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 وردت ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٧رسالة مؤرخة 

 من البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة
 حول تقرير المدير العام بشأن التقييم النھائي للمسائل العالقة

 الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي

 

  

  

ة  -١ الة مؤرخ ة رس ت األمان اير  ٧تلق انون الثاني/ين ران  ٢٠١٦ك ة إي ة لجمھوري ة الدائم ن البعث وردت م
ائي  يم النھ ام بشأن "التقي دير الع اإلسالمية لدى الوكالة، تنطوي على "موجز لتقييم إيران الشامل" حول تقرير الم

  .GOV/2015/68 الوارد في الوثيقةللمسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي" 

م طّيه نص الوثيقة المرفقة بالرسالة لإلحاطة به علًما.  -٢  وبناًء على طلب البعثة الدائمة، يعمَّ
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 الملحق

 

  )البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة
  

  موجز لتقييم إيران الشامل حول التقرير المعنون

  "لتقييم النھائي للمسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي"ا
  

مًيا،  ة رس افظي الوكال س مح ق مجل رارأغل اده الق ؤرخ GOV/2015/72 باعتم مبر  ١٥، الم انون األول/ديس ك
  .، النظر في المسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي٢٠١٥

الفقرة وعلى الرغم من أ ا، عمالً ب م بالفعل إغالقھ د ت ائل  ٩ن ھذه القضية ق ق لتوضيح المس من "خريطة الطري
ة ق، الوثيق ة الطري ووي" (خريط ران الن امج إي أن برن ة بش ة الماضية والراھن وّد )GOV/INF/2015/14 العالق ، ت

  :األعضاء إيران اإلفادة بالمالحظات العامة التالية، ُبغية تسجيل ذلك رسمًيا إلعالم الدول

ت، بموجب  اا وتكرارً أفادت إيران مرارً  -١ ا فتئ ران اإلسالمية م ة إي ة، أن جمھوري وعلى مستويات مختلف
ا أو  ة أو إنتاجھ لحة نووي اء أس ي اقتن دم الشروع ف تھج سياسة ع ة، تن لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ام معاھ أحك

ان وسيظ ووي ك ران الن امج إي يم تخزينھا أو استخدامھا. إن برن م يشر التقي لمية. فبالفعل ل ا لألغراض الس ل دائًم
  .ا لبيان إيرانالنھائي إلى الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة وُيعّد ھذا تأييدً 

ر  -٢ واردة في التقري في حين أن إيران ال تتفق مع بعض أجزاء التقييم النھائي، فإن العديد من التقييمات ال
  :تّتسق مع بيان إيران كاآلتي

امج "  - ة لبرن اد العسكرية المحتمل ق باألبع ا يتعل لم تجد الوكالة مؤشراٍت موثوقًة على تحريف المواد النووية فيم
  )٨٨إيران النووي." (الفقرة 

ه." "  - ي المتفق علي ا للجدول الزمن ق وفًق واردة في خريطة الطري ذ خريطة تم تنفيذ جميع األنشطة ال "أدى تنفي
  )٨٦زامات جوھرية بقدر أكبر بين الوكالة وإيران." (الفقرة الطريق إلى تيسير عقد الت

ي "  - ران، خارج األنشطة الت ة في إي ر معلن ووي غي ود ن اك دورة وق ى أنَّ ھن دل عل ة مؤشرات ت لم تجد الوكال
  )٧٧أعلنت عنھا إيران بأثر رجعي." (الفقرة 

ـلم تجد الوكالة أي مؤشرات تدل على قيام إيران بأنشطة يمكن ربطھ"  - وم’ا مباشرة ب دن اليوراني ة مع أو ‘ وثيق
  )٧٨بالمعلومات التصميمية الالزمة لجھاز متفجر نووي المستقاة من شبكة اإلمدادات النووية السرية." (الفقرة 

ة واألغراض "  - ر لألغراض المدني تّقر الوكالة بأن ثمة استخداًما متزايًدا للمفّجرات المجھزة بسلك قنطرة تفجي
ر ٧٩ليدية." (الفقرة العسكرية التق رات سلك قنطرة التفجي ) و"كما أفادت الوكالة سابًقا، فإّن مثل ھذا التطبيق [مفجِّ

ذه الصناعة."  ألغراض التطبيقات في صناعة النفط والغاز في إيران]، ال يتنافى مع الممارسات المتخصصة لھ
  )٣٩(الفقرة 

اق بعض النمذجة الھيدرو"  - ى انطب ة إل ة." كما تشير الوكال زة المتفجرة العسكرية التقليدي ى األجھ ة عل ديناميكي
  )٨١(الفقرة 



 

٢ 

از متفجر "  - ق بتطوير جھ ران تتعل ى وجود أنشطة في إي ة مؤشرات ذات مصداقية تشير إل وليس لدى الوكال
  .]) [إال أنه في رأينا، ينبغي أن يشمل ھذا التقييم كل الفترات٨٥." (الفقرة ٢٠٠٩نووي بعد عام 

ي أشار ت"  - ات الت نجم غشين] ھي أنشطة متسقة مع اإلعالن قييم الوكالة إلى أنَّ األنشطة التي تمت في موقع [م
ة  ه ال يمكن في كل األحوال أن تكون كمي اون وخطة العمل المشتركة، وأن متھا إيران فيما يتصل بإطار التع قدَّ

ام  ل ع ين قب نجم غش ي م د أُنِتجت ف ة ق واد النووي ن الم ى أنَّ تصميم . ويش٢٠٠٦ضخمة م ة إل يم الوكال ير تقي
نخفض الجودة  ان م ة وك وب تقني العمليات [وثائق الدراسات المزعومة] إلنتاج أمالح اليورانيوم كانت تشوبه عي

رة  ووي." (الفق ذا أحد المؤشرات ٣٠مقارنة بما كان متاًحا إليران كجزء من دورتھا المعلنة للوقود الن ّد ھ ) [وُيع
  ]".تزويري لـ"وثائق الدراسات المزعومةالقوية على الطابع ال

ام "  - ي ع ات ف ذه المعلوم يم ھ ة تقي ادت الوكال ي  ٢٠١٤وأع وم الطبيع ة اليوراني ى أنَّ كمي ا إل ار تقييمھ وأش
يقن المرتبطة  المستخدمة [في مختبر أبحاث جابر بن حيان المتعدد األغراض] ھي ضمن حدود معدالت عدم الت

  )٣١وما يتصل بذلك من قياسات." (الفقرة بممارسة حصر المواد النووية 

م"  - رة  ... وأفاد التقييم الذي جّددته الوكالة بأن تلك التجربة [المزعومة]ٍ ل ان". (الفق ة" ماريف تم في "منطق ) ٤١ت
  .][وبالتالي، فإن الوكالة تؤّكد بيان إيران بأنه لم تتم قط أي تجربة في منطقة ماريفان

ام و"  - دير الع دما زار الم ام وعن ع اھتم ي موض ى الرئيس مانات المبن ؤون الض ام لش دير الع ب الم نائ
ى." ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٠موقع بارشين في  في الوكالة ، لم يالحظا غرفة أو أي معدات ذات صلة داخل المبن
  )٥٣(الفقرة 

رات ال ر وفي ذات الوقت، ال تتفق إيران كلًيا مع بعض األجزاء من التقرير، بما في ذلك تلك الفق مقتبسة من تقري
رتين  ٢٠١١ الوكالة الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر ل الفق ل من التقييمات من قبي ين ٨٥و ٨٤أو جزء قلي ، اللت

مفادھما أنه ُيزعم وجود "ھيكل تنظيمي في إيران مناسب لتنسيق مجموعة من األنشطة ذات الصلة بتطوير جھاز 
ل  ران قب ي إي ا ف م االضطالع بھ ووي"، "ت ر ن ام متفج ة ع بعض  ٢٠٠٣نھاي م االضطالع ب قة، وت ود منّس كجھ

  ."" وأّن "تلك األنشطة لم تتجاوز مستوى دراسات الجدوى والدراسات العلمية٢٠٠٣األنشطة بعد عام 

ة أو  اد العسكرية المحتمل ونحن نرفض رفًضا قاطًعا االدعاءات بوجود "ھيكل تنظيمي" مزعوم ذي صلة باألبع
قة" بشأن ب ود منّس ل أي "جھ ة قب د  ٢٠٠٣عض األنشطة المزعوم ود بع ذلك. وإذا  ٢٠٠٣أو أي جھ ذات صلة ب

تخدام  ات ذات االس أن بعض التكنولوجي ة بش ات العلمي ن الدراس ل م دد القلي ذكورة الع طة الم د باألنش ان ُيقص ك
ة ا كانت لالستع المزدوج، ينبغي اإلشارة إلى أّن الدراسات العلمي ا م ران دائًم ا في إي ة المضطلع بھ ماالت المدني

ات ذات  وباإلضافة إلى ذلك، فإنّ  السلمية أو االستخدامات العسكرية التقليدية. ة بشأن التكنولوجي الدراسات العلمي
ر االستخدام المزدوج لم تكن أبَدا محظورة بموجب معاھدة عدم االنتشار.  وفيما يتعلق بالمزاعم الواردة في التقري

ال يمكن إنكارھا تدحض تلك المزاعم التي ُوّجھت ضد األنشطة المضطلع بھا في  حول بارشين، قّدمت إيران أدلة
  .بارشين لوقت طويل

ل المشروع  ة من قبي دان أجنبي االت بل وينبغي عدم اغفال حقيقة وجود جھود منّسقة وھيكل تنظيمي راسخ في وك
  .ق ضد إيرانكانت تھدف إلى تلفيق وثائ"  (Operation Merlin)الُمسمَّى "عملية مارلن



 

٣ 
 

اد العسكرية  -٣ ق باألبع ا يتعل ة فيم واد النووي وحقيقة أّن "الوكالة لم تجد مؤشراٍت موثوقًة على تحريف الم
رة  ووي." (الفق ران الن امج إي ة لبرن ا  ٨٨المحتمل ان دائًم ووي ك ران الن امج إي ّين بوضوح أن برن ر) تب من التقري

  .ألغراض سلمية ولم يتم تحريفه أبًدا

ا، وضع  أن رغم منوعلى ال إيران ال يمكنھا أن توافق على بعض أجزاء "التقييم النھائي"، فإنه ينبغي، في نظرن
راء  ع أن الخب دير. والواق واء، موضع تق د س ى ح ة عل ران والوكال ن إي راء م ه خب ذي اضطلع ب ر ال ل الكبي العم

ّين. وخالل المفاوضات بشأن خريطة ّي مع ى في مجال علم ذه  يختلفون في آرائھم، حت ل ھ ا مث ق، توّقعن الطري
  .من خريطة الطريق ٩الحالة المحتملة ولھذا السبب وافقنا على الفقرة 

 
 




