هربامداد در سراسر کشور
ناطقنوری در حرم امام(ره):

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

بدترینافراد
کسانی هستند که
دو بهمزنی میکنند

از زنانی که قربانی
اشتباهاتمردان

قبیلهشانمیشوند
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توصیهرئیسجمهور:

لحنها را دوستانه
و برادرانهتر کنیم
3

وزارتدفاعروسیه:کشتهشدن
البغدادیرابررسیمیکنیم

کشتهشدنابوبکربغدادی

برایچندمینبار!
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جزئیات انهدام عملیات
تروریسته ا در سه شهر
2

فقدانسیستمتهویهمناسبدرخوابگاه

دانشجوپزیدراهواز!
20

َدم
مسعود شجاعی
گـرم!
بازتابدرخواست

کاپیتانتیمملیفوتبال

ازرئیسجمهور
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برجام همچنان با عارف
نفسمیکشد تا 1404
گزارش آفتاب یزد از مصوبه جدید سنای آمریکا برای تحریم ایران

انحالل شورای عالی

از آنکه دولت حســن روحانی با هجمه دلواپســان
آفتاب یزد -گروه سیاســی« :برجام در معرض
چه خواهد کرد ،پاسخ به یک پرسش بدیهی ،مهم تر
خطر» .این گزاره را برنی سندرز سناتور دموکرات بر
به نظر میرسد:
زبان جاری میکند .او پس از
علی خرم:
«برجام چه میشود؟»
مصوبه ضد ایرانی ســنا این
جمله را توئیت کرده اســت.
این مصوبه
جزئیات مصوبه سنا
نگرانی این ســناتور میانه
رو در عین ناعادالنهبودنش
آمریکایی اکنون احســاس
ســنای آمریکا روز پنجشنبه
جای نگرانی ندارد
مشترک خیلی هاست .چه در
طرح تحریمهای جدید علیه
ایران و چه در ایاالت متحده.
ایــران و روســیه و تدوین و
اعتدالیون نسبت به سرنوشت
منســجم کردن تحریمهای
علیبیگدلی:
توافــق مهــم هســتهای
کنونی ضد این دو کشور را با
آمریکاتمایلی
در دولــت تنــدرو ترامــپ
 ۹۸رأی موافق تصویب کرده
مضطرب هستند .میانهروها
است .یعنی تنها برنی سندرز
به برهمزدن
اگرچــه در آمریکا در اقلیت
و رند پال به ایــن طرح رأی
برجام ندارد
محض قرار دارند اما بارها در
مخالف دادند .طــرح تحریم
این باره هشــدار دادهاند .در
جدید ایران به خاطر حمایت
ایران نیز اعتدالیها در وضعیت خطیری قرار دارند.
از تروریسم و نقض حقوق بشر به  51رای نیاز داشت
آنان از یکسو تحت فشار تندروهای آمریکایی هستند
و به راحتی در سنا تصویب شد .بر اساس این طرح،
و از سوی دیگر دلواپسان شمشیر را از رو بستهاند و
دولت آمریکا ظرف مــدت  90روز ،باید تحریمهای
هر لحظه فشار را بر دولت روحانی افزایش میدهند.
جدیــدی علیه افــراد و نهادهای فعال در توســعه
حاال این مصوبه ضدایرانی ،میدان را برای فشار هر چه
برنامههای موشکی ایران تصویب کند.
بیشتر بر دولت منتخب ،فراختر کرده است .اما مهمتر
ادامه در صفحه 2

سیاستگذاریاصالحطلبان
تکذیبشد

حسن رسولی در گفتگو با آفتاب یزد پاسخ داد

چرا شورای سیاستگذاری
اصالحطلبانتشکیلشد؟

عروسان
خونبس
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