
 

 

INFCIRC/885 

٢٠١٥ تموز/يوليه ٧
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

وردت من البعثة الدائمة لجمھورية  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٦رسالة مؤرخة 
إيران اإلسالمية لدى الوكالة حول تقرير المدير العام بشأن تنفيذ الضمانات في

 إيران

 

 

دى  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٦تلقَّت األمانة رسالة مؤرخة   -١ من البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية ل
ود  اق الضمانات المعق ذ اتف الوكالة تتضمَّن مذكرة إيضاحية من البعثة الدائمة حول تقرير المدير العام بشأن "تنفي

ن،  رارات مجلس األم ة بموجب معاھدة عدم االنتشار، واألحكام ذات الصلة المنصوص عليھا في ق في جمھوري
 ).٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩( GOV/2015/34إيران اإلسالمية"، الوارد في الوثيقة 

ذكرة   -٢ ة، نص الم ة الدائم ب البعث ى طل اًء عل ذلك، بن الة وك م، نص الرس بيل العل ى س ه، عل م طيَّ وُيعمَّ
  اإليضاحية.
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INFCIRC/885 
  الملحق

 البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية 
 (الوكالة) لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  

  

  2015/52 -الرقم

  

ة،  تھدي البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطيب تحياتھا إلى أمانة الوكال
دى  ران اإلسالمية ل ة إي ة لجمھوري ة الدائم ة من البعث ذّكرة اإليضاحية المرفق يم الم ا تعم فھا أن ترجو منھ رِّ ويش

ة الوكالة حول ت ران اإلسالمية (الوثيق ة إي ذ الضمانات في جمھوري ام بشأن تنفي دير الع  GOV/2015/34قرير الم
ة  خ ايو  ٢٩المؤرَّ رات ٢٠١٥أيار/م ة النش ة ضمن فئ رة إعالمي ا نش رھا باعتبارھ دول األعضاء، ونش ى ال ) عل
  ، وإتاحتھا للجمھور عبر موقع الوكالة اإللكتروني.INFCIRCاإلعالمية 

ة وتغتنم البع ثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ھذه الفرصة كي تعرب ألمان
  الوكالة مجّدداً عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  [ختم] [توقيع]

  

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٦فيينا، 

  

  

  

 

  

  السيدة آروني ويجيورداني
  أمينة جھازي تقرير السياسات
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

١ 

  اإلسالمية إيران لجمھورية الدائمة البعثة من مذّكرة إيضاحية

  العام المدير تقرير حول الذرية للطاقة الدولية الوكالة لدى

  اإلسالمية إيران جمھورية في الضمانات تنفيذ بشأن 

خة  GOV/2015/34 الوثيقة(   )٢٠١٥يار/مايو أ ٢٩المؤرَّ

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٥

  

  تعليقات عامة:  -أوال  

  

إنَّ األنشطة   -١   ة، ف ة الذري ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع ر الم دًدا تقري ار مج بما أش حس
  النووية اإليرانية تظل سلمية وخاضعة للضمانات الكاملة النطاق الخاصة بالوكالة.

ة ولم يتم أبًدا تحريف المواد النو  -٢   ران. وتواصل الوكال وية عن األغراض السلمية في إي
ة خارج  اكن الواقع ة واألم ـُمعلَنة في المرافق النووي واد ال التحقُّق من عدم تحريف الم
ة في  دتھا الوكال دَّ ي ح ة الت المرافق في إيران. وتمت تسوية جميع القضايا الست العالق

ة  ق عليINFCIRC/711"خطة العمل" (الوثيق ي اتف ذلك ) الت ٌر ب م تقري دِّ ان وقُ ا الطرف ھ
ان  ابق (الوثيقت ام الس دير الع رف الم ن ط افظين م س المح ى مجل  GOV/2007/58إل

  ).GOV/2008/4و

رات   -٣   الل نش ن خ ا، م ات نظرھ ل وجھ المية بالفع ران اإلس ة إي ت جمھوري وعرض
ام INFCIRCs١إعالمية سابقة  رت في تقرير المدير الع ، بشأن بعض الفقرات التي تكرَّ
خة GOV/2015/34ضمن الوثيقة  ا في ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩، المؤرَّ ي وردت أيًض ، الت

ران تقارير سابقة للمدير العام. ولكن ُيعاد فيما يلي تأكيد التحفظا دى إي ي ل ة الت ت القوي
  بشأن النقاط التالية:

  من الترتيبات الفرعية) ١–٣المعلومات المتعلقة بالتصميم (البند المعّدل   -ألف

ام  ذ ع ًة، من ران طواعي ذت إي ّدل ٢٠٠٣نفَّ د المع ًة  ١-٣، البن ذه نتيج ت تنفي ا علّق ة، ولّكنھ ات الفرعّي ن الترتيب م
لمية العتماد القرارات غير المشروعة ال ة الس م المتحدة ضد األنشطة النووي ابع لألم صادرة عن مجلس األمن الت

  من ترتيباتھا الفرعية. ١-٣اإليرانية. ولكنَّ إيران ُتنفِّذ حالياً البند 

  

 
 854و 853و 850و 849و 847و 837و 833و 827و 823و 817و 810و 805و 804و INFCIRCs/786النشرات اإلعالمية التالية:   ١
  .873و 871و 868و 866و 861و 857و



 

٢ 

  

  البروتوكول اإلضافي  -باء

ة   -١   ة قانوني ر عملي دول األعضاء عب ه ال ى أن ُتصدِّق علي إنَّ البروتوكول اإلضافي، وإل
ذ عدة راسخة، ال ي ه. وال ُتنفِّ مكن اعتباره صًكا ُملزًما قانوًنا وھو صك طوعي بطبيعت

ام  ٥٤دول أعضاء ( ذ الضمانات لع ر تنفي ه تقري اد ب ا أف اً لم ة وفق ا ٢٠١٤دول )، ومنھ
إيران، ھذا البرتوكول الطوعي. وينبغي التذكير بأنَّ إيران نفَّذت البروتوكول اإلضافي 

ة. ورغم ٢٠٠٦-٢٠٠٣ألكثر من سنتين ونصف السنة ( اء الثق دبير لبن ًة، كت ) طواعي
رارات ال  د اعُتمدت ق ة، فق اء الثق تنفيذ إيران طواعية للبروتوكول اإلضافي كتدبير لبن
اً  افظين. ووفق ات مجلس المح ي اجتماع ران ف ية ضد إي ع سياس ا وذات دواف ّرر لھ مب

يادة ف ة ذات س ار أي دول ن إجب ه، ال يمك ول ب دولي المعم انون ال ن للق ي أي ظرف م
ذي ھو  ل البروتوكول اإلضافي ال يما صك مث ي، ال س الظروف على التقّيد بصك دول
ة  طوعي بطبيعته. وليس من المقبول تحويل صكٍّ طوعي إلى التزام قانوني دون موافق

ؤتمر  ي م د ف د التأكي ا أُعي يادة. وكم ة ذات س دم  ٢٠١٠دول دة ع تعراض معاھ الس
ة  رارات ذات الصلة الصادرة NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)االنتشار (الوثيق ) والق

رام بروتوكول )GC(58)/RES/14عن المؤتمر العام للوكالة، بما فيھا القرار ( ، "فإنَّ إب
  إضافي ھو قرار سيادي ألي دولة".

ية   -٢   نّص الحاش ه  ٧٩وت ى أّن ر عل ن التقري د "م ود أكَّ دة، تع بات عدي ي مناس س ف المجل
ام  ى ع ا إل رة ١٩٩٢أُوالھ بة  ٢، أّن الفق ة المصوَّ ن الوثيق ، INFCIRC/153 (Corr)م

ادة  ع الم ابق م ي تتط ة  ٢الت ض الوكال وِّ ران، تف ع إي ود م اق الضمانات المعق ن اتف م
ة واد النووي قق، على حّد سواء، من عدم تحريف الم  وتقتضي منھا أن تسعى إلى التحُّ
عن األنشطة الـُمعلَنة (أي صّحة اإلعالنات)، وعدم وجود أنشطة نووّية غير ُمعلنة في 

رة  ال، الفق بيل المث ى س ر، عل ات) (انظ ال اإلعالن ة (أي اكتم ة  ٤٩الدول ن الوثيق م
GOV/OR.864  رتين ة  ٥٤و ٥٣والفق ن الوثيق يس )"GOV/OR.865م ك، ل ع ذل . وم

ى التحقق من عدم وجود مطلوباً من الوكالة، بمقتضى اتفاق ال ضمانات، أن تسعى إل
اق  مواد وأنشطة نووية غير ُمعلَنة (أي اكتمال اإلعالنات) في دولة عضو مرتبطة باتف
ة "الحق  اق الضمانات أنَّ للوكال ح اتف ر، يوضِّ ع األم ي واق ذ. وف املة ناف ضمانات ش

ذا اال ام ھ اً ألحك ق الضمانات، وفق تم تطبي ي ضمان أن ي ا واجب ف ى وعليھ اق، عل تف
أذن مجلس  م ي ه، ل ي الوقت ذات واد المصدرية أو االنشطارية الخاصة". وف ع الم جمي
دم تحريف  واء من ع ق س ى التحّق اً السعي إل ا مطلق ب منھ ة أو يطل افظين للوكال المح
ات)، أو من عدم وجود أنشطة  المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صّحة اإلعالن

يِّن محاضر الجلسة  نووية غير معلنة في دولة ات). وُتب ال اإلعالن ا (أي اكتم عضو م
GOV/OR.864  د تلخيص ة نظر شخصية ومجرَّ ألة كانت وجھ بوضوح أنَّ ھذه المس

ا بعض  مه الرئيس في ذلك االجتماع لمجلس المحافظين وتلتھا تحفُّظات أعرب عنھ قدَّ
ذلك ان. ل ي البي دة ف رئيس المؤكَّ ة نظر ال رفض وجھ إنَّ محاضر  أعضاء المجلس ب ف

ا  GOV/OR.864الجلسة  ا أساًس ال تمثِّل قراًرا صادًرا عن المجلس وال ينبغي اعتبارھ
ى معلومات  ة إل إنَّ وصول الوكال ة أخرى، ف لتقديم "تفسير أحادي الجانب". ومن جھ



 

٣ 

ة  ات أو إتاح ديم المعلوم واً بتق ة عض ب دول ا أن تطال لھ ة ال يخوِّ ادر مفتوح ن مص م
  وز اتفاق الضمانات المعقود معھا.معاينتھا بما يتجا

دة   -جيم م المتح ابع لألم ة ومجلس األمن الت افظي الوكال ة الصادرة عن مجلس مح ر القانوني رارات غي الق
  بشأن برنامج إيران النووي السلمي

اق الضمانات ة واتف ام النظام األساسي للوكال ، سبق لجمھورية إيران اإلسالمية أن أوضحت أنه، استناداً إلى أحك
رة. وقد أُحيلت قضية برنامج إيران  فإنَّ قرارات مجلس المحافظين ضد إيران ھي قرارات غير قانونية وغير مبرَّ
اد  إنَّ اعتم ياق، ف ذا الس دة. وفي ھ م المتح ابع لألم ى مجلس األمن الت ر مشروع إل ى نحو غي ووي السلمي عل الن

ران قرارات ذات دوافع سياسية وغير قانونية وغير منصفة صادرة  عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ضد إي
وا بالفعل  د وافق م المتحدة ق ابع لألم ليس أمًرا مشروًعا وال مقبواًل. وحتى األعضاء الدائمون في مجلس األمن الت
من الناحية العملية، بانضمامھم لخطة العمل المشتركة، على أنَّ تلك القرارات غير القانونية الصادرة عن مجلس 

ر له.األم مه الوكالة ھو طلب ال مبرِّ   ن لم تعد صالحة. وبناء على ذلك، فإنَّ أي طلب ناشئ من تلك القرارات تقدِّ

  المعلومات المفصلة وعنصر السرية  -دال

ابعة من   -١   ادة الس د واو من الم ا بموجب البن د بصرامة بالتزاماتھ ة أن تتقيَّ ينبغي للوكال
ادة  ران  ٥النظام األساسي للوكالة والم ة إي ين جمھوري ود ب اق الضمانات المعق من اتف

ه في  د على متطلّبات السرية. وحسبما تم التشديد علي اإلسالمية والوكالة، وكالھما ُيشدِّ
ات  تقاة خالل عملي ار المعلومات المس ابقة، ينبغي اعتب مذكرات إيران اإليضاحية الس

ّرية. إال أّن ا ة معلومات س ة بمثاب رة أخرى، تفتيش المرافق النووي ر يتضّمن، م لتقري
ي واتف ا األساس ب نظامھ ة بموج ة الوكال ع والي اقض م ا يتن ـوبم ـاق الضمانـــ ات ــــ

ة  ي )INFCIRC/214(الوثيق ن ينبغ م يك ي ل رية الت ة الس يل التقني ن التفاص دًدا م ، ع
  نشرھا.

ار   -٢   أن إط ترك بش ان المش ار "البي ي إط ت، ف د وافق ة ق ى أنَّ الوكال ارة إل در اإلش وتج
ا ك من خالل للتع ي ذل ا ف ة، بم ة االيراني واجس األمني اة الھ ى مواصلة مراع ون"، عل

ذا الصدد، من دواعي  ي ھ ات السرية. وف ة المعلوم ة وحماي م ة المنظَّ استخدام المعاين
ى  ارير إل ذه التق ات عن ھ بت معلوم رَّ ة، تس ارير الوكال ع تق ل توزي ى قب ه حت ق أن القل

ذه بعض وكاالت األنباء. وبناء على ذلك،  التحقيق في ھ ة ب ة الوكال فإننا نواصل مطالب
  المسألة الخطيرة.

   ً   التطورات الجديدة:  -ثانيا

ر   -١   ب وزي ف ونائ واد ظري د ج يد محم الي الس ي، مع ة اإليران ر الخارجي ع وزي اجتم
ة، سعادة  ام للوكال الخارجية اإليراني، معالي السيد سيد عباس عراقجي، مع المدير الع

انو، ا أم يد يوكي ي  الس ان/أبريل  ٢٧ف ي  ٢٠١٥نيس م ف ورك ث ي نيوي ايو  ١٤ف أيار/م
اءة.  ٢٠١٥ دة وبن ذه االجتماعات مفي د كانت ھ في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا. وق

ة مواصلة الحوار  ى أھمي ة وعل وركَّزت المناقشات على تسھيل تسوية القضايا المتبقي
  بين الوكالة وإيران في ھذا الصدد.



 

٤ 

ز وفي إطار "  -٢   ى تعزي ران "عل ة وإي البيان المشترك بشأن إطار للتعاون"، اتفقت الوكال
أواصر التعاون والحوار بينھما بھدف ضمان الطابع السلمي المحض للبرنامج النووي 
ة."  ل الوكال ا من قَِب م يسبق حلھ ي ل اإليراني من خالل تسوية جميع القضايا العالقة الت

ي وكما تم االتفاق عليه، "ستتعاون إي ا يخص أنشطة التحقق الت ر فيم ران والوكالة أكث
ستضطلع بھا الوكالة لتسوية جميع القضايا الحالية والسابقة". وال توجد أي إشارة في 
ات  ل" أو "الدراس كري المحتم د العس مى "البع ا يس ق بم ا يتعل ترك فيم ان المش البي

لھا بالموضوع. وبناء  المزعومة" ألنَّ إيران لم تعترف بمثل ھذه المفاھيم التي ال صلة
ذت بالفعل أو  ا وُنفِّ على ذلك، لدينا تحفظ قوي على إدراج أي تدابير عملية متفق عليھ

  سوف ُتنفَّذ في إطار "البيان المشترك بشأن إطار للتعاون" في تقرير المدير العام.

ة   -٣   ران اإلسالمية طواعي ة إي ذت جمھوري دبي ١٨واستناًدا إلى إطار التعاون، نفَّ ًرا من ت
  التدابير العملية التي اتفقت عليھا إيران والوكالة.

ي   -٤   ران ف ي طھ ت ف م ي ُنظِّ ة الت ات التقني الل االجتماع ارس و ٩وخ  ١٥آذار/م
ان/أبريل  ات  ٢٠١٥نيس ة مناقش ن الوكال ؤولين م ع مس ون م ؤولون إيراني رى مس أج

ده تصريح الوكالة بناءة فيما يتعلق بتنفيذ التدبيَرين العمليين المذكوَرين آنًفا ، وفًقا لما أكَّ
دم  ر عن التق ات ُتعبِّ ى معلوم ر إل ام يفتق دير الع ر الم نَّ تقري ا الصحفي. ولك ي بيانھ ف

  المحرز في ھذين التدبيَرين العمليين.

لة حول   -٥   ران تفسيرات مفصَّ مت إي وفيما يتعلق بأحد التدبيرين العملّيين قيد الدراسة، قدَّ
ي أطلعت ع ائق الت ك الوث يِّن أن تل ة تب ن األدل ات م مت مقتطف دَّ ران وق ة إي ا الوكال ليھ

ا  ة المصدر وم الوثائق ملفَّقة. وليس في تلك الوثائق المزيَّفة أي إشارة ُتثبت أنَّھا إيراني
تعارة  ى أسماء مس وي عل ة باألخطاء وتحت ائق مليئ يفيد عكس ھذا االدعاء ھو أنَّ الوث

ذي ي اظ محددة، األمر ال ى عضو محدد من أعضاء ُتنطق بألف ام إل ه أصابع االتھ وجِّ
  الوكالة على أنه المسؤول عن تزييف تلك الوثائق.

ة ذات   -٦   منا بالفعل تفسيرات حول منشورات علمي وفيما يتعلق بالتدبير العملي اآلخر، قدَّ
ة  ذه األوراق العلمي ل ھ ول أنَّ مث ن الق يٌّ ع ة. وغن ادر مفتوح ن مص أخوذة م لة م ص

د ينشر حصًرا ھي أو الم ق د في الع ا من بل راق متاحة لعامة الناس ومجرد فكرة أنه م
ذا  ران في ھ ى صحة تصريح إي ل عل امج محظور ھو دلي ق ببرن قّط علًنا أوراًقا تتعل
ي  رة الت مت توضيحات إضافية إلى الوكالة في االجتماعات التقنية األخي الصدد. وقد قُدِّ

  ُعقِدت في طھران.

رت وعالوة على ذلك،   -٧   رَّ ة، ك ذه القضايا من طرف الوكال ومن أجل تسھيل توضيح ھ
ة، وبشكل  ة منظم ة معاين يح للوكال تعدادھا لكي تت ا عن اس إيران مرات عديدة إعرابھ
ان".  ة ماريف ي "منطق ة، ف ع المزعوم د المواق ى أح وعي إل اس ط ى أس تثنائي وعل اس

ما  ٢٠١١ين الثاني/نوفمبر وينبغي التذكير بأنَّ الوكالة اّدعت في تقريرھا المؤرخ تشر
ى أن  ا إل ة العضو ذاتھ ل الدول ة من قَِب ى الوكال مت إل يلي: "تشير معلومات إضافية قُدِّ
ة  ي منطق ران ف ب إي ن جان ت م اق أُجِري عة النط ار والواس ديدة االنفج ارب الش التج
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ر من  غ مساحتھا أكث ة تبل ماريفان." ومنطقة ماريفان، كما أوضحنا للوكالة، ھي منطق
ا  ٢٠٠٠ ة إذا م ارب المزعوم ذه التج ل ھ ار مث ب آث ھل تعق ن الس ع. وم ومتر مربَّ كيل

زاعم  أنھا شأن الم زاعم، ش ك الم أن تل ين ب جرت زيارةٌ للموقع الصحيح. وإننا على يق
ة  ا ُتسمى "الدول إنَّ م ك، ف ى ذل اء عل ة. وبن ا وملفَّق رة وال أساس لھ زوَّ األخرى، ھي م

مت إلى  م العضو ذاتھا" التي قدَّ دِّ ا أن تق ا إم الوكالة معلومات أخرى مضلِّلة يجب عليھ
ن  ق م ن التحق ة م ين الوكال ن أجل تمك ة م ى الوكال وم إل ع المزع داثيات عن الموق إح
ة  ى الوكال ة إل مت المعلومات الملفَّق دَّ ادعائھا أو أن تكشف كل ما لديھا وتعترف بأنھا ق

ر ردة فعل الجھات ذات الصلة وتسبَّبت في تضليل دول أعضاء أخرى. وما زلنا ننتظ
  بما في ذلك الوكالة على ھذا العرض السخي.

أن   -٨   ي آخر بش اع تقن ب اجتم ى ترتي تعّدون إل ة، نحن مس ع الوكال ا م ولمواصلة تعاونن
ا  ذه القضايا وإغالقھ تم توضيح ھ ا ي التدابير العملية المتبقية بھدف حسمھا، وبمجرد م

  تدبير عملي جديد. نستطيع الشروع في التفكير في تنفيذ

ان   -٩   ار "البي ي إط ة ف دابير العملي ذ الت أن تنفي ة بش ع الوكال ا م ران تماًم ت إي د تعاون وق
ة  ع المعلومات المطلوب ديم جمي المشترك بشأن إطار للتعاون"، وتعاونت معھا بشأن تق
ا يتعل ة فيم ع القضايا العالق ك، أنَّ جمي ى ذل ق حول تلك التدابير. وترى إيران، بناء عل

  بتلك التدابير العملية التي ُنفِّذت بالفعل ھي قضايا تمت تسويتھا وھي مغلقة.

لمية   -١٠   ة الس ق باألنشطة النووي ا يتعل ة فيم ا الوكال ي قامت بھ وقد كانت عملية التحقق الت
رت  ذَّ ة. وح ات المزيَّف ن المعلوم ر م زء كبي ة لغرس ج دًفا للمصادر الذكي ة ھ اإليراني

ة جمھورية إيران اإلس ا طلبت معاين المية الوكالة في حاالت كثيرة في ھذا الصدد، كم
ة أن  ن الوكال ًرا م ع كثي وم. وُيتوقَّ ام المزع ن صحة االتھ ق م لية للتحق ات األص البيان

ب بھذه الدعوة عن طريق اتباع نھج واضح وال تشوبه شائبة.   ترحِّ

ق  -١١   د العسكري  ولم تكن ھناك أبًدا أي وثائق متحّقق من صحتھا فيما يتعل بادعاءات البع
اريره ( د المدير العام السابق في تق ة )GOV/2009/55المحتمل، وكما أكَّ ى الوكال ، فحت

تناًدا  د بشكل مستقل الوثائق التي تشكل أساسھا. ومع ذلك، واس لھا وسائل محدودة لتؤكِّ
ة بشأن بعض أوجه الغموض من  إلى مواقفنا المبدئية فإننا نواصل التعاون مع الوكال

  أجل توضيحھا وتسويتھا.

ھة إلى المدير العام للوكالة في   -١٢    ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٣وكما أشير إليه في رسالة موجَّ
ار)، INFCIRC/867(الوثيقة  ار (طائرة تجسس بال طي ة بال طي ) انتھكت مركبة جوي

ة  ي في محاول لة من طرف النظام اإلسرائيلي، المجال الجوي اإليران غَّ مصنَّعة ومش
ذا العمل إل انز. وھ ة لنات ا المرافق النووي ي توجد بھ جراء بعثة تجسس في المنطقة الت

اك  ة للنظام اإلسرائيلي ھو انتھ ة الحقيقي رة أخرى عن الطبيع العدواني الذي كشف م
صارخ للقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العام للوكالة بشأن ُحرمة األنشطة 

ؤتمر  ٤٤٤و ٥٣٣ا في ذلك القراران والمنشآت النووية السلمية، بم الصادران عن الم
وم  د بھج لَّح أو أي تھدي وم مس ا أن "أي ھج ور منھ ة أم ى جمل ذان ينصان عل ام الل الع
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اق  ادئ ميث اً لمب كِّل انتھاك لمية يش ة ألغراض س س ة المكرَّ ق النووي ى المراف لَّح عل مس
ة" ام األساسي للوكال دولي والنظ انون ال دة، والق م المتح ران األم ة إي دين جمھوري . وت

د موقفھا بأنھا تحتفظ بحق اتخاذ جميع  اإلسالمية بشدة ھذا العمل العدواني في حين تؤكِّ
ل  ذا العم ل ھ ام بمث ر من القي ذِّ دفاع عن أراضيھا، وتح ة لل دابير المشروعة الالزم الت

  االستفزازي الذي قد تكون له عواقب وخيمة على المعتدي.

ران اإلسالمية أن يؤدي تنفيذ التدابير الطوعية لبناء الثقة في إطار وتتوقع جمھورية إي  -١٣  
ا  "خطة العمل المشتركة" وضمن "إطار التعاون" إلى تسوية جميع أوجه الغموض فيم

  يتعلق باألنشطة النووية السلمية اإليرانية وتنفيذ الضمانات بطريقة روتينية.

ى واألمل معقوٌد على أن يفضي جو التعاون وال  -١٤   ة إل ران والوكال ين اي اءة ب مشاركة البّن
ووي  امج الن لمي المحض للبرن ابع الس ق بالط ا يتعل ة فيم ه الغموض الملفَّق د أوج تبدي

  اإليراني بطريقة تدريجية.

ة تسوية وتوضيح القضايا الماضية "في   -١٥     وبينما نشاطر المدير العام رأيه حول إمكاني
رى أنَّ ا ن ول"، فإنن ي معق ار زمن دود إط ع ح ي م اون اإليران توى التع اق ومس ه بنط

لة لتوضيح القضايا المتبقية لن تظل عملية ال نھاية لھا.    الوكالة، فإنَّ ھذه العملية المطوَّ

 




