11

ایرانوجهان
اخبار
وزارت خارجه:

www.ebtekarnews.com

رویکرد رژیم کنونی آمریکا خطری بزرگ
برای صلح و امنیت بینالمللی و تهدیدی
بی سابقه برای سازمان ملل متحد و
شورای امنیت است .این بار وزیر خارجه
رژیم آمریکا نه تنها تمامی اصول حقوق
بینالملل و منشور ملل متحد را به
سخره میگیرد بلکه رسما و علنا جامعه
بینالمللی را به چالش کشیده و قلدری
و یاغیگری دولتش را از اقدامات پشت
صحنه به حرکت وقیحانه علنی تبدیل
میکند.
جمهوری اسالمی ایران تأکید مینماید که
چنانچه آمریکا رأسا  -یا با همکاری معدود
دستنشاندههای خود اقدامی در راستای این
تهدیدات انجام دهد با واکنش جدی مواجه
خواهد شد و مسئول تمامی عواقب خطرناک
آن خواهد بود.

اخبار

آمریکا در استفاده از مکانیسم ماشه برجامی که قبولش نداشت ،تنها ماند

سفارت انگلیس در تهران:

تکنوازی بیصدای تحریم

عواقب هر اقدامی علیه ایران از
سوی آمریکا یا دستنشاندههای
آن متوجه واشنگتن است

وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد:
آمریکا امروز در حالی به دروغ مدعی
بازگشت قطعنامههای تحریمی شورای
امنیت ملل متحد علیه جمهوری اسالمی
ایران است که درخواست آمریکا به عنوان
یک کشور غیرعضو در برجام برای آغاز روند
احیای تحریمها از اساس از سوی شورای
امنیت رد شده و این روند هیچگاه آغاز
نشده است که امروز به سرانجام رسیده
باشد.
به گزارش ایسنا ،وزارت امور خارجه
کشورمان در بیانیه خود آورده است :وزیر
امور خارجه آمریکا خود نیز می داند که
ادعایش در مورد بازگشت تحریمهای شورای
امنیت بی اساس ،باطل و فاقد هرگونه
اثرگذاری قانونی است و لذا به روش مالوف
خود اقدام به تهدید و ارعاب کشورها به
وضع تحریمهای ملی فرامرزی علیه آنان
کرده است که خود بهترین گواه اعتراف
آمریکا به شکست در حرکتش در شورای
امنیت است.
همانگونه که جمهوری اسالمی ایران بار
ها تاکید کرده است ،رژیم ایاالت متحده
بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی
است؛ این واقعیت هیچگاه مانند امروز
که آمریکا علنا به ارعاب و تهدید جهان
میپردازد و قطعنامههای شورای امنیت
را به هیچ میانگارد ،نمایان و علنی نشده
بود.
در سال  2018زمانی که ایاالت متحده به
صورت یکجانبه و بر خالف قوانین مصرح
بینالمللی از برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) خارج شد و هرگونه حق استفاده
از ساز و کارهای مندرج در این توافق و
قطعنامه  2231را صراحتا از خود سلب
کرد ،امیدوار بود با راهبرد به اصطالح فشار
حداکثری ،ایران را بر سر دو راهی تسلیم یا
فروپاشی قرار دهد.
امروز اما با گذشت دو سال از آن
تاریخ ،ایاالت متحده که در پیشبرد پروژه
امنیتیسازی جمهوری اسالمی ایران،
تنهاتر از هر زمان دیگری است ،سرخورده
از ناتوانی در ایجاد اجماع علیه ایران ،به
قلدری و باجخواهی از جامعه بینالمللی
روی آورده و در حالی که تقریبا تمام
اعضای شورای امنیت به صراحت رویکرد
مضحک ایاالت متحده در قبال قطعنامه
 2231شورای امنیت را رد کردهاند ،رژیم
آمریکا در چارچوب سیاست یکجانبهگرایانه
و زورمحور خود کشورهای جهان را به دلیل
پایبندی به قوانین بینالمللی به تحریم
تهدید میکند.
جمهوری اسالمی ایران بیانیههای
خشمآلود وزیر خارجه ایاالت متحده را
اقداماتی با مصرف سیاسی داخلی و از
سر ضعف و استیصال و حاصل «نه»
شنیدنهای مکرر از جامعه بینالمللی در
ماههای اخیر و شکستهای پی در پی
در برابر دیپلماسی فعال جمهوری ایران
میداند و به رییس جمهور آمریکا توصیه
میکند بیش از این با پیروی از مشورت
افراد جاهل و ناآشنا به شرایط جهانی ،خود
و کشورش را در سطح بینالمللی منزوی
نکند.
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به گزارش خبرآنالین ،هفت سال پیش ،وضعیت
ایران طوری بود که همه جهان علیه کشورمان
یکصدا شده بودند و ظالمانه ترین قطعنامههای
سازمان ملل درباره ایران را امضا کرده بودند  ،اما
تیم دیپلماسی ایران امروز اوضاع را برعکس کرد.
حاال جهان علیه آمریکا یکصدا شده است و کسی
حاضر نیست آن کاغذپاره ها را بار دیگر علیه ایران
اجرایی کند.
بامداد امروز ساعت  4صبح به وقت ایران،
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای مدعی شده است
که تحریمهای بینالمللی بازگشته است و اما ایران
در پاسخ گفته است که این ادعا باطل است .نه
تنها تخت روانچی سفیر کشورمان در سازمان ملل
بلکه سفرای کشورهای روسیه ،فرانسه و حتی
دبیرکل سازمان ملل و دیگر کشورها ادعای آمریکا
را تائید نکردند.
آغاز نزاع دیپلماتیک در جهان؛ نامه تروئیکا به
رئیس شورای امنیت
روز گذشته رویترز نامه تروئیکای اروپا به شورای
امنیت را منتشر کرد که در سه کشور اروپایی
(فرانسه ،انگلیس ،آلمان) نوشته بودند :ما در نامه
قبلی خطاب به رئیس شورای امنیت در تاریخ ۲۰
اوت  ۲۰۲۰مشترکا ً دیدگاه خود را اعالم کردهایم
که ابالغیهای که ایاالت متحده ادعا میکند ذیل
بند  ۱۱قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت صادر و آن
را میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده فاقد
تأثیرات قانونی است بنابراین نمیتواند رویههای
پیشبینیشده ذیل بند  ۱۱را اجرایی سازد.
نتیجه آنکه ،هر گونه تصمیم و اقدام که بر
اساس این رویه یا پیامدهای احتمالی آن اتخاذ
شده باشند نیز فاقد تأثیرات قانونی خواهند بود.
ما دیدگاهمان را به صورت گسترده در شورای
امنیت ابراز کردهایم که رئیس شورا در جمعبندی
مورخ  ۲۵اوت خود به آن اشاره کرد.
از دیدگاههای ابرازشده در باال این نتیجه گرفته
میشود که از تاریخ  ۲۰سپتامبر ،قطعنامههای
( ۱۶۹۶مصوب سال ( ۱۷۳۷ ،)۲۰۰۶مصوب ،)۲۰۰۶
( ۱۷۴۷مصوب ( ۱۸۰۳ ،)۲۰۰۷مصوب ،)۲۰۰۸
( ۱۸۴۵مصوب  )۲۰۰۸و ( ۱۹۲۹مصوب )۲۰۱۰
کماکان به موجب مفاد بند  )a( ۷قطعنامه ۲۲۳۱
(مصوب  )۲۰۱۵ملغی خواهند بود.
در نتیجه ،هر تصمیم یا اقدام با هدف
بازگرداندنقطعنامههای ( ۱۶۹۶مصوب سال
( ۱۷۳۷ ،)۲۰۰۶مصوب ( ۱۷۴۷ ،)۲۰۰۶مصوب
( ۱۸۰۳ ،)۲۰۰۷مصوب ( ۱۸۴۵ ،)۲۰۰۸مصوب
 )۲۰۰۸و ( ۱۹۲۹مصوب  )۲۰۱۰فاقد تأثیرات قانونی
خواهند بود.
سه کشور اروپایی به اجرای کامل قطعنامه
 ۲۲۳۱که در سال  ۲۰۱۵در تأیید برجام صادر شده
متعهدند .ما تالش خستگیناپذیری برای حفظ
توافق هستهای داشتیم و خود را به تداوم انجام
این کار متعهد میدانیم.
وزیر خارجه کشورمان شب گذشته در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه محدودیتهای
تسلیحاتی در پایان ماه اکتبر تمام میشود ،اظهار
داشت :آمریکاییها قطعنامهای را مطرح کردند که
بعد آن را از  ۳۵صفحه به یک قطعنامه چهار
بندی تعدیل کردند .دو کشور با آن مخالفت کرده
و  ۹کشور به آن رای ممتنع دادند لذا به وتو هم
نیاز نشد .اکنون  ۱۳کشور به شورای امنیت نامه
نوشتند و با اقدام آمریکا مخالفت کردند.
ظریف با بیان اینکه اسم مکانیسم ماشه و
اسنپ بک که آمریکاییها از آن استفاده میکنند،
در قطعنامه  ۲۲۳۱نیامده است ،تصریح کرد:
آمریکاییها در ابتدا یک کلک زدند و سیاستمداران
و رسانهها از آن استفاده میکنند .معلوم است
پمپئو قطعنامه  ۲۲۳۱را نخوانده و مدام به اوباما
و کری استناد میکند و میگوید اوباما و کری این
را گفته اند در حالی که برجام را نخوانده است.
ادعای ایاالت متحده
مایک پومپئو ،وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه
 ۲۹شهریور در بیانیهای اعالم کرد همه تحریمهای
سازمان ملل متحد علیه ایران که در چارچوب
توافق هستهای موسوم برجام تعلیق شده بودند ،با
فعال کردن مکانیسم ماشه از دوباره اجرایی شدند.
آمریکا پیش از این طرح بازگشت تحریمها و
فعال کردن مکانیسم ماشه را به شورای امنیت
را ارائه کرد ،اما  ۱۳عضو از  ۱۵عضو دائمی و غیر
دائمی شورای امنیت سازمان ملل ،در نامههایی
مخالفت خود را با این اقدام ایاالت متحده اعالم
کردند.
مایک پومپئو مدعی شده است :آمریکا انتظار
دارد که تمامی اعضای سازمان ملل متحد کامال ً
به تعهدات خود برای اجرای این اقدامات عمل
کنند.عالوه بر تحریم تسلیحاتی ،این شامل
محدودیتهایی از جمله ممنوعیت فعالیتهای
مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری مواد مرتبط و
ممنوعیت موشک بالستیک ایران است.
وی با توسل به زور مدعی شد که اگر کشورهای
عضو سازمان ملل متحد به تعهدات خود برای
اجرای این تحریمها عمل نکنند ،ایاالت متحده آماده
است با استفاده از قدرت و اختیارات خود ،عواقب
ناشی از این قصور را اعمال کند .آمریکا میخواهد
مطمئن شود که ایران از منافع فعالیتهای ممنوع
سازمان ملل متحد بهرهمند نمیشود.
مایک پومپئو گفت :در روزهای آینده ایاالت

تروئیکای اروپا به اجرای برجام
پایبند هستند

آمریکا مدعی شد تحریمها بازگشته است ادعایی که از سوی جامعه جهانی تایید نشد و تروئیکای اروپا ،روسیه و چین اعالم کردند که تحریمهای
گذشته علیه ایران فعال نشده است ضمن اینکه ما به توافق برجام و قطعنامه  2231پایبندیم .ظاهرا وعده پیروزی رئیس جمهوری در روز یکشنبه
محقق شد.
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آمریکایی
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ایران بخشی
از راهبرد
انتخاباتی او در
آستانهانتخابات
 ۱۳آبان است
متحده طیف وسیعی از اقدامات مضاعف را برای
تقویت اجرای تحریمهای سازمان ملل و پاسخگو
کردن ناقضان (این تحریم ها) اعالم خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که
«کارزار فشار حداکثری» علیه حکومت ایران ،تا
زمان دستیابی به یک توافق جامع با برای مهار
تهدیدهای ناشی از تکثیر تسلیحات کشتار
جمعی ،توقف آشوبافکنی ،خشونت و کشتار
ادامه مییابد.
پمپئو در حالی مدعی شده است که این تحریم
ها اجرا می شود که امروز نماینده فرانسه ،روسیه
و دیگر کشورها اعالم کردند که ادعای امریکا بی
اساس است و هیچ تحریمی بازنگشته است!
پاسخ ایران به ادعای آمریکا :راهبردهای خودمان
را داریم
در همین زمینه ،محمد جواد ظریف ،گفت:
آمریکاییها دو سال و نیم قبل اعالم کردند که در
اکتبر  ۲۰۲۰محدودیتها ادامه مییابد ،در سایت
وزارت خارجهشان روزشمار گذاشتند ،قطعنامه
ارائه کردند و آن را از  ۳۵صفحه به قطعنامه ۴
بندی تبدیل کردند که در آن هم شکست خوردند.
آنها روند شکست خوردهای را آغاز کردند در حالی
که عضو آن نیستند.
ظریف درباره تحریم ثانویه کشورها از سوی
آمریکا گفت :آمریکاییها قاعده قلدری دارند که
همواره از آن استفاده میکنند و ممکن است این
بار هم استفاده کنند .البته جامعه بینالمللی باید
تصمیم بگیرد که چه کند .آمریکا به خاطر نفوذ
مالی توانست قلدریاش را در حوزه مالی به نتیجه
برساند .البته تمام کسانی که رعایت میکنند
میگویند علیرغم غیرقانونی بودن تحریمها را
رعایت میکنیم چون قلدری میکنند اما توجه
نکردند این روند و قاعده برای آنها هم ممکن است
انجام شود چون ممکن نورد استریم را تحریم کنند.
وی رفتار قلدرمابانه آمریکا را تازه ندانست و
گفت :از تشکیل ملل متحد تا به امروز ،آمریکا ۱۲۰
تحریم اعمال کرده است یعنی تحریم را به عنوان
ابزار استفاده میکند .من برای سخنرانی در هفتاد
و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی
دارم و در آن ،نقشهای را نشان میدهم که همه
دنیا به غیر از یک نقطه کوچک تحریم شدهاند.
به گفته وزیر امور خارجه ،این سلطه در حال
پایان است .اگرچه آمریکا در حوزه مالی نفوذ دارد
ولی آن هم در حال پایان است به همین خاطر
چین از یوان و اروپا از یورو میخواهند استفاده
کنند چون میدانند آمریکا میخواهد از دالر به
عنوان چماق استفاده کند.
مجید تخت روانچی ،نماینده دائم کشورمان
در سازمان ملل متحد نیز طی نامه ای که برای
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل و شورای
امنیت فرستاده خواستار آن شده که این نهاد بین
المللی در برابر اقدامات آمریکا بایستد و نگذارد که
«برجام متالشی» شود.
گوترش نیز در پاسخ به این نامه نوشت :که
آمریکا کاری نمی تواند بکند چرا که قانونی نیست.
ظریف دراینباره می گوید :طبق مقررات ملل
متحد وقتی که قطعنامه الزم االجرایی صادر می
شود کشورها موظفند در قوانین داخلی خود آن
قطعنامه را بیاورند یعنی اگر قطعنامه ای گفته
کشورها حق ندارند به ایران سالح بفروشند ،باید
در قانون داخلی خود آن را تصویب کنند که یا
قطعنامه را به صورت کلی اجرا کنند و باید به یک
کمیته ای که در شورای امنیت تشکیل می شود
مرکب از تمامی اعضا گزارش دهند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد :یک گروه کاری
هم هست که در دبیرخانه تشکیل می شود که بر
این موضوع نظارت می کند یعنی چندین مکانیسم
وجود دارد؛ یک مکانیسم ملی ،دو مکانیسم

اجرایی دبیرخانه ای ،سه مکانیسم سیاسی شورای
امنیت که هیچ کدام از اینها اتفاق نمیافتد چون
قطعنامهای وجود ندارد.
ظریف با بیان اینکه وقتی  ۱۹۲۹تصویب شد
همه اینها اتفاق افتاد ،افزود :بر اساس قطعنامه
 ۲۲۳۱اکثر کشورها قوانین داخلی شان را لغو
کردند .یکی از دالیلی که اجرای  ۲۲۳۱طول کشید
این بود که باید کشورها بعد از  ۲۲۳۱می رفتند
همان قوانینی که برای  ۱۹۲۹تصویب کرده بودند
را لغو می کردند هیچ کدام از این کارها اتوماتیک
اتفاق نمی افتد بلکه روندی را طی میکند .االن
اکثر کشورها مقررات  ۱۹۲۹را لغو کردند باید
دوباره بروند برگردانند که این اتفاق نمی افتد.
وی خاطرنشان کرد :دبیرخانه سازمان ملل باید
آن هیئت را ایجاد کند که نمی کند .عالوه بر این
شورای امنیت باید کمیته  ۱۵نفره نظارت را ایجاد
کند که اسمش کمیته  ۱۷۳۷است چون بر اساس
قطعنامه مزبور تصویب شده که آن هم تشکیل
نخواهد شد.
مجید تختروانچی شامگاه شنبه در این نامه
یادآور شد :در واکنش به اقدام آمریکا ،نه تنها
هیچ یک از اعضای شورای امنیت ،صالحیت آن
کشور برای فعال کردن روند بازگشت تحریمهای
گذشته را نپذیرفتند ،بلکه از طریق نامههای
انفرادی یا مشترک به رئیس شورای امنیت۱۳ ،
عضو این نهاد ،اعتبار حقوقی و مقبولیت نامه
آمریکا را قاطعانه رد کردند.
وی به نظرات مشابهی که توسط اکثریت قاطع
اعضای شورای امنیت در نشست  ۴شهریور آن
شورا ،اشاره کرد و ادامه داد :طی آن جلسه ،رئیس
شورای امنیت نیز در پاسخ به سواالت اعضا اعالم
کرد «طبق مشورتهایی که با اعضای شورا داشته
و نامه هایی که از تعداد زیادی از آنها دریافت
کردهام ،برای من کامال روشن است که یک عضو
موضع خاصی در این زمینه دارد و بقیه اعضا
مخالف آن هستند و بنابراین ،از نظر من ،هیچ
اجماعی در شورا وجود ندارد و رئیس شورا نیز
نمیتواند اقدام دیگری انجام دهد».
نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد:
اعضای شورای امنیت با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱
که طبق آن ،فقط اعضای برجام حق آغاز روند
بازگرداندن تحریمهای گذشته شورای امنیت را
دارند ،اعالم کردهاند چون آمریکا دیگر عضو برجام
نیست ،بنابراین هیچ حقی برای توسل به روند
مزبور ندارد و نامهاش نیز فاقد هرگونه اثر حقوقی
در حال یا آینده است.
تختروانچی به نامه  ۳۰مرداد نماینده عالی
اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی
و هماهنگ کننده برجام نیز اشاره کرد که در آن
اعالم شده است «همانطور که مکرر خاطر نشان
کردهام ،آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج
شده و متعاقب آن در هیچ یک از فعالیتهای
آن نیز شرکت نکرده است؛ بنابراین نمیتواند یک
دولت عضو برجام قلمداد شده و برای بازگرداندن
احتمالی تحریمهای شورای امنیت اقدام کند».
وی به بخشی از مفاد بیانیه نشست  ۱۱شهریور
کمیسیون مشترک برجام نیز اشاره و اعالم کرد
طی آن ،اعضای باقیمانده برجام بار دیگر تصریح
کردهاند آمریکا یک دولت عضو برجام نیست و
نمیتواند روند بازگرداندن تحریمهای گذشته
سازمان ملل را آغاز کند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در این
نامه که قرار است به عنوان سند شورای امنیت هم
ثبت و منتشر شود ،اظهار کرد :هدف اعالم شده
آمریکا از بین بردن کامل برجام است و راهبرد
آن برای نیل به این هدف نیز ایجاد پیچیدگی
حقوقی از طریق ارائه تفاسیر یکجانبه دلبخواهانه
و استداللهای شبهحقوقی است.

تختروانچی خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی
ایران مطمئن است که اعضای شورای امنیت بار
دیگر با تالش آمریکا برای سوءاستفاده از این شورا
و تضعیف اقتدار و اعتبار آن مخالفت خواهند
کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در حالی با لحنی
آمرانه ،تهدید آمیز و کامال یکجانبه گرایانه،
خواستار همکاری کشورهای عضو سازمان ملل
برای همراهی با تحریمها شده است که سه کشور
اروپایی انگلیس ،فرانسه و آلمان در نامهای به
شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کردند
که تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریمها فاقد
«تأثیر قانونی» است و تعلیق تحریمها بعد از ۲۰
سپتامبر ( ۳۰شهریور) نیز ادامه خواهد یافت.
رسانه آمریکایی پولیتیکو نیز در گزارشی اذعان
کرد که تشدید اقدامات اخیر دونالد ترامپ علیه
ایران بخشی از راهبرد انتخاباتی او در آستانه
انتخابات  ۱۳آبان است.
ترامپ ،آمریکا را به انزوا کشاند
از یک ماه گذشته که ترامپ و وزیر خارجهاش
ضرباالجل یکماه تعیین کرده اند رسانه های
خبری جهان نیز روزانه در وصف انزوای آمریکا
نوشته اند .تیم دیپلماسی ایران با دولت ترامپ
کاری کرد که در تاریخ ایاالت متحده و جهان ثبت
شد .اتفاقی بیسابقه از زمان قدرت گرفتن آمریکا
در جهان ،کمتر کشوری حاضر به سرباز زدن از
تقاضای دولتهای امریکا بوده است .بیعقلی
دولت ترامپ سبب شد که ایاالت متحده حتی از
جانب دوستانش پاسخ منفی دریافت کند.
تارنمای بلومبرگ دراینباره نوشته است:از زمان
خارج شدن آمریکا از برجام ،دولت ترامپ تالش
کرده توافق هستهای با ایران را تضعیف کند که
در این راستا دست به تشدید تحریمها علیه ایران
و حتی تهدید هم پیمانانش نیز زده است .این
اقدامات دولت ترامپ منجر به اتحاد برخی هم
پیمانان آمریکا از جمله انگلیس ،فرانسه و آلمان
با روسیه و چین با هدف نجات برجام شده است.
حمایت این کشورها از توافق هسته ای با ایران
باعث انزوای واشنگتن در شورای امنیت سازمان
ملل شده و بیشتر کشورها معتقدند آمریکا به این
دلیل که عضو برجام نیست ،حقی برای درخواست
بازگردانده شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران
را ندارد.
خبرگزاری رسمی ژاپن نیز نوشت :جامعه جهانی
از این اقدام ادعایی آمریکا حمایت نکرده است.
در واکنش به ادعای آمریکا تروئیکای اروپا در
بیانیهای مشترک در واکنش به ادعای آمریکا
درباره بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه
ایران ،بر تعهد کامل خود به قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت که به موجب آن برجام در سال
 ۲۰۱۵مورد تایید قرار گرفت ،تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است ۳۰ :روز از زمانی که
آمریکا تالش کرد مکانیسم اسنپبک را آغاز کند،
گذشته است .این مکانیسم به یک مشارکتکننده
برجام اجازه میدهد به دنبال بازگرداندن
تحریمهای چندجانبه علیه ایران که در سال ۲۰۱۵
طبق قطعنامه  ۲۲۳۱مصوب شورای امنیت برداشته
شدند ،باشد.

این بیانیه میافزاید :فرانسه ،آلمان و بریتانیا
(تروئیکای اروپایی) متذکر میشود که آمریکا به
دنبال خروج از برجام در  ۸مه سال  ۲۰۱۸دیگر
مشارکتکننده در آن نیست .درنتیجه ،اعالمیه
ادعایی تحت پارگراف  ۱۱قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت ( )۲۰۱۵که آمریکا آن را برای اعضای شورای
امنیت فرستاده ،فاقد اثر قانونی است .درنتیجه
هر تصمیم و اقدامی که بر مبنای این روند یا
پیامدهای احتمالی آن اتخاذ شود هم اثر قانونی
ندارد.

سفارت انگلیس در تهران با اشاره به بیانیه
تروئیکای اروپا در انتقاد از ادعای آمریکا درباره
آغاز روند بازگردانی تحریمها علیه ایران ،بر
پایبندی این سه کشور به برجام تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،سفارت انگلیس در تهران
در پی ادعای دولت آمریکا مبنی بر آغاز کردن
روند بازگردانی تحریم های سازمان ملل علیه
ایران که با واکنش تروئیکای اروپا (انگلیس،
آلمان و فرانسه) همراه بود ،در صفحه
توئیترش نوشت :سه کشور اروپایی کماکان
مصمم به اجرای کامل قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت هستند که در سال  ۲۰۱۵برجام(توافق
هستهای) را تایید کرد.
تروئیکای اروپا درپی ادعای آمریکا مبنی
بر اقدام این کشور برای آغاز روند بازگردانی
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران ،تاکید
کردند که این اقدام آمریکا قانونی نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی
وزارت امور خارجه فرانسه ،وزرای اموز خارجه
سه کشور اروپایی آلمان ،فرانسه و انگلیس در
بیانیهای در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر
اینکه تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران
بازگردانده شدهاند ،تاکید کردند :آمریکا سی روز
پیش به دنبال فعال کردن مکانیسم بازگردانی
تحریمها (اسنپ بک) بود که به مشارکت
کنندگان توافق هستهای اجازه میدهد اعمال
دوباره تحریمهای چندجانبه علیه ایران را که در
سال  ۲۰۱۵طبق قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
لغو شده بودند ،مطالبه کنند .در ادامه این
بیانیه آمده است :فرانسه ،آلمان و انگلیس به
خاطر دارند که آمریکا در  ۸ماه مه سال  ۲۰۱۸با
خروج از این توافق ،به مشارکت در آن پایان داد
پس بنا بر این اظهاریه دریافت شده از سوی
آمریکا که به اعضای شورای امنیت داده شده و
گفته شده بر اساس پاراگراف  ۱۱قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت است ،از تاثیر قانونی برخوردار
نیست .از این رو ،هر تصمیم یا اقدامی که
براساس این روند یا نتیجه آن در پیش گرفته
شود نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت .این
سه کشور عالوه بر این بیان کردند :هدف ما
حفظ اختیار و تمامیت شورای امنیت سازمان
ملل است .تروئیکای اروپا (آلمان ،فرانسه و
انگلیس) کامال به اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت که سند قانونی توافق هستهای است،
پایبند هستند .ما برای حفظ توافق هستهای به
طور خستگی ناپذیری فعالیت کردهایم و به این
کار ادامه خواهیم داد.

روسیه:

ادعای آمریکا درباره بازگردانی
تحریمها ایران غیرقانونی است

نمایندگی روسیه در سازمان ملل تاکید کرد
که اقدامات اخیر دولت آمریکا علیه ایران و
تالش رای بازگرداندن تحریمها «کارشکنی در
قوانین بینالمللی» است.
به گزارش ایسنا ،دمیتری پولیانسکی معاون
نماینده روسیه در سازمان ملل در پیامی
توئیتری درباره تالشها و اقدامات اخیر آمریکا
علیه ایران در سازمان ملل نوشت :بسیار
دردناک است که ببینیم چنین کشور بزرگی
خود را این طور تحقیر کرده و با هذیان گویی
لجوجانه اش با دیگر اعضای شورای امنیت
سازمان ملل مقابله میکند.
او ادامه داد :ما همگی به وضوح در ماه اوت
گفتیم که ادعاهای آمریکا برای فعال کردن
مکانیسم بازگردانی سریع تحریم ها علیه ایرات
غیرقانونی است .آیا واشنگتن ناشنواست؟
او در ادامه نوشت :به نظر می رسد آمریکا
از طریق اعمال خواسته خودخواهانه اش بر
دیگران در زمینه کارشکنی در قوانین بین المللی
ثابت قدم است .آیا این همان «نظام مبتنی
بر قانون» است که در آن قوانین از سوی
هیئت محدودی از کشورها پایهریزی میشوند
و همکاران آمریکایی ما اخیرا سرسختانه از
آن دفاع میکرد هاند؟ آمریکا مدعی شد که
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را باز گردانده
است؛ ادعایی که از سوی اعضای شورای امنیت
و کشورهای اروپایی تکذیب شده و جامعه
جهانی بر غیر قانونی بودن آن تاکید دارد.

