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ايران، نقشی در جنگ در نوار غزه دارد؟

گذرد، خبر اول   پس از دو هفته که از آغاز جنگ غزه می
های جهان به اين جنگ اختصاص    نشريات و رسانهاکثر
بس سه    اسرائيل با آتشدر خبرها بود که دولت. دارد

 ساعته در هر روز برای رساندن مواد غذايی، دارويی و
.سوختی به مردم غزه موافقت کرده است

 به وقت محلی آغاز شده ولی پس از دقايقی ١١بس، ساعت   اين آتش
پيرامون جنگ غزه،.  هوايی اسرائيل نقض گرديده استی با دو حمله

 رابطه با اين جنگ مطرح هستند، به سه مورد از مسايلی که در
:پردازم می

ـ نقش ايران در جنگ غزه در گفت و گويی با دکتر هوشنگ 
شورای آمريکاييان و « دانشگاه راتگرز و رييس اميراحمدی، استاد

».ايرانيان

ـ بحث حقوقی جنگ غزه و حضور اسرائيل داخل نوار غزه، در گفت 
.الملل در سوئد  سعيد محمودی، استاد حقوق بينو گو با دکتر

ها و مشخصات نظامی جنگ غزه در گفت و   چنين نگاهی به جنبه  ـ هم
.ياری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا  هوشنگ حسنگو با دکتر

پرسم با شروع جنگ غزه، در  از آقای اميراحمدی می
ها و از زبان سران برخی کشورها    خبرگزاریبرخی از

نظر. ايم   جنگ شنيدههمواره از نقش و تأثير ايران در اين
شما در اين باره چيست؟

اول اجازه بدهيد از اين فرصت استفاده کنم و اين جنگ را 
کشی، چيز    است که هدفش جز آدمجنگی. محکوم کنم

.ديگری نيست

هاست که به حماس   اما در رابطه با ايران؛ ايران سال
حماس از . دهد   مالی و انسانی میهای معنوی،  پشتيبانی

 چهار تا پنجگيرد، اما شايد حدود  جمهوری اسالمی پول می
درصد کل زندگی حماس از طريق جمهوری اسالمی 

.بگذرد

: عکس/  اميراحمدی، رييس شورای آمريکاييان و ايرانيان دکتر هوشنگ

 اعتماد

شود؟ ی حماس از کجا تأمين می  ی بودجه  بقيه
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مثًال، بيست . حماس سه منبع اساسی تأمين بودجه دارد
.   را سال قبل امارات تأمين کردهی حماس  درصد از بودجه

 از عربستان هميشه بخش وسيعی. بعد هم عربستان است
ی وجود حماس   زندگی حماس را در تاريخ بيست ساله

.تأمين کرده است

ی جهانی برای پشتيبانی از  بعد از آن، حماس يک شبکه
ی پيش که  هفته.  آمريکا و انگلستانخود دارد، از جمله در

 دالر در ها  در لندن بودم،در يک روز در لندن ميليون
.حمايت از حماس جمع شد

ی   همه. ها را هم دارد باالخره حماس خود فلسطينی
های بسيار ثروتمندی   فلسطينی.  نيستندها که فقير  فلسطينی

.وجود دارند

های زيادی  نيروهای اسالمی مخالف اسرائيل که ثروت
ها هم به    از منطقه هستند و آندارند، در منطقه و خارج

 نظر بنابراين، کمکی که ايران از. کنند حماس کمک می
.کند، بسيار ناچيز است مالی به حماس می

تواند  اما به لحاظ سياسی چطور؟ در اين جنگ ايران نمی
 تأثيرگذار يا عاملی در شروع جنگ باشد؟از نظر سياسی

اين جنگ . در شروع جنگ، ايران هيچ نقشی نداشته است
ريزی کرده بودند و تمام    تمام برنامهها با دقت  را اسرائيلی

.  گرفته بودند لبنان را در نظر٢٠٠۶ی جنگ سال   تجربه
مثًال يکی از کارهايی که در آن جنگ نکرده بودند و در 

.ی زمينی است  دهند، حمله  دارند انجام میاين جنگ

قدر اصرار دارند ايران در شروع جنگ نقش   اما چرا اين
ها خيلی   اين است که اسرائيلیداشته باشد، يک دليلش

.نگران نزديکی اوباما با ايران هستند

اگرچه اين نزديکی، به نظر من، در تحليل نهايی، حداقل تا
 بيشتر سراب است تا واقعيت، اما پنج شش ماه آينده

هايی را که   راهخواهند تا حد امکان، تمام ها می  اسرائيلی
.ممکن است به تهران ختم شود، ببندند

توانست به تهران ختم شود،   هايی که می  يکی از اين راه
ی فلسطين و  اوباما قرار بود با مسأله برخوردی بود که

.ايران، در مجموع، بکند

يعنی اين بحث که مشکل ايران و آمريکا، فقط مشکل ايران
 مشکل اسرائيل با اعراب و و آمريکا نيست، بلکه

 با اهللا  ها، مشکل ايران با اسرائيل، مشکل حزب  فلسطينی
فلسطين، مشکل عراق و مشکل افغانستان در منطقه هم 

کرد، و دارد فکر  داشت فکر میاصوًال دولت اوباما. هست
.ای بکند کند که يک برخورد منطقه می

خواهند اوباما را در آغاز کار،   آيا به اين معنا است که می
 رابطه در وضع دشواری قرار بدهند؟در اين
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تا جايی که . خواهد دست اوباما را از پشت ببندد دقيقًا، می
 است، هدف اين دعوا اين است که اوباما به ايران مربوط

.را در رابطه با ايران آچمز کند

چون ايران بعد از . خيلی طبيعی است که اين اتفاق بيفتد
ی   کند و عده  خيلی سر و صدا میجريان غزه، در تهران

.کنند  زيادی هم عليه اوباما صحبت می

ها را داخل   سری حمالت به آزادی دولت ايران هم يک
. استايران شروع کرده

دقيقًا، جمهوری اسالمی هم دارد از اين جريان استفاده 
ای    راستی درون حکومت که عالقهنيروهای دست. کند  می

 منطقه ی ايران با آمريکا و اصوًال مسايل به حل مسأله
ها را   کنند و تمام راه  ندارند، از اين فرصت استفاده می

خواهند فرجی در اين رابطه    ديگری که میهای   روی آن
.بندند  ايجاد شود، می

اند و هم در  هم در مورد مسايل داخلی کشور، تندرو شده
معلوم. دهند   حرکات تندی انجام میرابطه با مسايل خارجی

 ايران دور است که اين نوع برخورد هم اوباما را از
.شود  کند و هم ايران از اوباما دور می  می

به نظر شما، سياست درست ايران در اين مقطع، به 
 منافع مردم ايران، مردم منطقه و کًال نوعی که متضمن

 چيست؟آرامش در منطقه باشد،

ای   کنم، ايران در اين رابطه بايد يک نقش منطقه  فکر می
مثًال بايد ايران روی آمريکا فشار بياورد .جهانی بازی کند

 که اسرائيل را و خيلی هم روشن و مشخص از او بخواهد
.متوقف کند

ايران بايد به دنيای عرب فشار بياورد که در اين رابطه 
از آن.  بگيرند و به حماس کمک کنندصحبت کنند، موضع

 انسانی خود را به تر، ايران بايد پشتيبانی معنوی و  مهم
.حماس ادامه بدهد

. جا، جايی نيست که ايران قايم شود  اين. يعنی نبايد بترسد
يک حرکت انسانی است که    بگويد اينبايد خيلی مشخص
 برای حماس پولها  ی مردمی که در خيابان  من هم مثل بقيه

.دهم  کنند، انجام می جمع می

اما در عين حال، ايران بايد با رهبران حماس، تا جايی که 
 و اگر حرکتی در جهت کاهش اين تواند صحبت کند می

 نبايد آتش ايران. تنش هست، بتواند به اين رهبران بقبوالند
.ورتر کند  اين جريان را شعله

 وله دويچه: عکس/ الملل در سوئد   استاد حقوق بيندکتر سعيد محمودی،

پرسم جنگی که اينک در  از آقای دکتر سعيد محمودی می
 دارد، به لحاظ ضوابط و مبانی حقوق غزه جريان



 آن هست؟الملل چه مشخصاتی دارد و چه نگاهی به بين

های سياسی موضوع از   در اين مورد خاص، جنبه
توان تجزيه و   نمی. پذير نيست   تفکيکهای حقوقی آن  جنبه

های   که به جنبه  اينتحليل کامًال حقوقی انجام داد، بدون
.سياسی مسأله توجه کرد

دان، مطلبی که   الملل  از ديدگاه من، به عنوان حقوق بين
 دفاع مشروع اسرائيل است؛ خيلی مهم است، حق

 و موضوعی که شايد بر اثر سوء تفاهم در اذهان جا افتاده
اهللا يا   هربار اسرائيل نيروی نظامی عليه حماس، حزب

. برده، روی آن تأکيد شده استکشورهای اطرافش به کار

که اسرائيل به عنوان يک کشور و عضو  البته در اين
 مشروع از خود را دارد، هيچ سازمان ملل متحد حق دفاع

 دفاع الملل، حق  ولی از ديدگاه حقوق بين. ترديدی نيست
ی نظامی از سوی يک کشور  مشروع فقط در برابر حمله

.ديگر است

ی   در اين مورد، البته اين مسأله قابل بحث است که حمله
به طور ) هايی که به اسرائيل کرده پرانی  موشک( حماس

از . دهد يا نه  مشروع میاتوماتيک، به اسرائيل، حق دفاع
 العمل  اسرائيل حق عکس. دهد نظر من، اين حق را نمی

.مناسب دارد

الملل، اتهام تروريستی که حماس   ی حقوق بين از زاويه
کند؟   جايگاهی پيدا میدارد، چه

ی تروريست بودن سازمان حماس، يک تصميم  مسأله
 ايران، دولت اسرائيل را يک طور که  همان. سياسی است

ی   پايهيک تصميم سياسی است و. داند  دولت تروريست می
.حقوقی ندارد

ای که از ديدگاه  ی حقوقی، يعنی مسأله  گوييم، پايه  وقتی می
.  به عنوان يک اصل حقوقی جا افتاده باشدی کشورها  همه
ی    انگليس يا اتحاديهطور هم هست که وقتی آمريکا،  همين

گيرد يک سازمان يا گروهی را تروريست  اروپا تصميم می
.کند  بداند، اين مسأله ايجاد حق يا مسئوليتی نمی

اين سازمان از جانب تعدادی کشورهای مهم دنيا به عنوان 
ولی نه سازمان .  شناخته شده استيک سازمان تروريستی

 را ملل و نه اکثر کشورهای جهان سوم، اين سازمان
.دانند  سازمان تروريستی می

ی قوی برای اين هست که  ا  الملل، پايه  از ديدگاه حقوق بين
علتش هم اين.  يک سازمان مقاومت دانستاين سازمان را

ی کشورها و حتی   همهاست که باز از ديدگاه سازمان ملل،
گر    تا کنون، يک دولت اشغال١٩۶٧آمريکا، اسرائيل از 

. اين مناطق بوده استدر

الملل،   گر باشد، از ديدگاه حقوق بين  وقتی دولتی اشغال



جا هستند، حق دفاع  ن  افرادی که در آی اشغالی و  منطقه
.مشروع از خودشان و حق مقاومت دارند

که عمليات  ضمن اين. بنابراين، يک نيروی مقاومت است
که تروريست هم   داده، ضمن اينتروريستی هم انجام

گر   اشغالهست، ولی حق دفاع از خود را در مقابل نيروی
.دارد

روز چهارشنبه، اسرائيل اعالم کرد برای رساندن مواد 
 کاالهای اساسی مورد نياز مردم غزه، هر روز غذايی و

بس از  اين آتش .پذيرد بس روزانه می  سه ساعت آتش
 اعالم شد ولی بعد از چند دقيقه، اسرائيل دو ١١ساعت 
نگاه شما، به عنوان يک.  هوايی به غزه انجام دادی حمله
بس به ترتيبی که   ی آتش  مسألهالملل، به  دان بين  حقوق

االن اعالم شده، چگونه است؟

به مفهوم (اگر اين عمليات نظامی را به عنوان جنگ 
 کنيم، طرفين درگير در جنگ بايد حساب) الملل  حقوق بين

 نظر مسايل و نيازهای مردم عادی و غيرنظامی را در
.بگيرند

الملل  ی حقوق بين  بنابراين اين اقدام اسراييل، کامًال خواسته
 اجازه بدهد مواد و وسايل الزم برای مردم عادی است که

. برسدجا  غزه، عبور داده شود و به آن

چون در حين بمباران دايم اين کار عملی نبوده و هيچ 
توانسته آن را انجام دهد، اسرائيل    نمیالمللی  سازمان بين

ای را که    وظيفهدر حقيقت. مجبور شده اين کار را بکند
الملل بر دوشش گذاشته، به صورت موقت انجام   حقوق بين

که سه يا چند ساعت  اگر انجام شود، يعنی اين.  استداده
. مردم را به دستشان برساننداجازه بدهد مواد مورد نياز

  استاد کالج نظامی سلطنتی کاناداياری، دکتر هوشنگ حسن

پرسم به لحاظ نظامی، پس ياری می  از دکتر هوشنگ حسن
های هوايی، ورود زمينی اسرائيل به غزه،    بمباراناز

شود؟    میچگونه ارزيابی

به نظر من، ورود نيروهای زمينی اسرائيل به نوار غزه، 
های   که بمباران به خاطر اين.  بودهيک اشتباه تاکتيکی

طور که    آنهوايی که يک هفته طول کشيد و نتوانست
های حماس را  خواستند، توان پرتاب موشک  ها می اسرائيلی
ی رود حمله   ببرد و يا حداقل ضعيف کند، انتظار میاز بين

.رو شود  روبهتری  زمينی با مشکالت جدی

ی خود  ها به حمله ممکن است در نهايت، اگر اسرائيلی
 چند هفته طول بکشد، موفق بشوند ادامه بدهند و اين حمله
.تر کنند  اين توان را ضعيف

ای  هزينه. ی چنين امری چه خواهد بود منتها بايد ديد هزينه
 به غيرنظاميان فلسطينی تحميل شده، به نظر که تا به حال



. حد يک تراژدی استسازمان ملل بسيار بسيار باال و در

ی   ها از حمله منتها، سوای توان موشکی حماس، اسرائيلی
 روشن دارند و آن اين است که زمينی يک هدف کامًال

بس    آتشبسی تن بدهد که از  حماس را مجبور کنند به آتش
ها توانستند بين اسرائيل و حماس به وجود   قبلی که مصری

تر باشد و در نهايت جنوب اسرائيل را از    محکمبياورند،
. امان نگاه داردهای فلسطينی در  پرتاب موشک

آيا اين سوال مطرح نيست که در مکان تنگی مثل 
 نيروهای نظامی اسرائيل وارد ی غزه، وقتی  باريکه

ها به    اسرائيلیهای هوايی برای  شوند، امکان بمباران  می
رود؟   میجا، از ميان  خاطر حضور نيروهای خودی در آن

در دو، سه روز گذشته، چنين امری اتفاق افتاد و 
 سه سرباز خود را در بمباران ها اعالم کردند  اسرائيلی

 وقتی جنگ به شکل. نيروهای خودی از دست دادند
ی بسيار کوچکی، با جمعيت بسيار   ای در منطقه  فشرده

کند، به طبع، تلفاتی هم به نيروهای    میزيادی، ادامه پيدا
ها ظاهرًا، حداقل تا   اسرائيلیمنتها،. کند  اسرائيلی وارد می

.اند   ندادهبه حال، به چنين مسايلی چندان اهميت

بس قبلی، به شکلی   تواند بهتر از آتش  بس می   آيا اين آتش
ی غزه هم باشد؟   قطع محاصرهمتضمن

های سه ساعته   اند و يک پنجره  ها کرده کاری که اسرائيلی
 از نيازهای بسيار فوری به نوار برای رساندن بعضی

. دارداند، حالت يک مسکن را  غزه، باز کرده

. مثل آسپرينی است که به يک بيمار سرطانی داده شود
در مورد نوار غزه هم،. رود  نمی  سرطان با آسپرين از بين

 اسرائيل، همين ی مقابله با  يکی از اهداف حماس از ادامه
است که شما اشاره کرديد، يعنی مجبور کردن اسراييل به 

.ی غزه  بخشيدن به محاصرهپايان

ی اسرائيل  هاست که در محاصره  که غزه ماه به خاطر اين
.  انسانی، دچار مشکالت جدی شده استاست و از نظر

. استای که سازمان ملل هم اعالم کرده  مسأله

هايی دارد که يکی از آن   در نتيجه، حماس هم خواسته
اند، پايان   طوری که بارها اعالم کرده  ن  هماها،  خواسته

. استی نوار غزه  بخشيدن به محاصره

بس را بپذيرد و  اما، چه اسرائيل در نهايت مجبور شود آتش
ی غزه پايان ببخشد، چه حماس    محاصرهچنين به  هم
هايش را   موشکبس را بپذيرد و به طور موقت پرتاب  آتش

.کدام راه حل اساسی نيست به خاک اسرائيل قطع کند، هيچ

بس گذشته که حدود  چون در گذشته ديديم حتی پيش از آتش
بسی   جانبه، آتش   حماس به طور يکشش ماه طول کشيد،

اما .  کرده بودرا که تقريبًا يک سال دوام پيدا کرد، اعالم



 

 :در همين رابطه
  اسرائيلی را متهم کردسازمان ملل، نيروهای• 
  را نپذيرفتحماس قطعنامه سازمان ملل• 
  شورای امنيت برای غزهبس صدور قطعنامه آتش• 
  ملل در غزهرسانی سازمان تعليق کمک• 

 نظرهای خوانندگان

  Jan 10, 2009علي آبيري ،  --

 

  Jan 10, 2009عليرضا قنبری ،  --

 

.شود  در نهايت به برخورد مجدد منتهی می

به نظر من، آنچه برای پايان بخشيدن به کل اين مسايل 
تا زمانی که اشغال .  اشغال استبايسته است، عليه خود

هايی ادامه پيدا   بلندیادامه پيدا کند، اين وضعيت با پستی و
.خواهد کرد

حل مسأله فلسطين بصورت راه حل فعلي يعني تشكيل  -اوال
 آامال مجزا از هم آه يك بخش آن شامل آشوري آه شامل دوبخش

 غزه قرار گرفته، و ساحل غربي رود اردن و ديگري درنوارنوار
 اين دوبخش توسط آشوري بنام اسرائيل از هم جدا شده باشند،

وجود آشوري  -ثانيا. بيشتر به يك فانتزي شبيه است تا يك آشور
 بستگي تام وتمام به سرازير شدن دالرهاي آمريكائي بنام اسرائيل

 تازماني ادامه پيداخواهدآرد آه دارد و سرازيري اين دالرها
 فلسطيني بايد پس اين لولوي. اسرائيل موجوديتش درخطرباشد

 همواره خودنمائي آند تادولت آمريكاازجيب ماليات دهنده هاي
آمريكائي، بهانه اي براي آمك به اسرائيل وسرپا نگهداشتن آن 

 ماليات دهنده هاي آمريكائي زير بار تأمين داشته باشند وگرنه
 .مخارج آشور اسرائيل نخواهند رفت

چرا به نقش پررنگ آمريکا در آغاز و حمايت از ادامه حمالت 
ای نشده است؟ در خبرها آمد که آمريکا   هيچ اشارهاسرائيل به غزه

 ادوات جنگی به حمايت از ارتش با ارسال چندين کانتينر از
درصد  ٥يا  ٤اگر زندگی حماس براساس . اسرائيل پرداخته است
درصد و ١٠٠گذرد بايد گفت زندگی اسرائيل از  از کمک ايران می

اش که ساليانه   بيشتر از محل کمکهای آمريکا چه از نوع مالیبلکه
کمکهای سياسی . کند  بالعوض دريافت میچندين ميليارد کمک

 سياستهای اسرائيل و همچون جلوگيری از اجماع جهانی برعليه
...  تصويب قطعنامه در سازمان ملل و شورای امنيت سازمان ملل

  ....های معنوی و انسانی از طرق گوناگون  و ديگر کمک

haghighat in ast ke Esrail yek keshvar eshghalgar ast
va hamchanan ba hemayate gharb be colonisation 

manaateghe felestini edame midahad.Esrail be hich 
ghanoon international motaghed nist;jang ra shoroo 

mikonad va be amrika o oroopa migooyad dar 
khatar ast va az gharb emkanate tekniki va nezami 

migirid.haghighat in ast ke bishtar siasatmadaran 
esraili sabegheye nezami darand va be lobbey 



-- Niknam ، Jan 10, 2009  

 

  Jan 11, 2009سحر رکنی ،  --

 

  Jan 11, 2009مهدی ،  --

 

  Jan 11, 2009آذر ،  --

 

nezami amrika nazdik hastand;yani ba jang gozar 
zaman mikonanad!

چرا هيچ کس به اين موضوع اذعان ندارد که مملکت فلسطين مال 
چرا همه خودشونو به خواب زده اند چرا.  است خود مردم فلسطين

 است و نگران او در يکی از ايالتآمريکا اگر واقعا حامی اسرائيل
 قرآن به بد بودن آنها خود به ايين مردمان قوم يهود که بارها در

 ميخواهد يک اشاره شده است پناه نميدهد ؟آيا جز اين است که تنها
 قدرت دست نشانده در منطقه خاورميانه داشته باشد 

 که به نوعی اين حمله اسرائيل و حمايتهای آمريکا را تمامی کسانی
 نوعی در پيشگاه خدا بايد پاسخگو باشند تائيد می کنند هر کدام به

 آمريکا به اين طريق در اين خواست خداست که ماهيت اسرائيل و
 واقعی بين مردمان جهان گشاده شود و همه به درستی پی به چهره

. اين حکومتها ببرند 

به نظر مياد راديو زمانه به زور سعی داره اين وسط يه نقش مهمی
مگه وقتی خواستن اسرائيل رو درست کنن از ايران . بدهبه ايران

 اسرائيل به وجود اومده فقط سی سالش بااز موقعی که.اجازه گرفتن
 سی سال هم بيست سالشکه از اين.جمهوری اسالمی هم زمان بوده

 جنگی که.رو خود ايران درگير انقالب و جنگ و بازسازی بوده
 .همه می دونن چه کسايی و با چه هدفی به ايران تحميل کردن

منطقه ای ! ؟! بخواد به حماس کمک کنه؛چه جوریبه فرض ايران
 ريز اسرائيل محاصره که چهار طرفش رو ارتش وحشی و خون

 .کرده
 !!!انقدر ساده لوح نباشيد
 خيلی هنر داشت خزر و اروندرود و خليج جمهوری اسالمی اگه

... داشتفارس و هامون رو نگه می

مصاحبه های خوبی بودند، اما هيچ کدام به اين موضوع اشاره 
 رسانه های غربی اصرار دارند نام ايران را به نکردند که چرا

 .  معرفی کنندعنوان تنها کمک رسان به حماس
 به نظر من با طرح اين امر رسانه های غربی چند هدف را دنبال

. يک، پس متنی برای توجيه حمالت اسرائيل فراهم ميکنند: ميکنند
 ميگويند حماس تروريست است و نه نيروی مقاومتدو، غيرمستقيم

 ايران حامی تروريست است چون بهسه،. چون با ايران تماس دارد
 . حماس کمک ميکند

 ای در غرب شده اند و به وسيله آنها اينها ابزارهای جنگ رسانه
. ميکننداذهان را از واقعيتهای موجود دور

ساليست آه غزه را درمحاصره داشته وآليه  ٢اسرائيل بيشتر از 
با اطالعاتي آه .  رساني به آنرا مسدودآرده استراههاي آمك

 هاآرتز ونشريه وديگر نشريات روزنامه هاي اسرائيلي از قبيل
 تادندان مسلح اروپائي منتشرآردند، علت حمله ناگهاني ارتش
علت اين حمله . وخونريز اسرائيل به غزه آامال روشن شده است

 دراختيارگرفتن منابع گاز طبيعي واقع درسواحل مديترانه اي براي
 خواهان بهره برداري صددرصد آليه غزه است آه اسرائيل



  Jan 12, 2009علي آبيري ،  --

 

  Jan 18, 2009احمد سرابی ،  --

 

ميليارد دالر  ٤ارزش تخميني اين منابع گازي بالغ بر. آنهاست
ميباشد آه حماس از انعقادقرارداد آن باشرآت انگليسي بريتيش گاز
خودداري آرده ولي حكومت دست نشانده محمودعباس ازآن حمايت

 خبررساني خاطرنشان آرده اند آه قراراست پس از منابع. ميكند
درصد به حكومت  ١٠ رقمي حدود بهره برداري ازاين منابع گازي

 روبرو محمودعباس برسد آه اين موضوع بامخالفت شديد حماس
نشريه اسكوپ از نيوزيلند اين موضوع را بادقت بررسي. شده است
 : لينك اين نشريه .آرده است

http://www.scoop.co.nz/stories/HL0901/S00101.htm
 ):گلوبال سرچ آانادا(ساير مطبوعات

http://www.globalresearch.ca/index.php?
context=va&aid=11680

 :هاآرتز
http://www.haaretz.com/hasen/spages/915151.html

 :نشريه تلگراف انگليس
http://www.telegraph.co.uk/comment/3643848/Gaza-

doesn't-need-aid-it-has-a-andpound2bn-gas-
field.html 

آقا ما اين همه در مورد اسرائيل و حماس و فلسطين خوانديم و 
 خدا وکيلی سر از کار اينها در نياورديماما/ شنيديم

به نظر من در اينکه ايران حامی مالی اسرائيله کامال درست نيست 
 بودجه حماس توسط ايران تامين ميشه اما حامی اصلیشايد کمی از

 که از حماس حمايت ميکنند که حماس اعراب ثروت مندی هستند
 بيشی تو روزه خاطره کم و ٦اکثر اين اعراب از زمان جنگ 

 ٦ذهنشون هست و آرزوی بازگشت افتخار و اقتدار قبل از جنگ 
بر ضد ٢٠٠٦همونجوری که بعد جنگ .  اعراب دارندروزه رو به

 پنهانی مالی به طرف حزب اله حزب اله سير صعودی همايتهای
 لبنان سرازير شد و حزب اله تونست خسارت به مردم جنوب

پرداخت کنه و اسرائيل به نظر من يکی از اهدافش برای حمله به 
 شکستن اين حس افتخار با از بين بردن حماس بود که غزه در هم

 حمايت مالی از حماس افزايش نتونست و مطمعنا بعد از مدتی
که آيا درسته  .اما برگرديم به حمايت ايران از حماس. خواهد يافت

 يا نه من کاری به دولت و ميزان محبوبيت يا کاراش ندارم اما به
نظر من ايران با تمام قوا بايد از گروههای مقاومت مثل حزب اله و

همونطور که شالوده اصلی حزب اله از ايران ( کنه حماس حمايت
چون ايران)  رو به اونا ياد دادو دکتر چمران بود که جنگ چريکی

 غرب به فعال ميشه گفت مخالف سرسخت نظام سرمايه داری و
حامی قدرتمند (حساب مياد و تقريبا در اين ميان تنهاست يعنی 

و خود را به عنوان قدرت در حال معرفی کردن به )  نداردخاصی
 تريبون برای اين خود نمايی پيروزیجهان هست و بهترين روش و

 ميکنه همونطور که جبهه هايی هستند که ايران ازشون حمايت
 برای اثبات قدرتش به ٦٠و  ٥٠آمريکا از قدرت نظاميش در دهه 

و . جهان استفاده کرد و بعد به عنوان قدرت اقتصادی مطرح شد
 که هر چه سر آمريکا و اسرائيل به مسئله ای نقطه مهم دوم اينه

 کار ايران همونقدر کم ميشه گرم باشه ميزان توجه و کار شکنی تو
 فکر ميکنن بوش خيليها: مثال . و ايران ميتونه اهدافشو پيش ببره

 .بدترين رئيس جمهور آمريکا بود برای ايران ولی درست نيست
کلينتون طبق آمار بدترين ضرر ها را به ايران وارد کرد و اقتصاد 

 کامال تضعيف کرد ايران بدترين دوران اقتصادی خودش ايران رو
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  Jan 18, 2009 ، سجاد --

 

 نظر بدهيد

 

   

 کرد اما بوش با اين ماجرا جويی هايی رو در زمان کلينتون تجربه
از لحاظ ( ايران کاستکه انجام داد از اون توجه و فشار بر

 ايران و اون فشارو به سمت سياسی سوق داد که زياد به) اقتصادی
 .ضرر وارد نکرد 

 حمايت کنه و به همين داليل ايران هرچه از حماس و اين گروهها
. بهترهتوجه آمريکا رو به طرف ديگه جلب کنه برای آينده ايران

 .)شود سايت منتشر می  دبير وبنظر شما پس از تاييد(
 .لطفا به زبان فارسی کامنت بگذاريد-

 . استفاده کنيداديتور زمانه نوشتن به زبان فارسی می توانيد از برای
 محسوبکامنتهايی که حاوی اتهام، توهين و يا حمله شخصی باشد هرز-

. می شود و منتشر نخواهد شد
 :نام

 
 ) شود  نزد ما مانده، منتشر نمیتان نشانی ايميل( :آدرس ايميل

 

 تغيير زبان 
 : متن نظر

بفرستنمايش بده پيش


