
 هشدار سفارت ایران در تفلیس 
به هموطنان ایرانی 

سفارت ایران در تفلیس از هموطنان ایرانی خواست 
که مراقب افراد سودجو که اقدام به جعل مدارک و 
وکالتنامه برای فروش و انتقال امالک ایرانیان مقیم 

به دلیل کرونا را کرده اند، باشند.
در ای��ن اطالعی��ه آم��ده اس��ت: متاس��فانه اخیراً 
مشاهده ش��ده اس��ت که بعضی از افراد سودجو با 
جعل مدارک و وکالتنامه نسبت به فروش و انتقال 
امالک ایرانی��ان مقیمی که به دلی��ل کرونا امکان 
مراجعت به گرجس��تان را ندارند، اق��دام کرده اند. 
همچنی��ن بعضی از اف��راد به بهان��ه تمدید اقامت 
اینترنتی تقاضای وکالتنامه رسمی و یا بعضا وکالت 
به صورت اس��کایپ را می کنند که ش��دیدا از این 

موضوع باید پرهیز شود.
این سفارتخانه اعالم کرد: درخواست اینترنتی برای 
انجام امور اقامتی نیاز به وکالتنامه ندارد و متقاضی 
می تواند رأسا نس��بت به ثبت درخواست اینترنتی 

اقدام کند.
سفارت ایران در گرجستان همچنین به هموطنان 
ایران��ی توصیه کرد که از ارائه مدارک حتی کپی به 
افراد غریبه جدا خودداری کرده و شخصا بر امورات 

اداری خود نظارت کنند. مهر 

آماده بازگشایی گذرگاههای زمینی با 
عراق هستیم

معاون س��فیر تهران در بغداد گفت که ایران آماده 
بازگشایی گذرگاههای مرزی با عراق و از سر گیری 

تبادالت تجاری و انتقال کاالست.
موسی طباطبایی به وبسایت المربد عراق گفت که 
ایران امیدوار اس��ت طرف عراق��ی تمامی مقدمات 
الزم برای از س��ر گیری تب��ادالت تجاری را فراهم 
س��ازد و این اقدام در راستای منافع دو ملت عراق 

و ایران است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی گذرگاههای 
مرزی با منطقه کردس��تان عراق باز اس��ت و انواع 
کااله��ا از ای��ن گذرگاهها عبور می کن��د؛ افزود: ما 
تمام��ی تجهی��زات الزم برای تس��ت کاالها و افراد 
جه��ت اطمینان از عدم آلودگی ب��ه ویروس کرونا 
را آماده  کرده ایم تا هیچ نگرانی در خصوص انتقال 
ویروس از ایران به عراق یا بالکعس وجود نداش��ته 

باشد. صداوسیما 

واکنش ونزوئال به تحریم آمریکا علیه 
ناخداهای ایرانی 

ب��ه دنبال اق��دام آمری��کا در تحریم پن��ج ناخدای 
خطوط کش��تیرانی ایران، وزیر خارجه ونزوئال این 

اقدام کاخ سفید را محکوم کرد.
خورخه آریزا در توییتی بدین منظور نوشت: »اقدام 
قه��ری علیه این ناخداها نش��انه دیگ��ری از نفرت 

ترامپ  از مردم ونزوئال است.
وزارت خزانه داری آمریکا پنج ناخدای نفتکش های 
دخی��ل در انتق��ال بنزین ای��ران به ونزوئ��ال را در 
فهرس��ت تحریم ق��رار داد.  در بیانی��ه ای که روی 
وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته این 
۵ فرد به دلیل »مرتبط بودن با خطوط کشتی رانی 
جمهوری اس��المی ایران« در فهرست تحریم قرار 

گرفته اند. باشگاه خبرنگاران

رایزنی تلفنی جاللی و ریابکوف 
س��فیر ای��ران و مع��اون وزی��ر خارجه روس��یه در 
گفت وگوی��ی تلفنی درباره آخری��ن وضعیت برجام 
و تح��رکات غیرقانون��ی آمریکا در راس��تای تمدید 

تحریم های تسلیحاتی ایران به رایزنی پرداختند.
کاظم جاللی با سرگئی ورشنین معاون وزیر خارجه 
روسیه  درباره تحوالت منطقه  به ویژه اوضاع سوریه 

تلفنی گفت وگو کرد.
در حال��ی که آمریکا همه عزم خ��ود را جزم کرده 
تا تحریم های تس��لیحاتی ایران ک��ه مهر ماه پایان 
می پذی��رد را تمدید کند، روس ها ای��ن موضوع را 

قابل تمدید نمی دانند. 
در همی��ن خص��وص، بلومبرگ به نق��ل از برخی 
دیپلمات ها گ��زارش کرد که واش��نگتن در تالش 
اس��ت تا تحریم های تسلیحاتی س��ازمان ملل علیه 

ایران را به صورت نامحدود تمدید کند.
وزیر امور خارجه آمریکا هم عنوان کرد که با انقضای 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در ماه اکتبر، اروپا 
و آسیا در چنگ ایران خواهد بود.وزیر امور خارجه 
آمریکا چهارشنبه چهارم تیرماه هم ابراز امیدواری 
کرد کش��ورش بتواند تحریم های تس��لیحاتی علیه 
ایران را تمدید کندگفتنی اس��ت ای��ران بر مبنای 
توس��عه مناس��بات با کشورهای همس��ایه و حتی 

کشورهای اروپایی تاکید زیاد دارد.
 تسنیم 

اخبار

نماین��ده دائ��م ایران در س��ازمان مل��ل متحد مفاد 
قطعنامه پیش��نهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت 
تسلیحاتی ایران را در تضاد با قطعنامه ۲۲۳۱، مردود 

و اشتباهی ویرانگر برای شورای امنیت دانست.
مجی��د تخت روانچ��ی این مطلب را در یک نشس��ت 
خبری مطرح کرد که عمده مباحث آن درباره ادعای 
آمریکایی ها برای مش��ارکت آنها در قطعنامه ۲۲۳۱ 
و امکان اس��تفاده از مکانیسم ماش��ه در بازگرداندن 

تحریم های مربوط می شد. مایک پامپئو وزیر خارجه، 
کل��ی کرافت نماین��ده دائم آمریکا در س��ازمان ملل 
متح��د و برایان هوک نماینده وی��ژه آمریکا در امور 
ایران در نشس��ت های مختلف خب��ری و دیپلماتیک 
با این ادبیات س��خن گفتند که ممنوعیت تسلیحاتی 
ایران »باید« تمدید ش��ود. ظاهراً هنوز بر این باورند 
ک��ه قدرت بالمن��ازع جهانی هس��تند و بقیه اعضای 
شورای امنیت به ویژه اعضای دائم آن، حلقه  به گوشانی 

هس��تند که جز فرمانب��رداری، کار دیگ��ری ندارند، 
از این رو، هوک در نشس��ت غیرعلنی و غیررس��می 
ش��ورای امنیت ش��رکت کرد تا قطعنامه پیشنهادی 
خ��ود را برای ممانعت از خروج ای��ران از محدودیت 
موقتی تسلیحاتی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح 

کند اما نتیجه آن چیزی نبود که تصور می کردند.
وزی��ر خارجه ترامپ ک��ه این روزها ب��ه وزیر نفرت 
هم مشهور شده اس��ت، مدعی شد اگر این قطعنامه 
تصویب نشود، آنها برای اس��تفاده از مکانیسم ماشه 
مج��از خواهند بود و به س��خنان تقطیع ش��ده ای از 
اوباما و جان کری استناد کرد. اما نماینده دائم ایران 
در س��ازمان ملل متحد این گونه پاس��خ داد که »ما 
همچون بس��یاری دیگ��ر بر این عقیده هس��تیم که 
ایاالت متحده حق قانونی برای اس��تفاده از مکانیسم 

ماشه را ندارد«. صداوسیما 

گزارش
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هدی  دهقان  بذرافشان

ناظرن سیاس��ی بر این باورند؛ آنچه که در ش��ورای حکام 
اتفاق افتاد در واقع محصول عملکرد 7 سال گذشته وزارت 
خارجه اس��ت و س��بب ش��د تمام آنچه که طی سال های 

گذشته انجام داده بود به باد فنا رود.
ش��ورای حکام آژانس انرژی اتمی، چند روز پیش با ۲۵ رای 
موافق، 7 رای ممتنع و ۲ رای مخالف به قطعنامه پیشنهادی 
س��ه کش��ور اروپایی، آلمان و فرانس��ه و بریتانیا، رای مثبت 
داد. روس��یه و چین دو کش��وری بودند که به این قطعنامه 
رای منفی دادند. این قطعنامه از ایران خواس��ته است بدون 
فوت وقت با بازرس��ان آژانس همکاری کند و به آن ها اجازه 
دسترس��ی به مراکز مش��کوک به فعالیت هسته ای را بدهد. 
کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، گفته اس��ت ایران این قطعنامه را کامال رد می کند و 
»اقدام مقتضی و مناسب« را در واکنش به آن نشان خواهد 
داد. دولت ایران درخواست بازرسی آژانس از دو مکان اعالم 
نشده در قطعنامه شورای حکام را مبتنی بر »ادعاهای واهی 
و بی اساس« دشمنان ایران می داند. رافائل گروسی، مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست اخیر شورای 
حکام آژانس ان��رژی اتمی گفت که ایران بیش از چهار ماه 
اس��ت که اجازه بازرسی از دو مرکز مشکوک به فعالیت های 
هس��ته ای را نمی دهد. ناظران سیاسی پیرو عملکرد وزارت 
خارجه در تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران نظرات 

مختلفی مطرح کرده اند که در ذیل آمده است.

وزارت خارجه کامال ناموفق بود 
محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی 

درباره عملکرد وزارت خارجه در تصویب قطعنامه ش��ورای 
ح��کام علیه ایران  گفت: آنچه که در ش��ورای حکام اتفاق 
افت��اد در واق��ع محصول عملکرد 7 س��ال گذش��ته وزارت 
خارجه اس��ت. وی افزود: این عملکرد هفت س��اله و برخی 
دخالت ها در دیپلماس��ی کشورمان سبب شد تا ما در واقع 
بعد از حجم انبوده مذاکرات و نشس��ت ها به جایی برس��یم 
که ش��وری ح��کام علیه ما قطعنامه ده��د و تمام آنچه که 
طی س��ال های گذشته انجام داد به باد فنا رود؛ این نشان 
می ده��د وزارت خارج��ه در آن رون��دی ک��ه تحت عنوان 
اعتمادس��ازی از آن یاد می برد کام��ال ناموفق و روش های 

کارآمدی نبوده است.
این اس��تاد دانش��گاه اظهارداش��ت: نگرش دوستان وزارت 
خارجه به مقوله موضوع هسته ای نگاه کامال خیال پردازانه 
و غی��ر واقع��ی بود چراکه اگر ما مس��یر درس��تی را پیش 
می رفتیم نمی بایس��ت بعد 7 سال آژانس بین المللی اتمی 

علیه ملت ایران قطعنامه دهد.

وی با طرح این س��وال که از ای��ن پس وزارت امور خارجه 
چه می تواند بکند؟ بیان کرد: مهمترین کاری که دس��تگاه 
دیپلماسی برای یک سال آینده و به منظور جبران بخشی 
از زیان ها از جمله زیان های سیاس��ی و اقتصادی می تواند 
انجام دهد اینکه  نگاهش را تصحیح و بر اس��اس نگاه واقع 
بیانانه و فهم منطق حاکم بر روابط بین الملل عمل کند. 

وی خاطرنش��ان ک��رد: منط��ق روابط بین المل��ل مذاکره 
نیست، قدرت اس��ت، یعنی هر کشور بر مبنای قدرتی که 
دارد می توان��د از حقوق خودش بهره برداری کند؛ اگر یک 
کش��ور فاقد قدرت باشد از هیچ کدام از حقوقش نمی تواند 
به��ره برداری کند ک��ه امیدواریم دوس��تان وزارت خارجه 

براین مبنا حرکت کند. 

عملک���رد دس���تگاه دیپلماس���ی باید ب���ا فرآیندهای 
کارشناسی پیش رود

ابوالفضل ظهروند کارش��ناس مسائل سیاست خارجی درباره 

عملکرد وزارت خارجه در تصویب قطعنامه شورای حکام علیه 
ایران  گفت: باید مواضع نماینده ایران در آژانس بین المللی 
اتمی و البته دستگاه دیپلماسی با در نظر گرفتن شاخص هایی 
مورد بررسی موش��کافانه قرار گیرد؛ اینکه نماینده ایران چه 
ق��در اثر گذار برای تصویب نش��دن این قطعنامه و البته بعد 
از تصویب چه نوع واکنش نش��ان داده است.  وی افزود: باید 
بدانیم شرایط آرای منفی، مثبت و ممتنع علیه قطعنامه ضد 
ایران��ی با چه ترکیبی بوده اس��ت که ارزیابی این مس��اله در 
بررسی عملکرد دستگاه دیپلماسی اثر گذار است؛ اینکه بدانیم 
کشوری که پیشتر به اینگونه قطعنامه ها رای منفی می داده 

ااالن چرا به قطعنامه علیه ایران رای مثبت داده است؟ 
سفیر سابق ایران درافغانستان بیان داشت: با تاکید بر اینکه 
عملکرد دس��تگاه دیپلماسی باید با فرآیندهای کارشناسی 
پیش رود، بخش��ی از آن به خ��ود مدیران و تصمیم گیران 
وزارت خارج��ه ب��ر می گردد و بخش��ی از آن نیز مربوط به 

حوزه بین الملل است 
به باور ظهروند؛ اینکه  وزارت خارجه چه نوع مواضعی بعد 
از تصویب قطعنامه ضد ایرانی داش��ته اس��ت قابل بررسی 
اس��ت، اینکه سکوت کنیم و یا اینکه موضعی پیش بگیریم 
تا در ادامه فش��ار، علیه ملت ایران کاهش و از پیامد ورود 
پرونده ایران به ش��ورای امنیت ممانعت کنند، بسیار نکته 
حائز اهمیتی است که وزارت خارجه باید به آن توجه کند. 
وی گفت: ولی در کل بخش��ی از شرایط حاکم در تصویب 
قطعنام��ه ضد ایرانی در ش��ورای حکام به مس��ئولیت های 
وزارت خارج��ه بر می گردد و بخش��ی نیز مرتبط با تصمیم 
گیری های مس��ئوالن باالتر کش��ورمان است و اساسا نباید 
می گذاش��تیم کار به سمت برجام پیش رود؛ ۳کشوری که 
االن باید بدهکار جمهوری اس��المی ایران باشند هم اکنون 

مبتکر تحریم و قطعنامه ضد ایرانی شده اند. 
اینک ارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی خاطرنشان کرد: 
حتی باید ۵ گامی که جمهوری اس��المی ایران در کاهش 
تعهدات  برجامی انجام می داد از طریق دیپلماسی رسانه ای 
در توضی��ح چرایی  این گام ه��ا قوی تر عمل می کردیم که 

متاسفانه در این زمینه هم کارنامه موفقی نداشتیم.
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ارزیابی ناظران سیاسی از عملکرد وزارت خارجه در قطعنامه ضد ایرانی

آنچه اتفاق افتاد حاصل عملکرد 7 سال گذشته است

برجام نباید نابود شود
دبیر کل س��ازمان ملل متحد از برج��ام به عنوان گامی مهم در نظام منع 
اش��اعه نام برد و خواس��تار حفظ این توافق هسته ای شد. آنتونیو گوترش 
از برجام به عنوان گامی مهم در منع اش��اعه هس��ته ای یاد کرد و گفت: 
»نوز معتقدیم باید برای جلوگیری از نابودی برجام هر اقدامی انجام شود. 

اظهارات گوترش در شرایطی مطرح شده که دولت آمریکا تالش ها ضد این 
توافق هس��ته ای را تشدید کرده است. کلی کرفت، نماینده آمریکا در سازمان 

ملل و برایان هوک، نماینده آمریکا در امور ایران در خصوص قطعنامه پیش��نهادی 
واش��نگتن برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران توضیحاتی را به شورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد ارائه کردند. وبگاه رس��می وزارت ام��ور خارجه آمریکا ضمن 
مخابره این خبر نوش��ت: محدودیت های تس��لیحاتی ایران ذی��ل قطعنامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت سازمان ملل متحد هجدهم اکتبر به پایان می رسند. فارس

کارزار فشار علیه ایران موفق بوده
وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که سیاست موسوم به فشار حداکثری 
علیه ایران موفق بوده است. مایک پامپئو به به اختالفات ادعایی آمریکا 
با اروپا بر س��ر ایران اشاره کرد و گفت: تردیدی وجود ندارد که کارزار 
فش��ار حداکثری علیه ایران موفقیت آمیز بوده اس��ت. مایک پامپئو در 

ای��ن مصاحبه ایران را به نق��ض تعهداتش در برجام متهم کرد. او گفت: 
»ایرانی ها انتخاب کرده اند که تعهداتشان در برجام را نقض کنند. پامپئو با 

نقل اظهاراتی از رئیس جمهور پیشین این کشور گفت که هیچ کشوری نمی تواند 
مانع بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران ش��ود. پامپئو این جمله را از 
رئیس جمهور سابق آمریکا نقل کرد: اگر در هر زمانی ایاالت متحده معتقد باشد 
که ایران به تعهداتش پایبند نبوده اس��ت، هیچ کش��ور دیگ��ری نمی تواند این 

توانایی را از ما سلب کند. ایرنا 

حمایت ایران از ونزوئال غیرقابل قبول است
وزیر خزانه داری آمریکا مدعی ش��د که هرآنکس از دور زدن تحریم های 
آمریکا توس��ط ایران حمایت کند، هدف  تحریم های آتی واشنگتن قرار 
خواهد گرفت. استیون منوچین گفت: وزارت خزانه داری هرآنکس که از 
ایران در  دور زدن تحریم های آمریکا حمایت و رفتارهای بی ثبات کننده 

آن ها در سراسر جهان را تقویت کند، هدف تحریم های وزارت خزانه داری 
قرار خواهد گرفت. وی با غیرقابل قبول دانستن همکاری ایران و ونزوئال گفت: 

دولت)آمریکا(  از اختیارات خود برای ایجاد اختالل در این امر استفاده خواهد کرد. 
این در حالی اس��ت که سیدعباس موسوی بامداد روز پنجشنبه در توییتی نوشت: 
اقدام عاجزانه آمریکا علیه اش��خاص ایرانی  تنها نشانگر شکست سخت آن چیزی 
است که "فشار حداکثری" خوانده می شود. به رغم فشار آمریکا، ایران و ونزوئال در 

مقابله با تحریم های غیرقانونی آمریکا ثابت قدم هستند. تسنیم 

  

مهمانپرست:

آژانس هویت خود را از 
دست داد

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: شورای حکام 
متاس��فانه هویت مس��تقل خود را از دست داده است و 
به ویژه کش��ورهای اروپایی که ط��رف اصلی ما در برجام 

بودند، خود بانی صدور قطع نامه شدند.
رامین مهانپرس��ت در خصوص قطع نامه ش��ورای حکام 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی علیه ای��ران، گفت: ما 
به عنوان عضو سازمان انرژی اتمی و کشوری که معاهده 
»ان. پی. تی« را امضا کردیم، در قبال تعهداتی که برای 
صلح آمیز بودن فعالیت هایم��ان داده ایم، باید از حقوقی 
برخوردار باشیم. وی افزود: این حقوق در جهت پیشرفت 
دانش هس��ته ای برای اهداف صلح آمیز کش��ورمان است 
و بای��د امکانات این پیش��رفت در اختیار م��ا قرار گیرد. 
متاسفانه به دلیل فشارهای سیاسی و روند غلطی که در 
رسیدگی به مس��ئله هسته ای در عرصه بین الملل ایجاد 
ش��ده، کشورهایی که صاحب تسلیحات هسته ای بوده و 
هستند و حتی کش��ورهای دیگر را تهدید به استفاده از 

سالح اتمی می کنند، داور شده و کشورهای مستقلی که 
برای اهداف صلح آمیز به دنبال دانش هس��ته ای هستند، 

تحت فشار قرار می دهند.
سفیر سابق کش��ورمان در لهستان گفت: بعد از معاهده 
برجام تحریم هایی که ناعادالنه علیه کشورمان وضع شده 
بود، به حالت تعلیق درآمد، قرار بر این بود که کشورهای 
طرف این توافق هسته ای، روند تسهیل آخرین فناوری ها 
ب��ه ایران را در پیش گرفت��ه و روابط اقتصادی خود را با 
کش��ورمان توس��عه دهند. یکی از موضوعات نیز در این 
حوزه لغو تحریم های تسلیحاتی بود که طبق برجام، پنج 

سال بعد از امضای توافق هسته ای باید برداشته شود.
مهمانپرست اظهار داش��ت: آمریکایی ها بعد از روی کار 
آمدن ترامپ، به تعه��د خود پایبند نبودند و با خروج از 
برجام نش��ان دادند که روی حرف آمریکایی های به هیچ 
وجه نمی توان حساب کرد. وی تاکید کرد: بعد از خروج 
آمریکا از برجام، واشنگتن تالش کرد تا بیشترین فشارها 
که به گفته خودش��ان شدیدترین میزان فشار علیه یک 
کش��ور در نظام بین الملل است، علیه ایران اجرایی شود 
و در این مس��یر از روش های مختلفی استفاده کردند تا 
دیگر کش��ورها را تهدید کنن��د و در نتیجه برجام عماًل 
برای ایران هیچ منفعتی نداش��ته و گش��ایش اقتصادی 

ایجاد نکند.  مهر 

انور قرقاش:

امارات به دنبال رابطه خوب 
با ایران است

مش��اور دولت امارات عربی متح��ده در امور خارجه در 
مصاحب��ه ای علیرغ��م تأکید بر لزوم رواب��ط خوب میان 
ام��ارات و کش��ورهای همس��ایه از جمله ای��ران بر پایه 
احترام به حاکمیت کش��ورهای عرب��ی، اتهاماتی را علیه 

ایران مطرح کرد.
ان��ور قرق��اش در خص��وص تأثی��ر پیروزی ج��و بایدن 
مع��اون رئیس جمه��ور پیش��ین آمری��کا در انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری نوامبر امس��ال و روابط با ایران گفت: 
هرگونه تغییر سیاس��ت ایران موضوعی است که در گذر 

زمان مشخص خواهد شد.
وی در ادامه ضم��ن تأکید بر لزوم برقراری روابط خوب 
میان کشورهای منطقه گفت: ما به دنبال برقراری روابط 
خوب با تمامی بازیگران منطقه هستیم، خواه ایران باشد، 
خواه ترکیه یا اسرائیل باشد اما در مواجهه با این کشورها 
مسئله احترام حاکمیت کشور امارات بسیار حائز اهمیت 
است. قرقاش در پاسخ به سؤال مجری شبکه سی ان بی 

سی درباره حمله اردیبهشت سال گذشته به دو نفتکش 
عربستان  در بندر »فجیره« امارات و روابط فعلی ایران و 
امارات توضیح داد: »نشست هایی میان گاردهای ساحلی 
ای��ران و امارات متحده عربی صورت گرفته اس��ت اما از 
زمان شیوع ویروس کووید-۱۹، دیداری با مقامات  ایران 
صورت نگرفته است. ایران هم به نوعی با مسئله کووید-
۱۹ درگیر بوده اس��ت. مس��ئله مهمی )که در روابط دو 
کشور مهم است( این است که باید اقداماتی انجام گیرد 
که مورد اول تالش برای دوری کردن از تنش   ها است.ما 
مش��کالتی با ایران داریم اما منافع ایجاب می کند که از 

تنش در منطقه خلیج )فارس( دوری کنیم.
مقام های آمریکایی از جمله جان بولتون مش��اور امنیت 
ملی سابق کاخ سفید، انفجار نفتکش های در خلیج فارس 
را به مین های دریایی ایران نسبت داده بودند که وزارت 
خارجه ایران ضمن درخواست برای تحقیقات درباره این 
زمینه، تمامی اتهامات واشنگتن در این زمینه را رد کرده 
بود. مشاور دولت امارات عربی متحده در امور خارجه با 
مطرح کردن اتهاماتی علیه ایران مدعی شد: منطقه آبی 
خلیج  )ف��ارس( چندان بزرگ نیس��ت و به همین علت 
منفعت در آن اس��ت که از تن��ش  در این منطقه دوری 
کنیم. با توجه به اینکه ایران  در حال بس��ط دادن خود 

است. ایرنا 

نماینده ایران در سازمان ملل:

  قطعنامه پیشنهادی آمریکا اشتباهی ویرانگر 
برای شورای امنیت است


