
به برجام برگردیم؟!
الیزابت وارن س��ناتور دموک��رات آمریکا در توئیتی 
درخصوص ضرورت بازگش��ت آمری��کا به برجام، با 
بیان اینکه سیاست های دونالد ترامپ باعث انزوا و 
تضعیف امنیت آمریکا می ش��ود، تاکید کرد: بیایید 
دوباره به برجام برگردیم.این س��ناتور دموکرات در 
توئیتی نوش��ت: فقط کشورهای مش��ارکت کننده 
در توافق هس��ته ای ایران م��ی توانند تحریم های 
س��ازمان ملل علیه این کش��ور را اعم��ال کنند اما 
دونال��د ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این توافق 
خارج ش��ده اس��ت.الیزابت وارن نوش��ت: سیاست 
ترام��پ در قبال ایران امنیت ما را کاهش می دهد 
و م��ا را در بین متحدان آمریکا منزوی تر می کند.

  ایرنا

تقابل بسیار خطرناک 
مدیر کل پیشین آژانس اتمی با هشدار درباره تقابل 
آمریکا با دیگر کش��ورها در ش��ورای امنیت بر س��ر 
برجام، گفت مر قانون و اعتبار ش��ورای امنیت باید 

حفظ شود.
 در ادام��ه واکنش های منف��ی جهانی به تالش های 
بی پایه و یکجانبه ایاالت متحده در ش��ورای امنیت 
ب��رای فعال س��ازی مکانیس��م موس��وم به ماش��ه و 
بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران، این 
بار واکنش »محمد البرادعی« مدیر کل پیشین آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را در پی داش��ت.البرادعی در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »تقابل بی سابقه در شورای 
امنیت بین آمریکا و دیگر کش��ورهای جهان درباره 
حق داش��تن یا نداشتن ذیل برجام، بسیار خطرناک 
است. جدای از مواضع سیاسی درباره ایران، ُمِرّ قانون 
باید رعایت ش��ود و اعتبار دقیق شورای امنیت باید 

حفظ شود«. فارس

 ادعای تضعیف شورای امنیت 
»گیلعاد اردان« همس��و ب��ا تالش های غیرقانونی و 
غیرمنطقی آمری��کا برای بازگردان��دن تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران، مدعی ش��د اگر ش��ورای 
امنیت تحریم ها را بازنگرداند، اقتدارش و همچنین 
توانایی اش در تصمیم گی��ری در خطر نابودی قرار 
می گی��رد. »گیلع��اد اردان« نماین��ده تل آوی��و در 
س��ازمان مل��ل در گفت وگ��و با رادی��و ارتش رژیم 
صهیونیستی مدعی شد اگر شورای امنیت سازمان 
مل��ل تحریم ها علی��ه ایران را بازنگردان��د، اقتدار و 
همچنی��ن توانای��ی اش در تصمیم گی��ری در خطر 

نابودی قرار می گیرد. ایسنا

برگزاری نشست بعدی کمیسیون 
مشترک برجام

نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی در وین 
در پیامی توییتری جزئیاتی را درباره برگزاری نشست 
بعدی کمیسیون مشترک برجام اعالم کرد. میخائیل 
اولیانوف در صفحه توییترش نوشت: تایید شده است 
که نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام در سطح 
مدیران سیاسی در تاریخ ۱ سپتامبر)۱۱ شهریور( در 

وین برگزار خواهد شد.  ایسنا

اخبار گزارش

وزرای دفاع جمهوری اس��المی ایران و روس��یه در مسکو 
ضمن تاکید بر لزوم توسعه مناسبات دو کشور اعالم کردند 
که راهبرد مش��ترک دو کش��ور می تواند زمینه ساز تحقق 

صلح و امنیت در جهان شود. 
 امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
دردیدار با س��رگئی ش��ایگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه با 
تقدیر از مواضع مثبت و س��ازنده دولت روسیه در تحوالت 
چند ماه اخیر و بطور ویژه در مخالفت با قطعنامه اخیر ضد 

ایرانی آمریکا اظهار داش��ت: با توجه به اس��تمرار تهدیدات 
علیه دو کشور تقویت هر چه بیشتر همکاری های تهران و 

مسکو امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینک��ه دیدارها و رایزنی های 
هر دو کش��ور در سطوح عالی بطور مرتب و رضایت بخش 
در جریان است گفت: جمهوری اسالمی ایران و روسیه در 
س��ال های اخیر یک تالش هدفمند و مشترک برای مقابله 
ب��ا یکجانبه گرایی و سیاس��ت قلدرمأبان��ه آمریکا و دولت 

ترامپ در منطقه را شروع کرده اند.
وزی��ر دفاع تصریح کرد: واکنش واقع گرایانه ش��ورای امنیت 
سازمان امنیت ملل و رد قطعنامه ضد ایرانی اخیر آمریکا در 
خصوص تمدید ممنوعیت های تسلیحاتی علیه ایران، یکبار 
دیگر ضمن اینکه شکس��ت بزرگی را برای آمریکا و متحدین 
منطقه ای این کش��ور رقم زد، مخالفت جهانیان با سیاست 
های خصمانه و غلط را نش��ان داد.امیر حاتمی با بیان پاسخ 
کش��ورهای عضو برجام به درخواس��ت آمریکا در استفاده از 
مکانیس��م ماش��ه و بازگش��ت تحریم ه��ا گفت: ای��ن اقدام 
کش��ورهای عضو برجام ضربه محکم دیگری ر زیاده خواهی 
ه��ای آمریکا بوده اس��ت.وی اصافه کرد: اطمین��ان دارم که 
راهبرد مشترکی که تهران و مسکو در حل مشکالت و مسائل 
منطقه ای انتخاب کرده اند ، می تواند فارغ از سیاس��ت های 
یکجانبه گرایان��ه آمریکا ، صلح و ثبت و امنیت را در منطقه 
بوجود آورد .س��رگئی شایگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه نیز 
در این دیدار ارتش��بد شایگو وزیردفاع روسیه در این دیدار با 
ابراز خرسندی از س��ومین حضور وزیر دفاع جمهوری ایران 
در روسیه گفت : ایران و روسیه اهداف و منافع مشترکی در 

عرصه معادالت منطقه ای و بین المللی دارند.
س��رگئی ش��ایگو با اش��اره به روابط عمیق و راهبردی دو 
کش��ور در همه زمینه ها گف��ت : در حوزه دفاعی و امنیتی 
نیز چش��م انداز همکاری های ایران و روسیه ، روبه توسعه 
است.سرگئی ش��ایگو بر ضرورت تداوم همکاریهای منطقه 

ای در جهت ایجاد صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
گفتنی اس��ت در پایان این دیدار امیر حاتمی برای تقویت 
هم��کاری های دو جانبه از س��رگئی ش��ایگو برای حضور 
در ایران دعوت به عمل آورد.ش��ویگو در دیدار با س��رتیپ 
حاتم��ی تأکید ک��رد که همکاری میان روس��یه و ایران به 
طور مداوم در حال گس��ترش اس��ت و به صورت تدریجی 
از محدودیت های مرتبط با ش��یوع کرونا خارج می شود.این 
مقام دفاعی روسیه با تأکید بر لزوم همکاری دفاعی مسکو 
و تهران گفت: »ایران شریک راهبردی روسیه است. روابط 
میان کشورهای ما با سطح باالیی از گفت وگوهای سیاسی 
و درک متقابل ش��ناخته می شود. در حال حاضر همکاری 

میان روسیه و ایران همواره در حال توسعه است«.
این مقام دفاعی روس��یه با اش��اره به شیوع کرونا ادامه داد 
که علیرغم وضعیت دشوار مربوط به شیوع کرونا، ارتباطات 

میان مسکو و تهران همچنان »فشرده و متمرکز است«.وی 
توضیح داد: »وضعیت شیوع و همه گیری )کرونا( به تدریج 
در حال بازگشت به وضعیت عادی است. ما در حال بازگشت 
به برگزاری رویدادهای مهم چندجانبه هستیم«.شویگو در 
ادام��ه تصریح کرد که هی��أت ایرانی می توان��د در رویداد 
بین المللی »ارتش ۲۰۲۰« که از دوم تا هش��تم ش��هریور 
برگزار می شود، با جدیدترین تسلیحات روسیه آشنا شوند. 
وی توضیح داد: »امس��ال، تصمیم گرفتیم که همایش های 
بین المللی نظامی-فنی ارتش و بازی های بین المللی ارتش 
جهانی را با یکدیگر ترکیب کنیم و هیأت ایرانی می تواند با 
جدیدترین مدل های تس��لیحات و تجهیزات نظامی روسیه 
آش��نا شود«.پیش از این شویگو اعالم کرده بود که بیش از 
۲5 هزار دستگاه تجهیزات و تسلیحات نظامی در نمایشگاه 

ارتش ۲۰۲۰ به نمایش گذاشته خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران از سامانه پدافند هوایی و موشکی 
اس۴۰۰ روس��یه در نمایش��گاه ارتش ۲۰۲۰ بازدید کرد. 
امیر س��رتیپ امی��ر حاتمی پیش از افتتحایه نمایش��گاه از 
بخ��ش ه��ای مختل��ف آن از جمله س��امانه ه��ای پدافند 
موش��کی بازدید کرد.امیر حاتمی همچنی��ن از بالگردهای 
میل ۳5، کاموف۲۲۶ ت ، س��امانه پدافند هوایی پنتس��یر 
اس، نفربرهای��ی با قابلیت پرتاب هوایی و آخرین تجهیزات 

و فناوری های دفاعی روسیه دیدن کرد.
پیش از این نیز رزمایش مش��ترک ایران، روس��یه و چین 
برگزار ش��د که بازتاب جهانی داش��ت چنانکه یک نش��ریه 
سوئیس��ی برگزاری رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه 
و چی��ن در آبهای خلیج فارس را حامل پیامی روش��ن به 
کشورهای منطقه و غربی ارزیابی کرد.نشریه »نویه زوریخر 
س��ایتونگ« چاپ س��وئیس، ایران در بحبوحه فش��ارهای 
غرب، با چرخش به س��وی ش��رق تالش می کند موقعیت 
سیاس��ی و نظام��ی خود را تقویت کند و در همین راس��تا 
برای نخس��تین بار رزمایش دریایی مش��ترک با روس��یه و 
چی��ن برگزار کرد.این رزمایش پی��ش از همه حامل پیامی 
روشن به »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا است که 
از زمان خروج یکجانبه از توافق هسته ای با ایران و اعمال 
تحریم های جدید، سیاس��ت »فش��ار حداکثری« و انزوای 

ایران را در دستور کار قرار داده است
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روزنام��ه دولتی چی��ن در مطلبی به شکس��ت تحریم ه��ای آمریکا علیه 
کشورهای مختلف و آثار منفی آن بر اقتصاد و سیاست واشنگتن پرداخت 

و این سیاست را سبب پایان خود آمریکا دانست.
بعد از بیانیه مش��ترک روز پنجشنبه انگلیس، فرانسه و آلمان در رد طرح 
آمریکا ب��رای بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل علی��ه ایران، »مایک 
پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی نوشت که واشنگتن در 

بازگرداندن تحریم ها کوتاه نخواهد آمد.
به نوش��ته روزنامه »گلوبال تایمز«، جهان این روزها به تحریم ها بی اعتنا 
ش��ده زیرا سال های گذش��ته نش��ان داده در صحنه جهانی کار زیادی از 
دس��ت آمریکا برنمی آید جز تحریم کردن یا تهدید به تحریم و در نتیجه 
آمری��کا در حال ضربه زدن ب��ه خود و دور کردن متحدانش اس��ت.بنابر 
این گزارش، اعمال تحریم، روش��ی اس��ت که آمریکا مرتب از آن استفاده 
می کند تا کشورهایی را که دشمن خود می داند به امتیازدهی وادار کند. 
گرچه این تحریم ها برای توس��عه کشورهای تحت تحریم مشکالتی ایجاد 
کرده، نتایج مورد نظر آمریکا را در پی نداشته و برعکس، بتدریج خطراتی 

را علیه منافع آمریکا به همراه داشته است.
در ادام��ه این مطلب، درباره اثرات تحریم ها بر کش��ورهای مختلف آمده 
است: ایران از س��ال ۱۹۷۹ تحت تحریم های آمریکا قرار دارد که اقتصاد 
آن را تح��ت فش��ار قرار داده اما این کش��ور پابرجا مانده و قصد تس��لیم 
ش��دن در برابر آمریکا را ندارد.روس��یه هم یکی از کش��ورهایی است که 
طبق داده های مرکز مطالعات اس��تراتژیک و بین المللی مستقر در آمریکا، 
تاکن��ون بیش از ۶۰ دور تحریم علیه افراد، ش��رکت ها و نهادهای دولتی 
این کش��ور بین س��ال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ اعمال شده است. با این حال 

تحلیل ها نشان داده روسیه با این تحریم ها سازگار شده و توانسته ذخایر 
ارزی و ط��الی خ��ود را برای محافظت از اقتص��ادش ایجاد و توانایی های 

دفاعی ملی خود را در این دوران سخت حفظ کند.
کوبا، نمونه دیگری است که طوالنی ترین محاصره اقتصادی در تاریخ را پشت 
س��ر گذاشته اس��ت. آمریکا زمانی این تصور را داشت که می تواند از طریق 
تحریم ها دولت کاسترو را سرنگون کند تا این که در دوران ریاست جمهوری 
»باراک اوباما« متوجه ش��د این خواسته به واقعیت نمی پیوندد. اوایل سال 
۲۰۰۹ اتاق بازرگانی آمریکا تخمین زد تحریم علیه این کشور حوزه کارائیب 
ساالنه ۱.۲ میلیارد دالر به اقتصاد آمریکا ضربه زده است.در خصوص چین 
هم بعد از آن که آمریکا هوآوی، غول فناوری چینی را مورد حمله قرار داد، 
این ش��رکت توانست رشد فروش بزرگی را در س��ال ۲۰۱۹ داشته باشد و 
همچنین رشد حدود ۱۳ درصد را در نیمه اول سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل تجربه کند. در مجموع، سرکوب شرکت های فناوری چینی 
توس��ط آمریکا باعث می شود تقویت تحقیق و توسعه فناوری آن ها تسریع 
یاب��د. متحدان آمریکا هم از این تحریم ها در امان نبوده اند. اوایل اوت س��ه 
س��ناتور آمریکایی هشدار دادند که واشنگتن می تواند بندر »زازنیتس« در 
آلمان را به دلیل ساخت خط لوله گاز نورد استریم-۲ که آلمان را به روسیه 
متصل می کند، تحت تحریم های اقتصادی شدید قرار دهد. به نوشته گلوبال 
تایمز، آمریکا زمانی که تحریم هایش را در سراسر جهان اعمال می کند توقع 
دارد متحدان��ش آن ها را تایید و حمایت کنند، در حالی که خودش منافع 
آن ها را نادیده می گیرد. مثاًل در ارتباط با پروژه نورد استریم یا مسئله ایران، 
آمریکا نیاز بزرگ متحدان اروپایی اش به نفت روسیه و خاورمیانه را نادیده 

گرفته است.  فارس

تحریم های بی معنی واشنگتن پایان خود آمریکاست

در دیدار وزرای دفاع ایران و روسیه تاکید شد

راهبرد مشترک تهران- مسکو 
برای امنیت جهان 

سفر گروسی ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد
غریب آبادی گفت: ضروری اس��ت سفر مدیرکل آژانس به تهران، موجب 

اعاده اعتماد ایران به آژانس شود.
س��فیر و  نماینده دائم کش��ورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، با 
توجه به سفر پیش روی مدیرکل آژانس به تهران، در صفحه اینستاگرام 

خود نوشت: همانگونه که قبال اعالم شد، رافائل گروسی مدیرکل آژانس، 
به ایران سفر می کند.  در همین حال وی گفت که اعتماد ایران به آژانس در 

ماه های اخیر صدمه دیده است. ضروری است که سفر مدیرکل به ایران، موجب 
اعتمادس��ازی ش��ود. این سفر، ارتباطی با مکانیس��م به اصطالح ماشه ندارد و به 
خواست آمریکا هم نیست بلکه در چارچوب دعوت طرف ایرانی انجام می پذیرد. 
سفیر ایران تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد دیگران روابط آژانس و ایران را به ویژه 

در شرایط حساس فعلی مدیریت کنند.  ایسنا

 ترس از ایران »توهم« است
س��فیر روس��یه در بیروت اعالم کرد، تالش برای حذف حزب اهلل منجر 
به نابودی لبنان خواهد ش��د و ایجاد توهم ترس از ایران اهداف خاص 
خود را دنبال می کند. »الکساندر زاسپکین« سفیر روسیه در لبنان که 
مأموریتش در این کشور تمام شده، در گفت وگویی با شبکه »المیادین« 

ب��ر لزوم همکاری تمام��ی طرف های لبنانی برای ح��ل وضعیت کنونی 
تأکید کرد. زاس��پکین درباره اختالفات در جهان عرب گفت، دلیل بیش��تر 

این اختالفات سیاسی است نه فرقه ای. مثال ترس از )گرایش های( توسعه طلبانه 
ایران، یک توهم اس��ت تا توجه از نزاع عربی-اسرائیلی به سمت مسأله رویارویی 
میان شیعه و سنی یا فارس عرب برود.وی ادامه داد، یکی از اصول ثابت روسیه، 
احترام به حاکمیت کشورهای دیگر است مثال هدف مسکو در سوریه حمایت از 

حاکمیت این کشور و بازگردان حاکمیت دولت بر تمام اراضی بوده است.

خرید موشک از ایران ایده خوبی است
رئیس جمهور ونزوئال خرید موش��ک از ایران را ایده خوبی دانسته و از 

وزیر دفاع خود خواست تا در این باره با ایران گفت وگو کند.
»نی��کالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال در واکنش به ادعای همتای 
کلمبیایی خود مبنی بر تصمیم کاراکاس برای خرید موشک از ایران، 

از این ایده استقبال کرد. 
در همی��ن حال مادورو در جلس��ه هیأت دولت که به صورت مس��تقیم از 

تلویزیون ونزوئال نیز پخش ش��د، خطاب به »والدیمی��ر پادرینو« وزیر دفاع این 
کشور تلویحاََ گفت که چرا ایده خرید موشک از ایران به ذهن خودشان نرسیده 
ب��ود.وی در ادامه اف��زود: »پادرینو، چه ایده خوبی که با ای��ران صحبت کنیم و 
ببینیم چه موش��ک های کوتاه، میان و دور بردی دارند و با توجه به روابط عالی 

ما با ایران، امکان ]خرید[ آن را بررسی کنیم«.

در ادام��ه اعتراض ها به سیاس��ت های ضد ایرانی آمریکا در 
شورای امنیت، وزیر خارجه روسیه ضمن نسنجیده خواندن 
استدالل های آمریکا برای فعالسازی مکانیسم ماشه، تأکید 
کرد که برنامه ایاالت متحده برای احیای تحریم های ایران، 

در نهایت اقتدار شورای امنیت را از بین می برد.
»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه در گفت وگو با 
ش��بکه تلویزیونی »روسیه-۱«، هشدار داد که طرح آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم های ایران می تواند به از بین  رفتن 

اقتدار شورای امنیت منتهی شود.
وی در این گفت وگو که بخش��ی از آن در وب س��ایت وزارت 
خارجه روس��یه قرار گرفته بود، تصریح کرد که تالش آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم های ایران احتماال به رس��وایی جدی 

در شورای امنیت سازمان ملل منجر خواهد شد و در نهایت 
اقتدار این س��ازمان را تضعیف کن��د. این دیپلمات روس که 
احتم��ال داد ای��االت متحده آمریکا تالش کند تا با توس��ل 
به »روش های قانونی و ش��به  حقوق��ی« تحریم های الزام آور 
بین الملل��ی را علیه ای��ران بازگرداند، گفت: »ما با ش��رکای 
آمریکایی و دیگر اعضای ش��ورای امنیت در نیویورک و دیگر 
پایتخت ها در حال همکاری هستیم. متوجه شدیم که اکثریت 
قریب به اتفاق کش��ورها متوجه نادرستی و غیرسازنده بودن 
این تالش )آمریکا علیه ایران( هستند. به هرحال این تالش 
نتیجه ای نخواهد داشت اما ممکن است در نهایت به رسوایی 
و شکاف بسیار جدی در شورای امنیت سازمان ملل منتهی 

شود و در نهایت اقتدار این سازمان را تضعیف کند«.

وزی��ر خارجه روس��یه با ی��ادآوری خروج دو س��ال پیش 
دولت ترامپ از برجام گفت: »مس��ئله اینجاس��ت که یکی 
از کش��ورهای حام��ی قطعنامه مورد توافق درب��اره برنامه 
هسته ای ایران )قطعنامه ۲۲۳۱( اعالم کرد که به تعهداتش 
پایبند نخواهد بود اما در عین حال از دیگران تقاضا می کند 
که از پیش��نهادات و توصیه های این کشور پیروی کنند«.

وی س��پس اینگونه ادامه داد: »آنه��ا اعالم کردند که هیچ 
کش��وری نمی تواند در تنبیه ایران ب��رای نقض توافقی که 
آمریکا از آن خارج ش��ده اس��ت، مانع ایاالت متحده شود. 
گرچه بسیار متناقض و نسنجیده به نظر می رسد، اما اوضاع 
به این ش��کل اس��ت. آمریکا اعالم کرده ک��ه به تعهداتش 
)ذیل برجام( برای عدم وضع تحریم های جدید علیه ایران، 
لغ��و محدودیت های فعل��ی و صدور مجوز ب��ه ایران برای 
مش��ارکت کامل در تجارت بین المللی و تبادالت اقتصادی 
پایبن��د نخواهد بود. ایاالت متحده می گوید که آنها به این 
تعهدات عمل نخواهند کرد و بعالوه، بقیه را نیز از عمل به 

تعهداتشان در قبال ایران منع خواهد کرد«.

الوروف در ادامه تالش های آمریکا برای به روز رسانی برجام 
از جمله تالش برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 
که در اکتبر ۲۰۲۰ )۲۷ مهرماه( منقضی می ش��ود، اش��اره 
کرد و گفت که نه روسیه و نه دیگر طرفین برجام هیچ گونه 
اس��اس قانونی، سیاس��ی یا اخالقی در »به استهزاء گرفتن 
تصمیمات شورای امنیت س��ازمان ملل و خود شورا  به این 
شیوه ظالمانه« نمی بینند.وی با اشاره به اقدام اخیر واشنگتن 
در ارائه قطعنامه تمدید تحریم های ایران در ش��ورای امنیت 
گفت: »ما به وضوح برای شرکای آمریکایی خود توضیح دادیم 
اما با اینحال، آنها تصمیم خود را برای ارائه قطعنامه مربوطه 
اتخاذ کرده بودند. تنها یک کشور-جمهوری دومینیکن- به 
هم��راه ایاالت متحده از آن حمایت کرد. روس��یه و چین به 
مخالفت با آن پرداختند. ۱۱ عضو باقیمانده شورای امنیت از 
جمله کشورهای اروپایی از دادن رأی به آن امتناع ورزیدند 
بنابراین حتی نیازی به اس��تفاده از وتو نشد زیرا تنها زمانی 
نیاز )به استفاده از حق وتو( می شود که آراء کمتر از ۹ مورد 

نباشد. اینبار فقط دو رأی وجود داشت«. ایسنا

  روسیه دوباره به آمریکا هشدار داد

اقدامات ضد ایرانی نابودگر اقتدار شورای امنیت است


