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  وإيضاحات تكميليةمعلومات
  من جمهورية إيران اإلسالمية حولمقدمة

 المدير العام إلى مجلس المحافظين بشأن تنفيذ الضمانات في جمهورية إيران تقرير
 اإلسالمية

 )GOV/2006/15الوثيقة (
 

 المعلومات المتحيزة إن .ية تسييس القضية النووية التقنية البحتة الخاصة بجمهورية إيران اإلسالم        يجري 
د ضللت المجتمع الدولي              يها وغير المسوغة ق بالغ ف  الطابع التقني لهذه القضية فإنها تتطلب       وبسبب .والم

ير المتخصصين    راد غ ان األف ي أذه بس ف دث ل ي التفاصيل وإال ح هابًا ف رد .إس ات  وت ي معلوم يما يل  ف
نطاق وط      ل ل م أفض ير فه ى تيس ي إل افية ترم احات إض ران    وإيض ة إي نووية لجمهوري طة ال يعة األنش ب

 :اإلسالمية
 التنويه باألهمية العظمى التي يمثلها آل من تطبيِق نظام الوآالة التفتيشي المتين على مدى أآثر من           ينبغي

 .ثالث سنوات والتعاوِن االستثنائي الذي قدمته جمهورية إيران اإلسالمية للوآالة
د وينبغي ران ق أن إي نويه أيضا ب ات،  الت ة من المعلوم يات هائل ير آم ًا من خالل توف ًا تام تعاونت تعاون

ابالت          راء مق ب إلج كرية، والترتي ع عس ل ولمواق ن ب تلف األماآ يرة لمخ نات آث راء معاي ماح بإج والس
ن      دد ضخم م أخذ ع ماح ب ا بالضمانات، والس ة له ات ال عالق م معلوم نهم، وتقدي راد بعي ع أف شخصية م

ية من موا       نات البيئ ل ومن مواقع عسكرية، وعقد اجتماعات دامت أآثر من           العي ة ب ة وغير نووي ع نووي ق
يرة في آل موضوع من المواضيع، بحيث آاد                            م آل صغيرة وآب آالف الساعات مع خبراء من أجل فه

 يوم عمل تفتيشي؛ مما يعني أن لدى الوآالة فهمًا تامًا لكل جزء من أجزاء               1700يصل ذلك إلى أآثر من      
برنامج وأ   ا أحرزت تقدما بشأن هذه األمور      ال  أن قائمة أوجه التقدم العديدة، وآذلك اإلنجازات، قد       وبما .نه

  .وردت فعًال في شتى تقارير المدير العام فليس هناك داع لتكرارها هنا
 
توقع أن تبذل الوآالة قصارى جهدها مستندًة في ذلك إلى أسس تقنية ال إلى أسس سياسية    إن  ومع . من الم

ن    ك س ؛ حيث سنكتفي بسوق    )GOV/2006/15الوثيقة  (متنع عن الخوض في تفاصيل تقرير المدير العام          ذل
 :التعليقات التالية التي تنصب على بعض فقرات التقرير التي تسببت في إحداث قدر أآبر من اللبس

 
 :20الفقرة 
ة في مناسبات سابقة          تجدر  ى الوآال د عرضت عل ورة ق يقة المذآ ى أن الوث ارة إل  بين مجموع ومن . اإلش

 صفحة هناك صفحة ونصف الصفحة فقط تتضمنان معلومات عامة عن           15صفحات الوثيقة التي تقع في       
دن على نحو يمكن ألية ورشة عادية أن تقوم به          يًا لمع ه تشغيًال آل يًا آون دو تقن ا ال يع  أما .السبك؛ وهو م

ناول معلومات عامة عن تحويل سادس فلوريد ال    يقة فتت ية الوث  المعلومات تقل وهذه .يورانيوم إلى معدنبق
مانات         ًا لض ع تمام ذي يخض يوم ال ل اليوران رفق تحوي دى م ودة ل املة الموج ات الش ن المعلوم ير ع بكث

ة  برر               ويجدر  .الوآال ا ي ناك م يس ه م ل ة؛ ومن ث تاح، للوآال ا، وستظل ت يقة أتيحت دائم أن الوث ير ب  التذآ
 ".ى توفيرهاورفضت إيران مرة أخر"العبارة التي تقول 

 
 :34الفقرة 
زم ول  يل ي تق بارة الت ه   " إيضاح أن الع ة مع راء مقابل ة بإج ماح للوآال ران الس ى  " ورفضت إي تاج إل تح

ا  .تصويب  رة    فكم  أجرى نائب المدير العام لشؤون الضمانات بالفعل مقابلة مع الشخص  36 جاء في الفق
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ت        ية ت ابالت الشخص ذه المق ن أن ه رغم م ى ال ك عل ي؛ وذل بروتوآول   المعن مانات وال اق الض جاوز اتف
 .اإلضافي

 
 :35الفقرة 

أود أيضا  "... والتي قال فيها ما يلي       2005يونيه  / إلى الكلمة التي ألقاها المدير العام في حزيران        باإلشارة 
ود الوآالة الرامية إلى المضي قدمًا في االستقصاء الذي تجريه بشأن موقعي                      ران أن تدعم جه أن أسأل إي

اق بشأن طرائق هي موضع نقاش في                -الفيسان  ى اتف ى التوصل إل شيان وبارشين؛ عن طريق السعي إل
دات ذات االستخدام المزدوج واالطالع على                          نة المع ة معاي يح للوآال ك أن يت الوقت الراهن؛ فمن شأن ذل

 .نفيذها؛ نود أن نقول إنه تم االتفاق على طريقة معينة وتم ت"شيان-معلومات أخرى تتعلق بموقع الفيسان
 : هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى النقاط التاليةوفي

 
 . تقرير المدير العام من أية إشارة إلى الطريقة المتفق عليهاخال • 

 
ناءً  •  ى أال تقدم الوآالة سوى قائمة واحدة بمعدات                    ب اق عل م االتف ورة ت ى الطريقة المذآ  عل

ذ  دات وأخ ى السماح بإجراء فحص موقعي للمع م إضافية وعل ا ت ية، وهو م نات بيئ عي
 . أن الوآالة عادت، خالفًا لذلك، فقدمت قائمة أخرى ألول مرةإال .تنفيذه فورًا

 
 يعكس التقرير على نحو واف هذا التعاون االستثنائي الذي يتجاوز االلتزامات الرقابية             لم • 

  .بل ويتجاوز البرتوآول اإلضافي نفسه
 

 :36الفقرة 
ول إن       إن بارة التي تق يزر ومعدات                  " الع دات الل ية ومع تغذية الكهربائ دات ال ع الكهربائي ومع دات الدف مع

 ذلك قدمت ومع .هي عبارة غير صحيحة ألنه لم يتم شراء أي من المفردات المذآورة          " التفريغ استخدمت 
 .إيران إلى الوآالة الوثائق المستفسر عنها من أجل تيسير حسم هذه القضية بسرعة

 
 :37الفقرة 

يما  تعلقة باالستفسارات بشأن أنواع معينة من الصلب والتيتانيوم والزيت الخاص،             يخ  ف ص المعلومات الم
يناير / آانون الثاني  26تجدر اإلشارة إلى أن هذه المعلومات قدمت إلى الوآالة أثناء االجتماع المعقود في               

2006. 
 

 :38الفقرة 
ة رى   "جمل يع األخ ناول المواض ران أن تت ررة "رفضت إي رة ، المك ي الفق يدًا،  40ف اغة ج ، ليست مص

تعدادها ألن تأخذ بعين االعتبار أية قضايا تتعلق بالتفويض القانوني للوآالة وأن              ًا اس دت دوم د أب ران ق فإي
 .تقدم إيضاحات بشأنها

 
 :46الفقرة 

يما  بارة      ف تعلق بع اء والخروق   " ي ارة إلى أن أقصى ما حدث هو إخفاق في اإلبالغ في              "اإلخف  ، تجدر اإلش
ة أنشطة محظورة           ا بأي ة له ه ال عالق ردات ثبت أن نه عن مف فأسفرت عن خروق " ثم فإن عبارة ومن. حي

 .، ليست مبرَّرة46، الواردة في الفقرة "عديدة اللتزامها باالمتثال لهذا االتفاق
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 : اإلشارة آذلك إلى ما يليويتعين
 

ام               زار رة في ع ران ألول م ام إي ر الع م إب      2000 المدي تها ت الغ سيادته على نحو مستفيض باعتزام      ، ووق
نة في ميدان تكنولوجيا دورة الوقود النووي وتشييد                ية االضطالع بأنشطة معي ة اإليران ة الذري ئة الطاق هي

ثل مرفق تحويل اليورانيوم       تلك األنشطة، م ة ل رافق الالزم  أن إيران لم تتقيد بعد بالترتيبات وصحيح .الم
ثًا، إال  ة حدي ية المعدَّل رفق الفرع تعلق بم ات التصميمية الم تبيان المعلوم ا قدمت عن طيب خاطر اس أنه

يوم في أصفهان   ل اليوران ، أي قبل أربع سنوات 2000 تلقت الوآالة االستبيان المذآور في عام وقد .تحوي
نها عنده أن تبلغ الوآالة بموجب اتفاق الضمانات الشاملة الخاص                         ًا م ان مطلوب ذي آ بًا من الموعد ال تقري

يقة  (ا به  ذا  ).INFCIRC/214الوث ثل مرفق تحويل         وه نة، م ة الكشف عن أنشطة غير معل ناه أن مقول  مع
 .اليورانيوم، أو اإلخفاء هي مقولة باطلة تماما

 
ة    إن اء " آلم تحدة أول من استخدمها ثم استخدمتها أمانة الوآالة بعد ذلك في                  " إخف ات الم التي آانت الوالي

ة خاطئة ومضل      رها هي آلم ى أقصى حد  تقاري  إخفاًء عدم تقديم تقرير عن أنشطة معينة، مثل فليس .لة إل
ران ُملَزمة بإبالغ الوآالة عنه من خالل استبيان معلومات تصميمية بموجب                ووي آانت إي إنشاء مرفق ن

ا   املة الخاص به اق الضمانات الش يقة (اتف بل ) INFCIRC/214الوث واد  180ق ال الم ن إدخ ط م ًا فق  يوم
 .حددة في المرفقالنووية الم

 
ل  رابة                ب نذ ق دأ م د ب نووية ق وى ال ناء محطة بوشهر للق ان ب ًا، فإن إيران آانت ُملَزمة  25 حتى إذا آ  عام

بل     فاتها ق ن مواص ات ع ا ومعلوم ن وجوده ر ع تقديم تقري نووية   180ب واد ال ال الم ن إدخ ط م ًا فق  يوم
ود ( ول  .في المحطة  ) الوق ثل      والق رافق أخرى، م ى م ة في ناتانز      نفسه ينسحب عل راء المقام  محطة اإلث

الغ الوآالة بشأنها حتى قبل أن تصبح إيران ملزمة باإلبالغ عنها بأربع                      م إب يوم، ت ل اليوران ومرفق تحوي
 اإلشارة إلى أن تقارير تنفيذ الضمانات التي تصدرها الوآالة تتضمن حاالت إخفاق آثيرة وتجدر .سنوات 

 .لَّط عليها األضواءجدًا من جانب دول أعضاء أخرى لم ُتَس
 

م على نوايا الدول األعضاء، ومن ثم فإن            واألدهى  ا أن تحك ًا وال بإمكانه ا قانون يس بمقدوره ة ل  أن الوآال
 .استعمال آلمة إخفاء جاء خارجًا عن السياق

 
 :49الفقرة 

يما  تلوث باليورانيوم       ف ألة ال تعلق بمس  اإلشارة إلى أن الشديد اإلثراء واليورانيوم الضعيف اإلثراء، تجدر       ي
 :، باإلبالغ عما يلي2003إيران قامت، منذ مطلع عام 

 
  حاالت التلوث تلك ليست ناشئة عن أنشطة إيرانية،أن • 

 
  منشأ حاالت التلوث آٍت من الخارج عبر مكونات ملوثة مستوردةوأن • 

 
د  نات على نطاق واسع وإجراء مقابالت، آما قدمت                 وق ة أخذ عي ران للوآال  طواعية آل الوثائق   أتاحت إي

د .ذات الصلة ران، خلصت  وبع ارج إي يًا خ ي تمت جزئ ة واالستقصاءات الت ذي أجرته الوآال يم ال  التقي
ول      ة في أيل بتمبر /الوآال ى أن     2005 س يل العينات البيئية تميل إجماًال نحو تأييد أقوال إيران          " إل تائج تحل ن
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وث باليور         ا لوحظ من تل ي لمعظم م أ األجنب  الوآالة بعد زمن وخلصت ".انيوم الشديد اإلثراءبشأن المنش
 .طويل إلى صدق مقولة إيران بهذا الصدد

 
يد  ية االستقصاء التي ُتجرى في آل مرحلة تقدم تقارير وتخلص، بناًء على                     ب ة آانت طوال عمل  أن الوآال

 .نتائجها األولية، إلى استنتاجات ثبت الحقًا أنها سابقة ألوانها وخاطئة
 

ات تم الحصول عليها من بلدان أخرى قد أثبتت                      ف  وأخيرًا،  أخوذة من مكون نات الم يل العي يات تحل إن عمل
ران      ا إي بقع  .صحة المعلومات التي أوردته يلة الظاهرة على الطيف آمحصلة لمشاآل في النمذجة  وال  القل

ر العام للوآالة لشؤون الضمانات في الجلسة ا               يد نائب المدي ك الس اد بذل ا أف إلعالمية التقنية الرياضية، آم
ن آذار  ث م وم الثال دت ي ي ُعِق ارس /الت ة  2006م تَغّل آذريع ات أو أن ُتس ة التباس د أي ي أن توِج ، ال ينبغ

 . مفتوحًاP2 وP1إلبقاء ملف أجهزة الطرد المرآزي طراز 
 

 :50الفقرة 
لطرد المرآزي  قدمت جمهورية إيران اإلسالمية بالفعل معلومات شاملة عن التسلسل الزمني ألجهزة ا       لقد

ع  P2 وP1طراز  ة لمواق نة آامل ا أتاحت إجراء معاي ن، آم راد المعنيي ع األف ة ُأجِريت م ن خالل مقابل  م
نات مسحية، وقدمت وثائق تتعلق بالشراء والشحن، ومعلومات سرية مفصلة عن التفاعل         شتى، وأخذ عي

م في القضايا وتصل إلى قرار بش  وينبغي  .مع الوسطاء   ة أال تحك أنها على أساس معلومات متحيزة  للوآال
ائق تثبت وجود تضارب من أي نوع مع ما سبق أن                                   ة وث ران أي ى إي دم إل م تق ا ل ا، حيث إنه تّد به وال ُيع

 .أآدته إيران
 

 :51الفقرة 
يما  ة عن العمل المتعلق بتصميم جهاز الطرد المرآزي طراز                ف تعلق بسؤال الوآال  في الفترة الواقعة    P2 ي

ن عامي        ا بي م تكن هناك أية أعمال           2002 و1995م ه ل د أن ي بعض التفسيرات التي تؤآ يما يل ورد ف ، ن
 :، وهي التفسيرات التي ُقدِّمت إلى الوآالة لكن لم يتم تأآيدها في التقرير2002-1995خالل الفترة 

 
 ؛P-2 وليس P-1 المشروع الوطني ينَصّب على الطراز أن ▪ 
 ثراء بالطرد المرآزي؛ لدى إيران أية خبرة بعملية اإلليست ▪ 
م  ▪  ة بشأن الطراز             ل ارات الالزم د المه ران بع أ الجسيم     P-1 تكتسب إي إن من الخط ذا ف ، ل

ًا آالطراز                  ثر تقدم وذج أآ ى نم أة إل تقال فج يًا االن بل التمكن من الطراز         P-2تقن . P-1، ق
 وهذا أيضًا هو ما أآده خبير اإلثراء البارز التابع للوآالة؛

ان  ▪  السابق لهيئة الطاقة الذرية اإليرانية يؤمن بشدة أنه ال يتعين القيام بأي عمل              الرئيس   آ
 ؛P-1 قبل إنجاز الطراز P-2بشأن الطراز 

دِّد  ▪   بحالة جيدة إلى حد P-1 بالتوقيت الذي يكون فيه الطراز  P-2 زمن البدء في الطراز ُح
 ؛2002ما، ومع بداية العقد المبرم مع أحد األفراد في عام 

  الواردة من الخارج في فترة العقد؛ P-2 االستعالم عن المفردات الخاصة بالطرازبدأ ▪ 
  P-2 مدة عقد مبرم مع أحد األفراد ما تم تأآيده حول األعمال المنجزة بشأن الطرازتثبت ▪ 

 في التوقيت المشار إليه؛
ة األنشطة التي قام بها ذلك الفر                سبق  ▪  ة أن استعرضوا بدق د وصدقوا على    لمفتشي الوآال

 التقرير المرحلي الذي يخصها؛
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و  ▪  د أدارت مشروع الطراز             ل ران ق ، 2002-1995( خالل الفترة المذآورة      P-2 آانت إي
الفجوة    د اشترت إذن بعض المفردات آمغنطيسات مثًال من الخارج،      )المسماة ب ، لكانت ق

از واحد طراز         يع وتشغيل حتى جه  حصلت   المعلومات التي  وتثبت  .P-2بغرض تجم
رافًا   مل دوًال أط ن مصادر تش ة م يها الوآال ب  (عل ن جان راء م تعالم أو ش اريخ أي اس ت

ران لمغنطيسات    تَّخذ أية تدابير من هذا القبيل قبل موعد العقد المبرم مع أحد                 ) إي م ُت ه ل أن
 ؛2002األفراد في عام 

و ▪  تعلق بالطراز  ل ال ت د قامت بأعم ران ق ت إي يهP-2 آان ازات ف ان  وحققت إنج ا آ ا، لم
راز       أن الط وال بش ة أم تثمار أي ي واس روع الوطن ي المش تمرار ف يًا االس ي P-1منطق  ف

 .ناتانز
 
 . الوآالة لم تعترف بهذا المنطق لألسف آي ال ُيغلق ملف تلك القضيةلكن

 
 :52الفقرة 
ا بدقـّة في الوثائق الرقابية م                     السلطة  د سبق تحديده ة ق ا الوآال تع به ية التي تتم ثل اتفاق الضمانات    القانون

ثـّفة أجرتها الدول األعضاء مع الوآالة                      يجة مفاوضات مك بروتوآول اإلضافي، التي آانت نت املة وال الش
  .مع مراعاة أحكام آل من نظام الوآالة األساسي ومعاهدة عدم االنتشار

 
ذا دول األعضاء ويجبول يها ال تفاوض عل ودة يجب أن ت ية إضافية منش لطة قانون ة س إن أي تمد  ف  أن تـُع

يًا إضافيًا جديداً        يرًا رقاب بارها تدب  على ذلك، ليس لطلب الوآالة هذا أية عالقة بالقضية النووية           وبناء .باعت
ران ي، .الخاصة بإي ام  وبالتال تها بموجب األحك اء بوالي ى الوف ادرة عل ة آانت ق ترض أن األمان ن المف  م
  .الرقابية المذآورة

 
إن الطلب المتعلق        ومع  ك، ف بتدابير الشفافية يتجاوز إلى حد بعيد والية الوآالة، وال يترتـّب على إيران     ذل

دة مواقع عسكرية، وبأخذ عيـّنات بيئية                   نة ع د سمحت بمعاي ذا الصدد، فهي ق ية في ه تزامات قانون ة ال أي
رها في هذا التقرير              وارد ذآ نات ال ع والعيـّ ى المواق  30ن  مالحظة أنه أخذت أآثر موتجدر  .باإلضافة إل

يل العيـّنات البيئية إلى وجود مواد نووية في تلك األماآن،                           تائج تحل م تشر ن ع عسكرية ول نة من مواق عيـّ
  .بما في ذلك موقع الفيسان

 
ام في الفقرة           ر الع اد المدي وجرى تحليل عيـّنات النباتات  "...:  بما يلي  GOV/2004/83 من الوثيقة    102وأف

  ".شيان، ولم يكشف تحليلها عن أي دليل على وجود مواد نووية-الفيسانوالتربة التي تم جمعها من موقع 
د  دة أشخاص، وتسليم عدة                 وق ابالت مع ع ك إجراء مق ا في ذل ة بم فافية بصورة تام ير الش يل تداب م تفع  ت

  .وثائق، وفحص المعّدات
تائج ـّد  ون بما تجس يش حس يات التفت ى أن      ت عمل الء إل حة بج ارة واض ي إش رة ه ذه الفق ي ه زاعم  ف الم

نها، ال   ة م ية المدعوم ريكا والجماعة اإلرهاب نوات من جانب أم ن ثالث س ثر م دى أآ ى م تمرة عل المس
د أنفقت قدرًا آبيرًا من الوقت والجهد على إجراء عمليات تفتيش، وأخذ عيـّنات،             ة ق ا وأن الوآال أساس له

يما بي                   يًا ف رًا سياس ا أشاع توت ائق، مم ابالت، واستعراض وث ن الدول األعضاء وألحق الضرر     وإجراء مق
وال تعويضه     ن األح ال م ن بح ا ال يمك و م ة، وه المية والوآال ران اإلس ة إي ن جمهوري ل م بمصداقية آ

 .  آن األوان إليقاف مثل هذا التوجه غير المـُبّرروقد .بسهولة
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 :53الفقرة 
ادرة على استنتاج عدم وجود مواد و                   من  م تكن ق ة ل أنشطة نووية غير معلنة     األساسي مالحظة أن الوآال

ا حتى ضمن البلدان المتقدمة في الصناعة النووية        8إال في     ندرج معظمه دان ال ت  ليس عدًال وبالتالي، . بل
  .ومبّررًا إلقاء اللوم على إيران في هذا الصدد

ى  باجة هذه الفقرة تعبـّر عن             وعل رغم من أن دي وب أن الوآالة لم تَر أي تحريف في المواد النووية ص" ال
ة أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى         ، فإن الوآالة تقدم إدعاًء افتراضيًا بشأن أنشطة ذات منحى          "أسلحة نووي

ّدم      ك   –عسكري دون أن تق يًال على تلك المزاعم التي تّدعي الوآالة بأنها  - مع ذل المعلومات المـُتاحة " دل
 ". للوآالة مؤخرًا

 
 :54الفقرة 

يس  بارة    ل تامة   " لع فافية ال نووية             "الش يز في سياق األنشطة ال يل  .تعريف واضح ومتم  على ذلك هو والدل
بروتوآول    اوز ال ا وتج اق الضمانات الخاص به اوز اتف ًا تج ة تعاون ع الوآال ت م ي تعاون ران الت ثال إي م

ه، إال أنها لم ترض الوآالة التي ظلت تكرر نفس هذا الطلب                           ك آل د من ذل ى أبع ل وذهب إل  .اإلضافي، ب
 اإلشارة إلى   وتجدرير الواضح إلى أي شوط ينبغي أن تذهب تلك الشفافية وما هي حدودها؟               أنه من غ   أي

 .أن أية تدابير شفافية يجب أن تنفذ على نحو يحترم سيادة الدول األعضاء وآرامتها وأمنها القومي
  . إلى ذلك أن جميع الطلبات المكررة في تلك الفقرة قد لبيت فعًالأضف

 




