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INFCIRC/796 
 الملحق

 البعثة الدائمة
 لجمهورية إيران اإلسالمية
 )الوآالة(لدى الوآالة الدولية للطاقة الذرية 

 

  ٠٧٨/٢٠١٠ رقم
 ٢٠١٠يونيه / حزيران٣

 
 وآيا أمانوسعادة السيد ي
 المدير العام

 للوآالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 صاحب السعادة،

 : بالقضية المؤسفة جدًا التاليةيشّرفني أن أحيطكم ِعلمًا

زمن                         -١  ا من ال أس به رة ال ب ذ فت ة من سّرب، ولألسف، من الوآال  .ما انفكت المعلومات السرية تت
دة    بات ع ي مناس صدد، وف ذا ال س   (وبه سات مجل الل جل ة خ صريحات مقّدم الل ت ن خ م

ة    ع الوآال الت م افظين، أو مراس شواغل        )المح ن ال دد م ى ع ة إل اه الوآال ت انتب م لف ، ت
اد نظام صارم يضمن                  واالعتراضات المتعلقة بتس   ى اعتم ا إل ريب معلومات سرية، مع دعوته

 .وقاية فعالة ضد الكشف عن المعلومات السرية

دول           -٢  ة وال ين الوآال ضمانات ب ات ال ق اتفاق إن مسألة السرية هي أحد أهم العوامل في إطار تطبي
الوثيقة ( من اتفاق الضمانات المعقود بين إيران والوآالة         ٥وتنص الفقرة أ من المادة       .األعضاء

INFCIRC/214 (التجارية تتخذ الوآالة آافة االحتياطات الالزمة لحماية األسرار" :على ما يلي 
 ."والصناعية وغيرها من المعلومات السرية التي تصل إلى علمها من خالل تنفيذ هذا االتفاق

ادة     -٣  رة ج من الم ي      ٩آما تنص الفق ا يل ى م ذآور عل ارات  ـَّت رـُت) ج"( ... : من المرجع الم ب زي
أنه   ى نحو من ش شطتهم عل ة وأن شي الوآال صناعية‘ ٢’ :مفت ة األسرار ال ل حماي  أو أي أن يكف
 ."معلومات سرية أخرى تصل إلى علم المفتش

الفقرة واو من المادة السابعة من النظام األساسي للوآالة تنص على ما وفضًال عّما تقّدم، فإن  -٤ 
ي اتهم،  " :يل م واجب ي أدائه ون، ف ام والموظف دير الع ع الم ر  ... يمتن شاء أي س دم إف يهم ع وعل

ي يمارسونها في              صناعي أو أي معلومات سرية أخرى بلغ       ام الرسمية الت سبب المه ت علمهم ب
 "... .الوآالة

 



 

رار                       -٥  سرية جرى في إطار الق ى ال اظ عل ال الحف شواغل حي وينبغي التذآير بأن اإلعراب عن ال
ذلك               المتعلق بتقوية الضمانات الذي اعتمده المؤتمر العام للوآالة في دورته الثالثة والخمسين وآ

 .٢٠١٠ض معاهدة عدم االنتشار لعام في إطار مؤتمر استعرا

ان                 -٦  ن حي ابر ب ر ج ة       (-IRL)وفي إطار العملية التفتيشية المنفـّذة في مختب  وفي المحطة التجريبي
 التي نمت إلى علم الوآالة      –، تعّرضت لألسف بعض المعلومات السرية       (-IRM)إلثراء الوقود   

ى وسائل اإلعالم           للتسريب بواسطة ال   –من خالل تنفيذ اتفاق الضمانات       ا إل  .وآالة وجرى نقله
ايو   / أيار ٣٠أسوشييتد برس في    (وقد أرفقنا طّيه إثباتات بشأن حادثتين حصلتا مؤخرًا           ٢٠١٠م

 ). ٢٠١٠مايو / أيار١٤ورويترز في 

ولألسف، فإن الوآالة لم تكن حتى اآلن قادرة على حماية المعلومات السرية الناتجة عن إجراء     -٧ 
ي جرى          عمليات التفت  ران اإلسالمية، الت ة إي ضمانات في جمهوري يش في المرافق الخاضعة لل

ائل اإلعالم  ا لوس م الكشف عنه ة وت ابعين للوآال وظفين ت سريبها من وقت آلخر بواسطة م  .ت
ة ذآورة أعاله وللنظام األساسي للوآال واد الم ًا صارخًا للم ذه األحداث انتهاآ شكل ه ومن  .وت

ا             المؤآد أن االستمرار في      ة، آم دول األعضاء والوآال ين ال هذا النهج سيؤدي إلى انعدام الثقة ب
 . أنه يخلق جوًا سلبيًا يؤدي إلى أضرار يتعذر إصالحها

ن االعتراضات     -٨  رغم م ى ال ة وعل ة منتظم شكل ممارس ت ت ضية بات ذه الق ن المؤسف أن ه وم
لم تتخذ أية إجراءات ملموسة المتكررة التي تقّدمت بها إيران ودول أعضاء أخرى، فإن الوآالة 

ّرية                    اك س اٍر نحو انته بشأن هذه المسألة الحساسة لتفادي تكرارها، مّما أدى بالتالي إلى توّجه ج
 .المعلومات

وتعرب جمهورية إيران اإلسالمية عن قلقها البالغ وعن احتجاجها للوآالة، وتطلب بموجبه من               -٩ 
ة   د هوي ة لتحدي ات جدي راء تحقيق عادتكم إج سؤولين وس شف  /الم ن آ سؤولة ع صادر الم أو الم

ذلك                      ام ب ردع اآلخرين عن القي شكل ي ذنبين ب ة الم ذآورة أعاله، ومالحق  .المعلومات السرية الم
 .ومن ثم، ُيتوقع من الوآالة أن تبلغنا بنتائج تحقيقاتها

دا              -١٠  ه، ابت ذه     وبغية الحؤول دون تكرار هذه الخروقات، فإننا نبلغ الوآالة بموجبه أن اريخ ه ًء من ت
اق                    ق اتف ة من خالل تطبي الرسالة، وفي حال تعّرضت أية معلومات سرية تصل إلى علم الوآال

ا            /الضمانات للتسريب بأي شكل من األشكال و       إن رّدن أو في حال تم نقلها إلى وسائل اإلعالم؛ ف
 .يينناألول سيتمثل في سحب تسمية المفتش المعني أو المفتشين المع

 .، سعادتكم، بقبول أسمى آيات التقديروتفضلوا   

 

 علي أصغر سلطانية

 ]توقـيع[

 السفير، الممثل المقيم



 

ولطلب نسخ جاهزة للعرض بغية توزيعها على  .هذه النسخة مخصصة الستخدامكم الشخصي وغير التجاري فقط
وارد في   Reprintsزمالئكم أو عمالئكم أو زبائنكم، يرجى النقر على مفتاح       االت، أو زوروا     ال ى أي من المق أعل

  :موقعنا اإللكتروني التالي
 www.reutersreprints.com 

  بحسب دبلوماسيين–إيران تعمل على تحسين قدرتها على اإلثراء الذري العالي 

 

 

 ٢٠١٠مايو / أيار١٤الجمعة، 

 بقلم سيلفيا وستال

 

آيب معدات إضافية من شأنها تحسين طريقة إثرائها         أفاد دبلوماسيون بأن إيران تعكف على تر       –) رويترز (فيينا
وى                      ا تنكب الق ة فيم لليورانيوم إلى معدالت أعلى، ويظهر هذا التحرك أن طهران تسعى إلى تعزيز أعمالها الذري

 . العظمى على البحث في فرض عقوبات جديدة

د        /ر شباط  وقد بدأت إيران في إثراء آميات قليلة من اليورانيوم إلى معدالت أعلى في شه               ا تري ر، بحجة أنه فبراي
وأثار ذلك حفيظة الدول الغربية التي تعتبر أن إيران تفتقر إلى القدرة على صنع  .صنع الوقود لمفاعل بحثي طبي
 .مجمعات الوقود الالزمة لذلك

ة اإلسالمية تهدف في نه                           تفزازيًا، أن الجمهوري ًال اس ذا التحرك عم ي رأت في ه ة، الت ة  وتخشى القوى الغربي اي
ة                     صنع أسلحة نووي ي يحتمل استخدامها ل واد الت ران، فتؤآ    .المطاف إلى إنشاء مخزون من الم ا إي ى أن  ـّأّم د عل

 .أهدافها سلمية بحتة

ات   ١٦٤واحدة مؤلفة من " سلسلة تعاقبية"وتستخدم إيران مجموعة أو     ة آمي  جهازًا للطرد المرآزي من أجل تنقي
ة                  %٢٠بلغ  صغيرة من اليورانيوم إلى معدل نقاء ي       ة الدولي صادر عن الوآال ر ال ر األخي ، وفقًا لما ورد في التقري

 .فبراير/للطاقة الذرية في شهر شباط

سبة                          تج ن ه ين ة، إذ أن ة الالزم ع بالفعالي ولكن المحللين يعتبرون أن نظامًا يستخدم سلسلة تعاقبية واحدة فقط ال يتمت
 .انب المواد الشديدة اإلثراء المنشودةآبيرة من مخلفات اليورانيوم الضعيف اإلثراء إلى ج

ة في                  واعتبر الدبلوماسيون أن المسؤولين اإليرانيين عكفوا، خالل األسابيع الفائتة، على إضافة سلسلة تعاقبية ثاني
درة                          ق الق يح تحقي ا يت ة في اآلالت، مّم واد المخلف يم الم ادة تلق ة إع سهيل عملي ة ت انز بغي ة في نات المحطة التجريبي

 .ورفع مستوى فعالية العملالقصوى 

وهي   ."إن السلسلة التعاقبية الثانية تهدف إلى دعم عمل السلسلة التعاقبية األولى"وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين   
 .لم توضع بعد قيد التشغيل



 

ع م              ان في رف ى اإلمع ات المنتجة أو إل ادة الكمي ى زي رات تهدف إل دو أن التغيي دل  واعتبر دبلوماسيون أنه ال يب ع
ل          .اإلثراء، وهما تحرآان يؤديان إلى انطالق مؤشرات اإلنذار        ة قاب ة الثاني سلة التعاقبي سق السل الوا إن ن نهم ق ولك

 .للتعديل بغية القيام بذلك، في حال قررت إيران ذلك

ذآور         ضًا أن إ    .وهذا هو السبب الذي حدا بالوآالة إلى محاولة تعزيز الرصد في الموقع الم ران  وُيظهر العمل أي ي
 .تسعى إلى تحسين تقنيتها في حال رغبت في توسيع نطاقها مستقبًال

إن   دن، ف ي لن تراتيجية ف دولي للدراسات االس د ال ن المعه ك، م ارك فيتزباتري ول م د ق ى ح ي "وعل ساهم ف ك ي ذل
 ."تحسين معارفهم في ميدان إعادة التدوير عند معدالت أعلى من اإلثراء

ًال            وأي اآتساب لهذا النوع من الم     " ساهم فع ة، ي عارف الضمنية، أي المعارف المكتسبة بفضل التنفيذ الفعلي للعملي
 ."في أية جهود مستقبلية ترمي إلى السعي إلنتاج اليورانيوم الشديد اإلثراء

 .وقد امتنعت الوآالة عن التعليق

 مواصلة المراقبة

اإلثراء إلى معدالت أعلى هو إحراز   يخشى مسؤولون غربيون أن يكون القصد الحقيقي من قرار إيران الخاص ب           
  %.٩٠ أي ذي معدل نقاء يبلغ —تقّدم باتجاه إنتاج يورانيوم صالح لالستعمال في صنع األسلحة 

غ                     اء يبل دل نق راوح    % ٢٠وتنفي إيران ذلك وتعلن أن عمليتها لن تؤدي سوى إلى إنتاج يورانيوم ذي مع درة تت بق
 .في لصنع الوقود الالزم لمفاعل البحوث آغ في الشهر الواحد، أي ما يك٥ و٣بين 

ة                      يش الموقعي ات الرصد والتفت ى تحسين عملي ة إل وأّدت  .ومع بدء عملية اإلثراء إلى معدالت أعلى، سعت الوآال
ر، في وقت                   انو اعتب ا أم ة يوآي ام الوآال دير ع ّدم، ولكن م المباحثات التي جرت مع إيران إلى إحراز بعض التق

 ".مالئمة" الترتيبات ما زالت غير سابق من هذا الشهر، أن

 .ويتسم تحسين الرصد بأهمية جوهرية نظرًا لحاجة المفتشين إلى ضمان عدم تحريف العمل ألغراض عسكرية

دول                ناهرطوقالت   ا مع ال ود آانت تعمل عليه ار صفقة وق  إنها اضطرت إلى االرتقاء بمعدالت اإلثراء بعد انهي
ل الحصول         ١٢٠٠بها  الكبرى والوآالة، آانت سترسل بموج      آغ من اليورانيوم الضعيف اإلثراء إلى الخارج مقاب

 .على قضبان وقود للمفاعل الطبي

ظهر بوضوح عدم جديتها بخصوص االقتراح الخاص ـُتحرآات إيران ت"وحسب قول دبلوماسي غربي آخر، فإن 
 ".بالوقود

اء                   ادة إحي وأعلنت الجمهورية اإلسالمية عن التفاؤل حيال جهود الوساطة التي تبذلها ترآيا والبرازيل من أجل إع
 .فيما اعتبر مسؤولون غربيون أن هذه التحرآات هي مجرد مناورات إلضاعة الوقت .العرض الخاص بالوقود

 )مسؤول التحرير فيليبا فلتشر(



 

وق محفوظة      .٢٠١٠رز  حقوق الطبع محفوظة لطومسون رويت      © ع الحق ع         .جمي ل وطب ستخدمين تنزي يجوز للم
ادة   ـُت  .مقتطفات من محتويات هذا الموقع اإللكتروني الستخدامهم الشخصي وغير التجاري فقط    حظر صراحة إع

ق، من دون                             ا سواه من طرائ أطير أو م ك الت ا في ذل نشر أو إعادة توزيع محتويات موقع طومسون رويترز، بم
ان مسجلتان أو            .ون رويترز الخطية المسبقة   موافقة طومس  ان تجاريت طومسون رويترز وشعارها التجاري عالمت

 .عالمتان تجاريتان تملكهما مجموعة شرآات طومسون رويترز في جميع أنحاء العالم

ري   ’يخضع صحافيو طومسون رويترز ألحكام       ل تحري ة في عرض وآشف المصالح              ‘ دلي يهم النزاه يفرض عل
 .ذات الصلة

ى     .هذه النسخة مخصصة الستخدامكم الشخصي وغير التجاري فقط ا عل ة توزيعه لطلب نسخ جاهزة للعرض بغي
االت، أو زوروا      Reprintsزمالئكم أو عمالئكم أو زبائنكم، يرجى النقر على مفتاح       ى أي من المق وارد في أعل  ال

 :موقعنا اإللكتروني التالي
 www.reutersreprints.com 



 

 دبلوماسيون يقولون إن إيران أخفت معدات :جل من أسوشييتد برسخبر عا

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٨ –) أسوشييتد برس(بقلم جورج جاهن 

 

ة                 — فيينا ابعين لمنظم وويين ت شين ن ة إن مفت وم الجمع ال دبلوماسيون ي  ق
ر      ى مختب ا إل اموا به ة ق ارة ثاني الل زي ؤخرًا، خ شفوا م دة اآت م المتح األم

ة ي لمتابع ة، إيران امج سري لألسلحة النووي صلة ببرن ون مت د تك شطة ق  أن
 . اختفاَء بعض المعدات التي يعتقد أنها استخدمت في التجارب

ستوى    ي الم وظفين رفيع رس أن م ييتد ب يين لألسوش د الدبلوماس ن أح وأعل
ة  ة الذري ة للطاق ة الدولي ة —داخل الوآال ابع لمنظوم ووي الت  الحارس الن

 .ا عن قلقهم حيال آون هذه اإلزالة آناية عن محاولٍة لطمس الحقائق أعربو—األمم المتحدة 

رًا            .د اثنان آخران أن عددًا من األجهزة اختفى       ـّوأآ تنتاجات، معتب وقال أحدهم إن من السابق ألوانه استخالص اس
يس إالّ               صيانتها ل ع آخر ل د اشترط المسؤو    .أنه من الممكن أن تكون هذه األجهزة قد نقلت إلى موق ة  وق لون الثالث

 .التكتم على هوياتهم نظرًا للطابع السري الذي تتسم به المعلومات المحيطة بالتحقيق النووي اإليراني

ي   ستخدم ف وم الم دن اليوراني ة مع تخدامه لتنقي ن اس راء يمك و إج ة، وه ة الحراري شأن المعالج شبهات ب ارت ال وث
 .الرؤوس الحربية النووية

ع    / الثانيدت إيران، خالل شهر آانون   ـّوأآ ا دف ة، مّم يناير، للوآالة أنها نفـّذت تجارب في ميدان المعالجة الحراري
د من المعلومات                     ى مزي ّدم بطلب للحصول عل ا تراجعت عن    —الوآالة المعنية بالشؤون النووية إلى التق  ولكنه

هر آذار ذا خالل ش دها ه ده مج  /تأآي ق عق اع مغل ا خالل اجتم ت به ات أدل ار تعليق ي إط ارس، ف افظي م لس مح
 .الوآالة

ا     "وبناًء على ما ورد في مقتطفات من البيان اإليراني أتيحت هذا األسبوع ألسوشييتد برس، فإن        ه م ع هو أن الواق
من أنشطة بحث وتطوير في ميدان المعالجة الحرارية، في حين أن المسألة المثارة تعلـّقت بسوء تفسير من جانب      

 ."مفتشي الوآالة

ي  —ون أن التجارب حدت بخبراء الوآالة إلى إعادة زيارة الموقع      واعتبر الدبلوماسي   مختبر جابر بن حيان البحث
تم الكشف          —المتعدد األغراض في طهران      م ي ع ل ى موق  حيث عثروا على بعض المعدات التي آانت قد نقلت إل

شوائب               .عنه ستخدمة لفصل ال وم آانت        وقال أحد الدبلوماسيَّين إن وحدة التحليل بالكهرباء الم دن اليوراني عن مع
 .وقال دبلوماسي آخر إن أجهزة آيميائية مستخدمة في العملية باتت اآلن مفقودة .جزءًا من األجهزة التي أزيلت

ولم تتكلل محاوالت الحصول  .وقال مسؤولون تابعون للوآالة الدولية للطاقة الذرية إن الوآالة لن تدلي بأي تعليق        
و  اح ف ي بنج ق إيران ى تعلي واتفهم    عل ى ه رد عل ن ال ا ع ي فيين ون ف ون المقيم سؤولون اإليراني ع الم ري، إذ امتن

 .المحمولة



 

شبهات             د من ال ي، أن تزي ى أساس تجريب و عل ومن شأن أي أعمال إيرانية في ميدان المعالجة الحرارية، حتى ول
هو فقط بصفتها مصدرًا  حتى ولو أنها تصر على أن اهتمامها بالذرة      — مهتمة بتطوير أسلحة نووية      هرانطبأن  

 .للطاقة

ة          ى رفض الجمهوري ات ردًا عل ن العقوب ة م ة رابع ًا مجموع دة حالي م المتح ابع لألم ن الت س األم درس مجل وي
وم           راء اليوراني شطاري                     —اإلسالمية التوقف عن إث اج القلب االن ووي وإنت ود الن اج الوق ى إنت ؤدي إل د ي ذي ق  ال

صادر في وقت     وأعرب ا .للرؤوس الحربية على حد سواء أخر، ال لمجلس أيضًا عن قلقه إزاء إعالن طهران المت
ستندة                        ة الم ساؤالت الوآال ة عن ت شاء وإزاء رفضها اإلجاب سابق من هذا العام، بشأن موقع سري لإلثراء قيد اإلن

 .إلى معلومات استخباراتية أجنبية والمتصلة بالشكوك حول العمل سرًا على تطوير أسلحة نووية

ي         وتعمل آلٌّ  ة، الت  من آوريا الجنوبية والواليات المتحدة حاليًا على تجربة استخدام نووي آخر للمعالجة الحراري
اعالت            اٍل من               .تعيد معالجة الوقود النووي المستهلك لتطوير نوع جديد من المف در ع سم بق ذا اإلجراء يت ولكن ه

 . لديها أي وقود مستعمل لتعيد معالجتهالتقنية وال يتناسب مع مستوى المعارف النووية إليران، التي ليس

ل                          انو، المقب ا أم ة، يوآي ام الوآال دير ع ر م ى تقري وقال أحد الدبلوماسيين إن مسألة المعدات المفقودة قد تضاف إل
بشأن إيران، والمتوقع صدوره في وقت الحق من األسبوع الحالي أو في مطلع األسبوع المقبل، الستعراضه من                  

 .يونيه/ حزيران٧لوآالة ابتداًء من جانب مجلس محافظي ا

ران                               امج إي ى أن برن شيرًا إل دة، م شافات جدي ر أي اآت رجح أن يتضمن التقري ك، ال ي دا ذل ا ع وبحسب قوله، ففيم
راء      ي لإلث امج تجريب ى برن ل عل ران تواصل العم ود، وأن إي ن الرآ ة م ر بحال راء يم ضعيف اإلث وم ال لليوراني

 %.٢٠بمعدالت أعلى تقارب 

ا          وآانت شغيل مفاعله واد لت  إيران قد بررت أصًال قرارها بدء اإلثراء بمعدالت أعلى قائلة إنها تحتاج إلى هذه الم
 .البحثي بعد انهيار صفقة رامية إلى تأمين هذا الوقود من الخارج

ران بمقايضة بعض من                            ام طه ى قي دة تنص عل ة خطة جدي ى الوآال ّدمت إل وفي وقت سابق من هذا األسبوع، ق
ابقة      —رانيوم الضعيف اإلثراء الذي لديها مقابل وقود للمفاعالت         اليو  وهي شروط تشبه تلك الواردة في خطة س

 .أآتوبر/آانت قد صيغت في تشرين األول

ى شحن                 ران توافق عل ة، إذ أن إي ازل ذي أهمي ى تن ا تنطوي عل ومن الناحية الشكلية، تبدو الخطة األخيرة وآأنه
وم                   ليتم خ )  رطل ٢ ٦٤٠( آغ   ١٢٠٠ ى يوراني ى سنة للحصول عل زنها في ترآيا وعلى االنتظار مدة قد تصل إل

ر           .ذي معدل إثراء أعلى من جانب فرنسا وروسيا        ات أآب ران اآلن مخزون دى إي ساري هو أن ل بيد أن االعتقاد ال
 .بكثير من المواد النووية

ة         أآتوبر، آانت لتؤدي إلى ا    /وعملية التبادل هذه، لو تمت في تشرين األول        متالك إيران آميات أقل بكثير من آمي
صالح لالستعمال العسكري              ) رطل ٢ ٢٠٠(األلف آيلوغرام    وم ال من المواد الالزمة إلنتاج ما يكفي من اليوراني

ى                           .لصنع قنبلة  راء إل دء اإلث ى ب راء، باإلضافة إل واد ضعيفة اإلث اج م ران إنت ت، واصلت إي ولكن، منذ ذلك الوق
 %.٢٠معدل يقارب 

  



 

ي آ والي  /ذاروف ى ح صل إل ة ي واد النووي ران من الم ة أن مخزون إي ارس، أعلنت الوآال غ ٢١٠٠م  ٤ ٦٠٠( آ
ّدر بـ                 .)رطل ا يق ى م غ،    ٢٣٠٠ومن المرجح أن تكون هذه الكمية قد ارتفعت لتصل إل  ،) رطل  ٥ ٠٠٠  نحو  – آ

ى                     اًء عل ة، بن صنع قنبل واد ل د أولبرايت من         أي أآثر من ضعفي الكمية الالزمة إلنتاج ما يكفي من الم وال ديفي  أق
شار                            شاف مؤشرات عن انت عيًا الآت ران س ابع تحرآات إي ذي ت معهد العلوم واألمن الدولي القائم في واشنطن، ال

 .سري

ران     .ويؤدي ذلك، من وجهة نظر الغرب، إلى تقويض قدر آبير من الحوافز المشجعة لعقد اتفاق      رار إي شكل ق وي
ود من الخارج أم ال            —% ٢٠راء حتى معدل يقارب     مواصلة برنامجها الرامي إلى اإلث      سواء حصلت على الوق

 . عقبة أآثر ضخامة إذ أنه يتيح إليران االقتراب أآثر من القدرة على صنع األسلحة—

 .جميع الحقوق محفوظة .٢٠١٠حقوق النشر محفوظة ألسوشييتد برس،  ©
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