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  کنند عمل می هعربستان و بحرین ضدامنیت منطق
علیه پادشاه ایـن کشـور گذشـته اسـت و      ،پانزده ماه از قیام مردم بحرین

هاي پیـدا و پنهـان کشـورهاي     باوجود سرکوب شدید این قیام و حمایت
ادامـه  همچنـان   اعتراضات مردمـی  ،خلیفه بیگانه از حکومت سرکوبگر آل

خواستار اصالحات در نظام کـامالً   ،ایل قیاممعترضان بحرینی در او. دارد
خلیفـه   داري آل شده امـروزي حکومـت   بدوي و به دور از مناسبات تعریف

دار بـودن قیـام را بـاور     بودند؛ اما مقامـات بحرینـی کـه اصـالت و ریشـه     
پنداشـتند، مغرورانـه بـه     کردند و آن را امري احساسـی و گـذرا مـی    نمی

و هنگامی هم که دریافتنـد قیـام جـدي    اعتنایی کردند  خواست مردم بی
دارند، دست  راحتی دست از اعتراض و مخالفت برنمی است و معترضان به

سوي اجانب دراز کردند و نیروهاي نظامی عربستان و امارات بـا   کمک به
براي سـرکوب شـدیدتر مـردم بـه بحـرین       ،دادن پاسخ مثبت به این نیاز

جـایی رسـیده کـه مـردم      هـاي امـروز بـه    تشـدید سـرکوب   .اعزام شدند
. انـد  خلیفه تبـدیل کـرده   درخواست اصالحات را به سرنگونی حکومت آل

خلیفه در اعتراض  ها هزار بحرینی مخالف آل این شعاري بود که دیروز ده
خلیفـه از   وحشـت آل . به بحث الحـاق بحـرین بـه عربسـتان سـر دادنـد      

، هـر دو  سرنگونی و پیامدهاي آن و طمع عربستان به توسـعه سـرزمینی  
حکومت را بدون آنکه متوجه آثار پرهزینـه الحـاق بحـرین بـه عربسـتان      

  . کشاند با اصرار بر این الحاق به سمت پرتگاه میباشند، 
کشورهاي غربی که معموالً در چنین مواقعی بسـیار زود واکـنش نشـان    

شان را نشان  در برابر آن رضایت تلویحیدهند، در این قضیه با سکوت  می
ها نیز مانند عربسـتان و بحـرین وضـعیت موجـود مهـم       براي آن. ندا داده

ها به ویژه آمریکا براي حفظ منافعش هر اقدامی کـه وضـعیت    است و آن
دهند و فعالً کاري به پیامـدهاي   زده فعلی را مهار کند، ترجیح می آشوب

آن ندارند، هـر چنـد کـه از پیامـدهاي آن بـر هـم ریختـه شـدن ثبـات          
یکی از پیامدهاي اقدام عربستان و بحرین که باعث برهم . عربستان باشد

آمیـز مجلـس ایـران و     شـود واکـنش اعتـراض    خوردن ثبات منطقـه مـی  
راهپیمایی سراسري دیروز مردم ایران در حمایـت از مـردم تحـت سـتم     

یقیناً اقدام این دو کشـور  . بحرین و طرح الحاق بحرین به عربستان است
اض علیه آن به اشکال مختلف ادامه پیـدا  از سر خیرخواهی نیست و اعتر

کند و چنین الحاقی نباید صورت پذیرد؛ زیرا مخل امنیـت مناسـبات    می
  .سازگارشده منطقه است

  !بسته تشویقی به ایران
در ) اردیبهشت 30( 2012می  19تایمز  روزنامه نیویورك -گروه ترجمه 

: اي بغــداد پرداخــت و نوشــت   گوهــاي هســته  و اي بــه گفــت  مقالــه
اي در بغـداد   گوهاي هسته و هاي آمریکایی در آستانه گفت گوکننده و گفت

هـاي فشـار    باتوجه به نشـانه . کنند در مورد نتایج آن اظهار امیدواري می

اي، مقامـات دولـت اوبامـا گفتنـد      منظور توافق هسـته  فزاینده بر ایران به
نظـور  م آمریکا و پنج قدرت بزرگ دیگـر آمـاده ارائـه بسـته تشـویقی بـه      

هاي خود  دستیابی به توافقی قابل قبول هستند تا مطابق آن ایران تالش
: مقامات آمریکایی گفتند. سازي در سطوح باالتر را متوقف کند براي غنی

هاي فروش اقالمـی   تواند شامل کاهش محدودیت این بسته تشویقی می«
اما  مانند قطعات یدکی هواپیما و کمک فنی به صنعت انرژي ایران باشد؛

هـاي نفتـی ایـران کـه در مـاه ژوئیـه اجرایـی خواهـد شـد، لغـو            تحریم
  ».شود نمی

ها به شدت خواهان  هاي نفتی که ایرانی تحریم: در ادامه مقاله آمده است
لغو آن هستند، یکی از چند عاملی است که مقامات آمریکـایی معتقدنـد   

وه، کاهش اخیـر  عال به. حل دیپلماتیک ترغیب کند تواند ایران را به راه می
بسیاري . هاي موجود را دوچندان کرده است فشارهاي تحریم ،بهاي نفت

ــات ــم ،از مقام ــت روز    چش ــمگیر در نشس ــرفت چش ــراي پیش ــدازي ب ان
روز جمعه تردیـدهاي خـود در    ،آقاي نتانیاهو. چهارشنبه متصور نیستند

اي را ابـراز داشـت؛ امـا مقامـات      گوهـاي هسـته   و مورد پیشرفت در گفت
ریکایی گفتند نشست بغداد حداقل بایـد سـنجش و آزمـونی مهـم در     آم

  . گوهاي بیشتر باشد و هاي ایران براي گفت مورد تضمین
توانـد مسـیر    اي می موفقیت این نشست هسته: در پایان مقاله آمده است

بخشد و هرگونه رویارویی نظامی با ایران بـر  م دیپلماتیک با ایران را تداو
جمهـوري   را تا زمان پس از برگزاري انتخابات ریاست اي سر برنامه هسته
توانـد بهـاي نفـت را     چنین موفقیت این نشست میمه. به تعویق بیندازد

ها در ایـن هفتـه    کاهش دهد که دلیل آن تا حدي کاهش احتمالی تنش
تواند احیاي اقتصادي آمریکا  کاهش بهاي بنزین در آمریکا می. خواهد بود

آژانـس  . اوباما براي انتخـاب مجـدد را بـاال ببـرد    را تسریع کند و شانس 
هـاي   اي از افـزایش تـالش   عنـوان نشـانه   اي بـه  المللی انـرژي هسـته   بین

روز یکشنبه بـه ایـران    »یوکیا آمانو«دیپلماتیک روز جمعه اعالم کرد که 
گـو در مـورد دسترسـی بـه مرکـز       و سفر خواهد کرد که هدف وي گفـت 

هـایی روي ماشـه    ران در آنجا آزمـایش رود ای نظامی است که ظن آن می
سفر آمـانو نخسـتین سـفر ریاسـت     . اي انجام داده است تسلیحات هسته

خواهد بود و می تواند روند نشست بغـداد   2009آژانس به ایران از سال 
  . را تسهیل و تسریع کند

 ،طرح دادن بسته تشویقی به ایـران در نشسـت بغـداد    :ها اخبار و تحلیل
خواهد از ایـن نشسـت دسـت خـالی بـاز       که غرب نمی حاکی از آن است

سازي در سطوح باالتر  هاي خود را براي غنی ایران تالش«گردد و عبارت 
ها خود را بـراي دادن   نیز گویاي این مطلب است که آن» .را متوقف کند

برانگیـز   سـازي محـور اصـلی و چـالش     کنند و میزان غنی امتیاز آماده می
سـوي   نقاط ضعف غرب که آن را به ،الي متن فوق در البه. مذاکرات است



شـود و ایـران    وضوح دیده مـی  دهد، به مذاکرات داراي دستاورد سوق می
 .غرب فشار آوردبر باید با شناخت آن نقاط ضعف در مذاکرات 

     
  دانشگاه آزاد جاسبی در بست در اختیار سران فتنه

 تمـامی  ردکـ  تصـریح  مطلبـی  در مـذهبی  - ملی گروهک عضو یک 
ــات ــات در آزاد دانشــگاه تشــکیالت و امکان ــار در 88 ســال انتخاب  اختی

 . است بوده موسوي میرحسین
 در اسـت  شـده  ساکن فرانسه در ایران از فرار از پس که »رحمانی تقی«

 ضـرورت  کـرد، بـر   منتشـر  »روزآنالین« ضدانقالبی سایت در که مطلبی
 توسط کنونی برهه در مخاطب شناخت و تشکیالتی، ارتباطی توان ایجاد
 تأثیرگـذار  بخـواهی  اگـر  قـدرت  عرصه در: نوشت و کرد تأکید سبز فرقه
 مناسب، بـه  سازمان و مالی فکري، توان نفوذ و اعتبار اندازه به باید باشی
  .کنی نیز توجه خود حامی مخاطبان با رابطه میزان

 اقشـار  حمایـت  از جـدا  کـرد  نبایـد  تردید 1388 انتخابات در: افزود وي
 و مــالی امکانــات کروبــی، ایــن از دیگــري اقشــار و موســوي از متوســط

 فراگیر فعالیت موسوي، امکان از حمایت با که بود آزاد دانشگاه تشکیالت
  . کرد پذیر امکان ایران در را او

  !برد سی فارسی در تحقیقات علمی هم دست می بی وقتی بی
 انتشـار  از پـیش  يچنـد » فارسـی  سی بی بی« دولتی شبکه سایت وب 
 داده خبر ایرانیان نژادي اصالت درباره ایرانی دانشمند یک پژوهش نتایج

[!] »ندارنـد  آریـایی  نـژاد  ایرانیان اکثر« دروغین تیتر از خود خبر براي و
 مازیـار « دکتـر  شدید اعتراض با اي رسانه شیطنت این .بود کرده استفاده
 پـژوهش  متصدي و ستانانگل پورتسموث دانشگاه محقق »بناب اشرفیان
 نتـایج  از فارسی سی بی بی سوءاستفاده مورد در ایشان. شد همراه یادشده

 بـه  فارسـی  سـی  بـی  بـی  بـا  مصـاحبه  در اینجانـب «: گفت خود تحقیقات
 ایـن  بـراي  شده انتخاب تیتر و ام نکرده عنوان را ادعایی چنین عنوان هیچ

 ».است متفاوت دارم باور و کرده مطرح اینجانب آنچه با گزارش، کامالً
 دهند می نشان اینجانب ژنتیکی اخیر تحقیقات«: افزاید می اشرفیان دکتر

 حتی و - امروزي ایران در که ایرانی جمعیتیهاي  گروه و اقوام عموم که
 داراي اینکـه  هستند، باوجود ساکن -ایران فعلی سیاسی مرزهاي از فراتر

 هـم  مختلـف هـاي   زبان به گاه حتی و هستند فرهنگی جزئیهاي  تفاوت
 اسـت  گفتنـی  .هسـتند  مشـترکی  ژنتیکـی  ریشـه  کنند، داراي می تکلم

هـا بـراي ایجـاد     نبودن همـه ایرانـی   درباره آریایی سی بی تحریف اخیر بی
  .افکنی در بین اقوام ایرانی است واگرایی ملی و اختالف

  !پس الگوي شما کیست؟
 سیاسـی  فعـاالن  یبرخ از دعوت با» آمریکا صداي« دولتی تلویزیون 

 مـورد  در خواسـت  هـا  آن ، از»افـق « محور وگو گفت برنامه به فمینیست
 حـال  در«: پرسید شبکه این مجري. کنند اظهارنظر زنان براي الگوسازي

 آن در کــه اســت مطــرح گفتمــانی اســالمی جمهــوري ســوي از حاضــر
 شـما  منظـر  از. اسـت  زن اسـالم، الگـوي   پیـامبر  دختر فاطمه] حضرت[

 »الگوست؟ اسالم پیامبر دختر زن، آیا سیاسی فعال نعنوا به

 خـاتمی، در  دولت پیشین گر فراري و مشاور فتنه »مهاجر داوودي فریبا«
 حرکـت  ایـن  بـا  و بـود  زده گره شگردن دور به راخود  روسري که حالی

 را شبکه همینهاي  برنامه از یکی در خود حجاب کشف معنادار، ماجراي
 اسـت  ، ممکن(!)پیش سال 1400 مرد و زن یک: کرد، گفت می یادآوري

 الگـو  امـروز  مـن  باشـند؛ ولـی   داشـته  کارکردهایی خودشان جامعه براي
  !».بینم می »کارکرد بدون« را جامعه براي] س[زهرا حضرت قراردادن
 شـده  توقیـف  نشـریه  سـردبیر  »طلـوعی  رؤیـا « برنامه این دیگر میهمان

] زهـرا  حضـرت [خیر، «: کرد حتصری فوق، سؤال به پاسخ در نیز »راسان«
 و پـیش  سـال  1400 بـه  متعلق بودند بانویی ایشان. نیستند بنده الگوي
  !».است متفاوت بسیار دیروز جامعه با امروز جامعه

      
هـاي   پیالـه  نشین با ناامیدي از هـم  زاده ضدانقالب خارج نوري علیرضا 

هاي  کنفرانس و ها نشست حوصله دیگر مردم :نشین خود اذعان کرد خارج
 جریـان  در اگـر  مـا : وي افزود. ندارند را )ضدانقالب(اپوزیسیون حاصل بی

 مـردم  میـان  در را »النظام اسقاط یرید الشعب« شعار سبز )فتنه(جنبش
   !رفتند نمی هایشان خانه به کشته 150 یا 140با ما انداختیم، مردم میجا 
 مبنی رسالت خاندان دشمنان سوي از تهدیدآمیز اخبار انتشار پی در 

 مطهـر  حـرم  و) علیها اهللا سالم( کبري زینب حضرت مطهر حرم انهدام بر
 خانـدان  محبـان  و شیعیان از زیادي جمع) علیها اهللا سالم( رقیه حضرت
 بـه  عزیمـت  حال در مقدسه اماکن از حفاظت و صیانت منظور به رسالت
د، افغانستان، پاکستان، هن کشورهاي از ها گروه این .هستند سوریه کشور

 گـرایش  هـیچ  بـدون  و مسـتقل  صـورت  بـه  ایـران  و بحرین، عراق، لبنان
هـاي   تروریسـت . شـد  خواهنـد  کشـور  این وارد قانونی صورت سیاسی، به

 اهللا سـالم ( رقیه حضرت مطهر حرم به دورنگار توسط که پیامی در وهابی
 رقیـه  حضـرت  مطهـر  حـرم  الوقـوع  قریـب  انفجار کردند از ارسال) علیها

  .دادند خبر) اهللا علیها سالم(و حضرت زینب ) علیها اهللا سالم(
 خریـد  هزینـه : اخیراً فاش ساخت» پست واشنگتن«روزنامه آمریکایی  

را  شـود  مـی  ارسـال  سـوریه  براي مخالفان بشـار اسـد بـه    که هایی سالح
نیــز  آمریکــا و کننــد مــی فــراهم فــارس خلــیج حــوزه عربــی کشــورهاي
 را صـورت  مخالفـان  بـه  هـا  این محموله رساندن براي الزمهاي  هماهنگی

هـا در لبنـان کشـف و ضـبط      تاکنون چند محموله از این سالح .دهد می
  .گردیده است

هـاي   نشـانه « عنـوان  بـا  مطلبـی  در رژیـم صهیونیسـتی   رادیو سایت 
 وزیـر : نوشـت  »ایـران  نفتـی  بیمـه  تحـریم  از فرانسه و انگلیس پشیمانی

 همـراه  به متبوعش دولت کرد تأیید »هیگ  امویلی« بریتانیا، آقاي خارجه
 بـه  بیمـه  خـدمات  دادن ممنوعیـت  پیامـدهاي  بررسـی  حـال  در فرانسه

 خبرگـزاري  قـبالً نیـز  » .هسـتند  ایرانیهاي  محموله حاملهاي  کش نفت
 بیمـه  ممنوعیـت  کوشـد  مـی  بریتانیـا « ؛کـه  بـود  داده گزارش »رویترز«

 در هیگ ویلیام آقاي و دازدبین تعویق به را ایران نفت حاملهاي  نفتکش
 ایـن  دربـاره  نماینـدگان  پرسـش  بـه  تـا  بـود  شده حاضر بریتانیا پارلمان
  ».دهد پاسخ گزارش


