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

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

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 البرادعى مى گويد ايران هنوز شفاف نيست
  ٢٠٠۵  سپنامبر3 – ١٣٨۴ شهريور 12ه شنب
گزارشى آه جامعه جهانى چشم به آن محمد البرادعى مدير آل آژانس بين المللى انرژى اتمى :شرق

 . دوخته بود جمعه در اختيار اعضاى شوراى حكام گذاشت
ايرنا نوشت، شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در نشست اضطرارى سه هفته قبل خود از 
ران البرادعى خواسته بود تا سوم سپتامبرگزارش آتبى درباره آخرين وضعيت پرونده فعاليت هسته اى اي

 . و روند اجراى قطعنامه اين نشست اضطرارى به شورا ارايه دهد
 . اين گزارش يك روز قبل از موعد مقرر حاضر و در اختيار اعضاى شوراى حكام قرار گرفت

منابع ديپلماتيك در وين به ايرنا گفتند، البرادعى در اين گزارش موضوع ارجاع پرونده ايران را به شوراى 
 . اصفهان انتقاد آرده است" اف.سى.يو" مطرح نكرده، اما از سرگيرى فعاليت مرآز امنيت سازمان ملل

يكى از نكات اصلى و مثبت اين گزارش اين بود آه البرادعى اعالم آرد منشا آلودگى سانترفيوژهاى 
 را تا پيش از اين، اياالت متحده امريكا ايران.  خارجى بوده است- يكى از دو ابهام باقى مانده-ايران 

متهم مى آرد آلودگى هاى سانترفيوژهاى ايران منشاء داخلى داشته و نشاندهنده اين بوده آه ايران 
 .فعاليت هايى را از چشم آژانس بين المللى انرژى اتمى دور نگه داشته است

البرادعى در گزارش خود به اعضاى شوراى حكام اعالم آرده آه بازرسان شواهد محكمى به دست 
اما با اين وجود در گزارش البرادعى به طور . د آه ايرانى ها به دنبال ساخت بمب اتمى هستندنياورده ان

 .آامل تائيد نشده آه فعاليت هاى ايران به طور آامل صلح آميز است
آژانس بين المللى انرژى اتمى جمعه گفت هنوز سئوال هايى درباره فعاليت هاى «رويترز نوشت، 

ه است و تهران فعاليت هايى را آه بنا بر توافقى با اتحاديه اروپايى متوقف هسته اى ايران باقى ماند
 .آرده بود دوباره آغاز آرده است

رويترز نوشت، با ارائه اين گزارش احتمال مى رود زمينه براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى 
 .امنيت سازمان ملل مهيا شده باشد
ارى هاى رويترز، فرانسه و آسوشيتدپرس نسخه اى از آن را دريافت در اين گزارش محرمانه آه خبرگز

آژانس هنوز در جايگاهى نيست آه به اين جمع بندى برسد فعاليت هاى اعالم نشده «آرده اند، آمده، 
 ».اى در ايران وجود نداشته باشد

ده هنوز آژانس با توجه به اين آه پس از دو سال و نيم تحقيق و بازرسى فشر«در اين گزارش آمده، 
نتوانسته به سئواالتى اساسى پاسخ بدهد، شفافيت آامل ايران الزم است و با تاخير بيش از اندازه 

 ».همراه بوده است
در اين گزارش همچنين نوشته شده از زمانى آه فعاليت هاى سايت اصفهان آغاز شده ايران توانسته 

رويترز نوشته آه اين مقدار . سانتريفيوز ها الزم است تن گاز هگزافلورايد توليد آند آه براى تغذيه ۶٫٨
اما ايران بارها اعالم آرده آه تنها به دنبال فعاليت هاى صلح . گاز براى توليد يك بمب اتمى آافى است

 .آميز هسته اى است
 احتمال ارجاع به شوراى امنيت

ان را متوقف نكند، از واشنگتن اتحاديه اروپا گفته است آه اگر ايران فعاليت هاى سايت هسته اى اصفه
 .حمايت خواهد آرد تا پرونده هسته اى ايران راهى شوراى امنيت سازمان ملل متحد بشود

هيچ چيزى در اين گزارش وجود ندارد آه روى تصميم اروپا تاثير «يك ديپلمات اروپايى به رويترز گفت، 
 .بگذارد

بر تشكيل جلسه مى دهد و در اين نشست  سپتام١٩شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى 
مشخص خواهد شد تا چه اندازه اروپايى ها و امريكايى ها در ارجاع ايران به شوراى امنيت سازمان ملل 

  �.موفق خواهند بود
  

يي ايران آه به  ي هسته ي برنامه المللي انرژي اتمي درباره اي مديرآل آژانس بين  صفحه15گزارش 
 . پايي تهيه شده است، شب گذشته به اعضاي شوراي حكام ارايه شددرخواست سه آشور ارو

  ٢٠٠۵  سپنامبر3 – ١٣٨۴ شهريور 12ه شنب
ي گذشته  ي اروپا پنجشنبه ي اتحاديه ، وزيران امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي  ي هسته شان را در قبال برنامه برند تا رويكرد آتي اعالم آرده بودند در انتظار اين گزارش به سر مي
 . ايران اتخاذ آنند
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يي اين سازمان در خصوص آثار  هاي هسته المللي انرژي اتمي اعالم آرده است، بازرسي آژانس بين
ي يافت شده در ايران به طور عمده از اظهارات تهران مبني بر اين آه اين ذرات  شده اورانيوم بسيار غني

 . آند تي بوده، حمايت ميناشي از تجهيزات واردا
، خبرگزاري فرانسه با اعالم اين مطلب در عين حال ادامه )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

به اعضاي شوراي ) جمعه(اش  ي روز گذشته المللي انرژي اتمي در گزارش محرمانه داد، آژانس بين
ي  د هيچ گونه مواد يا فعاليت اعالم نشدهحكام اعالم آرده همچنان در شرايطي نيست آه نتيجه بگير

 . يي در ايران وجود ندارد هسته
به طور متوازن از "المللي انرژي اتمي اعالم آرد اين تحقيقات  بر اساس اين گزارش، آژانس بين

ي مشاهده  شده هاي اورانيوم بسيار غني ي منشا خارجي داشتن بيشتر آلودگي ي ايران درباره اظهاريه
 ". آند ت ميشده، حماي

تر  هاي مربوط به اورانيوم آم شده و يافته اين گزارش با اشاره به اطالعات مربوط به اورانيوم بسيار غني
ي  ي قطعي درباره چنان ممكن نيست آه به نتيجه با اين حال در حال حاضر هم: گويد شده مي غني

 . ها دست يابيم تمامي آلودگي
شمار  اين امر بر اهميت آار بيشتر بر روي گستره و گاه: م آردالمللي انرژي اتمي اعال آژانس بين

مانده در خصوص  تواند سهم بزرگي در حل مسايل باقي  ايران آه مي2. و پي1.هاي سانتريفوژ پي برنامه
 . آند آلودگي داشته باشد، تاآيد مي

نقل از اين گزارش ي آژانس به  اي از گزارش محرمانه خبرگزاري فرانسه با ادعاي دستيابي به نسخه
هنوز پس از دو سال و نيم بازرسي و تحقيقات گسترده "المللي انرژي اتمي  افزود، از آنجا آه آژانس بين

ي مهم را روشن سازد، شفافيت آامل ايران آامال  مانده در شرايطي نيست آه برخي مسايل باقي
 ". ضروري و مقتضي است

يي آه آژانس  ي سوخت هسته ان به فعاليت بر روي چرخهآند آه اير چنين تاييد مي گزارش آژانس هم
 . اش را خواستار شده بود، ادامه داده است  اوت توقف11در تاريخ 

گويد ايران از زمان  خبرگزاري رويتر نيز با انتشار خبري از گزارش آژانس مدعي شد، گزارش البرادعي مي
چنين چهار تن  گزا فلورايد توليد آرده است، هم تن گاز اورانيوم ه6.8ازسرگيري فعاليت اصفهان تاآنون 

 . سازي به تاسيسات تزريق آرده است سازي براي غني آيك زرد را جهت آماده
المللي انرژي اتمي در خصوص  ي نزديك به آژانس بين رتبه اين خبرگزاري به نقل از يك مقام عالي

 . در حال فعاليت است)  اصفهانتاسيسات فرآوري اورانيوم(تمامي : هاي آژانس ادعا آرد يافته
هايي آه نامي از آنها نبرد، مدعي شد، تاييد اين آه ايران از ازسرگيري  اين گزارش به نقل از ديپلمات

ي اروپا را به پيوستن به واشنگتن براي اعمال فشار جهت ارجاع  تعليق سرباز زده است، احتماال اتحاديه
 . انگيزد برمييي ايران به شوراي امنيت  ي هسته مساله

 
ها  در اين گزارش هيچ چيزي آه نظر اروپايي: يك ديپلمات اروپايي آه خواست نامش فاش نشود، گفت

هاي اصفهان به شوراي  ي اين آه گزارش بايد در صورت عدم از سرگيري تعليق تمامي فعاليت را درباره
 . امنيت ارجاع شود، تغيير دهد، وجود ندارد

گويد الزم است آه ايران فراتر از الزامات  چنين مي  انگليسي، اين گزارش همبه ادعاي اين خبرگزاري
ي  هاي مربوط به برنامه اش عمل آرده و دسترسي به تمامي اسناد، اشخاص و سايت حقوقي
 . المللي انرژي اتمي ميسر سازد اش را براي آژانس بين يي هسته

المللي انرژي اتمي  هاي آژانس بين آرد، يافتهخبرگزاري آسوشيتدپرس نيز با انتشار اين خبر گزارش 
سازي انجام گرفته در  ي غني هاي يافت شده در ايران نتيجه استدالل آمريكا مبني بر اين آه آلودگي
 . زند داخل اين آشور بوده است، صدمه مي

 
يي ايران به  هستهي  ي برنامه ي نيويورك تايمز نيز با اشاره به گزارش اخير محمد البرادعي درباره روزنامه

يي  ي هسته ي برنامه  درباره نقل از اين گزارش مدعي شد آه به رغم دو سال و نيم تحقيقات فشرده
 . اي از ابهام قرار دارد هاي اصلي اين برنامه هم چنان در هاله ايران، بخش

 
زارش آه روز گذشته ي آمريكايي افزود، اين گ ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آند آه ايران تبديل  المللي انرژي اتمي ارايه شد، تاييد مي به اعضاي شوراي حكام آژانس بين) جمعه(
اورانيوم را آه آغاز آرده و به تعليق داوطلبانه اين فعاليت آه در مذاآراتش با آلمان، فرانسه و انگليس 

 . پذيرفته بود، پايان داده است
رفت، زيرا ايران ماه گذشته اعالم آرد آه ديگر به تعليق  انتظار چنين چيزي مي:  داداين روزنامه ادامه

هاي ميان ايران و غرب را  تواند تنش ها مي پايبند نخواهد ماند، اما عدم پيشرفت ملموس در ديگر زمينه
 . تشديد آند

دو : نشود، گفتي گزارش خواست نامش فاش  يك مقام نزديك به آژانس آه به علت ماهيت محرمانه
 . سال و نيم گذشته است و شكيبايي آمتر شده است
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المللي  ها در انتظار اين گزارش محمد البرادعي، مدير آل آژانس بين ديپلمات: اين گزارش حاآي است
ي اقدامات بيشتر عليه  وگو درباره انرژي اتمي بودند و برخي معتقد بودند اين گزارش زمينه را براي گفت

 . دهد اختيارشان قرار ميايران در 
ي ديپلماتي در اختيار نيويورك تايمز قرار گرفت آه  يك نسخه از اين گزارش به وسيله: اين روزنامه افزود

شود،  ي ايران پرداخته مي خواست پيش از نشست شوراي حكام آه طي آن به مذاآره درباره مي
 . محتويات اين گزارش علني شود
 عنوان شده 2004ر اطالعات اين گزارش در گزارش مهم آژانس در نوامبر اين گزارش حاآي است، بيشت

اش در پاسخگويي  اي را در چارچوب آژانس نسبت به عدم توانايي بود اما اين سند، سرخوردگي فزاينده
 . سازد ها و ديدارهاي مكرر بازرسان اين نهاد، فاش مي به سواالت به رغم درخواست

با توجه به اين واقعيت : "آند گيري مي اين گزارش در متن محتاطانه خنثي نتيجهنيويورك تايمز ادامه داد، 
آه آژانس پس از دو سال و نيم بازرسي و تحقيق فشرده، در موقعيتي نيست آه برخي مسايل مهم 

 ." باقيمانده را روشن سازد، شفافيت آامل ايران ضروري و مقتضي است
 به 1990هاي   مانده چگونگي دستيابي ايران در ساليكي از مسايل باقي: اين روزنامه افزود

 2002رود و اين آه چرا سعي نكرده است تا سال  سازي به آار مي سانتريفيوژهايي است آه در غني
 دريافت آرده بود و 1995هاي آن را در سال   را بسازد و به رغم اين آه طرح2.سانتريفيوژ پيشرفته پي

هاي مختلفي آه يكي از آنها تخريب شده، انجام داده  تي در سايتاين آه اين آشور چه نوع تحقيقا
 . است

 
دولت ايران هم چنان دربرابر تالش آژانس براي بازرسي آامل از سايت پارچين، : نيويورك تايمز نوشت

 . هاي محدودي از آن ديدن آنند اند فقط از بخش آند و بازرسان اجازه داشته مقاومت مي
هايي در اطالعات ارايه شده از سوي ايران   آژانس اعالم آرده است آه مغايرتاين گزارش مدعي است،

 . ي تحقيقات مربوط به پلوتونيوم وجود دارد درباره
اي آه از نوامبر گذشته تاآنون بيشتر در خصوص آن  اين گزارش به دو زمينه: نيويورك تايمز ادامه داد

هاي مختلفي  به نفع ايران است، تحقيقات از سايتپردازد آه يكي از آنها احتماال  تحقيق شده، مي
ها محل قرار گرفتن  اين سايت. اند شده بوده هايي از اورانيوم بسيار غني است آه داراي آلودگي

 . اند ي مخفي پاآستاني بوده تجهيزات سانتريفيوژ آسب شده از طريق شبكه
نگيخته بود، مبني بر اينكه ايران در هاي ياد شده ترديدهايي را برا اين گزارش يادآور شد، آلودگي

دولت ايران همواره اظهار . سطحي بيش از آنچه در موارد غيرنظامي نياز است، به غني سازي پرداخته
وگو با دانشمندان  پس از گفت. اند  بوده آرده اين تجهيزات پيش از صدور به ايران در پاآستان آلوده شده

 پاآستان و دوبي آه قطعات پيش از انتقال به ايران در آن اماآن هاي محيطي در گيري پاآستاني و نمونه
 . اند، آژانس اعالم آرد توضيحات ايران قانع آننده است قرار داشته

اما آل تصوير، : گفت" ما هنوز اطمينان نداريم آه همه چيز درست باشد"مقام ياد شده با ادعاي اين آه 
 . آند از اظهارات آنها حمايت مي

 
تواند مهمات را در اختيار منتقدين و مدافعين  هاي اين گزارش مي برخي افشاگري:  تايمز نيز افزودنيويورك

هاي  هايي در اظهارات ايران در خصوص فعاليت به عنوان مثال اين گزارش به مغايرت. ايران قرار دهد
 . پردازد آه منتقديني دارد تحقيقاتي پلوتونيوم مي

هاي تحقيقاتي  ي فعاليت  آژانس اعالم آرده است پيش از آنكه بتواند دربارهاين گزارش ادامه داد، در آل
 . مربوط به پلوتونيوم ارزيابي نهايي را ارايه دهد، به تحقيقات بيشتري نياز دارد

فايننشيال تايمز نيز درباره اين گزارش مدعي شد، آژانس به شدت از روش همكاري ايران در خصوص 
. آند تقاد آرده است، اما اين گزارش موضوعات جديد چشمگيري را فاش نمياش ان يي ي هسته برنامه

 . هايش داشته است آند، ايران پيشرفت خوبي در تصحيح نقض اي تصريح مي  صفحه15اين گزارش 
ي اروپا اميدوار است ايران  ي انگليس اظهار داشت، اتحاديه اين در حالي است آه وزير امور خارجه

 . اش را از سر بگيرد يي ي هسته برنامهي  مذاآرات درباره
، خبرگزاري رويتر با انتشار اين خبر به نقل از جك استرا، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  ي اتحاديه ي نشست وزيران امور خارجه در حاشيه) جمعه(ي انگليس آه روز گذشته  وزير امور خارجه
ي  ي برنامه المللي انرژي اتمي درباره  البرداعي، مديرآل آژانس بيناروپا و پيش از انتشار گزارش محمد

ي اروپا اين  آرد، ادامه داد، اتحاديه يي ايران، با خبرنگاران در يك آنفرانس خبري صحبت مي هسته
 . گزارش را بررسي خواهد آرد و پيش از برداشتن هر گامي با ديگر آشورها مشورت خواهد آرد

 
ي  خواهيم شاهد ازسرگيري مذاآرات باشيم، زيرا نه تنها معتقديم اين به نفع جامعه ما مي: استرا گفت

 . باشد المللي است، بلكه به نفع ايران نيز مي بين
هيچ : وي در پاسخ به سوالي در خصوص اقدام نظامي عليه ايران، آن را يك گزينه ندانست و تصريح آرد

اين مساله به هيچ وجه . آس و به هيچ وجه هيچ. آند نميآس اقدام نظامي در رابطه با ايران را مطرح 
 . در دستور آار هيچ آسي قرار ندارد

تواند از طريق ديپلماتيك حل و فصل  اي است آه فقط مي اين مساله: ي انگليس گفت وزير امور خارجه
 . شود
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 متن آامل گزارش مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايران

  ٢٠٠۵  سپنامبر5 – ١٣٨۴ شهريور 14ه دوشنب:شرق
 بخش اول

گزارش محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى آخرين ساعات جمعه شب در مقر اين 
در اين گزارش به وضوح در گستره مباحث .  در دبيرخانه به ثبت رسيدGOV/2005/67آژانس در وين با آد 

صحت اظهارنامه هاى ايران ياد شده؛ و ليكن در عباراتى دو فنى و حقوقى از نتيجه گيرى هاى نهايى و 
پهلو و نيز تكرار ابهاماتى آه حل شده و اآنون وجاهت حقوقى ندارد زمينه را براى سوء استفاده 

متن آامل اين گزارش به نقل از خبرگزارى مهر امروز و فردا در صفحه . سياسى باز نگه داشته است
 .دديپلماسى شرق منتشر خواهد ش

 : در جمهورى اسالمى ايرانNPTگزارش نحوه اجراى توافقنامه هاى پادمانى 
 آگوست شوراى حكام آژانس جلسه اى را براى ارزيابى اجراى توافقنامه ميان ١١ تا ٩ در تاريخ -١

آه از (و آژانس بين المللى انرژى اتمى ) آه از اين پس ايران خوانده مى شود(جمهورى اسالمى ايران 
 . تشكيل داد» ان پى تى«براى اجراى پادمان هاى مربوط به پيمان )  آژانس ناميده مى شوداين پس

درباره ايران تصويب آرد آه مواردى ) GOV/2005/64( قطعنامه اى ٢٠٠۵ آگوست ١١ آژانس در تاريخ -٢
 : را اينچنين درباره ايران يادآور شده است

 ايران مبنى بر تصميم براى فعاليت ٢٠٠۵ول آگوست با تصريح نگرانى هاى جدى خود درخصوص نامه ا• 
مديرآل آه اعالم داشته بود ) دو روز پيش( آگوست ٨مجدد آارخانه يوسى اف اصفهان و نيز گزارش 

ايران در اولين بخش هاى اين آارخانه آنسانتره و اوره اورانيوم را به جريان انداخته است و همچنين 
 UF4اينكه ايران پلمب ها را از خطوط توليدى برداشته آه  آگوست مديرآل مبنى بر ١٠گزارش 

 .نيز شامل آن است) تترافلورايد اورانيوم(
خاطرنشان مى آند اهميت تصحيح موقعيت را با پيشرفت هاى حاصل از گزارش مديرآل آه تصميم • 

 . گيرى در ارتباط با هر موقعيتى را ممكن مى آند
ايدارى مجدد تعليق ها در تمام مراحل مربوط به غنى سازى شامل از ايران فورًا مى خواهد تا به پ• 

توليد، تغذيه و تست هر فرآورده اورانيومى به عنوان اقدامى داوطلبانه، غير الزام آور حقوقى و اعتماد 
 .ساز اقدام آند و به دبيرآل اجازه دهد تا پلمب هايى را آه برداشته شده اند مجددًا برقرار سازد

 درخواست مى آند آه همچنان نسبت به مونيتور آردن از نزديك فعاليت ها و موقعيت ها از مديرآل• 
 .ادامه دهد و هر تحول جديدى را به شوراى حكام گزارش نمايد

 ٣از مديرآل مى خواهد تا گزارشى مشروح را از اجراى پادمان ها در ايران براساس اين قطعنامه براى • 
 . رائه دهد به شوراى حكام ا٢٠٠۵سپتامبر 

 مديرآل درباره موضوعات مربوط به اجراى توافقنامه پادمان در ايران به شوراى حكام ٢٠٠٣ از مارس -٣
 . اين گزارش براساس گزارش هاى قبلى نوشته شده است. گزارش آرده است

 •A .  ٢٠٠۴يافته ها از تاريخ نوامبر 
) GOV/2004/83) (١٣٨٣ آبان ٢۴ (٢٠٠۴وامبر  ن١۵ در گزارش جامع مدير آل به شوراى حكام در تاريخ -۴

براساس تمام اطالعات در دسترس آژانس تا آن زمان، نتيجه گيرى شد آه ايران در يك دوره زمانى 
طوالنى در تعدادى موارد به تعهدات خود در قالب توافقنامه هاى پادمانى مربوط به مواد هسته اى، 

سيساتى آه چنين موادى در آنها فرآورى و نگهدارى مى فرآورى و استفاده آنها و همچنين اعالم تا
در آن گزارش، اين قصور آه طبق اطالعات در دسترس ارزيابى شدند . شوند، داراى قصور بوده است
 : طبق موارد زير خالصه شدند

a .ضعف در گزارش 
)i ( و انتقاالت بعدى آن براى فرآورى١٩٩١واردات اورانيوم طبيعى در سال . 
)ii (ليت هايى شامل فرآورى و استفاده اورانيوم طبيعى وارد شده، از جمله توليد و مواد هسته اى و فعا

 .توليد و انتقال پسمان هاى به دست آمده
)iii ( استفاده از هگزافلورايد اورانيوم طبيعى وارد شده براى آزمايش سانتريفوژها در شرآت آاالى

 مى ٢٣۵اورانيوم فقير شده به ايزوتوپ (اورانيوم فقير شده  و توليد بعدى ٢٠٠٢ و ١٩٩١الكتريك در سال 
گويند آه براى مثال از آارخانه هاى غنى سازى يا رآآتورها باقى مى ماند و درصد شكافت پذيرى آن 

 ).مهر: پائين تر است
)iv ( غنى  و انتقال بعدى آن براى استفاده در آزمايشات ليزرى ١٩٩٣واردات فلز اورانيوم طبيعى در سال

سازى شامل توليد اورانيوم غنى شده، اتالف مواد هسته اى در طول اين عمليات و توليد و انتقال 
 .پسمان هاى مربوطه

)v ( توليد دى اآسيد اورانيوم، ترى اآسيد اورانيوم، تترافلوريد اورانيوم، هگزافلوريد اورانيوم و آمونيوم
ر شده، اآسيد اورانو اورانيك فقير شده و اآسيد اورانو از دى اآسيد اورانيوم فقي) AUC(اورانيل آربونيت 

توليد دى اآسيد اورانيوم طبيعى و غنى ) vi.(اورانيك طبيعى و توليد و انتقال پسمان هاى به دست آمده
شده در تاسيسات هسته اى اصفهان و تابش دهى آنها در راآتور تحقيقاتى تهران، فرآورى بعدى آنها 

م، توليد و انتقال پسمان هاى مربوطه و انبار مواد تابش داده شده فرآورى شامل جداسازى پلوتونيو
از ادامه متن آامل گزارش جديد » مهر«گزارش ). TNRC(نشده در مرآز تحقيقات هسته اى تهران 

 :البرادعى از فعاليت هاى هسته اى ايران چنين است
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 •b.ضعف در اظهار 
)i (آاالى الكتريكتاسيسات نيمه صنعتى غنى سازى در شرآت . 
)ii ( تاسيسات غنى سازى ليزرى درTNRC و واحد نيمه صنعتى غنى سازى ليزرى اورانيوم در 

 .لشكرآباد
 •c.ضعف ارائه اطالعات طراحى يا اطالعات به روز شده مربوطه براى: 
)i ( ١٩٩١تاسيساتى آه اورانيوم طبيعى وارد شده در سال) فته را پذير) شامل پسمان هاى توليد شده

، TNRCآزمايشگاه هاى چند منظوره جابربن  حيان در (اند و اين مواد در آنها انبار و فرآورى شده اند 
، مرآز تكنولوژى هسته اى اصفهان، تاسيسات انبار پسمان در اصفهان )ENTC(رآآتور تحقيقاتى تهران 

 ).در انارك
)ii ( تاسيسات درENTC و TNRCيد اورانيوم، تترا و هگزافلوريد اورانيوم  آه در آنها دى اآسيد و ترى اآس

 . از دى اآسيد اورانيوم فقير شده و اآسيد اورانو اورانيك فقير شده و طبيعى توليد شده استAUCو 
)iii (انبارهاى پسمان ها در اصفهان و انارك در دوره زمانى خاص. 
)iv (تاسيسات نيمه صنعتى غنى سازى در آارگاه شرآت آاالى الكتريك. 
)v ( تاسيسات غنى سازى ليزرى درTNRC و لشكر آباد و مكان هايى آه پسمان هاى به دست آمده 

 .مثل تاسيسات انبار پسمان در آرج. انبار و فرآورى شده اند
)vi ( رآآتور تحقيقاتى تهران)TRR ( درباره تابش دهى هدف هاى اورانيوم و تاسيسات درTNRC آه در 

 . TNRC مى گيرد و همچنين تاسيسات مربوط به پسمان ها در آنجا جداسازى پلوتونيوم صورت
 •d . ضعف در موارد متعددى براى همكارى به منظور تسهيل اجراى پادمان ها آه در بازرسى هاى

 . وسيع مشخص شده است
 : ايران براى اعمال اصالحى -۵
a .ى، ارسال ها، اتالف و دور گزارش هاى تغيير دارايى ها مربوط به واردات، انتقال، پذيرش هاى داخل

 . ريزى مواد هسته اى را ارائه آرد
b . ليست هاى دارايى فيزيكى و گزارش هاى تعادل مواد را با توجه به همه مواد هسته اى اظهار شده

 . ارائه آرد و مواد در دسترس را براى بررسى به آژانس داد
c . شرآت آاالى الكتريك، تاسيسات غنى اظهارنامه مربوط به تاسيسات نيمه صنعتى غنى سازى در

 . و لشكر آباد و انبار پسمان هاى هسته اى در اصفهان و انارك را ارائه دادTNRCسازى ليزرى در 
d . در (اطالعات طراحى را با توجه به تسهيالت توضيح داده شده در باالTNRC و ENTC (ارائه داد . 
 توانست برخى جنبه هاى ٢٠٠۴ا، آژانس در نوامبر  در نتيجه اين اعمال اصالحى و ديگر فعاليت ه-۶

همانطور آه براى -را تاييد آند آه ) مربوط به فعاليت هاى تبديلى و غنى سازى ليزرى(اظهارات ايران 
 توسط پادمان هاى جارى در قالب پروتكل الحاقى مورد پيگيرى قرار -شوراى حكام نيز توضيح داده شد

 .گرفتند
براى شوراى حكام گزارش شد، ايران در اظهارات به ) ١٣٨۴خرداد  (٢٠٠۵رس  همان طور آه در ما-٧

 در يوسى اف ٢٠٠۴موقع به آژانس در مورد فعاليت هاى گود بردارى زيرزمينى آه پيش از دسامبر 
) ٨٣دى  (٢٠٠۴اگرچه ايران اطالعات طراحى الزم را در دسامبر . اصفهان جريان دارد، قصور آرده است

ما طبق توافقنامه پادمان ها مى بايست چنين اطالعاتى را در زمان تصميم گيرى براى اجازه ارائه آرد، ا
 . چنين ساخت و سازى به آژانس ارائه مى داد

 هيچ قصور ديگرى شناخته نشده است؛ اگر چه ايران برخى اطالعات جديد در مورد تاريخ فعاليت -٨
، اما از )موضوع زير را ببينيد(يخ هاى قبلى همخوانى ندارد هاى تحقيقاتى پلوتونيوم را ارائه داد آه با تار

 موضوعات ديگرى وجود دارند آه بايد پيگيرى شوند، دو موضوع مهم باقى مانده مربوط ٢٠٠۴تاريخ نوامبر 
به تالش هاى آژانس براى ايجاد اطمينان از اينكه هيچ ماده هسته اى و هيچ فعاليت غنى سازى اظهار 

منشاء آلودگى هاى ذرات اورانيوم هاى آم  غنى شده اورانيوم آه در : ن وجود نداردنشده اى در ايرا
مكان هاى مختلف در ايران پيدا شده و وسعت تالش هاى ايران براى واردات، ساخت و استفاده 

 . ٢ و پى١سانتريفوژ ها طرح پى 
 •B . ٢٠٠۴پيشرفت ها از نوامبر 

B.1 .آلودگى ها 
 از بخش هاى مهم بازرسى برنامه غنى سازى ايران نمونه بردارى هاى  آژانس به عنوانى يكى-٩

وسيع محيطى را در مكان هاى مختلفى آه ايران اعالم آرده است قطعات سانتريفوژ در آن مكان ها 
ساخته، استفاده و يا انبار شده اند، انجام داده است تا درست و آامل بودن اظهارات ايران درباره 

 . ازى مورد ارزيابى قرار گيردفعاليت هاى غنى س
 از نمونه هايى هستند آه در ليست هاى HEU و LEU تحليل اين نمونه ها مشخص آردند ذرات -١٠

از ايران خواسته شد اظهارات خود را درباره فعاليت هاى . دارايى اظهار شده توسط ايران وجود ندارد
ين ذرات را به آلودگى هايى نسبت دادند آه از مقامات ايران حضور ا. غنى سازى سانتريفوژ را آامل آند

در اين زمينه ايران اعالم آرد با استفاده از سانتريفوژ، . تجهيزات وارد شده به اين آشور آمده است
 .  غنى سازى نكرده است٢٣۵ درصد اورانيوم ٢/١اورانيوم را بيش از 

ضو آژانس آه به گفته ايران قطعات  مكان هايى در يكى از آشورهاى ع٢٠٠۵ تيم آژانس در ژانويه -١١
 گرفته ٢٠٠۵سانتريفوژ از آنجا وارد شده بود را مورد بازرسى قرار داد و نمونه هاى بيشترى در مارس 

 . تحليل اين نمونه ها هنوز در حال انجام است. شد
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و نمونه آژانس از يك عضو ديگر خود تعدادى قطعات سانتريفوژ ) ٨۴ ارديبهشت ٣١ (٢٠٠۵ مه  ٢١ در -١٢
هاى محيطى دريافت آرد آه تصور مى شد با آمك آنها بتوان منشاء اورانيوم آم و زياد غنى شده ايران 

تحليل اين ذرات و نمونه ها آه در آزمايشگاه هاى پادمانى آژانس صورت گرفت، در آگوست . را پيدا آرد
، نتايج اين تحليل با بيانيه بر اساس اطالعاتى آه هم اآنون در اختيار آژانس است.  تكميل شد٢٠٠۵

 -آه در اين آشور پيدا شده-ايران درباره منشاء خارجى بيشتر آلودگى هاى اورانيوم زياد غنى شده 
 . مطابقت دارد

 •B.2 .برنامه غنى سازى 
 توضيح داده شد، از نوامبر ٢٠٠۵ همان طور آه توسط معاون مدير آل در امور پادمان ها در مارس -١٣

به ١ار بخش مربوط به بررسى هاى آژانس درباره برنامه غنى سازى با سانتريفوژهاى پى  در چه٢٠٠۴
) b( براى سانتريفوژ مربوط به طراحى، تكنولوژى و قطعات نمونه؛ ١٩٨٧پيشنهاد )a: (ويژه در ارتباط با

 مربوط و ارسال اسناد) c( سانتريفوژ؛ ۵٠٠ و قطعات براى ١ براى اسناد سانتريفوژ پى١٩٩٠توليد نيمه 
)d (اين . بحث هاى فنى ميان ايران و ميانجى هاى سانتريفوژ، پيشرفت هايى حاصل شده است

 .  در زير توضيح داده مى شود٢پيشرفت ها و همچنين يافته هاى آژانس درباره سانتريفوژهاى پى 
 •B.2.1. 
يك صفحه اى را شامل  در تهران به آژانس دست نوشته ٢٠٠۵ ژانويه ١٢ ايران در طول ديدارى در -١۴

 توسط ميانجى هاى خارجى به ايران داده شده ١٩٨٧يك پيشنهاد نشان داد آه گفته مى شد در سال 
شامل طرح ) مونتاژ نشده(يك ماشين نمونه : اين سند نشان مى داد آه پيشنهاد مربوط به ارسال. بود

، و مواد براى »تاسيسات آامل«ها، توضيحات و ويژگى هاى توليد؛ طرح ها، ويژگى ها و محاسبات يك 
اين سند همچنين پيشنهادى را براى ارائه وآيوم هاى آمكى و .  هزار ماشين سانتريفوژ بوده است٢

ايران اعالم آرد آه فقط بخشى از . تجهيزات الكتريكى براى دوباره تبديل آردن اورانيوم نشان مى داد
ايران . ده ها نيز به اطالع آژانس رسيده استاين آيتم ها به اين آشور ارسال شده و همه ارسال ش

بعدًا گفت ميانجى ها پيشنهاد واحد دوباره تبديل اورانيوم را با هزينه هاى خود ارائه آرده اند اما از 
 . آنجايى آه سازمان انرژى اتمى ايران آن را درخواست نكرده، دريافت هم نكرده است

 دسترسى داشته ١٩٨٧ و نسخه هاى اصلى پيشنهاد  آژانس بارها درخواست آرد آه به آپى ها-١۵
ايران نيز اعالم آرد آه تنها سند باقى مانده از اين پيشنهاد همان دست نوشته يك صفحه اى . باشد
ايران همچنين اظهارات قبلى خود درباره دريافت نكردن واحدهاى دوباره تبديل را تكرار آرد اما . است

از ادامه گزارش » مهر«گزارش . ردن اسناد بيشتر ادامه پيدا آندموافقت آرد تحقيقات براى پيدا آ
 :البرادعى به شرح ذيل است

 •B.2.2. ١٩٩٠پيشنهاد توليد نيمه  
 آه به يك شرآت غير ١٩٩٠ ايران آژانس را مطلع آرد آه هيچ سند مكتوبى درباره پيشنهاد نيمه -١۶

اين پيشنهاد مربوط به ارسال اسناد و . نداردوابسته به سازمان انرژى اتمى ايران ارائه شده، وجود 
به گفته ايران يكى از آارمندان آن شرآت آه مامور خريد نرم .  بوده است١ سانتريفوژ پى ۵٠٠قطعات 

افزار و سخت افزار آامپيوتر براى سازمان برنامه ريزى و مديريت ايران بوده است، اين پيشنهاد را به طور 
اين اطالعات به رئيس سازمان برنامه ريزى و مديريت منتقل .رده استشفاهى از يك شبكه دريافت آ

شده آه به گفته ايران وى معتقد بوده اين مسائل به سازمان مديريت ارتباط ندارد و آن را به مقامات 
رئيس سازمان انرژى اتمى ايران از اين پيشنهاد مطلع مى شود و اين اطالع . باالتر اعالم آرده است

 .  مى شود١٩٩٣روابط جديد ميان انرژى اتمى ايران و شبكه مذآور در سال سبب ايجاد 
 •B.2.3.اسناد ارسال و ديگر مدارك 
 و - طبق اظهارات اين آشور- آژانس از ايران خواست به اسناد مربوط به ارسال تجهيزات به ايران -١٧

 تعدادى اسناد به آژانس  ايران آپى هايى از٢٠٠۵در ژانويه . محتويات آنها دسترسى داشته باشد
در نامه اى به تاريخ .  را نشان مى داد١٩٩۵ تا ١٩٩۴تحويل داد آه ارسال چهار محموله بين سال هاى 

 را مورد بازبينى قرار ١٩٩۴ آژانس از ايران خواست پرونده اصلى مربوط به ارسال هاى ٢٠٠۵ آوريل ١۴
 ايران منشاء اسناد ارسال و ٢٠٠۵در آگوست . نمايددهد و اسنادى مربوط به محتويات آنها را نيز دريافت 

مدارك :اين گزارش مى افزايد.  را به آژانس نشان داد١٩٩۵ و ١٩٩۴اسناد ترخيص از گمرك مربوط به 
چون اين .  است١٩٩۵/١٩٩۴ارسالى مانند برگه هاى گمرآى مرتبط با محموله هاى ارسالى سال 

اقعى محموله ها بيان نمى آند، آژانس مجددًا درخواست مدارك جزئيات بيشترى را در مورد ماهيت و
خود را براى دريافت اطالعات بيشتر در مورد محتواى محموله ها به ويژه براى دسترسى به مدارك باز 

ايران با بيان اين مطلب آه به ندرت چنين مدارآى در آن روزها به طور .شده و طبقه بندى شده تكرار آرد
، موافقت آرد تا آژانس تحقيقات بيشترى را براى دستيابى به اطالعات مورد ويژه نگهدارى مى شدند

 .نظر انجام دهد
 به آژانس ارائه شد، نشان مى دهد نمونه سانتريفوژ ٢٠٠۵ از زمانى آه مدارك ارسالى در ژانويه -١٨
P-رژى اتمى  پيش از مطلبى آه قبًال در نخستين جلسه توسط دو نماينده سازمان ان١٩٩۴ در ژانويه ١

 ٢٠٠۵ آوريل ۶در نامه . عنوان شده، ارسال شده بود١٩٩۴ايران مبنى بر ارتباط با شبكه واسطه در اآتبر 
آامًال مشخص (ايران اعالم آرد آه چك آردن پاسپورت يكى از نمايندگان سازمان انرژى اتمى ايران 

چون اين .) انجام داده است ١٩٩٣است آه وى در اين رابطه پيشتر دو سفر در ماه آگوست و دسامبر 
مسئله پيشتر در اطالعاتى فردى در مذاآرات اين شخص با آژانس عنوان نشده بود، به همين دليل 

آه در نشست با واسطه ها ) مانند پاسپورت(آژانس خواستار مشاهده مدارك اصلى دو نماينده ايران 
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 تا پاسپورت دو نماينده ايران را چك  به آژانس اجازه داد٢٠٠۵ايران در آگوست .حضور داشته اند، شد
.  بود١٩٩٣آند، اين پاسپورت ها حاوى دو مهر بود آه نشان دهنده دو سفر اعالم شده آنها در سال 
 انجام ١٩٩۴ايران قول داد آه اطالعات و شفافيت بيشترى را در مورد سفرهايى آه اشخاص در سال 

 .داده اند، نشان دهد
 •B.2.4.يران و واسطه هامذاآرات فنى بين ا 
 ١٩٩٣ تا١٩٨٧ آژانس هنوز نيازمند اين است آه بداند چه تماس و ارتباطاتى در فاصله سال هاى -١٩

 همانند همان چيزى است آه ١-Pبين ايران و واسطه ها صورت گرفته و چرا مدارك طراحى سانتريفوژ 
گاهشمار و ترتيب وقايع مرتبط با . تحويل داده شد١٩٩۴ مجددًا در ارتباط با پيشنهاد سال ١٩٨٧در سال 

توسعه و گسترش برنامه غنى سازى ايران بسيار حائز اهميت است به ويژه با اين ديدگاه آه تضمينى 
آژانس . بدهد آه توسعه ديگرى در طراحى غنى سازى، فناورى و اجزاى غنى سازى ايران نبوده است

به دست آورده )  تاآنون١٩٩۴در فاصله سال ( ها همچنين اطالعات ديگرى را در ارتباط با ايران و واسطه
 اعالم آرد جدا از نشست ها و مذاآراتى آه ايران پيشتر به اطالع ٢٠٠۵ ژوئن ٨ايران در تاريخ .است

  .آژانس رسانده است، بحث ديگرى در مورد سانتريفوژها صورت نگرفته بود
ى اتمى روز گذشته در اين صفحه به بخش اول گزارش محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژ

  .امروزبخش دوم اين گزارش درج مى شود. چاپ رسيد
  ٢٠٠۵ سپتامبر ۶  - ١٣٨۴ شهريور ١۵سه شنبه 

 •B.2.5 برنامه سانتريفوژ P-2  
بخش ديگرى از تحقيقات آژانس به بيانيه ايران مرتبط مى شود آه براساس آن در فاصله سال هاى  -٢٠

 ٢٠٠۴با توجه به گزارش نوامبر .  انجام نداده استP-2رى را در ارتباط با طراحى  هيچ آا٢٠٠٢ و ١٩٩۵
 انجام نداده ٢٠٠٢ پيش از سال P-2ايران اعالم آرده است آه هيچ آار و فعاليتى را در ارتباط با طراحى 

د منابع ايران اعالم آرد آه به دليل آمبو) صورت نگرفته بودP-1يا هيچ طراحى سانتريفوژى حتى . (است
حرفه اى و تغيير در مديريت سازمان انرژى اتمى اين آشور در آن برهه زمانى، اولويت به حل مشكالتى 

دليل ارائه شده توسط ايران براى فاصله بين .  داشت، اختصاص يافتP-1آه ايران در ارتباط با سانتريفوژ 
 و مدارك تهيه ٢٠٠٢و سال )  دريافت شده بودP-2زمانى آه گفته شد طراحى  (١٩٩۵/١٩٩۴سال هاى 

شده در ارتباط با آن تضمين آافى را در اين مورد آه هيچ فعاليت مرتبطى در اين دوره انجام نشده، 
 قادر بود تا تغييرات الزم براى P-2به ويژه تماس هاى فردى در ارتباط با طراحى . نداشته است

 و زمانى آه بنابر گزارش ايران نخستين بار ٢٠٠٢آرميچرهاى مرآب را در زمانى آوتاه، پس از اوايل سال 
از ايران خواسته شد تا اطالعات بيشترى همراه با مدارك . اين نقشه ها را مشاهده آرد، به عمل آورد

 و P-2 به ويژه در رابطه با دامنه پيشنهاد اوليه مرتبط با طراحى P-2تائيد شده و نيز در رابطه با برنامه 
 . با اين برنامه فراهم آندخريد برخى اقالم مرتبط

 •B.3تجربه پلوتونيوم  
همان طور آه در گزارش گذشته شوراى حكام آورده شده است، آژانس تجربه ايران در مورد  -٢١

در گزارش هاى ابتدايى، ايران اعالم آرد آه اين آار را از سال . جداسازى پلوتونيوم را دنبال مى آند
ايران همچنين در .  نيز اين آزمايش ها را به پايان رسانده است١٩٩٣ آغاز آرده است و در سال ١٩٨٨

 .گزارش خود اعالم آرد آه از آن به بعد نيز هيچ جداسازى اورانيومى را انجام نداده است
 نمونه گيرى شد و اين مسئله در مورد ٢٠٠۴نتيجه تحقيقات آژانس در مورد پلوتونيوم، در سپتامبر  -٢٢

بنا بر يافته هاى آژانس عمر پلوتونيوم هاى يافت شده بر روى . ئيد آژانس رسيديافته هاى پيشين به تا
 سال پيش مى رسيد و نشان مى داد آه پلوتونيوم ها اين امكان را داشته ١۶ تا ١٢برخى لوله ها به 

طى بحث هاى انجام شده با ايران در آوريل سال . جداسازى شده باشند١٩٩٣اند آه بعد از سال 
 بخش آوچكى از نيترات پلوتونيوم بر روى يكى از دو لوله ١٩٩۵ان به آژانس اعالم آرد در سال  اير٢٠٠۵،

باقى مانده است و ميزان پلوتونيوم باقى مانده نتيجه انجام آزمايش هاى خالص سازى بوده است آه در 
 نيز در پى خالص پلوتونيوم موجود بر روى لوله ديگر. انجام طيف نمايى آلفا پلوتونيوم توليد شده است

به دنبال اين مباحث آه بنا به خواست آژانس انجام شد، . سازى پلوتونيوم ديگر ايجاد شده است
 فرستاده SALپلوتونيوم ها براى انجام آزمايش هاى بيشتر و تعيين ايزوتوپ پلوتونيوم توليد شده به 

انيه معاون پادمانى آژانس، ايران توضيح  در ارتباط با بي٢٠٠۵ ژوئن ١٧در نامه اى به آژانس در تاريخ .شدند
. داده است آه تفاوت آشكارى ميان تاريخ پايان پروژه تحقيقاتى پلوتونيوم و تاريخ فعاليت هاى ديگر است

ايران مجددًا . مانند فعاليت هاى مرتبط با خالص سازى آه به عنوان بخش اصلى پروژه تحقيقاتى است
 به پايان رسيده و اضافه آرد نمونه هاى بيشتر هم براى ١٩٩٣ال تاآيد آرد آه پروژه تحقيقاتى در س

 .پرتونگارى در تحقيقات رآآتورى با هدف توليد پلوتونيوم و جداسازى آن ارسال نشد
 جزئيات آاملى را از پرتوافكنى ٢٠٠۵ آگوست ٩ تا ١در همكارى با ايران، آژانس قادر بود در فاصله  -٢۴

ارزيابى هاى مقدماتى در . ر چهار مخزن نگهدارى مى شدند، تهيه آند آه دUO2غير پيشرفته اهداف 
مورد اطالعات جمع آورى شده و اقدامات انجام شده در اظهارات ايران را در مورد ميزان پلوتونيوم موجود 
در محفظه ها تائيد آرد هرچند ميزان پلوتونيوم يافت شده در محفظه ها تفاوت چندانى با ميزان اعالم 

 به آژانس ارسال شده ايران ٢٠٠۵ آگوست ٢۴در نامه اى آه در تاريخ . ز سوى ايران نداشتشده ا
 .جزئيات بيشترى را در مورد تعداد اهداف ارائه آرد

 .براى ارزيابى نهايى فعاليت هاى تحقيقاتى پلوتونيوم ايران بايد در انتظار تحقيقات آامل تر بود -٢۵
 •B.4ورانيوم  تراآم و فعاليت هاى معدنى ا 
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 اگرچه هيچ نشانه اى از فعاليت هاى ٢٠٠۵ ژوئن ،١۶با توجه به بيانيه شوراى حكام در تاريخ  -٢۶
وجود ندارد، اما آژانس تالش مى آند تا درك بهترى از ) Gchine(معدنى و استخراجى در جى چين 

د استخراجى به ترتيب و آرايش مديريتى مجتمع آه در گذشته و حال هدايت معدن و بخش آسياب موا
به ويژه آژانس عالقه مند به تحقيق بيشتر در مورد اين مسئله است آه چگونه يك پروژه . دست آورد

حساس و آليدى براى پردازش يك آانه اورانيوم مى تواند توسط شرآت جديدى آه تجربه محدودى در 
آژانس به ويژه بر فاصله .ل شودفرآورى آانه اورانيوم داشته است، در اين فاصله زمانى بسيار آوتاه تكمي

 . توجه دارد٢٠٠١ تا اواسط ٢٠٠٠زمانى سال 
 يك ٢٠٠۵ ژوئن ١٣ در پاسخ به درخواست آژانس در نسخه اى از قرارداد ٢٠٠۵ايران در آوريل سال  -٢٧

چنين يكسرى از نقشه هاى جامع آشيده شده هم. تغيير مشروط را به طور شفاهى و زبانى نشان داد
از سوى مهندسان شرآت براى سازمان انرژى اتمى ايران و همين طور تعدادى از ديگر اسناد به آژانس 

 .نشان داده شد
 در ايران آژانس درخواست آرد تا با شخصى آه قبًال در ٢٠٠۵ آگوست ١٨ الى ١٣طى نشست  -٢٨

ده سازمان انرژى اتمى اين آشور آه به نظر مى رسد مسئول پروژه  بود و همچنين نماينGchineپروژه 
آژانس تنها قادر بود تا با نماينده فعلى سازمان مذآور آه به نظر مى رسيد در . بوده است صحبت آند

نماينده ياد شده گاهشمارى از ساخت نيروگاه سنگ آهن . مسئول پروژه بود مالقات آند٢٠٠٢سال 
ز طراحى و ساخت پروسه خط آسياب را فراهم آرد آه ساخت مهندسى غير آنسانتره و به ويژه ا

 ٢٠٠١ شروع شده بود و اينكه تجهيزات براى اولين بار در آوريل سال ٢٠٠١نظامى آن در فوريه سال 
 .آزمايش شدند

در طول نشست، پرونده هايى شامل طرح ها و اسناد مربوط به فعاليت هاى فرآورى سنگ معدن  -٢٩
Gchine به آژانس نشان ٢٠٠۵بسيارى از فايل ها آنهايى بودند آه در آوريل . به آژانس نشان داده شد 

داده شده بودند و شامل آخرين نقشه هاى ساخته شده بودند، تنها بعضى از پرونده ها شامل طرح 
ى در اين آخرين سند اسام. هاى اصلى مربوط به اولين تالش ها براى طراحى و ساخت خط آسياب بود

افرادى آه نقشه ها را طراحى، ترسيم، آنترل و يا تائيد آرده بودند به همراه تعداد و تاريخ پروژه ها خط 
ايران توضيح داد آه سياه شدن روى اسامى به خاطر حفاظت از . خورده و روى آنها سياه شده بود

 .اسرار است
ده، اقالم خريدارى شده غير  ايران بعضى از اسناد دريافت ش٢٠٠۵همچنين در نشست آگوست ، -٣٠

قابل استفاده را به همراه زمان بندى اعالم شده از سوى ايران و همچنين نمونه دستورهاى خريد را 
ليكن به گزارش ايران، هيچ آدام از قراردادها و .با پيمانكارهاى جزيى نشان داد ) ٢٠٠٢تقريبًا در سال (

ايران توضيح داد آه از زمانى آه .  آسياب نبوده استدستورهاى خريد براى تهيه تجهيزات مربوط به خط
 آار خود را شروع آرده است هيچ معامله بزرگى در زمينه آزمايش نداشته و ٢٠٠٠شرآت در سال 

بسيارى از اين تجهيزات، براى خرد آردن و آسياب آردن مواد زائد و غير قابل استفاده با هدف جمع آورى 
زمانى آه با اسناد آمى در اولين تالش ها مواجه بوديم، اين .ده استبخشى از امكانات به تنهايى بو

 .مسئله با اسناد زيادى آه براى تحوالت بعدى اين فرايند فراهم شد، مورد مقايسه قرار گرفت
بين سال هاى » جى چين«به عالوه در باره سئواالت فوق و درباره اينكه چرا هيچ آارى در سايت  -٣١

ايران گفته است آه .  نشد، سعى مى شود فهم بهترى در آژانس به دست آيد انجام٢٠٠٠ تا ١٩٩٣
 انجام tnrcطى آن دوره تجارب مربوط به توسعه و تحقيق درخصوص سنگ جى چين در يك آزمايشگاه 

 .شده است
 •B.5ديگر مسائل انجام شده : 
 دست ١٩٨۵ان در سال  مدير آل آژانس توصيف شد، اير٢٠٠۴همان طور آه در گزارش نوامبر سال  -٣٢

) آه هنوز در حال آار است(در اصفهان زد ) FFL(به يك عمليات مربوط به ساخت سوخت آزمايشگاهى 
ايران . فراهم شد١٩٩٨ به آژانس اطالع داده شد و اطالعات معين نيز در سال ١٩٩٣و درباره آن در سال 

ساخت نيروگاه توليد سوخت در . ستدر اصفهان ا» زيرآونيوم«همچنين در حال ساخت نيروگاه توليدى 
با توجه به فعاليت هاى .  شروع شد٢٠٠۴ برنامه ريزى شده است در سال ٢٠٠٧اصفهان آه براى سال 

مربوط به ساخت سوخت در ايران تحوالت جديد در گزارش وجود ندارد، پيگيرى بيشتر اين فعاليت ها به 
 . شدعنوان يك موضوع انجام روتين پادمان ها عملى خواهد

 عمليات آن شروع ٢٠١۴آه در سال (، )IR-40(ايران در حال ساخت يك رآآتور تحقيقاتى آب سنگين -٣٣
 ٢٠٠۴همان طور آه گزارش نوامبر سال . در اراك است) HWPP(و يك نيروگاه آب سنگين ) خواهد شد

زات مربوط به نشان مى دهد آژانس اطالعات اضافى درباره تالش هاى ايران براى به دست آوردن تجهي
درخواست آرده است، ليكن هيچ گونه اطالعات جديد درباره تجهيزات سلول ) IR-40(سلول داغ براى 

 از سايت اراك بازديد آردند تا صحت ٢٠٠۵بازرسان آژانس در مارس .داغ از آن زمان دريافت نشده است
. شروع شده است) IR-40(مان آنها ذآر آردند آه ساخت ساخت. را تائيد آنند) DIV(اطالعات مربوط به 

آژانس . است آه در حال حاضر انجام مى شود) HWPP( شامل تكميل دسترسى به ٢٠٠۵بازديد مارس 
 .به نظارت خود به برنامه رآآتور آب سنگين به عنوان يك موضوع اجراى روتين پادمان ها ادامه مى دهد

 الى ٧٩ه هاى آژانس مربوط به آن، در پاراگراف فعاليت هاى ايران در امور استخراج پلوتونيوم و يافت -٣۴
همان طور آه آن گزارش نشان داد .  مورد بحث و بررسى قرار گرفت٢٠٠۴ گزارش نوامبر سال ٨۴

 مى تواند نه تنها براى آاربرد مشخص در امور غير نظامى، بلكه ٢١٠مسئله از آنجايى آه پلوتونيوم 
به ويژه به عنوان يك نوترون آغازين در بعضى از طرح هاى (مى همچنين همراه با بريليوم براى مقاصد نظا
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تحوالت جديدى .نيز مورد استفاده قرار گيرد، مورد توجه آژانس قرار گرفت) ساخت تسليحات هسته اى
ليكن آژانس به مدارآى آه . در گزارش در رابطه با آزمايش هاى مربوط به جدا سازى پلوتونيوم نيست

ايران براى دستيابى به فلز بريليوم فراهم شده، رسيدگى آرده و توانسته تائيد براى آن از تالش هاى 
 .آند آه تالش ها نشان مى دهد آه عالئم موفق نبوده است

 •B.6همكارى در انجام توافق پادمان ها  
 و پروتكل الحاقى

به عقيده ايران .  به امضا رسيد٢٠٠٣ دسامبر سال ١٨پروتكل الحاقى براى توافق پادمانى ايران در  -٣۵
ايران به رغم . ورود اجبارى به پروتكل الحاقى نياز به تصويب مجلس دارد آه هنوز اتفاق نيفتاده است

 به آژانس، همچنان به عنوان آشورى آه به زور به پروتكل ٢٠٠٣ نوامبر سال ١٠تعهد خود در نامه 
 .الحاقى وارد شده است، به آار خود ادامه مى دهد

 ايران ٢٠٠٣ مديرآل به آن اشاره شد، از دسامبر سال ٢٠٠۴ آه در گزارش نوامبر سال همان طور -٣۶
به شيوه اى مناسب و به موقع دسترسى آژانس تحت توافق هاى پادمانى و پروتكل الحاقى به مواد و 
تاسيسات هسته اى و همين طور به ساير اماآن آشور را تسهيل آرده است و به آژانس اجازه داده تا 

ايران هنوز بعضى از محدوديت ها را درخصوص صدور . ونه هاى محيطى مورد درخواستش را برداردنم
 ايران موافقت ٢٠٠۵در آگوست سال . ويزاهاى ورودى چندگانه براى بازرسان تعيين شده اعمال مى آند

 . بازرس چنين ويزايى را صادر آند١۵آرده بود تا براى 
 •B.7ديدارها و مباحثات شفاف  
 درخواست هاى آژانس را فراهم آرده است و به عنوان اقدامات شفاف ٢٠٠٣ايران از اآتبر سال  -٣٧

سازى دسترسى به امكان و اطالعات اضافى معين، بيش از نياز توافق هاى پادمانى و پروتكل الحاقى 
 ١٠۵الى  ٩۶ در پاراگراف ٢٠٠۴خالصه اى از تحوالت مذآور طى نوامبر سال .اش را فراهم آورده است

 . به شوراى حكام آمده است٢٠٠۴ نوامبر سال ١۵گزارش 
آه در آنجا قرار داشته است، ) WBCs( شيان و دو شمارشگر تمام عيار -در رابطه با سايت لويزان -٣٨

 به شوراى حكام نشان داده شد، گرچه به خاطر توصيف ايران از ٢٠٠۴همان طور آه در گزارش نوامبر 
به نظر مى رسيد قابل توجيه است، اما آژانس هنوز مى خواهد از تريلرهاى باقى ) WBCs(وقايع مربوط 

اين گزارش مى .است، نمونه هاى محيطى بردارد) WBCs(مانده آه گفته مى شود شامل يكى از 
 :افزايد
 ايران توضيحات بيشتر و مدارك ديگرى ٢٠٠۵با توجه به انهدام سايت شيان لويزان در آگوست سال  -٣٩
ائيد بيانيه خود مبنى بر اينكه اين سايت در پى اختالف شهردارى با وزارت دفاع به شهردارى در ت

ايران توضيح بيشترى داد مبنى . بازگردانده شده و شهردارى نيز آن را تخريب آرده است، ارائه نمود
ه پايان يافته  آغاز و ظرف دو يا سه ما٢٠٠٣براينكه انهدام اين سايت توسط شهردارى و در دسامبر سال 

به نظر مى رسد اطالعات تهيه شده توسط ايران با توضيحاتش درباره انهدام سايت شيان لويزان . است
 .سازگارى و انطباق دارد

آژانس هنوز منتظر اطالعات و توضيحات بيشترى توسط ايران، مصاحبه با افراد مشارآت آننده در  -۴٠
ش هاى مرآز تحقيقات پزشكى شيان لويزان است آه ممكن تخريب سايت لويزان و اطالعاتى درباره تال

است در آن استفاده چند منظوره از مواد و تجهيزاتى براى غنى سازى اورانيوم و فعاليت هاى تبديل 
 . صورت گرفته باشد

آژانس با ايران درباره فاش آردن منابع اطالعاتى مربوط به استفاده چند منظوره از تجهيزات و مواد  -۴١
حوزه نظامى متعارف و فضاى غيرنظامى و همچنين حوزه نظامى هسته اى بحث و گفت وگو آرده در 

 به شوراى حكام توضيح داده ٢٠٠۵ مارس سال ١همان طور آه در بيانيه اين آژانس در تاريخ . است
  در اقدامى براى شفاف سازى موافقت آرد به آژانس اجازه ديدار از٢٠٠۵شد، ايران در ژانويه سال 

سايتى در پارچين را بدهد تا از عدم وجود مواد و فعاليت هسته اى اعالم نشده در اين سايت اطمينان 
جداى از چهار منطقه اى آه توسط آژانس شناسايى شد، آژانس اجازه يافت آه منطقه . حاصل شود

 ديدار مى آند از آژانس خواسته شد از تعداد ساختمان هايى آه در اين منطقه. اى ديگر را انتخاب آند
اين آژانس توانست آزادانه به ساختمان ها و اطرافشان . بكاهد و آژانس نيز پنج ساختمان را انتخاب آرد

نتايج اين نمونه بردارى وجود مواد . دسترسى پيدا آند و همچنين اجازه يافت از آنها نمونه بردارى آند
 چند منظوره در اماآنى آه مورد بازديد قرار داد هسته اى را نشان نداد و آژانس اثرى از تجهيزات يا مواد

آژانس در حال . آژانس درخواست ديدار از منطقه ديگر سايت پارچين را نيز مطرح آرد. مشاهده نكرد
 . پيگيرى اين مسئله با ايران است تا بتواند به اماآن مربوط به پارچين هم دسترسى داشته باشد

 •C :  ارزيابى آلى آنونى 
 جزئيات ارزيابى آلى از برنامه هسته اى GOV/2004/83 از ١٠۶-١١۴رآل در پاراگراف هاى مدي - ۴٢

همان . ايران و تالش هاى آژانس براى شفاف سازى اعالميه هاى ايران مرتبط با اين برنامه را فراهم آرد
ر طور آه در اين گزارش مشخص شد ايران در دو دهه گذشته تالش هاى جدى را براى چيره شدن ب

چرخه سوخت هسته اى مستقل انجام داده است و در پايان آزمايشاتى را براى آسب فنون جنبه هاى 
ابعاد بسيارى از آزمايشات و فعاليت هاى چرخه سوخت ايران . مختلف چرخه سوخت انجام داده است

ران در قبال به ويژه در زمينه غنى سازى اورانيوم، تبديل اورانيوم و تحقيق پلوتونيوم طبق تعهدات اي
 ٢٠٠٣سياست مخفى آارى ايران تا اآتبر سال . توافقنامه پادمانى براى آژانس روشن نشده است
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ادامه يافت و منجر به بسيارى از موارد تخلف نسبت به تعهداتش در اطاعت از اين توافقنامه شد 
 ).خالصه اى از آن در پاراگراف چهارم در باال آمده است(

 در جبران اين تخلف ها توسط ايران و در توانايى آژانس براى تائيد ابعاد ٢٠٠٣از اآتبر سال ، - ۴٣
به ويژه (مشخص اعالميه هاى اخير آه به عنوان موضوع تحقق پادمان هاى عادى پيگيرى خواهد شد 

در رابطه با فعاليت هاى تبديل، غنى سازى ليزرى، فرآورى سوخت و برنامه رآآتور تحقيقاتى آب 
 .ت خوبى حاصل شده استپيشرف) سنگين

 مديرآل، مربوط به تالش هاى آژانس در زمينه اطمينان ٢٠٠۴دو مسئله مهم در گزارش نوامبر سال  -۴۴
اورانيوم  ( LEUاز اين مسئله آه هيچ فعاليت غنى سازى اعالم نشده در ايران به ويژه درباره منشاء 

آه در اماآن مختلف ) ده با درجه باالاورانيوم غنى ش (HEUو آلودگى ذرات ) غنى شده سطح پائين
 P-1 و P-2ايران پيدا شد و دامنه تالش هاى ايران براى واردات، ساخت و استفاده از سانتريفوژهاى 

 . وجود ندارد، مشخص شد
 همان طور آه در باال اشاره شد براساس اطالعاتى آه اخيرًا - آلودگى-با توجه به مسئله اول -۴۵

افته است، نتايج تجزيه و تحليل نمونه هاى محيطى، با در نظر گرفتن همه جوانب آژانس به آنها دست ي
در حال .  مشاهده شده تائيد مى شودHEUاظهارنامه ايران درباره منشاء خارجى آلودگى سطح باالى 

حاضر هنوز امكان يك نتيجه گيرى مشخص و قاطع با توجه به تمامى اين آلودگى ها به ويژه آلودگى 
LEUاين امر اهميت آار بيشتر روى دامنه و گاهشمارى برنامه هاى سانتريفوژ . د ندارد وجوP-2 و P-1 

 . ايران آه ممكن است به حل مسئله باقى مانده آلودگى بسيار آمك آند را مشخص مى آند
ا  هرچند در باال اشاره شد برخى پيشرفت ه- P-1 و P-2 برنامه سانتريفوژهاى -درباره مسئله دوم  - ۴۶

 در تائيد بيانيه هاى ايران درباره گاهشمار برنامه غنى سازى سانتريفوژ حاصل ٢٠٠۴از نوامبر سال 
. شده است، اما آژانس هنوز قادر به تائيد، تصحيح و تكميل بيانيه ايران در رابطه با اين برنامه ها نيست

 و ١٩٨٧ پيشنهادات سال با وجودى آه ايران توضيحات بيشتر، دسترسى به مدارك اضافى با توجه به
 را فراهم آرده است، تحقيقات آژانس درباره شبكه تهيه نشان P-1 مربوط به طراحى ١٩٩٠اواسط دهه 

. مى دهد ايران بايد اطالعات تائيد شده بيشترى داشته باشد آه ممكن است در اين رابطه مفيد باشد
از ايران نيز خواسته شد .  فراهم آندايران موافقت آرد آه اسناد و اطالعات تائيد شده بيشترى را

 براى دستيابى به غنى سازى ١٩٨۵جزئيات بيشترى درباره اين روند آه منجر به تصميم ايران در سال 
 شد، ارائه ١٩٨٧سانتريفوژ گازى و اقداماتى آه منجر به آسب فناورى غنى سازى سانتريفوژ در سال 

 . دهد
 ٢٠٠٢ تا ١٩٩۵بطه با بيانيه ايران مبنى بر اينكه بين سال هاى هيچ اطالعات يا مدارك اضافى در را -۴٧

همان طور آه در باال ذآر شد، از ايران خواسته .  بوده است ارائه نشدP-2به دنبال آار بر روى طراحى 
 به ويژه با توجه به دامنه P-2شده اطالعات بيشترى همراه با مدارك تائيد شده در رابطه با برنامه 

 .  و تهيه قطعات در رابطه با اين برنامه ارائه آندP-2يه مرتبط با نقشه پيشنهاد اول
اين آژانس هنوز در حال ارزيابى ابعاد ديگر برنامه هاى هسته اى گذشته ايران ازجمله بيانيه هايى  - ۴٨

 . آه در رابطه با تحقيقات پلوتونيوم صادرشد و به ويژه در رابطه با تاريخ انجام اين تحقيقات است
آژانس به پيگيرى اطالعات مرتبط با برنامه هسته اى ايران و فعاليت هايى آه ممكن است به اين  -۴٩

در اين زمينه بايد خاطرنشان آرد آه عدم پيوستگى مواد هسته اى، . برنامه مربوط شود ادامه مى دهد
. اى را محدود مى آنداجازه قانونى آژانس براى پيگيرى تائيد احتمال فعاليت مرتبط با تسليحات هسته 

اين آژانس همچنان در جست وجوى همكارى ايران در راستاى گزارش هاى مرتبط با تجهيزات، مواد و 
فعاليت هايى آه در حوزه نظامى متعارف و در حوزه غيرنظامى و همچنين حوزه نظامى هسته اى 

اجازه داده شد از سايت هاى به عنوان يك اقدام شفاف ساز توسط ايران، به آژانس . آاربرد دارد، است
درحالى آه آژانس هيچ فعاليت مرتبط هسته اى در آالهدوز . دفاعى آالهدوز، لويزان و پارچين ديدار آند

در رابطه با سايت ) و منتظر برخى اطالعات بيشتر(پيدا نكرد، آژانس همچنان در حال بررسى اطالعات 
 . باره از سايت پارچين استآژانس همچنين هنوز منتظر بازديد دو. لويزان است

نظر به اينكه آژانس هنوز در مقامى نيست آه برخى مسائل مهم باقى مانده را پس از دو سال و  _ ۵٠
نيم تحقيق و بازرسى هاى فشرده روشن آند، شفاف سازى آامل اجتناب ناپذير توسط ايران به تاخير 

ل هاى گذشته، چنين اقدامات شفاف سازى با اذعان به تالش هاى مخفيانه ايران در سا. افتاده است
بايد فراتر از نيازهاى رسمى توافقنامه پادمانى و پروتكل الحاقى از جمله دستيابى به افراد، اسناد 
بدون . مرتبط به خريد، تجهيزات چند منظوره، آارگاه هاى نظامى و اماآن توسعه و تحقيق گسترش يابد

آژانس براى تحقق اين امر محدود خواهد شد به ويژه در زمينه اين چنين اقدامات شفاف سازى، توانايى 
گاهشمار توسعه و تحقيق غنى سازى آه براى آژانس ضرورى است تا صحت و تكميل بيانيه هاى ايران 

 . را روشن سازد
 ذآر شد تمامى مواد هسته اى اعالم ٢٠٠۴همان طور آه براى شوراى حكام در نوامبر سال  _ ۵١

. بنابراين چنين موادى از فعاليت هاى ممنوعه منحرف نشده است. توضيح داده شدنشده در ايران 
هرچند آژانس در مقامى نيست آه درباره اين مسئله آه هيچ فعاليت و مواد هسته اى اعالم نشده اى 

روند دستيابى به چنين نتيجه گيرى پس از يك پروتكل الحاقى آه . در ايران وجود ندارد نتيجه گيرى آند
جبارى است و تحت شرايط عادى روندى زمان بر است و با توجه به اينكه ابعاد مهم برنامه هسته اى ا

ايران در گذشته اعالم نشده است وبا توجه به الگوى مخفى آارى گذشته اين آشور انتظار مى رود آه 
 . نتيجه گيرى روندى طوالنى تر از شرايط عادى داشته باشد
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 خود درباره تمام مسائل باقى مانده مرتبط با برنامه هسته اى ايران ادامه دبيرخانه به تحقيقات -۵٢
  .خواهد داد و مدير آل به طور مناسب به شوراى حكام گزارش خواهد داد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  نفر رسيد۶٧آمار روزنامه نگاران قربانى در عراق به 

  ٢٠٠۵  سپنامبر5 – ١٣٨۴يور  شهر14ه دوشنب
يك گروه فعال رسانه اى با انتشار گزارشى اعالم آرد روزنامه نگار تلويزيون عراق آه در : جام جم آنالين

خالل پوشش يك تظاهرات در شرق بغداد آشته شد، تعداد روزنامه نگاران قربانى در خالل جنگ عراق 
ز شنبه در حين پوشش يك تظاهرات توسط مردان رافد محمود الرباى رو.  نفر رسانده است۶٧را به 

بر اساس اين گزارش الرباى آه به عنوان يك خبرنگار آزاد . مسلح ناشناس هدف قرار گرفته و آشته شد
به گفته اين گروه فعال رسانه اى از آغاز . براى شبكه تلويزيونى العراقيه آار مى آرد در دم آشته شد

ين شصت و هفتمين روزنامه نگارى است آه آشته مى شود حال  تاآنون ا٢٠٠٣جنگ عراق در مارس 
.  روزنامه نگار آشته شدند۶٣ ادامه داشت ١٩٧۵ تا سال ١٩۵۵آنكه در سراسر جنگ ويتنام آه از سال 

از نكات بسيار مهم ديگر اينكه، مرگ برخى از اين روزنامه نگاران بسيار مشكوك بوده و مى توان به 
فدراسيون بين المللى روزنامه .  را در آشتن آنها مقصر و مسئول دانستصراحت نيروهاى آمريكايى

نگاران روز دوشنبه با ارسال نامه اى به سازمان ملل از آوفى عنان خواسته است تا تحقيقات ويژه اى 
  .را در خصوص قتل روزنامه نگاران و آادر رسانه اى حاضر در عراق به عمل آورد

  
  عرب یراق از حکومت ها عی جمهورسيخشم و انزجار رئ

  ٢٠٠۵  سپنامبر5 – ١٣٨۴ شهريور 14ه دوشنب
 حادثه ژهی بر ضد ملت عراق بویستی تروری عرب به اقدامات گروه های اکثر حکومت هایی اعتنایب

 سي رئی جالل طالباندی شدی به بغداد باعث خشم و ناراحتشانی و عدم اعزام سفراني درکاظمنيخون
 .  عراق شده استیجمهور

 عرب را ی عراق امروز حکومت های جمهورسي فرانسه ، رئی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 از دو شي خود به بغداد با وجود گذشت بی و سفراکيپلماتی دندگانی همچنان از اعزام نمانکهی اليبه دل

 . کنند، به باد انتقاد گرفت ی صدام امتناع ممی رژیسال از سرنگون
 به ملت عراق تي عدم تسللي به دلی عربی کشورهاتی خود را از اکثریتیخشم و نارضا ني همچنیو

 . ابراز کردني کاظمنيدر فاجعه خون
 کنند و ی نمیی ها از برادران عرب خود گدایعراق:  در نطقه الخضراء بغداد گفت ی در اظهاراتیطالبان

 . مرد کشور نخواهدنی اند،یاي به عراق نی عربی دولت هایاگر سفرا
 ی خود را به عراق اعزام کنند، نوعکيپلماتی دندگانی نمای عربی کشورهانکهیاصرار به ا:  افزودیو

 روابط یري به از سرگلی کند اگر مای استقبال می به عراق است ،عراق از هر کشور عربنيتوه
 . مساله به خود آنها مربوط استنی با عراق باشند و اکيپلماتید

 ی را به عراق قطع کنند، عراق هرگز از گرسنگشانی کشورها کمک هانی اگر ا: کردحی تصریطالبان
 .نخواهد مرد

 دولت ی در عراق و انتقاد از کوتاهی عربی کشورهایپلماسی کمرنگ داري با اشاره به حضور بسیطالبان
منافات  عرب باشد، هی از اتحادی بخشدی عراق بانکهی آنها به ای امر با ادعاهانیا:   گفت ی عربیها
 .دارد
 لي ملت عراق به دلی براتي و تسلی همدردامي پچي هی عربی اکثرکشورهانکهی از اني همچنیطالبان

 . کردیتی ارسال نکردند، ابراز خشم ونارضاني درکاظمريفاجعه اخ
 به عنوان مثال بالفاصله می کرده ای همدردشانی هایما با برادران عرب خود در رنج و سخت:  گفت یو

 در فاجعه مي و انتظار داشتمي گفتتي به مبارک و ملت مصر تسلخي در شرم الشیستیحادثه ترورپس از 
 . کردندی می کشورها با ما ابراز همدردنی هم اني کاظمنيخون

 حدود هزار انسان وستي به وقوع پیستی تروریدهای که بر اثر حمالت و تهدني کاظمني خوندرفاجعه
 . شدندیم زخگری و صدها تن ددي شهگناهيب

 به ملت و ی سکوت کردند و حتني در قبال فاجعه هولناک کاظمی عربی ذکر است اکثر کشورهاانیشا
 نی که ای کردند در حالی خودداردگانی دبتي نگفتند و از ارسال کمک هم به مصتيدولت عراق هم تسل

 قرار دادند و به دياک ارسال کمک مورد تی خود را برای آمادگکای در آمرنای طوفان کاتریکشورها در پ
 ها بر می رژنی دهد که ای نشان منی امر اختصاص داد و انی دالر به اونيلي م500 تیعنوان مثال کو
 نشان دادند تي عربنهي آنها در زمغاتي از امت عرب باشد و تبلی بخشدی خود که عراق بایخالف ادعاها

 باشد، اني ندارد در میمخوان ها همیرژ نی گروه خاص از ملت عراق که با تفکرات اکی که بحث یجائ
 نی کند که حداقل در ای هم آنها را متقاعد نمی مساله وجدان و حقوق بشر و مسائل انسانیحت
 . کنندی با ملت عراق همدردعیفجا

  
  کای آمرري و سفی طالبانداری عراق در دی قانون اساسسی نوشي پی سند نهائیبررس
  ٢٠٠۵ مبر سپنا5 – ١٣٨۴ شهريور 14ه دوشنب
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 سی نوشي پی در بغداد سند نهائکای آمرري زاد سفلي خلی عراق و زلمای جمهورسي رئی طالبانجالل
 شد، مورد بحث و تبادل نظر بی کشور تصونی ای مجمع ملی عراق را که از سوی دائمیقانون اساس
 . قرار دادند

 با داری عراق امروز در دی جمهورسي رئی جالل طالبانت،ی کوی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 قانون سی نوشي پیی و سند نهای تحوالت روند مربوط به قانون اساسنی در بغداد آخرکای آمرريسف

 را سیش نوي پنی ای ها درباره نسخه نهائی به اجماع عراقیابي دستی کشور و راه هانی ایاساس
 .مورد بحث وتبادل نظر قرارداد

 ی در منطقه الخضراء رفت و با ویامروز به دفتر طالبان  زادلي خلی زلمانکهیه ا با اشاره بی طالباندفتر
 . نکرد ی اشاره انهي زمنی درایشتري باتي کرد،به جزئدارید

 زاد لي خلی با زلماداری عراق دردی جمهورسيرئ:  اعالم کردکای به آمری وی درباره سفر آتی طالباندفتر
 . کردی با جرج بوش را بررسداریانجام د خود به واشنگتن و یبرنامه سفر آت

 یدواري ابرازامنای وقوع فاجعه طوفان کاترلي به دلکای به دولت و ملت آمرتي با تسلداری دنی در ایطالبان
 .دی بحران فائق آنی بتواند بر اکایکرد دولت آمر

 فی با وظاریمغا عراق در اقدام یاسي سی گروه های طوالنی هایزنی راانی زاد در جرلي است خلیگفتن
 مقامات کاخ ی کرد و به اعمال نظرات خود که از سوی جلسات شرکت منی در اکيپلماتیمرسوم د

 ی قانونبی کرد مانع از تصوی پرداخت و تالش می نشست ها منی شد در ای ابالغ می به وديسف
 . داشته باشدرتی مغاکای که با منافع آمرشود
 ی قانون اساسسی نوشي و بحث و جدل بر سر آماده شدن پیزنی ذکر است پس از ماه ها راانیشا
 قانون و در نی انی نفره تدو71 تهي کمی اعضاتی اکثربی مرداد به تصو6 سند نی عراق سرانجام ایدائم

 اکتبر 15 ی مربوط به قانون اساسی ، قرار است همه پرسدي رسی مجمع ملندگانی نمابیادامه به تصو
 15 حداکثر تا ی انتخابات سراسرتیت مردم عراق برگزار شود و در نها جلب موافقیبرا)   مهر23( 

 . شودلي تشکیبرگزار شود و پس از آن دولت دائم )  84 آذر24(دسامبر
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور13:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  سپنامبر4 – ١٣٨۴ شهريور 13ه یکشنب

نامه های مختلف تهران در صدر اخبار خود اقدام دولت آمريکا در خودداری از صدور رواديد روز:بی بی سی
برای غالمعلی حدادعادل رييس و چند تن از نمايندگان مجلس ايران را که قصد سفر به نيويورک داشتند 

  .منعکس کرده اند
 در مورد آينده بحران واکنش نسبت به گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی و گمانه زنی

  .هسته ای ايران از مطالب ديگر روزنامه های امروز است
انتقاد از ناکارآمدی دولت آمريکا در کمک رسانی به توفان زدگان نيواورلئان از جمله گزارش های اصلی 

روزنامه های هوادار محافظه کاران است که با عکس های بزرگی در صفحات اول اين روزنامه ها 
  . شدهمنعکس 
پيش بينی کرده که آمريکا در خطر بحران بزرگ " فاجعه ای بزرگ تر از توفان" با تيتر بزرگ کيهان

سرمقاله اين روزنامه تاکيد دارد که غارت و چپاول در شهرهای توفان زده . سياسی قرار گرفته است
  . نشان می دهد که تمدن جديد و مدرنيسم رو به فنا دارند

 در صدر اخبار خود از قول جورج بوش، رييس جمهور آمريکا نوشته فاجعه میجمهوری اسالروزنامه 
  .توفان نيواورلئان ادامه طرح مبارزه با تروريسم را متوقف کرده است

 در صدر اخبار خود گزارش داده که ندادن ويزا به هيات پارلمانی ايران که قصد داشت برای شرکت شرق
ه آمريکا سفر کند با محکوميت شماری از مقامات ايران و در نشست جهانی روسای مجالس کشورها ب

  .جمعی از نمايندگان مجلس مواجه شد
 نوشته در آستانه اجالس سازمان ملل، خودداری آمريکا از صدور رواديد برای رئيس مجلس ايرانروزنامه 

  . و هيأت پارلمانی ايران مناسبات دو کشور را با موجی از تنش روبرو کرد
ی کرده که چهار سال قبل مهدی کروبی به همين مناسبت سفری به نيويورک کرد و  يادآورشرق

  . مشکلی برای ويزای وی به وجود نيامد
اين .  همين خبر را با عنوان نگرانی آمريکا از روشنگری های هيات پارلمانی ايران منعکس کرده کيهان

  . ت در مصاحبه ای بيان کرده اسکيهاننظری است که مدير روزنامه 
 موسی قربانی يکی از اعضای هيات پارلمانی ايران گفته آمريکا برای او و مهرانگيز شرقبه نوشته 

مروتی نماينده خلخال از فراکسيون اقليت و منوچهر متکی نماينده سابق تهران که اينک وزير خارجه 
  . شده رواديد صادر کرده است

ه عمل آمريکا گفته مجالس کشورها نماد  سخنگوی وزارت خارجه ضمن اعتراض بکيهانبه نوشته 
مردمساالری و دموکراسی بوده و يکی از مباحث جلسات رؤسای مجالس چگونگی گسترش و نهادينه 

کردن مردمساالری است، اين اقدام آمريکا بر خالف ادعاهای آنها و مخالفت آشکار با مردمساالری و 
  . دموکراسی است
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لس هشدار داد امکان تکرار چنين رفتاری از سوی آمريکا در مقابل  يک نماينده مجآفتاب يزدبه نوشته 
به همين جهت بايد تدابيری برای جلوگيری از .سفر رئيس جمهور ايران به سازمان ملل متحد وجود دارد

تکرار چنين حوادثی به کار گرفته شود و ايران بايد از کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد بخواهد اين 
  .يگيری کندمسئله را پ

 به شدت به گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی رسالت و جمهوری اسالمیروزنامه های 
  .اعتراض کرده و آن را تحت تاثير آمريکا تلقی کرده اند

گزارش محمد البرادعی، برنامه هسته ای :  نوشته دبير شورای عالی امنيت ملی اعالم کردکيهان
  .  فنی کامال صلح آميز و منطبق با مقررات بين المللی معرفی کرده استايران را از نظر حقوقی و

 علی الريجانی در نخستين موضع گيری نسبت به گزارش مديرکل آژانس بين جام جمبه نوشته 
در گزارش البرادعی آمده : المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ايران به کشورهای عضو گفت

  .  ايران کامال صلح آميز و منطبق با مقررات بين المللی استاست که برنامه هسته ای
تناقض گويی گزارش نشان ميدهد مدير کل آژانس بين :  در سرمقاله خود نوشتهجمهوری اسالمی

المللی انرژی اتمی قصد ندارد مستقل از آمريکا و ساير قدرت های استکباری اظهارنظر کند و به نظر 
با ارائه گزارش های مبهم، زمان بيشتری از ايران بگيرد تا بهانه ای در می رسد آژانس ماموريت دارد 

اختيار آمريکا و سه کشور اروپايی برای پافشاری بر ادامه تعليق فعاليت های غنی سازی توسط ايران 
  . قرار دهد

  با اشاره به گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در صدر اخبار خود نوشته حاالهمبستگی
  . زمان تصميم است

گزارش برادعی زمينه را برای اقدام عليه ايران آماده :  از قول يک نماينده مجلس نوشته استآفتاب يزد
  .می کند

  
   شهريور12:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  سپنامبر3 – ١٣٨۴ شهريور 12ه شنب
تمی، روزنامه های اولين روز همزمان با انتشار گزارش دبيرکل آژانس بين المللی انرژی ا:بی بی سی

هفته تهران از پاسخ دبير شورای عالی امنيت ملی به اين گزارش خبر داده و در مقاالت خود نظرات 
  . موافق و مخالفی با سياست اعالم شده اخير هسته ای کشور اتخاذ کرده اند

ديگر گزارش های روزنامه گزارش هايی از توفان کاترينا با تکيه بر ناکارآمدی دولت جورج بوش از جمله 
  .های امروز است

 در صدر اخبار خود با عکس ها و گزارش هايی از توفان کاترينا از زبان رسانه های آمريکا نوشته کيهان
 هم در گزارش های خود همين مفهوم را جمهوری اسالمی و جوان. بوش بی عرضه است: است

  .تکرار کرده اند
رادعی مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی را درباره فعاليت های  انتشار گزارش محمد البآفتاب يزد

هسته ای ايران در صدر اخبار خود آورده و از قول مسئول تازه پرونده هسته ای ايران نوشته ايران برای 
  .بخش های سياسی گزارش برادعی ارزشی قائل نيست

يت ملی ديشب در گفتگو با سيمای ، علی الريجانی، دبير جديد شورای عالی امنخراسانبه نوشته 
جمهوری اسالمی ايران در خصوص گزارش دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است گزارش 
شامل چند فراز مثبت و منفی می شود و بدليل همکاری بی سابقه و نزديک ايران با آژانس، از نظر 

بطور مثال در مورد مسايل . ه استفنی و حقوقی بسياری از ابهامات پيشين آژانس پاسخ داده شد
پراکنده ای مثل يک معدن در بندرعباس يا ساير ابهامات تکراری فعاليتهای بازرسی به نتيجه رسيده و 

  . اعالم شفافيت شده است
ديپلمات های آمريکايی و انگليسی مستقر در وين با طراحی سناريوی تازه ای فشار :  نوشتهجوان

يی از پيش نويس گزارش محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی زيادی را جهت تغيير بندها
اتمی وارد کرده اند تا با گره زدن پرونده ايران به موضوع شبکه قاچاق مواد و تجهيزات هسته ای و تکرار 

  . برخی ابهامات کهنه پرونده ايران را همچنان باز نگه دارند
درگيری ايران و غرب از هر زمان ديگری خطرناک تر شده بحران :  در سرمقاله خود نوشتههمبستگی

  . است هر دو طرف با اظهارات تند و تهديد آميز خود انعطاف ناپذير جلوه می کنند
 اگر پرونده هسته ای ايران در نخستين ماه های رياست جمهوری احمدی نژاد همبستگیبه نوشته 

اهد بود گرچه يارانش از سال ها قبل به شورای امنيت برود اين يک شکست برای دولت وی خو
خواستار خروج ايران از معاهدات هسته ای و تداوم کار تاسياست هسته ای و از جمله تاسيسات نطنز 

  .بوده اند
 ماه گذشته تنش و هزينه های بحران به وجود آمده 22آيا مردم باز هم بايد مانند :  پرسيدههمبستگی

ا حاکميت که اکنون يکدست شده است به سهولت می تواند درباره بين ايران و غرب را تحمل کنند و ي
  . مهمترين چالش فراروی کشور تصميم بگيرد و مردم را از بالتکليفی و سردرگمی درآورند

همزمان با واکنش اروپا نسبت به پرونده ايران و تهديد کشورهای اروپايی به ارجاع اين پرونده به شورای 
شته روزنامه های امروز علی الريجانی در بازگشت از سفر هند ابراز اميدواری امنيت سازمان ملل، به نو

  . کرده که روابط دو کشور توسعه يابد
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 خبر داده که ايران و کره جنوبی مواضع خود را به هم نزديک کرده اند و رييس جمهور جديد ايران شرق
  .مايل به ديداری از سئول است

شت از سفر هند در خصوص محتوای طرح ابتکاری رئيس جمهور  نوشته علی الريحانی در بازگشرق
که بناست در اجالس نيويورک مطرح شود، گفته است در طرح احمدی نژاد هم تضمين های عينی که 
کشورهای ديگر برای فعاليت های صلح آميز هسته ای ايران نياز دارند، محقق می شود و هم فناوری 

  . استهسته ای ايران که يک دستاورد ملی 
غربی ها می خواهند ما همواره در ريل آنها حرکت کنيم و :  آقای احمدی نژاد گفته شرقبه نوشته

يعنی می خواهند تا ابد اين . دنباله رو آنها باشيم؛ برخی هم در داخل اين امر را وحی منزل می پندارند
  . فاصله را حفظ کنيم

ما نبايد اقتباس کننده بازار : م شده است گفتهوی در زمانی که برنامه زمانی سفرش به نيويورک اعال
بايد اين گفتمان تبيين شود، اين قدر حرف نو و تازه برای دنيا داريم که . مکاره و بی ريشه دنيا باشيم

  .دنيا مجذوب ما شود
  

   شهريور١١:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵  سپنامبر2 – ١٣٨۴ شهريور 11ه جمع

د مجلس به چهار وزير پيشنهادی، احتمال بروز اختالف بين نيروهای حاکم رای عدم اعتما:بی بی سی
در دولت و مجلس، نگرانی از انتصاب استانداران دارای سابقه امنيتی و طرح مجلس برای لباس ملی 

  .مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ تهران است
ه ای در هفته نامه ها داشته و رای منفی مجلس به چهار وزير پيشنهادی دولت جديد بازتاب گسترد

  . ساله جمهوری اسالمی ارزيابی کرده اند٢٧هفته نامه ها آن را واقعه ای کم نظير در طول حيات 
 همکاران رئيس صدارای ندادن مجلس به وزرای آموزش و پرورش، رفاه، نفت و تعاون که به نوشته 

  . اختصاصی آقای احمدی نژاد استجمهور در شهرداری تهران بودند، دست رد مجلس هفتم به تيم
 نيز در عنوان اصلی خود به بررسی داليل رای منفی مجلس به وزرای پيشنهادی پرداخته و اميد جوان

تيم شهرداری که به همراه آقای احمدی نژاد به مجلس آمد دست خالی تر از ديگران از : "نوشته
  ."به خانه رفت) مجلس( بهارستان

 تاريخ جمهوری اسالمی سابقه ندارد که مجلس به چهار وزير پيشنهادی رای  دراميد جوان،به نوشته 
  .اعتماد ندهد

در مقابل نشريات نزديک به دولت رای عدم اعتماد به برخی وزرا را حق مجلس دانسته اما به برخی از 
نمايندگان شاخص مجلس که در مخالفت با وزيران سخن گفتند هشدار داده اند مواظب گروه هايی 

  .اشند که درصدد ايجاد اختالف بين دولت و مجلس هستندب
 در سرمقاله اين هفته با نام بردن از حسن سبحانی، الياس نادران و عماد افروغ که پرتو سخن

اين برادران هوشيارتر از آن هستند که صيد چنين : "سخنان تندی عليه برخی وزرا ايراد کردند، نوشته
  ."صيادانی شوند
ايندگانم مجلس توصيه کرده از ايجاد دعواهای ساختگی و غير حقيقی که سوی  به نمپرتو سخن

بدخواهان تعقيب می شود و ممکن است بعدها به چالش حقيقی دولت و مجلس بدل می شوند، 
  .خودداری کنند

  پروژه بدخواهان
خط امامی می  ارگان انصار حزب اهللا در عنوان اصلی خود بخشی از اصالح طلبان را که خود را يالثارات

  .خوانده است" پروژه جديد نفاق"خوانند انتقاد کرده و آن را 
به نوشته ارگان انصار حزب اهللا، جريان نفاق جديد از رسانه ها و تريبون های مختلفی برخوردار است و 

  .قادر است در دراز مدت اذهان منحرف کرده و اطالعات نادرست منتقل کنند
 کوششی برای افشای نيروهای نفوذی که در هشت سال گذشته خود را  تاکيد کرده از هيچيالثارات

خط امام جا زده بودند اما تمام تالش خود را برای کمرنگ کردن اصول و ارزش های اسالمی به کار 
  . گرفتند، کوتاهی نخواهد کرد

ای دولت جديد  ارگان موتلفه نيز در ياداشتی اصالح طلبان را متهم کرده که با نفوذ در ميان نيروهشما
  .در صدد ايجاد تفرقه هستند

 به طرفداران محمود احمدی نژاد توصيه کرده از تندروی بپرهيزند زيرا رفتار آنها به نام شمانويسنده 
  .رئيس جمهور ثبت خواهد شد

در عين حال اسداهللا بادامچيان عضو ارشد موتلفه در ياداشتی هشدار داده که اگر دولت جديد نتواند 
 خود را اجرا کند ديگر بهانه ای نخواهد داشت و مردم در انتخابات آينده به ديگرانی رای شعارهای

  .خواهند دادکه برای نظام مفيدتر می دانند
  شکاف نيروهای حاکم

 در سرمقاله اين شماره پيش بينی کرده که انسجام ظاهری محافظه کاران دوام نخواهد آورد و صدا
  .ظر ها را بيشتر خواهد کردمشکالت اجرايی دامنه اختالف ن

 گسترش اختالفات ممکن است به فروپاشی ائتالف ها فعلی و شکل صدا،به عقيده سرمقاله نويس 
  .گيری ائتالف های جديد بينجامد
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به نوشته اين نشريه، با شکل گيری دولت جديد بسياری از محافظه کاران با جدايی از بدنه نيروهای 
روه آبادگران يا گرايش های جديد ايجاد و هدايت خواهند کرد يا برای سال جديد محافظه کاران از جمله گ

  .ها از سياست کنار خواهند کشيد
  استانداران امنيتی

 در سرمقاله اين شماره از انتخاب مصطفی پورمحمدی معاون سابق وزارت اطالعات به عنوان وزير راوی
 به خصوص آنها که در مراکز استان ها مستقر مديران ميانی کشور: "کشور ابراز نگرانی کرده و نوشته

  ."هستند از سرنوشت اداری و سياسی استان خود بيمناکند
:  وجود گرايش امنيتی در استانداری ها را مشکل زا توصيف کرده و نوشتهراویسرمقاله نويس 

زنده با ساير استانداری که گرايش امنيتی دارد قادر نخواهد بود در فرايند فعاليت خود به تعاملی سا"
  . "نيروها بپردازد

به نوشته اين نشريه، استاندارانی که دارای گرايش های امنيتی بوده اند در گذشته مجموعه تحت 
  .مديريت خود را زمين گير کرده اند

  الزام لباس ملی
 سخنان محمد تقی رهبر نماينده اميد جواندر حالی که بحث لباس ملی در مجلس مطرح است 

  ."طرح اخراج کارمند و دانشجو به خاطر نوع لباس: "صفحه اول خود چاپ کرده و تيتر زدهمجلس را در 
به گفته آقای رهبر، لباس هايی که در فروشگاه های عرضه می شوند در فرهنگ اسالمی و ايرانی 

  .ريشه ندارند و کسانی که اين لباس ها را می پوشند عروسک های خيابانی بيش نيستند
لس از الزامی شدن طرح لباس اسالمی در ادارات دولتی، دانشگاه ها و مدارس خبر اين نماينده مج

  .داده و گفته دانشجويان برای ماندن در دانشگاه مجبورند شئونات را رعايت کنند
به گفته آقای رهبر در صورتی که دانشجويان دختر حجابشان را رعايت نکنند يا دانشجويان پسر آستين 

  .يان ترم نمره نخواهند گرفت يا اخراج خواهند شدکوتاه بپوشند در پا
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