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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة احلادية والستون  الدورة احلادية والستون

  من جدول األعمال٨١البند 
    الدولية للطاقة الذريةالوكالةتقرير 

 موجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١١رسالة مؤرخـة      
 ملتحدةاملمثل الدائم جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم ا

 رد مجهورية إيـران اإلسـالمية     بناء على تعليمات من حكوميت، أتشرف بأن أحيل طيه         
 علــى جمموعــة املقترحــات الــيت قــدمت إىل مجهوريــة إيــران  ٢٠٠٦أغــسطس / آب٢٢املــؤرخ 

 ).انظر املرفق (S/2006/521، والواردة يف الوثيقة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٦اإلسالمية يف 
 من وثائق اجلمعية العامـة يف وثيقة باعتبارمها ه الرسالة ومرفقها وأرجو ممتنا تعميم هذ 

 . من جدول األعمال، ومن وثائق جملس األمن٨١ إطار البند
 ظريفجواد . م) توقيع(
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 املوجهــة إىل األمــني ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول١١مرفــق الرســالة املؤرخــة   
 دى األمم املتحدةالعام من املمثل الدائم جلمهورية إيران اإلسالمية ل

 
رد مجهوريــــــة إيــــــران اإلســــــالمية علــــــى جمموعــــــة املقترحــــــات املقدمــــــة يف   

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٦
 

بتـسوية الرتاعـات عـن طريـق     تـؤمن   مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، منـذ البدايـة،            ما فتئت  
ف  باسـتمرار علـى احتـرام حقـوق مجيـع األطـرا            وظلت تلح التعامل البناء واملفاوضات العادلة،     

مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن االعتـراف بـاحلقوق يـستلزم       ترى ولذلك،  . وعلى سيادة القانون  
 .العمل مبوجبهااملسؤولية يستلزم اشتراط حتمل إعماهلا بإخالص، مثلما 

 :وإىل هذا األساس 
كافـآت  املووبـاحلقوق   مـنح العـضوية يف املنظمـات الدوليـة والتـسليم بالتزاماـا              يستند   
فمـا مـن حكومـة      .  العـضوية  ملقومـات يعـد حتـديا      واالمتيـازات وإنكار احلقوق   . لعضولاملقدمة  

ــا    ــها أن متــنح نفــسها حقوق ــها أن تفتــرض   . هاحتــرم اآلخــرين منــ وميكن ومــا مــن حكومــة ميكن
ومـن مث، فـإن مجهوريـة       .  املـسؤوليات  تلـك تعفـي نفـسها مـن       واضطالع اآلخـرين مبـسؤوليات      
 عالقاا مـع مجيـع الـدول    بتوسيع نطاقمل مسؤولياا، تؤمن   إيران اإلسالمية، مع التزامها بكا    

 .احملبة للسالم يف العامل، وترفض أي عدوان أو ديد يسبب عدم االستقرار أو احلرب
ــة    تقــف ومــن نفــس املنطلــق،    ــران اإلســالمية ضــد إنتــاج األســلحة النووي ــة إي مجهوري
ديـدة مـن هـذه األسـلحة يعـوق علـى         وتعترب أن إنتاج أجيـال ج       وانتشارها، وتطويرهاوختزينها  

تــرفض إنتــاج أي أســلحة نوويــة أو و نــزع الــسالح، مــن أجــلاجلهــود البنــاءة اخلــصوص وجــه 
 .بيولوجية أو كيميائية

 :وتؤمن مجهورية إيران اإلسالمية بقوة 
ــأن  ــذه األســلحة         ب ــاج ه ــى إنت ــم عل ــروة األم ــن ث ــة م ــضخمة املنفق ــالغ ال ــها املب وختزين

األمــن واالســتقرار جــذور انعــدام يف استئــصال كــن أن تــساهم كــثريا  وتطويرهــا وانتــشارها مي
خلدمــة لــو وظفــت  واألمــن والعــدل والتعــايش الــسلمي والرفــاه، حملــها الــسالم، ليحــل والظلــم

 التعلـيم والـصحة     حبـاالت لقضاء على أوجه احلرمـان      لالناس ونشر القيم الروحية واألخالقية، و     
 .يا السلميةتطوير العلوم والتكنولوجلوالرفاه، و
وتقدم حكومة مجهورية إيران اإلسالمية ردهـا علـى جمموعـة املقترحـات الـيت عرضـها              

دراسـتها  بعـد أن قامـت ب     ، وذلـك    ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٦السيد خافيري سوالنا يف طهران يف       
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مبـادرة الـسيد كـويف عنـان، األمـني      ويف ضـوء  أفرقة خرباء استنادا إىل املبـادئ املـذكورة أعـاله          
 . لألمم املتحدةالعام

 :ج التعامل - ١ 
 مفاوضـات   أـا تـسعى إىل إجـراء       يف املاضـي     اأعلنت مجهورية إيران اإلسـالمية تكـرار       

جمموعــة املقترحــات يف ســلِّمت ا مولــذلك، عنــد. املــسائل املطروحــةعادلــة مــن أجــل تــسوية  
هديد، وشـرعت   لتعامل، ورحبت بالتخلي عن هلجة الت     ل ايونيه، اعتمدت إيران ج   /حزيران ٦

ــة يف املقتــرح،   ــها يف النظــر جبدي ــا من ــهما التوصــل إىل اتفــاق يــستند إىل   إميان بــأن اجلــانبني ميكن
والتفـاوض بـشأنه   أن النظـر يف هـذا املقتـرح     مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      رأتو. القانون الـدويل  

م  اهتمــاهــي موضــع النوويــة إىل جانــب مــسائل أخــرى للقــضيةمــدخال لتــسوية ســلمية يعــدان 
 .مشترك

يف نفـس الوقـت،     و. ومن مث بدأت جلان اخلرباء عملها يف كل مـن اـاالت املطروحـة              
مللف النـووي ونظـريه     بشأن ا االتصاالت وعمليات التواصل بني كبري مفاوضي إيران        استمرت  

وخـالل  . باطراد من أجل املضي حنو غايـة واضـحة املعـامل          األورويب، مفسحة اال    من االحتاد   
 .رة، مل توضع شروط مسبقة وال إنذارات ائية من أي من الطرفنيهذه الفت
ومن املفارقات أنه بينما كانت االتصاالت واستعراض اخلرباء للمقترح تأخـذ جمراهـا،              

 معلنـة أن جـزءا      ،، ودون مربر، بـإطالق محلـة سـلبية        كوماتبعض احل شهد اتمع الدويل قيام     
املفاوضـات مـن جانـب      قاطعـت   مث  يـة مفاوضـات،     من جمموعة املقترحات يعد شرطا مسبقا أل      

تواجــه فيــه املنطقــة كانــت ومــن مث اســتؤنف ــج املواجهــة والتهديــد يف الوقــت الــذي . واحــد
يف تسوية األزمـة عـن طريـق احلـوار والتفـاهم            أصبحت   قرار جملس األمن،     بعد أن اختذ  و. أزمة

 .حتد خطريمواجهة 
يف جملس األمن قد أفـسد مـسار التفـاوض          ه  ، والذي ال مسوغ ل    فهذا اإلجراء املتسرع   
فـالكثريون يف  . ونتيجة لـذلك، أصـبح حـسن نيـة حمـاوري إيـران موضـع شـك كـبري                 . والتفاهم

ــية        ــد الدبلوماس ــت ــدف إىل جتمي ــة املقترحــات كان ــدون اآلن أن جمموع ــران يعتق ــرضإي  وف
 الــسهل ولــيس مــن. لعالقــاتلكانــت تدعيــه مــن تفــاهم وتعــاون وحتــسني  بــدال ممــا الــضغوط 

حمفوفـة   اجلسيم، حيث أضحت الثقـة يف نوايـا اجلانـب اآلخـر              الزللتصحيح اآلثار السلبية هلذا     
 .باملخاطر إىل حد بعيد

حـىت سياسـي لتـدخل    أو منطقـي  أو  قـانوين   مـسوغ أي  وال خيفى عليكم أنه ال يوجـد         
القابلـة  احلقـوق غـري     ”فتفـسري ممارسـة     . القـضية جملس األمن واختاذه إجراءا ت خبـصوص هـذه          

 سـابقة يعـد    و بطبيعتـه للـسلم واألمـن الـدوليني أمـر ال معقـول            بأـا ديـد      لدولة ما    “للتصرف
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ــة    تــصريح  يف ضــوءوخباصــة تبعــث علــى الــسخط   ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي املــدير العــام للوكال
 .الدكتور الربادعي بأن برنامج إيران النووي ال يشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني

 األسـس واملبـادئ الـيت       أن تزعزع وتـدمر   جراءات يتخذها جملس األمن ميكنها      إأي  إن   
 كان عـدم انتـشار      فإذا. تقوم عليها معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وميثاق األمم املتحدة         

فـإن إنكـار مـا للـدول مـن حقـوق       األسلحة النووية هدفا مـشتركا ومقبـوال للمجتمـع الـدويل،         
 انهذه القضية فحـسب، بـل وسـيزيد       ر وتقييدها لن يعمال لغري صاحل       صرحية وغري قابلة لإلنكا   

 الطاقة النوويـة الـسلمية وتطويرهـا    يف جمال الدفاع عن حق إجراء البحوث      وليس .هامن تعقيد 
ــران    ــسؤولية إي ــو  فحــسبواســتخدامها م ــل ه ــل ، ب ــسؤولية بالفع ــها  م ــشترك يف حتمل ــع ي مجي

 .األطراف يف معاهدة عدم االنتشار
. ر ونؤكد جمددا أن برنامج إيران النـووي مل حيـد أبـدا عـن مـساره الـسلمي                  وحنن نكر  

ومـن جهـة أخـرى، فـإن        . باعتبارهـا مـسألة أمنيـة      نـا مل ننظـر أبـدا إىل هـذه القـضية           ولذلك، فإن 
ومل تظهـر بعـد   .  املـسؤولة الـدول كـل  لـدى   مـشترك   أمراألمن يف منطقتنا هو     سألة  االنشغال مب 

 األطـراف األخـرى مـن أجـل     لـدى نوايـا خملـصة   وجود ري إىل إشارات وبيانات واضحة تشأي  
 .التفاوض والتفاهم بشأن هذه الشواغل

ــديل   املطروحــة  القــضيةتــسوية ل  ــم، ال يوجــد ب ــراف ســوىبــشكل دائ باجلــذور  االعت
وعنـدما  . ، وإزالتـها  احلـايل املعقـد   واألسباب الكامنة اليت أدت إىل وصـول اجلـانبني إىل الوضـع             

مـا،  لدولـة    النـهج األساسـي يف النظـر إىل الربنـامج النـووي              “الثقـة عـدم    احلـق مقابـل   ”يشكل  
، فإن أخذ جانب احلذر يف الربنـامج سـيكون نتيجـة طبيعيـة لـذلك؛                للرفضذريعة  ويصبح هذا   

ويف املقابـل، فـإن اتبـاع ـج        . فرمبا لن يكون الطرف اآلخر على استعداد أبدا ملنح إميانه وثقتـه           
احة إمكانية احلصول دون عوائق على التكنولوجيـا النوويـة الـسلمية،            قانوين وعادل، يستلزم إت   

 .يؤدي إىل الشفافية والرصد الكاملمن شأنه أن 
.  باحلد من أعمال التفتيش علـى مرافقنـا وأنـشطتنا النوويـة أو تعليقهـا               مهتمنيإننا غري    

 إيران مـن    حترمواألن  ، أي مربر     اآلن ، وليس لديكم   يف املاضي   أيضا ونعتقد أنه مل يكن لديكم    
فكل شيء يتوقـف اآلن     . استخدام وسائل عدائية  ألن تلجأوا إىل    القدرات النووية السلمية، أو     

ضي املـ إىل  دفـع إيـران      واحلرمـان قـد      الرفضفربع قرن من     .على اهتمامكم وميولكم ونواياكم   
نوات وقـد أمثـرت اآلن سـ      . يف برناجمها النووي على أسـاس االسـتقالل واالعتمـاد علـى الـذات             

من املشقة واجلهد الدؤوب والنفقـات الـضخمة، حيـث حققـت إيـران قـدرات حمليـة يف مجيـع                     
 .جماالت هذه الصناعة
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سـلعة اسـتراتيجية يف مـستقبل الطاقـة علـى الـصعيد             صريه أن يـصبح     مـ فالوقود النووي    
ت إنتـاج هـذه الـسلعة، عـن طريـق اسـتثمارا      الرئيـسية  وحيث تواصل البلدان األوروبية   . العاملي

ضخمة وإعانات كبرية، تتوقع إيـران كـذلك أن تـؤدي اسـتثماراا الـضخمة إىل اإلنتـاج حـىت         
يـستثين  ج االعتماد علـى الـذات،       غري أن   . معيننيعلى موردين   حصرا  ال تضطر إىل االعتماد     

ــران النــووي مفتــوح متامــا أمــام االســتثمار والتــشغيل    . ات التعــاون والــشراكإقامــة ــامج إي فربن
وكما أعلن الرئيس، فإن مجهورية إيران اإلسالمية مـستعدة لتنفيـذ           . واإلنتاج املشترك والتطوير  

 .مع بلدان أخرىينشأ برناجمها النووي من خالل احتاد 
نطقـــي الثابـــت يف التعامـــل واهلـــادف إىل تـــسوية املـــسألة النوويـــة امل جنـــا ويف ضـــوء 

حلـوار والقـانون الـدويل، ومـن     اهتمـام مـشترك علـى أسـاس ا    اليت هي موضع    واملسائل األخرى   
أجل إثبات نوايانا احلسنة مرة أخرى، نقدم ردنا على الـرغم مـن الرسـالة الـسلبية اهلدامـة الـيت                     

 .١٦٩٦محلها قرار جملس األمن 
 

 :وبالنظر إىل أن - ٢ 

ــد خططــت     ٢/١ ــران اإلســالمية ق ــة إي ــا جــزءا  مجهوري ــتج حملي ــووي   ألن تن ــود الن ــن الوق  م
 ميغــاواط مــن الطاقــة النوويــة خـــالل     ٢٠ ٠٠٠مــداد وإنتـــاج  إلعتمــد  لربنــامج امل املطلــوب ل 

فإن تكرار اخلروقات وعدم االمتثال مـن جانـب البلـدان األوروبيـة              ،السنوات العشرين القادمة  
تزاماــا التعاقديــة وكــذلك اللوالواليــات املتحــدة لتعهــداا مبوجــب معاهــدة عــدم االنتــشار،   

، وجزاءاـا املفروضـة، وامتناعهـا عـن اإلمـداد،         وبعـدها  لثـورة بالتعاون ونقل التكنولوجيا قبل ا    
خيـار  إليـران سـوى   مل يترك   كل ذلك   إلمداد املتواصل بالوقود،    لضمانات دولية   عدم وجود   و

 .حمليااملطلوب املضي قدما يف إنتاج جزء من الوقود 
ــران اإلســالمية تقــدما كــبريا يف    ل ٢/٢ ــة إي ــا اجمــال قــد أحــرزت مجهوري ــة التكنولوجي لنووي

ويـشمل ذلـك    .  من معاهدة عدم االنتشار    ٤استنادا إىل حقوقها املنصوص عليها مبوجب املادة        
،  الـصناعي  اإلنتـاج إىل مستوى   رفق حتويل اليورانيوم    مب الوصولنتاج خام اليورانيوم، و   إلمرافق  

تخــصيب اليورانيــوم مــن أجــل اإلمــداد اجلزئــي للمحطــات النوويــة لتوليــد الكهربــاء،  لومرافــق 
نتـاج املـاء الثقيـل، وتطـوير املفاعـل البحثـي العامـل باملـاء الثقيـل،          اإلوالوقود املطلـوب، وجممـع    

 ميغـاواط  ٣٦٠فاعـل يعمـل باملـاء اخلفيـف بقـدرة        مل يإنتاجتصميم  بوضع   اخلرباء احملليني    وقيام
جــة وتعــد مجهوريــة إيــران اإلســالمية اليــوم إحــدى البلــدان املنت. مبــا يتماشــى واألنظمــة الدوليــة

 .للوقود النووي، وهذا واقع ال ميكن إنكاره
 منذ البداية على احلاجة إىل مراعـاة التـوازن    تشددمجهورية إيران اإلسالمية    قد ظلت   و ٢/٣

ويــستند تطــوير برناجمهــا النــووي  . بــني حقوقهــا ومــسؤولياا مبوجــب معاهــدة عــدم االنتــشار 
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تقبـل  ميكـن أن    وهـي ال    . جـب املعاهـدة   حقوقهـا احملـددة وغـري القابلـة لإلنكـار مبو           السلمي إىل 
الـسلمية مبـا يف   واسـتخدامها لألغـراض   حرماا من حقوقها القانونية يف تطـوير الطاقـة النوويـة            

تـنص  مـا   عملية التخصيب على حنـو      ما يتعلق ب  البحث والتطوير في  مواصلة  ذلك دورة الوقود، و   
 .الذريةمعاهدة عدم االنتشار وضمانات الوكالة الدولية للطاقة  عليه
التزاماـا مبوجـب معاهـدة    علـى الوفـاء ب  مجهورية إيران اإلسالمية منـذ البدايـة       وحترص   ٢/٤

عـــدم االنتـــشار يف تطـــوير برناجمهـــا النـــووي، وأُجريـــت مجيـــع أعماهلـــا وأنـــشطتها حـــىت اآلن 
بالشفافية الالزمـة والكافيـة وفقـا لاللتزامـات مبوجـب معاهـدة عـدم االنتـشار ويف إطـار رصـد                      

 .ة الدولية للطاقة الذريةالوكال
ــران اإلســالمية أن    ٢/٥ ــة إي ــران٦ جمموعــة مقترحــات وتعتقــد مجهوري ــه / حزي  ٢٠٠٦يوني
 :ومن أمهها. شمل عناصر ميكن أن تكون مفيدة لنهج بناءت

ــد جمــددا   - أوال  ــة للتــصرف يف تطــوير برناجمهــا     التأكي ــران غــري القابل علــى حقــوق إي
  وفقا ملعاهدة عدم االنتشار؛النووي لألغراض السلمية دون متييز

 “اتفـاق شـامل  ”االستعداد للتفاوض باعتبار ذلك بدايـة جديـدة للتوصـل إىل          - نيااث 
 .مع إيران

 
 :وعلى هذا األساس وبعد استعراضات اخلرباء، تعلن مجهورية إيران اإلسالمية - ٣ 

كانيات مفيـدة    يتضمن أسسا وإم   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦أا تعترب أن املقترح املؤرخ       ٣/١
ــني اجلــانبني     ــل األجــل ب ــاون شــامل وطوي ــدى إال أن . لتع ــران اإلســالمية أســئلة   ل ــة إي مجهوري

 وضـع من خالل املفاوضـات البنـاءة، يـتعني         و.  حبقوقها املتصلةومواطن لبس تتعلق بالضمانات     
 .اتفاق شاملللتوصل إىل الالزمة األسس 

ــة     ٣/٢ ــى اســتعداد إلزال ــا عل ــأ ــدى شواغل ال ــن خــالل املفاوضــات و  اجلــانل ــي لبني م تلق
ــابع   ــضاحات عــن ط ــواردة يف العــرض   ،إي ــسائل ال ــدا،    امل ــستواها، وم ــا، وم ــداها، وجه وم

التعاون احلقيقي والعملي يف تطوير برنـامج إيـران النـووي الـسلمي مبـا يف           مسألة  مثل  وعمقها،  
قة النووية مبـا يف ذلـك       ذلك مفاعالت املاء اخلفيف والثقيل، وممارسة إيران حقها يف إنتاج الطا          

 .دورة الوقود ومواصلة البحوث والتطوير يف جمال ختصيب اليورانيوم
 يف جمــاالت األمــن واالقتـــصاد   “تعــاون طويــل األجـــل  ”إلقامـــة أــا علــى اســتعداد     ٣/٣

ــق    ــة مــن أجــل حتقي ــسياسة والطاق ــة ”وال ــة يف األجــل  ”  و“أمــن مــستدام يف املنطق أمــن الطاق
 .“الطويل
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 باإلمكان تسوية مجيع املسائل عن طريق التفـاوض  تعترب أن  هو احلال دائما،أا، كما ٣/٤
 .املشاركةو
 

الفكــرة واملبــدأ الكــامنني يف جمموعــة املقترحــات     يف وتــرى مجهوريــة إيــران اإلســالمية     - ٤ 
تكون " عملية متجددة من املفاوضات من أجل حتقيق نتائج واتفاقات شاملة        "املعروضة،  
 : ما يليويتضمن ذلك األخرى لتسوية املسألة النووية، ل السبميع بديال جل

املساعدة على حتقيق تـسوية سـلمية وسـريعة للـرتاع النـووي يف إطـار الوكالـة الدوليـة                     • 
ــاهم،          ــار التف ــن خــالل توســيع إط ــشار م ــدم االنت ــدة ع ــة وأحكــام معاه ــة الذري للطاق

 . األطراف خمتلفوالتوفيق بني املواقف، وتسوية اخلالفات بني

 .وضع املبادئ واألسس الالزمة لبناء الثقة والتعاون املتبادل يف اال النووي • 

العالقــات والتعــاون بــني إيــران واألطــراف األخــرى يف مجيــع   نطــاق حتــسني وتوســيع  • 
 .ااالت على أساس االحترام والثقة املتبادلني

 .جي واالقتصادي يف إيرانتعزيز السلم واألمن يف املنطقة والتقدم العلمي والتكنولو • 
 ظلــت تــذكروكمــا . إن مجهوريــة إيــران اإلســالمية تقبــل الفكــرة األساســية للمقتــرح  

عمليـة مـن التفـاوض      يف  دائما، فإن السبيل الوحيد لتناول هذه املسائل هـو التوصـل إىل تفـاهم               
. شـاملة عالقـات وتعـاون     إلقامـة   الشامل، مـن أجـل تـسوية اخلالفـات ولوضـع أسـس وقواعـد                

 .حنن نرحب ذا النهجو
 : والتشديد عليهانقاط معينةال بد من اإلشارة إىل ويف نفس الوقت،  

، القـضية تـسوية  إىل  عملية التفاوض، باعتبارها وسيلة التوصل إىل اتفاق و   إرساءيتعني   ٤/١
ويعــين ذلــك أنــه يف اــاالت ذات األمهيــة، يــتعني القيــام قبــل  .  مــن الثقــةأساســيةعلــى قاعــدة 

ــد وضــات املفا ــضمان  بتحدي ــن ال ــستوى م ــشمل، اتم ــة    وي ــى وجــه اخلــصوص فعالي ــك عل  ذل
املفاوضات، وإمكانية التوصـل إىل نتيجـة فعالـة يف إطـار زمـين حمـدد ومعقـول، واحلفـاظ علـى                       

ويئـة بيئـة    اخلارج،  واالستقرار خالل العملية، وجتنب اإلجراءات املعطلة واهلدامة من الداخل          
 .زن واملنطق والتراضيقائمة على اإلنصاف والتوا

 مـن االهتمـام الواجـب    هـذا وجمموعـة املقترحـات ختلـو    . ذلك نقاشـا وتفامهـا  ويتطلب   
 .املسألة الضروريةذه 
كــثريا يف متــشككة ألن تبقــى مــربرا إليــران   تعطــيواضــحة رباجتــوأدلــة هنــاك و ٤/٢

ات شــاملة  عالقــقامــةإنوايــاهم املعلنــة بعلــى األقــل يف ، ١+٥إخــالص بعــض أعــضاء جمموعــة 
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على هـذه احلكومـات تقـدمي ضـمانات والتزامـات ومؤشـرات        أن  ولذلك تعتقد إيران     .وتعاون
للقيـام  بوضوح تغريا يف سلوكها وعدم وجود نوايا الحتواء إيران أو للبحث عـن ذرائـع                تظهر  

 .بأعمال عدائية قبل املفاوضات
إعـادة   مـن أجـل   ١+٥وترى مجهورية إيران اإلسالمية أن التحرك األخري من جمموعـة            

جملـس األمـن واختـاذ قـرار ضـد إيـران يعـد خرقـا واضـحا حلـسن النوايـا                      املـؤدي إىل    فتح الباب   
مسار التفاوض والتفاهم من أجـل تـسوية املـسألة          أا ستتبع   املعلن من جانب هذه اموعة يف       

 ا أُزيلـت  إذ لعملية التفاوض، إال     التوصل إىل نتيجة موفقة   خطري  وسيعوق ذلك بشكل    . النووية
 .بطلت باختاذ إجراءات واضحة يف هذا الصددوأُكل آثاره 

 :إذاوترى مجهورية إيران اإلسالمية أن املفاوضات ستكون بناءة  ٤/٣
  على قواعد ومبادئ مالئمة؛رست • 

  إىل منهاج واضح مقبول للمجتمع الدويل؛استندت • 

ــة الدوليــ    اتّخــذت •  ــشار وضــمانات الوكال ــدم االنت ــدة ع ــة   معاه ــة الذري ــدة ة للطاق قاع
 ؛أساسية للقانون املنطبق

 ؛مت التخلي عن مواقف الرفض واحلرمان بدال من الشفافية واملراقبة • 

  قدما يف شكل مالئم؛مضت • 

توخــت التــوازن واملنطــق يف العــروض املتعلقــة بــشواغل مجيــع األطــراف ويف مراعاــا    • 
 شكل متناسب؛ مصاحله وأمنه بوأتاحت لكل طرف إمكانية حتقيق

  بتشكيل مناسب مبشاركة من هلم مصاحل حقيقية؛اتسمت • 

 حتديد احملاورين الذين سيضمنون االلتزامات الناجتة عن املفاوضات؛مت  • 

 أو مـشترك أو تعـددي     سـتنفذ بـشكل انفـرادي        ما إذا كانـت النتيجـة النهائيـة          حددت • 
 .من قبل األطراف

 سـلطة كـل مفـاوض وحـدودها وإعـالن ذلـك             باإلضافة إىل ذلك، يتعني حتديـد مـدى        
وجيـب أن يكـون واضـحا       .  وعمقهـا  املطروحـة القـضية   بشكل رمسي، وذلك ما تستلزمه أمهيـة        

سلطة كافيـة للتفـاوض واملـساومة فيمـا يتعلـق باملـسائل احلـساسة وتلـك                 بأن يعهد للمفاوضني    
اوض واختـاذ القـرار فيمـا       ويعين ذلك أنه ينبغي منح املفاوضني اإلذن بالتفـ        . حمل الرتاع اليت هي   

 . على األقل استنادا إىل شرط االستشارة،يتعلق بكل املسائل
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أيـة إشـارة إىل ضـمانات غـري قابلـة           يفتقـر إىل    وفيما هو أبعد من ذلـك، فـإن االقتـراح            
وتعـد هـذه الـضمانات ضـرورية        .  بالتعهـدات  إحلاقهـا يـتعني   وهـي ضـمانات     إللغـاء   او  أللنقض  

علق بإمكانية احلصول على التكنولوجيا واملعدات النووية املتقدمـة،         على وجه اخلصوص فيما يت    
ــشاء  ــات وإنـ ــةحمطـ ــة النوويـ ــشغيلهاالطاقـ ــارف    وتـ ــل املعـ ــووي، ونقـ ــود النـ ــدادات الوقـ ، وإمـ

وبالنسبة إليران، ينبغـي أن يكـون وضـحا أن تعهـدات نظرائنـا ستـصبح دائمـة،              . والتكنولوجيا
قييـدها أو إمكانيـة القيـام بـذلك، يف سـياق ضـوابط              احلـق يف إائهـا أو ت      أن يكون ألحـد     دون  

، وإجــراءات الوكالــة احملليــةالتــصدير، وجمموعــة مــوردي املــواد النوويــة، والقــوانني واألنظمــة   
 .الدولية للطاقة الذرية واألمم املتحدة

ن جمموعــة املقترحــات ال تتنــاول هــذه األساســيات، فــإن مجهوريــة إيــران        إوحيــث  
 .جاهزة للتفاوض واالتفاق بشأاا، وهي تراحاا احملددة اخلاصة اإلسالمية قد أعدت اق

 “للتفـاوض يف حـد ذاتـه      ”املراعـاة املالئمـة     أيـضا إىل إبـداء      تفتقر جمموعة املقترحات    و 
 .وما أكثر أوجه الغموض يف هذا الصدد. الذي ميثل مسألة حمورية للمقترح

بـشأن  ىل، للتعـاون بـشكل كامـل    خطـوة أو يف إن مجهورية إيران اإلسـالمية مـستعدة،       
ونقترح أن يكون هـدفنا األول هـو االتفـاق          .  االتفاق على نطاق املفاوضات وعناصرها     مسألة

لتكــون أساســا جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة أو بيــان مــشترك علــى علــى االختــصاصات، أو 
لـدى  ومن شأن ذلك أن يـربز وجـود إرادة قويـة مـشتركة              . واضح للمفاوضات لتحديد توجه   

مـن خـالل      تـستند إىل املعاهـدات     ، النوويـة  للقـضية مجيع األطراف يف التوصل إىل تسوية عادلة        
 .مفاوضات حمددة جيدا

 
 أخذت جمموعة املقترحات يف االعتبار عمليتني رئيسيتني حلل القضية النووية - ٥ 

  الدولية للطاقة الذرية وتعاوا معها؛ان مع الوكالة عملية تعامل إير- أوال 
 . عملية املفاوضات بني إيران ونظرائها- ثانيا 
إن االقتــراح غــامض فيمــا يتعلــق بــالغرض مــن املفاوضــات وإجراءاــا وبالتوقعــات          

 .ويفتقر أيضا إىل الوضوح بشأن العالقة والصلة بني العمليتني. املستوحاة منها
ملنطقيـة وإن كـان     وترى مجهورية إيران اإلسالمية أن العمليتني متداخلتان من الناحية ا          

فهــذه املفاوضــات جــديرة، يف األحــوال العاديــة بــأن تــدعم   . لكــل منــهما مزاياهــا اخلاصــة ــا 
 .وتيسر عملية التعامل بني إيران والوكالة؛ فذلك هو املسلك الرئيسي حلل هذه القضية
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والقضية احملورية األساسية يف جمموعة املقترحات هـي أنـشطة إيـران النوويـة والطريقـة                 
غـري أن االقتـراح لألسـف، متنـاقض متامـا           . يت ميكـن ـا حـل مـسألة االمتثـال يف هـذا الـصدد               ال

الواضـح،  . حول هذه النقطة احملورية، وال حيدد كيف ميكن معاجلـة هـذه املـسألة وبـأي طريقـة         
بطبيعة احلال، أن هذه القضية تأيت أساسا يف نطاق مسؤوليات الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة،          

ولكـن تظـل هنـاك قـضايا أُخـر خـارج هـذا النطـاق، وينبغـي أن              . ة هي مركـز التنـسيق     والوكال
 .تكون حمور التركيز يف املفاوضات

 :استنادا إىل عناصر يف جمموعة املقترحات، تتخذ القضية النووية ثالثة أفرع، هي 
حقــوق األطــراف ومــسؤولياا جتــاه بعــضها الــبعض ومــا ينبغــي أن تتخــذه مــن   : أوال 
  األسلحة النووية وأنظمة الوكالة؛ت مبوجب معاهدة عدم انتشارإجراءا

 شفافية القضية وتطبيعها وحلها ائيا يف الوكالة؛: ثانيا 
 .بناء الثقة لدى اجلانبني يف مجيع ااالت، مبا فيها املسائل األمنية: ثالثا 
 :إن مجهورية إيران اإلسالمية 
 رها مسائل حمورية، إىل جانب مسائل أخرى؛تقبل معاجلة هذه املسائل باعتبا: أوال 
ــا  ــها لتــشكل      : ثاني ــثالث املــذكورة أعــاله مترابطــة فيمــا بين توافــق علــى أن املــسائل ال

 واحدا؛ كال
تؤكـد أن هـذه املـسائل قائمـة علـى املعاملـة باملثـل وعلـى التبـادل املـشترك، وأن                      : ثالثا 

 القــضية قــدما، واضــعا يف علـى كــل جانــب أن يــسعى إىل بــذل جهــود مـشتركة للمــضي ــذه  
اعتباره أن حتقيـق تـوازن يف مـا يتخـذه كـل جانـب مـن إجـراءات ومـا لديـه مـن توقعـات أمـر                             

 أساسي؛
تؤكد من جديد أن حل هذه املسائل واالتفاقات ميكن أن يتحقـق لـو أن مجيـع                 : رابعا 

 خــاص، األطــراف حــصرت توقعاــا وإجراءاــا يف إطــار القواعــد املتفــق عليهــا دوليــا، وبوجــه
وأي توقعات أو إجـراءات تتجـاوز اإلطـار املـذكور،           . معاهدة عدم االنتشار، ومىت مت هلا ذلك      

 .ميكن النظر فيها بوسائل اإلقناع والتفاهم فحسب، ومبحض اإلرادة
 

 حول احملور األول - ٦ 
يتمثل موقف إيران الثابت يف أن عملية املفاوضـات وعمليـة تعامـل إيـران مـع الوكالـة                    

 :أن تستندا إىل ثالثة مبادئ أساسية ناشئة عن معاهدة حظر االنتشارينبغي 
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ــسلمي    : أوال  ــووي الـ ــا النـ ــل برناجمهـ ــق يف أن تواصـ ــالمية احلـ ــران اإلسـ ــة إيـ جلمهوريـ
املقصود، مبا يف ذلك أنشطتها املتعلقة بدورة الوقود، ألغـراض سـلمية، يف إطـار معاهـدة عـدم                   

 .وحتت ضمانات الوكالةاالنتشار 
إن مجهورية إيران اإلسالمية، بوصـفها طرفـا يف معاهـدة عـدم االنتـشار وعـضوا                 : ثانيا 

يف الوكالة، ملزمة باالمتثال جلميع تعهداا مبوجـب االتفـاق الثنـائي الـذي أبرمتـه مـع الوكالـة                    
 .وبتهيئة الظروف املالئمة للوكالة لتضطلع مبسؤولياا إزاء أنشطة إيران

 اإلسالمية، بوصفها عضوا يف الوكالة، احلـق يف أن حتـصل علـى              جلمهورية إيران : ثالثا 
دعم فعلي يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالستثمار والتجـارة مـن البلـدان املتقدمـة النمـو يف         

ومـن الناحيـة األخـرى، فـإن        . امليدان النووي، وفقا ألحكـام معاهـدة عـدم االنتـشار وأنظمتـها            
درات يف التكنولوجيـا النوويـة ملزمـون بإزالـة مجيـع العقبـات              مجيع حماوريها الذين يتمتعـون بقـ      

 .اليت تعترض سبيل التعاون النووي السلمي مع إيران، تنفيذا اللتزامام
إن مجهوريــة إيــران اإلســالمية مــستعدة للتفــاوض حــول مجيــع جوانــب املبــادئ الثالثــة  

 .دراجها يف جدول األعمالاملذكورة أعاله ولديها مقترحات حمددة ذات صلة ذه املسألة إل
إن جمموعة املقترحات تشكو مـن أوجـه قـصور وغمـوض فيمـا يتعلـق بـالنظر يف هـذه                      

املبــادئ، فهــي حينمــا يتعلــق األمــر حبــق إيــران يف تنفيــذ برنــامج وأنــشطة نوويــة ســلمية، تلتــزم  
 .الصمت سواء من حيث نطاق هذا احلق أو من حيث ممارسته

رة الوقـود النـووي لألغـراض الـسلمية متـثالن مـسألة          وملا كانت عملية التخـصيب ودو      
واحــدة معروضــة للنظــر، فيــتعني علــى مقــدمي جمموعــة املقترحــات أن يوضــحوا مــا إذا كــانوا   

ومـا إذا كانـت أنـشطة دورة        . يعترفون مبعاهدة عدم االنتشار أساسا لتحديـد نطـاق هـذا احلـق            
 يف رأيهم، ضمن هـذا النطـاق        الوقود، وبوجه خاص، عملية التخصيب لألغراض السلمية تأيت       

والقضية األساسية األخرى هي ممارسـة هـذه احلقـوق وتنفيـذ برنـامج نـووي، بنـاء علـى         . أم ال 
إن جمموعـة املقترحـات غامـضة حـول مـا إذا كـان              . حقوق تنص عليها معاهدة عـدم االنتـشار       
 .االعتراف حبق إيران اعترافا نظريا أم عمليا

ملقترحـات غامـضة فيمـا يتعلـق بالتعـاون النـووي ونقـل            إضافة إىل ذلك، فإن جمموعـة ا       
ــالوقود         ــداد ب ــران، وضــمانات اإلم ــة يف إي ــة النووي ــاء حمطــات للطاق ــة، وبن ــا النووي التكنولوجي

وتتــضمن اموعــة إحــاالت يف هــذا الــصدد، وهــو مــا ينطــوي علــى وجــود نيــة يف   . املطلــوب
 . الغموضحصر التعاون النووي يف جماالت حمددة، ويف هذا زيادة يف
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إن مسألة التعاون يف ااالت النووية تكتـسب أمهيـة كـبرية يف نظـر إيـران، وميكـن أن            
فأوجـه التعـاون هـذه مهمـة بوجـه خـاص يف متهيـد األرض                . تشكل جزءا فعاال يف املفاوضـات     

 ليـست  ١+٥ولألسف فإن جتارب إيران الـسابقة مـع بعـض أعـضاء جمموعـة               . لبناء ثقة متبادلة  
ء الثقة حول وثاقـة أوجـه التعـاون هـذه وفعاليتـها ومـداها غـري احملـدود ضـمن نطـاق              إجيابية فبنا 

 .معاهدة عدم االنتشار واألنشطة السلمية يتطلب مفاوضات واتفاقات أكثر تفصيال
ــضا علــى أن ينظــر إىل التزامــات        ــران اإلســالمية أي ــة إي ــصر مجهوري يف هــذا اإلطــار، ت

. ار باعتبارهـا أحـد املبـادئ األساسـية للمفاوضـات          األطراف األخـرى يف معاهـدة عـدم االنتـش         
وواضح بداهة أن انضمام أي دولة، طرفـا يف معاهـدة دوليـة يقـوم علـى افتـراض أن األطـراف                      

ــساوية وعليهــا     . األخــرى متتثــل لقواعــدها  ــا مت ــع األطــراف حقوق إضــافة إىل ذلــك، فــإن جلمي
اء امتثـــال األطـــراف  إز- مبوجـــب قواعـــد معاهـــدة عـــدم االنتـــشار  -مـــسؤوليات متـــساوية 

وهــذا أمــر منطقــي أيــضا، أي أال ينتظــر عــضو مــن اآلخــرين ســوى االمتثــال، متامــا   . األخــرى
 .هو منتظر منه كما
ــدابري الــيت ينبغــي أن       )٧ لقــد نظــر مقــدمو جمموعــة املقترحــات يف بعــض االلتزامــات والت

وعلـى  . “مفاوضـات يئة الظروف املالئمـة لل ”يضطلع ا اجلانبان قبل بدء املفاوضات، وهي    
الرغم من أن بعض هذه االعتبارات ميكن أن تكـون قواعـد عامـة لعمليـة التفـاوض، فهـي غـري                      
كافية وغري جلية، وينبغي أن تكملها وتوضحها بعـض االعتبـارات اإلضـافية، وسـوف نتنـاول                 

 .هذه االعتبارات يف األجزاء التالية
ق ملـف إيـران يف جملـس األمـن          أن يقوم الطرف اآلخـر بتعليـ      إن القضية املتبقية هي      

وتوافـق  . أثناء فترة املفاوضات وأن تقـوم إيـران بتعليـق أنـشطة التخـصيب يف الوقـت ذاتـه                  
مجهورية إيران اإلسالمية على النظـر يف بعـض املبـادئ والـشروط، لزيـادة التأكيـد علـى إجـراء                     

بغي التأكيد علـى    ويف هذه األثناء، ين   . مفاوضات مثمرة وتعترب ذلك خطوة يف االجتاه الصحيح       
 :النقاط التالية

إذا كانت املفاوضات تعترب سبيال للتفـاهم واالتفـاق، فـإن ذلـك يتنـاقض جوهريـا مـع                    - ٧/١
بناء عليه، فإن التوقـف عـن إشـراك جملـس     . وضع هذه القضية على جدول أعمال جملس األمن      

ة عــن أي مــسألة غنيــ“ احلــل عــن طريــق التفــاوض”األمــن وعــن أي بــادرة ال تنــسجم ومبــدأ  
 .تفسري

فالطرف اآلخر مل ينتهك هذا املبدأ فحـسب، بإشـراكه جملـس األمـن وباختـاذ قـرار يف                    - ٧/٢
ويف حقيقــة األمــر، أصــبحت مــصداقية مــن . هــذا الــصدد، بــل وأخــل بقاعــدة عمليــة التفــاوض
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قدموا جمموعة املقترحات، سواء يف نواياهم ويف أعماهلم موضعا للشك، ما مل يقترحوا طريقـة               
 . لدحض ذلكما
 مبجلـس األمـن   ١+٥وال تستطيع مجهورية إيران اإلسـالمية أن تقبـل مـساواة جمموعـة           - ٧/٣

فاملنـهج الـسليم إذن هـو أن يقـوم جملـس األمـن،       . على حنو ما يرد ذكره يف جمموعة املقترحات 
وباألساليب املرعية، بسحب امللف النووي من جدول أعماله، وأن يقـرر أن الـسبل والوسـائل           

قانونية املعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تدعمها عملية تفاوض قائمة علـى أسـس            ال
 .سليمة، هي األسلوب املنطقي ملعاجلة القضية

وترفض مجهورية إيران اإلسـالمية، أساسـا، اسـتخدام قـرار جملـس األمـن أداة للـضغط                 - ٧/٤
تـشويها ونقـضا للنوايـا املبدئيـة،        ، وتعتـرب هـذه املمارسـة        ١+٥من أجل فـرض اقتـراح جمموعـة         

ولــن يتــسىن إحــراز أي تقــدم يف هــذا املــسار إال بالفــصل بــني هــاتني   . وهــي لــن تــذعن لــذلك
املـسألتني، مبـا معنـاه فـصل أي مفاوضـات تـتم عـن قـرار جملـس األمـن الـذي ال يــستند إىل أي            

 .مسوغات
نـشطة إيـران النوويـة      وليس واضحا جلمهورية إيران اإلسالمية كيف سيـساعد تعليـق أ           - ٧/٥

ولكن الواضح هو أن إصرار الطـرف اآلخـر علـى           “ يئة الظروف املالئمة للمفاوضات   ”على  
هذه املسألة، علما بسعي بعض األطراف من أجل إضعاف إيـران وفـرض قيـود عليهـا، وأخـذا               
يف االعتبــار بوجــه خــاص ســجالت املفاوضــات الــسابقة مــع بعــض هــذه األطــراف، واملواقــف 

 الظـــروف املالئمـــة”ة مـــن جانـــب الـــبعض اآلخـــر، أمـــر مـــن شـــأنه أن يعكـــر صـــفو  العدائيـــ
 .“للمفاوضات

عــالوة علــى ذلــك، ولتحقيــق مزيــد مــن االطمئنــان، ميكــن أن تــصدر تقــارير الوكالــة    
الدولية للطاقة الذرية املتعلقة بعمليـات التفتـيش والتحقـق، أثنـاء املفاوضـات، يف شـكل وإطـار                   

. األطراف بنـاء تـصور واضـح عمـا سـيحرز مـن تقـدم يف املـستقبل         جديدين حىت يتسىن جلميع     
وإىل جانب ذلك، فإن احلد من فتـرة التفـاوض، ميكـن أن يقلـص إىل أدىن حـد أي احتمـاالت                      

وعلى أي حال، فعلـى الـرغم مـن أن وضـع شـروط سـابقة مـن                  . لتحقيق تطورات تقنية حمددة   
تفـاهم والرضـا، ال يبـدو منطقيـا،         طرف واحد إزاء عملية يفترض أن متضي قـدما مـن خـالل ال             

فإن مجهورية إيران اإلسالمية ال تعتزم رفض القضية برمتها، وهي على استعداد إلتاحـة فرصـة                
للجانبني ألن يتبادال وجهات النظر بشأن هذه القضية وحياول أحـدمها إقنـاع اآلخـر ويتوصـال                 

 .إىل تفاهم مشترك
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ران اإلسالمية أو اامهـا بالتعطيـل املتعمـد    ولتجنب أي شكوك بشأن نوايا مجهورية إي    - ٧/٦
ريات األمور، وما إىل ذلك، فإن مجهورية إيران اإلسـالمية تعلـن إطارهـا الـزمين احملـدد هلـذه                   

 :على النحو التايل“ يئة الظروف املالئمة للمفاوضات”القضية من أجل 
تظهــر “ ئيــةاختــاذ خطــوات طوعيــة ثنا”تقبــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية بــأن  - ١ 

حــسن النيــة لــدى اجلــانبني ميكــن أن يــساعد علــى يئــة املنــاخ واملــسار املالئمــني للمفاوضــات  
 .لتصبح أكثر فاعلية

ويف هذا اإلطار، فإن مجهورية إيران اإلسـالمية مـستعدة ملناقـشة هـذه املـسألة                 - ٢ 
 .خالل املفاوضات من أجل أن يفهم كل جانب تعليالت اجلانب اآلخر ومسوغاته

وهذه اخلطوة مرهونة باختاذ الطرف اآلخر خطوات متزامنـة معهـا ليظهـر أنـه                - ٣ 
وتـشمل هـذه    . ال يعتزم حرمان مجهورية إيران اإلسالمية من أي حقوق أو فـرض قيـود عليهـا               

 :اخلطوات، على وجه التحديد، ما يلي
 .ة الذريةسحب ملف إيران ائيا من جملس األمن وإعادته إىل الوكالة الدولية للطاق • 
 .تطبيع قضية إيران النووية لدى الوكالة • 
يلتزم الطرف اآلخر بعدم تقييد أنشطة إيـران الـسلمية باعتبـار أن ذلـك أمـر نـاتج عـن                      • 

املفاوضات، بل عليه أن يسعى من أجل التوصل إىل طرق يتفق عليهـا اجلانبـان إلجيـاد               
 .م حتويلها عن مسارهامزيد من التأكيدات بالطابع السلمي هلذه األنشطة وبعد

، إظهارا منهم حسن نوايـاهم، التخلـي عـن أي قيـود             ١+٥يقبل مجيع أعضاء جمموعة      • 
 .يفرضوا تتجاوز القواعد الدولية املشروعة يف خمتلف ااالت

، تعتقد مجهورية إيـران اإلسـالمية أن    “الشفافية” مسألةوفيما يتعلق باملوضوع الثاين،       )٨
 علـى   الية التفاعل بني إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ميكـن أن تقومـ            عملية التفاوض وعم  

 :  ذه املبادئقبول مجيع األطراف املعنية
يــتم إطالعهــا علــى عــدم احنــراف األنــشطة   احلــق يف أن ألطــراف املتفاوضــة ل ) أ( 

يـــة النتـــشار األســـلحة النوويف إطـــار معاهـــدة عـــدم اعـــن مـــسارها النوويـــة الـــسلمية إليـــران 
جـدول  وأن يـتم ذلـك قـدر اإلمكـان ضـمن            األساسـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة            والنظام

 . زمين معني
يف بدراسـة وتقيـيم هـذه املـسألة         يتعني أن تقوم الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة           ) ب( 

وجيـب أن يقـوم النـهج الـذي تعتمـد الوكالـة إزاء              . إطار قواعد وأنظمة معاهدة عـدم االنتـشار       
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وفقا للنظـام األساسـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة           ( وقانونية   سقةعلى معايري تقنية ومت   املسألة  ذه  ه
عـن  يبتعد  إطالة للعملية، و  ويتجنب أي   روح من التعاون واالحترام املتبادل،      وأن يتبع ب  ) الذرية

 . الرباءةمبدأ افتراض  إىل يستندأي ميل أو تأثري سياسي، و
ن اإلســالمية ظــروف العمــل الالزمــة لعمليــات التفتــيش ستيــسر مجهوريــة إيــرا ) ج( 

اليت جتريها الوكالة لتوضيح أوجه الغموض، وسـتقدم أعلـى درجـات التعـاون لتـسريع عملـها،              
رهنــا وســتنظر، إذا لــزم األمــر، يف اختــاذ خطــوات طوعيــة حنــو تنفيــذ الربوتوكــول االختيــاري، 

، فيمـا يتعلـق بتعـاون إيـران         وعـة املقترحـات   جمموالنقاط املـشار إليهـا يف       . شروط قانونية بتوافر  
 . تعاونا تاما مع الوكالة، مرتبطة ذا املوضوع

يف إطـار املبـادئ     املـسائل   إن مجهورية إيران اإلسـالمية مـستعدة للتفـاوض بـشأن هـذه               
 . التفاهم والوئامحتقيق املشار إليها سابقا، وللمشاركة بفعالية يف 

 أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة يتطلـب           وتؤكد مجهورية إيران اإلسالمية    
وضع إطار شامل ومنطقي للعمل بأكملـه واإلجـراءات املتـصلة بـه، وهـو أمـر حمـل اتفـاق بـني                       

 :طار بعض اجلوانب اهلامة، ومنهاوينبغي أن يشمل هذا اإل. إيران والوكالة
لتـأثري  معرضـا   ونيـة وأال يكـون      حمدودا يف إطـار املعـايري التقنيـة والقان         التعاون   ن يكون أ • 

اتية ألطـراف مــن  مطالـب اســتخبار ال رتوع إشــكايل ولـ دوافـع وضـغوط سياســية، وال   
 .خارج الوكالة

ضع معايري التقييم للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة بطريقـة عاديـة وال تتـسم بـالتمييز،                   و • 
على العثـور علـى أيـة       عدم القدرة   إن  وبعبارة أخرى،   . الرباءةافتراض  استنادا إىل مبدأ    

 بعــد إجــراء الفحوصــات التقنيــة والقانونيــة العاديــة علــى النحــو        مؤكــدةمؤشــرات 
 .معلنةعدم وجود أنشطة أو مواد نووية غري ينبغي اعتباره الواجب، 

معقولـة الختتـام العمـل وتـسوية امللـف النـووي اإليـراين              زمـين وشـروط     وضع جـدول     • 
ــة الذريــ   ــة للطاق ــة الدولي ــادل  داخــل الوكال ــزام املتب ــاء  مــن ة، وااللت كــال اجلــانبني بالوف
 . احملددةمبجموعة الشروط واجلداول الزمنية

تعليق النقاش بشأن القضية النووية اإليرانيـة يف جملـس حمـافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة            • 
 .الذرية حىت تقدمي التقرير النهائي للمدير العام، وفقا للجدول الزمين املعلن

ريـــة إيـــران اإلســـالمية علـــى اســـتعداد للتنفيـــذ الطـــوعي للربوتوكـــول   ســـتكون مجهو 
أن تتـابع قـضية     ومهـا    أعـاله،    نيشـروط قانونيـة، إذا متـت تلبيـة الـشرط          رهنا بتوافر   ،  االختياري
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إيران النووية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط وأن تتوقـف أي تـدخالت لـس األمـن أو             
 . غريه من الكيانات

حتقيق اإلطار املشار إليه سابقا، واألهم مـن        ساعد من أجل    ة التفاوض أن ت   يملميكن لع  
وحـل  ) إيـران والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة         (ثقة متبادلة بـني اجلـانبني       وجود  ذلك أن كفالة    

 . وإزالة أوجه الغموض وعدم تعقيد الوضعهذه املسائل 
، تعتقد مجهوريـة إيـران     “ثقة املتبادلة بناء ال ” وهو مسألة فيما يتعلق باملوضوع الثالث،      )٩

 : اإلسالمية ما يلي
غلبيـــة اتمــع العــاملي ثقـــة يف   لــدى أ يف الوقــت احلاضــر، ومــن وجهـــة نظــر أمنيــة،        ٩/١

 قلــق أمــين لــديهااملخططــات والنوايــا النوويــة جلمهوريــة إيــران اإلســالمية أو علــى األقــل لــيس  
 .  على وجه التحديدبشأا

الثقة الدوليـة يف الطبيعـة الـسلمية اخلالـصة     ” هناك تعريف واضح لعبارة  أن يكون يلزم    ٩/٢
وينبغـي توضـيح   . ن هـذه عبـارة عامـة وغامـضة جـدا          نظرا أل ،  “للربنامج النووي املدين اإليراين   

ومن هم الذين يقومـون بـالتقييم؟ ومـا هـي املعـايري             على النطاق الدويل    ناء الثقة   بما هي معايري    
ــواألســس  ــامج النــووي املــدين      لبةالقانوني ــسلمية اخلالــصة للربن ــة يف الطبيعــة ال ــاء الثقــة الدولي ن

اإليراين؟ وهل هناك معايري أخـرى تتجـاوز القواعـد واملعاهـدات الدوليـة احلاليـة املعروفـة؟ ويف                   
بتطوير العالقات وإقامـة تعـاون علـى        ”كل األحوال، ترحب مجهورية إيران اإلسالمية بصدق        

ل وبناء الثقة الدولية يف الطبيعة السلمية اخلالـصة للربنـامج النـووي املـدين               أساس االحترام املتباد  
إدراج جتنــب لكــن مــن الــضروري إلعــادة الــتطمني التأكيــد علــى هــذين املبــدأين و . “اإليــراين
 . أخرى كشروط مقيدةمسائل 

ــسل        ٩/٣ ــة يف الطبيعــة ال ــاء الثقــة الدولي ــإن بن مية وفيمــا عــدا النقطــة املــشار إليهــا أعــاله، ف
 تلـك األنـشطة إىل   حتويـل اخلالصة للربنامج النووي املدين اإليراين، ومعناه تطمني مقبـول بعـدم        

وهـو مـا يعـين      . األغراض أو االستخدامات العسكرية، يشمل جانبني يهمان احلاضر واملستقبل        
، وأن مجيـع األنـشطة      معلنـة أنـشطة أو مـواد نوويـة غـري          عدم وجود   الطمأنة يف الوقت احلاضر ب    

ذات طبيعة سلمية وأا حتت إشراف ومراقبة الوكالة الدوليـة للطاقـة            املعلنة هي   ملواد النووية   وا
فاإلشـراف القـانوين   . سيـستمر يف املـستقبل املنظـور   فإن هذا الوضـع  وإضافة إىل ذلك،   . الذرية

ــه ا  ــوم ب ــذي تق ــران وفحوصــاا      ال ــة إلي ــشطة النووي ــة يف فحــصها ملختلــف جوانــب األن لوكال
ــة  املنتظمــة ــاء الثقــة يف الوقــت احلاضــر   املــستمرة كافي ــران  و. ملــا يتعلــق ببن ــة إي يف رأي مجهوري

ومعنـاه  . الشفافية كـاف هلـذا الغـرض      بالنسبة ملوضوع    ٨ما أُشري إليه يف اجلزء      فإن  اإلسالمية،  
مجهوريـة إيـران    مـا دامـت     فحـص األنـشطة النوويـة إليـران و        تقـوم فعـال ب    الوكالـة   ما دامت   أنه  



A/61/514 
S/2006/806  
 

06-57024 17 
 

معلنـة،   مثـة مؤشـر علـى وجـود أيـة أنـشطة أو مـواد نوويـة غـري                   يستعاونة معهـا ولـ    اإلسالمية م 
 . ينبغي أن يكون هناك سبب النعدام الثقة فال

أن مجهوريــة إيــران اإلســالمية لــن وهــي وفيمــا يتعلــق بالتطمينــات املتعلقــة باملــستقبل،  
 العديــد مــن تــستخدم قــدرا النوويــة يف تطبيقــات غــري ســلمية، فهــي قــضية قــد تنطبــق علــى    

يف املعاهــدات الدوليــة يعــاجل هــذا األمــر ومل . احلــاالت األخــرى والعديــد مــن البلــدان األخــرى
عتـرب  ت إضافة إىل ذلـك، ال    . للقلق اوالقواعد القانونية، وال ينبغي بطبيعة احلال أن تكون مصدر        

ة إيـران   مجهوريـ ومـع ذلـك، فـإن       . أسلحة نووية جزءا من عقيدة األمن القومي اإليـراين        حيازة  
ــا مــن الطــرف     ،اإلســالمية مــستعدة  ــها إذا رأت ســلوكا مــسؤوال ومنطقي  إلظهــار حــسن نيت

ــالطرق املالئمــة بأــا لــن تتخلــى     ،اآلخــر ــة  ألن تقــدم ضــمانات ب عــن عــضويتها يف الوكال
 وتلـزم نفـسها ـذه الطريقـة حـىت باجلانـب             الدولية للطاقـة الذريـة ومعاهـدة عـدم االنتـشار،          

 . بناء الثقة من عمليةاملستقبلي 
بنـاء الثقـة   أن يـتم   مـشروطة بـ  ٩/٣ومع ذلك، فإن مجيع النقاط املشار إليهـا سـابقا يف              ٩/٤
ويف رأي مجهوريـة إيـران      . املسائل األمنية بيما يتعلق   بصورة متبادلة ومتزامنة ف   ) بالنسبة إليران (

 : هيثالث مسائل هامة، فإن هذا يشمل اإلسالمية، 
منطقـة خاليـة مـن األسـلحة        ”ر بالـسعي جبديـة إىل إقامـة         التزام الطـرف اآلخـ     )أ • 

، وال ســيما االلتــزام بــرتع ســالح النظــام الــصهيوين مــن “النوويــة يف الــشرق األوســط
 . أسلحة الدمار الشامل، وال سيما األسلحة النووية

اليت مل توقع بعـد     ) الشرق األوسط (التزام الطرف اآلخر بإقناع بلدان املنطقة        ) ب • 
 تنفـذ بعـد الربوتوكـول االختيـاري، بقبـول عـضوية             ملاقيـة عـدم االنتـشار، أو        على اتف 

 . معاهدة عدم االنتشار وتنفيذ الربوتوكول االختياري
نــع مجيــع األعمــال العدائيــة مب تقــدميهم ضــماناتالتــزام الــشركاء املفاوضــني و ) ج • 

لـك أي حـصار   والتقييدية ضد مجهورية إيـران اإلسـالمية واالحتجـاج عليهـا، مبـا يف ذ           
علمـــي وتقـــين وسياســـي واقتـــصادي وجتـــاري وأي نـــوع مـــن العـــدوان أو التهديـــد    

 . العسكري
وميكن للعملية التفاوضية أن تساعد على الوصول إىل تفاهم بشأن سبل موازنة هـذين               
 . وخطط العمل اليت من املقرر تصميمها وتنفيذها) ٩/٤  و٩/٣(اجلانبني 

مبجـايل التعـاون الـسياسي واالقتـصادي، وهـو مـن       ترحات  جمموعة املق  يتعلق جزء من     )١٠
ــا  . املقترحــاتاألوجــه الفــضفاضة والغامــضة يف هــذه    ــسية ليــست واضــحة هن . والفكــرة الرئي
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 عنـه   أعـرب وتعتقد مجهورية إيران اإلسالمية أن النهج املعتمـد يف هـذا الفـرع متنـاقض مـع مـا                    
بنـاء علـى    ... ير العالقـات والتعـاون    تطـو ”إذا كان اهلدف    . “اهلدف”يف بداية احلزمة بوصفه     

ن بعـض   أإن القـول بـ    .  والثقة املتبادلة، فإن هذا يتطلب تغـيريا يف الـسياسات          “االحترام املتبادل 
        هنـاك  أحـدمها أن  : مفهـومني ضـمنيني، كمـا يلـي    زال يتـضمن  القيود املفروضـة علـى إيـران سـت

وفـرض حظـر    للضغط على إيران    سياسة تتمثل يف استخدام قيود علمية وتقنية وجتارية وغريها          
ــاين أنعليهــا ــسياسة  ، والث ــسيناريوهات حــىت اآلن  هــذه ال ــستمر يف جمــاالت  ،يف أحــسن ال  ست
بدايـة  ”يـدعو إىل  وهذا يتناقض تناقضا واضحا مع املفهوم املركزي هلذا املقترح الـذي    . أخرى
 . “طويل املدى مع إيران”  و“اتفاق شامل”التوصل إىل  من أجل “جديدة

 هــو أن حتــدد ساســيكنــا نريــد أن منــنح املفاوضــات فرصــة للنجــاح، فــإن املبــدأ األإذا  
 .  وفقا للقواعد والترتيبات العادية للقانون الدويلتوقعاامجيع األطراف أفعاهلا و

؟ ومـا هـو     أنظمـة احلظـر   والسؤال هو ما هي القواعـد واألنظمـة الدوليـة هلـذه القيـود و               
، يلـزم، كمـا     لذلكرفعها؟  ليتم   تكون هناك مطالب إضافية       ينبغي أن  ذاهدف استمرارها؟ وملا  

 والـضغط   التخويـف تغيري يف السياسات، تغيري سياسـات       حدوث  أُشري إىل ذلك من قبل، رؤية       
 . واحلصار وفرض القيود على إيران

هنـاك  و. إليران عالقات فاعلة وواسعة مع الصني واالحتاد الروسي       فإن  وحلسن احلظ،    
اسية وجتارية مـع البلـدان األوروبيـة الرئيـسية الـيت جربـت بعـض القيـود يف           عالقات دبلوم أيضا  

ــة   . بعــض احلــاالت  ــل إىل االســتخدام  ١+٥جمموعــة تــشري البيانــات املتاحــة إىل أن أغلبي  ال متي
ــة حمــددة يف سياســاا العامــة      ــة واالقتــصادية، وليــست هنــاك أولوي الــسياسي للوســائل التجاري

تــستخدم بطريقــة غــري وبــالرغم مــن أن بعــض الــدول ال . ليهــاحلرمــان إيــران أو فــرض قيــود ع
الــتقين تفوقهــا اســتخدام أيــضا تــسيء بــل إــا سياســات تقييديــة ضــد إيــران فحــسب، مقبولــة 

ــة علــى املــشاركة يف املمارســات      ــدان ثالث ــار حكومــات أخــرى وشــركات بل والتجــاري إلجب
، فـإن اجلـزء الرئيـسي علـى     ذلكلـ . ذاـا سياساا الوطنيـة  ومعاكـسة لـ  لتجـارة   معاكسة لنظـام ا   

املقترحة يف هذا الفرع لـيس أساسـا قـضية بـني إيـران والطـرف اآلخـر، وإمنـا          املسائل  األقل من   
 . هو قضية على الطرف اآلخر أن يسويها بنفسه

وتقترح مجهورية إيران اإلسالمية على األطـراف الغربيـة الـيت تريـد املـشاركة يف فريـق               
 خويـف وباسم البلدان األوروبية األخرى، أن تنحي جانبـا سياسـة الت          املفاوضات، باسم بلداا    

والضغط واجلزاءات ضد إيران، وأن تسعي إىل إقامـة عالقـات طبيعيـة وفاعلـة وإىل التعـاون يف                 
ويف هـذه احلالـة، ميكـن أن تـضاف          . مجيع ااالت وإىل تقدمي الضمانات الالزمـة هلـذا الغـرض          
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طويلـة األمـد لكـال اجلـانبني يف     الا األهم، وهي تأمني املصاحل  إىل قائمة هذا الفرع بعض القضاي     
 . التعاون االقتصادي والسياسيجمال 
اتفــاق تعــاون شــامل وطويــل األمــد إلبــرام مجهوريــة إيــران اإلســالمية مــستعدة إن  ) ١١

حقـوق  يراعـي   وشروط عادلة،   أحكام   بناء على    ،“تنمية وأمن مستدامني يف املنطقة    ”لتحقيق  
ترتيبـات أمنيـة فعالـة يف منـوذج يـشمل           إقامـة   دان، ويـساهم إىل أقـصى حـد ممكـن يف            مجيع البلـ  

 يف اتمـع   فـاعال ادولـة مـسؤولة وعـضو   ما لديها من إمكانيات بـصفتها       اجلميع، وذلك جبميع    
 . الدويل له دور إقليمي فعال

وعلى هذا األساس، فإن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية مـستعدة لالضـطالع بـدور إجيـايب              
تعــاون وشــراكة إقامــة  و“الطاقــةمــستدام يف جمــال أمــن ”ترتيــب للتعــاون مــن أجــل  إقامــة يف 

 . مكثفني مع البلدان األوروبية وغريها من بلدان املنطقة
تقـدميها  سـلوك بعـض البلـدان يف    تنـاقض  وختاما، ينبغي التشديد على أنـه بـالرغم مـن          

قـرار جملـس األمـن األخـري،        إصدار  تمثل يف   ، وسعيها إىل العمل غري املربر امل      جمموعة املقترحات 
وانطالقا من حـسن نيتـها   موعة املقترحات، فقد حاولت مجهورية إيران اإلسالمية، استجابة    

باتبـاع مـسلك بنـاء    وعزمها حتقيـق تقـدم معقـول، وضـع أسـاس حلـل القـضية النوويـة اإليرانيـة              
 .يقوم على املفاوضات

املغـامرة علـى حـسن    الرتعات اليت جتنح إىل ومع ذلك، إذا ردت بعض األطراف ذات         
نية إيران بأداة جملس األمن، يف هذه احلالـة سـتكون املواقـف املعـرب عنـها يف هـذا الـرد الغيـة                        

 .وستختار مجهورية إيران اإلسالمية مسار عمل خمتلف
 




