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بسمهللا الرحمن الرحیم
مایه بسی خرسندي و شعف است که در اینجا در شصت و دومين کنفرانس عمومی به شما
ملحق میشوم .از فرصت استفاده نموده و انتخاب شایسته شما  ،خانم رئيس ،به ریاست این مجمع را
تبریك عرض مینمایم و اطمينان خاطر دارم که این کنفرانس تحت ریاست توانمندانه و بخردانه
جنابعالی به بهترین نتایج جمعی خود دست خواهد یافت .مایلم جنابعالی را از همكاري کامل هيأت
همراه خود مطمئن سازم.
کنفرانس عمومی به عنوان عالیترین نهاد سياستگذاري آژانس ،فرصتی براي همه ما فراهم
میسازد تا دیدگاه ملی خود را در گستره وسيعی از مسائل و چالشها ابراز کنيم.
مایلم سخن خود را با یكی از مهمترین دغدغههاي جهانی آغاز کنم که همانا سرنوشت برنامه
جامع اقدام مشترك (برجام) است .من واقعأ بعيد میدانم که نياز باشد کنفرانس عمومی آژانس را
نسبت به جایگاه و اهميت تاریخی این توافق چندجانبه ارزشمند و به سختی حاصل شده در مورد
پرونده هستهاي ایران ،متقاعد سازم .دستيابی به آن براي هر دو طرف سالها طول کشيد و براي
رسيدن به یك توافق ،فرایندي طوالنی از مذاکرات را سپري کردیم .هر دو طرف تصميم گرفتند که
انتظارات و اميال خود را محدود سازند و در عوض ،بر روي مجموعه راهحلهاي متقابلی توافق کنند .از
زمانی که ابن توافقنامه در ژانویه  8172به اجرا گذاشته شد ،چنانكه در  78گزارش پياپی آژانس تصریح
شده است ،ایران کامالً به مفاد آن پایبند بوده است و به تمام تعهدات خود در چارچوب توافق عمل
کرده است .این یك حقيقت ساده ،غير قابل انكار و شناخته شده همگانی است.
همه به خوبی از رویكرد آمریكا و به ویژه سوءرفتار آن مطلع هستند .آمریكا پس از یك دوره
پيروي نيمبند از مفاد توافق در دوره دولت قبل ،و سپس تشدید آن در دولت فعلی ،سرانجام در می
 8172رسمأ از برجام خارج شد .تصميم یكجانبه آمریكا که به مثابه نقض فاحش قطعنامه  8827شوراي
امنيت و مضحكهاي آشكار براي اصول بنيادین و ارزشمند حقوق بينالملل و چندجانبهگرایی بوده
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است ،سرنوشت این دستاورد ارزشمند و بیهمتاي علمی-دیپلماتيك را به خطر انداخته است .مایلم
صراحتاً در مورد تأثير و پيامدهاي منفی این عمل غير مسئوالنه هشدار دهم .همچنانکه جامعه بين-
الملل تقریباً به اتفاق نظر بر آن واقف است ،این حرکت ناميمون پيامدهایی جدي براي صلح و امنيت
بينالمللی در بر خواهد داشت و بر روي رژیم منع اشاعه نيز اثراتی منفی بر جاي خواهد گذاشت.
واکنشها در سطح بينالملل نسبت به خروج غير قانونی آمریكا از برجام ،آشكارا تردیدهایی
جدي در مورد اعتبار و خرد سياست آمریكا بر میانگيزد .مخالفت جامعه بينالمللی با خروج آمریكا ،با
در نظر گرفتن تحليلها و مباحث وسيع در مورد آن و آنگونه که همه ما درك میکنيم ،صرفاً پژواکی
از خشم عميق جهانی نسبت به یكجانبهگرایی آمریكا نيست ،بلكه از نگرانیهاي آنها درباره وضعيت
شدیداً دشوار منطقه بالفصل ما خبر میدهد که سرشار از آشوب و تهدید جاري تروریسم است.
معاهده منع گسترش ،با شناختی که همه به آن داریم و با وجود همه نواقص ،همچنان چارچوب
معتبري براي رژیم منع گسترش فراهم میکند و پایه واساسی ضروري براي ارتقاي مؤثر امنيت بين-
المللی فراهم میسازد .برجام مسلماً میتواند نقش مؤثري در ارتقاي آن به عنوان یك معاهده کارآمد
و ماندگار داشته باشد.
به عالوه ،در مورد ایجاد یك منطقه عاري از تسليحات هستهاي در خاورميانه ،ایران همواره از
 7711حامی سرسخت این طرح بوده است .با این حال ،نمیتوان در این باره سخن گفت و به بیتوجهی
عامدانه برخی نسبت به تهدید عملی ناشی از خودداري گستاخانه رژیم صهيونيستی در پيوستن به
معاهده منع گسترش ،و بدتر از آن برخورداري از زرادخانه هستهاي قابل توجه و نيز انكار بازرسیهاي
آژانس اشاره نكرد .در حالی که در مورد ایران همانگونه که دبير کل بيان کرده است ،مستحكمترین
نظام راستیآزمایی موجود در سراسر جهان در کشور من اعمال میشود.
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در اینجا با یكی از مسائل جنجالی روز روبرو هستيم؛ که همانا اجراي تمامعيار پادمانهاي
مرتبط با معاهده منع گسترش ) ( NPTدر مورد یك کشور امضا کننده و چشمپوشی کامل نسبت به
یك عضو هستهاي غير انپیتی است .چنين رفتار تبعيضآميزي چيزي جز به سخره کشيدن عدالت
محسوب نمیشود.
آنچه تا کنون از سوي اتحادیه اروپا و دیگران در مورد برجام صورت گرفته است در عين آن-
که نویدبخش است ،مسلماً باید با گامهاي مستحكمتر و عملی تكميل شود .اکنون زمان آن فرا رسيده
است که اتحادیه اروپا به وعدههاي بازتاب یافته خود در پيام اخيرش جامه عمل بپوشاند .ما در اینجا
معتقدیم که رویكرد مبتنی بر تدریجگرایی نمیتواند ساز و کار مناسبی در پاسخ به وضعيت برآمده از
سياست بیمسئوالنه آمریكا در تضعيف قطعنامه  8827شوراي امنيت سازمان ملل باشد.
با در نظر گرفتن مزیتهاي توافق هستهاي و الزام اخالقی آن ،ما اميدواریم که آژانس به
مأموریت خود با حرفهايگري ضروري و بیطرفی ادامه دهد .گزارشهاي فنی باید صرفاً بر پایه
ارزیابیهاي عينی آماده شوند و الزم است که از عناصر برانگيخته سياسی عاري بماند .در این
چارچوب ،ما اميدواریم و این انتظار را داریم که آژانس به تدوین "نتيجهگيري گستردهتر" در مورد
ماهيت صلحآميز برنامه هستهاي ما سرعت ببخشد.
جمهوري اسالمی ایران همچنان مایل است از دانش و فناوري هستهاي براي مدیریت منابع آب
به عالوه پاسخ به تغييرات آب و هوایی استفاده نماید و در همان حال ،به توليد برق و ارتقاي بهداشت،
خوار و بار و کشاورزي ادامه دهد .در اینجا ما معتقدیم که یكی از مأموریتهاي اصلی آژانس کمك به
کشورهاي عضو براي دستيابی به اهداف توسعه پایدار از طریق انتقال تجربه و اشتراك دانش و تأمين
تجهيزات مورد نياز است.
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با توجه به آنکه نيروي هستهاي سهم چشمگيري در کاستن از گازهاي گلخانهاي و بهبود
امنيت هستهاي دارد ،ایران برنامه بلند مدت و نوید بخشی به منظور افزایش سهم انرژي هستهاي در
بسته انرژي کشور تدارك دیده است و در راستاي این بينش ،در حال پيادهسازي واحدهاي  8و 2
نيروگاه هستهاي بوشهر است .بر همين اساس ،اولين مرحله از بتنریزي براي نيروگاه شماره  8بوشهر
براي سه ماهه سوم سال  8177برنامهریزي شده است .این راکتورها دو مرکز آب شيرینکن را هم در
کنار خود دایر خواهند کرد .بهرهبرداري ایمن و امن نيروگاه بوشهر تا کنون منجر به توليد  21تراوات
برق شده است و اتحادیه جهانی بهرهبرداران هستهاي ) (WANOاز طریق ساز و کار بررسی همتایی
خود به ارزیابی عملكرد آن پرداخته است و شاخصهاي عملكرد ایمن آن را از  Dبه  Bارتقا داده است.
به عالوه ،اینگونه برنامهریزي شده است که مأموریت  OSARTبه بوشهر در اواخر سال جاري ميالدي
صورت گيرد .در حال حاضر ،نياز ایران به برق در اوج خود در حدود 26هزار مگاوات قرار دارد.
ایران همچنين به طور جدي در حال پيگيري تكنولوژي گداخت میباشد .تا کنون گامهاي
مناسبی در این مسير برداشته شده است و بر همين اساس ،رایزنیهاي ثمربخش و همكاري قریب-
الوقوعی با شماري از کشورها در جریان میباشد .به عالوه ،ما در بازطراحی نيروگاه آب سنگين
خنداب (اراك) در همكاري نزدیك با چين و پيشبرد توليد ایزوتوپهاي پایدار با کمك فدراسيون
روسيه پيشرفت حاصل کردهایم.
ایمنی هستهاي همواره از اولویت باالیی براي ایران برخوردار بوده است و در نتيجه ،ما اهميت
واالیی براي تقویت استانداردهاي ایمنی مربوطه قائل هستيم .ایران از طریق همكاري با اتحادیه اروپا و
دیگران مصمم است یك مرکز پيشرفته ایمنی هستهاي مجهز به فناوريهاي و تجهيزات مدرن
تأسيس نماید و پيشرفت ملموسی در این ارتباط حاصل کرده است.
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با این حال ،در مورد مسئله امنيت هستهاي ،ما معتقدیم که تدابير براي تقویت امنيت هستهاي
از یك سو ،نباید مانع از همكاري بينالمللی در زمينه فعاليتهاي صلحآميز هستهاي شود و از سوي
دیگر ،نباید به تضعيف اولویتهاي تثبيتشده در زمينه برنامه همكاري فنی آژانس منجر شود.
جمهوري اسالمی ایران ،تأکيد مینماید که مسئوليت امنيت هستهاي به طور کامل بر عهده کشورهاي
عضو است و نقش آژانس باید صرفاً معطوف به تقویت زیرساختهاي ملی ،بر اساس درخواست
داوطلبانه باشد .ما مسائل مربوط به تروریسم و حمالت سایبري و نيز قاچاق غير قانونی هستهاي را به
عنوان مهمترین تهدیدات امنيتی هستهاي تلقی مینمایيم.
در ارتباط با رویكرد سطح کشوري ) (SLAما معتقدیم که با وجود گزارش اخير دبير کل
) ،(GOV/2018/20همچنان ابهامات و نگرانیهایی وجود دارد که باید پيش هر اقدام بيشتري حل و
فصل شود.
در مورد مسئله همكاري فنی ،از آژانس انتظار میرود تا به دولتهاي عضو بر اساس نيازها و
اولویتهاي آنها یاري نماید .ایران به نوبه خود به عنوان یك کشور پيشتاز هستهاي همچنان آماده
است تا دستاوردهاي خود را با سایر دولتهاي عضو ،به ویژه کشورهاي واقع در منطقه همسایگی ما
سهيم شود .بر همين اساس ،جمهوري اسالمی ایران چشمانتظار «کنفرانس وزارتی آژانس در مورد
علوم و فناوري هستهاي» در نوامبر  8172میباشد که در نتيجه آن قویاً از آژانس انتظار میرود انتقال
دانش و فناوري هستهاي به کشورهاي در حال توسعه را تسهيل نماید.
همچون هميشه ،ما به روزي چشم دوختهایم که شعار استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي
براي همه و براي جنگ افزارهاي هستهاي براي هيچکس ،به طور جهانشمول به رسميت شناخته شود
و جامه عمل بپوشد .سخن خود را با تأکيد بر همين نكته به پایان میبرم و از شما خانم رئيس و همه
حضار به خاطر شكيبایی و توجه وافر خود سپاسگزارم.
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