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   وردت من٢٠١٠ يونيه/ حزيران٨رسائل بتاريخ 
  البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية للوآالة
  في بشأن تقرير المدير العام إلى مجلس المحافظين

 ٢٠١٠مايو / أيار٣١ بتاريخ GOV/2010/28الوثيقة 

 
  

  

ران اإلسال            ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨ت األمانة مذآرة شفوية بتاريخ      ـَّتلق ة إي ة لجمهوري ة الدائم ل    من البعث مية تحي
ام    ٢٨نص رسالة من الممثل المقيم لجمهورية إيران اإلسالمية إلى المدير العام حول الفقرة      دير الع ر الم  من تقري

شأن    افظين ب س المح ى مجل ام ذات      "إل شار، واألحك دم االنت دة ع ب معاه ود بموج ضمانات المعق اِق ال ذ اتف تنفي
صلة ن    ال س األم رارات مجل ي ق ا ف صوص عليه ) ٢٠٠٨ (١٨٠٣ و)٢٠٠٧( ١٧٤٧و) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ المن

 ).٢٠١٠مايو / أيار٣١، بتاريخ GOV/2010/28الوثيقة ( "في جمهورية إيران اإلسالمية) ٢٠٠٨ (١٨٣٥و

 .وبناًء على طلب البعثة الدائمة، يعمَّم طيَّه نص الرسالة المذآورة أعاله إلعالم جميع الدول األعضاء
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INFCIRC/798 
 الملحق

  البعثة الدائمة
  ميةلجمهورية إيران اإلسال

 لدى الوآالة الدولية للطاقة الذرية
 

 ٠٨٠/٢٠١٠ :رقم

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٧

 سعادة السيد يوآيا أمانو
 المدير العام

 للوآالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 صاحب السعادة،

التنا  ًا برس اريخ  ٠٧٧/٢٠١٠ إلحاق ران٢بت ه / حزي رة ٢٠١٠يوني شأن الفق س   ٢٨  ب ى مجل رآم إل ن تقري  م
اريخ    GOV/2010/28الوثيقة  ( المحافظين ار  ٣١ بت ايو   / أي ات             )٢٠١٠م دير شعبة العملي الة م ى رس ، وباإلشارة إل

 :، أودُّ أن أوجِّه انتباهكم إلى الحقائق التالية٢٠١٠يونيه / حزيران٤بتاريخ  DIRO-2010-003باء، 

ه     األغراض مختبرات جابر بن حيان المتعددةل ـِّإن مشغ -١   دًا أن ذآر أب م ي م "  ل دء  ت شطة  في  الب  أن

ة  والتطوير  البحث  ة  بالمعالجة  المتعلق رات  في  الحراري ذآورة  المختب د  ـِّولكن المشغ  ، "الم ل ق
ي يهدف           ة   أوضح بجالء للمفتشين في الواقع أنه آان من المقرر تنفيذ مشروع بحث بصورة بحت

نيل في السائل األيوني باستخدام أمالح نترات        دراسة السلوك الكهروآيميائي أليونات اليورا     إلى
 . اليورانيل الخاصة بشرآة ميرك

ر  ٢٨لذلك، فإن الفقرة   -٢   ة  ( من التقري ول  ) GOV/2010/28الوثيق ي تق ة  بِلغت ُأ"... : الت  من  الوآال
ة  بالمعالجة المتعلقة والتطوير البحث أنشطة في البدء تم أنه لـِّالمشغ ِقَبل رات   في  الحراري مختب

ددة األغراض    اج  دراسة  أجل  من جابر بن حيان المتع ائي  اإلنت دن  الكهروآيمي وم  لمع  ."اليوراني
أنشطة "  وفي الواقع، فإن انعكاس عبارة     .غير صحيحة على اإلطالق ومفاد عنها بشكل خاطئ       

 . هو سوء فهم من جانب مفتشي الوآالة"الحرارية بالمعالجة المتعلقةالبحث والتطوير 

ع     -٣   رة           وفي الواق واردة في الفق إن المعلومات ال ائع وهي بالفعل            ٢٨ف ر ال تعكس الوق  من التقري
  .معلومات خاطئة وآاذبة

 



 

صميمية    ـُّللتحقوفي أثناء عملية التفتيش      -٤   ي ُأجِرَيت في     ق من المعلومات الت سان ١٤ الت ل  / ني أبري
ل  ل مرة أخرى أنه ال يوجد شيء من ـِّ من ِقَبل مفتشي الوآالة، أوضح المشغ٢٠١٠ شطة  قبي  أن

ث وير بح ة وتط ة متعلق ة بالمعالج اج    الحراري ة اإلنت شروع لدراس اك م يس هن الي ل ، وبالت
 .الكهروآيميائي لمعدن اليورانيوم من الوقود المستهَلك

ي        -٥   تخدامها ف ة واس ة الكهروآيميائي ب الخلي م ترآي د ت رات وق ددة    مختب ان المتع ن حي ابر ب ج
ذاألغراض دًا من ا أب تم إزالته م ت ا ول ارة . ترآيبه إن عب ذا، ف ة الحظت"  وهك ة أن الوآال  الخلي

 .غير صحيحة على اإلطالق "أزيلت قد الكهروآيميائية

ا                    -٦   التعليق عليه نقوم ب ر س وعالوًة على ذلك، فإن هناك معلومات غير صحيحة أخرى في التقري
المحدَّدة في ومرًة أخرى فإننا نطلب تصحيح هذه المعلومات الخاطئة  .من خالل مذآرة تفسيرية

ضليل                           ٢٨الفقرة   ع ت ر من أجل من ق إصدار تصويب للتقري ور عن طري ى الف ر عل  من التقري
ة الجمهور      م                     .مجلس المحافظين وعاّم د ت ه ق ى أن ضًا إل ك، تجدر اإلشارة أي ى ذل وباإلضافة إل

ئ        ر وأس دار التقري ل إص ة قب ل بعض عناصر الوآال ن ِقَب ة م ات الكاذب ذه المعلوم سريب ه ت
 .مها من ِقَبل وسائل اإلعالم الغربيةاستخدا

  .وأرجو أن تتقبلوا فائق احترامي

  
 

 علي أصغر سلطانية

 ]توقـيع[

 السفير، الممثل المقيم

 




