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

  
  حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض 

  
   زنداني ديگر محكوم به اعدام شدند5زنداني حلق آويز و 2طي هفته گذشته 

  2004 سپتامبر 2 – 1383 شهريور 12 شنبه  پنج-دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
شهريور يك 4 روز  يك زنداني را در ميدان اميرآبير اراك و83 شهريور 8دژخيمان رژيم آخوندي روز يكشنبه 

عالوه بر اين رسانه هاي حكومتي اعالم آردند در . زنداني ديگر را در نزديكي تهران به دار آويختند
دبيرخانه شوراي ملي . حلق آويز خواهند شد) غرب تهران(زنداني در دو نقطه شهر آرج 2روزهاي آينده 

زنداني 5يه رژيم آخوندي دست آم قضاي, طي يك هفته گذشته: مقاومت در اطالعيه يي خاطرنشان آرد
ساله افغاني و يك زن و شوهر جوان به 16در ميان محكومين به اعدام يك جوان . را به اعدام محكوم آرد

  .ساله را اعدام آرده بودند16يك دختر , مرداد حكام جنايتكار ايران25پيش از اين در . چشم مي خورد
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  
   آخر کنوانسيون حزب جمهوری خواه و موقعيت جورج بوشروز

  2004 سپتامبر 2 – 1383 شهريور 12 شنبه  پنج-عبدى آالنترى گزارشگر صداى آلمان در نيويورك
امروز آخرين روز کنوانسيون ُپر . فقط دو ماه ديگر به انتخابات رياست جمهوری در آمريکا باقی مانده است

است که در شهر نيويورک برگزار می شود و در پايان آن جورج بوش سرو صدای حزب جمهوری خواه 
او در برابر چشم . سخنرانی ُمهم اش را به مناسبات پذيرش رسمِی نامزدِی اين حزب ايراد می کند

دهها ميليون بيننده و بيش از سی ميليون رأی دهنده، که پای تلويزيون ها ُمشتاق نظاره اش می کنند، 
موقعيت . ش اش را به سمت رقيب انتخاباتی اش سناتور جان ِکری پرتاب خواهد کردآخرين تيرهای ترک

  جورج بوش در برابر رقيب در اين لحظه چيست؟
 ۴۴ درصد و کری ۴۶انجام داده، بوش )  سپتامبر۶(» تايم«در آخرين همه پرسی ای که هفته نامهء 

ت و آن پنج درصدی که هنوز تصميم نگرفته بوش فقط گام کوتاهی از کری جلوتر اس.  درصد آراء را دارند
اند، به اضافهء پنج درصد ديگر که قرار است به نامزِد مستقِل سوم، آقای رالف نيدر، رأی بدهند، به طور 

  . بالقوه می توانند به طرف بوش يا به طرف کری کشيده شوند
  :نقاط قوت و ضعف جورج بوش در اين همه پرسی به شرح زير است

  
  . درصد می گويند بله٧٨ سياست اراده ای راسخ دارد و کوتاه نمی آيد؟ آيا او در

  . درصد می گويند بله۶۵آيا او فردی خودمانی و غيرمتظاهر است؟ 
  . درصد می گويند بله۵۴آيا او درک درستی از اهميت موضوع های کشوری و جهانی دارد؟ 

  . درصد می گويند بله۵۴آيا او قابل اعتماد است؟ 
  . درصد خير۵٠ دصد می گويند آری، ۵٠رنوشت شهروندانی چون شما اهميت می دهد؟ آيا به س

  . درصد خير۵٠ درصد آری، ۵٠آيا سياست های او به حال مردم اش مفيد بوده اند؟ 
 درصد از مردم ۶٠در مورد آموزش و پرورش، بهبود وضع بهداشِت سالمندان و رفاه بازنشستگان، باالی 

  !منفی می دهندبه کارنامهء بوش رأی 
ِان بی «و شبکهء تلويزيونِی » والستريت جورنال«اين آمار، و آمارهای مشابه در همه پرسی های 

، نشان می دهند که رأی دهندگان در مورد جورج بوش از وسط به موافق و مخالف تقسيم شده »سی
غيير مثبتی در موقعيت جنگ اند، و بنابراين، هر سخنرانِی مؤثری، هر ترفنِد چشمگيِر تبليغاتی ای، يا ت

  . در عراق و افغانستان، می تواند ذره ای به وزن جورج بوش در کفهء ترازوی انتخابات بيفزايد
  

اينکه در نبرد با تروريسم به هيچ وجه : بوش بازهم تأکيد بيشتری بر سياست خارجی اش خواهد کرد
ای چهار سال آينده، در مورد مقابله مصالحه نخواهد کرد؛ درحاليکه جان کری هنوز سياست روشنی بر

جان کری . با تروريسم، ارائه نکرده و فقط نقش قهرمانانهء خود را در جنگ ويتنام برجسته کرده است
پس از خدمت در جنگ ويتنام و بازگشت به کشورش، در همان جوانی به صف مخالفاِن جنگ ويتنام 

 بيشتِر رأی دهندگان کافی نيست که به او اعتماد پيوست و از همين رو، ِصرِف رشادت او در جنگ، برای
  . داشته باشند تا در هر شرايطی و به هروسيلهء ممکن، امنيت جانی آمريکايی ها را تضمين کند

مهمترين موضوع در گفتارهای سياسی » امنيـت ملی«از فردای واقعهء يازدهم سپتامبر تاکنون، موضوع 
 در اين زمينه صريح ـ سخن و قاطع نباشد و سياست روشنی در آمريکا بوده است و سياستمداری که

امشب جورج بوش به روی . نداشته باشد، می تواند به سادگی از چشم رأی دهندگان سقوط کند
صحنه می رود تا مردم آمريکا را بار ديگر متقاعد کند که او، و تنها او است که توانسته دو رژيم تروريست 

 رژيم ديگر يعنی رژيم معمر قذافی را در ليبی از اين رو به آن رو کند به نحوی را در خاورميانه ساقط کند،
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که ديگر تهديدی برای هيچ کشوری نباشد، و پاکستان را نيز مجبور کند که از حمايِت طالباِن افغانی 
  . دست بکشد و مطيِع بيشتر آمريکا باشد

  
 مکانی امن برای داد و ستد تجاری، پاکيزه از و حاال او عزم خود را جزم کرده که تمامِی خاورميانه را
آيا جورج بوش، بر روی صحنه، نقش خود را خوب . ويروس تروريسم اسالمی و متحد خوب آمريکا بکند

  بازی خواهد کرد؟
 
  

  رژي آژانس بين المللي ان -رژيم ايران
  

  است تهران خط تندروی را برگزيده است ، شرايط بسيار سخت : رئيس اتحاديه اروپايی
  2004 سپتامبر 2 – 1383 شهريور 12 شنبه پنج

با وجودی که کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا از اتحاديه اروپايی خواست زمينه ارجاع پرونده هسته ای 
ايران را به شورای امنيت فراهم کند، اتحاديه اروپايی با رد اين درخواست و ابراز نگرانی درباره روابط خود 

  . تهران خط تندروی را برگزيده است و شرايط بسيار سخت است :  عين حال ادعا کردبا ايران در
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحاديه اروپايی نگران روابط با ايران است، اما 

  .ارجاع  پرونده ايران به شورای امنيت را نيز نمی پسندد
 کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد در مقابل برناد بات وزير امور خارجه هلند که

 کشور عضواتحاديه 15وزيران امور خارجه : کميسيون امور خارجی پارلمان اروپا امروز پنجشنبه گفت 
  .اروپايی نسبت به روابط خود با ايران نگران هستند

يدکننده است و موضع مسائل اوضاع بسيار سخت است، گفتگو درباره حقوق بشر ناام:  بات افزود
هسته ای هم ما را به اميدواری زيادی وا نمی دارد به نظر می رسد، ايران خط تندروی را برگزيده 

  .است
اين اظهارات با اظهارات کريس پاتن کميسر روابط خارجی اتحاديه اروپايی همسويی دارد، پاتن روز 

  .پايی و ايران پيشرفت نمی کندگذشته به اين اشاره کرد که روابط ميان اتحاديه ارو
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه در اين چارچوب يک منبع ديپلماتيک اروپايی هم امروز 

تحوالت در زمينه حقوق بشر و مسائل هسته ای و غيره  از پيشرفت خبر نمی دهد، : پنجشنبه گفت
يم روابط با تهران همچنان به قوت خود ولی وی در عين حال اراده اتحاديه اروپايی به گسترش و تحک

  .باقی است 
اين منبع با احتياط در پاسخ به اظهارات وزير امور خارجه آمريکا درباره موضوع برنامه هسته ای ايران 

  .اظهارات پاول موضع اتحاديه اروپايی نيست: گفت 
اتمی خواهد خواست پرونده پاول روز چهارشنبه اعالم کرده بود که کشورش از آژانس بين المللی انرژی 

  .هسته ای ايران را به شورای امنيت به  اميد اعمال تحريم بر جمهوری اسالمی ايران ارجاع دهد
  .در وين برگزار شود) اواخر شهريور(نشست شورای حکام قرار است نيمه ماه سپتامبر 

حاديه اروپايی قرار گرفت تا همچنين پرونده هسته ای ايران در دستور کار مذاکرات وزيران امور خارجه ات
  .  فردا جمعه در نشست غير رسمی اين اتحاديه در والکنبورگ در جنوب شرق هلند بررسی شود

  
  اي ايران به شوراي امنيت فرا رسيده است زمان ارجاع پرونده هسته :وزير امور خارجه آمريكا

  2004 سپتامبر 2 – 1383 شهريور 12 شنبه پنج
امور خارجه آمريكا گفت آشورش هنگام برگزاري اجالس شوراي حكام در ماه وزير : خبرگزاري فارس
اي ايران به شوراي امنيت سازمان   المللي انرژي اتمي را براي ارجاع برنامه هسته جاري، آژانس بين

  .دهد ملل به منظور اعمال تحريمهاي احتمالي تحت فشار قرار مي
روز چهارشنبه پس از » آالين پاول«ي فرانسه از واشنگتن، به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزار

واشنگتن انتظار دارد برخي از : المللي انرژي اتمي در مورد ايران افزود انتشار گزارش محرمانه آژانس بين
اعضاي شوراي حكام با آمريكا مخالفت آنند اما آشورش بررسي انجام اقداماتي آه شوراي امنيت 

  . انجام دهد را آغاز آرده استتواند عليه ايران  مي
ما در حال يافتن برخي اقدامات احتمالي از جمله سياسي، «: وي بدون ارائه توضيحات بيشتر گفت

  » .اقتصادي و ديپلماتيك و ديگر اقدامات هستيم آه ممكن است اعمال شوند
در مورد ايران آه پيش المللي انرژي اتمي  وي از ارائه توضيحات در مورد جزئيات گزارش جديد آژانس بين

 سپتامبر منتشر شده است، خودداري آرد اما مدعي شد آمريكا متقاعد شده است ايران 13از اجالس 
آند و اين  اي براي مخفي آردن توليد سالحهاي اتمي استفاده مي آميز انرژي هسته از برنامه صلح

  . موضوع بايد به سازمان ملل ارجاع داده شود
اين موضع «: ريكا در راه بازگشت از سفر آوتاه خود به پاناما در جمع خبرنگاران گفتوزير امور خارجه آم

  » .شود  سپتامبر در جمع اعضاي شوراي حكام آژانس مطرح مي13ما خواهد بود آه در اجالس 
آنيم آه به  شود اما ما فكر مي بايد ديد آيا اجماع در مورد انجام چنين اقدامي حاصل مي«: وي افزود

ايم، دنيا در سال گذشته به اندازه آافي نظاره گر بوده و اآنون بايد به اين  زه آافي نظاره گر بودهاندا
  » .به شوراي امنيت فرا رسيده است) اي ايران پرونده هسته(نتيجه رسيده باشد آه زمان ارجاع 
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مللي انرژي اتمي را آغاز ال شنبه رايزني با اعضاي آژانس بين پاول تاآيد آرد ديپلماتهاي آمريكايي روز پنج
  . آنند تا حمايت از اين موضع را بدست بياورند مي

اي ايران به شوراي  وي در عين حال گفت ممكن است برخي از اين اعضا بخواهند ارجاع پرونده هسته
  . امنيت را تا اجالس بعدي در ماه نوامبر به تعويق بيندازند

سختانه بر موضع خود تاآيد آرده و شكيبايي آمريكا در برابر واشنگتن سر: وزير امور خارجه آمريكا افزود
  . ناديده گرفتن ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در گذشته در حال پايان است

. آنيم ديگر شكيبايي آافي است اما من بايد نظرات ديگر اعضا را نيز بشنوم ما فكر مي«: وي تصريح آرد
  » .رفت وراي امنيت مياين پرونده بايد پيش از اين به ش

اي  آمريكا هنوز در جستجوي يافتن راه حلي ديپلماتيك براي نگرانيش در مورد برنامه هسته: پاول افزود
هاي بسياري  ايران است و همچنين در صورتي آه پرونده ايران به سازمان ملل ارجاع داده شود، گزينه

  . مطرح است
يك براي اين موضوع وجود داشته باشد؛ اما صراحتا بگويم آنم هنوز راه حل ديپلمات فكر مي«: وي گفت

الملل به اين نتيجه برسد آه اين موضوع بايد به شوراي امنيت ارجاع داده شود، سوال  اگر جامعه بين
  » .هايي در اين خصوص مطرح است بعدي براي آمريكا اين خواهد بود آه چه گزينه

 در حال بررسي اين موضوع هستيم آه در صورت ارجاع ما«: وزير امور خارجه آمريكا خاطرنشان آرد
  » .هايي ممكن است به شوراي امنيت براي بررسي ارائه شود پرونده چه گزينه

  
  اورانيوم را به هگزافلورايد تبديل آند» آيك زرد«ايران قصد دارد مقدار زيادي 

  2004 سپتامبر 2 – 1383 شهريور 12 شنبه پنج
اورانيوم خام را به » آيك زرد«ل اعالم آرد ايران قصد دارد مقدار زيادي سازمان مل: خبرگزاري فارس

  .هگزافلورايد اورانيوم تبديل آند
المللي انرژي اتمي روز گذشته با  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري رويتر از وين، آژانس بين

خش شد، اعالم آرد ايران قصد دارد اي آه در ميان اعضاي شوراي حكام آژانس پ انتشار گزارش محرمانه
  . انجام دهد»  تن آيك زرد37«از تبديل اورانيوم را با استفاده از » آزمايش بزرگتري«

المللي انرژي اتمي در اين گزارش تاآيد آرد پيشرفتهاي زيادي را در فهم برنامه  همچنين آژانس بين
  . كميل نشده استاي ايران انجام داده اما تحقيق در اين خصوص هنوز ت هسته

يك ديپلمات ارشد غربي در مورد تحقيقات آژانس آه اتهامات آمريكا در مورد اينكه تهران برنامه مخفي 
  » .آار در حال پيشرفت است«: اي دارد را ثابت نكرده است، گفت توليد سالحهاي هسته

ت براي دسترسي به سايتها و بنابر اين گزارش، آژانس در اين گزارش از ايران به دليل فراهم آردن امكانا
اطالعات داخل اين آشور قدرداني آرده اما از اين آشور به دليل ارائه ديرهنگام برخي اطالعات جزئي 

  . انتقاد آرده است
  

  متن کامل گزارش ماه سپتامبر آژانس از فعاليت های هسته ای ايران» اختصاصی مهر« 
  2004 سپتامبر 2 – 1383 شهريور 12پنج شنبه 

   ژوئن 29افقت رسمی آژانس با فک پلمب دستگاههای مرتبط با سانتريفيوژ در مو
گزارش جديد محمد البرادعی دبيرکل آژانس بين المللی انرِژی اتمی در خصوص برنامه های هسته ای 

 صفحه ضميمه ،درسه بخش به صورت ويژه و محدود به 11صفحه اصلی و همچنين 11ايران مشتمل بر 
ی حکام ارائه گرديده است که خبرگزاری مهر متن کامل آن را که از منابع اعضای رسمی شورا

  . ديپلماتيک وين دريافت داشته منتشر می کند
به گزارش خبرنگار خبر گزاری مهر در وين، در ابتدای اين گزارش با تشريح سابقه تعامل ايران باآژانس به 

نس و قطعنامه هائی که در اين رابطه قبال به گاهشمار فعاليتها و بازرسی های انجام شده از سوی آژا
  . اشاره شده است) بويژه از مقطع خرداد ماه جاری تا کنون(تصويب شورای حکام رسيده 

  
در بخش دوم اين گرارش نيز به مسائل مهم و ارزيابی آژانس از برنامه سانتريفوژ وموضوع منشاء 

ی ليزری ، آزمايشات جداسازی پلوتونيوم، آلودگی آزمايشات مربوط به تبديل اورانيوم، غنی ساز
سلولهای داغ ، پروتکل الحاقی، بررسی روندها ويافته های بازرسی ، مالقاتها در جهت شفاف سازی و 
مذاکرات؛ و همچنين برنامه تعليق اشاره می کند و در قسمت آخر به بررسی يافته ها و گامهای بعدی 

  .ام دهد تاکيد می کندکه آژانس بايد برای تضمين تداوم کار انج
  

  اجرای توافقنامه پادمان در جمهوری اسالمی ايران
  

  )محمد البرادعی(گزارشی از دبيرکل
مدير کل آژانس بين المللی " محمد البرادعی"  در نشست  ماه ژوئن سال جاری  شورای حکام، -1

  توافقنامه پادمان انرژی اتمی گزارش خود در مورد توافق آژانس و جمهوری اسالمی ايران بر اساس
اين گزارش در يکم ژوئن . پيرامون قرارداد پيمان منع توليد و گسترش تسليحات هسته ای را ارائه داد

2004)  GOV/2004/34 ( گاهشماری از فعاليتها و بازرسيهای انجام شده ازماه  مارس  سال جاری را به
  .دست می داد 
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  :عبارت بود از) GOV/2004/49 (2004م ماه ژوئن سال  نتايج مهم قطعنامه پذيرفته شده در هجده-2
  
 همکاريهای جمهوری اسالمی ايران با بازرسان آژانس برای دسترسی به تمامی مکانهای مورد نياز -

  .شامل چهار کارگاه  متعلق به وزارت دفاع ايران مناسب بوده است
  
مکاريهای مقامات ايران در برخی  البرادعی همچنين در گزارش کتبی و شفاهی خود اعالم کرد که ه-

 در غنی سازی P2موارد انتظارهای ما را در  ارائه دادن بموقع اطالعات پيرامون برنامه سانتريفيوژ 
  .اورانيوم و تاخير در ارائه نمونه های طبيعی و برخی تحليل ها برآورده نکرد

  
ئز اهميت است به ويژه اينکه اين  با توجه به گذشت زمان همکاريهای فعال ايران با آژانس بسيار حا-

همکاريها موجب فهم کامل آژانس از برنامه غنی سازی اورانيوم ايران با توجه به اطالعات مرتبط و 
آژانس همچنين از مقامات ايران خواستار ادامه اين . دسترسی به تمام مکانهای مورد نياز بوده است

ادن به مجامع بين المللی از فعاليتهای هسته ای همکاريها و شفاف سازی مورد نياز برای اطمينان د
  .اش بوده است

  
 از ايران خواسته شد تمام مراحل مورد نياز برای کمک به حل سؤاالت موجود به خصوص در مورد -

در مکانهای مختلف ايران، شامل تهيه اطالعات ) HEU(و اورانيوم غنی شده ) LEU(اورانيوم ضعيف شده 
 و همچنين HEUی ذرات % 36 اصلی مورد سؤال،  توضيح در مورد وجود تراکم اضافی مرتبط با اجزای

 شامل تهيه مدارک و توضيحات کامل مدنظر P2پرسش در مورد ماهيت و محدوده برنامه سانتريفوژ 
  . مقامات آژانس می باشد 

  
استقبال می کند و  پروتکل الحاقی 3 و 2 آژانس از ارائه برخی اطالعات از سوی ايران با توجه به بند - 

تاکيد می کند که پيروی ايران از ضرب االجل آژانس برای ارائه مطالب بيشتر با توجه به مواد مندرج در 
  . پروتکل الحاقی بسيار با اهميت بوده و آژانس خواستار ادامه و تکميل اين همکاريها است3 و 2بند 

  
ران با پروتکل الحاقی برای اطمينان جامعه  آژانس بر اهميت ادامه هماهنگی و سازگاری مقامات اي- 

بين المللی از ماهيت برنامه های هسته ای اين کشور تاکيد می کند و از ايران می خواهد تا بدون 
  .تاخيرآن را تصويب کند

  
 يادآور می شود در قطعنامه های پيشين، شورای حکام خواستار تعليق غنی سازيهای اورانيوم و -

ايران شد، اين شورا از اقدام داوطلبانه مقامات ايران در تعليق غنی سازی اورانيوم فرآيند بازيافت در 
استقبال کرد و خواستار تکميل هرچه سريعتر ساير نقصهای موجود و برطرف کردن تفاوتهای موجود 

 UF6ميان درک و برداشت آژانس از تصميم ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم مانند اجتناب از توليد 
  .از کليه محصوالت تهيه شده در دستگاه سانتريفوژ شد

  
 با توجه به اقدام داوطلبانه ايران برای تعليق در کليه غنی سازيهای اورانيوم و فعاليتهای بازيافتی ازاين -

و ) UCF(کشورخواسته شد تا برای اطمينان بيشتر بر تصميم خود برای آزمايش آغاز توليد اورانيوم 
طمينان بيشتر خواستار تجديد نظر در تصميم ايران برای آغاز ساخت و تحقيق در مورد همچنين برای ا

راکتور آب سنگين شد و اينها مسائلی هستند که با توجه به گزارشات پيشين در مورد فعاليتهای 
  .هسته ای ايران می تواند اعتماد بين المللی به نفع اين کشور را جلب کند

  
ری کامل و همه جانبه تمام کشورهای سوم نيز برای پاسخ گويی به سؤاالت  يادآور می شود که همکا-

  .آژانس الزم و ضروری است
  
 از محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی و تمام اعضای دبيرخانه اين سازمان برای -

ب ايران برای امضای تالش حرفه ای و بيطرفانه خود در اجرای پيمان پادمان با مقامات ايران و ترغي
  .پروتکل الحاقی و تعليق غنی سازی اورانيوم تقدير و تشکر شد 

  
شورای حکام همچنين از مدير کل آژانس خواست تا گزارشی را در ماه ) GOV/2004/49( در قطعنامه -2

  .سپتامبر در مورد پيشرفت در موارد ذکر شده ارائه دهد
  

  2004نس از ژوئن  گاهشمار فعاليتها و بازرسيهای آژا-الف
  
، بازرسان آژانس تعدادی از کارگاه های ايران برای تاسيس پايگاهی 2004 ژوئن 3 ماه می تا 29 از -4

 و بازديد P2برای نظارت بر روند تعليق در توليد اجزای سانتريفوژ بازديد کردند و در مورد برنامه سانتريفيوژ 
  . را می سازند، مذاکراتی را داشته اندP2ب از کارگاه های کاری که سيلندرهای روتورهای مرک
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طرح آزمايشی غنی سازی " ژوئن سال جاری از 30 تا 22 بارزسان آژانس طی ماموريتی به ايران از -5

مرکز تکنولوژی " و انجام مراحل تکميلی در ) UCF(در نطنز، و توانايی توليد اورانيوم ) PFEP" (سوخت
در نطنز بر روی عناصر ) FEP(طرح تحقيقی غنی سازی سوخت ، اطالعات )ENTC" (هسته ای اصفهان

در مرکز تحقيقات هسته ای تهران ) Xe(و توليد راديو ايزوتوپ گزنون ) I(،  يد )Mo(شيميايی موليبدنم 
  .بازديد کردند

  
 طی ماموريت مشابهی آژانس خواستار دستيابی به سايت شيان لويزان در تهران 2004 ژوئن 22 در -6

 ژوئن سال 28بازرسان آژانس در .  برمی گردد2004ين مسئله به جلسه شورای حکام در ژوئن شد که ا
  .جاری از از اين سايت بازديد به عمل آوردند

  
ايران در نظر دارد تا : " ، آژانس از ايران نامه ای دريافت کرد که در آن آورده شده بود2004 ژوئن 23 در -7

 به تعويق بياندازد و در 2004 فوريه 24 اورانيوم را با توجه به ياداشت اجرای داوطلبانه برنامه غنی سازی
مقامات ايران از آژانس خواستند تا ." درنظر دارد تا تحت نظارت آژانس اين غنی سازی را از سربگيرد

  . از سرگيرند2004 ژوئن 29مراحل مورد نياز برای از سرگيری غنی سازی اورانيوم را در 
  
 ژوئن، نامه ای به مقامات ايران 23 محمد البرادعی مدير کل آژانس با توجه به نامه 2004 ژوئن 25 در -8

نوشت و ابراز اميدواری کرد که اين کشورهمچنان به تالشهای خود برای جلب اعتماد بين المللی در 
دير کل م. اجرای تصميم داوطلبانه تعليق کليه غنی سازيهای اورانيوم و فعاليتهای بازيافت ادامه دهد

آژانس همچنين به اطالع مقامات ايران رساند که آژانس برای اجرای بيطرفانه تصميمات مقامات ايران 
هر دو نامه به شورای حکام ارجاع . تماسهای بيشتری را برای شفاف سازی فعاليتها خواهد داشت

  .داده شد
  
 ژوئن 23 دريافت کرد که توجه به نامه  ژوئن از مقامات ايران27 ژوئن آژانس نامه ای را به تاريخ 29 در -9

ايران به آژانس، ايران فهرستی از مواد، ابزار و تجهيزاتی را ارائه داد که توسط بازرسان آژانس الک و مهر 
در . شده بودند و بايد برای از سرگيری ساخت و تست سانتريفيوژ،  اين الک و مهر ها برداشته می شد

 برداشته شدن اين الک و مهر ها توسط بازرسان آژانس و يا متصديان امر اين نامه مقامات ايران خواستار
 ژوئن موافقت خود را برای بازشدن الک و مهرها در غياب 29آژانس نيز با دريافت اين نامه در . شدند

  .بازرسان توسط متصديان امر اعالم کرد
  

وين برای بحث پيرامون اجرای مواد  جوالی، مقامات آژانس با هيئتی از ايران در 2 ژوئن تا 30 از -10
در پايان اين نشست هيئت ايرانی و مقامات آژانس برای انجام برخی . پيمان پادمان ديدار و گفتگو کردند

اقدامات در دستيابی به پيشرفتهايی در ماههای  جوالی و اوت در مورد مباحث مورد بحث به  توافق 
  .رسيدند

  
 جوالی  آژانس خواستار 2ه در اين نشست در نامه ای به تاريخ  با توجه به توافقات انجام شد-11

 2در نامه .   شد2004 ژوئن 15 پروتکل الحاقی مورد توافق ايران در 3 و 2پايبندی ايران به بندهای 
جوالی، آژانس اشتياق خود را برای اطالع از منابع و مکانهای مرتبطی که ايران برخی ابزار و تجهيزات و 

م را خريداری کرده بود اعالم کرد که بر روی آنها آثار و لکه هايی از برخی فعاليتهای مورد مواد دست دو
  .استفاده در کاربردهای هسته ای غير صلح آميز وجود داشت

  
   اوت16 از سوی ايران به آژانس در UCFاعالم رسمی آزمايش داغ اپراتور 

   تقدير از ايران است داخلی نبودن منشاء آلودگی سطح باال ، مايه خوشوقتی و
در بخش اول گزارش اختصاصی مهر از متن کامل گزارش تازه آژانس بين المللی انرِژ اتمی به مباحثی از 

 29اعالم شده است که در تاريخ « گذشته تا کنون در بندی از آ) خرداد(روند همکاری ها از فاصله ژوئن 
ا سانتريفيوژ بر اساس درخواست ايران موافقت ژوئن اين آژانس رسما با فک پلمب دستگاههای مرتبط ب

  . کرده بود
  

 و نشست پنجم جوالی 2004 طی توافقات انجام شده در نشست سی ام  ژوئن تا دوم جوالی -12
 ، آژانس فهرستی از سواالتی را که به برنامه غنی سازی سانتريفيوژ مرتبط می شد در اختيار 2004

 در اختيار آژانس قرار 2004 جوالی 20که پاسخ اين سوالت را تا تاريخ ايران قرار داد و از ايران خواست 
  . دهد 

  
 انجام شد، 2004 در خالل ديدار بازرسان آژانس از ايران که از تاريخ ششم تا هيجدهم جوالی سال -13

ران تيمی از آژانس با مقامات ايرانی مالقات کردند و درباره نقطه نظر آژانس درخصوص اظهارنامه های اي
اين تيم همچنين از سايت نطنز ، که در آنجا مواد هسته .بر اساس پروتکل الحاقی با آنان گفتگو کردند 
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در کارگاه شرکت  ) R&D(ای که روی تجهيزات و لوله هايی که در برنامه توسعه و تحقيق سانتريفوژ
  .کاالی الکتريک پيدا شده بود ديده شد، ديدار کردند 

  
ار ، ايران همچنين مسئله چهل مورد مهر و موم که از تجهيزات و قطعات  در خالل اين ديد-14

اين تيم . سانتريفوژهای سايتهای نطنز ، پارس تراش و فرايند تکنيک برداشته شده بود را مطرح کرد
به عالوه ، اين تيم . همچنين مذاکراتی را با مقامات ايران در باره مسئله مهم تبديل اورانيوم انجام دادند 

از سايت بازيافت زباله در قم بازديد کرد و اقدامات تکميلی را در لشکر آباد سايت توليد اورانيم در 
  .انجام دادند  ) TNRC( نزديکی بندرعباس و در مرکز تحقيقات هسته ای تهران 

  
فت  آژانس نامه ای را از مقامات ايرانی به تاريخ پانزدهم جوالی دريا2004 در نوزدهم جوالی سال -15

در اين . مربوط می شد) TRR(کرد که اين نامه به منبع آلودگی اتاق زير شيروانی راکتور تحقيقات تهران 
  .نامه ايران اطالعات جديدی را در رابطه با منبع مواد آلوده ارائه داد 

  
  

) TRR( ، بازرسان آژانس فعاليتهای بازرسی خود را از 2004از بيست و پنجم جوالی تا دوم اوت سال -16
در نطنز بازرسان همچنين از يک ساختمان اداری و . و تاسيسات سايت اصفهان انجام دادند ) PFEP(و 

يک انبار روتورهای سانتريفوژ در ارتباط با نظارت بر فعاليتهای مربوط به تعليق غنی سازی اورانيم ايران 
  .بازديد کردند 

  
) DIR-SGOB(ست بخش عملياتهای پادمانی بی  يک تيم از آژانس به ريا2004از سه تا هشت اوت -17

در اين مالقات درباره مسائل مهم اجرای پادمانی که در . با مقامات ايرانی در تهران مالقات کردند 
در آغاز نشست ايران کتبا به .  مطرح شده بود گفتگو کردند 2004 جوالی سال 2نشست سی ژوئن تا 

جزئيات اين پاسخ ها نيز . ران ارسال شده بود پاسخ داد برخی از سواالت آژانس که در گذشته به اي
  .طی اين نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

  
  

 در پايان اين نشست مقامات ايرانی توافق کردند که پاسخ های کتبی را تکميل کرده و مدارک -18
ت و مدارک بيشتری  ايرانی ها اطالعا2004در هشتم اوت سال .بيشتری را در اختيار آژانس قرار دهند 

در پی بازنگری اوليه اين اطالعات و مدارک ، آژانس در شانزدهم اوت . را در اختيار آژانس قرار دادند 
  . طی نامه ای به ايران خواستار ارائه اطالعات باقی مانده شد 2004

  
دريافت کرد که در  ، آژانس نامه ای را از مقامات ايران به تاريخ چهاردهم اوت 2004 در شانزدهم اوت -19

  . آغاز کند 2004  قصد دارد انجام آزمايش داغ را در تاريخ نوزده اوت UCFآن آمده بود اپراتور 
  

(  ، گفتگو ها در مرکزتحقيقات هسته ای تهران 2004 در خالل بيست و يک تا بيست و پنجم اوت -20
TNRC ( ی مربوط به شفاف سازی انجام شد و دسترسيهای تکميلی از کرج و بازرسيها و طر حها

  . انجام شد UCFو ) PFEP(اطالعات در 
  

 ، آژانس اطالعات بيشتری از سوی مقامات ايران در رابطه با 2004 بين نوزده تا سی اوت سال -21
 در ايران در باره آنها گفتگو شده 2004مسائل مهم که در خالل نشست های سه تا هشت اوت سال 

  . بود دريافت کرد 2004س به تاريخ شانزده اوت سال بود و در پاسخ به نامه آژان
  

  برنامه سانتريفوژ
 را به ويژه در دوره 2 آژانس بيانيه های ايران در مورد تاريخچه  برنامه غنی سازی سانتريفوژ پی -22

  . بررسی می کند2002 تا 1995
 خريداری شده اما تا 1995 ايران اعالم کرد که دستگاههای سانتريفوژ در سال 2004 در مباحثات اوت-23

 هيچ گونه 2002 تا 1995ايران اعالم کرد که در دوره .  مورد استفاده قرار نگرفته است2002سال 
  .آزمايش يا بررسی از سوی اين کشوربر اين قطعات صورت نگرفت

وضوعات منابع ايرانی همچنين اعالم کردند که عليرغم ارتباط های گاه به گاه با واسطه ها درباره م-24 
 به هيچ وجه در هيچ يک از ديدارها مورد بحث قرار نگرفته 2 ، موضوع سانتريفوژ پی 1سانتريفوژ پی 

  .است
 ، آژانس اطالعاتی را از ايران درباره  ساخت و تست روتورهای 2004 اوت 8 تا 3 در نشست -25

آژانس باز هم . ت کرد درياف2003 تا 2002 در قرارداد با يک شرکت خصوصی در دوره 2کامپوزيت پی 
 اوت ايران  آژانس را مطلع کرد که در 30خواستار اطالعات بيشتری درباره منبع مگنت ها شد که در 

  .تالش برای دربافت اطالعاتی است که آنها را به آژانس انتقال خواهد داد
ان برای دوره  ، داليل ارائه شده از سوی اير2 در ارزيابی های کلی از غنی سازی سانتريفوژ پی -26

 تضمين کافی را ايجاد نکرد که اطمينان داشته باشيم در طول 2002 تا 1999زمانی ميان سال های 
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آژانس بازرسی های خود را از شبکه های تهيه ادامه . مدت مذکور هيچ فعاليتی صورت نگرفته است
 1رات ايران درباره پی بازرسی از منابع تهيه ، اين فرصت را به آژانس می دهد که صحت اظها. می دهد

  .را هم محک بزند
  

  منشاء آلودگی 
ايران هنوز ذرات اورانيوم کم غنی شده و کامل غنی شده را که در نطنز، شرکت کاالی الکتريک، -27

 منتج شده بود نگهداری 1فرآيند تکنيک و جديدا در پارس تراش پيدا شده بود و از تجهيزات وارداتی پی 
  :سواالت همچنان بی پاسخ   باقی مانده انداما برخی از . می کند

اگر آلودگی های موجود در قطعات ساخت داخل به دليل تجهيزات وارداتی بوده است، چرا تجهيزات *
ساخت داخل فقط آلودگی اورانيوم کم غنی شده داشته اند اما تجهيزات وارداتی آلودگی هر دو نوع 

  را دارا هستند؟ يعنی اورانيوم کم غنی شده و کامال غنی شده 
 PFEPاگر منشاء آلودگی ها يکی است و همه از تجهيزات وارداتی می باشند، چرا آلودگی موجود در *

  با آلودگی های موجود در شرکت کاالی الکتريک و فرايند تکنيک متفاوت هستند؟
 شده بودند،  درصد فقط در سه مکان از جاهايی که تجهيزات وارداتی قرار داده36چرا ذرات اورانيوم *

  يافت شده است و در ديگر مکان ها پيدا نشده است؟ 
 در مورد موضوع اورانيوم های کم غنی شده و کامال غنی شده آژانس نياز به اطالعات بيشتری در -28

  .مورد اينکه تجهيزات از کجا آمده اند و چطور به ايران انتقال يافته اند دارد
العاتی را درباره واسطه هايی که در انتقال تجهيزات مشارکت داشته  اط2003 اگر چه ايران در اکتبر -29

  . اند، ارائه کرد، اما درباره مبدا ساخت آنها چيزی نگفت
آژانس با کشوری که تصور می شد بيشتر تجهيزات از آنجا به ايران آمده گفتگو کرد اما آن کشور -30  

آژانس اين موضوع را از راه گفتگو با . شده استاعالم کرد که همه تجهيزات فقط از همان کشور وارد ن
  .برخی کشورهای ديگر دنبال می کند

 ارزيابی نهايی آژانس نشان می دهد که بيشتر آلودگی های به دست آمده در شرکت کاالی الکتريک و 
بنابراين باعث خوشوقتی است که اين . زات وارداتی مرتبط بوده است در تجهيHEUنطنز با آلودگی های 

  .ارزيابی نشان می دهد آلودگی اورانيوم کامال غنی شده مربوط به ايران نيست
 پيدا شده در کاالی الکتريک و نطنز با آلودگی پيدا HEU  تحليل آژانس نشان می دهد که آلودگی -31

با توجه به اين تحليل می توان فهميد که اين آلودگی در داخل . شده در قطعات وارداتی منطبق است 
  .  بررسی های بيشتر در حال انجام استLEUدر مورد . ايران ايجاد نشده است

 همانطور که در باال گفته شد، آژانس نامه ای از ايران دريافت کرد که تاييد می کرد منبع آلودگی -32
 بوده است که از طريق تبديل آر اند دی توليد شده 6ان يو اف اتاق زير پشت بام راکتور تحقيقاتی تهر

اما با توجه به اطالعات بيشتر در مورد منبع مواد آژانس اظهارات ايران در مورد آلودگی و نشت از . بود
  . بطری را تقدير می کند

  
  آزمايشات تبديل اورانيوم

آژانس اظهارات . توسط ايران انجام شد آزمايش های تبديل اورانيوم 1993 تا 1981 بين سال های -33
ايران دراين زمينه را مطالعه کرده و نتيجه نهايی اين است که اظهارات ايران در مورد تمام جنبه های اين 

  .موضوع با يافته ها و بررسی های آژانس هماهنگ است
  

  در مورد غنی سازی ليزری
 ليزری ايران انجام داده است و به اين نتيجه آژانس بررسی کاملی در مورد برنامه جداسازی ايزوتوپ-34

رسيده که توضيحات ايران درباره سطوح غنی سازی ايران با استفاده از برنامه مذکور در لشکرآباد و 
  . اندازه مواد مصرفی مطابق با اطالعاتی است که به آژانس داده شده است

 در لشگرآباد به طور ويژه AVLIS تجهيزات  کارشناسان آژانس می گويند که در حالی که قرارداد برای-35
 کيلو گرم توليد در سال اول داشته باشد، نوشته شده است، در اين 5برای سيستمی که بتواند 

  . نيز مشاهده شده استHEUتاسيسات مقدار کمی 
  

  آزمايشات جداسازی پلوتونيوم
تاريخ و کميت مواد در آزمايشات  همانطور که در گزارش های قبلی آژانس نيز آمده سواالتی درباره -36

اين اختالف نظر با آژانس به دليل سن پلوتونيوم ها است که . جداسازی پلوتونيوم باقی مانده است
  .ايران همچنان اظهارات قبلی خود را تکرار می کند و آژانس در حال بررسی بيشتر است

سط پرتوزدايی توليد شده است، موافق  ايران هم اکنون با  تخمين آژانس از مقدار پلوتونيوم که تو-37
.  ايران داليلی را توضيح داد که موضوع آلودگی های اصفهان راتا حدی حل کرد2004در طول اوت . است

همانطور که در گزارش قبل هم توضيح داده شد، نشانه هايی وجود دارد که سن پلوتونيوم در محلول ها 
ه اين موضوع با يافته های آژانس منطبق نيست و بايد  سال باشد در حالی ک16 تا 12بايد کمتر از 

  .بررسی های بيشتری صورت بگيرد
  

  سلولهای داغ
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 در پاسخ به سوال آژانس درباره پنجره های هات سل ايران آژانس را مطلع کرد که چنين برنامه ای -38
 19ايران در . سيده استرا برای توليد ايزوتوپ الزم داشته که به دليل دشواری های اجرايی به انجام نر

 سلول داغ تشکيل شده است که که دو 9 بار ديگر تکرار کرد که پروژه های سلولها در اراک از 2004اوت 
  .عدد برای توليد ايزوتوپ و بقيه برای امور ديگر مورد استفاده قرار می گرفته است

  .های خود را ادامه می دهد آزانس برای داشتن دريافت بهتر از برنامه هات سل در ايران برسی -39
  

  پروتکل الحاقی
  . آژانس اظهارات ايران در مورد پروتکل الحاقی را همچون ديگر اظهارات اين کشور بررسی می کند-40

  آژانس بدون مهر و موم کردن توان کنترل فعاليت های ايران را ندارد
می و از سرگيری ساخت 21در UF6اعالم رسمی ايران به آژانس مبنی بر عدم الزام به تعليق توليد

   ژوئن 23قطعات و مونتاژ سانتريفيوژ در 
از متن کامل گزارش تازه آژانس بين المللی انرِژی اتمی به " مهر"در بخش دوم گزارش اختصاصی 

 اوت اشاره و 16 از سوی ايران به آژانس در UCFمباحثی از جمله اعالم رسمی آزمايش داغ اپراتور 
 نبودن منشاء آلودگی غنی سازی در سطح باال مايه خوشوقتی و تقدير از ايران يادآوری شد که داخلی

  . است
  :به گزارش خبرگزاری مهر در ادامه گزارش آژانس آمده است

  
  بازرسی ريشه ها و منابع تهيه 

  ، شورای حکام درخواست کرد آژانس بازرسی خود از GOV/2004/21 همانطور که در قطعنامه -41
ابع تهيه تکنولوژی تبديل و غنی سازی اورانيوم و منابع تجهيزات مربوطه و مواد هسته ای ريشه ها و من

مدير کل اطالعات بيشتری را درباره نتايج اين بررسی ها به شورای . و غير هسته ای را ادامه می دهد
  .حکام ارائه خواهد داد

  
  ديدارها و گفتگو های شفاف

  در ارتباط با برخی فعاليت های هسته ای و احتمال 2004وئن  سايت شيان لويزان در تهران در ژ-42
  .اختفای برخی اقدامات مورد بررسی قرار گرفت

.  همانطور که در باال نيز به آن اشاره شد، ايران دسترسی به اين سايت ها را امکان پذير ساخت-43
.  ده بود امکان پذير ساختايران همچنين دسترسی به تريلرهايی را که قبال در اين مکان قرار داده ش

ايران همچنين توصيف و تاريخچه فعاليت های . آژانس نمونه های زيست محيطی ا زمکان برداشت
طبق اظهارات ايران يک مرکز تحقيقات فيزيک در آن سايت . سايت شيان لويزان را نيز در اختيار گذاشت

مادگی برای رويارويی با خسارات ناشی هدف از برقراری اين آزمايشگاه آ.  استقرار يافت1989در سال 
.  از حمله ها و تصادفات اتمی و نيز حمايت و ارائه توصيه های علمی به وزارت دفاع آن کشورعنوان شد

 فعاليت را که در مرکز انجام شده بود اعالم کرد اما با توجه به نگرانی های امنيتی ، 11ايران ليستی از 
ايران همچنين عنوان کرد که هيچ مواد . شده در اين مرکز خودداری کرداز ارائه ليست تجهيزات استفاده 

هسته ای قابل عرضه بر اساس پادمان های آژانس درشيان موجود نبوده و هيچ مواد هسته ای و 
  .فعاليت هسته ای مربوط به چرخه سوخت در شيان لويزان انجام نشده است

  
ميمی  که برای بازگرداندن سايت به شهرداری تهران  طبق گفته های ايران سايت مذکوربه دليل تص-44

ايران به تازگی . در پی گفتگوهای ميان شهرداری و وزارت دفاع انجام شده بود، تخريب شده است
  .اسنادی را فراهم کرده است که اين اظهارات را تاييد می کند

 محيطی نيز تجزيه شده  اسناد تهيه شده از طرف ايران در حال بررسی شدن هستند و نمونه های-45
  .اند
  

طبق دستورالعمل آژانس در ارتباط با ارزيابی از برنامه های هسته ای ديگر کشورها آژانس با -46
مقامات ايرانی درباره تجهيزات و موادی با استفاده دوگانه  که در مناطق نظامی استفاده مرسوم دارند، 

  . اين موضوعات را تقدير می کندآژانس خواست ايران برای گفتگو درباره. گفتگو کرد
  

  تعليق
 آژانس را مطلع کرد که موارد زير را تعليق 2003 دسامبر 29 ايران در يادداشت شفاهی خود در تاريخ -47

  :می کند
   در نطنزPFEPعمليات يا تست همه سانتريفيوژ ها در *
  تزريق بيشتر مواد هسته ای در همه سانتريفيوژ ها*
   PFEP در نصب سانتريفيوژ جديد*
  

 همچنين ايران تمايل خود را نشان داد که اگر ممکن باشد، مواد هسته ای را از همه تجهيزات غنی -48
  . سازی سانتريفيوژ بيرون خواهد کشيد
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  :ايران گفت
ايران در حال حاضر هيچ نوعی ازتجهيزات غنی سازی سانتريفيوژ گازی را در هيچ مکانی به غير از *

 طرح ساخت تجهيزات جديد قادر به جداسازی ايزوتوپ در طول تعليق را هم در نظر نطنز  نمی سازد  و
  .ندارد 

  .ايران پروژه های غنی سازی ليزر را کنار گذاشته و تجهيزات مربوطه را جمع آوری کرده است*
  .ايران در حال ساخت تجهيزات جداسازی پلوتونيوم هم نبوده است*
است که قرارداد جديد برای ساخت ماشين های سانتريفيوژ و در طول دوره تعليق قصد نداشته * 

  .اجزای آنها منعقد کند
آژانس می تواند به طور کامل انبار همه ماشين های سانتريفيوژ را که در دوره تعليق مونتاژ شده * 

  .بودند ، مورد کنترل قرار دهد
 وارد کند و يا مواد الزم برای ايران قصد نداشته است ماشين های سانتريفوژ يا اجزای مربوطه را* 

  .پروسه های غنی سازی را در طول دوره غنی سازی وارد نمايد
  .در ايران وجود نداشته است) تا آن هنگام(توليد مواد الزم برای روند غنی سازی * 
ی  ايران را آژانس را دعوت کرد تااين تصميمات داوطلبانه اين کشور را بررس2004 فوريه 24 در تاريخ -49
تعليق مونتاژ و تست سانتريفيوژها،  تعليق ساخت داخلی اجزای سانتريفيوژ ها شامل آنهايی که : کند

ونيز اعالم داشت که هر اجزايی که طبق قراردادهای موجود .( به قرارداد موجود ارتباط می يافتند
  .) شودساخته می شود و نمی تواند تعليق شود بايد انبار و تحت مهرو موم آژانس نگهداری

 ايران همچنن تاييد کرد که تعليق فعاليت های غنی سازی برای تمامی تجهيزات در ايران به کار -50
  .گرفته می شود

 ايران آژانس را مطلع کرد که هرگز تضمينی برای توليد مواد الزم برای روند غنی سازی 2004 می 21 در 
  .می شود ن6نداشته و تعليق داوطلبانه شامل تعليق توليد يو اف 

 همانطور که قبال هم در گزارش مدير کل آژانس آمده است ايران آژانس را مطلع کرد که تست های 52
يک چنين تستی که به توليد .  منجر می شود را هدايت نمی کند6داغ در يو سی اف که به توليد يو اف 

شد و يک تست بزرگتر  هدايت 2004 می انجامد، بين ماههای می و ژوئن 6 کيلوگرم يو اف 35 تا 30
  . نيز طراحی شده است2004 تن از کيک زرد نيز برای اوت و سپتامبر 37ديگر شامل 

 از تصميم خود برای از سرگيری 2004 ژوئن 23 همانطور که در باال اشاره شد، ايران آژانس را در -53
در پی اين اعالم، .  ساخت قطعات سانتريفوژ و مونتاژ و تست سانتريفوژ تحت کنترل آژانس اعالم کرد

مهرو موم هايی که توسط آژانس به عنوان يک راه برای مونيتور کردن تعليق ايران برای ساخت و مونتاژ و 
تست سانتريفوژ در نطنز ، پارس تراش و تکنيک فرايند  مورد استفاده قرار گرفته بود، را برداشت و در 

انس درباره منظم کردن کنترل ها با ايران در حال گفتگو آژ.  به آژانس بازگرداند2004 ژوالی 18 تا 6ديدار 
در اين راستا آژانس پيشنهاد کرد که روتورهای تست شده را مهر و موم کند و اين تدبيری است . است

بايد خاطرنشان کنيم که با عدم وجود اين مهرو موم کنترل فعاليت های . که ايران هنوز قبول نکرده است
  .دايران موثر نخواهد بو

طبق آخرين گزارش مدير کل به شورای حکام، آژانس قادر بود که بررسی کند که هيچ عمليات يا -54
  .  وجود نداشته استFEP و يا نصب سانتريفيوژ در PFEPتست سانتريفيوژ در 

، لشگرآباد، اراک، شرکت کاالی الکتريک، نطنز يا TNRC آژانس همچنين می تواند تاييد کند که هنوز -55
  .يت های يو اف سی را با درک کنوانسيون آژانس از فعاليت های ايران دوباره بازبينی نکرده استفعال

  
  جداسازی پلوتونيوم موضوع بازرسی های آتی است /  تحقيقات ادامه می يابد P-2در مورد 

از متن کامل گزارش تازه آژانس بين المللی انرِژی اتمی به " مهر"در بخش سوم گزارش اختصاصی 
می و از 21 درUF6باحثی از جمله ؛اعالم رسمی ايران به آژانس مبنی بر عدم الزام به تعليق توليدم

 ژوئن اشاره شد اما اين آژانس با زير سوال بردن 23سرگيری ساخت قطعات و مونتاژ سانتريفيوژ در 
ت های ايران را صالحيت های فنی خود و بازرسانش ادعا کرد که بدون مهر و موم کردن توان کنترل فعالي

  ! ندارد
  :آخرين بخش از گزارش آژانس که توسط خبرگزاری مهر تقديم مراجعين محترم شده چنين است

  
  يافته های آژانس و گامهای بعدی

آژانس از اطالعات جديدی که توسط ايران در پاسخ به در خواست های آژانس ارائه گرديده استقبال ) 56
وردن اطالعات مورد نياز در موارد خاصی سرعت بخشيده شده است، گرچه به فرآيند فراهم آ. می کند

در برخی موارد نظير مواردی که به شفاف سازی ايران منطبق با اظهار نامه های اوليه آن کشور در 
. راستای فعاليتهايش در مورد پروتکل الحاقی اشاره شده، اطالعات جديد به سرعت دريافت شده است

رخواستهای مکرر برای اطالعات کافی، بصورت جزئی و خيلی دير فراهم شده در مواردی نيزعليرغم د
  .که گاه ارزيابی صحيح و کافی از اين اطالعات را غير ممکن کرده است

آژانس همچنين از همکاری ايران برای در اختيار قرار دادن دسترسی به اماکنی مانند شيان لويزان که از 
  .بال می کندسوی آژانس در خواست شده بود استق

  

www.iran-archive.com 



هرچند آژانس هنوز در موضعی نيست که در مورد نگرانيها و صحت و تکميل اظهارنامه های ايران که )57
مربوط به همه ابعاد برنامه های هسته اش می شود برسد، اما به پيشرفت يکنواخت در فهم اين 

ظر رسيده است که با توجه در اين مورد بازرسی های آژانس به يک نقطه ن. برنامه ها ادامه خواهد داد
مانند اعالم ايران در خصوص (به دو موضوعی که قبًال بوسيله اين آژانس به عنوان بازرسيهای فوری 

درخواست شده بود، پيگيريهای ) فعاليتهای غنی سازی ليزری و آزمايشات مربوط به تبديل اورانيوم
  .نجام پذيردبيشتر به عنوان يک مسئله رايج دراجرای پادمانها بايستی ا

  
  :دو مسئله ای که اکنون برای درک توسعه وماهيت برنامه غنی سازی ايران وجود دارد عبارتند از) 58

همانطور . مسئله اول به آلودگيهای مربوط به اورانيوم که در اماکن مختلف در ايران پيدا شده بر ميگردد 
که در کارگاه شرکت کاال الکتريک و  HEUکه در باال ذکر شد برخی پيشرفتها در خصوص منبع آلودگي

تا به امروز از تجزيه و تحليلهای آژانس چنين استنباط می شود که آلودگی . نطنز پيداشد نائل آمده ايم
 که در اين اماکن پيدا شده در نتيجه غنی سازی اورانيوم بوسيله ايران در کارگاه کاال الکتريک HEUهای  

ژانس در پی اين خواهد بود که منشاء اين آلودگی ها را دقيقا مشخص يا در نطنز نبوده است ليکن اين آ
 که در اماکن مختلف در ايران  شامل ترکيبات LEUکند و به تالشهای خود برای کشف منبع آلودگی 
  .توليد شده در داخل به آن برخورده نيز ادامه دهد

فاده از سانتريفيوژهای نسل های  دومين مسئله به دامنه تالش های ايران برای واردات ، ساخت و است
P-1 و P-2 در حاليکه اين آژانس درک بهتری از تالشهای ايران در ارتباط با هر دو طرح .   مربوط می شود

 به P-2بدست آورده است که برای تاييد اظهارنامه های ايران در باره عدم ارتباط سانتريفوژ های 
 کار بيشتر اين P-2عاليتهای مربوط به تهيه سانتريفيوژ های  و ف2002-1995فعاليتهای ايران بين سالهای 

  آژانس را می طلبد 
  

 مسائل ديگری وجود دارد که بايد بيشتر به آنها پرداخته شود برای مثال می توان به چارچوب زمانی -59
  .آزمايشهای جداسازی پلوتونيم در ايران اشاره کرد

اين آژانس توانسته فعاليتهای مربوط به : رادعی آمده استبه گزارش خبرگزاری مهر در ادامه گزارش الب
تعليق غنی سازی ايران در سايتها و تاسيسات خاص را راستی آزمايی نمايد و توانسته است تاييد کند 

و به اين نتيجه برسد که تا اين زمان هرفعاليتی در اين نقاط انجام شده با درک ما از تعهدات برنامه 
  .هماهنگ نبوده است تعليق اخيرايران نا

لذا برای ايران بسيار مهم است که از تالشهای اين آژانس برای بدست آوردن در ک کامل از همه 
مسائل باقی مانده حمايت کند و اين حمايت می تواند ادامه دسترسی به مکانها ، اشخاص ، و 

نين می تواند با دراختيار اطالعات مربوط به اجرای پادمانها در پاسخ به در خواست آژانس باشد و همچ
  .قرار دادن هر گونه اطالعات اضافی که بتواند درک اين آژانس را از برنامه هسته ای ايران تقويت کند 

. همچنين اين آژانس از همکاری ديگر کشور ها که به در خواست آژانس پاسخ دادند استقبال می کند 
اطالعات . ل برجسته را حل و فصل نمايد اين کليدی است که آژانس را قادر می کند برخی مسائ

دريافتی از ديگر کشورها تا اين تاريخ  ثابت کرده است که در درک ابعاد آلودگی اورانيومی که در ايران 
اين آژانس به در خواست خود از کشورها ادامه خواهد داد تا بطور فعال به . پيدا شده ، مفيد بوده است

  .مک کنند اين آژانس در حل مسائل مذکور ک
دبير کل به موقع به شورای حکام گزارش خواهد داد که آن هنگام ديرتر از نشست شورای حکام در 

  . نخواهد بود 2004نوامبر سال 
  

  گوناگون
  

  ديدگيهاى اجتماعى سرآوب و آسيب
   2004 سپتامبر 2 – 1383 شهريور 12 شنبه  پنج-صداى آلمان - آيواندخت قهارى

 فرازى بود در سياست سرآوب و خفقان آه از مشخصه هاى سالهاى دهه ١٣۶٧اعدامهاى تابستان 
 در ايران بود، سرآوب و خفقانى آه نه تنها هدفهاى مستقيم خود را بلكه جامعه ايران را در ١٣۶٠

از مهمترين تاثيرات خفقانى آه بر . تماميت خود قربانى انواع نقض حقوق بايسته انسانى ساخت
ردد، تاثيرات روانى آن است آه حتى در صورت رفع موقعيت سرآوب باز نسل به گ اى تحميل مى جامعه

در اين گزارش نگاهى داريم آوتاه به تاثيرات روانى سرآوب و خفقان . شود نسل در آن جامعه منتقل مى
  .بر جامعه ايران

  
، شكنجه، آنان دستگير، زندانى.  بسيارى در ايران هدف مستقيم و اصلى سرآوب بودند١٣۶٠در دهه 

گروهى نيز غيرمستقيم قربانى . اى مخفى در پيش گرفتند، يا از ايران گريختند اعدام شدند يا زندگى
نه تنها خانواده هدفهاى مستقيم سرآوب، خويشاوندان، دوستان و . خشونت سياسى شدند

ر اثر برخورد همسايگانشان، بلكه همچنين عابران يا تماشاآنندگان دستگيريها و تظاهرات خيابانى آه ب
  .دليل دستگير و زندانى و شكنجه شدند، آسيب ديدند، جسمى و روانى گلوله آشته يا بى
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شود آه در پى پيشامدى  به اختالالتى گفته مى” ديدگى يا ضربه روانى آسيب“در علم روانشناسى 
اين . آيد وجود مىناگوار در احساسات، تواناييها، روابط و ديدگاههاى انسان نسبت به خودش و به دنيا ب

ناشدنى بوده، شدت آن وراى سختيها ومشكلهايى است آه فرد هر روز با آن سر و  بينى پيشامد پيش
اما به گفته روانشناس و پژوهشگر ايرانى خانم دآتر نورايمان قهارى، آه تحقيقات خود را در . آار دارد

هاى حاصل از مواردى چون جنگ، زمينه آسيب ديدگيهاى اجتماعى در ايران انجام داده است، آسيب
بلكه نياز به مفهوم ديگرى . توضيح داد” ديدگى روانى آسيب“توان تنها با  شكنجه، فرار و تبعيد را نمى

هاى ناگوارى باشد آه جان بدربردگان در اين گونه موارد تجربه  وجود دارد آه بتواند بيانگر عمق حادثه
  .است” ىديدگى اجتماع آسيب“اين مفهوم . اند آرده

  
ديدگى اجتماعى به عنوان  آسيب”: گويد چنين مى” آسيب ديدگى اجتماعى“خانم دآتر قهارى در باره 
دهد آه با اينكه به فرد به عنوان قربانى اصلى شرايطى مثل زندان، شكنجه  تعريفى نو به ما اجازه مى

ا تكيه به اين تعريف ما به دنبال به اين معنى آه ب. آنيم، او را جدا از آل جامعه نبينيم و جنگ نگاه مى
گرديم، بلكه به ماهيت و چگونگى رابطه فرد و جامعه در چارچوبى اجتماعى و به  بيمارى در فرد نمى

اى آه اين  آنيم تا به واقعيتهاى تاريخى گذارد، نگاه مى آنچه بر فرد به عنوان عضوى از جامعه تاثير مى
برخالف ضربه روانى آه در اثر يك واقعه . بريم و به آن برخورد آنيماند پى ب را به وجود آورده ديدگى  آسيب

پى ناگوارى است آه نه تنها  در ديدگى اجتماعى نتيجه حوادث پى آيد، آسيب غيرمنتظره به وجود مى
ريزى شده باشند و به  توانند به وسيله سيستم حاآم برنامه بينى نيستند، بلكه مى لزوما غيرقابل پيش

شوند  ديدگى اجتماعى مى برخى از مواردى آه باعث آسيب. يك بر جامعه تحميل شوندطور سيستمات
خانمانى آودآان آه دولت به آن  هايى چون فقر، فحشا و بى عبارتند از زندان و شكنجه و حتى پديده

 گذارد و نسلهاى بعد ها بر آل جامعه تاثير مى اين وقايع و پديده. آند دهد و رسيدگى نمى بهايى نمى
  “.نيز از تاثير آنها در امان نيستند

اى آه به خاطر موقعيتى  آسيب ديدگى اجتماعى نتيجه برخورد طبيعى فرد است با روابط اجتماعى
: نورايمان قهارى در اين باره مى گويد. آيند غيرانسانى و ناشى از استبداد حاآم بر جامعه به وجود مى

يعنى افراد . وضعيت به اصطالح طبيعى غيرطبيعى استديدگى اجتماعى جزيى از يك  بنابراين آسيب”
دهند آه به خاطر سيستم استبدادى حاآم به  العملهاى طبيعى نسبت به شرايطى نشان مى عكس

ها به خاطر پشتيبانى  مثال خانواده.  و جزيى از زندگى طبيعى انسانها نيستند و نبايد باشند وجود آمده
اى  آنند، يا براى حفظ امنيت و ارزشهاى خود زندگى ولت معرفى مىاز نظام حاآم فرزندان خود را به د

  “ .گيرند دوگانه را در پيش مى
  

گويند، در اجتماع از آنان تمجيد  رايجترين نمونه آن اينكه در جمع خانواده به دولتمردان ناسزا مى
اع به عكس آن در خانه مشروب مى خورند، نماز نمى خوانند و روزه نمى گيرند، در اجتم. آنند مى

اين فرهنگ چنان رايج است آه بعيد است بتوان ايرانى اى را يافت آه آن را تجربه . تظاهر مى آنند
  .نكرده باشد يا خود در آن سهيم نباشد

جنگ “گردد،  ديدگى  اجتماعى مى يكى از روشهاى مورد استفاده نظامهاى حاآم آه موجب آسيب
يعنى استفاده از ابزار و اعمالى چون تبليغات، “  روانىسالحهاى جنگ”استفاده از . است” روانى

دآتر نورايمان . شود شايعات و اخبار آه براى گمراه آردن و متزلزل آردن افكار عمومى به آار برده مى
ترين مكانيسم رسيدن به اهداف جنگ روانى استفاده  ساده”: قهارى در اين مورد چنين توضيح مى دهد

اين ناامنى در مورد باورهاى شخصى، قوه داورى و . منى در بين مردم استاز اشاعه ترس و حس ناا
قدرتمندان براى بوجود آوردن اين حس ناامنى در ابتداى آار . احساسات در رابطه با درست و غلط است

آنند و بعد با  به مهمترين باورهاى مردم، به ارزشهاى دينى، اجتماعى و فرهنگى آنها حمله مى
در اينجا . آنند طالح رسمى و قانونى خودشان اين ناامنى را به يك حس امنيت تبديل مىجوابهاى به اص

ديدگى اجتماعى  اى از زنجيرى است آه دارد به واسطه به آار بردن اين سالحها مورد آسيب فرد حلقه
ندش اى در محل آه فرز اش را با خانواده اى آه از روى ترس رابطه براى مثال همسايه. گيرد قرار مى

يعنى با شكنجه و زندانى آردن . ديدگى اى است از اين زنجير آسيب آند، حلقه زندانى شده را قطع مى
  “.اند آه او را هم خاموش نگاه دارند فردى در همسايگى او موفق شده

  
 ١٣۶٠توان شيوه دستگيرى فعاالن سياسى را نيز نمونه آورد آه به ويژه در دهه  در اين ميان مى

آقاى مهدى اصالنى، از فعاالن و نويسندگان در زمينه حقوق بشر، صحنه . اى بود ناك هر روزهداستان درد
  : اش را به اختصار شرح مى دهد در تهران، در محله نزديك به محله پدرى١٣۶٣دستگيرى خود را در سال 

توسط ، در يكى از چهارراههاى جنوب غربى تهران ١٩٨۴من دقيقا بيست سال قبل، يعنى در سال  “
ماجراى دستگيرى من، به صورت آوتاه . تيم شكارچيان انسان وزارت اطالعات به تور انداخته شدم

بگويم، به اين ترتيب بود آه هنگام خريد روزنامه هاى صبحگاهى از آيوسك روزنامه فروشى، آه تقريبا 
 آه اساسا شباهتى آار هر روزه ام بود، توسط اتوموبيلى شيك و بدون آرم، به دست دو جوانك ژيگولو

آنها با آلبوم عكسى آه در اختيار . به نيروهاى امنيتى نقش شده در ذهن من نداشتند، شكار شدم
داشتند و من اين را بعدا در اتوموبيل ديدم، آه يكى از عكسهاى آن هم عكس من بود آه زينت بخش 

شى به من آه داشتم روزنامه ها را يكى از آنها در گو. يكى از صفحات آلبوم بود،  از ماشين پايين آمدند
من هم آه ماجرا . نگاه مى آردم گفت آه بدون هيچ مقاومت و سر و صدا آردنى به داخل اتوموبيل بروم
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را حدس زده بودم، عكس آن دو عمل را انجام دادم، يعنى هم سر و صدا آردم، هم به داخل اتوموبيل 
م متوجه دستگيرى ام بشوند، هم خبر دستگيرى ام، به اين دليل آه مى خواستم هم خانواده ا. نرفتم

گفتم آه آارت شناسايى تان آجاست؟ از طرف چه نهادى . به جهت ارتباطاتى آه داشتم، پخش بشود
هستيد؟ حكم بازداشت مرا داريد يا  نه؟ بعد آن طرف آه سر و صداى من را ديد يكباره چهره عوض آرد 

له دارى مواد مخدر پخش مى آنى، جوانها را به فساد مى آثافت بيشرف تو توى اين مح“و گفت آه 
اين سناريوى بسيار استفاده شده و مستعمل و نخ ”  !آشانى و حاال هم دو قورت و نيم ات باقيست

به قدرى در آن لحظه مضحك جلوه مى آرد آه _ چون جاهاى ديگر هم اين را استفاده مى آردند_زده 
به چند دليل، يكى اينكه محله قديمى .  شدند به آن باور نداشتهيچ يك از آدمهايى آه دور ما جمع

بعد ظاهر ورزشى و نسبتا .  جنوب شهر افرادش مثل يك خانواده مى مانند و افرادش مرا مى شناختند
به هر حال آنچه هدف من بود در آن لحظه . ورزيده در آن دوران آه شباهتى به افراد معتاد نداشت

چون هر چه آن شخص سعى در آرام . دن خانواده  در باره دستگيرى منعملى شد، يعنى مطلع آر
مادر “آردن من  و سوار آردنم به اتوموبيل داشت به اتهام پخش مواد مخدر، من در برابر مى گفتم آه 

من االن مريض است، در خانه منتظر است تا من برايش دارو از داروخانه بگيرم، دو آوچه پايينتر هم 
و بعد آه اين ”  .هم مى تواند اين را به مادر من اطالع دهد آه من دستگير شدمهست و هر آس 

ولش “مثال يكى مى گفت _ طرف اين وضعيت را ديد و دخالت مردم لحظه به لحظه بيشتر مى شد 
چرا بيخود اتهام مى زنيد؟ معتاد “يكى ديگر مى گفت ” آنيد، مگر شما خدا و پيغمبر نمى شناسيد

يكى از آنها مجددا در _ و از اين دست برخوردها” اصال قيافه اش به معتادها نمى خوردخودتانيد، اين 
و چون فشار مردم هم دائم ” !آثافت، دهنت را خورد مى آنيم، سر و صدات با بخوابون“: گوش من گفت

با بيسيم . بيشتر مى شد، از وحشت دخالت مستقيم يكى از اينها اقدام به تيراندازى هوايى آرد
به سرعت برق يك نيسان گشت ثاراهللا سر رسيد و . ت سيارى را آه در آن حوالى بود خبر آردندگش

من در پشت صندوق عقب  اين نيسان با پتويى آه به سرم آشيده شده بود  به سالخ خانه وزارت 
  ”.اطالعات منتقل شدم

  
 مخدر و فعاالن سياسى  به هنگام دستگيرى در برابر چشم مردم فعاالن سياسى مرد را به پخش مواد

 در محله نازى آباد تهران دستگير شد ١٣۶٠خانم مينا زرين آه در سال . آردند زن را به فحشا متهم مى
و نه سال از عمر خود را در زندانهاى اوين، گوهردشت و قزل حصار به سر آورد، صحنه دستگيرى خود را 

  :به اختصار چنين شرح مى دهد
دم آه يك دفعه باالى سرم آسى را ديدم آه لباس پاسدارى به تن داشت من در اتوبوس نشسته بو “

به ما گزارش شده آه شما نارنجك . اگر تكان بخورى همينجا مغزت را متالشى مى آنم“: آه گفت
گفتش آه اينها را به ما گزارش داده ” .من؟ اصال چيزى ندارم“: گفتم” !هر چه دارى بگذار بيرون. داريد
ولى بايد . را آوردند پايين، از پله ها آه مى آمدم، تمام مردم دور من جمع شده بودندوقتى آه م. اند

براى دخترى آه نزديك هجده سالش بود . آنها همين جور هاج و واج مرا نگاه مى آردند. پياده مى شدم
هران و خيلى ضعيف و با يك چادر خيلى معمولى  در منطقه نازى آباد، در يكى از مناطقى آه  جنوب ت

همه مردم دور من جمع شده بودند و هيچ آس نمى دانست چه شده و . است، آنجا من دستگير شدم
دخترى آه قيافه اى به اين ضعيفى ومعمولى مثل خودشان دارد، مثل دخترخانمهايى آه در نازى آباد 

 چشم باز هستند، چه آارى آرده؟ چه گناهى مرتكب شده؟ مردم به اينها روى آردند و همين جورى با
مانده بودند آه من آجا ممكن است نارنجك داشته باشم؟ يادم است آه يك آلت خيلى آوتاهى باالى 

. سر من بود، لباس سربازى شان لباس سبزى بود آه هيچوقت نتوانستم به رنگ آن عالقه پيدا آنم
ديگرى خاطرم چيز . اينها همه دور من ايستاده بودم و به خاطر دارم آه يكى شان هفت تير داشت

مردم اصرار مى آردند آه بتوانند مرا از دست پليس . فقط نگاههاى مردم يادم مانده است. نيست
اين يك دختر ! ترا به خدا اين را ولش آنيد“: هى مى گفتند. جمهورى اسالمى و پاسدارها خالص آنند

 اينها اصرار مى آردند آه ”.چرا اين را گرفته ايد؟ اصال بهش نمى آيد آه آارى آرده باشد. خانم است
اصال با اين آمر آوچك و باريك آجا ! مردم گفتند آه خب چادرش را باز آنيد، نگاه آنيد. من نارنجك دارم

مى تواند نارنجك قايم آند؟ بعد پاسدارها آه ديدند با اين حرفها نمى توانند مردم را راضى آنند گفتند 
اين زن يك زن فاحشه اى “: است آه اين جمله را به آار برديعنى دقيقا يادم . آه اين يك زن خراب است

و وقتى آه اين را گفتند توانستند مرا در يك فرصت خيلى خيلى آوتاه بكشند توى درهاى بسته ”  است
آميته يازده آه يك مردى در آن بود آه حالتهاى ديكتاتورى داشت، از چشمانش اصال خون مى باريد،  و 

اينها مرا محاصره آرده بودند و . ن زير نظر الجوردى، رييس زندان اوين، آار مى آندبعدا من فهميدم آه اي
وقتى مرا آشيدند . در يك لحظه آه گفتند اين يك زن فاحشه اى است،  در را بستند و مرا آشيدند تو

تمام تمام بدن مرا چنگ زدند، . تو، مى بخشيد آه اين را مى گويم، اما مثل حيوان ريختند روى بدن من
و خودشان مى دانستند . جاهايى آه مى توانستند، تمام بدنم، سينه هايم را، شكمم را، زير شكمم را

  ”.آه من چيزى نداشتم
  

بدين ترتيب دولت با دست گذاشتن روى حساسترين ارزشهاى اجتماعى و فرهنگى مردم جلوى 
  .گرفت اعتراض مردم و پرسش بيشتر در باره دستگيريهاى عريان را مى

تر آند، همين  ديدگى را وخيم به گفته نورايمان قهارى با اينكه ممكن است بعضى شرايط خاص آسيب
از بسيارى از ”: نورايمان قهارى مى گويد. طور هم ممكن است آه انسانها را به سوى رشد سوق دهد
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ارى انجام ترين موارد هر آ شنويم آه معتقدند آه باالخره حتى در سخت زندانيان جمهورى اسالمى مى
شود زد اين است آه  مثال ديگرى آه مى. اند پذير است و اين را از تجربيات درون زندانشان ياد گرفته

اين نشانه قدم . اند بينيم موسسات خيريه زيادى در سطح جامعه ما رشد آرده همان طور آه مى
  “.برداشتن وراى شرايط محدودآننده جامعه است

اى آگاهى يافت و نيز  ديدگى  نخست بايست  بر وجود چنين آسيب ديدگى اى براى درمان هر آسيب
درمان از . شوند ديدگى مى بايست مكانيسمهايى را شناخت آه موجب به وجود آمدن آن آسيب

براى درمان ”: در اين باره نورايمان قهارى مى گويد. ناپذير است شناخت و مقابله با اسباب و علل جدايى
ديده، بلكه برخورد به شرايطى آه باعث وارد آمدن اين  تنها درمان فرد آسيبديدگى اجتماعى نه  آسيب
ديدگى  اگر اين شرايط دست نخورده باقى بمانند، نه تنها اين آسيب. شود الزم است ديدگى مى آسيب

براى مثال اعاده حيثيت از . دهد الشعاع خود قرار مى شود بلكه نسلهاى بعدى را تحت مزمن مى
 آه بوسيله جنگ روانى و زندانى شدن فرزندان خود آبرو، منبع معاش و روابط هايى خانواده

  “.اند از ضروريات است شان را از دست داده اجتماعى
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