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وردت من البعثة  ٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٢رسالة مؤرخة 
 الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة

 

  

 

وردت من البعـثة الدائمة لجمهورية إيران  ٢٠٢٠ديســـــمبر  /األولكانون   ٢تلـقت األمانة رســـــالة مؤرخة    -١
الســفير كاظم غريب أبادي، الممثل الدائم لجمهورية إيران  اإلســالمية لدى الوكالة، ُمرفقاً بها رســالة من ســعادة

  العام للوكالة.السيد رافائيل ماريانو غروسي، المدير  اإلسالمية، موّجهة إلى سعادة

م طيَّه لإلحاطة نص الخطاب ونص الرسالة بناًء على طلب البعثة الدائمة.  -٢  ويُعمَّ

  



INFCIRC/948 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية
  والمنظمات الدولية األخرىلدى األمم المتحدة 

 

  ٢٨١٣الرقم 

تـهدي البعـثة اـلدائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى مكـتب األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـنا 
الةً من ـسعادة يد غريب  تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ("األمانة")، ويـشرفها أن ترفق طيّه رـس الـس

ــعادة ــالمية، موّجهة إلى س ــفير والممثل الدائم لجمهورية إيران اإلس ــي،  أبادي، الس ــيد رافائيل ماريانو غروس الس
المدير العام للوكالة، بشــأن العمل اإلرهابي الجبان والبشــع المتمثل في اغتيال الدكتور محســن فخري زاده، العالم 

  في مدينة أبسارد في محافظة طهران.  ٢٠٢٠ني/نوفمبر  تشرين الثا ٢٧المرموق بجمهورية إيران اإلسالمية، في 

وتودُّ البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلســالمية أن تطلب من األمانة تعميم الرســالة المرفقة على الدول األعضــاء 
  ونشرها في شكل نشرة إعالمية.

منظمات الدولية األخرى في فيينا هذه وتغتنم البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية لدى مكتب األمم المتحدة وال
  الفرصة لتعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أسمى آيات تقديرها.

 

 

  [الختم] [التوقيع]

  ٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٢فيينا، 

 



INFCIRC/948 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية
  لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

 

  ٢٨١٣الرقم 

  ٢٠٢٠األول/ديسمبر كانون  ٢

  سعادة المدير العام،

أكتب إليكم هذه الرســالة بشــأن العمل اإلرهابي الجبان والبشــع المتمثل في اغتيال الدكتور محســن فخري زاده، 
في مدينة أبســارد في محافظة  ٢٠٢٠تشــرين الثاني/نوفمبر   ٢٧العالم المرموق بجمهورية إيران اإلســالمية، في 

  طهران.

فخري زاده فيزيائيًا وأســـتاذًا جامعيًا متميًزا، نفذ العديد من المبادرات العلمية أو ســـاهم فيها، في   لقد كان الشـــهيد
ــلبي الكيميائي والبيولوجي والنووي ألغراض الحماية. ــملت الدفاع السـ ومن آخر الخدمات التي قدمها  مجاالت شـ

، ما يُعدُّ مسـاهمة كبيرة في جهودنا ١٩-فيدالشـهيد فخري زاده دوُره البارز في تطوير أول طقم محلي الختبار كو
، في وـقت تتعرض فـيه إيران لعقوـبات غير إنســـــانـية تفرضــــــها الوالـيات ١٩-الوطنـية في الـحد من ـجائـحة كوفـيد

انية، بما في ذلك األدوية والمعدات الطبية. كما كان  المتحدة، وتحول بـشكل صـارم دون حصـولنا على الـسلع اإلنـس
  .١٩-لكوفيديشرف على تطوير لقاح 

رائيلي في الهجوم اإلرهابي ومـسؤوليته عنه، علماً بأّن  ارةً واضـحة إلى تورط النظام اإلـس ير أدلةٌ ملموـسة إـش وتـش
وهذا مثال  سـلطات هذا النظام لطالما حددت الدكتور محسـن فخري زاده باالسـم، وخططت الغتياله مرات عديدة.

آخر على اإلرـهاب اـلذي يخطط ـله وينظـمه ويموـله أبشـــــُع نـظام إرـهابي بـهدف تعريض الســـــلم واألمن اـلدوليين 
للخطر، وتهديد ســــالمة أراضــــي الدول، وزعزعة اســــتقرار المنطقة، وتدمير حقوق اإلنســــان، وإعاقة التنمية 

  االجتماعية واالقتصادية لدول مستقلة. 

ً الابي الفظيع، شــأنه شــأن أي عمل من أعمال اإلرهاب  إن مثل هذا العمل اإلره للســلم واألمن   دولي، يشــكل تهديدا
ــية للقانون الدولي، والمبادئ المنصــوص عليها في ميثاق األمم المتحدة،  ــاس الدوليين، ويتعارض مع المبادئ األس

  وكذلك حقوق اإلنسان األساسية.

وما اغتيال الدكتور محـسن فخري زاده إال استمراٌر لألعمال اإلرهابية التي بدأت منذ أكثر من عقد باغتيال العديد 
اء النوويين اإليرانيين في األعوام من الع ام الواـجب من ٢٠١٢و  ٢٠١١و  ٢٠١٠لـم ، األمر اـلذي يتطـلب االهتـم

والجدير بالذكر أنّه باإلضـافة إلى كل الجرائم التي ارتكبها  جانب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصـلة.
ــرائيليون في العقود الماضــية، فإنهم لم ينخرطوا في أعمال   ــب، بل كانوا وراء اإلس إرهابية ضــد اإليرانيين فحس

  اغتيال العديد من العلماء اآلخرين في العديد من البلدان.

 

 



 

٢  

ــات  ــلم واألمن الدوليين من تحرشــ وبالنظر إلى التداعيات الوخيمة لمثل هذا العمل المروع، وما يتعرض له الســ
اســتجابات جماعية، فإننا ندعو الدول األعضــاء  خطيرة، وما يمثله اإلرهاب من تحٍد هائٍل للمجتمع الدولي يتطلب

إلى الوفاء بالتزاماتـها بموجب الـقانون الدولي في مـكافـحة اإلرهاب، فـتدين بأقوى عـبارات اإلدانة مـثل هذه األعـمال 
  غير اإلنسانية.

ا يتعلق األمر ب دـم دان عـن اه البـل ايير تـج اد نهج مزدوج المـع ة أن اعتـم ة إيران اإلســـــالمـي د جمهورـي ة وتعتـق افـح مـك
ا إلى أن تُْمنى الجهود المبذولة في الحرب العالمية  اإلرهاب لن يؤدي إلى نتائج عكسـية فحسـب، بل سـيؤدي أيضـً

واليوم، تُوـضع الدول  ـضد اإلرهاب بالفـشل، وـسيفـضي في النهاية إلى خلق المزيد من الحواـضن لتفريخ اإلرهاب.
إْذ  إلنســان ومكافحة اإلرهاب، في اختبار تاريخي حاســم.والمنظمات الدولية، التي ترى نفســها في طليعة حقوق ا

ــؤال مفاده:  ١٧٠٠٠ينبغي عليها أن تجيب األمةَ اإليرانية، التي فقد  ــبب اإلرهاب، عن سـ من أبنائها أرواحهم بسـ
  لماذا تلتزم هذه الدول والمنظمات الصمت إزاء مثل هذه األنشطة اإلرهابية الشنيعة؟

 

  سعادة المدير العام،

دانت األمم المتحدة باإلجماع، من خالل قرارات عديدة، جميع أعمال اإلرهاب وأســــاليبه وممارســــاته  على لقد أ
وتُجّدد تلك القرارات التأكيد على  اعتبار أنها أعمال إجرامية وال يمكن تبريرها، أينما ارتُِكبْت وأياً كان مرتكبوها.

األعـمال اإلرـهابـية والتخطيط لـها والتحريض عليـها، أن أعـمال اإلرـهاب وأســـــاليـبه ومـمارســـــاـته، وـكذـلك تموـيل 
وفي هذا الصــدد، تتوقع جمهورية إيران اإلســالمية بشــدة أن تدين  تتعارض مع مقاصــد األمم المتحدة ومبادئها.

اغتيال العلماء النوويين، تشجب  لقد حان الوقت اآلن للوكالة ألن   الوكالة بشكل واضح وقاطع هذا العمل اإلرهابي.
لحة النووية ولدولة عضـو في الوكالة.  وتخريب ار األـس لمية لدولة طرف في معاهدة عدم انتـش  المرافق النووية الـس

وتقع على عاتق الوكالة والدول األعـضاء فيها مـسؤولية جـسيمة تجاه العـضو الذي يتلقى أعلى مـستوى من عمليات 
هذا التعاون، لكّن علماَءه يتعرضــون لالغتيال  التفتيش في الوكالة ولديه البرنامج النووي األكثر شــفافية من خالل

  أو للتهديد باالغتيال، و تتعرض مرافقُه النووية للتخريب أو التهديد بالتخريب.

ــوى. ــرية أهميةً قصـ ــب اعتناُء الوكالة بحماية المعلومات السـ ــياق، يكتسـ وأود أن أذكر أنه في عام  وفي هذا السـ
ــرةً بعد أول عملية اغتيال لعا٢٠١٠ ــالة إلى ، مباشـ ــالمية في رسـ لم نووي إيراني، أعربت جمهورية إيران اإلسـ

ــماء علمائها وخبرائها في تقارير ــر أسـ ــم على نشـ ــها الحاسـ الوكالة التي   المدير العام للوكالة آنذاك عن اعتراضـ
نظام واو من ال-وتجدر اإلشـارة إلى أن المادة السـابعة أصـبحت متاحة لها من خالل األنشـطة المتعلقة بالضـمانات.

من البروتوكول  ١٥) والمادة  INFCIRC/214من اتفاق ضـمانات إيران مع الوكالة ( ٥األسـاسـي للوكالة، والمادة  
، تؤكدان على ضــــرورة توفير الحماية من اإلفشــــاء لألســــرار التجارية )INFCIRC/214/Add.1اإلضــــافي (

وبناء على ذلك، ومع التأكيد مرة أخرى  والـصناعية وغير ذلك من المعلومات الـسرية التي تـصل إلى علم الوكالة.
على موقفنا المبدئي الراســخ بشــأن أهمية تقيد الوكالة بمبادئ الســرية، فإنَّ من المتوقع بشــدة أْن تكّف الوكالة في 

  تقاريرها عن ممارسة اإلدالء غير الضروري بمعلومات مفصلة عن أنشطة إيران النووية.

 

 



 

 
٣  

  سعادة المدير العام،

ــدة اغتيال الدكتور فخري زاده، وتحتفظ بحقها، بما في ذلك حقها الطبيعي إّن  ــالمية تديُن بش جمهورية إيران اإلس
في الدفاع عن النفس، في اتخاذ جميع التدابير الالزمة للرد على الهجوم اإلرهابي وعلى أي أعمال غير مـشروعة 

 ً   لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي. أخرى، وفقا

ً  وسأكون   لتفضلكم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق الوكالة على الدول األعضاء. ممتنا

لوا، سعادتكم، بقبول أسمى آيات التقدير.   وتفضَّ

 

  [التوقيع]

  كاظم غريب أبادي 
  السفير

  الممثل الدائم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. E. Mr. Rafael Mariano Grossi  
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