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هفته نامه نیویورکر ]آمريكا[

رویای »موج قرمزی« که بر باد رفت 
هفته نامه نیویورکر نوشته برخالف پیش بینی ها که اغلب از 
موج قرمز و پیروزی قاطع جمهوریخواهان در کنگره حکایت 
داشت، جمهوریخواهان با فاصله نه چندان زیاد اکثریت را 
در مجلس نمایندگان به دست گرفته و سنا را به دمکرات ها 
واگذار کردند. نتایج انتخابات برایند رقابت نزدیک سیاسی 

بود و نتیجه آن را هرچه می توان نامید جز »موج قرمز«.

همزمــان با بــه قدرت رســيدن 
راســت گرایان افراطی در مجلس 
رژیم صهيونيستي )كنست(، مسئله 
آینده كرانــه باختری به مهم ترین 
نگراني  فلســطيني ها تبدیل شده است؛ ائتالفی كه 
به رهبری نتانياهو قرار اســت كابينه سياســی در 
تل آویو را تشکيل دهد، به اذعان بسياری از ناظران، 
افراطی ترین كابينه این رژیم از زمان تاســيس در 
1948 اســت. برخی از اعضای این ائتالف خواستار 
الحاق كامل كرانه باختری به سرزمين هاي اشغالي 

تحت كنترل اسرائيل هستند. 
چهارشنبه گذشــته نتانياهو و شریک ائتالفی اش، 
ایتمار بن گویر كه رهبری جنبش راســت افراطی 
»قدرت یهودی« را برعهده دارد و قرار است بخشی 
از كابينه نتانياهو باشــد، بر ســر اصالح قانونی به 
توافق رسيدند كه براساس آن اســرائيلی ها اجازه 
خواهند داشــت به شــهرک »هومــش« در كرانه 
باختــری بازگردند. هومــش یکی از 4 شــهرک 
صهيونيست نشين است كه در سال 2005 همزمان 
با خروج نظاميان اسرائيلي از نوار غزه، تخليه شدند. 
از آن سال تاكنون هومش و 3 شهرک دیگر همچنان 
خالی از ســکنه بوده اند. به نظر می رسد كه رهبران 
تل آویو تاكنون این 4 شهرک را به عنوان برگ بازی 
خود برای مذاكرات با فلسطينی ها به صورت خالی 
از سکنه نگه داشته بودند، اما روی كار آمدن كابينه 
راست افراطی جدید باعث شده هومش و 3 شهرک 
دیگر بار دیگر تحت اشغال كامل قرار گيرند. گویی 
رهبران جدید و افراطی تل آویو دیگر نيازی به مذاكره 
با فلسطينی ها نمی بينند و هم اكنون زمينه را برای 
اشغال كامل كرانه باختری با اشغال دوباره شهرک 
هومش آغاز كرده اند. روزنامه هاآرتص چاپ تل آویو 
نيز با اشاره به توافق اخير نتانياهو و بن گویر گزارش 
داده كه براســاس این توافق همچنين قرار اســت 
زیرســاخت های الزم برای ســاخت مجموعه ای از 
پاسگاه های نظاميان صهيونيستی فراهم شود. امروزه 
نزدیک به 500 هزار شهرک نشين اسرائيلی در بيش 
از 130 شــهرک پراكنده در كرانه باختری زندگی 
می كنند. این شــهرک ها طبق قوانين بين المللی 
مبتنی بر راه حل دو دولتی فلسطين، غيرقانونی به 
شمار می روند و سازمان ملل و بسياری از كشورهای 
اروپایی تاكيد می كنند كه پيشروی ارتش اسرائيل 
پس از ســال 1967 در محدوده كرانــه باختری به 
منزله اشغالگری است و همه شــهرک هایی كه در 
6 دهه گذشــته در كرانه باختری ساخته شده اند، 
غيرقانونی هستند و باید به فلسطينی ها تحویل داده 
شــوند. با این حال آرایش سياسی جدید گروه های 

تندروی صهيونيستی در تل آویو حکایت از آن دارد 
كه نه تنها قرار نيست این شهرک ها تخليه و برچيده 
شوند، بلکه سياســتمداران صهيونيست به دنبال 

الحاق كامل كرانه باختری هستند.
محيط سياسی اسرائيل ده ها سال است كه به سمت 
راســت افراطی گرایش دارد و كابينه های سياسی 
تل آویو در هر دوره، افراطی تر از گذشــته می شوند. 
انتخابات اخير اما یک جهش چنــد پله ای را برای 
عرض اندام گروه های تندرو و افراطی صهيونيستی 
ایجاد كرده و  با قدرت گرفتن راست افراطی، اوضاع 

در بيت المقدس به شدت متزلزل شده است. 
اســموتریچ و بن گویــر كــه از تندروتریــن 
صهيونيست های شریک نتانياهو به شمار می روند 
به دنبال كاهش اســتقالل دادگاه هــاي تل آویو و 
دادن قدرت بيشتر به كنست هستند تا نمایندگان 
مجلس بــدون نگرانی از نظارت قــوه قضایيه همه 
لوایح و مصوبه های مورد نظرشان را تصویب كنند. 
بن گویر با داشتن شدیدترین اعتقادات ضدفلسطينی 
مدت هاست كه اعالم كرده خواســتار اخراج همه 
شهروندان فلسطينی از سرزمين هاي اشغالي است 
و اگر او و شركایش در كنســت بتوانند نظارت قوه 
قضایيــه را بر ســر پارلمان حذف كننــد، احتمال 
دارد كه گام بعدی آنهــا تصویب قانونی برای اخراج 

فلسطينی ها باشد. 

افزایش فشار غرب علیه فلسطین 
وضعيت بين المللی بيت المقــدس و كرانه باختری 
براساس قطعنامه های سازمان ملل مشخص است، 
اما گاه موضع گيری كشورها این وضعيت را با چالش 
روبه رو می كند. در ســپتامبر همين امسال، یعنی 
كمتر از 2 ماه پيش، ليز تراس، نخست وزیر پيشين 
انگليس به یائير الپيد، همتای اسرائيلی خود وعده 
داد كه لندن برنامه هایی برای انتقال سفارت انگليس 
از تل آویو بــه بيت المقدس را در دســتور كار دارد. 
البته ریشی سوناک، نخست وزیر فعلی انگليس، از 
وعده تراس درباره انتقال ســفارت به بيت المقدس 
عقب نشينی كرده است. سخنگوی او گفته كه این 
كشور برنامه ای برای انتقال ســفارت از تل آویو به 
بيت المقدس نــدارد. اما این مواضــع متناقض در 
لندن ميان 2 كابينه سياسی كه هر دو از یک حزب 
روی كار آمده اند، بيش از هر چيز نشــان مي دهد 
كه وضعيت حقوقی بيت المقــدس كه در قطعنامه 
1967 سازمان ملل به 2 بخش شرقی تحت كنترل 
فلســطينی ها و غربی تحت كنترل صهيونيست ها 
تقسيم شده، بسيار شکننده و ممکن است با تغيير 
دولت ها، وضعيت حقوقي بين المللی بيت المقدس 

نيز در سياســت خارجی دولت های اروپایی به نفع 
تل آویو تغيير كند.

2 ماه پيش آنتونی بلينکن، وزیر خارجه آمریکا در 
نامه ای به تئوفيلوس ســوم، از رهبران مســيحيان 
ارتودوكس فلسطين گفت كه واشنگتن به وضعيت 
موجود در شهر بيت المقدس متعهد است. بلينکن 
در این نامه اما هيچ اظهارنظری درباره لغو تصميم 
3 سال پيش ترامپ درباره انتقال سفارت از تل آویو 
به بيت المقدس نکرد و همين ســکوت و اشاره او به 
پایبندی به وضعيت موجود حکایت از آن داشــت 
كه حتی دولت دموكــرات بایدن نيز قرار نيســت 
تصميم قبلی واشنگتن درباره به رسميت شناختن 
بيت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهيونيستی 
را تغيير دهــد. این در حالی اســت كه ســازمان 
ملل، تصميم آمریکا برای به رســميت شــناختن 
بيت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهيونيستی 
را رد می كند. بــا توجه به اینکه به نظر نمی رســد 
واشــنگتن قصدي برای تغيير تصميــم غيرقانونی 
گذشته خود داشته باشــد، این نگرانی وجود دارد 
كه كشــورهای دیگری نيز در غرب همين مســير 

واشنگتن را دنبال كنند. 

وضعیت تاریخی بیت المقدس
وضعيت فعلی تقسيم محالت شهر بيت المقدس بر 
اساس تقسيم بندي مربوط به دوران عثمانی است. 
این وضعيت بر اساس فرمان یا معاهده 1852 توسط 
سلطان عبدالمجيد اول شکل گرفت كه موقعيت 3 
گروه مسلمانان، مسيحيان و یهودیان در محله ها و 
مناطق مختلف حفظ شــد. این وضعيت در پيمان 
صلح پاریس در سال 1856، پيمان صلح ورسای در 
سال 1919 و معاهدات قيموميت انگليس در سال 
1922 نيز مورد تائيد و تکرار قرار گرفته است. این 
وضعيت اما هيچ گاه از زمان جنگ 1967 تا به امروز 
از سوی تل آویو رعایت نشــده است و اسرائيل بارها 
تالش كرده كه تركيب جمعيتی محالت عرب نشين 
را تغيير دهد. در همان سال 1967 و بالفاصله پس 
از پایان جنگ، ارتش اســرائيل محله 800 ســاله 
مســلمانان معروف به محله مراكشــی را تخریب و 
ساكنان فلسطينی آن را اخراج كرد. بعدها در سال 
1981، كنست به الحاق مناطق اشغالی بيت المقدس 
رأی داد و از آن زمان به بعد، تالش ها برای تغيير بافت 
جمعيتی، اداری، معماری و باستان شناســی شهر 

قدیمی بيت المقدس ادامه یافت. 
تا قبل از سال 2003، تل آویو حداكثر به 3 یهودی 
ارتودوكــس اجــازه ورود همزمان بــه محوطه 
مسجداالقصی را می داد. در ســال 2009، تعداد 

یهودیانی كــه در یک روز می توانســتند همزمان 
وارد مسجداالقصی شــوند به 5 هزار نفر رسيد. در 
سال 2016 مجوز برای ورود صهيونيست ها به 15 
هزار نفر رسيد و سپس در سال 2017 مجوز برای 
ورود  25 هزار نفر صادر شــد. در سال 2019 نيز 
مجوز برای ورود صهيونيســم ها به مسجداالقصی 
به 30 هزار نفر رسيد. این روند حکایت از آن دارد 
كه تل آویو در تالش است تا واقعيت مسجداالقصی 
را از یک مکان اسالمی به یک مکان مذهبی برای 
صهيونيست ها تغيير دهد. این بازدیدهای گروهی 
صهيونيست ها از مسجداالقصی در 3 ماهه اول سال 
ميالدی جاری نسبت به سال گذشته، 35 درصد 
بيشتر شد و  تا پایان ماه آگوست یعنی 3 ماه پيش 
در مجموع 40 هزار یهودی بــا حمایت نيروهای 
امنيتی اسرائيل وارد محوطه مسجداالقصی شدند. 
آنها با ورود به مســجداالقصی برخــی آیين های 
یهودی از جمله دعاهای تلمودی را انجام می دهند. 
براساس گزارش العربی جدید، از سال 2017، این 
گونه بازدیدها به یک روال تقریباً روزانه تبدیل شده 
است كه بين ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح و 
دوباره بين ساعت 13 تا 14 تحت حفاظت پليس 
و با وجود اعتراضات و مخالفت فلسطينی ها انجام 

می شود.
انتظار مــی رود كه حداقــل محدودیت ها نيز برای 
انجام عبادات یهودی در محوطه مســجداالقصی با 
روی كارآمدن تندروهای صهيونيســتی در تل آویو 
برداشــته شــود. همچنين اگر حزب »صهيونيسم 
دینی« تهدیدات قبلی خود را برای تغيير وضعيت 
موجود بيت المقدس و الحاق كرانه باختری را عملی 
كند، می توان انتظار انفجار خشــم فلسطيني ها در 
این منطقه را داشــت. بلومبرگ در گزارشی درباره 
وضعيت كرانه باختری پس از قدرت گيری گروه های 
تندرو در تل آویو به این مســئله اشــاره می كند و 
معتقد اســت كه چرخه درگيري هاي پي درپي در 
كرانه باختری ممکن اســت به داخل سرزمين هاي 
اشــغالي تحت كنترل اسرائيل نيز ســرایت كند و 
اگر این اتفاق بيفتــد، ایجاد درگيــري در مناطق 
مختلف شهرهای صهيونيســتي از سوی ساكنان 
فلسطينی بسيار محتمل است. در گزارش بلومبرگ، 
ابعاد و پيامد تغيير وضعيــت موجود كرانه باختری 
حتی بسيار فراتر از شــورش و درگيری ها ارزیابی و 
نوشته شده كه الحاق كرانه باختری ممکن است به 
 مهاجرت دوباره گروه های فلسطينی مانند سال های

1948-1947 و 1967 منجر گردد و این وضعيت 
می تواند كل منطقه را تحــت تاثير موج های جدید 

آوارگي فلسطيني ها قرار دهد.

وضعیت شکننده در کرانه باختری
با به قدرت رسيدن صهيونيست های تندرو، فلسطيني ها نگران تغيير وضعيت سرزمينی كرانه باختری و بيت المقدس هستند

وزیر کشور ترکیه: پ ک ک وابسته به 
سازمان اطالعات آمریکاست

سليمان ســویلو، وزیر كشور 
تركيــه طــی ســخنانی در 
پارلمان این كشــور، بار دیگر 
گروه تروریستی »حزب كارگران كردستان« 
موسوم به پ ک ک را وابسته به سازمان »سيا« 

آمریکا دانست.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، سویلو همچنين 
حزب »دمکراتيک خلق ها« را شاخه سياسی 
گروه تروریســتی پ ک ک خواند. این حزب، 
مهم ترین حزب سياســی كردهــای تركيه 
است كه در پارلمان هم صاحب كرسی است. 
وزیر كشــور تركيه پش از ایــن، در انتقاد از 
حمایت هــای آمریکا از گــروه پ ک ک، پيام 
تسليت واشــنگتن پس از حمله تروریستی 
هفته گذشته اســتانبول را هم نپذیرفته بود. 
او گفته بود كه پيام تســليت واشنگتن مانند 

بازگشت مجرم به صحنه جنایت خود است.
عصر یکشنبه هفته گذشــته وقوع انفجاری 
در خيابان اســتقالل اســتانبول، 6كشته و 
81زخمی به جا گذاشــت. حدود 10ساعت 
بعد، نيروهای پليس تركيه موفق شدند عامل 
این بمب گذاری را كه یک زن كرد اهل سوریه 

است دســتگير كنند. این زن با اسم »احالم 
البشير« معرفی شده است. طبق اعالم پليس 
تركيه، این زن 23ســاله از مــرز عفرین وارد 
خاک تركيه شــده بود. او در اعترافاتش گفته 
كه نمی دانســته در كيفی كه به همراه داشته 
بمب بوده اســت. تصاویــر دوربين های مدار 
بسته نشان داد كه البشــير كيف خود را روی 
یک نيمکت چوبی رها می كند و دقایقی بعد 

این كيف منفجر می شود.
در ادامه تحقيقات دادســتانی كل استانبول 
در پرونده انفجار تروریستی خيابان استقالل، 

دیروز نيز 8مظنون دیگر بازداشت شدند.

رویداد

پناهجویان؛ اَبَربحران سیاسی اروپا 
اختالف نظر بر سر پذیرش پناهجویان، ایتاليا و فرانسه 

را رودرروی هم قرار داده است

تنش های فرانســه و ایتاليا، دو عضو اتحادیه اروپا، بر ســر 
مســئله پناهجویان به مرحله بی ســابقه ای رســيده است. 
در تازه ترین تحول، فرانســه اعالم كرده كه از ورود بيشــتر 
پناهجویان نجات یافته توسط كشتی »اوشن وایکينگ« به 
این كشور جلوگيری كرده؛ چون ایتاليا مسئول پذیرش این 
پناهجویان است. این در حالی اســت كه ایتاليا نيز با بستن 
بنادر خود به روی این كشــتی اجــازه پهلوگرفتن آن را در 
سواحل خود نمی دهد. براســاس قوانين بين المللی دریایی، 
كشتی هایی كه دچار مشکل می شوند باید به نزدیک ترین بندر 
در دسترس شــان مراجعه كنند. بر همين اساس كشورهای 
اروپایی ازجمله فرانسه و آلمان تأكيد می كنند از آنجایی كه 
بيشتر پناهجویان با عبور از شمال آفریقا و از طریق سواحل 
ایتاليا قصد ورود به اروپا را دارند، باید ســهم بسيار بيشتری 
از پناهجویان را بپذیــرد. در مقابل، ایتاليــا تأكيد دارد كه 
كشورهای متبوع كشتی های نجات باید پذیرای پناهجویانی 
باشند كه این كشتی ها نجات می دهند. كشورهای جنوب اروپا 
به ویژه ایتاليا در سال های اخير به شدت از رویکرد ناعادالنه 

اتحادیه اروپا در رویارویی با چالش مهاجرت انتقاد كرده اند.
به گزارش آژانس امنيت مرزی اروپا، تنها در نيمه نخســت 
سال جاری ميالدی 114هزار و 720پناهجو وارد كشورهای 
اتحادیه اروپا شده اند كه در مقایسه با سال گذشته، افزایش 
84درصدی داشته است. عمق بحران زمانی مشخص می شود 
كه دریابيم این آمــار، پناهجویان جنگ اوكراین را شــامل 
نمی شود. گفته شده از زمان آغاز این جنگ تاكنون حداقل 
7ميليون و 200هزار اوكراینی نيز به كشورهای عضو اتحادیه 

اروپا وارد شده اند.

آژانس امنيت مرزی اروپا اعالم كرده طی 6ماه سال نخست 
سال جاری ميالدی اتحادیه اروپا شــاهد افزایش چشمگير 
هجوم پناهجویان از چندین مسير بوده است. به عنوان مثال، 
ورود پناهجویان از منطقه بالکان تا 191درصد بيشتر از سال 
گذشته شده است. این رقم برای كشــورهای واقع در شرق 
مدیترانه 125درصد بوده است. همچنين با وجود اینکه یکی 
از دالیل مهم دولت انگليس برای خروج از اتحادیه اروپا بحران 
مهاجرت بوده، گفته شده شمار پناهجویانی كه تالش دارند 
از طریق راه های غيرقانونی خود را به این كشور برسانند نيز 

به شدت افزایش یافته است.
سازمان بين المللی مهاجرت نيز ماه گذشته گزارش داده كه 
تنها از آغاز سال گذشــته ميالدی به این سو بيش از 5هزار و 
684نفر در پی ســفر غيرقانونی به اروپا برای جست وجوی 
زندگی بهتر جان باخته اند. براساس این گزارش، مرگبارترین 
مسير مهاجرت غيرقانونی به اروپا، آب های مركزی مدیترانه از 
مبدا ليبی و تونس به سمت مالت یا ایتاليا بوده كه مهاجران با 
قایق های ناامن و بسيار خطرناک سعی در گذر از آن داشته اند؛  
به طوری كه تنها از ژانویه2021 تاكنــون نزدیک به 3هزار 
مهاجر و پناهجو در همين مسير جان خود را از دست داده اند.

باالگرفتن اختالفات پاریس-رم 
اختالفات فرانســه و ایتاليا پس از آن باال گرفت كه پاریس با 
عقب نشــينی از توافق اروپا مبنی بر پذیرش 3500پناهجو 
اعالم كرد كنترل در مرزهای مشترک خود با ایتاليا را تشدید 
خواهد كرد. برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گفته: 
»قانون اروپا می گوید كه كشتی باید به نزدیک ترین بندر برود 
و آن بندر ایتاليایی است.« هفته پيش نيز ژرار دارمين، وزیر 
كشور فرانســه، تصميم ایتاليا مبنی بر اختصاص ندادن یک 
بندر امن به كشتی نجات اوشن وایکينگ، كه توسط سازمان 
غيردولتی فرانسوی »اس او اس مدیترانه« با 234پناهجوی 
نجات یافته در دریــای مدیترانه اداره می شــود را غيرقابل 
درک توصيف كرده بود. به گزارش العربيــه، یک مقام دفتر 
ریاســت جمهوری فرانســه خــودداری ایتاليــا از پذیرش 
پناهجویان در آســتانه نشست وزرای كشــور اتحادیه اروپا 
كه قرار است هفته آینده در بروكســل برگزار شود را »حقه  
كثيف« خوانده است. ایتاليا نيز در مقابل، فرانسه را به دليل 
عقب نشــينی از پذیرش 3500پناهجو به »خيانت« متهم 

می كند.
جورجيا ملونی، نخست وزیر راســت گرای ایتاليا كه مواضع 
ضد مهاجرتی شدیدی دارد، هفته گذشته در كنفرانس خبری 
در شهر رم با خصمانه خواندن رویکرد فرانسه گفت: »از نظر 
من چنين اقداماتی نوعی خيانت است و همبستگی اروپا را 
تحت تأثير قرار می دهد.« ملونی با غيرقابل درک و غيرقابل 
توجيــه توصيف كردن رفتار فرانســه، گفته كه كشــورش 
در ســال جاری 90هزار مهاجر را پذیرفته و نمی تواند تمام 
پناهجویانی كــه از آفریقا می آیند تا به كشــورهای اروپایی 

بروند را نگه دارد.
نخســت وزیر ایتاليا كه از 2هفته پيش ســواحل كشورش 
را به روی كشــتی های نجات پناهجویان بســته، با انتقاد از 
همکاری نکردن كشورهای اروپایی برای اجرایی كردن توافق 
اتحادیه اروپا مبنی بر توزیع مجدد پناهجویانی كه هم اكنون 
در ایتاليا به سرمی برند، گفته از 8هزار پناهجویی كه قرار بود 
ایتاليا را ترک كنند تنها 117نفر از این كشور خارج شده اند 

كه فرانسه از این تعداد تنها 38پناهجو را پذیرفته است.
وب سایت پوليتيکو با اشاره به نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به 
اختالفات فزاینده ایتاليا و فرانســه نوشته كه دیپلمات ها در 
بروكسل در نشســت اضطراری هفته آینده به دنبال طرحی 
برای رفع تنش های 2كشور هســتند. مارگاریتس شيناس، 
معاون رئيس كميســيون اروپایی، با اشــاره به اینکه ایتاليا 
خواستار مداخله بروكســل برای مدیریت این بحران است، 
گفته: »نمی توانيم اجازه دهيم كه 2عضو اتحادیه اروپا چنين 
آشــکارا با هم مقابله كنند و یک ابربحران سياســی بر سر 

پناهجویان ایجاد كنند.«

نومان کورتولموش
معاون حزب عدالت و توسعه ترکیه

جنــگ اوکرایــن بــه واقــع درگیــری بیــن 
روســیه و اوکرایــن نیســت، بلکــه جنگی 
بیــن روســیه و غــرب اســت. آمریــکا و 
تعدادی از کشورهای اروپایی با حمایت از 
اوکراین در روند طوالنی شدن این جنگ 
دخیل هستند. آمریکا با تداوم این جنگ 
می خواهد، توازن جهانی نیروها را به نفع 

خود تغییر دهد. )سی ان ان(

انتصاب دادستان ویژه برای 
بررسی اتهامات ترامپ

دادســتان كل آمریکا برای بررسی اتهامات عليه 
رئيس جمهور سابق دادســتان ویژه معرفی كرد. 
دونالد ترامپ به نگهداری اسناد محرمانه و تالش 
برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 
آمریکا متهم اســت. به گزارش رویترز، چندروز 
پس از اینکه دونالد ترامپ اعالم كرد در انتخابات 
ریاســت جمهوری 2024 آمریکا شركت خواهد 
كرد، دادســتان كل آمریکا، »جک اسميت« كه 
سابقا دادســتان جنایات جنگی بوده را به عنوان 
دادستان ویژه رسيدگی به اتهامات ترامپ معرفی 
كرد. دادســتان كل آمریکا تأكيد كرده قضاوت 
مســتقلی را اعمال خواهد كرد و تحقيقات را به 
سرعت و به طور كامل به سمتی كه حقایق و قانون 

حکم می كند، پيش خواهد برد.
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نخست وزیر رژیم صهیونیستی

جمهوری آذربایجان شــریک مهمی برای 
اسرائیل و مکانی برای یکی از بزرگ ترین 
اقلیت های یهود در جهان اســام است. 
 افتتــاح ســفارت جمهــوری آذربایجان در 
تــل آویــو بیانگــر عمــق روابــط دوطــرف 
است و می خواهم از رئیس جمهور الهام 
علی اف تشکر کرده و به ملت آذربایجان 
که اکنون برای نخســتین بار در اســرائیل 
نماینده خواهند داشت، تبریک بگویم.
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