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

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثرن الملليبيمهم رويدادهاي 
  

  :جهان در هفته اى آه گذشت
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جنگ عراق آموخته است، در جهت   ماه١۵اياالت متحده آمريكا، اآنون مى آوشد درسى را آه از تجربه 
همزمان با اين تحول، . عراق به آار بندد آاهش بحرانتنظيم سياستى تازه براى نزديكى با اروپا و 

  .هستيم شاهد تالش اوپك براى آاهش بحران انرژى نيز
جورج دبليو بوش به  برآنارى جورج تنت رئيس سيا و يكى ديگر از مسئوالن بلندپايه اين سازمان، سفر

نگ عراق را، مى توان نشانه اى هميشگى ج اروپا و ديدار او با پاپ و فرانسوا ميتران، به عنوان مخالفان
اين دو رويداد، به ويژه از آن جهت اهميت مى يابند . آرد از چرخش سياست آمريكا در مورد عراق قلمداد

 سازمان ملل متحد و آغاز به آار دولت  آمريكا و انگلستان به شوراى امنيت آه با ارائه قطعنامه تازه
 .همزمان شده اند موقت عراق

آشور و حضور چشمگير زنان، اين  ق، با ترآيبى از نمايندگان همه اقوام و مذاهب ايندولت موقت عرا
 تيم تازه اى آه قرار است  .سيستانى روبرو شد هفته اعالم موجوديت آرد و با پشتيبانى آيت اهللا

  مشارآت جدى خود در تصميم عراق فراهم سازد، با تاآيد بر حق زمينه برگزارى انتخابات آزاد را در
يك روز پس از تعيين دولت موقت . براى جلب اعتماد مردم عراق برداشت  گيرى ها، نخستين قدم را

 انگلستان، با هدف جلب نظر آلمان، فرانسه و روسيه، پيش نويس قطعنامه اى را آه قبال جديد، آمريكا و
قبلى، درباره   نويسپيش. تسليم شوراى امنيت سازمان ملل متحد آرده بودند، مورد بازنگرى قرار دادند
نيروهاى موتلفين از اين  ميزان مشارآت دولت موقت عراق در تصميم گيرى ها و زمان عقب نشينى

 نسخه  نشان مى دهد آه” تسايتونگ نويه سورشر“ گزارش روزنامه  .آشور سكوت اختيار آرده بود
ه و خروج نيروهاى بيشترى در نظر گرفت جديد قطعنامه ، براى دولت موقت عراق حق تصميم گيرى

پيش نويس تازه، با نظر موافق دولت . آرده است  ميالدى پيش بينى٢٠٠۶ائتالف را، در آغاز سال 
 .غازى الياور به عهده گرفته است موقت عراق روبرو شد آه رياست آن را

نت رئيس ماه ها تعلل، سرانجام با آناره گيرى جورج ت همزمان با اين رويدادها، جورج دبليو بوش، پس از
ماه هاى اخير از سوى رسانه هاى گروهى آمريكا متهم شده بود آه  جورج تنت، در. سيا موافقت آرد

 گزارش هاى نادرستى در زمينه سالح هاى آشتار جمعى اين  حمله به عراق، در ماه هاى پيش از
  .آاخ سفيد قرار داده است آشور در اختيار

  اروپا بوش در
براى ديدار با رهبران  تنت و يكى از همكاران بلندپايه او، رئيس جمهور آمريكاپس از آناره گيرى جورج 

دى ولت آلمان، با توجه به آثرت تعداد  به گزارش هفته نامه. ايتاليا، واتيكان و فرانسه راهى اروپا شد
ضمن اين هفته نامه، . پليس مامور حفظ امنيت رم شدند  هزار١٠مخالفان حضور ايتاليا در جنگ عراق، 
 بوش به واتيكان را نيز راهى دشوار   سفر جورج دبليو جنگ عراق، اشاره به مخالفت هميشگى پاپ با

اقدام آاخ سفيد را، براى نزديك شدن به واتيكان و دولت هاى اروپائى مخالف  اما به هر رو،. دانست
 ان غلبه بر بحرانزيرا تنها يك سياست مشترك جهانى است آه امك. توان به فال نيك گرفت جنگ، مى

 .عراق را خواهد داشت
مثبت اوپك براى مقابله با بحران انرژى  چاره انديشى براى آرام ساختن عراق، اين هفته ضمنا با اقدام

 درصد افزايش يافته است، ٢٠آه در پنج ماه اخير بيش از  اوپك، براى اثر نهادن بر نرخ نفت،. همراه بود
 هزار بشكه ديگر نيز بر ۵٠٠فزود و اعالم آرد آه از ماه اوت امسال روزانه ا دو ميليون بشكه بر توليد خود

 . مى افزايد ميزان اين
 آشتار پزشكان بدون مرز

فرارى طالبان،  در آنار اين تحوالت مثبت، از قتل پنج عضو سازمان پزشكان بدون مرز به دست نيروهاى
بدون مرز، يكى از نهادهاى  سازمان پزشكان. بايد به عنوان دردناك ترين حادثه سياسى هفته ياد آرد

خدمات پزشكى در سراسر جهان، هيچ   نيازمندان  به  غيردولتى بين المللى است آه تاآنون جز آمك
ناجوانمردانه اعضاى اين سازمان خوش نام، محروم  تنها نتيجه قتل.  نداشته است  نقشى در سياست

 خدمات تيم هاى پزشكى است، آه بدون هيچ دسترسى به ساختن مردم تهى دست افغانستان از
سازمان پزشكان . شرايط خطرناك افغانستان به آنان آمك آنند چشمداشت مالى حاضر شده اند در

فاجعه خونين، همكاران خود را از مناطق ناامن افغانستان به آابل فرا خواند و  بدون مرز، در پى بروز اين
و زندگى  ا اطالع ثانوى به مواردى محدود خواهد آرد آه به مرگآرد خدمات خود را در اين آشور ت اعالم

    .انسان ها مربوط مى شود
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
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آمريكا، متهم شدن تهران به دريافت  ادامه تنش با آژانس بين المللى انرژى اتمى، هشدار رئيس جمهور

مناسبات با ترآيه و سفر وزير نفت جمهورى اسالمى به  آدهاى محرمانه آمريكائى ها از عراق، بحران
  .هفته ايران بودند دمشق، مهمترين رويدادهاى اين

مد دآتر مح. ندارد اختالف ميان جمهورى اسالمى و آژانس بين المللى انرژى اتمى، ظاهرا سر پايان
زمينه منبع خريد اورانيوم هاى غنى  البرادعى رئيس آژانس، اين هفته، بار ديگر اعالم آرد آه هنوز در

در حالى آه . ميان وى و مسئوالن ايرانى وجود دارد شده و ابعاد استفاده از سانتريفوژها، ابهاماتى
مى آند، ايران در ماه تالش در راه توليد سالح هاى هسته اى  آمريكا جمهورى اسالمى را متهم به

 آه از غنى سازى اورانيوم تنها قصد استفاده  نكته تاآيد ورزيده است هاى گذشته همواره بر اين
جمهورى اسالمى ضمنا در برخورد با آژانس انرژى .  توليد سالح اتمى نيست در صدد غيرنظامى دارد و

تاگس  اما روزنامه. توليد آرده استهمواره ادعا آرده بود آه سانتريفوژها را در داخل آشور  اتمى
 آه  اعتراف آرده ايران براى نخستين بار“:  به نقل از محمد البرادعى نوشت تسايتونگ، اين هفته

 .”سانتريفوژها را از خارج خريدارى آرده است
 هشدار بوش

ئيس بوش ر در حالى آه مشكل ايران و آژانس انرژى اتمى همچنان الينحل مانده است، جورج دبليو
در عراق حامل  جمهور آمريكا، پس از گزينش دولت موقت عراق، هشدار داد آه استقرار دموآراسى

واشنگتن، رئيس جمهور  به گزارش پايگاه اينترنتى آاخ سفيد. پيامى روشن براى ايران خواهد بود
و همه آسانى براى آزادى ايرانى ها   يك عراق آزاد،“: آمريكا، در يك آنفرانس مطبوعاتى اظهار داشت
 .”است آه خواهان آزادى در ايران هستند، حائز اهميت

 با متهم شدن احمد  يكسو هشدار مجدد آاخ سفيد و ابراز نگرانى رئيس آژانس انرژى اتمى، اين بار از
تيرگى مناسبات جمهورى اسالمى و   همراه است و از سوى ديگر با چلبى به جاسوسى براى ايران

جمهورى اسالمى آبستن بحران هاى تازه  مى توان گفت آه سياست بين المللىبه اين دليل . ترآيه
رئيس دفتر سرويس “: اتهامات احمد چلبى نوشت خبرگزارى فرانسه، اين هفته در مورد. اى است

مذاآرات خود با احمد چلبى را به صورت تلگراف براى تهران مخابره  مخفى ايران در بغداد، اخيرا جزئيات
 شدند و ادعا آردند چلبى در اين پيام  آمريكائى موفق به خواندن اين تلگرام ن مخفىمامورا. آرد

تلگراف خود  چلبى در.  آمريكائى ها را در اختيار ايران قرار داده است  رمز باز آردن آد مخفى تلگرافى
فرانسه، اف گزارش خبرگزارى  به. ” به دست آورده است  يك آمريكائى مست  ادعا آرده آه اين رمز را از

آشف رازهاى مربوط به جاسوسى  بى آى اآنون در جست و جوى آمريكائى مست است و سيا در پى
  .چلبى براى ايران
 آتش زير خاآستر

از واگذارى اداره  هم خبرداد آه ايران به صورت قطعى( چاپ ترآيه) همزمان با اين اتفاق، روزنامه وطن 
به . ترآى است، خوددارى مى ورزد آه يك شرآت” تاو“ه شرآت امور فرودگاه بين المللى امام خمينى ب

مقامات بلندپايه ترك، . جارى به اطالع ترآيه رساند نوشته اين روزنامه، ايران تصميم خود را در آغاز هفته
اين آشور، ظرف هفته هاى اخير براى حل مشكل با ايران دست به  از جمله عبداهللا گل وزير خارجه

مقامات ترك، پيشاپيش اعالم آرده بودند آه قطع . آه بى حاصل ماند اى زدندتالش هاى گسترده 
  .شرآت تاو نتايج نامطلوبى در مناسبات ميان دو آشور به بار خواهد آورد همكارى ايران با

تشكليات،  رهبران اين. آا است.آا. خاآستر ديگر، در مناسبات ميان ايران و ترآيه، مساله پ آتش زير
بس خود پايان خواهند   اعالم آتش بس آرده بودند، اخيرا اعالم آرده اند آه به آتش١٩٩٨آه از سال 

با . عمليات تروريستى خواهند زد داد و عليه سرمايه گذاران خارجى و توريست هاى ترآيه دست به
مليات آا به ايران پناه برده اند، از سرگيرى ع.آا.پ توجه به اين آه ترك ها معتقدند بخشى از نيروهاى

 . بحرانى ديگر ميان ترآيه و ايران باشد براى اين حزب، مى تواند بهانه اى تازه
 نفت ارزان براى سوريه؟

جمهورى اسالمى ايران،  همزمان با اين رخدادها، ايرنا گزارش داد آه آقاى بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت
 به دمشق سفر آرده  مراه خوده  هيات ايرانى ى در پى نشست روز پنجشنبه اوپك در بيروت، با

محتواى مذاآراتى آه قرار است در پايتخت  خبرگزارى جمهورى اسالمى به اهداف اين سفر و. است
  دريافت آننده نفت ارزان آغاز استقرار جمهورى اسالمى، اما سوريه از. سوريه صورت گيرد، اشاره نكرد

 .است از ايران بوده
 

  پارس جنوبي به زودي انتخاب مي شوند   16 و 15برندگان مناقصه فازهاي 
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  . پيشرفت فيزيکي براساس برنامه زمانبندي ازمهمترين اهداف محسوب مي شود 
پيشرفت پروژه :  پارس جنوبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت16 و 15مجري جديد فازهاي 

  .همترين اهداف محسوب مي شودبراساس زمانبندي تعيين شده از م
هم اکنون درحال بررسي پيشنهادات ارايه : سهراب بهلولي قشقايي درباره آخرين وضعيت پروژه گفت

  .شده از سوي شرکت کنندگان در مناقصه هستيم
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  .نتيجه مناقصه به زودي اعالم مي شود : وي بدون ذکر تاريخ دقيقي گفت
کت کنندگان در اين مناقصه به چند دسته تقسيم مي شوند براساس گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شر

که  گروه اول مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل با همکاري چند شرکت خارجي از کشورهاي 
انگليس، ژاپن و کره و چند شرکت داخلي، در گروه دوم نيز  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و 

  .رجي در مناقصه شرکت کرده اندشرکت پتروپارس با همکاري يک شرکت خا
 ميليون متر مکعب گاز تصفيه شده در روز، بيش از يک ميليون تن در سال گاز 50از اين فازها : وي افزود

  . هزار بشکه ميعانات گازي در روز و يک ميليون تن اتان درسال توليد خواهد شد80مايع ، 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   المللي انرژي اتمي براي مبارزه با تروريسم هسته اي  طرح جديد آژانس بين
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 رئيس اداره امنيت هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي از Dr. Anita Nilssonدکتر آنيتا نيلسون 
  .  طرح جديد و رويکرد بلند مدت آژانس براي مبارزه با تروريسم هسته اي خبر داد 

زارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري آژانس بين المللي انرژي هسته اي  دکتر آنيتا نيلسون به گ
Dr. Anita Nilsson رئيس اداره امنيت هسته اي آژانس در يک سخنراني در موسسه روابط بين الملل 

اي مبارزه با افزايش تهديدات جهاني تروريسم هسته اي ، آژانس يک طرح جهاني بر: رويال لندن گفت 
  . با تروريسم هسته اي دارد 

در مرکز اين طرح متخصصاني شرکت دارند که به کشورها براي بهتر کردن امنيت خود بر ضد فعاليتهاي 
  .تروريستي با استفاده از مواد هسته اي و راديو اکتيو کمک مي کنند

اجراي سه ساله اين طرح در  کشور و يک سازمان براي 24 ميليون دالر بوسيله 27 ، 2004در ماه مارس 
  . کشور نيز کمکهاي ديگري را براي طرح پيش بيني کردند 14نظر گرفته شد  و 

حمايت ها شامل سرويس هاي متخصصان هسته اي و امنيتي مي شود که نسبت به چگونگي 
اين طرح که پس از . ممانعت ، کشف و پاسخگويي به تهديدات تروريسم هسته اي آگاهي دارند 

 سپتامبر در آمريکا توسعه يافت  و بر تکنولوژي هاي پيشرفته و آموزش و بررسي متمرکز 11 حمالت
  : شد، سوابق زير را شامل مي شود 

 ماموريت ارزيابي براي برآورد حفاظت فيزيکي از مواد هسته اي و کارخانه هاي انرژي اتمي 50 بيش از -
  و ديگر تاسيسات 

لتها براي باال بردن استانداردهاي امنيتي خود در تاسيسات هسته  دوره آموزشي براي کمک به دو60 -
  .اي و افزايش کنترل مواد هسته اي و راديو اکتيو 

   باال بردن سطح تجهيزات در بيشتر کشورهاي دنيا -
تهديد اصلي شانس دستيابي : وي در مورد تالش آژانس براي ممانعت از تهديدهاي تروريستي گفت 

تالش آژانس با هدف ممانعت از دستيابي تروريستها به . د هسته اي است تروريست ها به موا
. پلوتونيوم کافي و اورانيوم غني شده سطح باال براي   ساخت نوعي وسيله منفجره هسته اي است 

  :  تهديد اساسي مي شود 4اين طرح شامل 
  سرقت تسليحات هسته اي . 1
  سرقت مواد هسته اي . 2
  تيو ديگر سرقت مواد راديواک. 3
  تخريب . 4

دکتر نيلسون در مورد آژانس و اقدامات ضد تروريستي آن اظهار داشت که با مطالعه تعداد زيادي از 
سناريوها و اهداف تروريستي يک رويکرد بلند مدت براي ممانعت ، کشف و پاسخگويي به اقدامات 

   .مربوط به مواد هسته اي و راديو اکتيو تروريستي اتخاذ کرده است 
با اين حال آژانس توانايي کمي براي مبارزه با تروريسم دارد و : وي با اعالم اين مطلب  گفت 

  . سازمانهاي بيشتري براي ادامه اين مبارزه ضروري است 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
 ژانويه، 31ري انتخابات در عراق در روز تيم مشورتي سازمان ملل، در اولين گام براي زمينه سازي برگزا

يي را انتخاب آرد و قوانين انتخاباتي براي اين آشور را وضع  آميسيون انتخاباتي مستقل هشت نفره
  . آرد
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آارينا پرلي رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها در سازمان ملل، با اعالم اين خبر گفت آه به رغم شرايط امنيتي نامناسب آه  برگزاري انتخابات
مشكالت ساختاري را به وجود آورده است، اين آميسيون به خوبي و به طور مناسب، تشكيل شده 

  .است
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 ميكاييل، عبدالحسين الهنداوي، فريد: žبراساس اين گزارش، اعضاي اين تيم هشت نفره عبارتند از
حميد عباس الحسيني، ابراهيم علي علي؛ عزالدين محمد شفيق؛ مصطفي صفوت رشيد، محمد 

  .جبوري و محمد عالمي آه رياست اين هيات را به عهده دارد
  .اند؛ اما هيچيك از آنها شناخته شده نيست اين افراد از سراسر عراق انتخاب شده

هاي راي گيري و ساير  گان ثبت نام آند، جايگاهي اين هيات، اين است آه از راي دهند وظيفه
 هزار مسوول برگزاري انتخابات را 130زيرساختارهاي الزم را تعيين آند و آارمندان انتخاباتي از جمله 

  .برگزيند
ها  ي راي دادن، به عراقي آند و در زمينه چنين قوانين سياسي احزاب را ترسيم مي اين آميسيون، هم

  .دهد آموزش مي
اين هيات از لحاظ مالي و سياسي آامال مستقل است؛ چرا آه روند انتخاباتي را : ي اظهار داشتپرل

  .آند براي مدت دو سال هدايت مي
 امضاي حامي آانديداتوري وي در انتخابات را جمع آند، 500در انتخابات عراق هر فردي آه بتواند 

  .تواند در انتخابات شرآت آند مي
اين .  ميليون دالر را براي انتخابات ژانويه اختصاص داده است260 تا 250اآنون  مدولت آمريكايي عراق ه

  .ي نظام رياست جمهوري يا پارلماني اين آشور تصميم بگيرد آشور بايد پس از انتخابات، درباره
  

  تمام احزاب عراقي بايد فعاليت هاي مسلحانه را متوقف کنند 
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 وزير عراق، مردم اين کشور را به همکاري با دولت براي نابودي تروريسم، تروريست ها و در نخست

  .  راس آنها ابو مصعب الزرقاوي که تحت تعقيب نظاميان آمريکايي نيز قرار دارد، فراخواند
ي به گزارش خبرگزاري مهر ، اياد عالوي نخست وزيرعراق امروز در پيامي تلويزيوني که از شبکه محل

هيچ تشکل يا گروه مسلحانه اي خارج از چارچوب دولت نمي تواند : اين کشورپخش شد، اظهار داشت
  .فعال باشد و با کمک گرفتن از احزاب عراقي به تمامي مظاهر مسلحانه در کشور پايان خواهد داد

  
يژه آيت اهللا اياد عالوي  وعده داد عراقي  دموکراتيک و  فدرالي ايجاد کند  و از مراجع ديني به و

  .سيستاني براي حمايت از روند سياسي در عراق تشکر کرد
نخست وزيرعراق در نخستين سخنراني خود پس از پذيرفتن مسئوليت کابينه موقت عراق، عراقي ها 
را به همکاري با دولت براي   نابودي تروريسم و تروريستها و در راس آنها ابو مصعب الزرقاوي که تحت 

اين همکاري امنيت و سالمت خانواده هاي :  آمريکايي نيز قرار دارد، فراخواند و گفتتعقيب نظاميان
  .عراقي را از شر گروه هاي خالفکار حفظ مي کند

وي همچنين گفت که به زودي قوانين خاصي براي ورود اتباع  بيگانه به کشور و کنترل مرزها و  
  .ممنوعيت ورود غير قانوني آنان  صادر خواهد شد

  
ياور با تاکيد براينکه هيچ جايگاهي براي فعاليتهاي مسلحانه خارج از چارچوب دولت وجود ندارد گفت ال

گروه هاي شبه نظامي را منحل خواهد کرد وتالش دارد تا اعضاي اين گروه ها در تشکيالت ارتش، 
  .پليس و نيروهاي امنيتي فعاليت کنند

دانست و گفت که تالش خواهد کرد تا ارزش دينارعراق وي بيکاري را بزرگترين خطر براي اقتصاد عراق 
  .را باالبرده و ميزان توليد نفت را افزايش دهد

  
 نخست وزير عراق با پيش بيني اينکه کشور عراق در آينده از مشکالت اقتصادي روبرو شود، اظهار 

 آنچه که کابينه اش براي لغو بدهي هاي که ملت عراق از آن رنج  مي برد فعال است و: داشت
  .مشکالت  اقتصادي را افزايش مي دهد حمالت تروريستي به تاسيسات نفتي و خدماتي است

عالوي با تاکيد براينکه وي براي تحقق وحدت ملي و حاکميت قانون فعاليت خواهد کرد، خواستار تفاوت 
شان به آنهايي که دستهاي: گذاشتن ميان مجرمان و بي گناهان در حزب بعث شد وخاطر نشان کرد

خون عراقي ها آغشته است به دادگاه ارائه ارجاع خواهند شد و بي گناهان حزب بعث نيز به جامعه 
  .خواهند پيوست
عراق به همسايگان خود تجاوز نخواهد کرد بلکه ياور آنها خواهد بود و عراق کشورآزادي : وي تاکيد کرد

  .ها و  حقوق بشر خواهد بود
بررسي طرح پيشنهادي آمريکا و انگليس در شوراي امنيت سازمان ملل نخست وزير عراق با اشاره به 

نيروهاي چند مليتي در کشور خواهند ماند تا نيروهاي ارتش ، پليس و امنيتي عراق : متحد گفت
سازماندهي شوند و خروج نيروهاي چندمليتي از عراق در زمان جاري به ايجاد بحران در کشور خواهد 

  .انجاميد
آوري اينکه عراق اشغالگري را رد وبراي پايان آن در سريعترين زمان ممکن تالش مي کند عالوي با ياد

 ماه 10 تا 8غازي عجيل الياور رئيس جمهور عراق در نشست سران گروه هشت که در تاريخ : گفت
جاري ميالدي در آمريکا شرکت خواهد کرد تا بتواند حمايت بين المللي را براي روند بازسازي عراق 

  .کست تروريسم اقتصادي را جلب کندوش
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ابراهيم الجعفري و روژ نوري شاويس دو معاون رئيس جمهوري نيز در اين سفر الياور را همراهي مي 
  .کنند

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  حكومت نامشروع  ; عراق 

  2004 ژوئن 5 -1383  خرداد16شنبه  - سرمقاله روزنامه جمهوري اسالمي
  ن الرحيم بسم اهللا الرحم

اساس حكومت آينده اين آشور را با عدم مشروعيت , تعيين دولت انتقالي براي عراق توسط آمريكا 
نماينده سازمان ملل برگزيده است ولي طبق آنچه » اخضر ابراهيمي « اين دولت را ظاهر . درآميخت 

حاآم آمريكائي » پل برمر « او فقط به نظر آمريكا عمل نموده و آنچه , خود اخضر ابراهيمي تصريح آرد 
اعتراف ديگري نيز در همين , اخضر ابراهيمي . عراق به او ديكته آرده همان را به اجرا درآورده است 

چهره واقعي دموآراسي , زمينه دارد آه عالوه بر آنكه در پرونده تاريخ معاصر عراق ثبت شدني است 
ديكتاتور عراق است و آنچه در عراق صورت ميگيرد , پل برمر : او گفت . آمريكائي را نيز برمال مي آند

  ... قرار دارد» برمر « پول و امضا در اختيار , زيرا در عراق , طبق اراده اوست 
باز هم دولت انتقالي عراق , حتي اگر اخضر ابراهيمي به اين واقعيت هاي تلخ اعتراف نكرده بود 

دولت . انتخاب آن توسط مردم است , متي زيرا اصلي ترين پايه مشروعيت هر حكو. نامشروع بود
وزرا و معاونان رئيس جمهورش توسط اخضر , نخست وزير , انتقالي عراق آه اسامي رئيس جمهور 

انتساب . با راي و نظر مردم عراق انتخاب نشده و هيچ ارتباطي با مردم ندارد, ابراهيمي اعالم شده 
 نماينده سازمان ملل نيز فقط خواست آمريكا را اين دولت به سازمان ملل نيز هرچند دروغ است و

لكن حتي اگر واقعا اين انتخاب مربوط به خود سازمان ملل بود نيز اين دولت فاقد , عملي ساخته 
زيرا سازمان ملل فقط ميتواند از طريق انتخاباتي آه مردم در آن راي و نظر خود را ابراز , مشروعيت بود 

ر عراق چنين اتفاقي نيفتاده و نه تنها مردم به اين افراد راي نداده اند نمايند دولت را مشخص آند و د
  . بلكه مخالفت خود رابه شكل هاي مختلف با تعيين چنين دولتي ابراز داشته اند

نامشروع بودن دولت انتقالي عراق از جنبه ديگري نيز مورد تاآيد مي باشد و آن مخالفت مرجعيت ديني 
مرجع بزرگ شيعيان عراق آه اآثريت مردم اين آشور را تشكيل , ستاني حضرت آيت اهللا سي. است 

ايشان قبال نيز خواستار برگزاري انتخابات . ميدهند رسما اعالم آرده اند دولت انتقالي نامشروع است 
فاقد , شده بودند و اعالم آرده بودند هر اقدامي براي تشكيل دولت در عراق بدون انتخابات صورت بگيرد 

  . عيت خواهد بودمشرو
در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام , در ايران نيز حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب 

اشغالگران عراق حق ندارند حتي « : خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي طي سخناني گفتند 
دقيقا , رمبناي شرعي استوار است عالوه بر آنكه ب, اين سخن . » يكنفر را به عنوان حاآم تعيين آنند 

خود آمريكا آه مدعي است براي استقرار . منطبق بر اصول دموآراسي مورد قبول غرب نيز مي باشد
انتخاب حاآمان بدون راي مردم را برخالف دموآراسي ميداند , دموآراسي به عراق لشكرآشي آرده 

 آوچك رئيس جمهور آنوني آمريكا نيز با هرچند خود به اين نظريه پاي بندي نشان نميدهد و حتي بوش
  . توسل به زور و تزوير به آاخ سفيد راه يافته است 

آنهم , اصوال حضور يك قدرت غيرمسلمان , عالوه بر همه اين مطالب , در يك آشور اسالمي مثل عراق 
نرا رد مي نامشروع است و قرآن آريم با صراحت تمام آ, قدرت متجاوز و مستكبري با مشخصات آمريكا 

ولن يجعل « آند و نامشروع بودن هرگونه دخالتي توسط چنين بيگانه اي را اعالم مينمايد و ميفرمايد 
اين جمله بسيار مهم , بدين ترتيب ) .  سوره آل عمران 141آيه (» اهللا للكافرين علي المومنين سبيال 
: اك حضرت امام خميني فرمودند  خردادشان در آنار تربت پ14آه رهبر معظم انقالب در بيانات روز 

يك اصل مسلم قرآني و ديني است و برهمين , اشغالگران حتي يك روز هم نبايد در عراق بمانند 
نامشروع است و تبعيت از آن , اساس همه دخالت ها و تصرفات آمريكا و ساير اشغالگران در عراق 

  . حرام مي باشد
. ار سياست زدگي هستند نيز قابل اعتنا نيست توجيهات سياسي بعضي عناصر و محافل آه گرفت

درست همين توجيهات است آه به اشغالگران اجازه ماندن ميدهد و مجال مبارزه را از مجاهدان غيرتمند 
, سيره پيشوايان ديني ما همواره پرهيز از اين توجيهات غيرشرعي و تمسك به متن دين بود . ميگيرد

.  ما برآنند و اين راهي است آه امام خميني پيمود و پيروز نيز شدسيره اي آه امروز نيز رهبران ديني
  . فاصله گرفتن از اين راه خواري دنيا و عقوبت سخت آخرت را در پي خواهد داشت 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خرداد١۵: هفته نامه های ايران

  2004 ژوئن 4 -1383  خرداد15جمعه  -بي بي سي 
والت مجلس، مخالفت با نقض حکم اعدام هاشم آغاجری، ثبت نام برای عمليات انتحاری، مطالب تح

اصلی هفته نامه های چاپ ايران است و نشريات منسوب به محافظه کاران در پانزدهمين سال 
  .درگذشت آيت اهللا خمينی به گراميداشت ياد بنياد گذار جمهوری اسالمی پرداخته اند
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 وابسته به انصار حزب عبرت های عاشورا و يالثاراترگان حزب موتلفه اسالمی و  اشمانشريه های 
اهللا از آغاز به کار مجلس هفتم استقبال کرده و با ارائه پيشنهاداتی از نمايندگان خواسته اند با 

  .خدمتگزاری به حل مشکالت مردم بپردازند
 جمهوری آينده نيز در عرصه سياسی ترکيب جديد مجلس می تواند در انتخابات رياست: " نوشتهشما

موفق شود و راه را برای خدمت بيشتر به جامعه در اندوختن سرمايه های معنوی برای خود هموار 
  ."سازد

نمايندگان مجلس از نقاط ضعف مجلس ششم درس بگيرند و از تمام ويژگی هايی : " نوشتهيالثارات
  ."که منجر به قهر مردم از آنها شد دوری گزينند

 نمايندگان مجلس ششم را به ايجاد اختالف و درگيری، گسترش عبرت های عاشورارمقاله نويس س
اختالف طبقاتی و فساد متهم کرده و از نمايندگان مجلس هفتم خواسته است به جبران خسارت های 

  .نمايندگان گذشته بپردازند
 انداز آينده مجلس هفتم  عملکرد چهار سال گذشته مجلس و چشمصدا و اميد جوانهفته نامه های 
  .بررسی کرده اند

آنها که امروز بر اسب مراد سوارند و آمده اند تا کاری کنند کارستان، بايد بسيار هوشيارتر :"  نوشتهصدا
و آگاه تر از حريفان خويش باشند و بدانند که سياست سالم و صلوات بر نمی دارد و بايد مرد عمل 

  ."شند و با درک زمانه باری از دوش خسته اين ملت بردارندباشند و انديشه های نو داشته با
 مجلس هفتم را به رينگ مسابقه تشبيه کرده که مردم حريفان پيشين را که در عمل به صدانويسنده 

قول های خويش ناتوان و ناکام ماندند تهی و پاک کرده و آنقدر حوصله خواهند کرد تا ببيند هماوردهای 
  .تازه چند مرده حالجند

هم بايد اين را آويزه گوش کنند که اين ملت صبور و نجيب ) مجلسيان( پهلوانان:  می نويسدصدا
بسياری از خطاها را می بيند و به خاطر می سپارد و باور دارد که عاقبت نردبان اين جهان افتادنی 

  . است و استخوان آن کس که باالتر نشسته سخت تر خواهد شکست
دياری که مقامات آن اين باور را ترويج می کنند که سياست ما عين ديانت در : " نوشتهاميد جوان

ماست و مردمان آن همچنان بر اين باورند که سياست پدر و مادر ندارد، مجلس ششم به عنوان 
حال آن که معلوم نيست اگر در مجلس . سياسی ترين مجلس و در مقام مذمت معرفی شده است

  "ی توان کنش سياسی داشت؟نبايد به سياست پرداخت کجا م
مجلس ششم نشان داد چهره واقعی قوه مقننه شورای : " نوشتهاميد جوانمهرداد خدير نويسنده 

نگهبان است، يک نهاد اجماعی که ابتدا انتخاب می کند سپس معرفی می کند و در مرحله سوم حق 
  ."دتشخيص صحت انتخابات را دارد و می تواند مصوبات مجلس هفتم را وتو کن

به نظر می رسد شورای نگهبان در مجلس هفتم کار چندان دشواری در پيش : " می نويسداميد جوان
نداشته باشد زيرا هم اکثريت منتخبان همفکر آنانند و مجلسيان نيز پذيرفته اند که يک جمع مشورتی 

 روحانی اکنون نيز اگر رئيس مجلس. بيش نيستند و قوه مقننه در عمل همان شورای نگهبان است
  ."نيست چه باک که عمال رئيس قوه مقننه دبير شورای نگهبان است که يک روحانی است

 از عملکرد وزارت خارجه انتقاد کرده و نوشته اند عدم واکنش در مقابل شما و عبرت های عاشورا
  .حوادث عراق زيبنده جمهوری اسالمی نيست

افکندگی ايران در برخی مجامع جهانی دانسته  عملکرد اين وزارتخانه را باعث سرعبرت های عاشورا
و پيشنهاد کرده الحاق ايران به پروتکل منع گسترش سالح های هسته ای مورد بازنگری قرار گيرد و 

  .همزمان با قطع رابطه با بريتانيا، با عوامل خاطی در وزارت خارجه برخورد شود
تک حرمت عتبات نوشته، شايد وزارت  با ضعيف توصيف کردن عملکرد وزارت خارجه در زمينه هشما

خارجه اين نگرانی را داشته باشد که اخراج سفير بريتانيا مناسبات ما را با اروپا بر هم بزند ولی آيا 
  عتبات عراق برای کشورمان اين ارزش را ندارد که به خاطر آن سفير بريتانيا در تهران اخراج شود؟

ن اصلی خود بيانيه طالب حوزه علميه قم را در مخالفت  که در قم منتشر می شود در عنواپرتو سخن
  .با نقض حکم هاشم آغاجری چاپ کرده است

طی دو سالی که آغاجری دستگير و حکم اعدام در باره اش صادر شده : "در اين بيانيه آمده است
رده اند هتاکان از نگرانی تا حدودی دم فرو بسته و از اهانت به مقدسات و انکار ضروريات خودداری ک

ولی چنانچه اين حکم نقض شود از فردای آن روز قلم ها و زبان های هتاکان مجددا حمله خود را به دين 
  ."و مقدسات آغاز خواهند کرد

طالب حوزه علميه قم، نقض حکم آقای آغاجری را مقدمه نقض حکم سلمان رشدی دانسته که آيت اهللا 
  . کردخمينی وی را مرتد و حکم اعدام برای او صادر

، اگر سلمان رشدی عليه اسالم، پيامبر و قرآن مطالب اهانت آميزی نوشته، آغاجری به پرتوبه نوشته 
پس چگونه برخی از حکم اعدام سلمان رشدی . تمام دين و آموزه هايش اهانت روا داشته است

  . حمايت ولی در جهت نقض حکم آغاجری تالش می کنند
 بيش از سه هزار نفر داوطلب برای اجرای عمليات شهادت طلبانه :" نوشته انديالثارات و پرتو سخن

ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادی ادامه دارد و به زودی : " و به نوشته يالثارات" ثبت نام کرده اند
  ."ثبت نام از داوطلبان شهرستانی نيز آغاز خواهد شد

عمليات عليه اشغالگران : "گرفته شده استدر فرم ثبت نام برای عمليات انتخاری سه گزينه در نظر 
  ."عتبات عاليات، قدس شريف و اجرای حکم اعدام سلمان رشدی
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  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران

  
  آخرين گروه از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي امشب تهران را ترک مي کنند 

  2004 ژوئن 4 -1383  خرداد15جمعه 
 اعالم کرد که آخرين گروه از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي امشب تهران را به يک مقام آگاه

  . مقصد وين ترک مي کنند
تا نشست آتي شوراي حکام ديگر هيچ گروه ديگري از آژانس به ايران : گفت " مهر"وي به خبرنگار 

  .سفري نخواهد داشت
 بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي اين مقام همچنين درباره گزارش اخير مدير کل آژانس

اگر چه در اين گزارش از همکاري هاي ايران تقدير و تشکر : هسته اي جمهوري اسالمي ايران ، افزود 
بعمل آمده است ، اما با اين وجود و برغم تمام تالش ها و فعاليت هاي گسترده جمهوري اسالمي ، در 

  . موعه فعاليت هاي چند ماهه ايران ارايه نشده استآن هيچ ارزيابي روشن و مثبتي از مج
وي با اشاره به اجازه ايران براي دسترسي هاي متعدد بازرسان به سايتهاي مختلف هسته اي ، که به 

مديرکل در گزارش : تاکيد او در طول تاريخ همکاري ديگر کشورها با آژانس بي سابقه بوده است ، گفت 
 ، سانتريفيوژ ، ليزر ، راکتور تحقيقاتي ، تاسيسات فرآوري UCFن خود به بسياري موضوعات همچو

اورانيوم ، پلونيوم ، پلوتونيوم و بازديد بازرسان از تمامي اين تاسيسات و همچنين مصاحبه با 
کارشناسان و متخصصان آنها ، که هر يک حجم گسترده اي از اطالعات را در بر مي گيرد ، اشاره کرده ؛ 

اين باره اظهار نظر قطعي نشده و باوجود روشن بودن تمامي سواالت ، البرادعي اين اما همچنان در 
  .نکات را همچنان باز گذاشته و تمامي اين موضوعات حل شده را ، بازگذاشته است

به نظر مي رسد که مقامات آژانس تحت تاثير فشارهاي سياسي کشورهاي غربي ، : وي تاکيد کرد
ديده گرفته و همچنان مي خواهند که اين موضوعات در شوراي حکام ماه تمام اين همکاري ها را نا

  . سپتامبر مورد بررسي قرار گيرد
بر اساس موافقت هاي جمهوري اسالمي ايران با اروپا قرار بود که بعد از تعليق غني : اين مقام  افزود 

رگردد ؛ وليکن متاسفانه سازي ، بقيه مسائل از دستور کار شوراي حکام خارج شده و به روال عادي ب
دعي بدون در بر داشتن نکته باوجود همکاري کامل تهران براي تعليق غني سازي ، گزارش البرا

  . ، حاکي از آن است که تعليق همچنان باقي مانده و شوراي حکام درباره اش تصميم گيري کندجديدي
 اصفهان را به آژانس اعالم UCFانه  ميالدي تمامي جزئيات کارخ2000ايران از سال : وي در ادامه گفت 

کرده بود و بازرسان هم به دفعات از آن بازديد بعمل آورده اند ؛ اما مدير کل اين مساله را هم مبهم 
  . قلمداد کرده است

اين گزارش جدا از آنکه حرف تازه اي : وي که خود از کارشناسان ارشد مسائل هسته اي است، افزود 
ر مواردي حاوي دروغ و موارد کذب است و حتي به صراحت با گزارش تيم هاي درباره ايران ندارد ، د

  .بازرسي آژانس تضاد دارد
 صفحه اي  1033البرادعي پاسخ مناسبي به اقدام ايران در ارايه اظهارنامه : اين مقام آگاه تاکيد کرد 

 رفع ابهام شده بود ، اما  و آلودگي ها به صورت کاملP2نداد و با آنکه تمامي موضوعات في مابين ، جز 
  . آژانس باز وضعيت پرونده هسته اي ايران را معلق نگاه داشته است

وي با اشاره به بي سابقه بودن تعداد حضور بازرسان در ايران از سه ماه گذشته تاکنون ، خاطر نشان 
  . س نمي کندبه گمان من گزارش البرادعي کمکي به افزايش اعتماد و همکاري ايران با آژان: ساخت 

اين برخورد با پرونده هسته اي ايران ، باوجود جلسات بسياري که ميان کارشناسان ايراني : وي افزود 
  . در وين و تهران برگزار شده ، سوال برانگيز است

پذيرش پروتکل ، اجراي آن پيش از تصويب در مجلس ، : اين کارشناس ارشد مسائل هسته اي افزود 
طعه سازي ، ارائه اظهارنامه ، همه و همه داوطلبانه و با هدف اعتمادسازي و تعليق غني سازي و ق

شکستن تبليغات خصمانه آمريکا بوده ؛ اما بسياري از موارد يادشده در گزارش البرادعي به صورت 
  . شاخص و برجسته لحاظ نشده است

 را به سمت جمع آژانس مي توانست با انشا و جمله بندي مناسب شوراي حکام: وي تصريح کرد 
  .شدن مساله سوق دهد

وي در پايان با تاکيد بر اين نکته که بهره مندي از تکنولژي صلح آميز هسته اي ، يک خواست و اجماع 
: ملي در جمهوري اسالمي است و مسووالن کشور در راستاي تامين نظر مردم عمل مي کنند ؛ گفت 

ه مي دهيم ؛ دنبال اعتماد سازي هستيم و کارهايمان ما با آژانس همکاري کرده ايم ؛ به همکاري ادام
نيز صلح آميز است ؛ اما حداقل انتظار مردم کشورمان اين بود که گزارش آژانس فني و کارشناسي و به 

دور از مسائل سياسي باشد و در آن تصريح مي شد که بسياري از مسائل ميان تهران و وين حل و 
  .حل و فصل شدن استفصل شده و مسايل ديگر هم در حال 

 
  نگاهي تفصيلي به گزارش مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي

  2004 ژوئن 4 -1383  خرداد15جمعه 
   تاکنون  82اعالم جزئيات جلسات و مکاتبات ميان تهران و آژانس از اسفند 
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 که شامل يک يک ديپلمات مستقر در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به گزارش البرادعي
 ، مسائل حل نشده و گامهاي بعدي ، خالصه اي از برآورد فعلي آژانس و 2004گاه شمار از ماه مارس 

نيز يک ضميمه در مورد فعاليتهاي بررسي آژانس در پاسخ به اين درخواست است ، بخشهايي از گاه 
  . شمار اخير را برشمرد

 آژانس به ايران در مورد قصد 2004 مارس 3در روز : گفت" مهر"وي به استناد اين گزارش به خبرنگار 
در نطنز و ديگر بازديدها از مناطق ) PFEP(آژانس براي  وارسي  واحد نيمه صنعتي غني سازي سوخت 

.  اطالع داد  2004 مارس 18 تا 13ديگر در ايران و بحثها در مورد برنامه هسته اي ايران در فاصله زماني 
ان به اين اظهاريه آژانس با بيان اينکه به داليل عملي از جمله آماده نبودن  اير2004 مارس 12در روز 

پرسنل ، ايران نياز دارد براي اين بازرسي که مطابق برنامه پيشنهاد شده بايد انجام مي شد ، آماده 
 مطابق برنامه اين بازرسي بايد درآخرين هفته سال نو ايراني انجام مي شده ، که به نيمه دوم. شود 

آژانس در همان روز از ايران خواست درمورد به تعويق .  به تعويق انداخته شد 2004ماه آوريل سال 
  .انداختن بازرسيها و نظارت ، فورا تجديد نظر کند 

وي با اشاره به اينکه آژانس يک توضيح شفاهي به همراه ضميمه توضيحات و نکات توضيحي ايران را در 
 از تهران دريافت کرد 2004 مارس 5بين المللي انرژي هسته اي در تاريخ  زمينه گزارش  مديرکل آژانس 

 30روز :  منتشر شد ، افزود2004 مارس 5که اين موضوع به درخواست ايران بوسيله دبيرخانه روز 
  .  صادر کرد Note 17/2004 دبيرخانه پاسخي به آن توضيحات و نکات توضيحي را در سند 2004مارس 

  
 آژانس يک توضيح شفاهي از ايران دريافت کرد که در آن بيان شده 2004 مارس 15: فت اين ديپلمات گ

 فوريه داوطلبانه توسط ايران اتخاذ شد ، صادر شده است 24دستور براي اجراي تصميماتي که روز : بود 
راني و برنامه ريزي براي اجراي اين دستور آغاز شده است اما به دليل اينکه به تعطيالت سال نو اي

ايران همچنين به .  آغاز شود2004 آوريل 10نزديک مي شويم  وارسي تعليق اين اقدامات مي تواند از 
 انجام شود که بازرسي در آن تاريخ 2004 مارس 29مي تواند در روز PFEPآژانس اطالع داد که بازرسي 

  .انجام شد 
کل و مقامات عالي رتبه آژانس در تهران با  ، مدير 2004 آوريل 6روز :  وي در توضيح اين گاه شمار افزود 

رئيس جمهور ايران آقاي خاتمي ، آقاي آقازاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي  و دکتر 
روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي  و آقاي خرازي وزير امور خارجه ايران براي بحث در مورد اجراي 

ها مقامات ايراني پذيرفتند تا با آژانس در زمينه تعدادي از مسائل حل طي اين بحث. تعهدات ديدار کردند 
 2004نشده با هدف رسيدن به پيشرفتهايي در زمينه حل چنين مسائلي تا پيش از اجالس ماه ژوئن 

  . شوراي حکام همکاري کنند 
ه و شامل بحثهاي وي با اشاره به برنامه اين بازديدها که ابتدا براي اواسط ماه مارس برنامه ريزي شد

اين بازديدها سرانجام در :  مربوط به برنامه هسته اي ايران مي شد ، به استناد گزارش البرادعي گفت 
ماموريت همچنين شامل بازديد متخصصان تکنولوژي .  انجام شد 2004 آوريل 23 تا 12روزهاي بين 

.  ايران مي شد P2ازي سانتريفيوژ سانتريفيوژ آژانس از تعدادي از اماکن مربوط به فعاليتهاي غني س
آنها همچنين تعدادي از کارگاههاي خصوصي را براي بررسي توقف مونتاژ سانتريفيوژ و توليد داخلي 

تا آن زمان هيچ توافقي در مورد شرايط . اجزاي سانتريفيوژ در آن اماکن ، مورد بازديد قرار دادند 
حاصل نشد و ) DIO(تعلق به سازمان صنايع دفاعي دسترسي به کارگاههاي توليد اجزا در سايتهاي م

  . آژانس قادر به انجام هيچ فعاليت وارسي در آن اماکن نبود
  

 آوريل معاون مدير کل در زمينه 15در روز : اين ديپلمات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود
ن المللي وزارت امور خارجه ديدار کرد در وين با آقاي زماني نيا مديرکل سياسي و بي) DDG-SG(پادمانها 

اما در آن زمان هيچ . بحث کند ) DIO(تا در مورد شرايط دسترسي آژانس به سايتهاي متعلق به 
 آژانس با يک هيئت ايراني به سرپرستي آقاي 2004 آوريل 21 و 20در روزهاي . توافقي حاصل نشد 

 در ايران به آنها 2004 آوريل 6ه مسائلي که در جلسه ناصري مشاور ويژه دولت ايران ديدار کرد تا در زمين
  . بحث کنند DIOاشاره شد از جمله دسترسي به سايتهاي 

تصريح " مهر" در گفتگو با 2004 مي 5 آوريل تا 24وي با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در دوره بين 
( يشگاههاي چندمنظوره جابر ابن حيان،آزما) TRR(آژانس بازرسيهايي را از رآکتور تحقيقاتي تهران : کرد 
JHL (  کارخانه تبديل اورانيوم ،)UCF ( و آزمايشگاه توليد سوخت)FEL ( عالوه بر بازديدها، . انجام داد

  . بحثهايي در زمينه آزمايشهاي تبديل اورانيوم قبلي ايران صورت گرفت 
هايش براي بازرسيهاي مستقل از تعليق  آوريل ، آژانس به ايران در مورد درخواست26به گفته وي در روز 

 اطالع داد و اشاره کرد که پيش DIOداوطلبانه توليد داخلي اجزاي غني سازي سانتريفوژ در سايتهاي 
از چنين بازرسيهايي آژانس بايد از ايران تعهد بگيرد که ايران با اقداماتي که بوسيله آژانس تعيين شده 

  .اند موافقت خواهد کرد 
   

  ، آژانس نتايج تحليل خود را از 2004 آوريل 27در روز : يادشده با اشاره به اين موضوع ، افزودديپلمات 
و مرکز تکنولوژي هسته ) TNRC(نمونه هاي محيطي که پيش از آن در مرکز تحقيقات هسته اي ايران 

 2004نويه جمع آوري شده بود و همچنين نتايج تحليل نمونه هاي محيطي که در ژا) ENTC(اي اصفهان 
 جمع آوري شده بود را به اطالع ايران P2 , P1از برخي از کارگاههاي توليد کننده اجزاي سانتريفوژ 
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آژانس همچنين توضيحاتي در مورد اطالعات تهيه شده توسط ايران در مورد آزمايشهاي . رساند 
  .جداسازي پلوتونيوم اين کشور تهيه کرد 

:  از سوي ايران به آژانس ارايه شده ، تصريح کرد 2004 آوريل 29ريخ وي با اشاره به يادداشتي که در تا
 درکارخانه تبديل اورانيوم UF6تهران در آن متن به وين اطالع داد که قصد دارد تستهاي گرم در خط توليد 

)UCF( آژانس به ايران نامه اي نوشت که در آن آمده بود باتوجه به 2004 مي 7در روز . انجام دهد ، 
  به طور تکنيکي UF6 باگاز UCFان مواد هسته اي مورد نياز در اين پروسه از نظر دبيرخانه تست گرم ميز

توليد مواد تغذيه کننده براي پروسه هاي غني سازي به شمار مي آيد و مغاير با تعهد اين کشور براي 
الع داد که اين کشور  ايران به آژانس اط2004 مي 18در نامه اي در . توقف فعاليتهاي غني سازي است 

در هيچ زماني تعهدي مبني بر عدم توليد مواد مغذي براي پروسه هاي غني سازي نداده است و 
تصميم اين کشور براي توقف موقت و داوطلبانه حوزه دقيقا تعريف شده اي دارد که شامل توقف توليد 

)UF6 ( نيست.  
   

 مي 12 مي تا روز 8از روز : نس به تهران ، گفت اين ديپلمات با اشاره به سفرهاي بسيار بازرسان آژا
 متخصصان غني سازي ليزري آژانس  با هدف اصلي بررسي گاه شمار برنامه غني سازي ليزري 2004

بين روزهاي . و برآورد صحت و ميزان کامل بودن اظهارات ايران در مورد اين برنامه ، از ايران ديدارکردند 
آژانس فعاليتهاي بازرسي و بستن مربوط به اجزاي سانتريفيوژ در نطنز  نيز بازرسان 2004 مي 23 و 14

 وارد شده جمع آوري کردند و از UF6را در ارتباط بامسئله تعليق  انجام دادند نمونه هايي در رابطه با 
  .کارخانه توليد آب سنگين در اراک بازديد کردند 

 کارمند تکنيکي را از بخش 2رخواست ايران آژانس  به دنبال د2004 مي 17 تا روز 15از روز :  وي افزود 
ضمانتها به ايران فرستاد تا توضيحاتي در مورد راهنماييها و صفحه بنديهاي تهيه و صدور اظهارنامه ها 

  .ارائه دهند " توافقنامه هاي ضمانتها" پروتکل الحاقي به 3 و 2مطابق با اصول 
   

  2004 مي 21 به سرپرستي سيروس ناصري که در تاريخ وي با اشاره به مالقات هاي يک هيات ايراني
 آوريل 6با آژانس در وين ديدار کردند تا در مورد وضعيت مسائلي که با مدير کل در جلسه اي در روز 

در نتيجه اين جلسه ايران و آژانس توانستند فرداي آن :  در تهران بحث شد ، گفتگو کنند ، گفت 2004
 ماه آينده براي  بررسي توقف توليد اجزاي غني سازي گاز 12ه بازديدها در روز به طرحي در زمينه دور

  . سايتي که ايران اعالم کرده بود به چنين فعاليتهايي پرداخته بود ، دست يابند 9در 
   

 2004 مي 21اين ديپلمات با اشاره به يک اظهارنامه مقدماتي که ايران مطابق با پروتکل الحاقي در روز 
در توضيح شفاهي پيش از اظهارنامه ، ايران به آژانس اطالع داد ، همانگونه که ايران :  افزود صادر کرد ،

 پروتکل الحاقي را امضا کرده و تصميم گرفته بود داوطلبانه به عنوان اقدامي در 2003 دسامبر 18در روز 
 و به 2004 ژوئن 18 يعني جهت جلب اعتماد اين پروتکل را اجرا کند ، اين اظهار نامه پيش از تاريخ مقرر

توضيح شفاهي همچنين .  وي از ايران ، صادر شد 2004دنبال در خواست مدير کل در ديدار ماه آوريل 
بيان کرد که در مقدمه اين اظهار نامه  در اين زمان محدود هر تالش منطقي براي تامين اطالعات در 

رت گرفته است و اظهار نامه براي توضيحات سطح مربوط و هماهنگ با قوانين پروتکل براي آژانس   صو
  .بيشتر در صورت نياز باز است 

 مدير کل آژانس با يک هيئت ايراني 2004 مي 28به گفته وي در گزارش البرادعي از مالقات دوباره روز 
به سرپرستي ناصري براي بحث درباره مسائل مهم حل نشده ، سخن به ميان آمده و تصريح شده 

 روزه به ايران ، بازرسان آژانس بحثهايي را با 5 نيز در ابتداي يک سفر 2004 مي 29در روز : است 
 و فعاليتهاي انجام شده مربوط به وارسي تعليق در P2مقامات ايراني در زمينه برنامه سانتريفوژ 

  . و نطنز انجام دادند DIOکارگاههاي 
  

  اشد ثبت نشده است  تعليق ؛ تاکنون هيچ فعاليتي که با تعهدات ايران مغاير ب
يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي به استناد گزارش محمد البرادعي تاکيد کرد که 

  . وين ، تعليق و نيز مراحل سپري شده ميان ايران و آژانس را تاييد کرده است
: گفت" مهر"گار اين ديپلمات در تشريح تعليق و نيز مراحل سپري شده ميان ايران و آژانس به خبرن

، TNRCآژانس به انجام فعاليتهاي بازرسي در مورد تعليق غني سازي  و بازسازي مربوط به فعاليتهاي 
 ادامه داده است و تاکنون فعاليتي در اين UCFلشکر آباد ، اراک ، کارگاه شرکت الکتريکي کاليه ، نطنز و 

ن همچنين بيان کرده است که توليد اجزاي ايرا. اماکن که با تعهدات ايران مغاير باشد نديده است 
  .  متوقف کرده است 2004 آوريل 9سانتريفيوژ را از 

  
آژانس توانسته است اين موضوع را در سه کارگاه تاييد کند ؛ اما سه کارگاه متعلق به : وي افزود 

زمان انرژي  سا- AEOIشرکتهاي خصوصي به توليد ادامه داده اند و ادعا مي کنند که خسارت کافي از 
 مي 21در مجموع  در .  براي توقف و يا خاتمه قراردادها دريافت نکرده اند -اتمي جمهوري اسالمي 

 بازديد نکرده بود چراکه شرايط دسترسي به اين - سازمان صنايع دفاع- DIO آژانس از سه کارگاه 2004
  . اماکن هنوز بايد مورد موافقت ايران قرار مي گرفت 
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هم اکنون توافق در مورد اين شرايط ، حاصل شده : به استناد گزارش البرادعي اذعان کرد اين ديپلمات 
تا زمان نوشتن اين .  مي مورد بازديد قرار خواهند گرفت 31 در طول هفته از DIOاست و سه کارگاه 

  . کارگاه از اين سه کارگاه مورد بازديد قرار گرفته اند 2گزارش 
ز فعاليتهايي که شامل تعليق مي شوند از قبيل توليد اجزا ، اساسا مشکل وي اين موضوع که تعدادي ا

تضمينهايي که آژانس مي تواند به منظور ايجاد : وارسي مي شوند را مورد اشاره قرار داد و گفت 
ير مواد هسته اي به دست آمده اعتماد بدهد متفاوت از آنهايي است که با توجه به کشف تغيير مس

، درحاليکه وارسيهاي بيشتر از اماکن بيان شده ممکن است ، يک توازن بين هزينه و بنابراين . اند
  .امتيازات چنين وارسيهايي بايد محاسبه شود 

وي با اشاره بخش ديگري از گزارش البرادعي درباره تعليق غني سازي و فعاليتهاي فرآوري مربوطه ، 
 به 2003رش مدير کل که در نشست نوامبر سال در گزا: دامنه تعليق را مورد توجه قرار داد و گفت 

 وي را از تصميم خود براي تعليق غني سازي 2003شوراي حکام ارائه گرديد ايران در دهم نوامبر سال 
در يک ياداشت شفافي که در بيست و نهم . اورانيم و فرآوري فعاليتهاي مربوط به آن آگاه ساخت 

اول .آژانس اطالع داد که تالشهاي فوري زير را انجام داده است  ارائه گرديد ايران به 2003دسامبر سال 
 در نطنزرا به تعليق در خواهد آورد ؛ PFEPعمليات و يا آزمايش و يا هر سانتريفوژ با يا بدون مواد اتمي در 

دوم وارد سازي بيشتر مواد هسته اي به داخل هر سانتريفيوژي را به حال تعليق در خواهد آورد ؛ سوم  
 و نصب سانتريفيوژها در برنامه غني سازي مواد سوخني در نطنز PFEP سانتريفوژ هاي جديد در نصب

را به حال تعليق در خواهد آورد؛ و دست آخر مواد هسته اي را از تاسيسات غني سازي سانتريفيوز 
  .خارج خواهد کرد 

  
 انجام شد ايران 2003مبر در تماسهايي که در بيست و نهم دسا: اين ديپلمات مستقر در وين افزود 

همچنين بيان داشت که اخيرا هيچ نوع از تسهيالت غني سازي سانتريفيوژ گازي در هر نقطه از ايران يا 
. تاسيسات نطنز که هم اکنون در حال ساخت است ندارد و هيچ برنامه اي هم براي احداث  آن ندارد 

طرحهاي غني سازي . زي ايزوتوپها هستند البته در خالل مدت تعليق تسهيالت جديد قادر به جداسا
ليزري را برچيده است و همه تجهيزات مربوط به آن را جابجا کرده است و هم اکنون هم در حال انجام 

  .عمليات جداسازي پلوتونيم نيز نمي باشد 
 تهران  با اين آژانس را که در آن بيان شده بود در 2003وي همچنين تماسهاي بيست و نهم دسامبر 

خالل مدت تعليق ايران تمايلي براي بستن قرارداد جديد براي ساخت دستگاههاي سانتريفيوژ و 
آژانس به طور کامل توانست از انبار : تجهيزات مربوط به آنها نداشت را مورد تاکيد قرار داد و اذعان کرد 

يران قصد وارد کردن ا.دستگاههاي سانتريفيوژ که در مدت برنامه تعليق مونتاز شد نظارت داشته باشد 
دستگاههاي سانتريفوژ يا تجهيزات مربوط آن يا تامين مواد براي فرآيند غني سازي را نداشت و همچنين 

  .در مدت برنامه تعليق هيچ برنامه اي براي تامين مواد براي روند غني سازي در ايران وجود نداشت 
  

   را آغاز کرده است  UF6ايران تستهاي گرم در خط توليد 
يک ديپلمات مستقر در وين اعالم کرد که در گزارش محمد البرادعي تصريح شده است که تهرات 

  .   آغاز کرده است 2004 مي 6 را از روز UF6تستهاي گرم در خط توليد 
ايران : اين ديپلمات در ادامه نگاه تفصيلي خود به گزارش مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود 

 اجرا مي کند که به توليد UCFع داده است که در حال حاضر اين کشور تستهاي گرم در به آژانس اطال
UF6 ايران بيان کرده است که تعليق داوطلبانه فعاليتهاي غني سازي .  در آينده نزديک منجر خواهد شد

  .  نمي شود UF6اورانيوم شامل تعليق توليد
  

 براساس مجموعه مفصلي از سند UCFن بيان کرده که ايرا: گفت" مهر" به خبرنگار UCFوي درباره طرح 
براي .  به دست آمد ، ساخته شد 1990طراحي ديگري که بوسيله يک منبع خارجي در اوايل دهه 

متخصصان .  مقايسه کردند UCFبرآورد اعتبار اين بيانيه ، متخصصان آژانس اين اسناد را با اجزاي مشابه 
 تشکيل مي دهند که در UCFوما ارائه شده اند اساسي براي طرح نتيجه گرفته اند که اسنادي که عم

براي  پروسه خالص سازي غليظ کاني اورانيوم و پروسه توليد فلز : اين زمينه دو استثنا وجود دارد 
 در اين نمونه ها سند طراحي را استفاده - سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي -AEOI. اورانيوم 

  .توسعه و آزمايش شد ، استفاده آردTNRCوسه هايي آه در نكرده بود بلكه از پر
  

متخصصان آژانس به تالشهاي خود براي تاييد اظهارنامه ايران مبني براينکه عالوه بر : اين ديپلمات افزود 
در حمايت .آزمايشهاي آزمايشگاهي ، آزمايشهاي تبديل اورانيوم نيمه کاره وجود نداشته ، ادامه دادند 

 را تکميل کرده و در گزارشهاي مربوط به JHLيه ، ايران ماهيت همه مواد هسته اي موجود در از اين بيان
به هرحال ، آژانس اطالعات تکميلي را از سوابق همزمان . موجودي مواد هسته اي تجديد نظر کرد 

ليد شده آزمايشها در خواست کرده است که به تاييد بيانيه هاي ايران در مورد ميزان مواد هسته اي تو
  .برآورد نهايي اين مسئله به تحليل نمونه هاي تکميلي نياز دارد . و به دور ريخته شده کمک خواهد کرد 

  
وي درباره تبديل اورانيوم ، به توضيح بررسي هاي آژانس در قبال تاسيسات تبديل اورانيوم پرداخت و 

آژانس توانسته است يک وارسي  ، 2004از زمان  صدور گزارش محمد البرادعي در ماه مارس : گفت 
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 ايران به آژانس 2004در زمينه اين فعاليت در آوريل .  انجام دهدUCFدر ) DIV(اطالعاتي طرح کامل 
بر اساس . براي تست گرم در هفته هاي آينده آماده خواهد بود UCF در UF6اطالع داد که خط توليد 

ژانس به يك نتيجه مقدماتي  ان تبديل آ متخصصUCFمطالعه  مقدماتي طرحها و گزارشهاي تكنيكي 
 اساسا بر اساس اين طرحها و گزارشها ساخته مي شد ؛ همانطور UCFرسيدند آه نشان مي دهد آه 
  . براي تاييد اين نتيجه الزم است UCFمقايسه بيشتر اسناد با اجزاي . آه پيش ازاين ايران بيان آرده بود

   
آژانس :   ، گفت 2004 مي 5 آوريل تا 24ژانس در روزهاي بين   آوي با اشاره به بازديد متخصصان تبديل

 توسط تامين 90يك بررسي مفصل در مورد مجموعه اي از اسناد آه گفته شده است در اوايل دهه 
هدف از اين بررسي دسترسي بيشتر به اعتبار . آنندگان خارجي به ايران داده شده است را انجام داد 

 اساسا بر اساس آن اسناد ساخته شده ، بود و نه بر اساس UCFرد آه آارخانه بيانيه ايران در اين مو
آژانس توانست آنچه را آه در اسناد يافت شده بود با عملياتها وتاسيسات . تستهاي نيمه گستره 
  .حقيقي مقايسه آند 

رفتند آه براساس بررسي اسناد و واحدهاي نصب شده ، متخصصان آژانس نتيجه گ: اين ديپلمات افزود 
پروسه خالص سازي غليظ آاني :  بود اما دو استثنا وجود داشت UCFاين سند اساس تكنيكي طرح 

اساس تغيير پروسه هاي خالص سازي از ستلرهاي مخلوط به . اورانيوم و پروسه توليد فلز اورانيوم 
 شفاف سازي TNRCستونهاي ارتعاش در جريان بحثها با عوامل فني و از طريق بررسي سطح پايين در 

همانگونه آه توسط مقامات ايراني توصيف شده بود ، تستهاي مقدماتي با استفاده از تجهيزات . شد 
به . ستون شيشه اي انجام شد و به دنبال آن با استفاده از سيستم ستون فلزي به اين امر اقدام شد 

بيان شده . ساخته شد TNRCگفته اين مقامات پس از اين تستها يك ستون ارتعاش آامل و سرما در 
در رابطه با پروسه توليد فلز آلومينيوم ، .  نصب شده است UCFبود آه اين ستون ارتعاش هم اآنون در 

متخصصان آژانس اشاره آردند آه پروسه اي آه در اسناد خارجي توصيف شده بود از لحاظ تكنيكي و 
در .  تست آرده بود TNRCبا موفقيت در مكانيكي پيچيده بود و سخت تر از پروسه اي است آه ايران 

 در UCFپرتو اين موضوع ، متخصصان آژانس توضيح ايران را مبني بر اينكه اين آشور تكنيكهاي خود براي 
  .نظر گرفته بود را پذيرفتند 

   
 UOCژانس اطالع داد آه تستهاي گرم پروسه تخليص   به آ2004 مارس 15وي با اشاره به اينکه ايران در 

 به تريكربونات اورانيل UOCاين پروسه شامل تبديل :   از همان روز آغاز شده است ، گفت UCFدر 
  .آمونيوم از طريق تخليص و شتاب است 

 ، ايران به آژانس اطالع داد آه تستهاي عملي تبديل در 2004 مارس 29در روز : اين ديپلمات افزود 
AUTC ابتدا به UO2 و سپس به UF4محصول نهايي پروسه . ده آغاز خواهد شد  در چند روز آينUF4 HSJ 

 ، 2004 آوريل 29همچنين در يادداشتي در تاريخ . مناسب است UF6آه براي فلوردار آردن در سطح 
ژانس اطالع داد آه به دنبال تستهاي گرم آه در باال اشاره شد ، تستهاي گرم در خط توليد  ايران به آ

UF6 د شد  آغاز خواه2004 مي 6 از روز  .  
  

 ايران قصد خود را براي انجام تستهاي گرم تاييد آرد و بيان 2004به گفته اين ديپلمات ، در روز اول مي 
 مي 7در روز : وي گفت  . UF6آرد آه ايرا ن چنين فعاليتهايي را به عنوان تست مي داند و نه توليد 

آه با توجه به حجم مواد هسته اي مورد  آژانس به ايران نامه اي نوشت و به اين آشور اطالع داد 2004
 به طور UF6 با گاز UCF آيلوگرم است ؛ تست گرم 100 در حدود UF6استفاده آه با موجودي آنوني 

تكنيكي به منزله توليد مواد مغذي براي پروسه هاي غني سازي به شمار مي آيد ؛ با اين وجود تا روز 
  .آغاز آرده بود  را UF6 ايران تستهاي گرم توليد 2004 مي 21

 و اجزاي اوارنيومي واسطه و UF6 ، آميت UCFآژانس موجودي آاني اورانيوم تغليظ شده در : وي افزود 
 بوجود آمده بود را بررسي آرده است ؛ UF4 به UOCزباله هايي آه از زمان آغاز به آار خط و تبديل 

ران موافقت آرده است آه از سياست ضمنا اي.آژانس هم اآنون در حال برآورد نتايج اين بررسي است 
ژانس براي آارخانه هاي تبديل اورانيم طبيعي آه اجازه اجراي تضمين هاي موثرتري را     تجديد نظر شده آ

  .در چنين تاسيساتي خواهد داد پيروي آند
   

 مي -در جريان ماموريت آوريل : در گزارش البرادعي گفت " آزمايشات و تستها"وي درباره سرفصل 
 متخصصان تبديل آژانس ، بحثهاي تکميلي در زمينه تستها و آزمايشهاي تبديل ايران که پيش از 2004

آژانس . اين توسط اين کشور توصيف شده بود را براي تاييد بيانيه ايران در مورد اين فعاليت بعمل آوردند
يد اظهارات ايران در زمينه توجه دارد که سوابق همزمان آزمايشها ، يادداشت ها و رخدادنامه ها به تاي

  .ميزان مواد هسته اي که توليد شده بود و يا به عنوان زباله دور ريخته شده بود ، کمک مي کند 
  
  
  

   سال پيش است 16 تا 12پلوتونيوم ؛ مقادير توليد شده تنها در حوزه ميلي گرم و مربوط به 
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در مورد : محمد البرادعي اظهار داشت يک ديپلمات درباره آزمايشهاي جداسازي پولوتونيم و گزارش 
آزمايشهاي جداسازي پولوتونيم آژانس نتيجه گرفته است که ايران پلوتونيوم توليد شده را کمتر از مقدار 

  .  واقعي بيان کرده است ؛ اما به هر حال ، مقادير توليد شده تنها در حوزه ميلي گرم بود 
 سال بود آه 16  تا 12ر پلوتونيوم هاي محلول کمتر از آژانس همچنين دريافت که طول عم: وي افزود 

مقامات ايراني در مورد  بيانيه هاي پيشين در مورد طول عمر اصرار مي . توسط ايران ادعا شده بود 
آژانس همچنين مقداري اورانيوم تابشي در . کنند اما قبول کرده اند که تحليلهاي خود را تکرار کنند 

 نسبت مي دهد که در 131 اوپراتور تاسيسات آن را به آزمايشهاي توليد يد برخي نمونه ها يافت که
  . برآورد نهايي اين مسئله همچنان نياز به بررسي دارد .  به آژانس بيان شده بود 2003سال 

  
اين ديپلمات نزديک به آژانس با اشاره به  آزمايشهاي بازفرآروي و تابش دهي ، به موضوع جداسازي 

همانگونه که در گزارش هاي قبلي مديرکل آمده است ، ايران : گفت " مهر"داخت و به پلوتونيوم پر
 تحليل يافته را تابش دهي کرده است و مقداري از آنها را در جعبه هاي پوشش محافظ UO2اهداف 

 تابش دهي شده که سه کيلوگرم از آن UO2 کيلوگرم 7مطابق با ادعاي ايران .  فرآوري کرده است 
 TNRC کيلوگرم باقي مانده در کانتينرهايي در سايت 4 براي جداسازي پلوتونيوم فرآوري شده و متعاقبا

بر .  ميلي گرم بود 200ايران تخمين زد که مقدار ابتدايي پلوتونيوم در محلول تقريبا . دفن شده است 
  .اساس محاسبات آژانس مقدار پلوتونيوم بايد بيشتر بوده باشد 

جعبه هاي پوشش و تجهيزات ، همچنين پلوتونيوم : رش هاي قبلي البرادعي افزودوي با اشاره به گزا
تا ارايه گزارش قبلي .  به آژانس داده شد 2003جداسازي شده براي نمونه برداري در نوامبر و دسامبر 

نتايج تحليلي حاضر شده بود و ايران اطالعات تکميلي در مورد آزمايشها به همراه سوابق مفصل 
  .هاي موفق را به آژانس داده استآزمايش

    
براساس اطالعات موجود ، آژانس نتيجه گرفته است که ميزان پولوتونيوم بيان شده توسط : وي افزود 

به هرحال ، مقداري آه توليد شده بود فقط در سطح ميلي گرم . ايران کمتر از حد واقعي بيان شده بود 
 آه نتايج تحليل نشان داد آه منابع پلوتونيوم به جز آنهايي ژانس همچنين نتيجه گرفت آ. باقي مي ماند 

تشخيص داده شد مقداري از پلوتونيوم ، يك فراواني پلوتونيوم ) solution battle(آه در بطري انحالل 
240) PU240 ( طول عمر پلوتونيوم در : متفاوت از آنچه آه در بطريهاي انحالل يافت شدند ، دارند

تحليلها احتمال وجود اورانيوم .  سال ذآر شده آمتر باشد 16 تا 12 نظر مي رسد از بطريهاي انحالل به
طبيعي تابشي جزئي را نشان داد و وجود مقادير ميلي گرمي از پلوتونيوم ظاهرا با مقادير نسبتا زياد 

جداسازي شده و توضيح داده نشده آه در جعبه پوشش پيدا شد ، متناقض  ) AM-241 (241آمريسيوم 
  است

مقامات ايراني : اين ديپلمات با تاکيد بر اينکه اين يافته ها بايد با ايران به بحث گذاشته شود ، گفت 
به هر حال آنها ادعا آردند آه . اعتراف آردند آه تخمينهاي تئوري آنها از توليد پلوتونيوم آم بوده است 

 بود آه با موفقيت جداسازي  شده  ميلي گرم از پلوتونيوم جداسازي شده ذآر شده ميزان حقيقي200
مقامات ايراني اطالعات تصحيح .  به شدت پايين آن به دليل تاثير بسيار پايين جداسازي بود YISبود 

شده اي در مورد آزمايشهاي تابش دهي و بازپروري تهيه آردند آه از يكي از منابع پلوتونيوم را نشان 
  .مي داد 

لوتونيوم ، مقامات ايراني بارديگر بر اظهارات خود مبني بر اينكه دررابطه با طول عمر پ: وي افزود 
 تكميل شده بودند ، تاآيد آردند و پذيرفتند آه تحليلهاي خود را در مورد نمونه 1993آزمايشها در سال 

آنها همچنين پيشنهاد آردند آه اورانيوم . هاي حل شده پلوتونيوم تكرار آنند تا به نتايج دقيقتري برسند 
ژانس گزارش   به آ2003آه در سال  ( I-131بيعي با تابش جزئي احتماال به دليل آزمايشهاي توليد ط

باالخره ، در پاسخ به . است که در اين آزمايشها چنين ماده اي استفاده شده است ) داده شد 
د و شامل انجام ش) Glove(ژانس ، مقامات ايراني اظهار داشتند اين آار در جعبه پوشش  بازرسيهاي آ

AM241 جداشده بود آه اين موضوع دليل وجود AM-241 را در جعبه پوشش توجيه مي آرد .  
  

  پيچيدگي اطالعات ارائه شده توسط ايران ؛ آژانس همچنان در حال بررسي مساله آلودگي ها است 
جه به يک ديپلمات مستقر در وين اعالم کرد که در گزارش محمد البرادعي تصريح شده است که با تو

  . پيچيدگي اطالعات ارائه شده توسط ايران ؛ آژانس همچنان در حال بررسي مساله آلودگي ها است
: پرداخت و گفت " منبع آلودگي ها "به موضوع " مهر"اين ديپلمات در بخش ديگري از گفتگوي خود با 

 که در HEU و LEU همانگونه که در گزارشهاي قبلي مدير کل اشاره شد ايران ثابت کرده است که ذرات
نطنز ، شرکت الکتريکي کاليه و تکنيک فرآيند  يافت شدند به دليل آلودگي نشات گرفته از اجزاي 

  .   وارد شده هستند P1سانتريفيوژهاي 
  

 و اجزاي P1ايران اخيرا اطالعات تکميلي در مورد مکانهايي در ايران که تجهيزات سانتريفيوژ : وي افزود 
تهران همچنين اطالعاتي در مورد دوره هاي زماني مربوط به . دند ارائه کرده است آن بدانها منتقل ش

اين انتقال ارائه کرده است که متخصصان آژانس با توجه به پيچيدگي اطالعات ارائه شده توسط ايران ، 
د ؛ در مورد انتقال اجزا ، پيش بيني نمي کنند که اين اطالعات در حل مسئله تهيه ، کمک بيشتري بکن

  . مگر اينکه اطالعات بيشتري در مورد منبع اين اجزا ارائه شود 
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 از ايران اطالعاتي در مورد منبع اين 2003اين ديپلمات با بيان اين موضوع که آژانس در ابتدا در آگوست 

اجزا و اطالعاتي در مورد ماهيت تمام واسطه هاي درگير در اين مسئله خواسته بود ؛  درحاليکه ايران 
با اين وجود ايران تعدادي از واسطه هاي درگير در : دعا مي کند اطالعي از منبع تجهيزات ندارد ، گفت ا

  . اين مساله را معرفي کرده است
  

آژانس به بحثهاي خود با دولتي که باور دارد منبع بيشتر اجزاي غني سازي سانتريفيوژ مي :وي افزود 
 داده است که اطالعاتي هم در جريان اين بحثها به دست باشد و با برخي واسطه هاي احتمالي ادامه

  .آمده است
  

اين ديپلمات با تاکيد بر اينکه اين موضوعات احتماال در حل برخي از مسائل آلودگي مفيد خواهند بود ، 
به هر حال ، اگرچه اطالعات اضافي درخواست شده است و نمونه گيري براي بررسي اين : گفت 

 خواهد بود ؛ اما براساس اطالعاتي که تاکنون به دست آمده است ، بعيد است که اطالعات مورد نياز
 يافت شده در کاليه و فرآيند به 235 درصد از آلودگي اورانيوم 36آژانس بتواند به ابن نتيجه برسد که 

دليل اجزاي تهيه شده ازدولت مورد بحث است با اين وجود بررسي هاي بيشتر تحت بررسي آژانس از 
  .ريق تماس با کشورهاي ديگر استط

آژانس همچنين در تالش براي حل مسائلي ازقبيل اينکه چرا آلودگي در سانتريفيوژهاي : وي افزود 
داخلي و وارد شده متفاوت است و چرا آلودگيها در نطنز با آلودگيهاي کارگاه شرکت الکتريکي کاليه و 

 است  که اخيرا از نمونه هاي  برداشته شده تکنيک فرآيند متفاوت است ، در حال تحليل نتايجي
  .تکميلي ، به دست آمده اند 

 TRR وTNRC در ساختمان UF6آژانس همچنين اطالعات بيشتري در مورد آلودگي : وي خاطرنشان کرد
  .درخواست کرده است 

  
  فعاليتهاي فعلي ايران با تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم ناسازگار نيست  

ت نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي که در وين بسر مي برد با ارايه جزئياتي از گزارش يک ديپلما
فعاليتهاي فعلي ايران با تعليق داوطلبانه غني سازي : محمد البرادعي در بحث غني سازي ، گفت 

  . اورانيوم ناسازگار نيست 
آژانس در حال حاضر : ايرهسته اي ، گفتاين ديپلمات با اشاره به تحقيق در مورد منابع و ريشه هاي ذخ

به بررسيهاي ريشه و منابع تکنولوژي غني سازي و تبديل و تجهيزات مربوطه و مواد هسته اي و غير 
  .هسته اي ادامه مي دهد و به همکاريهايي در اين زمينه از سوي دولتهاي عضو رسيده است 

  
 ايران پيش از اين بيان کرده بود که تواناييهاي توليد :گفت " مهر" به خبرنگار AVLISوي درباره تواناييهاي 

در ) CSL(را که در آزمايشگاه جداسازي گسترده » جداسازي اتمي ايزوتوپ ليزري گاز«AVLISتجهيزات 
  استفاده مي شد ، درحد تعداد کمي ميلي گرم در روز مورد استفاده قرار مي داده و اين 90دهه 

 غني سازد و حتي کمي U235 درصد 3را بيش از سطح مورد قرارداد يعني تجهيزات قادر بودند اورانيوم 
  . بيشترغني سازي آنند 

  
متخصصان غني سازي ليزري آژانس توانستند : وي با اشاره به همکاري ايران در اين زميه با آژانس گفت

صان آژانس در ماه مي به هر حال در طول ديدار متخص. بيانيه ايران را در مورد توانايي توليد تاييد کنند 
 ايران گزارشهاي آزمايشگاهي ارائه کرد که اشاره مي کرد که متوسط سطوح غني سازي ليزري 2004

 15 درصد بودند و تعدادي از نمونه ها تقريبا بيش از 9 درصد تا 8رسيده شده در اين کميتهاي کوچک 
  .درصد را نشان مي دادند  

لبرادعي تاکيد کرد که اين گزارشهاي آزمايشگاهي هم اکنون با اين ديپلمات به استناد گزارش محمد ا
متخصصان آژانس نتيجه گرفته اند که ظرفيت تاسيسات : وي گفت. جزئيات بيشتري برآورد مي شوند 

AVLIS با همکاري ايران ، .  در لشکر آباد حدود يک گرم هر ساعت بود اما قادر به فعاليت  مداوم نبود
 از قطعات داخلي تجهيزات را خارج سازد که تحليل و بررسي خواهند شد تا آژانس توانست تعدادي

  . ارائه شد ، سنجيده شود 2003 اکتبر 21 که توسط ايران در اظهار نامه AVLISبيانيه هاي مربوط به 
   

آژانس سوالي در مورد نبود طرحهاي سلولهاي :  تصريح کرد IR-40وي درباره طرحهاي سلولهاي گرم در 
ايران در . مطرح کرده است  ) IR40(ر طرحهاي تهيه شده براي رآکتور تحقيقات هسته اي ايران گرم د

 اعالم کرد که به دليل مشکالت مربوط IR-40 در مورد اطالعات به روز شده طرح 2004 مي 13گزارش 
اخت به رسيدن اطالعات تکنيکي و خريد متعاقب دستگاه دست ورزي از در و پنجره هاي سپري ، از س

  .سلولهاي گرم براي راديو ايزوتوپهاي طوالني العمر صرف نظر کرد 
وي در ادامه به بخش ضمائم گزارش البرادعي پرداخت و با ورود به بحث غني سازي اورانيم ، درباره 

 کيلوگرم از 1.9تعدادي مسائلي باقي مانده با توجه به استفاده  : غني سازي سانتريفوژ گازي گفت
UF6ايران خبر داد که در .  وارد شده وجود دارد 1991پسول کوچک که توسط ايران در سال   در دو ک

  .آزمايشات سانتريفيوژ در کارگاه شرکت کاالي الکتريک از اين مواد استفاده شده است 
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 که اين TRR که زير سقف ساختمان UF6اين ديپلمات ،  توضيحات پيرامون آلودگي هاي پيدا شده به 

نگهداري مي شود و نيز تجزيه و تحليل نمونه هايي که از تجهيرات برچيده شده و ذخيره مواد در آن 
 مي باشد را از جمله موضوعاتي خواند که بايد بيشتر UF6 کيلوگرم 1.9 پيدا شده بيانگر PFEPشده در 

  .به آن پرداخته شود
ر مي رسد از دو کپسول کوچک  که به نظUF6 کيلوگرم 1.9ايران در ابتدا اعالم کرده بود که : وي گفت 

 نگهداري مي TRRکه مورد استفاده قرار نگرفته اند کم نشده ؛ بلکه از اين کپسولها که در ساختمان 
بعدا ايران .  را نشان داد UF6نمونه هاي محيطي گرفته شده از انبارها ، وجود . شوند نشت کرده است 

 در P-1ن از اين مواد در آزمايشات مربوط به سانتريفيوژ اطالع داد که در مقايسه با بيانيه هاي قبلي ايرا
بر اين اساس اين آژانس خواستار شفاف سازي . کارگاه شرکت کاالي الکتريک استفاده کرده است 

  .بيشتر براي منبع مواد آلوده و مکان کنوني آنان و تاريخي که اين آلودگي روي داده است شد 
  

 ايران خاطر نشان کرد براي اولين بار 2004در يک نامه به تاريخ چهارم فوريه سال : وي ادامه داد 
 ذخيره TRR در ساختمان 1998 تا سال 1997 داخلي از سال R&D فعاليتهاي تبديل UF6بطريهاي حاوي 

ط آژانس شده بود  و احتمال بيشتري مي رود که ذراتي که از نمونه هاي محيطي پيدا شده و توس
  .  باشد UF6نمونه برداري شده است ، ممکن است در نتيجه نشت از بطريهاي حاوي 

  
اين ديپلمات با تاکيد بر اينکه به چند دليل فني ، کارشناسان آژانس اين توضيحات را کافي ندانستند و 

 دبيرکل 2004سال در خالل ديدار ماه آوريل : خواستار توضيحات بيشتري در اين زمينه شدند ، تاکيد کرد 
در . آژانس از ايران ، وي دوباره خواسته هاي آژانس براي ارائه مدرک مربوط به منبع آلودگي را تکرار کرد 

 مقامات ايراني دوباره تاييد کردند که منبع اين آلودگي ناشي از بطريهاي 2004بيست و يک ماه مي 
ريخ دقيق وقوع اين آلودگي را در اختيار آژانس  مي باشد  و موافقت کردند که بدون تاخير ، تاUF6حاوي 

  .قرار دهند ؛ در هر حال اين آژانس هنوز در حال دريافت اطالعات مورد در خواست خود مي باشد 
  

 نمونه برداري PFEPوي با اشاره به اينکه بايد از مواد هسته اي موجود در تجهيزات بر داشته شده در 
 است UF6 از کپسول بزرگتري که حاوي  2004هم و هيجدهم مي هر چند در تاريخ هفد: شود ، گفت 

و توسط ايران وارد شده است نمونه هايي گرفته شد ، اين نمونه ها اخيرا مورد تجزيه و تحليل قرار 
  .گرفتند و نتايج آن به زودي در دسترس قرار خواهد گرفت 

  
آژانس به ارزيابي اطالعات و شفاف اين : وي با پرداختن دوباره به موضوع غني سازي ليزري ، گفت 

.  به اين آژانس اعالم شد ادامه داده است 2003 که در اکتبر سال AVLISسازي نتايج مربوط به برنامه 
 از ايران بعمل آمد 2004در خالل ديدار کارشناسان غني سازي ليزري که در ماههاي مي و آوريل سال 

ه که شامل مدارک و اجازه مصاحبه با دانشمندان که در ايران با در اختيار قراردادن اطالعات مربوط
کارشناسان اين آژانس نيز به .  دست داشتند با اين آژانس همکاري کرد 1990آزمايشات ليزري در دهه 

 که در اين آزمايشات بکار رفت به چند ميلي گرم AVLISاين نتيجه رسيدند که ظرفيت توليد تجهيزات 
هر چند ايران قبال به اين آژانس گفته بود که کشورش توانايي توليد سطح غني . اورانيوم در روز نيازدارد 

 در گفتگو با آژانس ، 2004سازي کمي بيشتر از سه درصد را دارد ، اما در بيست و يک مي سال 
مقامات ايراني اظهار داشتند که آنها قادر به دستيابي به سطح متوسط غني سازي از هشت درصد تا 

اين آژانس همچنين اطالع يافت که به عنوان بخشي از قرار داد با تامين کننده .  باشند نه درصد مي
 براي تجزيه و تحليل به آزمايشگاه اين تامين کننده فرستاده AVLISتجهيزات ، برخي از نمونه هاي طرح 

لگرانه  و دريافت اطالعات بيشتر از آزمايشگاه تحليCSLدست يابي نهايي به آزمايشات . شده است 
هر چند مقدار مواد درست در مقياس ميليگرم بوده است ، ايران بايد در بيانيه . دردست انجام است 

 به سطح باالتر غني سازي و ارسال نمونه ها تجزيه تحليل شده اشاره 2003بيست و يک اکتبر سال 
  .مي کرد 

  
ازرسان و کارشناسان غني سازي وي با اعالم اين موضوع که در خالل ماموريتهاي ماه مي و آوريل ، ب

ليزري با پرسنلي که در آزمايشات غني سازي و تحقيق مربوطه و توسعه مرکز تحقيقات ليزري لشکر 
بر پايه اطالعاتي که تهران در اختيار آژانس قرار داد و : آباد تهران دخالت داشتند مصاحبه کردند ، گفت 

 اين آژانس به اين نتيجه رسيدند که ظرفيت  بررسي تجهيزات قابل دسترس در کرج ، کارشناسان
 در لشکر آباد در حدود يک گرم اورانيم در ساعت است اما اين عمليات مستمر احتمال AVLISتاسيسات 

با همکاري ايران با اين آژانس ، اين آژانس قادر شد که از برخي قسمتهاي داخلي تجهيزات ليزري .ندارد 
اري کند که اين نمونه ها به آزمايشگاه اين آژانس در اتريش ارسال شامل پالتهاي کولکتور نمونه برد

 که در بيانيه بيست AVLISتجزيه و تحليل شيميايي اين نمونه ها براي تاييد بيانيه ايران در ارتباط با . شد
  . بدان اشاره شد استفاده خواهد شد 2004و يک اکتبر سال 

  
انس به ايران که در آن خواستار شفاف سازي اطالعات  اين آژ2004وي با اشاره به نامه سوم مارس 

مربوط به برنامه غني سازي ليزري به خصوص با توجه به آموزش و تحويل تجهيزات خاص بوده است ، 
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 ، کارشناسان غني سازي ليرزي توانستند به 2004در خالل ماموريت آوريل و مي سال :  گفت 
.  است R&D»  گداخت«کرده بود که آنها بخشهايي از فيوژن تجهيزات ليزري دست يابند که ايران اعالم 

کارشناسان اين آژانس به اين نتيجه رسيدند که اين ليزرها براي استفاده در غني سازي اورانيوم 
  .مناسب نيستند 

اين ديپلمات ارايه يک کپي از قرار داد ارايه شده از سوي ايران که مربوط به آموزش مقامات ايراني در 
ايران در عين حال از در : از کشور در زمينه ليزر بوده است را به آژانس مورد توجه قرار داد و گفت خارج 

  .اختيار قرار دادن اسامي کارکناني که در اين آموزش شرکت داشتند خود داري کرده است 
  

ران براي تعليق غني وي با تاکيد بر اين نکته که به نظر اين آژانس اين فعاليتها با فعاليتهاي داوطلبانه اي
. ايران به تحقيقات و توسعه ليزرهاي بخار مس ادامه مي دهد :  سازي اورانيوم ناسازگار نيست ، افزود 

 ايران AVLIS که در برنامه NdYAG که در حال توسعه ليزرهاي LRC ، اين آژانس از 2004در مي سال 
  . استفاده مي شود بازديد کرد 

  
   در ايران موفقيت آميز بوده است  توليد و استخراج پلونيوم

يک ديپلمات مستقر در وين اعالم کرد که در گزارش محمد البرادعي با اشاره به مصارف مختلف پلونيوم 
پروژه توليد و استخراج : و بيسموت در صنايع عير نظامي و در شرايطي خاص نظامي ، آمده است 

  . پلونيوم در ايران موفقيت آميز بوده است 
 را مورد اشاره قرار 210يپلمات در ادامه موضوع آزمايشهاي بازفرآروي و تابش دهي، توليد پلونيوم اين د

آژانس همچنين به پيگيري توضيحات ارائه شده توسط مقامات ايراني در مورد اهداف تابش : داد و گفت 
   . صورت گرفت ادامه داد1993 تا 1989 در سالهاي TRRنمونه هاي فلزي بيسموت آه در 

  
اگرچه بيسموت يك ماده هسته اي نيست آه تحت توافقنامه ضمانتها نياز : گفت " مهر"وي به خبرنگار 

 و يك 210به توضيح داشته باشد ، اما تابش دهي آن براي آژانس مهم است چراآه به توليد پلونيوم 
ير نظامي استفاده نمي آلفاي راديواآتويته آه راديو ايزوتوپ متصاعد مي آند و صرفا براي آاربردهاي غ

ژنراتورهاي راديو ايزوتوپي درحقيقت باتريهاي هسته اي ؛ بلكه به همراه بريليوم براي  شود ؛ از جمله 
از جمله به عنوان توليد آننده نوترون در برخي از طرحهاي  آاربردهاي نظامي نيز استفاده مي شود ؛ 

  .تسليحات هسته اي هم مي تواند منجر شود 
   

 به آژانس اطالع داد آه 2003در پاسخ به درخواستهاي آژانس ، ايران در ماه نوامبر : لمات افزود اين ديپ
 ها RTG در در 210تابش دهي بيسموت بخشي از يك بررسي درست براي توليد و استفاده از پلونيوم 

 همچنين  مقامات ايراني گفتند آزمايشها2004مي باشد ؛ در جريان بحثهاي متعاقب در ماه فوريه 
بخشي از يك بررسي در مورد منابع نوترون بودند اما از آنجايي آه سوابق باقي مانده آمي مربوط به 

  . پروژه بود ، ايران قادر به تهيه مدارآي براي اثبات هدف خود نيست 
  

د ، وي با تاکيد بر اينکه به هرحال ايران به آژانس سندي داد آه آاربردهاي اين پروژه را تاييد مي آر
 مقامات ايراني به ادعاهاي خود مبني بر اينكه هدف از تابش 2004 مي 21در آخرين جلسه در : افزود 

 خالص در درجه آزمايشگاهي بود ادامه دادند  و اشاره آردند  در 210لوتونيوم 1دهي بيسموت توليد 
 گرمايي راديوايزوتوپي صورتيكه توليد و استخراج پلونيوم موفقيت آميز بود ، مي توانست در باتريهاي

 مطرح شد و يك منبع قدرت توسعه يافته آمريكايي براي SNAP-3استفاده شوند همانگونه آه درآاربرد  
  .استفاده در تحقيقات فضايي است

  
   سايت توليد تجهيزات سانتريفيوژ با ايران توافق کرده است 9آژانس براي بازرسي از 

لي انرژي اتمي در زمينه شفاف سازي و فعاليت هاي مورد تاييد يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المل
 سايت توليد تجهيزات سانتريفيوژ با 9آژانس براي بازرسي از : قرار گرفته در گزارش البرادعي اعالم کرد 

  . ايران توافق کرده است
" مهر" دانست و به وي روش آژانس براي شفاف سازي تصميم ايران براي تعليق را نيازمند بررسي

ممکن . شفاف سازي به آن سايتهايي محدود مي شود که توسط ايران معرفي شده است : گفت
است ارزش غير قابل اعتمادي داشته باشد بنابراين اين آژانس زمان و منابع کافي براي شفاف سازي 

ه احتمال شديد اين سايتها صرف خواهد کرد و به نظر مي رسد که اين آژانس نمي تواند اطميناني دربار
  .توليد تجهيزات در جاي ديگري از اين کشور را فراهم کند 

  
اين ديپلمات با تاکيد بر اينکه برخي از فعاليتهاي مربوط به تعليق مانند توليد تجهيزات اساسا ثابت 

 UF6 تحت نظارت آژانس ادامه مي يابد و تمامي PFEPساختار پله اي : کردنشان مشکل است ، گفت 
اي تامين مواد اوليه تحت مهر و موم اين آژانس قرار دارد و تمامي آلودگي و وسايل اعالم شده بر

نظارتي در خالل بازرسي هاي ماهانه مورد بررسي قرار گرفته است که اخيرا بيشتر از پانزدهم تا 
  . بوده که تاييد کننده حالت غير عملياتي اين تاسيسات مي باشد 2004شانزدهم ماه مي 
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در نتيجه فعاليتهاي شفاف سازي ، اين آژانس قادر است که تاييد کند هيچ عمليات يا : وي افزود 
 وجود ندارد و هيچ سانتريفوژ جديدي در PFEPآزمايشي در هيچ سانتريفيوژ با يا بدون مواد هسته اي در 

PFEPنصب و راه اندازي نشده است و هيچ مواد هسته اي وارد هيچ سانتريفوژي که به اين آژانس  
  .اعالم شده نگرديده است 

به گفته اين ديپلمات ، در حال حاضر تسهيالت غني سازي آزمايشي برچيده شده در کارگاه شرکت 
از اين کار آخرين بار در تاريخ سيزدهم و بيست و دوم مي . کاالي الکتريک در تهران از خط خارج شده اند 

 در لشکر آباد و از خط خارج کردن  AVLISآزمايشي از خط خارج کردن برنامه . بازديد بعمل آمد 2004سال 
AVLIS و نصب جداکننده ليزي ايزوتوپ مولکولي در TNRC  و AVLIS برچيده شده و MLIS مربوط به 

 2004تجهيزاتي که اخيرا در کرج انبار شد مي باشد و از اين نقاط اخيرا در دهم و يازدهم ماه مي سال 
  .بازديد بعمل آمد 

  
  را که  بين بيست و ششم آوريل و TNRC وUCF و از فلز اورانيم در UCF غير توليدي درUF6ز وي بازديد ا

با توجه به : وي گفت . مورد بازديد قرار گرفته است را نيز مورد توجه قرار داد 2004پنج ماه مي سال 
ر شد در نامه همان طور که ذک.  آغاز کرده است UCFنکته آخر ، ايران آزمايشات سختي را از دوواحد 

 ، آژانس از سوي ايران مطلع شد که مقدار مواد هسته اي که در اين برنامه وجود 2004هفتم مي سال 
 از نظر فني توليد UF6 با گاز UF6، واحد توليد  UCFآزمايش داغ واحد سوم . داشته را ارائه داده است 

  .تامين مواد براي روند غني سازي را تامين خواهد کرد 
  

 ، ايران گفته است داوطلبانه تصميم گرفته 2004در نامه اي به تاريخ هيجدهم مي : پلمات افزود اين دي
 نباشد ؛ که اين با درک قبلي آژانس از تصميم ايران متفاوت UF6است تعليق موقت شامل تعليق توليد 

ان شد ودر  شوراي حکام اين امر بي2003است ؛ زيرا در گزارش مدير کل به نشست ماه نوامبر سال 
 مي باشد ، آژانس از ايران خواست برپايه يک برنامه 2003نامه آژانس به ايران که به تاريخ  پنج دسامبر 

که از سوي اين آژانس آماده مي شود به تعليق ادامه دهد و ضمنا بر روي تعليق توليد مواد اوليه روند 
  .غني سازي تعمق کند 

  
 ادامه داد که تا آن زمان ايران P-1 به مونتاژ روتورهاي سانتريفيوژهاي 2004ايران تا آوريل : وي تاکيد کرد 

 که توسط آژانس در خالل P-1اعالم کرد که چنين مونتاژي را کاهش خواهد داد و تعداد کلي روتورهاي 
 مي رسد ؛ از آن زمان به بعد اين عامالن اعالم 855 از ايران اثبات شد به 2004ديدارش در فوريه سال 

 روتور مونتاژ 1140 روتور ديگر را مونتاژ کرده اند ؛ در خالل ديدار آوريل ، اين آژانس در کل 285ند که کرد
  . را اثبات کرد P-1شده 

  
 اين آژانس ، قراردادهاي توليد تجهيزات سانتريفيوژ 2004در خالل ديدار آوريل سال : اين ديپلمات افزود 

P-1خواسته شد که تعداد کل تجهيزات وارد شده و ساخته شده در  در ايران مالحظه شد ؛ لذا از ايران 
بنابراين ليستي از اين تجهيزات بوسيله اين آژانس تهيه شد و . ايران را به اين آژانس اعالم کند 

  . که در داخل ايران ساخته شدند به نطنز منتقل شده است P-1مشخص شد که بيشتر تجهيزات 
  

يستي از تجهيزات سانتريفيوژ وارداتي و ساخته شده در داخل ايران را در وي با اشاره به اينکه ايران ل
 از تجهيزات اصلي 2004بازرسان اين آژانس در خالل ديدار ماه مي سال : اختيار آژانس قرار داد ، گفت 

  .ليست برداري کردند و آنها را در داخل کانتينرها مهر و موم کردند 
  

 روتور توسط اين آژانس مهر و موم شد ؛ ايران در خواست 392اژ شده  روتور مونت402به گفته او ، از 
کرده است که يک تعداد کمي از تجهيزات اصلي و ده روتور مونتاز شده که بدون مهر و موم باقي مانده 

  که در حال فعاليت است در شرکت کاالي الکتريک و نطنز در اختيار R&Dاست براي کار سانتريفيوژ 
 بوسيله تعهد داوطلبانه تعليق اين کشور مخفي نگه R&Dيران اعالم کرده است که ا.داشته باشد 

داشته نشده است اما بخشهاي بدون مهر و موم در دسترس اين آژانس خواهند بود و تهران اين 
  .اطمينان را مي دهد که در فعاليتهاي  متفاوت با تعهد ايران استفاده نمي شود 

  
و قالب هايي که براي ساخت تجهيزات کليدي ) شاه ميله ( دادي از مندريل يک تع: اين ديپلمات افزود 

استفاده مي شوند به نطنز انتقال يافتند واين بخشها و فوالد نيکل دار و آلومينيم با مقامت باال در سي 
در نطنز و فرايند تکنيک دستگاههاي توازن . و يک مي و اول ژوئن از سوي اين آژانس مهر و موم شدند 

افقي و عمودي همراه با گودالهاي تست سانتريفيوژ و همچنين  قالب ها و وسايل اندازه گيري 
  .مهندسي که براي کنترل کيفي استفاده مي شوند توسط اين آژانس در نطنز مهر و موم شدند 

  
ان به  ، اين آژانس از تعدادي کارگاههاي معرفي شده از سوي  اير2004وي با تاييد اينکه از فوريه سال 

 2004در بيست و دوم مي سال :  بازديد کرده است ؛ گفت P-1عنوان توليد کننده تجهيزات سانتريفوز 
ايران و آژانس در مورد پيشنهاد آژانس مبني بر اينکه ديدار بازرسان آژانس در خالل دوازده ماه آينده براي 

ي ايران اعالم شد افزايش يابد به  سايت که از سو9اثبات تعليق توليد تجهيزات سانتريفيوژ گازي در 
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 در خالل اين هفته از سي و يک مي سال DIOبه دنبال اين توافق بازديد از سه سايت . توافق رسيدند 
  . آغاز گرديد 2004

در رابطه با فرآوري ، اين آژانس به اثبات استفاده و ساخت سلولهاي داغ اعالم شده  شامل : وي افزود 
 ، کرج و اراک استفاده مي شد TNRC  ،ENTCآزمايش جدا سازي يلوتونيم در تجهيزاتي که پيشتر در 

عالوه بر اين ، آژانس بازرسيهايي را انجام داده است و طراحي اطالعات مربوط به شفاف .مبادرت ورزيد 
  . در حمايت از شفاف سازي فرآوري تعليق انجام داده است JHLسازي در 

  
 در دوره اي کمتر از يک P2ت و توليد پوششها و اجزاي سانتريفيوژ ابراز شگفتي آژانس از تهيه قطعا

  سال 
مسائل حل نشده و گامهاي "يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به سرفصل 

آژانس از تهيه قطعات و توليد پوششها و اجزاي سانتريفيوژ : در گزارش محمد البرادعي اعالم کرد " آتي
P2 دوره اي کمتر از يک سال در ايران ، ابراز شگفتي کرده است در .  

نام برده " مسائل حل نشده و گامهاي آتي"اين ديپلمات درباره آنچه که در اين گزارش از آن به عنوان 
مقامات ايراني پيش از : گفت " مهر" اشاره کرد و به P2شده به وارد کردن و ساخت اجزاي سانتريفيوژ 

 و يا اجزاي مربوط به آن از خارج دسترسي پيدا نکرده P2 بودند ايران به هيچ سانتريفيوژ اين اعالم کرده
بود اما همه اجزا را از جمله چرخه هاي مرکب را در کارگاههاي يک شرکت خصوصي در تهران توليد 

 هاي  ايران هم اکنون اعتراف کرده است که برخالف اين اظهارات پيشين ، تعدادي مغناطيس. کرده بود 
 را از تامين کننده هاي آسيايي وارد کرده است و عالوه براين  چرخه هاي P2مربوط به سانتريفوژهاي 

در .  توليد شدند DIOمرکبي  که در ايران توليد شده بودند  در حقيقت در کارگاه ديگري در يک سايت 
هاي وارد شده ، مواد خام و  ، ايران اطالعاتي را در مورد کميتها و منابع مغناطيس 2004 مي 30روز 

  .اين اطالعات هم اکنون بوسيله آژانس در حال بررسي است .تجهيزات مربوط را به آژانس ارائه کرد 
  

در پاسخ به سواالت بيشتري که توسط آژانس مطرح شد ، ايران همچنين اظهار داشته : وي افزود 
 با خصوصيتهاي 4000ناطيسهاي است که شرکت خصوصي  از يک واسطه اروپايي در مورد تهيه مغ

ايران همچنين اظهار داشت که .  ما درخواستهايي داده بودP2مناسب براي استفاده در سانتريفيوژهاي 
عمال هيچ مغناطيسي توسط شرکت خارجي به ايران آورده نشد به عالوه در بحثهايي که با آژانس در 

کرد که از واسطه در خواست تعداد  صورت گرفت ، مالک شرکت خصوصي اعتراف 2004 مي 30روز 
وي اظهار داشت که به تعداد .  کرده بود  P2 را براي سانتريفيوژهاي 4000بيشتر مغناطيسهاي باالي 

بيشتر مغناطيسها  براي جذب کردن واسطه به اينکه سفارشات بيشتري در راه خواهد بود ، اشاره 
  .شده بود

عات بيشتر و مفصلتري را در مورد واردات آيتمهاي اين ديپلمات با تاکيد بر اينکه آژانس اطال
 و توضيحي در مورد اينکه چگونه  چنين تالشهايي براي تهيه قطعات با تحقيق کم P2سانتريفيوژهاي 

 تطابق دارد ، در خواست کرده است ؛ R&D بيان شده توسط ايران و برنامه توسعه P2دامنه سانتريفيوژ 
 P2رگاه شرکت خصوصي که گفته مي شود درآن اجزاي سانتريفيوژ نمونه هايي محيطي در کا: گفت 

از کارگاهي که .نتايج اين نمونه ها بايد بررسي شوند . توليد و آزمايش شده اند جمع آوري شدند 
  .  بازديد به عمل آمد 2004 مي 30چرخه هاي مرکب در آن توليد شدند در روز 

  
 و تواناييهاي تکنيکي P2 دستيابي به طرحهاي سانتريفوژ به گفته وي دراثر تحقيقات صورت گرفته براي

که در ايران در آن زمان وجود داشت ، متخصصان غني سازي سانتريفيوژ سواالتي در مورد اين بيانيه 
 هيچ عملي بر روي 2001 تهيه شده بودند تا سال 1995اگرچه طرحها در سال : ايران مبني بر اينکه 

 آغاز شد 2002  در سال P2ده است و تست مکانيکي چرخه هاي مرکب   انجام نشP2سانتريفيوژهاي 
 که به تهيه P2متخصصان همچنين در مورد صحت داشتن انجام تستهاي سانتريفوژ براساس طرحهاي . 

قطعه هايي از خارج و توليد پوششها و اجزاي سانتريفوژ نياز داشت ، در دوره اي کمتر از يک سال ابراز 
  .ترديد کردند 

  
   تن آب سنگين درسال است  72ظرفيت اصلي پروژه هسته اي اراک 

به گفته يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي ، در گزارش محمد البرادعي اعالم شده 
  .  تن آب سنگين درسال است 72است که ظرفيت اصلي پروژه هسته اي اراک 
به دنبال : گفت " مهر"ل راکتور آب سنگين به خبرنگار اين ديپلمات در توضيح برنامه هاي آژانس درقبا

درخواست آژانس درباره تالش ايران براي وارد کردن سلولهاي داغ براي استفاده در راکتور تحقيقات 
 آغاز مي گردد و درخواستهايي براي  2004هسته اي ايران که طبق برنامه ، ساخت آن از ژوئن سال 

 اعالم کرد که دو سلول داغ براي 2003لولهاي داغ ، ايران دراکتبر سال طراحي اطالعات مربوط به اين س
اين طرح پيش بيني شده است ؛ اما نه طراحي اين طرح و نه جزئيات مربوط به اين ابعاد يا نقشه اوليه 

  .اين سلولهاي داغ در دسترس ما قرار نگرفت 
  

براي ساخت در اراک و ساخت اضافي ايران بعدا اظهار داشت که برنامه هاي آزمايشي : وي افزود 
با اين وجود کشور ديگري اطالعاتي در اختيار . سلولهاي داغ براي توليد راديو ايزوتوپهاي پايدار دارد 
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آژانس قرار داد مبني بر اينکه ايران در تالش است تا دست مکانيکي براي سلول داغ تهيه کند با اين 
متر مي رسد بعدي که تا اندازه اي براي توليد ايزوتوپ هايي  1.4مشخصات ديواره سلول داغ تقريبا به 

گفته شده زياد است و بيشترنشان دهنده نياز به پرداختن به پس ماند سوختي است  که البته آژانس 
  .در اين باره تحقيقات بيشتري خواهد کرد 

  
 اطالعات مربوط به طراحي  اين آژانس خواستار آخرين2004اين ديپلمات با اشاره به اينکه در آوريل سال 

IR-40r شد و همچنين دوباره در خواست اطالعات مربوط به سلولهاي داغ را عنوان کرد ؛ گفت  :
ايران در .  را دريافت کرد IR-40r ، آژانس اطالعات مربوط به آخرين طراحي 2004سيزدهم مي سال 

 در رابطه با بدست آوردن اطالعات آخرين اطالعات ارائه شده خود بيان داشت که به دليل مشکالتي که
فني و خريد بعدي دست مکانيکي و پوشش پنجره ها و ساخت سلولهاي داغ براي ايزوتوپهاي پايدار 

در خالل بازديدشان از تاسيسات توليد آب سنگين .وجود داشت نتوانتست گزارش آن را ارائه دهد 
ازرسان آژانس مطلع شدند که ظرفيت  در دست احداث است ب2004مربوطه که از بيست ودو مي سال 

 سولفيد با ظرفيت -اصلي اين برنامه هفتاد ودو تن آب سنگين درسال است اما فقط يک روند گيردلر 
 G-Sدو ماه بعد از آن واحد دوم . هشت تن آب سنگين ظرف شش ماه براي راه اندازي آماده مي شود 

  . ال را توليد کند آماده خواهد شد که ظرفيت شانزده تن آب سنگين در س
  

  آژانس همچنان در حال بررسي اظهارنامه هاي هسته اي ايران است  
: يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي به استناد گزارش محمد البرادعي اعالم کرد 
وز آژانس همچنان در حال بررسي اظهارنامه هاي مقدماتي پروتکل الحاقي است که بوسيله ايران در ر

  .  صادر شد2004 مي 21
همانگونه که توسط آژانس درخواست شده بود ، ايران اطالعات طراحي : گفت " مهر"وي به خبرنگار 

ايران همچنين اصالحاتي در زمينه . تجديد نظر شده را در زمينه تاسيسات اصلي صادر کرده است 
ي فيزيکي که آژانس درخواست کرده گزارشهاي تغيير نوآوري ، گزارشهاي توازن مواد و ليستهاي نوآور

به هرحال تعدادي از اصالحيه ها هنوز نيازمند بررسي هستند که اين . بود را آماده ساخته است 
  .ين برده شده در تجهيزات نطنز استموضوع تا حدودي به دليل نياز به تخمين مقدار مواد هسته اي از ب

  
به نظر : باره توافقنامه ان پي تي ، گفت وي با اشاره به بخش ضميمه گزارش البرادعي ، در

کارشناسان اين آژانس توضيحات ارائه شده از سوي ايران به اندازه کافي به جزئيات نپرداخته شده و 
برداشت آژانس اين است که ارائه يک پيشنهاد با توجيهات مناسب عرف استاندارد . کامال ناکافي است 

 به شمار مي TNRCد مورد تاييد براي چنين طرحهايي در محسوب مي شود و به عنوان بخشي از رون
رود ؛ از اين نظر آژانس از ايران خواست که تالشهاي خود را با توجه به قراردادن پيشنهادات با جزئيات 

  .  با زنويسي کند Po-210بيشتر يا گزارشاتي در رابطه با تاييد داخلي طرح 
   

کارشناسان ايراني بيشتر احتمال :  پي تي در ايران تصريح کرد وي در زمينه اجراي توافقنامه پادماني ان
مي دهند ذراتي که توسط اين آژانس در نمونه هاي محيطي گرفته شده ، ممکن است به دليل نشت 

به داليل فني ، کارشناسان اين آژانس اين توضيحات را قابل .  باشد UF6اين مواد از بطريهاي حاوي 
  . توضيحات بيشتري در اين زمينه شدند قبول ندانستند و خواستار

  
 از ايران ، مدير کل دوباره در خواستهاي اين آژانس مبني بر 2004به گفته وي در خالل ديدار آوريل سال 

 مقامات 2004در بيست و يک ماه مي . ارائه مدارک مربوط به منبع آلودگي راديواکتيو را دوباره تکرار کرد
 مي باشد و UF6که منبع آلودگي ناشي از آلودگي توليد شده از بطريهاي ايراني دوباره تاييد کردند 

موافقت کردند که بدون تاخير ، تاريخ دقيق اين آلودگي و توضيح دقيقي در مورد پيامدهايي که در رابطه 
  .با اين امر رخ داده است را دراختيار اين آژانس قرار دهند 

  
  باشد ؛ هر چند در PFEPواد هسته اي تجهيزات برچيده شده در نمونه ها بايد از م: اين ديپلمات افزود 

 که در سال UF6 ، نمونه هايي از کپسولهاي بزرگتر آلوده به 2004هفدهم و هيجدهم ماه مي سال 
 به ايران وارد شده گرفته شد و اين نمونه ها اخيرا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و بايد به زودي 1991

نمونه هاي محيطي که اين آژانس در نطنز و کارگاه شرکت کاالي الکتريک . بگيرند در دسترس قرار 
 مربوط مي شود که مسئله کامل کردن بيانيه ايران درباره HEU و LEUگرفت به ذرات اورانيم طبيعي ، 

 تعدادي از تناقضات و 2004در گزارش ماه مارس . فعاليتهاي غني سازي سانتريفوژ را خواسته است 
  .الت بي پاسخ باقي مانده که بايد حل شود سوا

  
وي با اشاره به اينکه تجزيه و تحليل نمونه هاي گرفته شده از تجهيزات سانتريفوز ساخت داخل ، 

در حالي که تجزيه و تجليل نمونه هاي گرفته شده از :  را نشان مي دهد ، گفت LEUآلودگي ناشي از 
شان مي دهد ، مشخص نيست که چرا تجهيرات انواع مختلف  را نHEU و LEUتجهيزات وارداتي الودگي 

آلودگي را دارند ؛ زيرا ايران مي گويد وجود اورانيوم روي تجهيزات ساخت داخل بدليل آلودگي تجهيزات 
  .وارداتي است 
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ه انواعي از آلودگي اورانيوم پيدا شده در کارگاه شرکت کاالي الکتريک و فرايند تکنيک با نمون: وي افزود 

هر چند ايران در اين زمينه گفته است که منبع آلودگي در . هايي که در نطنز پيدا شده متفاوت است 
نمونه هاي محيطي نشان دهنده . وارداتي مربوط مي شود P-1هر دو مورد به تجهيزات سانتريفيوژ 

رکت اورانيم غني شده دويست و سي و پنج و  سي و شش درصد است  که از اتاقي در کارگاه ش
کاالي الکتريک و از يک دستگاه توزين در فرايند تکنيک بدست آمده است که دوباره از کارگاه شرکت 

. کاالي الکتريک پيدا شد ؛ در هر دو آنها به نظر مي رسد که آلودگي بيشتر از اثر مقدار آن مواد است 
  وارداتي پيدا P-1يوژ فقط اثرات ناچيز از اورانيم غني شده  سي و شش درصد از تجهيزات سانتريف

  .سطح آلودگي وجود بيشتري از اثر مقدار چنين موادي را نشان مي دهد . شده است 
   

به گفته اين ديپلمات ، اين آژانس نمونه هاي اهرمي بيشتري در تالش براي حل دو سوال اول گرفته 
اتي متفاوت است ؛ سوال سوال اول اينکه چرا مواد آلوده در سانتريفيوژهاي ساخت داخل و وارد. است 

چرا مواد آلوده در نظنز با نمونه هاي پيدا شده در کارگاه شرکت کاالي الکتريک و فرايند تکنيک : دوم 
متفاوت است ؛ نتايج هم اکنون دردسترس است و اين آژانس در روند تجزيه و تحليل يافته هاي خود قرار 

  .دارد 
  

اقي در ساختمان شماره سه گارگاه شرکت کاالي  سي و شش درصد در اتHEUوجود : وي افزود 
 گروه بزرگي از ذرات اورانيم HEUوجود . الکتريک و از دستگاه توزين عمودي در فرايند تکنيک پيدا شد 

در حقيقت عمال هيچ ذرات ديگري شبيه به اين گروه که بر روي .  سي و شش درصد است 235
ت نيستند که بيانگر اين موضوع باشد که اين تجهيزات تجهيزات سانتريفيوژ وارداتي شناسايي شده اس

 سي و شش درصد که در اتاق مذکور و دستگاه توزين HEU سي و شش درصد نيستند و HEUاز منبع 
  .در برخي جهات  شناسايي شده است 

به گفته اين ديپلمات به استناد گزارش البرادعي ، اين موضوع نشان دهنده آن است که هيچ آلودگي 
  .بهي در رابطه با تجهيرات غني سازي سانتريفيوژ که ليبي وارد کرده است وجود ندارد مشا

  
از زمان انتشار آخرين گزارش براي شوراي حکام ، اين آژانس و کشوري که گفته مي شود : وي گفت 

مي  از آنجا وارد شده است در يک تالش هميارانه در نتايج خاص تحليلگرانه شريک P-1سانتريفيوژ هاي 
اين کشور به اين آژانس گزارش داده است که احتمال ندارد که همه مواد آلوده پيدا شده در ايران .شوند 

اگر چه اين آژانس هنوز اجازه نيافته است از تجهيزات و موادي . بتواند در اصل متعلق به کشورش باشد 
امات اين کشور در مورد که از آن کشور وارد شده است نمونه برداري کند و کارکنان آژانس و مق

اقداماتي بحث و گفتگو کرده اند که با کسب تاييديه مستقل از سوي اين کشور ، آژانس اجازه خواهد 
  .يافت که با نتايج بدست آمده از اين کشور در مورد مسئله آلودگي به نتيجه گيريهايي دست يابد 

  
 ايران 2004در چهارم ماه مي سال : ، افزود " مهر"اين ديپلمات نزديک به آژانس در ادامه گفتگوي خود با 

 در اختيار آژانس قرار داد و اطالعاتي مرکب P-1اطالعات بيشتري پيرامون نقل و انتقال تجهيزات وارداتي 
از نتايج بدست آمده از نمونه هاي محيطي اخيرا در دسترس ما قرار گرفته است در اختيار اين آژانس 

 يا هويت دالالني که اين تجهيزات P-1چ اطالعات جديدي درباره اصل تجهيزات هرچند ايران هي.قرار دارد 
 اين آژانس از ايران اطالعاتي را دراين زمينه در 2003را به نمايندگي از ايران تهيه کرده اند که در اگوست 

  .خواست کرده بود ارائه نداد 
در باال ذکر شد از ايران خواسته شده با ارائه نتايج تجزيه و تحليل نمونه هاي محيطي که : وي گفت 

است که اطالعات بيشتري به خصوص با در نظر گرفتن اعالميه اش که به اورانيم غني شده بيش از 
شده بدان اشاره نشده در اختيار اين آژانس  که در فناوري سانتريفيوژ استفاده 235 درصد اورانيم 1.2

  .قرار دهد 
وي . ين از سوي ايران دعوت شد که از دو محل در تهران بازديد کند به گفته اين ديپلمات، آژانس همچن

پروانه (  و آزمايش مکانيکي روتورهاي R&Dايران اعالم کرده بود که اين محلها در برنامه سانتريفوژ: افزود
در زمينه اين ديدارها ، نمونه هاي محيطي گرفته شد که نتايج آنها . سانتريفوژ بکار مي رفتند ) هاي 

 که اين آژانس معتقد است در AEOIاين آژانس با کارکنان و پيمانکاران . نوز در دست انجام است ه
هر چند اين آژانس اجازه نيافت از يک . برنامه غني سازي سانتريفيوز دخالت داشتند مصاحبه کرد 

  P-2 سانتريفوژ که ايران از آن به عنوان توليد کننده روتورهاي مرکبDIOکارگاه صنعتي متعلق به سايت 
  .توصيف کرده است ، بازديد کند

  
  را از منابع خارجي P-2 ايران خبر داد که نقشه هاي سانتريفوژ2004در ژانويه سال :  وي در ادامه گفت 

 برخي آزمايشات مکانيکي بدون استفاده از مواد هسته 2002 در يافت کرده  و در سال 1994در سال 
مقامات ايراني مي گويند که ايران هيچ .  ساخت داخل را انجام داده است اي و با استفاده از روتورهاي

 يا تجهيزات مربوط به آن از خارج خريداري نکرده و ايران اين تجهيزات را در داخل توليد کرده P-2سانتريفيوژ
  .است 
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ست و  دريافت شده ا1995  در حدود P-2در شفاف سازي بعدي معلوم شد نقشه هاي : وي تاکيد کرد 
 درست P-2  آغاز نشده بود و آزمايش مکانيکي روتورهاي مرکب سانتريفوژ2001هيچ کار واقعي تا سال 

کارشناسان غني سازي سانتريفيوژ اين آژانس در مورد بيانيه ايران ابراز شک و .  آغاز شد 2002در سال 
 هيچ اقدام جدي تا 1995ل  در حدود ساP-2ترديد کرده اند ؛ اينکه بعد از کسب نقشه هاي سانتريفيوژ

 درست در سال P-2 آغاز نشده باشد و اينکه آزمايش مکانيکي روتور هاي مرکب سانتريفوژ2001سال 
اين کارشناسان همچنين در باره احتمال انجام چنين آزمايشاتي ابراز ترديد کرده . آغاز شده است 2002

جهيزات سانتريفيوژ که همه اينها در ظرف اند که نيازمند تهيه قسمتهايي از خارج و ساخت پوشش و ت
  .مدتي کمتر از يکسال است صورت مي گيرد، مي باشد 

  
به گفته اين ديپلمات ،  طبق درخواست اين آژانس ، ايران به اين آژانس اجازه داد که به مدارکي که در 

ره دارد  که از منابع دالالن خارجي دريافت شده اشاP-2آن به اصل نقشه هاي فني سانتريفوژ
طبق گفته هاي مقامات ايراني ، ايران هيچ کپي الکترونيکي از نقشه هاي . دسترسي يابد 

 دريافت نکرده است با بررسي اين نقشه ها کارشناسان سانتريفيوژ اين آژانس به اين P-2سانتريفيوژ
  .نتيجه رسيدند که اصل اين نقشه ها مانند آنهايي است که در اختيار ليبي قرار دارد

  
ايران در ادامه به اين آژانس خبر داد که در حقيقت تجهيزات مربوط به فعاليتهاي غني سازي : وي افزود 
 را وارد کرده است و آژانس از ايران خواست که جزئيات مربوط به واردات اين تجهيزات و هر P-2سانتريفوژ

گر را در اختيار اين آژانس قرار دهد اطالعات ديگري مربوط به تهيه آنها و تهيه هرگونه تجهيزات مربوطه دي
 ، ايران در پاسخ به اين درخواست بيان داشت که يک شرکت 2004در بيست و هشت مي سال . 

 را ساخته بود از يک شرکت اروپايي خواسته بود که P-2خصوصي در تهران که تجهيزات سانتريفوژ
ايران همچنين بيان .  تهيه کند  است راP-2 مغناطيس که مخصوص استفاده درسانتريفوژ4000-3000

داشت که هيچ مغناطيسي از سوي اين شرکت خارجي به ايران تحويل داده نشد اما مغناطيس هاي 
  .  از تامين کنندگان آسيايي تهيه شد P-2مربوط به سانتريفوژ

  
  با اين شرکت خصوصي که درAEOIاين آژانس همچنين قراردادي را که شامل : ديپلمات يادشده گفت

 را مورد بررسي P-2باال به آن اشاره شد براي انجام آزمايش مکانيکي روتورهاي مرکب براي سانتريفيوژ
يکي از شروط اين قرارداد اين بود که يک گزارش پيشرفت فني بوسيله پيمانکار آماده شود و . قرار داد 

گزارش که به فارسي در پاسخ به درخواست آژانس براي دست يابي به اين .  ارائه گردد AEOIبه  
  .نوشته شده ، ترجمه شفافي متن در اختيار اين آژانس قرار گرفت 

  
هر چند اين سند ، گزارش پيشرفت در مورد اين برنامه توسعه نبود ؛ اما يک گزارش فني در : وي افزود 

. س رسيد باره تئوري سانتريفيوژ و نتايجي که به عنوان نتيجه مطالعات تئوريک بدست آمد ، بدست آژان
هيچ جزئياتي نيز از اين گزارش که مرتبط به تعدادي سانتريفيوژ مونتاژ شده و آزمايشات و نتايج چنين 

 با توجه به دستمزدش اختالفاتي AEOIپيمانکار ادعا کرد که وي هنوز با . آزمايشاتي باشد ارائه نشد 
اين اطالعات با مقامات ايراني مورد بحث . داشته و وي تمايلي براي ارايه اطالعات ناپيدا و نامعلوم ندارد 

  .و گفتگو گذاشته شده و توضيحات بيشتري در خواست گرديده است 
  

  در گزارش البرادعي هيچ نکته جديدي که ايران تابحال آنرا مخفي کرده باشد به چشم نمي خورد 
گزارش مدير کل اين يک ديپلمات مستقر در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي با جمع بندي جزئيات 

آژانس درباره پرونده فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي ، سرفصل نهايي و ارزيابي 
"Assessments "گزارش اخير را تشريح کرد .  

 انتشار يافته Assessments بخش اصلي اين گزارش که با عنوان ارزيابي Cوي با اشاره به مندرجات بند 
 ، اعالم نشده و پنهاني که ايران تابحال آنرا مخفي کرده باشد در اين ، اين نکته که هيچ يافته جديد

 اين گزارش با اشاره به 43در بند: گفت" مهر"متن به چشم نمي خورد را مورد تاکيد قرار داد و به 
 2004پيشرفتهاي خوبي که در فعاليتهاي مورد توافق در زمان ديدار البرادعي از تهران در اوايل آوريل 

آژانس از اقدام اخير ايران در تهيه اظهارنامه هاي مقدماتي مربوط به پروتکل : رفته ، آمده استصورت گ
ايران با آژانس در تهيه دسترسي به اماکن مورد درخواست آژانس از جمله . الحاقي استقبال مي کند 

 است ؛ اين مساله مورد استقبال. کارگاه هاي موجود در سايت هاي نظامي ، همکاري کرده است 
همانگونه که از توافق ايران براي تهيه ويزاهاي چند نفره به مدت يک سال براي بازرسان آژانس استقبال 

  .مي شود 
  

آژانس با اشاره به راستي آزمايي هاي خود درباره اجراي :وي با اشاره به بند بعدي گزارش ، افزود 
به هر حال ، اين وارسي در :  آورده است تصميم ايران براي تعليق فعاليتهاي غني سازي و بازسازي ،

 به - سازمان صنايع دفاعي - DIOبرخي موارد به دليل بحثهاي مربوط به شرايط دسترسي به سايتهاي 
تعويق افتاده است و هنوز به دليل توليد مداوم تجهيزات سانتريفيوژ بوسيله برخي شرکتهاي خصوصي 

 از طريق انجام تستهاي UCF در UF6ادن فعاليت با نسل تصميم ايران براي ادامه د. جامع نمي باشد 
  .گرم با درک قبلي آژانس در مورد گستره تصميم ايران براي تعليق متفاوت است 
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اين ديپلمات توجه آژانس به ادامه پيشروي در زمينه افزايش درک خود از برنامه هسته اي تهران را مورد 

ش ، از تعدادي مساله حل نشده باقي مانده سخن به ميان آمده  گزار45در بند : اشاره قرار داد و گفت 
 مسئله براي درک ميزان و طبيعت برنامه هاي غني سازي ايران که پيش 2که بر اساس آن به خصوص  

 HEUمسئله اول به منبع آلودگي : از اين آشکار نبوده ، کليدي عنوان شده ؛ پس از اين بند آمده است 
 بيان شد ، 27همانگونه که در پاراگراف . اکن مختلف ايران مربوط مي شود  يافت شده در امLEUو 

اطالعاتي که تاکنون بوسيله ايران تهيه شده اند براي حل اين مسئله پيچيده آافي نبوده اند و ايران 
بايد تمام تالش خود را براي تهيه اطالعات تکميلي در مورد منبع اجزاي آلوده که ميتواند به حل مسائل 

آژانس اطالعاتي از ديگر کشورها دريافت کرده است که مي تواند . حل نشده کمک کند ، بکار گيرد 
براي حل تعدادي از مسائل آلودگي مفيد باشد و همزمان به درخواست از اين کشورها براي به کار بردن 

  .تمام تالش خود براي کمک به آژانس در حل اين مسئله ادامه خواهد داد 
   

تناد اين گزارش ، مسئله دوم قيد شده در اين سر فصل را ميزان تالشهاي ايران براي وارد وي به اس
  . عنوان کردP2 و P1کردن ، ساخت و استفاده از سانتريفوژها در دو طرح 

  
در گزارش محمد البرادعي آمده است که آژانس درک کاملتري از گستره برنامه : اين ديپلمات گفت 

به هرحال ، اطالعات مهم .  و اماکن به کار بردن آنها به دست آورده است P1اي مربوط به سانتريفيوژه
 مکررا در خواست شده است و در برخي موارد سيل اطالعات متناقض و P2در مورد برنامه سانتريفيوژ 
  .متغير همچنان ادامه دارد 

  
عات مربوط و همچنين با تهيه  آمده  که اين مهم است که ايران با تهيه تمام اطال48در بند : وي افزود 

دسترسي سريع به تمام سايتهاي مربوط ، به طور فعاالنه تالش مي کند تا به آژانس اين امکان را بدهد 
ايران با به تعويق انداختن بازديدهاي اواسط . که درک کاملي از برنامه غني سازي ايران به دست آورد 

خصصان سانتريفيوژ آژانس از تعدادي از اماکن مربوط به از جمله بازديدهاي مت(مارس تا اواسط آوريل 
همچنين . موجب تاخير در جمع آوري نمونه ها و تحليل آنها شد )  ايران P2برنامه غني ساي سانتريفوژ 

مهم است که همه کشورهاي ديگر که اطالعات مربوط را دارند به سرعت چنين اطالعاتي را به آژانس 
 پس از حدود دو سال از زمانيکه ايران 47 و 46له مطرح شده در پاراگرافهاي بستن دو مسئ. ارائه کنند 

برنامه هسته اي خود را فاش ساخت اهميت اساسي براي توانايي آژانس براي دادن تضمين هاي الزم 
  .به جامعه جهاني در زمينه فعاليتهاي هسته اي ايران دارد 

 متعهد شده به جلسه ماه سپتامبر شوراي Assessmentsاين ديپلمات تصريح کرد که مديرکل در پايان 
  . حکام  و يا حتي زودتر گزارش دهد

 
  المللي انرژي اتمي درباره ايران متن آامل گزارش البرادعي به شوراي حكام آژانس بين

  2004 ژوئن 4 -1383  خرداد15جمعه 
  
  

 گزارش خود را درباره برنامه المللي انرژي اتمي محمد البرادعي مدير آل آژانس بين: خبرگزاري فارس
  .اي ايران به شوراي حكام آژانس ارائه آرد هسته

  
اي در  متن آامل اين گزارش آه به اجراي موافقتنامه پادمانهاي پيمان منع گسترش سالحهاي هسته

  : جمهوري اسالمي ايران پرداخته به اين شرح است
المللي  ارائه شده توسط مدير آل آژانس بين گزارش 2004شوراي حكام در ديدار خود در ماه مارس _ 1

هاي  انرژي اتمي در مورد اجراي توافقنامه بين جمهوري اسالمي ايران و آژانس براي اجراي پادمان
 24اين گزارش در . را بررسي آرد)  پادمانها توافقنامه(اي  مربوط به پيمان منع گسترش سالحهاي هسته

، خالصه فعاليتهاي تائيدي 2003شماري از وقايع از نوامبر  منتشر شد و شامل گاه2004فوريه سال 
  . هاي اخير و گامهاي بعدي بود آژانس و ارزيابي

 را پذيرفت آه در آن تشخيص داده GOV/21/2004، شوراي حكام آژانس قطعنامه 2004در ماه مارس _ 2
مكانهاي مورد تقاضاي شد، مدير آل گزارش داده است ايران فعاالنه با آژانس در ايجاد دسترسي به 

آژانس همكاري آرده اما همكاري ايران در موارد مورد تقاضا، داراي نقص بوده است و از ايران خواسته 
شد به ادامه و افزايش همكاري خود خصوصا در ارائه سريع و فعاالنه اطالعات دقيق و صحيح در مورد 

  . ت آنداش مبادر اي آنوني و گذشته هاي فعاليتهاي هسته همه جنبه
از امضاي پروتكل الحاقي به توافقنامه پادمانها استقبال شد، از ايران خواسته شد سريعا آن را تصويب 

 10آند؛ به درك شوراي حكام از اين موضوع اشاره شد آه با توجه به ارتباطي آه با مدير آل آژانس در 
 در جهت اجراي پروتكل از آن تاريخ متعهد  برقرار شد، ايران به طور داوطلبانه خود را به اقدام2003نوامبر 
هايي آه در بخش سوم  االجل تعيين شده براي اظهارنامه داند و تاآيد شد آه پايبندي ايران به ضرب مي

  . پروتكل به آن اشاره شد، از اهميت برخوردار است
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ران خواسته شده  شوراي حكام، از اي2003 نوامبر 26 و 2003 سپتامبر 12هاي  اعالم شد آه در قطعنامه
است همه فعاليتهاي مربوط به غني سازي و فرآوري خود را به حالت تعليق درآورد؛ اعالم شد آه 

 ايران گامهاي مثبتي در اين زمينه بوده است؛ از 2004 فوريه 24 و 2003 دسامبر 29تصميمات داوطلبانه 
ي خود در سراسر ايران گسترش ايران خواسته شد اجراي اين تعهدات را به همه فعاليتهاي اين چنين

  . دهد؛ از مدير آل خواسته شد اجراي اين گامها را مشخص آند
 اآتبر 21توضيح داده شد آه ايران همان گونه آه در گزارش مدير آل به تفصيل آمده است در اظهارنامه 

دستگاههاي گاهشمار آاملي از «و » اي ايران ديد آاملي از فعاليتهاي هسته« خود آه قرار بود 2003
، تحقيقات مربوطه، p2بدهد به داشتن طرحهاي دستگاه سانتريفوژ » اي سانتريفوژ تحقيقاتي و توسعه

اي نشده و مدير آل آژانس نيز از اين موضوع  توليد و فعاليتهاي آزمايشي مكانيكي از سوي ايران اشاره
  . ياد آرد» هانگراني جدي خصوصا با توجه به اهميت و حساسيت اين فعاليت«به عنوان 

به نگراني مدير آل آژانس در مورد هدف فعاليتهاي ايران مربوط به آزمايشات توليد و استفاده خاص از 
  . هاي ايران در اين خصوص اشاره شد  با توجه به نبود اطالعات در تكميل بيانيه210پلوتونيم 

يعا و فعاالنه بردارد آه اين از ايران خواسته شد همه گامهاي الزم را براي حل همه مسائل مهم، سر
و ) LEU(مسائل شامل آلودگي آارگاه شرآت آاالي الكتريك و نطنز به اورانيوم غني شده درجه پائين 

، مساله تحقيق در مورد ماهيت غني سازي ايزوتوپ ليزري ايران و )HEU(اورانيوم غني شده درجه باال 
  .  است210مساله آزمايشات توليد پلوتونيوم 

هاي تهيه اين تكنولوژي و   موضوع استقبال شد آه آژانس در حال تحقيق در مورد منابع و ريشهاز اين
اي يافته شده در ايران است، بر اين نكته تاآيد شد آه  اي و غيرهسته  تجهيزات مربوطه و مواد هسته

ورد همكاري نزديك، آامل و سريع همه آشورهاي ثالث با آژانس در شفاف سازي مسائل مهم در م
. شود اي از منابع خارجي مي اي ايران الزم است آه شامل بدست آوردن تكنولوژي هسته  هسته برنامه

  . از هر گونه همكاري با آژانس در اين زمينه استقبال شد
تصميم گرفته شد تا اجالس ماه ژوئن و پس از دريافت گزارش بعدي مدير آل آژانس، تحقيق در مورد 

هاي ايران و چگونگي پاسخگويي به موارد حذف شده اشاره شده در باال  نامهپيشرفت در بررسي اظهار
  . به تعويق بيفتد و اين موضوع همچنان در دستور آار باقي بماند

، شوراي حكام همچنين از مدير آل خواست در مورد مسائل باال و GOV /21/2004در قطعنامه _ 3
يش از پايان ماه مه براي بررسي توسط شوراي حكام هاي پيشين در مورد ايران پ اجراي آن و قطعنامه

  . در ماه ژوئن گزارش دهد يا در صورت امكان زودتر گزارش دهد
اي از   است، مسائل مهم و گامهاي بعدي و خالصه2004شمار از ماه مارس  اين گزارش آه شامل گاه

  .  آن تقاضا، ارائه شده استارزيابي اخير آژانس و يك ضميمه از فعاليتهاي تائيدي آژانس در پاسخ به
  

   2004گاه شمار از ماه مارس _ الف 
  
، آژانس به ايران اطالع داد آه قصد دارد از مرآز غني سازي سوخت آزمايشي 2004سوم ماه مارس _ 4

هايي   گفت وگو2004 مارس 18 و 13در نطنز بازرسي و از ديگر مكانها در ايران ديدار آرده و بين روزهاي 
  . اي ايران داشته باشد د برنامه هستهرا در مور

با توجه به داليل معقولي مانند عدم «، ايران به آژانس اينگونه پاسخ داد آه 2004 مارس 12روز 
دسترسي به پرسنل مورد نياز در بازرسيها در زمان پيشنهاد شده آه هفته آخر اوايل سال جديد در 

آژانس در همان روز از ايران » . به تعويق بيفتد2004ها بايد تا نيمه دوم آوريل  ايران است، بازرسي
  . ها و ديدارها تجديد نظر آند خواست سريعا در به تعويق انداختن بازرسي

دستورات براي اجراي «، آژانس يادداشتي را از ايران دريافت آرد مبني بر آنكه 2004پنجم ماه مارس _ 5
 صادر و طراحي براي اجراي اين 2004 فوريه 24تصميمات داوطلبانه پذيرفته شده توسط ايران در 

ما به تعطيالت سال نو ايرانيان نزديك «اما با توجه به اين موضوع آه » المعل آغاز شده است دستور
همچنين به آژانس اطالع داد .  آغاز شود2004 آوريل 10تواند از  اعالم تعليق اين اقدامات مي» شويم مي

  . بازرسي در آن تاريخ انجام شد.  انجام شود2004 ماه مارس 29ند در توا  ميPFEPآه بازرسي در مورد 
، مدير آل آژانس و مقامات ارشد آن در تهران با خاتمي، رئيس جمهوري، آقازاده، 2004ششم آوريل _ 7

رئيس سازمان انرژي اتمي، روحاني، دبير شوراي امنيت ملي، خرازي، وزير امور خارجه ايران براي بحث 
  . سائل اجرايي پادمانها گفتگو آردنددر مورد م

در اين گفتگوها مقامات ايراني با شفاف سازي همكاري با آژانس در مورد تعدادي مسائل مهم توافق 
آردند آه توسط مدير آل آژانس مشخص شده و مربوط به پيشرفت در قطعنامه صادره در خصوص اين 

  . مسائل پيش از اجالس ماه ژوئن شوراي حكام است
اي ايران  وگو در مورد برنامه هسته  براي گفت2004اين ديدارها آه از ابتدا براي اواسط ماه مارس _ 8

  .  آوريل برگزار شد23 تا 12ريزي شده بود بين  برنامه
اين ماموريت همچنين شامل ديدار آارشناسان تكنولوژي سانتريفوژ از تعدادي از مكانهاي مربوط به 

ان بود اين افراد همچنين از تعدادي از آارگاههاي خصوصي به منظور  ايرP2فعاليتهاي غني سازي 
تشخيص تعليق مونتاژ دستگاههاي سانتريفوژ و توليد خانگي قطعات سانتريفوژ در اين مكانها ديدار 

توانست در مورد چگونگي دسترسي به آارگاههاي  آردند به دليل اينكه در اين زمان هيچ توافقي نمي
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ريفوژ در مكانهاي متعلق به سازمان صنايع دفاعي صورت بگيرد، آژانس هيچ گونه توليد قطعات سانت
  . فعاليت تائيدي در آن مكانها انجام نداد

، معاون مدير آل آژانس در امور پادمانها در وين با آقاي زمانيان، مدير آل وزارت امور 2004 آوريل 15_ 9
نس به مكانهاي متعلق به سازمان صنايع دفاعي خارجه ايران براي بحث در مورد چگونگي دسترسي آژا
  . بحث آرد اگر چه در آن زمان هيچ توافقي حاصل نشد

، آژانس با يك هيات ايران به رياست آقاي ناصري، مشاور ويژه دولت ايران به 2004 آوريل 21 و 20_ 10
گي دسترسي  آوريل مدير آل از ايران شامل چگون6منظور بحث در خصوص مسائل مربوط به ديدار 

  . آژانس به مكانهاي متعلق به سازمان صنايع دفاعي ايران ديدار آرد
 TRRهايي را از رآآتور تحقيقاتي تهران،  ، آژانس بازرسي2004 آوريل و پنجم ماه مه 24بين _ 11

و آزمايشگاه توليد ) UCF(تاسيسات تبديل اورانيوم ) JHL(آزمايشگاههاي چند منظوره جابربن حيان، 
  . انجام داد) FFL(سوخت 

  . عالوه بر اين بازرسيها، گفتگوهايي نيز در مورد آزمايشات سابق تبديل اورانيوم ايران صورت گرفت
، آژانس به ايران اطالع داد آه نيازهاي آژانس براي تشخيص مستقل تعليق 2004 آوريل 26_ 12

هاي متعلق به سازمان صنايع داوطلبانه توليد داخلي تجهيزات غني سازي سانتريفوژ ايران در مكان
دفاعي چيست و آژانس به اين موضوع نيز اشاره آرد آه پيش از آنكه تائيدي صورت بگيرد آژانس نياز به 

  . تائيد اين موضوع دارد آه ايران با اقدامات مشخص شده توسط آژانس موافق است
اي  ده در مرآز تحقيقات هستههاي گرفته ش ، آژانس نتايج بررسيها در مورد نمونه2004 آوريل 27_ 13

اين اطالعات . را به اطالع ايران رساند) ENTC(اي اصفهان  و مرآز تكنولوژي هسته) TNCR(تهران 
 در برخي آارگاههاي مربوط به 2004هاي محيطي گرفته شده در ژانويه  همچنين شامل نتايج نمونه

 را در مورد اطالعات داده شده توسط ايران آژانس همچنين اظهار نظراتي.  بودP2توليد قطعات سانتريفوژ 
  . در خصوص آزمايشات جداسازي پلوتونيم ارائه آرد

، ايران به آژانس اطالع داد آه قصد دارد آزمايشات دقيقي را در 2004 آوريل 29اي به تاريخ  در نامه_ 14
ع داد آه با توجه به ، آژانس به ايران اطال2004هفتم ماه مه .  انجام دهدUCF در UF6مورد خط توليد 

 از نظر تكنيكي منجر به UF6 با گاز UCFاي، آزمايشهاي راديواآتيوي  استفاده از مقدار زيادي مواد هسته
  . شود توليد مواد سوختي براي روند غني سازي مي

 تصميم اتخاذ شده براي تعليق موقت« به آژانس اطالع داد آه 2004 ماه مه 18اي به تاريخ  ايران در نامه
  » .شود  نميUF6و داوطلبانه بر مبناي درك تعريف شده و روشني صورت گرفته آه شامل تعليق توليد 

سازي ليزري آژانس با هدف مرور سابقه برنامه غني  ، بازرسان غني2004 ماه مه 12از هشتم تا _ 15
  .  به ايران آمدندهاي ايران با توجه به اين برنامه نامه سازي ليزري و بررسي صحت و آامل بودن اظهار

 ماه مه، بازرسان آژانس فعاليتهاي تائيدي را در مورد تجهيزات سانتريفوژ در نطنز با 23 تا 14بين _ 16
 وارداتي گرفته و از آارخانه توليد آب سنگين در اراك UF6هايي را از  توجه به تعليق انجام داده، نمونه

  . ديدن آردند
توجه به درخواست ايران، آژانس دو آارمند فني خود را از بخش ، با 2004 ماه مه 17 تا 15از _ 17

هاي مربوط به  نامه پادمانها به ايران فرستاد تا توضيحاتي را در مورد مفاد و نحوه آمادگي و اجراي اظهار
  . هاي پادمانها ارائه دهند  نمونه پروتكل الحاقي به توافقنامه3 و 2بخش 

ايراني به رياست آقاي ناصري با مقامات آژانس براي بحث در مورد ، يك هيات 2004 ماه مه 21در _ 18
در نتيجه اين .  وي از تهران، ديدار آرد2004وضعيت مسائل مطرح شده با مدير آل در ديدار ششم آوريل 

 ماه آينده از 12ديدار، ايران و آژانس توانستند روز بعد در مورد پيشنهاد آژانس براي ديدارهاي مستمر در 
 مكان اعالم شده توسط ايران آه در اين فعاليتها 9ق توليد تجهيزات غني سازي سانتريفوژ گازي در تعلي

  . شرآت داشتند، به توافق برسند
در اين . اش را ارائه آرد هاي اوليه مربوط به پروتكل الحاقي ، ايران اظهارنامه2004 ماه مه 21روز _ 19

 امضا آرده و تصميم گرفته 2003 دسامبر 18پروتكل الحاقي را در ها ايران به آژانس اعالم آرد  نامه اظهار
به طور داوطلبانه اجرا آند، اين »  پروتكل17براي اعتمادسازي با توجه به بند «است اين پروتكل را 

 بنا به تقاضاي دبير آل در ديدار ماه آوريل 2004 ژوئن 18پيش از زمان تعيين شده يعني «ها  اظهارنامه
با زمان محدود، «ها  ايران همچنين اعالم آرد آماده سازي اين اظهارنامه. شود ارائه مي» ران از اي2004

اي آه صحيح و منطبق با اجراي  هرگونه تالش منطقي براي فراهم آردن اطالعات براي آژانس به اندازه
ضيح داده سازي و تو تواند شفاف در صورت لزوم مي«ها  انجام شده و اين اظهارنامه» پروتكل باشد

  » .شود
، مدير آل بار ديگر با يك هيات ايراني به رياست آقاي ناصري به منظور گفتگو در 2004 ماه مه 28_ 20

  . مورد مسائل مهم باقيمانده، ديدار آرد
، در آغاز ديدار پنج روزه از ايران، بازرسان آژانس بحثهايي را با مقامات ايراني در 2004 ماه مه 29_ 21

 و فعاليتهاي انجام شده مربوط به تائيد تعليق در آارگاههاي متعلق به سازمان P2 سانتريفوژ مورد برنامه
  . صنايع دفاعي و نطنز انجام دادند

  
  مسائل باقيمانده و گامهاي بعدي _ ب
  
   P2وارد آردن و ساخت تجهيزات سانتريفوژ #
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اشاره شد مقامات ) GOV/11/2004( همانطور آه در گزارش پيشين مدير آل به شوراي حكام -22

 يا تجهيزات آن را از خارج تهيه P2ايراني پيش از اين اعالم آرده بودند اين آشور هيچ دستگاه سانتريفوژ 
هاي مرآب را در يك آارگاه يك شرآت خصوصي در تهران توليد آرده  نكرده و همه تجهيزات از جمله پره

هاي مربوط به  ارات پيشين خود برخي از مغناطيسايران اآنون اعالم آرده است آه عليرغم اظه. است
اند در واقع در يكي  هاي مرآبي آه در ايران توليد شده ها خريده و پره  را از آسياييP2سانتريفوژهاي 

  . ديگر از آارگاههاي مربوط به سازمان صنايع دفاعي توليد شده است
هاي وارداتي، مواد خام و برخي  ابع مغناطيس، ايران اطالعات را در مورد مقدار و من2004 ماه مه 30روز 

  . اين اطالعات اآنون توسط آژانس تحت بررسي قرار دارد. تجهيزات مربوطه در اختيار آژانس قرار داد
در پاسخ به سواالت بعدي آژانس، ايران همچنين اعالم آرد آه اين شرآت خصوصي تقاضاهايي را _ 23

ار مغناطيس با خصوصياتي مناسب براي استفاده در دستگاههاي با دالالن اروپايي براي خريد چهار هز
 ارائه داده است اما هنوز هيچ مغناطيسي از طريق اين دالالن به ايران منتقل نشده P2سانتريفوژ 

  . است
 با آژانس صورت گرفت صاحب اين شرآت خصوصي اعالم 2004 ماه مه 30عالوه بر اين در بحثهايي آه 

حتمال خريد تعداد بيشتري مغناطيس سانتريفوژ بيش از چهار هزار عدد را گفته آرد آه وي به دالل ا
  . ها براي جذب اين دالل عنوان شده است وي بيان آرد تعداد بيشتر مغناطيس. است

 از ايران شده و اينكه P2تر در مورد واردات تجهيزات سانتريفوژ  آژانس خواستار اطالعات جزئي_ 24
 باال اشاره شده با برنامه تحقيق و توسعه سانتريفوژ 23به خريد آه در پاراگراف چگونه تالشهاي مربوط 

P2ايران آه حجم آن آوچك اعالم شده، تطابق دارد  .  
 در آن P2شود تجهيزات سانتريفوژ  هاي محيطي در آارگاه شرآت خصوصي آه گفته مي نمونه_ 25

آارگاهي آه . الوقوع است تايج آن قريبآوري شده و اعالم و ن شده است جمع توليد و آزمايش مي
  .  مورد بازديد قرار گرفت2004 ماه مه 30شد روز  هاي مرآب در آن توليد مي پره
هاي تكنيكي موجود   و تواناييP2با توجه به سرمايه گذاري آه در بدست آوردن طرحهاي سانتريفوژ _ 26

رخي سواالت را در مورد بيانيه ايران سازي سانتريفوژ آژانس ب در ايران شده است، آارشناسان غني
 به دست آمده است اما هيچ آاري در مورد 1995ها در سال  اند آه اگرچه اين طرح مطرح آرده

 آغاز 2002 در سال p2هاي مرآب   انجام نشده و آزمايش مكانيكي پره2001 تا سال p2سانتريفوژهاي 
 آه p2هاي   آزمايشات سانتريفوژ بر پايه طرحاين آارشناسان همچنين در مورد امكان انجام. شده است

گري دارد در دوران اعالم شده آه آمتر از  نياز به خريد قطعات از خارج و توليد تجهيزات سانتريفوژ و ريخته
  . اند يك سال است، ابراز ترديد آرده

  
  منبع آلودگي #
  

يافته ) HEV(و ) LFH(رده است  همانطور آه در گزارشهاي پيشين مديرآل اشاره شد، ايران اعالم آ-27
 وارداتي P2شده در نطنز و شرآت آاالي الكتريك و فرآيند تكنيك مربوط به آلودگي قطعات سانتريفوژ 

هايي در اين آشور آه تجهيزات و قطعات سانتريفوژ  ايران اخيرا اطالعات ديگري را در مورد محل. است
P1مربوطه، ارائه آرده است به آنها برده شده و همچنين برخي جداول زماني  .  

هاي داخلي قطعات  با توجه به پيچيدگي اطالعات ارائه شده از سوي ايران آه مربوط به جابجايي
آنند آه اين اطالعات به حل مساله آلودگي آمك آند مگر آنكه  شود آارشناسان آژانس فكر نمي مي

 خواستار ارائه 2003تدا در آگوست آژانس اب. اطالعات بيشتري در مورد منبع اين قطعات ارائه شود
در حالي آه ايران اعالم آرده است منبع اين تجهيزات را . اطالعات در مورد منبع اين قطعات شد

  . داند و اين در حالي است آه برخي از دالالن را شناسايي آرده است نمي
ژ متعلق به آن  آژانس به بحث با آشوري آه معتقد است بيشتر تجهيزات غني سازي سانتريفو-28

آيد  ها به دست مي اطالعاتي آه در اين بحث. دهد است و با آنان آه دالل اين قضيه بودند، ادامه مي
اگرچه اطالعات ديگري خواسته شده و . ممكن است در حل برخي مسائل مربوط به آلودگي مفيد باشد

م شده آه احتمال آن وجود براي تشخيص اينكه اين اطالعات بر پايه اطالعاتي باشد آه اخيرا فراه
 درصدي اورانيوم 36ندارد، نمونه برداري الزم است تا آژانس قادر به تشخيص اين امر باشد آه آلودگي 

ديگر توضيحات .  در آاالي الكتريك و فرآيند مربوط به تجهيزات وارد شده از آشور مورد مشورت است235
  . ورها در حال بررسي آژانس استممكن براي اين آلودگي از طريق ارتباط با ديگر آش

هاي بدون هماهنگي گرفته شده، به منظور حل   آژانس همچنين در حال بررسي نتايج اخير نمونه-29
مسائلي از اين دست است آه چرا آلودگي در سانتريفوژهاي توليدي و وارداتي متفاوت است و چرا 

لكتريك و فرآيند تكنيك به دست آمده، متفاوت  در نطنز با آنچه در آارگاه شرآت آاالي اPFEPآلودگي در 
  . است

 TNRC و TRR در ساختمان UF6 آژانس همچنين خواستار اطالعات بيشتر از ايران در مورد آلودگي -30
  . است

  
   UCFطرح #
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 بر اساس يك تعداد UCF اشاره شد، ايران اعالم آرده است آه GOV/ 11/2004 همانطور آه در -31
براي ارزيابي .  ساخته شده است1990سناد طراحي از يك منبع خارجي در اوايل دهه ها و ديگر ا طرح

اين .  مقايسه آردندUCFصحت اين اظهارات، آارشناسان آژانس اين اسناد را با قطعات ساخته شده 
 همخواني دارد غير از دو UCFگيري آردند اسناد ارائه شده به طور آلي با طرح اصلي  آارشناسان نتيجه

سازمان انرژي اتمي ايران در اين موارد از . سازي سنگ اورانيوم و روند توليد فلز اورانيوم روند خالص: ردمو
  .  استفاده آرده استTNRCاسناد طراحي استفاده نكرده و از روند تحقيق و توسعه در 

  
  آزمايشات تبديل اورانيوم #
  

ت ايران آه هيچ آزمايشات تبديل اورانيوم  آارشناسان آژانس به تالشهاي خود براي تاييد اظهارا-32
ايران در حمايت از اين . دهند مقدماتي عالوه بر آزمايشات آزمايشگاهي انجام نشده است، ادامه مي

اي   را تكميل آرده و گزارشهاي دقيق هستهJHLاي در  اظهارات خود توضيحات در مورد همه مواد هسته
  . ستاي را به آژانس ارائه داده ا بررسي شده

اين در حالي است آه آژانس خواستار اطالعات ديگر از سوابق همزمان اين آزمايشات شده است آه به 
اي، آمك  اي توليد شده و منهدم شده به عنوان زباله هسته تاييد اظهارات ايران در مورد مواد هسته

  . آند مي
  . ديگر داردبرداري   نهايي از اين موضوع نيز بستگي به تحقيقات نمونه ارزيابي

  
  هاي جداسازي ايزوتوپ ليزري فٌرار اتمي  قابليت#
  

هاي جداسازي   ايران پيش از اين اعالم آرده است آه قابليت اتمي آه مورد استفاده در آزمايشگاه-33
شد و اين تجهيزات  گرم در روز انجام مي  بوده است با استفاده از چند ميلي1990در دهه ) CSL(جامع 

با  ). GOV/ 75/2003( را داشته است 235ازي اورانيوم تا سطح سه درصد اورانيوم س قابليت غني
سازي ليزري آژانس توانستند تاييد آنند اظهارات ايران در مورد توانايي  همكاري ايران، آارشناسان غني

 آارشناسان آژانس از ايران اين آشور 2004اگرچه در طول ديدار ماه مه . ايش درست است هسته
سازي ليزري آه در اين مقادير  داد متوسط سطوح غني رشات آزمايشگاهي را ارائه آرد آه نشان ميگزا

اين گزارشات .  درصد بوده است15ها دقيقا   درصد و برخي نمونه9 تا 8آوچك به دست آمده بين 
  . آزمايشگاهي تحت بررسي قرار دارند

  
  اي ايران   راديواآتيو در رآآتور تحقيقات هسته هاي هسته طرح#
  

اشاره شد، آژانس ) GOV/75/2003(و ) GOV/11/2004( همانطور آه در گزارشات پيشين دبير آل -35
هاي انجام شده در رآآتور تحقيقات  هاي هسته راديواآتيو در طراحي سواالتي را در مورد نبود طرح

 خود در مورد اطالعات 2004 ماه مه 13ايران در اظهارنامه . مطرح آرده است) IR-40(اي ايران  هسته
 آورده است با توجه به مشكالت مربوط به بدست آوردن اطالعات IR _ 40طراحي به روز شده براي 

هاي راديواآتيو براي راديو ايزوتوپها با عمر طوالني ديگر  دار، ساخت هسته هاي حفاظ فني و خريد پنجره
  . در دستور آار نيست

  
  آزمايشات جداسازي پلوتونيم #
  

 با توجه به آزمايشات جداسازي پلوتونيم، آژانس متوجه شد آه ايران پلوتونيم توليد شده را دست -36
آژانس همچنين دريافت آه . گرم است اگرچه مقادير توليد شده تنها در حد چند ميلي. آم گرفته است

  .  سال اعالم شده است16 تا 12ها آمتر از  سن پلوتونيم در محلول
آنند اما با تكرار بررسي خود موافقت  هاي قبلي اشاره مي مورد سن آن به بيانيهمقامات ايراني در 

  . اند آرده
ها، آه  آژانس همچنين دريافت آه برخي از اورانيوم طبيعي در معرض اشعه قرار گرفته در برخي نمونه

  . بود به آژانس اعالم شده 2003 معرفي آرده، در سال 131_ مسؤول اين تاسيسات آن را آيودين 
  . بررسي نهايي اين مساله هنوز در حال انجام است

  . تدارك اصالحات مورد تقاضا و اطالعات مربوط به طراحي انجام شد
اي را با توجه به   همانطور آه آژانس خواسته است ايران اطالعات مربوط به طراحي تصحيح شده-37

 توجه به گزارشات تغيير ابتكاري، ايران همچنين اصالحاتي را با. تاسيسات خاص ارائه آرده است
اگر چه . گزارشات متعادل ماده و فهرست بندي ابتكاري فيزيكي بنا به خواسته آژانس فراهم آرده است

آمده است برخي از تصميمات ) GOV/11/2004(همانطور آه در گزارش مدير آل به اجالس ماه مارس 
  . اي در تاسيسات نطنز تحت بررسي است ههنوز با توجه به نياز براي ايجاد مقاديري ماده هست

  
  پروتكل الحاقي #
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 ماه 21 اوليه مربوط به پروتكل الحاقي ارائه شده توسط ايران در   آژانس در حال بررسي اظهارنامه-38
  .  است2004مه 

  
  اي  هاي فروش تجهيزات هسته بررسي منابع و مبدا#
  

تقاضا آرده است آژانس به پيگيري ) GOV/21/2004( همانطور آه شوراي حكام در قطعنامه -39
اي وغير  سازي و تجهيزات مربوط و مواد هسته تحقيقات خود در زمينه منابع تكنولوژي تبديل و غني

مدير آل . اي ادامه داده و در اين زمينه از همكاري تعدادي از آشورهاي عضو بهره برده است هسته
  . رساند يج اين تحقيقات به اطالع شوراي حكام مياطالعات بيشتري را در زمان خود در خصوص نتا

آباد،   لشگرTNRCسازي و فرآوري در  هاي تاييدي خود با توجه به تحقيق غني  آژانس به انجام فعاليت-40
دهد و در آن مكانها تاآنون هيچ فعاليتي مغاير با تعهدات   ادامه ميUCFاراك، آاالي الكتريك، نطنز و 

 9ايران همچنين اعالم آرده است توليد قطعات سانتريفوژ را از . ده نكرده استداوطلبانه ايران مشاه
آژانس قادر به تاييد اين مطلب در سه آارگاه بوده است اما .  به حال تعليق در آورده است2004آوريل 

آنند براي تعليق يا  هاي خصوصي به توليد خود ادامه داده و اعالم مي سه آارگاه متعلق به شرآت
 ماه مه 21به عالوه در . ضاي قراردادها، سازمان انرژي اتمي خسارت آافي را به آنها پرداخته استانق

 آژانس از سه آارگاه سازمان صنايع دفاعي ديدار نكرده بود زيرا در مورد چگونگي دسترسي به 2004
ها  د اين چگونگياآنون توافقنامه با ايران در مور. اين مكانها هنوز با ايران به توافق نرسيده است

 بازديد 2004 ماه مه 31مشخص شده و سه آارگاه سازمان منابع دفاعي قرار است در هفته منتهي به 
  .  اين گزارش، دو سايت از سه سايت بازديد شده است تا زمان ارائه. شود

ت هاي مربوط به تعليق مانند توليد تجهيزات آه تشخيص آنها سخ  بايد توجه شود برخي فعاليت-41
تواند به هدف ايجاد اعتماد بدهد از ماهيت متفاوتي نسبت به موارد  هايي آه آژانس مي است و تضمين

بنابراين در حالي آه بررسي . اي برخوردار است قابل دسترسي با توجه به آشف انحراف مواد هسته
ها   اين بررسيهاي اعالم شده ممكن است اما بايد تعادلي ميان هزينه و منافع حاصله از بيشتر محل
  . ايجاد شود

 انجام داده است آه منجر UCF ايران به آژانس اعالم آرده است آه اخيرا آزمايشات حساسي را در -42
سازي  هاي غني ايران اعالم آرده است آه تعليق داوطلبانه فعاليت.  در آينده نزديك شودUF6به توليد 

  . شود  نميUF6شامل تعليق توليد 
  
   ارزيابي -ج
  

 به وجود آمده 2004 پيشرفت خوبي در اقدامات مورد توافق در ديدار مدير آل از تهران در اوايل آوريل-43
  . آند هاي اوليه ايران مربوط به پروتكل الحاقي استقبال مي آژانس از ارائه اظهارنامه. است

هاي واقع در  هايران با آژانس در فراهم آردن دسترسي به مكانهاي مورد تقاضاي آژانس شامل آارگا
هاي  اين مورد نيز همانند اعطاي ويزاي يك ساله با ورودي. هاي نظامي همكاري آرده است سايت
  . به بازرسان مخصوص آژانس مورد استقبال است) multiple -entry( متعدد

 سازي و فرآوري را هاي مربوط به غني  آژانس توانسته است اجراي تصميم ايران براي تعليق فعاليت-44
هاي  با اين حال اين تاييد در برخي موارد به دليل بحث در مورد چگونگي دسترسي به سايت. تاييد آند

سازمان منابع دفاعي با تاخير مواجه شد و هنوز هم به دليل ادامه توليد تجهيزات سانتريفوژ توسط 
طريق انجام  از UCF در UF6تصميم ايران براي ادامه توليد . برخي شرآتهاي خصوصي جامع نيست

  . آزمايشات راديواآتيو با درك قبلي آژانس از تصميم ايران در مورد تعليق متفاوت است
دهد اما برخي مسائل  اي ايران ادامه مي  آژانس به پيشرفت در آسب درآي جامع از برنامه هسته-45

سازي ايران بوده  دو مورد به طور خاص آليد درك گستردگي و ماهيت برنامه غني. اند هنوز باقي مانده
  . است آه پيش از اين اعالم نشده بود

 اولين مورد مربوط به منبع آلودگي اورانيوم غني شده درجه باال و اورانيوم غني شده درجه پايين -46
 باال اشاره شد، 27همانطور آه در بند . هاي مختلف در ايران يافت شده است است آه در مكان

 ايران فراهم شده است براي حل اين موضوع پيچيده آافي نبوده و ايران اطالعاتي آه تا به امروز توسط
بايد هر تالشي را براي هرگونه اطالعات ديگر در مورد مبدا تجهيزاتي آه در حل مسائل باقي مانده 

آژانس برخي اطالعات را از ديگر آشورها دريافت آرده آه ممكن است . تواند مفيد باشد، انجام دهد مي
ي سواالت مربوط به آلودگي آمك آند و به درخواست از آن آشورها براي انجام هر تالشي در حل برخ

  . دهد براي آمك به آژانس در حل اين مشكل ادامه مي
 P-1هاي سانتريفوژ طرح   مساله دوم ميزان تالشهاي ايران براي واردات، توليد و استفاده از دستگاه-47
 و مكانهاي استفاده P-1هاي  دگي برنامه مربوط به سانتريفوژآژانس درك بيشتري از گستر.  استP2و 

 اغلب نياز به تقاضاهاي P2اگر چه اطالعات مهم در مورد برنامه سانتيريفوژ . از آنان بدست آورده است
  . مكرر داشت و در برخي موارد منجر به مواجه شدن با اطالعات متغير يا ضد و نقيض شده است

سازي  مكاري فعالي با آژانس به منظور بدست آوردن درك آامل از برنامه غني مهم است آه ايران ه-48
ها مربوطه، داشته باشد،  ايران با فراهم آردن همه اطالعات مربوطه و دسترسي سريع به همه سايت

به تعويق انداختن ديدارهاي اواسط ماه مارس به اواسط آوريل از سوي ايران آه شامل ديدار 
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، منجر به P2سازي سانتريفوژ  فوژ آژانس از تعدادي از مكانهاي مربوط به برنامه غنيآارشناسان سانتري
همچنين مهم است آه همه . هاي محيطي و تجزيه آنها شده است تاخير در بدست آوردن نمونه

حل دو مساله . آشورهاي ديگر داراي اطالعات مربوطه، سريعا اين اطالعات را به آژانس منتقل آند
 پس از گذشت تقريبا دو سال از آشكار شدن برنامه اعالم نشده ايران 47 و 46ر بندهاي مطرح شده د

الملل در خصوص  براي آژانس، مهمترين مساله براي توانايي آژانس در اطمينان دادن به جامعه بين
  . اي ايران است هاي هسته فعاليت

ودتر در يك زمان مناسب گزارش  يا ز2004 مدير آل آژانس در اجالس شوراي حكام در سپتامبر -49
  . بعدي خود را ارائه خواهد آرد
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