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  دومین سالگرد قیام مردم بحرین
مردم بحرین در دومـین سـالگرد قیـام عمـومی علیـه حکومـت مسـتبد        

بـود   1389ماه سـال   اواخر بهمن. خلیفه، دو شهید دیگر تقدیم کردند آل
خلیفــه و بــا  ســتوه آمــده از تبعــیض و اســتبداد رژیــم آل کــه مــردم بــه

ی، قیام کردند و بـه  تأثیرپذیري از جریان به حرکت درآمده بیداري اسالم
 به مـوازات  ،در دو سال گذشته. مبارزه علنی با حکومت بحرین پرداختند

نیـز   خلیفـه  سرکوب، بازداشت و شکنجه مـزدوران آل  ،اعتراضات مردمی
ن بـراي ایجـاد رعـب و    سـعود در بحـری   حضور نظامیـان آل . ادامه داشت

وانسـت مـردم را از   خلیفه نیز نت وحشت در بین معترضان و حمایت از آل
بـا دومـین سـالگرد    شنبه هفته گذشـته کـه    پنج. ادامه اعتراضات بازدارد

بود، معترضان بـا اعـالم از پـیش و    مصادف خیزش عمومی مردم بحرین 
 ،از جمله منامه، پایتخـت  ،ها هزار نفري در نقاط مختلف بحرین حضور ده

هـا   و آن هـا را سسـت کنـد    نشان دادند که گذر زمان نتوانسـته اراده آن 
دومـین دور  . کننـد  هاي بحقشان را دنبال مـی  خواسته ،تر از پیش مصمم

هاي معارض بحرینی با نمایندگان حکومت نیز که  مذاکرات برخی از گروه
در آستانه دومـین سـالگرد قیـام مـردم بحـرین، آغـاز شـد و بـه سـبب          

ظـاهراً بـه    ،خواهی حکومت و نادیـده گـرفتن درخواسـت مخالفـان     زیاده
دو شـهید  . ها شـود  شدن اعتراض نتیجه نرسید، نتوانست مانع از گسترده

هـا آگاهانـه و    بیانگر آن است که آننیز دومین سالگرد قیام مردم بحرین 
دهند و قصد دارند تا رسـیدن   به اعتراضات ادامه می ،با اتکا به توان خود

وجه تمایز قیام مردم بحرین در مقایسـه بـا   . دافشان از پاي نایستندبه اه
غربـت و مظلومیـت آن اسـت کـه بـا       ،هـاي اخیـر   هاي مشابه سـال  قیام
؛ اما بـا تمـام ایـن    است دستی استکبار غربی و خفت عربی ایجاد شده هم

د نها به جهان شـو  مانع از رسیدن صداي مظلومیت آن اند احوال نتوانسته
 ؛دنوحیه انقالبی و دینی این مردم را تضعیف کنر اند و همچنین نتوانسته

خلیفـه و   پیشگان آل خباثت جنایت ،ها با رساترین کالم آن ،در عوض ولی
  .ها را به جهانیان نشان دادند حامیان آن

  آمریکامطلوب   دیپلماسی در برابر ایران گزینه
به ) بهمن 27( 2013فوریه  15پایگاه اینترنتی آسیاتایمز  -گروه ترجمه 

اي ایران و شش قدرت جهـانی پرداخـت و    وگوهاي هسته انداز گفت چشم
هـا در  گو و گفـت براي از سرگیري  5+1توافق ایران و گروه  باوجود :نوشت

سـخنان اخیـر رهبـر    . بین نیسـتند  خوش ،به نتیجه آنقزاقستان، ناظران 
و رد این پیشنهاد سبب شـد   آمریکاي مستقیم با گو و گفتایران در مورد 

پـیش از  . اي بـاقی نمانـد   هاي هستهگو و گفتامید چندانی براي موفقیت 
اسـتقبال   آمریکاي مستقیم با گو و گفتوزیر خارجه ایران از پیشنهاد  ،آن

رهبر ایران در سخنرانی خود براي افسران نیروي هوایی گفتـه  . کرده بود
وجـود  ها روي میز  لحن تهدیدآمیزي که در مورد وجود تمام گزینه«بود 

اهللا  گیـري آیـت    عدر واقـع، ایـن موضـ    ».کنـد  چیزي را حـل نمـی  ... دارد
میـان ایـران و    هاي مسـتقیم گو و گفتدهد که تحقق  میاي نشان  خامنه
  . جمهوري در ماه ژوئن نامحتمل است پیش از انتخابات ریاست آمریکا

یی، در صورتی کـه  آمریکامطابق گفته مقامات  :در ادامه مقاله آمده است
هـاي   هـاي غـرب بـردارد، تحـریم     هاي قطعی براي رفع نگرانـی  ایران گام

اي بـراي   أمین سـوخت هسـته  سازمان ملل علیه ایران لغو خواهد شد، تـ 
ـ  رآ ه ناوگـان هـوایی   کتور تحقیقاتی تهران تضمین خواهد شد، خـدمات ب

هـاي هدفمنـد از جملـه     غیرنظامی ایران ارائه خواهد شد و سایر تحـریم 
هـا علیـه    در واقع، لغو تدریجی تحـریم . هاي بانکی لغو خواهد شد تحریم

اي صـورت   هـاي هسـته   یید نگرانـی ان تنها پس از رفع کامل و قابل تأایر
  . خواهد گرفت

گوینـد تـا    یی مـی آمریکاقامات با وجود این، م :در پایان مقاله آمده است
متعهـد بـه افـزایش فشـار      آمریکازمانی که چنین توافقی صورت بگیرد، 

متعهد به راهبـرد جلـوگیري از دسـتیابی ایـران بـه       آمریکادولت ... است
در . اي از طریق ابزارهاي نظامی در صـورت لـزوم اسـت    تسلیحات هسته

اي از  در مورد نظرسـنجی هسـته   سسه گالوپیج نظرسنجی مؤتحلیل نتا
آمـده  ) اي ها بر تداوم برنامه هسـته  درصد از ایرانی 63کید أت(مردم ایران 

ثیر أتنهـایی تـ   هـا بـه   این نتایج ممکن است نشان دهد که تحریم«: است
مورد نظر براي ترغیب مردم و رهبران ایران بـه تغییـر موضـع در مـورد     

بـا وجـود ایـن، اعتبـار ایـن       ».ي را در پی نخواهـد داشـت  ا برنامه هسته
انـد   ال رفتـه و گفتـه  ط برخی از کارشناسان ایران زیر سؤنظرسنجی توس
ــر آزادي بیــان  ،شــرایط امنیتــی حــاکم از ســوي رژیــمممکــن اســت  ب

ــ  شــرکت ــنجی ت ــن نظرس ــدگان در ای ــی گذاشــته و آنأکنن ــا  ثیر منف ه
از (در پرتو تحـوالت اخیـر   . ننداند مطابق میل خود اظهار نظر ک نتوانسته

ي مستقیم با ایران توسط رهبـر ایـران و نیـز    گو و گفتجمله رد پیشنهاد 
هـا و   طلبان بر تشدید تحـریم  جنگ) نصب سانتریفیوژهاي جدید در نطنز

در نشست  در واقع، احتماالً. کنند کید میأحرکت به سوي توسل به زور ت
کـه مـاه آینـده برگـزار     ) آمریکـا  البی قدرتمند اسرائیل در(ساالنه آیپک 

با وجـود ایـن،   . کید خواهد شدأها و جنگ ت شود نیز بر تشدید تحریم می
وجود دارد کـه   آمریکااین باور فزاینده در میان نخبگان سیاست خارجی 

کارسـاز نخواهـد بـود و     احتمـاالً  ،هاي فزاینده و تهدید بـه جنـگ   تحریم
هـا گـام بلنـدتري     هش تحـریم براي رسیدن به توافق بایـد در کـا   آمریکا
در «: گویـد  مـی  ،گر ارشد سابق سازمان سـیا  بروس ریدل، تحلیل. بردارد

بینــی و  جنـگ بســیار پرهزینـه، غیرقابــل پـیش    ،نهایـت، از نظـر عملــی  
   ».خطرناك است

بـه پیشـنهاد   ) لعالیا مدظله(اي پاسخ منفی امام خامنه :ها و تحلیلاخبار 
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اي را کـه بـراي    هاي کالن استکبار علیه ایـران و نیـز برنامـه    طرح ،منبه
. الش جدي مواجه کـرد با چ ،با ایران طراحی کردند 5+1وگوي آتی  گفت

ها براي مقابله با ایران در مرحله  شده آن هم ریخته شدن نظام طراحیبه 
ه زیر سؤال بـردن نظرسـنجی معتبـر    جدید، آنچنان غیرمنتظره بود که ب

پذیرفته که در رویارویی مسـتقیم  استکبار . اند سه گالوپ روي آوردهمؤس
 .هاي اساسی است دچار ضعف ،با ایران

    
 !گوید می معروف آقازاده پرده پشت از انگلیس سابق دیپلمات

 در انگلـیس  دولـت  باسـابقه  هاي دیپلمات از یکی اظهارات افشاي با 
 ابعـاد   انـد،  شـده  دسـتگیر  تازگی به که سی بی بی مستندسازان با مصاحبه
 ایـن  .شـد  آشـکار  »معـروف  آقـازاده « دازانـه بران هـاي  فعالیت از جدیدي
 بـا  کـه  يمسـتند  بـاره در سـازان مستند با وگو گفت در باسابقه  دیپلمات
 دولتـی  شـبکه  سـفارش  بـه  و اي زنجیـره  هـاي  روزنامـه  عوامـل  همکاري

 سـال  20 حـدود  از ما دوستان« :است گفته بود، تهیه حال در سی بی بی
 سـاختار  دربـاره  او نظـرات  طـه نق برخـی  نیز و عالیق و »آقازاده« با پیش
 گـزارش،  این بر بنا ».اند بوده آشنا ایران اسالمی جمهوري رهبري و نظام
 بـار  اولـین « که کرد اضافه انگلیس سلطنتی رژیم کارکشته دیپلمات این
 در انگلـیس  وقـت  کـاردار ( جیمز جفري از که بود 97 یا 1996 سال در

 ارزیـابی  ما با ارتباط مستعد بسیار را مذکور »آقازاده« که شنیدیم )ایران
 که مالقاتی در« :افزود ایران در انگلیس وقت کاردار قول از وي ».کرد می

 .اسـت  لندن در زندگی به مند عالقه شدت به او که دریافتم داشتم، وي با
 و داشـتند  لندن به سفري خواهرش و مادر تازگی به که بود گفته حتی او
 روابـط  به همچنین جیمز جفري ».است آمده خوششان بسیار شهر آن از
 به وي که گفت و کرد اشاره )B.P( پترولیوم بریتیش شرکت با »آقازاده«

 .داشت تأکید رابطه این تقویت ضرورت
 :بـود  گفتـه  آقـازاده  ایـن  سیاسی هاي دیدگاه درباره انگلیس وقت کاردار

 در سیاسـی  احـزاب  و ها روهگ گیري شکل به امیدي هیچ معروف آقازاده«
 – اسـالمی  جمهـوري  – شـما  سیستم در گفتم او به من ...نداشت ایران
 .خوانـد  نمـی  غربی هاي دموکراسی روح با این و دارد قدرت نفر یک فقط
 دنبـال  بـه  ما دلیل همین به که گفت و کرد قبول را حرفم بالفاصله وي
 ».هستیم حل راه
 آقـازاده « مالقـات  آید، برمی انگلیسی تدیپلما این اظهارات از که طور آن

 خاتمی سیدمحمد کاندیداتوري از پیش انگلیس، وقت کاردار با »معروف
 .است گرفته صورت 1376 سال جمهوري ریاست انتخابات براي

 کارگردانان فتنه جدید

 در سـبز  نـه فت کردن بیدار براي راهی دنبال به همچنان فتنه جریان 
 پـیش  چنـدي  مذبوحانـه  تـالش  از که جریان این .گردد می کشور داخل
 )کروبـی  و موسوي( فتنه سران خانگی حصر و بهمن 25 سالگرد در خود

 دنبـال  بـه  خـود  آمیـز  تـوهم  تحـرك  جدیـدترین  در اسـت،  نبسته طرفی
 اعتـراض  براي کارگران تهییج و کشور اقتصادي مشکالت از سوءاستفاده

 و طلبـان  سـلطنت  منـافقین،  مشترك کارگردانی با که جدید فتنه .است

 بیانیـه  چنـد  صـدور  بـا  اسـت،  خـورده  کلیـد  داخلی طلبان اصالح برخی
 روز در اسـت  خواسـته  بگیـران  حقـوق  و کارگران از ارزش، بی و محتوا بی

 خبرهـاي  !بزننـد  اعتصـاب  و اعتـراض  بـه  دسـت  )امروز(بهمن 28 شنبه
 برخـی  بـین  در منافقین تروریستی گروهک عوامل نفوذ از حاکی رسیده

 و اعتصـاب  اصـطالح  بـه  ایـن  در حضور براي آنان تشویق و لوح ساده افراد
 حماسـه  در عینـه  بـه  جهانیـان  و است مشخص آنچه البته .است اعتراض
 ایـران  بـزرگ  ملت اعتناي عدم کردند، مشاهده امسال بهمن 22 تاریخی

 .بود کشور اقتصادي مشکالت و دشمنان ددمنشانه هاي تحریم به
 آنکـه  از پس و بهمن 25 براي فتنه جریان برنامه آخرین در است گفتنی
 از اعـم ( انقالبضـد  مختلـف  هـاي  گروهک هاي نامه دعوت همیشه، مانند

 فتنـه  عوامـل  از برخـی  شـد،  همراه مردم اعتنایی بی با )بیرونی و داخلی
 نتوانسـتند  هایی مصاحبه در امیرارجمند اردشیر و موسوي دختران مانند
 ماننـد  جـالبی  هاي نسبت ،خود طرفداران به و دننک پنهان را خود خشم
  !دادند لیاقت بی و نفهم زبان

  

     
ــه مرکــزي   »پرســش اقتصــادي سیاســی مطالعــاتی سســهؤم« نــام ب
 القلـم،  سـریع  محمـود  ملکیان، مصطفی چون عناصري که شده اندازي راه

 جـواد  و دیهیمی خشایار فرهادپور، مراد فیرحی، داود تاجیک، محمدرضا
 وظیفـه  سسـه ؤم ایـن  شـود  می گفته .کنند می تدریس آن در طباطبایی

 مقـاالتی  برخی .دارد عهده به را اصالحات جریان براي فکري کادر تربیت
 ایـن  ،شـود  می منتشر طلبتجدیدنظر جریان نشریات در روزها این که را
  .تاس دهکر تدوین و تهیه سسهؤم

 اعضـاي  بـه  حملـه  عبـادي  شـیرین « :نوشـت  آلمان وله دویچه سایت 
 سـایت  ایـن  ».کرد محکوم را عراق لیبرتی کمپ در )منافقین( مجاهدین

 عبـادي  کـه  »بشـر  حقـوق  مدافعان کانون« سایت وب از نقل به ادامه در
 :نوشـت  وي از نقـل  بـه  خبـر  ایـن  اعالم با ،است آن گذاران بنیان از یکی

 جویـان  پنـاه  بـه  یورش مجوز تواند نمی گذشته در سازمان یک اقدامات«
 مـادران  و پـدران  از بسـیاري  کـه  اسـت  حـالی  دراین  !».باشد غیرمسلح

 آنـان  مجـازات  و محاکمه و بازگرداندن خواستار ،منافقین جنایات داغدار
 و ها طلب سلطنت و بهائیان تابلودار حامیان از گر فتنه عجوزه این ،هستند

      .است منافقین
 مخالفـت  خـاتمی  محمـد  نامزدي با ،اي جلسه در رفسنجانی هاشمی 

 بیایـد،  خاتمی اگر .ندارم اعتماد طلبان اصالح به من« :است گفته و کرده
ـ [حـزب  چـون  هـایی  جریان ظهور و گذشته هاي سال ارتکر یعنی  ]همنحل

 بـه  افراطیـون  بازگشـت  .کنند می درست معضل کشور براي که مشارکت
  ».نظام نه و است مردم سود به نه قدرت

 اسفندماه اواسط از دارد قصد انحرافی حلقه موثق، اطالعات اساس بر 
 در کشــور، از خــارج ایرانیــان همــایش عنــوان تحــترا  یهــای همــایش

 اهـداف  بـا  آلمـان  و ترکیـه  ،چین ،هلند ،سوئد ،امارات ،ترکیه کشورهاي
 بـراي  اسـت  گفتنـی  .دهـد  ادامـه  سریالی صورت به و کند آغاز انتخاباتی
 در هزینه یورو هزار 50 میانگین صورت به ،جلسات این از هریک برگزاري

  .است شده گرفته نظر


