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اخبار

بلینکن:

راهکار دو کشوری بهترین گزینه
برای حل پرونده فلسطین است
وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با
همتای اسرائیلی خود بر حمایت واشنگتن از
راهکار دو کشوری تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،آنتونی
بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی
با گابی اشکنازی ،همتای اسرائیلی خود تأکید
کرد که دولت جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
معتقد است :اصل راه حل دو کشوری بهترین
گزینه برای حل پرونده فلسطین و تضمین آینده
اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی است که در
کنار کشور دموکراتیک فلسطین در صلح زندگی
کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای گفت که
بلینکن با اشکنازی در مورد چالش های امنیتی
پیش روی منطقه و همچنین اهمیت ادامه
همکاری بین دو طرف برای رفع این چالش ها
گفتوگو کردند.
براساس این بیانیه ،بلینکن بر تعهد مستمر
ایاالت متحده برای حمایت از تل آویو در مقابل
هرگونه اقدامات یا مواضع مخالف تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است که دو طرف بر
همکاری عمیق ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی
برای مقابله با چالش های پیش رو تاکید کردند.
اظهارات بلینکن در مورد راه حل دو کشوری
تغییر در طرح معامله قرن رئیس جمهور پیشین
آمریکا است که با مخالفت شدید فلسطینی ها
و اعراب روبرو شد.

اخبار

نگاه بایدن و ترامپ به آل سعود چگونه است؟

اسناد مالیاتی ترامپ در اختیار
مقامات قضایی قرار میگیرد
دیوان عالی آمریکا حکم دسترسی دادستان
نیویورک به اسناد و مدارک مالیاتی دونالد ترامپ
رئیس جمهوری سابق این کشور را صادر کرد؛
اقدامی که می تواند برای ترامپ بسیار گران تمام
شود.
به گزارش ایرنا از تارنمای سی ان ان ،ترامپ
همیشه به شدت برای جلوگیری از دسترسی
دادستانها به اسناد و مدارک مالیاتی خود تالش
میکرد و حاال افشای این اسناد نزد مقامات
قضایی آمریکا می تواند برای ترامپ هزینه های
زیاد داشته باشد و به ضررش تمام شود.
این حکم به این معناست که از این پس ترامپ
نخواهد توانست با تالش رای محرمانه و پنهان
نگهداشتن این اوراق ،مانع از تحقیق هیئت
منصفه فدرال درباره پرداخت مبالغ غیرقانونی
مانند حق السکوت و رشوه و دیگر مسائل ،دیگر
شود .دفتر دادستانی حوزه نیویورک پیش بینی
کرد که تا چند روز دیگر به این اسناد دسترسی
یابد.
حکم روز دوشنبه دیوان عالی ،بدون اظهارنظر
یا ابراز مخالفت صادر شده است.
احضاریه دادستانی نیویورک که شامل اسناد
و مدارک مالی مربوط به مالیات های پرداخت از
ژانویه  ۲۰۱۱تا اوت  ۲۰۱۹می باشد ،با به کارگیری
مایکل کوهن وکیل پیشین ترامپ توسط سازمان
ترامپ و پرداخت رشوه و حق السکوت به  ۲زن
که مدعی داشتن روابط نامشروع با ترامپ بوده
اند ،ارتباط دارد.
با وجود احتمال ادامه مبارزه وکالی شخصی
ترامپ برای درخواست تجدیدنظر در این
حکم ،این واقعیت که این اسناد توسط شرکت
حسابداری مازارس وابسته به او انتشار خواهد
یافت ،به صورت موثری این اختالف و منازعه را
پایان می دهد.
ترامپ در بیانیه ای ادامه تحقیقات دادستان
نیویورک را تداوم بزرگترین توهم سیاسی در
تاریخ آمریکا دانست.
دوره ریاست جمهوری پرجنجال و حاشیه
ترامپ با بازنده شدن او در انتخابات سوم نوامبر
( ۱۳آبان ماه) ،در  ۲۰ژانویه (اول بهمن ماه) به
پایان رسید و کاخ سفید را به جو بایدن رقیب
دموکرات خود واگذار کرد.
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رسوایی و استعفا در لبنان
به دلیل واکسن کرونا

دور شدن بن سلمان از تخت شاهی
با ورود رسمی جو بایدن به کاخ سفید در اول
بهمن ماه سال جاری ( )۱۳۹۹و آغاز به کار وی،
رویکرد کاخ سفید هم به آل سعود به ویژه به محمد
بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان و اقدامات
وی در سطح منطقه و جهان تغییر کرده و هر چند
شاید به اعتقاد برخی تحلیلگران مسائل منطقه
این تغییر رویکرد ظاهری باشد ،ولی گویای این
است که واشنگتن دیگر همراه و هم پیمان اقدامات
سیاست های زیاده خواهانه آل سعود در منطقه
نخواهد بود.
از اولین تالش های دولت جو بایدن در مخالفت
با اقدامات مقامات سعودی می توان به حذف نام
جنبش انصارالله یمن از فهرست تروریسم آمریکا
اشاره کرد که هفته گذشته اجرایی شد ،اقدامی که
با بازخورد مثبت انصارالله و گروه های مقاومت
اسالمی منطقه مواجه گردید.
موضوع بعدی ،مساله توقف جنگ شش ساله
یمن می باشد که جو بایدن چه در دوران تبلیغات
انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از آن تاکید
کرده که باید این جنگ هرچه زودتر متوقف
شود؛ مساله حقوق بشر و برخورد بن سلمان با
مخالفانش نیز از دیگر مشکالت دولت بایدن با
ولیعهد سعودی است.
این دو اقدام دولت بایدن و برخی دیگر از شواهد
گویای این است که دولت جدید آمریکا دیگر همراه
خوبی با اقدامات ضدانسانی آل سعود در منطقه
و عربستان نخواهد بود ،مساله ای که موجب
نگرانی ریاض را فراهم کرده و منابع آگاه عربستانی
گفته اند که پادشاه سعودی به شدت نگران نوع
برخورد دولت آمریکا با محمد بن سلمان است و از
مشاوران خود و برخی مقامات سعودی خواسته تا
در این باره راهحل ارایه دهند.
وبگاه ویکیلیکس سعودی به نقل از یک مقام
آگاه نوشته که ملک سلمان از لحن تنشآمیز دولت
جو بایدن در قبال عربستان سعودی و عدم تماس
رئیسجمهور آمریکا با محمد بن سلمان عصبانی
است و از برخی مقامات این کشور و مشاورانش
خواسته تا هر چه سریعتر کانالهای ارتباطی قوی
با دولت بایدن جهت کاهش تنش باز کنند.
پادشاه سعودی در این نشست همچنین گفته
که در حال بررسی صدور یک عفو عمومی پیش از
ماه رمضان برای صدها زن و مرد زندانی است تا از
شدت لحن دولت آمریکا در خصوص پروندههای
حقوق بشری در عربستان بکاهد.
همچنین منابع دیگری در عربستان به
ویکیلیکس سعودی گفته اند که ملک سلمان
در نامهای محرمانه به جو بایدن گفته است که
گزارش محرمانه اطالعاتی در خصوص قتل جمال
خاشقچی را منتشر نکند؛ این نامه به واسطه «ریما
بنت بندر بن سلطان» سفیر ریاض در واشنگتن به
کاخ سفید تحویل داده شده است.

محمد جواد ظریف:

شواهد ظاهری نشان می دهد که پس از روی کار آمدن جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا ،نگاه کاخ سفید به اقدامات آل
سعود در منطقه نیز تغییر کرده و گویی ماه عسل روابط ریاض – واشنگتن که در دوران دونالد ترامپ به اوج خود رسیده بود ،در حال پایان است.

وبگاه
ویکیلیکس
سعودی به نقل
از یک مقام آگاه
نوشته که ملک
سلمان از لحن
تنشآمیزدولت
جو بایدن در قبال
عربستانسعودی
و عدم تماس
رئیسجمهور
آمریکا با محمد
بن سلمان
عصبانیاست
در این نامه آمده است که عربستان سعودی
آماده است با دولت بایدن در خصوص مسائل
مختلف و خواستههای دولت جدید آمریکا گفت
وگو کند.
نگرانی مقامات سعودی به حدی است که روز
جمعه یک منبع آگاه در آمریکا به وبگاه عربی۲۱
گفت که دولت این کشور قصد دارد ،گزارش
اطالعاتی درباره قتل فجیع «جمال خاشقچی»،
روزنامهنگار سعودی در کنسولگری عربستان
سعودی در استانبول را که در مهرماه سال ۱۳۹۷
به قتل رسید ،در هفته اول ماه آتی میالدی منتشر
کند ،قتلی که گفته شده مستقیما به دستور بن
سلمان و توسط جوخه ترور وی انجام شده است.
روزنامه روسی «نزاویسمایا گازتا» نیز در همین
رابطه در مقالهای نوشته است که اقدامات دولت
بایدن به مثابه یک محاصره سیاسی برای «محمد
بن سلمان» است و واشنگتن ترجیح میدهد به
جای ولیعهد ،با پادشاه سعودی در ارتباط باشد؛
علیرغم اینکه بن سلمان حاکم واقعی عربستان
محسوب میشود و مسئولیت اقدامات سرکوبگرانه
آل سعود عمدتا بر گردن وی است.
مجله آمریکایی «فارین پالیسی» نیز چندی پیش
در گزارشی به قلم «ورشا کودوایر» با اشاره به
اقدامات ریاض در خصوص مسائل حقوق بشری
نوشت که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به

دنبال طلب بخشش از «جو بایدن» رئیسجمهور
آمریکا است.
این مجله می افزاید« ،عربستان سعودی اخیرا
گامهایی برای کاهش تنش با واشنگتن از جمله
آزادی لجین الهذلول فعال سعودی که در تاریخ
دهم ماه فوریه جاری آن هم پس از  ۱۰۰۱روز
[تحمل] زندان و مطرح شدن اتهاماتی مبنی بر
شکنجه او آزاد شد ،برداشته است».
«لُجین الهَذلول» ،معروفترین زن مخالف
سیاستهای محمد بن سلمان ولیعهد سعودی
است که منابع خبری اخیرا از آزادی او خبر دادند.
الهذلول به همراه زنان دیگری از جمله «سمر
بدوی»« ،نسیمه الساده»« ،نوف عبدالعزیز» و
«میساء الزهرانی» در ماه می سال  ۲۰۱۸میالدی
و چند ماه پیش از صدور مجوز رانندگی برای
زنان در عربستان سعودی دستگیر شد و به گفته
خانوادهاش ،تحت شکنجه قرار گرفت.
فارین پالیسی در ادامه به دیگر اقدامات ریاض
اشاره میکند و در این خصوص میافزاید که
عربستان سعودی اقدام به آزادی عده دیگری از
زندانیان کرده ،محتوای کتابهای درسی را تغییر
داده و همچنین اصالحاتی حقوقی در نظام قضایی
این کشور اعمال کرده است.
این مجله آمریکایی همچنین در گزارش خود
تأکید میکند ،پس از آنکه دموکراتها با کسب

آرای بیشتر ،مجلس سنا و نمایندگان آمریکا را
به دست گرفتند ،آنها« ،عربستان سعودی را در
وضعیتی متزلزل قرار دادند»
در ادامه این گزارش آمده است که عواملی
چون اقدام ولیعهد سعودی در زندانی کردن رقبای
خود ،مدیریت بد جنگ یمن ،دست داشتن در
جنایت ترور «جمال خاشقچی» روزنامهنگار منتقد
ن پست»،
سعودی و ستوننویس روزنامه «واشنگت 
بهطور مساوی باعث شده که هم جمهوریخواهان
و هم دموکراتها از این اقدامات بن سلمان
خشمگینشوند.
فارین پالیسی همچنین به اعالم اخیر ریاض
مبنی بر اصالحات قضایی در زمینه های کیفری
و شواهد قضایی اشاره میکند و در این خصوص
برآورد میکند که تمام این اقدامات عربستان
سعودی در راستای تالش برای بهبود وجهه این
کشور در برابر دولت جدید آمریکا صورت گرفته
است.
شرایط کنونی حاکم بر روابط واشنگتن – ریاض
نشان می دهد ،در حالی که بن سلمان برای
نشستن بر تخت پادشاهی در عربستان دست و پا
می زند ،اما دولت جدید آمریکا هیچگونه تمایلی به
این موضوع ندارد و برعکس دونالد ترامپ که حامی
جنایات ولیعهد سعودی و به تخت نشستن او بود،
راه دیگری را در پیش گرفته است.

در توافق با آژانس هیچ چیز مشکوکی وجود ندارد
وزیر امور خارجه با بیان اینکه توافق با آژانس از نقاط قوت
ماست ،گفت :آنچه که آقای صالحی با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تفاهم کردند ،یک موفقیت بینظیر دیپلماتیک است که آقای
دکتر صالحی با شجاعت ،توانمندی و با اتکا به این ملت انجام
دادند.
وزیر امور خارجه گفت :آنچه صالحی با آژانس توافق کرد ،یک
موفقیت بود و اگر دوستان مجلس مصوبه شورای امنیت ملی
را دیده بودند ،آن رفتار غیر الزم در مجلس انجام نمیشد اگر
ضمیمه را بخوانند هیچ چیز مشکوکی نیست.
به گزارش انتخاب ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در
حاشیه همایش مطالبات حقوقی بین المللی دفاع مقدس که در
محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد ،در جمع خبرنگاران گفت:
اروپاییها تعهداتشان را در برجام اجرا نکردند و نباید جای طرفین
را عوض کنند ،چرا که خاطی امریکا و اروپا هستند.
به نوشته تسنیم ،وی افزود :اگر آمریکایی ها میخواهند به برجام
بازگردند باید اقدامات ترامپ را متوقف کنند .ظریف درباره تفاهم
نامه اخیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای با سازمان انرژی اتمی

کشورمان گفت :آنچه صالحی با آژانس توافق کرد ،یک موفقیت
بود .اگر دوستان مجلس مصوبه شورای امنیت ملی را دیده بودند،
آن رفتار غیر الزم در مجلس انجام نمیشد .اگر ضمیمه را بخوانند
هیچ چیز مشکوکی نیست .وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه هیچ
نشست رسمی نخواهیم داشت چون امریکا عضو برجام نیست،
گفت :از صبح امروز قانون متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی
اجرا شده است .ما در تاریخ  27بهمن رسما به آژانس اعالم کردیم
از پنج اسفند این اقدام انجام خواهد گرفت.
ظریف درباره سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
خاطرنشان کرد :گروسی به ایران آمد تا ترتیباتی برای اطمینان از
اجرای قانون داشته باشیم و در نهایت درباره این ترتیبات با وی
به توافق رسیدیم .ترتیبات هم اصلش این است که نوارهایی که از
فعالیت های ما ضبط میشود ،هیچگاه به صورت زنده برای آژانس
فرستاده نمیشود و در ایران نگهداری میشود.
وی افزود :اجرای پادمان ادامه پیدا میکند .پادمان تعهد ایران
است .قانون مجلس نیز اجازه فراتر از پادمان را نمی دهد .این به
معنای این است که همکاری ما با آژانس ادامه پیدا میکند.

نتانیاهو دست به دامان رقبای خود برای مقابله با برجام شد
در حالی که هنوز اتفاق مهمی در موضوع برجام رخ نداده و تنها خبر
برجسته این هفته یک توافق جدید میان ایران و آژانس درباره اجرایی
شدن مصوبات مجلس شورای اسالمی بود ،نتانیاهو سراسیمه شد و
رقبای داخلی اش را فراخواند تا بزعم خود با سیاست احتمالی جو بایدن
در قبال برجام به مقابله برخیزند.
براساس گزارش رسانه های بین المللی ،نخست وزیر اسرائیل دیروز
دوشنبه مبتکر برگزاری نشست احزاب اسرائیلی شد تا در برابر هر راه
حلی جهت باز کردن گرههای زده شده توسط دونالد ترامپ متحد شوند.
بنی گانتز و گابی اشکنازی ،وزرای دفاع و خارجۀ از حزب آبی سفید،
یوسی کوهن ،رئیس موساد ،و مئیر بن شبات ،مشاور امنیت ملی
نخست وزیر اسرائیل در این نشست شرکت داشتند.
در نشست فوق العاده دیروز نتانیاهو ،ضمن ارائه گزارشی درباره
تماس تلفنیاش با بایدن در روز پنجشنبه گذشته ،این نکته را که
با بایدن بر سر برجام به اختالف بخورد محتمل دانست و به همین
دلیل رقبای خود را به ایجاد یک جبهه واحد در عین شکاف های موجود
تشویق کرد.
نتانیاهو ضمن تاکید بر ضرورت وحدت جریانهای سیاسی در داخل
رژیم صهیونیستی ،در مقابله با موضوع ایران ،به رقبایش گفته که

موضوع ایران نباید تحت الشعاع رقابت های حزبی در اسرائیل قرار
گیرد.
آژانس بینالملل انرژی اتمی و جمهوری اسالمی ایران روز یکشنبه در
پایان سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران ،با صدور بیانهای
مشترک درباره تداوم فعالیتهای ضروری بازرسان آژانس در ایران
تفاهم کردند .بر اساس این تفاهم فعالیتهای ضروری نظارت و راستی
آزمایی آژانس تا سه ماه ادامه پیدا می کند .تفاهم صورت گرفته به طور
پیوسته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا نسبت به کارکرد آن برای
هدفی که در نظر گرفته شده ،اطمینان حاصل شود.
سراسیمگی نتانیاهو در ارتباط با برجام به دشمنی او و متحدان
جدیدش در منطقه بر می گردد که از ابتدای امضای آن در سال ۲۰۱۵
تاکنون تمام تالش خود را کرده است تا این توافق به شکست بینجامد.
وی که دوره ترامپ را دوران طالیی روابط تل آویو با آمریکا می داند،
در طول  ۴سال گذشته یکی از اصلی ترین عوامل تشدید تحریم های
ظالمانه علیه ملت ایران بود و در جهت دهی به تصمیم گیری های
رئیس سابق کاخ سفید نقش مهمی ایفا کرد.
عقیم ماندن و یا شکست کامل برجام ،به این رژیم بی اصل و نسب
که عامل اصلی بی ثباتی منطقه در  ۸۰سال گذشته بوده است ،زمینه

دخالت های بیشتر و فتنه انگیزی های گسترده تری می دهد ،بویژه آنکه
در سایه حل مسائل منطقه توان و انرژی قابل مالحظه ای از دولت ها
در مبارزه و جنگ علیه تروریسم آزاد می شود.
به عالوه رژیم صهیونیستی به همراه تندروها (نئوکانها)ی آمریکا و
برخی دولتهای عرب منطقه نه تنها دنبال حل مسائل منطقه نیستند،
بلکه در پی نابودی تمامیت ایران هستند و در اهداف و نیاتشان ،حتی
منافع غرب و آمریکا را نیز در نظر ندارند و امنیت بین المللی و منطقه
ای نیز جایی در سیاست های غیر انسانی آنان ندارد .لذا احتمال دست
زدن به اقدامات تحریک آمیز از سوی نتانیاهو همچنان دور از ذهن
نیست .اکنون نیز به دنبال شکست ترامپ و تندروهای آمریکا و پدیدار
شدن روزنه ها و نشانه های حداقلی حل مساله و کاهش تنش ها در
منطقه ،مثلث نئوکانها ،اسرائیلیها و برخی دولتهای منطقه به تکاپو
افتاده اند تا هر ابتکاری را در نطفه خفه کنند و تالش نتانیاهو برای ایجاد
یک جبهه داخلی نیز تالشی در همین راستا تلقی می شود.
البته حل مساله برجام همچنان بستگی به آمریکا و رئیس جمهورش
جو بایدن دارد که براساس عرف بین الملل الزم است ضمن پاک کردن
افتضاحات سلف خود موتور برجام را دوباره روشن کند که الزمه آن لغو
تحریم ها است.

رسانههای لبنانی از استعفای رئیس کمیته ملی
مبارزه با کرونا در لبنان به دلیل واکسیناسیون
تعدادی از نمایندگان پارلمان بدون موافقت
کمیته خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،عبدالرحمن البرزی ،رئیس
کمیته ملی مبارزه با کرونا در لبنان در مصاحبه
با شبکه  LBCIگفت که به دلیل واکسیناسیون
تعدادی از نمایندگان پارلمان بدون موافقت
کمیته استعفا خواهد کرد .به گفته منابع،
تعدادی از نمایندگان و کارمندان پارلمان که
سنشان بیشتر از  ۷۵سال است واکسن دریافت
کردهاند .در این راستا ساروج کومار ،مدیر
منطقهای اداره شرق در بانک جهانی در واکنش
به این خبر واکسیناسیون تهدید کرد که ارسال
واکسن را متوقف خواهند کرد.
وی گفت :این اقدام با طرح ملی که لبنان با
بانک جهانی درباره آن توافق کرده ،تناقض دارد.
نقض شروط و احکامی را که برای واکسیناسیون
عادالنه و منصفانه درباره آن توافق شده بود،
ثبت خواهیم کرد .همگان باید ثبت نام کنند و
منتظر نوبتشان بمانند.

برای اولین بار

امارات یک شرکت آلمانی را به
نخستین موشک بومی خود مجهز
یکند
م 
ابوظبی از توافق با یک شرکت آلمانی
تولیدکننده تجهیزات نظامی و دفاعی برای تجهیز
این شرکت به نخستین موشک ساخت امارات
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه
الحره ،امارات میگوید ،شرکت آلمانی راینمتال
تولیدکننده تجهیزات نظامی و دفاعی را به
نخستین موشک ساخت امارات مجهز خواهد
کرد .طبق این گزارش ،این معامله در حاشیه
نمایشگاه و کنفرانس دفاع بینالمللی IDEX
 ۲۰۲۱در ابوظبی منعقد شد.
طبق اعالم امارات ،موشکهای متعلق به
شرکت تسلیحاتی  Edgeامارات بخشی از
سیستم دفاعی  Sky Nexمتعلق به شرکت
آلمانی راینمتال خواهد بود که مرکز آن در
دوسلدورف قرار دارد.
طبق گزارش ،مؤسسه تحقیقات صلح
بینالمللی استکهلم ،شرکت تسلیحاتی Edge
امارات سال گذشته میالدی  ۱.۳درصد از فروش
اسلحه در جهان را به خود اختصاص داد و در
رده  ۲۲از  ۲۵شرکت بزرگ جهان قرار گرفت.
شرکتهای نظامی امارات در سال  ۲۰۱۹با
همکاری یکدیگر گروه تولیدی با نام  EDGEرا
تشکیل دادند که ساالنه  ۵میلیارد دالر درآمد
برای امارات دارد.

تاکید عراق بر لزوم بازگرداندن
سوریه به اتحادیه عرب
وزیر خارجه عراق ضمن تاکید بر لزوم
بازگرداندن سوریه به جایگاهش در اتحادیه
عرب ،این امر را کامل کننده همکاری و هماهنگی
میان کشورهای عربی دانست.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری روسیا
الیوم ،فؤاد حسین ،وزیر خارجه عراق در دیدار
با جمعی از مسئوالن کشورهای عرب حوزه خلیج
فارس ،ضمن تقدیر از سازوکار سه جانبه عراق،
اردن و مصر ،از توسعه و رشد حجم همکاریهای
دوجانبه عراق و عربستان ابراز خرسندی کرد.
وزیر خارجه عراق در ادامه با اشاره به
نشستهای اخیر اتحادیه عرب در سطح وزرای
خارجه ،بر لزوم ایجاد سازوکارهای اقدام عربی
در داخل اتحادیه تاکید کرد .همچنین فؤاد
حسین بر لزوم بازگرداندن سوریه به جایگاهش
در اتحادیه عرب جهت تحقق همکاری و
هماهنگی کامل میان کشورهای عربی تاکید کرد.

