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یمتا یاه  تیاس رب  مشچ  جنپ  طلست  داجیا  رد  ونژ ) همان  قفاوت  ) ونژ کرتشم  مادقا  حرط  شقن 
ناریا

، یلخاد یاه  هناسر رد  هابتشا  هب  هک  ونژ   ١« کرتشم مادقا  حرط  ، » یدالیم ربماون ٢٠١٣  اب ٢۴  فداصم  ش.ه  لاس ١٣٩٢  هام  رذآ  موس  رد  هک  یماگنه 
نمشد میقتسم  فده  دروم  ناریا  یمالسا  یروهمج یلم  تزع  لالقتسا و  زا  یمیظع  داعبا  دیسر ، لادتعا » تلود   » یاضما هب  دوش  یم هدیمان  ونژ   ٢« همان قفاوت »

.دیدرگن فافش  هطوبرم  نیلوئسم  یوس  زا  ناریا  راوگرزب  تلم  یارب  دوب  مزال  هتسیاش و  هک  روطنآ  نآ ، بقاوع  تاحیضوت و  فسأت ، تیاهن  رد  هک  دش  عقاو 

دش و هدنکفا  ناریا  یمالسا  یروهمج رب  یسیلگنا  ییاکیرمآ –  ینومژه  هیاس  ونژ ، کرتشم  مادقا  حرط  شریذپ  بجوم  هب  هک  تسنآ  دراد  ناوارف  تیمها  هک  هچنآ 
.تسا شرتسگ  لاح  رد  نونکا  مه

رطخ داجیا  کیتنربیاس ، هزوح  رد  هک  تخادرپ  میهاوخ  تمسق  نآ  یزاس  فافش هب  اهنت  هلاقم  نیا  رد  اما  دراد  ینوگانوگ  داعبا  دش ، نایب  هک  روطنامه  مادقا  حرط  نیا 
.تسا هدومن  یلم  تینما  رد 

زا : دنترابع  هک  تسا  تمسق  یاراد ۵  ونژ  کرتشم  مادقا  حرط  نتم  هدش ، رشتنم  یمسر  دنس  بجوم  هب 

همدقم ٣ - ١

هیلوا ۴ ماگ  - ٢

برغ ۵ هب  ناریا  تادهعت  - ٣

ناریا ۶ هب  برغ  لباقتم  تادهعت  - ۴

ییاهن ٧ ماگ  - ۵

رارق هب  نآ  حیرص  نتم  هک  دراد  دوجو  یشخب  هدش ، نمضتم  برغ  هب  لادتعا  تلود  هک  یرباربان  نیگنس و  تازایتما  رب  هوالع  برغ ، هب  ناریا  تادهعت  شخب  رد 
: تسا ریز 

Daily IAEA inspector access when inspectors are not present for the purpose of Design Information Verification,
Interim Inventory Verification, Physical Inventory Verification, and unannounced inspections, for the purpose of

.access to offline surveillance records, at Fordow and Natanz

تّقوم و تاعالطا  ییامزآ  یتسار نّیعم ؛ تاعالطا  ییامزآ  یتسار  روظنم  هب   ٨« یمتا یژرنا  یللملا  نیب سناژآ   » ناسرزاب هک  ینامز هنازور  روطب  همجرت : »
دننک و یم طبض  هک  رظان  یاه  نیبرود هب  ودرف  زنطن و  رد  دنناوتب  دباب  دنرادن ، روضح  عالطا  نودب  یاه  یسرزاب یکیزیف و  تاعالطا  ییامزآ  یتسار هدزرس ،

« .دنشاب هتشاد  یسرتسد  دنتسه ؛ نیالفآ 

همانزور هک  یا  هحفص دنس ٨  رب  ینتبم  تحارص  اب  ناریا » یمتا  تاسیسأت  دض  رب  یلم  تینما  سناژآ  موتناوک  تایلمع   » ناونع تحت  یربخ  راشتنا  رد  شیپ  یتدم 
هکبش هب  یبای  تسد ناکما  یراذگراب ، تروص  رد  هک  تسا  یا  هنوگب یلم  تینما  سناژآ  دیدج  یژولونکت  هک  دیدرگ  مالعا  دومن ، رشتنم  اکیرمآ  زمیات  کرویوین 

.دزاس  یم رّسیم  یلیام  هلصاف ٨  زا  ار  یتاسیسأت  هنوگره 

زا سپ  دش ، مدحنم  ژویف  یرتناس دودح ٣٠٠٠  زنطن ، یمتا  تیاس  رد   ٩« تن سکاتسا  » یربیاس حالس  راشتنا  لیلد  هب  ربتکا ٢٠١٠  رد  هک  ینامز رگید  یوس  زا 
یراکمه نمض  اکیرمآ و  یلم  تینما  سناژآ  رد  یربیاس ، هتفرشیپ  قوف  حالس  نیا  تخاس  یسیوندک و  تایلمع  لصا  هک  دیدرگ  صخشم  یبرغ  تاماقم  فارتعا 

.تسا هتفریذپ  تروص  اهنآ  اب  لیئارسا  سیلگنا و 
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ییاکیرمآ یحالس  تن ، سکاتسا 

یوس زا  ایند  رسارس  رد  یربیاس  تازیهجت  لرتنک  یراذگراک و  بصن ، هنوگره  هکنیا  زا  نانیمطا  دوجو  اب  هک  تسنیا  یلم  تینما  دعُب  رد  مهم  رایسب  هلئسم  لاح 
سیلگنا یتلود  تاطابترا  یهدنامرفرس  اکیرمآ و  یلم  تینما  سناژآ  لرتنک  تراظن و  لامعا  هب  تیاهن  رد  اکیرمآ ، یاول  تحت  یللملا  نیب یاه  نامزاس اکیرمآ و 

یللملا نیب نیناوق  فالخ  رب  هک  ینوناقریغ  تراظن  نینچ  هک  هدش  هتفریذپ  لادتعا  تلود  یوس  زا  ونژ  کرتشم  مادقا  حرط  نتم  رد  تحارص  هب  ارچ  دوش ، یم یهتنم 
؟ دریگ تروص  ناریا  یمتا  یاه  تیاس رد  تساه  تلم یصوصخ  میرح  و 

یاه ٨٠ لاس تارکاذم  یط  ناریا  یمتا  تاعالطا  هیلک  هئارا  لیلد  هب  دومن ، تخادرپ  شا  یا هتسه نادنمشناد  تداهش  اب  یمالسا  یروهمج هک  ینیگنس  رایسب  هنیزه  ایآ 
؟ دوبن ات ٨٢ 

یضعب تاصخشم  یراج و  یاهدنور  اه و  همانرب دوجوم ، تازیهجت  اهنآ ، ناکم  یمتا ، یاه  تیاس تاعالطا  هیلک  متشه ، تلود  تارکاذم  هرود  رد  هک  دوب  نیا  زج  ایآ 
؟ تفرگ رارق  تسه ، ناهج  رد  اکیرمآ  سوساج  عقاو  رد  هک  یمتا  یژرنا  یللملا  نیب سناژآ  رایتخا  رد  اهنآ  نانکراک 

تراظن ٢۴ زا  یشان  نیگنس  هنیزه  هک  دراد  ار  مهم  نیا  دروآرب  یسک  دندرک ، لیمحت  ناریا  تلم  رب  ار  ونژ  کرتشم  مادقا  حرط  هک  هطوبرم  نیلوئسم  زا  نونکا  ایآ 
ار یمیظع  تارطخ  هچ  هدنیآ  یاه  لاس رد  نآ  عبت  هب  دوب و  دهاوخ  دح  هچ  ات  یمالسا  یروهمج یلم  تینما  رب  یلم  تینما  سناژآ  طسوت  مه  نآ  هتفه  زور  رد ٧  هتعاس 

؟ تشاد دهاوخ  لابند  هب ام  یارب 

ار تسا  یلم  تینما  سناژآ  ینامزاس  راتخاس  یلصا  شخب  هک   ١٠« تاعالطا تینما  یسدنهم  یرتشم و  تامدخ   » شخب هفیظو  هطوبرم ، نیلوئسم  زا  یسک  ایآ 
؟ دناد یم



یرتشم تاعالطا  تینما  یسدنهم و  تامدخ  شخب 

رگا دنریگ ؟ یمن کمک  هزوح  نیا  رد  هاگآ  دارفا  زا  دنراد و  بلاطم  ندنام  هنامرحم  رب  رارصا  ارچ  دنناد ، یمن هطوبرم  نیلوئسم  رگا  هک  تسنیا  شسرپ  دوجو  نیا  اب 
؟ تسیچ میظع  یهجوت  یب نیا  تلع  دنا –  هتشاد رایتخا  رد  ار  نآ  تاعالطا  یلم و  تینما  یاروش  هک  ارچ  دنتسه  علطم  ًانیقی  هک  دنراد –  عالطا  مه 

دینک کیلک  ونژ  مادقا  حرط  یلصا  نتم  دولناد  یارب 

————————————————————————————-
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