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سياست

درخواست عربستان علیه ایران
وزیر مشاور در امور خارجه حکومت سعودی در تبعیت کامل از سیاست های خصمانه آمریکا تمدید تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران را خواستار

شد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از تسنیم، خبرگزاری عربستان گزارش داد که عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان با تکرار ادعاهای واهی
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر نقض مکرر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت، خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران شد.

ادعای الجبیر در نشست خبری مشترک با برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام علیه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا مطرح شد.

اواسط خردادماه سال جاری «کلی کرافت» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز اعالم کرد که پیش نویس قطعنامه ای را که خواستار تمدید تحریم های
تسلیحاتی علیه ایران است ،میان اعضای شورای امنیت از جمله روسیه توزیع کرده است.

برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید دست کم ۹ کشور عضو شورای امنیت با آن موافقت کنند و در عین حال قطعنامه از
سوی هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) وتو نشود.

روز سه شنبه چند دیپلمات غربی در مصاحبه با نشریه آمریکایی فارن پالیسی اعالم کردند که قطعنامه پیشنهادی آمریکا -که از امروز چهارشنبه بررسی و
بحث درباره آن در شورای امنیت آغاز می شود- برخالف تبلیغات دولت ترامپ از حمایت کافی در شورای امنیت برخوردار نیست و احتماالً این قطعنامه حتی

بدون در نظر گرفتن وتوی آن از سوی روسیه و چین، به تصویب نخواهد رسید.
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دندان ازدست رفته ات را همین امروز ایمپلنت کن و راحت شو!

بیمه مستمری چیست ؟

دریل پرقدرت رونیکس را امروز زیر قیمت بازار بخرید

تخفیف 25% این کفش چرم اصل مردانه را از دست ندهید!

زانو درد دارید؟ با خرید این محصول تمام دردهای مفاصل شما از بین میرود

https://www.hamshahrionline.ir/service/Iran
https://www.hamshahrionline.ir/news/526792/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/service/Iran/foreignpolicy
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=b85d7e74-730f-4755-a1e1-e59ef60170a5&rid=127368&cid=13253&wid=1111&t=1597387164016&redir=https%3A%2F%2Fclinicmodern.com%2Fimplant-form2
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=dcad2e98-33d7-4dc1-bede-070f2244bc9d&rid=128829&cid=14179&wid=1111&t=1597387164016&redir=https%3A%2F%2Fmelico.ir%2Fannuity-insurance
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=05bc510f-cfdf-41e5-8e6d-2b9e5d23a8e2&rid=129256&cid=12792&wid=1111&t=1597387164016&redir=https%3A%2F%2Faffstat.adro.co%2Fclick%2Ff84a4ee4-618f-4f02-828b-a6c64e3a668c
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=380c9ce4-950b-48e7-b6b9-021c0c250e07&rid=117445&cid=11866&wid=1111&t=1597387164016&redir=https%3A%2F%2Faffstat.adro.co%2Fclick%2F80d44b7b-ed3d-4672-80af-7ac6403f33c8
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=f1eee9b9-1801-4a7d-b7b7-77d9bab3d759&rid=126300&cid=15123&wid=1111&t=1597387164016&redir=http%3A%2F%2Farapeacepain1.ir%2F

