
 نقش ملکه انگلیس در کودتای 
28 مرداد

طبق اسنادی که به تازگی کش��ف شده، »الیزابت 
دوم«، ملک��ه بریتانیا نقش��ی مهم ام��ا بنابر ادعای 
مط��رح شده ناخواسته در کودت��ا علیه نخست وزیر 

وقت ایران در سال 1332 ایفا کرده است.
نقش ملکه انگلیس در کودتای 28 مرداد

طبق اسنادی که به تازگی توسط یک مورخ کش��ف 
شده، ملکه انگلیس در کودتای 28 مرداد سال 1332 
که برای برکناری دولت »محمد مصدق« طرح ریزی 
شد، نقشی مهم ایفا کرده است، نقشی که در گزارش 
ی��ک روزنامه انگلیسی ادعا شده ناخواسته و ناشی از 
اشتباه آمریکایی ها بوده است.روزنامه انگلیسی »دیلی 
می��ل« گزارش داد در س��ال 1۹۵3 »آنتونی ایدن«، 
وزی��ر خارج��ه وقت انگلی��س در ح��ال برنامه ریزی 
کودتای��ی علیه محمد مصدق، نخست وزیر ایران بود. 
مص��دق دو سال قب��ل از آن، رای موافق به نفع ملی 

کردن میادین نفتی ایران به دست آورده بود.
بنابر این گزارش، برای بازگرداندن کنترل انگلیس 
بر نف��ت ایران، ایدن می خواس��ت مصدق را با شاه 
که متحد قدرت های غربی از جمله فرانسه، آمریکا 
و انگلی��س بود، جایگزین کند. ام��ا شاه که مجاب 
نش��ده بود، ترجیح می داد زندگی بی دغدغه تری را 
در تبعی��د بگذراند. او بعد از برکن��اری، زندگی در 
ایتالیا را آغاز کرده ب��ود. بر اساس گزارش روزنامه 
دیل��ی میل، ایدن که به دنب��ال راهی برای متقاعد 
کردن شاه بود، تلگرافی را به واشنگتن فرستاد و از 
آن ها خواست با اعمال فش��ار بر شاه، وی را مجبور 
کنن��د در ایران بمان��د تا کودتا انج��ام شود. ایدن 
در آن زمان سوار کش��تی لوک��س »آراِم اِس کوئین 

الیزابت« بود که اقیانوس اطلس را می پیمود.
بع��د از آن، تلگرافی از آمریکا ب��ه سفیر واشنگتن 
در ته��ران ارسال شد ک��ه محت��وای آن، این بود: 
وزارت خارج��ه امروز عصر ب��ه ما خبر داد پیامی را 
از ایدن ک��ه از سوی ملکه الیزابت ارسال شده بود، 
دریاف��ت کرده که در آن ملکه درباره تحوالت اخیر 
در ارتب��اط با شاه ابراز نگرانی کرده و در عین حال 
ابراز امیدواری کرده که بتوان راهی را برای منصرف 

کردن وی )شاه( از ترک ایران پیدا کرد.
ادع��ای مطرح شده این است که مقامات آمریکایی 
ب��ه قدری پیام ایدن را بد برداشت کردند که تصور 
کردن��د وی از طرف ملکه الیزاب��ت این سخنان را 
گفته و متوجه نش��دند که نام کشتی ای که وی بر 

آن سوار بوده ملکه الیزابت بوده است.
»ریچارد آلدریچ« یک��ی از مورخانی که این اسناد 
مهم را در آرشیو واشنگتن یافته به نشریه »تایمز« 
انگلیس گفت: در ۴۰ سال کار من به عنوان مورخ، 
ای��ن شگفت آورتری��ن مجموعه اسن��ادی است که 
تاکنون دی��ده ام. »لوی هندرس��ون« سفیر آمریکا 
سپ��س در حالی ک��ه شاه ایران آماده ف��رار بود، با 
همراه��ان وی دیدار ک��رد. او در تلگرافی نوشت به 
وزیر ارشد شاه گفته که به نفع کشور است که شاه 
در ایران بماند. او افزود که به این وزیر گفته پیامی 
را از شخصیت��ی که با شاه رواب��ط دوستانه ای دارد 
دریاف��ت کرده که این شخصیت ه��م تلویحاً گفته 

بهتر است که شاه در ایران بماند.
پروفس��ور آلدریچ گف��ت شکی نیست ک��ه شاه از 
توضیحات سفیر متوجه ش��د که منظور وی از آن 
شخصیت، الیزابت دوم بوده است. شاه در سفری به 
انگلیس در سال 1۹۴8 با ملکه که هنوز ملکه نشده 
ب��ود، دیدار کرده بود. بنابر این گزارش، شاه پس از 
آن، تصمیم ب��ه ماندن گرفت و کودت��ا با موفقیت 

انجام شد. مصدق در اوت 1۹۵3 برکنار  شد.
به نوشته دیلی میل، آمریکایی ها خیلی زود متوجه 
اشتب��اه ب��زرگ دیپلماتیک خود شدن��د، اما آن را 
مخفی کردند. در تلگرافی که بعداً از سوی مقامات 
این کش��ور به »جان فاستر دال��س«، وزیر خارجه 
رئیس جمهور آیزنهاور ارس��ال شد، آن ها عمیقاً در 

خصوص این اشتباه ابراز تاسف کردند. فارس

 آمریکا به زودی جلوی ملت ایران 
زانو خواهد زد

سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در پاسخ 
ب��ه ابراز خرسن��دی مقام آمریکایی از نتایج فش��ار 
تحریم ه��ا علیه م��ردم ایران تاکید ک��رد: به زودی 

جلوی ملت ایران هم زانو خواهید زد.
سیدعباس موسوی سخنگ��وی وزارت امور خارجه 
کشورمان در پاسخ به ابراز خرسندی مقام آمریکایی 
از نتایج فشار تحریم ها علیه مردم ایران تاکید کرد: 
دولت��ی که سیاستش مبتنی بر »فش��ار بر گردن« 
چه مردم خودش و چه م��ردم جهان باشد، باید از 
تروریسم اقتصادی و فش��ار بر مردم عادی خرسند 
باش��د. وی ادامه داد: اما دیدید نه گردن ملت ایران 
بلکه زان��وی شما ُخرد شد. ب��ه زودی جلوی ملت 

ایران هم زانو خواهید زد. وزارت خارجه

اخبار گزارش

ه��ر روز که به زمان لغو تحریم ه��ای تسلیحاتی جمهوری 
اسالمی ایران نزدیکتر می شویم، از یک سو اقدامات آمریکا 
برای جلوگیری از لغو تحریم ها بیش��تر می شود و از سوی 
دیگر نگرانی ه��ای ایاالت متحده آشکارتر، ام��ا آنچه که از 
برآیند مخالفت آمریکا ب��ا لغو تحریم های تسلیحاتی ایران 
نمای��ان است، شکست زودهنگام رژی��م آمریکا است که با 
مخالفت های دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل رقم 

خورده است.
روسیه و چین ب��ا تصمیم آمریکا قاطعانه مخالف هستند و 
حتی اتحادیه اروپا نی��ز علیرغم میل باطنی خود، تلویحاً با 
سیاس��ت آمریکا در جلوگیری از لغو تحریم های تسلیحاتی 

ایران مخالف است.
اقدام یکسوی��ه آمریکا در استم��رار تحریم های تسلیحاتی 
ایران از هم اکنونب��ا شکست روبرو شده است و همین امر 
باعث عصبانیت بیش��تر سران آمریکا به ویژه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کش��ور شده که در درون ایاالت متحده 

با چالش های سنگینی روبرو است.
ترام��پ اکنون ب��ا دو معضل سنگین درگی��ر است، نخست 
وی��روس کرونا که ه��ر روز بر تع��داد مبتالی��ان آمریکا و 
مرگ نش��ای از بیماری کرونا افزوده می ش��ود و مهمتر از 
آن اعتراض��ات گست��رده ای است که ب��ه خاطر قتل فجیع 
یک سیاه پوس��ت به دست پلیس مینیاپولیس آغاز شده و 

همچنان ادامه دارد.
برخوردهای خش��ن و وحش��یانه پلیس و ارت��ش آمریکا با 
مردم معترض این کشور ناآرامی ها را گسترش داده است.

ب��ا وجود ناتواتی در اداره کش��ور از س��وی مقامات ایاالت 
متح��ده آمریکا، این کش��ور همچنان ب��ر سیاست های ضد 
ایران��ی خ��ود ادام��ه می دهد و سع��ی دارد فش��ارها را بر 
جمه��وری اسالم��ی افزایش دهد. آنچه ک��ه از برجام باقی 
مانده قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است که 
ب��ر اساس آن زمان پایان لغ��و تحریم های تسلیحاتی ایران 
نزدیک است. مهر ماه سال جاری این تحریم ها لغو می شود 
و در ای��ن میان،  روسیه و چین مخالفت سیاست آمریکا در 

جلوگیری از لغو تحریم ها هستند.
تحریم ه��ای اقتصادی که بر اساس برج��ام لغو شده بود نیز 
بر اساس قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل اجرا شد، اما 
آمریکا تحریم ه��ای یکجبانبه اقتصادی خ��ود را علیه ایران 
اعمال کرد و برخی کشورهای هسمو نیز با این تصمیم آمریکا 
همراهی کردند. ایران با لغو تحریم های تسلیحاتی می تواند به 
صادرات سالح اقدام کند و البته نیازهای دیگر خود را در این 
زمینه برآورده سازد. جمهوری اسالمی ایران اکنون در زمینه 
تولید سالح به مرحله ای رسیده است که می تواند با صادرات 

یک منبع درآمد ارزی برای خود ایجاد کند.
سالح ه��ای تولید شده در ایران ازمایش خود را تاکنون در 

مقاطع گوناگون به ویژه در جنگ با داعش پس داده اند.
ارت��ش و نیروهای مردمی عراق با بهره گیری از سالح های 
ساخت ای��ران توانستند به جن��گ تروریست های تفکیری 

وهابی داعش بروند و در سوریه نیز چنین شد.

ای��ران در زمین��ه هواپیماهای جنگن��ده نیازهایی دارد که 
روسیه می تواند این نیازها را تأمین کند.

در هر حال همه پیش بینی ها نشان از شکست اقدام آمریکا 
علی��ه لغو تحریم های تسلیحاتی ای��ران خبر می دهد که با 
وق��وع آن، یک شکست سیاسی سنگین برای دولت ترامپ 
رقم خواه��د خورد. در همی��ن زمینه وزی��ر خارجه چین 
در هفت��ه گذشته نامه ای درباره برنام��ه هسته ای ایران به 

دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کرد.
رادی��و بین المللی چی��ن در این باره گزارش داد؛  وانگ یی 
وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه 18 خرداد )7 ژوئن( به 
آنتونی��و گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیکوالس ده ریویر 
نماینده فرانسه در سازم��ان ملل و ریاست دوره ای شورای 
امنیت، نامه ای را درب��اره برنامه هسته ای ایران ارسال کرد 
و خواست��ار توزیع آن به عنوان سن��د رسمی میان اعضای 

شورای امنیت شد.
وان��گ ی��ی در نامه خود نوشت��ه اس��ت: »توافقنامه برجام 
در ب��اره مساله هست��ه ای ایران با قطعنام��ه شماره 2231 
ش��ورای امنی��ت سازمان ملل منطبق اس��ت و نتیجه مهم 
دیپلماسی چند جانبه و عنصر اصلی سیستم منع گسترش 
سالح های هسته ای بین الملل��ی به شمار می آید. آمریکا 

ب��ه طور یک جانبه از برج��ام خارج شده و تحریم های یک 
جانب��ه غیرقانونی علیه ایران را از سر گرفته و این عملکرد 
توافقنام��ه و قطعنامه شماره 2231 ش��ورای امنیت نقض 
ک��رده است. ما از ای��االت متحده می خواهیم که از تحریم 
های ی��ک جانبه و "مدیریت درازدستان��ه" که هیچ پایه و 
اساس��ی در حقوق بین المللی ندارد ص��رف نظر کند و به 
مسی��ر صحیح یعنی پی��روی از برج��ام و قطعنامه شورای 
امنی��ت بازگردد و ب��ه اتفاق طرف های دیگ��ر، برای حفظ 
سیستم بین المللی من��ع گسترش سالح های هسته ای و 

صلح و ثبات خاورمیانه تالش کند.«
وان��گ یی نوشته: »چی��ن قاطعانه از اعتب��ار قطعنامه های 
ش��ورای امنیت سازمان مل��ل و برجام حراس��ت می کند 
و ب��ا اقدام آمریک��ا در تالش برای تصوی��ب تمدید تحریم 
تسلیحات��ی علیه ایران در ش��ورای امنیت موافقت نخواهد 
کرد و ب��ر آن است که همه مف��اد قطعنامه شماره 2231 
ش��ورای امنیت از جمله قسمت مرب��وط به موضوع تحریم 
تسلیحات��ی باید با دقت ب��ه اجرا گذاشته ش��ود. آمریکا با 
خروج از برجام، دیگر بخشی از این توافقنامه نیست و حق 
ن��دارد از شورای امنیت بخواهد س��از و کار ماشه مبنی بر 

"ازسرگیری سریع تحریم ها" را فعال کند.«

وان��گ یی در این نامه خاطرنش��ان ک��رد: »حفظ و اجرای 
برجام تنه��ا راه صحیح برای حل مسئل��ه هسته ای ایران 
اس��ت و اولویت اصلی کنونی، پیروی از اصل "عملیات گام 
به گ��ام و برابر" و پیش رفتن به س��وی ازسرگیری اجرای 
کامل برجام توسط ای��ران درکنار تضمین منافع اقتصادی 
این کشور و برقراری مجدد توازن بین تعهدات و اختیارات 
برجامی است. چین برای حف��ظ برجام و قطعنامه شورای 
امنی��ت و چندجانبه گرای��ی و پیش رفتن ب��ه سوی حل 
موضوع هسته ایران به روش سیاسی، با طرف های مختلف 
و جامع��ه بین المللی همک��اری خواهد کرد. در عین حال، 
م��ا همچنین از حقوق و منافع مش��روع خود قاطعانه دفاع 
خواهی��م کرد. سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز 
ب��ا ارسال نامه ای به دبیرکل سازم��ان ملل و فرانسه رئیس 
دوره ای شورای امنی��ت، آمریکا را به ایجاد تنش با ایران و 
نقض برج��ام و قطعنامه شماره 2231 محکوم کرده است. 
انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا نیز بیانیه مشترکی 
ص��ادر و تأکید کردند که آنها ب��ه تالشهای خود به منظور 

حفظ برجام ادامه خواهند داد.
در این ب��اره یک کارشناس مسائل سیاس��ی با بیان اینکه 
آمریک��ا به دلیل خروج از برجام نمی تواند از مکانیزم ماشه 
استف��اده کند، گفت: در حقیق��ت آمریکا با خروج از برجام 
چنی��ن حق��ی را از خود سلب ک��رد و نمی تواند در حقوق 

بین الملل چنین ادعایی کند.
حس��ن بهش��تی پ��ور در مصاحبه ب��ا برنامه »ب��دون خط 
خوردگی« رادی��و گفت وگو با اشاره ب��ه اینکه آمریکایی ها 
از ش��ورای امنی��ت درخواست فعال ک��ردن مکانیزم ماشه 
را کرده اند، گف��ت: از سوی مقاب��ل، وزرای خارجه روسیه 
و چین اعالم کردند چون آمریکایی ها از برجام خارج شده 
ان��د، حق ندارند از شورای امنیت بخواهند مکانیزم ماشه را 
فعال کنند. وی درباره نیت آمریکایی ها از طرح این موضوع 
اظهار کرد: آمریکایی ها قص��د دارند بین برجام و قطعنامه 
2231 جدای��ی قائل شوند و آن ه��ا را دو سند جدا بدانند 
درحالی که قطعنامه 2231 برجام را ذیل قطعنامه قرار داده 

است و حتی یک کلمه از آن نیز کاسته نشده است.
کارشناس مسائل سیاسی با تصریح بر اینکه قطعنامه 2231 
عیناً برجام را پذیرفته است و آمریکا نمی تواند بخشی از آن 
را قبول کند و بخش دیگر را نپذیرد، عنوان کرد: کشورها یا 
تمام قطعنامه های شورای امنیت را می پذیرند و یا تمام آن 
را رد می کنند و نمی توانند بخشی از آن را نپذیرند و بخش 
دیگ��ری را بپذیرند. وی با ی��ادآوری این موضوع که ایاالت 
متح��ده آمریکا به قطعنامه 2231 شورای امنیت رای داده 
است، عنوان کرد: آمریکا در اقدام نابخردانه در اردیبهش��ت 
سال ۹8 از برجام خ��ارج شد و فکر کرد ایران ظرف شش 
ماه تمام خواسته های آمریکا را می پذیرد. آمریکایی ها وقتی 
مش��اهده کردند دو سال از خروج آن ه��ا از برجام گذشته 
است و ب��ه اهدافی که می خواستن��د، نرسیدند، حاال قصد 
دارن��د ای��ران را زیر فصل هفت ش��ورای امنیت ببرند و در 

واقع مکانیزم ماشه را اجرا کنند.
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مسئ��ول ویژه امور ای��ران در وزارت خارجه آمریکا با طرح ادعاه��ای بی اساس علیه 
جمهوری اسالمی ایران گفت که ترامپ آماده گفت وگو با تهران است.

برای��ان هوک، مسئول ویژه امور ای��ران در وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه 
العربی��ه مدعی شد: زمانی که به عربستان سفر کردم، سالحی که ایرانی ها به حوثی 
ها می دهند را دیدم. من در سفرم به ریاض در رابطه با تهدیدات حوثی ها با خالدبن 

سلمان، معاون وزیر دفاع عربستان رایزنی کردم.
وی گف��ت: آمریک��ا نمی خواهد که نسخ��ه دیگر ح��زب اهلل را در مرزهای عربستان 
ببیند. واشنگتن در تالش است که هرگونه حمایت مالی ایران به حوثی ها را متوقف 
کن��د و راهبرد ما در رابطه با ای��ران در سه محور است؛ تحریم های اقتصادی، انزوای 
دیپلماتیک و تهدید به استفاده از قدرت نظامی بازدارنده. این مقام آمریکایی در رابطه 
ب��ا سوریه نیز مدعی شد گفت: ه��دف ما خارج کردن نیروهای ایرانی از سوریه است، 
شب��ه نظامیان ایرانی تحرکات خود در خاک سوریه را از سر گرفته اند و به شمال این 
کش��ور منتقل شدند. هوک گفت که هزینه بازسازی سوریه ۴۰۰ میلیارد دالر خواهد 
ب��ود و روسیه این هزینه را پرداخ��ت نمی کند و ما نیز تا زمان خروج کامل نیروهای 

ایرانی از سوریه هیچ پولی برای بازسازی این کشور پرداخت نخواهیم کرد.
وی در ادام��ه مدع��ی شد: ایران 7۰ درص��د از بودجه حزب اهلل لبن��ان را می دهد و 
سیاست ه��ای آمریک��ا علیه تهران ح��زب اهلل را ضعیف کرد ت��ا جایی که سید حسن 
نص��راهلل دبیرکل این ح��زب درخواست کمک رسانی کرد. ما از نتایج تحریم هایی که 
علیه حزب اهلل وضع کردیم خوشنود هستیم و از اقدام آلمان در قرار دادن این حزب 
در لیس��ت تروریست ها تمجید می کنیم. برای��ان هوک در ادامه گفت وگوی خود با 
این شبکه سعودی مدعی شد: حزب اهلل لبنان که ایران آن را ساخت همان مشکالتی 

را برای مردم لبنان ایجاد خواهد کرد که ملت ایران از آن رنج می برد.
وی گف��ت: نسبت به تمدید تحریم ه��ای تسلیحاتی علیه ایران خوشبین هستیم و با 
ه��م پیمانان خود برای تمدید ای��ن تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت تالش می 
کنی��م. رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که 

انتخابات ایران جعلی بوده و ملت ایران مستحق "انتخابات حقیقی" است!
برایان هوک گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آماده مذاکره با ایران است 
و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور نیز شروطی برای این مذاکره وضع کرده است. 

وی همچنین مدعی شد که ایران نفوذ خود در عراق را از دست داده است.
اظهارات هوک در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پیش 

از این به اظهارات ترامپ درباره توافق با ایران واکنش نشان داده بود. ایسنا

هوک: 

ترامپ آماده مذاکره با ایران است

یک شکست مفتضح سنگین 
در انتظار آمریکا

واکنش ظریف به تحریم دیوان بین المللی کیفری از سوی آمریکا
وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان در واکنش ب��ه تحریم چند مق��ام دیوان 
بین الملل��ی کیفری از س��وی دولت آمریکا، از سک��وت جامعه جهانی در 
برابر زورگویی آمریکا انتقاد ک��رد. محمدجواد ظریف در پیامی توئیتری 
نوشت: »دیوان بین المللی کیفری اکنون از سوی گنگسترهایی که خود را 

دیپلمات جا می زنند، مورد اخاذی قرار گرفته است. چه اتفاق دیگری باید 
رخ دهد تا جامعه جهانی بیدار شود و نتایج ساکت نشستن در برابر این زورگو 

]آمریکا[ را حس کند؟ و دیگر چه کسی را آمریکا باید مورد ارعاب قرار دهد تا آنها 
که ساکت نشسته اند، متوجه شوند که شاید خودشان مورد بعدی باشند؟« دونالد 
ترام��پ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی، تعدادی از مقامات دیوان 
بین المللی کیفری )دی��وان الهه( که گفته می شود در تحقیقات بین المللی درباره 

جنایات نظامیان آمریکایی در عراق نقش داشته اند صادر کرد. تسنیم

نگرانی صهیونیسم نژادپرست از فروریختن نمادهای نژادپرستی
دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد، صهیونیسم نژاد پرست بیش 
از هر حکومتی از فروریختن نمادهای نژادپرستی در غرب نگران است، 

چون می داند پس از مجسمه ها نوبت آنان است.
علی شمخان��ی در توئیتی نوشت: »حال که ن��دای "اّن اکرمکم عنداهلل 

اتقیک��م" از پ��س قرن ها ب��ه گوش جهانی��ان رسیده شای��د صهیونیسم 
نژادپرست بیش از هر حکومت��ی از فروریختن نمادهای نژادپرستی در غرب 

نگ��ران باشد، چون می دانند پس از مجسمه ها نوب��ت آنان است.« آمریکا اعالم 
کرد که سر مجسم��ه »کریستف کلمب«  کاشف آمریکا چهارشنبه شب به وقت 
تهران در شهر »بوستون« پایتخت و بزرگترین شهر ایالت »ماساچوست« از سوی 
معترضان به تبعیض نژادی قطع شد. معترضان خواستار از بین بردن مجسمه ها و 

بناهای تداعی کننده برده داری و استعمارگران در آمریکا هستند. فارس

سفیر ایران در وین خواستار استرداد مفسدان فراری شد
سفی��ر ایران در وین به دیدار خود ب��ا مدیر اجرایی جدید دفتر مقابله با 
ج��رم و مواد مخدر سازم��ان ملل اشاره کرد و نوش��ت؛ مفسدان فراری 
که اموال عمومی و مردم را غارت کرده و اکنون در بهش��ت امن برخی 
کشور های غربی پناه گرفته اند، موضوع این دیدار و گفت وگو بود. کاظم 

غریب آبادی تاکید کرد: در این گفت وگو خواهان ورود جدی دفتر یاد شده 
ب��ه موضوع استرداد این مجرمین و همچنین است��رداد اموال به غارت رفته 

شدم. غریب آبادی2۰ خرداد نیز با ارسال نامه ای به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره رفتار غیرقانونی و متخلفانه آمریکا در قبال تعهدات بین المللی خود در 
حوزه همکاری های هسته ای و ایجاد ممانعت در این زمینه، این اقدامات را مغایر با 
مفاد مواد 2 و 3 اساسنامه آژانس، ماده ۴ معاهده عدم اشاعه، قطعنامه های کنفرانس 

عمومی آژانس، برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند. میزان
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