
1 

 

 )ترجمه  غیررسمی(

 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

GOV/2018/47 

 1112 نوامبر 11

 

 ( شورای امنیت 3122)  3322راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسالمی ایران در پرتو قطعنامه 

 گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي

 

A مقدمه . 

به شوراي امنيت سازمان ملل )شوراي امنيت( در به موازات آن و  . اين گزارش مديركل به شوراي حكام1

خصوص اجراي تعهدات مرتبط هسته اي جمهوري اسالمي ايران )ايران( ذيل برنامه جامع اقدام مشترک 

( 3112) 3321)برجام( و در خصوص موضوعات مرتبط با راستي آزمائي و نظارت در ايران در پرتو قطعنامه 

موضوعات مالي، و مشورتها و تبادل اشد. اين )گزارش( همچنين اطالعاتي درخصوص شوراي امنيت مي ب

 ارائه مي دهد. ،اطالعات آژانس با كميسيون مشترک ايجاد شده توسط برجام

 

Bسابقه . 

، بهمراه 1، چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس، اياالت متحده آمريكا1112ژوئيه  11در تاريخ . 3

برجام توافق  مورد ( و ايران درE3/EU+3عالي اتحاديه اروپا براي امور خارجي و سياست امنيتي ) نماينده

( را به تصويب رساند كه در آن از 1112) 1121شوراي امنيت قطعنامه  1112ژوئيه  11كردند. در تاريخ 

                                                 
، نظرات «افق هسته اي ايران خارج خواهد شداياالت متحده از تو» دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده آمريكا اعالم نمود  1112مي  2در 1 

-https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trumpرييس جمهور ترامپ در مورد برجام در سايت 

joint-comprehensive-plan-action/  . 
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سته اي ايران براي راستي آزمائي و نظارت الزم بر تعهدات مرتبط ه"كه از مديركل درخواست نمود جمله 

 .GOV/2015/53 and Corr.1, para.8)) "كل دوره تعهدات يادشده درچارچوب برجام را برعهده گيرد

راستي آزمائي و نظارت الزم بر تعهدات مرتبط هسته ، شوراي حكام به مديركل اجازه داد تا 1112در اوت 

براي كل دوره تعهدات و بر همين اساس انجام داده اي ايران همانگونه كه در برجام پيش بيني شده را 

( شوراي امنيت سازمان ملل، منوط به در اختيار داشتن منابع 3112) 3321يادشده در پرتو قطعنامه شماره 

همچنين اجازه داد كه گزارش ارائه نمايد. شوراي حكام مالي و منطبق با رويه هاي پادماني استاندارد آژانس، 

آمده، مشورت و تبادل و اصالحيه يک آن  GOV/2015/53نانكه در سند آژانس با كميسيون مشترک همچ

 اطالعات نمايد.

تهيه  همه اعضاي كميسيون مشترکاز سوي ، كه  2سند( 9)نه مديركل  3112و ژانويه  3112دسامبر در . 2

جام متضمن روشنگري هائي براي اجراي اقدامات مرتبط هسته اي ايران مندرج در برو  رسيدهو به تاييد 

  3بود را با كشورهاي عضو در ميان گذاشت. براي دوره زماني آن

هزينه ساالنه تخميني آژانس براي اجراي پروتكل الحاقي ايران و براي راستي آزمايي و نظارت تعهدات . 4

 1112براي سال . ميليون يورو در سال مي باشد 1/9سته اي ايران به شرح مندرج در برجام مبلغ همرتبط 

 نوامبر 11تاريخ . تا  4ميليون يورو الزم است 1/9ميليون يورو از  1/2 مبلغ مالي فرابودجه اي برايمنابع 

اي براي تامين هزينه فعاليتهاي مرتبط با برجام براي منابع مالي فرابودجهميليون يورو  1/2، مبلغ 1112

 و بعد آن در دسترس است.  1112سال 

Cبر برجام . فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت (JCPOA) 

را   5)روز اجراي برجام( آژانس اجراي تعهدات مرتبط هسته اي ايران ذيل برجام 1111ژانويه  11. از تاريخ 2

 راستي آزمايي و نظارت نمودهمنطبق با رويه هاي پادماني استاندارد آژانس و به شيوه اي بيطرفانه و عيني 

  .مي دهدبشرح ذيل گزارش ،  8قبلي مديركل گزارش فصلي انتشارز زمان ا. آژانس  7، 6است

                                                 
2 . Reproduced in INFCIRC/907 and INFCIRC/907Add.1. 
3 .Gov/2017/10, para. 3. 

ميليون يورو براي هزينه هاي بازرسي مربوط به راستي آزمائي و  1/1ميليون يورو از  1/1و  (سه ميليون يوروهزينه اجراي موقت پروتكل الحاقي ) - 4 

 .(GC(60)/2از بودجه عادي تامين مي گردد )بر تعهدات مرتبط هسته اي ايران مندرج در برجام  نظارت 

 اين گزارش. 2ي مورد اشاره در بند شامل روشنگري ها - 5 
6 . GOV/2016/8, para. 6. 
7 Note by the Secretariat, 2016/Note 5.  
8 GOV/2018/24. 
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C.1 های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری. فعالیت 

( را طبق طراحي اوليه آن پيگيري نكرده IR-40. ايران ساخت رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراک )رآكتور 1

ي شده به صورت هاي سوخت طراحهاي سوخت يا مجموعههاي اورانيوم طبيعي، ميلهقرصايران  9،10است.

هاي سوخت اورانيوم طبق طراحي اوليه را توليد يا آزمايش نكرده و همه قرص IR-40ويژه براي راكتور 

و  2طبيعي و مجموعه هاي سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقي مانده است )بندهاي 

11.)11  

ن در ايران و توليد آب سنگين در كارخانه . ايران به اطالع رساني به آژانس در خصوص موجودي آب سنگي7

ادامه و به آژانس اجازه داده است كه بر ميزان ذخاير آب سنگين ايران و  12(HWPPتوليد آب سنگين)

، آژانس راستي 1112 نوامبر 2(. در تاريخ 12نظارت نمايد )بند  HWPPمقدار آب سنگين توليد شده در 

 13متريک تن 2/111ليت است و اينكه ذخيره آب سنگين ايران آزمائي نمود كه اين كارخانه در حال فعا

 (.11متريک تن آب سنگين نداشته است )بند  121باشد. در طول دوره گزارش دهي  ايران بيش از مي

( و تأسيسات توليد ايزوتوپ TRRهاي مربوط به بازفرآوري را در رآكتور تحقيقاتي تهران ). ايران فعاليت2

و  12( و يا در هر تأسيسات اعالم شده ديگر به آژانس، انجام نداده است )بندهاي MIX)موليبدن، يد و زنون

11.)14 

C.2 های مربوط به غنی سازی و سوخت. فعالیت 

                                                 
ده است مخزن از رآكتور خارج شده و در فرآيند آماده سازي براي روز اجرا به صورت غير قابل استفاده در آورده شد و در ايران باقي نگه داشته ش -9 

(GOV/INF/2016/1) 3، رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراک، بندهاي(ii)   3 و(iii).) 

 

رآكتور تحقيقاتي آب سنگين خندآب تغيير داده  بهايران نام اين تاسيسات را ( GOV/2017/24, footnote 10اشاره شد ) "همانگونه كه قبال - 10 

 است. 

 برجام مربوط است.« اقدامات مرتبط هسته اي - Iضميمه »اين گزارش به بندهاي  D و Cهاي بندهاي ارجاعي در پرانتزها در تمام بخش - 11 

 12 - HWPP  از سوي ايران در اختيار آژانس   1111ژانويه  12يک تأسيسات توليد آب سنگين است كه بر مبناي اطالعات طراحي آن كه در تاريخ

آب سنگين با درجه خلوص « تن 11حدود »سته اي در سال، و ظرفيت واقعي تن آب سنگين با درجه خلوص ه 11قرار گرفته است، ظرفيت اسمي 

تاسيسات توليد آب سنگين  حداكثر ظرفيت ساالنه"، به آژانس اطالع داد كه 1117ژوئن  12ن در نامه اي به تاريخ اهسته اي در سال دارد. اير

(HWPP )11 تن مي باشد" . 

آژانس  متريک تن آب سنگين از ايران خارج گرديده است. 7.1مجموع  ز زمان گزارش قبلي مدير كل، ا ، آژانس تاييد نمود كه1112 نوامبر 2در 13 

هاي پزشكي مورد دوتريتد براي كاربرد تركيباتهاي تحقيق و توسعه در ارتباط با توليد متريک تن آب سنگين را براي فعاليت 1.2تاييد نمود كه، ايران 

 هاي تحقيق و توسعه تحت نظارت مستمر آژانس بوده است.  ليتاستفاده قرار داده است. اين فعا

 1111ژانويه  11كه در مصوبه كميسيون مشترک مورخ  و سلولهاي حفاظ دار MIXاز جمله سلول هاي داغ در راكتور تحقيقاتي تهران و تاسيسات  14 

 INFCIRC/907)به آنها اشاره شده است )
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به صورت نصب شده در  IR-1سانتريفيوژ  2111( در نطنز بيش از FEP. در كارخانه غني سازي سوخت )9

ي عملياتي در زمان توافق پيرامون برجام به صورت نصب شده در واحدها پيكره بنديآبشار به شكل  21

را از ميان سانتريفيوژهاي در حال نگهداري  IR-1 سانتريفيوژ 22 . ايران(17)بند  وجود نداشته استشده 

خارج كرده است  FEPبه منظور جايگزيني با سانتريفيوژهاي آسيب ديده يا خراب نصب شده در  15در انبار

 (. 19.1)بند 

درصد از اورانيوم  17/2ايران غني سازي باالتر از  16ادامه داده است. FEPدر  UF6ران به غني سازي . اي11

 (. 12انجام نداده است )بند  122

كيلوگرم  211. در بازه زماني گزارش، كل موجودي ذخيره شده اورانيوم غني سازي شده ايران از ميزان 11

UF6  يا معادل آن در اشكال مختلف شيميايي( فراتر نرفته  122درصد اورانيوم  17/2غني شده تا ميزان(

 17كيلوگرم اورانيوم مي باشد. 2/111معادل با  UF6كيلوگرم  211(. ميزان 21است )بند 

كيلوگرم  1/119ايران  122درصد اورانيوم  2617، ميزان اورانيوم غني شده تا 1112 نوامبر 1. تا تاريخ 11

 19صوبات كميسيون مشترک.، بر اساس برجام و م18بوده است

( 1در يک بال )واحد  IR-1سانتريفيوژ  1111 بيش از (FFEP). در كارخانه غني سازي سوخت فردو 12

آژانس راستي آزمايي نمود كه  1112 نوامبر 1(. در تاريخ 11)بند  ستشده اناز تأسيسات مزبور قرار داده 

در همان تاريخ آژانس راستي آزمايي نمود كه در شش آبشار نصب هستند.  IR-1سانتريفيوژ  1111تعداد 

و يک  20نصب شده بودند IR-1سانتريفيوژ  11در قالب طراحي موقعيت هاي  IR-1سانتريفيوژ  دو

تحقيق مقدماتي و فعاليتهاي »به منظور انجام  21در يک موقعيت جداگانه نصب شده بود، IR-1سانتريفيوژ 

ايران در بازه زماني گزارش هيچ گونه غني  23 22«.پ هاي پايدارتحقيق و توسعه در ارتباط با توليد ايزوتو

                                                 
 همين گزارش مراجعه شود. 11به بند 15 

تحقيق و توسعه  از جملهايران اورانيوم هاي غني سازي سال تنها مكان براي انجام همه فعاليت 12سايت غني سازي نطنز براي مدت "طبق برجام -16 

 (.71خواهد بود )بند  "تحت پادمان

 با در نظر گرفتن وزن اتمي استاندارد اورانيوم و فلوئورين17 

كيلوگرم در مجتمع ها و  162كيلوگرم به شكل اكسيدهاي اورانيوم و محصوالت مياني آنها،  UF6 ،1.11 كيلوگرم اورانيوم به شكل  1.211شامل 18 

 ضايعات مايع و جامد.  به صورت كيلوگرم اورانيوم   2.1ميله هاي سوخت، و 

 1117ويه ژان 11، و (INFCIRC/907) 1111دسامبر  12ژانويه و  1مطابق با مصوبات كميسيون مشترک به تاريخ هاي  19 

(INFCIRC/907/Add.1) . 

 20 GOV/2017/48 ، 11شماره پانوشت 

را در اختيار آژانس قرار داد كه شامل يک طرح موقتي براي يک  FEEPايران اطالعات طراحي روزآمد شده براي  1112ژانويه  19در تاريخ 21 

 مي باشد. 1در واحد « جداسازي ايزوتوپ هاي پايدار»براي   IR-1سانتريفيوژ 
22 - GOV/2016/46, para. 12.  

 نصب نشده و داخل تاسيسات تحت نظارت آژانس انبار شده بودند.  IR-1سانتريفيوژ  11،  1112 نوامبر 1در تاريخ  23 



2 

 

سازي اورانيوم يا فعاليت هاي تحقيق و توسعه مرتبط در اين كارخانه انجام نداده و هيچ گونه مواد هسته اي 

 (.12در كارخانه وجود نداشته است )بند 

داوم آژانس باقي مانده اند )بندهاي ، تحت نظارت مدر انبار هاي مربوطهو زيرساخت. همه سانتريفيوژها 11

و كارخانه  FEPآژانس دسترسي منظم به ساختمان هاي مرتبط در نطنز شامل همه  24(.71و  12، 17، 19

( را ادامه داده و دسترسي روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است PFEPنيمه صنعتي غني سازي )

از جمله دسترسي روزانه در صورت درخواست، داشته  ،FFEP(. آژانس كماكان دسترسي معمول به 71)بند 

 (21است. )بند 

. ايران فعاليت هاي غني سازي اش را در راستاي برنامه بلند مدت  غني سازي و تحقيق و توسعه غني 12

  (.21انجام داده است )بند  1111ژانويه  11سازي خود به همان صورت ارائه شده به آژانس در تاريخ 

آژانس راستي آزمايي كرد كه كليه ميله هاي سوخت پرتودهي شده در  1112 نوامبر 11. در تاريخ 11

TRR  رم بر ساعت )در يک متر در هوا( برخوردار هستند.  1باالتر از در ايران از ميزان پرتودهي 

 UF6صفحات سوخت يا ضايعات به  مجدد . ايران هيچكدام از تأسيسات اعالم شده را به منظور تبديل17

 (.22رد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسيسات جديد بدين منظور به آژانس اطالعي نداده است )بند مو

 

C.3تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ . 

. هيچ اورانيوم غني شده اي از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه انباشت نگرديده، و غني سازي تحقيق و 12

ها در چارچوب محدوديتهاي تعريف شده ژبدون اورانيوم و با استفاده از سانتريفيوو با توسعه ايران انجام شده 

 (.21-11در برجام بوده است )بندهاي 

( را به Bellowsاظهارنامه هاي مربوط به توليد و موجودي لوله هاي روتور سانتريفيوژ و بيلوز ) . ايران19

(. آژانس  2161آژانس ارائه نموده و اجازه راستي آزمايي اقالم در موجودي را به آژانس داده است ) بند 

 containment and surveillanceنظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتي و مراقبتي 

measures  توليد لوله هاي روتور و  را انجام داده و راستي آزمايي نموده كه تجهيزات اعالم شده براي

(. 2161بيلوزها براي توليد سانتريفيوژ فقط براي فعاليتهاي مشخص شده در برجام استفاده شده اند) بند 

را براي جايگزيني با آنهايي كه خراب شده و يا از كار افتاده اند توليد نكرده  IR-1ايران هيچگونه سانتريفيوژ 

 (11است.) بند 
                                                 
24 - GOV/2016/46, footnote 15. 
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از جمله تور اعالم شده، بيلوزها و مجموعه هاي روتور شامل لوله روتورها و بيلوزهايي . همه لوله هاي رو11

( ايران با استفاده از 71كه از روز اجرا توليد شده اند تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند. )بند انهايي 

ده و تمامي آنها تحت فيبر كربن لوله هاي روتور توليد كرده كه توسط آژانس نمونه برداري و آزمايش ش

   2526آژانس بوده است. containment and surveillance measuresاقدامات نظارتي و مراقبتي 

 

Dی. اقدامات شفاف ساز 

 يغن نهيدر زم نيآنال يكيالكترون يكماكان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و مومها راني. ا11

 يبه بازرسان آژانس مخابره و جمع آور يآنها در اماكن هسته ا تيوضع لهينوسيتا بد دياستفاده نما يساز

 راني(. ا1761گردد )بند  ليتسه ژانسنصب شده آ يريتوسط ادوات اندازه گ يريخودكار ثبت سوابق اندازه گ

 يبازرسان  منصوب آژانس اقدام نموده و برا يدرازمدت برا ديبنا به درخواست آژانس نسبت به صدور رواد

 کينزد يمحل كار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل كار در مكان ها ،ينس در اماكن هسته اآژا

 . (1761نموده است )بند  ليرا تسه رانيدر ا يهسته ا يتهايسا

اقدامات  قياز جمله از طر ران،ياقدامات مورد توافق با ا قيتا از طر -كماكان به آژانس اجازه داده  راني. ا11

 وميكنسانتره سنگ اوران يبر تمام - containment and surveillance measures ينظارتو  يمراقبت

(UOCتول )ومياوران ليتبد ساتيبه تاس انتقال آنهامنابع و  گرياز د بدست آمده اي رانيشده در ا دي (UCF )

دن آژانس جهت قادر نمو يبرا ياطالعات ضرور يتمام رانيا ن،ي. همچندي(، نظارت نما12در اصفهان )بند 

بدست  اي رانيشده در ا ديتول UOCانبار  ي( و موجودUOC) وميكنسانتره سنگ اوران ديتول ييآزما يراست

 ( .19نموده است )بند  هيرا ارا يگرياز هر منبع د آمده

 

E .اطالعات مرتبط سایر 

تا زمان  ،يپروتكل الحاق( b) 17موافقتنامه پادمانها بر اساس ماده  يموقت پروتكل الحاق ياجرا راني. ا12

ادامه داده  يپروتكل الحاق ليذ رانيا ياظهارنامه ها يابيدهد. آژانس به ارز يالزم االجرا شدن آن را ادامه م

 رانيدر او اماكن مورد نياز براي بازديد  تهايساهمه به  يليتكم يها يدسترس يو تحت پروتكل الحاقاست 

اجراي موجب تسهيل در  ،در ارايه چنين دسترسي سوي ايران همكاري بموقع و فعاالنه از .داشته است

 دهد. را افزايش مياعتماد شده كه  پروتكل الحاقي

                                                 
25. Decision of the Joint Commission of 14 January 2016 (INFCIRC/907) 
26 . GOV/2016/46, para. 18. 
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كه در  يبرجام، شامل تعهدات ليذ رانيا يتعهدات مرتبط هسته ا ريو نظارت آژانس بر سا ييآزما يراست. 11

، كميسيون مشترک، 1رجام، ضميمه )ب شده، ادامه دارد. حيبرجام تصر کي مهيضم Tو  D ،E ،S يبخش ها

 (16161بند 

. نمودمشترک شركت  ونيسيكم ديخر يگروه كار هجلسيک گزارش، آژانس در  نيا يمقطع زمان يط. 12

 (.16161مشترک، بند  سونيسيكم -چهار  مهي)برجام، ضم

Fخالصه . 

خارج  يو مكان ها يهسته ا ساتياعالم شده در تاس يعدم انحراف مواد هسته ا يآزمائ يآژانس به راست. 11

درچارچوب موافقت نامه  رانيا ي( و از سوLOFs) رنديگ يكه بطور معمول مورد استفاده قرار م ساتياز تاس

اعالم نشده  يو مواد هسته ا تهايها در خصوص نبود فعال يابيدهد. ارز ياعالم شده، ادامه م ي آنپادمان ها

 كماكان ادامه دارد. رانيا يبرا

بر اساس  رانيا ياز سو يتعهدات مرتبط هسته ا ياجرا يآزمائ يز اجرا، آژانس به نظارت و راستاز رو. 17

 مفاد برجام پرداخته است.

 ادامه خواهد داد. يبه طور مقتض يبه گزارش ده ركليمد. 12

 


