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خة  وردت من البعثة الدائمة  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٨رسالة مؤرَّ
 لجمهورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة

 

  

خة    -١ وردت من البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية   ٢٠٢٠حزيران/يونيه   ٨تلقَّت األمانة رسالة مؤرَّ
 ً من سـعادة السـفير كاظم غريب أبادي، الممثل الدائم لجمهورية إيران اإلسـالمية، إلى  لدى الوكالة، تتضـمن خطابا

 سعادة السيد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة.

م طيّه لإلحاطة نص الرسالة ونص الخطاب بن  -٢  اًء على طلب البعثة الدائمة.ويعمَّ

 



INFCIRC/938 
  الملحق

 

  البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية 
 لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في فيينا

  
 ٤٥١١٨٦الرقم 

  
تهدي البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في فيينا تحياتها إلى 
أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشــرفها أن ترفق طيّه خطاباً من ســعادة الســفير كاظم غريب أبادي، الممثل 

ــعادة ــالمية، إلى سـ ــأن   الدائم لجمهورية إيران اإلسـ ــي، المدير العام للوكالة، بشـ ــيد رافائيل ماريانو غروسـ السـ
اـستمرار الـسلوك غير المـسؤول للواليات المتحدة تجاه التزاماتها المتعددة األطراف والقانون الدولي، ـسعياً إلعاقة 

 التعاون النووي الدولي لألغراض السلمية.

ـلب من األـماـنة إيصـــــال الخـطاب المرفق إلى كريم عـناـية وتودُّ البعـثة اـلدائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية أن تط
  المدير العام، وتعميمه على الدول األعضاء، ونشره في شكل نشرة إعالمية.

ا ـهذه  دائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـن وتغتنم البعـثة اـل
  ن أسمى آيات تقديرها.الفرصة لتعرب مجدداً ألمانة الوكالة ع

  

  [الختم] [التوقيع]

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٨فيينا، 
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  البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية 
 فيينالدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في 

  

  سعادة السيد رافائيل ماريانو غروسي
  المدير العام

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٨

  سعادة المدير العام، 

بناء على تعليمات حكومتي وبالنيابة عنها، أود أن أوجه انتباهكم إلى اســتمرار الســلوك غير المســؤول للواليات 
بالتزاماتها المتعددة األطراف والقانون الدولي، ســعياً إلعاقة التعاون النووي الدولي لألغراض المتحدة فيما يتعلق 

 السلمية، ما يشكل مصدر انشغال بالغ.

إن األعمال غير القانونية التي تقوم بها الواليات المتحدة، بما يتعارض مع النظام األســاســي للوكالة وااللتزامات 
ا في قرار َد بـه ً التي تُِعهـِّ ا اون واألنشــــــطة النووـية وفـق افى مع التـع ا يتـن ام، وـكذـلك بـم لخـطة العـمل  ات المؤتمر الـع

ا أن ٢٠١٥( ٢٢٣١الـشاملة المـشتركة وقرار مجلس األمن  )، ال تنتهك ميثاق األمم المتحدة فحـسب، بل يمكن أيضـً
  تعرقل عرقلة شديدة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأود أن أذكر بأنه بموجب ما نصــت عليه المادة الثانية من النظام األســاســي للوكالة فإن أهداف الوكالة تتمثل في 
 "تعمل الوكالة على تعجيل وتوســيع مســاهمة الطاقة الذرية في الســالم والصــحة واالزدهار في العالم أجمع "أن: 

ــا ــي، كما هو مبيَّن في المادة الثالثة منه، هي  وبأن إحدى وظائف الوكالة المنصــوص عليها في النظام األس أن "س
ع وتســـاعد البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي لألغراض الســـلمية في العالم أجمع . " تشـــّجِ

ية  اـس عالوة على ذلك، فإن الدور المركزي الذي تضـطلع به الوكالة، وهو دور يـشكل أحد األهداف والركائز األـس
عليها معاهدة عدم االنتشـــار، يتمثل، حســـبما نصـــت عليه المادة الرابعة، في تعزيز التعاون الدولي في  التي تقوم

حق جميع األطراف غير القابل للتصرف في إجراء البحوث وإنتاج "  االستخدامات السلمية للطاقة النووية إحقاقاً لـ
 ً   ." للمادتين األولى والثانية من هذه المعاهدةالطاقة النووية واستخدامها في أغراض سلمية دون أي تمييز ووفقا

وقد ألقي الضـــوء على هذه الحقوق واألهداف واألدوار التي تضـــطلع بها الوكالة وأعيد التأكيد عليها في قرارات 
ــنوي؛ إذ إّن قرار المؤتمر العام بشــأن  يطلب   ١"تعزيز أنشــطة الوكالة في مجال التعاون التقني"المؤتمر العام الس

ــاء من أجل " مانة  من األ ــير وتعزيز نقل التكنولوجيا والدراية النووية فيما بين الدول األعضــ ــل تيســ أن تواصــ
ــلمية...  ــتخدامات الس ــم المعارف والتكنولوجيا في مجال "االس ــاهمة في تقاس ع الدول األعضــاء على المس ــّجِ ويش

  ؛"االستخدامات السلمية للطاقة النووية
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 ٢الصفحة 

أنشــــطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا   "تعزيزر العام الســــنوي بشــــأن عالوة على ذلك، فإن قرار المؤتم
بأهمـية تـقديم المســـــاعدة إلى الدول األعضـــــاء المهتـمة بإنـتاج اليورانيوم في مـجال "يســـــلِّم   ٢"النووية وتطبيـقاتـها

وإشــراك أصــحاب اســتحداث وصــون أنشــطة مســتدامة من خالل التكنولوجيا المالئمة والبنية األســاســية المالئمة  
  ."المصلحة وتنمية الموارد البشرية الماهرة

ويحظى تعزيز األنشــــــطة النووـية الســـــلمـية وحـمايتـها ـبأهمـية كبيرة إلى درـجة أن الـتدابير المتـخذة بموـجب األمن 
ــأن   ــدد، فإن قرار المؤتمر العام بشـ ــطة. وفي هذا الصـ ــي إلى عرقلة هذه األنشـ "األمن النووي ال ينبغي أن تفضـ

اون   ٣"النووي  ذة لتعزيز األمن النووي إلى إـعاـقة التـع دابير المتـخ ان أالَّ تؤدي الـت "ـيدعو جميع اـلدول إلى ضــــــم
ــتخدامها  ــعة ونقلها واس ــلمية وإنتاج المواد النووية وغيرها من المواد المش ــطة النووية الس الدولي في ميدان األنش

الـستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، وأالَّ تؤدي إلى وتبادل المواد النووية لألغراض الـسلمية والترويج  
رة في برنامج الوكالة للتعاون التقني"   .تقويض األولويات المقرَّ

، أنها ستعاقب من جانب واحد "جميع المشاريع ٢٠٢٠أيار/مايو    ٢٧في هذا السياق، أعلنت الواليات المتحدة، في  
تحويل مفاعل أراك، وتوفير اليورانيوم   –عمل الشــاملة المشــتركة في إيران النووية المتبقية الناشــئة عن خطة ال

. ويهدف هذا العمل، جنبًا إلى جنب مع ٤المثرى لمفاعل طهران البحثي، وتصـدير وقود المفاعل البحثي اإليراني"
النووية المجراة وفقًا الـسياـسات والـسلوكيات الخبيثة الـسابقة التي انتهجتها الواليات المتحدة ـضد التعاون واألنـشطة  

وعلى وجه الخصــوص اســتهداف هيئة  –) ٢٠١٥( ٢٢٣١لخطة العمل الشــاملة المشــتركة وقرار مجلس األمن  
 مـعاقـبةوكذلك  ٥)٢٠٢٠كانون الـثاني/يـناير   ٣١الـطاقة الذرية اإليرانـية ورئيســــــها الدكتور علي أكبر صـــــالحي (

يتعلق بنـقل اليورانيوم المثرى ـخارج إيران مـقاـبل اليورانيوم التـعاون واألنشــــــطة بين إيران والبـلدان األخرى فيـما  
ا مرفق فوردو (  ٦)٢٠١٩أيار/مايو   ٣الطبيعي وتوفير تخزين الماء الثقيل لصـــالح إيران ( تشـــرين  ١٨وأيضـــً

إلى الحؤول بدرجة كبيرة دون تمّكن إيران والمشـاركين اآلخرين والمجتمع الدولي من  – ٧)٢٠١٩الثاني/نوفمبر  
  ذ التزاماتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.تنفي

ومن الجدير بالذكر أن الـسياـسات الخبيثة للواليات المتحدة ال تقتـصر على ما قامت به مؤخراً. ففي واقع األمر لقد 
ــات البغيضــة على الصــعيد الدولي. بل إّن ما تقوم به الواليات  ــياس اعتادت الواليات المتحدة على انتهاج هذه الس

، فذلك ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر   ١٥الذي اعتمده مجلس المحافظين في   GOV/2015/72لمتحدة يناقض القرار  ا
ــبة للوكالة "إذ يقرُّ القرار،  ــتركة وآثارها بالنســ ــاملة المشــ وإذ "،  "بالطابع الطويل األجل ألحكام خطة العمل الشــ

ــد بجملة أمور، منها تأكيد مجلس األمن التابع   ــترشـ ) بأنَّ "إبرام خطة ٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة في قراره يسـ
أهمية وفاء جميع "، يؤكد على "العمل الشـاملة المشـتركة يشـِكّل منعطفًا رئيسـيًا على مسـار نظره في هذه المسـألة

  ."المشاركين المعنيين وفاء صادقًا بتعهداتهم والتزاماتهم ذات الصلة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة

 
  GC(63)/RES/10الوثيقة  ٢

  GC(63)/RES/8الوثيقة  ٣

٤ program/-nuclear-irans-from-safe-world-the-https://www.state.gov/keeping   

٥ Enforcement/Pages/20200130.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resource   

٦ activities/-nuclear-irans-restricting-by-campaign-pressure-maximum-the-https://www.state.gov/advancing   

٧ press/-the-to-remarks-pompeo-r-michael-https://translations.state.gov/2019/11/18/secretary   



 ٣الصفحة 

 

  عادة المدير العام،س

) الدول األعضـاء على التعاون مع إيران في إطار خطة العمل الشـاملة ٢٠١٥( ٢٢٣١يشـجع قرار مجلس األمن 
المشتركة في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية وعلى الدخول في تعاون نووي مدني يُحّدد بشكل متبادل. 

أو تبيع، أو تنقل أي مفردات، أو مواد، أو معدات، أو سـلع وتكنولوجيا،  ووفقاً لهذا القرار، يؤذن للدول بأن تورد،
وأن تقدم أيّا مما يتصــل بذلك من مســاعدة مالية، أو اســتثمارات، أو ســمســرة أو غيرها من الخدمات، مما يتعلق 

ــتقرة؛ وتصـــدير ال يورانيوم مباشـــرة بتعديل اثنتين من الســـالســـل التعاقبية في مرفق فوردو إلنتاج النظائر المسـ
د على  ات تزـي ا  ٣٠٠اإليراني المثرى بكمـي اـعل آراك. كـم دـيث مـف ل اليورانيوم الطبيعي؛ وتـح اـب كيلوغرام في مـق

يوافق القرار على أن تظل هذه األنشـــطة ســـارية المفعول حتى وإْن ُطبِّقت أحكام القرارات الســـابقة. عالوة على 
٪ ١٩٫٧٥) مثراة بنـسبة U3O8من أكـسيد اليورانيوم () توريد كمية  ٢٠١٥( ٢٢٣١ذلك، يكفل قرار مجلس األمن  

  حصريًا ألغراض تصنيع الوقود في إيران لمفاعل طهران البحثي وأهداف اليورانيوم المثرى طيلة عمر المفاعل. 

النووي المدني الدولي وأنشطته على النحو المحدد في المرفق   وتؤثر هذه األعمال غير القانونية سلبًا على التعاون
ل والمرفق الثالث من خطة العمل الشـاملة المشـتركة من خالل إعاقته تقنيًا وعمليًا قيام بقية المشـاركين وبقية األو

ــتركة التنفيذ الكامل. وال يقتصــر ذلك بالضــرورة على المجاالت  ــاملة المش المجتمع الدولي بتنفيذ خطة العمل الش
ــانية  للعلوم والتكنولوجيا النووية، من خالل فرض عقوبات على المذكورة أعاله، بل يتعّداها إلى التطبيقات اإلنســ

شــركة إنتاج المســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية (شــركة بارس للنظائر)، والهيئة الرقابية النووية اإليرانية، 
وحتى من خالل تخويف الخبراء النوويين اإليرانيين وتهــديــدهم، في تنــاقٍض واضـــــح مع نص وروح النظــام 

. إن هذا الـسلوك غير المـسؤول وغير اإلنـساني من قبل الواليات المتحدة ال يعرض للخطر حياة ٨ةاألـساـسي للوكال
مئات اآلالف من المرضـى الذين هم في حاجة ماسـة إلى تلك المسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية فحسـب، بل 

  ة عن كل ما يحدث في هذا الصدد.ءل الواليات المتحديشكل أيًضا تهديًدا خطيًرا للعلماء النوويين، وينبغي أن تُسا

 ً ــكل خرقا ً  إن ما تقوم به الواليات المتحدة ال يشـ ً   ماديا ــا  ٢٢٣١لقرار مجلس األمن    كبيرا ــب، بل يمثل أيضـ فحسـ
 ً ً   انتهاكا لقد حالت عقوبات الواليات المتحدة وســياســاتها   اللتزاماتها بموجب صــكوك الوكالة ذات الصــلة.  واضــحا
 ً بما في ذلك جمهورية إيران اإلـسالمية، األحكام ذات الـصلة بالمجال النووي من دون تنفيذ الدول األعـضاء،    أيـضا

  ).٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن 

وبينما يحق لجمهورية إيران اإلـسالمية اتخاذ تدابير تصـحيحية، ـسوف تُبلغ بها الوكالة على النحو الواجب في أي 
مســؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها غير المشــروعة. مرحلة من مراحل وضــعها، فإّن الواليات المتحدة تتحمل ال

وعليها أن ترفع على الفور هذه القيود والتحديدات المفروضــــة على التعاون الدولي في االســــتخدامات الســــلمية 
ار وأحكام قرار مجلس  اـسي للوكالة ومبادئ معاهدة عدم االنتـش للطاقة النووية، بما يتعارض مع هدف النظام األـس

  ). ٢٠١٥( ٢٢٣١األمن 

ــلوك غير القانوني للواليات المتحدة، وأن  ــؤولياتهم، وأن ينظروا في السـ ــاء الوكالة بمسـ وينبغي أن ينهض أعضـ
ا  اـله ـما يتـناســـــب من اإلجراءات، لكوـنه يعرض للخطر التـعاون اـلدولي في مـجال الـطاـقة والتكنولوجـي يتـخذوا حـي

  النوويين.

 
ــ ٢٠٢٠أـيار/ـمايو  ٢٧في  ٨ ً ، صـــــرح وزير الـخارجـية األمريكـية بوـقاـحة ـقائالً : "أـعاـقُب أيـضــ ـقادة برـنامج اإلثراء النووي اثنين من  ا

التعرض  اطرة ـب ا المـخ ــار، وإـم ة العـمل الســـــلمي ـخارج نـطاق االنتشـــ ابـع ا مـت ار: إـم اء إيران االختـي اإليراني ... ، ويتعين على علـم
  للعقوبات".



 ٤الصفحة 

التي ترتكبـها الوالـيات المتـحدة بحق التزاـماتـها ذات الصــــــلة، وـما  ومن األهمـية بمـكان أال يترـتب عن االنتـهاـكات
تتخذه أحادياً من إجراءات، أي تأثير ســـلبي على عمل الوكالة وهي تضـــطلع بواليتها في مجاالت االســـتخدامات 

 ً النحو   لنظامها األـساـسي والوثائق األخرى ذات الـصلة. ويُرجى من المدير العام أن يشير على النووية الـسلمية وفقا
الواـجب، في تـقاريره عن تنفـيذ صـــــكوك الوـكاـلة ذات الصــــــلة، إلى مـثل ـهذه االنتـهاـكات التي ترتكبـها الوالـيات 

  المتحدة.

  وأرجو تفضلكم بتعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الوكالة.

  وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق التقدير.

  

 [توقيع] 
  السفير كاظم غريب أبادي 

  الممثل الدائم 




