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

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،ق عرارويدادهاي 
  

  موج ترور مسئوالن و افراد برجسته عراقي شدت گرفت 
 2004 ژوئن 13 -1383خرداد   24ه شنبيك

امروز يك دانشمند برجسته عراقي به نام دآتر آمال الجراح و يك روحاني آرد به نام اياد خورشيد 
  . بدست افراد ناشناس درعراق ترور شدند

، ترورآمال الجراح دآترعراقي صبح امروزهنگامي صورت "سي ان ان" ه گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازب
  .گرفت آه وي  قصد خروج از منزلش را داشت آه سه مرد نقابداربه وي حمله آردند

بنابراين گزارش، وي توانست با حالت مجروحيت خود را به داخل منزلش برساند ولي مهاجمان وارد 
  . شدند و او را درحياط منزل آشتندخانه اش

عالوه براين به گفته منابع امنيتي عراق، افراد مسلح دراقدامي ديگر امروز يكي از روحانيون آرد معروف 
  .را در شهر آرآوك در شمال عراق ترور آردند 

 شيخ اياد خورشيد روحاني آرد معروف شهرآرآوك به هنگام مالقات با دوستانش: اين منابع گفتند
  .    درشهر آرآوك مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت 

  
مقتدا صدر و طرفدارانش در صدد تشكيل يك حزب : شيخ قيسخزعلي سخنگوي سيد مقتدا صدر گفت

  .  سياسي و شرآت در انتخابات عراق هستند
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مقتدا صدر در انتخابات شرآت : تدا صدر اطالع دادالملل ايلنا، سخنگوي مق  به گزارش سرويس بين
  .آند  مي

صدر و طرفدارانش در صدد تشكيل : تصريح آرد, به گزارش خبرگزاري اروپا از بغداد، سخنگوي مقتدا صدر
  .آنند  يك حزب سياسي هستند؛ آنها در انتخابات آتي عراق شرآت مي

بيان آند؛ , ي را تشكيل دهيم آه آنچه مردم نياز دارنندتوانيم حزب  ما عقيده داريم مي: وي در ادامه افزود
  .زيرا مردم به ما اعتماد دارند

در حال مذاآره در خصوص اين موضوع هستيم واگر چنين حزب سياسي را تشكيل دهيم در : وي گفت
  .آند  آنيم؛ زيرا پايگاه مردمي ما را حمايت مي  انتخابات شرآت مي

هاي امروز بين سپاه المهدي و نظاميان   درگيري   شود آه  تشر ميگفتني است اين خبر در حالي من
آم جان شش عراقي و از آن جمله دو عضو سپاه المهدي را   آمريكايي در شهرك صدر بغداد، دست

  .گرفته است
  

   آشته بر جاي گذاشت  16انفجار در رستميه بغداد 
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ن الملل ايلنا، آمار تلفات انفجار خودروي بمب گذاري شده در بخش رستميه بغداد به گزارش سرويس بي
  . نفر رسيد16به 

  . تن از قربانيان اين انفجار از اعضاي پليس عراق باشند6رود   احتمال مي
  .ناحيه رستميه در نزديكي فرودگاه بين المللي بغداد واقع شده است

ش از اين نيز، چندين انفجار مهيب در ساحل غربي رود دجله به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، پي
  .گزارش شده است

گفتني است روز يكشنبه دو مقام بلند پايه پليس و يك عضو دولتي عراق هدف گلوله چند ناشناس قرار 
  ,گرفتند

  .در اين حمالت مقامات بلند پايه پليس زخمي و عضو دولتي عراق نيز آشته شد
  

  س عراق دربعقوبه هدف قرار گرفت  مقام بلند پايه پلي
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  .از مقام بلند پايه پليس عراق در شهر بعقوبه هدف حمله قرار گرفت"مجيد الماني محل" ژنرال
: به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،ژنرال محل در اين حمله تنها زخمي شد، وي در بيمارستان گفت

  .ام  تروريستي جان سالم به در بردهمن از يك اقدام 
چندين ناشناس مسلح از يك منطقه صنعتي به : به گزارش خبرگزاري فرانسه، محل در ادامه توضيح داد

  .سمت خودروي من شليك آردند
  .اين ژنرال در خودروي خود به تنهايي به سمت بعقوبه در حرآت بوده است
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 گلوله چند تروريست قرار گرفته بود، چند جراحت گفتني است رئيس حافظت مرزي عراق نيز آه هدف
  .سطحي برداشته است

  
  .مدير روابط فرهنگي وزارت آموزش حكومت انتقالي عراق در بغداد ترور شد
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به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يك مقام برجسته از وزارت آموزش حكومت انتقالي عراق از آشته 

  .شدن مدير روابط فرهنگي اين وزارتخانه خبر داد
مدير روابط فرهنگي وزارت " آمال الجراح" به گزارش خبرگزاري آسوشتيد پرس، به گفته منابع آگاه

  .اش هدف گلوله قرار گرفت و آشته شد  آموزش به دست افراد ناشناس مقابل خانه
  .مارستان در بغداد جان سپردبه گفته وزارت آموزش عراق، الجراح پس از انتقال به بي

  .گيرد  اين حمله تنها يك روز پس از قتل معاون وزير امور خارجه عراق صورت مي
  

وزير دولت موقت عراق امروز با حضور در منطقه مرزي ايران با اين آشور به بحث و رايزني درباره   نخست
  .  پردازد  مسائل امنيتي مي
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به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، اياد عالوي امروز در رأس هيأتي بلندپايه به منطقه مرزي عراق با 

  .آيد تا با مسؤوالن آشورمان درباره مسائل گوناگون از جمله امنيت مرزها مذاآره آند  ايران مي
ه متشكل از وزراي عضو به نقل از منابع عراقي، اين هيأت آ" الرافدين"به نوشته پايگاه خبري عراقي 

آميته امنيتي دولت موقت عراق است به مواردي از جمله سفرهاي زيارتي اتباع دو آشور و رواديد الزم 
  .پردازد  براي عبور و مرور آنها مي

منظور مراقبت از مرزها   اين مذاآرات در راستاي ترتيبات امنيتي به: افزايد  الرافدين در ادامه اين خبر مي
  .گيرد  صورت مي

جمهور آمريكا قول   جمهور موقت عراق، هفته گذشته در ديدار با جرج بوش رئيس  الياور، رئيس  عجيل  غازي
  .داده بود مراقبت از مرزهاي عراق با ايران و سوريه را تشديد آند

اين نخستين ديدار رسمي بين مسؤوالن جمهوري اسالمي ايران با مقامات بلندپايه دولت موقت عراق 
  .رود   شمار ميبه

دآتر اياد عالوي تا : هاي عربي پيش از اين به نقل از منابع ديپلماتيك، اعالم آرده بودند  برخي رسانه
  .شود  ام ماه ژوئن جاري عازم آشورهاي همسايه عراق از جمله ايران مي  پيش از سي

  .اند  ها اعالم شده  عنوان روز انتقال قدرت به عراقي  ام ژوئن به  سي
  
  قتدي صدر براي حضور در انتخابات آتي اعالم آمادگي آرد م

سخنگوي مقتدي صدر در گفتگو با خبرگزاري فرانسه آمادگي وي را براي شرآت در انتخابات آتي عراق 
  . اعالم آرد 

سخنگوي مقتدي صدر در " قيس الخزعلي " به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، 
 خاطر نشان آرد آه وي در نظر دارد به همراه عده اي از نزديكان خود با تشكيل يك ادامه اين گفتگو

  .حزب سياسي خود را براي شرآت در انتخابات ماه ژانويه پارلمان اين آشور آماده نمايد 
ما با تشكيل يك حزب سياسي به : وي در ادامه با بيان اينكه مردم به ما اعتماد دارند ، اظهار داشت 

  . ي مردم پي برده و براي آنها راه حلي خواهيم يافت نيازها
  . شخص مقتدي صدر خواهان بدست گيري قدرت سياسي نيست : الخزعلي همچنين افزود 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خرداد24يکشنبه : روزنامه های تهران 
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مه های يکشنبه تهران يک روز مانده به برگزاری اجالس هيات رييسه سازمان بين المللی انرژی روزنا

اتمی در خبرهای و مقاالت خود از نارضايتی ايرانيان از قطعنامه ای نوشته اند که قرارست پرونده ايران 
  .را در آن سازمان باقی گذارد

حتمال صدور قطعنامه ای عليه ايران در اجالس روز  از زبان يک ديپلمات ساکن وين خبر داده که اکيهان
  .دوشنبه هيات رييسه سازمان بين المللی انرژی اتمی بسيارست

بيش تر روزنامه های صبح و عصر تهران گفته های وزيرخارجه ايران را منعکس کرده اند که اطمينان داده 
  .د پذيرفتاست که ايران تعهد جديدی در قبال فعاليت های هسته ای خود نخواه

اشاره وزير خارجه ايران به بخشی از قطعنامه هيات رييسه سازمان بين المللی انرژی اتمی است که 
روزنامه های يکشنبه به نقل از رسانه های جهانی آن را منعکس کرده اند و نشان می دهد که 

ان از افتتاح کشورهای اروپائی و آمريکا خواستار توقف کامل غنی سازی اورانيوم و خودداری اير
  .تاسيسات مربوط به ساخت آب سنگين خواهند شوند
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 يکی از نمايندگان محافظه کار تهران گفته است ما آشوری هستيم آه شعار آن رسالتبه نوشته 
است و بر اين اصل در صورت عدم شفافيت اروپاييها نيز اقدامات خود را انجام می " هيهات من الذله"

  . دهيم
م آژانس بين المللی انرژی هسته ای بايد تصميم گيری عاقالنه ای درباره فعاليت به گفته شورای حکا

  .های هسته ای ايران بگيرند و جايگاه کشور مقتدر ما را نيز فراموش نکنند
به ) NPT( گفته خروج از پيمان منع گسترش سالح های کشتار جمعی وقايع اتفاقيهاحمد شيرزاد به 

  .رای هميشه هدف حمالت دشمنان قرار دهيممعنای آن است که ايران را ب
اين کارشناس مسائل هسته ای و نماينده سابق مجلس تاکيد کرده که ايران تعهداتی در اين پيمان 

 که حتی در صورت خروج، در آينده، بازهم بايد پاسخگوی عملکرد خود در هنگامی که عضو پيمان  سپرده
  .بوديم، باشد

ر بار ديگر بر پيشنهاد هميشگی خود تاکيد کرد و نوشته تنها راه چاره  در روزهای اخيکيهانروزنامه 
  . است–تی .پی.  ان–خارج شدن ايران از پيمان منع گسترش سالح های کشتار جمعی 

 خبر داده که خبرنگاری از موضوع درگيری لفظی نمايندگان ايران و آمريکا در آ ژانس و مسائل شرق
و سانتريفوژ های از کمال خرازی پرسيد و او گفت آمريکايی ها می باقی مانده مانندآلودگی قطعات 

خريداری » مگنت«دانند که ايران دنبال سالح هسته ای نيست اما ما را تهديد می کنند که مغناطيس 
  . اين موضوع بسيار جزيی و بی ارزش است. کرده ايم

لمللی انرژی اتمی بين نمايندگان بحث خريد چهارهزار مگنت توسط ايران که بحثی تند در آژانس بين ا
ايران و آمريکا را موجب شد در روزهای اخير در روزنامه های تهران پی گيری شده است و به نوشته 

 وزير خارجه در اين باره گفته عمل ايران طبيعی است؛ مگنتی که قيمت آن مثًال دو دالر است، به شرق
  . تا از آن خريد١٠نمی شود مثًال . ی خريدصورت جزيی خريداری نمی شود و بايد تعداد بيشتر

 در صد آلودگی ها ٣۶ از زبان وزير خارجه نوشته که بحث خريد مگنت و باقی ماندن تنها ايرانروزنامه 
جزئی و کوچک است و نبايد به خاطر اين دو مساله پرونده ايران در دستور کار هيات رييسه آژانس باقی 

  .بماند
   برنامه  از قبيل  با مسائلی  ايران  محاصره های  حلقه  که  عقيده کرده اند در حالیروزنامه های تهران اظهار

شود، حمله رزمناو قطری به لنج ايرانی با اهميت  تر می  تنگ  مجلس  بشر، انتخابات ، حقوق هسته ای
  .است

 ايرانی   لنج  يک  به  در آخرين تحول در روابط ايران و امارات، يک رزمناو قطریايرانبه نوشته روزنامه 
  .اند  شده  زخمی  ديگر آن  و چهار ملوان  شده  کشته  ايرانی  لنج  شده ناخدای حمله کرده و گفته

 حمله رزمناو قطری به يک لنج ايرانی ايران از اخطار شديد دولت ايران به قطر خبر داده و روزنامه کيهان
  .ليج فارس خوانده استرا آخرين تحول در روابط ايران و کشورهای جنوبی خ

 تهديدها و   به  حکومت ايران را در پاسخ  اين حمله به قصد آن طراحی شده که ارادهاعتمادبه نظر 
   ديگری  برخورد کند، تعرضات  قضيه  با اين  بطور انفعالی  ايران  کنند و اگر دولت  خود ارزيابی  آينده های اقدام

  . در انتظار خواهد بود
 دهند و   بزرگتر جواب  را با موج  کوچک  موج اند که ها آموخته ، ايرانی  نظامی  در فرهنگماداعتبه نوشته 

  . شد  بزرگتر آنها خواهيم  موج  نباشد، قربانی  نيز چنين اگر در مورد قطر و امارات
 در مورد سفر هيأت حقوق بشر وقايع اتفاقيهعباسعلی عليزاده رئيس دادگستری تهران به نوشته 

اند که جمهوری  بيان اين هيأت در مورد ايران تغيير کرده و ظاهرًا آنها فهميده: "وپا به ايران گفتار
  ."اسالمی دنبال حق و عدالت است
تواند قاضی باشد، ارث او نصف  پرسند در مورد اين است که چرا زن نمی سؤاالتی که اين هيأت از ما می

  . جرانشدن قوانين نيست بلکه حکم صريح اسالم استبخشی از سؤاالت آن ها مربوط به ا. مرد است
اظهارات رييس دادگستری تهران يک روز قبل از ورود هيات حقوق بشری اروپا به تهران و در حالی 
منتشر می شود که در روزهای گذشته چند نماينده و روزنامه محافظه کار را سفر اين هيات های 

  . غير الزم دانسته بودندحقوق بشری به تهران مخالفت کرده و آن را
، گفته علی مزروعی را نقل کرده "حقوق بشر دريچه قضاوت جهان درباره ايران" با عنوان وقايع اتفاقيه

که مسأله حقوق بشر را از مباحث مهمی خوانده که در روابط ايران و اروپاست و مسئوالن کشور 
  . اند در مورد مسائل حقوق بشر با اروپا گفتگو کنند پذيرفته

های منفی خارجی در مورد وضعيت ايران،  نگاران ايران گفته است قضاوت رئيس انجمن صنفی روزنامه
توان با برگزاری انتخاباتی مثل انتخابات مجلس هفتم، مدعی رعايت  ريشه در داخل دارد چرا که نمی

  . حقوق شهروندی بود
هان کسب وجهه مناسب برای ايران در اقدامات عملی الزم در اين زمينه صورت نگرفته است و اگر خوا
  . داخل و خارج هستيم، بايد از تضييع حقوق مردم جلوگيری کنيم

های حقوق بشر را به دليل   نظر وی را منعکس کرده استقبال از هيأتکيهانالدين شهرياری که  کمال
ها بيشتر با  يأتبهانه ندادن به دست دشمنان خارجی ارزيابی کرده و گفته تجربه نشان داده که اين ه

  . دهند های خود را انجام می ها مأموريت های ابرقدرت ها و ذهنيت تأثير ديدگاه اهداف سياسی و تحت
 خبر داده که حساب های بانکی بيش از يک ميليارد تومان توسط سازمان مالياتی کشور دنيای اقتصاد

  .کنترل نخواهد شد
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 هفته گذشته مدير عامل بانک صادرات خبر داده بود  از آن جا اهميت می يابد کهدنيای اقتصادخبر 
سازمان امور مالياتی قصد دارد حساب های بانکی با گردش بيش از يک ميليارد تومان را برای تعيين 

  .ماليات صاحبان آن ها کنترل کند
نسته  قوه قضائيه دا اهللا هاشمی شاهرودی در رياست  مهم ترين خبر امروز را ابقای آيتوقايع اتفاقيه

  .که رييس دادگستری تهران از آن خبر داده است
آيت اهللا هاشمی شاهرودی پنج سال پيش از سوی رهبر جمهوری اسالمی به رياست قوه قضاييه 

رسيد و جانشين محمد يزدی شد که دو دوره در اين مقام قرار داشت و تعلق وی به جناح راست، باعث 
  .ان در اوج محبوبيت بودندمخالفت اصالح طلبان شده بود که در آن زم

اهللا مشکينی در نمازجمعه قم، از ارائه ليست نمايندگان   در مقاله ای نوشته اين که آيتوقايع اتفاقيه
اند، اساسًا از آن جنسی نيست که  مجلس هفتم توسط فرشتگان الهی به محضر امام زمان روايت کرده

توان منبع خبری با اين درجه از اهميت را از جناب  بتوان در مورد چند و چون آن بحث کرد، اما حداقل می
  ! آقای مشکينی پرسيد و منتظر پاسخ نشست

 با اشاره به احتمال استيضاح چند وزير توسط محافظه کاران حاضر در مجلس هفتم وقايع اتفاقيه
اين ها امضا شده بود،  "آسمان"نوشته نمايندگانی که به گفته آيت اهللا مشکينی، اسامی آنان در 

  . ريزی برای نوازش دولت زمينی خاتمی هستند روزها، سخت مشغول برنامه
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

 شودمي برگزار تيرماه 27 آاظمي زهرا پرونده به رسيدگي دادگاه
  
  
 پرونده به رسيدگي دادگاه جلسه :گفت تهران استان دادگستري عمومي روابط مدير :فارس خبرگزاري 

 .شودمي برگزار جاري سال تيرماه 27 آاظمي زهرا قتل به متهمان
  
 مديران جلسه در ديروز آه تصميمي طبق :گفت فارس خبرگزاري خبرنگار با گفتگو در راد بشيري زاهد 

 جنايي دادگاه 1158 شعبه در تيرماه 27 آاظمي زهرا پرونده است قرار شد، اتخاذ تهران استان قضايي
  .شود برگزار

 تعيين زودي به پرونده آننده رسيدگي شعبه جديد رئيس و آرده تغيير پرونده اين ضيقا :گفت وي 
  .شودمي

 نفره سه هيات آه آرد اطالع آسب فارس خبرگزاري سياسي خبرنگار همچنين گزارش اين براساس 
 بود، گرفته شكل خواست آيفر مجدد بررسي و پيگيري براي اطالعات وزير درخواست به آه قضائيه قوه
  .است رسانده پايان به را خود آار

 سازمان رئيس رئيسي ابراهيم قضائيه، قوه سخنگوي الهام غالمحسين از مرآب آه آميته اين اعضاي 
 در دادستاني سابق نماينده و روحانيت ويژه دادگاه رئيس اي اژه محسني غالمرضا و آشور آل بازرسي
 شاهرودي هاشمي محمود سيد از اطالعات وزير ستدرخوا به گذشته ماه دي در بودند اطالعات وزارت

  .بودند شده تعيين پرونده اين از گزارش تهيه و پرونده مطالعه براي قضائيه قوه رئيس حكم به و
 پرونده، بررسي از پس آشيد طول ماه 2 از بيش آه تحقيقاتي سنگين و فشرده آار انجام با گروه اين 

  .آردند تائيد را تهران دادستاني سوي از صادره آيفرخواست و پرونده محتويات
 متهم آاظمي زهرا عمد شبه قتل به اطالعات وزارت آارشناسان از يكي صادره خواست آيفر طبق بر 

  .است شده
  

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
  

  ايران حق اعتراض به قطعنامه را ندارد
 2004 ژوئن 13 -1383خرداد   24ه شنبيك

ديپلمات هاى اروپايى حاضر در «:  خرداد نوشت٢٣سايت خبرى اتحاديه اروپا در گزارش روز : درويدا
آژانس اعالم آرده اند آه آنها بسيار تمايل دارند پرونده ايران هر چه زودتر بسته شود اما عملكرد 

 اما در اين ».چندگانه و غيرمشخص ايران آنها را خسته آرده و مايلند هر چه زودتر پرونده بسته شود
 خرداد شوراى حكام، اتفاقى نخواهد افتاد و تصميمى ٢۵حال ديپلمات ها اعالم آردند آه در جلسه روز 

قرار بود ايرانى ها فعاليت هسته اى «: يكى از ديپلمات ها گفت. براى پرونده ايران گرفته نمى شود
حاال هم آه معلوم شده نه . مد به دست آP2خود را اعالم آنند ولى چندى بعد نقشه هاى سانتريفوژ 

تنها آنها برنامه دستيابى به سانتريفوژ را دارند، بلكه مشغول ساخت برخى قطعات نيز هستند، ايران 
  ».حق اعتراض به پيش نويس پيشنهادى اروپا را ندارد

  
  سليحات هسته اى و امنيت

 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو: رويداد: احمد شيرزاد
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اين جمله اى است آه على اآبر صالحى نماينده سابق » .ته اى براى ايران امنيت نمى آوردبمب هس«
صالحى سال . ايران در آژانس بين المللى انرژى هسته اى در مصاحبه با راديو بى بى سى بر زبان آورد

ها به عنوان يك شخصيت و متخصص غيرسياسى و غيرجناحى و مقبول الطرفين در مقر آژانس خدمت 
او . به ويژه در بحرانى ترين ماه هايى آه پرونده ايران به طور جدى در شوراى حكام باز شد. آرد

در تمام دوران پرفراز و نشيب . مسئوليت اعالم مواضع نظام جمهورى اسالمى ايران را برعهده داشت
گاه يكى، دو سال اخير آه موضوع ايران در آژانس جدى شده و حتى سال هاى قبل از آن آه گه

ترديدهايى نسبت به فعاليت هاى هسته اى ايران ابراز مى شد همواره ترجيع بند اظهارات مقام هاى 
، اما جمله اى آه در صدر اين نوشته »فعاليت هاى هسته اى ايران صلح آميز است«ايرانى اين بود آه 

ى آن را بيان آمده است به جرأت مى توان گفت آه بديع است و تاآنون در مواضع رسمى ايران آس
  .نكرده است

  
» فعاليت هاى هسته اى ايران صلح آميز است«هر چند در عرصه سياست خارجى ميان اين موضع آه 

نوعى همگرايى و تقارب معنى وجود دارد » بمب هسته اى براى ايران امنيت نمى آورد«و اين جمله آه 
 مورد استراتژى دفاعى آشور اما در عرصه داخل آشور و به خصوص در سطح محافل تصميم گير در

در واقع يك ديدگاه غيرقابل انكار در سطح آشورهاى . جمله دوم داراى بار معنايى بسيار متفاوتى است
در حال توسعه آن است آه دستيابى به يك سالح آارساز و تعيين آننده حتى با اين فرض آه هيچگاه 

انى براى آشور صاحب آن سالح حساب به آار گرفته نخواهد شد، باعث مى شود آه قدرت هاى جه
  . ويژه اى باز آنند و در معادالت قدرت به آن آشور امتياز دهند

  
خارج شد و هند ) با حفظ تعهدات و ملزومات مربوطه (NPTآره شمالى بر مبناى همين ديدگاه از پيمان 

ه اى را در پيش و پاآستان نيز بدون ورود به اين پيمان، آشكارا مسير دستيابى به تسليحات هست
اينكه در ايران هيچگاه در مراجع تصميم گيرنده پيروى از چنين راهبردى مطرح نبوده است نكته . گرفتند

اى است آه همواره در مواضع رسمى نظام مورد تأآيد قرار گرفته و همه آسانى آه اظهاراتشان در 
تلقى مى شود، خود را موظف راستاى مواضع نظام و حتى جناح هاى اصلى مؤثر بر حرآت هاى نظام 

  . مى دانند براى حفظ مصالح ملى بر همين موضع پافشارى آنند
  

اما به نظر نگارنده نكته آليدى آن است آه تمام صاحبان انديشه سياسى، استراتژيست ها و تصميم 
ر اين آيا سالح هسته اى د«گيرندگان آشور، تكليف خود را با همين مسئله روشن آنند آه به زعم آنان 

» عصر و زمان براى هر آشورى و به ويژه براى آشورى در موقعيت ايران، قدرت و امنيت مى آورد يا نه؟
اين بحثى است آه به دليل دشوارى طرح و امكان سوءاستفاده بيگانگان از آن، به سختى مى تواند در 

تقدير، اين موضوع امرى اما به هر . عرصه علنى و مطبوعاتى امكان طرح نظرات مختلف را فراهم آورد
بسيار آليدى است آه با زندگى و آينده تك تك ايرانيان و فرزندان آنها مرتبط است و صاحبان انديشه 

  .نمى توانند به دليل مالحظات مختلف از آن طفره روند
  

واقعيت امر آن است آه بسيارى از متخصصان و صاحبنظران آشور، از جمله طيف گسترده اى از 
ن آشور، نه اآنون، آه حتى از ساليان پيش ضمن گوشزد آردن دشوارى هايى آه عمًال بر سر فيزيكدانا

و اين روزها تجلى آن را در سخت گيرى ها و (راه دستيابى به تسليحات هسته اى در جهان وجود دارد 
حساسيت هاى جهان و به ويژه آژانس بين المللى انرژى هسته اى نسبت به آشورهاى مختلف مى 

  .بر همين موضعى آه آقاى صالحى بيان داشته است تأآيد و اصرار داشته اند) يمبين
  

وجود سالح . آرى ديگر سالح هسته اى يك قدرت نيست، نه براى ايران، نه براى هيچ آشور ديگرى
ايجاد ابزار «: هسته اى براى آشورهاى جهان سوم تنها به يك آار خواهد آمد و آن عبارت است از

سالح هسته اى، سالحى است . » و انزواى سياسى و حتى دستاويز تجاوز قدرت هافشار، تهديد
يك بار آزمودن اين سالح توسط ديوانگان قدرت طلب آمريكايى باعث شد عاقالن جهان با . براى نزدن

  .تمام وجود قوايشان را براى مقابله با سالح هاى هسته اى به آار گيرند
  

ل و مسئول باشد چون هرگز فكر به آار گرفتن آن را هم نمى شود اگر اين سالح به دست افراد عاق
آرد، ديگر يك قدرت نيست و اگر به دست افراد غيرمسئول و بى تدبير باشد نيز ترديدى نمى توان آرد 
آه اجماع جهانى عليه چنين افرادى باعث خواهد شد آه نه تنها خود سالح هسته اى آه بلكه حتى 

  . اضمحالل آن قدرت را فراهم آورد، همچنان آه در عراق ديديمتفكر و طرح آن موجبات 
  

  !  پايان سراب اروپا, تجربه تلخ يكساله 
   صفحه سرمقاله25/03/1383روزنامه جمهوري اسالمي 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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سط تو, ارائه پيش نويس قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با آن محتواي ضدايراني 
يك تجربه تلخ و آزاردهنده براي ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران تلقي , فرانسه و آلمان , انگليس 
  . مي شود

براين باور بوده اند , تا اين اواخر آساني در مراآز تصميم گيرنده و همچنين در دستگاه ديپلماسي آشور 
از , تفاوتي دارند و اين تفاوت مواضع آه گويا اروپا و آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران مواضع م

دارندگان اين طرز فكر بر اين نظريه . تفاوت ديدگاهها در قبال ايران اسالمي سرچشمه گرفته است 
اصرار مي ورزيدند آه گويا با نزديكتر شدن به اروپا مي توان سياست هاي خصمانه آمريكا در قبال ايران 

مي احساس مي آنند آه نه تنها رفتار باج طلبانه واشنگتن به را خنثي آرد لكن امروزه همگي با تلخكا
اروپا هم تسري يافته و امروزه ما با جبهه اي مواجهيم آه اروپا و آمريكا در يك صف در برابر ما قرار گرفته 

  . اند
را در بازيهاي سياسي » دالل امريكا « آساني بدون توجه به ماهيت وابسته انگليس آه انصافا نقش 

مي , فرانسه و آلمان , تصور مي آردند آه با ابراز حسن نيت در قبال انگليس , ا برعهده گرفته اروپ
توانند روي حسن نيت متقابل اروپا حساب خاصي را باز آنند ولي امروز همه در اين مورد اتفاق نظر 

» فاهمات تهران ت« دارند آه انگليس حتي آلمان و فرانسه را هم به دنبال خود آشانيده و تنها خاصيت 
  . وجه المصالحه اروپا و آمريكا شده است , اين بوده است آه ايران 

فرانسه و آلمان و همچنين با آژانس , در واقع حسن نيت و همكاري هاي يكطرفه ما در قبال انگليس 
نقش « فقط باعث افزايش سطح توقعات طرف مقابل شده و آنها هيچگاه , بين المللي انرژي اتمي 

ارائه پيش نويس قطعنامه شوراي . داشته اند» طرفيت « را ايفا نكرده اند و هميشه با ما » جي ميان
نيستند آه حتي » بيطرف « فرانسه و آلمان نشان مي دهد آه آنها نه تنها , حكام توسط انگليس 

ن و فرانسه و اصول اخالقي را هم زير پا گذاشته اند و امروزه بجاي آن لبخندهاي مليح وزراي خارجه آلما
 موضع تحكيم آميز و خصمانه اي را آه 3اين هر , » بلر « وزيرخارجه دولت لرزان » جك استراو « پوزخند 

امروزه در وقيحانه ترين تصوير ممكن به نمايش , از ابتدا در تدارك داشتند ولي آنرا علني نكرده بوده اند 
اگرچه در طول ! آرده اند» مات « ه ايران را گذاشته اند و ديپلماسي بشدت خوشبينانه و ساده لوحان

فرصت هاي ارزشمندي از دست رفت و حسن نيت بيش از حد و همكاري يكطرفه ما , اين دوره يكساله 
ولي هنوز هم براي تصحيح اشتباهات گذشته و جلوگيري از لطمه , به حساب ضعف ما گذاشته شد 

 بايستي محور اصلي تفاهمات و جوهره تمامي فرصت باقي است منافع ملي در مصالح آشور, بيشتر 
نمي تواند مالك در تصميم گيريها و تصميم , خوشايند اين و آن , مناسبات ما باشد و براين اساس 

  . سازيهاي ما باشد
حتي توسط مردم » توني بلر « . آامال مشخص است , در اين ميان تكليف انگليسي هاي شرور 

,  بوش آوچك شناخته مي شود آه بخاطر خوشايند بوش آوچك انگليس هم بعنوان سگ دست آموز
ولي فرانسه و آلمان آه حجم عظيمي از مناسبات اقتصادي ـ تجاري ايران را به خود . دم تكان مي دهد

انصافا امتحان بسيار بدي پس داده و ثابت آرده , يك عمده اقتصادي ما هستند اختصاص داده اند و شر
پايان سراب اروپا را بما نشان داد و ثابت , تجربه تلخ يكساله اخير . اند آه آنها هم قابل اعتماد نيستند

د آرد و ايران را هر تفاهمي با ما را به وسيله اي براي معامله با آمريكا تبديل خواه, آرد آه اتحاديه اروپا 
  . وجه المصالحه مناسبات خود با آمريكا مي آند آه مي بينيم آرده است 

بايد , اگر آسي بپرسد آه ميان مواضع اروپا و آمريكا در پرونده انرژي هسته اي ايران چه تفاوتي است 
 حسن نيت گفت امروزه هيچ تفاوتي وجود ندارد ولي اروپا بايستي از اين نكته شرمسار باشد آه به

  . هاي ايران خيانت آرد و نشان داد آه از ابتدا شايسته چنان اعتمادي نبوده است 
روشن و مبتني بر اصول ما باشد آه ديگر , بايستي نقطه آغاز ديپلماسي فعال , پايان سراب اروپا 

نا تكرار عي, چون دقيقا همين سرنوشت انرژي اتمي , باطناب پوسيده اروپائي ها به درون چاه نرويم 
  . خواهد شد و چنين مباد

  
 يي ايران در اجالس ژوئن بسته شود  ي هسته ها توافق آرديم پرونده  با اروپايي فوريه
 2004 ژوئن 13 -1383خرداد   24ه شنبيك
  

 2004ي  ها در فوريه با اروپايي: ي سياسي خارجي شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت دبير آميته
  .يي ايران در اجالس ژوئن بسته شود ي هسته ديم تا پروندهدر بروآسل توافق آر

 وگويي ي سياسي خارجي شوراي عالي امنيت ملي در گفت سيد حسين موسويان، دبير آميته
ها  اروپايي: در ادامه تاآيد آرد) ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران -تفصيلي با خبرنگار سياسي 

 ايران آامل باشد و موضوع جديدي آشف نشود، در جهت بسته متعهد شدند در صورتي آه همكاري
  .شدن پرونده ايران تالش خواهند آرد

نويس قطعنامه  اگر متن پيش: ي ايران گفت ي طرف اروپايي درباره نويس قطعنامه ي پيش موسويان درباره
خود در بروآسل را ي  ها تعهد فوريه همين باشد و اصالح اساسي در آن صورت نگيرد، از نظر ما اروپايي

  .اند زير پا گذاشته
 ماه اجرا آرد، در شرايط فعلي ما 9هايي آه نظام در طول حدود اين  با سياست: وي در ادامه تاآيد آرد

  . اي هستيم آه تهديد شوراي امنيت آامال برطرف شده است در مرحله
دهد آه  برادعي نشان ميگزارش ال: ي سياسي خارجي شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد دبير آميته
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ي سانتريفوژهاي  يكي مساله. ي آليدي و مهم فني بيشتري باقي نمانده است از نظر آژانس دو مساله
P2ي آلودگي در گزارش فعلي آژانس نسبت به  در مورد مساله. ي آلودگي است  و ديگري مساله

  .هاي پيشين، پيشرفت حاصل شده است گزارش
 36ر در بحث آلودگي تنها يك ابهام براي آژانس وجود دارد و آن هم آلودگي در حال حاض: موسويان افزود
  .درصدي است
اين منوط به همكاري آشور ثالثي : ي سياسي خارجي شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد دبير آميته

ا صحت برداري شود ت است آه آژانس در حال مذاآره با آنهاست، بايد آنها هم اجازه بدهند از آنجا نمونه
  .ادعاي ايران ثابت شود

هايش را انجام داده، اآثر  ايم، آژانس هم بررسي  هم ما تمام توضيحات را دادهP2در مورد : وي گفت
  . مرتفع شده استP2ابهامات هم راجع به 

ي  در حال حاضر براي آژانس و جامعه: عالي امنيت ملي افزود ي سياسي خارجي شوراي دبير آميته
يي ندارد، بلكه هيچ تالش سيستماتيك،  شن شده آه نه تنها ايران سالح هستهجهاني آامال رو

  .يي وجود نداشته است آميز هسته هاي صلح يي هم براي انحراف از فعاليت سازماني و گسترده
يي باقي مانده آه قاعدتا ممكن است چند ماهي طول  ي فني هسته ديگر تنها پرونده: وي تاآيد آرد

  .مات هم مرتفع شودبكشد تا اين ابها
ما اين قطعات را از : ها را قطعات دست دوم سانتريفيوژها اعالم آرد و گفت موسويان منشا آلودگي

اين آه مشخص شود آن دالل اين قطعات را از چه آشوري خريداري . ايم داللي در دوبي خريداري آرده
  .آرده، از وظايف آژانس است

:  درصدي را پذيرفته است، گفت54ي بر اين آه ايران آلودگي هاي غربي مبن وي درباره ادعاي رسانه
اتفاقا آژانس در رسيدگي آه به اين نوع .  درصد چيزي نيست آه ايران آن را پذيرفته باشد54آلودگي 

  .آلودگي آرده متوجه شده آه آن منشا خارجي داشته و صحت ادعاي ايران ثابت شده است
لي امنيت ملي در خصوص اخباري مبني بر اين آه ايران اعالم ي سياسي خارجي شوراي عا دبير آميته

آرده است براي پايين آوردن قيمت بوده آه تعداد باال براي خريد مگنت به بازار سياه پيشنهاد داده شده 
شد؛ نه سازمان   توسط يك آارگزار بخش خصوصي انجام ميP2آل آار سانتريفيوژهاي : است، گفت

  . ايران سفارشي را نداشته استانرژي اتمي ايران؛ دولت
هاي  مگنت. ها هزار مگنت توسط ايران دروغ محض است ادعاي خريد ده: وي در عين حال تاآيد آرد

اين گونه .  دالر بوده است300 عدد معادل 150خريداري شده توسط آارگاه بخش خصوصي هم در حد 
  .شود زده ميهاي خارجي به آن دامن   است آه در رسانه هايي اخبار جوسازي

 ژوئن شواري حكام و 14ي  ي ايران در جلسه موسويان در خصوص سناريوهاي احتمالي براي پرونده
ي   هر سناريويي آه مطرح شود، درباره2004در ژوئن : پاسخ ايران به هر يك از اين احتماالت، گفت

  .مانده است و بس ي فني باقي وآيف رسيدگي به چند مساله آم
تواند  ي ديگري نمي هاي بيشتري بشود، خواسته ژانس جز اين آه خواهان بازرسيآ: وي تصريح آرد
ها هم در پروتكل و پادمان مشخص شده  ايران پروتكل را پذيرفته و حد و حدود بازرسي. داشته باشد

  . تواند چيزي فراتر از اين از ما طلب آند  نمي قطعنامه. است
يي آشورمان بر  ي هسته ير اروپا در برابر پروندههاي اخ گيري موسويان در خصوص تاثير موضع

فصل اول . آار ما با اروپا دو فصل داشت: هاي آتي ميان دو طرف به خبرنگار ايسنا اظهار داشت همكاري
تا اينجا همراه با موفقيت بوده و آن هم عبارت از اين بود آه بين ايران، اروپا، روسيه، غيرمتعهدها و 

المللي و  ي يك چالش امنيتي، بين يي ايران به مثابه ت آه به موضوع هستهآژانس همكاري صورت گرف
  .الملل تلقي نگردد يي نگريسته نشود و ايران يك چالش و تهديد براي منطقه و امنيت بين منطقه

ها و شكسته  يي آرديم باعث انزواي آمريكايي المللي آه در بخش هسته اين تعامل بين: وي افزود
  . المللي در مورد ايران شد، نبايد اين پيروزي آوچك شمرده شود شدن اجماع بين

از اين لحظه به بعد فصل دوم روابط : ي سياسي خارجي شوراي عالي امنيت ملي تاآيد آرد دبير آميته
شود، اگر قطعنامه به شكل پيش نويس موجود  سازيست آغاز مي ايران و اروپا آه چالش براي غني

اي بين اروپا، آژانس و آمريكا در حال  ه اين معناست آه توافق نانوشتهها تصويب شود ب اروپايي
نمايي آنند، تا دليلي باشد براي  مانده را بزرگ ي فني باقي ي ساده گيريست آه اين چند مساله شكل

سازي ايران طوالني  اين آه موضوع ايران در دستور آار شوراي حكام باقي بماند، تا روند تعليق غني
  .سازي را شروع نكند ران مجددا غنيشود و اي
آند آه در چارچوب  سازي را بخشي از توانمندي تكنولوژيك خود تلقي مي ايران غني: وي افزود
  . المللي آشورمان است  حق مشروع بينNPTي  معاهده

توان آتمان آرد آه فصل دوم آارها مشكلي است آه ما در مورد  نمي: موسويان اظهار داشت
ها در يك جبهه خواهند بود و بسياري  ها با اروپايي در اين مشكل، آمريكايي. هيم داشتسازي خوا غني

 و NPTآميز در چارچوب  سازي صلح تواند از غني از اعضاي شوراي حكام معتقد هستند آه ايران مي
  .پادمان برخوردار باشد

ما با روسيه يك توافق : يي ايران و روسيه اظهار داشت هاي هسته ي همكاري موسويان در خصوص آينده
آميز باشد، در  يي ايران، اصوال صلح هاي استراتژيك هسته ي فعاليت اصولي داريم و آن اينكه آليه

يي، پادمان و پروتكل الحاقي انجام پذيرد و نيز ايران با آژانس همكاري آند تا  ي هسته چارچوب معاهده
ايران به اين تعهد خود پايبند . هايمان نظارت آند اليتآميز بودن فع المللي بتواند بر صلح اين سازمان بين
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  .است و دليلي براي نگراني در اين مورد وجود ندارد
ي سياسي خارجي شوراي عالي امنيت ملي در خصوص راهكار ايران براي جلوگيري از  دبير آميته

در اين موضوع : يي برخي آشورهاي همسايه و نيز رژيم صهيونيستي به ايسنا گفت تهديد چتر هسته
هاي آشتار جمعي رژيم صهيونيستي  ترين تهديد امنيتي براي آل منطقه سالح ي ما مهم آه در منطقه

هاي آشتار جمعي است و  سازي خاورميانه از سالح راهبرد ايران عاري. است، هيچ ترديدي وجود ندارد
  .آند المللي خود بر اين راهبرد تاآيد مي يي و بين در تمام مذاآرات منطقه

   
  متن آامل و نهايي اظهار نظر توضيحي جمهوري اسالمي ايران درباره گزارش البرادعي

 2004 ژوئن 13 -1383خرداد   24ه شنبيك
متن نهايي اظهارنظر توضيحي جمهوري اسالمي ايران درباره گزارش محمدالبرادعي مدير آل آژانس بين 

 ارائه شده بود پس از اصالح و NAMعهدهاي آژانس المللي انرژي اتمي آه پيش از اين به اعضاي غير مت
تكميل فردا دوشنبه همزمان با آغاز نشست شوراي حكام به عنوان سندي رسمي از سوي هيات 

  .نمايندگي جمهوري اسالمي ايران منتشر مي شود
  : متن آامل اين توضيحات به شرح زير است" مهر"به گزارش خبرگزاري 

است ، خاطرنشان آند آه گزارش محمد البرادعي رييس آژانس بر گام جمهوري اسالمي ايران خرسند 
هاي مهم و قاطعانه ايران و آژانس براي حل مسايل باقي مانده از نشست قبلي شوراي حكام تاآيد 

 و پروتكل الحاقي INCIRC/153type((فعاليت هاي آنوني بررسي طبق توافق نامه پادمان . آرده است
  . يران و آژانس استنشان دهنده تالش هاي ا

الزم است يادآوري شود آه عدم وجود معياري مشخص و زماني آافي براي ارايه اطالعات از سوي 
اگر چه با توجه به روح همكاري ايران آه رييس آژانس نيز در . ايران، اين فعاليت را دشوارتر نموده است

  . ودن آامل و قطعي آژانس انجام شدگزارش خود بر آن تاآيد نموده است، اين عمل به منظور راضي نم
 بازرس روزانه از ايران بازديد آرده اند، يكي از دقيق ترين و 670 بيش از 2003با توجه به اينكه از فوريه 

عليرغم اينكه دسترسي تكميلي لحاظ شده . موثرترين بررسي هاي آژانس در ايران صورت گرفته است
قانوني الزم االجرا مي شود آه اظهارنامه آشورها به آژانس  پروتكل الحاقي زماني از لحاظ 4در بند 

 دسترسي تكميلي را حتي پيش از ارايه اظهارنامه خود، 12ارايه شده باشد، اما ايران به طور داوطلبانه 
  .امكان پذير نموده است

  : بررسي دقيق اطالعات و شواهد ارايه شده در چند صفحه بعد، به روشني مشخص مي سازد آه
تكميل شدن تدريجي يافته هاي آژانس درباره . تمام آلودگي ها از قطعات وارداتي خارجي بوده اند -1

 درصد از قطعات 54 درصد اظهارات ايران مبني براينكه آلودگي 54آلودگي اورانيوم آامال غني شده 
 باز هم نمونه برداري هاي بيشتر همراه با همكاري هاي صورت گرفته. وارداتي  است را مشخص آرد

 درصد غني شده نيز افزايش خواهد 36اعتبار ايران در سواالت باقي مانده درباره آلودگي هاي اورانيوم 
  .داد

 اطالعات و توصيفات ارايه شده از سوي ايران درباره موضوعات اصلي باقي مانده آه برنامه -2
ردي تغيير نكرده و تناقض  نيز يكي از آنهاست، آامال آافي بوده است و در هيچ موP2سانتريفيوژ 
  .تعلل در نمونه برداري محيطي نبايد به ايران نسبت داده شود. نداشته اند

  . اعتبار ايران در برنامه هاي ديگر شامل برنامه غني سازي ليرزي، آامل، مكفي و صحيح بوده است-3
 و جدي آژانس همراه  آه با بررسي هاي دقيق2003 به دليل شفافيت و همكاري آامل ايران از اآتبر -4

بوده است، هم اآنون تاييدهاي آافي وجود تا آژانس با استناد به آنها بتواند روند عادي بررسي ها را 
  . محقق سازد– در محيط هاي فني و نه سياسي –طبق معمول اجراي هميشگي پروتكل الحاقي 

A – موضوع آلودگي   
   مالحظات عمومي -1

 گزارش گفته است، موضوع آلودگي مسئله اي پيچيده است آه 46اگراف همانطور آه دبيرآل نيز در پار
با نشانه هاي ذرات در ارتباط است نه مواد هسته اي همانطور آه زمان مي گذرد و تعداد نمونه برداري 

تفاوت . هاي محيطي نيز افزايش مي يابد، همه مي توانند به نتايجي منصفانه و فني دست پيدا آنند
  .ين يافته ها بر پايه تجزيه نمونه ها و نتايج قبلي آژانس شاهدي بر اين مدعاستاصلي ميان آخر

ما اطمينان داريم آه با نمونه برداري بيشتر و همكاري فني سه آشور اروپايي با آژانس، سوال باقي 
. د درصد نام برده مي شود، حل خواهد ش36 ، 235مانده آليدي آه از آن به عنوان منبع ذرات اورانيوم 

آژانس اطالعاتي را از : " گزارش اين موضوع را به شكل زير شرح داده است46دبيرآل در پارگراف 
  ."آشورهاي ديگر دريافت آرده است آه مي تواند در حل برخي از سواالت مربوط به آلودگي مفيد باشد

  
 غني شده و  اولين نمونه هاي محيطي آه در نطنز توسط آژانس برداشته شد، ذرات اورانيوم آم-2

  .اورانيوم آامال غني شده را نشان دادند
ايران در پاسخ به سوال آژانس مبني بر توضيح در اين زمينه، گفت آه منبع آلودگي ها فقط از قطعات 
آلوده وارداتي است آه از واسطه ها دريافت شده و ايران با ماشين سانتريفيوژ گازي نمي توانسته 

  .  انجام دهد235 درصد اورانيوم 2/1شتر از است غني سازي اورانيوم را بي
هنوز گزارش و طرح نتايج از سوي آژانس آه احتماال تحت فشارهايي بوده است ، داراي ايرادهاي جدي 

  :زير است 
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 ماه گذشته و برپايه نتايج اوليه تجزيه چند نمونه ، آژانس نتايج اوليه خود را در چند گزارش 9 درطول -1
و ) اورانيوم آم غني شده ( AEUو ) اورانيوم آامال غني شده  (HEUيع آلودگي اخير مربوط به توز

  .همچنين ارتباط اين موضوع به مواضع فعاليتهاي هسته اي  ذآر نشده ، ارائه داد
 بررسي دقيق تر و تحليل نمونه هاي بيشتر ثابت آرد آه نتايج قبلي آه ترديدها و نگراني هاي بي -2

  .ود، هيچ پايه فني نداشته استموردي را برانگيخته ب
است آه در آن آژانس 2004آخرين گزارش تحليل نمونه ها در تاريخ پانزدهم مي « :  يك مثال روشن -3

 54اطالع داده بود آه اين يافته ها بطور آامل اظهارات ايران را مبني بر اينكه اورانيوم آامال غني شده 
  .»ائيد مي آند درصد  از قطعات سانتريفيوژ وارداتي است ت

گرفتن نمونه .  درصد از قطعات وارداتي سانتريفيوژ بوده است36ايران ترديدي ندارد آه منشاء آلودگي 
شاهد بر اين ماجرا نيز آن . هاي بيشتر از قطعات بار ديگر ثابت خواهد آرد آه اظهارات ايران صحيح است

 ادعا شد 2003 اآتبر 26در . يد مي آنداست آه بررسي هاي تدريجي آژانس اين موضوع را تا حدي تاي
آه اين نوع آلودگي فقط در يك مكان يافت شده، در حاليكه در گزارش آنوني مشخص است آلودگي در 

همكاري ديگر آشورها براي حل اين موضوع بسيار . مكان هاي متعددي و در قطعات وارداتي بوده است
  .مفيد است

B .  فعاليتR&D بر سانتريفوژ نوع P2   
  
   مشاهدات آلي -1
   

در پي چندين بازرسي از سوي آژانس و مباحثه با بازرسان درباره تحقيقات سانتريفيوژ و توسعه پروژه 
 مورد گفتگوي بيشتر قرار  گرفت و اطالعات بيشتري به بازرسان داده P2 در R&D ، موضوع P2ملي 
نه آژانس نيز از آن با خبر است، براي اطالعات تكميلي نيز بر پايه رآوردهاي بازرسان آه دبيرخا. شد

  : اطالع اعضاي شورا در اختيار قرارمي گيرد
   

 واسطه ها طرح هاي مهندسي عمومي را براي P6 در طول بحثي درباره سانترفيوژ 1996در سال * 
طرف ايراني عالقمند شد آه در برخي .  نام گرفتP2ايران تهيه آردند آه برخي نسخه هاي جديد آن 

طرح جديد تاييد نشد و هرگز توسط سازمان انرژي . اي پيشرفته سانتريفوژ، تغييراتي را ايجاد آندمدل ه
  .اتمي ايران به داليل زير دنبال نشد

-  AEOI از نتايج اين تالش اول راضي نبود و سبب شد آه برخي قطعات استفاده نشود و دور ريخته 
  .شود

  نيز قابل P2ت آه مي بايست حل مي شد و توسط طرح  در آن زمان، ايران چندين مساله فني داش-
  .بنابراين بسيار سخت بود آه چنين نوع پيشرفته اي دنبال شود. پيگيري نبود

در پي ارزيابي توانايي هاي ملي علمي و فني، سازمان انرژي اتمي به اين نتيجه رسيد آه عقالني * 
الاقل تا وقتي آه سطح الزم آارشناسي و . د پايه گذاري آنP2نيست آه پروژه ملي را بر پايه مدل 

 P2آمبود طرح هاي ساخت . توانايي هاي مهندسي براي توليد سانتريفيوژبه طور آامل  ايجاد شود
بنابراين طرح هاي . آارشناس آژانس تاآيد آرد آه اين تصميم مورد تاييد است. دليل ديگر اين تصميم بود

  . معلق ماند2002مهندسي آلي تا 
 در يك شرآت خصوصي آار آرده بود، پس از خروج از سازمان انرژي P6دسي آه قبال با طرح هاي مهن* 

وي دليل خود براي انتخاب .  آار شودP2اتمي پيشنهاد داد آه با روتورهاي آامپوزيت بر سانتريفوژ 
ت تجربيا.  را براي بازرسان توضيح دادMaragingروتورهاي آامپوزيت فيبرآربن در عوض استيل 

بنابراين سازمان انرژي اتمي ايران با وي به توافق نامه اي . آشورهاي صنعتي گفته وي را تاييد آرد
 قراردادي يك ساله را امضا آرد و قرار شد پس از يك سري تست هاي 2002دست يافت و در مادرس 

اد تست گاز مجاز در اين قرارد. روتوري با باالترين سرعت ممكن، يك ماشين سانتريفوز آامل ارايه شود
  . قرارداد به دليل مسايل مالي پيش از يك سال فسخ شد. نيست

آارگاه شرآت خصوصي آه در باال درباره آن گفتگو شد، مورد بازرسي قرار گرفت و درخواست اضافي *
  :ذيل بازرسان آژانس با همكاري آامل سازمان انرژي اتمي ايران و آن شرآت خصوصي محقق شد

و گزارش پروژه تحقيقاتي وي آه به سازمان انرژي اتمي داده شده بود، توسط بازرسان   قرارداد وي -
  . مورد بازبيني قرار گرفت2004آژانس در آوريل 

  دفترچه تجربيات وي آه او آن را دارايي شخصي خود به حساب مي آورد و به دليل مسايل مربوط به -
ت، به طور دقيق از سوي بازرسان آژانس مورد بازرسي قرارداد در اختيار سازمان انرژي اتمي قرار نگرف

  . قرار گرفت
   اجزاي توليد شده توسط وي، از سوي بازرسان مورد بازرسي قرار گرفت، ليست آاملي از آنها -

توسط بازرسان تهيه شد، نمونه ها و عكس ها نيز به عنوان تكميل همكاري ايران به آنها داده شد و 
  .ر و موم شداجزا توسط بازرسان مه

 آه به بازرسان داده شد، شامل اطالعات فني و تجربي بود در حاليكه تحقيق P2 در R&Dگزارش * 
  .آنندگان فقط مي بايست اصول تئوري را در چارچوب اين موضوع گزارش دهند
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تيار عالوه بر اين گزارش، بازبيني دفتر شخصي شامل جزييات تجربيات، تصوير آاملي از پروژه را در اخ*  
آمي بعد از بازرسي، بازرسان تاييد آردند آه وي هم از لحاظ تئوري و هم از لحاظ . بازرس ها قرارداد

  .عمل آامال تبحر داشته است
  
   بازبيني گزارش-2
  R&DP2آفايت اعتبار ايران درمورد برنامه   : 2-1
   

ه بود، و در زير نشان شواهد در دسترس و رآوردهاي نشست ها و مصوبه ها آه توسط آژانس تهيه شد
 گزارش، اطالعات 22داده شده است به روشني نشان مي دهد آه مالحظات آژانس در پاراگراف 

 است و همين اطالعات منجر به آن شده است آه ارزيابي آژانس در P2متناقضي درباره سانتريفوژ 
  . نياز به بازبيني داشته باشدP2 درباره 47پاراگراف 

   
، مهندسي آه در باال از وي نام برده شد، عنوان آرد 2004 ژانويه 28رسان آژانس در در نشست با باز* 

) magnet(آه در طول قراردادش مي توانسته است تمام قطعات را به آارگاهش ببرد به جز مگنت 
هايي آه از خارج خريداري آرده است، روتورهاي آامپوزيت آه درآارگاه هاي ديگر ساخته شده است 

و ساچمه هايي آه آارگاه سازمان انرژي اتمي ) ا توسط بازرسان مورد بررسي قرار گرفتآه بعده(
  ) .braze. (تاييد نشده است

 از تهيه آنندگان P2 آه برخي مگنت هاي سانتريفيوژ GOV/2004/34 ، 22بنابراين، اطالعات پاراگراف * 
ست، در آارگاههاي ديگري آمده آسيايي وارد شده و روتورهاي آامپوزيت آه در ايران ساخته شده ا

  .در همين حال ايران هم اآنون اطالع مي دهد آه چنين رآوردهايي اشتباه است. شده بوده است
 از خارج تهيه P2مقامات ايراني قبال اعالم آرده اند آه ايران سانتريفوژهاي " در همان پاراگراف جمله * 

 را در آارگاهي از يك شرآت خصوصي در تهران نشده است اما تمام قطعات شامل روتورهاي آامپوزيت
 ايران گفته 2004زيرا براي مثال در زمان نشست بازرسان در ژانويه . نادرست است" توليد آرده است

مگنت هايي آه توسط مهندس مذآور خريداري .  از واسطه ها دريافت نكرده استP2بود آه هيچ قطعه 
ي آسيايي بوده است آه آژانس در گزارش از آن با خبر بوده شده بود از واسطه ها نبوده بلكه از شرآت

  .است
 مگنت آه در گزارش درباره آنها بحث به ميان آمده است هرگز از شرآت اروپايي خريداري نشده 4000* 

آپي پيش ).  اشتباها سخن از واسطه هاي اروپايي به ميان آمده است23آه در پاراگراف . (است
تعداد آل مگنت هايي آه توسط شخص مهندس خريداري . داده شده استفاآتور نيز به بازرسان 

 عدد آنها در 50آه ) آه آيفيت پايين داشتند و مورد استفاده قرار نگرفتند. ( عدد بوده است100شده، 
  . را از بين ببرد24 و 23اين اطالعات بايد ابهام در پاراگراف هاي . دسترس بازرسان قرار گرفت

.  نشانه بي توجهي است37در پاراگراف " د سانتريفوژهاي جمع شده و تست شدهتعدا"... جمله * 
 وي فقط قرار بوده است آه يك ماشين AEOIزيرا بازرسان مطلع بودند آه طبق قرارداد شخص مذآور با 

  .سانتريفوژ را جمع آند
  
مي آنند آه نتيجه ، بازرسان آژانس تاييد 2004 مي 30به عنوان نتيجه بحث ها با مهندس مذآور در * 

 و P2 منجر به اين نتيجه گيري شد آه اظهارات ايران درباره 2004 ژوئن 2مالقات آنها با مقامات ايراني در 
R&Dآمده نه تنها نگران نيستند 26بنابراين آنها همانطور آه در پاراگراف .  با يافته هاي آنها انطباق دارد 

هم " ترديد"به هر حال .  متقاعد هم شده اندP2ايه طرح بلكه درباره امكان تست هاي سانتريفوژ برپ
  .اآنون رفع و موضوع حل شده است

  تعلل نمونه برداري ؟  : 2-2
   

تعلل ايران تا نيمه آوريل براي مالقات هايي :  گزارش به طور نگران آننده اي آمده است48در پاراگراف 
رشناسان سانتريفيوژ آژانس از تعدادي مكان آه در نيمه مارس در نظر گرفته شده بود، شامل ديدار آا

هاي مربوط به برنامه غني سازي ديدار آارشناسان سانتريفيوژ از تعدادي مكان هاي مربوط به برنامه 
اما حقيقت موجود اين اظهارات را . غني سازي سانتريفيوژ سبب دير شدن نمونه برداري و تجزيه شد

  : تاييد نمي آند
  
  . آوريل بوده است10توقف درخواست شده فقط تا .  مارس در ايران بوده اند27بازرسان آژانس از * 
  .  مارس در ايران حضور داشته اند27بازرسان متعددي از * 
 و مكان ها از زمان رسيدن آنان به ايران P2هيچ گونه مانعي براي بازرسان در نمونه برداري از قطعات *

  .وجود نداشته است
 بازرسي آردند، خواسته 2004 پس از نيمه آوريل P2استه خودشان از قطعات بازرسان آژانس به خو* 

  .آنها براي ديدار از روتورهاي آامپوزيت بوده است
 گرفتند و حتي خواهان نمونه 2در طول ديدار نيمه آوريل آنها، بازرسان فقط ليستي از قطعات پي * 

  . برداري محيطي نبودند
  .  هيچ نمونه برداري نكردند 2004نيمه ماه مي بازرسان به خواسته خودشان تا * 
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  .نبايد به ايران نسبت داده شود" تعلل در نمونه برداري محيطي و تجزيه"بنابراين * 
  
C – غني سازي ليزري   
   
   مالحظات آلي-1
   

در پي موضوعات مرتبط به غني سازي سانتريفوژها و دشواري هاي فني، پروژه هاي غني سازي 
آژانس تاريخچه اين پروژه را بررسي آرد و تمام قطعات و .  و تجهيزات آنار گذاشته شدندليزري تمام شد

  . تهيه آنندگان خارجي را مورد مطالعه قرار داد، مكان ها مورد بازرسي قرار گرفتند و نمونه برداري گرديد
   
   بازبيني گزارش آژانس-2
   
  سطح غني سازي  : 2-1
   

 33رات ايران درباره غني سازي ليزري آه سبب نوشته شدن پاراگراف تعبير نامناسب آژانس از اظها
  .شده است، بايد اصالح شود

   
 8، درباره CSLدرباره عملكرد " به رييس آژانس، ايران آژانس را مطلع آرد آه 2003 اآتبر 21در نامه * 

  .لحاظ شده بوده استآيلوگرم، فلز اورانيوم در اتاقك ها تبخير شد و جداسازي غني سازي در قرارداد 
   

آارشناس ليزر .  قرار گرفت2003 اآتبر 28درطول اولين مصاحبه با بازرسان آژانس آه در اين زمينه در 
  . ما قادر بوديم آه هدف قرارداد را محقق نماييم و همزمان دو نوع غني سازي انجام دهيم: ايراني گفت

   
 3 مي توانستند غني سازي اورانيوم را تا باالي تجهيزات" گزارش يعني جمله 33منبع در پاراگراف * 

اطالعات قبلي را آه ايران به آژانس داده بود، مورد توجه قرار نداده ".  انجام دهند235درصد اورانيوم 
  .است

 (briefing(بي توجهي هاي باال مورد تاييد قرار گرفته و توسط متخصصان پادمان در جلسه توجيهي * 
  . ده است تصحيح ش2004 ژوئن 10
شايسته است توجه شود آه آارشناسان ليزر از اين حقيقت آگاه هستند آه به دليل آارآردن درست * 

تجهيزات، بايد ذراتي با فاآتور غني سازي باال تهيه شود تا سيستم بتواند به درستي و درمدت طوالني 
  .عمل نمايد

  توانايي توليد :  2-2
   

، از آنجائيكه ايران در ارتباطات قبلي خود روشن آرده است الزم 34اف با توجه به گزارش آژانس در پاراگر
است بارديگر روشن آنيم آه سيستم ليزر با ظرفيت يك گرم در ساعت هرگز دريافت يا نصب نشده 

  .است 
به نظر مي رسد آمي  سر درگمي وجود دارد در مورد اين موضوع آه  دو پروژه جداي از هم درباره * 

با توانايي هاي مختلف صورت گرفته ) B,A(ري وجود داشته آه با دو آشور جداگانه غني سازي ليز
  . را يادآوري مي آندB گزارش باز مي گردد آه قرارداد با تهيه آننده 34اين موضوع به پاراگراف . است

تم  خواننده را گمراه مي آند آه گويي  تمام سيس34در اولين خط پاراگراف  " AVLISنصب  " جمله *  
توانايي غني سازي يك گرم در ساعت را داشته است در حاليكه قرارداد به طور آامل اجرا نشد و 

  .نيز ارسال نشد) ليزر( قطعات مهم 
 را استفاده مي آرده است فقط تست هايي را Bدر واقع اپراتوري آه اتاقك رسيده از تهيه آننده * 

  .درباره عملكرد اتاقك صورت داده است
بعد، به دليل اتمام قرارداد، سيستم مذآور پيش از اولين بازرسي آژانس از لشكرآباد در اآتبر چند ماه * 

  . آنار گذاشته شد2003
  

توانايي توليد سيستم يك گرم در ساعت هرگز نصب نشد و عملي نگرديد پس نتوانست به طور *  
 اشتباه 34در پاراگراف " ار آندنمي توانسته است به طور مداوم آ"مداوم هم آار آند ، بنابراين جمله 

  .است
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