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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،عراق رويدادهاي 
  

 زخمي برجاي 100 آشته و بيش از 41گذاري شده در روز پنجشنبه در بغداد  انفجار دو اتومبيل بمب
هاي اين دو انفجار از نيروهاي پليس عراقي و يا افرادي بودند آه براي  ها و زخمي اآثر آشته. گذاشت

  .ه بودندثبت نام در ارتش جديد عراق صف بست
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اآثر تلفات انفجارهاي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گذاري شده با حرآت به سوي  روز پنجشنبه مربوط به يك عمليات انتحاري بود آه در آن يك اتومبيل بمب

رتش جديد عراق در مقابل يك مرآز سربازگيري ايستاده بودند، خود را در افرادي آه براي ثبت نام در ا
  .  تن زخمي شدند100 تن آشته و بيش از 35ميان آنها منفجر آرد آه بر اثر اين انفجار 

  . ي نظاميان آمريكايي است، روي داد محل اين حادثه در نزديك يك فرودگاه نظامي آه مورد استفاده
ي پليس عراق محل را محاصره آرده و با شليك تير هوايي مانع از نزديك شدن پس از انفجار، نيروها

  .مردم به محل حادثه شدند
ي يثرب  ي ديگر در خارج از دفاتر شوراي شهر بغداد در منطقه گذاري شده هم چنين يك اتومبيل بمب

 چهار تن نيز در اين حادثه. منفجر شد آه بر اثر آن شش تن از نيروهاي امنيتي عراق آشته شدند
  .زخمي شدند

در بغداد، متعهد شد آه اقدامات قاطعي را جهت ) پنجشنبه(اياد عالوي بعد از انفجارهاي روز گذشته 
  .شكست تروريستها انجام دهد

 اياد عالوي، - چاپ لندن -ي الحيات  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آنفرانس مطبوعاتي متعهد شد تا با اقدامات قاطعانه ترور و تروريسم را نخست وزير عراق، در يك

  .شكست دهد
وي تصريح آرد آه دولتش درصدد اجراي اقدامات امنيتي قاطعي براي حفظ جان مردم عراق و تقويت 

  .باشد نيروهاي حافظ مرزها، پليس گمرك و بازرسان امور مهاجرتي مي
  .گيرد يتي شديدي را در مرزها بكار ميوي هم چنين وعده داد، تدابير امن

اي انفجارهاي بغداد و آشته شدن چند تن از  ي نجف هم طي بيانيه ي علميه از سوي ديگر، حوزه
  .شهروندان بيگناه در فلوجه را محكوم آرد

علماي نجف در اين بيانيه، از مسووالن خواستند تا به طور جدي اين اقدامات تروريستي را پيگيري 
  .آنند را شناسايي آنند و عاملين اين جنايات و گروههايي آه از آنها حمايت مينمايند 

  
  برمال شدن پرونده يك زندانى عراقى مفقوداالثر در زندانهاى واحدهاى نظامى آمريكا  
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آمريكايى در عراق، باعث شده است ماهها فراموش شدن يك زندانى عراقى از سوى نيروهاى نظامى 

آه دوباره موضوع نقض آنوانسيون ژنو از سوى اياالت متحده به تيتر درشت روزنامه هاى و موضوع بحث 
  .رسانه هاى گروهى بدل شود

واحدهاى نظامى آمريكا در عراق، ابتدا يك . قضيه در ابتدا بيشتر به يك شوخى بى مزه شباهت دارد
ن آرده، سپس او را ماهها به فراموشى سپرده اند و در نهايت نتوانسته اند او را زندانى عراقى را پنها

انچه در نظر اول قدرى مسخره به نظر مى رسد، درواقع به موقعيت زندانيان و رفتار با . دوباره پيدا آنند
  .آنان پرتوى ديگر افكنده است

مى رفته، در ماه ژوييه سال »  االسالمانصار«زندانى مزبور آه به او ظن عضويت در سازمان تروريستى 
 ميالدى زندانى شده و سرانجام توسط سازمان سيا براى بازجويى به خارج از عراق منتقل شده ٢٠٠٣
 رييس سازمان سيا Tenet. در ماه اآتبر سازمان امنيت آمريكا او را دوباره به عراق بازمى گرداند. است

نهاد مى آند آه زندانى رادر زندان رسمى ثبت شده نگهدارى به دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريكا پيش
طبق اظهارات آارمندان سيا و پنتاگون اين امر در . نكنند زيرا بازجويى هاى بعدى از وى ضرورت دارند

درجه اول بدين علت روى داد تا صليب سرخ نتواند وضعيت زندانى مزبور و رفتار با او را مورد بررسى قرار 
  .دهد

ماههاى بعد زندانى عراقى آامال به فراموشى سپرده شده و حتا مورد بازجويى نيز قرار نگرفته اما در 
 به ياد او مى افتد، زندانبانها نمى ٢٠٠۴هنگامى آه سازمان سيا، ماهها بعد در ژانويه سال . است

  .توانند او را در هيچ جايى بيابند، زيرا نام او اصال در جايى ثبت نشده بوده است
 در جريان تحقيقات بر سر رسوايى شكنجه زندانيان در عراق، پرونده او در پنتاگون رو مى شود و سپس

  .ماهها درمورد موقعيتش بحث درمى گيرد
از يكسو اين امر نشانگر نقض صريح آنوانسيون ژنو است آه بر . اين ماجرا به دو دليل حساس است

 جهانى به ثبت برسند، و از سوى ديگر، اين اساس آن بايد تمامى زندانيان در فهرست صليب سرخ
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نخستين مورد است آه در آن وزير دفاع آمريكا و رييس سازمان سيا، هر دو شخصا در آن دخالت داشته 
حال پنتاگون بايد با بى ميلى اعتراف آند آه زندانى مذآور از ماهها پيش به شكلى غيررسمى در . اند

  .بازداشت بوده است
  

 سازمان سيا به عنوان دليل اعالم آرده اند آه فرد مزبور احتماال در قيام مسلحانه در هم پنتاگون و هم
حال اين مورد از . عراق دخالت داشته است، يعنى از مواردى آه آنوانسيون ژنو در مورد آن معتبر نيست

  .نقض حقوق زندانيان در عراق، شايد فقط گوشه اى از موارد بسيار ديگر باشد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراق اوضاعتحليل 
  
   خرداد٢٩: هفته نامه های ايران 
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مطرح شدن پرونده فعاليت های هسته ای ايران در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، 

زنان عناوين انتخابات رياست جمهوری، لزوم عبرت گيری از زلزله به عنوان عذاب الهی و قاچاق 
  . مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ ايران است

 است که به نقل از محمد ايران جمعهعنوان اصلی اين شماره " در مورد ايران اشتباه کرديم"
بازرسان آژانس گزارش غلطی درباره : "البرادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته است

و مغناطيس ها ارائه کرده بودند و ما بايد اعالم کنيم که » پی دو« برنامه موضوع اطالع ندادن ايران درباره
  ."اين امر به طور واضح يک سوء تفاهم بود
ايران در زمينه سانتريفوژهای پی دو، غنی )  خرداد٢٩(روز جمعه: يک عضو هيات ايرانی در وين نيز گفته

ازرسی ها، اسناد و توضيحات قانع کننده سازی ليزری و کاربردهای غيرنظامی آن و موضوع تاخير در ب
  .ای را به آژانس ارائه خواهد کرد

در پيش نويس جديد دوباره بر پيشرفت همکاريها و : " آقای البرادعی گفتهايران جمعهبه نوشته 
  ."تسريع مذاکرات تاکيد خواهد شد چون ما نمی توانيم اين پرونده را تا ابد ادامه دهيم

خيانت سه : "گان انصار حزب اهللا اعتماد به اروپايی ها را اشتباه خوانده و نوشته اريالثاراتدرمقابل، 
کشور اروپايی انگليس، آلمان و فرانسه به ايران در خصوص پرونده هسته ای ديگر يک ادعا نيست بلکه 
حقيقتی است که حتی خوش خياالن عرصه سياست خارجی جمهوری اسالمی نيز با تلخکامی آن را 

  ."اندپذيرفته 
در جريان پرونده هسته ای متاسفانه برخی مسئوالن کشور فريب : " نوشتهيالثاراتيادداشت نويس 

ظاهرسازی اروپا را خوردند و با اعتماد بی جا به سه کشور انگليس، آلمان و فرانسه به گمان خود، اروپا 
  ."را در مقابل آمريکا قرار دادند

رش داوطلبانه برای پيوستن به پروتکل الحاقی کاله گشادی بوده توافق ايران و پذي"به عقيده نويسنده، 
که اروپايی های خوش خط و خال بر سر برخی مسئوالن ايران گذاشته اند و اميدواريم اين تجربه ديگر 

تکرار نشود و خوش خياالن عرصه سياست خارجی مرتکب اشتباهات ديگری نشوند که ملت هرگز آنها 
  ."را نخواهد بخشيد

روز مهر سال گذشته وزرای خارجه کشورهای فرانسه، آلمان و بريتانيا با ٢٩ به ديدار يالثاراته اشار
مقامات ايران در تهران بر می گردد که ايران پذيرفت فعاليت های هسته ای خود را متوقف و پروتکل 

  .الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای را امضا کند
ان حبيب اهللا عسگراوالدی دبير کل اين تشکل را در نماز جمعه  ارگان حزب موتلفه اسالمی سخنشما

اگر انتخابات شوراهای اسالمی را ريشه های نخل : "قم چاپ کرده و به نقل از وی نوشته است
سعادت و انتخابات مجلس هفتم را شاخه های آن بدانيم، گل های اين نخل در انتخابات رياست 

مرحله قبلی هماهنگی مراجع تقليد و رهبری بسيار سرنوشت جمهوری به بار خواهد نشست و در دو 
  ."ساز بود

اگر چه آقای خاتمی حرف هايی برای گفتن داشت اما تيمی برای اجرای "به گفته آقای عسگر اوالدی، 
  ."اين حرف های خوب نداشت و تيم آقای خاتمی در دولت کنونی مردم پسند و کارآمد نيست

د را به انتخابات رياست جمهوری اختصاص داده و به نقد و بررسی  يادداشت هفتگی خواميد جوان
، ميرحسين )رئيس پيشين مجلس(نامزدهای احتمالی جبهه دوم خرداد پرداخته و از مهدی کروبی 

به عنوان گزينه های احتمالی ياد ) وزير پيشين علوم(و مصطفی معين ) نخست وزير سابق(موسوی 
  .کرده است

سازمان مجاهدين انقالب اسالمی بيشتر نگاهی :  نوشتهاميد جوانده شهاب پورقاسمی نويسن
عملگرايانه به انتخابات رياست جمهوری دارد و بر اين اعتقاد است که خيلی نمی شود روی گزينه ای 

مثل مهندس موسوی سرمايه گذاری کرد و از سويی ديگر نمی توان پرچم اصالحات را به دست مهدی 
  . زيرا او نماد حرکت جمعی جبهه دوم خرداد نيست.  قوا پشت سر او حرکت کردکروبی سپرد و با تمام

 با اشاره به بيانيه اخير سازمان مجاهدين انقالب اسالمی که بر صفاتی چون تعهد، اميد جوان
قاطعيت، شجاعت و اعتقاد به حاکميت قانون و مردم ساالری تاکيد شده بود، از مصطفی معين به 

  .نظر سازمان مجاهدين انقالب برای رياست جمهوری نام برده استعنوان چهره مورد 
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 آقای معين به قاطعيت، شجاعت و قانونگرايی مشهور است و اميد جوانبه عقيده ياداشت نويس 
عملکرد وی در دوران تصدی وزارت علوم چه در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و چه در دولت محمد 

های سياسی دوری می کند و به هيچ روی حاضر به سازش و خاتمی نشان داده که وی از جنجال 
  .ماندن در قدرت به هر شکل نيست

آقای معين سال گذشته در اعتراض به عدم تصويب يک اليحه وزارت علوم به وسيله شورای نگهبان و 
  .افزايش برخورد با دانشگاه ها از مقام وزارت استعفا کرد

 اهللا سرمقاله اين شماره را به زلزله اختصاص داده و آن را  وابسته به انصار حزبعبرت های عاشورا
  .هشدار الهی دانسته که بايد از آن عبرت گرفت

يکی از مضرات علم زدگی و مدرنيته امروز برای : " می نويسدعبرت های عاشوراسرمقاله نويس 
و تجدد خواهی افرادی که به دليل بی اطالعی و نا آگاهی و ضعف های درونی ايمان، پز روشنفکری 

می گيرند اين است که سعی می کنند تمام امور و وقايع را با فرمول های علمی تطبيق داده و توجيه 
  ."کنند و به وسيله آن حکمت های الهی را تکذيب نمايند

به نوشته اين هفته نامه، اگر فرامين الهی در جامعه ای نقض و پايمال شده و امر به معروف و نهی از 
د خداوند مردم را عذاب خواهد کرد و اکنون اهانت به ارزشهای انقالب، زير سئوال بردن مسائل منکر نکنن

اعتقادی و دينی، بی توجهی به مشکالت مردم، بی بند و باری، فساد و اعتياد افزايش يافته است و در 
  .اين صورت آيا ما مستحق عذاب الهی و زلزله نيستيم

 است که در اصفهان صداعنوان اصلی اين شماره هفته نامه " صادیقاچاق زنان، فقر فرهنگی يا اقت"
  .منتشر می شود

 خشونت و تحقير، فقر معيشتی و فرهنگی را علت اصلی فرار دختران از خانه عنوان کرده و صدا
اعالم حراج دختران ايرانی در دوبی بايد برای دولتمردان ايران زنگ خطری باشد تا به وسيله : "نوشته
 از روش های کارساز مبارزه جدی برای فقرزدايی و مشکالت اقتصادی و فرهنگی از عوامل استفاده

  ."مستعد برای فرار دختران و قاچاق آنها به کشورهای ديگر جلوگيری شود
  

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
 

  ه ايران متن آامل و دقيق قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي دربار
 2004 ژوئن 18 -1383خرداد   29جمعه 

  
خرداد با صدور 29هزار و نود و پنجمين نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي عصر جمعه 

  . قطعنامه اي درباره فعاليتهاي هسته اي ايران پايان يافت 
  :ت به وين متن آامل قطعنامه به اين شرح اس" مهر"به گزارش خبرنگار اعزامي 

  
  شوراي حكام 

 2003نوامبر ) 26،  (GOV/ 2004/ 21 2004مارس 13با يادآوري قطعنامه هاي مصوب شورا در ) الف
)GOV/ 2003/69 ( شورا 2003 ژون 19و بيانيه مورخ )GOV/ OR/ 1072  (  
 در مورد اجراي) GOV/ 2004/ 34( مديرآل 2004 ژوئن 1باتوجه همراه با قدرداني به گزارش مورخ ) ب

  پادمانها در ايران، 
باتاآيد بر قدرداني خوداز اينكه ايران به عمل به گونه اي آه پروتكل الحاقي الزم االجرا باشد، ادامه ) ج

داده است و با توجه به هرماه با خرسندي به اينكه ايران اظهارنامه هاي اوليه مبتني بر  آن پروتكل را به 
  .آژانس تسليم آره است

ه اينكه ايران هنوز مي بايست، آنچنانكه در قعطنامه هاي گذشته شورا خواسته شد، در عين توجه ب) د
  .پروتكل راتصويب نمايد

با يادآوري تصميم هاي داوطلبانه ايران در مورد تعليق تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي و ) ه
مراه بانگراني به اينكه بازفراوري و اجازه دادن به آژانس جهت راستي آزمايي اين تعليق، با توجه ه

همانطور آه در گزارش مديرآل به تشريح بيان شده اين راستي آزماني در برخي موارد با تاخير مواجه 
همچنين باتوجه همراه با ! شده و تعليق به خاطر ادامه توليد تجهيزات سانتر يفيوژ هنوز جامعه نيست

  در تغاير با برداشت قبلي آژآنس از دامنه UF6وليد نگراني نسبت به اينكه تصميم ايران به در مرد ادامه ت
 روتور مانتاژ شده سانتريفيوژ را براي 10تصميم ايران در مورد تعليق است و نيز باتوجه به اينكه ايران

  .فعاليتهاي تحقيقاتي نگاه داشته است
ه در سفر اوايل با دلگرمي از ارزيابي مديرآل مبني بر اينكه پيشرفت خوبي در اقدامات توافق شد) و

آوريل مديرآل تهران صورت گرفته و انيكه آژانس به پيشرفت در رسيدن به درك جامعي از برنامه 
هستهاي ايران ادامه مي دهد، در عين توجه به همراه با نگراني به اينكه بعد از تقريبا دو سال از زماني 

 و علي الخصوص دو مسئله آليدي آه برنامه اعالم نشده ايران به آگاهي آژانس رسيد، برخي مسائل
منبع تمام آلودگي هاي اورانيوم با غناي باال در ايران و : درك وسعت و سرشت برنامه غني سازي ايران

دامنه و سرشت آار انجام شده بر مبناي طرح سانتريفيوژ آژانس رسيد، برخي مسائل و علي الخصوص 
ايران مبنع تمامي آلودگي هاي اورانيوم با دو مساله آليدي درك وسعت و سرشت برنامه غني سازي 
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 همچنان P2عناي باال در ايران و دامنه و سرشت آار انجام شده بر مبناي طرح سانتريفيوژ پيشرفته 
  .باقي است

 P2در اين چارچوب، با توجه همراه بانگراني جدي به اينكه اطالعات مهم در مورد برنامه سانتريفيوژ ) ز
ستهاي مكرر و در برخي موارد به صورت ناقص ارائه شده اند و همچنان فاقد اغلب تنها پس از درخوا

وضوح الزم هستند و همچنين اينكه اطالعات ارائه شده در زمينه آلودگي تا اين تاريخ براي حل اين 
  .موضوع پيچيده آافي نبوده است

ر دريافت آرده آه مي تواند با توجه همراه با قدرداني به اينكه آژانس اطالعاتي را از آشورهاي ديگ) ح
  .برخي مسائل آلودگي را حل آند

باتوجه همراه با نگراني به اينكه تحقيقات آژانس آوتاهي هاي بيشتري را در اعالميه هاي ايران، از ) ط( 
 از خارج و آزمايشات غني سازي ليزري آه نمونه P2جمله اعالميه اآتبر، خصوصا در مورد واردات قطعات 

 درصد را توليد آرده ، آشكار ساخته و همچنين به اينكه آارشناسان 15 سازي تا حد هايي از غني
آژانس سواالت و ترديدهايي رادر رابطه با توضيحات ارائه شده از جانب ايران در رابطه با اين برنامه ها، 

  .آه مستلزم توضيحات بيشتر است، ابراز داشته اند
وسعه و آاربرد علمي انرژي اتمي جهت مقاصد صلح آميز، از باشناسايي حق الينفك آشورها به ت) ي( 

جمله توليد نيروي برق، بر طبق تعهدات معاهده ايشان، با توجه درخور به نيازهاي آشورهاي در حال 
  .توسعه 

با تاآيد بر نياز به پادمان هاي موثر به منظور ممانعت از استفاده از مواد هسته اي براي مقاصد ) ك( 
نقض موافقتنامه هاي پادمان ،  تاآيد براهميت حياتي پادمان هاي موثر براي تسهيل ممنوعه در 

  .همكاري در زمينه انرژي هسته اي
 ژوئن مديرآل  مبني بر اينكه براي تماميت و اعتبار روند بازرسي الزم است 14باتصديق بيانيه مورخ ) ل( 

  .اين مسائل ظرف چند ماه آتي بسته شوند
  
د آه همكاري ايران منجر به دسترسي آژانس به تمامي محل هاي مورد درخواست،  تصديق مي آن-1

  .از جمله چهار آارگاه متعلق به سازمان صنايع دفاع شده است
 در عين حال از اين واقعيت آه در مجموع، همانطور آه در گزارش آتبي و شفاهي مديرآل اشاره -2

مل، به موقع و فعال نبوده است  و خصوصا اينكه ايران شده بود، همكاري ايران آنگونه آه مي بايست آا
بازديدهايي  در اصل ريزي شده براي نيمه مارس از جمله بازديدهاي آارشناسان سانتريفيوژ آژانس از 

 را تا نيمه آوريل به تعويق انداخته و در برخي P2برخي محلهاي درگير در برنامه غني سازي سانتريفيوژ 
  .نمونه برداري هاي محيطي و تحليل آنها شده است، ابراز تاسف مي نمايدموارد موجب تاخير در 

 تاآيد مي نمايد آه با گذشت  زمان آار فعاالنه ايران براي قادر ساختن آژانس به آسب  درآي آامل -3
از برنامه غني سازي ايران، از طريق ارائه تمام  اطالعات مربوط  و نيز تامين دسترسي فوري به تمام  

 ها، اطالعات و افراد مربوط، بيش از هر زمان اهميت يافته  و از ايران مي خواهد همكاري خود را  محل
ادامه داده و تشديد نمايد تا آژانس بتواند  تضمين هاي الزم در مورد فعاليت هاي هسته ايران را به 

  .جامعه بين المللي ارائه دهد
 منظور آمك به حل آليه مسائل عمده، خصوصا آلودگي  از ايران مي خواهد تمامي گامهاي الزم را به-4

هاي اورانيوم آم و زياد غني شده  مكشوفه در محلهاي مختلف ايران،  از جمله از طريق ارائه اطالعات 
 درصد 36اضافي  مربوطه پيرامون مبدا قطعات مورد بحث و توضيح در مورد وجود رده اي از ذرات اروانيوم 

 ايران از جمله از طريق ارائه آليه P2ه ماهيت و دامنه برنامه سانتريفيوژ غني شده و همچنين مسئل
  .اسناد و توضيحات مطابق با درخواست آژانس با فوريت بردارد

 پروتكل الحاقي استقبال مي آند و بر اهميت 3 و 2 از تسليم اظهارنامه هاي ايران بر طبق ماده -5
 پروتكل و اينكه 3 و 2 اظهارنامه هاي بعدي مبتني بر ماده پايبندي ايران به مهلت هاي تعيين شده براي

  .تمامي اين اظهارنامه ها مي بايست صحيح و آامل باشند تاآيد مي نمايد
 براهميت ادامه عمل ايران بر مبناي مقررات پروتكل الحاقي به منظور تامين اطمينان خاطر به جامعه -6

ايران تاآيد مي نمايد، و از ايران مي خواهد بدون تاخير بين المللي در مورد ماهيت  برنامه هسته اي 
  .پروتكل را تصويب نمايد

 يادآور مي گردد آه در قطعنامه هاي قبلي شورا از ايران خواسته شده است  تمامي فعاليت هاي -7
. ايداز تصميم داوطلبانه ايران در اين رابطه استقبال نم. مربوط به غني سازي و بازفراوري را معلق سازد

از اينكه اين تعهدات بطور جامع به اجرا در نيامده اند ابراز تاسف مي نمايد و از ايران مي خواهد فورا 
تمامي آاستي هاي باقيمانده را اصالح نمايد و تغاير موجود در رابطه با برداشت آژانس از دامه تصميم 

 و هرگونه قطعات سانتريفيوژ رفع آند و UF6هاي ايران در مورد تعليق را، از جمله از طريق پرهيز از توليد 
  .همچنين آژانس را قادر سازد بطور آامل  تعليق را راستي آزمايي نمايد

 در رابطه با تصميم هاي داوطلبانه ايران در مورد تعليق تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي و -8
گر به شكل داوطلبانه تصميم خود در بازفراوري از ايران مي خواهد به عنوان يك اقدام اطمينان ساز دي

و همچنين به عنوان . مورد آغاز توليد آزمايشي تاسيسات تبديل اورانيوم را مورد بررسي مجدد قرار دهد
يك اقدام اطمينان ساز بازهم بيشتر تصميم خود در مورد آغاز ساخت يك راآتور تحقيقات آب سنگين  

ين تصميمات اعاده اعتماد بين المللي را آه از گزارشهاي  مورد بررسي مجدد قرار دهد ، چراآه تغيير ا
  .قبلي فعاليتهاي هسته اي اعالم نشده ايران متاثر گرديده بود براي ايران آسانتر خواهد ساخت

www.iran-archive.com 



 يادآور مي گردد آه همكاري آامل و فوري تمامي آشورهاي ثالث با آژانس براي روشن ساختن -9
  .حياتي استبرخي مسائل عمده خصوصا آلودگي ، 

 مديرآل و دبيرخانه را به خاطر تالش هاي حرفه اي  و بي طرفانه  ايشان براي اجراي موافقتنامه -10
پادمان ايران و پروتكل الحاقي تا زمان الزم االجرا شدن آن ،  همچنين راستي آزمايي تعليق فعاليت هاي 

 و طرق تامين مورد ستايش قرار مي مربوط به غني سازي و بازفراوري ايران و تحقيق در مورد منابع
  .دهد
 و يا در صورت تناسب زودتر از آن - از مديرآل درخواست مي آند قبل از نشست ماه سپتامبر شورا -11

 در مورد اين مسائل و نيز در مورد اجراي قطعنامه حاضر و قطعنامه هاي قبلي در مورد ايران گزارش -
  .دهد
  .به اين موضوع باشد تصميم مي گيرد همچنان معطوف -12
  
  

ي ايران تاآيد  ي صادر شده درباره ي خود درخصوص قطعنامه آشورهاي عضو جنبش غيرمتعدها در بيانه
  .تواند به آشورها اجبار آند آه پروتكل الحاقي را به تصويب برسانند شوراي حكام نمي: آردند

 2004 ژوئن 18 -1383خرداد   29جمعه 
ي آشورهاي عضو جنبش عدم  از وين، متن بيانيه) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار خبرگزاري 

  : تعهد به شرح زير است
المللي انرژي   خوشبختيم آه قدرداني جنبش غيرمتعهدها را به محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين-1

  .ي گزارش به آژانس در خصوص ايران ابراز داريم اتمي و دستيارانش به دليل ارايه
هاي دآتر البرادعي آه در گزارش ماه نوامبر وي آمده بود،  آشورهاي غيرمتعهد بار ديگر به يافته -2

ي  ي ايران درباره هاي گمراه آننده آند مبني بر آنكه در آن تاريخ نيز مدرآي درخصوص فعاليت اشاره مي
سازي آامل آه  افيي با اهداف نظامي وجود نداشته و تاآيد دارد آه با يك سيستم شف برنامه هسته
يي ايران را در هفت ماه گذشته با دقت بررسي آرده است، چنين مدرآي  هاي هسته تمامي فعاليت

  .آه در گزارش ماه ژوئن شوراي حكام وجود داشته باشد، ذآر نشده است
هاي مهمي آه ايران در حال حاضر به منظور اعالم سياستش در قبال   آشورهاي غيرمتعهد از گام-3

آند و در اين خصوص از اقداماتي آه ايران داشته است قدرداني  ت آامل داشته استقبال ميشفافي
  : آند آه از آن جمله عبارتند از مي

 ميالدي و تحقق دسترسي 2003 روز بازرسي از فوريه - نفر 600همكاري در تسهيل ساختن بيش از * 
  يي، به تاسيسات هسته

 ميالدي 2004 آوريل سال 6ديرآل آژانس انرژي اتمي در تاريخ موافقت درخصوص يك طرح اجرايي با م* 
شدند، اين آار با  ي شماري از موضوعاتي آه بايد واضح مي به منظور تسريع همكاري با آژانس درباره

ي ماه ژوئن شوراي حكام آژانس بر  اي تا جلسه ي قطعنامه ديدي مبني بر دستيابي به پيشرفت درباره
  ، )43پاراگراف (هاي خوبي داشته است  رژي اتمي، پيشرفتاساس گزارش آژانس ان

ي آن از سوي آژانس مورد استقبال قرار گرفته  ي پروتكل الحاقي و ارايه ارايه اظهارات مقدماتي درباره* 
  ،)43پاراگراف (است 

  ، )28پاراگراف (ها  ارايه اطالعات به منظور حل و فصل مسايل مربوط به آلودگي* 
ها و ديگر مدارك مربوط به طراحي تغييرات به آژانس آه آارشناسان  ات و طيفي از طرحارايه اطالع* 

ي  ي برنامه ي ايران درباره ي مشروعيت بيانيه گيري درباره سازد تا به نتيجه آژانس انرژي اتمي را قادر مي
  ،)31پاراگراف (اش بپردازد  يي هسته

سازي ليزري آژانس انرژي اتمي   آه آارشناسان غنيهمكاري آامل و ارايه تمامي اطالعات به آژانس* 
هاي غني سازي ليزري  ي قابليت توليد فعاليت ساخت تا به تاييد بيانيه تهران درباره را قادر مي
  ،)33پاراگراف(بپردازند

ي اصالحات با توجه به  ارايه اطالعات تجديدنظر شده با توجه به تاسيسات ويژه و همچنين ارايه* 
  گونه آه آژانس از ايران خواسته است، ييرات فهرستي همانگزارشات تغ

همكاري فعاالنه با آژانس درخصوص فراهم آوردن شرايطي براي دسترسي آامل به تاسيسات مورد * 
ها در تاسيسات نظامي بوده آه آژانس آن را به عنوان يك اقدام مورد  درخواست آژانس آه شامل آارگاه

  ،)43راگراف پا(استقبال، گزارش آرده است
ي آژانس آه اين نكته نيز  ي يكساله براي بازرسان تعيين شده ي چند منظوره موافقت با صدور گذرنامه* 

  ،)43پاراگراف (از سوي آژانس انرژي اتمي با استقبال مواجه شده است 
 بوده المللي انرژي اتمي قادر  آشورهاي غيرمتعهد همچنين بر اين نكته تاآيد دارند آه آژانس بين-4

سازي اورانيوم و پردازش  ي تعيين غني است تا به آنترل و بررسي تحقق تصميم داوطلبانه ايران درباره
يي تهران، اراك، شرآت آاال الكتريك، نطنز و  هاي مربوط به مرآز تحقيقات انرژي هسته ي فعاليت دوباره

انرژي اتمي هيچگونه فعاليتي مغاير با در اصفهان بپردازد و اينكه آژانس ) ucf(تاسيسات تبديلي اورانيوم 
در اين زمينه آشورهاي غيرمتعهد بر حق اساسي و . تعهدات ايران در آن مكانها مشاهده نكرده بود

غيرقابل انكار تمامي اعضاي شوراي حكام در خصوص گسترش انرژي اتمي به منظور اهداف صلح آميز 
داند آه با هدف بسته  قدامي در جهت اعتمادسازي ميي ايران را ا تاآيد داشته و اين اقدام داوطلبانه

  .شدن سريع اين پرونده صورت گرفته است
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المللي انرژي اتمي آشورهاي غيرمتعهد تشخيص   با توجه به نقش نظارتي و مسووليت آژانس بين-5
زش دهند آه به عنوان پيامد تصميم داوطلبانه ايران به منظور تعليق غني سازي اورانيوم و پردا مي

ي تمامي فعاليتهاي مربوط به آن و دعوت از آژانس براي ارايه آنترل در اين فرآيند تعليق، آژانس  دوباره
چنين قبول يك نقش جديد براي خود  ي جديد و هم المللي انرژي اتمي در حال ورود به يك حوزه بين
تواند  هايي آه آژانس مي انتآنند آه ضم بنابراين آشورهاي غيرمتعهد اين ديدگاه را بازگو مي. باشد مي

ي مساله ايران، داراي يك طبيعت و اساس مجزا از  به منظور اعتماد سازي ارايه دهد به خصوص درباره
باشد؛ بنابراين هرگونه تغييرات و  اي مي دستاوردهاي حال حاضر آن از جمله آشف تغييرات مواد هسته

  . ما مورد بررسي قرار گيردي تعليق بايد در اين ن يا تغاير در درك از گسترده
آنند آه آژانس به پيشرفت در تحصيل درك جامع   آشورهاي عضو عدم تعهد همچنين خاطر نشان مي-6

هاي سرعت گرفته  ي مستقيم همكاري يي ايران ادامه دهد و اين را به عنوان نتيجه ي هسته از برنامه
شده است يا در حال حل شدن است اما هر چند آه موضوعات متعددي حل . ميان ايران و آژانس باشد

يكي از آنها در اين جلسه از سوي آژانس مورد راستي . تنها دو مساله در گزارش باقي مانده است
  .آزمايي قرار گرفت و هيچ موضوعي در خصوص فعاليتهاي اعالم نشده فاش نشده است

م آم و بسيار غني شده آه در ي مربوط به منشا آلودگي اورانيو  در خصوص اولين موضوع باقيمانده-7
آنند آه برخي  مكانهاي مختلفي در ايران آشف شده است آشورهاي عضو عدم تعهد خاطر نشان مي

تواند در حل برخي سواالت  اطالعات از سوي آژانس از طريق ديگر آشورها گرفته شده است آه مي
فتن پيچيدگي موضوع غيرمتعهدها تمام در اين بافت و با در نظر گر. رسان باشد ها ياري مربوط به آلودگي

ي  آنند آه مربوط به انجام هرگونه تالشي براي آمك به آژانس درباره آن موضوعات را درخواست مي
  .تواند در شفاف سازي مسايل موجود آمك آننده باشد هاست آه مي منبع اين آلودگي

ند آه آژانس درك آاملتري از ابعاد ي موضوع دوم آشورهاي غيرمتعهد بر اين نكته تاآيد دار  درباره-8
 و مكان مورد استفاده از آن بدست آورده است همچنين آشورهاي P-2ي مربوط به سانترفيوژ  برنامه

 ميالدي و 2004 ماه مه 30غيرمتعهد اميدوارند آه اطالعات جديد ارايه شده از سوي ايران در تاريخ 
ي اخير در نشست شوراي حكام   شفاف آننده ي ن بيانيهي اخير بازرسان آژانس و همچني بازديد پنج روزه

  . را حل و فصل نمايدp2ي سانترفيوژ  به زودي مسايل مربوط به برنامه
. ي باقيمانده به زودي حل خواهد شد ها مساله ي همكاري  آشورهاي غيرمتعهد معتقدند آه با ادامه-9

 مطابق با اقدامات مربوط به تحقق توافقات در آن مرحله دستيابي به حالت طبيعي اين موضوع و پرونده
  .پادمان و پروتكل الحاقي بايد ممكن باشد

ي در حال پيشرفت مربوط به مسايل جدي   آشورهاي غيرمتعهد به دنبال آن هستند آه قطعنامه-10
. ي گزارشهاي مثبت دآتر البرادعي ثابت شده است را ببينند ميان ايران و آژانس آه به وسيله

ي مسايل فني حل  اي بايد به تنهايي در حوزه  غيرمتعهد بر اين اعتقادند آه هرگونه مسالهآشورهاي
  .شود

 آشورهاي غيرمتعهد اهميت قابل توجهي را به رسيدن به تصميمات آژانس از طريق اجماع آلي -11
نظور شوند و اين آشورها قويا تعامل و گفت و گوي مثبت ميان اعضاي شوراي حكام را به م قائل مي

پايان بخشيدن هرچه سريعتر به اين موضوع وخارج آردن آن از دستور آار شوراي حكام را تشويق 
  .آنند مي
 با توجه به اين قطعنامه آه تنها از سوي شوراي حكام و بدون درگيري تصويب شده است ما تمايل -12

  .ي زير را از سوي آشورهاي غيرمتعهد اعالم آنيم داريم آه بيانيه
ي اصلي و همچنين جايگاه آشورهاي غيرمتعهد در اين   متاسفيم آه مسايل نگران آننده ما-13

  . قطعنامه لحاظ نشده است
 اين قطعنامه اعضاي آشورهاي غيرمتعهد معتقدند آه اين 8 و 7هاي اجرايي   با توجه به پاراگراف-14

آشورهاي . آنند بازگو ميالمللي انرژي اتمي  ي آژانس بين ها مسايل را خارج از حيطه پاراگراف
غيرمتعهد همچنين معتقدند آه اين دو پاراگراف اجرايي به حقوق غيرقابل انكار آشورها به منظور 

گسترش و استفاده از انرژي اتمي براي اهداف صلح آميز از طريق فن آوريهاي مورد نظرشان لطمه 
اهميت  گيري آنها را بي يل شكلبه عالوه اين دو پاراگراف اهميت و نقش پادمانها و دال. زند مي
  . نمايند مي
آند آه شوراي حكام   اين قطعنامه آشورهاي غيرمتعهد اعالم مي6 با توجه به بند اجرايي شماره -15

  . تواند به آشورها اجبار آند آه پروتكل الحاقي را به تصويب برسانند نمي
ي حل و فصل اين موضوع طي   درباره آشورهاي غيرمتعهد تمايل دارند آه پيشرفت قابل توجهي را-16

  .هاي ايران ببينند ماههاي آتي و با توجه به همكاري
  

اذعان آرد آه گزارش بازرسان ) پنجشنبه(محمد البرادعي، رييس آژانس انرژي اتمي روز گذشته 
  . بوده است“ غير دقيق”يي ايران  هاي هسته ي برنامه درباره
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ي  از وين، متن آامل اظهارات البرادعي درباره) ايسنا(ه گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

  : ي آژانس به شرح زير است گزارش دبيرخانه
خواهم از اين فرصت استفاده آنم تا يك موضوع خاص را مطرح نمايم آه پيش از اين از سوي  مي«

 گزارشي است آه در مقابل شما قرار دارد ٢٢  اف دبيرخانه مطرح شده بود و مربوط به پاراگر
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)GOV/  ايران اطالع داده است، آه برخالف اظهارات سابقش، آه ”آه در آن آمده است ) ٢٠٠٤/٣٤
  “ ...P2هايي را براي سانتيفوژ  مگنت

  در ايران، صاحب يك شرآت٢٠٠٤   ژانويه ٢٨  اي در  ايران اخيرا به اطالع ما رسانده است، در جلسه
 از سوي بازرسان آژانس مورد سوال قرار گرفته بود، در P2ي  ي برنامه خصوصي آوچك در ايران آه درباره

 را در آارگاه P2ي فعاليتش خاطرنشان آرده بود آه او تمام قطعات سانتيفوژ  جريان توضيحاتي درباره
اولين قطعه يك ”د آه  قطعه و خاطر نشان آر٣  غير از  آوچكش با ماشين تراشكاري ساخته است، به 

  ).هاي ديگري ساخته شده بودند ي ديگر با ماشين دو قطعه(“ مگنت راديال بود آه از خارج تهيه آردم
اين اظهارات شفاهي از سوي بازرسان آژانس مورد توجه قرار نگرفت و بنابراين در گزارش 

)GOV/  آه ايران مراجعش را در  ها به دليل اين بايد خاطرنشان آنم سوءتفاهم. منظور نشد) ٢٠٠٤/٣٤ 
ي  براي مثال در جوابيه.  از خارج حذف آرد، ادامه پيدا آردP2اش درخصوص واردات اجزاي  اظهارات آتبي

 را دريافت P2آه قطعات  ون آن، بد١٩٩٤   را در سال P2هاي  تنها طرح” ايران اعالم آرد آه ٢٠٠٤   فوريه ٢٠  
آاران، بر  تعدادي قطعه به دست مقاطعه”و سپس اعالم آرد آه “ آرده باشد، در اختيار گرفته است

  “ .، تنها به عنوان نمونه ساخته شده استP2اساس طرح 
را از خارج  P2آه در ديداري در سطح باال مورخ فوريه، ايران بار ديگر اعالم آرد آه آنها قطعات  بعالوه اين

  .اند تحصيل نكرده
مقامات ايراني اعالم آردند آه ايران قطعات ”بر آن اساس، دبيرخانه در ماه فوريه گزارش آرد آه 

اين اظهارنامه در تضاد با اظهارات ايران نبود، برعكس در “ . را از خارج به دست نياورده استP2سانتيفوژ 
 از P2ي  هيچ قطعه”ـ آمده آه ) ٢٠٠٤/١١  /GOV( سند  ـ در فرم اظهارات ايران در٢٠٠٤   مارس ٥  

  “.اي گرفته نشده است واسطه
در ماه مه موضوع واردات مگنت از سوي دبيرخانه بسيار مهم تلقي شد، زماني آه ايران براي اولين بار 

ه  استفادP2تواند در  اطالع داد آه تالش آرده است چهار هزار قطعه مگنت را به دست بياورد آه مي
 هزار ١٠٠  خواسته است  اي از آن را به دست آورد آه ايران مي آه آژانس نشانه پس از آن بود . شود
ي ايران  اين منجر به آن شد آه سواالتي درخصوص اظهارات گذشته. ي ديگر را نيز به دست آورد قطعه
  .ايجاد شود) R&D( و تحقيق و توسعه P2ي  ي برنامه درباره

ات شفاهي مطرح شده در ماه ژانويه را درخصوص واردات مگنت لحاظ نكرده بود، چون دبيرخانه اظهار
اطالعات ارايه شده از سوي ايران شفافيت الزم را براي قادر ساختن دبيرخانه به رسيدن به استنباط 

  .  را ارايه نكردP2ي  آامل از جزئيات برنامه
 ٤٧  آند آه آخرين جمله از پاراگراف  قي ميچه در باال گذشت، دبيرخانه اين را مناسب تل بر اساس آن

)GOV/  هاي  ي سانتريفيوژ ي برنامه به هر حال اطالعات مهم درباره” گونه بخواند  را اين) ٢٠٠٤/٣٤P2 آه 
هميشه مورد نياز است، بر اين موضوع آه موارد ارائه شده آامل نبوده و نياز به شفاف سازي دارد، 

  “ .آند تاآيد مي
  ».شود در اين زمينه به زودي منتشر مييك اصالحيه 

  
  .”آند اش را تخريب مي يي براي جلوگيري از دسترسي بازرسان آژانس اتمي، تاسيسات هسته“تهران 
 2004 ژوئن 18 -1383خرداد   29جمعه 

بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، ريچارد بوچر با ايراد اتهاماتي تكراري، ايران را به فريبكاري متهم و 
اش را  يي براي جلوگيري از دسترسي بازرسان آژانس اتمي، تاسيسات هسته“دعا آرد آه تهران ا

  .”آند تخريب مي
، اين خبرگزاري فرانسوي در ادامه به نقل از ريچارد بوچر، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 مشخصي را در اختيار شما توانم اطالعات من نمي: ي آمريكا مدعي شد سخنگوي وزارت امور خارجه
يي در لويزان شيان را  هاي تجاري، تخريب آامل يك تاسيسات هسته بگذارم، با اين حال تصاوير ماهواره

  .(!)دهد نشان مي
بنابر ادعاي وي، پيش از اين، چنين تاسيساتي از سوي آمريكا به عنوان يك مرآز احتمالي مربوط به 

  .شده است ميهاي آشتار جمعي قلمداد  توليد سالح
اساس بوچر با پاسخ سيد حسين موسويان، سخنگوي هيات اعزامي ايران به  در عين حال اظهارات بي

  .المللي انرژي اتمي مواجه شد مقر آژانس بين
توانند  المللي انرژي اتمي چنانچه بخواهند مي وي با رد اين ادعاها اظهار داشت آه بازرسان آژانس بين

  .دعاي آمريكا بازديد آنندي مورد ا از اين منطقه
  

  روسيه ازقطعنامه سختگيرانه آژانس در مورد ايران استقبال آرد 
 2004 ژوئن 18 -1383خرداد   29جمعه 

روسيه امروز جمعه تحت فشارهاي همه جانبه بين المللي از قطعنامه سختگيرانه و جديد آژانس بين 
يش همكاري ايران با آژانس استقبال آرد و اين المللي انرژي اتمي در مورد ايران مبني بر لزوم افزا

  . قطعنامه را پايان بخش تمام ابهامات درمورد برنامه هاي هسته اي ايران اعالم آرد
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، روسيه تحت فشارهاي بين الملي براي پايان و 

رهاي واشنگتن مبني بر تالش روسيه براي پيشرفته قطع همكاري هسته اي با ايران و در مواجه با فشا
آردن برنامه هاي محرمانه توليد سالح هسته اي  ايران، اعالم آرد قطعنامه جديد آژانس در مورد ايران 
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مبني بر افزايش همكاريهاي ايران با جامعه بين المللي تمام سواالت و ابهامات در مورد برنامه هاي 
  .ايران را برطرف مي آند

مهمترين مسئله در مورد : " معاون وزير امور خارجه روسيه امروز اعالم آرد" سرگئي آيسلياك" 
قطعنامه جديد آژانس اين بود آه اين قطعنامه تمام سواالت جامعه بين المللي پيرامون برنامه ها و 

  ."فعاليت هاي هسته اي ايران را برطرف آرد
ا با ادامه ارتباط گسترده آژانس و ايران به نتيجه خواهد به اعتقاد ما افزايش اين همكاريه: " وي گفت
  ."رسيد

مقامات روسيه براي توقف و  قطع همكاري هاي هسته اي با ايران براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر 
تحت فشارهاي شديد بين المللي قرار داشته و جامعه جهاني با ايجاد فشار بر اين آشور خواسته بود 

آامًال مطمئن نشود آه ايران برنامه هاي مخفي و پنهاني براي توليد سالح هاي تا زماني آه آژانس 
  .هسته اي و بمب اتمي ندارد، روسيه نبايد به همكاري با تهران ادامه دهد

 عضو شوراي حكام با سپاس از همكاريهاي گذشته 35قطعنامه آژانس بين اللمي انرژي اتمي توسط 
  . ش و ادامه همكاريها امروز به تصويب رسيدايران با آژانس و تاآيد بر افزاي

  
  متن آامل سخنراني زماني نيا در نشست شوراي حكام 
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امير حسين زماني نيا مدير آل سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه در نشست شوراي حكام آژانس 

اهاتي آه بازرسان آژانس در ارائه گزارش خود درباره بين المللي انرژي اتمي در وين با اشاره به اشتب
  . ايران مرتكب شده اند تاآيد آرد ايران از حق خود بر دستيابي به فناوري هسته اي نخواهد گذشت

  :آقاي رييس
در آغاز اجازه دهيد از مديرآل، دبيرخانه و بازرسان به خاطر تالشهاي خستگي ناپذيرشان صادقانه 

 اطمينان دهم آه ما به ايشان اعتماد داريم و خود را متعهد مي دانيم آه به تشكر آنم و به آنها
  .همكاري با آنها براي بستن فوري اين موضوع ادامه مي دهيم

  
. آژانس بيش از يك سال است آه بازرسي هاي قوي خود را از جمهوري اسالمي ايران آغاز آرده است

اقيمانده به سرعت به سوي روشن شدن نزديك مي بيشتر موضوعات تقريبا روشن است و دو مسئله ب
  .شوند

  
اين فرآيند در يك . اما ما نبايد اين را از نظر دور داريم آه چگونه و در چه فضايي اين فرآيند  آغاز شد

هر روزه اتهامات خيالي و نسنجيده  درباره برنامه مخفي . فضاي  متعمدا سياسي شده شروع شد
اين اتهامات عمدتا توسط يك آشور آه . شكل سنگيني القاء  مي شودسالحهاي هسته اي ايران به 

دست بااليي در تبليغات رسانه هاي جهاني دارد آنقدر تكرار شد آه به عنوان حقايق انكار نشدني 
  .تنها آافي است آه مدارك اثبات وجود آلت جرم را بيابيد. هدف بسيار ساده بود. تلقي شدند

  
 بيش از اندازه اي مبني بر اين آه اعتبارش از طريق تسليم شدن به  اصطالح آژانس در مواجهه با فشار

آژانس . مي بايست آه راه جزم و احتياط را پيش مي گرفت. فريبكاري ماهرانه ايران از بين خواهد رفت
 به شوراي حكام اعالم آرد آه 2003اين نكته را هنگامي آموخت آه به شكل ساده اي در گزارش نوامبر 

به امروز هيچ مدرآي مبني بر ارتباط مواد و فعاليتهاي هسته اي اعالم نشده ايران با يك برنامه تا 
  .هسته اي وجود ندارد

  
اين مالحظه ماليم اما مهم آژانس مورد حمله بي محابا و مرعوب آننده مقامات آشوري قرار گرفت آه 

شوراي محترم حكام به رغم . شداز پيش تصميم گرفته بود آه حقايق چه بود يا چه مي بايست با
پافشاري اآثريت قاطع اعضا  به ويژه عدم تعهد، با گنجاندن تمام ادعاهاي زيان بار در آن گزارش بدون 

  .اشاره به آن يافته مهم، در قطعنامه نوامبر پيام ويژه خود را فرستاد
  

و راستي آزمايي شديد هنوز  نفر روز بازرسي سرزده 670آن روزها را پشت سرگذارده ايم امروز بعد از 
اگر چه آژانس به داليل آشكاري، از . آژانس آن را تغيير نداده و از آن برنگشته است. آن يافته معتبر است

  .در حقيقت ماهيت پرسشها و مشكالت دگرگون شده است. تكرار آن اجتناب آرده است
  

زارش و پيوست آن را بخوانند و من اعضاي متشخص شوراي حكام را بارديگر دعوت مي آنم تا آخرين گ
  .با اتهامات اوليه مقايسه آنند

  
  .امروز پرسشها و نگرانيها ديگر اينها نيستند

  
آيا ايران بمب دارد با آلت جرم را مي توان يافت؟ هرآس به درجات مختلف مي داند آه پاسخ منفي 

  .است
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ن پرسش آن است آه هر يك از ذرات در آيا ايران اورانيوم غني شده را توليد يا وارد آرده است؟ اآنو
  تجهيزات وارداتي آلوده از آجا آمده است؟

  
بعنوان يك برنامه مخفي سالحهاي هسته اي ) سانترفيوژ نسل دوم(آيا آشف عجيب و غريب  پي دو 

اآنون پرسش آن است . آه در سايتهاي نظامي درباره آنها سروصداي  بسياري به پا شده، مربوط شود
ني نتيجه گيريهاي بازرسان آژانس آه دقت اطالعات داده شده توسط ايران را تاييد مي آند، آه چه زما

  .ارزيابي و نهايي مي شود
  

آيا ايران دست به فريبكاري منظم زده بود؟ اما اآنون پرسش اين است آه آيا ايران براي آنكه از گذشته 
ن بازرسان دقيق آژانس رابخواند تا بداند فعالتر باشد به جاي آن آه به پرسشها جواب دهد بايستي ذه

  آه آنها چه مي خواهند؟
  

اما اآنون پرسش اين است . آيا ايران به بازرسان گفت آه از آجا قطعات وارداتي را دريافت آرده است
آه آيا پيمانكاران خصوصي به طور آافي از پيش فعال بود ه اند تا به بازرسان فهرست اقالم و 

مهمتر از همه، آيا . ه آرده اند خواه پاسخ آن را دريافت آرده باشند يا نه، ارائه آننددرخواستهايي را آ
ايران آماده بوده آه بطور داوطلبانه فعاليتهاي غني سازي قانوني خود را به منظور رفع احساسي 
ر فوريتي آه بر طبل آن آوبيده شده بود، تعليق آند اما اآنون پرسش آن است آه ايران يا هر آشو

  ديگري در اين خصوص آماده است تا يك انحصار خودسرانه تازه را بپذيرد؟
  

  چرا چنين شد؟
  

چون شوراي حكام بدين سوي هدايت شده بود تا باور آند آه شفافيت آمتر آامل ايران براي آشكار 
شدن همه فعاليتهاي هسته ايش در سالهاي پيش از آن در راستاي هدف يك طرح بزرگ مخفي آاري 

به جاي آن آه شوراي حكام واقعيت روزمره را باور آند آه اين . ي برنامه سالح هسته اي بوده استبرا
براي ايران يك ساز و آار دفاعي عليه تحريمهاي يك جانبه بوده است آه نه فقط عرصه هسته اي بلكه 

ان دوستانه مين هرچيز را از مبارزه با مواد مخدر تا امنيت هواپيمايي غير نظامي و حتي عمليات انس
شوراي حكام به اين سو سوق داده شد آه باور آند آه بايد انگيزه هاي غير . زدايي را در بر مي گرفت

قانوني و شريرانه اي براي اين رويه گسترده در تهيه لوازم و تجهيزات در همه زمينه هايي آه تحريمهاي 
يمهايي آه وجود آنها اسناد دوجانبه و چند يكجانبه فراگير بر ايران تحميل شده وجود داشته باشد، تحر

  . را نقض مي آندNPTجانبه بين المللي از جمله 
  

   آقاي رييس
در حالي آه قرائت دقيق گزارش به صورت نماياني ادعاهاي ذآر شده در باال را تثبيت مي آند، الزم 

آه در قطعنامه آورده است درباره تعدادي از ادعاها و اظهارات در گزارش شفاهي و يا آتبي دبيرآل 
ما مطمئن هستيم آه اين ادعاها و اظهارات غير متعمدانه و . شد، صريحا براي ضبط در سوابق بگوييم

به اين خاطر است آه ما . به رغم تالش دبيرخانه و بازرسان براي ترسيم تصويري درست، ابراز شده اند
ما از دبيرخانه . ستيم تا درباره آن توضيح دهددر همه موارد مدارك را با آژانس تبادل و از دبيرخانه خوا

تقدير مي آنيم آه جسارت آرد تا بخشي از اين ادعاها و اظهارات را اصالح آند و اميدواريم آه 
  .توضيحات بيشتر درباره ديگر مسائل نيز به زودي اعالم شود

  
  همكاري آمتر فعاالنه و عمل آمتر قانع آننده

ر روز بازرسي نامحدود در ايران انجام شده است آه يكي از بيشترين  نف670 بيش از 2003در فوريه 
به رغم اين واقعيت آه دسترسيهاي . راستي آزمايي هايي سرزده و گسترده در تاريخ آژانس است

به آژانس داده ) مندرج در پروتكل( پروتكل الحاقي قانونا پس از ارائه اعالميه 4تكميلي مذآور آه ماده 
 12صميم گرفت آه حتي پيش از تقديم اعالميه هايش به طور داوطلبانه بيش از مي شود ايران ت

  . ساعت و يا حتي آمتر از آن بوده است2دسترسي تكميلي بدهد آه بيشتر آنها ظرف 
  

الزم است به خاطر داشته باشيم آه فقدان معيارهاي معلوم يا مشخص يا يك چارچوب زماني آه مبناي 
 براي چنين بازرسيهاي متعددي سازماندهي آند، موجب مي شود تا ايران عمدتا آن ايران بتواند خود را

بعد از درخواستهاي آژانس اطالعات را ارائه آند يا دسترسي را آسان نمايد اما در فضاي همكاري و 
همانگونه آه در گزارش مديرآل تاييد شده است، اقدامات براي برآورده آردن درخواستهاي آژانس در 

  .ن و سريعترين شكل ممكن انجام گرفته استآاملتري
  
   اطالعات ناقص و فقدان وضوح -2 
  2 برنامه پي 1-2

 آن را روشن ساخته، مدارك و سوابق مالقاتها و مصاحبه هاي 2004 ژوئن 17همانطور آه دبيرخانه در 
اطالعات انجام گرفته توسط آژانس، آشكارا نشان مي دهد آه مالحظه مذآور در گزارش آه مي گويد 
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ما مدارك را با .  در مواردي همچنان متغير و متناقص بوده ، هيچگونه توجهي ندارد2مربوط به پي
هنگاميكه آه اين اشتباه . دبيرخانه تبادل آرديم  و معتقديم آه اين اشتباه غير عامدانه بوده است

رد، ما خواهان اصالح آوچك به يك نتيجه گيري جدي منتج شد و تاثير جدي بر پيش نويس قطعنامه گذا
اآنون روشن است آه ايران اطالعات خود را درباره منشاء آهن رباها يا مكانهايي آه قطعات . آن شديم

متاسفانه بررسيهايي آه دبيرخانه انجام .  در آنجا ساخته شده است، تغيير نداده است2مختلف پي 
اما توضيحات دبيرخانه به گونه اي . داد به اصالحات ضروري مبتني بر حقايقي در قطعنامه منجر نشد

  .قابل فهم ابهامهاي تازه اي را موجب مي شود آه توضيحاتي را الزم دارد
  

 عدد آه 40000 عدد است و نه 150تعداد آل آهن رباهاي مورد سوال حدود : اول تعدد آهن رباها
البته مابه اظهار .  شداظهارات آامال تاسف بار و بيهوده اي درباره آن در يك جلسه غير رسمي گفته

از اين . تاسف از چنين گفته اي توجه آرديم، اما تعجب مي آنيم آه چگونه رسانه ها متوجه آن نشدند
 قطعه 100اين .  عدد از آن قابل استفاده بود50  عدد آن آيفيت پاييني داشت و فقط حدود 100آهن ربا 

  . دالر خريداري شده است7بهتر هر يك با قيمت  دالر و آهن رباهاي با آيفيت 4با قيمت هر آدام حدود 
  

 آهن 4000اين اظهارات گوياي آن است آه ايران براي اولين بار در ماه مي تصديق آرد آه در پي آسب 
اين موضوع آامال توسط .  هزار ديگر عالقه نشان داده است100ربا بوده و براي به دست آوردن تا 
  :دو موضوع در اينجا نياز به توضيح دارد.  قانع شدند توضيح داده شدپيمانكار تا جايي آه ظاهرا بازرسان

  
 پيمانكار خصوصي براي بازرسان توضيح داد آه براي خريد يك قلم جنس از يك آمپاني اروپايي آه -1

 دالر قيمت دارد، او مجبور بوده است آه آن را از نظر مالي براي فروشنده جذاب آند و او اين 10آمتر از 
آل اين قضيه ممكن است براي آنها . ا از طريق وعده به خريد به ميزان بسيار زياد انجام داده استآار ر

آه مشمول چنين تحريمهاي غير قانوني آه افراد حقيقي و حقوقي ايراني در تهيه بيشتر تجهيزات اوليه 
ط فعاليت اقتصادي اما اين واقعيتي ملموس از محي. از خارج با آن مواجه مي شوند، تعجب انگيز باشد

  .ايران است
  
 مقصر دانستن يك پيمانكار ايراني براي ندانستن اين آه او خود مي بايست در ارائه اطالعات نه فقط -2

مربوط به خريدهاي واقعي اش بلكه در واقع درباره درخواستهاي ناموفقش پيش قدم مي شده است، 
  .منصفانه نيست

  
 ژانويه يك تصوير آامل در مورد 28نراني ايران، در حاليكه در مالقات ثانيا در مورد گزارش ماه مارس و سخ

منشاء آهن رباها براي بازرسان ترسيم شد موضوع واردات آهن ربا صرفا در ماه مي براي دبيرخانه مهم 
گرديد، به عبارت ديگر موضوع اوليه در جريان مباحث اين بود آه ايران از واسطه ها چه چيزي دريافت 

اين مسئله موضوعي بود آه بازرسان و دبيرخانه روي آن متمرآز بودند و بخاطر همين . تآرده اس
از عبارت . موضوع سخنراني ايران و گزارش ماه مارس دبيرخانه در اين قالب مورد توجه قرار گرفت

ي  و ساير سخنرانيهاي ايران آامال روشن است آه ايران بارها روINFCIRC/628ومحتواي مندرج در سند 
آهن رباهاي خريداري .  را دريافت نكرده است2اين موضوع تاآيد آرده است آه از واسطه ها قطعات پي 

شده از واسطه نبوده است بلكه از يك آمپاني آسيايي بوده است آه آژانس نيز در گزارش خود به آن 
لمه ناآام بودن يا عدم پروبال دادن به اين موضوع به عنوان يك توجيه براي بكاربردن آ. اشاره آرده است

  .شفافيت گمراه آردن ديگران است
  
   غني سازي ليزري-2-2 

اشتباه غير عمدي ديگر مندرج در گزارش در مورد همخواني اظهار نامه هاي ايران در مورد سطوح غني 
  .سازي ليزري همانگونه آه انتظار مي رفت به متن قطعنامه راه يافت

ائه آرديم و معاون مديرآل در امور پادمان در جلسه توضيحي فني ما شواهد خود را به دبيرخانه ار
 تالش نمود تا به نوعي اين موضوع را بيان آند آه ممكن است 2004 ژوئن 10شوراي حكام در تاريخ 

اما نمي توان حقيقت را انكار آرد آه اين . اشتباهي توسط آژانس در اين مورد صورت گرفته باشد
از نظر ما شايسته است آه دبيرخانه همچنين حقايق . ن قطعنامه باقي مانداطالعات غير صحيح در مت

  .اجازه بدهيد در اين خصوص توضيح دهم. را بدون ابهام در مورد اين مساله نيز بيان آند
  

 آيلوگرم 8 به مديرآل، ايران به آژانس اطالع داد آه در جريان عمليات ليزر حدود 2003 اآتبر 21در نامه 
  .لزي در اتاق ها بخار شد و در برخي تجربه ها غناهاي باالتري در حد ميلي گرم بدست آمداورانيوم ف

  
 برگزار شد متخصص ليزر ايران 2003 اآتبر سال 28در جريان اولين مصاحبه با بازرسان آژآنس آه در تاريخ 

 عدد دو رقمي آه ما به اهداف مورد نظر قرارداد رسيديم و حتي برخي مواقع به غناي در حد يك: گفت
  .رسيديم
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 ايران همواره به موضوع دستيابي به غناي سطح باالتر 2003 در حاليكه روشن است آه از اآتبر سال -
يا حتي يك عدد دو رقمي اشاره آرده است راز بزرگ اين است آه چگونه گله اندآي در گزارش نوامبر 

  خواني اظهارات ايران باشد؟ گزارش فعلي براي ناهم33راه يابد تا مرجعي براي پاراگراف 
 قطعنامه اين مسئله را مرجع خود قرار داده و حتي يك قدم نيز فراتر نهاده است و بدون آوچكترين -

توجيهي از گزارش فعلي آن را از قلم افتادگي ناميده است چه برسد به اينكه  قطعنامه بخواهد داستان 
  .واقعي را درج آند

رشناسان غني سازي ليزر به خوبي از اين حقيقت آگاهند آه بخاطر  جالب است آه در هر صورت، آا-
تنظيم آردن و بهينه سازي دستگاهها، مي توان در برخي موارد قطعات بسيار ريزي از اورانيوم با غناي 

آه در گزارش به آن اشاره شده است يا حتي باالتر از آن، اما %) 15مثال (باال رانيز به دست آورد 
  . زماني روشن مي شود آه اين غني سازي براي مدت طوالني ادامه يابدتوانايي سيستم

  
  2 تاخير در بازرسي و نمونه برداري قطعات پي -3

همچنين ادعا شده است . همه جا گزارش شده آه ايران بازرسي ها را براي يك ماه به تاخير انداخت
ين مسئله نيز به قطعات راه يافته آه اين موضوع سبب تاخير و آناليز نمونه برداري ها شده است و ا

حقايقي را آه ما به آژانس نشان داده ايم بيانگر اين است آه اين موضوع صحت ندارد و ما . است
  .همچنين منتظر روشن شده اين موضوع توسط دبيرخانه هستيم

  .اجازه دهيد توضيح دهم
 وارد تهران شدند و نه 2004ل  ماه مارس سا27 در خالل زمان مورد بحث، بازرسان آژانس در تاريخ -

  .اواسط آوريل، بازرسان مختلف تقريبا از ماه مارس در ايرا ن حضور داشته اند
 آوريل صرفا مربوط به اجراي تصميم تازه اعالم شده ايران در مورد تعليق نبوده 10 درخواست تاخير -

  .است
، يا مكانهاي 2نمونه برداري از قطعات پي ، براي بازديد يا 2 در مورد تاخير در نمونه برداريهاي از پي -

  . هيچ مانعي وجود نداشته است2004 مارس 27مربوطه، از زمان ورود بازرسان در تاريخ 
، را تا قبل از اواسط ماه آوريل 2 در خالل زمان مورد بحث، بازرسان آژانس به انتخاب خود، قطعات پي -

مسئله اي آه در گزارش به عنوان يك . ه برداري نكردندبازرسي نكردند و حتي آن زمان نيز از آنها نمون
موضوع خيلي مهم و فوري از آن ياد شده است بازرسان صرفا يكماه بعد يعني اواسط ماه مي از اين 

  .قطعات نمونه برداري آردند
  
   دامنه تعليق فعاليتهاي غني سازي-4

 ايران تصميم 2003يي در اآتبر سال به عنوان يك اقدام اعتمادسازي در پي توافق با سه آشور اروپا
همزمان ايران به حق ذاتي خود . گرفت تا فعاليتهاي غني سازي خود را به صورت داوطلبانه تعليق آند

به منظور . براي استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي از جمله در زمينه غني سازي تاآيد آرده است
 سريعتر وضعيت ايران در آژانس از ميان بردارد دامنه اينكه هرگونه مانع را براي عادي سازي هرچه
بصورت آامال . ، در پي يك توافقنامه گسترده تر گرديد2004اقدامات داوطلبانه ايران در ماه مارس سا ل

 تعريف آرده است و از 2004 فوريه 24 و 2003 دسامبر 29واضح ايران دامنه تعليق خود را طي نامه هاي 
عليرغم .  تا اقدامات مندرج در نامه هاي مزبور را مورد راستي آزمايي قرار دهدآژانس دعوت آرده است

مشكالت زياد فني و قراردادي، ايران هر دو تصميم را به صورت آامل و با حسن نيت انجام داده است و 
  .براي آژانس دسترسيهاي فوق العاده و بدون محدوديتي را براي راستي آزمايي تعليق فراهم ساخت

نس در گزارش اخير خود تاآيد آرده است آه هيچ فعاليتي را در تعارض با تصميمات داوطلبانه ايران آژا
در مورد آارگاههاي خصوصي آه به توليد قطعات ادامه . براي تعليق غني سازي مشاهده نكرده است

وجود امكان .مي دادند بخاطر مشكالت قراردادي امكان تعليق به موقع فعاليت آنها  فراهم نشد
مشكالت قراردادي آه منجر به اين گونه موارد مي شود همچنين مساله جبران خسارت و اقدامي آه 

.  بيان گرديد2004 فوريه سال 24براي رفع اين مسئله به طور آامل انجام شد بصورت روشن در نامه 
. است صحت نداردبنابر اين هرگونه القاء در مورد اينكه اجراي تصميم داوطلبانه ايران جامع نبوده 

همزمان بايد اين موضوع درك شود آه ايران اين اقدامات را براي افزايش اعتماد بين المللي انجام داده 
  . است و روشن است آه در يك تجربه اعتمادسازي مسائل حاشيه اي نبايد بزرگتر از مساله اصلي گردد

 دهه و نيم گذشته با آن روبرو بوده 2طول ايران عليرغم محدوديتهاي غير قانوني و چند جانبه اي آه در 
است از طريق آوشش فراوان و توانايي هوشي دانشمندان خود به توانايي غني سازي دست يافته 

است و ايران تكنولوژي صلح آميز خود را رها نخواهد ساخت و هيچ گونه معيار ساختگي، خودخواهانه و 
د ايران به گروه آاري آژانس يا ساير مكانيزمها در اين با اغراض سياسي را آه از طريق جلوگيري از ورو

 از استفاده NPTتوازن بين حقوق و تعهدات آشورها طبق . خصوص پيگيري مي شود را نخواهد پذيرفت
  .هاي صلح آميز اساس نظامي را آه ظاهرا قصد تقويت آن را دارند از بين مي برد

  
  راه پيش رو

جهت متذآر شدم آه پيچيدگي اين روند را نشان دهم و توجه همكاران اينجانب نكات فوق را تنها به اين 
محترم در شورا را به اين مطلب جلب نمايم آه يك اشتباه سهوي يا غفلت از سوي دبيرخانه مي تواند 
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چرا آه آساني هستند آه با وسواس زياد مي خواهند . چه پيامدهاي ناخوشايندي در برداشته باشد
  .يا آنجا يافته و در قطعنامه بگنجانند يا جارو و جنجال بي مورد به راه اندازندعبارتي را در اينجا 

  
 ما شهامت دبيرخانه در روز گذشته آه به اشتباه خود اعتراف آرد را مورد تقدير قرار مي دهيم قابل 
ده درك است آه در ارائه مطالب ممكن است ابهاماتي وجودداشته باشد يا در برخي زمينه ها مبالغه ش

اما مسلم است آه اين اشتباهات و نتيجه گيري از آنها در گزارش مي تواند جو آلي حاآم بر . باشد
چنانچه اين اشتباهات منبع نتيجه گيري . شورا و سير آلي پيش نويس قطعنامه را تحت تاثير قرار دهد

  .ها نباشد،  طبيعي است آه موضوع به صورت عادي در شورا مطرح مي شود
  

ا با قطعنامه اي مواجه هستيم آه از وضعيت واقعي خود در صحنه، آه توسط بازرسان اآنون، م
. مشاهده و ارزيابي شده فاصله دارد و در نتيجه صحت مفاد مندرج در اين قطعنامه جاي ترديد است
ائه بنابر اين، تغيير جزيي در يك يا دو عبارت قطعنامه آه به خاطر اطالعات جديدي آه ديروز به شوراي ار
شد، نمي تواند تاثير بسيار منفي آه اين پيش نويس نه فقط براي ايران بلكه براي آل روند دارد، را 

  .مرتفع آند و در واقع آل روند را با خطر مواجه سازد
چه آسي در پيش آمدن اين وضعيت مقصر است؟ آيا تقصير متوجه بازرساني است آه زحمت بسياري 

 جايي اشتباهي را نيز مرتكب شوند و يا تقصير متوجه آساني است را متحمل شده و طبيعي است در
آه به طور مستمر جو سالم و بي طرفانه را آه الزمه انجام اين بررسيها است تخريب آرده و با پيش 

داوريهاي خود در جهت تخريب افكار ديگران از جمله بازرسان از هيچ تالشي فروگذار نكردند و در اين راه 
  غرض خود را بكار گرفته اند؟رسانه هاي م

  
  آقاي رييس

. ما احترام زيادي براي بي طرفي و آار حرفه اي آژانس و مديرآل، دبيرخانه و بازرسان قائل هستيم
ماهمه تالش خود را بكار بستيم تا هر آنچه را آه نياز دارند بدست آورند تا اينكه آار مشترك ايران و 

  .آژانس هرچه زودتر به سرانجام برسد
گزارش شفاهي . اين هدف به راحتي قابل حصول است و شايد هم از هم اآنون به نتيجه رسيده باشد

و آتبي مديرآل اگر با دقت مورد مطالعه قرار گيرد بدون شك گوياي اين مطلب است آه آژانس در 
  . و آلودگي پيشرفت قابل توجهي آرده است2روشن ساختن دو موضوع باقيمانده يعني پي 

  
  .ينجا مايلم چند مطلب را متذآر شوم در ا

سه دور گفتگوي فشرده ميان بازرسان آژانس و مقاطعه آاران خصوصي آه در  : 2نكته اول در مورد پي 
بازرسان .  انجام گرفت2004 مه 30آه آخرين آن در . آار مي آردند صورت گرفت2تحقيق و توسعه پي 

 با مقامات ايران اعالم داشتند آه اظهارات ايران 2004 ژوئن 2آژانس در آخرين جلسه جمع بندي خود در 
آنها متقاعد شدند آه امكان انجام .  با يافته هاي آنان تطبيق دارد2در زمينه تحقيق و توسعه پي 

 مستلزم تهيه قطعاتي از خارج و توليد لوله محافظ و اجزاي 2آزمايش سانترفيوژ براساس طرح پي 
بنابر اين از نظر بازرسان اين موضوع اساسا روشن شده و .   شده استسانترفيوژ در دوره زماني اعالم

  .صرفا بايستي ارزيابي نهايي آن در وين انجام گيرد
  

 با 2004 ژوئن 14الزم به ذآر است آه مديرآل نيز در گزارش شفاهي خود به شوراي حكام در تاريخ 
 از سوي ايران ارائه شده آه ما 2ظرافت اذعان داشت آه اطالعات تكميلي در خصوص سانترفيوژ پي 

ما همچنين نمونه برداري محيطي آرده ايم و در حال تجزيه و . سرگرم ارزيابي اين اطالعات هستيم
اميدواريم اين اطالعات بتواند ما را در درك و روشن شدن همه موضوعات مربوط به . تحليل آن مي باشيم

رآل درباره حل وفصل اين موضوع تااجالس سپتامبر ما از نقطه نظر علني دبي.  آمك آند2برنامه پي 
استقبال مي آنيم ومطمئن هستيم آه توضيحات ديروز معاون مديرآل به ختم سريعتر اين موضوع آمك 

  .آند
  

موضوع آلودگي همانطور آه در گزارش آمده است موضوع آلودگي يك موضوع پيچيده اي : نكته دوم
  .ته اي مربوط مي شوداست آه به رديابي ذرات و نه مواد هس

ايران همواره اعالم داشته است آه منبع آلودگي ها صرفا مربوط به قطعات آلوده اي مي شود آه از 
طريق واسطه ها خريداري و وارد آرده است و ايران تنها توانسته است از طريق سانترفيوژهاي گازي 

  . توليد آندU-235 در صد 2/1اورانيوم 
بهاي آه در گزارشات قبلي بوده اآنون در پرتو تحليل هاي جديد از نمونه برداري آژانس به رغم فراز ونشي

اين نتيجه گيري ها ادعاهاي ايران در زمينه منشاء خارجي . ها به نتايج جدي تري دست يافته است
نمونه روشن آن آخرين گزارش تحليلي نمونه برداري ها است آه در . داشتن آلودگي ها را تاييد مي آند

 ارائه شد و درآن آژانس اطالع دادآه به طور آلي اين يافته ها مويد اظهارات دولت 2004 مه 15ريخ تا
  . درصد غناي اورانيوم در قطعات وارداتي سانترفيوژها است54ايران در زمينه منبع آلودگي 
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 قطعات  درصد نيز ناشي از آلوده بودن36جاي هيچ شك و ترديد براي ايران وجود ندارد آه آلودگي 
آه به رغم اصرار ما تا اين تاريخ بسيار محدود انجام شده ( نمونه برداري از اين قطعات . وارداتي است

  .بار ديگر ثابت خواهد آرد آه ادعاي ايران در اين زمينه صحيح بوده است) است
  

 در زمينه اين مساله بويژه از اين جهت مورد تاييد است آه ماشاهد اصالح تدريجي نقطه نظرات آژانس
 ادعا شده 2003 اآتبر 27در ابتدا در .  درصد در آنجا يافت شده است36مكانهايي هستيم آه آلودگي 

در حالي آه در گزارش فعلي روشن است آه اين . بود آه اين آلودگي تنها در يك اتاق بوده است
همكاري . ده استآلودگي در نقاط ديگري آه قطعات وارداتي در آنجا نگهداري مي شود نيز يافت ش

  .آشورهاي ديگر مي تواند در حل و فصل سريع تر اين موضوع آمك آند
  

لحن و .  قطعنامه اي آه هم اآنون تصويب شد گسستي بزرگ از واقعيات موجود در گزارش است
محتواي از پيش تنظيم شده قطعنامه و بي توجهي آن نسبت به حقايق نشان مي دهد آه يك تمايل 

بدون توجه به اصالحاتي آه در عبارت آن انجام . رف آردن مسير اين فرآيند وجود داردسياسي براي منح
و تحقيقات درباره رآآتور آب ) UCF( اجرايي مربوط به يوسي اف 8 و 7شد عناصري در مقدمه و بندهاي 

 و اساسنامه آژانس وجود NPTسنگين، نقض مفاد و روح پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي 
ين اولين نمونه در تاريخ آژانس است آه از يك دولت عضو خواسته مي شود تا از اعمال حق خود ا. دارد

شورا . درباره تاسيساتي آه قبال نيز اعالم شده و تحت پادمان آامل و جامع آژانس است، خودداري ورزد
. ري استبايد آگاه باشد آه اين رويه به رغم اعتراض اآثريت آشورهاي عدم تعهد در حال شكل گي

بدين وسيله قدرداني خود را از گروه عدم تعهد در وين به خاطر دفاع اصولي آنها و تالشهاي خستگي 
  .ناپذيرشان اعالم مي آنم

  
  . نكته ديگر را متذآر شوم6آقاي رييس در خاتمه مايلم 

  
ميز از  ايران بنا به اقتضاي امنيت ملي خود به منع گسترش سالحهاي هسته اي و استفاده صلح آ-1

  .فن آوري هسته اي متعهد است
  . سالحهاي هسته اي هيچ جايي در دآترين دفاعي و امنيتي ايران ندارد-2
 روز بازرسي سرزده و قوي، بارها و بارها اين نكته را تاييد آرده آه ارزيابي اوليه - انجام صدها نفر-3

ه اي اعالم نشده ايران با فعاليتهاي مبني بر نبود مدرآي دال بر ارتباط فعاليتها و مواد هست(آژانس 
  .هنوز به صحت خود باقي است و باقي خواهد ماند) نظامي

 انجام نمونه برداري ها و تجزيه و تحليل هاي بيشتر تنها مي تواند به صحت ادعاي ما درباره منشاء -4
ي اين اقدامات صورت خارجي آلودگي بيافزايد، ما آامال آماده هستيم آه در قالب پادمان و پروتكل الحاق

  .گيرد
 با شفافيت با آژانس همكاري آامل داشته است و به همين دليل آژانس 2003 ايران از اآتبر سال -5

اآنون آژانس مي تواند در يك . توانسته به طور فشرده و گسترده راستي آزمايي هاي خود را انجام دهد
جو ناشي از مالحظات فني و نه سياسي به روند عادي براي اجراي متعارف پروتكل الحاقي و در يك 

  .راستي آزمايي خود ادامه دهد
 ما تدابير مربوط به اعتمادسازي داوطلبانه خود را در پرتو اجراي تعهدات متقابل شرآاي خود بررسي -6

 .مي آنيم و تصميم الزم را در اين خصوص اتخاذ خواهيم آرد
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