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 کسب صد موروثی در صد خود را به صورتقدرت که  ،امارات مقیاسدر  یکشورهایریزحاکمان

هستند، برای حفظ تاج و تخت، خود را ناگزیر از رشوه مشروعیت مردمی اند و فاقد هرگونه کرده

 بینند. های دیگر میدادن به قدرت

 .امارات نه مرز مشترکی با اراضی اشغالی دارد و نه به لحاظ اقتصادی در تنگنا و محدودیت است

ای بود که امارات هیچ نیازی به هبرقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، اقدام خائنان

 آن نداشت.

 برای سه طرف حاضر در آن عبارت است از: افزایش احتمال « آبراهام»ماحصل توافق موسوم به

شمار کنونی و رسوایی محض بن های بی، نجات نتانیاهو از مخمصهابقای ترامپ در کاخ سفید

 زاید در ازای هیچ

ضمینتنیاهو آنچنان با دستپاچگی انجام شده که نتوانسته خودزنی بن زاید به نفع ترامپ و نتا-

 ترین دستاورد ملی برای کشورش کسب کند.آور بگیرد و کمشرم های الزم را در این معامله

 معوض کرانه باختری به اراضی اشغالی،الحاق  توقف بن زاید از توافق مذکور، روایتطبق 

 کی در؛ ادعایی که بالفاصله نتانیاهو آن را تاسبا رژیم صهیونیستی بوده  سازی روابطعادی

ی از هیچ ضمانت ،طرح الحاقپیرامون یید کرد که أترد کرد؛ ابوظبی نهایتاً سخنرانی تلویزیونی 

 ها گرفته نشده است.صهیونیست

وع موضبا محوریت را تنش در منطقه و رژیم صهیونیستی،  امارات برقراری مناسبات رسمی میان

قرار داده  مقاومت خشمخود را در معرض افزایش خواهد داد؛ بن زاید آشکارا  ،آرمان فلسطین

افزود و فعالیت  های مقاومت خواهدهای گروهبر حساسیتامارات در رژیم صهیونیستی  حضورو 

 تشدید خواهد کرد.، علیه نیروهای اشغالگر خارجی در منطقهرا آنها 
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 مقدمه 

که به اعالم کردند  یمشترک در بیانیه (2020 آگوست 13) مرداد 23پنجشنبه  روز «آویوتل»و  «ابوظبی»، «واشنگتن»

کا رئیس جمهور آمریترامپ د. دونالد به طور کامل برقرار گرد و رژیم صهیونیستیروابط عادی میان امارات اند توافق رسیده

گام "عنوان وزیر رژیم صهیونیستی نیز بهخوانده و نتانیاهو نخست "توافق تاریخی"را توافق مذکور  در یک پیام توئیتری

 ی در اینتوئیتر بی و حاکم دوفاکتوی امارات نیز در پیامیظولیعهد ابو «محمد بن زاید»از آن یاد کرده است.  "تاریخی

الی اشاره ختری به اراضی اشغزمینه، ابتدا به گفتگوی تلفنی با ترامپ و نتانیاهو و توافق بر سر توقف طرح الحاق کرانه با

های مشترک تنظیم اندازی همکاریند نقشه راه را برای راهاهامارات و اسرائیل همچنین توافق کرد"کرد و پس از آن نوشت: 

 ."دمنجر به روابط دو جانبه شو کهکنند 

رامپ و زدگی تذوقاما مناسبات ننگین کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی مربوط به دیروز و امروز نیست؛ در حالی که 

هاست وجود داشته، و همچنین شرمساری ولیعهد نتانیاهو در اعالم رسمی یا بهتر بگوییم قبح شکنی روابطی که سال

 آید.   اجمالی به چشم میها و اظهاراتشان، در لفافه نیست و با نظری امارات، در بیانیه

ته نواخ این کشوردر یک ورزشگاه ها صهیونیستسرود ملی اجازه داد برای اولین بار در جهان عرب امارات کشوری است که 

سال پیش آغاز  1۵از  آویوتلکه روابط پنهانی ابوظبی و  بود م کردهالسال گذشته اع «معاریو»صهیونیستی روزنامه ود. ش

سفرهای آشکار و نهان مقامات بلند پایه رسمی رژیم صهیونیستی به امارات از شمارش خارج است. دقیقًا  .1بوده است شده

وزیر و اندکی قبل از آن هم  2به ابوظبی سفر کردرژیم صهیونیستی ، وزیر خارجه «یسرائیل کاتس»یک سال پیش بود که 

ارتش  رئیس ستاد مشترک؛ در همین ایام، تنها ظرف یک ماه، 3این رژیم به طور رسمی به امارات رفته بود فرهنگ و ورزش

. با این توضیحات، علت 4بوددیدار کرده  این کشور عهدولی «دمحمد بن زای»ا سفر و ب امارات بهدو بار  رژیم صهیونیستی

استراتژیک جلوه  آور چیست و چرا سعی دارند آن را تحولیشوق و شعف آشکار ترامپ و نتانیاهو از اعالم این توافق شرم

یم به این سؤاالت پاسخ دهیم. اآور چیست؟ در نوشتار حاضر کوشیدهدهند؟ منافع طرفین از آشکارسازی این روابط شرم

ها و خبرهای مندرج در های کارشناسان، گزارشها و دیدگاهمقاالت، تحلیلاز گیری این پژوهش به روش اسنادی و با بهره

 شده است.برگرفته های خبری تحلیلی معتبر داخلی و خارجی اههای رسمی و پایگروزنامه

 امارات؛ بن زاید و توافق آبراهام 

ارجانبه کمیته چهچندان دور از انتظار نبود؛ امارات عضو فعال  آویوابوظبی و تلمیان  ت بخشیدن به مناسبات دوجانبهرسمی

 بوده است. رژیم صهیونیستیفراهم آوردن مقدمات مذاکره صلح با است که اساسًا یکی از اهداف و وظایف آن،  ۵عربی

                                                           
 (2۵/۵/1399). روزنامه کیهان؛ ص آخر؛ 1
 1398تیرماه  11. 2
 1397. هفتم آبان 3
 2018. اواخر سال 4
 وزرای خارجه اردن، مصر، عربستان سعودی و امارات تشکیل شده از. ۵
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، تعجبی ندارد اگر امروز رسمی 1خوانده بود برادرانهروابطی که چند سال پیش یک مقام بلند پایه نظامی امارات، آن را 

ه برای ی کرد کبالی سپربه وضوح خود را بن زاید اعالم شود. با اعالم برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، 

روابط ، هم در عرصه خارجی، استبه لحاظ اقتصادی و مالی دارای بنیه محکمی هم  ،امارات کشورش هیچ ضرورتی نداشت.

أمل برخوردار است. البته بر این نکته باید ت استقرار نسبیالظاهر هم به لحاظ سیاسی، از ثبات و علیبا غرب دارد و  مطلوبی

اند و فاقد کسب کردهصد موروثی در صد خود را به صورتقدرت که  ،امارات مقیاسدر  یکشورهایریزحاکمان داشت که 

  بینند.های دیگر میهستند، برای حفظ تاج و تخت، خود را ناگزیر از رشوه دادن به قدرتمشروعیت مردمی هرگونه 

را برای  اکیخطرن آیندهرژیم صهیونیستی نبسته و  هیچ طرفی از توافق اخیر با توان ادعا کرد که بن زاید،به دالیل ذیل می

 زده است:م قای امارات رکاخ شیشه

تنها در قبال پایان دادن به طرح الحاق  کرد که گویی اوچنین القا می بن زاید از این توافق ارائه داده بود، روایتی که -1

عد از بای مالحظه، بالفاصله اما نتانیاهو بدون ذره؛ سازی روابط شده استحاضر به عادی کرانه باختری به اراضی اشغالی،

هیچ تغییری در نقشه من برای گسترش حق حاکمیت ملی ": سخنرانی تلویزیونی گفت یک در ،سازی روابطاعالم عادی

 نهیهزبه این ترتیب تالش مقامات امارات برای . "تبا همکاری کامل ایاالت متحده ایجاد نشده اس 2«یهودا و شومرون»به 

، به اراضی اشغالی هایی از کرانه غربیطرح ضمیمه کردن بخش توقفابوظبی در برجسته کردن نقش ا و هینیفلسط کردن

یم ، رژ«معامله قرن»ای نخواهد کرد؛ به یاد داریم که مطابق پروژه آمریکا نیز در این خصوص مداخله خیلی زود خنثی شد.

رد که یید کأتنهایتاً  دولت اماراتالبته  خواهد عمل کند.که به هر نحو که می صهیونیستی این اختیار را از آمریکا گرفته

 .3است ها گرفته نشدههیچ ضمانتی از صهیونیست ،طرح الحاقپیرامون 

 اًصلح صرفدر آنها که مرسوم کشورهای عربی در موارد مشابه، با رویه امارات و رژیم صهیونیستی توافق  آورشرم تفاوت

رژیم صهیونیستی بازتاب یافت و های رسانهحتی به سرعت در  شد،میسر می جانب اشغالگرانواگذاری زمین از  معوض

ای البته این فرضیه نیز مطرح است که در ابتدا معامله 4."ده استبو «بل صلحاقمصلح در » عمالً  ،توافقاین "گفته شد که 

 .  ۵اندها دبه کردهوجود داشته، اما اکنون صهیونیست

سبب  ، بلکه6آوردنخواهد ای را فراهم صلح و امنیت منطقهادعا دارند،  حاکمان این کشورگونه که آن این تصمیم امارات -2

 مخشخود را در معرض آشکارا با این توافق بن زاید ؛ آرمان فلسطین خواهد بودبحث تنش در منطقه با محوریت  افزایش

آسیب  است وهای مقاومت در تیررس گروهاتفاقًا امارات  .قرار داده است هاواکنش آناحتمال حتی های آن و گروه ،مقاومت

-اسیتبر حسنیز  اماراتدر  رژیم صهیونیستی )در ابعاد مختلف آن( حضوراز جانب آنها دارد. از زاویه دیگر پذیری بیشتری 

  به نوشته تشدید خواهد کرد.، خارجی در منطقه علیه نیروهای اشغالگررا های مقاومت خواهد افزود و فعالیت آنها های گروه

                                                           
روابط دو »لی گفته بود: اؤو در پاسخ به س« دفاع و هوا فضا»نظامی آمریکایی  رسانه گو بااینده وزارت دفاع امارات در گفت، نم«عبداهلل محمد هاشمی». 1

  (30/8/1396منبع: روزنامه کیهان؛ )«. مانند رابطه دو برادر استامارات و اسرائیل، دولت 
 رود اردن کرانه غربی. 2
 (26/۵/1399. خبرگزاری تسنیم؛ )3
 (1/6/1399. بی.بی.سی؛ )4
 (29/۵/1399. خبرگزاری ایرنا؛ )۵
 (29/۵/1399پایگاه خبری تحلیلی انتخاب؛ ). 6
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خواهان جهان است که این مطلب در مورد امارات اکنون یک هدف مشروع برای همه آزادی"یکی از مطبوعات لبنان، 

  1."انصاراهلل یمن مصداق بیشتری دارد

ا مشاهده ب نند،علنی ک صهیونیستیرژیم با را روابط خود در نظر داشتند کشورهای عربی منطقه که از سوی دیگر، سایر 

 تر تدبر خواهند کرد.ابوظبی، در تصمیم خود، عمیقتبعات و عواقب این تصمیم 

باید توجه داشت که امارات متحده عربی متشکل از هفت امارت است و تصمیم برقراری مناسبات رسمی با رژیم  -3

گر الظاهر در این زمینه با شش امارت دیهمراه کرده است؛ علیصهیونیستی را ابوظبی گرفته و امیرنشین دبی را نیز با خود 

 رسدخصوص حاکم شارجه از این موضوع بسیار دلخور است و به نظر میاصالً مشورتی نشده و آنها ناراضی هستند؛ به

 .2تصمیم بن زاید باعث ایجاد تفرقه بین آنها شده است

 شده و رژیم صهیونیستی دیگرلغو  سازی روابطعادیدر ازای  ظبی،ابوهای تسلیحاتی محدودیت ه کهمدعی شد ابوظبی -4

ندارد. این ادعا نیز بالفاصله از سوی  3۵-اف آمریکایی هایجنگنده ویژهبه مدرن، های سالح به امارات دسترسی مخالفتی با

ین که شاید برای مصرف داخلی به ا-بدون آنکه مراعات حال طرف اماراتی را بکند  نتانیاهوشد و تکذیب  رژیم صهیونیستی

 .3شدهای تسلیحاتی برای امارات منکر هرگونه موافقت با برداشته شدن محدودیت کالً  -توجیه نیاز داشته باشد

 کنار در را خود صهیونیستی، رژیم با مناسبات سازی عادی توافق انجام با حاکم دوفاکتوی امارات،محمد بن زاید  -۵

نها گره آ سرنوشت به را خود و به نوعی سرنوشت داد قرار ترامپ و یعنی نتانیاهو در عرصه سیاست جهانیمنفورترین افراد 

با بن زاید اما  حکومت کند،ها نیز سال اقدامی چنین انجام بدون توانستمی او و نداشت ضرورتی کار این که حالی زد؛ در

مقایسه « شیخ زاید»منش سیاسی بن زاید، با پدرش . مضافاً آنکه 4را به سیاستمداری منفور تبدیل کرداین اقدام خود 

های دانست و با خیانت به امت عرب و جهان اسالم و زیر پا گذاشتن ارزششود که رژیم صهیونیستی را دشمن میمی

 .۵دینی و انسانی اصاًل موافق نبود

جو »در برابر  ترامپ برای انتخاب مجدداقدام بن زاید کوششی  المللی،گران و افکار عمومی بینالب تحلیلبه باور غ -6

احتمال دارد  سازی روابط را در این مقطع زمانی اعالم کرده است؛ بر این اساس،بوده یا تحت فشار ترامپ عادی« بایدن

 رس بیشتر فاصله بگیرند.از کشورهای عربی خلیج فا، ها در صورت پیروزیدموکرات

های شکنی با سایر کشوراقدام بن زاید عالوه بر خیانت به آرمان فلسطین و خنجر از پشت زدن به فسطینیان، پیمان -7

اتحادیه »ای هیا یکی از کارویژه «اسالمی کنفرانسسازمان »های تشکیل یکی از فلسفه شود.اسالمی و عربی نیز محسوب می

م اسالها در جهان مدیریت بحرانو  های اشغالیتالش برای آزاد سازی سرزمینصهیونیستی، مبارزه با رژیم ، اساساً «عرب

                                                           
 (26/۵/1399کارشناس مسائل منطقه؛ نشست کمیته کارشناسی جهان اسالم؛ )« حسین رویوران». دکتر 1
 (26/۵/1399کارشناس مسائل منطقه؛ نشست کمیته کارشناسی جهان اسالم؛ )« محمدعلی مهتدی». دکتر 2
 (29/۵/1399. خبرگزاری ایرنا: )3
 (2۵/۵/1399) ؛استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران« هانیهادی بر»دکتر گفتگوی خبرگزاری تسنیم با . 4
 (26/۵/1399کارشناس مسائل منطقه؛ نشست کمیته کارشناسی جهان اسالم؛ )« محمدعلی مهتدی». دکتر ۵
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های صلحی همچون اند؛ یا طرحهکارایی خود را از دست داد علناًرسد بوده است که با این اقدام امارات به نظر می عربو 

-بیت» یپایتخت به 1967یک دولت فلسطینی در مرزهای عربستان سعودی که متمرکز بر تشکیل  «ابتکار صلح عربی»

، و هنوز هم مورد ابتنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی همه کشورهای عربی است در ازای «المقدس

وزیر خارجه عربستان سعودی، اند. حتی کشورهای اتحادیه عرب باالخص عربستان است، با تصمیم امارات به محاق رفته

قرار  را مورد تأکید مفاد طرح صلح اعرابوفاداری کشورش به  ،رژیم صهیونیستیو امارات به توافق اولین واکنش رسمی در 

 .1داد

ا خوانده تاخت و ادع« سازش امارات»که  هچ ای به شدت به آندر بیانیه، روی فلسطینی استکه نماد میانه «فتح»جنبش 

 .2آن است "عربی و دینی ،وظایف ملی"کرده که این توافقنامه، عدول امارات متحده عربی از 

 نتانیاهو و توافق آبراهام  

ز توافق با اقبل است. در حقیقت نتانیاهو، موسوم به آبراهام توافق  شخص نتانیاهو )و نه رژیم صهیونیستی(، منتفع محض

 ؛را به تعویق انداخته بودو کرانه باختری باختری به اراضی اشغالی پروژه الحاق دره اردن ، 3و به دالیل متعدد دیگر، بن زاید

دون برسمیت شناخته شدن اسرائیل از جانب یک کشور عربی را بالد که موفق شده به میاما اکنون با این دستاورد به خود 

 .وردبه چنگ آ هیچ معوضی

 وزیری به اندازه نتانیاهو در مخمصه نبوده است:های رژیم صهیونیستی، هیچ نخستدر تاریخ جعلی دولت

اعمال نفوذ در »، «خیانت در امانت»، «دریافت رشوه»های سنگین قضایی او و همسرش با اتهاماتی همچون پرونده -1

وزیر رژیم صهیونیستی در دوران اولین بار، یک نخست سبب شده تا برای« یسوءاستفاده از اموال دولت»و « هارسانه

قرار گیرد. حتی ترفند به تعویق افتادن جلسات دادگاه بود که او را از ورطه سقوط بازجویی و تحقیق   صدارتش، مورد

 نجات داد.

رگزاری آن هم بعد از بنتانیاهو در عرصه سیاسی نیز با مصائب زیادی رو بروست؛ دولت ائتالفی که او با مکافات بسیار،  -2

تر از یک سال باالخره توانست تشکیل دهد، اینک در مرز فروپاشی قرار دارد. برای نخستین بار جلسه سه انتخابات در کم

میان دو حزب تشکیل دهنده دولت، . 4مرداد به دلیل تشدید اختالفات سیاسی لغو شد 19هفتگی دولت در تاریخ یکشنبه 

د، کنست رستصویب نبودجه به ( 1399 شهریور 4اگوست ) 2۵جدی ایجاد شده و چنانچه تا ن بحرا بر سر تصویب بودجه

 د.انتخابات سراسری برگزار شوباز هم  )پارلمان رژیم صهیونیستی( باید منحل شود و پس از سه ماه،

خصوص در زمینه بحران کرونا، از چند ماه پیش تاکنون، اعتراضات شدید و بالانقطاع دولت نتانیاهو به ناکارآمدی -3

حران مدیریت ب آشفتگیاز « رووین ریولین»شهروندان در اراضی اشغالی را برانگیخته و حتی انتقاد آشکار رئیس جمهور 

ا دفتر یاقامتگاه  د هزار نفری در مقابلهای چنکنندگان خشمگین که در گروهتظاهراتدر پی داشته است.  نتانیاهو را دولت

، تصادیرکود شدید اقتعویق چندباره محاکمه او، های قطور مفاسد اقتصادی نتانیاهو، به پروندهکنند، تجمع می نتانیاهوکار 

                                                           
 (29/۵/1399. خبرگزاری تسنیم؛ )1
 (27/۵/1399. بی.بی.سی؛ )2
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 دائمی، بحران الینحل سیاسی داخلی، ناکارآمدی دولت و .... اعتراض دارند ترس و وحشت بحران امنیت و بیکاری فزاینده،

 .1خواهان استعفای نتانیاهو هستند ..."اخالق کجاست"و  "تو فاسد هستی، ما از تو به سیر آمدیم"و با شعارهای 

ری وزیدامه مسیر نخستا های اشغالی به خصوص بعد از شیوع کرونا آنچنان وخیم شده کهاوضاع اقتصادی در سرزمین -4

اقتصادی  ....شرایط" گوید:رژیم صهیونیستی در این زمینه می وزیر دارایی. نتانیاهو را با تردیدهای جدی مواجه کرده است

واحد پول « شیکل»کاهش ارزش  ."...قرار داردترین وضعیت سختدر  این رژیم جعلی تاکنون، اسرائیل از زمان تشکیل

در پی شیوع کرونا، ادامه زندگی در  2یک سوم جمعیتو بیکاری  درصدی رشد اقتصادی 7.1افت  ،رژیم صهیونیستی

 های اشغالی را با دشواری بسیار مواجه کرده است.سرزمین

ساساً ابا امارات، نیاز حیاتی نتانیاهو بود؛ وگرنه  -و نه توافق صلح  –با توجه به آنچه که گفته شد، برقراری مناسبات رسمی 

گونه که کارشناسان همانرسد. اند، مضحک به نظر میعنوان توافق صلح برای دو دولتی که هیچ دشمنی با هم نداشته

  رژیم صهیونیستی، بلکه ضامن بقای شخص نتانیاهو است.متضمن امنیت های نمادینی نه مگاگویند، چنین می

 ترامپ برنده واقعی توافق آبراهام 

ین ادانند؛ تا جایی که می« آبراهام»ها، دونالد ترامپ را برنده بی چون و چرای توافق زنیها و گمانهقریب به اتفاق تحلیل

های سانهکه حتی رکنند. قطعیت این فرضیه آنقدر است محسوب می اوپیروزی قبل از انتخابات نوامبر برای را حرکت ترامپ 

آمریکا  ریاست جمهوری برای پیروزی ترامپ در انتخابات 2016در سال  مشترک نتانیاهو و محمد بن زاید هایتالشغربی، 

برای  رژیم صهیونیستیرهبران امارات و  هایتالشهمان و ادامه  2016پرده دوم نمایش را یادآوری و توافق آبراهام را 

 . 3شمرندبرمیانتخاب مجدد ترامپ 

مند نیاز به یک پیروزی دیپلماتیک نادرت خارجی، شدیداً ترامپ به خاطر پر کردن کارنامه تهی خود در عرصه سیاس -1

ای با موضوع برخورد کرد که گویی تحول استراتژیکی رخ داده؛ در حالی که این رابطه از به گونهبود و به همین خاطر 

ضمانت و را به خود بدهکار « ایپک»خواست ها قبل وجود داشت و فقط بر روی کاغذ ثبت نشده بود. ترامپ میمدت

آنها دریافت کند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر از او حمایت کنند و عقب ماندگی انتخاباتی  تری ازمحکم

 او جبران شود.

. دهنداهمیت زیادی می گر قدس نیزرژیم اشغالدارند و به  ی آمریکاداخلتحوالت ثیر زیادی در أتیهودیان ساکن آمریکا،  -2

، آراء یهودیان حاضر در این آبراهام با توافق؛ ترامپ توانسته 4ددهنها رأی میبه دموکراتالً یهودیان معمو اما در آمریکا

 در عرصه پس از یک سلسله شکستافزایش دهد؛ محبوبیتی که  نهاکشور را با خود همراه و محبوبیت خود را در میان آ

 .داخلی کاهش یافته بود

                                                           
 26.07.2020 . دویچه وله؛1
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 سخن آخر 

 یامارات کشور؛ رژیم صهیونیستی نه اتفاقی تاریخی است و نه حائز اهمیت راهبردی امارات وروابط میان  آشکارسازی

به باور کارشناسان، امارات میلیون نفر است. نُه کمتر از مساحت استان تهران و جمعیتش حدود  است که مساحت کل آن،

مناسبات دو جانبه میان چنین روی کاغذ آوردن است. « چند بنگاه بزرگ اقتصادی»ی مشتمل بر کشوردر یک کالم، 

 ای ازشانهو نه ن دارد رژیم صهیونیستیصلح تمام عیار بین اعراب و  ارتباطی با مفهوم، نه موجودیتی با رژیم صهیونیستی

 ت.تحولی چشمگیر و استراتژیک در منطقه اس

با  شمار، آنچنانهای بییا نجات نتانیاهو از مخمصه دابقای ترامپ در کاخ سفیخودزنی بن زاید برای مایه تأسف است که 

ترین دستاورد ملی برای بگیرد و کم آورشرم های الزم را در این معاملهتضمینبه دستپاچگی انجام شده که نتوانسته 

 کم یک معوضای که پیش از این با رژیم صهیونیستی حاصل شده بود، دستهای خائنانهکشورش کسب کند. توافق

نیازمند کمک آمریکا یا رژیم به لحاظ اقتصادی مرز مشترکی با اراضی اشغالی دارد و نه امارات نه حداقلی داشت؛ اما 

ن سید حس»که چناناما هم زنند.صهیونیستی است که خود در گرداب مشکالت سیاسی و اقتصادی داخلی دست و پا می

یان دارد، مدعست، چنین اتفاقاتی از آن حیث که نقاب از چهره منافقین برمیاهلل لبنان گفته ادبیرکل حزب« نصراهلل

گذارد، ها و مواضع مقاومت صحه میسازد و بر درستی اصول، ارزشدروغین را از حامیان واقعی آرمان فلسطین جدا می

 خوب است.

های پیاپی، نفرت است که در طول نسلهای منطقه آینده منطقه متعلق به محور مقاومت و ملت تاریخ نشان خواهد داد

اند و کسانی که شیوه سازش خائنانه را در پیش خود را علیه رژیم صهیونیستی و حامیان دور و نزدیک او انباشته کرده

 زنند.اند، تیشه به ریشه خود میگرفته

  

 

 

 

 

 

 


