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خة   وردت من  ٢٠٢١نيسان/أبريل   ١٣رسالة مؤرَّ
 لدى الوكالة  إيران اإلسالميةالبعثة الدائمة لجمهورية 

 

 

  

خة    -١ وردت من البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية    ٢٠٢١نيسان/أبريل    ١٣تلقَّت األمانة رسالة مؤرَّ
لدى الوكالة، تتضـــمَّن خطاباً من ســـعادة الســـفير كاظم غريب أبادي، الممثل الدائم لجمهورية إيران اإلســـالمية،  

هاً إلى سعادة السيد رافائيل ماريانو غروسي، المدير الع   ام للوكالة.موجَّ

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



INFCIRC/958 
 الملحق 

 البعثة الدائمة 
 لجمهورية إيران اإلسالمية 

 لدى األمم المتحدة 
 والمنظمات الدولية األخرى

  

 ٧٤٨٦٢٢الرقم 

 

تـهدي البعـثة اـلدائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى مكـتب األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـنا  
فها أن ترفق طيَّه خطاباً من ســـعادةتحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)،   الســـيد كاظم   ويشـــِرّ

ــعادة هاً إلى ســ ــفير والممثل الدائم لجمهورية إيران اإلســــالمية، موجَّ ــيد رافائيل ماريانو   غريب أبادي، الســ الســ
ر الذي حدث في مركز الشهيد أحمدي روشان لإلثراء.  غروسي، المدير العام للوكالة فيما يتعلق بالتخريب المتهِوّ

تودُّ البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلســالمية أن تطلب من األمانة تعميم الخطاب المرفق على الدول األعضــاء  و
 . INFCIRCونشره في شكل نشرة إعالمية 

وتغتنم البعـثة اـلدائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى مكـتب األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـنا  
  الفرصة لتعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أسمى آيات تقديرها. هذه

 
  
  

  [التوقيع] [الختم]

  ٢٠٢١نيسان/أبريل  ١٣فيينا، 

  
  
  

  أمانة
   الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  (الوكالة)



  

  
  ١ الصفحة

 

  البعثة الدائمة  
  لجمهورية إيران اإلسالمية  

  لدى األمم المتحدة 
 والمنظمات الدولية األخرى

  

 ٧٤٨٢٢٢ الرقم:

  ٢٠٢١نيسان/أبريل  ١٣ التاريخ:

  
  سعادة السيد رافائيل ماريانو غروسي

  المدير العام 
 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

 صاحب السعادة،

ــهيد  أكتب إليكم بناًء على التعليمات الواردة من  ــأن التخريب المتهور الذي حدث في مركز الشــ حكومة بلدي بشــ
  أحمدي روشان لإلثراء.

ــان/أبريل  ١١ففي يوم األحد  ــبكة توزيع الكهرباء الخاصــة بمركز  ٢٠٢١نيس ــتهدف ش ، ارتُكب عمل إرهابي اس
لنووي الحـساس  الـشهيد أحمدي روـشان لإلثراء وتـسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل عمليات هذا المرفق ا

د لمرفق نووي شـديد الحسـاسـية وخاضـع للضـمانات مع   الخاضـع لضـمانات الوكالة. ومثل هذا االسـتهداف المتعمَّ
  ينطوي على ذلك من مخاطر عالية من احتمال انبعاث مواد مشعة يشِكّل إرهاباً نووياً إجرامياً غير مسؤول. ما

نـية التي اتـخذـها الموظفون المتـفانون في ـهذا المركز وهيـئة ولحســـــن الحظ، ـحاـلت إجراءات االحتواء المهنـية واآل
ومع ذلك، يجب أال يفلت مرتكبو   الطاقة الذرية اإليرانية دون وقوع ما كان يمكن أن يصــبح كارثة بشــرية وبيئية.

هذا العمل الجبان من العقاب، ويجب محاســبة أي شــخص متورط بشــكل مباشــر أو غير مباشــر في هذا العمل  
  شريكاً في هذا العمل اإلرهابي.باعتباره 

ولقد أكَّدت عدة وـسائل إعالمية إـسرائيلية وغربية ـضمنياً، تواطؤ النظام اإلـسرائيلي في هذا العمل اإلرهابي األخير، 
وليس من المســــتغرب أـنه بـعد يوم واـحد فقط من ـهذا العـمل اإلرـهابي، أشـــــار رئيس وزراء   ـبل وتـفاخرت ـبذـلك. 

ــاً إلى أنه في يوم الثالثاء  العمل اإلرهابي. النظام إلى هذا    هذا  ، ٢٠٢١  كانون الثاني/يناير   ٢٦وتجدر اإلشـــارة أيضـ
ــرائيلي بإعداد عدد من   ــرائيلي بأنه "أصــدر تعليمات للجيش اإلس هدَّد رئيس األركان العامة في جيش الدفاع اإلس

الفـعل" و"تطويرـها خالل   ــاـفة إلى تـلك الموجودة ـب اتـية، ـباإلضـــ ام المقـبل" ألن مـثل ـهذه الخطط  الخطط العملـي الـع
  "يجب أن تكون على الطاولة" لضرب المرافق النووية اإليرانية.



  
  ٢الصفحة 

 

ولســوء الحظ، فإنَّ تاريخ الشــرق األوســط يزخر باألدلة على مثل هذه األعمال اإلرهابية الشــريرة التي يقوم بها  
ــرائيلي تحت أعين الوكالة التي ال تصــِدّق وأعين أخرى تغض ــرائيلي   البصــر. النظام اإلس ــنَّ النظام اإلس ولقد ش

وفي   .٢٠٠٧وسـوريا عام  ١٩٨١مرتين ضـربات عسـكرية ضـد المرافق النووية لدول أخرى، وهي العراق عام 
الواقع، أـنه اعـتاد على ذـلك ـباألســـــاس بســــــبب مزيج من ـعدد من النواقص: كـعدم امتـثال ذـلك النـظام اللتزاـماـته  

، وعدم وجود رد فعل مناـسب لمثل هذه األعمال من جانب المنظمات الدولية  بموجب االتفاقات الدولية ذات الـصلة
  ذات الصلة، والصمت المطبق من جانب الدول التي تعرب عن مخاوفها بشأن أمان وأمن المنشآت النووية.

  

  صاحب السعادة،

رائيلي ال يعترف بأي قيود في أنـشطته غير ا انية وال يلتزم بواجبه  هذه أدلة ال تقبل الـشك على أنَّ النظام اإلـس إلنـس
ــارخاً للمادة  إزاء أي قواعد ونُظم دولية. ــِكّل هذه األعمال انتهاكاً صــ ) من ميثاق األمم المتحدة والتي  ٤( ٢وتشــ

  تقتضي استجابة مناسبة من المجتمع الدولي.

ــات المنظمات الدولية أنَّ مثل هذا العمل هو انتهاك   ــح للقانون  وعالوة على ذلك، فقد أثبتت ممارسـ   الدولي.واضـ
ــألة التهديد أو الهجوم   وتناولت الجمعية العامة لألمم المتحدة، على وجه الخصـــوص، في العديد من القرارات مسـ

وذكرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بوضــوح في قراراتها أن مثل هذا الهجوم   العســكري على المرافق النووية.
  ١".المتحدة العسكري "يشكل انتهاكاً لميثاق األمم

ومن ناحية أخرى، ذكرت الوكالة في عدة مقررات وقرارات أقرها المؤتمر العام أنها تعتبر الهجوم على المنشآت  
  ٢الدولي.النووية المستخدمة لألغراض السلمية مخالفاً للقانون 

تمر الـعام للوكالة في  الذي اعتـمده المؤ  GC(XXVII)/RES/407من منطوق القرار   ١وبـناًء على ذلك، ووفـقاً للفقرة 
ــرين األول/أكتوبر   ــلمية من الهجمات   ١٩٨٣تش صــة لألغراض الس ــآت النووية المخصــَّ فيما يتعلق بحماية المنش

المسـلحة، "... فإنَّ جميع الهجمات المسـلحة ضـد المنشـآت النووية المخصـصـة لألغراض السـلمية ينبغي حظرها  
  صراحة."

مســلحة على المنشــآت النووية، بادرت جمهورية إيران اإلســالمية إلى  وكخطوة بناءة أولى نحو حظر الهجمات ال
بشــأن "حظر جميع الهجمات المســلحة على المنشــآت النووية المخصــصــة    باإلجماع  ٣العاماعتماد قرار المؤتمر  

ــغيل"، حيث تنص الفقرة الثانية من المنطوق على أنَّ  ــاء أو قيد التشـ ــواء كانت قيد اإلنشـ ــلمية سـ لألغراض السـ
ئ ميثاق  أي هجوم مســلح أو تهديد ضــد المرافق النووية المخصــصــة لألغراض الســلمية يشــكل انتهاكاً لمباد  "...

وقد تم التأكيد على ذلك الحقاً في قرارات أخرى بما في   األمم المتحدة والقانون الدولي والنظام األـساـسي للوكالة".
  .١٩٩٠أيلول/سبتمبر  ٢١الصادر في   GC(XXXIV)/RES/533ذلك القرار 

 

 . ١٩٨٣الثاني/نوفمبر  تشرين ١٠، الصادر في  ٣٨/٩المتحدة من قرار الجمعية العامة لألمم  ٣الفقرة  ١

، GC(XXIX)/RES/444من القرار   ٢؛ والفقرة  ١٩٨٣، الصادر في تشرين األول/أكتوبر GC(XXVII)/RES/407من القرار  ١الفقرة  ٢
في   القرار  ١٩٨٥أيلول/سبتمبر    ٢٧الصادر  وديباجة  في  GC(XXXI)/RES/475؛  الصادر  والفقرة  ١٩٨٧أيلول/سبتمبر    ٢٥،    ٣؛ 

  . ١٩٩٠أيلول/سبتمبر  ٢١، الصادر في GC(XXXIV)/RES/533القرار  من

  . ١٩٨٥أيلول/سبتمبر  ٢٧ المؤرخ )RES/444XIXXGC/(القرار  ٣



 

  
  ٣الصفحة 

 
 

ـقراره   ـفي  ـلق  ـق اـل بـــاـلغ  ـعن  وكـــالـــة  ـل ـل عـــام  اـل ـمر  ؤـت ـم اـل أـعرب  فـ   GC(XXXI)/RES/475ـكمـــا  ي  الصـــــــادر 
بتمبر ٢٥ أة نووية يمكن أن يؤدي والذي ذكر فيه أنه " ١٩٨٧  أيلول/ـس إدراكاً منه لكون أي هجوم مـسلح على منـش

ضت للهجوم".   إلى إطالق مواد مشعة ذات عواقب وخيمة مثيرة للقلق داخل وخارج حدود الدولة التي تعرَّ

ــادر  GC(XXXIV)/RES/533وبالمثل، أقرَّ المؤتمر العام في قراره  ــبتمبر   ٢١في   الصـ بأنَّ "أي  ١٩٩٠أيلول/سـ
هجوم مسلح أو أي تهديد بشن هجوم مسلح على أي مرفق نووي خاضع للضمانات، سواء كان قيد التشغيل أو قيد 
اإلنـشاء، من ـشأنه أن يخلق وـضعاً يتعين فيه على مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن يتـصرف فوراً وفقاً ألحكام  

  .ميثاق األمم المتحدة"

د في   ام في قرار اعتـُم ان المؤتمر الـع ال بعنوان    ٢٠٠٩أيلول/ســـــبتمبر    ١٨وـك د من ـجدول األعـم د نظر في بـن ـق
"حظر الهجمات المسـلحة أو التهديد بشـن هجمات مسـلحة على المنشـآت النووية، سـواء كانت قيد التشـغيل أو قيد 

باألهمية التي تولى لألمان واألمن والحماية   ،٥٣٣و ٤٤٤وأقرَّ المؤتمر العام، وهو يشــير إلى قراريه  اإلنشــاء".
الـمادـية للمواد النووـية والمرافق النووـية، وأعرب في ـهذا الصـــــدد عن آراـئه بشـــــأن األهمـية التي يوليـها لحـماـية  

 المنشآت النووية.
  

  صاحب السعادة،

لت مواقف إيران من مثل هذه األعمال والتهديدات بشــكل جيد في تاريخ الوكالة   ِجّ وأحدثها   واألمم المتحدة.لقد ســُ
الي ام   أنَّ مـع ة إلى األمين الـع ــاـل ة، وفي رســـ ة إيران اإلســـــالمـي ة جمهورـي ارجـي دكتور جواد ظريف، وزير ـخ اـل

خة   لألمم بة مرتكبي هذا العمل الجبان والمتواطئين معهم.٢٠٢١نيـسان/أبريل   ١٢المتحدة مؤرَّ دَّد على محاـس  ، ـش

هة إل ــالة موجَّ ــباط/فبراير   ٥ى رئيس مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في  وعالوة على ذلك، وفي رسـ  ٢٠٢١شـ
، ذكَّرت البعثـة الـدائمـة لجمهوريـة إيران اإلســـــالميـة لـدى األمم المتحـدة في نيويورك  )S/2021/103(الوثيقـة  

مواجهة  بالمســـؤولية األولية لمجلس األمن عن حفظ الســـالم واألمن الدوليين وحثَّت مجلس األمن على ضـــرورة  
الســياســات المزعزعة لالســتقرار والممارســات المثيرة للحرب للنظام اإلســرائيلي وإجباره على وقف مخططاته  

  الخطيرة ضد المنطقة.

ومن دواعي األسـف أنَّ تقاعس األمم المتحدة والوكالة في التعامل مع مثل هذه السـياسـات والممارسـات واإلفالت  
ــمح للنظام المذكور ــافر بل    من العقاب الذي سـ ــلة تحديه السـ عه على مواصـ ــجَّ بارتكاب جرائمه حتى اآلن، قد شـ

  وزيادة هذا التحدي ألبسط وأهم مبادئ القانون الدولي ولميثاق األمم المتحدة.

وال يزال النظام اإلســرائيلي، ببرنامجه النووي غير الســلمي الحالي، يمثل التهديد الوحيد والرئيســي الذي يحول  
وفي هذا الـصدد، يجب ممارـسة   االـستقرار في منطقة الـشرق األوـسط الحـساـسة بل وفي العالم.دون إحالل الـسالم و

  ضغوط دولية على النظام اإلسرائيلي وما يثيره من تهديد نووي.
  

  

  

  



  
  ٤الصفحة 

 

 صاحب السعادة،

ي ذلك إننا إذ نذِكّر بالسـجل الطويل للنظام اإلسـرائيلي في العمليات التخريبية ضـد أنشـطتنا النووية السـلمية، بما ف
ــية، وكذلك العملية   ــنوات الماضـ االغتيال الجبان لعدد من العلماء النوويين وغيرهم من العلماء اإليرانيين في السـ

اإلســرائيلية ضــد المرافق النووية اإليرانية من خالل اســتخدام الدودة الفيروســية الحاســوبية  -الســيبرانية األمريكية
مجتمع الدولي أن يدين بشـــــدة هذا العمل اإلرهابي النووي  الخبيثة المعروفة باســـــم ســـــتاكســـــنت، يجب على ال

يحاسـب الجناة والمتواطئين معهم على أفعالهم، التي تهِدّد بزيادة زعزعة اسـتقرار الوضـع المتوتر بالفعل في   وأن
  الشرق األوسط.

ــالمية تتطلَّع أيضــا إلى أن تتخذ الوكالة ودولها األعضــاء   ــاعية إلى إحالل  ومن ثم، فإنَّ جمهورية إيران اإلس الس
وســـتكون المســـؤولية عن أي فشـــل في   الســـالم تدابير وقائية فعالة ضـــد هذه المالحظات واإلجراءات القاســـية.

ــر من خالل غض  هذا ــكل غير مباشــ ــدد واقعة فقط على عاتق الوكالة واآلخرين الذين يقدمون دعمهم بشــ الصــ
ــألة ليس فقط ومن الضــروري للغاية أن تن الطرف عن هذا الســلوك المتهور. ظر الوكالة على الفور في هذه المس

ومما ال شـك  لحماية المنشـآت النووية من مثل هذه األعمال أو التهديدات، ولكن أيضـاً لضـمان مصـداقية الوكالة.
ة فيه أنه إذا كانت االـستخدامات الـسلمية للطاقة الذرية مهدَّدة، فإنَّ ثقة الدول غير الحائزة لألـسلحة النووية في ـسياد

ر بشدة.   القانون على الصعيد الدولي ستتضرَّ

وســتتخذ جمهورية إيران اإلســالمية، بموجب القانون الدولي، جميع التدابير الالزمة لحماية مواطنيها ومصــالحها  
وعلى ضـوء ما سـبق، فإنَّ جمهورية إيران اإلسـالمية   ومنشـآتها والدفاع عنها من أي أعمال إرهابية أو تخريبية.

ــدَّ  ــتردُّ بحزم على أي تهديد أو  تُحِذّر بش ــرائيلي وس ــابق، من أي مغامرة من قبل النظام اإلس ة، كما حذَّرت في الس
  عمل غير مشروع يرتكبه هذا النظام.

وإنَّ أحدث عمل جبان من أعمال اإلرهاب النووي لن يؤدي إال إلى تعزيز إصـرارنا على المضـي قدماً واسـتبدال  
فحتى أكثر المجرمين جنوناً ســــوف يدركون   جميع الطاردات المركزية المتضــــررة بآالت أكثر تقدماً وتطوراً.

  أنه ال يجب عليهم أبداً تهديد اإليرانيين. -وقريباً  -أخيراً 

  يُتوقع من الوكالة كما أنه مطلوب منها وفقاً لمسؤولياتها اتخاذ إجراءات فورية وأساسية في هذا الصدد.و

لوا سعادتكم بقبول أسمى آيات التقدير.   وتفضَّ

 

 [التوقيع] 

  كاظم غريب أبادي 
  السفير 

  الممثل الدائم 
 

 


