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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
    اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ى بحران اتمى ايران   هشدار اروپا نسبت به گسترش خطرناك دامنه
  ٢٠٠۵  اوت2 – ١٣٨۴ مرداد 11ه  سه شنب:داود خدابخش:رادیو آلمان

ايران موفق نخواهد شد ميان سه آشور اروپايى، آمريكا و روسيه :  صدراعظم آلمانگرهارد شرودر،
 .  شكاف بياندازد

اى را تسليم آرد آه طى آن فك پلمپ  المللى انرژى اتمى نامه ايران روز گذشته به آژانس بين
 فك اين تهران اعالم آرد بود به محض. تاسيسات فرآورى اورانيوم در اصفهان را خواستار شده بود

ى سخنگوى شوراى  حال به گفته. يى در اين آارخانه را از سر خواهد گرفت هاى هسته ها فعاليت پلمپ
. اى در آن آغاز شده است عالى امنيت ملى ايران، پلمب اين تأسيسات شكسته شده و فعاليت هسته

 . ى اروپا را بهمراه داشته است اين عمل واآنش اتحاديه
وگويى با خبرنگار  رسانى شوراى عالى امنيت ملى در گفت ى اطالع ميتهعلى آقامحمدى، دبير آ
مان نرسيد،  ها به دست از ساعت پنج بعدازظهر روز گذشته آه طرح اروپايي: خبرگزارى ايسنا گفت

 . ها تشكيل شد اى براى بررسى اقدامات الزم و شروع فعاليت جلسه
سازى را آغاز   قرار گرفت، نخست اين آه غنىطى اين جلسه چند اصل اساسى مورد توجه: وى افزود

هاى تاسيسات  آه فعاليت آه مذاآره با اروپا ادامه خواهد يافت و بحث ديگر آن آنيم، ديگر اين نمى
 . المللى و با فك پملپ آژانس آغاز خواهيم آرد فرآورى اورانيوم در اصفهان را زير نظر آژانس بين

 
ى آشورمان تماسى داشته  يد آه خاوير سوالنا با وزير امور خارجهدر اين جلسه خبر رس: وى ادامه داد

اى  و خواستار آن شده تا به نحوى در تصميم ايران اصالحى صورت گيرد آه پس از اين جلسه در مصاحبه
رسمى از سوالنا يا هر مقام اروپايى آه داراى موقعيت معينى در اروپا باشد، درخواست آردم آه اگر 

ه طور رسمى اعالم آنند آه در پيشنهاد اروپا مساله غنى سازى وجود دارد، جمهورى اى ب طى مصاحبه
 امروز هم فرصت ١٢ماند و در اين رابطه ما به آنها تا ساعت   اوت هم منتظر مى٧اسالمى ايران تا 

 . داديم
ا ه  امروز تمامى رسانه١٢ساعت ”: رييس آميته اطالع رسانى شوراى عالى امنيت ملى ايران گفت

بررسى شدند و در اين چارچوب هيچ گونه اظهارنظرى وجود نداشت و ساعت يك بعدازظهر نامه آغاز 
ها در  فعاليت تاسيسات اصفهان به طور رسمى براى دعوت از آژانس تحويل اين مرآز شد و عمال فعاليت

 ”.اصفهان آغاز شدند
ى سه آشور اروپايى آلمان،  ارجهشوند آه وزيران امور خ اين اظهارات آقامحمدى در حالى بيان مى

اى به امضاى سه وزير خارجه و خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجى  فرانسه و بريتانيا در نامه
اى  ى اروپا به حسن روحانى، دبير شوراى امنيت ملى نسبت به از سرگيرى فعاليت هسته  اتحاديه

اى   در صورتى آه اين سايت هستهى ايشان آمده، در نامه. تأسيسات اصفهان هشدار داده بودند
المللى  ى اروپا مجبور است به اين مسئله را به شوراى حكام آژانس بين اندازى شود، آنگاه اتحاديه راه

 .انرژى اتمى ارجاع دهد
ى اتمى ايران را  به گزارش خبرگزارى رويترز، در اين ميان گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان مناقشه

رهبرى ايران بايد ”: شرودر در برلين گفت. لت تهران را به خويشتندارى فراخواندتهديدآميز خواند و دو
اند و نيز روسيه و  بداند آه نخواهد توانست ميان سه آشور آلمان، فرانسه و بريتانيا آه طرف مذاآره

هاى  ى مستقيمى به تحريم صدراعظم آلمان بى آنكه اشاره” .ى آمريكا شكاف بياندازد اياالت متحده
در صورتى آه ايران در صدد دستيابى به سالح اتمى باشد، ”: شوراى امنيت سازمان ملل آند، افزود

 ”.آنگاه ابزار و طرقى وجود دارد آه ايران را در فشار اقتصادى قرار دهد
هاى  اى از ايران خواسته بود تا فعاليت بايد اشاره آرد روز گذشته محمد البرادعى با صدور بيانيه

المللى انرژى  به گزارش ايسنا، در متن آامل اين بيانيه آه سايت آژانس بين. ش را ازسرنگيردا يى هسته
ى  اتحاديه/ خواهم تا به روند مذاآرات با سه آشور اروپايى  از ايران مى”:  اتمى آن را منتشر آرده، آمده

ن مقطع حساس جريان دارد، اروپا ادامه دهد و هيچ اقدامى را انجام ندهد آه احتماال به روندى آه در اي
اى را ارايه آنند آه  ى اروپا قرار است يك مجموعه اتحاديه/ ضربه وارد آند در حالى آه سه آشور اروپايى

در حالى آه آژانس در حال . پردازد يى مى به بررسى موضوعات امنيتى و سياسى، اقتصادى و هسته
خواهم آه هيچ اقدام  ن از ايران مىپيشرفت مداوم در حل مسايل باقى مانده است، من همچني

 ”.اى را انجام ندهد آه روند بازرسى آژانس را در حال حاضر تحليل برد يكجانبه
اى براى  ضرب االجل تعيين شده از سوى ايران مانند بهانه: ى فرانسه نيز گفته بود وزير امور خارجه

ى  ست بالزى، وزير امور خارجهفيليپ دو. رسد گيرى يكجانبه از سوى اين آشور به نظر مى تصميم
رسد آه اگر ايران از  اين طور به نظرمان مى: ى پنج تلويزيون اين آشور گفت  شبكه  با وگو فرانسه در گفت
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المللى  ى شوراى حكام آژانس بين العاده ى فوق تصميمى آه اتخاذ آرده، برنگردد، آنگاه ما بايد جلسه
) به آارش(اگر به رغم اين امر، ايران : ى فرانسه افزود  خارجهوزير امور. انرژى اتمى را خواستار شويم

 . شويم اين مساله را به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع دهيم ادامه دهد، ما مجبور مى
  
 ی هسته اتياگر فعال : یی اروپایکايتروئ اعالم شد ؛ ی به دکتر حسن روحانزي آمدی تهدی نامه ایط

  داد مي خواهانیا پا ررانیآغاز شود مذاکره با ا
  ٢٠٠۵  اوت2 – ١٣٨۴ مرداد 11ه سه شنب

 یرياز سرگ:  گفتند رانی به ازي آمدی تهدی نامه ای ، فرانسه امروز طسي کشور آلمان ، انگلسه
 .  خواهدشد ی مذاکرات هسته اانی موجب پای هسته ایتهايفعال
 استي سوالنا مسئول سری و خاوییروپا اهی اتحادیکاي  تروئترز،ی مهر به نقل ازروی گزارش خبرگزاربه

 تي امنی عالی شوراري دبی به دکتر حسن روحانزي آمدی تهدی با ارسال نامه ایی اروپاهی اتحادیخارج
 ، ردي قراردارد را ازسر بگقي را که فعال در حال تعلی هسته ایتهاي فعالرانیاگر ا:  اعالم کردند رانی ایمل

 . داشت مي جزبرخورد نخواهیما چاره ا و افتی خواهد انیمذاکرات ما پا
 یقي تعلیتهاي خواسته تا فعالرانی است اروپا از اترزمنتشرکردهی روی نامه که متن آن را خبرگزارنی اطبق

 .  ورزد ی خوددارکجانبهی و از هر گونه اقدامات رديرا از سرنگ
 ی ، اقدامشنهاداتي از ارائه پشيرد پ در نظر دارانی کردند که ای ابراز نگرانیی اروپای نامه کشورهانی ادر
 .  مذاکرات انجام دهد انی پایبرا
 ني حکام آژانس بی شوراژهی نشست ولي کردند که درصدد تشکدي نامه تاکنی در ایی کشوراروپاسه
 .  کنند یري گمي تصمرانی ای هستند تا درباره برنامه هسته ای آتی در روزهای اتمی انرژیالملل
 جامع یتي و امنی اقتصادشنهاداتي پندهی چند روزآی قرار است طیی سه کشوراروپا گزارش ،نیبنابرا

 .  ارائه کنندرانیخود را به ا
دوران تهديد و زورگويي سپري شده : آصفي در واکنش به نامه تهديدآميز وزراي سه کشور اروپايي  

 است 
  ٢٠٠۵  اوت2 – ١٣٨۴ مرداد 11ه سه شنب

: ورمان در پاسخ به نامه تهديدآميز وزراي سه آشور اروپايي گفتسخنگوي وزارت امور خارجه آش
 . پاسخ نامه آنان به زودي از طريق مجاري ديپلماتيك داده خواهد شد؛ راه حل اين موضوع تهديد نيست

اروپا به جاي تهديد بايد : به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، حميد رضا آصفي افزود
آنيم؛ آنها نيز بايد به   ما بر اين توافق پايبنديم و تضمين عيني را ارايه مي.  پاريس متعهد باشدبه توافق

 .زيرا از تهديد راه به جايي نخواهند برد. وظايف خود عمل آنند
آميز بوده و خواهد بود و   اي جمهوري اسالمي ايران صلح  هاي هسته  آليه فعاليت: آصفي تصريح آرد
گذاريم و از حقوق   المللي احترام مي  نس صورت خواهد گرفت و ما همچنان به مقررات بينتحت نظارت آژا

 .آنيم  مشروع خود صرفنظر نكرده، از آن صيانت مي
  

 ی اتمی انرژی المللني به آژانس برانی نامه مهم و مشروح ای اصلی کامل بخشهامتن
  ٢٠٠۵  اوت1 – ١٣٨۴ مرداد 10ه دوشنب
 یري در خصوص از سر گی اتمی انرژی المللني به آژانس برانی نامه ایل اصی کامل بخش هامتن
 . اصفهان اعالم شدUCF در کارخانه تيفعال
، برنامه 1980 دهه لی در نامه خود خاطر نشان کرده که از اوارانیا: مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت کی

 و نی هدف گسترده تری هسته ایژ نسبت به تکنولورانی قابل انکار اري و حق غی هسته ازيصلح آم
 .  نادرست قرار گرفته استغاتي مداخالت و تبلقات،يي نقض ها، تضنی تردیشد
 : برشمردني موارد فوق را که در نامه آمده  چنیو
  شدند ؛ ی ملغکجانبهی بصورت ی برق هسته ایروگاههاي ساخت نی معاهدات معتبر و الزام آور برا-
 ري قرار داشتند بصورت غرانی اتي شده بودند و در مالکیداری خریقانون که بصورت ی مواد هسته ا-

  بلوکه شدند ؛ یقانون
 ی هسته ای انرژیتي و چند ملی شرکت ملنی حق خود بعنوان سهامدار چندی در اجرارانی حقوق ا-

  قرار گفت ؛ عييمورد تض
 توافقات ی در اجراريممانعت و تاخ ب،ی بصورت منظم به منظور تخری موجه و زورمدارانه اري مداخالت غ-

  شرکاء صورت گرفت ؛ گری با درانی ایهسته ا
 .افتی بصورت منظم انتشار رانی ای هسته ازي برنامه کامال صلح آمهي اساس علی اتهامات ب-
 که نقض همه جانبه و منظم حقوق یدر حال:  کردتی رواني نامه را چنگری دی مقام مطلع بخشهانیا
 عضو معاهده در عدم ی دول اصلکهي ادامه داشت و در حالNPT» عاهده عدم اشاعه م«  تحت رانیا
 و تحت ی چهار و شش معاهده بطور کلک،ی از تعهداتشان تحت مواد یاري خود نسبت به بسیبندیپا

 هي به کلیبندی بر اهتمام خود در پارانی وجود انی اند، با ادهی اصرار ورزرانی ماده چهار در قبال ا2بند 
 ري غیتهای از محدودیري زمان و تنها به منظور جلوگنيدر هم. تعهداتش تحت معاهده ادامه داده است

 دهي پوششي قانونیتهاي مجبور شد تا در مورد فعالرانی در اعمال حقوقش، اشتري مشروع بري و غیقانون
 بر طبق توافقنامه ی حت ورزد، که البته در اکثر مواردی خوددارشی برنامه هااتيعمل کند و از ارائه جزئ

 . ملزم به ارائه آنها نبوده استی هسته ای انرژی المللني با آژانس بشیپادمانها
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 با دول فرانسه، آلمان و رانی، ا2003در اکتبر :  مذاکرات با اروپا خواندري را سرانی نامه اگری محور دیو
 کامل، تي بر شفافی را مبتنیدی که فصل جدحی انتظار صرنی شد با ایانگلستان وارد توافقنامه ا

 با رانیا.  کندباز اش شرفتهي پیهای تکنولوژیگری و دی هسته ایهای به تکنولوژی و دسترسیهمکار
 . و بطور کامل آنها را اجرا کردتی توافق کرد و بفوری و اعتماد سازتي اقدامات مهم در شفافیتعداد

  ؛ ی و کامل پروتکل الحاقی فوری امضاء و آغاز اجرا-
 ی انرژی المللني آژانس بیهاي بازرسنی و گسترده ترنیزتري از مداخله آمیکی ی بسوشی گشودن درها-

  ؛ یاتم
 ی آنها در هماهنگی که تمامش،ی هسته ازي صلح آمیتهاي فعالاتي از جزئی فراهم آوردن مجموعه ا-

   انجام گرفته بود ؛NPT» معاهده عدم اشاعه «  تحت فشيکامل با حقوق و تکال
 اقدام اعتماد کی بعنوان ومي اورانی سازی غنی خود برای داوطلبانه حق قانونقي شروع و تداوم تعل-

  ماه گذشته ؛ 20ساز ظرف 
 در - یی اروپاهی و اتحادیی کشور اروپا3 توافقات با ی، در پ2004 و نوامبر هی در فورقي گسترش دامنه تعل-

«  آژانس از هي اولفی که کامال فراتر از تعرییتهايفعال تحت پوشش قرار دادن ی براس،یبروکسل و پار
 .بود » ی سازی مرتبط با غنیتهايفعال « یو حت » ی سازیغن
 ري فراگیهايبازرس:  خبر دادنگونهی نامه کشورمان اگری مقام مطلع در ادامه گفتگو با مهر از بخش دنیا

 موشکافانه هرگز یهاي و بررسی از بازرسانزي هر منکهی بر ای مبنرانی مکررا اظهارات ارانیآژانس از ا
 گزارش نوامبر 52ر کل دربند یمد.  کرددي را نشان نخواهد داد، تائی نظامتي فعالی بسوی انحرافنیکمتر

 شي از پی و مواد هسته اتهاي فعالنکهی دال بر ای مدرکچي ، هخی تارنیتا ا« :  کرد که دي خود تاک2003
 نشده افتی باشد، ی هسته احاتي برنامه تسلکیا اشاره شد در ارتباط با اعالم نشده که در باال به آنه

 .  است 
 112 کل در بند ری مدها،ي بازرسنی روز از سخت تر- نفر کهزاری از شي و با انجام بگری دکسالیبا گذشت "

ورد  مرانی اعالم شده در ای مواد هسته ایتمام«  کرد که دي خود مجددا تاک2004گزارش نوامبر سال 
 .  " اند نشده ممنوعه منحرف یتهاي فعالی بسوی موادني چنن،ی قرار گرفته و بنابرایحسابرس

 اري بسی ما بازارانی اچ،ي همیيمتاسفانه در مقابل، اگر نگو: مي خوانی در ادامه نامه می به اظهار وبنا
 انجام یر عوض آن با قولها داد و تنها دشیو بارها اقدامات اعتماد ساز خود را افزا.  کردافتی دریاندک

 هسته ی درباره همکارییپا سه کشور ارو2003 اکتبر یقولها.  روبرو شدشتري بینشده و درخواستها
 سه کشور 2004 هیتعهد فور.  هم نشده اندی بررسی و منع گسترش هنوز حتی منطقه اتي امن،یا

 آن سه یات ارائه شده بود و بر مبنا قطعدي به مونتاژ و تولقي گسترش تعلی که به عنوان مابازاییاروپا
 2004 در اجالس ماه ژوئن رانی ایشهاکشور متعهد شده بودند که تالش فعاالنه بعمل آورند تا تال

 کل هرگاه و اگر ری گزارش مدی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای شده، به شکلیی حکام شناسایشورا
 تا افت،ي دانست، عمل کند، تحقق نی ضروریتکل الحاق قرارداد پادمان و پروی اجرای عادهیبر اساس رو

 که ی گسترش دهد به نحوشتري داوطلبانه خود را بقي تعله موافقت نمود ک2004 در نوامبر رانی انکهیا
 از فی آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعررخانهي که به وضوح توسط دبوم،ي اورانلی تبدساتيتاس
 اروپا هنوز هی اتحاد- یی و سه کشور اروپاردي شده بود را در بر گنيي تعیساز ی مربوط به غنیتهايفعال

 بر رانی حقوق اضي بدون تبعی اجرایی بر شناسای مبنسی پار2004 نوامبر وافقتنامهبه تعهد خود در م
 . معاهده عمل نکرده اندنیاساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش بر اساس ا

 از سه ماه مذاکره بعد از موافقتنامه شيپس از گذشت ب:  آمده استرانی ا از نامهیگری بخش ددر
 حاصل است و ی و بی اروپا خواهان مذاکرات طوالنهی اتحاد- یی آشکار شد که سه کشور اروپاسیپار

 خود را ی قانونی سازی غنتي فعالیري از سرگی برارانی قابل انکار اري خواهد که حق غی منیبنابرا
 ی برنامه هسته ازي صلح آمتي ماهیني عینهاي ارائه طرح خود درباره تضمیی تواناای زهي انگانکار کند و

 و تعهدات محکم ی و هسته ایکی تکنولوژ،ی اقتصادیهای محکم درباره همکاری هاني تضمزي و نرانیا
 . نداردیتيدرباره مسائل امن

 ی که برنامه قانونیاکرات، به نحو مذتي موفقني تضمی برارانی از عالقه ایگریبه عنوان نشانه د"
 - یی به سه کشور اروپارانی با خود داشته باشد ازي و اعتماد غرب را نتی بتواند حمارانی ایهسته ا
 ی برای و نظارتیق حقو،ی فنباتي شامل ترتی داد که از آژانس بخواهند که طرحشنهادي اروپا پهیاتحاد

 صرفا در رانی ای برنامه هسته انکهی از اناني اطمی برایني عینهاي به عنوان تضمرانی ایبرنامه هسته ا
 - یی عضو از سه کشور اروپاکی که یدر حال.  خواهند ماند را ارائه دهدی باقزيچارچوب اهداف صلح آم

 از توسل به آژانس به عنوان یی سه کشور اروپااني عدم اجماع در مرفتی را پذشنهادي پنی اروپا اهیاتحاد
 . " نمودیري بن بست جلوگنی حل ای طرف برای و بتي صالحیرا سازوکار داکی

 : مهر گذاشتاري در اختنگونهی از نامه مشروح کشورمان به آژانس را بدیگری شده بخش دادی آگاه مقام
 ی که از سویني عینهاي تضمی از راه حل ها برای مجموعه ارانی، ا2005 مارس 23سرانجام در " 

 مجموعه نیا.  شده بود را ارائه دادشنهادي متحده و اروپا پاالتی از ایلدانشمندان و متخصصان مستق
 : شامل

 نی که در واقع بهتریی سه کشور اروپا- اروپا هی و اتحادرانی ااني منافع متقابل می و دارای روابط قو-1
 . خواهد کردجادی اني طرفیهاي احترام به نگرانی را برانيتضم

 گونه چي هیني عی فنینهاي تضمقی هدف که از طرنی با اران،ی ایز سای محدود کردن برنامه غن-2
 . مربوط به اشاعه در آن راه نداشته باشدینگران
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 .ومي پلوتوندي و تولی درباره بازفرآوریچرخه سوخت باز، به منظور رفع نگران) الف
 . LEU ني پائی در سطح غنای سازی غنی سقف برانييتع) ب
 رانی ای راکتورهای سوختیازهاي که برآورنده نی صرفا به حدی سازیه غنمحدود کردن دامنه برنام) ج

 .باشد
 ی از امکان فنیريشگي سوخت به منظور پی هالهي شده به می غنی هاومي همه اورانی فورلیتبد) د

 .شتري بی سازیهرگونه غن
 که ی سازیمه غن از برنایی شده در اجرا به منظور شروع با جنبه های و مرحله بندیجی تدرافتيره) ه

 اعتماد شی همراه با افزای سازی به سمت غنیجی باشند و حرکت تدری را دارا متي حساسنیکمتر
 .نسبت به برنامه

  : ی نامه انیي و آی اقدامات قانون گذار-3
 .یپروتکل الحاق) الف
 .آور الزام ی قانون ملقی از طری و استفاده از سالح هسته ای سازرهيمنع دائم توسعه، ذخ) ب
 .رانی مقررات کنترل صادرات اتیتقو) ج
 :ی اقدامات نظارتشی افزا-4

 .ی پروتکل الحاقیتداوم اجرا) الف
 سابقه ی بینهاي به منظور ارائه تضملی و تبدی سازی غنساتيحضور مستمر بازرسان در محل تاس) ب

 ."مضاعف
 از آن شد که سه کشور  مانعی جانبیفشارها:  از نامه آمده استیگری اساس در بخش دنی بر ا
 فراهم ی تواند چارچوبی که میشنهاديپ.  بپردازندشنهادي پنی ای و به موقع به بررسی بطور جدییاروپا

 روند از نی اجات نی برارانی ای تالش بعدیحت. دی همه طرفها را بطور معقول مرتفع نمایهايکند که نگران
 که در UCF با شروع محدود کار در شنهادي پنی مرحله اول ای شروع مذاکره شده اجراشنهادي پقیطر

 در مورد قصور درباره آن وجود نداشته است و واقعا مصون از اشاعه است، به یی ادعاچيگذشته ه
 . مواجه شدماتومي التکی عنوان بهاي با سوء برداشت اروپائشتر،ي بیهمراه اقدامات اعتماد ساز و نظارت

 حل و فصل ی برای فرصتچي از هنکهی از اناني و به منظور اطمبه منظور اصالح هرگونه سوء برداشت"
 در پاسخ گر،ی دو ماه دی کامل براقي مدت تعلدی با تمدرانی ام،ي نکرده باشیتوافق شده موضوع کوتاه

 ی طرح جامع خود برایی ارائه نهای اروپا در ژنو براهی اتحادندهی و نمایی سه کشور اروپایبه تعهد وزرا
 نه ماه بعد از توافق بای تقریعنی، 2005 اوائل ماه اوت سال ای هي ماه ژوئانی تا پاسیپار توافق یاجرا
 . " مواقت کردس،یپار

 ی از سوشنهادي موضوع را روشن ساخت که هرگونه پنی در ژنو ارانیا "نکهی شده با اشاره به اادی مقام
 ینهاي اروپا از تضم- ییه کشور اروپا برداشت سرندهي در بر گدی اروپا، باهی اتحاد- ییسه کشور اروپا

 ینهاي تضملی تبدیا باشد و هرگونه تالش بررانی ای سازی غنی برنامه هایجی شروع تدری براینيع
 رانی ای برانی و بنابراستي سازگار نسی بلند مدت، با روح و مفاد توافق نامه پارقي تعلای به توقف ینيع

 : گفت" مهر"ه کشورمان به  نامگریدر مورد بخش د" ستي نرشیقابل پذ
 یی که آنها مشغول نهای خارجه در مقطعی به وزرایامي پی از مذاکرات، طانتي با عالقه به صرانیا

 اروپا هی اتحاد- یی راه حل ها را به سه کشور اروپانی بودند، منعطف ترشنهاداتشانيکردن مجموعه پ
 :  دادشنهاديپ
 ی برایباتي ترتکهي و تحت نظارت کامل، تا زمانني پائتيرف اصفهان در ظUCF شروع به کار کارخانه -

 باشند ؛ ی می بالقوه در دست بررسی شرکاگری و صادرات محصول، با شما و دهيواردات مواد اول
 .می اافتهی هم تاکنون دست ی ملموسجی شروع شده و به نتاباتي ترتنیمذاکرات در مورد ا

 ی واگذارای در نطنز هي محدود اولی راه اندازی قبول دو طرف برا موردباتي ترتنهي در زمشتري مذاکرات ب-
 اتي جزئگری نظارت و دی مطلوب در خصوص تعداد، سازوکار هاباتي به آژانس جهت ارائه ترتتيمسئول

  ؛ هي محدود اولی راه اندازنیا
 با الزامات ییتهاي فعالني مبنا که چننی نطنز با اساتي کامل تاستي ادامه مذاکرات در خصوص فعال-

 . آب سبک منطبق و همزمان خواهد بودیسوخت راکتورها
 تا امروز رانی صادقانه خود و حداکثر انعطاف، ای همه تالشهارغميعل:  در نامه خود افزوده استرانیا
 کيپلماتی و دی اطالعات علنی نکرده و تمامافتی اروپا درهی اتحاد- یی از سه کشور اروپایشنهاديپ

 یشنهاديپ.  قابل قبول خواهد بودري که ارائه شود کامال غی در زمانی حتشنهاديدارد که پ از آن تیحکا
 ی انرژزي توسعه صلح آمی را برارانی ارائه آماده شده است نه تنها حقوق ایکه بر اساس اطالعات ما برا

 که یموجه و نای قانونري غیتهای در حد اصالح محدودی دهد، بلکه حتی مورد توجه قرار نمیهسته ا
 ینهاي بماند که از بحث ارائه تضمنیحاال ا. ستي نزي اعمال شده نرانی ایکیبر اقتصاد و توسعه تکنولوژ

 هم یتي و تعهدات محکم در خصوص مسائل امنی و هسته ایکی تکنولوژ،ی اقتصادی همکاری برایقطع
 مورد مصالحه قرار یبرا که می که ما به وضوح روشن نموده بودیدر حال.  نخواهد آمداني به میسخن

 تی کفای مشوقچي ، هی هسته ازي صلح آمی فناوری هانبه جی در تمامرانی قابل انکار اريدادن حق غ
 و های و کامال نامتناسب با توانمندفي خود سخی ارائه بخودی شده برانی تدوینخواهد کرد، مشوقها

 . هستندرانیالزامات گسترده ا
 شرفتي خواسته شده بود، در حال پسیآنگونه که در توافق نامه پاراکنون مشخص است که مذاکرات، "
 نمودن مذاکرات بدون ی اروپا در طوالنهی اتحاد- یی سه کشور اروپای خط مشلي به دلنی و استين
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 ی مسی تهران و پاری برآورده ساختن تعهداتشان طبق توافق نامه های حرکت بسوی تالش برانیکمتر
 که امکان یی را تا جاقي مقصود است که تعلنی انيار، منحصرا معطوف به تام استمرار کش دنیا. باشد

 ی مسی بر خالف روح و مفاد توافق نامه پارنیا. دی نمالیدارد حفظ کند تا آن را در عمل به توقف تبد
 ."ستي نتي اصول مذاکرات با حسن نیباشد و در راستا

 مذاکرات و ی برای مدت زمان طوالنني صرف چنپس از:  ادامه نامه کشورمان به آژانس آمده استدر
 ی بهانه اچي که نشان داده است، هی اعاده اعتماد انجام داده و انعطافی برارانی که ایارياقدامات بس

 محدوده کارخانه یريسرگ از یعنی وجود ندارد، رانی اشنهادي مرحله از پني اولی در اجراشتري بري تاخیبرا
UCFاز هرگونه خطر منجر به ی در گذشته بوده و در واقع عارییرگونه قصور ادعا اصفهان، که فارغ از ه 

 . ماندی نمی باقی کسی برای بهانه ا،یشنهادي پعتري وسباتي باشد و با ترتیاشاعه م
 قي موارد تعلهي بر داوطلبانه بودن و اعتماد ساز بودن کلرانی در نامه انکهی شده با شاره به اادی مقام
 ماه با 20 به کی مدت نزدی براقيتعل:  موضوعات مطرح شده در نامه پرداختیشرح مابق شده به ديتاک

سه کشور .  استشده که آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده حفظ ی و اجتماعیتمام عواقب اقتصاد
 ی آور به فنرانی ایابي مربوط به دستیتهای از ابعاد گوناگون محدودکيچي اروپا در رفع ههی اتحاد- ییاروپا
 در تالش بوده که هی اتحادنیبا وارونه کردن منطق و هدف، ا.  موفق نبوده اندی و هسته اشرفتهيپ

 تعهدات مورخ ی اجرای به جای موثربطور داشته است تا ی سعلهينوسی نموده و بدی را طوالنقيتعل
 از یري و جلوگتهای محدودنی اتها،ی محدودنی خود در مورد برطرف ساختن ا2004 و نوامبر 2003اکتبر 

 . را گسترش دهدیدسترس
 کی قيتعل«  کرده است دي تاکی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی اساس همانگونه که شورانی ابر

«  را قي شورا به صراحت تعلنی که ایزمان»  است ی الزام قانونکی ساز داوطلبانه و نه نانياقدام اطم
 اقدام داوطلبانه نی اد توانی شورا نمنی ای از سوی لفاظچگونهيه»  داند ی نمی تعهد الزام آور قانونکی

 چگونهي حکام هی شوراقتيدر حق. دی نمالی تبدی موردچي در هی ضرورای عنصر الزم االجرا و کیرا به 
 ی را برای عواقبای نموده و ی درخواستني ندارد که چنی قدرت اساسنامه اای و ی قانونای ی واقعیمبنا

 .رديآن در نظر گ
 یتهاي گرفته است تا فعالمي تصمنکهی در نامه خود با اعالم ارانی گفته مقام مذکور در گفتگو با مهر ، ابه

 از آژانس رانی گفت اردي از سر گ2005 اول اوت خی اصفهان را از تارUCF در ومي اورانلیمربوط به تبد
 یتهاي قبل از شروع مجدد فعالتها،ي فعالنی مربوط به ای به موقع پادمانهای اجرایخواسته است که برا

UCFداشته باشدی  آمادگ . 
 مورد نظر جهي که نتی و به گونه اعای و سرتي که با حسن نمیآماده ا:  کرده استدي تاکني همچنرانیا

 قي به تعلرانی حال انيدر هم. مي اروپا ادامه دههی اتحاد- ییحاصل گردد به مذاکرات با سه کشور اروپا
 خاطر نشان گردد که ستالزم ا.  ادامه خواهد دادی سازی مربوط به غنیتهاي خصوص فعالداوطلبانه در

UCFنبوده استی سازی مرتبط با غنیتهاي آژانس مشمول فعالفی از ابتدا در تعر . 
 ی برای و توانمندی هسته ای متعهد بوده و سالحهای هسته ای به عدم اشاعه و امحا سالحهارانیا"
 NPT به الزامات تحت رانیا.  داندی آور مانی خود زتي امنی را برایی سالحهانيبه چن یابي دستای ديتول
 ادامه انهي در خاورمی انهدام جمعی از سالحهای منطقه عارکی استقرار ی بوده به تالش فعال برابندیپا

  . "خواهد داد
  

 ی مربوط به غنی هاتي فعالیري سازمان بين المللي انرژي اتمي به تهديد از سرگیواآنش سخنگو
  در اصفهان ومي اورانیساز

  ٢٠٠۵  اوت1 – ١٣٨۴ مرداد 10ه دوشنب
 اصفهان را ساتي بين المللي انرژي اتمي نامه جمهوري اسالمي داير به از سرگيري کار در تاسسازمان

 را ومي اورانی سازی مربوط به غنیاتحاديه اروپا به ايران هشدار داد در صورتي آه برنامه ها. دريافت آرد
مليسا .  به خطر خواهد افتادياز سر گيرد، مذاآره ميان طرفين اروپايي و ايران بر سر معامالت بازرگان

محمد البرادعي : فلمينگ، سخنگوي سازمان بين المللي انرژي اتمي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد
يي به ايران بدهند آه در آن از ايران خواست حال آه سه آشور اروپايي قرار است مجموعه امتيازها

 ايران در آن در نظر گرفته شده، به اقدام يمساله امنيت ايران، مسائل سياسي اقتصادي و هسته ا
عجوالنه اي دست نزند، آن هم در زماني آه سازمان بين المللي انرژي اتمي در حل مسائل اينچنيني 

 . در حال پيشرفت است
ه جمهوري اسالمي داير به از سرگيري فعاليت هاي هسته ايش را  بين المللي انرژي اتمي نامسازمان

ديپلمات هاي مستقر در سازمان بين المللي انرژي اتمي گفتند اين سازمان احتماال در . دريافت آرد
 كمفرماجستجوي يافتن راه حلي براي تعويق اين امر است تا شايد عقل سليم بر شرايط آنوني ح

اروپا به ايران هشدار داد در صورتي آه برنامه اتميش را از سر گيرد، مذاآره در همين حال اتحاديه . شود
مليسا فلمينگ سخنگوي . ميان طرفين اروپايي و ايران بر سر معامالت بازرگاني به خطر خواهد افتاد

سازمان بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه با راديو فردا، از واآنش اين سازمان نسبت به درخواست 
 . ري اسالمي مي گويدجمهو
آميسيون اروپايي روز دوشنبه هشدار داد از سرگيري فعاليت هسته اي ): راديو فردا( امان فاطمه

روز يكشنبه . جمهوري اسالمي مي تواند مذاآرات بر سر برنامه هسته اي ايران را به خطر بي اندازد
شي از فعاليت هسته اي تاسيسات جمهوري اسالمي اعالم آرد در نظر دارد در عرض چند روز آينده بخ
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تاسيسات اصفهان مرآز غني سازي اورانيوم نيست، اما در آن اورانيوم فراوري . اصفهان را از سر گيرد
شده به گاز هگزا فلوريد اورانيوم تبديل مي شود آه از آن در دستگاه هاي سانتريفيوژ هم مورد استفاده 

روز دوشنبه آميسيون .  مي رودرتوليد بمب اتمي به آادر نيروگاه هسته اي و هم مورد استفاده در 
اروپايي از جمهوري اسالمي خواست تهديد خود را به از سرگيري فعاليت هسته ايش عملي نكند و به 

 : استفان مري، سخنگوي آميسيون اروپايي گفت. موافقتنامه پاريس پايبند بماند
 

افقتنامه همكاري و تجاري با ايران هستيم و واضح است آه ما در جريان يك مو:  استفان مريصداي
پيشرفت در مورد يك موافقتنامه اي به دست نخواهد آمد مگر آنكه زمينه آن آه توسط فرانسه، آلمان، 

 . بريتانيا و ايران از طريق موافقتنامه پاريس ايجاد شده پابرجا بماند
 
 نيز در پاسخ به اين سئوال راديو فردا مليسا فلمينگ، سخنگوي سازمان بين المللي انرژي اتمي: ا . ف

 : آه آيا سازمان نامه جمهوري اسالمي را دريافت آرده يا نه گفت
نامه جمهوري اسالمي را دريافت ) دوشنبه(بله، سازمان بين المللي انرژي اتمي امروز :  فلمينگمليسا

ما هم در نامه اي به . يمآرده آه در آن از ما خواسته اند پلمب تاسيسات هسته اي اصفهان را بردار
جمهوري اسالمي رسما پاسخ داديم آه در حدود يك هفته طول مي آشد تا ما بتوانيم دستگاه هاي 

 . الزم را تا پيش از آغاز فعاليت هسته اي در آنجا آار بگذاريم
 
آشن به گفته مليسا فلمينگ محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي نيز در وا: ا . ف

به تهديد ايران به ازسرگيري فعاليت هسته اي از ايران خواست به مذاآرات با سه آشور اروپايي ادامه 
مليسا .  نكندازدهد و هيچ اقدامي آه ممكن است به اين مذاآرات در اين لحظه حساس صدمه بزند آغ

 : فلمينگ همچنين درباره واآنش آقاي البرادعي به تهديد ايران گفت
آقاي البرادعي از ايران خواست حال آه سه آشور اروپايي قرار است مجموعه : ينگ فلممليسا

امتيازهايي به ايران بدهند آه در آن مساله امنيت ايران، مسائل سياسي اقتصادي و هسته اي ايران 
 آه امياو از ايران خواسته است هيچ اقد. در آن در نظر گرفته شده، به اقدام عجوالنه اي دست نزند

آن هم در زماني آه سازمان بين المللي انرژي . ند بازرسي هاي سازمان را مختل آند دست نزندرو
 .اتمي در حل مسائل اينچنيني در حال پيشرفت است

 
  را آغاز نکندی سازی خواست تا غنرانی از ایالبرادع
  ٢٠٠۵  اوت1 – ١٣٨۴ مرداد 10ه دوشنب
 حساس ی هاتي خواست تا فعالرانی از ایسته ا هی المللني آژانس بسي رئیمحمد البرادع: مهر

 . خود را آغاز نکندیهسته ا
 روز دوشنبه نامه یرانی مقامات انکهی رغم ای فرانسه، علی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 مي تسلی خود به محمد البرادعی چرخه سوخت هسته ای هاتي بر اعالم آغاز خبر فعالی را مبنیا

 . نظر کندصرف اقدام نی از تهران خواست تا از ای هسته ای المللني آژانس بسي حال رئنیکردند با ا
 به گاز ومي اورانلی کشور درخصوص تبدنی حساس ای هاتي هشدار داد که آغاز فعالرانی به ایالبرادع
ر با  کشونی و روند مذاکرات اانی شود، در واقع جری محسوب مومي اورانی سازی غنی قدم برانيکه اول
 . مواجه خواهد کردختالل با ارانی را در ای المللني بازرسان آژانس بمي تقاتي و کار تحقیی اروپاهیاتحاد

 مربوطه را ی و دستگاه هازاتي از آژانس خواست تا مهر و موم تجهی نامه ای روز دوشنبه طرانیا
 لی تبدیريوص از سرگ خود را در خصی هسته ای هاتي کشور اجازه دهد تا فعالنیبرداشته و به ا

 . آغاز کندومياوران
 یشتري اعالم کرد که به زمان بی مطبوعاتهياني بکی در رانی در پاسخ به نامه ازي آژانس نگری طرف داز
 مهر و موم ها باز شوند نکهی الزم را قبل از ای و کنترلی نظارتزاتيتا بتواند تجه) گریتا هفته د( دارد ازين

 . و مشکوک را چک کندزي سوال برانگی بتواند مواد اتمبي ترتنیدر محل نصب کند تا به ا
آژانس اعالم کرده است که به دنبال فرمول و راه :  خصوص گفتني از منابع وابسته به آژانس در همیکی

 شده از جانب نيي که موعد تعندهی آکشنبهی خود را تا ی هاتي را قانع کند تا فعالرانی است که ایکار
 تهران را متقاعد بي ترتنی ابه اندازد تا ري خود به تهران است به تاخشنهاداتي ارائه پی برا اروپاهیاتحاد

 . خود برداردی هسته ای هاتي دست از فعالی و فنیتي ، امنی تجاریازهاي امتافتی دریکند که در ازا
 

 تصميم فك پلمپ مجمتع اصفهان در حضور سران نظام گرفته شد: یآقامحمد
  ٢٠٠۵  اوت1 – ١٣٨۴اد  مرد10ه دوشنب
 عليرضا عبداهللا :  وگو ازگفت
 یتصميم ايران به از سرگير:  تاآيد آردی امنيت ملی عالی شورای آميته تبليغات و اطالع رسانرييس
 رهبر ی است آه در حضور سران نظام يعنی در مجتمع اصفهان، يك تصميم ملیا  هستهیها فعاليت

 و ميرحسين ی رفسنجانی نژاد ، اآبر هاشمیود احمد محم،یمعظم انقالب و سيد محمد خاتم
 .  اتخاذ شده استیوموس
اصفهان عصر امروز تحت نظارت آامل نمايندگان آژانس ucf " - افیيو س" است، پلمب تاسيسات قرار
  . برداشته شودی اتمی انرژیالملل بين
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سران نظام به اتفاق :  داشت ايرنا اظهاریروز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سياس"  آقامحمديیعل"
 برخالف مصالح یا  در مساله هستهیاند آه روند فعل دهم مردادماه را آخرين مهلت اعالم و تاآيد آرده

 . يستندنظام است و همه بايد به صورت يكپارچه در مقابل هرنوع اقدام در اين زمينه با
 بر ی نژاد و ارتباط آن با تاآيد ویاحمد یاتخاذ اين تصميم در آستانه آغاز رياست جمهور" در زمينه یو

 یاين موضوع جدا از بحث جابجاي: تصريح آرد"  ايران ی در روابط خارجیادامه سياست تنش زداي
 نژاد ی احمدلت آار آمدن دوی به تغيير دولت و رویاين، تصميم ملت ايران است و ربط. ها است دولت
 . ندارد

اگر ايشان نظرشان نبود .  انجام دادی دولت خود به راحتی پايانی اين آار را در روزهایخاتم" 
 آه اروپا مايل بود انجام یهمان آار.  بعد از دولت خود موآول آنندی اين اقدام را به روزهاتوانستند یم

 آار آمدن ی با روی اسالمی جمهوریا  هستهیاستراتژ" در پاسخ به اين پرسش آه یآقامحمد." دهد
 در سطح یا تصميمات آالن در بحث هسته: تصريح آرد"  و سو خواهد رفت؟دولت جديد به آدام سمت

 . شود ی دستخوش تغيير نمی و با تغيير رييس جمهورشود یسران نظام گرفته م
  تصميم جديد ايران یپيامدها* 

 تواند ی نمیاصفهان هيچ پيامدUCF   معتقد است آه تصميم ايران به فك پلمپ تاسيسات یآقامحمد
 از ی اصفهان جدایا آغاز فعاليت مجتمع هسته. و روان، ساده استی عادیاين آار، اقدام. شدداشته با

  . اورانيوم استیساز یموضوع آغاز غن
 اصفهان نبوده و آنرا رسما یا  فعاليت در مجتمع هستهیاروپا هم مخالف از سرگير: باره گفت  در اينیو

 موافقت با اين اقدام را در يك وقت خواستند یها م فقط آن.  به ما گفته استیدر جلسات خصوص
 نيفتاده ی اروپا، اتفاق خاصیبرا.  با هزار مالحظه اعالم آنند البته بدون توجه به مالحظات ايرانیديگر

 آه با هزار مالحظه و تلف آردن وقت بايد انجام آردند ی آه آنها فكر می يك بخش از آاریاست، يعن
 . ام شدشود، ما االن آمك آرديم و انج

  امنيت یاحتمال ارجاع به شورا* 
 امنيت ی ايران به شورایا  درباره احتمال ارجاع پرونده هستهی امنيت ملی عالی ارشد شوراعضو

 آژانس بارها تاآيد شده آه اقدام یها در قطعنامه: سازمان ملل در اثر اتخاذ اين تصميم اظهار داشت
 بخواهد یور عرف نبوده آه آشیدر هيچ جاي. است" موقتي"و " داوطلبانه "یساز یايران در تعليق غن

 ی ارجاع پرونده به شورای داشته باشد و از آن بویتعليق داوطلبانه را زير نظر آژانس بردارد، پيامد منف
 .  جدا استی بكنند آه بحثی ديگریساز مگر اينكه بخواهند برنامه. امنيت سازمان ملل احساس شود

 را ايجاد آنند آه ی برگردند و شرايطی بخواهند به جوسازها یمروز اروپاياگر ا:  افزودیآقامحمد
 ايجاد آرديم از بين خواهد رفت ی آه ما با زحمت زيادی برقرار شده ایها غيرمنصافانه و تند باشد، پل

 .  مجدد آن بسيار سخت خواهد بودیآه بازساز
 آه آنيم یفكر م.  خود محروم آندی از حقوق مل ايران راتواند یتهديدات آمريكا و غرب نم:  تاآيد آردیو

 منتظر بودند آه ما از قبل اين آار را انجام ها یخيل.  استی و معمولی توجيه، منطقیاقدام ايران دارا
 . دهيم
 .  در صدد برآيند آه در آژانس اجالس برگزار آنندی آه آشورهايدانيم ی نمبعيد

 است تداوم مذاآرات با اروپا بهترين گزينه * 
 ماهه و صدمه وارد شده از اين طريق ٢٠ تعليق ی و اجتماعی با اشاره به آثار مخرب اقتصادی محمدآقا

 یاين اقدام ما آامال با حسن نيت برداشت شود و اقدامات بعد:  آردی ايرانيان ابراز اميدواریبه غرور مل
 ی تخريبیها  روشنوعو هر  باشد و از هر نوع تهديد ی و همگامیاقدامات دوستانه در راه همراه

 ی و همكاری و تنش زدايی آه ما با دوستی آنند و تالش نكنند آه با تهديدات مسير اين راهیجلوگير
 است آه با عدم ارائه پيشنهادات و یاش را داريم سخت آنند آه عواقب آن برعهده آسان  بر ادامهیبنا

 . آنند ی را تخريب مرن مسيانجام تعهدات به موقع و چه با استفاده از تهديدات اي
 ايران از تواند ی آند نمی آه اروپا تا چند روز آينده ارائه میآياطرح" در پاسخ به اين پرسش آه یو

 : تصريح آرد"  تصميم خود منصرف آند؟یاجرا
 و یساز ی اگر در ارتباط با غنی اشاره نشده باشد، قابل قبول نيست، ولیساز ی در طرح اروپا به غناگر
بحث تداوم تعليق قابل قبول .  در مورد آن تصميم گرفتتوان ی ارائه دهد میليت در اصفهان پيشنهادفعا

 ، چون ما همچنان هستيمدر مورد حد وحدود و شكل اين فعاليت همچنان آماده مذاآره با اروپا . نيست
 . به مذاآراتمان به اروپا معتقديم

 یدر رابطه با زمان از سرگير:  افزودی امنيت ملی عالی شورای آميته تبليغات و اطالع رساندبير
 . آنيم یيك طرفه اقدام نم.  آنيمی هستند صحبت می با شريكانمان آه اروپايیساز یغن
  اصفهان یا  فك پلمپ مجتمع هستهیداليل ايران برا* 

 و  اصفهانیا  مجتمع هستهیها  از اين گفت وگو به تشريح ماهيت فعاليتی در بخش ديگریآقامحمد
در مذاآرات لندن پيشنهاد داديم :  پرداخت و گفتی ايران در مقطع آنونیعلت اتخاذ اين تصميم از سو
مذاآرات . داصفهان در ظرفيت پايين و تحت آنترل آامل باشUCF   اف یآه شروع به آار آارخانه يو س

مقررات آژانس و تحت  را پيدا آرديم آه حاضرند در چارچوب یدر مورد اين ترتيبات شروع شده و شرآاي
 هم تاآنون یما را بگيرند و در عوض به ما آيك زرد بدهند و به نتايج ملموسUF٦     نظارت آن گاز يو اف

  .ايم دست يافته
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به اروپا پيشنهاد داديم در مورد :  در نطنز گفتیساز ی غنی از سرگيری در مورد پيشنهاد ايران برایو
 را آه در مورد آن به توافق برسيم، راه یا ت آنكه، مرحله اوليهنخس. آنيم ی عمل مینطنز مرحله بند

 را به یساز یپس بحث غن. داريم ی را با توافق همديگر بر می بعدی و بعد از آن، گامهاآنيم ی میانداز
 را هم به چند مرحله تقسيم آرديم و نگفتيم یساز یقدم دوم موآول آرديم و همچنين خود مبحث غن

 .  دهيمیها را در نطنز انجام م  فعاليتیدر يك قدم تمام
ادامه مذاآرات در خصوص فعاليت آامل تاسيسات نطنز نيز با اين مبنا صورت خواهد :  افزودیآقامحمد

در .  آب سبك منطبق و همزمان خواهد بودی با الزامات سوخت راآتورهایهاي گرفت آه چنين فعاليت
 .  برسدی به سرانجام خوبها یبا تفاهم آامل با اروپاي توانست یچارچوب پيشنهاد ايران، آل پروسه م

 آه یها و نظارتهاي  آه ارائه آرده بوديم، غير از محدوديتیا پس، ما غير از طرح اوليه:  اضافه آردیو
 پروتكل، باز هم پذيرفتيم آه همه گامها را دوباره تعريف آنيم و به یپذيرفته بوديم، غير از شرايط اضاف

 دريافت آرديم ی از سه وزير اروپايرا یا نامه.  خود را ارائه آنيدی حاال شما هم پيشنهادهاآنها گفتيم آه
آه   و ثانيا آنشود یآه در آن به صراحت اعالم شده بود آه اوال تا اول اوت پيشنهاد جامع اروپا ارائه نم

 در یته راهبر است اين بحث را به اجالس آميیا  بحث پيچيدهیساز یآنها گفتند آه چون بحث غن
در حقيقت باز هم بحث به . آنيم ی وزرا در نيويورك موآول مس اوت و بعد از آن هم به اجال٣٠پاريس در 

 .  موآول آرده بودندیمذاآرات مبهم
پس : " در ادامه اين پرسش را مطرح آردیا  در امور هستهیآننده ايران  عضو ارشد هيات مذاآرهاين
 " ؟... به ما پيشنهاد بدهند؟ راجع به قطعات و هواپيما و خواستند یم ی راجع به چه چيزها یاروپاي

 . از اين رو، ماهيت پيشنهاد اروپا غيرقابل قبول است:  گفتیآقامحمد
 .  نداردی امروز هيچ جايگاهی است ناپخته و ناشيانه آه در دنيایپيشنهاد

آنچه آه اروپا مطرح . حاسبات است برداشت و اشتباه می آه در اقدامات اروپا پيش آمده يك خطاآنچه
در اين .  خود را رها آنيدی دهيم تا شما حق ملیايران نيروگاه و سوخت م  اين است آه ما بهآند یم

 . راشند بتی ديگریها بهانه... صورت، ممكن است اروپا نسبت به ارائه قطعات ، نيروگاه و 
 ی نشود و خود را در حالت خاصی عصبانها یي آرده از اين رفتار نامناسب اروپایايران سع:  افزودیو

 امروز مهلت ديروز ١٢قرار ندهد و با ماليمت و صبر سياستمدار با آن برخورد آند و از اين رو، تا ساعت 
خاوير "بعد از تماس . آنند را تمديد آرديم تا طرحشان را ارائه ها یبه اروپاي)  روز يكشنبه١٧ساعت (

 ی ما رسما اعالم آرديم آه اگر سوالنا نظر،یاتحاديه اروپا با خراز ی، رييس سياست خارج"سوالنا
 یساز ی در مورد غنی بكنند بايد رسما اعالم آنند آه در پيشنهاد اروپايی مساعدتخواهند یدارند و م

اين فرصت هم تمام شد و .  سوالنا داديمی امروز اين فرصت را به آقا١٢تا ساعت . بحث خواهد شد
 در اصفهان را یا  نامه شروع فعاليت هسته١٣ به آن نداشت و لذا ما ساعت یالعملايشان هيچ عكس 

 . به آژانس تسليم آرديم
ما : گفت"  تواند الزام آور شود،یتعليق يك اقدام داوطلبانه است و نم" در ادامه با بيان اينكه ی محمدآقا

 و با حضور دهيم یژانس انجام ماين اقدام داوطلبانه را فقط در مجموعه اصفهان و زير نظر آامل آ
 و تمام مواد آنيم ی آغاز مفهان و فعاليت هايمان را در اصداريم یها را بر م آارشناسان آژانس مهر و موم

 .  خواهيم آردی را تحت نظارت آژانس نگهداریتوليد
 فك پلمپ اصفهان، نقض توافقنامه پاريس نيست * 
 ی امنيت ملی عالی شورایآميته تبليغات و اطالع رسان ادامه اين گفت وگو، اين پرسش از دبيردر

 " ها در اصفهان نقض توافقنامه پاريس نيست؟ آيا آغاز فعاليت"مطرح شد آه 
 پيشرفت داشته باشد و یما در توافقنامه پاريس داريم آه مذاآرات بايست:  در پاسخ گفتیآقامحمد

 .  تاييد آندیپيشرفت آنرا بايد آميته راهبر
 بر عدم پيشرفت یدر سه ماه اول، آميته راهبر. ن آميته هر سه ما تشكيل شده است ايجلسات

 خود یاز آن به بعد، بايد اقدامات داوطلبانه خود را تغيير دهيم و به اقدامات قانون. نظرش را اعالم آرد
ز دوماه باز يك  اداديم،پس از فرصت داده شده به مذاآرات ژنو رسيديم، از ژنو باز دو ماه فرصت . بازگرديم

. ها تمام شد همه اين فرصت.  ساعت فرصت داديم٢٠روز ديگر هم مهلت داديم، از يك روز هم بارديگر 
 هيچ ی شد آه طرف اروپايی انعطاف نشان داده ايم و چون قطعشده ی آه میبنابراين ما تاآنجاي

ارائه ...) وش قطعات و  نه فریا موضوع مذاآرات، مسايل هسته( پيشرفت مذاآرات ی را برایحل راه
 توانسته يك اقدام داوطلبانه به الزام آور تبديل شود طبيعتا ما فعاليت مان را آامال زير نظر ینكرده و نم

 .  پايان آار و پايان مذاآره نيستیآه اين به معنا. آنيم یآژانس شروع م
 پايان مذاآره با اروپا و همچنين یاها در اصفهان به معن  فعاليتیاقدام ايران در از سرگير: " تاآيد آردیو

 و اميدواريم آه راه گفت داريم ی را همچنان در تعليق نگه می سازیغن.  نيستیساز یآغاز فعاليت غن
 ." وگو همچنان باز باشد

 با ما تفاهم آند، آن را روز مبارك یساز ی مربوط به غنیها هر وقت اروپا در مورد بحث:  افزودیآقامحمد
 بودند ی يهودیها ی و البها ی به خاطر آن تحت فشار اسراييلی از آنرا آه اروپايیش آوچكبخ. دانيم یم

 بكنند و بقيه آارها را با مذاآره ر تعبيی برداشتيم آه اميدواريم آنرا به خير و خوبها یرا از دوش اروپاي
 . دنبال آنند

 
 ی اتمی انرژیالملل  از نامه ايران به آژانس بينیهاي بخش
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 ی انرژیالملل  به مقامات آژانس بينی رسمیا با تسليم نامه) دوشنبه( ايران امروزی اسالمیجمهور
 ايران در اين مرآز یا  هستهیها و آغاز فعاليت UCF( ( اصفهان یا  در وين، فك پلمپ مجتمع هستهیاتم

  . اعالم آردیرا تحت نظارت بازرسان بين الملل
 مرتبط با آنرا يك اقدام ی و فعاليت هایساز ی ايرنا، ايران در نامه خود، غنی گزارش خبرنگار سياسبه
" یمحسوس" ايران و اروپا پيشرفت یا توصيف و از اينكه در مذاآرات هسته" الزام آور"و نه" داوطلبانه"

 . مشاهده نشده، ابراز تاسف آرده آرده است
پس از گذشت بيش از سه ماه : " آغاز مذاآرات با اروپا آمده استی اين نامه با اشاره به چگونگدر

 یاروپا خواهان مذاآرات طوالن  و اتحاديهیمذاآره بعد از موافقتنامه پاريس آشكار شد آه سه آشوراروپاي
 یساز ی فعاليت غنیگير از سری آه حق غيرقابل انكار ايران براخواهد ی است و بنابر اين محاصل یو ب
 ماهيت صلح آميز ی عينیها  ارائه طرح خود درباره تضمينید را انكار آند و انگيزه يا تواناي خویقانون

 و یا  و هستهی تكنولوژيك،ی اقتصادی محكم درباره همكاريهایها  ايران و نيزتضمينیا برنامه هسته
 ."  نداردیتعهدات محكم درباره مسايل امنيت

 ی آه برنامه قانونی تضمين موفقيت مذاآرات، به نحویا از عالقه ايران بریبه عنوان نشانه ديگر"
 ی ايران بتواند حمايت و اعتماد غرب را نيز با خود داشته باشد، ايران به سه آشور اروپايیا هسته

 ی برای و نظارتی،حقوقی شامل ترتيبات فنیاز آژانس بخواهند آه طرح پيشنهاد داد آه) اتحاديه اروپا(
 ايران صرفا در یا  اطمينان از اينكه برنامه هستهی برای عينیها ه عنوان تضمين ايران بیا برنامه هسته

 ی آه يك عضو از سه آشور اروپايیدر حال.  خواهد ماند، ارائه دهدیچارچوب اهداف صلح آميز باق
 از توسل به آژانس به ی سه آشور اروپاياناين پيشنهاد را پذيرفت آه عدم اجماع در مي) اتحاديه اروپا(

 ."  نمودی حل اين بن بست جلوگيری براطرف ی صالحيت و بیعنوان يك ساز و آار دارا
 از راه یا مجموعه" ايران در نامه خود به مقامات آژانس به پيشنهاد ايران به عنوان ی اسالمیجمهور
  از آمريكا و اروپا پيشنهادی دانشمندان و متخصصان مستقلی آه از سوی عينیها  تضمينیها برا حل
 : اشاره آرده آه شامل موارد زير بوده است" شده

 
 آه در واقع بهترين ی سه آشور اروپاي- منافع متقابل ميان ايران و اتحاديه اروپای و دارایروابط قو) ١

 .  طرفين ايجاد خواهد آردیها ی احترام به نگرانیتضمين را برا
 
 هيچ گونه ی و عينی فنی طريق تضمين ها ايران، با اين هدف آه ازیساز یمحدود آردن برنامه غن) ٢

 .  مربوط به اشاعه در آن راه نداشته باشدینگران
 .  و توليد پلوتونيومی درباره بازفرآوریچرخه سوخت باز، به منظور رفع نگران. الف
  LEU.  پايين ی در سطح غنایساز ی غنیتعيين سقف برا. ب
 ايران ی رآآتورهای سوختی آه برآورنده نيازهاید صرفا به حیساز یمحدود آردن دامنه برنامه غن. ج

 . باشد
 ی از امكان فنی سوخت به منظور پيشگيریها  شده به ميلهی غنیها  همه اورانيومیتبديل فور. د

 .  بيشتریساز یهرگونه غن
 آه یساز ی از برنامه غنی شده در اجرا به منظور شروع با جنبه هايی و مرحله بندیرهيافت تدريج. ه

 همراه با افزايش یساز ی به سمت برنامه غنی و حرآت تدريجباشند یرين حساسيت را دارا مآمت
 . اعتماد نسبت به برنامه

 
 : یا  و آيين نامهیگذار اقدامات قانون) ٣

  یپروتكل الحاق. الف
 .  الزام آوری از طريق قانون ملیا  و استفاده از سالح هستهیساز منع دائم توسعه، ذخيره. ب
 . قويت مقررات آنترل صادرات ايرانت. ج
 
 : یافزايش اقدامات نظارت) ٤

  ی پروتكل الحاقیتداوم اجرا. الف
 سابقه ی بیها  و تبديل به منظور ارائه تضمينیساز یحضور مستمر بازرسان در محل تاسيسات غن. ب

 . مضاعف
ارد شده به سه آشور و"  جانبيیفشارها" ايران در ادامه نامه خود به آژانس به ی اسالمیجمهور
به منظور اصالح هرگونه سوء :  پيشنهاد ايران اشاره آرده و افزوده استی در جريان بررسیاروپاي

 نكرده ی حل و فصل توافق شده موضوع آوتاهی برایبرداشت وبه منظور اطمينان از اينكه از هيچ فرصت
 و ی سه آشور اروپايیبه تعهد وزرا دو ماه ديگر، در پاسخ یباشيم، ايران با تمديد تعليق آامل برا

 توافق پاريس تا پايان ماه ژوئيه ی اجرای طرح جامع خود برای ارائه نهايینماينده اتحاديه اروپا در ژنو برا
 .  پاريس، موافقت آردافق تقريبا نه ماه بعد از توی ، يعن٢٠٠٥يا اوايل ماه اوت سال 

 اتحاديه اروپا، ی سه آشور اروپايیونه پيشنهاد از سوايران در ژنو اين موضوع را روشن ساخت آه هرگ"
 یها  برنامهی شروع تدريجی برای عينیها  اروپا از تضمينیبايد در برگيرنده برداشت سه آشور اروپاي

 بلندمدت، با روح تعليق به توقف يا ی عينیها  تبديل تضمينی ايران باشد و هرگونه تالش برایساز یغن
 ."  ايران قابل پذيرش نيستیيس سازگار نيست و بنابراين براو مفاد توافق نامه پار
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 ی خارجه در مقطعی به وزاری پيامیايران با عالقه به صيانت از مذاآرات، ط: " اين نامه آمده استدر
ترين راه حل را به سه آشور   آردن مجموعه پيشنهاداتشان بودند، منعطفیآه آنها مشغول نهاي

 : شنهاد داد اتحاديه اروپا پيیاروپاي
 ی برایاصفهان در ظرفيت پايين و تحت آنترل آامل، تازمانيكه ترتيباتUCF  شروع به آار آارخانه * 

 مذاآرات باشند، ی می بالقوه در دست بررسیواردات مواد اوليه و صادرات محصول، با شما و ديگر شرآا
  .ايم يافته هم تاآنون دست یدر مورد اين ترتيبات شروع شده و به نتايج ملموس

 
 ی محدود اوليه در نطنز يا واگذاری راه اندازیمذاآرات بيشتر در زمينه ترتيبات مورد قبول دو طرف برا* 

 نظارت و ديگر جزييات اين یمسووليت به آژانس جهت ارائه ترتيبات مطلوب درخصوص تعداد، سازوآارها
  محدود اوليه، یراه انداز

 با الزامات یهاي آامل تاسيسات نطنز با اين مبنا آه چنين فعاليتادامه مذاآرات در خصوص فعاليت * 
 .  آب سنگين منطق و همزمان خواهد بودیسوخت راآتورها

 ی از سه آشور اروپايی صادقانه خود و حداآثر انعطاف، ايران تا امروز پيشنهادی رغم همه تالشهایعل
 در یپلماتيك حكايت از آن دارد آه پيشنهاد حت و ديی اطالعالت علنیاتحاديه اروپا دريافت نكرده و تمام

 ارائه آماده ی ما برااطالعات آه براساس یپيشنهاد.  آه ارائه شود آامال غيرقابل قبول خواهد بودیزمان
 بلكه دهد، ی مورد توجه قرار نمیا  هستهی توسعه صلح آميز انرژیشده است نه تنها حقوق ايران را برا

 ايران اعمال ی آه بر اقتصاد و توسعه تكنولوژيكی و ناموجهی غيرقانونیها  در حد اصالح محدوديتیحت
 ." شده نيز نيست

اآنون مشخص است آه مذاآرات، آنگونه آه در " در نامه خود به آژانس با بيان اينكه ی اسالمیجمهور
س از پ: "براين نكته تاآيد آرده است" توافقنامه پاريس خواسته شده بود، در حال پيشرفت نيست،

 انجام داده و اد اعاده اعتمی آه ايران برای مذاآرات و اقدامات بسياری برایصرف چنين مدت زمان طوالن
 اولين مرحله از پيشنهاد ايران ی تاخير بيشتر در اجرای برایا  آه نشان داده است، هيچ بهانهیانعطاف

 در گذشته یاز هرگوه قصور ادعاياصفهان آه فارغ UCF   محدوده آارخانه ی از سرگيریوجود ندارد، يعن
 یا  بهانه،ی و با ترتيبات وسيعتر پيشنهادباشد ی از هرگونه خطر منجر به اشاعه میبوده و در واقع عار

  " .ماند ی نمی باقی آسیبرا
 مرتبط با یها اصفهان از ابتدا در تعريف آژانس مشمول فعاليتUCF  مجتمع " نامه با بيان اينكه اين
با توجه به موارد فوق، ايران تصميم گرفته است تا : ، تصريح آرده است"ده است نبویساز یغن

از ) ١٣٨٤ ردادماه م١٠ (٢٠٠٥اصفهان را از تاريخ اول اوت UCF    مربوط به تبديل اورانيوم دریها فعاليت
  .سرگيرد

طلبانه و نه يك تعليق يك اقدام اطمينان ساز داو" از اين نامه همچنين بر اين نكته آه ی بخش ديگردر
 : تاآيد شده و آمده است"  است،یالزام قانون
 ی در جهت نيل به از سرگيری ايران مايل است تاآيد نمايد آه از هيچگونه تالشی اسالمیجمهور
 بنابراين آماده است آه با حسن نيت و سريعا و آند، ی از طريق مذاآره دريغ نمیساز ی غنیها فعاليت
 .  اتحاديه اروپا ادامه دهدینظر حاصل گردد به مذاآرات با سه آشور اروپاي آه نتسجه موردیا بگونه
در همين :  تصريح آرده استی اتمی انرژیالملل  نامه خود خطاب به آژانس بينی در بخش پايانايران

 .  ادامه خواهد دادی سازی مربوط به غنیحال ايران به تعليق داوطلبانه در خصوص فعاليت ها
 

 اي ايران هشدار داد  هاي هسته به از سرگيري فعاليت نسبت آمريكا
  ٢٠٠۵  اوت1 – ١٣٨۴ مرداد 10ه دوشنب
 توسط تهران یا  فعاليت هستهی اعالم آرد، در صورت از سرگيری هشداریآمريكا روز دوشنبه ط: ايرنا
 باشد، پرونده ايران به منظور وضع یا  ساختن بمب هستهی به سوی اساسی گامتواند یآه م
 .  امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شدی به شورای احتمالیها يمتحر
 ی آاخ سفيد درباره ازسرگيریسخنگو" اسكات مك آلالن" فرانسه از واشنگتن، ی گزارش خبرگزاربه
ها و تعهداتشان پايبند نباشند،  به توافق) ها یايران(اگر آنها :  اورانيوم توسط ايران، گفتیساز یغن

 .  امنيت سازمان ملل باشيمیور خواهيم شد منتظر تصميم شورادراين صورت ما مجب
 یها  زير پوشش فعاليتآند ی واشنگتن، آشور سرشار از نفت ايران را متهم مافزايد، ی گزارش ماين

 توليد آند آه ايران اين اتهام را همواره رد آرده یا  سالح هستهآند ی غيرنظامي، تالش میا هسته
 . است

 یآرده و طIAEA (  (ی اتمی انرژیالملل  را تسليم سازمان بينیا ايران نامه: "  افزود فرانسهیخبرگزار
 درچرخه سوخت یساز ی قريب الوقوع فعالت تبديل سنگ اورانيوم را آه مقدمه غنیآن رسما از سرگير

 .  است، به ناظران سازمان ملل اعالم آرده استیا هسته
صورت گرفته با انگليس، فرانسه و آلمان  آرات سخت و چند ماهه با اين ادعا آه ايران مذای خبرگزاراين

 . الملل شد  شديد جامعه بينیاقدام ايران بالفاصله موجب ابراز نگران: را به خطر انداخته است، افزود
اي، بسيار تاخير   هستهی به منظور همكاری واقعی شكايت دارد آه اروپا درارايه پيشنهادهاايران
 . باشد" آامال غيرقابل قبول"ممكن است ) اروپا (ین نتيجه رسيده آه پيشنهاد احتمالاست و به اي آرده

 ی ايران به توافق دست يافته پاريس، پاافزايد، ی فرانسه در گزارش خود به نقل از مك آلالن میخبرگزار
 . بند باشد
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 ی اورانيوم و ازسرگيریزسا ی آه گفت و گوها ادامه دارد غنی توافق از ايران خواسته شده تا زماندراين
 . را به حال تعليق درآورد) چرخه سوخت( فرايندیها فعاليت
 ها، به همراه آمريكا، معتقد هستند ايران بايد به موافقتنامه پاريس پايبند باشد یاروپاي:  آلالن گفتمك

 . و به آار با اروپاييان تا حل مسئله ادامه دهد
 فرايند یها ه ايران موافقتنامه مذآور را نقض آرده و فعاليتايم چنانچ ما به وضوح گفته:  افزودیو
 ی خواهيم داشت و با دوستان اروپايی را از سربگيرد، ما ناچار چشم به برداشتن قدم بعدیساز یغن

 .  گفت و گو خواهيم آردیمان درباره اقدام بعد
، مخالف سرسخت " لتونجان بو" آاخ سفيد چند ساعت پس از انتصاب ی سخنگوافزايد، ی گزارش ماين

 . ايران، به سمت سفير آمريكا در سازمان ملل، اين اظهارات را عنوان آردیا  هستهیها برنامه
  نخست وزير انگليس هشدار به ايران را تكرار آردیسخنگو
  ٢٠٠۵  اوت1 – ١٣٨۴ مرداد 10ه دوشنب

 ینبه در از سرگيراقدام يكجا" نخست وزيرانگليس روز دوشنبه نسبت به آنچه آه ی سخنگويك
 . خواند، به ايران هشدار داد " یا  هستهیفعاليتها

 آه از آنيم یتصريح م) ايران(ما به آنان :  روزانه خود با خبرنگاران گفتی سخنگو در آنفرانس خبراين
 .  آنندی آه مغاير با توافقنامه پاريس باشد، خودداریا برداشتن هرگونه گام يكجانبه

سه آشور " بسيار مشكل شدن ادامه مذاآرات" را سبب یا  هستهیبه فعاليتها يكجانی از سرگيریو
ما در : داد،گفت ی از خبرنگاران پاسخ میاين سخنگو آه به پرسش يك.  آردی با ايران ارزيابیاروپاي

 . تالشيم تا نيت ايرانيان از اين اقدام را دريابيم
 خود در ی با شرآای آنند، ما نيز فوریپافشار) يا  هستهی فعاليتهایدر از سرگير(اگر آنان :  افزودیو

 .  خواهيم شدی وارد رايزنیا  هستهیالملل  حكام آژانس بينیشورا
 از بيانيه روز گذشته وزارت خارجه ی نخست وزير انگليس بطور آامل برگرفته از بخشی سخنگواظهارات

 .  در اصفهان بودیا ه هستی فعاليتهای از سرگيریاين آشور در واآنش به تهديد ايران برا
 جديد خود را تا روز ی هشدار داده بود چنانچه پيشنهادهای دو روز پيش به سه آشور اروپايايران

 اصفهان را از سر خواهد یا  اورانيوم در پايگاه هستهیساز ی از فعاليت غنیدوشنبه ارايه نكنند، بخش
 . گرفت

حاديه اروپا آه طرف مذاآره با ايران بر سر مساله  اتی عالی و آلمان به همراه نمايندگانگليس،فرانسه
 ادامه ی را برای جديدیخود وعده آرده بودند آه پيشنهادها" مي" هستند در نشست ماه یا هسته

 .  به ايران ارايه آنندیمذاآرات تا پايان ماه ژوييه گذشته و يا اوايل ماه اوت جار
ر شد، اعالم آرد آه سه آشور طرف مذاآره باايران  آه ديروز منتشیا  خارجه انگليس در بيانيهوزارت

  . جديد خود را ظرف يك هفته ارايه خواهند آردیپيشنهادها
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

نويس قانون  پيش: ي تدوين قانون اساسي عراق در مجمع ملي اين آشور اعالم آرد رييس آميته
 . به مجمع ملي ارايه خواهد شد)  مرداد٢٤  ( اوت ١٥  قرر آن اساسي در موعد م

  ٢٠٠۵  اوت2 – ١٣٨۴ مرداد 11ه سه شنب
ي  به نقل از خبرگزاري آويت، همام حمودي، رييس آميته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي در بررس: تدوين قانون اساسي عراق طي سخناني در نشست مجمع ملي عراق اظهار داشت
ي شيعه نيز  خصوص فصل اول قانون اساسي هنوز به پايان نرسيده و اعضاي ليست ائتالف يكپارچه

 . هاي بيشتر در خصوص مفاد اين فصل از قانون شدند خواهان مذاآرات و بررسي
موضوع فدرالي  هاي قانون اساسي آه هنوز توافق در مورد آن صورت نگرفته،  مهمترين بخش: وي افزود
 . اق و اختيارات رييس جمهور استشدن عر

طي نشستي آه با جالل طالباني، رييس جمهور : ي تدوين قانون اساسي عراق گفت رييس آميته
هاي عراقي در خصوص  عراق داشته، وي خواهان برگزاري نشستي ويژه بين روساي احزاب و گروه

 . هاي آه هنوز توافقي بر سر آنها به دست نيامده، شده است بخش
 

نويس  نظرها پيش شود و به محض حل اختالف برگزار مي)  مرداد١٤  ( اوت ٥  اين نشست در :  افزودوي
 . قانون اساسي در موعد مقرر آن به مجمع ملي ارايه خواهد شد

هاي  ي پيشنهادي ائتالف شيعه مبني بر افزايش تعداد حوزه از سوي ديگر مجمع ملي عراق نيز با بيانيه
 . عراق طي برگزاري انتخابات آينده در اين آشور موافقت آردانتخابات جديد در 

يگري آنها از  ي تصويب اين طرح با تحريم برخي از اعضاي ليست ائتالف و ليست العراقيه و آناره جلسه
 . ي فرصت آافي براي بررسي اين طرح روبرو شد جلسات مجمع به دليل عدم ارايه

 ٥٤٤  آميسيون انتخاباتي عراق از روز چهارشنبه با گشودن : م آرد نيز اعال- چاپ بغداد-ي الصباح روزنامه
 . نويسي از راي دهندگان را آغاز خواهد آرد مرآز در عراق آار نام

اين مراآز از آساني آه در انتخابات گذشته شرآت : يك مقام آميسيون انتخابات عراق اعالم آرد
 . آند آنها حذف شده بود، ثبت نام مينكردند و يا به دليل وجود برخي از اشتباهات نام 
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ي آغاز  چنين از شهروندان عراقي خواست تا براي آسب اطالعات بيشتر درباره اين آميسيون هم
 . مبارزات انتخاباتي و آيفيت برگزاري انتخابات به مراآز اطالع رساني آميسيون مراجعه آنند

 را براي شرآت در انتخابات مجاز ١٩٨٧/١٢/٣١  آميسيون انتخابات عراق نام نويسي از متولدين قبل از 
 . اعالم آرده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مرداد11:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  اوت2 – ١٣٨۴ مرداد 11ه سه شنب
رياست روزنامه های امروز صبح تهران در آغاز روزی که روزنامه کيهان آن را نخستين روز :بی بی سی

جمهوری احمدی نژاد خوانده و روزنامه های ديگر آن را آخرين روز رياست جمهور محمد خاتمی ناميده 
اند، مقاالت و گزارش های خود را به تجليل از محمد خاتمی و عملکرد دولت اصالحات اختصاص داده و از 

ولت اصالجات قلم چهره های مشهور سياسی، فرهنگی و هنری و علمی به پاسداشت خاتمی و د
  . پرداخته اند

در همين حال روزنامه های مخالف اصالحات به انتقادهای خود ادامه داده و از خبر مالقات رهبر جمهوری 
  . اسالمی با هيات دولت خاتمی و ابراز قدردانی از آنان هم بی اعتنا گذشته اند

سيسات هسته ای اصفهان از مرگ پادشاه سعودی، گزارش ها و گمانه زنی هايی پيرامون فک پلمپ تا
  .جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز صبح تهران است

، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در ضميمه ويژه ای با عنوان خداحافظ خاتمی به انعکاس ايران
ان ده ها مقاله و اظهار نظر درباره دولت اصالحات پرداخته و از زبان فعاالن سياسی و هنرمندان و فرهنگي

  . از آن چه در اين هشت سال رخ داده تجليل کرده است
 سخنان علی ربيعی، رييس دبيرخانه شورای امنيت ملی را در مراسم توديع با موسوی الری، شرق

وزير کشور، منعکس کرده که گفته است دولت اصالحات احتمال انقالب های مخملين و مانند آن را از 
  . بين برد

دا با عباس عبدی، اصالح طلبان را از دولت به خارج هل می دادند اما همان به گفته وی عده ای همص
  . ها امروز توصيه می کنند که کاری نشود که اصالح طلبان به سمتی ديگر ميل کنند

 در صدر عنوان های خبری خود از گاليه هايی خبر داده که خاتمی در آخرين روز رياست آفتاب يزد
  . جمهوری خود بيان کرده است 

به نوشته اين روزنامه خاتمی در بخشی از گاليه هايش گفته به سفری در خارج نرفتم مگر حادثه ای 
  . تلخ در داخل اتفاق افتاد که حواسم را که بايد در پی دفاع از حقوق ملت بود به خود جلب کند

د آن که از اول  در مراسم تجليل از دولت به ياد آورده با وجوايرانمحمد خاتمی به نوشته روزنامه 
انقالب قرار بود کسی به خاطر انديشه اش در اين نظام محکوم نشود، برای اولين بار در دوران اصالحات 

  .استاد دانشگاهی به جرم يک سخنرانی به اعدام محکوم شد
، دو روزنامه مخالف اصالحات، در نوشته های خود از مراسم تقدير و تشکر ی که در جوان و کيهان

  . خير برپا بود انتقاد کرده اندروزهای ا
 نوشته تجليل ها به نظر می رسد نتيجه ای معکوس در پی داشته باشد چون که يک بار ديگر کيهان

ثابت شده مديريت اجرايی کشور واقعا به يک تحول اساسی نياز دارد و مردم زودتر و بهتر از هر کس 
  . ديگری اين واقعيت را درک کرده اند

 عملکرد مديرانی که فارغ از دردها و رنج های کمرشکن مردم، مشغول برگزاری کيهانبه نوشته 
مراسم تشکر از يکديگر با هزينه های گزاف و خرج کردن از بيت المال برای هديه دادن به خودشان 
  . هستند، درستی رويکرد جديد و تحول آفرين مردم در انتخابات رياست جمهوری را نشان می دهد

در سرمقاله خود يادآور شده که در هشت سال گذشته بيش از هرچيز به اموری پرداخته  جوانروزنامه 
شد که در جهت رفع نيازهای مردم و احتياجات روزمره، گرفتاری ها و مشکالت زندگی آن ها نبود بلکه 

 در در جهت برآورده کردن تمنيات و آرزوهای عده ای بود که با الهام گيری از آموخته های مکاتب مادی
  . حوزه های انديشه سياسی می کوشيدند تا تجربه تلخ تاريخ روشنفکری بيمار ايران را تکرار کنند
به نوشته اين روزنامه وابسته به سپاه پاسداران توسعه سياسی، ابزاری بود برای جناح بازی و 

  . حاکميت يک حزب و گروه و در سياسی ترين وزارتخانه ها، خدمت فراموش شد
 زنگنه، وزير نفت که در روزهای گذشته به شدت زير فشار رسانه های هوادار جناح اعتمادبه نوشته 

  .راست قرار داشته، گفته است در کشور اتهام زدن جرم نيست
 به دنبال تصميم دولت به از سرگيری کار مرکز هسته ای اصفهان عمليات مقدماتی کيهانبه نوشته 

 تمهيدات الزم برای از سرگيری فعاليت اين تاسيسات آغاز فک پلمب در تاسيسات هسته ای اصفهان و
  . شد

اين روزنامه در عين حال از دو نامه ای خبر داده که از سوی نمايندگان ايران در اختيار آژانس بين المللی 
  . انرژی هسته ای قرار داده شده است

غيير دولت ترکيب هيات  طه هاشمی، نماينده سابق مجلس، گفته است با تايرانبه نوشته روزنامه 
  .ايرانی مذاکره گر هسته ای هم عوض می شود
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 در سرمقاله خود از دولت تازه خواسته به تصميم گرفته شده در مورد از جمهوری اسالمیروزنامه 
  . سرگيری فعاليت های مرکز اصفهان ادامه دهد و به سرعت کار غنی سازی اورانيوم را هم از سر بگيرد

د الريجانی در همايشی پيرامون فناوری هسته ای که در اصفهان برپا شد گفته  جواشرقبه نوشته 
  . است داشتن قدرت دفاعی هسته ای حق ايران است و شارع هم آن را به رسميت شناخته است

 نشان می دهد که حميدر ضا آصفی به دنبال سخنان جوادالريجانی، رييس مرکز شرقگزارش 
ده که از نظر دولت حکم ولی فقيه معتبر است که استفاده از بمب تحقيقات فيزيک نظری، توضيح دا

  .اتمی را حرام دانسته اند
  

 ملک فهد آماده تشييع؛ ملک عبداهللا آماده تاجگذاري 
 حجاز در اغماء ـ اصالحات در احتضار 

  ٢٠٠۵  اوت1 – ١٣٨۴ مرداد 10ه دوشنب
 زاده ـ   عالمه ـ اميرعلي

از حافظ دو مسجد مقدس مراقبت آند و به او سالمتي و تندرستي عطا خواهيم آه   ما از خداوند مي«
سعود در رياض بود آه ضمن اعالم   ؛اين بخشي از بيانيه صادر شده از سوي دفتر سلطنتي آل»آند

ملك «سعودي به بيمارستان تخصصي   پادشاه عربستان» عبدالعزيز آل سعود  ملك فهد بن«انتقال 
را از خداوند خواستار شده بود،اما » حرمين شريفين«و در آن سالمتي خادم رياض خبر داده بود » فيصل

اآنون ديگر ملك فهد پادشاه عربستان سعودي نيست، چرا آه وي بامداد امروز، دوشنبه، با پادشاهي 
 . بر سرزمين حجاز وداع آرده است

 
د داشتند، تاريخ  روز پيش آه همه مقامات سعودي سعي در خوب جلوه دادن حال ملك فه40قريب 

اي بود آه با عجله فراوان خبر سالمتي ملك فهد را به   ، نخستين روزنامه»الرياض«آند آه   فراموش نمي
 .سعودي منتشر آرده بود  نقل يك از مسؤوالن دفتر پادشاهي

نيز به نقل از مقامات آگاه در رياض نوشته بود آه ملك فهد در حالت ُآما » المنار«در حالي آه 
» بسيار بد«البته اين اين نشريه حتي تا آنجا پيش رفته بود آه وضعيت جسماني فهد را . برد  سرمي  به

توصيف آرده بود و احتمال داده بود آه حتي وي مرده باشد، اما منتشرنشدن خبر مرگ وي، براي انجام 
رست، اآنون پس از اما چه درست يا ناد. احترامات الزم براي تشييع جنازه و حتي تعيين جانشين بوده

سعود پس از لرزاني   هاي قدرت آل   فهد سبب شد آه پايه1995 روز، عفونت ريوي و سكته سال 40
شود و فقط دو سال از   خطاب مي» ملك عبداهللا«آوتاه مدتي، به دستان امير عبداهللا آه از امروز ديگر 

طور   خورده است و به» سعود  عبدالعزيز آل   بنعبداهللا«نام   امروز ديگر سكه به. تر بود، تداوم يابد  فهد آوچك
 .سعودي است  رسمي او پادشاه عربستان

 ملك فهد؛ خليفه مرحوم
سعودي اعالم آرد آه   دربار سلطنتي عربستان.  سالگي درگذشت84سعودي در سن   پادشاه عربستان

كومتش رياض را به واشينگتن سعودي آه در زمان ح  پادشاه عربستان» سعود  عبدالعزيز آل  فهد بن«ملك 
 . است  نزديك آرد، بامداد امروز دوشنبه درگذشته

طور اسمي    به بعد، تنها به1995وي از سال.  سال سن داشت84شود آه فهد در هنگام مرگ   گفته مي
 . ترين آشور جهان حكومت آرد  خيز  بر نفت

 
 ساله ملك فهد 81مير عبداهللا برادر ناتني سعودي، وليعهد اين آشور، ا  به دنبال مرگ پادشاه عربستان
 .سعودي برگزيده شد  به ِسمت پادشاهي عربستان

با «: است  سعودي در تلويزيون دولتي اين آشور خواند، آمده  رساني عربستان  اي آه وزير اطالع  در بيانيه
و تمام اعضاي » سعود  زيز آلعبدالع  ملك عبداهللا بن«جناب   نام عالي  نهايت تأسف و تأثر، دربار سلطنتي به

 ».دارم  سعود را اعالم مي  عبدالعزيز آل  خانواده وي درگذشِت خادِم حرميِن شرفين، ملك فهد بن
 سال سن داشت نيز با قطع 84سعودي آه گفت، ملك فهد در هنگام مرگ   تلويزيون دولتي عربستان

 . سعودي را اعالم آرد  دشاهآريم، مرگ پا  هاي معمول خود و با پخش آيات قرآن  برنامه
رساني حكومت عربستان سعودي ضمن اعالم مرگ پادشاه اين آشور   ، وزير اطالع»امين مدني  اياد بن«

مدني در اظهارات خود فقط گفت آه . اعالم آرد آه مراسم تشييع جنازه وي فردا برگزارخواهدشد
اي به بيماري پادشاه عربستان   نه اشارهگو  وي هيچ. پادشاه عربستان، به خاطر بيماري درگذشته است

 .نكرد
الريه به    ماه مي به دليل عارضه ذات27وي در . در رياض رخ داد» ملك فيصل«مرگ فهد در بيمارستان 

سعودي اعالم   در هنگام بستري شدن فهد در بيمارستان، مقامات عربستان. اين بيمارستان منتقل شد
 . و تب شديد استالريه  آردند آه وي مبتال به ذات

ملك «: سعودي منتشر شده، آمده است  در بيانيه مرگ فهد آه توسط خاندان سلطنتي عربستان
 ساله، وزير 77عبدالعزيز   سعودي، برادر ناتني خود، شاهزاده سلطان بن  عبداهللا، پادشاه جديد عربستان

 ». استسمت وليعهد آينده اين آشور تعيين آرده  سعودي را به  دفاع عربستان
 به سلطنت رسيد، با هدف باالبردن وجهه خود در جهان اسالم، با اعطاي 1982ملك فهد آه از سال 

گرايي اسالمي شد اما پس از آن، وي در اقدامي   امتيازات بسيار به افراد تندرو منجر به گسترش افراط
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س از حمله عراق به آويت، در آاران را برانگيخت، به نيروهاي آمريكايي اجازه داد آه پ  آه خشم محافظه
 .سعودي مستقر آنند   نيروهاي خود از جمله نظاميان زن را در خاك عربستان1990سال 

آشيد، به ويژه پس از حمالت   را يدك مي» ملك«هاي حكومت، آه فقط پيشوند   فهد در آخرين سال
بيش از پيش در حاشيه سعودي را تيره آرد،    سپتامبر آه روابط آمريكا و عربستان11تروريستي 
 .قرارگرفت

 11 نفري آه در هواپيماربايي و حمالت تروريستي 19 نفر از 15هاي رسمي منتشرشده   بنابر گزارش
سعودي بودند و به همين دليل، بسياري از مقامات دولت   سپتامبر شرآت داشتند، از اتباع عربستان

 .آنند  دي را به ترويج تروريسم متهم ميسعو  هاي علميه وهابي پادشاه عربستان  آمريكا، حوزه
گذاري محل اقامت نيروهاي آمريكايي   الدن، رهبر شبكه القاعده با بمب  پس از آنكه طرفداران اسامه بن

سعودي آغاز آردند، امير عبداهللا، وليعهد وقت   در رياض موجي از حمالت تروريستي را در عربستان
 .هاي تروريستي را برعهده گرفت  خصًا مسؤوليت سرآوب گروهعربستان و پادشاه آنوني اين آشور، ش

گرايانه آغازآرد و نخستين انتخابات تاريخ   اي با تبليغ و اشاعه افكار افراط  عبداهللا همچنين مبارزه گسترده
 . را در اين آشور برگزار آرد2005ها ـ در اوايل سال   سعودي ـ انتخابات شهرداري  عربستان

سعودي با اياالت متحده آمريكا و وابستگي    از به قدرت رسيدن از ارتباط نزديك عربستانعبداهللا آه پيش
سفيد در قبال اسالم و حمايت واشينگتن از   گيري منفي آاخ  سفيد و نيز موضع  نظامي رياض به آاخ

 .اسرائيل چندان راضي نبود، پس از به قدرت رسيدن، روابط رياض با واشينگتن را گسترش داد
اش در تگزاس   جمهوري اياالت متحده آمريكا را در اقامتگاه شخصي  ي دوبار جورج دبليو بوش، رئيسو

 .مالقات آرده است آه آخرين مالقات وي با بوش، در ماه آوريل سال جاري اتفاق افتاده است
سختي از آنچه اند آه وي به   اند، گفته   به ديدار وي رفته1995افرادي آه پس از سكته ملك فهد در سال 
هايي بسيار آوتاه   مقامات سرشناس خارجي اغلب مالقات. آه در اطرافش در جريان بود اطالع داشت

 .ها تصاويري براي تلويزيون رياض تهيه آرد  با وي داشتند، به قدري آوتاه آه فقط بتوان از اين مالقات
 در مواقعي آه ملك عبداهللا در رياض شد و وي  مي  هاي سياسي به نام ملك فهد خوانده  غالبًا بيانيه

 .گرفت  مي   وزيران حكومت را برعهده  حضور نداشت، رياست نشست
گرايي در   گيري افراط  ، يعني سه سال پس از وقوع حوادثي آه منجر به شكل1982 ژوئن 13فهد در 
 .سعودي برگزيده شد  سعودي شد، به عنوان پنجمين پادشاه عربستان  عربستان
اسالمي در ايرانِ شيعه را بنيان نهاد و از سوي ديگر،   ، از يك سو، امام خميني جمهوري1979 در سال

اند ـ با هجوم به   شود بسياري از آنان شيعه بوده  جزيره عربستان ـ آه روايت مي  مسلمانان شبه
قت مديريت مسجدالحرام و در اختيارگرفتن آنترل آن، اعالم آردند آه خاندان سلطنتي عربستان، ليا

 .خانه خدا را ندارند
سعودي آه توأم با بدنامي پادشاه به   وقوع چنين حوادثي در عربستان«: است  آسوشيتدپرس نوشته

تالش آند در راستاي » ليبرال«وي بود، منجرشد آه فهد » زن بارگي«و » قماربازي«خاطر سابقه 
ين آشور آه مسؤوليت اجراي آسب رضايت مذهبيون قدرتمند عربستان از جمله پليس مذهبي ا

 .هنجارهاي اجتماعي اسالم را برعهده داشت، گام بردارد
آند، به همين   تر از عربستاِن زادگاِه اسالم جلوه  خواست ايراِن شيعه، اسالمي سعودي نمي  عربستان

 ها دالر صرف مدارس مذهبي  را براي خود برگزيد و ميليون» خادم حرمين شرفين«خاطر فهد عنوان 
 .سعودي و حكومت مذهبي اين آشور آرد  عربستان

زائراني آه پس از مدتي از آغاز حكومت وي به سرزمين عربستان سفرآردند، نام وي را آه بر 
ي معامله »ريال«آنها ديگر با . آنند  هاي اين آشور حك شده، فراموش نمي  مسكوآات و اسكناس

الجالله؛ الملك فهد   في عهد حضرت صاحب«: تآنند آه برآن، آنار عكس فهد، چنين آمده اس  مي
 .»سعود؛ ملك المملكه العربيه السعوديه  عبدالعزيز آل  بن

 نطفه آشوب جهان
آباد، جهان اسالم را براي مبارزه با اتحاد جماهير سوسياليستي    رياض، واشينگتن و اسالم1980در دهه 

دالر صرف هزينه جنگ در افغانستان آرد و با ها   عربستان ميليون. شوروي در افغانستان بسيج آردند
الدن، براي شرآت در   سعودي از جمله ُاسامه بن  تبليغات حكومت عربستان، هزاران تن از اتباع عربستان

 . جنگ افغانستان عازم اين آشور شدند
 از خروج اما پس. دهد آه وي از حاميان اصلي مبارزان افغانستان بوده است  مي  نامه فهد نشان  زندگي

آباد، به مجاهدان آه   ،فهد نيز همانند مقامات واشينگتن و اسالم1989شوروي از افغانستان، در سال 
 سپتامبر 11هاي تروريستي همچون حمالت   افغانستان را تبديل به پايگاهي براي فراگيري فنون عمليات

سعودي را   گرفت آه عربستانهاي اول حكومتش، رهبري نام   فهد در سال. آردند، توجه چنداني نكرد
 .ترين آشورهاي خاورميانه آرده است  تبديل به يكي از مدرن

 به آويت حمله آرد و نشان داد آه 1990هنگامي آه صدام حسين، رهبر حكومت بعثي عراق، در سال 
 سعودي نيز حمله آند، اياالت متحده، فهد را متقاعدآرد آه اجازه دهد صدها  ممكن است به عربستان

 .سعودي مستقر شوند  هزار نظامي غربي از جمله زنان نظامي، براي حمله به عراق در خاك عربستان
اين اقدام فهد، خشم بنيادگرايان سعودي آه مخالف نفوذ غرب بر حكومت آشور خود بودند را برانگيخت 

 .بار رسمًا به اعتراض عليه ملك فهد بپردازند  و منجر شد آنان براي نخستين
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. هاي ضدحكومت فهد، شديدًا سرآوب شد و صدها تن از روحانيون مسلمان راهي زندان شدند  اتتظاهر
گذاري   سعودي را بمب  ، مواضع ارتش آمريكا در عربستان1996 و 1995هاي   گرايان مسلمان در سال  افراط

 . آمريكايي را آشتند25ها بيش از   گذاري  آردند و در اين بمب
سعودي نيست، با ابراز   فهد پيش از اين اعالم آرده بود وي ديگر شهروند عربستانالدن آه حكومت   بن

خشم از توسل حكومت عربستان به حمايت سربازان غربي پيشنهاد داد از مجاهداني آه در افغانستان 
اتكاي حكومت عربستان به نظاميان غربي باعث شد . اند، براي آزادسازي آويت استفاده شود  جنگيده
 .گيري آند  يش از پيش عليه خاندان سلطنتي سعودي موضعوي ب

فهد حتي پيش از سكته . سكته مغزي فهد منجر شد آه وي دچار ضعف حافظه و ناتواني در تمرآز شود
 .نيز مبتال به التهاب مفاصل، مرض قند و درد زانو بود

 جزيره حجاز  افتخارات براي شبه
سعودِي مدرن، تحصيالت ابتدايي خود را در دبستاني   عربستان، بنيانگذار »عبدالعزيز«فهد فرزند ملك 

وي زندگي راحت را .  پسر خود تأسيس آرده بود، پشت سر گذاشت42مذهبي آه ملك عبدالعزيز براي 
اما وقتي وي . برد  بسيار دوست داشت و با انجام سفرهاي بسيار از زندگي اشرافي خود لذت مي

اش انجام داد،   اطر آارهايي آه خالف شأن سلطنتي خانوادهنزديك به سي سال سن داشت، به خ
 . مورد مأاخذه قرار گرفت

 
سعودي شد و نخستين نظام مدارس   ، فهد نخستين وزير آموزش و پرورش عربستان1953در سال 
 2/3اآنون به حدود   آموز در آن سال، هم   هزار دانش30نظامي آه از . سعودي را بنيان نهاد  عربستان

 . هزار مدرسه رسيده است18 دانشكده و بيش از 83آموز، هفت دانشگاه،   ليون دانشمي
توسط » ملك فيصل«، همزمان با قتل 1975، فهد وزيرآشور عربستان شد و بعدها در سال1962در سال 

فهد در دوران هفت سال پادشاهي . يكي از برادرزادگانش به سمت وليعهدي عربستان برگزيده شد
 و پس از مرگ خالد، به 1982، وليعهد عربستان سعودي بود تا اينكه در سال »ك خالدمل«برادرش 

جزئيات چنداني از زندگي خصوصي ملك فهد در دست . سمت پادشاهي عربستان صعودي برگزيده شد
پسر بزرگ وي، فيصل، در سال . شود وي داراي سه زن و هشت پسر است  نيست ، اما گفته مي

 .قلبي جان باخت به دليل حمله 1999
 پادشاهي در انتظار

امير عبداهللا، مرد قدرتمند سعودي، چنان قدرتمندانه به اصالحات سياسي و تحكيم روابط خود با 
هاي   همسايگان و خاورميانه ادامه داد آه براي نخستين بار در تاريخ سرزمين حجاز، زنان بسان انسان

 .آشند  ند و اجرايش را هم اآنون انتظار ميزنده، حداقل حقوق انساني را براي خود شاهد شد
رسد آه در آستانه اغماء ملك فهد، وزير امور   پافشاري اميرعبداهللا به اصالحات، چنين به سرانجام مي

به نقل از آاندوليزا » فرنس پرس«. خارجه آمريكا تأآيد آرد آه رياض به اصالحات سياسي نيز نياز دارد
 بود آه رايس رابطه آمريكا با عربستان را بسيار قدرتمند توصيف آرده رايس در واشينگتن گزارش داده

اي خوب توصيف   رايس همچنين رابطه آمريكا با امير عبداهللا بن عبدالعزيز، رابطه عربستان، رابطه. است
 ميالدي، درست پس از 1995 نوامبر 29آرد آه اين رابطه ويژه از زمان اداره امور سرزمين عربستان از 

 .اري فهد، آغاز شده استبيم
المللي و شرايط جهاني با توجه به حمايت ويژه رايس از امير عبداهللا و ستايش مبارزه   اگر چه اوضاع بين

سعود حكايت دارد، ولي پيروزي   ويژه وي با تروريسم، از حمايت قاطعانه اياالت متحده از حكومت آل
جزيره عربستان و شهرهاي چون   شرق شبهشيعيان در اويل انتخابات شوراي شهر مناطق شمال 

هاي مذهبي و بدست گرفتن   احتمال افزايش مطالبات آنها را براي آزادي» قطيف«و » احساء«
شيعيان اين مناطق نفت خيز تحت حاآميت مردان . اي را افزايش داده است  هايي از قدرت منطقه  بخش
 حقوق اوليه شهروندي خود تالش بسياري يابي به بخش آوچكي از  ها براي دست  سعود، سال  آل

 .اند  هاي بسياري را متقبل شده  اند و در راه استيفاي آن، هزينه  مبذول داشته
اين شيعيان آه بسياري از مطالبات مذهبي شان در راستاي به رسميت شناختن بخش هايي از حقوق 

ين مقام مذهبي عربستان سعودي تر  بشر و آزادي مذهب به آمرنگي بسياري تحقق يافت، از بلندپايه
هاي   اين فتوا در سرزميني آه زنان با محدوديت.  ازدواج اجباري، زنان را مشاهده آردند100ممنوعيت 

اين حكم تا آن جا . بشر بود  رو، هستند گامي بلند در راستاي به رسميت شناختن حقوق  سياسي روبه
پدري آه دخترش را وادار به «الم آردند آه باعث خشنودي شد آه مقامات مذهبي سعودي رسمًا اع

تا زماني آه بر اعتقاد خود باقي است، بايد در زندان «و حتي » چنين ازدواجي آند، بايد زنداني شود
 .»بماند

شد، ولي سبب خشنودي بسياري از شيعيان   اين مورد اگر چه براي زنان پيروزي بزرگ محسوب مي
سعودي بود    فيزيكي از مسائل اقتصادي شيعيان جعفري عربستانچرا آه اين مورد. سرزمين حجاز بود

شد و پس از آن نيز اين آارت    در آن، براي زنان آارت شناسايي جداگانه صادرنمي2001آه تا سال 
 .شده است  شناسايي، تنها با اجازه يك خويشاوند مرد، صادر مي

عودي، اگر چه امير عبداهللا را ياري آرد س  اين اصالحات سياسي و مذهبي در سرزمين متعصب عربستان
سعودي را در جهان ارتقاءدهد، اما همين موضوع موقعيت وي را ترد شيوخ بلندپايه   تا موقعيت عربستان

 .آند  مذهبي آه ميان عامه مردم نفوذ بسياري دارند، متزلزل مي
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شود، اما   شته ميبه سوي پادشاهي مطلق سعودي بردا» هاي معلق اميرعبداهللا  گام«چنان آه 
 .همچنان تأثير گذارند» خاندان پول«

ترين بازار پولي جهان، بازار معامالت نفت، پس از شنيدن خبر مرگ ملك فهد، تكان شديدي خورد و   بزرگ
 .قيمت نفت را افزايش داد

 تاريخ حجاز سعودي
شناخت،   ربستان را نميجزيره ع  ها سال پيش، آه آسي جايي از دنيا و حتي شبه  سعود ده  خاندان آل
هاي روياي   هاي قبيل  پس از مدتي جنگ. زيستند  خيز مي  هاي مرآزي شمالي اين پهنه نفت  در بيابان

 .حاآميت بر سرزمين ثروتمند حجاز را در سر پروراندند
ي ها بر حجاز، عراق و اردن حاآم بودند و مستشاران نظامي انگليسي پا به پا  اين هنگامي بود آه شيخ

گذشتند و سوار بر شترهاي اعراب بيابانگردي   خود از سوئز مي  ميسيونرهاي مسيحي با آشتي هاي
خيز   جزيره نفت  آه سر و وضع آنان از دوره جاهليت تا آن زمان چندان تغييري نكرده بود، پا به اين شبه

اي آه تحت    سوريهوجوي طالي سياه از فلسطين، عثماني، آردستان عراق و  گذاشتند و در جست  مي
گشتند تا   حاآميت فرانسه بود گرفته تا سرزمين حجاز به دنبال جاي پايي براي بازرگان انگليسي مي

 .گرد، علم آنند  هاي نفتي خود را در ميان سياه چادرهاي اعراب بيابان  دآل
هايي آه   و ساير سرزمينپس از خروج آرام آرام امپراتوري بريتانيا از منطقه و انتقال آن به ايران، ليبي 

 .اي ديگر فراهم شد  هاي فرامنطقه  خواندند، فضا براي فعاليت و تحرك قدرت  مي» عجمي«ها آنان را   عرب
. اي بچشند  گاه قرار نبود طعم حاآميت بر سرنوشت خود را آسي براي لحظه  گويا مردم اين منطقه هيچ

ها هكتار آوير   هاي انبوهي آه در زير ميليون  ثروتبا رفتن يك قدرت استعماگر، قدرتي ديگر به طمع 
 .شدند  يزرع خوابيده بود، جانشين يكديگر مي  خشك و لم

آشنا شده بودند، » ابن تيميه«هايي مانند   سعود آه سران آن با افكار وهابي  در اين زمان خاندان آل
تر بودند و حتي   پسران سالكهايي آه به نسبت آنها   هاي حاآم بر حجاز شوريدند؛ شريف  ضدشريف

 .آردند  براي اقليت شيعه نيز امكان فعاليت مذهبي فراهم مي
هاي زرد و سرخ مكه و جده حاآم شدند و سران سياسي آنان شهر رياض   ها و آرسي  ها، بر آاخ  وهابي

 .شان داشت، پايتخت خود قرار دادند  را آه قرابت بيشتري با آويرهاي محل زندگي
هاي متعدد در   گيري، به ساختن آاخ  ز، مقتدرترين شاه خاندان سعود، بالفاصله پس از قدرتعبدالعزي

الدن، سرپرستي   جزيره رو آورد و معماران و مهندساني آه شيخ بن  مناطق خوش آب و هواي غرب شبه
 .رلو را بياموزندآا  سازي در سوزان مونت  هاي مختلف آاخ  آنها را بر عهده داشت، به اروپا فرستاد تا سبك

سراهاي خود افزود و   ها و حرم  در اين زمان بود آه عبدالعزيز روز به روز بر حجم و تعداد آاخ
 .هايي از خود برجاگذاشت آه حتي توان شمارش و به خاطر سپاري نام آنها را نداشت  شاهزاده

رزندان و نوادگاني بودند آه خالد، عبداهللا، عبدالسالم، عبدالصاحب، فهد، فيصل و هزاران نام ديگر ف
گذاري آنها، هيچ گاه به احتمال اختالف اين همه فرزند بر سر جانشيني خود فكر   عبدالعزيز هنگام نام

 .نكرده بود
هاي بزرگ تهيه آنند و او بتواند با توزيع آنها در   آورد تا از وي عكس  او عكاساني را از اروپا به حجاز مي

 .ت به حكومت خود توجيه آندميان مردم، آنان را نسب
شناخت و دوست داشت پسرانش با دختران اروپايي حشر و نشر   ها را خوب مي  عبدالعزيز اگر چه غربي
ترهايي چون   تيمييه و جوان  هاي ابن  پسنديد آه برگرفته از توصيه  هايي را مي  داشته باشند، اما شيوه

 .دانست  سالم مياو آنها را شيوخي عاِلم به ا. باشد» بن باز«
آار   الدن نيز چندان بي  شيخ بن. سعود پرورش يافت  شاه آينده حكومت آل» فهد«در چنين فضايي بود آه 

انديشيد؛ فهد جوان آه خود را   به افزايش و تقويت نسل خود مي» عبدالعزيز«نبود و همپاِي ياِر غاِر خود 
 .را براي فرزند تازه متولد شده خود برگزيد» سامهُا«آرد بن الدن، نام   براي جانشيني پدر آماده مي

آرد، از زندگي   سراهاي زنان پدرش زندگي مي  فهد آه تا اواسط سي سالگي در رياض و در ميان حرم
 .يكنواخت در رياض خسته شده بود

در رياض چشم به جهان .  م1923آه در سال » فيصل آل سعود  عبدالرحمن بن  عبدالعزيز بن  فهد بن«
شروع به آموزش خواندن و نوشتن آرد و مدتي بعد براي » امراء«شوده بود، در همين شهر در مكتب گ

 .يادگيري قرآن به مكه رفت
ورزي، ادبيات، مطالعه   فهد در سنين چهل سالگي به يادگيري آموزش زبان انگليسي، سياست

ا بتواند پس از مرگ پدر، هاي خاطرات رؤساي پيشين آشورهاي جهان و عقايد جديد روآورد ت  آتاب
 .، جاي او را پر آند»عبدالعزيز بن عبدالرحمن«

جزيره هم نتوانست در عقايد وهابي خود تغييري ايجاد   اما با اين همه يادگيري و سفر به خارج از شبه
رابطه برقرار آرد تا بتواند با آنها   نشين ديدار مي  او با توصيه پدر، هر روز با ريش سفيدان قبايل باديه. آنند

 .آند و سلطه حكومت آينده خود را تحكيم بخشد
وزير    نخست1967 به عنوان وزير آشور، در سال 1962عنوان وزير معارف، در سال    به1953فهد در سال 

، شيوخ سعودي با ) م1982 (1402 شعبان سال 21در . عنوان وليعهد انتخاب شد   به1975و در سال 
 .پدرش را تسليم گفتندفهد بيعت آردند و مرگ 

هاي نخست وزيري، رياست شوراي امنيت ملي، رياست   واحد، عالوه بر پادشاهي، سمت   فهد در آن
عالي جوانان، رئيس   ها، شوراي  عالي آموزش و دانشگاه  شوراي عالي نفت، رياست شوراي

 .عالي نيروهاي مسلح را بر عهده داشت  عالي خاندان حاآم و فرماندهي  شوراي
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نامي آه هيچ مسلماني در . را براي خود برگزيد» خادم الحرمين الشريفين« فهد، لقب 1986در سال 
 .ساير آشورهاي اسالمي حاضر نشد آن را براي وي به آار بندد

است، فهد پس از مرگ برادرش ملك خالد، در » فهد بن عبدالعزيز«سعودي   پادشاه آنوني عربستان
به خاندان » حصه«فهد از طرف مادرش . سعودي را به دست گرفت  ، سلطنت عربستان1982سال 

هاي قديم   هستند آه از زمان» بدارين«اي از قبيله   شاخه» سديري«خاندان . منسوب است» سديري«
سعود   سكونت دارند و از اول قيام دولت سعودي از شديدترين و تندروترين ياران آل» وادي الدواسر«در 

 .بودند
هائي هم ميان اين خاندان صورت   سعود دارند، ازدواج  ي عالوه بر دوستي قديمي آه با آلخاندان سدير

سعود   هائي آه بين آل  از جمله ازدواج. گرفته آه بيشتر سبب نزديكي اين دو خاندان شده است
هاست يكي از آن» حصه«سدير است آه   سعود با سه تن از دختران آل  سدير انجام شده، ازدواج ابن  وآل

دختر سعد سديري است آه مادر سعد، » جوهره«اند و ديگري   آه از او فهد و شش برادرش تولد يافته
ازدواج نمود آه از او نيز سه » هيا«سعود پس از اين زن، با خواهر او   ابن. مساعد، و عبدالمحسن است

 .هاي بدر، عبداهللا و عبدالمجيد متولد شدند  پسر به نام
هاي مكري آه با خاندان سديري آرده بود، خاندان سديري در زمان وي در   ت ازدواجعبدالعزيز به جه

. هاي حساس حكومتي در اختيار آنها بود  دولت سعودي مقام بلندي داشتند و قسمتي از ُپست
اينان از . شرقي رياض قرار دارد  ها شامل منطقه نسبتًا وسيعي است آه در شمال  سرزمين سديري

» سدير  آل«و » سديريون سبعه«و شش برادرش را » فهد«سعود بودند آه از اين روي،   يه ابنوفاداران اول
 .گويند  مي

 حجاز؛ جايي براي سلطنت
سعودي در حالي در بستر بيماري مرگ را   سعود، پادشاه سرزمين عربستان  عبدالعزيز آل  ملك فهد بن

سعودي، تنها پيشوند    است از پادشاهيها  پذيرا شده است آه اين پادشاه، سرزمين حجاز، مدت
 .برايش به لقب مانده است و بس» ملك«

خادم حرمين شريفين آه قريت دو دهه است حتي به زيارت حرمين مشرف نشده است، در حالي 
جايي براي «آند آه عربستان در طول تاريخ، هميشه   سعود را ترك مي  آل» مردساالر«حكومت 
خواه مردساالر اين سرزمين حتي در زمان رواج شورا پس از   تماميتسلطنت . بوده است» سلطنت

 .گزيد  اسالم نيز از ميان مردان و بر اساس سن و سال و نام و نسبت خانوادگي، حاآمان خود را برمي
سرزمين حجاز و شتر، هنوز نيز جايي براي سلطنت مردان است؛ چنانكه وزير امور خارجه آمريكا آه يك 

 .آند  ز حكومت مردان مقتدر سعودي حمايت ميزن است نيز ا
دانند آه پس پادشاهي اميرعبداهللا، آيا اصطالحات در اين سرزمين   اما در اين ميان، هنوز شيعيان نمي

 .اي  گذشت زمان بهترين برهان است براي اثبات هر قضيه. رود يا نه  حجاز به احتضار مي
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