
 یستیونیصه  می روابط با رژ  یساز  یعاد

 

 مقدمه 

مسلامن    یمستقر در کشورها  یهااز دولت   یاشاره به اقدام برخ  است که  نی عنوا  «ی ستیون یصه  میروابط با رژ  یساز   یعاد»

کرده اند.    انتیخ   نیاعرتاف کرده و به آرمان فلسط  ل یئ( روابط خود با ارساعی)تطب  یساز   یبه عاد  ی دارد که به صورت رسم  ن ینش
  ی ساز   یهستند. در واقع عاد  نیغاصب دو کشور امارات و بحر   ل یروابط با ارسائ  یساز   ینخست در روند عاد  یاز جمله کشورها
  ن یخود را با قتل و تجاوز و غصب زم خیشود و تار  یمحسوب م ایمنطقه غرب آس یجعل یاز کشورها یکیکه  لیروابط با ارسائ

استعامرگر آغاز منوده است، عاد  کایآمر   تیبا حام   یکشور جعل  کی  سی و تاس  نیفلسط  یها با دشمن    یساز   یوغرب  روابط 
  ک یاقدام هم    نی. اگرددیدر برابر دشمنان اسالم و مسلامنان محسوب م   ی گام خالف وحدت و اتحاد امت اسالم  ک یمسلامنان و  

عرب مسلامن در همه جهان   یبه ملت ها انتیخ  کی  گر ید   یمظلوم آن است و از طرف لتو م  نیرگ به آرمان فلسط بز   انتیخ
 آشنا سازد. لی روابط با ارسائ یساز  یتر با ابعاد مساله عاد ش یرا ب نیمقاله مخاطب نیدارد در ا یسع سندهیاست. نو

  استیهمواره در دستورکار س  میرژ  نیا  یر ی شکل گ  یاز ابتدا  ی اسالم  -   ی عرب  یبا کشورها  لیروابط ارسائ  یساز   یعاد  دهیپد

  نیسلطه بر ا  یها  نهی زم  تی تقو  تیو در نها  تی مرشوع  جادی از انزوا و ا  یر ی جلوگ  یقرار داشته و برا  میرژ  نیکالن رسان ا  یها
رفت از انزوا به کار برد، اما در ادامه   برون  یرا برا  یمتعدد  یدر ابتدا ابزارها  یستیونیصه  میکشورها دنبال شده است. اگرچه رژ

از اهداف مطلوبش مترکز کرد   یدیبر سطح جد  یو اقتصاد  ی تی امن  ،ینظام  ک،یتکنولوژ  ،یاسیگوناگون س  یبر سازوکارها  هیبا تک
به شکل هدفمند آن را    یاسالم   -  یمختلف عرب  یرهابا کشو   میرمستقیو غ  میمعاهدات مستق   ایو در چارچوب توافقات سازش  

  ی »عاد  ست،ی شناخته شده ن  یو براساس شاخص ها  یعیطب  ی اسالم  -  یعرب  یبا کشورها  لی ارسائ  یر یکند. ارتباط گ   یدنبال م
بر    سلطه   یها  شهیو ر  هیپا  جادیکشورها و ا  نینابود کردن فرهنگ، متدن، ارزشها و اعتقادات مردم ا  یروابط« اساسا برا  یساز 

و    استهایسازوکارها و س  نیمناسبات« شناخت ا  یساز   یمنطقه و »عاد  یاجرا درآمده است. و تسلط بر کشورهاو به    یآنان طراح
 و الزم است.  یرضور  اریبس یامر  یهر مسلامن یحاصل از آن، برا جینتا جادیدر ا یلیارسائ یکردهایاهداف و رو

نظام  یحاتیتسل  ،یاقتصاد  روابط امن   یـ  بهره   کیاسرتاتژ   امنیپ  ، یتیو  باالتر   ی مندو  تکنولوژ   نیاز  و    ینظام  یهایسطح 
 یهادر سازمان  شدهتیالزم و حام   یبسرتها  جادیکامل و ا  ی گیالحام و تحت   کیپلامتیـ د  یاسیس  ،یمال  یهاتیحام   ، یرنظامیغ
و مراکز گوناگون    یستیونیصه  یهاو سازمان  های پول، الب  یبانک و صندوق جهان  ت،یامن  یمانند سازمان ملل، شورا   یاملللن یب

بس   ستی ونیصه  انیحیمس  ابزارها  یار یو  غ  یحکومت  یاز  در   یبرا  یستی ونیصه   میرژ  هیاول  هیرسما  کا،یامر   یرحکومت یو  جهش 
 کشورهاست.  ر یمناسبات با سا

  یکشورها یهان یرسزم یو برخ فی و قدس رش ن یفلسط نیاشغال رسزم ،ی ستی ونیصه میرژ   تیو عدم مرشوع میتحر  اساس
عرب   هیاتحاد  یهادر نشست   میرژ  نیاز مبارزه با ا  یبه عنوان بخش   کیپلامتید  ای  یاقتصاد  میتحر   است یبوده و س  ی ـ اسالم  یعرب

و    ج ی. نتاکنندی مصوبات را دنبال م  یر ی گیکار پ  ز ین  یاژه یو  یهاته یاست و کم  هقرار گرفت   دیمورد تأک  ی سازمان کنفرانس اسالم  ای
بد  یساز یعاد  استیس  یهاتابباز  تداب  ی هیروابط  و  اقدامات  مجموعه  که  س  ر یاست   یبرا  یست ی ونیصه   میرژ  ی هااست یو 
خواهد داشت و   میرژ  نیا  یبرا  ینگوناگو   یدستاوردها  یـ اسالم  یعرب  یکشورها  ژهیمختلف به و  یروابط با کشورها  یساز یعاد

در عرصه    ای  ف یو آرمان قدس رش  انین یو مبارزات مظلومانه فلسط  نیدر عرصه فلسط   یشامر ی ب  یمنف  یهادر مقابل، بازتاب
 خواهد گذاشت.   یبه جا املللن یعرصه ب یمنطقه و حت ی تیو امن ی اسیمعادالت س



 ل ی با ارسائ   ی عرب   ی ها روابط کشور   ی ساز ی عاد 

  ی ها  یر ی ، درگیستیترور  یو ظهور گروهک ها  یداخل  یو رشوع جنگ ها  2011در سال    یعرب   یاز آغاز انقالب ها  پس
  شرت ی ب  یکینزد  کرد یمنطقه با رو  یعرب  یدولت ها  یبرخ  انیم  نی، در ا  ا یغرب آس  یمنطقه    یها  ی شدن نابسامان  شرت ی ، وب  یفرقه ا

خود را با   یتیامن   ی کاال   دکردن   ی و سع  دیده با غرب    شرتی هرچه ب  ی وابستگو    ی امنیخود را درگرو هم پ  تی امن  نیبه غرب ، تام 
 کنند.  نیکشورها تام نیتر شدن به ا کینزد

ت به انجام آن  أ جر   یکشور عرب   چی را بنا نهاد که تا به امروز ه  یسنگ  کیاشتباه اسرتاتژ   نیاساس با ا  ن یبر هم  ز ین  امارات
پس از   یانتخابات  غاتی تبل  انیترامپ در جر   یمرصف داخل  ی برا  کا یاول با چراغ سبز آمر   یتوافق در وهله    نینداشت ، اساس ا

  ی محور مقاومت در منطقه انجام شد و به نوع  ف یو تضع   دنیبه چالش کش   یبرا  یعدب   یقرن و در وهله    یشکست در معامله  
  ن یبه مسئله و آرمان فلسط   یبندیپا  چی که ه  یعرب  یدولت ها  نیارتباط ب  یبرقرار   یشکسنت تابو   ی   فهی وظ  ی امارات متحده عرب

ندارند    یستی ونیصه  میبا رژ  یاسیس  ی  طهو عامن که راب  نیمثل بحر   یعرب  گر ید  یندارند را بر عهده گرفت و بالفاصله کشورها
 کردند.  تیروابط حام  یساز  یعاد نیاز ا

شود و بالعکس    یمحسوب م  لیارسائ  یبرا  یدیرد و نه تهددا  یاشغال  نیبا فلسط   یکه نه مرز مشرتک  یمتحده عرب   امارات
مسئله نشانگر    نیقدم برداشته است، ا  لیبا ارسائ  یساز   یدر امر عاد  رشو یندارد به عنوان پ  ز ین  ی و مال  یمشکل اقتصاد  نیو همچن

ها و    یبزرگرت از حد خود در باز   ینقش  یفای کوچک در منطقه است لکن خواستار ا  یکشور   نکهیاست که امارات با وجود ا  نیا
 است.  یمنطقه ا یچالش ها

 چ ی به ه   دن ی رس   ی توافق برا   ل، ی توافق با ارسائ 

توافقات مرص و    انی در گذشته و در جر .  است  چیروابط در مقابل ه  ی ساز   یتوافق عاد  ی ستیونیصه  میامارات با رژ  توافق
  ی نی توافق نه زم  نی. در است ی آنها ن  یو آزاد  یاشغال  ینهایاز رسزم  یصلح خب   نیبود در ا  نیفقات صلح در برابر زمتوا  یاردن مبنا
هم بطور مشخص و با   اهویاست که نتان یز یچ نی. اگرددیمطرح م  یوعده آزاد یشود و نه حت  یآزاد م ی عرب  یاشغال یاز اراض

 .ن یدوران صلح در برابر زم انیپا یعن ی نیو ا دیافتخار آن را اعالم کرد و آن را صلح در مقابل صلح نام 

خواهد   ر ییتغ  ز ین   لیمنطقه با ارسائ   یتعامل کشورها  یمبنا  ن یتوافق پس از ا  نیکه برطبق ا  ستا   نیا  تیحائز اهم  ینکته   
  چ یقرارداده تا بدون ه   یستی ونیصه  میرژ  اریدر اخت  یی طال  یدر منطقه فرصت   ر یاخ  ی که تحوالت چند ساله    ستا  نیا  تی کرد، واقع

شده است    یتوافق وارد قامر   نیامارات با ا  .بود  ایرو  کیکه در گذشته نه چندان دور تحقق آن    ابدیدست    ییزهایبه چ  یا  نهیهز 
قلوب مسلامنان   یکشورها و عدم همراه  یکه با اعرتاض برخ  یشود ، راهمنجر به باخت  تواندی کشور م نیا یکه دو رس آن برا

در    گر یتوافق د  نیاست که پس از حصول ا  دیمحمد بن زا  یبرا  یبازگشت  یراه ب  کی  لیمنطقه آغاز شده است و توافق با ارسائ
در صورت بازگشت طرف مقابل تحمل    راینخواهد بود ز  یو   یبرا  ی ابد و راه بازگشتی  یظاهر شده و حضور م  ل یارسائ  ی تیپازل امن

شمردن آن وارد فاز   انتیمسئله و خ  نیمحورمقاومت عالوه بر عدم قبول ا  ز یحالت ن  نیوضع موجود را نخواهد داشت و در ا
 از تقابل خواهند شد.  یدیجد

کرانه    ندهیآ  یبرا  ین ی تضم  لیی رساکرده است که: توافق امارات و ا  دیهم تاک  ۲۴فرانس    یغرب  یراستا خبگزار   نیدر هم
  افتندیروابط خود دست    یساز   یعاد  یبرا  ی به توافق  لییامارات و ارسا  نکه یترجمه شفقنا؛ با ا س ی. به گزارش رسوست ی ن  یباخرت 
اعالم کرده به طور موقت الحاق کرانه    لییارسا  نکهی. با استی ن  نیمردم فلسط  ندهیآ  یبرا  ین یوجه تضم  چیتوافق به ه  نیاما ا
برنامه را از    نیا  چگاهیکه آنها ه  دهدی نشان م  میرژ  نیمقامات ا  یاما سخنان برخ  کندی را متوقف م  یاشغال  نیبه رسزم   یباخرت 

  چ یلحاق هدست به ا  نیاز ا  شرتیب   لییخود نوشته ارسا  یرت ییدر حساب تو  دیزا  خیحال ش  نیاند. با ادستور کار خود خارج نکرده
 است.  ز یم  یافتاده و همچنان رو  قیطرح فقط به تعو  نیگفته ا اهوینخواهد زد اما نتان های نیاز فلسط  ینیزم



کرانه   ندهیآ  یبرا  ین ی تضم  چیه  یگر ید  یعرب  یگر یهر کشور د  ایکه توافق آنها با امارات    دهدی نشان م  لییارسا  یهااست یس
عنوان کرده و آن    ی کشور عرب  نیا  انت یرا خ  لییگام توافق امارات و ارسا  ن یدر اول  ن یاست که فلسط  نی. همکندیمن  جادیا  یباخرت 

 است.  عرب شده  هیاجالس اتحاد یفور  لی خود را از امارات فراخوانده و خواستار تشک ر یرا رد کرده است. سف 

 ل ی در توافق امارات با ارسائ   ران ی ا   کرد ی رو 

است    یتی کننده واقع  ان یب  د،یشجاعانه محمد بن زا  می ادعا کرد: »تصم  رتییخود در تو  یدر حساب کاربر   ی تییدر تو  قرقاش
افزود:   یاست که اتفاق افتاده است. و   یز یهامن چ  نای  و  است  برد  –برد    ز یآم  تی موفق  می. تصممیدار  ازیکه به شدت به آن ن 

برد شبح الحاق    نیبا از ب  دیست، ابتکار جسورانه محمد بن زاپابرجا  یلیارسائ  -ی نیصلح فلسط   میکه همچنان تصم  ی»در حال
  ا یمه  یعی و توسعه روابط طب  « یحل دو کشور »راه   قیفرصت صلح از طر   یرا برا  یشرت ی زمان ب  ل، یبه ارسائ  ی نیفلسط  یها  نیرسزم

 کرده است. 

کند. قرقاش خاطرنشان    ی کامل مطرح م  ت یاست که امارات با شفاف  انهیواقع گرا  یکردی رو  ن یادعا کرد ا  یمقام امارات  نیا
ما بوده است. طبق معمول    یخارج  استیس  یر یگمیو فعال در سازوکار تصم  افتهیسازمان    یامارات، موضوع   میتصم  نیکرد: ا

و   یاسیس ییاز واقع گرا یب یکه ترک  یکینگاه اسرتاتژ  یرا در راستا میتصم نیو ا داز همه جوانب کار آگاه بو  دیمحمد بن زا  خیش
 است.  ییاستثنا یشجاع و جسورانه از رهب  یمیکار تصم نیبود اتخاذ کرد. ا نده یجسورانه از آ ینی ب شیپ

کرده است که : توافق کشورش با   انیبا بلومبگ ب  یمشاور دولت امارات در امور خارجه است در مصاحبه ا  ر یکه وز  او
باره    نیدر ا  یو   شودیمربوط من  رانیبه مسئله ا  لینبوده است، تفاهم با ارسائ  رانیا  هی علگروه    لیتشک  یبرا  یستی ونیصه  میرژ

  رانیا  هیگروه عل   ی نوع  لیعنوان هدف آن تشک   چی و به ه  شودی متحده مربوط م  االتیا  و  لیمسئله به امارات، ارسائ  نیگفت : ))ا
 .(( ستین

  میروابط امارات و رژ  یساز   یمهم و مستقل عاد  گر یباز  کیدر منطقه به عنوان    رانیا  یاسالم   یبا توجه به نقش جمهور   اما
 دیفارس به صورت راحت تر و شا  جی خل  یها در منطقه    یلی حضور ارسائ  نیکند که پس از ا  یم   یمسئله را تداع  نیا  یستی ونیصه

در منطقه را داده است مالحظات    تیامن  یهانه یکه هز   ،یت یامن   گر یباز  کیبه عنوان    ز ین  رانیو ا  ردیصورت گ   تواندی گسرتده تر م
  دیخود چالش جد  یگیاجازه نخواهد داد در همسا  رانیروند ا  ن یقطعا با ا  رایفارس خواهد داشت ز  جی به منطقه و خل  یگر ید
واهد تر خ  یت یفارس امن  جی بر منطقه و خل  فرمامنطق حکم  جه یشود در نت  جادیا  لیارسائ  یعنیدشمن خود    نیتر   ی با اصل  ی تیامن

چشم    شودیمن  ز یدر منطقه ن   رانیبه ا  کیمقاومت و نزد  یگروه ها  یعنی  رانیا  یقدرت منطقه ا  یها  یاز بازو   ن یشد، همچن
به خاک امارات   منیانصارالله    ی در پ  یبر حمالت پ  ی مانع بزرگ اریبس  یها  یگر  یانجیبا م  رانیحال اه  تا ب  نکهیکرد کام ا یپوش

مسئله وجود دارد   نیو امکان ا  رودیسوال م  ر ی ز  ز ین  رانیبا ا  یحسن همجوار   یمسئله    ییبوده است و عالوه بر امکان تنش افزا
 کند .   دایشدن سوق پ  یتیامن یبه سو  شرتی منطقه ب یکه فضا

 ل ی روابط امارات و ارسائ   ی ساز   ی پس از عاد   ران ی هشدار ا 

را    یستیون یصه  ینامرشوع و ضد برش   ،ی جعل  م یرابطه با رژ  یساز   یعاد  یبرا  ی ابوظب  نی اقدام ننگ   رانیا  یاسالم  یجمهور  
  دیمنا  یاعالم م  فارس،ج یدر معادالت منطقه خل  یستیون یصه  م یخطرناک دانسته و با هشدار نسبت به هر گونه دخالت رژ  یاقدام

. وزارت امور خارجه بامداد جمعه رندیاقدام را بپذ نیاقب اعو  یمتام تیمسؤول دیهمراه با یدولت ها   گر یکه دولت امارات و د
 را بشدت محکوم کرد.  ی ستی ونیصه  میو رژ ی امارات متحده عرب انیروابط م  یبرقرار  یاه یانیبا صدور ب

  ک یپلامتیروابط د  یبرقرار   دیشد  تی ضمن محکوم  ه یانیب   نیدر ا  رانیا  ی اسالم  یگزارش شفقنا، وزارت امور خارجه جمهور   به
دانست که بدون    ویو تل آو  ی ابوظب  ی از سو   یحامقت راهبد  کیاقدام را    نیا  ،یستیون یصه  م یمتحده و رژ  یامارات عرب  انیم
و همه    نیشده است که مردم مظلوم فلسط  دیتأک  هیانیب  نیخواهد بود. در ا  قهمحور مقاومت در منط   تیحاصل آن تقو  دیترد

را    میآن رژ  اتیبا جنا  یو همداستان  ل،یارسائ  شه ی پ  تیغاصب و جنا  م یروابط با رژ  یساز   یآزاده جهان هرگز عاد  یملت ها



و قبله    نیمقدس فلسط  نیزمرس   یآزاد  یهفت دهه مقاومت برا  یشده    خته یبناحق ر  یخون ها  دی. بدون ترددینخواهند بخش
 را خواهد گرفت.  نیبه آرمان فلسط انتکارانیخ بانیزود گر  ای ر ید ن،ی اول مسلم

نامرشوع    ، یجعل  می رابطه با رژ  یساز   یعاد  یبرا  یابوظب  نیاقدام ننگ   رانیا  یاسالم  یآمده است؛ جمهور   هی انیب  نیادامه ا  در
در معادالت منطقه    یستیونیصه  میخطرناک دانسته و با هشدار نسبت به هر گونه دخالت رژ  ی را اقدام  یستی ونیصه  یو ضد برش 

 . رندیاقدام را بپذ نیعواقب ا یمتام تیمسؤول  دیهمراه با یدولت ها گر یو د ماراتکه دولت ا دیمنا یاعالم م فارس،ج یخل

اشتباه    نیانشان خواهد داد چگونه   خیکه تار  کرده است   نان یابراز اطم  رانیا  یاسالم  یوزارت امور خارجه جمهور   هیانیب
مسلامنان    هیو بلکه کل   نیامارات بر پشت مردم فلسط   یکه به ناحق از سو   ی خنجر   نیو ا  ،یست ی ونیصه  میرژ  یاز سو   یراهبد

منطقه را به اوج    نیو مرتجع  ی ستی ونیصه   میرژ  هیعل   ی شده و اتحاد و همبستگ  تمحور مقاوم   تیوارد آمد، برعکس منجر به تقو
و    ان ینیخود چنگ به صورت فلسط  یا  شهی ش  یکه از قرصها  یبه حاکامن  هیانیب  نیا  انیخواهد رساند. وزارت امور خارجه در پا

  راهه یدوستان و دشمنان خود به ب  صیخو در تش  ندیکرده است که به خود آ  هیکشند، توص  یم  من یمردم مظلوم منطقه مثل    گر ید

 نروند. 

 ن ی با امارات و بحر   ل ی ارسائ توافق    نده ی آ 

 در نظر گرفت:  توانی توافق م نیا ی ندهیآ یبرا ویسنار 2 طیرشا نیا در

  یتی منطق امن  کی  جادیا  یبرا  کایتر با کمک آمر   یائتالف قو   لیدر جهت تشک   عبی–  غربی–  یقدرت محور عرب  شافزای  –  1
  ی رو م  شیدر انتخابات پ  کایجمهور آمر   سیانتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئ  ازمندیکه ن  ایغرب آس  یدر منطقه    یغرب

است( و    ی عیطب  ر یغ   یرخداد نشان ندهد)که امر   نیبه ا  یواکنش جد  ز ین مقاومتانتظار داشت محور    دیباشد و عالوه بر آن با
در نگاه    ییاروپا   یو قدرت ها  کایآمر   نیب  کردیدر رو  قیدر انتخاب مجدد ترامپ ، با وجود اختالفات نظرعم  دیبا وجود ترد  یحت

 در منطقه رخ نخواهد داد. شانیتحول مد نظر ا ایغرب آس یبه منطقه 

عرب    یروابط دولت ها  یساز   یعاد  یبرا  ییبه هدف مطلوب در جهت الگو  دنی و نرس  لی شکست توافق امارات و ارسائ-  2
  ی گروه ها  دیقوا در محور مقاومت، اعرتاض شد  یمنطقه ، موازنه    یتر شدن فضا  یتیامن   لیبه دل   لیو مسلامن منطقه با ارسائ

و قطر و عدم    هی منطقه مانند ترک  یفتح و کشورها  یو حت  ی از جمله حامس ، جهاد اسالم  ی اشغال  یها  نیمبارز داخل رسزم
 .  رسدی به نظر م  بیقر  یکه امر  یاشغال  یها نیرسزم  نیخصوصا ساکن  یاسالم یمردم کشورها تیحام 

 سقط شده   ی کشورها، نوزاد   گر ی با د   ل ی توافق ارسائ 

آمدن مرده باشد   ایاز به دن ش یاست که پ یبه مانند نوزاد ی ستی ونیغاصب صه  میتوافق امارات با رژ یرو مسئله  نیهم از
را در بر نخواهد داشت ،    ی عرب  یروابط با دولت ها  یساز   یعاد  ید مورد نظر برادست آور   ل یارسائ  یبرا  نکه یعالوه بر ا  رای، ز
برد که با در    یحکومت نا مرشوع خود به رس م سیو تاس نیاز بدو اشغال فلسط  زمان نیتر  فی امروز در ضع  یستی ونیصه میرژ
 لیاجازه نخواهد داد ارسائ ز ین رانیا نیمنطقه و با هزاران موشک محارصه شده است عالوه بر ا  یمقاومت اسالم یگروه ها نیب

و محور    رانیا  هیعل  یکرده تا به راحت  جادیا  یتی، امن   یاسی س  یها  یبهره بردار   یامن برا  یخود منطقه ا  یفارس برا  جیدر خل
 . دانندی م یبه خوب ز یها ن یمطلب را امارات  نیمقاومت استفاده کند و ا

 ش ی از سه دهه پ   انت ی آغاز خ 

ب  به لبنان  میتسن  یخبگزار   املللن یگزارش گروه  از روزنامه  نقل  در   یامسائل منطقه   گر   لیتحل   میابراه  قیالبناء، وف  ی به 
  ل ی تحل  نیاز ا یار یپرداخت و نوشت که بس یستی ونیصه میفارس با رژ  جیخل  هیحاش یعرب یهامیرژ یساز یبه روند عاد یامقاله 
  ل یکه به دنبال صلح با ارسائ   کنندی گونه ادعا م  نیا  یاملللن یو ب  یعرب  یهاونیز یفارس در تلو  جی خل  ه یحاش  یکشورها  یاسیس  گران



  یهااست یکه نقض س  یدر خصوص مسائل  کنندی مذکور هرگز جرات من  لگران یاست که تحل   یدر حال  نیهستند. ا  رانیمهار با ا  یبرا
حاکم خواهند   یهامنتقدان خاندان  گر یو د  یخاشقج  لمشابه جام   ینظر بدهند، واال رسنوشت  رودی آنها به شامر م  یکشورها
 داشت. 

 میروابط با رژ  یساز   یآنها روند محرمانه عاد  یاست، چرا که کشورها  یعاد  گران  لیتحل  نیمقاله جسارت ا  نینوشته ا  به
خود   ر یدر اظهارات اخ ز ین ی ستیونیصه میخارجه رژ ر یکاتس وز لیرسائیاند. هآغاز کرد شیکم از سه دهه پرا دست  یستی ونیصه

فارس به اجرا گذاشته    جیخل   هیعرب حاش  یکشورها  قیاز طر   یلی ارسائ  ییکایآمر   ن معامله قر   یهابخش   نیاعالم کرد که مهمرت
شناخنت قدس به عنوان    ت یمعادله را در به رسم  نیبخش اول ا  کایجمهور آمر   سیدونالد ترامپ رئ  شی شده است. چند ماه پ

  ت یشناخنت متام   تیو به رسم  ینی طکمک به آوارگان فلس  ی امللل  نیبه موسسات ب  کایآمر   یمال  یو لغو کمکها  لیارسائ  تختیپا
 به اجرا گذاشت.  یبه جوالن اشغال یستیون یصه میرژ یارض

روابط با   یساز  یشناخنت و عاد تیهستند که به دنبال به رسم ییکشورها نیقطر، عامن، امارات و بحر  ،یسعود عربستان

  ن یا  انیدر م  تی. کوندازندیبه راه ب  رانیدر منطقه ضد ا  یو اقتصاد  یتی ائتالف امن  کیهستند. آنها تالش دارند    یستی ونیصه  میرژ
  یطرح ابتکار عرب  یاعالم کرده که خواستار اجرا  نیو همچن  کندی را رد م  لیبا ارسائ  ابطرو   یساز   یبه روند عاد  وسنتیکشورها پ

 است.  یاشغال نی دو دولت در فلسط لیتشک یبرا

  میرژ  ی نظام  تیاز موجود  یاند، حتغرب قرار گرفته   یهراس  رانیا  استیکه در محالت هدف س  یفارس در حال  جیخل  هیحاش
  ز یو قطر ن  یدر امارات و عربستان سعود  ی و آموزش  یمستشار   تیو موجود  نیدر بحر   ژهیخود به و  یدر کشورها  یستی ونیصه
  ج یخل  هیحاش  یهامیبا رژ  لیخود ائتالف ارسائ  ر یشود که کاتس در اظهارات اخ  یدنبال م  یروند در حال  نی. اکنندی م  تیحام 

 میرژ  یارسانه   تی شخص  کی   ز ی. در طرف مقابل نکندی م  یمعرف  یاتیعمل  ر یبر اساس تداب  ن یدادن به موضوع فلسط  انیفارس را پا

  هیحاش  یعرب یبه کشورها  یبیآس چی است و ه کیدولت دموکرات کی ل یاست که ارسائ یمدع  ومیال ایآل سعود در گفتگو با روس
به   دیبا ز یمخالف ن یها  ینیشناخت و فلسط تیرا به رسم  نیبر فلسط  لیارسائ یارض تیمتام  دیفارس نداشته است، لذا با جیخل
 . رندیآنجا را بگ  ت یدر اردن بروند و تابع نیگز یجا هنیم

به    انهیدو سال گذشته دو بار مخف  یط  لیارسائ  ر یوزنخست  اهوینتان  نیامینوشتند: بن   یلیارسائ  یهارسانه   نه یزم  نیهم  در
به   اهویفاش کرد که سفر نتان  وم«ی ال لیترجمه شفقنا به نقل از العهد؛ »روزنامه ارسائ سیامارات سفر کرده است. به گزارش رسو

 بوده است.  یهمراه و  لی ارسائ یمل تی امن  یشورا سی سفر رئ نیو در ا تاس ده یساعت طول کش نیامارات چند

 است   ل ی ارسائ   ی حام   ان ی هود ی از    شت ی سلامن ب   بن 

اظهار    کایمتحده آمر   االتیا  ی حیمس  ی ستی ونیاز رهبان صه  یک یو    هود« یدوستان    راثی مرکز »م  انگذاریاونس« بن   کی»ما
ترجمه شفقنا به نقل    سیغاصب منعقد خواهند کرد. به گزارش رسو  م یرژ  نیداشت: پنج تا شش کشور مسلامن توافق صلح با ا

توافق    یکرده بود، امضا  دار ید  یابوظب  عهد  یول  دیاونس که با محمدبن زا  کیما  ر«، یوزوای»ن  یخب   گاهیاز العهد؛ بر اساس پا
 کرده بود.  ینی ب ش یدو طرف را پ  ن یب کیپلامتیروابط د یساز  یعاد

سوال کرد«، گفت: »من درباره    های حیومس   انیهودینسبت به    یهمراهان ما درباره احساس و   یدر ادامه افزود: »وقت  یو 
:  میدی. از او پرسمیحرف را زد همه ما شوکه شد  نیکه ا  یبود«. هنگام  یحیمس   یهودی  کیمادرم    رایدانم ز  یم  یادیز  یزهایآنها چ

 .امادگرفته ی یادیز یزهایبوده است و از او درباره آنها چ یوپیات انیهودی ازو  یلیانج امه یگفت دا ست«؟ ی»منظورت چ

 ریوزنخست   ،یکند. پس از مالقات با و   یرا درک م  طی رشا  عهد عربستان کامالا   ی اظهار داشت: ول  نیاونس همچن   کیما
اگر   م؛یبگو  توانمی صحبت کنم اما فقط م  اتیدرباره جزئ  توانمی گذاشتم. من  انیرا در جر   دیو کاخ سف  اهوینتان  نیامیبن   لیارسائ

  ی است. و تر  ز یبرانگ نیتحس اریعهد عربستان بس یمحمد بن سلامن ول د،یکنی م نیسعهد امارات را تح یول دیشام محمد بن زا



دارد،   ی به اعتامد بستگ  ز ی اتفاق خواهد افتاد. همه چ  یامر در زمان مناسب  نیرا دارد و ا  لیصلح با ارسائ  یبرقرار   ییکامال توانا
 کوشرن« اعتامد دارد.  دیعهد عربستان به »جار یول

 

  ده یهامن عق  ز ین  یاست، و   کینزد  یعهد ابوظب  یبه ول  اریوجود دارد که بس  یگر یرهب مسلامن د  کیاونس؛    کیگفته ما  به
  میبرا  دمیکردم، آنچه که از او شن   داریعهد عربستان است. من با او د  یدارد، او »محمد بن سلامن« ول  لیرا در رابطه با ارسائ

را که    یار شجاعت انجام ک  یکه و   ستین   ی است. شک  انیهودیاز    یار یتر از بسدوست   لیبود. از نظر من او ارسائ  ز یانگشگفت 
 . است آن زمان مساله  فقط …اتفاق خواهد افتاد نیامارات کرد را دارد و ا

 توافق   ن ی در ا   ع ی تس   ی ها   نه ی زم 

بر   یمبتن  یدر منطقه عرب  دیکاخ سف  یو افول پروژه ها  رانیاز اعالم جنگ با ا  یدر منطقه، خوددار   کایآمر   یها  شکست
 یاست که در روند اجرا  یعوامل   یو عربستان سعود  لیارسائ  میبا رژ  یستی ونیصه  میفارس و رژ  جیخل  هیحاش  یاهداف کشورها

ف ا  عیترس   نیامبیتوافق  است.  بن  یاد یز  تاتفاق خدما  نیکرده  انتخابات   یستی ونیصه  میرژ  ر یوزنخست   اهوینتان  نیامیبه  در 

 داشت.  یجمهور استیدر انتخابات ر کایجمهور آمر  سیو دونالد ترامپ رئ میرژ نیا یپارملان

دوخته شده است که همچنان به جنگ    منیعراق و    ه،یبه سور  های نی و فلسط  یعرب  یافکارعموم  دیحال حارض چشم ام  در
ادامه    نیهمچنان به جهاد در فلسط  ز ین  رانیآن اعتقاد دارد. ا  تیو عرب   نیفلسط   تیو به هو  دهدی ادامه م  لیخود ضد ارسائ

 .دهدی م

  ز یدو دولت را ن  لیدر خصوص راهکار تشک   هیو روس  ن یمواضع اروپا و چ  تواندی م  یرانی و ا  ی و عرب  ینی ائتالف فلسط  نیا
 . ماندیمصون م   کایو آمر  یعربستان سعود یهااز توطئه  نیاست که موضوع فلسط بی ترت نیکند. به ا لیتعد

  سدینوی م  یستی ونیصه  میبا رژ  یعرب  یروابط کشورها  ی ساز   یبا اشاره به عاد  یدر گزارش  ز ین  ومی ال  نیفلسط  یخب   گاهیپا
  ن ییتع  ر یمنطقه نظ   یهابردن مسائل و آرمان   نیو از ب   لیائتالف با ارسائ  جادیبا هدف ا  ی ستی ونیصه   میروابط با رژ  یساز   یعاد

نامحدود و    تیو از حام   شود ی دنبال م  رانیبا هدف مقابله با ا  نیاقدام همچن   نیو حق بازگشت است. ا  ان ینیرسنوشت فلسط
اهداف    ی عرب  یروابط با کشورها  یساز   یکه عاد  کندی م  دیمقاله تاک   ن یبرخوردار است. ا  کایآمر   ت یمحافظه کاران در حاکم  ژهیو

از اهداف    گر ید  یکیکشورها    نیا  ینفت  یفارس و دالرها  جیخل  هیحاش  یکشورها  ی. منابع نفتکندی دنبال م  ز ین  یپشت پرده و مخف

ابزارها در   نیمعتقدند که اگر ا  یست یون یصه  میرژ  یتیامن  یها س ی. رسورودی به شامر م  ییکای و محافظه کاران آمر   های لیارسائ
  یتوامنند  نیا  بیتخر   لذاساز باشد،  آنها مشکل   یبرا  تواندی در منطقه به کار گرفته شود، م  لیو ارسائ  کایمقابله با اهداف آمر   ر یمس 

  ب ی ترت  نیاست و به ا  ر یها امکان پذآن  یحاتیگسرتده تسل  ی هادیمذکور و خر   یکشورها  نیتنش و چالش ب  جادیا  قیتنها از طر 
 . شودی فارس فراهم م جی خل هیحاش  یو کشورها رانیا شیامکان فرسا

 ل یارسائ  دگاهی. از دداندی دشمن م  نی به رسزم  هایر یبر انتقال عرصه درگ   یخود را مبتن  یکنون  استیس  یستی ونیصه  میرژ
  ی ستی ونیصه   می. رژروندیبه شامر م   لیمنطقه دشمن ارسائ  یهاو ملت   ه یو ترک  رانیفارس و ا  جیخل   هیو حاش   یمتام منطقه عرب

مختلف    یهاطرف  یها  چهیکند و آنها را به باز  هیخود تخل  کی اسرتاتژ   یهاوزنه   یرا از متام  یعرب  یتالش دارد که کشورها  نیهمچن
 کند.  لیتبد



 مواضع مخالفان این توافق 

 است   ن ی فلسط   ی خ ی و تار   ی مل   ، ی ن ی تعرض آشکار به حقوق د   ل ی حامس: توافق امارات با ارسائ 

  نیاعالم کرد: ا  لیو ارسائ  ی امارات متحده عرب  انی)حامس( در واکنش به توافق صلح م ن یفلسط  ی مقاومت اسالم  جنبش
جنبش    نیترجمه شفقنا به نقل از العهد، ا  سیماست. به گزارش رسو یخیو تار  یمل  ،ی قوم  ،ین یتوافق تعرض آشکار به حقوق د

و    نیفلسط  یخیو تار  ی مل  ، یقوم  ،ی نیاقدام بزدالنه، تعرض آشکار به حقوق د  نیموضوع افزود: ا  نیبا اشاره به ا  یا  نهیایدر ب
 مقاومت است.  یروهایو ن  ن یخائنانه در پشت ملت فلسط یرضبه ا

است که هدف    نیمبارزه و مقاومت ملت فلسط  ر یمس  یرو   یگذار ر یتاث  یبرا  دانهیاقدام تالش ناام  نیاضافه کرد: ا  حامس
 کند یرا دنبال م یبه حقوق ثابت مل یابی و شکست اشغالگر و دست ینابود

 ی مذاهب اسالم   ب ی تقر   ی از طرف مجمع جهان   دی شد  ت ی محکوم   ه ی ان ی ب 

نُوا ال ت تَِّخُذوا ال    ن  یالَّذ  ه ای  أ    ای  م«یالله الرحمن الرح  »بسم ُضُهم  أ و لِ   اء  یأ و لِ   یو  النَّصار   هُود  ی  آم  ن     اءُ یب ع  ٍض و  م  ِمن ُکم  ف إِنَُّه    ت و لَُّهم  ی  ب ع 
و م  الظَّالِم یه دِ ی  ِمن ُهم  إِنَّ اللَّه  ال     ن  یال ق 

  نیآمد و قلوب مسلم  رونیب  یمرتجع عرب  یاز کشورها  یحکام برخ  ن یاز آست  انتیکه دست خ  میشاهد بود  ر یاخ  یروزها  در
به مطالبات به   ییاعتنا یبه منزله ب  ی ستی ونیه کودک کُش ص میارتباط بارژ یحکام دربرقرار  نی دار کرد.اقدام رشم آور ا حهیرا جر 

غاصب    میو رژ  کایکه دولت امر   یطیخواهد بود.در رشا  نی مردم مظلوم فلسط  دتهفتادسال مجاه  ژهیبه و  یحق امت اسالم
جان استکبار    مهین  کر یبر پ  ی حکم تنفس مصنوع  ییقراردادها  نیدر کشورشان هستند،چن   یاعرتاضات مردم  ن یبزرگرت  ر یدرگ  لییارسا

 . بود میخواه یستیونی صه میشاهد مرگ و اضمحالل رژ کینزد یا ندهیدارد و قطعا در آ

  ، یاسالم  یهاینقض مقررات سازمان همکار  ی ستی ونیغاصب صه  میارتباط با رژ  یاقدام رشم آور در برقرار   ن یا  یمنظرحقوق  از
شناخته   تیشان را به رسم  یمادر  نیبر رسزم نیاست که حقوق ملت مظلوم فلسط یامللل نیب  یهاسازمان گر یعرب و د هیاتحاد

که پاره تن    نیدر موضوع فلسط   یمعامله ذلت بار با دشمنان امت اسالم  رگونهه  یمذاهب اسالم  یازنگاه علام   نیاند. همچن
 از مواضع خود کوتاه نخواهند آمد.  ایبوده و ذره   انتیاسالم است،حرام و خ

و    ی جعل  میکشورها با رژ  نیحکام ا  النهیاست.سازش ذل  ن یقرارداد ننگ  نیا  ینگار   ک،سادهیاسرتاتژ   یخطا  نیگرتبزر   قطعاا 
که قصد ملحق شدن به    یاست. خائنان  نیو آرمان فلسط  یمصالح امت اسالم   ،یانسان  یبه ارزشها  انتیخ  یستی ونیصه  تکاریجنا

امت    یاصل  ت یپاره تن اسالم و اولو  فی و قدس رش  ن یبدانند که فلسط  دیبا  ندها را دار   ست ی ونیپروژه مورد نظر ترامپ و صه 
متوقف نخواهد شد. جا دارد علام،   فی و قدس رش  نیفلسط  نیکامل رسزم  یاست و اراده محور مقاومت، جز با آزاد  یاسالم

  ی موضع ع یاقدام شن  نیا  برابر و حقوق مردم آن، در   ن یفلسط  یاز آرمان ها  تیحام   یبرا  ی امت اسالمو همه   ونیاسینخبگان، س
 . شوندی امت اسالم شرتی ب ییباعث همگرا ، یجعل میبا رژ یساز  یروابط و عاد میقاطع اتخاذ کنند و با تحر 

  ن یمردم مظلوم فلسط  یو پشت کردن به آرمان ها  یبه امت اسالم  انت یخ  ل یبا دولت غاصب ارسائ  ی روابط رسم  یبرقرار 
ائِنِ   ِحب  یُ استکبار نخواهد داشت. »إِنَّ اللّه  ال     شرتی ب   یجز گستاخ  یاست که رهاورد « یالخ  حرضت    شیبه فرما  ی ما امت اسالم  ن 

به    یستیون یصه  میجهان، رژکه فرمودند: با اتحاد مسلامنان    میراسخ دار  امنیا  ران یا  یسالما  یجمهور   انگذاری)ره( بنی نیامام خم
  یعب   ،یعرب  نیمحورمقاومت درمقابل محورمرتجع  یشاهد صف بند  انهیاز صفحه روزگار محو خواهد شد. امروز در خاورم   یزود

پ  میهست  یو غرب به  با توجه  ا  گونهن یامحور مقاومت در منطقه،    ر یچشمگ  یهایروزیو  به منظور کمرنگ کردن    ن یاقدامات 
 است.  قاتیتوف

  ن یو قطعاا فلسط  شودی من  ف یتضع   ی ستی ونی صه  میدر مقابله با رژ  یها عزم امت اسالم  انتیخ  نیمنطقه بدانند با ا  سازشگران
 جادیکرد که ا  میاز نهر تا بحر آزاد خواهد شد. فراموش نخواه  ، یعلام و دلسوزان امت اسالم  یخداوند متعال با همبستگ   یار یبه  



از دولتمردان و   یبرخ  میاعرتاف کن  دیبهدنبال دارد و متاسفانه با  یار یبس   دیاستکبار،عوا  یبرا  ممسلامنان در جهان اسال   نی تفرقه ب
 قرارگرفته اند.   نیدر دام دشمنان افتاده و عمالا در جبهه تقابل با اسالم و مسلم یاسالم یحکام کشورها

  ی برخ ی مردم  ر یازکالن پروژه »معامله قرن« دانست که حکام غ یبخش دیرا با لینامرشوع ارسائ  میروابط با رژ یساز  یعاد
منفور   نیدر اذهان مسلم شهی هم  انتکاریآموزگار است و حکام خ  نیخود بهرت  ختاری.  اندوارد آن شده یمرتجع عرب  یدولت ها

امت    ی ستادگی در ا  یخلل  چ ینه تنها ه   ن یاقدام ننگ  نیبدانند، ا  یاستکبار جهان  یادیشکنان بزدل و ترسو و ا  امنیخواهند ماند. پ 
استوار   نیدر دفاع از حقوقمردم قهرمان فلسط  شیاز پ  شینخواهد منود،بلکه ما را ب  جادینای در دفاع از مردم مظلوم فلسط  یاسالم

 . دیمنا یم

م  فهی رش  هیبا استعانت از آ  ی امت اسالم  میدواریام  انیپا  در بِل اللَِّه ج  ای» و اعت ِصموا بِح  رَّقوا«؛به ر  عا چنگ    ی اله  سامنیو ال ت ف 
 «یزنند و پراکنده نشوند تا جهان اسالم متحد و قدرمتند در مقابل دشمنان خود رسافراز مباند. ان شاء الله تعال

 است   م ی به قرآن کر   انت ی خ   ی ست ی ون ی صه   م ی با رژ   روابط   ی ساز   ی : عاد ی مذاهب اسالم   ب ی تقر   ی مجمع جهان   رکل ی دب 

ضمن محکوم کردن اقدام امارات متحده   ن، یمعاون یدر جلسه شورا ی سخنان ی ط کشنبهیمجمع روز   رکلیدب یار یشهر دکرت  
از حکام    یبرخ  میکن  یاست که امروز مشاهده م  اریتأسف بس   هیگفت: ما  یستی ونیصه  میروابط با رژ  یساز   یعاد  یبرا  یعرب
  ی که عاد  میهست   نیرا از خودشان بروز دادند و شاهد ا  یر ی تدب  یب   کی  یاسیو س  یانسان  ،یبدون توجه به مسائل اعتقاد  یعرب
 . کنندی اعالم م ی خودشان به صورت علن یهاغاصب کودک کش را در برنامه  میرژ نیروابط با ا یساز 

در مقابل جهان اسالم دست    یو اقتصاد  یفرهنگ  ،یاسیس  ،ینظام با همه توان    یستی ونیغاصب صه   میرژ  نکهیا  انیبا ب  یو 
  ن یرسزم  خیدر طول تار  می رژ  نیاست، افزود: ا  ستادهی زند و علنا در مقابل جهان اسالم ا  یو کشتار م  تیبه هرگونه قتل، آزار و اذ

بدون توجه به حقوق    نیظلم کرده است و همچن   کردندی م  یها زندگ  نیرسزم  نیدر ا  که  یرا غصب کرده و به مردم  یاسالم  یها
و استقالل آنها را سلب و نقض   یحرکت کردن، آزاد دن،ی حق نفس کش کنندی م  یکه در مناطق تحت اشغال زندگ یافراد یانسان

 شود.   یم ی تلق ی کفار حرب  یغاصب مصداق واقع میرژ نیکرده است، ا

است، گفت:    دهیجهان گرد  نیمسلم  اریشته رخ داد موجب تأسف بسکه در هفته گذ   یاتفاق   نکهیا  انیبا ب  یار یشهر   دکرت
مذاهب    ب یتقر   یمجمع جهان  رکل یو پشت کردن به رسول الله)ص( است. دب  میبه قرآن کر   انتیخ  ل یرابطه با ارسائ  یساز   یعاد

با رسول الله)ص( را   تیکند که اگر مع یم دیبه همه مسلامنان به خصوص حکام و امرا تأک  میقرآن کر  نکهیبا اشاره به ا  ی اسالم
و سالح بردند از همه امکانات    ر یکه دست به شمش  یکفار حرب  نیاظهار داشت: ا  د،یالکفار« باش  ی»اشداء عل  دیبا  د،یخواه  یم

  ح ی کار، مخالف و معارض با نص رص  نیکه ا  شنداشته باتوجه د  دیبا  یو حکام اسالم   کنندی استفاده م  یمناطق اسالم   هی خود عل
 قرآن است. 

دست به جنگ، قتل، غارت   ن یاسالم و مسلم  هیکه عل   یالکفار« ما با کسان   ی قرآن »اشداء عل  فهیرش  هیافزود: طبق نص آ  یو 
و با آنها مقابله    میست یو در خط مقاومت با  میبه شدت برخورد کن  دیزدند با  یوکودک کش  یحقوق انسان  ،ی زندگ  یو محدود ساز 

به قرآن و پشت کردن به رسول الله)ص( است    انتیخ  نیو ا  میآنها دراز کن  سمتبه    یو همکار   یدست دوست  نکه ی. نه امیکن

 ی عاد  هنکیا  انیبا ب  یار یشهر   نیداند. حجت االسالم و املسلم  ی الکفار م  یبا رسول الله را مرشوط به اشداءعل  ت یقرآن مع  رایز
است، اظهار داشت: ما به رسان امارات   للهو دشمن قسم خورده جهان اسالم، پشت کردن به رسول ا  یرابطه با کفار حرب  یساز 

 خود برگردند و به رسول خدا پشت نکنند.  میتصم نی از ا میکن  یم  هیتوص  یمتحده عرب

  ل یتحل  ن،یکنم مراقب مفرس   یم  حتیرا نص  یحکام امارات  نیافزود: همچن  یمذاهب اسالم  ب یتقر   یمجمع جهان  رکل یدب
  ی عاقبت   یستیون یصه  میروابط با رژ  یساز   یکردند باشند، چون عاقبت عاد  یکار   نیبه چن   هیکه آنها را توص   ی گران و کارشناسان

قدم بزنند نه در   یستیونی صه میصلح با رژ ر یکه در تالش بودند در مس   یکسان  میکن  یبهرت از انورسادات نخواهد بود. مالحظه م
جهان عرب به عنوان    دیاقدام خود نه تنها در د  نیکرد: انور سادات با ا  دیتأک  یداشتند و نه در آخرت. و   یعاقبت خوب  ایدن



در کنار رسول الله برخوردار    یمناسب  گاهیجا  زشناخته شد و نه در آخرت ا  لیذل  یقهرمان شناخته نشد، بلکه به عنوان حاکم و فرد
روابط    یساز   یعاد  نکهیا  انیبا ب   یمذاهب اسالم  بیتقر   یمجمع جهان   رکل ی پشت به رسول الله)ص( کرد. دب  نکهیشد به خاطر ا

با   اتاعراب را شامل حال حکام امارات نخواهد کرد، اظهار داشت: انور ساد  انیجز ذلت در م  یز یچ  چ یه   یستی ونیصه  میبا رژ
  ی زبان م لیذل ینشد و متام مردم جهان عرب نام او را به عنوان فرد بشی نص یز یانجام داد جز ذلت در جهان عرب چکه   یحرکت

 دشمنان اسالم است.  زهیجا نیا یصلح دادند و به شام هم خواهند داد ول زهیها به او جا  یآورند هرچند غرب

  ه، یکشور همسا  کیسه گانه با    ر یبر رس جزا  ی نیحکام امارات اختالفات رسزم  ی شود وقت  ی در ادامه افزود: چطور م  یو 
کند و    یم ج یبس یکشور اسالم نیتقابل با ا یخود را برا یامللل نیب یها تیهمه امکانات و ظرف  کنندی م  دایدوست و مسلامن پ

که دشمن    یمیاست اما امروز در مقابل رژ  ادعا کنند به آنها ظلم شده   ده ینرس  اتمسئله کوچک که به اثب  کی  یکند برا  ی م  یسع
من   لیادامه داد: تحل   یار یشهر  نی. حجت االسالم و املسلمدهندی نرمش و کرنش از خود نشان م نطوریجهان اسالم است ا  یاصل
رشارت بار ترامپ است    یهاکا و از برنامهیآمر   انیو تحت فشار انتخابات در حال جر   یاقدام صور   کیمسئله    نیاست که ا  نیا

  ی و حت  کیرا تحر   یدست به آن زده است و افراد  شرتیحکومت ب   یبه چند صباح  ی بابیدست  یبرا  ل یفرد منحوس و ذل  ن یکه ا
 کنند.  یتوافق را عمل نیکرده است تا ا دیتهد

ام آخرت خود را به که ش   میکن   یم  حتیامارات نص  یما به رؤسا   نکهیا  انیبا ب  یمذاهب اسالم  بیتقر   یمجمع جهان  رکلیدب
است که آخرت    نیا  دهدی خودش انجام م  یفرد مسلامن در زندگ   کیکه    یکار   نیاظهار داشت: پست تر   د،ینفروش  گرانید  یایدن

  ی از حکام کشورها  یدر برخ  ی دهنده ضعف نفساننشان   نیو ا  اوردیدست ب   بهرا    ایدن  ،یگر یخودش را از دست بدهد که فرد د
  اورند، یدشمنان اسالم ب   یرو به سو   نکهیا  یبه جا  ایو دن  نیحفظ د  یکه برا  میکن  یم  هیکرد: ما توص  دیتأک  انیدر پا  یاست. و   یعرب

 . اورندی)ص( بامب یقرآن و پ  یرو به سو 

 

 را به شدت محکوم کرد   ی امارات - ی ست ی ون ی توافق صه   من ی   انصارالله 

کند    یاقدام ثابت م  نیکرد که ا  دیو امارات تاک  یستیون یصه  میتوافق رژ  تیضمن محکوم   منیجنبش انصارالله    یسخنگو 
»محمد عبدالسالم«   ره، یاملس یترجمه شفقنا، به نقل از شبکه خب  س ی. به گزارش رسودهدی منطقه ادامه م  بیکه دشمن به تخر 

روابط با   یساز   یعاد  یو امارات برا   یستیون یصه  میتوافق رژ  من یکننده    ه مذاکر   م یت  سیو رئ  منیجنبش انصارالله    ی سخنگو 
 شدت محکوم کرد. 

ساخت و ثابت کرد    یبود را علن   ی رعلنیاست و آنچه غ   ن یتنش آفر   یاقدام  ی ستی ونیصه  می اعالم کرد: توافق امارات و رژ  یو 
انصارالله با اشاره به توافق مذکور و مشارکت امارات   ی. سخنگو دهدی منطقه ادامه م  بیبه تخر   ییکایآمر -یستی ونیکه دشمن صه
افزود:    ی. و کنندی فدا م  نی ها ثابت کرد که جان و خون خود را در راه مسئله فلسط   یمنیاقدام به    نیگفت: ا  منی  ه یدر جنگ عل
در    ن یسئله فلسطکه م  یدهد در حال  ب یکند تا جهان را فر   ی نامگذار   م« یتوافق را »ابراه  نیا  خواهدی م  ست ی ونیدشمن صه
 آزاده جهان حضور دارد.  یملت ها  یوجدان متام

است و محور مقاومت ثابت کرد که در کنار   یو اسالم ی امت عرب هیبلکه عل ستین رانی ا هیتوافق عل نیگفت: ا  عبدالسالم
عنوان کرد و    کایآمر   یانتخابات  غاتی اقدام را تبل  نیا  یاست. و   ستادهیمحق و درست هستند ا  یموضع  یکه دارا  نیملت فلسط

  ل ی و ارسائ  کایآمر   انیکه حام  دینی که بب  مییگو  یدارد و به مردم خود م   نی فلسطدر قبال    یآشکار و عمل  ی گفت: مردم ما موضع
 کجا هستند. 

بر متوقف کردن آن،    یامارات مبن  یکشد و ادعا  یدست من  یافزود: دشمن هرگز از شهرک ساز   منیانصارالله    یسخنگو 
قطعنامه از    ۶۰از    شیرغم صدور ب  یها عل  ستی ونیصه  یموضع خود است چرا که شهرک ساز   هیتوج  یسادلوحانه و برا  ییعااد
  ران، یکرد: ا  دیتاک  یجهان است. و   یعموم  یگمراه کردن آرا  یبرا   تنهاامارات    یهمچنان ادامه دارد و ادعا  تیامن   یشورا  یسو 



. عبدالسالم افزود: آنچه  می کش   یدست من  نیما از فلسط   رایز  میر یگ  یهدف قرار م  منیو ما در    نیحزب الله و مقاومت فلسط 
به    یبندیدر منطقه پا  طابدارد و فصل الخ  یلیدشمن ارسائ  میبا خدمت به رژ  میاست ارتباط مستق  انیدر جر   منیامروز در  

 است.  نیمسئله فلسط 

  یدرباره ارتباط ها من یامارات در  امنانیهمپ ی نبود و از برخ  ی: نقش ارتباط با دشمن بر ما مخفانصارالله گفت  ی سخنگو 
 من یسلطه قرار دادن    ر یز  یتالش برا  دهدی رخ م  منیهر آنچه در    نکهیا  انیبا ب ی. و میبود  دهیشن ستیون یامارات با دشمن صه

معامله قرن است    یکشور حام  نیدر ابتدا ظاهر شود وگرنه ا  خواهدی است گفت: عربستان من  لیو ارسائ  کایآمر   تیتحت حاکم
 در منطقه هستند.  یستیون یاز سلسله پروژه صه ییحلقه ها یو ابوظب اضیو ر

 اند را ثبت خواهد کرد کرده   انت ی و آرمان آن خ   ن ی که به ملت فلسط   ی شکست کسان   خ ی :»بدون شک تار ه ی ترک 

روابط،   یساز   یعاد  یبرا  لیامارات و ارسائ  نیپس از اعالم توافق ب  یساعات  ه،یترک  یجمهور   استیر  یسخنگو   ن«یگال  می»ابراه
بدون نام بردن اسم    یتییگالن شب گذشته در تو  ؛ یعرب  یترجمه شفقنا به نقل از آرت  سیرا منترش کرد. به گزارش رسو  یتییتو

اند را ثبت خواهد کرد«. از  کرده   انت یو آرمان آن خ  نیکه به ملت فلسط  یکسان  شکست  خیامارات اظهار داشت: »بدون شک تار
عربستان    یعرب به رهب   هی که اتحاد  یطرح صلح  ینابود  یامارات برا  یهااعالم کرد: تالش   ز ین  هیوزارت امور خارجه ترک  گر ید  یسو 

 کننده است.   رانمطرح کرده، به شدت نگ ۲۰۰۲در سال  یاسالم یسازمان همکار  تیو به حام 

 

 را محکوم کرد   ل ی روابط امارات و ارسائ   ی ساز   ی عاد   روت ی ب   ی علام   ئت ی ه 

ب  روتیب  یعلام   ئتیه صدور  با  جمعه  عرب  یا  هیانیروز  متحده  امارات  زم  یاقدام  رژ  یساز   یعاد  نهیدر  با    م یروابط 
 را محکوم کرد.  ی ستی ونیصه

ها پنهان شده بود،    یکیتار  ر یاعالم کرد: آنچه ز  یا  هیان یدر ب  ئتیه  نیترجمه شفقنا به نقل از العهد، ا  سیگزارش رسو  به
کنندگان روابط با دشمن    یاجازه هروله عاد  ن، یغاصب فلسط  یستیون یصه  میامارات و رژ  انیم  ی عموم آشکار شد. روابط علن   یبرا

را اشغال، مردم آن را آوارده کرده و    نیفلسط  ن یکند، زم  یکه به مقدسات تعرض م   یدشمن  دهد؛ی را م  یو اسالم  ی امت عرب
 شود.  یدر حق آنها مرتکب شده و هنوز هم م یحیفض یها تیجنا

هرچند از صدور آن    میکن  یشوم را محکوم م  میتصم  نیا  روت یب  یعلام   ئتیخود افزود : ما در ه  هیانیمذکور در ب   ئت یه
  چ ی . آنها همیمتعجب زده نشد  کاست،یآمر   یدر منطقه و ارضا  یز ی که متام هم و غمشان فتنه انگ  ی مزدور   یها  میتوسط رژ

 .  دهندیمن یبه حقوق سلب شده عرب  یتیاهم

 

موجود شد.    لیوسا  یو مخالفت با آن با متام  یستی ونیصه  میکنندگان روابط با رژ  یعاد  می خواستار تحر   روتیب  یعلام   ئتیه
 یمقاوت محفوظ خواهد ماند. عاد  یروهایو به مدد همه ن   ستین   یکرد: حقوق ثابت ما قابل چانه زن  دیتاک  روتیب  یعلام   ئتیه
کند و از افکار    ی م  یندگیاقدام مفتضحانه فقط از صاحبانش منا   نیزند. ا  ی من  یا  لطمهغاصب هرگز به ما    میو اعرتاف به رژ  یساز 

 کند.   یمن ی ندگیب مناجهان عر  یعموم

 

 »عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی« منترش شده در ویکی وحدت منبع: برگرفته از مقاله 


