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Er zijn loenemende aanwijzingen dal Iran zich voorbereidt op een (politieke) escalatie rond het nucleaire
dossier. eheran treft ook voorbereidingen voor het weerslaan van een eventuele militaire (lucht)aanval op
zijn nucleaire locaties.
De Iraanse defensieorganisatie speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van het nucleaire programma.
Meer onderzoek Is noodza
naar het bestaan van een militair nucleair
a.
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Sa me nvatting
•

Ruim twee jaar na aanvang van de IAEA·inspecties in Iran is een groot aantal
significante vrag en over de sta us, om ang en doelstelling van het Iraanse nucleaire
programma nog onbeantwoord .
I an heeft door middel van de noot! eitelijk geïmplementeerde opschorting an
activiteite n gerela eerd aan uraniu verrijking de behandelirg van het dossier door
IAEA kunnen vertragen, mede door de beslaglegging op IAEA-inspectietijd om een
en ander ( evergeefs) te erifiëren .
Iran heeft een aantal (tec hnisch) onwaarschijnlijke verklaringen gegeven voor door
het IAEA aangetroffen sporen ( errijk ) uranium en gecons ta eerde experi;r,enten.
Een aantal van de momenteel onbeantwoorde v agen duidt op de aanwezigheid an
nie t gedecla eerd nucleair materiaal in Iran en op het feit, dat Iran waa·schijnl:jk (in
het verleden) niet gedecl areerde (verrijkings·) activiteiten heeft uitge oerd.
Iran heeft recent een aan vang gemaakt met de productie a , urani umhexaflouride
(UF6}, de 'grondstof voor uranium errij ing. Zod a voldoende UF6 is geproduceerd
kan Iran aa nvangen met d e daadwe kelijke errijktng an uranium.
Er zijn toenemende aanwijzingen dat Iran zich
escala ie ron d he nucleaire dossier.

oorbereidt op een (politieke)

Teheran treft ook voorbereidingen voor het weerstaan va n een event ele militaire
{lucht)aanval op zijn nucleaire locaties.
•

Hoewel er vooralsnog geen concrete informatie beschikbaar is over militaire
verrijkingsactiviteiten of activitei en gerelateerd aan de ontwikkeling an een
kernwapen, blijkt wel uit de momenteel beschikbare informatie dat de Iraanse
defensieorganisatie een sleutelrol speelt bij de ontwikkeling van het nucleaire
programma.

•

Teneinde definitief uitsluitsel te kunnen geven over het bestaan van een militair
nucleair programma is nog meer onderzoek noodzakelïk .

•
Voo al van uit de zorg die bestaat dat Iran naast zijn civiete nucleaire programma
aan
een
militair
programma
werkt, heeft
het
Internationale
heimelijk
Atoomenergieagen schap (lAEA) de afgelopen zes maanden zijn onderzoeks- en
verificatieac iviteiten naar de omvang en s atus van het Iraanse nucleaire programma
voortgezet. De afgelopen periode zijn ook activiteiten uitgevoerd die gericht waren op de
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venficat!e van de ooor Iran oegezegde opschorttng van aclt 1te1ten gerelateerd aan het
uraniumverrij ingprogra rrma . Dit laatste was een uitvloeisel van de politieke
overeenkomst ci e gesloten was me t Frankrijk, Dui stand en Groot-Britta nniê (EU3) in
november/decembe 2003. Die politieke afspraak vormt geen onderdeel van de
erplich ingen van Iran 1n het kader van het Non-P roliferatie Verdrag ( PV) maar s tot
stand gekomen als vertrouwenwe ke'lde maa regel.
•
Uit eigen onderzoek en IAEA-rapportages IS gebleken dat Iran feitelijk nooi t een
complete invulling heeft gege en aan de opschorting van activiteiten gerelateerd aan
het uranium errij ingprogra:nma. In j,mi 2004 werd door Iran formeel aangekondigd dat
de afspraak tot opschorting was omen te vervallen en dat Iran de (deels ges aakte)
productte van ultracentrifuges voll edig zou hervatten. Hierbij werd door Teheran
aangegeven dat men voorlopig nog geen daadwerkelijke verriJkingsactivi eiten zou
uitvoeren. Dit laats e was geen feitelijke concessie omda t Iran technisch nog n:et in
staat is om noemenswaa rdige) errijkingsactiv, eiten uit e voeren. Direct na de
ergadering van de Board of Gavernors (BoG) an 18 september liet Iran eten geen
gehoor te zullen ge en aan de oproep tot (definitieve} opschorting van de
verrijkingsactivi eiten omdat Iran ·an mening is dat dit een in 'let PT vastgelegd recht
is. Publiekelijk heeft Iran gedurende de afgelopen weken deze pos1 ie consistent
erhaald. Door de grote aandacht die de inspecteurs aan dtt onder\ erp moes en
besteden , z1·n an dere pun te n van onderzoek in het gedrang gekomen aardoor he t
verificatieproces is vertraagd.
•
Op 1 september 2004 is door IAEA-<frec eur El Sarad ei èe jongste
voortga ngsrapportage o er het Iraa nse nuclea ire dossier uttgebracht. E enals eerdere
IAEA- rapportag es, maakte het rapport melding van voortgang op enkele onderdelen. Zo
werd de Iraanse ver laring om rent de sporen hoogverrijkt uranium die door inspecteurs
zijn aangetroffen door El Saradei al s "plausibel" omschreven; Wel werd daarbij ermeld
dat nader onderzoek benodigd was om definitief uitsluitsel te kunnen ge en. Ook lijkt hel
lAEA het onderzoek naar de Iraanse laserverrij kingsactivite1ten (bijna) te hebben
afgesloten. Tot slot stel t het IAEA-rapport dat de huidige Iraanse weerg ave van de
activi eiten op het gebied van uraniumconversie lijkt te kloppen. Saillant detail in deze is
dat Iran eikenmale één dag voor het uitbrengen van een rapport schriftelijk aan het
IAEA weet e melden dat men "momenteel hard werkt" aan het zee en naar de
ontbrekende informatie. Van IAEA-directeur El Saradei wordt thans door de BeG
verlangd dat in no ember gerapporteerd ord over het gehele verloop an het dossier
sinds seplembe 2002 .
•
Het merendeel van de openstaande ragen van het IAEA is vooralsnog nie of
ontoere ikend door Iran beantwoord . Zo blijft het IAEA een aantal Iraanse verklaring en
(technisch) onwaarschijn lijk achten en heeft Iran vooralsnog verzuimd de benodigde
aa uilende informatie te leveren met be rekki ng ot. onder andere, de spore
laagverrïkt uranium die zijn aa ngetroffen op inheems geproduceerde centrifuge-
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onderdelen. De Iraanse houding in deze kan ook zijn ingegeven door de wens maximale
concessies te verwerven van met name Westerse zijde.

-

In politiek opzicht laat Iran niet na zijn status als g ote en politiek niet-gebonden
mogendheid in de regio te benadrukken. Daarbij spreekt de Iraanse leiding over
'n ationale integriteit', 'politieke soevereiniteit' en 'recht op veiligheid'. Velen in de Iraanse
machtselite, een groot deel van de bevolking en zelfs enkele vooraa nstaande politieke
dissidenten vinden dat gezien de potentiële dreiging (d e 'Amerikaanse omsingeling'
van it de buurlanden . alsook de anti-lraanse opstelling van Israël), Iran in principe recht
heeft op een militair nucleair potentieel als ultiem afschrikkingsmiddel: Tenslotte is, zo is
de Iraanse gedachtegang, het nucleaire 'veiligheidspotentieel' van India en Pakistan ook
door de internationale gemeenschap geaccepteerd, om niet te spreken van dat van
Israël.
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, Intussen l"jkt de bezorgdheid in de regio over de Iraanse
con roverse met het IAEA toe te nemen . Hierbij speelt niet all een
escalatiepotentieel van hel huidige traject t.a v. het nucleaire dossier
de potentiële uilstraling
an een nucleair gewapend Iran
eiligheids raagstukken en machlsbalans in de regio.

opstelling in de
de zorg om het
een rol maar ook
op de huidige

Tegen deze achtergrond rs vermeldenswaardig dat er dezer
plaatsvinden tussen Iraa nse autoriteiten en meerdere . leidende
functionarissen van landen in de regio. Voorts zijn er berich en dat Iran pogingen zou
doen be riende, politiek niet-gebonden landen een bemiddelingsrol te laten spelen in de
controverse met de IAEA.
gemeld dat in welingelich e
kringen vermoed wordt dat Rowhani, voorzitter van de Iraanse Nationale
Veiligheidsraad en belast met de onderhandelingen met et IAEA, tijdens zijn recente
bezoek aan Zu id-A rika president Mbeki als bemiddelaar heeft gevraagd. In ru il daarvoor
zou Iran he aanbod hebbe'1 gedaan va n voordelige olieleverantres.

Beoordeling I Verwachting
~ui m twee jaar nadat het IAEA een aanvang maakte met het onderzoek naar hel
Iraanse 11ucleaire programma blij t dat land vooralsnog geen duidelijkheid te kunnen of
illen geven over de status, omvang en bedoelingen van zijn nucleai e p ogramma. Iran
houd vol dal hel zich niet bewust was van de mogelijke militaire toepasbaarheid van
zijn nucleaire activiteiten. Daarnaast is er een (combinatie van een) aantal zaken waar
Iran nog helemaal geen antwoord op heeft weten Ie geven . Hierbij gaat het met name
om de oorsprong van een aantal uraniumbesmet ingen en het tïdpad van activiteiten ten
aanzien van de ontwikkeling va n de P-2 ce trifuge. Een en ander lijkt duidelijk te wijzen
op di erse, tot nu toe geheim gehouden, Iraanse nucleaire activiteiten en well icht ook op
de aanwezigheid in Iran an niet gedeclareerd nucleair materiaal.
•
Het ligt in de lijn der verwachting dat Iran er niet in za l slagen om voorui lopend op
de BoG vergadering an no ember aanstaande alle openstaande vragen naar
tevredenheid van he IAEA te beantwoorden. Op basis van de momenteel beschikbare
in lichtingen lijkt er voldoende aanleiding rekening te houden met de aanvang an
daadwerkelijke uraniumverrijking voor het einde an 2004. In hoe erre dit kleinschalige
of grootschalige verrij ing zal betreffen is vooralsnog niet aan te geven. Hierbij is niet uit
te sluite n dat, indien het nucleaire dossier wordt doorverwezen naar de VNveiligheidsraad. Iran zich zal terugtre ken uit he NPV of als politiek signaal een
aanvang zal maken met het verrijken van uranium . Tegen deze achtergrond lijk
Teheran zelf in toenemende mate rekening te houden met een escala tie van het conflict,
waarbij Iran zich op enigerlei vorm van mogelijke militaire in terveRtie voorbereid t.

momenteel beschikbare informatie dat, naast civiele

.J

Pagona 516

Tolel

~IVO Specoat
Iran
Sta d van Za en Nuc eao•e Prograrr.ma

OtSn.Jmmer

2004019511

Status
Datum

Definitief
25100<1

Ministerie van Defensie

instanties, de Iraanse defensieorgan •satie een sleutelrol speelt bij de ontwikkeling van
het nucleaire programma. Verder onderzoek is noodzakelijk, waarbij dient e worden
onderstreept dat op het moment dat Iran tech isch i staat is uranium op significante
schaal te verrijken, de realisatie an een kernwapen in toenemende mate eerder een
kwestie van intentie wordt dan van de technische mogelijkheden
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