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عضو کمیسیون سیاست خارجی در گفتگو با جام جم آنالین:

طرف ما دولت آمریکاست نه نهادهای داخلی آن/ لزوم اعمال فشار بیشتر بر
دولت اوباما

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با سرقت آمریکا از اموال ایران گفت: ایرن،سازمان ملل و تمام
کشورها باید نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشند چون تعمیم قوانین داخلی به خارج نگرانی جدی برای جامعه بین المللی

به همراه خواهد داشت. این تعمیم مغایر حقوق بین الملل است.

نوذر شفیعی در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنالین، با اشاره به مصادره اموال ایران در آمریکا گفت:رای دیوان عالی
آمریکا در رابطه با این موضوع نشان دهنده تعمیم قوانین داخلی آمریکا به خارج است.این در حالی است که اگر قوانین
داخلی را به خارج تعمیم دهیم به معنی بی اعتبار کردن موازین بین المللی و ارجحیت یافتن قوانین داخلی کشورهاست

که برای اداره جامعه بین المللی مطلوب و مناسب نیست.

وی ادامه داد: ایران،سازمان ملل و تمام کشورها باید نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشند چون تعمیم قوانین
داخلی به خارج نگرانی جدی برای جامعه بین المللی به همراه خواهد داشت. این تعمیم مغایر حقوق بین الملل است و

باید قوانینی فراتر از قوانین داخلی کشورها تنظیم کننده روابط بین کشورها در نظام بین الملل باشد.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به اینکه ما با دولت آمریکا سر و کار داریم و نه نهادهای داخلی آمریکا تصریح کرد: در
سازمان ملل علیه دولت آمریکا شاکی شده ایم و مسئوالن کشورمان نیز عمال از طریق سازمان ملل وارد شده اند و

احتمال دارد در گام بعدی ازطریق دیوان الهه هم شکایت کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفت: فشارهای سیاسی و حقوقی ایران در حال انجام
است و باید از هر طریق دیگری و از مکانیزم های مختلف جهت اعمال فشار بر دولت آمریکا در جهت احقاق حق خود

استفاده کنیم.


