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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(بزرگان و دولتهای رژیم ایر

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

   ناتوان خواند رانی ای هسته ای هاتي فعالصي را در تشخی در آژانس البرادعکای آمرريسف
  ٢٠٠۶ فوريه 28 -  ١٣٨۴ اسفند 9شنبه سه 
 ارجاع ی دهد که زمان برای نشان می البرادعدی شد که گزارش جدیر آژانس مدع دکای آمرريسف

  .  استدهي فرارستي امنی به شورارانی ایموضوع هسته ا
گزارش : گفت "  ی شولتیگوریگر" ، نی فرانسه از ویبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 ی کشور اکنون در دستور کار شورانی ای هسته ای دهد که چرا برنامه های نشان مرانیآژانس درباره ا
  ". استتيامن

 ی را راضییکای آمراستمداراني و سی ورانی درباره ای البرادعدی گزارش جددي رسی که به نظر میشولت
 به ندهی حکام در هفته آی شوراندهی از نشست هفته آشي که روز دوشنبه پیگزارش: نکرده گفت 

د ی شدی آن  پس از سه سال تالش هارکلیشان داد که آژانس و مد شورا  داده شد، ننی ایاعضا
  . را ندارندرانی ای هسته ای برنامه هاتي ماهصي تشخییتوانا
 تکرار زي نی قبلی  که در گزارش هارانی درباره ای البرادعدینکته شاخص گزارش جد" مهر" گزارش به

 شده آژانس دي حکام بازهم تاکی مارس شورا6 است که در آستانه نشست سرنوشت ساز نیشده ا
  .ت اسافتهي نرانی ای هسته ای بودن برنامه هایحاتي از تسلی ابهامات هنوز نشانه ای برخرغميعل
 کشور از نی و ناقص است و ایلي با آژانس تحمرانی ایهمکار:  ادعا کردني در آژانس همچنکای آمرريسف

  . کرده استیددار خویدي به افراد کلی ها و دسترستيارائه اسناد فعال
 دی تن  گاز هگزافلوراکی متر85 شد که ی مدعی گزارش البرادعی با اشاره به محتواني همچنیو

  . استفاده در بمب اتم به کار رودی برای ساخت موادای ی سوخت راکتور هسته ای تواند برای مومياوران
 بدست آوردن اعتماد یرا درخواست آژانس را برانی شد که ای مدعني همچنییکای آمرپلماتی دنیا

 زي صلح آمرانی ای هسته ای برنامه هارانی تالش ای رد کرده است و به گفته وی المللنيمجدد جامعه ب
  .ستي نبي عی برانی ای و توسعه هسته اقينبوده و تحق

 به رانی باور است که انی است که چرا آژانس بر الي دلنی به ابًایتقر "ییکای مقام آمرنی ای ادعابه
  ". کندی اش عمل نمیتعهدات پادمان

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
   در دو انفجار در بغداد ی عراق87 شدن یکشته و زخم

  ٢٠٠۶ فوريه 28 -  ١٣٨۴ اسفند 9شنبه سه 
که بر اثر  ی بود بطورستهای تروردی جدزي بغداد هم امروز طبق معمول شاهد اعمال خشونت آمتختیپا

  .  کشته شدندیسي انگلی تن از جمله دو نظام50چهار انفجار دستکم 
 شده ی بمب گذاری دستگاه خودروکی العالم ، انفجار ی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه

 ی برجای کشته و و دهها زخم11 واقع در شمال غرب بغداد هی الحری در کوانيعي مسجد شیکیدر نزد
  .گذاشت 

   نفر در دو انفجار جداگانه در بغداد خبر داد72 شدن ی تن و زخم15 از کشته شدن ی شبکه خبرنیا
  . تن دارد 60 از شي شدن بی از کشته و زخمی حاکهي اولیگزارشها
 تن از 7 جلسه محاکمه صدام و نيزدهمي امروز عراق با سیانفجارها:  فرانسه خبر دادیخبرگزار

  .د همزمان بود  در بغداتکارشیهمدستان جنا
 بمب ی دهد که بر اثر انفجار دو دستگاه خودروی نشان می عراقی هامارستاني و بسي آمار پلنیآخر
  . شدندی زخمگری تن د130 کشته و ی عراق30 شده در بغداد یگذار
 که درصف نفت ی ، خود را در جمع شهروندان عراقی هم با بستن کمربند انفجاری عامل انتحارکی
  .دند منفجر کرد  بوستادهیا
 ی تن از محافظان دحام راض7 شدن ی تن و زخم5 منبع در وزارت کشور عراق از کشته شدن کی

  . دفاع خبر داد ریالعسل مشاور وز
  . کاروانش در شرق بغداد رخ داد جان سالم به دربرد ري انفجار که در مسنیالعسل از ا:  افزود یو

در ) ع (نیي عسکرني حرمی از زمان انفجار های عراق379 کشته شدن ی اهياني عراق هم در بدولت
  . کرد دیيشهر سامرا را تا

 مظنون به دست داشتن در 10 یري عراق از دستگی ملتي مشاور امنیعي آن موفق الربمتعاقب
خبر داد و گفت آنها وابسته به گروه القاعده هستند و چهار تن از ) ع(نیي عسکرني حرمیانفجارها
  . دهندی مليتشک) ع (نیي عسکرنيمحافظان حرم را رشدگانيدستگ
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 کشته و سه تن یسي انگلی در منطقه العماره دو نظامیدر حمله ا:  اعالم کرد سي دفاع انگلوزارت
 کشور نی در عراق از زمان حمله به ایسي انگلیروهاي تعداد تلفات نبي ترتنی شدند که بدی زخمگرید

  .دي تن رس103به 
  

   در رسانه هاي جمعيعراقايران و اوضاع تحليل 
  

   اسفند9:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه 28 -  ١٣٨۴ اسفند 9شنبه سه 

روزنامه های صبح امروز تهران به گمانه زنی درباره مذاکرات ايران و روسيه ادامه داده، :بی بی سی
 به دولت را گزارش احتمال رد مصوبات کميسيون تلفيق مجلس توسط نمايندگان و بازگشت اليحه بودجه

کرده و با چاپ عکس و گزارش هايی از انفجارهای جديد خوزستان از قول مقامات امنيتی بمب گذاری 
  های جديد را کم اهميت دانسته اند

 در گزارش اصلی خود از ترديدها درباره موافقت اصولی ايران و روسيه درباره طرح هسته ای خراسان
رات سرگئی الوروف، وزير خارجه روسيه مبنی بر اينکه مسکو ايجاد آن کشور خبر داده و نوشته اظها

سازی  های مربوط به غنی سازی اورانيوم و بازگشت ايران به تعليق همه فعاليت مرکز مشترک غنی
های ترديد  داند سايه الملل در رفع مسائل اتمی ايران می های جامعه بين اورانيوم را اجزای ترکيبی تالش

  . وليه ايران و روسيه افکنده استرا بر توافق ا
   سازمان ، رييس  غالمرضا آقازاده  استناد سخنان  به  داخلی های  رسانه  غالب  نوشته روز گذشتهاعتماد
 غنی   مشترک  با مسکو بر سر طرح  اصولی  توافقی  به  اسالمی  جمهوری  يافتن ، از دست  اتمی انرژی

   مسکو پيش های ، مقام  آقازاده  اظهارات  از اين  پس دادند اما ساعاتی خبر    روسيه  در خاک  اورانيوم سازی 
   عنوان  کردند به  درخواست  اسالمی  ساختند و از جمهوری  مطرح  با تهران  را در مذاکرات  جديدی شرط

 بازديد از   برای تمی ا  انرژی المللی  بين  آژانس  کارشناسان  به  ديگری  داوطلبانه  اعتمادساز، مهلت اقدامی
  .  بدهد ای ايران  هسته های سايت

 در صدر اخبار خود نوشته هيات ايرانی امروز ايراناين گزارش ها در حالی منتشر می شود که روزنامه 
  . در مسکو مذاکرات هسته ای را با مقامات آن کشور پی می گيرد

 با روسيه گفته رفتن به شورای امنيت علی حسينی تاش، مسئول تيم مذاکرهايرانبه نوشته روزنامه 
هزينه هايی دارد که دوست نداريم اين هزينه ها را متحمل شويم و در عين حال تاکيد کرده که ممکن 

  . است فرصتی برای چانه زنی ها برای آينده ايجاد شود
سئول تيم مذاکره  در صدر اخبار خود از احتمال گفتگو بين ايران و آمريکا خبر داده و از قول مآفتاب يزد

  . هسته ای با روسيه نوشته اگر شرايط ديگری حاکم شود، مذاکره با آمريکا هم صورت خواهد گرفت
 در ستون نامه های خود از زبان يک خواننده اين روزنامه نوشته آقای آقازاده رييس سازمان انرژی کيهان

به روسيه را مورد تاييد قرار داد و با اتمی در مصاحبه مطبوعاتی خود به طور تلويحی انتقال غنی سازی 
  آيا تالش چندساله می بايست به اينجا ختم شود؟. اين شيوه خواسته آمريکا پياده می شود

 در صدر اخبار خود از زبان رهبر جمهوری اسالمی نوشته اند که دولت نبايد به خاطر کيهان و رسالت
  . مسايل زيربنائی مسايل فوری جامعه را فراموش کند

 از قول هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، نوشته اگر جواندر همين حال روزنامه 
در اجرای عدالت صادق باشيم، بزرگترين ظلم، امروز در مصرف انرژی در کشور صورت می پذيرد و 

  . برقراری عدالت در اين عرصه می تواند بسياری از مسايل را حل نمايد
انی کاهش وابستگی بودجه به نفت را از سياست های کلی کشور و ، آقای رفسنججوانبه نوشته 

در تنظيم و تصويب بودجه که مهم ترين عرصه وفاداری به : برنامه چهارم توسعه عنوان کرد و افزود
  . چشم انداز و سياست های کلی کشور است، به رعايت اين اصل بايد توجه جدی شود

 بودجه دولت ممکن است به شکلی که بود در مجلس مطرح  در گزارشی خبر داده که اليجهکيهاناما 
  . شود و نمايندگان تغييرات ايجاد شده توسط کميسيون خاص را نپذيرند

 احمد رسولی نژاد، نماينده دماوند و فيروزکوه، به خبرنگار اين روزنامه گفته کيهانبه نوشته روزنامه 
  .  به صورت تدريجی صورت بگيردسياست کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمد نفتی بايد

 اين نماينده هوادار دولت گفته است تاوان سياست های غلط دولت های قبلی را نبايد کيهانبه نوشته 
  . دولت احمدی نژاد و به صورت يکجا بپردازد

 از زبان محمد خوش چهره، نماينده تهران، نوشته دولت تالش وسيعی را برای بازگشت همبستگی
  . ه پيشنهادی خود آغاز کرده استمجلس به اليح

همين روزنامه از قول رييس کميسيون اقتصادی جناح راست مجلس نوشته نبايد ده ميليارد دالر از 
  .بودجه دولت کاست شايد دولت بخواهد با افزايش کارآمدی بر درآمد خود بيفزايد

نه ها گفته برخی افراد هستند  خبر داده که وزير کشور درباره تجمع های مقابل سفارتخاايرانروزنامه 
که احساساتی می شوند و افراد ديگری هم هستند که اغراض خاصی دارند که مقاصدشان برای ما 

  .مشکوک است و متاسفانه تعرض هايی هم داشته اند که تمام تالش ما جلوگيری از آن است
ند که از بيرون الهام گرفته اند عواملی هست: وزير کشور درباره آخرين خبرها از عامالن حوادث اهواز گفت

و از آنجا پشتيبانی و هدايت می شوند، تعدادی افراد تندرو و متعصب با ذهن بسته و در خدمت 
  .بيگانگان که بخشی از اين ها شناسايی شده اند
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 خبر داده که مجتبی بيگدلی، سخنگوی حزب اهللا ايران، گفته که اين تشکل سياسی جوانروزنامه 
  . شود  سکوت، با قدرت وارد عرصه انتخابات شوراها میسال١٠پس از 

به نوشته اين روزنامه آيت اهللا خرازی، دبيرکل حزب اهللا،ايران، در آخرين نشست اعضای اين حزب، با در 
نظر گرفتن شرايط موجود، حصار و محدوديت ورود به انتخابات را شکسته و جواز حضور فعال و پررنگ 

  . ا صادر کرده استحزب اهللا در اين عرصه ر
  

  ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی محمد البرادعگزارشضميمه 
  

 نی ساعات دوشنبه شب در مقر انی آخری اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی محمد البرادعگزارش
تا در  حکام شد ی عضو شورا35 لی و تحودي خانه به ثبت رسري در دبGOV/2006/16 با کد نیآژانس در و

  .  شودیري گمي راجع به آن تصمندهی مارس آ6نشست 
  ٢٠٠۶ فوريه 28 -  ١٣٨۴ اسفند 9شنبه سه 
 یهایري گجهي از نتی و حقوقی گزارش به وضوح در گستره مباحث فننی مهر در ای گزارش خبرگزاربه
 که حل یابهامات تکرار زي دو پهلو و نی در عباراتکني شده ؛ ولادی رانی ای و صحت اظهارنامه هایینها

 یاز سو. است باز نگهداشته یاسي سوء استفاده سی را برانهي ندارد زمیشده و اکنون وجاهت حقوق
 نمونه یري گجهي ها و نتی بودن بازرسانی و در جررانی روز افزون ای بارها بر همکارنکهی با توجه به اگرید
 تي امنی به شورارانی ایمه ها گزارش برنای برای حتی حقوقی مبناچي شده هدي آژانس تاکیها

  .سازمان ملل متحد وجود ندارد
  

 ی موضوع پرونده هسته ای کشور که با دقت افزونترختهي عالقمندان و نخبگان فرهی آگاهجهت
 ی ممی تقدری گزارش را به شرح زنی مهر ترجمه متن کامل ای کنند ، خبرگزاری میريگيکشورمان را پ

  : کند
  

  رانی ای اسالمی در جمهوری تیق نامه  ان پ توافی پادمان هایاجرا
   کلری مدگزارش

 ی جمهوراني توافق نامه می برگزار شد تا درباره اجرا2006 هی فور4 تا 2 حکام از ی نشست شورا-1
 در رانی اعالم ای جلسه در پنیا.  گفتگو شودی تی ان پی و آژانس در مورد پادمان هارانی ایاسالم

 از اقدامات یخشکه به عنوان ب- و توسعه قي تحقی هاتي فعالیري بر از سرگی مبن2006 هی ژانو9 خیتار
  .  برگزار شد- قانون معلق شده بودیداوطلبانه و ورا

  
 کرد با پاسخ ی مدي آن تاک1 کرد که در پاراگراف بی را تصوی حکام قطعنامه ای شورا2006 هی فور4 در -2

 ی مانده می حکام،  سواالت باقی شورای از سویاز مربوط به اعتماد سی به خواسته هارانیمثبت ا
 ی متن برانی شود و در اجادی ازي کامال صلح آمیتي حل و فصل شوند و اعتماد بر ماهیتوانند به خوب

  : است که ی ضروررانیا
  .  قرار دهدیني را مورد بازبني آب سنگیقاتي راکتور تحقکیساخت *
  . دی و اجرا نمابی را تصویپروتکل الحاق*
  .  امضا کرده عمل کند2003 دسامبر 18 آن را در رانی که ای پروتکل الحاقنيبر اساس قوان*
 و براساس خواسته - خواسته استGOV/2006/67 کل در قطع نامه ری شفاف را همانطور که مدريتداب* 
 یترس خواسته ها شامل دسنیا.   اجرا کند -  استی توافق نامه پادمان و پروتکل الحاقی قانونیها

 و توسعه ها قاتي و تحقی نظامی کارگاههای دو منظوره، برخزاتيبه افراد، اسناد مربوط به عملکرد تجه
  .  خواهد کردداي پازي به آنها نندهی آی های بازرسیاست که آژانس در راستا

  
 تي امنی کل به شوراری قطع نامه خواسته است، مد2 در پاراگراف هی فور4همانطور که شورا در -3

 تمام ني انجام دهد و همچندی بارانی را ا1 مشخص شده در پاراگراف یسازمان ملل گزارش داد گام ها
 گزارش ل سازمان ملتي امنی به شوراد،ي رسبی آژانس را که با موضوع مربوطه به تصویقطعنامه ها

  . داد
  
 آن قطعنامه ، ی کل خواست اجراری از مدني شورا همچنGOV/2006/14 قطع نامه 4 در پاراگراف -4

 و فورا آن ردي حکام گزارش دهد تا مورد نظر قرار گی شورای بعدی  را به جلسه عادی قبلیقطعنامه ها
  .  ارسال کندتي امنی حکام را به شورایقطعنامه ها و قطعنامه جلسه مارس شورا

  
 شود یارائه م به شورا GOV/2006/14 8 حکام در پاراگراف ی گزارش در پاسخ به خواسته شورانی  ا-5

 و رانی پادمان ها در ای در رابطه با اجرا2005 آژانس در سپتامبر ی های از برسیدی نسخه جدیو حاو
  .  باشدی مرانی ای از سوومي اورانی سازی داوطلبانه غنقي تعلیبررس

  
A . 2005 ها از نوامبر شرفتيپ   

A.1ی سازی برنامه غن   
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 کل خالصه شده است، در طول ریمد) GOV/2005/87 (2005 نوامبر 18 همانطور که در گزارش -6

 را درباره ی اضافی خواست اطالعاترانی برگزار شد، آژانس از ا2005 که در اکتبر و نوامبر یینشست ها
 هی ژانو29 تا 25 خی که از تارییدر طول گفتگوها.  اش ارائه دهدی سازی برنامه غنی از جنبه هایبرخ

 کل در امور پادمان ها انجام شد، ری معاون مداستی آژانس به رمي تکی و نرای ای منابع رسماني م2006
 کرد داری درانی از ا2006 هی فور14 تا 12 خی از آژانس در تارگری دمي تکی.  اطالعات فراهم شدنی از ایبرخ

 هی فور26در .  انجام شودومي پلوتونیش های و آزماومي اورانی سازی غننهي در زمیشتري بیتا گفتگوها
 کرد تا درباره موضوعات مربوط به مرکز داری درانی از اگری کل در امور پادمان ها باردری معاون مد2006
  .  گفتگو کندرانی شده بود، با مقامات ادهي و آنچه پروژه نمک سبز نامکیزي فقاتيتحق

  
A.1.1 .یآلودگ   

  
 تي در مورد فعالرانیودن اظهارات ا و کامل بی در مورد درستشی هایابی از ارزی آژانس به عنوان بخش-7
 رای دهد زی شده ادامه می غنادی زومي شده و اورانی کم غنومي منابع اورنی به بازرسی سازی غنیها

 در آن مکان ها ساخته فوژی گفته بود قطعات سانتررانی شده است که اداي پییذرات آنها در مکان ها
  .  انبار شده استایشده، استفاده شده و 

  
 ی جمع آوریطي محی نمونه هاهی کل گزارش شد، تجزری مدی از سو2005همانطور که در نوامبر  -8 

 در رانی از ارسال به اشي پفوژی قطعات سانتررانی عضو که به گفته ای از کشورهایکی در یشده در مکان
 قتي حقنیا مثال با ی تواند برای منیا.  نداشتی مواد هسته ای نشانه اچي شده بود، هیآنجا نگهدار

 کرده است و ريي داده و در طول دهه گذشته تغريي انبار صاحبان را تغی داده شود که مکان هاحيتوض
  .  شده استی نگهداری اصلیقطعات عمدتا در بسته بند

  
 یی نمونه ها2005 شد، در دسامبر داي پرانی ها که در ای از آلودگی منبع برخشتري فهم بی آژانس برا-9

.  شده بود، برداشتافتی عضو دری از کشورهایکی از یانجي شبکه مقی که از طرفوژیر سانتکیرا از 
 ومي اورانی های آلودگی درباره منشاء خارجرانی اهياني بی قبلی هاافتهی ها به همراه لي تحلنی اجهينت
 ني شده و همچنی غنادی زی هاومي اوراننی از ای کند اگر چه منشاء برخی شده را ثابت می غنادیز

 اما آژانس در انتظار اطالعات ردي قرار گیشتري بی های مورد بررسدی شده بای کم غنوميذرات اوران
  .  باشدی از آن کشور می عضو است که ذرات آلودگی از کشورهاگری دیکی از شتريب
  

 شود، افتی ها ی درباره منشاء همه آلودگی قطعجهي که دشوار است نتقتي حقنی با توجه به ا-10
 فوژی سانتری سازی در برنامه غنرانی ا6 اف وی ی هاشی و ابعاد آزماخچهی است که درباره تاریضرور

  .  حاصل شودیی هاشرفتيپ
  

A.1.2 .1 ی پفوژی سانتریکسب تکنولوژ  
  

 نسخه از سند دست کی 2005 هی در ژانورانی همانطور که قبال هم به شورا گزارش داده شد، ا-11
 گروه کی ی از سو1987 شد در سال ی سند نشان داده منین داد که در ا را به آژانس نشاینوشته ا

 یا هفوژی  سانتری سند مربوط به ارائه احتمالنیا.  شده بودیشنهادي پرانی به ای خارجیانجيم
 ها یژگی؛ طرح ها، و)فوژی محصول سانتری هایژگیشامل طرح ها، دستور العمل ها و و(اسمبل نشده 
 به ني سند همچننیدر ا.  بودفوژی سانترني هزار ماش2 یرگاه کامل؛ و مواد برا کاکی یو محاسبات برا

 از رانیا.  بودشده اشاره زي نومي اورانلی ها بازتبدیی تواناني و همچنومي و وکی برقزاتي تجهیبرخ
  .  کردی خودداری صفحه اکی سند نی نسخه از اکی گذاشتن اري در اختیخواسته آژانس برا

  
 است که ی مانده ای تنها سند باقی صفحه اکی سند نی تکرار کرد که  ارانی، ا2006 هینو ژا25 در -12

 برنامه  و روش انهي مخفتي دهد و آن را مربوط به ماهی را  نشان م1987 شنهادي پاتیابعاد و محتو
ند  سنی از  اري اظهار داشت که به غرانیا.  در آن زمان دانسترانی ای اتمی سازمان انرژیتیریمد

 و ی شخصی هاادداشتی گزارش ها، ،ی اداری نشست ها، سندهای هاادداشتی مثل یگرینوشته د
  . دی نمادي تاکشنهادي را درباره پرانی به آن  وجود ندارد تا اظهارات اهي شبییزهاي چای
  

 یژگی اسمبل نشده و طرح ها و وفوژی دو سانترای کی از قطعات ی کند که فقط برخی مدي تاکرانیا-13
 که در سند زاتي تجهی هاتمی از آیگری دادی ارسال شده اما تعداد زیانجي شبکه می مربوطه از سویها

  .  شده استیداری از ارائه کنندگان خرمياز آنها نام برده شده است، به طور مستق
  
  

 ی سازتي شفافی مقداررانی ا2006 هی فور14 تا 12 ی هاخی تاراني در مرانی آژانس از اداری در طول د-14
 ها را که تمی آنی اشتري اسناد ارسال برانیا.  که قبال به آژانس نشان داده بود، انجام دادیدرباره سند
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 اسناد اظهارات نیا.  نشان دادس شده، به آژانیداری از ارائه کنندگان خرميگفته شده بود به طور مستق
  .  کرددیي را تازاتي تجهنی به ایابي درباره دسترانیا
  

 ني و شبکه برانی ااني می ارتباطجي هرانیمانطور که قبال به شورا گزارش شده است، به گفته ا ه-15
 شبکه درباره اتفاق یدي کلی و اعضارانیاظهارات ا.  وجود نداشته است1993 مهي و ن1987 یسال ها

 خواسته نرای از انهي زمنیدر ا.  اختالف ها استی برخی هنوز دارا1990 دهه اني شده در مجادی ایها
 کارکنان ی انجام شده از سوی مسافرت های درباره زمان و هدف برخشتري بی هاتيشد شفاف
  .  ارائه دهدی اتمیسازمان انرژ

  
 مهي ارائه دهد که در نیی درباره نشست های اطالعاتای سند چي هستي گفته است قادر نرانی ا-16

 از یی هایهنوز در انتظار شفاف سازآژانس .  شدی منته1 ی پفوژی ست سانتر500 به کسب 1990
  .  ارسال ها استاتی و محتوخی درباره تاررانی ایسو

  
 ی درباره زمان مسافرت هایشتري اطالعات بچي هرانی آژانس از ا2006 هی فور14 تا 12 داری در طول د-17
ت کرد که به طور  موافقرانیاگر چه ا.  ارائه نشدرانی ای ارسال ها از سواتی و محتوخی تارای 1990 مهين

  .  کندجادی آژانس ای موضوع برانی درباره ایشتري بی هاتي شفافیکتب
  

A.1.3 .2 ی پفوژی سانتریکسب تکنولوژ  
 ها یانجي م1990 دهه مهي ها در نیانجي گفتگو با مجهي کند که به عنوان نتی مدي هنوز تاکرانی ا-18

 ی پفوژی از سانتری جزئچينده ارائه دادند و ه کنتی حمایژگی وچي را بدون ه2 ی پی اجزایفقط طرح ها
 2002 تا 1995 کند که در طول ی اعالم مني همچنرانیا.  ارسال نشدرانی ای ها برایانجي می از سو2
 درباره ی صحبتچي هزي ها نیانجي مدت با منی انجام نشد و در طول ا2 ی پفوژی سانتری بر روی کارچيه
 نی از ای موضوع که برخنی  که آژانس دارد و داللت دارد بر ایه اطالعاتدربار.  نشدفوژی نوع از سانترنیا

 سوال شد که دوباره کنترل کند تا رانی از اگریبارد 2005 ارسال شده، در نوامبر رانی ها به افوژیسانتر
 هی فور14 تا 12 داری در درانیا.  صورت گرفته باشد1995 پس از سال 2 ی پای 1 ی ارسال قطعات پدیشا

  .  وجود نداشته استی ارسالني چن1995 آژانس تکرار کرد که پس از سال ی براگری بارد2006
  

 شرکت مقاطعه کی گفت رانی ا2 ی پفوژی سانترافتهی ريي و توسعه بر طرح تغقاتي در ارتباط با کار تحق-19
 کرده یداری را خر2 ی پفوژی طرح سانتری مناسب برای داشته است و مگنت هاییکار درخواست ها

 ی نوع مگنت هاه دربارشتري بی هاتي شفافی مقداررانی آژانس، ا2006 هی فورمهي نداریدر طول د. است
.  از مگنت ها ارسال شده استی کرده، انجام داد  اما تکرار کرد که فقط تعداد محدودافتی که در2 یپ
 900( مگنت یشترياد ب ارسال تعدی تهران برای در پاسخ به سوال آژانس درباره درخواست هارانیا

 را سفارش یی مگنت هاني، اعالم کرد هرگز چن2003 سال مهي در نی  خارجتی موجودکیاز ) قطعه
 رانی ای درباره تمام تالش هایی هایآژانس هنوز در انتظار شفاف ساز.  نکرده استافتینداده و در

  .  استیی مگنت هاني به چنیابي دستیبرا
  

A.2  .وميفلز اوران  
 به رانی ای که از سوی اسناداني کل آمده است، در مری مد2005انطور که در گزارش نوامبر  هم-20

 ها یژگی وفوژ،ی سانتری سازی مربوط به غنیآژانس نشان داده شده است و در آن  آمده است طرح ها
 شرح بود که ی صفحه ا15 سند کی ها به دست آمده است، یانجي مقی کننده از طرتیو اسناد حما

 ی سند حاونیالبته ا.  کم کاهش دهندری در مقادومي را به فلز اوران6 اف وی کنندگان چطور دي داد تولیم
 ی سند  از سونی ارانیبه گفته ا.  نبودیی اجزاني چنی شده براني قطعات ماشی هایژگی وگری دایابعاد 

اما هنوز . اده شده است درائه کشور انی به ارانی ای اتمی ها و نه به درخواست سازمان انرژیانجيم
 کی طبق درخواست آژانس رانیا.  کرده استافتی سند را درنی چه موقع ارانی اميابی درميستيقادر ن

 به آژانس اجازه داد سند را 2006 هی ژانوداریاما در طول د.  آژانس قرار نداداري سند را در اختنینسخه از ا
 کی گری آژانس بارد2006 هی فورمهي نداریر طول دد. دهد کند و آن را تحت پلمب آژانس قرار یبررس

  .  کردی کار خوددارنی باز هم از ارانی ها خواستار شد اما ایابی ارزلي تکمی سند را برانینسخه از ا
  

 از ی سرکی رانی ا2000 تا 1995 دوره ني کل آمده است، بری مد2004 همانطور که در گزارش نوامبر -21
 آژانس، ی های بازرسجیبر اساس نتا.  انجام داده است4 اف وی از وميفلز اوران دي تولی ها را براشیآزما

 و بعدا زري برنامه لیرا بومي فلز اوراندي فقط تولومي کاهش اورانتی هدای برارانیمشخص شد هدف  ا
 رانی که ایدر حال. بوده است)  افی سوی ( ومي اوراندلي تبساتي تاسی برانیگزی توسعه روند جایبرا
 روند افتهی  انجام داده است اما محصوالت کاهس ی کارني و ماشی گرختهی ری برازي تالش ها را نیبرخ
  . ت را دنبال نکرده اسی صفحه ا15 داده شده در سند حيتوض

  
 هی مارانی سند، وجود ندارد اما وجود آن در انی از ای بر استفاده کنونی مبنی نشانه اچي اگر چه ه-22
 هي اولشنهادي از پی است که بخشی گرختهی و رومي اورانلی سند مربوط به بازتبدنیا.  استینگران
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اگر چه آژانس .  قرار نگرفته استیريگي مورد پرانی باشد و به گفته ای ها میانجي می از سو1987
 مشابه  داشته اند که آژانس آنها را در ی سند  را به همراه سندهانی ها ایانجياطالع دارد که م

 در یانجي شبکه مشنهادي است که ابعاد کامل پی ضرورانیبنابر.  عضو مشاهده کرده استیهاکشور
  . مي را بدان1987سال 

  
A.3 .ومي ها پلوتونشیآزما  
 ی جداسازی هاشی درباره آزمارانی ای همانطور که قبال ذکر شد، آژانس اطالعات ارائه شده از سو-23

  .  کرده استیريگي را پوميپلوتون
  

 سکی از دی تعدادرانی ای هاهياني آژانس و بی هاافتهی اني اختالف ها میه منظور شفاف ساز ب-24
 قي دقبي و ترکردي صورت گیشتري بی هالي آورده شد تا تحلنی آژانس به وی از سوومي پلوتونیها
 وميوتون پلی نشان داد که محتوژهی آژانس به طور وی هاليتحل.   مشخص شود ومي پلوتونی هازوتوپیا

 شده در افتی 240 ومي پلوتونی کمتر از محتوی به طور معنادارسکی د8 ی شده بر رویري اندازه گ240
  .  ها قرار داده شده استسکی دی از آن بر رونومی است که پلوتویمحلول

  
 ی نشده ای شده فراوریی مواد پرتوزدای را بر رویقي دقی های بررسني آژانس همچن2005 در اوت -25

 تر ی طوالنیی ها نشان داد که مدت پرتو زدای بررسنی اجهينت.  شدی می نگهداررانید که در اانجام دا
  .  اعالم شده استرانی ای است که از سویی پرتوزدایاز پارامترها

  
 آژانس از همه اطالعات ی هالي تحلجی خالصه شده را درباره نتای آژانس گزارش2006 هی فور6 در - 26

 تا 12 داریدر طول د.  در مورد آنها شده بودیی هایرائه داد و خواستار شفاف ساز ارانیدر دسترس به ا
 رانیا.  آنان گفتگو کردبا شی هاافتهی کرد و درباره داری درانی ای  آژانس با منابع رسم2006 هی فور14

 یخ بررانی ا2006 هی فور15 خی به تاریدر نامه ا.  ها را انجام دهدی شفاف سازیموافقت کرد برخ
  .  آنها استیابی موضوع انجام داد که آژانس در حال ارزنی ها را در ارتباط با ایشفاف ساز

  
A.4 .یی موضوعات اجراگرید   
  : آورده استگری دیی موضوعات اجرای در مورد برخیالبرادع" مهر" گزارش به
 ی هاتي فعالایو   ومي استخراج اورانی هاتي گزارش کردن در مورد فعالی برایدی جدشرفتي پچي ه-27

  .  آنها استی  وجود ندارد و آژانس هنوز در حال بررسرانی در اومي با پلونوميمربوط به برل
  

 ها ی طراحی کرد تا بررسداری در اراک درانی ای هسته اقاتي آژانس از راکتور تحق2006 هی فور19 در -28
 ممکن رانیاگر چه به گفته ا. ام است متعارف در حال انجی مهندسی کرد که کارهادیيرا انجام دهد و تا
  . فتدي بقی به تعو2011 راکتور تا سال نیاست زمان کار ا

  
 سوخت در اصفهان دي تولساتي در تاسی  اطالعات طراحی بررسني آژانس همچن2005 اکتبر 9 در -29

 که اگر چه آژانس مطلع شد.  در حال انجام استساتي تاسنی متعارف ایساخت مهندس.را انجام داد
  . فتدي بقی اعالم شده بود ممکن است به تعورانی ای که از سو2007 در سال ی راه اندازخیتار
  

A.5  .ی داوطلبانه پروتکل الحاقیاجرا   
  

 طبق توافق نامه پادمان همانطور که آژانس خواسته ی دسترسلي ادامه داده است به تسهرانی ا-30
از نوامبر .  الزم االجرا بوده است، اجرا کرده است را هرجای پروتکل الحاق2006 هیاست و تا فور

  .  به سه مکان داشته استی کاملیآژانس دسترس2005
  

  : آژانس را مطلع کرد کهرانی ا2006 هی فور6 در -31
 ی تی پادمان ها فقط بر اساس توافق نامه پادمان ان پري تدابی اجرای نامه تعهد ما برانی اخی  از تار-1
  .  و آژانس خواهد بودیم اسالی جمهورانيم
 ییزهاي چی و حتی قانون شامل مقررات پروتکل الحاقی داوطلبانه و وراري نامه، همه تدابنیاز زمان ا-2
  .   در خواهد آمدقي آن به حالت تعلیورا

  : را انجام دهدری زري تدابمي خواهی که در باال ذکر شد، از آژانس می بر اساس نکاتنیبنابرا
a :فقط بر اساس توافق دی بای بررسی هاتي فعالی برارانی ای اسالمیژانس در جمهورحضور بازرس آ 

  .  شودیزینامه پادمان برنامه ر
  
b : هی فورمهي از ندی شده است، بای آژانس اجرا می پادمانري تدابی آژانس که ورای کنترلريهمه تداب 

  .  لغو شود2006
C : ی المللني در آژانس برانی دائم ائتي هقی از طردی بایاط معمول ارتبی زمان به بعد، کانال هانیاز ا 
  .  باشدنی در وی اتمیانرژ
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A.6  .شفاف و گفتگوهایدارهاید   
 یطي محی کرد که نمونه هاداي را پني پارچی نظامتی به سای آژانس دسترس2005 نوامبر کی در -32
 شده دی بازدی در ساختمان های معمولري غتي گونه فعالچيآژانس ه.  از آن برداشته شده بودیچند
  .   نکرد را ثابت ی از وجود مواد هسته ای نشانه اچي هیطي محی نمونه هالي تحلجهي نکرد و نتدايپ
  

A.6ی شفاف سازیدهای گفتگو و بازد   
 لهي انجام شده بوسی مرتبط به تالشهای و اطالعات اضافحاتي ، آژانس منتظر توض2004 از سال -33

PHRC * ی سازی تواند در غنی که میزاتي و احتمال  استفاده دو منظوره از مواد و تجهزانیو لانيدر ش 
 در ري درخواست مصاحبه با اشخاص درگني آژانس همچننیا.  بکار رود ، است لی تبدیتهاي و فعالومياوران
  .  را نمود PHRC سابق سي اقالم مانند ، رئنی به ایابيدست

  
 خود را به آژانس ارائه داد که ی از تالشهای سندرانی ، ا2006 سال هیو ژان26 ارتباط ، در نی در ا-34

 زاتيتجه( است ری از اقالم خاص که استفاده دو منظور ازآنها امکانپذی به تعدادیابي داد دستینشان م
 رانیا. ناموفق بودند ) ینگ رزري لکی مانند یزري لزاتي برق ، تجهني تامراتي ، تجهیکي الکترونتیهدا
 در آن به PHRC سي که رئی دانشگاه فنکی در شگاهی آزماکی ی دستگاه واقعا برانی داشت که ، انايب

 ی دادن فرد مورد نظر به آژانس برااري از در اخترانیا .  افتی استاد مشغول بکار بود اختصاص کیعنوان 
 در ی شرح که برانیاا استاد بنی مصاحبه با ای برارا در خواست خود رخانهيدب.  کرد یمصاحبه خود دار

 که یگری دستگاه دني است و همچنازي دستگاه مورد ننی شده از ایني بشي و پیک بهتر استفاده واقع
  انبوه ، آهن رباها ، و فلوئور راه اندازه ی سنجهافيترازوها ،  ط (ومي اورانی سازی تواند مرتبط به غنیم

  .  شود ی آور مادیباشد ، )دستگاه 
  

 سال هی حکام خاطر نشان کرد در ژانوی خود به شورا2006 هی فورهياني کل در بریه مد همانظور ک-35
 راارائه داد PHRC شده توسط یداری خرشرفتهي مکنده پی از دستگاههای فهرسترانی ، آژانس به ا2006
 نیاز ا یبرخ.  کردقت از آن موافیطي گرفتن نمونه محی و اجازه براتی دستگاهها در سانی از اداریو با د
 آن جی از آن گرفته شد که نتایطي محی ارائه شد و نمونه های دانشکاه فنکی به آژانس در زاتيتجه

 مربوط به ی اضافحاتي در خواست توضرانی به ایآژانس  متعاقبا در نامه ا. هنوز مشخص نشده است 
 هیژانس در اواسط فور آداری دیط.  را کرد ی و دانشکاه فنPHRC ني و رابطه بPHRC ی تدارکاتیتالشها

  .  کرد ی موضوع خوددارنی درباره اشتري بی ازگفتگورانی ، ا2006
  

 یو.  که در باال اشاره شد ، مالقات کرد PHRC سابق سي بارئرانی ، آژانس درا2006 هی فور26 در -36
 مکنده زاتي و تجهیزري لزاتي برق ، تجهني تامزاتي ، تجهیکي الکترونتی هدازاتي داشت که تجهانيب
 که تبحر و د کرحی استاد تشرنیا.  شد ی مختلف دانشگاه استفاده می بخشهاقي توسعه و تحقیبرا

 ی دانگشاه فنی برازاتي تدارک تجهی براPHRC منابع قابل دسترس در دفترش در نيارتباطاتش و همچن
 بخش یره شد ، برا مکنده که در باال اشازاتي اعالم کرد که تجهیو. مورد استفاده قرار گرفته است 

 مکش ی برازاتي تجهنی که ات داشاني برانی ارتباط ،انی دانشگاه سفارش داده شده بود و در اکیزيف
 . ردي گی مورداستفاده قرار می نانو تکنولوژی کاربردهای برای شد و به تازگی استفاده میپوشش

 مورد در خواست را در حاتي توض موافقت کردني همچنرانیا.  اطالعات است نی ایابیآژانس در حال ارز
 را ارائه دهد زاتي راه انداز تجهنی و فلئورها انبوه  ، آن ربای سنجهافي سنجش ، طیرابطه با دستگاهها

 .  
  

 هی حکام خاطر نشان شد در ژانوی به شورای و2006 هی فورهياني در برکلی همانطور که توسط مد-37
 ومينيآلوم( مواد دو منظوره ی برخهي تهی برا2000در سال  شی از تالشهای اضافحاتي توضرانی ، ا2006
 سال هی در ژانوههمانطور ک. ارائه داد ) مخصوص ی و روغنهاوميتاني مستحکم ، فوالد مخصوص ، تاريبس

 ی آژانس قرار گرفت و نمونه هااري با استحکام باال در اختوميني مورد بحث و گفتگو قرار گرفت ، آلوم2005
 بدست آمده است ، اما به ماي ساخت هواپی مواد برانی داشت که ااني برانیا. فته شد  ازآن گریطيمح

 قاتي در باره تحقیشتري بی اطالعات اضافکه مورداستفاده قرار نگرفت و موافقت کرد شیهايژگیخاطر و
 رانیا.  قرار دهدارآژانسي مخصو ص در اختی و روغنهاوميتاني مخصوص ، تی فوالدهایداریمربوط به  خر

 هی ژانو31 که آژانس توانست در لترهاي ها و فچهی در باره کسب فوالد ضد زنگ ، در ی اطالعاتنيهمچن
 هنوز دردست اقدام یطي محی نمونه هاجینتا. ارائه داد ردي بگیطي و نمونه محابدی به ان دست 2006
  .  است 

  
 ومي اوراندي اکسی دلیکه به تبد" سبزنمک  "یی خانه در مورد پروژه ادعاري ، دب2005 دسامبر 5 در - 38
 مواد مرتبط با سالح هسته ی که ممکن است با طراحیزي همه آنچني مصطلح است و همچنUF4به 
 نی داد که اخ پاسرانی ، ا2005 دسامبر 16در .  کردی ارتباط داشته باشند در خواست اطالعات اضافیا

 ی کل براری با مدی با مالقان2006 هی ژانو23  دررانیا.  اساس مربوط است ی بیموضوعات به ادعاها
 گری به موضوعات دیدگي نشست از رسنی نمک سبز موافقت کرد اما درایی در باره پروژه ادعاحاتيتوض
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 ی کپکی رانی ای بازنگری داد آژانس برای رو2006 سال هی ژانو27 نشست که در نیدر ا.  کردیخود دار
 از ارتباطات مرتبط به ی و تعدادیشی آزمااسي مقلی  مرتبط به تبدیار کارها در نمودانی روند از جرکیاز 
 ی توسط سازمان انرژی ملی هسته ای طرحهای کرد که تمامدي دوباره تاکرانیا.  پروژه را ارائه داد نیا

 اري را دراختی اضافحاتي بعد توضنکهی اساس است و ای ادعاها بنی شود و ای انجام مرانی ایاتم
  . خواهد داد آژانس قرار 

  
 درباره طرح نمک سبز ادعاشده یرانی کل آژانس در مالقات با مقامات اری ، مد2006 هی فور26 در - 39

 ی آنها بنی و نادرست است بنابرای ادعاها براساس اسناد جعلنی دو باره تکرار کرد ارانیا. گفتگو کرد 
 خاطر نشان کرد که رانیا. جوددارد  وی مطالعاتني و نه چنی طرحني نه چننکهی باشند و ایاساس م

 گسترده ی بومیهای ندارد که توانمندی معننکهی شده است و اUCF صرف طرح ی ملی تالشهایتمام
 را تا کنون از خارج بدست ی فناورني که چنکهي ، زمانUF4 دي تولی را براومي اوراندی هگزا فلوراديدر تول

 فراهم کرد ادعا شده که شرکت مذکور با شتري پانری که ایطبق اطالعات . ميآمده است توسعه ده
 و ساخت ی در طراحزي مشارکت داشته و نUCFطرح به اصطالح نمک سبز ارتباط نداشته و در تدارک 

  .    مشارکت داشته است ني سنگ معدن گچیمجتمع فرآور
  

 یت آمده است م رابطه بدسنی که در ای اطالعاتگری موضوع و دنی ایابی آژانس در حال ارزنی ا- 40
 داشته ی نظامی بعد هسته اکی که ممکن است گری است تا در باره موضوعات درانیباشد و منتظر ا

  . کندیباشد ، چنانچه در باال ذکر شد ، همکار
  

A.7قي تعل   
  
منتشر " مهر "ی که خبرگزاررانی ای هسته ایتهاي در مورد فعالی ادامه گزارش ماه مارس البرادعدر

  :استنموده آمده 
  

 یري به از سر گمي آژانس را مطلع کرد که تصمرانی ، ا2006 سال هی ژانو3 خی به تاری در نامه ا- 41
 ی هسته ای برنامه انرژی و توسعه روقي تحقی امر برانی دارد ، چرا که ا2006 سال هی ژانو9  از تهايفعال

 ی می است  ضرورلبانهو داوط ی حقوقري الزام آور غی حقوققي از تعلی که به عنوان بخشزيصلح آم
 بکار ی کرد آژانس مهروموهای که اعالم مافتی دررانی را از ای ، آژانس نامه ا2006 هی ژانو7در . باشد

 را تهاي مرتبط به فعالی سازی غنقي نظارت تعلی ، پارس تراش را براندی فراکيگرفته شده در نطنز ، تکن
  .  در حضور بازرسان آژانس برداشته شد 2006 هی ژانو11 و 10 در رانی مهر و موها توسط انیا.  بردارد 

  
 ی در مجتمع غنی گاز رسانستمي سی واقعی بازسازرانی مهر و موها ، انی اززمان برداشتن ا- 42
 کنترل تيفي به آژانس اطالع داد که کني همچنرانیا.  سوخت در نطنز را آغاز کرد یشی آزمایساز

 که قتي حقنیبه خاطر ا.  و نطنز است ندی فراکي در حال انجام در تکنچري آرمیشهای آزمایقطعات و برخ
 ، آژانس قادر به نظارت ستندي مرتبط به مواد خام و قطعات تحت مهر و موم آژانس نیفوژی سانترچيه

 یري و جلوگی که اقدامات نظارتPFEP به جزء در رانی و توسعه که توسط اقي تحقیتهايموثر بر فعال
   . ستي بکار گرفته شده است نیساز یبرروند غن

  
 سوخت نطنزتوسط آژانس ی سازی مجتمع غنی به روز در آمده ، برای اطالعات طراح2006 هی فور8 -43
منتقل شده است ، ) FEP( به ی اتو کالو به تازگکی و ی مانند مخازن عمل آوریزاتيتجه.  شد افتیدر 

  .  انجام شود 2006 در سه ماه چهارم   مقررشد کهدی جدP-1 ی دستگاههانيآغاز نصب اول
  

 آغاز کرد P-1 دستکاه کی به UF6 را با خوراندن گاز ی سازی غنیشهای آزمارانی ، ا2006 هی فور11  -44
 ی از دستگاههایی مجموعه ده تاکی بودند و اتي آماده عملP-1 گری دی، در همان زمان دستگاها

 آغاز شد و 2006 هی فور15 ی دستگاه آبشار10واد به خوراندن م.  مکش بودند شاتی تحت آزمایآبشار
 ی مکش قرار گرفتند و روند غنشی در معرض آزمای دستگاه آبشار20 مجموعه از کی 2006 هی فور22
  . شود ی آژانس مورد پوشش قرار گرفته می پادمانهایري و جلو گی در نطنز توسط اقدامات نظارتیساز

  
)  در باال بدان  اشاره شد31و در پاراگراف ( شد افتی در2006 هی فور6 خیار به ترانی که ازای در نامه ا- 45
 خواهدبود و ی تی ان پی توافقنامه پادمانهی تنها بر پای اقدامات پادمانی داشت که  اجرااني ضمنا برانیا

ا  ر2006 هی تا اواسط فورنهي زمنیا آژانس در ی و نظارتیرياقدامات جلو گ ) یتمام(درخواست توقف 
 یستگاههای ، اUCF رادر ی و نظارتیري ، آژانس اقدامات جلو گ2006 هی فور12 ، در نیبنابرا. نمود 
 کرد ، هر چند لی  تعدUCF شده در دي تولUF6 ی پرشده و تمامUF6 یلندرهاي سی ، تمامUF6پمپاژ

 که در نوامبر وميان اورلی تبدیتالش برا.  است مانده ی آژانس باقی پادمانهایري و جلوگیاقدامات نظارت
 از سپتامبر ابدی انی پا2006 سال لی رود در آوریآغاز شد ادامه دارد و هم اکنون انتظار مUCF در 2005
  . شده است دي تولUCF در UF6 تن  از 68 یني ، به طور تخم2005
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B :ی فعلی کلیهايابیارز   
  : اشاره داردني چنی مقطع فعل دری وی هایابی به ارزی گزارش البرادعیبخش بعد" مهر" گزارش به
  

 هي اعالمیی راست آزمای آژانس برای و تالشهارانی ای مفصل از برنامه هسته ای کلیابی ارزکی - 46
 2005 در سپتامبر زي و دوباره ندی ارائه گرد2004 کل در نوامبر ری برنامه توسط مدنی درباره ارانی ایها

 را ی واقعی تالشهاه در دو دهه گذشترانی نشان شد اهمانطور که در آن گزارشها خاطر. ارائه شد 
 به فوت یابي دستی خود رابرااتي  تجربتی انجام داد و در نهای چرخه سوخت هسته اکی تسلط بر یبرا

 رانی ای چرخه سوخت هسته ایتهاي فعالاتي از تجربیاريابعاد بس.  کرد لي تکمی تکنولوژنیو فن کامل ا
 در رانی  طبق تعهدات اومي پلوتونقي ، تحقومي اورانلی ، تبدومي اورانیساز ی غنی هانهي در زمژهیبه و

 ادامه 2003 تا اکتبر سال رانی ای پنهان کاراستيس.  به آژانس اعالم نشد یقبال توافقنامه پادمان
 توافقنامه شد همانطور که در گزارش سپتامبر نی از تعهدش به اطاعت ازااريداشت و منجر به تخلف بس

  .  کل خالصه آن اعالم شدری مد2005
  
  

آژانس قادر شده .  تخلفها را برداشته است نی اقدامات بهبودبخش درباره ارانی ا2003 از اکتبر - 47
 ی ، غنومي اورانلی تبدیتهاي دررابطه با فعالژهی به ورانی ای فعلی هاهياني از بیاست که ابعاد مشخص

 به عنوان موضوعات نس را که آژاني آب سنگیقاتيتور تحق سوخت ، و برنامه راکی ، فرآوریزري لیساز
 دنبال کرده است ، شي ، پروتکل الحاق2006 هی فور6 و تا رانی ای تحت توافقنامه پادمانی عادییاجرا
  .   کند دیيتا
  

 که  ناني اطمنی فراهم آوردن ای کل براری مشخص شد که مد2004در گزارش نوامبر سال  . 48
 در خصوص منشا ذرات آلوده -1 ژهی وجود ندارد ، به ورانی در ای اعالم نشده ایز سای غنیتهايفعال

 رانی ای تالشهازاني م-2 شد و داي پرانیکه در اماکن مختلف ا )HEU , LEU( و سطح باالنیيسطح پا
 خود ی های آژانس را در بررسP-1 , P-2 ی طرح هایفوژهای واردات ، ساخت و استفاده از سانتریبرا
  .  کندی متیهدا

  
 ی که به تازگیبراساس اطالعات.  همانطور که در باال ذکر شد -ی آلودگ- مسئله ني درباره اول- 49

 با در نظر گرفتن همه جوانب یطي نمونه محلي و تحلهی انجام تجزجی است  نتاافتهیآژانس به انها دست 
 ی مدیي کند و آن را تای متیحما HEU سطح باال ی بودن منشا آلودگی در باره خارجرانیاز اظهارات ا

 ی آلودگژهی به وی آلودگی درباره تمامی قطعجهي نتکی ستي زمان ممکن ننیگرچه هنوزدر ا . دینما
HEU فوژی سانتری در باره دامنه و گاهشمار برنامه های اطالعات اضافتي امر بر اهمنیا.  حاصل شود 

P-1 , P-2کند ی مدي کمک کند ، تاکزي نیودگ مانده آلی که ممکن است به حل مسائل باق  .  
  

 از نوامبر ییشرفتهاي پی ، هر چند برخP-1 , P-2فوژی سانتری برنامه هایعنی درباره مسئله دوم - 50
 حاصل شده فوژی سانتری سازی درباره گاهشمار برنامه غنرانی ای هاهياني بیی درراست آزما2004سال 

 . ستين برنامه ها نی درباره ارانی ای هاهيانيصحت و سقم ب یی آزمایاست ، آژانس هنوز قادر به راست
 1980 دهه ی و تالشها1987 که به ی به اسناد اضافی و دسترسشتري بخاتي توضرانی اکهيدر حال

 ی خاطرنشان مزاتي تجهني اژانس درباره شبکه تامقاتي را فراهم کرده است تحقP-1مرتبط به طرح 
 رانی ازانيهمچن.  فراهم کند اشد بدي مفنهي زمنی تواند در ای را که می اطالعات اضافدی بارانیکند که ا

 یريگي پی برا1985 در سال رانی امي که منجر به تصمی در باره روندیشتري باتيخواسته شده است جزئ
 دی گرد1987 در یفوژی سانتری سازی غنی که منجربه کسب فناوریی و گامهایفوژی سانتری سازیغن

 آژانس اري از آنچه که تاکنون در اختشتري بیعات اطالچي ذکر کرده است که هرانیهر چندا. ، فراهم کند 
  . قرار داده است ، وجودندارد 

  
 ني بP-2 طرح ی را روی کارچي هنکهی بر ای  مبنرانی درباره اظهارات  ایااسناداضافی اطالعات چي ه-51

 خواسته شده رانیطور که در باال ذکر شد از اهمان.  دنبال نکرده است وجود ندارد2002 و 1995 یسالها
 درباره دامنه ژهی به وP-2 شده مرتبط به برنامه دیي و هر گونه سند تاشتري اطالعات بیاست که برا

 کند هرچند ی برنامه همکارنی و کسب اقالم مرتبط به اP-2 فوژی سانتری منشا مرتبط با طراحشنهاديپ
  .  وجود نداردیعات اضافه ا اطالني چنچي دارد که هدي تاکرانیا
  

 ی ادامه مرانی ای هسته ایتهاي اطالعات مربوط به برنامه ها و فعالی تمامیريگي آژانس به پنی ا- 52
 مرتبط یتهاي به فعالیابي دستی آژانس را برای ها ، قدرت قانونتی محدودیهرچند عدم برخ. دهد 
 ی سازفاف در جهت شرانی با ای به همکار آژانسنیا.  کند ی محدود می احتمالی هسته احاتيتسل

 ري غنهي متعارف و هم در زمی نظامنهي که هم در زمییتهاي ، مواد و فعالزاتي مرتبط با تجهیگزارشها
 رانی باب ، انیدر ا.  احتمال کاربرد دارند ، ادامه داده است ی هسته ای نظامنهي در زمني وهمچنینظام

 کند ، آژانس دی بازدني ، و پارچزانیو در کالهدوز، لی مرتبط دفاعیاتهیبه آژانس اجازه داده است از سا
 کرد مشاهده نکرد و دی بازدني که در کالهدوز و پارچیی متعارف در ساختمانهاري غیتهاي فعالچگونهيه
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آژانس هنوز در .  دهد ی اماکن را نشان نمنی در ای وجود مواد هسته ای حتزي نیطي محی نمونهاجینتا
 ني و پارچزانی لوتی در رابطه با سای اطالعات اضافگری در اطالعات قابل دسترس و منتظیبایحال ارز
  . است 

  
 موادهسته ی خاطر نشان شد، تمام2005 و دوباره در سپتامبر 2004 همانطور که در نوامبر سال - 53
 انحراف از   گونهچيگرچه آژانس ه.  آژانس قرار گرفته است ی مورد حسابرسرانی اعالم شده درایا

 است را مشاهده نکرده ی منفجرهسته الی وساگری دای ی هسته احاتي به سمت تسلیمواد هسته ا
 ی هسته ایتهاي فعالای مواد چي کند که هیري گجهي که نتستي نیگاهی برهه از زمان در جانی، اما در ا

 ، روند اتالف وقت یعاد طی تحت شرای اجهي نتنيروند گرفتن چن.  وجودندارد رانی درایاعالم نشده ا
 اعالم تي ماهنکهی به انظر یري گجهي نتنی ، ارانیدر مورد ا.  است ی اجباری پروتکل الحاقکی با یحت

 ی سازی بودن اطالعات دسترس درباره برنامه غنی ناکافژهی و به ورانی گذشته اینشده برنامه هسته ا
 حاتي و کمبود توض،ی هسته احاتيسل مرتبط با ساخت قطعات تی سند کلکی ، وجود فوژشیسانتر

 در دسترس ی که به تازگیعات اطالرغمي عل- رانی ای در برنامه هسته ایدرباره نقش بخش نظام
  .  تر شودی طوالنیلي خی تواند حتی م-آژانس قرار گرفته است 

  
 یته ا برنامه هستي مرتبط با دامنه و ماهی هادی و تاسف است که تردی موضوع موجب نگراننی ا-54
 دی تردنی روشن شدن ایبرا.  فشرده آژانس روشن نشده است یی پس از سه سال راست آزمارانیا

  فراتر از یطی کامل در شرایشفاف ساز.  است ی هنوز هم ضروررانی کامل ایها ، شفاف ساز
 ريغ باشد ممکن خواهد بود و در ی و پروتکل الحاقی از نوع توافقنامه پادمانی رسمی قانونیازهاين
 هياني و روشن ساختن صحت و سقم برانی برنامه گذشته اخی تاری بازسازی آژانس برایی توانانصورتیا
 گذشته ره محدود خواهد بودو سواالت دربایفوژی سانتری سازی درباره برنامه غنژهی به ورانی ایها

 تواند در ابتدا یم ی شفاف سازنيچن . افتی همچنان ادامه خواهد رانی ای برنامه هسته ای فعلريومس
 به اسناد مرتبط ، سطح تدارک و استفاده ی اشخاص مرتبط ، دسترسی ، همکاریشامل دسترس
 قي و تحقه و اماکن توسعی نظامیتهای متعلق به سای به گارگاههای ، دسترسزاتيدومنظوره از تجه

 خود داشته باشد قاتيخق از تی به عنوان بخشندهی ازآنها درآدی به باز دازيباشد که آژانس ممکن است ن
 .  
  

 دنبال خواهد رانی ای مانده مربوط به برنامه هسته ای باقنحلی را در باره مسائل القاتشيآژانس تحق-55
  .   حکام همچنان ادامه خواهد داد ی کل به طور مناسب به گزارش خود به شوراریکرد و مد

-----------------------------------------------------  
 *PHRCخدمات یباني پشتی وزارت دفاع برایقاتي و تحقی مجتمع پژوهشکی رانی بنابر اظهارات ا 
 پروژه ی با شهرداررانی اختالف وزارت دفاع ای و در پدهي نرسزي نی بوده که به مرحله راه اندازیعلم
 یطي محیهای کرده است که نمونه برداردي گزارش گذشته تاک3آژانس در .  شده استحي و تسطبیتخر

  . کندی نمتی حکای هسته اتي فعالای هم از گردش مواد تی سانیاز محل ا
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