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اخبار ،گزارشھا و تحليلھا  -ايران و تحوالت عراق
اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

تالش خامنه ای برای ساختن بمب اتمی
واکنشھای جھانی پيرامون اين پروژه در دو ماه گذشته

ايران به سالح اتمي نزديکتر از آن است که جو بايدن عنوان ميکند
وال استريت ژورنال دوشنبه اول آبان  ٢٢)١٣٩١اكتبر (٢٠١٢
نامه رسيده از توماس ريد از ھيلزبورگ کاليفرنيا  -دروغبافي اتمي توسط جو بايدن معاون رئيسجمھور
طي مناظره ١١اکتبر رد و تکذيب نشد .برنامه اتمي ايران به سمت بحراني شدن ميرود .در واقع آقاي
بايدن گفته است نگران نباشيد حتي اگر ايران به ماده قابل انشقاق برسد ،چون تازه نياز به وسيلهيي
]سالحي[ دارد که اين ماده را روي آن سوار کند.
اما واقعيات ،کامال ً متفاوت ھستند و بهمحض اينکه کسي به ١٦٠پوند اورانيوم غنيشده در حد
٨٠درصد يو) ٢٣٥سطح غنيسازي بمب ھيروشيما و ملباي آفريقاي جنوبي( دست يابد يعني يک
سالح اتمي دارد.
بمب “ليتل بوي “]پسربچه[ که بر ھيروشيما انداخته شد نياز به آزمايش نداشت و ما ميدانستيم که
جواب خواھد داشت و طرح آن اآلن در کتابھا ھست و بسادگي قابل ساختن است.
سرگيي الوروف :بر اساس تجربه ليبي سناريوي نظامي در ايران امکان دارد
راديو فردا چھارشنبه  ٣آبان  ٢٤)١٣٩١اكتبر (٢٠١٢
سرگيي الوروف وزيرخارجه روسيه ميگويد کشورش مخالف ھرگونه تصميم شوراي امنيت درباره اقدام
نظامي احتمالي عليه ايران خواھد بود .به گزارش خبرگزاري اينترفکس وزيرخارجه روسيه روز سهشنبه
اين موضوع را در گفتگو با نشريه روسيس کاياگادت اعالم کرد .آقاي الوروف در پاسخ به سوالي در
موردحمله احتمالي اسراييل وآمريکا به تأسيسات ھستهيي ايران گفت بر اساس تجربه ليبي سناريوي
نظامي در ايران امکان دارد اما روسيه با آن مخالف است و اجازه چنين تصميمي توسط شوراي امنيت را
نميدھد.

ظرفيت ذخيره نفت جھان با نيش زدن تحريمھا عليه ايران افزايش يافته است
خبرگزاري رويتر شنبه  ٦آبان  ٢٧)١٣٩١اكتبر (٢٠١٢
بنابه يک گزارش فصلي ،طي ٢ماه گذشته درحاليکه تقاضا براي نفت در آمريکا و خاورميانه جھت توليد
برق ،کاھش يافته ،ظرفيت توليد نفت ذخيره جھان در خارج از ايران باال رفته است.
در سپتامبر و اکتبر به گزارش آژانس بينالمللي انرژي ،ظرفيت توليد نفت ذخيره ٢ميليون بشکه در روز
بود که نسبت به ٨ .١ميليون بشکه در روز که طي دو ماه قبل از آن بود افزايش نشان ميدھد. . .
اين افزايش نفت ذخيره ،ضربهگيري است که براي دولت اوباما فضاي بيشتري فراھم ميکند تا فشار بر
تھران را در ارتباط با برنامه مورد منازعه اتمي باال ببرد.
اين تحريمھا ايجاب ميکنند که وارد کنندگان جھاني نفت ،کمتر نفت از ايران بخرند يا اينکه ريسک قطع
شدن از سيستم مالي آمريکا را بپذيرند. . .
تحريمھاي آمريکا و اروپا ،صادرات نفت ايران را به حدود ٨٦٠ھزار بشکه در روز رساندهاند که بنابه گزارش
اين آژانس مستقر در پاريس؛ نسبت به  ٢٠١١که ميزان  ٢ .٢ميليون بشکه در روز بود ،افت کرده است.
اين گزارش بهدنبال يک تصميمگيري کليدي توسط دولت اوباما در ماه دسامبر است که آيا استثناھايي
که در تحريمھا براي چين ،ھند ،کره جنوبي و ساير وارد کنندگان در نظر گرفته را تمديد کند يا خير.
بنابه قانون استثنا ھا اين کشورھا مجبورند بهطور قابل توجھي واردات نفت از ايران را کاھش بدھند.
نخست وزير اسرائيل :حمله به ايران نگراني ندارد
دوﯾچه وله چھارشنبه  ١٠آبان  ٣١) ١٣٩١اكتبر (٢٠١٢
اگرچه بسياري بر اين باورند که حمله نظامي اسراييل به ايران ميتواند منطقه خاورميانه را به آتش
بکشد ،اما بنيامين نتانياھو ،نخستوزير اسراييل نگراني درباره پيامدھاي چنين حملهيي را رد کرده
است.
نخستوزير اسراييل در گفتگويي با روزنامه “پاري ماچ” گفته است که ايران پايگاھي در ميان کشورھاي
عربي منطقه ندارد و برخي از اين کشورھا به اين حقيقت پي بردهاند که يک ايران اتمي نه تنھا تھديدي
براي اسرائيل ،که تھديدي براي کل منطقه است .نتانياھو افزود با وجود ھمه بدبينيھايي که نسبت
به اين حمله وجود دارد ،اما تنھا پنج دقيقه پس از آن “احساس آسودگي خاطر بر فضاي منطقه حاکم
خواھد شد. . .
در پي انفجار کارخانه اسلحه سازي خارطوم در نيمهشب سهشنبه ) ٣آبان( ،برخي رسانهھاي غربي
نوشتند که بمباران احتمالي اين کارخانه به وسيله اسراييل ھشداري به ايران بوده است .فاصله
اسراييل تا سودان بيشتر از فاصله اين کشور با ايران است.
نتانياھو در سال  ٢٠١٠دستور حمله به ايران را داد
خبرگزاري فرانسه دوشنبه  ١٥آبان  ٥)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
تلويزيون اسراييل روز يکشنبه گفت ،بنيامين نتانياھو ،نخستوزير و اھود باراک وزير دفاع اسراييل در
سال  ٢٠١٠به ارتش دستور آمادهسازي حمله عليه تأسيسات اتمي ايران را دادند ،اگرچه بعداً اين
دستور لغو شد.
بر اساس گزارش کانال  ٢تلويويزن خصوصي ،اين دستور بهخاطر مخالفت ژنرال گابي اشکنازي ،رئيس
وقت ارتش و سپس مير داگان ،رئيس موساد اجرا نشد.
نتانياھو :اسراييل در صورت ضرورت ،آماده حمله به ايران است
خبرگزاري فرانسه سه شنبه  ١٦آبان  ٦)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
نتانياھو نخستوزير اسراييل به کانال دو اسراييل روز دوشنبه گفت من آمادهام در صورت لزوم دکمه را
فشار دھم“ .وي گفت اميدوارم چنين نباشد .دست آخر ،مسئوليت بر دوش نخستوزير است و تا
زماني که من نخستوزير ھستم ايران به بمب اتمي دست پيدا نخواھد کرد .اگر راه ديگر نباشد،
اسراييل دست به اقدام خواھد زد.
اين اظھارات نخستوزير اسراييل در شب انتخابات آمريکا صورت ميگيرد و بعد از فشارھاي مکرر و
ناموفق دولت او در انتخابات رياستجمھوري بر پرزيدنت باراک اوباما ميباشد تا خط قرمزي براي اقدام
نظامي عليه ايران تعيين کند.
وزارت داراﯾی آمرﯾکا ،ھشت فرد و ھشت موسسه دﯾگر اﯾرانی را به فھرست تحرﯾم ھای خود افزود
رادﯾو فردا جمعه  ١٩آبان  ٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
وزارت داراﯾی آمرﯾکا نام ھشت فرد و ھشت موسسه اﯾرانی را که به فھرست تحرﯾم ھای آمرﯾکا
افزوده شده اند دﯾروز ،پنجشنبه منتشر کرد.
اﯾن افراد و موسسات به سه دسته تقسيم شده اند :ناقضان حقوق بشر و افراد و موسساتی که مانع
دسترسی آزاد اﯾرانيان به اطالعات می شوند؛ پشتيبانان ترورﯾسم و مرتبطين با فعاليت ھای ھسته
ای اﯾران.
افزوده شدگان به فھرست تحرﯾم ھای آمرﯾکا از جمله عبارتند از :رضا تقی پور وزﯾر ارتباطات ،علی
فضلی جانشين فرمانده بسيج ،اسماعيل احمدی مقدم فرمانده ناجا ،رسول جليلی عضو شورای

عالی فضای مجازی کشور و دو شرکت متعلق به او؛ وزارت ارشاد ،محمد ميناﯾی عضو ارشد نيروی
قدس سپاه  ،شرکت ملی نفت اﯾران ،چند تن از اعضای کتائب حزب ﷲ عراق ،و دانشگاه ھای امام
حسين و علوم پزشکی بقية ﷲ متعلق به سپاه.
خزانهداری آمرﯾکا :رژﯾم اﯾران ھدف تحرﯾم ھای جدﯾد
ساﯾت خزانهداری آمرﯾکا ،پنجشنبه  ١٨آبان  ٨)،١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
اقدامات برای تحرﯾم ،استمرار نقض حقوقبشر رژﯾم اﯾران و تکثير سالح کشتارجمعی و حماﯾت
ازترورﯾزم را ھدف قرار دادند.
واشنگتن  -وزارت خزانهداری آمرﯾکا امروز ﯾک مجموعه از تحرﯾمھا را عليه ١٧نفر از اشخاص و نھادھای
مرتبط با نقض حقوقبشر در اﯾران و بهخاطر حماﯾت آن از ترورﯾزم و سپاه پاسداران ) (IRGCاعمال کرد.
اﯾن نامگذارﯾھا بخشی از تعھد دولت آمرﯾکا برای تشدﯾد تحرﯾمھا عليه دولت اﯾران مادامی که نمیپذﯾرد
به ﯾک شيوه معنیدار و مفيد برای رفع نگرانيھای جامعه بينالمللی نسبت به برنامه اتميش بپردازد
اعمال شدهاند .اﯾن تحرﯾمھا ھمچنين بهخاطر ادامه نقض حقوقبشر و حماﯾت اﯾران از ترورﯾزم میباشد.
اقدامات امروز با اصالحيهھا به مقررات تحرﯾمھای مالی اﯾران ٣١سی.اف.آر ) (CFRقسمت ۵٣١
میباشند که تحرﯾمھای مالی عليه دولت اﯾران را بيش از پيش تشدﯾد میکنند و برخی التزاماتی که در
قانون کاھش تھدﯾد اﯾران و حقوقبشر در سورﯾه قانون  (TRA) ٢٠١٢قيد شده را برآورده میکنند.
دﯾوﯾد کوھن قائممقام ترورﯾزم و اطالعات مالی گفته است نامگذارﯾھای امروز بيش از گذشته عزم ما
برای متوقفساختن استمرار تالشھای رژﯾم اﯾران در رد دسترسی به مردم اﯾران به اخبار و اطالعرسانی
و امکان آزادی بيان برای آنھا را نشان میدھد.
کوھن افزود “ما به افشای اﯾن رفتار سرکوبگرانه عالوه بر ادامه فعاليتھای اﯾران در تکثير اتمی و حماﯾت
از ترورﯾستھا در سراسر جھان ادامه خواھيم داد“.
اقدامات امروز تحت سه دستور اجراﯾی ) (E.Oمختلف به اجرا در میآﯾند.
ھرگونه اموال ﯾا بھرهھا در اموال در آمرﯾکا ﯾا در تعلق ﯾا کنترل اشخاص آمرﯾکا که اﯾن نھادھای
نامگذارﯾشده ﯾا اشخاص نفعی در آن دارند بلوکه میشوند و اشخاص آمرﯾکا بهطور کلی از معامالت با
آنھا ممنوع میشوند.
اولين مجموعهی اﯾن نامگذارﯾھا متعاقب دستور اجراﯾی  ١٣٢۶که ت .آر.ای ]قانون کاھش تھدﯾد اﯾران و
نقض حقوقبشر در سورﯾه[ را به اجرا در میآورد و اشخاص و نھادھاﯾی که در کار سانسور ﯾا ساﯾر
فعاليتھا در اﯾران ﯾا بعد از ١٢ژوئن  ٢٠٠٩که آزادی بيان را منع ،محدود میکنند ﯾا آزادی بيان ﯾا تجمع
شھروندان اﯾران را مورد مجازات قرار میدھند را تحرﯾم میکند.
اﯾن تحرﯾمھا ]شامل[ آنھاﯾی است که در اﯾران روند آزادی اخبار و اطالعرسانی به مردم اﯾران را محدود
ﯾا نفی میکنند ﯾا اﯾنکه آزادﯾھای بيان ﯾا تجمع را محدود ﯾا منع میکنند را ھدف قرار میدھند.
اﯾن نامگذارﯾھا شامل ،رضا تقیپور وزﯾر ارتباطات و تکنولوژی ،وزﯾر فرھنگ و ارشاد اسالمی و ھمچنين
تعدادی از مقامات و دﯾگر نھادھاﯾی که در اقدامات جاری اﯾن رژﯾم برای سرکوب و ساکت کردن مردم
دخيل ھستند ،میباشد.
مجموعه اقدامات ،مطابق دستور اجراﯾی  ،(١٣٢٢۴E.O.) ١٣٢٢۴صورت میگيرد که ترورﯾسم و حاميان
ترورﯾسم در سراسر جھان را ھدف قرار میدھد.
اﯾن تحرﯾمھا ھرچه بيشتر فعاليتھای شرﯾرانه نيروی قدس سپاه پاسدران جمھوری اسالمی درحالیکه
عملياتھای ترورﯾستی در اﯾن منطقه را ھماھنگ میکند را فاش میسازد ،بهوﯾژه توسط حماﯾت از
مقامات کتائب حزبﷲ که در خارج از اﯾران و عراق فعاليت میکنند.
کتائب حزبﷲ که بهعنوان ﯾک سازمان ترورﯾستی خارجی توسط وزارتخارجه آمرﯾکا در سال ٢٠٠٩
نامگذاری شده ،عليه نيروھای عراقی ،آمرﯾکا و متحدان در عراق دست به حمله زده و بهعنوان ﯾک
نيروی بیثباتکننده در عراق و اﯾن منطقه به اقداماتش ادامه میدھد.
مجموعه نھاﯾی اقدامات امروز طبق دستور اجراﯾی  (١٣٣٨٢E.O.) ١٣٣٨٢صورت میگيرد که تکثير
کنندگان تسليحات کشتار جمعی و شبکهھای حامی آنھا را ھدف قرار میدھد .اقدام امروز شبکه
حامی سپاه پاسداران اﯾران را ھدف قرار میدھد ،سپاه پاسداران اﯾران توسط وزارتخارجه آمرﯾکا در
سال  ٢٠٠٧برای درگير بودن ،اقدام به درگير شدن ،در فعاليتھای تکثير ،نامگذاری شده است.
سپاه پاسداران اﯾران ﯾک عامل قدرتمند در اقتصاد اﯾران است که بر انرژی ،ساختمان سازی ،بانکداری و
دﯾگر بخشھای مھم تسلط دارد.
نامگذاری امروز شامل دو دانشگاه و شرکت مرتبط به سپاه پاسداران است ،از جمله شرکت ملی نفت
اﯾران ،که توسط خزانهداری آمرﯾکا در سپتامبر  ٢٠١٢بهعنوان عامل ﯾا مرتبط به سپاه پاسدران اﯾران
مشخص شده بود .اﯾن نھادھا بهخاطر وارد کردن تکنولوژی و حماﯾت تجاری برای سپاه پاسداران،
نامگذاری شدهاند.

شيمون پرز موضع “قاطع “روسيه درباره ايران را ستود
خبرگزاري فرانسه جمعه  ١٩آبان  ٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
روز جمعه شيمون پرز ،رئيسجمھور اسراييل موضع “قاطع” روسيه درباره برنامه اتمي ايران را ستود و
گفت موضع مسکو درباره طيفي از موضوعات به اسراييل نزديک است .شيمون پرز در پايان سفر چھار
روزه خود از مسکو که طي آن با والديمير پوتين گفتگو کرد ،به راديو ارتش اسراييل گفت“ :مواضع روسيه
بسيار پيچيدهتر از آنچيزي است که ما فکرش را ميکرديم ،بگذاريد اينطور بگويم ،در اکثر موضوعات در
طرف اسراييل قرار دارد”.
او گفت“ :بدون ورود به جزئيات ،من ھمچنين فھميدم که روسھا موضع بسيار قاطعي در مورد ايران
دارند”.
وزير دفاع اسراييل ميگويد ،ايران براي ٨ماه است که غنيسازي را کاھش داده است
واشنگتن پست جمعه  ١٩آبان  ٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
بيت المقدس  -يک مقام ارشد اسراييل ميگويد ،ايران ميزاني از اورانيوم غني شده را از استفاده
نظامي به مدني برگردانده است ،بنابراين براي ٨ماه است که سمتگيري بھسوي تسليحات اتمي را
آھسته کرده است.
اھود باراک ،وزير دفاع اسراييل ميگويد ،اين نگراني اسراييل در مورد جدول زماني دستيابي ايران به
بمب اتمي را تا بھار يا تابستان تمديد ميکند .اھود باراک اواخر روز پنجشنبه در مصاحبه با تلويزيون
کانال دو اسراييل اين صحبت را کرد .اظھارات او به نظر ميرسد بر اساس گزارشي توسط ديدهبان
اتمي سازمان ملل در ماه اوت ميباشد.
اين اظھارات ممکن است نشانهيي از اين باشد که احتماال ً اسراييل طرحي ھاي احتمالي حمله به
تأسيسات اتمي ايران براي متوقف کردن دستيابي ايران به تسليحات اتمي را به تأخير مياندازد.
احمدينژاد :پرونده ھستهاي بايد ميان ايران و آمريکا حلوفصل شود
راديو فردا جمعه  ١٩آبان  ٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
محمود احمدينژاد در نشستي با رسانهھاي بينالمللي گفته است که پرونده ھستهيي ايران ديگر
موضوعي حقوقي نيست و تبديل به يک »موضوع سياسي« شده است و بايد »در رابطه بين ايران و
آمريکا حلوفصل شود« . . .او عصر پنجشنبه  ١٨آبان به وقت محلي در نشست خبري با رسانهھاي
بينالمللي گفته است :ھمه کشورھايي که عضو آژانس بينالمللي انرژي اتمي ھستند و حتي
کشورھاي  ١+۵به صراحت به ما ميگويند که ايران بايد اين مشکل را با آمريکا حل کند.
ً
او از دولت آمريکا خواست در زمينه پرونده ھستهيي ايران» ،رفتار خود را اصالح کند و مطمئنا اين تغيير
رفتار به نفع خود دولت و مردم آمريکا است« .رئيسجمھوري ايران ھمچنين از متخصصان ھستهيي
کشورھاي جھان دعوت کرد از تأسيسات ھستهيي ايران بازديد کنند »تا خودشان از نزديک ببينند که
ھيچ ابعاد نظامي در برنامه ھستهيي ايران وجود ندارد«.
آقاي احمدينژاد در حالي براي بازديد از تأسيسات ھستهيي ايران دعوت کرده است که دو روز پيش
يوکيا آمانو مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتميگفته بود ايران ھمچنان از ھمکاري الزم با اين آژانس
خودداري ميکند . . .آمانو در گزارش ماه نوامبر خود از »داشتن اطالعات معتبري از انجام آزمايشھاي
انفجاري قوي در سايت پارچين« سخن گفته بود.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي خواھان پاسخگويي رژيم ايران به سندي درباره توسعه سالحھاي اتمي
است
خبرگزاري فرانسه شنبه  ٢٠آبان  ١٠)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
خانم جيل تيودور سخنگوي آژانس بينالمللي انرژي اتميگفت اين آژانس و ايران توافق کردهاند
گفتگوھاي بيشتري را در ١٣دسامبر در تھران برگزار کنند.
ھدف از اين گفتگوھا اين است که يک سياست داراي ساختار ،براي حلوفصل مقوالت حل ناشدهي
مرتبط با برنامه اتمي ايران اتخاذ گردد.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي خواھان اين است که تھران به سندي بپردازد که؛ اين آژانس گفته است
ايران يک تحقيق احتمالي در کار مرتبط با توسعه سالح انفجاري اتمي از سال  ٢٠٠٣انجام داده است. .
 .آژانس اتمي بهويژه خواھان اين است که بتواند از سايت نظامي پارچين ديدار کند.
پارچين در نزديک تھران واقع شده و اين آژانس ميگويد فعاليتھايي که از فضا مانيتور شده ،توان اين
آژانس براي بازرسي از اين سايت را بهطور قابل توجھي با مشکل مواجه کرده است.
رئيس آژانس بينالمللي انرژي اتميگفت ايران منحل کردن پارچين را ادامه ميدھد
خبرگزاري فرانسه يكشنبه  ٢١آبان  ١١)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
رئيس آژانس اتمي ملل متحد روز يکشنبه در بغداد گفت منحل کردن سايت نظامي پارچين توسط ايران
در جريان است و در اينحال نسبت به گفتگوھا با تھران در ماه آينده ،ابراز خوشبيني محتاطانهيي کرد.

يوکيو آمانو به خبرنگاران بعد از اينکه پرسيده شده آيا ايران به برچيدن اين سايت نظامي در نزديک
تھران ادامه داده ،گفت بله اين فعاليتھا در پارچين در جريان ميباشند اما من در موضعي نيستم که
راجع به جزئيات آن امروز صحبت کنم. . .
وي ]آمانو[ افزود اين به نفع ايران و به نفع جامعه بينالمللي است و به ھمين خاطر است که من
معتقدم دليل خوبي ھست که ايران با ما ھمکاري خواھد کرد .در عينحال وضعيت ،خيلي دشوار و
نگرانکننده است .من نميخواھم اآلن گمانه زني کنم.
تحريمھاي اروپا واردات فوالد به ايران را يکچھارم کاھش دادهاست
راديو فردا يكشنبه  ٢١آبان  ١١)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
دادهھاي »دفتر بينالمللي آمار فوالد« نشان ميدھد تحريمھاي اتحاديه اروپا عليه صدور فلزات به ايران
که از حدود يک ماه پيش وضع شد باعث شده تا واردات فوالد ايران طي سال جاري نسبت به مدت
مشابه سال گذشته يکچھارم کاھش پيدا کند .آمارھا نشان ميدھد که ايران در سالھاي اخير ساالنه
 ١٠ميليون تن فوالد وارد کردهاست اما اين رقم براي  ٩ماھه اول سال جاري تنھا  ۴ميليون تن
بودهاست .خبرگزاري رويترز روز يکشنبه  ٢١آبان طي گزارشي که با بررسي دادهھاي آماري دفتر
يادشده و گفتوگو با دستاندرکاران صنايع ايران تھيه کرده است از کمبود شديد فوالد و ديگر فلزات
صنعتي در ايران خبر ميدھد .بنابراين گزارش ،اين کمبود ،توقف بسياري از پروژهھاي ساختوساز،
تضعيف بسياري از صنايع ،و افزايش شديد قيمت فوالد و ديگر فلزات را در ايران بهدنبال داشتهاست.
وزيران امور خارجه کشورھاي عضو اتحاديه اروپا روز بيستو چھارم مھر در کنار تحريم بخش گاز ايران،
صدور فلزاتي که ميتواند در صنايع ايران بهويژه صنايع موشکي استفاده شود ،از جمله گرافيت براي
صنعت فوالدسازي را از اروپا به ايران ممنوع کردند.
تحريم فوالد عمق اقتصاد ايران را ميشکافند
خبرگزاري رويتر دوشنبه  ٢٢آبان  ١٢)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
با توجه به ممنوعيت صادرات جديد اتحاديه اروپا که مشکالتي را براي اقتصادي که پيشاپيش از تحريمھا
در زمينه مالي و صادرات نفتي دچار سرگيجه است ايجاد کرده؛ توليدکنندگان و سازندگان ايراني با
کمبودھاي جديد فوالد و ساير فلزات مواجه شدهاند.
ايران که متکي به واردات بوده تا کم و کسريھاي خود در توليد فوالد را تأمين کند ،اطالعات موجود،
نشان ميدھند که خريدھاي فوالد ايران از خارجه پيشاپيش کاھش يافته و اين در حاليست که
خريداران نيز زير ضرب تدابير اتحاديه اروپا و آمريکا قرار گرفتهاند که بانکھا و شرکتھاي بيمه و سايرين را از
حمايت از تجارت با تھران منع کردهاند .اين تدابير تا زماني پابرجا خواھند بود که ايران با تغيير برنامه
اتمي خود موافقت کند.
برخي خريداران فوالد ايراني که دچار کمبود ارزھاي عمده ھستند به معامالت پاياپاي روي آوردهاند.
اما تحريمھاي تندي که توسط اتحاديه اروپا در ١٥اکتبر بر فروش فوالد ،آلومينيوم و ساير فلزات اعمال
شده؛ برخي بازرگانھا را بر آن داشته که تمامي فروش خود به تاجران ايراني را متوقف کنند و حاال ايران
با قيمتھاي فزاينده و کمبودھا مواجه شدهاند.
فريد ٤٩ساله که يک ساختمان بزرگ در تھران را اداره ميکند به خبرگزاري رويتر طي ايميلي گفته
است تحريمھا بهطور کامل تمامي پروژهھاي شھروندي را فلج کرده است .حتي قويترين مقاطعهکاران
کارھا را متوقف کردهاند.
اظھارات ديويد کوھن معاون تروريزم و اطالعات مالي در کنفرانس کنترل پولشويي
سايت وزارت خزانه داري آمريکا سه شنبه  ٢٣آبان  ١٣)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
ديويد كوھن ... :در نوامبر گذشته من از بخش  ٣١١عليه ايران استفاده کردم و تمامي بخش مالي ايران
را بهعنوان يک ريسک مالي غيرقانوني شناسايي کردم.
بخش اقدام  ٣١١درباره ايران يک عنصر از افزايش فشار مالي است که که طي ٣سال گذشته ما عليه
ايران بهکار گرفتهايم .اين ھم بخشي از يک سياست دو وجھي بوده که فشار و پيشنھاد گفتگو به
حکومت ايران را پيش بردهايم با اين ايقان که ماداميکه ايران نپذيرد به گفتگوي معنيدار تن بدھد؛
تحريمھاي تشديد شوندهيي را اعمال کردهايم.
در مورد ايران فقط کافيست بگويم که قدرت مالي و اقتصادي تحريمھايي که ايران امروزه با آن مواجه
است ھيچ شباھتي به ھرآنچه در گذشته بوده و اين کشور ديده نشده است...
براي اينکه نمونهيي به شما بگويم ما بطوري تھاجمي تحريمھاي جامع عليه ايران را اعمال کردهايم ،از
جمله قانون حسابرسي و منع سرمايهگذاري ] ٢٠١٠و بيرون کشيدن سرمايهگذاريھاي قبلي[ معروف
به سيسادا ) (CISADAکه الزامش اين است که نھادھاي مالي خارجي بين کار با بانکھاي نامگذاري
شده ايراني يا کار با بانکھاي آمريکا يکي را انتخاب کنند.
اجراي سيسادا به کاھش چشمگير دسترسي بانکھاي تحريم شده ايران به نظام مالي بينالمللي
منجر شده است.

اکنون من ھمچنين مطمئن ھستم که به اجرا گذاشتن طرح سيسادا )حسابرسي و منع
سرمايهگذاري( به تحريم دو بانک ديگر انجاميده از جمله بانک کانلون در چين و بانک اسالمي ايالف
عراق که به سرويسھاي مالي نامگذاريشده ايراني کمک ميکردهاند«...
درحاليکه ما معتقديم زمان و فضايي براي يک راهحل ديپلوماتيک ھست اما در عينحال شما
ميتوانيد مطمئن باشيد که چنانچه ايران براي دادن امتيازات معنيداري در مذاکرات تصميمگيري نکند
ما ھيچگونه قصد کوتاه آمدن از فشاري که بر ايران اعمال ميکنيم نداريم بهويژه اگر ايران به شيوهيي
معنيدار و مفيد به نگرانيھاي جدي در ارتباط با برنامه اتميش نپردازد.
نيروي دريايي آمريكا در حال ارسال سريع تجھيزات روبات جھت پاکسازي مين در خليج فارس
سايت نيويورک تايمز پنجشنبه  ٢٥آبان  ١٥)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
مقامات نيروي دريايي آمريکا روز چھارشنبه گفتند اياالت متحده در حال اعزام سريع تجھيزات مين روبي
به خليجفارس ميباشد اين تجھيزات بدون سرنشين داراي جديدترين تکنولوژي ميباشند.
اين کار در زماني صورت ميگيرد که دو مجموعه جديد از خدمه ]نيروي دريايي آمريکا[ براي بهکارگيري
اين مين روبھا در خليجفارس در حال شکلگيري ھستند.
اين اقدام براي حضور پايدار نظامي آمريکا در خاورميانه جھت بازدارندگي در مقابل رژيم ايران صورت
ميگيرد.
نيروي دريايي آمريکا گفت داراي طرحي براي افزايش استقرار و بهکارگيري آخرين نسل از تجھيزات ربات
]مين روب در خليج فارس[ ميباشد تا قابليت ضد مين معتبر و ادامهداري را در آبھاي نزديک به ايران در
سال آينده و سالھاي آتي را دارا باشد.
اين تجھيزات قابليت کشف و انفجار مينھاي دريايي را دارند.
وزير دفاع آمريکا لئون پانه تا اعالم کرده است که ھر اقدامي از سوي رژيم ايران جھت مسدود نمودن
عبور آزاد نفت و ديگر اقالم در خليجفارس و درياي عرب يک خط قرمز ميباشد و با واکنش آمريکا مواجه
خواھد شد.
اما مقامات نيروي دريايي پنتاگون بهخوبي مطلع ھستند که توان واشنگتن براي تأثير بر رفتار ايران
تااندازهيي به ارزيابيھاي تھران از توان نظامي آمريکا بستگي دارد.
مقامات دفاع آمريکا نگرانند که رھبري ايران ممکن است قدرت نظامي آمريکا را بهعنوان فقط يک بازي با
ارقام ببيند که تنھا به شمارش ناوھا در حين گشت ميپردازد.
براي مقابله با چنين برداشتي ،افسران نيروي دريايي مؤثر بودن حضور گسترش يافته روباتھاي جديد
مين ياب را برجسته ساختهاند که توسط ھليکوپترھا و که از عرشه کشتيھا به پرواز در ميآيند به آب
انداخته ميشوند.
دريادار فرانک مورنيو و معاون جنگافزاري ،گفت ما ابزار دقيق و مؤثري را براي حمله به مينھا مستقر
بهدست آوردهايم که نواحي خطرناک آلوده به مين را ترسيم ميکنند و بعد نيروھاي ما براي خنثي
کردن آنھا وارد ميشوند.
ھنري کيسنجر :ايران بايد اولويت فوري پرزيدنت اوباما باشد
واشنگتن پست شنبه  ٢٧آبان  ١٧)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
ھنري کيسنجر )وزيرخارجه آمريکا از  ١٩٧٣تا (١٩٧٧ـ در زمان بعد از برگزاري کمپين خستهکننده انتخاب
مجدد اوباما ،فوريترين تصميمگيري که رئيسجمھور با آن مواجه است چگونگي متوقفساختن ايران
است تا نگذارد اين کشور برنامه نظامي اتمي را دنبال نمايد.
رؤساي ھر دو حزب ،مدتھاست که اعالم کردهاند براي تحقق اين ھدف ،ھيچ گزينهيي را از روي ميز بر
نميدارند. . .
آمريکا و ايران بهنظر ميرسد مذاکرات دوجانبهيي را از طريق مقامات رسمي يا ھيأتھاي نيمهرسمي
پيش ميبرند که يک تغيير مسير از پروسدورھاي قبلي گفتگوھاي چندمليتي ميباشد.
مذاکرات با ايران تابحال سابقه تشويق کنندهيي نداشته است .به مدت بيش از يک دھه ،ايران
وقتکشي کرده است؛ اولين بار ئي .يو ٣يا مذاکرات سه جانبه با اتحاديه اروپا )فرانسه ،آلمان و بريتانيا(
و بعد پنج بهعالوه يک. . .
با يک ايران اتمي ،کشورھايي که در دسترس ارتش ايران قرار گرفتهاند اما فاقد گزينه اتمي ھستند به
سمت تغيير جھت سياسي به طرف ايران ھل داده ميشوند. . .
زمان موجود براي يک نتيجه ديپلوماتيک که با رشد ظرفيت غنيسازي ايران تناسب مستقيم دارد
کاھش مييابد و يک ظرفيت نظامي اتمي نزديک ميشود .بنابراين پروسه ديپلوماتيک ميبايد به يک
نقطه تعيينتکليف برسد.
پنج بهعالوه يک يا آمريکا بايد بهطور يک جانبه برنامهيي را ارائه کند تا غنيسازي ايران را با جدول
زماني مشخص مھار سازد.
معناي اينکار البته يک خط قرمز که با آن ھر کشوري بتواند وارد جنگ شود نيست .ھرقدر محترم ،نظرات
دوستان ممکن است در نظر گرفته شود ،تصميم نھايي در ارتباط با صلح يا جنگ بايد در دست
رئيسجمھور باقي بماند.

به چه دليل بايد با کشوري مذاکره کرد که اين ميزان از خود خصومت و طفره رفتن ]از حقيقت اتمي[
نشان داده است؟
دقيقاً به اين خاطر که اوضاع بهشدت پرمخاطره و نگرانکننده است .کار ديپلوماسي بايد به يک نتيجه
قابلقبول مورد توافق برسد يا اينکه شکست آن ]ديپلوماسي[ تمامي مردم آمريکا و جھان را بسيج
خواھد کرد.
اين کار ،يا باعث ميشود علل يک بحران تشديد شونده تا سطح فشار نظامي يا در نھايت ،تا تندادن
به يک برنامه اتمي ايران ،مشخص شوند .ھر کدام از اين پيامدھا نياز به تمايل به بررسي کامل عواقب
آن دارد .ما نميتوانيم يک فاجعه استراتژيک ديگر داشته باشيم. . .
اما زمان ،فوري است .به تھران بايد فھمانده شود که آلترناتيو يک توافق ،بسادگي فقط دورهيي از
مذاکره نيست که بعد ھم از ھمين مذاکرات براي خريد زمان ،بھرهبرداري شود چرا که اينکار پيامدھاي
وخيمي خواھد داشت.
يک ديپلوماسي خالق ھمسو با يک استراتژي قاطع ممکن است کماکان بتواند از يک بحران جلوگيري
نمايد مشروط به اينکه اياالت متحده يک نقش تعيينکننده در تعريف پيامدھاي مجاز ايفا کند.
نماينده رژيم در آژانس ،خارج کردن سوخت از نيروگاه بوشھر را »عادي« دانست
راديو فردا دوشنبه  ٢٩آبان  ١٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
علي اصغر سلطانيه ،نماينده جمھوري اسالمي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،روز يکشنبه،
 ٢٨آبان ،گفت که خارج کردن سوخت از نيروگاه بوشھر يک »امر عادي« است .به گزارش خبرگزاري
رويترز ،اين اظھارنظر نمايندهايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،واکنشي است به گزارش فصلي
آژانس بينالمللي انرژي اتمي که روز جمعه ٢۶ ،آبان ،منتشر شد.
بر اساس گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،ايران ميلهھاي سوخت نيروگاه اتمي بوشھر را از داخل
راکتور خارج کردهاست .
در گزارش روز جمعه آژانس به علت اقدام ايران اشارهيي نشده ،اما يک ديپلومات در وين در گفتگو با
خبرگزاري رويترز ،تأکيد کردهبود» :خارج کردن سوخت از داخل راکتور بهمعناي تعطيل شدن نيروگاه و
اقدامي است که قطعاً پيشبيني نميشد.
ديدار فرانسوآ اوالند و يوکيا آمانو پيرامون بحران ھستهاي ايران
راديو فرانسه دوشنبه  ٢٩آبان  ١٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
صبح امروز دوشنبه ،يوکيا آمانو -مدير کل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،در پاريس با فرانسوآ اوالند-
رئيسجمھوري فرانسه ،ديدار کرد .محور اصلي گفتگوھا بحران پروندهي ھستهيي جمھوري اسالمي
ايران بود که به گفتهي آقاي آمانو بسيار نگرانکننده شده است.
در پايان ديدار فرانسوآ ھوالند با مدير کل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،کاخ رياستجمھوري فرانسه در
بيانيهيي از گفتگوھايي بسيار عميق پيرامون بحران ھستهيي ايران ياد کرد و با اشاره به آخرين گزارش
آژانس بينالمللي انرژي اتمي يادآوري کرد که اين گزارش مھر تأييدي است بر نگرانيھاي جامعهي
جھاني در مورد پروندهي ھستهيي جمھوري اسالمي.
بنابه اين بيانيه ،فرانسوآ اوالند به يوکيا آمانو خاطرنشان ساخته است که از حمايت کامل فرانسه
بھرهمند است و اين کشور تالش خواھد کرد به جمھوري اسالمي ايران يادآوري کند ،که موظف است
قوانين بينالمللي را رعايت کند و با آژانس بينالمللي انرژي اتمي ھمکاري نمايد.
ديپلوماتھا :آژانس اتمي تصاوير جديدي از پايگاه مظنون ايران نشان ميدھند
خبرگزاري فرانسه چھارشنبه اول آذر  ٢١)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
به گفته ديپلوماتھا ،آژانس اتمي ملل متحد روز چھارشنبه به کشورھاي عضو تصاوير ماھوارهيي جديدي
از عمليات پاکسازي مظنون در پايگاه نظامي پارچين را به نمايش گذاشت .سفيران در نشست توجيھي
اين آژانس گفتند بنابه اين تصاوير؛ ميزان قابل توجھي از خاک به اين محل آورده شده و سياجھاي آن
برداشته ميشوند.
يک سفير غربي ناشناس گفت نميدانيم آيا آنھا قصد تخريب اين ساختمانھا و تأسيسات را دارند يا
خير .آژانس بينالمللي انرژي اتمي طي گزارش اصلي در يکسال قبل گفته بود سند در مجموع معتبري
دارد که حاکيست ايران کار تحقيقي مرتبط با توسعه سالح انفجاري اتمي قبل از  ٢٠٠٣در پارچين و
ساير سايتھا انجام داده است...
ايران گفته است ملزم نيست به آژانس اتمي براي بازديد از پارچين اجازه دسترسي بدھد زيرا که يک
سايت اتمي نيست .کشورھاي غربي ،ايران را متھم کردهاند که پارچين را پاکسازي کرده است و
آژانس اتمي ھم در گزارشات منظم خود گفته است کار ايران در اين سايت که با ماھواره مانيتور شده؛
بهطور جدي ھرگونه کار چک و بازديد را زير سؤال ميبرد .آژانس اتمي مستقر در وين ،به اين دليل روي
پارچين متمرکز شده که اطالعات آن از فعاليتھا در اين سايت نه بر اساس اطالعاتي که کشورھا داده
باشند ،بلکه برخالف ساير سايتھا ،اين آژانس نپذيرفته است که اطالعات آن را با ايران در ميان بگذارد...
اين تصاوير ،ھمچنين نشان ميدھند که ظرف مھارکننده ،استتار شده است و يک ساختار ديگر با
برزنت صورتي پوشانده شده و ميزان زيادي خاک از اين سايت به وسعت ٢٥ھکتار برداشته شده است.

دسترسي به اين سايت عالوه بر ساير اماکن و افرادي که در برنامه اتمي ايران دست دارند قرار است
در گفتگوھا در پايتخت ايران با آژانس اتمي در ١٣دسامبر مطرح شوند.
مذاکره محرمانه با آمريکا نداشته ايم /آثار سوء مديريت از تحريمھا بيشتر است
خبرگزاري مھر شنبه  ٤آذر  ٢٤)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
رئيس مجلس شوراي اسالمي من تشريح مواضع جمھوري اسالمي ايران درباره مسائل مختلف
منطقهيي و بينالمللي گفت :ايران ھيچگونه مذاکرات محرمانهاي با آمريکا نداشته است .علي
الريجاني با حضور در برنامه لقاء اليوم )گفتگوي روز( برنامه الجزيره پاسخگوي سؤاالت مختلف خبرنگار
اين شبکه در تھران بود...
وي درباره تحوالت سوريه اظھار داشت ... :متأسفانه برخي کشورھا ھمزمان با کمک تسليحاتي به
مخالفان سوريه با ارسال سالح و نظامي عليه مردم وارد عمل شدهاند که اين مسأله بيانگر
سياستھاي دوگانه آنھاست.
الريجاني با اشاره به روابط ايران با جريانھاي مخالف سوري تأکيد کرد :ما ھرگز اقدامات مخالفان مسلح
را تأييد نميکنيم .اين نکته واضح است که آمريکا و اسراييل بهعنوان حاميان اصلي مخالفان مسلح در
سوريه عمل ميکنند که اين بسيار شک برانگيز است.
وي در پاسخ به سوالي درباره اختالفات ايران و حماس در موضوع سوريه اظھار داشت :شايد با آنھا در
برخي مسائل اختالف نظر داشته باشيم اما اين بهمعناي پايان روابط نيست .البته ما انتظار داشتيم
حماس در موضوع تحوالت سوريه با توجه به حمايتھاي ھميشگي دمشق از گروھھاي مقاومت ،با
حکمت بيشتري عمل کند.
راکتور اتمي ايران که دچار مشکل است کانون بحث در آژانس اتمي ملل متحد است
خبرگزاري فرانسه سه شنبه  ٧آذر  ٢٧)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
علي اصغر سلطانيه ،نمايندهايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي به خبرگزاري فرانسه گفت که خارج
کردن سوخت اتمي از راکتور بوشھر “يک پروسدور تکنيکي معمول “بوده است .اما ديپلوماتھاي غربي
گفتند ،چنين کاري ،سؤاالت جديدي را درباره ايمني اين تأسيسات  ١٠٠٠مگا واتي برانگيخته است.
يک مقام ارشد غرب گفت“ :اين يک روش معمول يا امري عادي نيست  .اين يک موضوع نگراني جدي
است” ....مارک فيتز پاتريک از انستيتوي بينالمللي مطالعات استراتژيک که يک بانک فکري در لندن
است گفت“ ،جديدترين مشکل مشکوک در بوشھر و اين عدم شفافيت ]و الپوشاني[ در واقع تير زدن
به پاي خود است .وي گفت شايد اين يک اشکال فني باشد و ايران مراعات الزم را ھم بکند اما از آنجا
که شيوه کار ايران بدون دادن جزئيات است بهطور طبيعي نگرانيھايي ايجاد ميکند.
پديدار شدن موضوع ايران بر فراز دور دوم رياستجمھوري اوباما
سايت وال استريت ژورنال سه شنبه  ٧آذر  ٢٧)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
براي برخاستن شبح ايران و چرخيدن بر روي آمادهسازيھاي دور دوم رياستجمھوري پرزيدنت باراک
اوباما زمان زيادي الزم نبود.
اتفاق افتادن اين امر در ھفته گذشته ،وقتي جنگ در نوار غزه و اطراف آن شروع شد ،ممکن است زياد
روشن نباشد ولي ايران در تمامي عناصر اين بحران حضور داشت...
بعد از سه ھفته از انتخاب مجدد اوباما قوس حرکت دور دوم او شروع به روشن شدن کرده است .سه
اولويت داخلي ]عبارتند از[ :تنظيم بودجه ،انجام رفرم مھاجرت ،شروع موضوع تغيير آب و ھوا .در موضوع
سياست خارجي :خروج از افغانستان ،تغيير جھت بطرف آسيا ولي برخورد با محور شيطاني ايرانيان از
روي ضرورت و ناچاري...
نتانياھو ممکن است عمدتاً بهخاطر باقي نگهداشتن انعطاف نظامي و حسننيت بينالمللي براي
تالشھايش جھت متوقف نمودن برنامه اتمي ايران با طرح آتشبس مصر و آمريکا موافقت کرده باشد...
ممکن است سؤال شود اين چه ربطي با مسير حرکت پرزيدنت اوباما در دور دوم ميتواند داشته باشد؟
بهطور ساده ،اين نشان ميدھد که ناديده گرفتن مشکالت بسياري که ايران ايجاد ميکند به چه
ميزاني براي پرزيدنت اوباما در تمرکزش براي اموري که عالقمند به انجام آن در چھار سال پيش رو قرار
دارد سخت و مشگل است.
در خارج آمريکا )و سياست خارجي( اولويتھاي اوباما خاتمه جنگ در افغانستان و تغيير سياست آمريکا
بيشتر به طرف آسيا ميباشد ،آسيا منطقهيي است که چالشھاي اقتصادي و امنيتي در آينده را ]
براي آمريکا[ نمايندگي ميکند .ولي ايران قابليت برھم زدن عمده اين را دارد.
ھمه رؤساي جمھوري آمريکا از جيمي کارتر به بعد اين موضوع را کشف کردهاند که مالھاي ايران
توانايي برھم زدن و مختل نمودن بھترين طرحھاي ريخته شده را دارند و ھمچنين آنھا قابليت دلسرد
نمودن تمايل ]موجود در سياست خارجي آمريکا[ به جدا شدن و کندن از باتالق خاورميانه را دارا
ھستند...
ھيچ چيزي نميتواند ]بھتر از اين[ ...نشان دھد که تا زمانيکه ايران و اسالميستھاي که ايران آنھا را
برميانگيزد داراي اين توانمندي ايجاد بحران در جاھاي ديگري ھستند ،به چه ميزاني اجراي تغيير جھت
به سمت آسيا سخت و مشکل خواھد بود...

رژيم ايران ھمچنين براي حفظ بشار اسد خونريز که تنھا متحد عرب آن است ھر کار ضروري را انجام
خواھند داد که منجر به پيش راندن اوباما بهسمت تصميمگيري مبني بر اينکه آيا اپوزيسيون سوريه را
بهرسميت بشناسد و آنھا را مسلح کند يانخواھد شد ...آرزوھاي پرزيدنت اوباما براي دور دوم
رياستجمھوري چيزھاي ديگريست ولي کابوس او محتمل و بهطور باور کردني در مورد ايران خواھد بود.
يك جدول و نموداري نشان ميدھد که ايران در حال کار روي بمب اتمي بسيار قويتر از بمب ھيروشيما
است
واشنگتن پست چھارشنبه  ٨آذر  ٢٨)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
وين  -يک جدول و نموداري که بهدست خبرگزاري آسوشيتدپرس رسيده است نشان ميدھد که
دانشمندان ايراني شبيه سازيھاي کامپيوتري براي يک سالح اتمي انجام دادهاند که ميتواند بمبي با
قدرت انفجاري بيش از سه برابر بمبي که در جنگ جھاني دوم ھيروشيما را از بين برد را توليد نمايد.
اين تصوير کشيده شده توسط مقامات رسمي کشوري که نسبت به برنامه اتمي ايران رويکرد انتقادي
دارد به بيرون درز داده شده است تا باعث تقويت استدالل آنھا مبني بر اينکه برنامه اتمي ايران بايد
قبل از توليد يک بمب اتمي متوقف گردد ،شود.
ذخاير اتمي ايران در حال افزايش است
خبرگزاري رويتر چھارشنبه  ٨آذر  ٢٨)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
وين  -ديپلوماتھا و کارشناسان اتمي ميگويند افزايش موجودي اورانيوم غني شده سطح باالي ايران
نگرانکننده است .آنھا گفتند اين امر ممکن است از تنگناي ]قرار گرفته شده[ ايران براي توليد
سوخت جھت راکتور اتمي و نه تبديل سريع آن به مواد اتمي قابل استفاده در بمب اتمي ناشي شده
باشد ...يک منبع ديپلوماتيک بلندپايه گفت “سوال اين است که در چه نقطهيي آنھا اين نقطه حياتي و
بحراني را رد خواھند کرد ...در چه زماني ما وارد منطقه خطر ميشويم؟ “او ادامه داد “آيا آنھا تصميم
خواھند گرفت ،که بهطور داوطلبانهيي از اين نقطه ]بحراني[ دوري کنند؟“.
خبرگزاري مھر خبر عارضهھاي بهوجود آمده در يو سي اف اصفھان را از روي سايت خود حذف کرد
راديو فردا چھارشنبه  ٨آذر  ٢٨)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
خبرگزاري مھر بهنقل از رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريتھاي پزشکي ايران گزارش داد براي کساني
که در محيطھاي ھستهيي مثل يو سي اف يعني مرکز فنآوري اورانيوم اصفھان بودهاند عارضهھايي
پيش آمدهاند که تحت درمان قرار گرفتند  .غالمرضا معصومي اضافه کرده است که تاکنون بروز اتفاقي در
اطراف محيطھاي خاص اتمي گزارش نشده است .خبرگزاري مھر ساعتي پس از انتشار اين خبر ،آن را
از روي وب سايت خود حذف کرد.
فريدون عباسي :ايران غنيسازي را ادامه ميدھد
خبرگزاري رويتر پنجشنبه  ٩آذر  ٢٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
رئيس اتمي ايران روز چھارشنبه گفت ايران به غنيسازي اورانيوم با شدت بيشتر و با افزايش شمار
سانتريفوژھاي بيشتر در سال جاري ادامه خواھد داد...
اظھارات فريدون عباسي رئيس سازمان انرژي اتمي حاکيست؛ ايران به موضع لجاجت خود در مقابله با
خواستھاي جامعه بينالمللي براي توقف غنيسازي ٢٠درصدي اورانيوم و بستن مجتمع غنيسازي
فردو و خارج ساختن ذخيره اين مواد اتمي از ايران ادامه ميدھد...
کار ديپلوماسي قدرتھاي جھان با ايران بعد از ديدار آنھا در ژوئن گذشته که فاقد راھگشايي بود؛ در
بنبست قرار داشته است .اما طرفين بعد از انتخابات آمريکا اکنون گفتهاند خواھان از سر گرفتن
مذاکرات ھستند.
ديپلوماتھا انتظار دارند اجالس جديدي در استانبول در به پيشنھاد قدرتھا در نيمه اول دسامبر و اگر نشد
در ژانويه  ٢٠١٣برگزار شود ...بنابه گزارش اين ماه ملل متحد ،ايران شروع کار مجتمع اراک را تا  ٢٠١٤به
تعويق انداخته است که به گفته تحليلگران ميتواند پلوتونيوم توليد کند که براي توليد سالح اتمي مورد
نياز است.
استاندارد چارترد  ٣٠٠ميليون دالر ديگر به دولت آمريکا جريمه ميدھد
راديو فردا پنجشنبه  ٩آذر  ٢٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
گزارشھا حاکي است که بانک بريتانيايي »استاندارد چارترد« احتماال ً بهدليل سرپيچي از قوانين تحريم
ايران ،جريمه ديگري بهمبلغ  ٣٠٠ميليون دالر به دولت آمريکا پرداخت خواھد کرد.
به گزارش خبرگزاري بلومبرگ ،بانک بريتانيايي استاندارد چارترد ،در گفتگو با مقامھاي دولت آمريکا
پيرامون ناديده گرفتن قوانين تحريمھا عليه جمھوري اسالمي ايران ،به توافق نزديک ميشود.
بانک استاندارد چارترد ،چندي پيش در شھر نيويورک ،توسط مقامھاي ناظر برفعاليتھاي بانکي به
معامالت غيرقانوني با جمھوري اسالمي به ميزان  ٢۵٠ميليارد دالر متھم شد.
روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال ،روز پنجشنبه از قول منابع آگاه نوشت که احتمال ميرود پنجمين
بانک بزرگ بريتانيا ،بهدليل سرپيچي از قوانين تحريم ،جريمه ديگري به ميزان  ٣٠٠ميليون دالر به دولت

آمريکا بپردازد .استاندارد چارترد پيشتر  ٣۴٠ميليون دالر جريمه به مقامھاي ايالتي نيويورک پرداخت کرده
است.
رئيس اتمي سازمان ملل ميگويد ،او نميتواند بگويد که آيا ھمه فعاليت ايران براي مقاصد صلحآميز
است يا نه
واشنگتن پست پنجشنبه  ٩آذر  ٢٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
رئيس اتمي سازمان ملل ميگويد ،او نميتواند بگويد که آيا ھمه فعاليت ايران براي مقاصد صلحآميز
است يا نه.
رئيس آژانس بينالمللي انرژي اتمي ميگويد ،او نميتواند تضمين معتبري براي ادعاھاي تھران مبني
بر اينکه تمام فعاليتھاي اتمي آن صلحآميز ھستند ،را ارائه دھد .يوکيا آمانو ،که روز پنجشنبه در شوراي
حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي صحبت ميکرد ،ھمچنين در مورد فعاليتھاي ايران در پارچين در
جنوب تھران ابراز نگراني کرد.
آمريکا به ايران تا مارس مھلت داد تا با آژانس اتمي ھمکاري کند
خبرگزاري رويتر پنجشنبه  ٩آذر  ٢٩)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
آمريکا يک ضرباالجل مارس ]فروردين[ را روز پنجشنبه براي ايران تعيين کرد تا ھمکاري با يک تحقيق
آژانس اتمي ملل متحد را بهطور مادي و محتوايي آغاز کند و در غيراينصورت موضوع را به شوراي امنيت
ملل متحد ارجاع ميدھد .اين اظھارات رابرت وود ديپلومات آمريکا به حکام آژانس بينالمللي انرژي
سرخوردگي فزاينده واشنگتن بهخاطر فقدان نتيجه در تحقيق آژانس در ابعاد احتمالي نظامي برنامه
اتمي ايران را نشان ميدھد ...بنابه نسخهيي از اظھارات رابرت وود وي گفته است اگر تا مارس ايران
ھمکاري محتوايي و مادي را با آژانس انرژي بينالمللي اتمي شروع نکند ،اياالت متحده از ھيأت حکام
اين آژانس ميخواھد تا ارجاع فقدان پيشرفت اين کيس به شوراي امنيت ملل متحد را در نظر بگيرد.
وود افزود نبايد اجازه داد ايران تا بينھايت التزاماتش را ناديده بگيرد و بايد ايران حاال ] براي مذاکرات
محتوايي و مادي[ اقدام کند.
سوزان رايس داراي سھامي در شرکتھايي است ،که با ايران تجارت داشتهاند
سايت واشنگتن پست جمعه  ١٠آذر  ٣٠)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
سورزان رايس ،سفير آمريکا در سازمان ملل و ھمسرش سھام اندکي را در شرکتھايي دارند که تا
ھمين اخيراً با ايران تجارت ميکردند ،اين موضوع سؤاالت جديدي را از طرف مخالفان احتمال کانديد
شدن او بهعنوان وزير امور خارجه برميانگيزد .اين شرکتھا ،مجتمع جھاني ھستند .حداقل تعدادي از
آنھا بهخاطر پيروي از تحريمھاي بينالمللي ،تجارت با ايران را متوقف کردهاند ...در صورتيکه رايس براي
منصب وزير امور خارجه کانديد شود ،ممکن است مجبور به رفع صالحيت کردن خود از تصميمات کي
استون شود.
نماينده رژيم در آژانس اتمي :ھرگونه حمله به ايران ممکن است منجر به خروج از ان.پي.تي.شود
خبرگزاري رويتر جمعه  ١٠آذر  ٣٠)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
وين ـ علي اصغر سلطانيه ،مقام ارشد ايران در روز جمعه گفت ،ھرگونه حمله نظامي به تأسيسات
اتمي ايران ممکن است منجر به خروج اين کشور از معاھده عدم تکثير )ان.پي.تي( شود ،قراردادي که
براي جلوگيري از گسترش تسليحات اتمي طراحي شده.
سلطانيه نماينده اتمي ايران ،طي بيانيهيي به زبان انگليسي به  ٣۵کشور شوراي حکام اين آژانس
سازمان ملل گفت ،در صورت ھرگونه حمله“ ،احتمال اين وجود دارد که مجلس )ايران( دولت را مجبور به
متوقف کردن بازرسيھاي آژانس )اتمي سازمان ملل( يا حتي در يک سناريوي بدتر خروج از ان.پي.تي
کند.
سناي آمريکا با رأي  ٩۴بر صفر ،تحريمھا عليه انرژي و کشتيراني ايران را گسترش ميدھد
خبرگزاري رويتر جمعه  ١٠آذر  ٣٠)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
سناي آمريکا در آخرين اقدام خود جھت تشديد فشار اقتصادي بر ايران بهخاطر برنامه اتمي آن روز جمعه
بهصورت چشمگيري تحريمھاي جديد عليه تجارت با بخشھاي انرژي ،بندر ،کشتيراني و کشتيسازي
ايران را تصويب کرد .سنا با رأي  ٩۴بر صفر اين تحريمھاي جديد را بخشي از يک اليحه سياست دفاعي
ساالنه قرار داد .اين اليحه دفاعي پيش از اينکه براي امضا و تبديل به قانون شدن به باراک اوباما داده
شود ،بايد ھنوز توسط سنا و مجلس مورد تصويب قرار گيرد.
رويترز :چند پيچ و مھره ،عامل خاموشي رآکتور بوشھر
راديو فردا شنبه  ١١آذر )١٣٩١اول دسامبر (٢٠١٢
خبرگزاري رويترز روز جمعه ١٠ ،آذرماه ،بهنقل از »يک منبع در صنعت ھستهيي روسيه« گزارش داد که
»چند پيچ و مھره سرگردان« دليل از کار افتادن رآکتور اتمي نيروگاه بوشھر در ماه گذشته بوده است.

رويترز بهنقل از منبع روسي خود ميگويد که ماه گذشته بهدنبال يافت شدن اين پيچ و مھرهھا زير
سلولھاي سوخت ھستهيي رآکتور روسي بوشھر خاموش شده تا از صدمه بيشتر جلوگيري شود.
خبرگزاري رويترز اين اظھارنظر مقام روسي مبني بر تعطيلي نيروگاه ھزار مگاواتي بوشھر را »در تضاد با
ادعاي مقامات ايران« توصيف کرده است که ميگويند ھيچ اتفاق غيرمنتظرهاي رخ نداده و خارج کردن
سوخت از نيروگاه جزيي معمول از شيوه کار است.
قبول اتھام توسط دو نفر در اﯾالت کنتاکی آمرﯾکا در مورد توطئه برای ارسال ھواپيما و قطعات ھواپيما به
اﯾران برای استفاده غيرنظامی
واشنگتن پست سه شنبه  ١٤آذر  ٤)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
ﯾک تبعه اﯾران و ﯾک شھروند آمرﯾکاﯾی که خلبان ﯾک خط ھواﯾی بوده است در ارتباط با توطئهﯾی با ھدف
ارسال غيرقانونی ھواپيما و قطعات ھواپيما به اﯾران قبول اتھام نمودند...
مقامات فدرال گفتند اﯾن دو نفر بعد از قبول اتھام مواجه با ٤٠سال زندان و جرﯾمه نقدی تا ٥٠٠ھزار دالر
میباشند ...دادگاه فدرال در لووئيزوﯾل کنتاکی روز دوشنبه دو کيفرخواست مطرح شده ]در ارتباط با اﯾن
دو نفر[ را مورد بررسی قرار داد...
اﯾن دو نفر حميد عاصفی ﯾک تبعه ٦٨ساله اﯾرانی و بھزاد تونی کرﯾميان ٥٣ساله میباشند.
تحريمھا و دولت مقصر کمبود دارو در ايران
خبرگزاري رويتر نجشنبه  ١٦آذر  ٦)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
پزشکان در ايران در حال تالش ھستند تا با يک بحران خزنده خدمات بھداشتي که بهدليل کمبود دارو
بهوجود آمده است مقابله نمايند .بخشي از اين کمبود دارو بهدليل تحريمھاي اقتصادي غرب ميباشد
ولي سوء مديريت دولت و فساد موجود در نظام آن را تشديد کرده است.
بيمارستانھاي دولتي و داروخانهھا عدم وجود گسترده داروھاي معالجه بيماريھاي سرطان ،تصلب چند
گانه بافتھا ،اختاللھاي خوني و ديگر بيماريھاي جدي را گزارش ميکنند...
آمريکا و اتحاديه اروپا ھر دو ميگويند تحريمھاي آنھا اقالم انساني و بشردوستانه را ھدف قرار نداده
است ولي تحليلگران و تجار ميگوند قطع سيستم بانکي ايران از جھان بيرون تماميبخشھاي ا قتصادي
کشور را تحتتأثير قرار داده و منجر به افزايش قيمت اغذيه ،سقوط ارزش ﷼ ،تشديد بيکاري و در حال
حاضر سبب آسيب به خدمات بھداشتي شده است.
بهنظر ميرسد مقامات کشورھاي غربي به اين اتھامات که تحريمھا جان مردم ايران را در خطر قرار داده
است بهطور فزايندهيي حساس ھستند.
ترکيه واردات نفت از ايران را کمتر ميکند
بي.بي.سي جمعه  ١٧آذر  ٧)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
علي باباجان ،معاون نخستوزير ترکيه ،گفته که اين کشور واردات نفت خود از ايران را ٢٠درصد کاھش
ميدھد .تورپاش ،شرکت ملي نفت ترکيه ،واردات خود از ايران را کاھش ميدھد تا بتواند شش ماه
ديگر از تحريمھاي اياالت متحده عليه صنغت نفت و گاز ايران مستثني شود.
به گفته آقاي باباجان ترکيه ھم با اياالت متحده و ھم با کشورھاي توليدکننده نفت بر سر اين مسأله
رايزني ميکند.
تانر ييلديز ،وزير انرژي ترکيه ھم گفته است که“ :فکر نميکنم تحريمھاي آمريکا عليه ايران ،بهخصوص
عليه بخش گاز طبيعي ،براي ترکيه مشکلي ايجاد کند”.
اياالت متحده آمريکا ايران را متھم ميکند که برنامهاي مخفيانه براي ساخت تسليحات اتمي دارد و
براي منصرف کردن ايران از پيگيري آن به وضع تحريمھاي گسترده عليه صنايع نفت و گاز و ھمچنين نظام
مالي و بانکي ايران دستزده است.
آمريکا براي اعمال تحريمھاي خود کشورھا و شرکتھايي را که با ايران معامله کنند جريمه ميکند ،با
اين حال براي چند طرف تجاري عمدهايران ،از جمله ترکيه ،ھند ،چين و کرهجنوبي استثنا قائل شده
است.
کشورھاي مختلف از ترس از دست دادن بازارھاي آمريکا از معامله با ايران خودداري ميکنند .اما برخي
از کشورھا ،که خود را با شرايط وضعشده از طرف آمريکا انطباق دادهاند در معرض اقدامات تالفيجويانه
اين کشور قرار ندارند.
کارشناسان ايراني مشکل موشک ھاي کره شمالي را حل مي کنند
سايت عصر ايران دوشنبه  ٢٠آذر  ١٠)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
کره شمالي براي رفع مشکالت فني موشک بالستيک خود از کارشناسان ايراني کمک ميگيرد.
به گزارش عصر ايران بهنقل از خبرگزاري فرانسه ،مطبوعات کره جنوبي گفتهاند کارشناسان موشکي
ايراني ھماکنون در کره شمالي حضور دارند تا بهعمليات پرتاب موشک بالستيک اين کشور کمک فني
ارائه کنند.

اين موشک قرار بود در چند روز آينده پرتاب شود اما اين عمليات به تأخير افتاده است .کره شمالي
تالش ميکند با کمک کارشناسان ايراني ،قطعات داراي مشکل موشک خود را تعويض کند تا بتواند اين
موشک را در سريع ترين زمان ممکن ،پرتاب کند.
کره شمالي قصد دارد با پرتاب موشک بالستيک ،يک ماھواره غيرنظامي را در مدار زمين قرار بدھد.
کشورھاي غربي و شماري از کشورھاي شرق آسيا ،بهشدت از اين اقدام اعالم نارضايتي کرده و
خواستار تعويق پرتاب اين موشک شدهاند.
روزنامه "چوسون ايلبو" چاپ سئول بهنقل از يک مقام دولتي کره جنوبي اضافه کرد :خودرويي مشاھده
شده که ميان ايستگاه پرتاب موشک و خانهھايي در نزديکي آن در رفتوآمد است .به نظر ميرسد اين
خودرو ،کارشناسان ايراني را جابجا ميکند.
اين منبع که ترجيح داد نامش در رسانهھا منتشر نشود افزود :به نظر ميرسد رابطه کره شمالي و
ايران در زمينه توسعه موشکي که به دھه  ٨٠قرن پيشين باز ميگردد ،بيش از پيشبينيھا افزايش يافته
است بهطوري که پيونگ يانگ پس از شکست عمليات پرتاب موشک در آوريل گذشته کارشناسان
ايراني را به اين کشور فراخواند.
روزنامه چوسون ايلبو ،ھمچنين با انتشار يک عکس ماھوارهيي نوشت که کره شمالي در حال تعويض
قطعات موشک است .يکي از قطعات از نوع "اونھا "٣-در عصر روز يکشنبه گذشته از کارگاه به سمت
ايستگاه پرتاب ،منتقل شد.
اين روزنامه که به انتشار خبرھاي کره شمالي مشھور است نوشت :ھماکنون گروھي از کارشناسان
ايراني در ايستگاه پرتاب موشک براي آمادهسازي مقدمات پرتاب موشک کره شمالي حضور دارند.
انستيتوي بينالمللي مالي ) :(IIFتحريمھا ايران را وارد رکود اقتصادي کرده است
خبرگزاري رويتر دوشنبه  ٢٠آذر  ١٠)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
انجمن جھاني خدمات مالي روز دوشنبه گفت ،تحريمھاي اعمال شده بر برنامه اتمي ايران اين کشور را
به رکود اقتصادي کشانده است .انستيتوي بينالمللي مالي مستقر در واشنگتن در گزارش خود در
مورد خاورميانه و شمال آفريقا گفت ،در سال  ٢٠١٢صادرات نفت خام بهشدت افت کرده است ،﷼
ايران سقوط کرده و تورم سر به فلک گذاشته است.
اين گزارش اضافه ميکند ،انتظار ميرود توليد ناخالص ملي در سال  ٢٠١٢به ميزان سه و نيم درصد
کاھش داشته باشد ،در صورتيکه در سال  ٢٠١١رشد مثبت يک و دو دھم درصد داشت....
امسال تورم بهطور متوسط حدود  ٥٠درصد است ،در صورتيکه در سال  ٢٠١١بيستو شش و پنج
دھم درصد بود.
مقامات ايران ابتدا بهدنبال کمرنگ کردن اثر تحريمھا بودند ،اما در ماھھاي اخير تأثير اين تحريمھا بر
اقتصاد را مورد تأييد قرار داده و ميگويند ،ايران بايد از تحريمھا بهعنوان يک فرصت براي خودداري از
وابستگي شديد به نفت استفاده کند...
گزارش انستيتوي بينالمللي مالي ) (IIFمي گويد ،درحاليکه ايران به انتخابات رياستجمھوري در
اواسط سال  ٢٠١٣نزديک ميشود ،شرايط اقتصادي ممکن است پيامدھاي اجتماعي و سياسي جدي
داشته باشد .اين گزارش گفت“ ،درحاليکه اقتصاد وارد رکود ميشود ،اين رژيم با فشار ناشي از ظھور
ناآرامي عمومي و مخالفت در داخل مجلس مواجه است”.
در بزرگترين جريمه که تا بحال در مورد يک بانک صورت گرفته ،اچ.اس.بي.سي ) ،(HSBCقرار است در
رابطه با تحقيقات پولشويي يک ميليارد و  ٩٠٠ميليون دالر پرداخت کند
واشنگتن پست سه شنبه  ٢١آذر  ١١)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
يک مجري قانون روز دوشنبه گفت ،بانک بزرگ انگلستان اچ.اس.بي.سي ،(HSBC) .براي حلوفصل
تحقيقاتي که در مورد پولشويي از جانب مقامات کشور و فدرال در آمريکا صورت ميگيرد ،مبلغ يک
ميليارد و  ٩٠٠ميليون دالر خواھد پرداخت.
اين تحقيقات در مورد اين بانک که بر اساس ارزش بازار ،بزرگترين بانک اروپا است ،روي انتقال ميلياردھا
دالر به نيابت از کشورھايي مانند ايران ،که تحت تحريمھاي بينالمللي قرار دارد ،و انتقال پول از طريق
سيستم مالي آمريکا از کارتالھاي مواد مخدر مکزيکي متمرکز بوده است...
پولشويي توسط بانکھا تبديل به يک اولويت براي اجراي قانون آمريکا شده است.
در موردي ديگر روز دوشنبه ،بانک استاندارد چارترد انگلستان که متھم به دسيسه با دولت ايران براي
پولشويي ميلياردھا دالر است ،با کنترل کنندگان مالي نيويورک جھت حلوفصل تحقيقات با پرداخت ٣٤٠
ميليون دالر توافق کرد.
از سال  ٢٠٠٩تا کنون ،کرديت سوئيس ،بارکلي ،لويدز و آي.ان.جي ،ھمگي بهخاطر ادعاي اينکه آنھا
پول نفرات و شرکتھايي که در ليست تحريمھاي آمريکا ھستند را منتقل کردهاند ،مبالغ سنگيني براي
حلوفصل اين موضوع پرداختهاند.
کرديت سوئيس ،دومين بانک بزرگ سوئيس با پرداخت  ٥٣٦ميليون دالر توافق کرد...
بارکلي ،مبلغ ٢٩٨ميليون دالر پرداخت کرد .مطرح شده که اين بانک بزرگ انگليسي در انتقال غيرقانوني
مالي با بانکھاي کوبا ،ايران ،ليبي ،سودان و ميانمار دخالت داشته است.

لويدز ،يکي ديگر از بانکھاي اصلي ديگر انگلستان ،بهخاطر کمک به مشتريان جھت رد شدن از
تحريمھاي آمريکا در تجارت با سودان ،ايران و ليبي ،با پرداخت جريمه  ٣٥٠ميليون دالري موافقت کرد.
بانک بزرگ آي.ان.جي ) (INGھلند ،به اتھام انتقال مخفيانه ميلياردھا دالر از طريق سيستم مالي
آمريکا به نيابت از مشتريان کوبا و ايران ،مبلغ  ٦١٩ميليون دالر پرداخت.
بيانيه جان بيرد ،وزير امور خارجه کانادا در مورد تحريم ايران
سايت وزارت خارجه کانادا سه شنبه  ٢١آذر  ١١)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
جان بيرد ،وزير امور خارجه کانادا امروز]روز سه شنبه[ بيانيه زير را منتشر کرد :
“بهرغم اقدامات فشرده توسط جامعه بينالمللي براي گفتگو با ايران بر سر برنامه اتمي آن ،رژيم ايران
در پيروي از التزامات بينالمللي خود ،ھمکاري کامل با آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،يا ورود به
مذاکرات ھدفمند ،امتناع ميورزد”.
“کانادا با گسترش تحريمھا ،اقدامات بيشتري را عليه رژيم اتخاذ ميکند““ .دولت ما مقررات اقدمات
اقتصادي ويژه )در مورد ايران( را اصالح ميکند ،تا  ٩٨نھاد مرتبط به رژيم ايران را بهعنوان اشخاص
نامگذاري شده به ليست اضافه کند و فشار عليه نھادھايي که از برنامه اتمي ايران حمايت ميکنند ،از
جمله سپاه پاسداران و سازمان شبه نظامي بسيج را افزايش دھد”.
“اقدامات کانادا ھمچنين بخشھاي اقتصادي ايران را که از برنامه اتمي ايران حمايت غيرمستقيم يا
تأمين مالي ميکند را ھدف قرار ميدھد :شامل بخشھاي نفت و گاز ،معادن ،فلزات و کشيتيراني .اين
مقررات اصالح شده ،ايران را از سيستم مالي جھاني ھر چه بيشتر منزوي ميکند”“ .اين اصالحيه،
تحريمھاي کانادا را با اقدامات اتخاذ شده توسط متحدان و شرکايمان منطبق ميکند .موضع روشن
کانادا عليه تھديد ايران فشار بينالمللي عليه رژيم ايران را تقويت ميکند .رژيم ايران بايد به فوريت و با
اقدام قاطع به نگرانيھاي شديد جامعه بينالمللي در مورد فعاليتھاي اتمي خود رسيدگي کند”.
ورود بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی به تھران
بی .بی .سی پنجشنبه  ٢٣آذر  ١٣)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
ھرمان ناکارتس ،معاون مدﯾرکل آژانس بينالمللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقامھای اﯾرانی وارد تھران
شده است.
آقای ناکارتس که سرپرستی ھياتی ھفت نفری از کارشناسان آژانس را برعھده دارد ،قرار است
پنجشنبه  ١٣دسامبر ٢٣ ،آذر ،با مقامھای اﯾرانی درباره موضوعھای مورد اختالف مذاکره کند.
آژانس بينالمللی انرژی اتمی در تالش است تا از ﯾک مجتمع نظامی در جنوب شرقی تھران بازدﯾد کند
ولی دولت اﯾران در ﯾک سال گذشته با اﯾن موضوع مخالفت کرده است.
ھمزمان با اﯾن سفر ،تالشھاﯾی برای تعيين زمان گفت و گوھای آتی گروه  ١+۵با اﯾران صورت گرفته
است.
به گفته ﯾک سخنگوی اتحادﯾه اروپا ،ھلگا اشميت ،معاون کاترﯾن اشتون ،مذاکرهکننده ارشد گروه ١+۵
با اﯾران ،در تماس با ﯾکی از معاونان سعيد جليلی ،مذاکرهکننده ارشد اﯾران ،درباره مکان و زمان
احتمالی دور جدﯾد مذاکرات گفتکوی تلفنی داشته است.
دﯾپلوماتھای غربی گفتهاند که دور جدﯾد گفت و گوھا در ماه ژانوﯾه برگزار میشود ولی سخنگوی خانم
اشتون از اظھارنظر در اﯾن باره خوددداری کرد.
جريمه شدن ﯾک بانک ژاپنی بهدليل تخلف از مقررات تحرﯾمی آمرﯾکا
رادﯾو فردا پنجشنبه  ٢٣آذر  ١٣)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
ﯾک بانک ژاپنی بهدليل تخلف از مقررات تحرﯾمی آمرﯾکا به وزارت داراﯾی آمرﯾکا جرﯾمه میپردازد ،به
گزارش آسوشيتدپرس ،سخنگوی بانک توکيو ميتسوبيشی روز پنجشنبه ﯾعنی امروز گفت اﯾن بانک
برای حلوفصل قضيه با پرداخت  ٨ميليون و ٦٠٠ھزار دالر جرﯾمه به آمرﯾکا موافقت کرده است ،بانک
توکيو ميتسوبيشی تحرﯾمھای آمرﯾکا را درباره اﯾران و کوبا برای انتقال نادﯾده گرفته بود.
به دليل ارتباط با برنامه اتمی کانادا  ٩٨شخصيت و سازمان اﯾرانی از جمله سپاه و بسيج را تحرﯾم کرد
العربيه فارسی چھارشنبه  ٢٢آذر  ١٢)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
دولت کانادا ٩٨ ،شخص و سازمان اﯾرانی از جمله سپاه پاسداران و سازمان بسيج اين كشور را در
ليست تحرﯾم ھای خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه جان بيرد ،وزﯾر امورخارجه کانادا ،سه شنبه  ١١-١٢-٢٠١٢اعالم کرد:
''وضعيت اﯾران ﯾکی از بزرگترﯾن معضالت برای صلح و امنيت جھانی است و پرونده ھسته ای اﯾن کشور
برای ما بسيار نگران کننده است''.
وضع تحرﯾمھای جدﯾد عليه اﯾران از سوی کانادا ،در حالی است که دولت کانادا از سال گذشته،
تحرﯾمھاﯾی را بهدنبال قطعنامه  ١٧٣٧شورای امنيت ،در حوزهھای بانکی ،مالی و نفتی عليه حکومت
اﯾران اعمال کرده است.

به گفته وزﯾر امورخارجه کانادا ،اﯾن کشور  ٩٨شخصيت و سازمان اﯾرانی از جمله سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و سازمان بسيج مستضعفين را که با برنامه ھسته ای اﯾران مرتبط ھستند به فھرست قبلی
اضافه کرد.
وی اضافه کرد که تحرﯾمھای جدﯾد مجموعه ای از اعضای اﯾن دو سازمان نظامی را نيز شامل می
شود.
ھمچنين کانادا تحرﯾم ھای خود عليه اﯾران را در بخش حمل و نقل درﯾاﯾی و بخشھای اقتصادی اﯾران که
به صورت غيرمستقيم از برنامه ھسته ای اﯾران حماﯾت می کنند و ﯾا برای آن منابع مالی تامين می
کنند ،افزاﯾش داده است.
بر اﯾن اساس ،دولت اتاوا دﯾگر کشورھا را از صادرات محصوالتی که در صناﯾع کشتیسازی ،معدن،
استخراج و توليد فلزات و مخابرات اﯾران مورد استفاده قرار می گيرد ،منع کرده است.
وزﯾر امورخارجه کانادا اعالم کرده که تحرﯾمھای جدﯾد اﯾن کشور عليه اﯾران ،با ھماھنگی متحدان دولت
کانادا وضع شده است.
جان بيرد ھمچنين از اﯾران خواست تا اقداماتی فوری برای رفع نگرانیھای جدی جامعه بينالمللی در
مورد فعاليت ھای ھسته ای خود انجام دھد.
کانادا از ماه شھرﯾور گذشته در اعتراض به نقض حقوق بشر در اﯾران و با انتقاد از تالشھای اتمی اﯾن
کشور ،روابط خود با اﯾران را قطع کرد.
دور بعدی مذاکرات اﯾران و آژانس ٢٧دیماه در تھران برگزار میشود
خبرگزاری فارس :پنجشنبه  ٢٣آذر  ١٣)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
دور بعدی مذاکرات ميان آژانس بينالمللی انرژی اتمی و اﯾران بر اساس توافق طرفين ،اواخر دی ماه در
تھران برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ﯾک منبع آگاه ،تيم آژانس بينالمللی انرژی اتمی در سفر ﯾکروزه به
تھران صبح و بعدازظھر امروز )پنجشنبه( مذاکرات مثبت و سازندهای با تيم اﯾرانی انجام داد.
طرفين در جرﯾان اﯾن گفتوگوھا توافق کردند که دور بعدی مذاکرات ميان اﯾران و آژانس  ٢٧دی ماه در
تھران برگزار شود.
گفتگوھاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي و ايران خاتمه يافت ،ھيچ جملهيي در مورد بازديد از سايت
وجود ندارد
خبرگزاري رويتر پنجشنبه  ٢٣آذر  ١٣)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
ايران ميگويد در گفتگوھاي روز پنجشنبه در تھران با بازرسان ارشد اتمي سازمان ملل پيشرفت صورت
گرفته ولي جزئيات ديگري نداد ،جز اينکه مالقات ديگري در اواسط ژانويه وجود خواھد داشت.
اظھارنظر فوري از جانب آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره جلسه يکروزه بر سر نزاع در مورد برنامه
اتمي ايران وجود ندارد ،و ھيچ عالمتي که بازرسان آنطور که خواستهاند ،به مجموعه نظامي پارچين
دسترسي داشته باشند ،وجود ندارد...
انتظار ميرود تيم سازمان ملل روز جمعه به وين بازگردد ....يک مرکز فکري آمريکا اواخر روز چھارشنبه
گفت ،تصاوير ماھوارهيي جديد چيزي که به نظر “فاز بازسازي “سايت پارچين که آژانس خواھان بازديد از
آن ميباشد را نشان ميدھد.
انستيتوي علم و امنيت بينالمللي گفت“ ،طرح يک سايت جديد شکل ميگيرد و حضور انبوه خاک و
تعداد قابل مالحظه خودروھاي در حرکت بيانگر اين است که ساختمانسازي با آھنگ يکنواخت ادامه
دارد”.
موضع مبھم نامزد وزارت دفاع آمرﯾکا در قبال اﯾران
صداي آمريكا جمعه  ٢٤آذر  ١٤)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
ﯾادداشت زﯾر ترجمه مقاله مکس فيشر است که روز  ١٣دسامبر در روزنامه واشنگتن پست منتشر
شده است:
بنا به گزارشی که »بلومبرگ نيوز« منتشر کرده است سناتور چاک ھيگل ،نماﯾنده پيشين سنای اﯾاالت
متحده از حزب جمھوری خواه در صدر فھرست باراک اوباما برای نامزدی وزارت دفاع آمرﯾکاست.
مدتی است که شاﯾعاتی در مورد انتصاب آقای ھيگل به گوش می رسد .جاش راگين ،نوﯾسنده نشرﯾه
فارﯾن پالسی دو ھفته پيش گزارش داد که آقای ھيگل برای مقام وزارت دفاع مورد تاﯾيد قرار گرفته
است.
در حال حاضر ھم خبری در مورد صرف نظر سوزان راﯾس ،سفير اﯾاالت متحده در سازمان ملل متحد از
نامزدی برای مقام وزارت امور خارجه منتشر شده است ،بنابراﯾن رقابت برای دستيابی به سمت ھای
وزﯾر دفاع و وزﯾر امور خارجه چندان فشرده و جدی نيست.
ھر نامزدی که برای ھر ﯾک از اﯾن دو پست برگزﯾده شود ،موضع او در قبال اﯾران با انتقاد و توجه بسيار
مواجه خواھد شد ،به ھمين دليل ارزﯾابی اظھارنظرھاﯾی که آقای ھيگل تا به حال در مورد اﯾران مطرح
کرده است ،ارزشمند خواھد بود .اما موضع او در قبال اﯾران چندان روشن نيست.

آقای ھيگل نيز ھمچون اوباما در روﯾاروﯾی با برنامه اتمی اﯾران بر بھره گيری از دﯾپلماسی تاکيد کرده
است .در حالی که آقای اوباما سال ھای طوالنی تصرﯾح کرده است که توسل به حمله نظامی آخرﯾن
گزﯾنه ممکن خواھد بود ،اما اظھارات ھيگل در مورد اﯾن مسئله بسيار ابھام آميز و مبھم بوده اند.
اﯾن سناتور جمھوری خواه که ھم اکنون بازنشسته شده است ،در دوران دولت جرج بوش به طور علنی
با حمله نظامی به اﯾران مخالفت کرده بود ،اما به نظر می رسد آقای ھيگل احتماال ً از سال  ٢٠٠٩و از
زمانی که آقای اوباما به مقام رﯾاست جمھوری رسيده است ،نظر خود را تغيير داده باشد.
نام آقای ھيگل امسال در ﯾکی از سرمقاله ھای واشنگتن پست در کنار چھار نوﯾسنده دﯾگر بود که
حمله نظامی )به اﯾران( را ﯾک گزﯾنه قابل پذﯾرش خوانده بودند .اما من از زمانی که دوره رﯾاست
جمھوری بوش به پاﯾان رسيده است ھنوز نتوانسته ام اظھارنظرھای روشنی از ھيگل در حماﯾت و ﯾا
مخالفت از حمله نظامی بيابم.
الزم است خاطرنشان شود که اگر آقای اوباما ھيگل را برای مقام وزارت دفاع نامزد کند ،بسياری از
جمھوری خواھان به طور قطع به ﯾاد خواھند داشت که او طی دوران رﯾاست جمھوری بوش چندﯾن بار
مخالفت خود با حمله نظامی اﯾاالت متحده به اﯾران مخالفت کرده بود .از سوﯾی دﯾگر اﯾن احتمال نيز
وجود دارد که به دليل مسير روند رو به رشد پيشرفت برنامه اتمی اﯾران و بی نتيجه و دلسردکننده بودن
تالش ھای دﯾپلماتيک ،ھيگل نيز تغيير موضع داده باشد .آقای ھيگل در مصاحبه ماه مارس خود با
المانيتور آشکارا از پاسخ به پرسش مستقيم در مورد نظر خود در مورد بمباران اﯾران توسط اﯾاالت متحده
به عنوان آخرﯾن راھکار طفره رفت.
اظھارات پيشين آقای ھيگل در مورد اﯾران و شيوه واکنش به روند پيشرفت برنامه اتمی اﯾن کشور در
اﯾن جمله ھا خالصه شده اند ،بعضی از اﯾن مطالب از گزارش ھای پيشين جاشوا کيتينگ ،نوﯾسنده
نشرﯾه فارﯾن پالسی وام گرفته شده اند .بعضی از نقل قول ھای کليدی از آقای ھيگل از اﯾن قرار
ھستند:
نوامبر سال  ٢٠٠٥در شورای روابط خارجی» :ھر راھکار پاﯾا در مورد برنامه سالح ھای اتمی اﯾران
مستلزم گفتگوھای مستقيم اﯾاالت متحده با اﯾران خواھد بود .اﯾاالت متحده از اﯾن تواناﯾی برخوردار
است بدون اﯾن که منافع و ﯾا اھداف خود را قربانی کند ،گفتگوی مستقيم با اﯾران برقرار کند«.
آورﯾل  ٢٠٠٦به ھنگام سفر به اسالم آباد» :نظر من اﯾن است که حمله نظامی به اﯾران ،گزﯾنه ای
نظامی است که بلندمدت ،ممکن و مسئوالنه نخواھد بود  ...من معتقدم که راھکار سياسی پاسخ
روﯾاروﯾی با اﯾن معضل است نه گزﯾنه نظامی .ھمه اﯾن مسائل به راه حل سياسی نياز خواھند
داشت«.
اوت  ،٢٠٠٦در مقاله ای در نشرﯾه »» :«Lincoln Journal Starبعضی افراد اﯾن دولت می خواھند برای
حمله نظامی بھانه ای بيابند«.
اکتبر  ،٢٠٠٧در نامه ای که گفته می شود وی به پرزﯾدنت بوش ارسال کرده بود» :آقای رئيس جمھور
عزﯾز :من اﯾن ﯾادداشت را ارسال می کنم تا مصرانه از شما بخواھم تا با دولت اﯾران مذاکره ،گفتگوی
جامع ،بی قيد و شرط و مستقيم برقرار کنيد«.
مارس  ٢٠١٢در مصاحبه ای با المانيتور» :تعداد بسياری به قتل خواھند رسيد .اﯾن چيزھا )جنگ( شروع
می شوند و دﯾگر کنترلی بر آن ھا نخواھيد داشت .ھمواره اﯾن گونه بوده است و ھميشه اﯾن گونه
خواھد بود  ...من تصور نمی کنم که لزوماً ناچار باشيم تا از بين فقط ﯾک ﯾا دو گزﯾنه انتخاب کنيم .اما در
حال حاضر اﯾن طور وانمود می شود .ما ،در اﯾن کشور به انتخاب گزﯾنه ھای خطا و اتخاذ تصميم ھای
بزرگ از اﯾن دست عالقه و توجه بسياری نشان می دھيم ،ما از اﯾن تصميم ھا زﯾاد گرفته اﯾم«.
سپتامبر  ٢٠١٢در سرمقاله واشنگتن پست که با چھار نوﯾسنده دﯾگر به رشته تحرﯾر درآورده بود» :جنگ
با اﯾران امری اجتناب ناپذﯾری نيست ،اما اگر ﯾک اﯾران مجھز به سالح اتمی امنيت ملی اﯾاالت متحده را
به طور جدی در معرض تھدﯾد قرار دھد  ...موضع ما با سياست روسای جمھوری بيش از ﯾک دھه
گذشته به طور کامل ھمخوانی دارد و آن اﯾن است که ھمه گزﯾنه ھا ،از جمله بھره گيری از نيروی
نظامی مد نظر خواھد بود ،اﯾن در حالی است که با اعمال فشار بر اﯾران برای دستيابی به ﯾک راھبرد
سياسی نيز تالش خواھد شد .از آن جا که پيامدھای حمله نظامی برای منافع اﯾاالت متحده بسيار
قابل توجه و چشمگير ھستند ،ما در پی آن ھستيم که اطمينان حاصل کنيم که ھمه اھداف و نيز
پيامدھای چنين اقدامی مورد توجه قرار گرفته اند.
سخنگوي وزارت خارجه فرانسه مي گويد مذاکرات با ايران تا اين لحظه نتيجه دلخواه را نداشته است
صداي آمريکا جمعه  ٢٤آذر  ١٤)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
در پي مذاکرات اژانس بين المللي انرژي اتمي در تھران ،سخنگوي وزارت خارجه فرانسه مي گويد اين
مذاکرات تا اين لحظه نتيجه دلخواه را نداشته است.
دنيس راس :درصورتيکه مسأله اتمي حکومت ايران به ھيچگونه روش مسالمت آميزي حل نشود،
اياالت متحده درسال آينده ازگزينه نظامي استفاده خواھدکرد

راديو فردا شنبه  ٢٥آذر  ١٥)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
مشاورپيشين باراک اوباما ميگويد درصورتيکه مسأله اتمي حکومت ايران درصورتيکه به ھيچگونه
روش مسالمت آميزي حل نشود ،اياالت متحده درسال آينده ميالدي عليه جمھوري اسالمي ايران
ازگزينه نظامي استفاده خواھدکرد .اين مطلب رو دنيس راس مشاورعالي پيشين رئيسجمھوري آمريکا
اعالم کرده و اليوث آبرامز سفير پيشين اين کشور در عراق ھم اين موضوع را تأييد کرده است .ازطرفي
سازمان خبري بلومبرگ در گزارش مشروحي نوشته در بودجه سال  ٢٠١٣وزارت دفاع آمريکا سالح
ويژهيي عليه رزيم ايران وتروريستھا خواھد داشت.
گزارش :سخنان دنيس دنيس عضوپيشين کابينه امنيتي آقاي اوباما در مورد حمله نظامي آمريکا عليه
جمھوري اسالمي ايران درصورت عدم توافق درباره برنامه اتمي ،نخستين باردرروزنامه انگليسي زبان
تايمز اسراييل انتشاريافت .دنيس راس که درکابينه بيل کلينتون ھم نماينده ويژه وي درخاورميانه بود
واندکي بيش ازيک سال پيش با کنارهگيري از دولت آقاي اوباما به انيستيتوي واشنگيتن پيوسته ،طي
سخناني دريک ضيافت شام درنيويورک گفته است اگر مسأله برنامه ھستهيي دولت ايران درسال
نوميالدي ازراھھاي ديپلوماتيک فيصله پيدا نکند درھمان سال با اقدام نظامي روبهروخواھد شد .اين
مطلب را اليوت آبرامز يکي ديگر از مشاوران سياست خارجي دولت آمريکا ھم تأييد کرده است .آقاي
آبرامز که ھم اينک ماموريتش بهعنوان سفيرآمريکا در عراق رو به پايان است ،در دولت جرج دبليوبوش
سمت معاونت شوراي عالي امنيت ملي آمريکا را دارا بود .دنيس راس به تايمز اسراييل گفته است که
آقاي اوباما ترجيح ميدھد ديپلوماسي موفق به حل مسأله اتمي ايران بشود ،درغير اينصورت
رئيسجمھوري آمريکا جرأت ارائه وتوانايي آن را دارد که دست به اقدام نظامي بزند .چرا که وي تنھا
گزينه پيشگيري ازمسلح شدن حکومت ايران به سالح ھستهيي رابرگزيده است و اين بر اساس که اگر
ديپلوماسي ناکام بماند ،اوباما آماده است تا به اقدام نظامي دست بزند .واما خبرگزاري بلومبرگ با
اشاره به پستي وبلندي تصيمھاي مربوط به بودجه سال آينده وزارت دفاع آمريکا در مقالهيي با عنوان
بودجه پنتاگون سالحي عليه جمھوري اسالمي ايران وتروريستھا نوشت ،درعرصه ھزينهھاي نظامي
برنامهھاي مھمي مانند استقرارسپرموشکي در سواحل خاوري اياالت متحده آمريکا ازاھميت
برخورداراست .ولي مھمترين امرفوري در زمينه امنيت ملي آمريکا تحريمھاي موثري است که پيوست
بودجه دفاعي سال آينده شده ونبايد اين تحريمھا آنچنان که کاخ سفيد ميخواھد ،بهخاطرمالحظه
متحدان اروپايي ناديده گرفته شود .اشاره کنگره به کاخ سفيد دراعمال اين سياست اقدام درستي
است.

ضمائم:
ضميمه ﯾک:افزايش تحريمھا عليه شبکهھاي تکثير اتمي ايران توسط وزارتخارجه و خزانهداري آمريکا
ضميمه دو:متن کامل گزارش جدﯾد آژانس اتمی درباره برنامه ھستهای اﯾران
ضميمه ﯾک
افزايش تحريمھا عليه شبکهھاي تکثير اتمي ايران توسط وزارتخارجه و خزانهداري آمريکا
سايت وزارت خارجه آمريکا » :٩١/٩/٢٣
وزارت خانه ھای خزانه داری و امورخارجه بطور مشترک برنامه گسترش تسليحاتی و غنی سازی
ھسته ای اﯾران را ھدف قرارمی دھند
امروز وزﯾران امور خارجه و خزانه داری به موجب فرمان اجراﯾی ) ،E.O) 13382تحرﯾم ھاﯾی را عليه ھفت
شرکت خصوصی اﯾرانی و پنج نفر به جرم گسترش سالحھای کشتار جمعی برقرار ساختند .اﯾن نھادھا
و افراد به اﯾن علت انتخاب شده اند که به دولت اﯾران کاال ،فن آوری و خدماتی را ارائه می دھند که
تواناﯾی اﯾران را برای غنی سازی اورانيوم افزاﯾش می دھد و/ﯾا راکتور تحقيقاتی تعدﯾل شده آب سنگين
تاسيس می کنند ،که ھر دو فعاليت برطبق قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل ممنوع اعالم
شده است .اﯾن تحرﯾم ھا داراﯾی ھای نھادھا و اشخاص معرفی شده را در حوزه قضاﯾی اﯾاالت متحده
مسدود می کند و انجام مبادالت مالی با آنھا را برای شھروندان اﯾاالت متحده ممنوع می سازد .با توجه
به ادامه سرسختی اﯾران در رابطه با برنامه ھسته ای خود ،که اخيرا در جلسه ھيئت مدﯾره آژانس بين
المللی انرژی اتمی به آن اشاره شد ،جلوگيری از ادامه تخلفات مکرر اﯾران دارای اھميت اساسی
است.
شناساﯾی اﯾن نھادھا و افراد برطبق فرمان اجرائی  ،١٣٣٨٢اختياراتی که برای تحرﯾم نھادھا ﯾی که به
گسترش سالحھای کشتار دسته جمعی و پشتيبانان آنھا می پردازند بکار می رود و تحت قانون
تحرﯾمھای جامع اﯾران پاسخگوﯾی و کاھش سرماﯾه گذاری مورخ  (CISADA) ٢٠١٠است ،نتاﯾجی را به
ھمراه دارد .شرکت ھای مالی خارجی که معامالت قابل توجھی را با اﯾن نھادھا و افراد تحرﯾم شده ﯾا
از جانب آنھا تسھيل کنند ،به طور بالقوه با ازدست دادن امکان دسترسی به بخش مالی آمرﯾکا مواجه
خواھند شد .ما اميدوارﯾم که اﯾن شرکت ھای مالی به طرﯾقی عمل کنند که با قطع رابطه ھای مالی با
شرکت ھای حامی فعاليتھای ھسته ای ،دسترسی خود را به نظام مالی اﯾاالت متحده محفوظ نگه
دارند.

شرکت ھای بخش خصوصی اﯾران باﯾد متوجه ھزﯾنه ھاﯾی باشند که در نتيجه پشتيبانی از فعاليت
ھای ھسته ای ممنوعه برای کسب و کار آنھا به بار می آﯾد و توجه خود را بر بازرگانی بين المللی
قانونی تمرکز دھند .اﯾاالت متحده به رسيدگی و تحقيق در مورد فعاليت ھای مشابه ادامه خواھد داد ،و
شرکت ھای دﯾگر حماﯾت کننده را که در اﯾران به طور مستقيم به تواناﯾی دولت اﯾران برای توليد ماده
شکاف پذﯾر کمک می کنند ،به احتمال زﯾاد معرفی خواھند شد.
افراد و نھاد ھاﯾی که امروز توسط وزارت خزانه داری به موجب فرمان اجرائی  ١٣٣٨٢معرفی شده اند
عبارتند از:
فرﯾدون عباسی-دوانی
رئيس جمھوری اﯾران ،محمود احمدی نژاد در فورﯾه  ٢٠١١با صدورحکمی فرﯾدون عباسی دوانی
)"عباس – دوانی"( را بعنوان سرپرست سازمان انرژی اتمی اﯾران  AEOIمنصوب نمود .عباسی-دوانی
به علت عمل ﯾا قصد به عمل مستقيم ﯾا غيرمستقيم از جانب سازمان انرژی اتمی اﯾران معرفی شده
است.
عباسی  -دوانی در توسعه و تسرﯾع فعاليت ھای مربوط به معادن اورانيوم و توليد کيک زرد ،ماده الزم
بعنوان خوراک برای فرآﯾند تبدﯾل اورانيوم ،و درنھاﯾت غنی سازی اورانيوم ،دست داشته است.
عباسی-دوانی ،تا پيش از اشتغال به سِمت کنونی خود ،رسما بعنوان استاد دانشگاه شھيد بھشتی
مشغول بکار بود .او دارای مدرک دکترا در فيزﯾک ھسته ای و کارشناس ليزر است .عباسی-دوانی
کارشناس جداسازی اﯾزوتوپ ھای ھسته ای است.
عباسی-دوانی در ضميمﮥ  Iقطعنامﮥ  ١٧٤٧مصوب مارس  ٢٠٠٧شورای امنيت سازمان ملل ))، UNSCR
شامل افراد و ارگانھاﯾی که در فعاليت ھای موشک ھای بالستيکی ﯾا ھسته ای اﯾران دخيل بودند،
معرفی شد .عباسی-دوانی در ضميمﮥ  Iقطعنامﮥ  UNSCR١٧٤٧بعنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و
پشتيبانی نيروھای مسلح ) ،(MODAFLبا پيوند ھاﯾی به انستيتو فيزﯾک کاربردی ،معرفی گردﯾدد .وزارت
دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح توسط اداره کنترل داراﯾی ھای خارجی وزارت خزانه داری)(OFAC
تحت دستور اجرائی  ١٣٣٨٢مورخه  ٢٥اکتبر  ٢٠٠٧معرفی شده است.
مرتضی احمدعلی بھزاد
مرتضی احمدعلی بھزاد )"بھزاد"( به خاطر فراھم ساختن ﯾا کوشش در فراھم ساختن پشتيبانی ھای
مالی ،مادی ،فن آوری و ﯾا حماﯾت ھای دﯾگر  ،ﯾا تدارک کاالھا و ﯾا خدمات در جھت حماﯾت از AEOI
معرفی شد .بھزاد مدﯾر اداری و معاون ھيئت مدﯾره شرکت غنی سازی اﯾران ) (IECاست.
بھزاد بعنوان ﯾک دانشمند ،با تخصص در ساخت و آزماﯾش سنترﯾفيوژ ،سمت ھای گوناگونی در شرکت
ھای تابع ﯾا صوری  AEOIداشته است .بھزاد مدﯾر سابق ) TESAشرکت تکنولوژی سانترﯾفيوژ اﯾران(
است.
بعالوه ،بھزاد در ضميمﮥ  Iقطعنامﮥ  UNCR ١٨٠٣مصوب  ٣مارس  ، ٢٠٠٨که در آن افراد و ارگان ھاﯾی را
که در فعاليت ھای موشک بالستيکی ﯾا ھسته ای اﯾران دست دارند شناساﯾی شده اند  ،معرفی
گردﯾد .نام بھزاد در ضميمﮥ  Iقطعنامﮥ  UNCR١٨٠٣به علت ھمکاری اش در ساختن قطعات سنترﯾفيوژ
ذکر شده است .در  ٢٣آورﯾل  ،٢٠٠٧اتحادﯾه اروپا ،متعاقب موضع گيری مشترک اتحادﯾه اروپا
 CFSP/140/2007دررابطه با عملکردھای اﯾران ،بھزاد را معرفی کرد .از بھزاد به علت نقش وی در
ساخت طرح و قطعات حساس و پيچيده سنترﯾفيوژ نام برده شده است.
سيد جابر صفدری
سيد جابرصفدری )"صفدری"( به علت عمل ﯾا قصد عمل مستقيم ﯾا غير مستقيم برای ﯾا از جانب
 AEOIشناساﯾی شده است .صفدری ،در  ، AEOIسرپرست اداره فن آوری ھای پيشرفته ،و معاون فن
آوری ھای پيشرفته در شرکت نوﯾن انرژی است .شرکت نوﯾن انرژی  ،به موجب فرمان اجرائی ،١٣٣٨٢
مورخه  ٤ژانوﯾه  ٢٠٠٦به خاطر ،ﯾا عمل و ﯾا قصد به عمل به نفع ، AEOIشناساﯾی شد .اﯾن نھاد ميليون
ھا دالر ا برای نھادھای  AEOIکه با برنامه ھسته ای اﯾران ھمکاری می کنند منتقل ساخته است.
صفدری ،قبال در  AEOIسمت معاونت تحقيقات در انستيتو تحقيقات فن آوری و علوم ھسته ای ،
سرپرست تاسيسات غنی سازی اورانيوم در نطنز و مدﯾرعامل شرکت برق کالﯾه را بر عھده داشت.
شرکت برق کالﯾه ) (KECدر تارﯾخ  ١٦فورﯾه  ٢٠٠٧به موجب فرمان اجرائی ١٣٣٨٢توسط  OFACمعرفی
شد KEC .به تالشھای توسعه و تحقيق سنترفيوژ اﯾران مرتبط است.
صفدری در ضميمﮥ  IIقطعنامﮥ  UNSCR 1803و ضميمﮥ قطعنامﮥ  Iدر  UNSCR 1747که بترتيب در ٣
مارس  ،٢٠٠٨و  ٢٤مارس  ٢٠٠٧تصوﯾب شدند ،و افراد و ارگانھاﯾی را که درفعاليت ھای موشک
بالستيکی ﯾا ھسته ای اﯾران دست دارند را شناساﯾی می کنند ،معرفی شد .اﯾن قطعنامه ھا،
صفدری را بعنوان مدﯾر تاسيسات غنی سازی نظنز شناساﯾی کردند .تاسيسات غنی سازی نطنز
توسط  AEOIاداره می شود.
صناﯾع درﯾاﯾی آرﯾا نيکان
صناﯾع درﯾاﯾی آرﯾا نيکان )"آرﯾا نيکان"( کمک ھای مالی ،مادی  ،فن آوری و ﯾا کمک ھای دﯾگر در جھت
حماﯾت مادی ،فنی ﯾا کاال ﯾا خدمات در حماﯾت از TESA ،فراھم کرده است.
آرﯾا نيکان خرﯾد ھای  TESAرا بعھده گرفته است .آرﯾا نيکان ،نوار مغناطيسی که می توان در
سنترفيوژھای  P1بکار برد برای  TESAفراھم کرده است .اﯾن نوار مغناطيسی حکم پاشنه آشيل را برای
برنامه ھسته ای اﯾران داشته است.

آرﯾا نيکان ارائه دھنده خدمات تخصصی و مشاوره در مھندسی و خرﯾد فوالدھای آلياژ ،سوپر آلياژھا و
فلزات وﯾژه بوده است .آرﯾا نيکان برای برنامه ھسته ای اﯾران کاال فراھم می سازد.
مشترﯾان آرﯾا نيکان شامل شرکت ھای زﯾر ھستند :خاتم االنبيا  ،شرکت ساختمانی وابسته به سپاه
پاسداران انقالب اسالمی)" ،("IRGCو دانشگاه مالک اشتر) ،(MUTانستيتو تحقيقاتی و دانشگاھی
وابسته به وزارت دفاع MUT .توسط  OFACبه موجب فرمان اجرائی ١٣٣٨٢در  ١٢جوالی  ، ٢٠١٢به اﯾن
سبب که تحت مالکيت و ﯾا  MODAFELقراردارد ﯾا برای آن و ﯾا از جانب آن عمل می کند معرفی گردﯾد.
خاتم االنبيا به موجب فرمان اجرائی  ١٣٣٨٢در ٢٥اکتبر  ٢٠٠٧به سبب وابستگی به  IRGCمعرفی شد.
اﯾران پوﯾا
اﯾران پوﯾا به دليل ارائه ﯾا کوشش در ارائه کمک ھای مالی ،مادی  ،فن آوری و ﯾا کمک ھای دﯾگر
درجھت حماﯾت از  ، TESAﯾا تدارک کاال ﯾا خدمات در اﯾن جھت ،معرفی شده است .اﯾران پوﯾا ﯾک
شرکت دولتی اﯾران است که بعنوان اﯾران پوﯾا به معرفی شده است .اﯾران پوﯾا ﯾک شرکت دولتی اﯾران
است که بعنوان بزرگترﯾن تغيير و تبدﯾل دھندۀ آلومينيوم در اﯾران و مواد عرضه شده برای استفاده در
توليد روکش ھای سنترفيوژھای  IR-1و  IR-2شناساﯾی شده است .اﯾران پوﯾا ضميمﮥ مقررات اجراﯾی
اتحادﯾه اروپا ) (EUبشماره  ١٢٤٥/٢٠١١در  ١دسامبر  ٢٠١١به اﯾن علت که سازنده عمده سيلندرھای
آلومينيوم برای سنترفيوژھا است و  AEOIو  TESAازجمله مشترﯾانش ھستند معرفی شده است.
پوﯾا کنترل )ھمچنين تحت نام شرکت تجارت گستر نيکان اﯾرانيان(
پوﯾا کنترل به دليل تدارک کاال ﯾا خدمات ﯾا کوشش در تدارک کاال ﯾا خدمات برای فعاليتھای مربوط به
غنی سازی اورانيوم ﯾا تسھيل معامالت مالی که به برنامﮥ غنی سازی اورانيوم اﯾران ﯾاری می دھد ،
شناساﯾی شده است.
پوﯾا کنترل طراح و سازنده دستگاھای تبدﯾل نيرو است .از آنجا که برنامه غنی سازی اورانيوم اﯾران نياز
به مقدار زﯾادی دستگاھای تبدﯾل نيرو برای تنظيم منبع برق به سنترفيوژھا دارد تا بتواند پاسخگوی
تقاضا ھا باشد ،اﯾران نوع ساخت داخل خود را توليد کرده است ولی ھمچنين به درﯾافت دستگاھای
خارجی تبدﯾل نيرو عالقه مند است تا بتواند نيازھای برنامه ھسته ای خود را برآورده سازد.
از شرکت تجارت گستر نيکان اﯾرانيان قبال به عنوان شرکت تحوﯾل گيرنده برای پوﯾا کنترل استفاده بود..
افراد و نھادھاﯾی که توسط وزارت امورخارجه طبق فرمان اچرائی  ١٣٣٨٢معرفی شده اند:
امير حسين رحيم ﯾار
امير حسين رحيم ﯾار با شرکت سوخت راکتورھای ھسته ای )بنام  (SUREHھمکاری می کند و در
اواخر سال  ٢٠٠٩در خرﯾد تجھيزات برنامه ھسته ای اﯾران دست داشته است .وزارت امور خارجه در
تارﯾخ  ٢١نوامبر  ،٢٠١١به موجب فرمان اجرائی  SUREH ،١٣٣٨٢را معرفی کرد ،چون اﯾن شرکت
مسئول توليد سوخت راکتورھای ھسته ای اﯾران ازجمله راکتور تحقيقات آب سنگين  ٤٠مگاواتی )IR-
 (40است و درپی موادی برای مونتاژ دستگاه ھای سوخت راکتورھا بوده است.
محمد رضا رضوانيان زاده
محمد رضا رضوانيان زاده تا سال  ٢٠١٠مدﯾرعامل  SUREHبود و برفعاليت ھای تبدﯾل اورانيوم و توليد
سوخت اﯾران در اصفھان نظارت می کرد .رضوانيان زاده بطور گسترده با شرکت ھای گوناگون پشتيبان
تاسيسات اصفھان نظير تاسيسات تبدﯾل اورانيوم ) ،(UCFکارخانه توليد سوخت ) ، (FMPو کارخانه توليد
زﯾرکونيوم ) ، (ZPPھمکاری می کرد.
فاراتک
فاراتک احتماال در تالشھای مربوط به تسرﯾع تصفيه آب در راکتور تحقيقات آب سنگين  ،IR-40با ھمکاری
شرکت تکنيک صناﯾع مدرن ) (MITECدست داشته است MITEC .الاقل از سال  ٢٠٠١در برنامه آب
سنگين اﯾران شرکت داشته و نقش مھمی را در توليد پروژه  IR-40در اراک اﯾفا کرده است MITEC .به
موجب فرمان اجرائی  ١٣٣٨٢در  ٢١نوامبر  ،٢٠١١و طبق قطعنامﮥ  UNSCR ١٩٢٩در  ٩ژوئن ٢٠١٠
مفرفی شده شده است.
گروه صنعتی ندا
گروه صنعتی ندا)ندا( ﯾک شرکت اﯾرانی است که پيوندھای محکم با برنامه ھسته ای اﯾران  ،از نجمله
ساخت و خرﯾد مواد و تجھيزات ممنوعه برای استفاده در تاسيسات غنی سازی اورانيوم نطنز دارد.
ندا حداقل از سال  ،٢٠١١تالش کرده است تا مواد حساس مربوط به سنترﯾفيوژ که کاربرد مستقيم در
برنامه ھسته ای اﯾران دارد از خارج خرﯾداری کند.
طرح و پاالﯾش
طرح و پاالﯾش توليد کننده مدارک طراحی برای عناصر گوناگون راکتور تحقيقات آب سنگين  IR-40اﯾران
است .صناﯾع شيميائی پنتين آمرﯾکا برروی ستون ھای تقطير برای  IR-40در اراک کارمی کرد ،و برگه
ھای اطالعاتی و اطالعات مھندسی و طراحی کامل مربوط به طرح وپاالﯾش را به کار می گرفت.
توليد ابزار برشی اﯾران
توليد ابزار برشی اﯾران ) (TABAﯾک شرکت اﯾرانی است که پيوندھای محکم با برنامه ھسته ای اﯾران ،
از جمله ساخت و خرﯾد مواد و تجھيزات ممنوعه برای  TESAو  KECدارد .حداقل از سال TABA ،٢٠١١
مقدارزﯾادی مواد مربوط به عمليات غنی سازی اورانيوم اﯾران را توليد و ﯾا برای  TESAو  KECخرﯾداری
کرده است.
شناساﯾی اطالعات:

فرﯾدون عباسی-دوانی
فرد :فرﯾدون عباسی -دوانی
تارﯾخ تولد١٩٥٨ :
تارﯾخ تولد دﯾگر١٩٥٩ :
محل تولد :آبادان ،اﯾران
مرتضی احمدعلی بھزاد
فرد :مرتضی احمد علی بھزاد
ھمچنين به نام :مرتضی بھزاد
ھمچنين به نام :مرتضی بھداد
تارﯾخ تولد ٧ :ژوئن ١٩٥٩
سيد جابرصفدری
فرد :سيد جابر صفدری
ھمچنين به نام :سيد جابرصفدری
ھمچنين به نام :دکتر س  .ج .صفدری
تارﯾخ تولد١٩٦٨ :
تارﯾخ تولد دﯾگر١٩٦٩ :
محل تولد :نھاوند ،استان ھمدان ،اﯾران
صناﯾع درﯾاﯾی آرﯾا نيکان
نھاد :صناﯾع درﯾاﯾی آرﯾا نيکان
ھمچنين به نام :آرﯾا نيکان
ھمچنين به نام :پرگاس آرﯾا مولد با مسئوليت محدود.
مکان :واحد  ،١شماره  ،٥٩کوچه آزادی ،سھروردی شمالی ،تھران ،اﯾران
مکان دﯾگر :شماره  ،١کوچه  ٧خيابان کوی نصر ،تھران ،اﯾران
مکان دﯾگر :آرﯾان نيکان تھران پی جی اس ،واحد  ،٥٩شماره  ،٢کوچه آزادی ،خيابان سھروردی شمالی
 ،تھران ،اﯾران
مکان دﯾگر :واحد  ،٤شماره  ،٨کوچه اﯾرج ،خيابان مظفری خواه ،خيابان گلھا ،ميدان گلھا ،تھران  ،اﯾران
تارنماwww.arianikan.com :
اﯾران پوﯾا
نھاد :اﯾران پوﯾا
ھمچنين به نام :اﯾران پووﯾا
ھمچنين به نام :اﯾران پاﯾا
مکان :اداره اصلی :ميدان ونک ،جاده شھيد حقائی بعد ازچھارراه جھان کودک ،بلوک  ،٣٣تھران ،اﯾران
مکان دﯾگر :کارخانه :تھران ،جاده قدﯾم کرج ،بلوار  ٤٥متری زرند ،تھران ،اﯾران
مکان دﯾگر :شماره  ،٨بزرگراه حقانی ،ميدان ونک ،١٥١٨٧ ،تھران
شماره ثبت شرکت٥٥٦٦ :
پوﯾا کنترل
نھاد :پوﯾا کنترل
ھمچنين به نام :نام آوران پوﯾا کنترل
ھمچنين به نام :شرکت تجارت گسترنيکان اﯾرانيان
مکان :شماره  ،٢کوچه شرﯾف ،قبل از خيابان ﯾخچال ،بعد از خيابان قلھک ،خيابان شرﯾعتی ،تھران ،اﯾران
مکان دﯾگر :شماره  ،٢خيابان شرﯾف ،قلھک ،خيابان شرﯾعتی ،تھران ،اﯾران
تارنماwww.pouyacontrol.com :
امير حسين رحيم ﯾار
فرد :امير حسين رحيم ﯾار
مکان ،١٥ :کوچه گلستان ،خيابان برادران شھيد رحيمی ،خيابان امام خمينی ،لواسان ،تھران ،اﯾران
تارﯾخ تولد ٣١ :ژانوﯾه ١٩٧٤
محل تولد :تھران ،اﯾران
محمد رضا رضوانيان زاده
فرد :محمد رضا رضوانيان زاده
تارﯾخ تولد ١١ :دسامبر١٩٦٩ ،
شماره کارت ملی١١٨-٩٨٤١٠٥-٣ :

فراتک
نھاد :فراتک
نام دﯾگر :شرکت فراتک
مکان :شماره  ،١٥قزلباش ،خيابان توحيد ،اصفھان ،اﯾران
گروه صناﯾع ندا
نھاد :گروه صناﯾع ندا
مکان :شماره ١٠و  ،١٢خيابان  ٦٤ام ،خيابان ﯾوسف آباد ،تھران ،اﯾران
طرح و پاالﯾش
نھاد :طرح و پاالﯾش
مکان :تھران ،اﯾران
توليد ابزار برشی اﯾران
نھاد :توليد ابزار برشی اﯾران
ھمچنين به نامTABA :
ھمچنين به نام :شرکت TABA
ھمچنين به نام :شرکت ابزار برشی اﯾران
مکان :شمال غربی کرج در کيلومتر  ٥٥بزرگراه قزوﯾن ) جاده قزوﯾن( ،ھلجرد  ،اﯾران
مکان دﯾگر :شماره  ،٦٦خيابان سرھنگ سخائی ،خيابان حافظ ،تھران ،اﯾران
ضميمه دو
متن کامل گزارش جدﯾد آژانس اتمی درباره برنامه ھستهای اﯾران
خبرگزاری فارس :شنبه  ٢٧آبان  ١٧)١٣٩١نوامبر (٢٠١٢
اجرای توافقنامه پادمانھای انپیتی و مفاد مربوط به قطعنامهھای شورای امنيت در جمھوری
اسالمی اﯾران
گزارش توسط مدﯾر کل
 .Aمقدمه
 .١اﯾن گزارش مدﯾرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنيت بوده که درباره اجرای توافقنامه
پادمانھای انپیتی و مفاد مربوطه قطعنامهھای شورای امنيت سازمان ملل در جمھوری اسالمی
اﯾران است.
 .٢شورای امنيت تاکيد کرده است که گام ھای مورد نياز توسط شورای حکام در قطعنامهھاﯾش ،به
اﯾران وابسته است .مفاد مربوطه به قطعنامهھای مزبور شورای امنيت طی فصل ششم منشور
سازمان ملل تصوﯾب شده و بر اساس شراﯾط اﯾن قطعنامهھا اجباری است.
 .٣در راستای درخواست شورای حکام در قطعنامه ) GOV/2012/50سيزده سپتامبر  (٢٠١٢اﯾن سند،
گزارش جامعی را درباره اجرای واقعی آن قطعنامه و قطعنامه ) GOV/2011/69ھجدھم نوامبر  (٢٠١١به
خصوص در رابطه با ابعاد احتمالی نظامی برنامه ھستهای اﯾران فراھم میکند .اﯾن گزارش ھمچنين
تحوالت روی داده پس از گزارش قبلی مدﯾر کل ) ،GOV/2011/69سیام آگوست  (٢٠١٢و ھمچنين
موضوعاتی که ھمچنان باقی مانده را مورد بررسی قرار میدھد .اﯾن گزارش بر زمينهھاﯾی که اﯾران به
تعھدات الزام آور خود به طور کامل پاﯾبند نبوده تمرکز کرده است ،تعھداتی که اجرای کامل آن ضروری
بوده تا باعث اﯾجاد اطمينان بينالمللی درباره ماھيت کامال صلح ميز برنامه ھستهای اﯾران شود.
 .Bتشرﯾح موضوعات حل نشده
 .٤ھمانطور که قبال گزارش شده ،در قطعنامه  ،GOV/2011/69شورای حکام در ميان دﯾگر موضوعات،
تاکيد کرده است که برای اﯾران و آژانس افزاﯾش گفتوگوھا برای حل تمامی موضوعات اساسی باقی
مانده ضروری است .اﯾن مذاکرات باﯾد با ھدف شفافسازی موضوعات از جمله دسترسی به تمامی
اطالعات مربوطه ،اسناد ،ساﯾتھا،مواد و افراد در اﯾران باشد .در اﯾن قطعنامه ،شورای حکام ،اﯾران را
فراخوانده تا به طور جدی و بدون پيش شرط در گفتگوھا وارد شده تا اطمينان بينالمللی درباره ماھيت
منحصرا صلحآميز برنامه ھستهای اﯾران حاصل شود .با توجه به اﯾن موضوع ،از ژانوﯾه  ٢٠١٢به بعد،
مقامات آژانس و اﯾران چند دور گفتوگو در وﯾن و تھران از جمله سفر مدﯾر کل به تھران در ماه مه ٢٠١٢
داشتهاند اگر چه ،ھيچگونه نتاﯾج ملموسی حاصل نشده است .به وﯾژه ،ھيچگونه توافقنامهای درباره
روﯾکرد ساختارمند برای حل موضوعات باقی مانده درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه ھستهای اﯾران و
ھمچنين توافقنامهای با اﯾران درباره درخواست آژانس برای دسترسی به ساﯾت پارچين حاصل نشده
است.

 .٥در قطعنامه  ،GOV/2012/50شورای حکام ،در ميان دﯾگر موضوعات ،تاکيد کرده است که برای اﯾران
الزامی است که به طور فوری روﯾکرد ساختارمندی را اجرا کند که به عنوان گام اول شامل ،فراھم کردن
دسترسی آژانس به ساﯾتھای مورد درخواست است .در آن قطعنامه ،شورای حکام ھمچنين تصميم
گرفت که ھمکاری اﯾران با درخواستھای آژانس با ھدف حل موضوعات باقی مانده ضروری و فوری
است تا اطمينان بينالمللی درباره ماھيت منحصرا صلحآميز برنامه ھستهای اﯾران حاصل شود.
 .٦با توجه به قطعنامه  GOV/2012/50و نشست شورای حکام در سپتامبر  ،٢٠١٢آژانس گامھاﯾی را
برای وارد کردن اﯾران در گفتوگوھای بيشتر اتخاذ کرد از جمله دﯾدار  ١٧سپتامبر  ٢٠١٢ميان مدﯾر کل و
آقای »فرﯾدون عباسی« معاون رئيس جمھوری و رئيس سازمان انرژی اتمی اﯾران بوده است .در ٢٤
اکتبر  ،٢٠١٢آژانس به اﯾران درباره تعھد آژانس به مذاکره تاکيد کرد و پيشنھاد برگزاری دﯾداری در  ١٣و
 ١٤نوامبر  ٢٠١٢با ھدف نھاﯾی سازی سند روﯾکرد ساختارمند داده است ،توافقنامهای که به آژانس و
اﯾران اجازه میدھد تا اقدامی حقيقی درباره موضوعات برجسته را آغاز کنند .در نامهای به تارﯾخ ١
نوامبر  ،٢٠١٢اﯾران بار دﯾگر بر تعھد خود برای مذاکره با آژانس تاکيد کرده و از نماﯾندگان اﯾران دعوت کرده
تا در اواسط دسامبر  ٢٠١٢به تھران بياﯾند تا درباره مداليته برای حل ادعاھا بر اساس اصول بررسی
شده در دﯾدار »دکتر جليلی« دبير شورای عالی امنيت ملی اﯾران و مدﯾر کل در  ٣٠ماه می ٢٠١٢
مذاکره کنند .متعاقبا توافق حاصل شد که اﯾران و آژانس روز  ١٣نوامبر  ٢٠١٢در تھران دﯾدار داشته
باشند.

 .Cتاسيسات اعالم شده تحت توافقنامه پادمان اﯾران
 .٧تحت توافقنامه پادمان ،اﯾران وجود  ١٦ساﯾت ھستهای و  ٩مکانھای خارج از تاسيسات ،جاﯾی که
مواد ھستهای به طور معمول استفاده میشود را اعالم کرده است .با وجود آنکه برخی از فعاليتھای
خاصی که توسط اﯾران در برخی از تاسيسات خود انجام میدھد با قطعنامهھای شورای حکام و
شورای امنيت ،ھمانطور که در ادامه اشاره میشود ،در تضاد است آژانس ھمچنان به راستی آزماﯾی
عدم انحراف مواد اعالم شده در اﯾن ساﯾتھا و مکانھای خارج از ساﯾتھا ادامه میدھد.

 .Dفعاليتھای مرتبط با غنی سازی
 -٨بر خالف قطعنامهھای مرتبط با شورای حکام و شورای امنيت اﯾران فعاليتھای مرتبط با غنی سازی
در تاسيسات اعالم شده در زﯾر را به حالت تعليق در نياورده است .تمام اﯾن فعاليتھا تحت پادمانھای
آژانس ھستند ،و تمام مواد ھستهای ،آبشارھای نصب شده و اﯾستگاهھای تغذﯾه و تخليه اورانيوم در
اﯾن تاسيسات ھدف نظارت و کنترل آژانس ھستند.
-٩اﯾران اعالم کرده است که ھدف از غنی سازی ھگزا فلوراﯾد اورانيوم به اورانيوم  ٢٣٥پنج درصد توليد
سوخت برای تاسيسات ھستهای آن است و اﯾنکه ھدف از غنی سازی ھگزافلوراﯾد اورانيوم به اورانيوم
 ٢٣٥بيست درصد توليد سوخت برای راکتورھای تحقيقاتی است.
 -١٠از زمانيکه اﯾران شروع به غنی سازی اورانيوم در تاسيسات ھستهای خود کرده است ،در آن
تاسيسات تقرﯾبا موارد زﯾر را توليد کرده است:
•  ٧٦١١کيلوگرم ) ٧٣٥+کليوگرم از زمان انتشار گزارش قبلی مدﯾر کل( ھگزافلوراﯾد اورانيوم به اورانيوم
 ٢٣٥پنج درصد غنی سازی شده که از اﯾن مقدار ٥٣٠٥ :کيلوگرم در حال حاضر در انبار است؛ ١٢٢٦
کيلوگرم به تاسيسات غنی سازی آزماﯾشی سوخت تزرﯾق شده است و  ١٠٢٩کيلوگرم به تاسيسات
غنی سازی سوخت فردو برای غنی کردن اورانيوم  ٢٣٥بيست درصد تزرﯾق شده است؛ و  ٥٣کيلو گرم
به تاسيسات تبدﯾل اورانيوم به منظور تبدﯾل به دی اکسيد اورانيوم تزرﯾق شده و
•  ٢٣٢.٨کيلوگرم ) ٤٣.٤+کيلوگرم از زمان انتشار گزارش قبلی مدﯾر کل( ھگزافلوراﯾد اورانيوم به اورانيوم
 ٢٣٥بيست درصد غنی سازی شده که از اﯾن مقدار ١٣٤.٩ :کيلوگرم در حال حاضر در انبار است؛ ١.٦
کيلوگرم ترکيب شده است؛ و  ٩٦.٣کيلوگرم به تاسيسات توليد صفحه سوخت برای تبدﯾل به ھکتا
اکسيد تترا اورانيوم تزرﯾق شده است.
 .D1نطنز
 -١١کارخانه غنیسازی سوخت :کارخانه غنیسازی سوخت ﯾک کارخانه غنیسازی سانترﯾفيوژی
است که برای توليد اورانيوم با غنای پاﯾين نھاﯾتا تا سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٥درصد ،ساخته شده و
اولين بار در سال  ٢٠٠٧آغاز به کار کرده است .اﯾن کارخانه به دو بخش سالن توليد  Aو سالن توليد B
تقسيم شده است .بنا بر اطالعات طراحی که اﯾران ارائه کرده ،سالن توليد  Aبرای استقرار  ٨واحد
ھرﯾک شامل  ١٨آبشار ،طراحی شده و مجموعا ٢٥ھزار سانترﯾفيوژ در آن قرار میگيرد .اﯾران ھمچنان
باﯾد اطالعات طراحی سالن توليد  Bرا ارائه دھد.
 .١٢ھمانطور که در تارﯾخ  ١٠نوامبر  ٢٠١٢گزارش شده ،اﯾران  ٦١آبشار را به طور کامل در سالن توليد A
نصب کرده ،که اﯾران اعالم کرده است  ٥٤مورد از اﯾن آبشارھا با ھگزافلوراﯾد اورانيوم طبيعی تغذﯾه
شدهاند .اﯾران ھمچنين بخشی از ﯾک آبشار دﯾگر را نيز نصب کرده است .عمليات نصب اوليه برای ٢٨
آبشار دﯾگر تکميل شده و اﯾن عمليات در  ٢٨آبشار دﯾگر ادامه داشته است .تمام سانترﯾفيوژھای نصب
شده در سالن توليد  Aاز نوع  IR-1ھستند.
 .١٣آژانس از تارﯾخ  ٢٠اکتبر  ٢٠١٢تا  ١١نوامبر  ٢٠١٢ﯾک مرحله راستیآزماﯾی اقالم فيزﯾکی ) (PIVرا
در کارخانه غنیسازی سوخت انجام داده و تائيد کرده است که مشابه گزارش  ٢١اکتبر  ،٢٠١٢از زمان
آغاز به کار اﯾن کارخانه در فورﯾه  ٨٥٦٤٤ ،٢٠٠٧کيلوگرم ھگزافلوراﯾد اورانيوم طبيعی به آن تزرﯾق شده و
در مجموع  ٧٤٥١کيلوگرم ھگزافلوراﯾد اورانيوم طبيعی غنیشده تا سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٥درصد،
توليد شده است .اﯾران برآورد کرده است که از تارﯾخ  ٢٢اکتبر  ٢٠١٢تا  ٩نوامبر  ،٢٠١٢مجموعا ١٥٧٦
کيلوگرم ھگزافلوراﯾد اورانيوم طبيعی به آبشارھا تزرﯾق کرده و در مجموع حدود  ١٦٠کيلوگرم ھگزافلوراﯾد
اورانيوم غنیشده تا سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٥درصد توليد کرده ،که اﯾن مقدار ،ميزان توليد
ھگزافلوراﯾد اورانيوم غنیشده تا سطح ٥درصد از زمان آغاز توليد را به  ٧٦١١کيلوگرم رسانده است.
 .١٤بر اساس نمونهھای محيطی گرفته شده از کارخانه غنیسازی سوخت از فورﯾه  ،٢٠٠٧و ھمچنين
دﯾگر فعاليتھای راستیآزماﯾی انجام شده ،آژانس به اﯾن نتيجه رسيده است که اﯾن تاسيسات
منطبق با پرسشنامه اطالعات طراحی ) (DIQارائه شده از سوی اﯾران ،فعاليت کردهاند.
 .١٥کارخانه غنیسازی آزماﯾشی سوخت :کارخانه غنیسازی آزماﯾشی سوخت ﯾک تاسيسات
تحقيقات و توسعه و توليد اورانيوم آزماﯾشی با غنای پاﯾين ) (LEUاست ،که اولين بار در اکتبر ٢٠٠٣
عملياتی شده است .اﯾن تاسيسات ﯾک سالن آبشار دارد که اﯾن سالن میتواند  ٦آبشار را در خود
جای دھد و به دو بخش تقسيم شده ،که ﯾکی از اﯾن بخشھا برای توليد اورانيوم آزماﯾشی غنای پاﯾين
نھاﯾتا تا سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٢٠درصد طراحی شده )آبشارھای  ١و  (٦و بخش دﯾگر آن برای
تحقيقات و توسعه )آبشارھای  ٤ ،٣ ،٢و  (٥طراحی شده است.

 .١٦بر اساس راستیآزماﯾی اقالم فيزﯾکی ) (PIVکه آژانس از تارﯾخ  ١٥سپتامبر  ٢٠١٢تا اول اکتبر
 ٢٠١٢در کارخانه غنیسازی آزماﯾشی سوخت انجام داده ،آژانس به اﯾن نتيجه رسيده است که
عملکرد کارخانه با وجود درصد خطای معمول که برای چنين تاسيساتی وجود دارد ،مطابق با اطالعات
ارائه شده از سوی اﯾران در تارﯾخ  ١٥سپتامبر  ،٢٠١٢بوده است.
 .١٧بخش توليد :ھمانطور که در تارﯾخ  ٦نوامبر  ٢٠١٢گزارش شد ،اﯾران در حال تزرﯾق ھگزافلوراﯾد
اورانيوم به دو آبشار مرتبط به ھم )آبشارھای  ١و  (٦که مجموعا  ٣٢٥سانترﯾفيوژ  IR-1در آنھا وجود
دارد ،بوده است.
 .١٨آژانس تائيد کرده است که ،ھمانطور که در تارﯾخ  ١٥سپتامبر  ٢٠١٢گزارش شد ،از فورﯾه ٢٠١٠
ﯾعنی زمان آغاز به کار کارخانه غنیسازی سوخت ١١٩.٦ ،کيلوگرم از ھگزافلوراﯾد اورانيوم غنیشده تا
سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٥درصد به آبشارھای بخش توليد اﯾن کارخانه تزرﯾق شده ،و مجموعا ١٢٩.١
کيلوگرم ھگزافلوراﯾد اورانيوم غنیشده تا سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٢٠درصد توليد شده است .اﯾران
برآورده کرده است که از تارﯾخ  ١٦سپتامبر  ٢٠١٢تا  ١١نوامبر  ،٢٠١٢مجموعا  ٥٧.٤کيلوگرم از
ھگزافلوراﯾد اورانيوم تبدﯾل شده به اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٥درصد توليد شده در کارخانه غنیسازی
سوخت به آبشارھای بخش توليد تزرﯾق شده و تقرﯾبا  ٨.٢کيلوگرم از ھگزافلوراﯾد اورانيوم غنی شده تا
سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٢٠درصد توليد شده است .بنابراﯾن ميزان توليد ھگزافلوراﯾد اورانيوم
غنیشده تا سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٢٠درصد در کارخانه غنیسازی آزماﯾشی سوخت از ابتدای
آغاز به کار آن ،باﯾد به  ١٣٧.٣کيلوگرم رسيده باشد.
 .١٩بخش تحقيقات و توسعه :از زمان گزارش قبلی مدﯾر کل ،اﯾران به صورت مداوم ھگزافلوراﯾد اورانيوم
را به سانترﯾفيوژھای  IR-2mو  IR-4تزرﯾق کرده ،گاھی اوقات به ماشينھای تکی و برخی موارد نيز به
آبشارھای کوچک ﯾا بزرگتر .اﯾران ھنوز  ٣نوع جدﯾد سانترﯾفيوژھا ) IR-6 ،IR-5و  (IR-6sرا که پيش از اﯾن
اعالم کرده بود قصد نصب آنھا را دارد ،نصب نکرده است.
 .٢٠از تارﯾخ  ٢٢آگوست  ٢٠١٢تا تارﯾخ  ١١نوامبر  ،٢٠١٢مجموعا حدود  ١٩٨.٦کيلوگرم ھگزافلوراﯾد
اورانيوم طبيعی به سانترﯾفيوژھای بخش تحقيقات و توسعه تزرﯾق شده ،اما ھيچ اورانيوم آزماﯾشی با
غنای پاﯾينی به عنوان توليدی از آن خارج نشده و آنچه به دست آمده ،در پاﯾان روند بازترکيب شده
است.
 .٢١بر اساس تحليل انجام شده بر روی نمونهھای محيطی گرفته شده از کارخانه غنیسازی
آزماﯾشی سوخت و دﯾگر فعاليتھای راستیآزماﯾی انجام شده ،آژانس به اﯾن نتيجه رسيده که
تاسيسات ھمانگونه کار کرده است که اﯾران در پرسشنامه اطالعات طراحی عنوان کرده بود.
 D.2فردو
 .٢٢کارخانه غنیسازی سوخت فردو :کارخانه غنیسازی سوخت فردو بر اساس پرسشنامه اطالعات
طراحی به تارﯾخ  ١٨ژانوﯾه  ،٢٠١٢ﯾک کارخانه غنیسازی سانترﯾفيوژی برای توليد ھگزافلوراﯾد اورانيوم
غنیشده تا سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٢٠درصد و توليد ھگزافلوراﯾد اورانيوم غنیشده تا سطح
اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٥درصد است .ھنوز الزم است اﯾران اطالعات بيشتری در مورد اﯾن تاسيسات ارائه
دھد ،به خصوص در ساﯾه اختالف موجود ميان کاربری که پيش از اﯾن اﯾران برای اﯾن تاسيسات اعالم
کرده و کاربری که اکنون اﯾن تاسيسات دارد .اﯾن تاسيسات که اولين بار در سال  ٢٠١١عملياتی شده،
 ١٦آبشار دارد که اﯾن آبشارھا به طور مساوی بين واحد  ١و واحد  ٢تقسيم شدهاند و مجموعا ٢٧٨٤
سانترﯾفيوژ دارند .تاکنون ،تمام سانترﯾفيوژھای نصب شده در اﯾن کارخانه از نوع  IR-1ھستند .اﯾران
ھمچنان باﯾد به اطالع آژانس برساند که کدام ﯾک از اﯾن آبشارھا برای توليد اورانيوم  ٢٣٥با غنای
٥درصد استفاده میشود و ﯾا کداميک برای توليد اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٢٠درصد.
 .٢٣از زمان گزارش پيشين مدﯾرکل ،اﯾران  ٦٤٤سانترﯾفيوژ در کارخانه غنیسازی سوخت فردو نصب
کرده و به اﯾن ترتيب اﯾران نصب سانترﯾفيوژھا در ھر  ٨آبشار واحد  ١را به پاﯾان رسانده که البته ھنوز به
ھيچﯾک از آنھا ھگزافلوراﯾد اورانيوم تزرﯾق نشده است .اﯾران پيش از اﯾن ھم تمام  ٨آبشار واحد  ٢را
نصب کرده بود ،که  ٤تای اﯾن آبشارھا )که از دو مجموعه آبشارھای متصل به ھم تشکيل شدهاند( با
ھگزافلوراﯾد اورانيوم غنیشده تا سطح اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٥درصد تغذﯾه شدهاند و  ٤تای آنھا مورد
آزمون خالء قرار گرفته و آماده تزرﯾق ھگزافلوراﯾد اورانيوم بودند.
 .٢٤اﯾران برآورد کرده است که بين تارﯾخ  ١٤دسامبر  ٢٠١١ﯾعنی از زمانی که تغذﯾه اولين مجموعه از دو
آبشار متصل به ھم آغاز شده ،تا تارﯾخ  ١٠نوامبر  ،٢٠١٢مجموعا  ٦٩٣کيلوگرم ھگزافلوراﯾد اورانيوم
غنیشده تا اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٥درصد به آبشارھای کارخانه غنیسازی سوخت فردو تزرﯾق شده و

تقرﯾبا  ٩٥.٥کيلوگرم ھگزافلوراﯾد اورانيوم غنیشده تا اورانيوم  ٢٣٥با غنای ٢٠درصد توليد شده ،که
 ٧٣.٧کيلوگرم از آن از روند توليد خارج شده و توسط آژانس مورد راستیآزماﯾی قرار گرفته است.
 .٢٥بر اساس نتاﯾج تحليل انجام شده بر روی نمونهھای محيطی گرفته شده در کارخانه غنیسازی
سوخت فردو ،و ھمچنين بر اساس دﯾگر اقدامات راستیآزماﯾی ،آژانس به اﯾن نتيجه رسيده است که
اﯾن تاسيسات منطبق با پرسشنامه اخير اطالعات فنی ارائه شده از سوی اﯾران فعاليت کرده است.
 D.3دﯾگر فعاليتھای مرتبط با غنیسازی
 .٢٦آژانس ھمچنان منتظر است برای درخواستھاﯾش از اﯾران در مورد اعالم اﯾن کشور مبنی بر
ساخت  ١٠تاسيسات جدﯾد غنیسازی اورانيوم که تصميم ساخت  ٥مورد آنھا اتخاذ شده ،پاسخی
واقعی از اﯾران درﯾافت کند .آژانس در برابر درخواستش از اﯾران در مورد اعالميه اﯾن کشور در تارﯾخ ٧
فورﯾه  ٢٠١٠مبنی بر به دست آوردن فناوری غنیسازی ليزری نيز اطالعاتی درﯾافت نکرده است .در
نتيجه عدم ھمکاری کامل اﯾران بر سر اﯾن موضوعات ،آژانس نمیتواند اﯾن موارد را تائيد کند و به طور
کامل در مورد آنھا گزارش دھد.
 .Eفعاليتھای بازفرآوری
 .٢٧بر اساس قطعنامهھای شورای حکام و شورای امنيت ،اﯾران ملزم به تعليق فعاليتھای بازفرآوری
خود شامل تحقيقات و توسعه است .اﯾران اعالم کرده است که »فعاليتھای بازفرآوری ندارد« .آژانس
به نظارت خود بر استفاده از سلولھای داغ در رآکتور تحقيقاتی تھران و و تاسيسات توليد مولبدﯾنيوم،
ﯾودﯾن ،و رادﯾو اﯾزوتوپ زنون ادامه داده است .آژانس در تارﯾخ  ١١نوامبر  ،٢٠١٢ﯾک مرحله بازرسی و
راستیآزماﯾی اطالعات طراحی در رآکتور تحقيقاتی تھران انجام داد ،و ﯾک مرحله راستیآزماﯾی
اطالعات طراحی در تاسيسات توليد مولبدﯾنيوم ،ﯾودﯾن ،و رادﯾو اﯾزوتوپ زنون ھم در تارﯾخ  ١٢نوامبر
 ٢٠١٢انجام داده است .آژانس تنھا در مورد رآکتور تحقيقاتی تھران ،تاسيسات توليد مولبدﯾنيوم ،ﯾودﯾن،
و رادﯾو اﯾزوتوپ زنون و دﯾگر تاسيساتی که به آنھا دسترسی داشته ،میتواند تائيد کند که ھيچ
فعاليت بازفرآوری در اﯾران در جرﯾان نيست.
 -Fپروژه ھای مرتبط با آب سنگين
 -٢٨بر خالف قطعنامهھای مربوط به شورای حکام و شورای امنيت ،اﯾران فعاليت مربوط به پروژه ھای
آب سنگين از جمله ساخت و ساز ادامه دار رآکتور تحقيقاتی آب سنگين اراک و رآکتور تحقيقات ھسته
ای اﯾران )رآکتور آی آر (٤٠-که تحت پادمان آژانس قرار دارد را به حالت تعليق در نياورده است.
 -٢٩در تارﯾخ  ١٠نوامبر سال  ،٢٠١٢آژانس اتمی ﯾک راستی آزماﯾی اطالعات طراحی ) (DIVرا در رآکتور
آی آر ٤٠-در اراک عملی کرد و شاھد اﯾن بود که نصب لوله کشی ھای مدار خنک کننده و تعدﯾل کننده
ادامه دارد .اﯾران در طول راستی آزماﯾی اطالعات طراحی اعالم کرد که در شراﯾط فعلی انتظار می رود
که بھره برداری از رآکتور آی آر ٤٠-در سه ماھه اول سال  ٢٠١٤ميالدی آغاز شود.
 -٣٠آژانس بين المللی انرژی اتمی از زمان بازدﯾد تارﯾخ  ١٧آگوست سال  ٢٠١١خود از تاسيسات توليد
آب سنگين ) (HWPPتاکنون اجازه دسترسی بيشتر به اﯾن تاسيسات را نداشته است در نتيجه ،آژانس
بار دﯾگر جھت نظارت بر وضعيت اﯾن تاسيسات به تصاوﯾر ماھواره ای متکی شد .بر اساس تصاوﯾر
ماھواره ای اخير ،به نظر می رسد که اﯾن تاسيسات توليد آب سنگين ھمچنان به عمليات خود ادامه
میدھد .اﯾران تا به امروز اجازه نمونه برداری از آب سنگين ذخيره شده در تاسيسات تبدﯾل اورانيوم
اصفھان ) (UCFرا به آژانس نداده است.
 –Gتبدﯾل اورانيوم و ساخت سوخت
 -٣١اگرچه اﯾران به تعليق تمام فعاليت ھای مرتبط با غنی سازی و پروژه ھای مربوط به آب سنگين
موظف است ،اما در حال انجام فعاليت ھاﯾی در تاسيسات تبدﯾل اورانيوم اصفھان ) ،(UCFتاسيسات
توليد سوخت ) (FMPو کارخانه توليد صفحه سوخت ) (FPFPاصفھان است که ھمانطوری که در زﯾر
نشان داده شده است ،اﯾن فعاليت ھا بر خالف تعھدات اﯾران علی رغم اﯾن است که اﯾن تاسيسات
تحت پادمان ھای آژانس قرار دارند .اﯾران اعالم کرده است که اﯾن فعاليت ھا را به منظور توليد سوخت
برای رآکتورھای تحقيقاتی خود عملی میکند.
 -٣٢بر اساس جدﯾدترﯾن اطالعات در دسترس آژانس:
 اﯾران در تاسيسات تبدﯾل اورانيوم اصفھان  ٥٥٠تن ھگزا فلوراﯾد اورانيوم طبيعی ) (UF6توليد کردهاست که  ٩٩تن آن به کارخانه غنی سازی سوخت ) (FEPفرستاده شده است.
اﯾران محصوالت توليد شده سوخت زﯾر در کارخانه توليد صفحه سوخت را به رآکتور تحقيقاتی تھرانمنتقل کرده است ١٠ :قلم شامل اورانيوم  ٢٣٥غنی شده تا  ٢٠درصد ،چھار قلم حاوی اورانيوم ٢٣٥
غنی شده تا  ٣.٣٤درصد و  ٥قلم شامل اورانيوم طبيعی.

 -٣٣تاسيسات تبدﯾل اورانيوم :ھمانطور که پيشتر گزارش شده است ،آژانس در ماه مارس سال ،٢٠١٢
در تاسيسات تبدﯾل اورانيوم اصفھان ،ﯾک راستی آزماﯾی فھرست اقالم فيزﯾکی ) (PIVانجام داد .آژانس
به منظور نھاﯾی کردن ارزﯾابی خود از نتاﯾج حاصل شده از انجام راستی آزماﯾی اقالم فيزﯾکی ،خواستار
ارائه اطالعات بيشتر اﯾران شد.
 -٣٤اﯾران در پرسشنامه اطالعات طراحی ) (DIQمربوط به تاسيسات تبدﯾل اورانيوم اصفھان که تارﯾخ آن
به  ١٣اکتبر سال  ٢٠١٢باز می گردد ،به آژانس درباره افزاﯾش قابليت خود در توليد دی اکسيد اورانيوم
طبيعی ) (UO2در تاسيسات تبدﯾل اورانيوم اصفھان از  ١٠تن در سال به  ١٤تن در سال اطالع داد.
 -٣٥آژانس تائيد کرده است که اﯾران از تارﯾخ  ٥نوامبر سال  ٢٤ ،٢٠١٢کيلوگرم دی اکسيد اورانيوم در
طول فعاليت ھای تحقيق و توسعه ،شامل تبدﯾل ھگزا فلوراﯾد اورانيوم به اورانيوم  ٢٣٥غنی شده تا
 ٣.٣٤درصد توليد کرده بود .اﯾران پس از آن  ١٣.٦کيلوگرم از اورانيوم به شکل ) (UO2را به تاسيسات
توليد سوخت منتقل کرد .اﯾران از تارﯾخ  ٦نوامبر  ،٢٠١٢فعاليتھای مربوط به تحقيق و توسعه را از سر
گرفته بود اما اورانيوم مازادی به شکل دی اکسيد اورانيوم از طرﯾق تبدﯾل ھگزا فلوراﯾد اورانيوم به
اورانيوم  ٢٣٥با غنای  ٣.٣٤درصد توليد نکرده بود .اﯾران از ھمان تارﯾخ و از طرﯾق تبدﯾل کنسانتره سنگ
معدن اورانيوم ،حدود  ٦٢٣١کيلوگرم از اورانيوم طبيعی را به شکل دی اکسيد اورانيوم توليد کرده بود که
از اﯾن ميزان ،آژانس تائيد کرده که اﯾران  ٣١٠٠کيلوگرم را به تاسيسات توليد سوخت انتقال داده است.
 -٣٦اﯾران در طول انجام راستی آزماﯾی اطالعات طراحی مورخ  ٦نوامبر  ٢٠١٢در تاسيسات تبدﯾل
اورانيوم اصفھان ،به آژانس اطالع داد که با توجه به شکاف مخزن سوخت ،مقدار زﯾادی از ماﯾع حاوی
مواد خرده ھای اورانيوم طبيعی به کف تاسيسات رﯾخته شده است .بازرسان آژانس تائيد کردند که اﯾن
رﯾزش مواد صورت گرفته است .آژانس درباره ميزان مواد ھسته ای که از مخزن رﯾخته شده ،در حال
بحث با اﯾران است.
 -٣٧تاسيسات توليد سوخت :آژانس در فواصل  ٤تا  ٦سپتامبر سال  ،٢٠١٢ﯾک راستی آزماﯾی فھرست
اقالم فيزﯾکی را در تاسيسات توليد سوخت عملی کرد که نتاﯾج آن ھمچنان تحت بررسی است .در
تارﯾخ  ٧نوامبر سال  ،٢٠١٢آژانس ﯾک راستی آزماﯾی اطالعات طراحی و بازرسی از تاسيسات توليد
سوخت را عملی کرد و ادامه ساخت گلوله سوخت برای رآکتور آی آر ٤٠-که مورد استفاده برای توليد
دی اکسيد اورانيوم ) (UO2طبيعی است را تائيد کرد.
اﯾران به آژانس اطالع داد که توليد مجموعه سوخت کاذب برای رآکتور آی آر ٤٠ -را تکميل کرده است .از
تارﯾخ  ٧نوامبر  ،٢٠١٢اﯾران توليد مجموعه ھای سوخت حاوی مواد ھسته ای را آغاز نکرده بود .در ھمان
تارﯾخ ،آژانس ھمچنين دو نمونه اوليه ميله سوخت ساخته شده از دی اکسيد اورانيوم غنی شده تا
 ٣.٣٤درصد را قبل از انتقال آنھا به راکتور تحقيقاتی تھران راستی آزماﯾی کرد.
 -٣٨تاسيسات توليد صفحه سوخت
تاسيسات توليد صفحه سوخت :آژانس ﯾک راستی آزماﯾی اقالم فيزﯾکی در تاسيسات توليد صفحه
سوخت در تارﯾخ  ٢٩سپتامبر  ٢٠١٢انجام داد و راستی آزماﯾی کرد که بين تارﯾخ شروع فعاليتھای
تبدﯾل در  ١٧دسامبر  ٢٠١١و  ٢٦سپتامبر  ٨٢.٧ ،٢٠١٢کيلوگرم ھگزافلوراﯾد اوراﯾنوم غنی شده تا ٢٠
درصد به پروسه تبدﯾل تزرﯾق شده و  ٣٨کيلوگرم از اورانيوم به صورت پودر ھکتا اکسيد تترا اورانيوم و
موارد سوختی توليد شده است .اﯾران اعالم کرده است که بين  ٢٧سپتامبر  ٢٠١٢و  ١٠نوامبر ٢٠١٢
ھيچ ھگزافلوراﯾد اورانيوم غنی شده تا  ٢٠درصدی را که در سيلندرھای مربوط به اﯾن پروسه بوده است
را تبدﯾل نکرده است .در تارﯾخ  ١١نوامبر  ٢٠١٢آژانس ﯾک مجموعه سوخت جدﯾد را پيش از انتقال آن به
راکتور تحقيقاتی تھران راستی آزماﯾی کرده و وجود  ٤٦صفحه سوخت را تاﯾيد کرده است .در  ١٢نوامبر
 ٢٠١٢آژانس و اﯾران در خصوص ﯾک روﯾکرد پادمانی به روز رسانی شده برای تاسيسات توليد صفحه
سوخت موافقت کردند.
 -٣٩ابعاد احتمالی نظامی
گزارش ھای قبلی ارائه شده توسط مدﯾر کل آژانس مسائل باقی مانده مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی
برنامه ھسته ای اﯾران و اقدامات الزم از سوی اﯾران برای حل اﯾن مسائل را شناساﯾی کرده است .از
سال  ٢٠٠٢ميالدی تاکنون ،آژانس به طور فزاﯾنده ای نگران وجود احتمالی فعاليت ھای مرتبط ھسته
ای اعالم نشده در سازمان ھای نظامی مرتبط از جمله فعاليت ھای مرتبط با توليد کالھک ھسته ای
برای موشک شده است.
 .٤٠ضميمه گزارش نوامبر  ٢٠١١مدﯾر کل آژانس ) (GOV/2011/65تحليل دقيقی از اطالعات در دسترس
آژانس ارائه داد که نشان می داد اﯾران فعاليت ھاﯾی را در ارتباط با توليد ﯾک وسيله منفجره ھسته ای
به انجام رسانده است .اﯾن اطالعات که منابع مستقل گسترده ای دارد که از جمله اﯾن منابع می توان
به تعدادی از اعضای آژانس ،تالش ھای خود آژانس و ھمچنين اطالعات ارائه شده توسط خود اﯾران

اشاره کرد ،در کل توسط آژانس ،موثق ارزﯾابی شده است .اﯾن اطالعات نشان می دھد که پيش از
پاﯾان سال  ،٢٠٠٣فعاليت ھا تحت برنامه ای منظم صورت گرفته است؛ و اﯾنکه برخی از اﯾن فعاليت ھا
بعد از سال  ٢٠٠٣نيز ادامه ﯾافته است و ھمچنين برخی نيز ھنوز ممکن است در جرﯾان باشد .از نوامبر
سال  ٢٠١١تا کنون ،آژانس اطالعات بيشتری بدست آورده که تحليل ارائه شده در ضميمه ذکر شده
گزارش مدﯾر کل را بيشتر تقوﯾت می کند.
 .٤٢در قطعنامه  ١٩٢٩که در سال  ٢٠١٠تصوﯾب شد ،شورای امنيت سازمان ملل بر تعھدات اﯾران برای
برداشتن گام ھای درخواست شده توسط شورای حکام در قطعنامه ھای اﯾن شورا به شماره ھای
 GOV/2006/14و  GOV/2009/82و ھمچنين بر ھمکاری کامل اﯾن کشور با آژانس در خصوص تمام
مسائل برجسته تأکيد کرد ،به وﯾژه بر ھمکاری درخصوص مسائلی که نگرانی ھاﯾی را درباره ابعاد
احتمالی نظامی برنامه ھسته ای اﯾران مطرح می کند و از جمله اﯾن ھمکاری ھا به فراھم کردن
دسترسی بدون تأخير به تمام ساﯾت ھا ،تجھيزھات و افراد و اسناد درخواست شده توسط آژانس می
توان اشاره کرد .شورای حکام آژانس در قطعنامه خود به شماره  GOV/2011/69در ميان موضوعات
دﯾگر ،نگرانی عميق و رو به افزاﯾش خود درباره مسائل حل نشده مرتبط با برنامه ھسته ای اﯾران را نيز
مطرح کرد که از جمله اﯾن نگرانی ھا می توان به ضرورت شفاف سازی در خصوص حذف ھرگونه ابعاد
احتمالی نظامی اﯾن برنامه ھسته ای اشاره کرد .ھمانطور که در باال نيز اشاره شد ،شورای حکام
آژانس در قطعنامه خود به شماره  GOV/2012/50تصميم گرفت که در ميان مسائل دﯾگر ،ھمکاری اﯾران
با درخواست ھای آژانس با ھدف حل تمامی مسائل مھم ،ضروری و مبرم است تا به اﯾن ترتيب اعتماد
بين المللی به ماھيت صرفا صلح آميز برنامه ھسته اﯾران مجددا اﯾجاد شود.
 .٤٢ھمانطور که در بخش  Bدر باال اشاره شد ،از ماه نوامبر سال  ،٢٠١١آژانس از طرﯾق چندﯾن دور
گفت و گوھای رسمی و تماس ھای غيررسمی متعدد با اﯾران ،تالش بسياری را صورت داده است تا به
راه حلی برای تمامی مسائل مھم در ارتباط با برنامه ھسته ای اﯾن کشور ،به وﯾژه در ارتباط با ابعاد
احتمالی نظامی دست ﯾابد اما اﯾن تالش ھا ھيچ نتيجه محسوسی نداشته است .آژانس به طور
خاص:
• به دنبال توافق با اﯾران در خصوص روﯾکردی ساختارمند در قبال شفاف سازی تمام مسائل باقی مانده
) که در پاراگراف  ٤باال به آن اشاره شد( ،با تمرکز بر مسائل مطرح شده در ضميمه  GOV/2011/65بوده
است .اﯾن توافق ھنوز حاصل نشده است؛
• درخواست کرده که اﯾران ﯾک اظھارنامه اوليه در ارتباط با مسائل ذکر شده در بخش  Cاز ضميمه
 GOV/2011/65در اختيار آژانس قرار دھد .بيانيه اﯾران که پيرو اﯾن درخواست ارائه شد ،تمام نگرانی
ھای آژانس در ارتباط با اﯾن مسائل را به وﯾژه در زمينه ھاﯾی که اﯾران اساس آنھا را اتھاماتی بی
اساس می خواند ،رد کرد؛
• به عنوان بخشی از اﯾن روﯾکرد سازمان ﯾافته ١٣ ،موضوع را در ھماھنگی و انطباق کامل با موضوعات
مشخص شده در ضميمه گزارش  GOV/2011/65مطرح کرده است که باﯾد به آنھا پرداخته شود؛
• ماھيت نگرانی ھای آژانس را به صورت شفاف و ھمچنين اطالعات موجود درباره پارچين و کارشناسان
خارجی را در اختيار اﯾران قرار داده است و ھمچنين سواالت اوليه ای را نيز در اﯾن رابطه مطرح کرده که
اﯾران ھنوز به آنھا پاسخ نداده است؛ و
• در مناسبت ھای چندی ،از ژانوﯾه  ٢٠١٢به بعد ،درخواست دسترسی به ساﯾت پارچين را مطرح کرده
است .در تناقض با قطعنامه شماره  GOV/2012/50شورای حکام ،اﯾران ھنوز دسترسی به اﯾن ساﯾت را
برای آژانس فراھم نکرده است.
 .٤٣پارچين :ھمانطور که در ضميمه گزارش ماه نوامبر  ٢٠١١مدﯾرکل آژانس نيز مطرح شد ،اطالعات
فراھم شده برای آژانس از طرﯾق اعضا نشان می دھد که اﯾران ﯾک مخزن مھار مواد منفجره بزرگ
ساخته که در آن آزماﯾشات ھيدرودﯾناميک انجام می دھد؛ چنين آزماﯾشاتی قوﯾا نشان دھنده توليد
احتمالی تسليحات ھسته ای است .اﯾن اطالعات ھمچنين نشان می دھد که مخزن مھار ،در سال
 ٢٠٠٠در ساﯾت پارچين نصب شده است .ھمانطور که پيشتر گزارش شد .محل مخزن مھار ساﯾت
پارچين تا ماه مارس سال  ٢٠١١مشخص نشده بود و آژانس ،اﯾران را از اﯾن مکان در ماه ژانوﯾه سال
 ٢٠١٢مطلع کرد .اﯾران اعالم کرده که »اتھام فعاليت ھای ھسته ای در ساﯾت پارچين بی اساس
است«.
 .٤٤ھمانطور که قبال گزارش شد ،تصاوﯾر ماھواره ای در اختيار آژانس در مدت زمان فورﯾه  ٢٠٠٥تا ژانوﯾه
 ٢٠١٢واقعا ھيچ فعاليتی را در داخل ﯾا نزدﯾکی ساختمان محل مخزن مھار ،نشان نمی دھد .اگرچه
تصاوﯾر ماھواره ای تھيه شده از درخواست نخست آژانس برای دسترسی به اﯾن مکان ،فعاليت ھای
بيشتر و تغييرات حاصل از آن در اﯾن مکان اتفاق افتاده است .از جمله مھمترﯾن تغييرات مشاھده شده
توسط آژانس در اﯾن مکان از فورﯾه  ٢٠١٢تا کنون می توان به اﯾن موارد اشاره کرد:
• فعاليت ھای مکرر و وجود تجھيزات ،کاميون ھا و پرسنل؛
• جرﯾان مقادﯾر زﯾادی ماﯾل از داخل ساختمان مھار در طول مدت زمانی طوالنی؛
• حذف لوله ھای خارجی از ساختمان مخزن مھار؛

• تخرﯾب و حذف  ٥ساختمان ﯾا سازه دﯾگر و ھمچنين حصار اطراف ساﯾت؛
• ترکيب بندی مجدد زﯾرساخت آب رسانی؛
• پنھان کردن ساختمان مخزن مھار و ﯾک ساختمان دﯾگر؛ و
• پاکسازی اوليه و حذف مقادﯾر قابل توجھی از خاک در اﯾن مکان و محل ھای اطراف ،در حدود بيش از
 ٢٥ھکتار به دنبال خاک برداری بيشتر تا عمقی زﯾادتر در اﯾن محل و در نھاﯾت نيز جاﯾگزﯾنی خاکی جدﯾد
در محل.
 .٤٥با توجه به فعاليت ھای گسترده ای که در اﯾن محل ذکر شده در ساﯾت پارچين توسط اﯾران صورت
گرفته و ادامه نيز خواھد داشت ،ھنگامی که آژانس به اﯾن مکان دسترسی پيدا کند ،تواناﯾی اش برای
انجام راستی آزماﯾی موثر به شدت تضعيف شده است .در حالی که آژانس به ارزﯾابی خود از ضرورت
دسترسی به اﯾن مکان بدون تأخير بيشتر ادامه می دھد ،ضرورت دارد تا اﯾران نيز بدون ھرگونه تأخير
بيشتر ،به سواالت دقيق آژانس در ارتباط با ساﯾت پارچين و کارشناسان خارجی ،ھمانطور که آژانس در
ماه فورﯾه  ٢٠١٢خواسته بود ،پاسخ ھای حقيقی ارائه دھد.
 .Iاطالعات طراحی
 .٤٦اﯾران بر خالف توافقات پادمانی و توافقات مربوطه شورای حکام و شورای امنيت ،مواد آﯾين نامه
اصالحی  ٣.١بخش عمومی توافقاتی جانبی پادمانی را اجرا نمیکند ،که به موجب آن اﯾران باﯾد به
محض تصميم به ساخت ﯾا تصوﯾب ساخت ھر تاسيسات جدﯾد ،اطالعات مربوط به طراحی آن را در
اختيار آژانس قرار دھد؛ حال ھرﯾک زودتر صورت گيرد .آﯾين نامه اصالحی ھمچنين ملزم می کند که قبال ً
حين تھيه تعرﯾف پروژه ،طرح اوليه ،ساخت و مراحل اجرا ،اطالعات کامل طراحی به آژانس ارائه داده
شود .اﯾران تنھا کشور دارای فعاليتھای چشمگير ھسته ای است ،که آژانس توافقات پادمانی ھمه
جانبهای را در مورد آن اعمال میکند ،و ھمچنان مواد آﯾين نامه اصالحی  ٣.١را اجرا نمیکند .باﯾد
خاطرنشان کرد نبود اﯾن اطالعات در زمان مناسب ،فرصت آژانس را برای طرح توافقات پادمانی الزم،
خصوصا در مورد تاسيسات جدﯾد ،و ميزان اطمينان به نبود تاسيسات ھسته ای دﯾگر را کاھش می
دھد.
 .٤٧برخالف تعھدات اﯾران ،بنا به آﯾين نامه اصالحی  ،٣.١اﯾن کشور پرسشنامه اطالعات طراحی به روز
مربوط به راکتور  IR-40را از سال  ٢٠٠٦به آژانس تسليم نکرده است .نبود اطالعات به روز تاثير مخربی
بر تواناﯾی آژانس در شناخت و تشخيص موثر طراحی تاسيسات و پيگيری ﯾک روﯾکرد پادمانی موثر دارد.
 .٤٨پاسخ اﯾران به درخواست آژانس مبنی بر تاﯾيد و تسليم اطالعات بيشتر مربوط به مقاصد مطرح
برای ساخت تاسيسات جدﯾد ھستهای ،اﯾن بوده که اﯾران در »موعد مقرر« ،و نه آنچه آﯾين نامه
اصالحی ٣.١بخش عمومی توافقات پادمانی فرعی اﯾجاب می کند ،اطالعات خواسته شده را تسليم
خواھد کرد.
 .Jپروتکل الحاقی
 .٤٩اﯾران برخالف توافقات مربوطه شورای حکام و شورای امنيت ،پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند .به
اﯾن ترتيب آژانس قادر نخواھد بود ضمانت موثقی مبنی بر نبود فعاليت ھا و مواد اعالم نشده ھسته ای
در اﯾران ارائه دھد ،مگر تا زمانی که اﯾران ھمکاری ھای الزم را با آژانس ،شامل اجرای پروتکل الحاقی
داشته باشد.
 .Lدﯾگر موضوعات
 -٥٠آژانس و اﯾران به بحث در خصوص اختالفات درباره مقدار مواد ھستهای اعالم شده توسط اپراتور و
مقداری که به وسيله آژانس در ارتباط با آزماﯾشھای تبدﯾلی انجام شده توسط اﯾران در البراتوار
تحقيقاتی چندمنظوره جابرابن حيان بين سالھای  ١٩٩٥تا  ٢٠٠٢اندازه گيری شده ،ادامه میدھند.
 -٥١ھمانگونه که قبال نيز گزارش شد ،اﯾران اکنون در ھسته راکتور تحقيقاتی تھران در حال استفاده از
شماری از مجموعه سوختھاﯾی است که در داخل اﯾران توليد شد و شامل مواد ھستهای است که در
اﯾران تا  ٣.٥درصد و تا  ٢٠درصد اورانيوم  ٢٣٥غنی شده است.
 -٥٢ھمانطور که در گزارش قبلی مدﯾر کل آژانس اتمی در تارﯾخ  ٢٩و  ٣٠جوالی  ٢٠١٢اشاره شده
است ،آژانس در نيروگاه برق اتمی بوشھر در حاليکه راکتور آن با  ٧٥درصد توان اسمی در حال کار بود،
بازرسی انجام داد .در نامهای به تارﯾخ  ١٥اکتبر  ،٢٠١٢اﯾران آژانس را مطلع ساخت که در تارﯾخ  ٢٢تا
 ٢٩اکتبر » ٢٠١٢مجموعهھای سوخت از ھسته راکتور به حوضچه سوخت مصرف شده منتقل خواھد
کرد« .در تارﯾخ  ٦و  ٧نوامبر  ٢٠١٢آژانس ﯾک بازرسی در نيروگاه بوشھر انجام داد و تاﯾيد کرد که
مجموعهھای سوخت در حوضچه سوخت مصرف شده قرار دارند.

.Lخالصه
 -٥٣درحاليکه آژانس به راستی آزماﯾی عدم انحراف مواد ھستهای اعالم شده در تاسيسات ھستهای
ادامه میدھد و مکانھای خارج از تاسيسات اعالم شده توسط اﯾران تحت توافق پادمانی آن قرار دارند،
نظر به اﯾنکه اﯾران ھمکاری الزم را ندارد ،که شامل عدم اجرای پروتکل الحاقی آن است ،آژانس قادر
نيست تا تضمينی معتبر درباره نبودن مواد و فعاليتھای ھستهای اعالم نشده در اﯾران ارائه دھد و بنا
بر اﯾن نتيجه بگيرد که تمام فعاليتھای ھستهای اﯾران فعاليتھای صلحآميز ھستند.
 -٥٤بر خالف قطعنامهھای شورای حکام در نوامبر  ٢٠١١و سپتامبر  ٢٠١١و علیرغم گفتوگوی فشرده
ميان آژانس و اﯾران از ژانوﯾه  ،٢٠١٢ھيچ نتاﯾج ملموسی به دست نيامده است تا به حل موضوعات
باقيمانده کمک کند که شامل عدم نتيجه گيری و عدم اجرای روﯾکرد ساختارمند است .بنا بر اﯾن مدﯾر
کل آژانس قادر نيست تا ھر گونه پيشرفت در زمينه شفاف سازی موضوعات مرتبط با ابعاد نظامی
احتمالی برنامه ھستهای اﯾران را گزارش کند.
 -٥٥باعث نگرانی است که وسعت و اھميت فعاليتھاﯾی که از فورﯾه  ٢٠١٢در محلی درون ساﯾت
پارچين انجام گرفته و آژانس خواستار دسترسی به آن شده است به طور جدی تواناﯾی آژانس برای
انجام راستی آزماﯾی موثر را تضعيف کرده است .آژانس مجددا درخواست خود از اﯾران را تکرار میکند
که بدون ھيچ گونه تاخير بيشتری ھم دسترسی به آن مکان ]ساﯾت پارچين[ داده شود و ھم
پاسخھای واقعی به سواالت مفصل آژانس درباره ساﯾت پارچين و کارشناس خارجی داده شود.
 -٥٦با توجه به ماھيت و وسعت اطالعات معتبر در دسترس ،آژانس معتقد است برای اﯾران ضروری
است تا با آژانس بدون ھيچ تاخير بيشتری در خصوص ماھيت نگرانیھای آژانس ھمکاری کند .نداشتن
چنين تعاملی موجب میشود تا آژانس نتواند نگرانیھای مرتبط با موضوعات برنامه ھستهای اﯾران را
برطرف کند که شامل مواردی است که نياز است تا برای کنار زدن ابعاد نظامی احتمالی برنامه
ھستهای اﯾران شفاف سازی شود.
 -٥٧مدﯾر کل ھمچنان از اﯾران میخواھد تا ھمانگونه که در قطعنامهھای الزام آور شورای حکام و
قطعنامهھای اجباری شورای امنيت درخواست شده است ،گامھاﯾی رو به جلو برای اجرای کامل توافق
پادمانھا و دﯾگر تعھدات آن بردارد و از اﯾران میخواھد تا ھمکاری کامل با آژانس داشته باشد تا نتاﯾج
ملموسی در زمينه تمام موضوعات اساسی باقيمانده به دست آﯾد.
-٥٨مدﯾر کل به صورت مقتضی به ارائه گزارش ادامه خواھد داد.

