جهـان
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وزیر امور خارجه :

اقدام اروپایی ها از نظر سیاسی اشتباه راهبردی است

وزیــر امــور خارجــه ایــران در دیــدار بــا وزیــر مشــاور در امــور
خارجــی دولــت فــدرال آلمــان ،گفــت :اقــدام اروپاییهــا بــرای
اســتفاده از مکانیــزم حــل و فصــل اختالفــات از نظــر حقوقــی بــی
مبنــا و از نظــر سیاســی اشــتباه راهبــردی اســت.
ســخنگوی وزارت امــور خاجــه از دیــدار و گفــت وگــوی نیلــس آنــن
وزیــر مشــاور در امــور خارجــی دولــت فــدرال آلمــان در دهلینــو
بــا محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران خبــر داد.
بــه گــزارش اداره کل اطــاع رســانی و ســخنگویی وزارت امــور
خارجــه« ،ســید عبــاس موســوی» افــزود :در ایــن دیــدار در
خصــوص آخریــن تحــوالت اجــرای برجــام و شــرایط منطقــهای
بهویــژه در افغانســتان رایزنــی و تبــادل نظــر شــد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ایــن دیــدار بــا انتقــاد از بــی
عملــی اروپاییهــا در قبــال تعهــدات شــان در برجــام ،اقــدام آنهــا
بــرای اســتفاده از مکانیــزم حــل و فصــل اختالفــات را از نظــر
حقوقــی بــی مبنــا و از نظــر سیاســی اشــتباه راهبــردی خوانــد.
نیلــس آنــن وزیــر مشــاور در امــور خارجــی دولــت فــدرال آلمــان

نیــز بــا بیــان اینکــه روابــط بــا جمهــوری اســامی ایــران بــرای مــا
مهــم اســت ،افــزود :موضــع مــا دفــاع و حمایــت از برجــام اســت و
روح نامــه ســه وزیــر اروپایــی تخریــب برجــام نیســت.
ســه کشــور اروپایــی عضــو برجــام انگلیــس ،آلمــان و فرانســه بــا
صــدور بیانیـهای از آنچــه فعــال کــردن مکانیســم حــل اختــاف در
ایــن توافــق بینالمللــی خواندهانــد ،خبــر دادنــد.
وزرای ســه کشــور اروپایــی مدعــی شــدند کــه ایــن اقــدام را بــا
حســن نیــت انجــام داده و هــدف آنهــا حفــظ برجــام و امیــد بــه
پیــدا کــردن راه حلــی رو بــه جلــو بــرای خــروج از بــن بســت بــه
وجــود آمــده از طریــق گفــت وگوهــای دیپلماتیــک اســت.
در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده کــه انگلیــس ،فرانســه و آلمــان بــه
سیاســت فشــار حداکثــری آمریــکا علیــه ایــران ملحــق نشــده
و امیدوارنــد کــه ایــران بــه اجــرای کامــل تعهداتــش در برجــام
بازگــردد.
جمهــوری اســامی ایــران بــه دنبــال خــروج یکجانبــه و برخــاف
مقــررات بیــن المللــی آمریــکا از برجــام ،تــاش کــرد توافــق
هســتهای را بــه شــرط عمــل دیگــر طرفهــای ایــن توافــق بــه
تعهداتشــان حفــظ کنــد ،امــا بــا گذشــت نزدیــک بــه دو ســال و
ناتوانــی طرفهــای اروپایــی بــه تعهــدات برجامــی ،بــا هــدف حفــظ

عضو ارشد مجلس آمریکا :

مردم ما خواستار جنگ با ایران نیستند
رئیــس کمیتــه امــور خارجــی مجلــس نماینــدگان آمریــکا ،تــرور
ســردار قاســم ســلیمانی از ســوی دولــت ترامــپ را فاقــد مبانــی
قانونــی و مجوزهــای کنگــره دانســت و گفــت مــردم آمریــکا
خواســتار جنــگ بــا ایــران نیســتند.
الیــوت انــگل در نشســت کمیتــه امــور خارجــی مجلــس نماینــدگان
کــه بــا موضــوع بررســی سیاســت دولــت ترامــپ در قبــال ایــران
از تحریــم تــا تــرور ســردار ســلیمانی برگــزار شــد ،ایــن مطلــب را
مطــرح کــرد .وی بــا انتقــاد از سیاســت خارجــی ترامــپ افــزود:
رهبــر جهــان بــودن بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما شــبیه
دشــمنانتان نشــوید بلکــه از قدرتتــان بــرای تغییــر رفتــار بــدون
درگیــری و خونریــزی اســتفاده مــی کنیــد.
رئیــس کمیتــه امــور خارجــی مجلــس نماینــدگان آمریــکا ادامــه داد:
بــه همیــن دلیــل قتــل قاســم ســلیمانی چنیــن شــوک آور بــود.
کشــتن او یــک تشــنج زایــی عظیــم بــود.
انــگل کــه در اظهــارات خــود بــه ســردار ســلیمانی اهانــت هــم
داشــت ،اضافــه کــرد :قتــل او بهانــه ای بــرای خشــونت و قصــاص
شــد و بــه آمریکاییهــا اخطــار دادنــد کــه عــراق را تــرک کننــد،

موش ـکهای ایرانــی بــه پایگاههایــی حملــه کــرده انــد کــه در آن
آمریکاییهــا مســتقر هســتند .هــزاران نفــر دیگــر و پارلمــان عــراق
از ســربازان مــا خواســته انــد کــه کشــور را تــرک کننــد ،گرچــه مــا
در نبــرد بــا داعــش بــه مشــارکت آنهــا متکــی هســتیم.
وی بــا توجیهاتــی کــه مقامــات آمریــکا در قبــال تــرور ســردار
ســلیمانی مطــرح کــرده بودنــد ،اشــاره کــرد و افــزود :در ابتــدا،
دولــت گفــت کــه یــک تهدیــد قریــب الوقــوع وجــود دارد .چــرا
ایــن مهــم اســت؟ زیــرا در صــورت تهدیــد قریــب الوقــوع  ،رئیــس
جمهــوری طبــق مــاده  ۲قانــون اساســی اختیــار دارد کــه از
آمریکایــی هــا محافظــت کنــد.
عضــو ارشــد دموکــرات در مجلــس نماینــدگان آمریــکا ادامــه داد :امــا
بعــد ،مــا شــنیدیم کــه حملــه بــرای آن بــوده اســت کــه ســلیمانی در
گذشــته کارهــای بــد بســیاری را انجــام داده و بــرای آینــده برنامــه
ریــزی کــرده اســت .ســپس ،وقتــی ایــن کار نشــد ،آنهــا بــه یــک
تهدیــد قریــب الوقــوع بازگشــتند ،امــا مــا نمــی دانســتیم کجــا و
چــه زمانــی قــرار بــوده اســت ایــن حملــه انجــام شــود .در واقــع
شــگفتآور اســت آیــا واژه «خطــر قریــب الوقــوع» هنــوز معنایــی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

مجامع بینالمللی تهدید مراکز فرهنگی ایران را محکوم کنند
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی
در بیانیـهای خواســتار محکومیــت تهدیــد رئیــس
جمهــوری آمریــکا علیــه مراکــز فرهنگــی ایــران
توســط مجامــع بینالمللــی شــد.
ســیده فاطمــه ذوالقــدر ســخنگوی کمیســیون
فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی ،دوشــنبه عصر
در گفتوگــو بــا ایرنــا از تصویــب بیانیـهای در ایــن
کمیســیون در خصــوص تهدیــدات دونالــد ترامــپ
رئیــس جمهــوری آمریــکا علیــه مراکــز فرهنگــی
ایــران خبــر داد .وی گفــت در ایــن بیانیــه آمــده
اســت :هرچنــد بــا پاســخ کوبنــده ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی علیــه اهــداف آمریکایــی در
عــراق و گذشــت حــدود یــک هفتــه از تهدیــدات
رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا مبنــی بــر
هــدف قــرار دادن اهدافــی کــه بــرای فرهنــگ
ایــران در ســطح بســیار باالیــی قــرار دارد،
بــه نظــر مــی رســد آمریــکا را از ایــن اقــدام
پشــیمان کــرده باشــد .ایــن بیانیــه مــی افزایــد:
مــردم شــریف ایــران نبایــد ایــن موضــوع را بــه
بوتــه فراموشــی بســپرند .ایــن اقــدام نشــانگر
سیاســت کلــی ســردمداران ایالــت متحــده در
جهــت تخریــب هویــت و فرهنــگ ملــی یــک
کشــور اســت کــه خــود از مصادیــق نقــض حقــوق
بشــری و برخــاف کنوانســیونهای  ۱۹۵۴و
 ۱۹۷۲ســازمان آموزشــی ،علمــی و فرهنگــی

ملــل متحــد (یونســکو) بــوده و نابودســازی
فرهنگــی را از ابعــاد نســلزدایی میدانــد.
همچنیــن قطعنامــه  ۲۴۳۷ســازمان ملــل
صراحتــا اعــام نمــوده اســت .هیــچ گونــه اقدامــی
کــه باعــث تخریــب میــراث فرهنگــی شــود نبایــد
صــورت پذیــرد و از نظــر ایــن ســازمان ایــن گونــه
اقدامــات محکــوم اســت.
در بخــش دیگــر بیانیــه کمیســیون فرهنگــی
مجلــس آمــده اســت :مــردم شــریف ایــران
بــه خوبــی آگاه بــوده و جهانیــان نیــز نیــک
میداننــد کــه کشــور ایــران دارای تاریــخ،
تمــدن و فرهنــگ چندیــن هــزار ســاله اســت
کــه ایــن تمــدن و فرهنــگ توانســته تاثیــرات
عمیقــی در شــکلدهی دیــروز ،امــروز و فــردای
جهــان بگــذارد .ریاســت جمهــوری آمریــکا کــه
هنــوز قرنهــای تاســیس کشــورش بــه تعــداد
انگشــتان یــک دســت نمــی رســد بــا کینــه اعــام
نمــوده کــه قصــد تخریــب مراکــز فرهنگــی ایــران
را دارد .ایــن در صورتــی اســت کــه آقــای ترامــپ
در ســخنرانیها همیشــه خــود را دوســتدار مــردم
ایــران معرفــی مینمایــد .ســوال اینجاســت آیــا
شــخصی میتوانــد مردمــی را بــدون پیشــینه
تاریخــی و فرهنگــی آن دوســت بــدارد؟ ایــن امــر
نشــانگر تناقــض در ســخنان ریاســت جمهــوری
آمریــکا میباشــد.

بهرهمنــدی اقتصــادی ایــران ،گامهــای کاهــش تعهــدات خــود را
در بــازه زمانــی  ۶۰روزه آغــاز کــرد.
برایــن اســاس بــا صــدور بیانیــهای ،شــروع گام پنجــم و نهایــی
کاهــش تعهــدات برجامــی را اعــام کــرد؛ براســاس آن تهــران
دیگــر هیــچ محدودیتــی در حــوزه عملیاتــی (شــامل ظرفیــت
غنیســازی ،درصــد غنیســازی ،میــزان مــواد غنیشــده،
و تحقیــق و توســعه) نخواهــد داشــت و از ایــن پــس ،برنامــه
هســتهای ایــران فقــط براســاس نیازهــای فنــی خــود پیــش خواهــد
رفــت و همــکاری بــا آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی نیــز طبــق
روال ادامــه مییابــد.
ایــران بارهــا اعــام کــرده در صــورت رفــع تحریمهــا و منتفــع
شــدن ایــران از منافــع برجــام ،جمهــوری اســامی ایــران آمــاده
بازگشــت بــه تعهــدات برجامــی خــود اســت.
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران امشــب بــرای
شــرکت در پنجمیــن اجــاس گفــت و گــوی بینالمللــی
رایســینای هنــد وارد دهلینــو شــد.
محمدجــواد ظریــف عــاوه بــر ســخنرانی در ایــن نشســت بــا
مقامــات هنــدی و خارجــی حاضــر در ایــن نشســت بیــن المللــی
دیــدار و گفــت وگــو خواهــد کــرد.
دارد یــا خیــر.
انــگل بــا بیــان اینکــه شــنیده شــده اســت کــه طــرح تــرور یکــی
دیگــر از ســرداران ســپاه قــدس در یمــن طراحــی شــده بــوده اســت،
موضــوع حملــه قریــب الوقــوع توجیــه ناپذیــر دانســت.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه بــا ایــن وجــود توجیــه قانونــی حملــه
بــه ســردار ســلیمانی چیســت ،اظهــار کــرد :مطمئنــا هیــچ یــک
از مجوزهــای موجــود جنــگ از جملــه مجــوز جنــگ بــا عــراق در
 ۲۰۰۲و پــس از حادثــه  ۱۱ســپتامبر ،نمــی توانــد توجیهــی بــرای
حملــه بــه ایــران در یمــن باشــد.
رئیــس کمیتــه امــور خارجــی مجلــس نماینــدگان آمریــکا افــزود:
تکیــه شــدید دولــت بــه قانــون  ۲۰۰۲کــه مجــوز جنــگ علیــه
صــدام حســین بــود ،بســیار مــورد شــک و تردیــد قــرار دارد .آیــا
مبنــای قانونــی بــرای ایــن حملــه هوایــی وجــود داشــت کــه مــا را
بــه مــرز خصومــت هــای بــی پایــان بــا ایــران بــرد؟
انــگل بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم آمریــکا نمــی خواهنــد بــه جنــگ
بــا ایــران برونــد ،تصریــح کــرد :مــا ایــن ســؤال هــا را مطــرح مــی
کنیــم زیــرا کنگــره اجــازه جنــگ بــا ایــران را نــداده اســت .پرســیدن
ایــن ســؤاالت بــرای آن اســت کــه اختیــار جنــگ بــه کنگــره واگــذار
شــده اســت و اگــر بــه هــر دولتــی اجــازه دهیــم حمالتــی ماننــد
اینهــا را انجــام دهــد ،بــه جــای اینکــه خطــر را از بیــن ببــرد ،بــدون
بررســی موشــکافانه ،مــا را بــه جنــگ وادار مــی کنــد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اقدام سفیر انگلیس میتواند توطئهای برای تخریب روابط ایران با اروپا باشد
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی
مجلس شـورای اسلامی گفت :ایـن احتمال وجود
دارد کـه اقـدام سـفیر انگلیس برای ایجـاد بهانهای
جدیـد بـه هدف تخریـب روابط ایـران و اروپا انجام
شـده باشـد« .علـی نجفـی خوشـرودی» دربـاره
علـت حضـور سـفیر انگلیـس در میـان معترضیـن
بـه سـقوط هواپیمـای اوکراینـی بـه خبرنـگار ایرنا
گفـت :بـه عنـوان یـک دیپلمـات میگویـم کـه
اقـدام سـفیر انگلیس و حضـور وی در میـان مردم
معتـرض بسـیار مورد شـگفتی اسـت.
سـفیر سـابق ایران در قرقیزسـتان خاطرنشان کرد:
مـا بایـد در خصـوص عمـدی بـودن ایـن اقـدام و
اتفـاق برای بهانهگیری تامل جدی داشـته باشـیم.
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه اقدام سـفیر انگلیس
بـرای سـاخت بهانه ای جدیـد به هـدف ایجاد دور
جدیـد تخریـب روابـط ایـران و اروپـا انجـام شـده
باشـد .ایـن کارشـناس ارشـد روابـط بیـن الملل با
اشـاره بـه مطالبـه ای که برخـی افراد دربـاره اقدام
سـریع وزارت خارجـه در مقابـل ایـن اقدام سـفیر
انگلیـس مطـرح میکننـد ،ضمـن تاکیـد بـر لزوم
تدبیـر بیشـتر اظهـار داشـت :درچنیـن شـرایطی
شایسـته اسـت وزرات خارجـه ابعـاد پیچیـده ایـن
مسـئله را بررسـی و پیگیـری کنـد .در واقع ممکن
اسـت ایـن اقدام یـک دام و تلهای باشـد ،برای این
کـه ایـران را درگیـر اقدامـات عجوالنـه بکند.

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی
مجلـس شـورای اسلامی درخصـوص سـناریوهای
قابـل پیـش بینـی نیز گفت :بـه عنوان مثـال ایران
عـذر سـفیر انگلیس را بـه بهانه این اقـدام خارج از
عـرف دیپلماتیـک بخواهـد و آنها هـم در اقدامی
متقابـل عـذر سـفیر ایـران را خواهنـد خواسـت تا
روابـط ایـران بـا انگلیـس بـه سـطح پایینی برسـد
یـا حتـی تعطیـل شـود .همیـن مسـئله مـی تواند
طراحـی شـده باشـد تـا از ایـن طریـق دومینویـی
از اتفاقـات پـی در پـی در تخریـب روابـط ایـران
و اروپـا راه بیفتـد .نجفـی خوشـرودی در پایـان
تاکیـد کـرد :ایـن اقـدام سـفیر انگلیـس میتوانـد
طراحـی و نقشـه ای مخـرب باشـد و مـا بایـد در
مواجهـه بـا آن هوشـیار باشـیم .سـفیر انگلیـس
در ایـران روز شـنبه در تجمـع اعتراضـی کـه
برخـی شـهروندان ایرانـی در سـوگ جانباختـگان
هواپیمای مسـافربری اوکراین تشـکیل داده بودند،
حاضـر شـده و در حـال فیلمبـرداری از تجمـع
کننـدگان دسـتگیر میشـود .وی بعد از شناسـایی
وی توسـط ماموریـن انتظامـی بـه علـت دارا بودن
مصونیـت دیپلماتیـک آزاد میگردد .طـی روزهای
اخیـر برخـی چهرههای سیاسـی از جمله بسـیاری
از نماینـدگان فراکسـیون والیـی خواسـتار برخورد
قاطـع و سـریع وزارت خارجـه بـا این اقـدام خارج
از عـرف سـفیر انگلیـس شـدهاند.
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وزیر امور خارجه آمریکا :

حفاظت از تنگه هرمز نیازمند تالش جمعی است

«مایــک پمپئــو» وزیــر امــور
خارجــه آمریــکا در دیــدار بــا
«کانــگ کیوانــگ وا» همتــای
کــره ای خــود خواســتار تــاش
جمعــی بــرای حفاظــت از تنگــه
هرمــز شــد موضوعــی کــه نشــان
مــی دهــد واشــنگتن بــه دنبــال اخــذ تعهــدات بیشــتر از ســئول
اســت.
بــه گــزارش ایرنــا از یونهــاپ ،یــک منبــع دولتــی کــره جنوبــی
گفتــه اســت کــه در ایــن دیــدار کــه در حاشــیه نشســت ســه
جانبــه آمریــکا ،ژاپــن و کــره جنوبــی در کالیفرنیــا برگــزار شــد
وزرای خارجــه دو کشــور همچنیــن در مــورد ضــرورت خلــع ســاح
هســته ای کــره شــمالی بحــث و رایزنــی کردنــد.
گــزارش مــی افزایــد ایــن نشســت در حالــی صــورت گرفــت کــه
ســئول در پــی افزایــش تنــش هــا بیــن واشــنگتن و تهــران بــه
دنبــال گزینــه هایــی بــرای پشــتیبانی از عملیــات دریایــی تحــت
رهبــری ایــاالت متحــده در خاورمیانــه اســت بــه ویــژه موضــوع
اعــزام نیروهــای کــره جنوبــی بــه تنگــه هرمــز ،ســئول را وادار کــرده
اســت تــا در میــان تعهــد بــه اتحــاد امنیتــی بــا آمریــکا و روابــط
تجــاری بــا ایــران ،بــه ارزیابــی بپــردازد.
ایــن مقــام دولــت کــره جنوبــی کــه یونهــاپ بــه نــام وی اشــاره
ای نکــرده اســت در جمــع خبرنــگاران در کالیفرنیــا در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه آیــا درخواســتی از ســوی آمریــکا بــرای اســتقرار
نیروهــای کــره جنوبــی در تنگــه هرمــز ارایــه شــده اســت یــا خیــر
گفــت :بــه طــور کلــی پمپئــو در ایــن نشســت بــر اهمیــت تــاش
هــای جمعــی توســط جامعــه جهانــی تاکیــد کــرد.
وی گفــت پمپئــو بــه پیامدهــای اقتصــادی جهــان بــه دلیــل بــی
ثباتــی در تنگــه هرمــز از جملــه افزایــش قیمــت نفــت اشــاره و
تاکیــد کــرد همــه کشــورها بایــد در ایجــاد ثبــات بــه منطقــه کمــک
کننــد وزیــر خارجــه کــره جنوبــی نیــز در پاســخ بــه ایــن موضــوع
گفــت ثبــات در خاورمیانــه و همچنیــن امنیــت حجــم زیــاد تجــارت
مرتبــط بــا نفــت کــه از ایــن تنگــه عبــور مــی کنــد مهــم اســت.
کانــگ افــزود کــه باالتریــن اولویــت ســئول ،امنیــت شــهروندان
کــره جنوبــی و مشــاغل آنهــا در منطقــه اســت و بــه پمپئــو
اطمینــان داد کــه ســئول از «زوایــای متعــدد» بــه دنبــال یافتــن راه
هایــی بــرای کمــک بــه تــاش هــای بیــن المللــی اســت.

برنامه غذایی فائو برای حمایت از
پناهندگان افغانستانی ساکن ایران

ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد (فائــو) از برنامــه حمایتــی
فائــو ،در چارچــوب برنامــهای مشــترک جهــت بهبــود معیشــت
پناهنــدگان افغانســتانی ســاکن در ایــران خبــرداد.
بــه گــزارش ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد (فائــو) ،بــا
همــکاری برنامــه جهانــی غــذا و اداره کل امــور اتبــاع و مهاجریــن
خارجــی ،یــک گلخانــه در مهمانشــهر مهاجریــن ســمنان تأســیس
شــد و هــدف از ســاخت ایــن گلخانــه فراهــم ســازی فرصتهــای
جدیــد و پایــدار معیشــتی بــرای پناهنــدگان افغانســتانی ســاکن در
ایــن مهمانشــهر اســت.
طبــق آمارهــای رســمی دولــت ،ایــران اکنــون میزبــان  ۹۵۱هــزار
و  ۱۴۲پناهنــده اســت کــه حــدود  ۹۷درصــد ایــن پناهنــدگان در
مناطــق شــهری ســاکن هســتند و ســه درصــد باقیمانــده نیــز در
 ۲۰مهمانشــهر در نقــاط مختلــف کشــور ســکنی گزیدهانــد.
تاســیس ایــن گلخانــه ،بــا حمایتهــای فنــی و مالــی فائــو ،پناهندگان
افغانســتانی را قــادر خواهــد کــرد تــا از طریــق فعالیتهــای
کشــاورزی کســب درآمــد کننــد.
«هومــن معــزی» مشــاور امــور برنامهریــزی نمایندگــی فائــو در
جمهــوری اســامی ایــران بــا اشــاره بــه پــروژه ســاخت و بهرهبــرداری
از گلخانــه در مهمانشــهر مهاجریــن ســمنان میگویــد« :در پــی
انجــام یــک ارزیابــی مشــترک از ســوی فائــو و برنامــه جهانــی غــذا،
همچنیــن برگــزاری یــک کارگاه آموزشــی ی ـکروزه بــرای  ۳۰نفــر
از پناهنــدگان عالقهمنــد بــه همــکاری در ایــن طــرح ،نهایتــا ۱۵
نفــر بــرای مشــارکت در ایــن پــروژه انتخــاب شــدند ».وی در ادامــه
افــزود« :بــا ارائــه مشــاورهها و مهارتهــای الزم بــه پناهنــدگان
افغــان جهــت پــرورش انــواع گیاهــان زینتــی و خوراکــی در گلخانــه،
توانمنــدی آنهــا بــرای مدیریــت مســتقل گلخانــه بــه صــورت گام
بــه گام افزایــش مییابــد».
معــزی اظهارداشــت :کشــت گلخانـهای بــه پناهنــدگان ایــن امــکان
را میدهــد تــا کنتــرل بیشــتری بــر شــرایط رشــد محصــوالت
کشــاورزی داشــته و بتواننــد محصــوالت خــارج فصــل را بــا توجــه
بــه تقاضــای بــازار تولیــد کننــد.

