
وعده رئیس جمهوری برزیل برای احیای دموکراسی 
در ونزوئال

رئیس جمهوری برزیل گفت که تمام توان خود را برای احیای دموکراسی و 
نظم در ونزوئال به کار می گیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این صحبت ها از سوی ژایر بولسونارو،  
رئیس جمهوری برزیل در حالی مطرح شد که وزیر خارجه این کشور با رهبران 

اپوزیسیون در ونزوئال دیدار داشت.
رئیس جمهوری راست گرای برزیل روز شنبه گفته بود که خوآن گوآیدو، رهبر 
اپوزیسیون ونزوئال را که ریاست کنگره این کشور در اختیار اوست، به رسمیت 

می شناسد.
نیکوالس مادورو، دوره دوم ریاست جمهوری خود در ونزوئال را در حالی پس 
از پیروزی در انتخاباتی که با مناقشه همراه بود، آغاز کرده که بسیاری از رهبران 

کشورهای غربی و آمریکای التین وی را به رسمیت نمی شناسند.
احیای نظم،  برای  به تالش خود  ما  برزیل همچنین گفت:  رئیس جمهوری 
دموکراسی و آزادی در ونزوئال ادامه می دهیم. ما از مردم ونزوئال می خواهیم تا 
مقاومت کنند و ایمان داشته باشند چون من بر این باورم که راه حل به زودی به 

دست می آید.
رهبران اپوزیسیون ونزوئال می گویند 300 هزار تن در این کشور از گرسنگی 
رنج می برند و بیش از 11 هزار نوزاد تازه متولد شده در سال به دلیل کمبود دارو 

می میرند.

به بهانه تعطیلی دولت

ترامپ پرواز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را لغو کرد

رئیس جمهوری آمریکا گفت که نمی گذارد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
با هواپیمای نظامی به افغانستان برود، چون دولت تعطیل است.

به گزارش ایسنا،  به نقل از شبکه خبری سی.ان.ان، این اقدام از سوی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در تالفی اختالف نظر میان رهبران دموکرات و جمهوری 
خواه صورت گرفته که باعث شده تا مساله تعطیلی دولت که نزدیک است یک ماهه 

شود، الینحل باقی بماند.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر اکثریت دموکرات قرار بود 
به افغانستان برود که ترامپ گفت اجازه نمی دهد هواپیمای نظامی که پلوسی قرار 

بود از آن برای سفر به افغانستان استفاده کند، پرواز  کند.
یکی از مقام های کاخ سفید گفت: دولت با نیروی هوایی و وزارت دفاع دست 

به یکی کرد و حق داشتن هواپیمای نظامی را از رئیس مجلس نمایندگان گرفت.
کاخ سفید نامه ترامپ به پلوسی را یک روز پس از آن منتشر کرد که رئیس 
مجلس نمایندگان به ترامپ پیشنهاد کرد سخنرانی ساالنه اش را تا زمان حل مساله 
تعطیلی دولت به تعویق بیندازد؛ این سخنرانی قرار است اواخر ماه جاری انجام شود.
ترامپ روز پنجشنبه به پلوسی نوشت: به دلیل تعطیلی دولت، متاسفم که باید 
به شما اطالع دهم سفرتان به بروکسل، مصر و افغانستان به تعویق می افتد. زمانیکه 

تعطیلی دولت حل شد، این سفر هفت روزه را یک بار دیگر برنامه ریزی می کنیم.
بعدا سخنگوی پلوسی گفت که توقف در بروکسل تنها برای استراحت خلبان 
است و مصر در دستور سفر پلوسی نیست. همچنین با وجود اینکه افغانستان یکی 
از کشورهایی بود که پلوسی قصد داشت به آنجا برود، اما ترامپ گفت که پلوسی 

می تواند با پرواز تجاری به آنجا سفر کند.
ترامپ برای پلوسی نوشت: اگر می خواهید به سفر خودتان برسید،  با پرواز تجاری 

بروید این امتیاز برای شماست.
رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع دستور داده که از هواپیماهای نظامی برای 
پشتیبانی سفر پلوسی استفاده نکند که شامل حمل و نقل هوایی و شرایط ویژه 

امنیتی می شود.

فرستاده کره شمالی در آمریکا
فرستاده کره شمالی در حالی وارد آمریکا شده که قصد دارد گفتگوهایی 
را با وزیر خارجه آمریکا و احتماال رئیس جمهوری این کشور با هدف آماده 

سازی برای نشست دوم میان پیونگ یانگ و واشنگتن برگزار کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کیم یونگ چول، فرستاده کره 
شمالی و مذاکره کننده ارشد پیونگ یانگ قرار است با مایک پامپئو، وزیر خارجه 
آمریکا دیدار کند و امروز )جمعه( به کاخ سفید هم برود که این اقدام نشانه ای از 
یک تحرک بالقوه در راستای اقدامی دیپلماتیک است که به نظر می رسد بن بست 
چندین ماهه بر سر مذاکرات بین دو کشور و برنامه خلع سالح اتمی کره شمالی را 
حل و فصل کند. سفر این مقام کره شمالی به آمریکا گویای اعالم برنامه هایی برای 
یک نشست دیگر میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده و کیم جونگ 
اون، رهبری کره شمالی است. هنوز البته نشانه ای از برطرف شدن اختالفات بر سر 
درخواستهای آمریکا درباره توقف برنامه های اتمی کره شمالی که تهدیدی علیه 
آمریکاست و درخواست پیونگ یانگ برای برداشتن تحریم ها، دیده نمی شود. پامپئو 
در نوامبر گذشته میالدی قرار بود با همتای کره شمالی خود دیداری داشته باشد اما 
این دیدار در لحظه آخر لغو شد. تماس دیپلماتیک پس از آن بین دو کشور برقرار 
شد که کیم جونگ اون در سخنرانی سال نوی میالدی گفت که تمایل دارد تا هر 
زمان که شد، با دونالد ترامپ دیدار کند. ویتنام که روابط خوبی هم با پیونگ یانگ 
و هم با واشنگتن دارد، به احتمال زیاد محل برگزاری دومین نشست میان رهبران 
آمریکا و کره شمالی خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست از قول منابع آگاه نوشت که 
نشست بعدی به احتمال زیاد در مارس با آوریل سال جاری میالدی در شهر دانانگ 

ویتنام برگزار می شود.

به  ادامه مدعی شد که تندرو های واشنگتن  حسن در 
این  از دو طریق  بولتون  ایران هستند.  با  دنبال جنگ 
امر را دنبال می کند. راه اول، به برنامه هسته ای مربوط 
به  هنوز  ایران  مقامات  که  کرده  ادعا  اخیر  او  می شود. 
طور استراتژیک به ساخت تسلیحات هسته ای متعهد 
هستند. راه دوم، از طریق فعالیت گروه های نزدیک به 

تهران در عراق، سوریه و لبنان است.
فرارو- در روز های اخیر، برخی گزارش ها منتشر شد که نشان 
داد جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در سپتامبر 
گذشته از پنتاگون درخواست کرده برای حمله نظامی به ایران، 
گزینه هایی تهیه کند. این امر، برخی ناظران را نگران کرده است.
به گزارش فرارو، مهدی حسن، مجری شبکه الجزیره، طی 
ضدایرانی  تمایالت  مورد  در  اینترسپت،  وبگاه  در  یادداشتی 
بولتون هشدار داد و نوشت: »آیا به یاد دارید چگونه خندیدیم 
زمانی که او از نامزد های تصدی شغل وزیر خارجه حذف شد. 
چون به ما گفته شد که دونالد ترامپ از سبیل شبیه فرچه او 
خوشش نمی آید؟ اما کمتر از 1۸ ماه بعد، پس از چند ظهور 
ملی  امنیت  مشاور  عنوان  به  نیوز،  فاکس  شبکه  در  منظم 

منصوب شد و دفتر او هم نزدیک دفتر رئیس جمهور است.«
»آیا به یاد دارید زمانی که جمیز متیس، وزیر دفاع، با مشاور 
امنیت ملی جدید جلوی درب پنتاگون دیدار کرد و با مزاح 
گفت که او تجسم شیطان است؟ متیس رفت. بولتون هنوز 

سر کار است.«
»آیا به یاد دارید زمانی که جان کلی، رئیس کارکنان کاخ 
سفید، دقیقا بیرون از دفتر ترامپ، با بولتون بر سر مهاجرت 
وارد یک دعوای تند، پر سروصدا و پر از فحاشی شد؟ کلی رفت. 

بولتون هنوز سر کار است.«
»آیا به یاد دارید زمانی که ترامپ، تنها چند هفته پس از 
اینکه بولتون گفت: نیرو های آمریکایی تا زمانی که نیرو ها و 
باقی خواهد  از سوریه خاج شوند در آن کشور  ایرانی  نایبان 
ماند، اعالم کرد که دو هزار سرباز آمریکایی در سوریه »همگی 
بازمی گردند و اکنون درحال بازگشت هستند«؟ به ما گفته شد 
که بولتون نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شده است. نه 
کامال. اوایل ماه جاری، طی سفر به اسرائیل، مشاور امنیت ملی 
تایید کرد که برای خروج نیرو ها هیچ جدول زمانی وجود ندارد 
و خروج شان به تضمین امنیت پیکارجویان کردی مورد حمایت 
روزنامه  تیتر  یک  است.  مشروط  ترکیه  دولت  توسط  آمریکا 
فایننشال تایمز، اینگونه نوشته شد: »جان بولتون ترمز خروج 

ترامپ از سوریه را می کشد”.«
حسن با بیان اینکه کنترل کردن بولتون دشوار است، ادامه 
داد بولتون در سال ۲003، جنگ دلخواهش با عراق را انجام 
داد. او به عنوان یک عضور متنفذ، بلندپایه و جنگ طلب دولت 
بوش، بر تحلیلگران اطالعاتی فشار آورد، مقامات بین المللی را 
تهدید کرد و درباره تسلیحات کشتار جمعی دروغ های آشکاری 
گفت. او هرگز از حمایتش از حمله فاجعه بار و غیرقانونی به 
پیشمان نشده  برجای گذاشت،  عراق، که صد ها هزار کشته 
گفته  به  بنا  است.  ایران  با  جنگ  دنبال  به  اکنون،  او  است. 
را  این  پنتاگون  و  خارجه  وزارت  مقامات  وال ستریت ژورنال، 
می گویند. مقاماتی که از درخواست او از پنتاگون برای تهیه 
کردن گزینه های نظامی برای حمله به ایران به لرزه افتاده بودند. 
نیویورک تایمز هم گزارش کرده که مقامات بلندپایه پنتاگون 
نگرانی های عمیقی ابراز می کنند مبنی بر اینکه بولتون ممکن 
است موجب نزاع با ایران شود. آیا این غافلگیرکننده است؟ در 

مارس ۲01۵، بولتون به عنوان یک شهروند عادی، یادداشتی 
در نیویورک تایمز نوشت که تیترش اینگونه بود: »برای متوقف 
کردن بمب ایران، ایران را بمباران کنید.« در ژوئیه ۲01۷، دقیقا 
هشت ماه قبل از پیوستن به دولت ترامپ، بولتون به تجمع یک 
گروه مخالف ایرانی، گفته سیاست علنی آمریکا باید براندازی 
نظام ایران باشد. بولتون حتی گفته قبل از ۲01۹ در تهران 

جشن می گیرد.
نیست  ترامپ  دولت  مقام  تنها  بولتون،  حسن،  نوشته  به 
که از یک موضع ستیزه جویانه علیه ایران حمایت می کند. او 
شورای امنیت ملی را از افرادی مملو کرده است که دیدگاه های 
مشترکی با او دارند. چندی پیش، او ریچارد گولدبرگ، یک 
تندروی ضدایرانی، را در شورای امنیت ملی استخدام کرد. خارج 
از شورای امنیت ملی، مایک پومپئو، وزیر خارجه، هم حضور 
دارد که زمانی پیشنهاد کرده بود که برای نابود کردن ظرفیت 
هسته ای ایران دو هزار سورتی پرواز انجام شود. او در سخنرانی 

اخیر خود در قاهره چندین بار به ایران اشاره کرده است.
حسن در ادامه مدعی شد که تندرو های واشنگتن به دنبال 
امر را دنبال  این  از دو طریق  بولتون  ایران هستند.  با  جنگ 
اخیر  او  برنامه هسته ای مربوط می شود.  به  اول،  راه  می کند. 
ادعا کرده که مقامات ایران هنوز به طور استراتژیک به ساخت 
تسلیحات هسته ای متعهد هستند. راه دوم، از طریق فعالیت 
است.  لبنان  و  سوریه  عراق،  در  تهران  به  نزدیک  گروه های 
به  راکت  از شلیک  پنتاگون، پس  از  بولتون  اخیر  درخواست 
سفارت آمریکا در بغداد مطرح شد. ادعا می شود گروهی که این 

حمله را انجام داده به ایران نزدیک است.
سال  در  بولتون،  که  شده  ادعا  حسن  یادداشت  پایان  در 
۲01۹ به طور سری و علنی برای جنگ با ایران زمینه سازی 
بولتون خطرناکترین عضو  اینکه  بیان  با  خواهد کرد. حسن 
دولت بی پروای ترامپ است، تلویحا او را فراتر از تجسم شیطان 

دانست.
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ماکرون: تا پایان ۲۰۱۹ در سوریه و عراق می مانیم
رئیس جمهوری فرانسه در سخنانی تأکید کرد که نیروهای کشورش تا پایان سال جاری میالدی نیز در عراق و سوریه باقی می مانند. به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در جمع نیروهای امنیتی این کشور اظهار کرد که نبرد با 
داعش همچنان ادامه دارد و نیروهای فرانسه تا پایان سال جاری میالدی نیز در سوریه و عراق باقی می مانند. وی افزود: کشته شدن چهار سرباز آمریکایی در سوریه بیانگر این موضوع است که نبرد با داعش همچنان ادامه دارد و چند ماه پیش رو برای مقابله با داعش 

تعیین کننده خواهد بود. رئیس جمهوری فرانسه درباره تصمیم دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود مبنی بر خروج نیروهای واشنگتن از سوریه نیز گفت: خروج نیروهای آمریکا نباید ما را از هدف استراتژیک مان برای نابودی داعش منحرف کند.

اخبار بولتون خطرناکترین عضو دولت ترامپ

»تجسم شیطان« در کاخ سفید

با حضور در صربستان

پوتین خواستار بالکانی باثبات شد
رئیس جمهوری روسیه در جریان سفرش به صربستان با حمایت از منطقه 

بالکان خواستار ثبات در آن شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه پس از ورود به بلگراد، صربستان گفت که از ابقای آرامش در منطقه حمایت 
می کند؛ وی روز چهارشنبه غرب را به بی ثبات کردن منطقه بالکان از طریق تقویت 

عضوگیری برای ناتو متهم کرده بود.
پوتین در یک نشست خبری با الکساندر ووجیچ، همتای صربستانی خود گفت: 
روسیه همانند صربستان دوست دارد که اوضاع در منطقه بالکان با ثبات بماند و 

خطرناک نباشد.
اگرچه صربستان و تمامی کشورهای همجوار آن به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا 

هستند اما بلگراد همچنان روابط نزدیکی با روسیه دارد.
در مساله جدایی کوزوو از صربستان به سال ۲00۸، روسیه این استقالل را به 
رسمیت نشناخت و در عوض، بلگراد هم هرگز به تحریم های بین المللی اقتصادی 
علیه مسکو نپیوست؛ حتی دیوارنگاره کوزوو، صربستان است، کریمه روسیه است در 

خیابان های صربستان نقش بسته است.
سفر پوتین به صربستان با مخالفت هایی علیه رئیس جمهوری این کشور همراه بود 

به طوریکه هزاران تن علیه ووجیچ دست به راهپیمایی اعتراضی هفتگی زدند.
رئیس جمهوری روسیه همچنین در سفرش به صربستان، کوزوو را به ایجاد 

یک ارتش غیر قانونی متهم کرد و گفت: اقدامات کوزوو باعث افزایش تنش با 
صربستان شده و به بی ثبات شدن منطقه می انجامد. اقدام این کشور در ایجاد 

ارتش جدید، غیرقانونی است. 
انجام  اخیرا  را  آمیز  تحریک  اقدامات  یکسری  پریشتینا  مقام های  متاسفانه 

داده اند که باعث بی ثبات کردن اوضاع شده است.
ین اقدام از سوی کوزوو با مخالفت بلگراد و بیش از 1۲0 هزار اقلیت صرب کوزوو 

همراه بوده است.
پوتین ادامه داد: این نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل است که در آن به دولت 
کوزوو اجازه داده نشده تا ارتشی جدید تشکیل دهد. اقدام میانجی گری اتحادیه اروپا 

بین کوزوو و صربستان نتایجی نداشته است.
این درحالیست که آمریکا حمایت خود را از تشکیل این ارتش در کوزوو اعالم کرده 

و ناتو گفته که این اقدام در زمانی نامناسب انجام شده است.
در همین حال پوتین در جریان این سفر خود یک توافق همکاری در زمینه انرژی 

صلح آمیز هسته ای امضا کرد.
این توافق بین دو کشور شامل ساخت و مدرن کردن راکتورهای تحقیقات اتمی و 

توسعه پزشکی هسته ای است.
دو کشور همچنین توافق حمل و نقل به ارزش ۲30 میلیون یورو امضا کردند. این 

توافق شامل ساخت یک مرکز کنترل قطار در صربستان نیز می شود.

اروپا اعالم کرد که کانال ویژه  اتحادیه  یک سخنگوی 
مالی اروپا موسوم به »اس.پی.وی« در آستانه راه اندازی 

است.
لندن  در  ایرنا  با خبرنگار  اختصاصی  و گوی  وی در گفت 
افزود: اتحادیه اروپا به اجرای برجام برای احترام به قراردادهای 
بین المللی و امنیت مشترک بین المللی پایبند است. از ایران 
هم انتظار دارد تا نقش سازنده ای را در این زمینه ایفا کند و 

به اجرای تمام تعهدات هسته ای اش ادامه دهد.
این سخنگو که خواست نامش درج نشود، عنوان کرد: برجام 
طبق اهدافی که برای آن تعریف شده کار می کند و ایران را 
از دست یابی به سالح هسته ای بازداشته است. آژانس بین 
المللی انرژی اتمی سیزده بار در گزارش های متوالی بر اساس 
یک نظام راستی آزمایی دقیق تائید کرده است که ایران به 

تعهدات هسته ای اش پایبند است.
جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید کرده است که برنامه 
بین  آژانس  بوده و گزارش های  هسته ای اش صلح جویانه 
المللی انرژی اتمی نیز هیچ انحرافی را در آن نشان نمی دهد.

با بیان این مطلب تصریح کرد  این سخنگو روز پنجشنبه 
که هیچ جایگزین صلح آمیز دیگری برای برجام وجود ندارد.

حفظ  برای  اروپا  اتحادیه  که  داد  ادامه  اروپایی  مقام  این 
برجام، راهکارهای محکمی را در نظر گرفته است. او توضیح 
داد: ما قوانین مسدود سازی و تسهیالت مالی بانک سرمایه 
گذاری اروپا را به روز رسانی کردیم. همچنین اعضای اروپایی 
برجام، فرانسه، آلمان و انگلیس به حفظ و نگهداری مراودات 
مالی موثر با ایران، به ویژه برای ایجاد کانال مالی ویژه موسوم 

به اس.پی.وی متعهد هستند.
وی سپس خاطر نشان کرد که اس.پی.وی اینک در آخرین 

مراحل راه اندازی قرار دارد.
تیر   ۲3 در  برجام  به  موسوم  مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
13۹4 میان ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل 

متحد به همراه آلمان امضا شد.
سال  اردیبهشت  در  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد 
به صورت  امنیت  شورای   ۲۲31 قطعنامه  نقض  با  جاری 
که  کرد  اعالم  و  خارج  توافق  این  از  را  کشورش  یک جانبه 

تحریم های رفع شده به مدد آن را باز می گرداند.
و  فلزات گران بها  و  آمریکا شامل طال  اول تحریم های  دور 
این  و دور دوم  مرداد  و خودرویی در 1۵  صنایع هواپیمایی 
تحریم ها علیه ملت ایران شامل تحریم های نفتی، بانکی، بیمه 

و کشتیرانی در 14 آبان اجرایی شد.
اتحادیه اروپا، چین و روسیه با محکوم کردن خروج آمریکا از 
برجام، همواره بر پایبندی خود به این توافق و یافتن راه هایی 
تأکید  آن  اقتصادی  منافع  از  ایران  بهره مندی  تداوم  برای 
کرده اند. اتحادیه اروپا قانون انسداد را که شرکت های اروپایی 
را در صورت عدم همکاری با ایران به بهانه تحریم های آمریکا 

تحریم می کند، احیا کرده است.
اتحادیه همچنین در حال تکمیل سازوکار ویژه مالی  این 
است که تبادل مالی ایران با شرکت های اروپایی و جهان را 

بدون آسیب دیدن از تحریم های آمریکا تسهیل می کند.
موگرینی در نشست ضد ایرانی لهستان شرکت 

نمی کند
به  اشاره  با  اروپا  اتحادیه  سخنگوی  این  حال  همین  در 
سیاست  مسئول  موگرینی«  »فدریکا  کاری  برنامه  فشردگی 
خارجی اتحادیه اروپا از بعید بودن حضور او در نشست ضد 

ایرانی در لهستان خبر داد.
خاورمیانه  درباره  کنفرانس  برگزاری  از  افزود:ما  مقام  این 
با  اما  موسوم به »صلح و امنیت در خاورمیانه« اطالع داریم 
توجه به اینکه موگرینی در این ایام مسافرت است، بعید به نظر 

می رسد که در کنفرانس فوق شرکت کند.
کنفرانس به اصطالح »صلح و امنیت در خاورمیانه« با تمرکز 
و   13 روزهای  در  است  قرار  ایران  منطقه ای  فعالیت های  بر 

لهستان  پایتخت  ورشو  در  ماه(  بهمن  و ۲۵   ۲4( فوریه   14
برگزار شود.

خبر برگزاری این کنفرانس را مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا جمعه گذشته در جریان سفر خاورمیانه ای خود و در 

گفت وگو با شبکه خبری فاکس نیو اعالم کرد.
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
ایران در واکنش به اعالم برگزاری این کنفرانس، به لهستان و 
شرکت کنندگان کنفرانس در توئیتی یادآوری کرد: کسانی که 
در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند، 
یا مرده اند، یا بی آبرو شده و یا به حاشیه رانده شده اند؛ و ایران 

قوی تر از همیشه است.

وی بابیان اینکه دولت لهستان نمی تواند این ننگ را پاک 
کند، افزود: درحالی که ایران، لهستانی ها را در جنگ جهانی 
دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده 

ضد ایرانی می شود.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیز در این خصوص 
اعالم کرد: 1۸۹۲ لهستانی از سال 1۹4۲ میالدی تاکنون در 
قبرستان لهستانی ها در تهران آرمیده اند. بیش از یک صد هزار 
استالین  اجباری  کار  اردوگاه های  از  آزادی  از  پس  لهستانی 
از 30 سال  بعد  ایران  در  قبرستان ها  بازگشتند.  ایران  راه  از 
قابل جایگزینی هستند اما مردم تهران ۷۷ سال است که احترام 

میهمانان خود را نگاه داشته اند.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعالم کرد

کانال ویژه مالی اروپا در آستانه راه اندازی است


