابله با "کهنگی
تعمدی".۱۸ممنوعکردنتجاریسازی
بطری های پالستیکی و دیگر مواد بسته
بندی آالینده  .۱۹مقابله با نفوذ فزاینده
البراتوارهای دارویی  .۲۰ممنوع کردن
محصوالت دستکاری شــده ژنتیکی،
کودهایسرطانآورو.۲۱...بازصنعتی
سازی کشور به منظور کاهش واردات
و آلودگی.د) ژئوپولیتیک .۲۲ :خروج
فوری از ناتو  .۲۳توقف غارت و مداخله
سیاسیونظامیدرآفریقا.۲۴جلوگیری
از مهاجرت هایی که امکان پذیرش و
ادغــام آن ها بــرای ما وجــود نــدارد .۲۵
احترامبهمعاهدههاوحقوقبینالملل.

