
گزارش

نقاب دموکراسی ســرمایه داری که 
طی ماه های گذشــته با ســرکوب 
نژادپرستی  به  معترضان  گســترده 
تــرک برداشــته بود با ســرکوب 
گســترده معترضان به نتایــج انتخابات که به 
داخل کنگره وارد شــده بودند، و نیز اظهارات 
مقامات سیاســی آمریکایی از جمله جو بایدن 
که هواداران ترامپ را تروریسم داخلی نامیده 

بودند، فرو ریخت. 
آمریکایی که همواره با ادعای دموکراســی و 
حقوق بشــر خود را الگوی جهــان می نامید 
و با ایــن ادعا بــه دخالت در امور کشــورها 
می پرداخت این روزها به شــدت با رســوایی 
واهی بــودن دموکراســی آمریکایــی مواجه 
شده اســت. ســرکوب اعتراض های مسالمت 
آمیز ضد نژادپرســتی در حالــی نقاب حقوق 
بشــر آمریکایی را فرو ریخت که عدم تمکین 
ترامپ به نتایج انتخابات، عدم اجازه به ترامپ 
برای بیــان اعتراض به نتایــج انتخابات و در 
نهایت ســرکوب معترضان به نتایج انتخابات 
که دامنه آن به کشــتار و سرکوب در کنگره 
رســیده، نقاب دموکراسی نظام سرمایه داری 
را فرو ریخت و به جهان نشــان داد که آمریکا 
هیچ جایگاهی در دموکراســی جهانی ندارد. 
فاز دیگر رســوایی آمریکایی در سخنان بایدن 

علیه ترامــپ و هوادارانش رقم می خورد آنجا 
که  او گفته اســت: »حمله به کاپیتول یکی از 
تیره ترین روزهــای تاریخ ملت ما بود.« بایدن 
ترامپ را عامل این وضعیت و هواداران  ترامپ 
را به تروریســت های داخلی تشبیه کرد. حال 
که او بر ماهیت تروریســت ترامپ اذعان دارد 
گزینه ای جز تحویل وی به عراق که خواستار 
محاکمه وی به جرم ترور فرماندهان مقاومت 
شــده ندارد در غیر این صورت بایدن نشــان 
می دهد که وی نیز همان راه تروریسم ترامپ 

را ادامه می دهد. 
شــامگاه چهارشــنبه بود که پس از اعتراض 
یک ســناتور به آرای الکتــرال ایالت آریزونا، 
ترامپ از هواداران خود خواست که تظاهرات 
به اصطالح مســالمت آمیزی را شروع کنند اما 
طرفداران وی با خشونت به ساختمان کنگره 
حملــه کــرده و وارد آن شــدند.بعد از ورود 
حامیان ترامپ و معترضان به نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره در 
واشنگتن، نیروهای امنیتی به یک زن شلیک 

کرده و او را از پای درآوردند.
درواکنش به ایــن بحران »ماریــا زاخارووا« 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با گفت، 
این کشور دیگر حق ندارد برای دیگر کشورها 
درباره دموکراسی نطق کند.»هوآ چون یینگ« 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز گفت: 
»چین امید دارد آمریکایی ها در ســریع ترین 
زمــان ممکــن بتواننــد از صلــح و ثبات و 
مکرون«  شــوند«.»امانوئل  بهره منــد  امنیت 
رئیس جمهــور فرانســه گفــت: »می خواهم 
دوســتی و بــاور خــود را به ایــاالت متحده 
ابراز کنم. آنچه امروز در واشــنگتن دی سی 
رخ داد، قطعاً )رفتار( آمریکایی نبوده اســت. 
«.»دومینیک راب« وزیر امور خارجه انگلیس 
نیــز در پیای توییتری نوشــت:  »آمریکا حق 
دارد به دموکراســی خــود افتخار کند و برای 
اقدامات خشونت آمیزی که علیه انتقال قانونی 
و صحیح قدرت رخ داده اســت، هیچ توجیهی 
وجود ندارد«.»آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان 
نیز گفت: »همه ما دیروز تصاویر ناراحت کننده 
حمله به کنگره آمریکا را دیدیم و این تصاویر 
مرا خشمگین و ناراحت کرد. بابت اینکه رئیس 
جمهور ترامپ ماه نوامبر و دیروز شکست خود 
را نپذیرفــت، تأســف می خورم«.»جاســتین 
ترودو« نخســت وزیر کانــادا نیــز در پیامی 
توییتــری نوشــت: »کانادایی هــا از حمله به 
دموکراســی در ایاالت متحــده، نزدیک ترین 
متحد و همســایه ما، عمیقاً ناراحت و آشفته 
شده اند. خشونت هرگز بر خواسته مردم پیروز 
نمی شود. دموکراسی باید در آمریکا حفظ شود 

و همین اتفاق نیز خواهد افتاد«.
»نارندرا مودی« نخست وزیر هند نیز در پیامی 
نوشــت: »از دیدن اخبار پیرامون شــورش و 
خشونت در واشنگتن دی ســی آشفته شدم. 
«.»اسکات موریسون« نخست وزیر استرالیا نیز 
در حساب توییتری خود نوشت: »صحنه های 
بســیار نگران کننده ای از کنگره امریکا منتشر 

می شود. «.
جیمز متیــس حمالت به ســاختمان کنگره 
را »حمله خشــونت آمیز به منطقه کاپیتال و 
تالشــی برای مغلوب کردن دموکراسی توسط 
اراذل و اوباش« دانست و گفت: »آقای ترامپ 

به این ]حادثه[ دامن زد.«
»آدام اســمیت«، نماینــده دموکرات مجلس 
نماینــدگان آمریکا که در جلســه مشــترک 
کنگره برای تأیید آرای الکترال حضور داشت 
در خصــوص ایــن حادثه اظهار نظــر کرد و 
گفت افراطی گرایــی در آمریکا به یک تهدید 
واقعی تبدیل شــده اســت. شــومر از اعضای 
کابینه ترامــپ خواســت او را برکنار کنند و 
تاکیــد کرد که ترامپ حتی یک روز هم دیگر 
نباید رئیس جمهور باشــد. الزم به ذکر است 
قانونگذاران محلی در ایالت میشیگان گفتند، 
ســاختمان کنگره این ایالت از بیم تهدیدات 
صورت گرفته، بســته شــده است و پلیس در 

حال انجام تحقیقات در این زمینه است. نکته 
قابــل توجه آنکه پس از این بحران خونین که 
5 کشته برجای گذاشت ، ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا در پیامی ویدیویی شکست در انتخابات 
ریاست جمهوری را پذیرفت و متعهد به انتقال 
منظم قدرت به دولت بعدی شــد.یک نماینده 
کنگره خبر داده کــه حدود ۶۰ پلیس کنگره 
در جریان حادثه شب گذشته زخمی شده اند 
که حال یکی از آنان وخیم است. جالب توجه 
آنکه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با 
بیــان اینکه ورود طرفــداران دونالد ترامپ به 
ســاختمان کنگره آمریکا شــرم آور بود، آن را 

بشدت محکوم کرد.
نکتــه تامل برانگیــز آنکه کــوری بوش یک 
قانون گذار آمریکایی گفت، اگر سیاه پوستان به 
ساختمان کنگره حمله کرده بودند، آن ها را به 
گلوله می بســتند. در این میان اعضای کمیته 
قضایــی مجلس نمایندگان آمریکا پیش نویس 
الیحه استیضاح رئیس جمهور آمریکا به خاطر 
سوء اســتفاده از قدرت و تحریک هوادارانش 
برای حمله به کنگره را منتشــر کردند. پنس 
مشــاوران معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند 
که پنس با درخواست ها برای برکناری ترامپ 
طبق متمم 25 قانون اساسی آمریکا مخالفت 

کرده است.

خیانت به مصر

نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به میزبانی 
عربســتان در حالی برگزار شد که از محورهای آن را 
اعالم پایان اختالفات سه ساله میان عربستان و امارات 
با قطر تشکیل می داد. در ادامه این روند نیز مرزهای 
زمینی و هوایی قطر با این کشــورها بازکشــایی شد 
و طرفین بر احیا و توســعه روابط تاکید کردند. نکته 
مهم آنکه پس از این رویکرد، در اقدامی تامل برانگیز 
امارات بر احیای روابط با ترکیه تاکید کرد. انور قرقاش 
وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجی بعد از آشتی 
کشــور با قطر، از روابط با ترکیه دفاع کرد و گفت که 
آنکارا و ابوظبی روابط تجاری خوبی دارند. این رویکرد 
در حالی صورت می گیرد که روابط امارات و ترکیه به 
شدت تیره بوده و آنها نه تنها در مناسبات دو جانبه در 
حوزه منطقه ای و حتی در مدیترانه و آفریقا نیز تقابلی 

گسترده داشته اند. 
در کنــار آنچه در طی روزهای اخیر روی داده اســت 
یــک نکته مهم مشــاهده می شــود و آن پیامدهای 
ســنگین این وضعیت برای مصر است. طی سالهای 
اخیر مصر به دلیل حمایت های قطر و ترکیه از جریان 
اخوان المســلمین و نیز تحرکاتی که این کشورها در 
حوزه فلســطین داشــته اند و نیز تهدید منافع مصر 
در حــوزه آفریقا از جملــه در مدیترانــه و لیبی، به 
تقابل با این کشــورها وارد شده و حتی در این راه با 
سعودی به تحریم قطر مشارکت کرد. مصر همچنین 

مشــارکت هایی با تحرکات سعودی علیه یمن داشته 
اســت و هر چند که اختالف دیدگاه هایی با سعودی 
و امارات در قبال ســوریه داشــته اما در نشست های 
اتحادیه عرب با خواســته های آنها مخالفت نداشــته 
اســت. با توجه به رفتارهای مصر در قبال سعودی و 
امارات می توان دریافت که رفتار اخیر این کشــورها 
عمال خیانت و از پشــت خنجر زدن به مصر است که 
در عرصــه داخلی و منطقه ای چالشــهایی برای این 
کشــور رقم خواهد زد. تقارن رفتار سعودی و امارات 
با تغییرات در ساختار سیاسی آمریکا جای تامل دارد. 
ســران آمریکا چه ترامپ و چه بایــدن بر لزوم ادامه 
سازش با رژیم صهیونیســتی تاکید دارند لذا رویکرد 
ســعودی و امارات به قطر و ترکیه را در این چارچوب 
می  تــوان ارزیابی کرد که هدف نهایــی آن نیز ایجاد 
ائتالف عبری، عربی و ترکیه ای بر اســاس طرح چتر 
امنیتی آمریکا در منطقه اســت کــه بایدن در دوران 
معاونتش بــرای اوباما آن را آغاز کرده بود. به عبارتی 
آشتی های صورت گرفته تحت فشار آمریکا برای ایجاد 
ســاختار امنیتی، اقتصادی جدید در منطقه صورت 
می گیرد که البته دامنه آن بــه تحرکات در آفریقا و 
مدیترانه نیز گسترش خواهد یافت. به هر تقدیر آنچه 
در فرآیند این وضعیت مشخص می گردد آن است که 
ســعودی و امارات در چارچوب منافع شخصی و نیز 
خواســت آمریکا، مصر را قربانی کرده اند و مزد سالها 
همراهی قاهره با سیاست هایشان را با خنجر از پشت 
زدن پرداختنــد کرد که خود ســندی بــر غیر قابل 
اعتماد بودن ساختارهای حاکم بر این کشورها و عدم 

استقالل آنان در برابر خواسته های آمریکاست.

دمشق در نامه ای به سازمان ملل و شورای 
امنیت هشدار داد

هماهنگی تروریست ها و ترکیه با 
اسراییل علیه سوریه 

همزمان با تشــدید تجاوزات هوایی ســعودی و اقدامات زمینی 
ترکیه و تروریست ها، وزارت خارجه سوریه در نامه ای به دبیرکل 
ســازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت نوشت که حمالت 
رژیم صهیونیستی به خاک سوریه با حمالت تروریست ها در مرکز 
این کشور همراه شــده است. وزارت خارجه سوریه در نامه ای به 
دبیرکل ســازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت،  به حمله 
چهارشنبه شب رژیم صهیونیستی به خاک سوریه اعتراض کرد.
دولت ســوریه خطاب به سازمان ملل و شورای امنیت اعالم کرد 

که تجاوزات رژیم صهیونیســتی با حمالت اخیر تروریست ها به 
خودروهای شــهروندان در مناطق بیابانی ســوریه همراه شده و 
تردیدی باقی نمی ماند که دو طرف با یکدیگر برای طوالنی کردن 
بحران از طریق اقدامات تروریســتی و تالش برای تضعیف ارتش 
ســوریه هماهنگ هستند.وزارت خارجه ســوریه در ادامه افزود: 
»جمهوری عربی سوریه بار دیگر تأکید می کند که اصرار اسرائیل 
به مســیر خصمانه و خطرناک خود، نشان از هماهنگی میان سه 
اشــغالگر اسرائیلی، ترکی و آمریکایی دارد که هر کدام بخشی از 
خاک عزیز سوریه را اشغال کرده اند.« وزارت دفاع ترکیه از اعزام 
25۷ نیروی ویژه به شهر »رأس العین« در شمال استان الحسکه 
در شــمال شرقی ســوریه خبر داد. در همین ارتباط، کنفرانس 
بین المللی بازگشت آوارگان سوری با هدف کمک به سوری های 
خارج برای بازگشــت به کشورشان طی روزهای 2۱ و 22 آبان با 

مشارکت 2۷ کشور و ۱2 نهاد بین المللی در دمشق برگزار شد.

به جرم ترو فرماندهان مقاومت و حمایت از 
تروریسم 

عراق حکم بازداشت ترامپ را صادر کرد 
در چارچوب اجرای مطالبه مردمی مبنی بر بازداشت و مجازات 

عامالن ترور فرماندهان مقاومت، 
شــورای عالی قضایی عراق امروز طــی بیانیه ای اعالم کرد که  
دادگاه تحقیق »الرصافه« عراق حکم بازداشت »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا، صادر کرد. 
ملــت عراق که در طول یک ســال گذشــته بر اصــل اخراج 
کامل نیروهــای آمریکایی بر اســاس مصوبــه پارلمان تاکید 
داشتند در ســالگرد شهادت فرماندهان مقاومت سردار سپهبد 
قاسم ســلیمانی و ابو مهدی المهندس و همرزمنشان بر لزوم 

مجــازات عامالن و آمران این جنایت بــزرگ تاکید کردند که 
نتیجه آن حکم دادگاه عراق مبنی بر بازداشــت ترامپ اســت. 
»طارق حرب« کارشــناس حقوقی عراقی در واکنش به حکم 
دادگاهی در این کشــور برای بازداشت دونالد ترامپ، گفت که 
این حکم باید صادر می شــد.او گفت که حکم بازداشت ترامپ 
طبق قانون اســت و این راهی است که می توان به متهم برای 
حضور در مقابل دادگاه فشــار آورد.شورای عالی قضایی عراق  
طــی بیانیه ای اعالم کرد کــه  دادگاه تحقیق »الرصافه« عراق 
حکم بازداشــت »دونالد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا، صادر 
کرد. »بهاء االعرجی« معاون نخست وزیر اسبق عراق نیز گفته 
اســت که صدور حکم علیه رئیس جمهور مستقر آمریکا، برای 

انتقام گیری و یک پیروزی برای حاکمیت عراق است.
 »همــام حمودی« رئیس مجلس  اعالی اســالمی عراق  این 
اقدام دستگاه قضایی عراق را شجاعانه و عادالنه توصیف کرد. 

چراغ سبز امارات به ترکیه 
وزیر مشــاور دولت امارات در امور خارجی بعد از آشــتی کشور با قطر، 
از روابــط با ترکیه دفاع کرد و گفت کــه آنکارا و ابوظبی روابط تجاری 

خوبی دارند.
انور قرقاش از برقراری روابــط  امارات و ترکیه دفاع و گفت که امارات 
اولین شــریک تجاری ترکیه اســت. وی در گفت وگو با بلومبرگ گفت 
که امارات اولین شــریک تجاری ترکیه در غرب آســیا بوده و کشورش به 
اختالفات با این کشــور افتخار نمی کند و مشــکل اصلی ابوظبی با آنکارا این است که 
آنها به دنبال افزایش نقش خود به حســاب کشــورهای عربی هستند.او گفت:»ما آغاز 
بســیار خوبی داریم و این مسئله را که مرتبط با بحران قطر است، پشت سر گذاشتیم. 
ولی بین ما مســئله ای اســت که مربوط به ایجاد اعتماد می شود و ما نیاز به این داریم 

که این اعتماد ایجاد شود«. 

آمریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهارات مداخله جویانه وزیر امور 

خارجه آمریکا درباره هنگ کنگ و تایوان را محکوم کرد.
»هووآ چون یینگ« ســخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت، آمریکا 
به خاطر اقدامات غلط و اظهارات مداخله جویانه اش »بهای سنگینی« 
خواهــد پرداخت. هووآ در ادامه به مقامات آمریکایی توصیه کرد، فوراً به 
مداخله در امور داخلی چین خاتمه دهند. »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه 
آمریکا روز چهارشــنبه اعالم کرد »کلی کرافت« سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 
به تایوان ســفر خواهد کرد. پکن، تایوان را بخشی از سرزمین متعلق به چین می داند 
و تحرکات آمریکا و فروش ســالح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست 
»چیــن واحد« ارزیابی می کند.با این حال آمریکا بــا اعزام ناو به تنگه تایوان و کمک 

نظامی به تایوان عمال در مسیر حمایت از این جزیره است.

عقب نشینی اروپا در برابر مقاومت ونزوئال
»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت، بروکسل از به 
رسمیت شــناختن »خوان گوایدو« به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئال 
عقب نشــینی کرده اســت. بورل گفت: »ونزوئال برای پایان دادن فوری به 
تنگنای فعلــی، از طریق گفت وگوهای جامع و مذاکراتی که به رویه هایی 
دموکراتیک و جامع منتج می شود، به راه حلی سیاسی نیاز دارد«. وی افزود با 
توجه به نتایج انتخابات پارلمانی جدید در ونزوئال، بروکسل همچنان با »فعاالن 
جامعه مدنی و سیاســی برای بازگرداندن ونزوئال به دموکراسی در ارتباط خواهیم بود«. به 
گفته یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، این اظهارات بورل نشانه عقب نشینی اتحادیه اروپا 
از به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت است. نتایج انتخابات پارلمانی 
ونزوئال حاکی از آن است که حزب »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال موسوم به حزب 

»سوسیالیست متحد ونزوئال« موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمانی شدند.

 یمن: عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل یمن 
با اشــاره به سود آمریکا از ایجاد بحران قطر، گفت 
که منفعت واشــنگتن در ادامــه جنگ علیه ملت 
یمن اســت.»محمد البخیتی« تأکید کرد که حل 
بحران قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 
هیچ تأثیری در روند جنگ علیه ملت یمن نخواهد 
گذاشت.این مســئول انصاراهلل بر این باور است که 
آمریکا، نخستین طرفی بود که از بحران بین ریاض 
و دوحه ســود می برد، ولی در حال حاضر، ترجیح 
داد کــه همیپمانانش برای مقابله با محور مقاومت 

با هم متحد شوند.
 قطــر: »انور قرقاش« وزیر مشــاور دولت امارات 
در امور خارجه اعالم کــرد، حمل و نقل و تجارت 
بــا قطر طی یک هفتــه پس از توافــق »العال« از 
ســر گرفته خواهد شد.شــهر العال در شمال غرب 
عربســتان سعودی شــاهد چهل و یکمین نشست 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس بود و در این 
نشســت با امضای بیانیه ای، به بحران میان قطر و 
کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر 

پایان داده شد.
 جمهــوری آذربایجان: الهام علی اف رئیس دولت 
جمهــوری آذربایجان، ســفر وزیر امــور خارجه 
ارمنســتان به منطقــه »قره باغ کوهســتانی« را 
تحریک کننــده خوانــد و تهدید کرد که »مشــت 

آهنین« همچنان پابرجاست.
وی در ادامه با لحنی تهدید آمیز گفت: »ارمنستان 
جنگ را فراموش نکند. یادتان باشــد که مشــت 
آهنین پابرجاست. این ســفر ها باید پایان یابد. ما 
به شــما هشــدار می دهیم که اگر چنین اقدامات 
تحریک کننده ای بار دیگر انجام شــوند، ارمنستان 

حتی بیشتر از این پشیمان خواهد شد«.
 کره شــمالی: رهبر کره شــمالی در نشســت 
حــزب حاکم گفت قصــد دارد از طریق قرار دادن 
قابلیت های دفاعی در ســطحی باالتــر، از امنیت 
کشــور حفاظت کند.»کیم جونگ اون« رهبر کره 
شمالی ، برنامه این کشور برای توسعه توان دفاعی 
را اعــالم کــرد.وی همچنین از برنامه پنج ســاله 
اقتصادی کره شــمالی رونمایی کرد. کیم با اعالم 
اینکه برنامه اقتصادی این کشــور موفقیت الزم را 

نداشته، از مردم عذرخواهی کرد.

سرکوب و کشتار مردم از خیابان ها به داخل کنگره آمریکا رسید   

فرو ریختن نقاب دموکراسی سرمایه داری 
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بایدن ترامپ و هوادارانش را 
تروریست های داخلی نامید

یادداشت

علی تتماج 

طرح صهیونیست ها برای تخریب 
قبة الصخره

نهادهای اسالمی در فلسطین از مجامع بین المللی 
خواستند با طرح خطرناک رژیم صهیونیستی برای 

تخریب قبة الصخره برخورد کنند.
 شــیخ »عبدالعظیم ســلهب« رئیس شورای اوقاف 
اسالمی قدس  گفت که درخواست گروه های شهرک 
نشــینان تندرو برای حذف مســجد قبة الصخره و 
ســاخت معبد موسوم به »هیکل سلیمان« به جای 
آن در چارچوب تعرض عمدی به قداســت مسجد 
االقصی و احساسات مسلمانان است.سلهب هشدار 
داد:»گروه های شهرک نشینان تندرو از طریق کابینه 
رژیم اشغالگر اسرائیل به دنبال تعرض به قبه الصخره 
و حرم شریف بیت المقدس هستند تا از این طریق 
یک جنگ دینی بی امان در منطقه به راه اندازند.«وی 
تاکید کرد: »مسجد االقصی در کنار مصالها و همه 
مساحت زمین آن که بالغ بر ۱44 هکتار است یک 
مسجد کامال اســالمی و یک خط قرمزی است که 
تقســیم آن غیرممکن اســت.«»محمود الهباش« 
قاضی قضات فلســطین و مشاور امور دینی و روابط 
اســالمی رئیس تشــکیالت خودگردان نیز گفت: 
»درخواست شهرک نشــینان برای تخریب مسجد 
االقصی بسیار خطرناک است.« خبر دیگر از جنایات 
صهیونیست ها آنکه خبرگزاری رسمی فلسطینی به 
مناسبت روز شهید فلســطینی اعالم کرد، از زمان 
اشــغال فلســطین در ۱۹4۸ تا پایان سال 2۰2۰ 
میالدی ۱۰۰ هزار فلسطینی به شهادت رسیده اند. 
در همین حال  »مشیر المصری« از رهبران جنبش 
حماس فلسطین تأکید کرد که کشورهای عربی که 
روابــط خود را با رژیم صهیونیســتی عادی کردند، 
دچار »انحطاط دیپلماتیک« شده اند. خبر دیگر آنکه 
الی کوهن وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی می گوید 
که آشتی کشــورهای عربی حاشیه خلیج ]فارس[ 
زمینه را برای توســعه روابط تل آویو با دوحه فراهم 
می کند.وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی در ادامه با 
تشویق کشــورهای مختلف به عادی سازی روابط با 
این رژیم، گفت: »اگر سیاســت کنونی آمریکا ادامه 
داشته باشد،  بی  شک شاهد توافق های صلح بیشتری 

خواهیم بود«.

نیمچه گزارش


