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INFCIRC/795 
 الملحق

  البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية

 لدى الوآالة الدولية للطاقة الذرية
 

 ٠٦٧/٢٠١٠ :الرقم
 ٢٠١٠مايو /ر أيا١٧

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 صاحب السعادة،

شرفني أن أؤآ  دي، ي ة بل ن حكوم ات م ى تعليم اًء عل سؤولين  ـِّبن رة لم دات األخي شأن التأآي الغ ب ا الب دَّدًا قلقن د مج
مية رفيعي المستوى من الواليات المتحدة األمريكية، التي تنمُّ بوضوح عن سياسة تهديد ضد المنشآت النووية السل

 .لجمهورية إيران اإلسالمية

، آانت حكومة الواليات المتحدة قد أثارت مزاعم ال أساس  ٢٠١٠أبريل / نيسان٦وقبل تلك التأآيدات الصادرة في      
وان                  ا بعن ران اإلسالمية في تقريره ة إي ووي   "لها ضد البرنامج النووي السلمي لجمهوري ، "استعراض الوضع الن

ى بعض المسؤولين الرفيعي المستوى            .اسة النووية للواليات المتحدة   الذي يحدد االستراتيجية والسي    ك أدل د ذل وبع
ى                  من الواليات المتحدة، بما في ذلك الرئيس األمريكي ووزيرا الخارجية والدفاع، بتصريحات علنية وضمنية عل

دول األطراف في معا              شار    أساس افتراض خاطئ آليًا، تهدِّد باستخدام األسلحة النووية ضد بعض ال دة عدم انت ه
ال، أآ        .األسلحة النووية، بما في ذلك جمهورية إيران اإلسالمية         ى سبيل المث دفاع األمريكي، في         ـَّوعل ر ال د وزي

ووي يتضمَّن        " في وزارة الدفاع، أن تقرير       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٦مؤتمر صحفي ُعِقد يوم      استعراض الوضع الن
ًا         ألنه سواء في   ...رسالة قوية للغاية إليران،    ا نحدِّد أساس ر، فإنن  السياسة البيانية أو في عناصر أخرى من التقري

دما يتعل     ...ما يجب على دول مثل إيران أن تفعله ة عن ى الطاول ق ـَّوبصفة أساسية فإن آل الخيارات مطروحة عل
ة  ذه الفئ ي ه ة ف دان المندرج ر بالبل ي "  وأضاف ".األم ا ، فه ران هن الة إلي اك رس ت هن ذلك، إذا آان ل ...  أنل آ

 ."الخيارات مطروحة على الطاولة من ناحية آيفية تعاملنا معكم

 :واستنادًا إلى الحقائق المذآورة أعاله، أودُّ أن ألفت انتباهكم إلى النقاط التالية

ووي ضد                            -١ زاز ن ة ابت ي هي بمثاب ات المتحدة، والت ا مسؤولو الوالي ى به إن البيانات التحريضية التي أدل
ائ ر ح ة غي ة وموقدول لحة النووي شك ـِّزة لألس ة، ت لحة النووي شار األس دم انت دة ع ى معاه رًا ـِّعة عل ًا خطي ل انتهاآ

من ميثاق األمم المتحدة وآذلك ) ٤ (٢اللتزامات الواليات المتحدة وتعهداتها، وفقًا للقانون الدولي، والسيما المادة         
ت    ٩٨٤أحكام قرار مجلس األمن  د أو اس اع عن التهدي ة   ، باالمتن وة ضد أي دول سياق، ينبغي      .خدام الق ذا ال وفي ه

إن مفهومي                        م المتحدة، ف ة لألم ضائية التابع التأآيد على أنه وفقًا لما تقتضيه محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الق
ادة     " استخدام القوة "و" التهديد" ًا للم وة ي                  ) ٤ (٢وفق د باستخدام الق ب، والتهدي ى جن ًا إل ان جنب اق يقف مكن  من الميث

 .بالمثل أن يكون غير قانوني آاستخدام القوة



 

 

شك   -٢ دات ت ذه التأآي ام       ـِّوه ؤتمر الع رارات الم ة ولق ي للوآال ام األساس رًا للنظ ًا خطي ضًا انتهاآ ل أي

GC(34)/RES/533و GC(31)/RES/475و GC(29)/RES/444. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى ما يلي: 

راره          إن المؤتمر العام للوآالة أع      –   ق في ق ى       GC(31)/RES/475رب عن بالغ القل ذي ينص عل  ال

واد                   وإدراآًا"أنه   ى إطالق م  منه لحقيقة أن أي هجوم مسلح على منشأة نووية يمكن أن يؤدي إل

 .مشعة ذات عواقب وخيمة مثيرة للقلق داخل وخارج حدود الدولة التي تعرَّضت للهجوم

راره            –   ة في ق شأن  GC(34)/RES/533إن المؤتمر العام للوآال سلحة     " ب ع الهجمات الم حظر جمي

سلمية     راض ال ة المخصصة لألغ شآت النووي د المن ر أن " ض شآت   "يعتب ى المن وم عل أي هج

اق         النووية المخصصة لألغراض السلمية وأي تهديد ضد هذه المنشآت يشكل انتهاآًا لمبادئ ميث

 ".األمم المتحدة وللقانون الدولي وللنظام األساسي للوآالة

سين ات    –   ة والخم ه الثالث ي دورت ام ف ؤتمر الع وان ـَّإن الم رارًا بعن اع ق وم "خذ باإلجم ر الهج حظ

شاء         ت اإلن شغيل أو تح د الت ة قي شآت نووي ى من الهجوم عل د ب سلح أو التهدي ى  "الم شير إل ، ي

 .GC(34)/RES/533 و GC(29)/RES/444القرارين

ا،        ومن الواضح أن البيانات التي أدلى بها آبار ا         -٣ ًا للنواي لمسؤولين من الواليات المتحدة ليست فقط إعالن

لحة    تخدام لألس شأن أول اس دة ب ات المتح ة الوالي ر بوضوح عن سياس مية تعبِّ ة رس ن وثيق ضًا جزء م ا أي ولكنه

إن                         الي ف شار، وبالت دة عدم االنت ة وطرف في معاه النووية، حسب تقديرها، ضد دولة غير حائزة لألسلحة النووي

ذه الب شك ه ات ت شار         ـِّيان دم االنت دة ع صداقية معاه وِّض م دوليين وتق ن ال سلم واألم رًا لل دًا خطي ذه   .ل تهدي وه

ريكيين ت  سؤولين األم ل الم ن ِقَب صريحات م ه   ـُالت ى التوجُّ دة عل ات المتح ة الوالي اد حكوم رة أخرى اعتم بِرز م

 .نووية ليست حًال لها على اإلطالقالعسكري إزاء مختلف القضايا، رغم أن التهديدات باستخدام األسلحة ال

سؤولين           -٤ ن أن الم رغم م ى ال شار وعل دم االنت دة ع ريان معاه دء س ذ ب ًا من ين عام ضاء أربع د انق وبع

ات المتحدة بوصفها                      سى أن الوالي األمريكيين يدعون على ما يبدو إلى حظر انتشار األسلحة النووية، دعونا ال نن

تخد  ي اس دة الت ة الوحي وة النووي ي  الق ذلك لق ًة ل ازاآي، ونتيج يما وناغ واطني هيروش ووي ضد م سالح الن  مت ال

ة لتكون في                       ٢٠٠ ٠٠٠ ائزة لألسلحة النووي ر ح ة غي  شخص حتفهم، ما زالت تستهدف بطريقة غير شرعية دول

 .مرمى أسلحتها النووية وتضع الخطط العسكرية وفقًا لذلك

ل   -٥ ا ضحية ألس المية، باعتباره ران اإلس ة إي ة   وجمهوري ديث، ملتزم اريخ الح ي الت شامل ف دمار ال حة ال

ضًا من                              ل أي ط، ب يس بالكلمات فق شامل، ل دمار ال اٍل من أسلحة ال الم خ التزامًا راسخًا بمواصلة السعي لتحقيق ع

شار،   دم االنت دة ع شامل، وهي معاه دمار ال لحة ال سية تحظر أس ة رئي ة صكوك قانوني ل لثالث ذ الكام خالل التنفي

د              .حة البيولوجية، واتفاقية األسلحة الكيميائية    واتفاقية األسل  ران اإلسالمية ق ة إي إن جمهوري وباإلضافة إلى ذلك، ف

ة ودستورية                شطة   .رفضت بشكل قاطع وباستمرار تطوير وتخزين واستخدام األسلحة النووية على أسس ديني وأن

  .إيران النووية هي لألغراض السلمية، وآانت دائمًا آذلك

  

  



 

 

يران اإلسالمية، مع االستمرار في ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف في استخدام الطاقة             وجمهورية إ  -٦
النووية لألغراض السلمية وفقًا للمادة الثالثة من النظام األساسي للوآالة والمادة الرابعة من معاهدة عدم االنتشار،         

ووي في        تتوقع بشكل معقول أال تغضَّ الدول األعضاء في الوآالة الطرف أو ت    زاز الن ذا االبت ل ه اه مث سامح تج ت
اره             ـَّالقرن الواحد والعشرين، وأن تت     ة باعتب ع األسلحة النووي ى جمي ام عل خذ إجراءات حازمة لضمان القضاء الت

وفي هذا الصدد، ينبغي للوآالة أن تضطلع         .الضمانة الوحيدة ضد استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها        
 .سية وبدور قيادي في معارضة التهديد باستخدام األسلحة النووية ورفضه بشدةبمسؤولية رئي

 .وأآون ممتنًا للغاية لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة إعالمية للوآالة

 .وتفضلوا بقبول فائق احترامي

 

 

 ]توقيع[

 علي أصغر سلطانيه
 السفير، الممثل المقيم

  

 سعادة السيد يوآيا أمانو
 ير العام للوآالة الدولية للطاقة الذرّيةالمد




