
 

 

22-02475A 

INFCIRC/996 
 2022 حزیران/یونیو 21

 
 عام توزیع 

 عربي
 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

 

خة  وردت من البعثة   2022حزیران/یونیھ   3رسالة مؤرَّ
 الدائمة لجمھوریة إیران اإلسالمیة لدى الوكالة 

 

 
 
 
خة   -1 ــفویة مؤرَّ ــالمیة   2022حزیران/یونیھ   3تلقَّت األمانة مذكرة شـ من البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسـ

 لدى الوكالة.

ــاحیة لكي تطلع علیھا جمیع الدول   -2 ــفویة ومذكرتھا اإلیضــ م طیَّھ المذكرة الشــ ــبما ھو مطلوب، تُعمَّ وحســ
 األعضاء.

 



INFCIRC/996 
 الملحق 
 

 1  الصفحة

 البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسالمیة 
 لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى 

 

 2022حزیران/یونیھ   3فیینا، 

 

 1200306الرقم 

 

ا   تـھدي البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة ـلدى مكـتب األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـیة األخرى في فییـن
ــأن تقریر   ــاحیة بشـ فھا أن ترفق طیَّھ مذكرة إیضـ ــِرّ تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (األمانة)، ویشـ

ات ا اـن اق الضــــــم ة المعنون "اتـف اـل ام للوـك ة إیران  الـمدیر الـع ــار مع جمھورـی اـھدة ـعدم االنتشـــ لمعقود بموـجب مـع
خة GOV/INF/2022/26اإلسالمیة" (الوثیقة    ).2022أیار/مایو   30، المؤرَّ

وتودُّ البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلســالمیة أن تطلب تعمیم المذكرة اإلیضــاحیة المرفقة على الدول األعضــاء  
 .INFCIRCونشرھا في شكل نشرة إعالمیة 

وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسالمیة لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى في فیینا ھذه  
 الفرصة لتعرب مجدداً ألمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 [الختم] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة  إلى:
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 الوكالة
 



 

 1  الصفحة

 مذكرة إیضاحیة

 تعلیقات ومالحظات جمھوریة إیران اإلسالمیة على

 تقریر المدیر العام بشأن 

 اإلسالمیة اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار مع جمھوریة إیران 

خة GOV/2022/26الوثیقة   2022أیار/مایو  30، المؤرَّ

 تعلیقات عامة: -ألف

تـامـاً اللتزامـاتھـا بموجـب اتفـاق الضـــــمـانـات الشـــــاملـة   -1 تمتثـل جمھوریـة إیران اإلســـــالمیـة امتثـاالً 
ق ُمحكم ) الذي یكفل للوكالة المحافظة على اـستمراریة المعرفة باـستخدام نظام تحقُّ INFCIRC/214 (الوثیقة

ال مثـیل ـلھ في منظوـمة التحقُّق الـخاصـــــة ـبالوـكاـلة، بـما في ذـلك ـتدابیر االحتواء والمراقـبة المتعلـقة بـما ـلدى  
 إیران من مواد نوویة وما تضطلع بھ من أنشطة نوویة. 

وفي ضـــوء تعزیز التعاون مع الوكالة، وافقت إیران أیضـــاً في مناســـبتین على إبرام البیانین المشـــتركین   -2
خین   ة  2022آذار/ـمارس    5و  2020آب/أغســـــطس    26المؤرَّ ة إیران اإلســـــالمـی ذت جمھورـی ذین نفـَّ ، الـل

 أحكامھما تنفیذاً كامالً.

وتســــتند المواقع المشــــار إلیھا في التقریر الحالي المقدَّم من المدیر العام إلى ادعاءات یثیرھا طرف ثالث   -3
وتجدر اإلشــارة إلى أنَّھ عمالً بمبدأ القانون    اس قانوني.ولیس لھا أســ -ھو النظام الصــھیوني   -ســیئ النیة  

أنَّ   ل ـب اـئ دولي الـق ا"اـل ة وال تنفعـھ الـث دات ال تُلزم األطراف الـث اـھ ادة  "المـع ك الـم ذـل ا    34، وـك ة فییـن اقـی من اتـف
ا یلي: ة التي تنصُّ على ـم دولـی ات اـل دول والمنظـم ة بین اـل دات المبرـم اـھ انون المـع دة "ال تنشـــــئ    لـق اـھ المـع

ــاھا"، ــمانات دون   التزامات أو حقوقا للدولة الغیر بدون رضـ ــت طرفاً في اتفاق الضـ فال یجوز لجھة لیسـ
االنضمام إلى الصكوك المعنیة، أن تستغلَّ بعض الحقوق والمزایا المذكورة في االتفاق وأن تستخدمھا ضد  

 ة لھ.أي طرف من أجل إثارة أي ادعاء وإقحام الوكالة في تحقیق ال نھای

 التعلیقات على التقریر، الخلفیة: -باء

ئلة المتعلقة بإمكانیة   2019من التقریر على ما یلي: "وحدَّدت الوكالة في عام   3تنص الفقرة   -1 عدداً من األـس
ــلة بالمجال النووي في إیران لم یتم اإلعالن عنھا للوكالة، وطلبت من  ــطة ذات ص وجود مواد نوویة وأنش

ــئلة، عمالً بالمادة   إیران تقدیم ردود على من  4من اتفاق الضــــمانات والفقرة (د) من المادة   69ھذه األســ
 وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ما یلي:  البروتوكول اإلضافي".

ا، بین التزاـمات اـلدول األعضـــــاء بموـجب اتـفاق   - مـما ـیدعو للقلق أنَّ الوـكاـلة تخلط عـمداً، ـبل وســــــیاســـــیـ�
 امات بموجب البروتوكول اإلضافي.الضمانات الشاملة وااللتز

ان یلزم   - اً أيَّ موقع غیر معلَن ـك د في إیران مطلـق ان، فلم یوـج ت إیران في كثیر من األحـی ا أوضــــــح وكـم
وتظلُّ أنشــطة إیران النوویة ســلمیة وخاضــعة لضــمانات    اإلعالن عنھ بموجب اتفاق الضــمانات الشــاملة.



g 2  الصفحة  

في ھذا الـصدد ال أـساس    "القلق"كالة لھذه المـسائل وإعرابھا عن ولذلك، فإنَّ ذكر الو الوكالة بكامل نطاقھا.
 لھ من الصحة.

 ولم تنظر إیران في طلبات الوكالة في البدایة، للسببین التالیین: -

o   ــحیحة المطلوبة، في حدود لم تكن طلبات الوكالة مدعومة بالمعلومات والوثائق واألدلة الصـ
 ما یتصل بأغراض الضمانات.

o   :دت الوـكاـلة وـلذـلك، ـفإنَّ بـیان الوـكاـلة لم یكن دقیـقاً في الفقرة التي ـجاء فیـھا ـما یلي ".... وزوَّ
لة..." ــَّ ــاً بالمعلومات المفصــ ــحیحة دعماً إیران أیضــ م أي معلومات صــ ، ألنَّ الوكالة لم تقّدِ

 لطلبھا.

:4وفي الفقرة   -2 ــاً أنَّ ــ 2"... الموقع   ، تذكر الوكالة أیضـ ــویة  قد خضـــع في السـ ابق ألنشـــطة تطھیر وتسـ
ــورة مكثَّفة، [و] خلص تقییم الوكالة إلى أنَّھ ال توجد قیمة تحقُّقیة في إجراء معاینة تكمیلیة  ــي بصـ لألراضـ

 وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ما یلي: في ھذا الموقع".

ــان - ــیان في -ُمنَِحت الوكالةُ إمكانیة معاینة موقع الفیسـ وأخذت الوكالة عینات   .2004حزیران/یونیھ   28شـ
وأـفادت إیران ـبأنـَّھ ال توـجد "أي مواد نووـیة یمكن اإلعالن   بیئـیة شـــــمـلت الترـبة والنـباـتات في ـھذا الموقع.

 شیان القیام بأنشطة نوویة متصلة بدورة الوقود".-عنھا وفقاً لضمانات الوكالة" وبأنَّھ "لم یجر في الفیسان

ث ف - ــیحات التي قدَّمتھا إیران حول تجریف  ولم تعثر الوكالة على أي تلوُّ ي ذلك الموقع، وبناًء على التوضــ
بأنَّ   GOV/2005/67، وختاماً أفادت الوكالة في الوثیقة  2005شــــیان، في آب/أغســــطس  -موقع الفیســــان

 شیان.-المعلومات التي قدَّمتھا إیران تبدو متماسكة ومتسقة مع توضیحھا بشأن تجریف موقع الفیسان

ــار المدیر العام یشـــعر بقلق عمیق من أنَّ مواد نوویة كانت   من التقریر على ما یلي: 5فقرة  وتنصُّ ال -3 "صـ
ا لیس معروـفاً   موجودة في مواقع غیر معلـنة في إیران وأنَّ المـكان اـلذي توـجد فـیھ ـھذه المواد النووـیة ـحالیـ�

 وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ما یلي:  للوكالة".

ار م - أخوذة من المواقع  ال یمكن اعتـب ة الـم ات البیئـی ة في العیـن ات یورانیوم طبیعـی جرد العثور على جســـــیـِّم
مؤشــــراً على أنَّ كمیة من المواد النوویة كانت موجودة في ھذه المواقع، في حین خلصــــت الوكالة، على 

ــبان ــباب    نحو غیر صــحیح، إلى أنَّ موادَّ نوویة كانت موجودة في ھذه المواقع دون أن تأخذ في الحس األس
 المحتملة األخرى.

رة. - ــاس قانوني وھي اتھامات متھّوِ ِرَح مراراً للوكالة، فإنَّ ادعاءاتھا لیس لھا أس ــُ وفي واقع األمر،   وكما ش
ال توـجد أيُّ مواد نووـیة غیر معلـنة في إیران، ومزاعم الوـكاـلة ال تســـــتـند إال إلى معلوـمات ـكاذـبة وملفـقة  

 الصھیوني غیر الشرعي الذي یمتلك ھو نفسھ أسلحة نوویة.قدَّمھا النظام  

وقد أوضـــحت إیران، في مداوالتھا مع الوكالة، افتراضـــاتھا بشـــأن األســـباب المحتملة لوجود جســـیِّمات   -
ــأ ھذه   الیورانیوم في المواقع التي أفادت بھا الوكالة. ــاف منشــ ــتنفدت إیران كل محاوالتھا الكتشــ وقد اســ

النظر    الجســـــیـمات. إلى أنَّ إیران لم تتمكن بـعُد من العثور على أي أســــــباب تقنـیة لوجود جســـــیِّـمات  وـب
الیورانیوم المذكورة، فإنَّ ذلك یعني ضــمناً إمكانیة أنَّ تكون ھناك عناصــر خارجیة (تخریبیة) ضــالعة في 

 تلویث تلك المواقع.



3  الصفحة  

ینصُّ   من تقریر الوـكاـلة،    6-7فقرة  ، اـلذي أُغِلق نتیـجة للتـعاون من ـجاـنب إیران وفـقاً لل2وبشـــــأن الموقع   -4
ــافیة في مختبرات جابر بن   على ما یلي:  4-7التقریر كذلك في الفقرة   ــطة تحقُّق إضــ "أجرت الوكالة أنشــ

خة   .حیان ، بأنَّھا في حین 2022كانون الثاني/ینایر   14ونتیجة لذلك، أبلغت الوكالة إیران، في رسـالة مؤرَّ
ـنة في مختبرات ـجابر بن حـیان، فلم یمكنـھا أن   لم تتمكن من تـحدـید القرص المعني من بین األقراص المخزَّ

ھر وأُعید ســبكھ ومن الممكن أن یكون قد صــار اآلن جزءاً من   تســتبعد احتمالیة أن یكون القرص قد صــُ
ان. ابر بن حـی ا في مختبرات ـج ة المعلن عنـھ د   مخزون المواد النووـی ة من توكـی اـل ك فلم تتمكن الوـك ومع ذـل

 وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ما یلي:  لحالي للقرص المذكور".الموقع ا

إنَّ االدعاء بوجود موقع آخر غیر معلن یحتوي على یورانیوم طبیعي على شــكل قرص معدني یســتند إلى  -
 مزاعم كاذبة وملفقة من النظام الصھیوني غیر الشرعي دون أي أساس.

نیوم لم یكن یُنتَج في الســـــابق إال في مختبر ـجابر بن حـیان اـلذي  وـقد ذكرت إیران مراراً أنَّ مـعدن الیورا -
وكان خاضــعاً باســتمرار لتدابیر الوكالة الخاصــة باالحتواء    2003تحققت منھ الوكالة عدة مرات منذ عام 

الوكــالــة (الوثیقــة    والمراقبــة. تقریر  في  الحقیقــة  ھــذه  التــالي:  GOV/2015/68وقــد وردت  النحو  ) على 
ــار تقییمھا إلى أنَّ كمیة الیورانیوم الطبیعي   2014لوكالة تقییم ھذه المعلومات في عام  وأعادت ا ..." وأشــ

المـستخدمة ھي ضـمن حدود معدالت عدم التیقن المرتبطة بممارـسة حصـر المواد النوویة وما یتصـل بذلك  
  یة ھذه المـسألة. ومن ثمَّ فقد تحققت الوكالة بالكامل من ھذا المـشروع في الماـضي وتمت تـسو  ".من قیاـسات

اســتناداً إلى معلومات غیر   2004-2003ومن المؤســف أن تعید الوكالة فتح مســألة مغلقة تعود إلى الفترة  
 صحیحة.

ام الوـكاـلة مـنذ ـعام  - وعلى الرغم من أنَّ جمیع المواد النووـیة المتعلـقة بـھذا المشـــــروع ـكاـنت مختوـمة ـبأخـت
الوكالة قد لجأت أحیاناً إلى االســتناد إلى افتراضــات وھمیة جدیدة بناًء ، فإنَّھ من المؤســف للغایة أنَّ 2003

 على معلومات غیر صحیحة أُضیفت إلى ھذا التقریر ومن قدَّمھا ھو عدو إیران الماكر.

  [لم]   ومن المؤســف للغایة أنَّھ في حین أنَّ الوكالة خلصــت في رســالتھا وكذلك في ھذا التقریر إلى أنَّھ "... -
ــار اآلن  ــبكھ ومن الممكن أن یكون قد ص ھر وأُعید س ــُ ــتبعد احتمالیة أن یكون القرص قد ص یمكنھا أن تس

ة المعلن عنھـا في مختبرات جـابر بن حیـان ة عـادت مرة جزءاً من مخزون المواد النووـی إنَّ الوكـاـل "، ـف
بحث عن قرص مفترض أخرى، استناداً إلى معلومات غیر صحیحة، وغیَّرت استنتاجھا في ھذا التقریر وت

 في مكان مجھول!

 التعلیقات على اإلجراءات المتخذة في أعقاب البیان المشترك -جیم

آذار/ـمارس   19"واســـــتعرضـــــت الوـكاـلة المعلوـمات المـقدَّـمة من إیران في    ، ـتذكر الوـكاـلة ـما یلي:10في الفقرة  
بق إلیران تقد  2022 یمھا للوكالة، ولكنھا تضـمنت أیضـاً معلومات وتبیَّن لھا أنَّھا في غالبیتھا العظمى معلومات ـس

ئلة الوكالة".  جدیدة اضـطلعت الوكالة بتقییمھا بعد ذلك. وفي   ولم تُِجب المعلومات المقدَّمة من إیران على جمیع أـس
 ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ما یلي:

ــترك المتفق علیھ، في  - ــان/أبریل   4وفقاً للبیان المشـ دت وفي حدود الجدو  2022نیسـ ل الزمني المحدَّد، زوَّ
جمھوریة إیران اإلسالمیة الوكالةَ بجمیع المعلومات التي طلبتھا فیما یتعلق بالمواقع المحدَّدة، والتي كانت،  
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وینبغي التأكید مجدداً أنَّ جمھوریة إیران اإلسالمیة قد أوفت بجمیع  كما قیل، تحت سیطرة القطاع الخاص.
 بت على جمیع أسئلة الوكالة بطریقة تعاونیة للغایة.التزاماتھا في ھذا الصدد وأجا

 التعلیقات على تقییمات الوكالة المتعلقة بكل موقع:

 وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ما یلي:  "ماریفان":– 4حول الموقع   1-في القسم دال -1

لة وغیر معلوم بالنســبة  باســم "ماریفان" ھو غیر ذي صــ 4المنطق الذي تســتند إلیھ تســمیةُ الوكالة للموقع   -
ت ـھذا الموقع حتى وـقت قرـیب ـباســـــم "آـباده". وعالوة على ذـلك، ـفإنَّ    إلیران ألنَّ الوـكاـلة ـكاـنت ـقد ســـــمـَّ

ة   ا الوارد في الوثیـق ان" في تقریرـھ اریـف ة بموقع یُســـــمى "ـم ة المتعلـق ــأـل ت المســـ د أغلـق ت ـق اـن ة ـك اـل الوـك
Gov/2015/68  خة  ).2015من تقریر عام    41انظر الفقرة  (  2015كانون األول/دیسمبر  2المؤرَّ

ئلة المـستمدة  ورد�  - ئلة الوكالة بـشأن ھذا الموقع، فقد ردَّت إیران مراراً بأنَّھا ال تعطي أي قیمة لألـس ا على أـس
 من معلومات ملفقة قدَّمھا النظام الصھیوني غیر الشرعي.

دت إیران بوثائق داعمة عن الموقع - ــمى "ماریفان". وادَّعت الوكالة أنَّھا زوَّ وھذه الوثائق التي تدَّعي   المســ
الوكالة تقدیمھا لیست سوى صورتین من مكان مجھول ال یمكن اعتبارھما دلیالً حقیقی�ا على اإلطالق، ألنَّھ 

 من السھل صنعھما، ومن ثمَّ لیست لھما أي قیمة قانونیة أو تقنیة.

ا إشـارة الوكالة إلى وجود أجھزة للكشـف عن  - النیوترونات في ھذا المكان، فال تسـتند إلى أي أسـاس في  أمَّ
ورغم ذلك، وبالرغم من أنَّ أســئلة الوكالة لم تكن مســتندة إلى   الضــمانات أو حتى البروتوكول اإلضــافي.

ــمانات عندما طلبت معاینة ھذه المواقع، فإنَّ جمھوریة   ــلة بالغرض من الضـ ــحیحة ذات صـ معلومات صـ
عت بمنح الوكالة إمكانیة المعاینة وقدَّمت تفســـیرات بشـــأن  إیران اإلســـالمیة، بناًء ع لى حســـن نیتھا، تطوَّ

 التاریخ الكامل للمخابئ واستخدامھا وحتى طریقة عملھا.

ــق مع الوثائق   - ــتفیض، اعتبرت الوكالة أنَّ المعلومات التي تلقَّتھا من إیران ال تتسـ ورغم ھذا التعاون المسـ
ب إال ذكورة، ال لســــــب ة الـم ة    المزعوـم ة والملفـق ائق غیر الصـــــحیـح اد دون مبرر على بعض الوـث االعتـم

  واستخالص استنتاجات مغلوطة وغیر صحیحة بناًء على افتراضاتھا الخاصة التي تشكَّلت بطریقة خاطئة. 

  وقد اكتفت إیران بتوـضیح التاریخ ذي الـصلة للمكان دون اإلـشارة إلى ھذا التلوث أو ربطھ بـشركة أجنبیة.  -
عي تماماً أنَّ الدولة العضــو المعنیة لم تتمكن من العثور على أي معلومات عن أنشــطة الشــركة ومن الطبی

ھل الدفاع   التابعة لھا بعد نصـف قرن. یر إیران لیس صـحیحاً وال یـس أن تفـس تنتاج الوكالة بـش ولذلك، فإنَّ اـس
 عنھ.

ــال الحراري من خالل عقد م - ــلص ــتغالل الص ــتخدم الس ــركة أجنبیة قبل عقود وقد كان ھذا الموقع یُس ع ش
وادعاءات الوكالة بأنَّ  بید أنَّ الوكالة ادَّعت بال أســاس أنَّ الموقع كان یُســتخدم في أنشــطة نوویة. مضــت.

ھذا الموقع قد شـھد إجراء تجارب تفجیر مع االسـتعانة بتدریع واٍق تحضـیراً السـتخدام أجھزة للكشـف عن 
وھذا االسـتنتاج خاطئ   معلومات كاذبة وغیر صـحیحة. النیوترونات لیسـت سـوى محض خیال یسـتند إلى

 تماماً وغیر واقعي ومنحاز.
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تناداً إلى صـورة غیر صـحیحة وملفقة -وربط الوكالة بین موقع الفیـسان - ـشیان وما یـُسمى بموقع ماریفان اـس
 ألجھزة كشف ھو أیضاً استنتاج ال أساس لھ من الصحة.

على النحو المذكور في النتائج التحلیلیة    236-وي على الیورانیوم ومنشـــأ وجود الیورانیوم المســـتنفد المحت -
یِّمات لیـست إیرانیة    للعینات البیئیة التي أخذتھا الوكالة غیر معروف. ومع ذلك، فمن الواضـح أن ھذه الجـس

  متوفرة تجاری�ا في األســواق.   يالمنشــأ، بل یرجع منشــؤھا إلى شــركات مثل میرك وأمرشــام وغیرھا، وھ
أال یكون من الصـعب على الوكالة التي تدَّعي أنَّ لدیھا مكتبة ثریة بخصـائص الجسـیِّمات أن تثبت  وینبغي  

  منشأ ھذه الجسیِّمات.

ة   - دـی ال كـی ة ألعـم ل آخر وھو أن تكون نتیـج ــأ محتـم ة منشـــ اـل ا الوـك ادت بـھ ات التي أـف د یكون للجســـــیِّـم وـق
ــالم  (تخریبیة). ــى أنَّ جمھوریة إیران اإلسـ ــت مراراً ألعمال تخریبیة عدیدة في  وینبغي أال ننسـ ضـ یة تعرَّ

 مواقع مختلفة بوسائل وأسالیب متنوعة.

ا تقییم الوكالة القائم على التشـابھ بین شـاحنتین مختلفتین ُرصـدتا فیما یسـمى بموقع "ماریفان" وفي موقع   - أمَّ
السـاتلیة    من خالل تحلیل الصـور 2018تورقوز آباد خالل منتصـف تموز/یولیھ ومنتصـف آب/أغسـطس  

ا فھو تقییم غیر دقیق وغیر مھني تـماـماً في ادـعاـئھ أنَّ مفردات ـقد أُزیـلت من موقع تورقوز  اـحة تـجاریـ� المـت
  وال یمكن لمثل ھذه الصـور السـاتلیة المتاحة تجاری�ا أن توفِّر أسـاسـاً صـالحاً السـتنتاج من ھذا القبیل.   آباد.

ومن المثیر    ت المماثلة التي تتحرك في جمیع أنحاء البالد.فإیران بلد شـاسـع؛ وھناك عدد كبیر من الشـاحنا
للدھـشة أنَّ الوكالة اـستندت إلى أوجھ التـشابھ بین الـشاحنتین في ھذین الموقعین المختلفین بناًء على الـصور  

 الساتلیة المتاحة تجاری�ا لالدعاء بأنَّ ھذه الصور تظھر الشاحنة نفسھا تنتقل من مكان إلى آخر.

فإنَّ الوكالة تعتبر جمیع الوثائق الملفقة والمعلومات المزیفة التي قدَّمھا النظام اإلسرائیلي صحیحة    ولألسف -
تماماً، في حین أنَّھا تجاھلت توضــیحات إیران وخلصــت دون االســتناد إلى أســباب كافیة إلى أنَّ مســألة ما  

 ".م تُوضَّح"ل  یسمى بموقع ماریفان

   في ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ما یلي:  "فارامین":–3الموقع حول   2-في القسم دال -2

"توجد لدى الوكالة معلومات بشــأن احتمال اســتخدام أو تخزین   من تقریرھا أنَّھ  22تذكر الوكالة في الفقرة   -
مواد نوویة و/أو إجراء أنشــطة ذات صــلة بالمجال النووي، بما في ذلك أنشــطة البحث والتطویر المتعلقة  

ــم موقع فارامین)"  3بدورة الوقود النووي، في الموقع  ــلِّلة    في إیران (المعروف باســ وھي معلومات مضــ
 صحیحة.  وغیر مدعومة بأدلة

ً " والفقرة المذكورة التي تنصُّ على أنَّ  - ، بما في 2004لتغییرات كبیرة في عام    ھذا الموقع [قد خضع] أیضا
والحقیقة ھي أنَّھ بـسبب تغییر اـستخدام ھذا الموقع وطبیعة عملھ،   ، لیـست ـصحیحة.ذلك ھدم معظم المباني"

ع المـباني الـقائ ِدم مبنى واـحد فقط من بین مجمَّ وعالوة على ذـلك، فال   .2004ـمة وأُعـید بـناؤه في ـعام  فـقد ھـُ
ینبغي اعتـبار إعادة بـناء مبنى واحد في ھذا المكان بمثابة أنشـــــطة للتطھیر وال توجد حاجة إلى ذكرھا في  

وبما أنَّ الوكالة لم    وعلى الرغم من تفســـیر ذلك للوكالة، فإنَّھا لألســـف تجاھلت تفســـیرات إیران.  التقریر.
م وثائق "إمكانیة وجود مواد نوویة وأنشـطة ذات صـلة بالمجال صـحیحة إلى إیران بشـأن ادعائھا حول   تقّدِ

ل أي أسـاس قائم  النووي" ، فال ینبغي أن یُتوقع من إیران أن تعتبر أنَّ الوثائق غیر الصـحیحة والملفقة تُشـّكِ
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ــافي على نحو یتطلَّب منھا التجاوب مع طلبات ا ــمانات والبروتوكول اإلضـ وعلى الرغم    لوكالة.على الضـ
 من ذلك، سمحت إیران طوعاً بمعاینة ھذا الموقع وقدَّمت معلومات وتوضیحات إلى الوكالة.

ــتغالل   - ــطة التي كانت تُنفَّذ في بادئ األمر في ھذا الموقع كانت تتمثَّل في اســ ــح للوكالة أنَّ األنشــ وأُوضــ
الطریـقة التقلـیدـیة، ثم تغیَّر ذـلك الســـــتـخدام  كبریـتات الصـــــودیوم من الترـبة والمـیاه في المنطـقة المحیـطة ـب

ل إلى   الطریقة الصــناعیة في المرحلة التالیة. وبعد ذلك، وبســبب اللوائح البلدیة، أُوقَِف تشــغیل الموقع وُحّوِ
ومن المدھش أن تصـر الوكالة على اسـتنتاجھا غیر الصـحیح اسـتناداً إلى وثائق   الزراعة وتربیة الماشـیة.

   غیر صحیحة وملفقة.

ــلة بالمجال النووي في ھذا الموقع، فإنَّ تقریر الوكالة عن  - ــطة ذات ص وبما أَّنھ لم تكن ھناك مطلقاً أي أنش
ا أـعداء   ة ارتكبـھ وجود الجســـــیِّـمات لیس ـلھ أي مبرر، وـما جرى في ـھذا الموقع ـما ھو إال أعـمال تخریبـی

یناریوھات م وكما أوضـحنا من قبل، فقد درج  عینة.جمھوریة إیران اإلـسالمیة المعروفون جیداً الختالق ـس
د من المواقع في إیران في   دـی ة التي أثَّرت في الـع ال التخریبـی أـعداء إیران على ارتـكاب جمیع أنواع األعـم

 حاالت ومناسبات عدیدة.

اني في الموقع ـقد نُقـلت  وادـعاء الوـكاـلة ـیأنَّ   - "الـحاوـیات التي أُزیـلت من موقع ـفارامین في وـقت تفكـیك المـب
ل    نـھاـیة المـطاف إلى موقع تورقوز آـباد" في ھو ادـعاء غیر ـقاـبل لإلثـبات وال یمكن التحقق مـنھ، وال یشـــــكـِّ

  تقییماً مھنی�ا وموثوقاً.

ولألســـــف ـفإنَّ الوـكاـلة مرة أخرى تعتبر في ـھذه الـحاـلة أنَّ جمیع الوـثائق الملفـقة والمعلوـمات المزیـفة التي   -
"لم  ماماً، وخلصت دون االستناد إلى أسباب كافیة إلى أنَّ مسألة فارامین قدَّمھا النظام اإلسرائیلي صحیحة ت

   وتجاھلت توضیحات إیران.  تُوضَّح"

 تجدر اإلشارة إلى ما یلي:  "تورقوز آباد":–1حول الموقع   3-في القسم دال -3

، ال یستند  آباد..... یُدَّعى استخدامھ في خزن مواد ومعدات نوویة"  "....موقع تورقوزإنَّ ادعاء الوكالة بأنَّ  -
ــحیحة. ــم أنواعاً مختلفة من    إلى معلومات ووثائق صـ ــناعي یضـ والمنطقة المعنیة ھي في الواقع موقع صـ

المـخازن والمســـــتودـعات لخزن المنظـفات والمواد الكیمـیائـیة والمواد الـغذائـیة واألقمشـــــة والمنســـــوـجات  
بات وقطع غیارھا واألنابیب والوصـالت وبعض الخردة الصـناعیة، ومن ثم فلم یكن ھناك وإطارات المرك

 أي أساس إلعالن ھذا المكان للوكالة.

وعالوة على ذلك، فإنَّ طلب الوكالة من إیران تقدیم معلومات عن نقل الحاویات من مكان إلى آخر، فضالً  -
منطقة لتخزین الخردة الصناعیة والتعامل معھا، لیس   عما یـسمى بأنـشطة التطھیر في ھذا المكان، الذي ھو

ومع ذلك،    ولذلك، فإن سؤال الوكالة ال سند لھ من األصل.  لھ أي صلة بالضمانات والبروتوكول اإلضافي.
 ُمنِحت الوكالة إمكانیة المعاینة من أجل تعاون أوسع نطاقاً انطالقاً من حسن نیة إیران.

خلفیة األنشطة المضطلع بھا في ھذا الموقع، لم نعثر على منشأ الجسیِّمات التي  وفي تحقیقاتنا المكثفة بشأن   -
ن أيُّ مواد نووـیة.  أـفادت بـھا الوـكاـلة. وـلذـلك، فلم یُعثر   ولم یُنفـَّذ في ـھذا الموقع أي نشـــــاط نووي ولم تُخزَّ

كانیة أن یكون وجود ومع ذلك، فال یمكن اســتبعاد إم على أي دلیل تقني بشــأن منشــأ الجســیِّمات المفاد بھا.
 ھذه الجسیِّمات راجعاً للتخریب.
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ولألســـــف، تعتبر الوـكاـلة مرة تلو األخرى أنَّ جمیع الوـثائق الملفـقة والمعلوـمات المزیـفة التي ـقدَّمـھا النـظام   -
  "لم تُوضَّح"   اإلسرائیلي صحیحة تماماً، وخلصت دون االستناد إلى أسباب كافیة إلى أنَّ مسألة تورقوز آباد

 جاھلت توضیحات إیران.وت

 االستنتاجات -دال

أبدت جمھوریة إیران اإلســـــالمیة حتى اآلن تعاونھا الكامل مع الوكالة حتى فیما یتجاوز التزاماتھا   -1
وال بد من إعادة تأكید أنَّ جمیع المواد    بموجب اتفاق الضــمانات الشــاملة والبروتوكول اإلضــافي.

ــطة النوویة اإلیرانیة قد أُعلِ  ــعت لنظام تحقق بالغ اإلحكام. واألنش   ن عنھا بالكامل للوكالة وأنھا خض
یة األكثر  رین الماضـیة، أجرت الوكالة عملیاتھا التفتیـش نوات العـش ارة إلى أنَّھ خالل الـس وتجدر اإلـش

، حیث تقول 2021كثافة في إیران، وھو ما أكَّدتھ الوكالة في تقریرھا عن تنفیذ الضــمانات في عام  
لـیات التفتیش التي أجرتـھا في جمیع أنـحاء الـعالم ـقد أُجرـیت في إیران، في حین أنَّ ٪ من عم22إنَّ  

ــوى  ــملھا عملیات الوكالة في جمیع أنحاء  3إیران ال تمتلك سـ ٪ من جمیع المرافق النوویة التي تشـ
 العالم.

م الوكالة تقاریرھا عن أنشــطة التحقق ف -2 ي جمھوریة وتتوقع جمھوریة إیران االســالمیة بشــدة أن تقّدِ
   إیران االسالمیة بطریقة تتسم بالمھنیة والحیاد، بعیداً عن الضغوطات السیاسیة الخارجیة.

ــتناداً إلى وثائق  وعلى -3 ــئلة التي أثارتھا الوكالة اس الرغم من أنَّ إیران لیســت ملزمة بالرد على األس
ملفقة وغیر صــحیحة، فقد قدَّمت، على أســاس طوعي وتعاوني، جمیع المعلومات والوثائق الداعمة  

ة. اـل ات الوـك ات الالزـمة للرد على طلـب ایـن ھ إیران ھو وـھذا المســـــتوى من التـعاون اـلذي   والمـع دـی تـب
ئلة. ن نیتھا لتوضـیح األـس ھادة على حـس ماح بالمعاینة وتقدیم    ـش وكان بإمكان إیران أن تمتنع عن الـس

ومما یؤـسف    المعلومات والوثائق الداعمة لو لم تكن لدیھا نیة للتعاون مع الوكالة بـشأن ھذه األـسئلة.
 ى تقییم باطل وغیر عادل.لھ أنَّ إصرار الوكالة على صحة الوثائق الملفقة قد أدَّى إل

وینبغي للوكالة أال تتجاھل إمكانیة تورط أعداء إیران اللدودین في تزویدھا بمعلومات كاذبة وملفقة،   -4
رون  د للمواقع المعنـیة، ال ســـــیـما عـندـما یكّرِ وفي الوـقت نفســـــھ دورھم المحتـمل في التلوـیث المتعمـَّ

لنوویة الـسلمیة تماماً ومحاوالتھم تقویض التعاون  بأنفـسھم اإلعالن عن نوایاھم لوقف أنـشطة إیران ا
ولماذا تمیل الوكالة إلى التغاضـــي عن التصـــریحات التي أدلى بھا مســـؤولو   بین إیران والوكالة.

النظام اإلســرائیلي في أعقاب كل عمل تخریبي ضــد برنامج إیران النووي في الســنوات األخیرة،  
 إلى أنفسھم.والتي نسبوا فیھا ھذه األعمال التخریبیة  

ــتند إلى المعلومات المغلوطة المذكورة أعاله، فإنَّھا قد حجبت عن األنظار ُظلماً كلَّ   -5 والوكالة إذ تســ
ــفافة. ــلمیة الشـ ــطة إیران النوویة السـ وھذا النھج ال   ما بذلتھ إیران من أجل التعاون معھا وكلَّ أنشـ

لوـكاـلة أكثر نظم التحقُّق الـخاصـــــة بـھا  یتوافق مع تـعاون إیران المســـــتفیض مع الوـكاـلة ومع تنفـیذ ا
ــلبي لھذا النھج في   إحكاماً في إیران. ــالمیة أن تحذر جدی�ا من األثر السـ وتودُّ جمھوریة إیران اإلسـ

 .البیئة البنَّاءة الشاملة القائمة في تعاونھا مع الوكالة
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