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خارجه  امــور  وزارت  است  الزم  شد.  خواهد   ۲۲31
تأثیرگذاری  جهت  را  گسترده ای  برنامه ریزی های 
دهد.  انجام  آینده  هفته های  حقوقی  تحوالت  بر 
که در ساختار  کرد  البته این نکته را نباید فراموش 
بیشتر  آنچه  متحد  ملل  ســازمــان  امنیت  شــورای 
سیاسی  مــعــادالت  اســت،  پررنگ  موضوعی  هر  از 

کشورهاست.

نتیجه گیری
ادعاهای  بین الملل  حقوق  موازین  اساس  بر 

دلیل  به  اما  نــدارد؛  خاصی  قانونی  وجاهت  آمریکا 
ملل  سازمان  در  کشور  این  ویــژه  سیاسی  جایگاه 
کشور از یک  متحد و نظام بین المللی، تفسیر این 
بین المللی  عرصه  در  آن  اجــرای  ــد  رون بر  موضوع 
توافق  از  آمریکا  خروج  با  رابطه  در  است.  تأثیرگذار 
لحاظ  از  اینکه  با  و  افتاد  اتفاق  همین  نیز  برجام 
جهان  مختلف  کشورهای  دیپلماتیک  و  حقوقی 
اعــام  بــرجــام  از  آمریکا  ــروج  خ بــا  را  خــود  مخالفت 
کــشــورهــای جــهــان از  کــه  کـــرده انـــد، امــا شــاهــدیــم 
این  تحریم های  سایر  و  آمریکا  ثانویه  تحریم های 

موضوع  دربــاره  می کنند.  پیروی  ایــران  علیه  کشور 
توسط  امنیت  شـــورای  تــحــریــم هــای  ــدن  ــردان ــازگ ب
آمریکا نیز بیشتر از آن که حقوق بین الملل و نتایج 
سیاسی  کنشگری  باشد،  اثرگذار  موضوع  حقوقی 
حوزه  در  آمریکا  از  آن هــا  پیروی  میزان  و  کشورها 
کشور  عملی است تأثیر دارد؛ بنابراین تصمیم گیران 
کنند و تنها  نباید با این موضوع منفعانه برخورد 

به دستاوردهای حقوقی قانع باشند.

دستگاه متولیراهکارمعضل

ادعای آمریکا مبنی بر بازگرداندن 
تحریم های شورای امنیت

- برنامه ریزی رسانه ای و دیپلماتیک با هدف تبلیغ محق بودن ایران در افکار عمومی جهانی
کم بین المللی -تاش حقوقی در جهت محکومیت تحریم های یک جانبه آمریکا در محا

-تاش در جهت محکومیت آمریکا توسط نهادهای حقوق بشری به دلیل اعمال تحریم های یک جانبه در 
زمینه های غذا، دارو و ...

-برنامه ریزی برای تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از ایران
-درخواست ارائه نظر مشورتی در رابطه با قطعنامه ۲۲31 از سوی دیوان بین المللی دادگستری از طریق 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

- وزارت امور خارجه
- شورای عالی امنیت ملی

کشورها از تحریم های  پیروی 
آمریکا در عرصه عملی

کشورها  -استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی مانند جنبش عدم تعهد با هدف جلوگیری از همراهی 
با تحریم های آمریکا

کشور ما  که به دلیل تحریم های آمریکا با  کشورهای  -برنامه ریزی دولت جهت اقدام متقابل در قبال 
همکاری نمی کنند

کشورهای اروپایی با تحریم های آمریکا  -اقدامات قانونی مجلس شورای اسامی در صورت ادامه همراهی 
در عرصه عمل

- وزارت امور خارجه
- مجلس شورای اسامی


