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خة ت  -١ ران اإلسالمية  ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٤لقَّت األمانة رسالة مؤرَّ وردت من البعثة الدائمة لجمھورية إي
  لدى الوكالة.

م طيَّه الرسالة لإلحاطة بھا علًما.  -٢   وبناًء على طلب البعثة الدائمة، ُتعمَّ
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INFCIRC/886 
 الملحق

 

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

  ٦٦/٢٠١٥ الرقم

 ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٤فيينا، 

  صاحب السعادة،

الناطق الرسمي باسم البيت األبيض، السيد جوش إيرنيست، خالل أكتب إلى سعادتكم بخصوص البيان الذي ألقاه 
وم ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٧جلسته اإلعالمية في  ي تق ق الت ال التحقُّ الي بشأن أعم نيع الت ، حيث أصدر االدعاء الش

  بھا الوكالة:

ع األمر  ز في واق زَّ ار العسكري سوف ُيع ا  "سوف يظلُّ الخيار العسكري مطروًحا، ولكنَّ ذلك الخي ألنن
ووي  امج الن ول البرن ر ح كل كبي ر بش ع تفاصيل أكث ي جم ت ف رَّ ي م نوات الت ن الس ر م تغرقنا الكثي اس
ا في  د يتخذھا مسؤولون عسكريون إم ي ق رارات االستھداف الت ق األمر بق دما يتعلَّ اإليراني. لذلك فعن

ك س رارات االستھداف تل ى إسرائيل أو في الواليات المتحدة األمريكية، فإنَّ ق تنيرة إل رارات مس تكون ق
نة استناًدا إلى  ت من خالل حد كبير، وتكون قدراتنا محسَّ رَّ ي م بت في السنوات الت ي اكُتِس ارف الت المع

  ." [التشديد مضاف].نظام عمليات التفتيش المذكور

ا دفاًع ان منھ ا ك نفس، إنَّ التھديد باستعمال القوة أو استخدامھا بالفعل تحت أي ظرف من الظروف، إال م ا عن ال
اه  ا لاللتزامات تج دُّ خرًق ات يع ھو انتھاك للمبادئ األساسية للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، ومثل ھذه البيان

ه بنجاح  ٢من المادة  ٤الكافة المنصوص عليھا في الفقرة  من الميثاق. وعالوة على ذلك، وفي الوقت الذي يتم في
ذا ١+٥ة (خطة العمل) بين جمھورية إيران اإلسالمية ومجموعة إبرام خطة العمل الشاملة المشترك ل ھ إنَّ مث ، ف

ذھا  دأ تنفي ض بشكل خطير المبادئ األساسية الالزمة لتنفيذ الخطة والمتوقَّع أن يب البيان ال مبرر له تماًما وھو ُيقوِّ
ا ل د بھ ي تعھَّ ل، قريًبا. ومثل ھذه البيانات تمثِّل خرًقا جوھرًيا لاللتزامات الت ع المشاركين في خطة العم و جمي لت

  وھي:

  ً ا ة وفق رام  "سوف تكون طلبات المعاين الء االحت ة مع إي ـحسن ني ذكورة متاحة ب ام خطة العمل الم ألحك
ؤوليات  ذ مس ى الضروري لتنفي د األدن د الح ا عن تم إبقاؤھ ران، وسوف ي يادية إلي وق الس الواجب للحق

العمل المذكورة. وتماشًيا مع الممارسات الدولية المعتادة في مجال الضمانات، التحقق بفعالية وفًقا لخطة 
ة  ن الوطني طة األم ة أو أنش كرية اإليراني طة العس ي األنش دخل ف ات الت ذه الطلب ن ھ دف م ون الھ ن يك ل

  األخرى..."

 
 
 

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  للوكالة الدولية للطاقة الذرية



ي تنص  ة في إطار خطة العمل الت ض دور الوكال وِّ ان ُيق ذا وباإلضافة إلى ذلك، فإنَّ ھذا البي ذ ھ ه "بتنفي ى أنَّ عل
ة  ة االحتياطات الالزم أن تتخذ كاف ة ب ة ُمطالَب فافية، سوف تكون الوكال ره من إجراءات الش ذلك غي اإلجراء وك
لحماية األسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية، فضاًل عن المعلومات السرية األخرى التي تصل إلى علمھا." 

ا إال في حال ارتكاب وعالوة على ذلك، فإنَّ البيان المذ كور والمعلومات التي ُيشير إليھا ال يمكن الحصول عليھ
ى وجه الخصوص  ذ الضمانات، وھي عل انتھاك خطير لمبدأ السرية فيما يخص جميع المعلومات المتصلة بتنفي

ة وتعھُّ ا معلومات تنتھك بشكل صارخ أحكام الفقرة (واو) من المادة السابعة من النظام األساسي للوكال دات دولھ
  األعضاء بموجب تلك األحكام والتي تنص على ما يلي:

"يمتنع المدير العام والموظفون في أدائھم واجباتھم عن طلب أو قبول تعليمات من أي مصدر خارج عن  
ن د ي ا يمتنعون عن أي تصرف ق ة. كم يھم، دون الوكال ة؛ وعل ي الوكال وظفين ف زھم كم ى مرك عكس عل

اإلخالل بمسؤولياتھم تجاه الوكالة، عدم إفشاء أي سر صناعي أو أي معلومات سرية أخرى وصلت إلى 
ة  احترام السمة الدولي د كل موظف ب ة. ويتعھَّ ي الوكال ونھا ف ي يمارس مية الت ام الرس م بسبب المھ علمھ

  الموظفين، وبعدم السعي إلى التأثير عليھم في أدائھم واجباتھم." لمسؤوليات المدير العام وجھاز

ى  ران اإلسالمية إل ة إي متھا جمھوري دَّ واستذكاًرا للحاالت الماضية، حيث تم تسريب معلومات غاية في السرية ق
رانيين مفتشي الوكالة، مما شكَّل تھديًدا خطيًرا ألمن إيران الوطني، وكذلك مراعاة الغتيال العديد من الع لماء اإلي

ة  ذ الوكال أن تتخ ا ب تم قطًع روري والمح ن الض ة، م ة اإليراني المرافق النووي ت ب ي لحق ب الت االت التخري ولح
ض مصداقية الوكالة وتتسبَّب في أضرار  إجراءات فورية وعاجلة لرفض مثل ھذه االنتھاكات الصارخة التي تقوِّ

ى وج ا عل وق عملھ ا وتع ي نزاھتھ الحھا ف ن إص ه ال يمك ى وج ران عل ي إي طتھا ف ي أنش ؤثر ف وم وت ه العم
  الخصوص.

ى  ى الحصول عل ة ترمي إل ن أي محاول ة م ُر بجدي ـُحذِّ ا وت الغ قلقھ رُب عن ب ران اإلسالمية ُتع ة إي إنَّ جمھوري
ا  وطني أو سالمة مواطنيھ ا ال أن يتعرَّض أمنھ ة أخرى ب معلوماتھا السرية. ولن تسمح إيران شأنھا شأن أي دول

بأي شكل من األشكال. وسوف ترصد جمھورية إيران اإلسالمية بعناية حتمية احترام مثل ھذه المعلومات للخطر 
  السرية خالل تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة واتفاق الضمانات الخاص بھا، وسوف تتصرَّف تبًعا لذلك.

اطق الرسمي باسم البيت وتطمح جمھورية إيران اإلسالمية إلى أن تدين الوكالة بشكل مطلق البيان  الذي ألقاه الن
ي  ه  ١٧األبيض ف ة لضمان ٢٠١٥تموز/يولي ي االضطالع بمسؤوليتھا الجوھري بة ف دابير المناس ، وأن تتخذ الت

ؤوليات  ع المس مانات وجمي ذ الض لة بتنفي ات ذات الص ع المعلوم ا يخص جمي رية فيم دأ الس دقيق لمب ال ال االمتث
  ية للطاقة الذرية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.الـُمسَنَدة إلى الوكالة الدول

لتم بنشر ھذه الرسالة بوصفھا نشرة إعالمية صادرة عن الوكالة لكي  وسنكون في غاية االمتنان لسعادتكم لو تفضَّ
  تطلع عليھا جميع الدول األعضاء وإتاحتھا للجمھور عبر الموقع اإللكتروني للوكالة.

  أسمى آيات التقدير. وتفّضلوا، سعادتكم، بقبول
 
 

  [توقـيع]           
  رضا نجفي          
  السفير والممّثل المقيم          


