
اعتبار كردن منشور سازمان ملل و حقوق : شوراي امنيت در مسير بي1747سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به قطعنامه 

الملل و خروج از دايره عدالت عمل نمودبين  

1747سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به قطعنامه  : 

الملل و خروج از دايره عدالت عمل نموداعتبار كردن منشور سازمان ملل و حقوق بينشوراي امنيت در مسير بي   

شوراي امنيت سازمان ملل  1747ي سيد محمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اظهار تأسف از صدور قطعنامه

اظهار داشت: شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه اخير بار ديگر موضوع ضرورت يي جمهوري اسالمي ايران ي هستهدرخصوص پرونده

منشور سازمان ملل را به چالش كشيد  25ها و اهداف قانوني خود منبعث از ماده حمايت آن سازمان از حقوق ملتها و دولتها در چارچوب برنامه

الملل و خروج از دايره عدالت عمل نمود. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري ناعتبار كردن منشور سازمان ملل و حقوق بيو در مسير بي

دانشجويان ايران )ايسنا(، سخنگوي وزارت امور خارجه با اعالم اينكه تالش شوراي امنيت براي ترغيب جمهوري اسالمي ايران جهت صرفنظر 

ها ناظر بر اراده افكار اي امنيت صورت گرفته است، افزود: اينگونه قطعنامهنمودن از حقوق مسلم و قانوني خود تحت فشار برخي قدرتها در شور

نيز نه تنها خواسته  1747كنند، قطعنامه اي از آن حمايت نميالمللي و منطقهعمومي مردم دنيا بوده و بسياري از كشورها و نهادهاي بين

هاي غيرقانوني نيز منجر خواهد و وظايف شوراي امنيت در تصويب قطعنامه گردد بلكه به عدم رضايت آنان از نقشالملل تلقي نميجامعه بين

المللي متشكل از دولتهاي عضو، موظف به شد. سيد محمدعلي حسيني با تأكيد بر اينكه شوراي امنيت به عنوان ارگاني از يك سازمان بين

نشور سازمان ملل به آن داده شده است را متذكر شد و با اشاره به باشد، لزوم پايبندي شورا به چارچوب اختياراتي كه طبق مرعايت قانون مي

منشور بوده و حقوق  25آميز خود، نقض فاحش ماده يي صلحاينكه تصميم شوراي امنيت در جهت وادار كردن ايران به تعليق برنامه هسته

كار معدودي از اعضاي آن جهت محروم نمودن يك ملت از كند، تالش آشبنيادين مردم ايران از جمله حق توسعه و تحصيل را از آنان سلب مي

در حالي صادر گرديد كه جمهوري اسالمي ايران به  1747حقوق الينفك خود را محكوم نمود. سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: قطعنامه 

و پايبند به معاهده منع اشاعه بوده و تمامي  اي خود نداشته و متعهدالمللي انرژي اتمي هيچگونه انحرافي در برنامه هستهاعتراف آژانس بين

اي خود را تحت نظارت مستمر بازرسان آژانس قرار داده بود لذا از نظر ما قطعنامه صادره ضمن اينكه غيرقانوني و غيرقابل تأسيسات هسته

آميز خواندن برنامه حسيني با صلح توجيه است همچنين در چارچوب وظايف شوراي امنيت سازمان ملل نيز قرار نداشته است. سيد محمدعلي

اي جمهوري اسالمي ايران و مذاكرات بدون شرط و يي ايران بار ديگر آمادگي كشورمان براي رفع هرگونه ابهام در خصوص پرونده هستههسته

 .داراي زمانبندي مشخص را اعالم نمود


