
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گوترش:

کرونا سونامی نفرت را 
پدید آورده است

 یک پیشنهاد خوب برای 
در یاد ماندن فدراسیون پنج ستاره

قرارداد ویلموتس در 
کتب درسی!

اسیتون کینگ، از قصة داستان هایش می گوید 
 خلق جهانی بی بدیل 

در ژانر وحشت

 سرنوشت نامعلوم مستمری
 برای بیکارشدگان کرونایی

 دولت بدحساب، 
تامین اجتماعی فقیر

سازمان هواپیمایی:

محدودیت سفر به 
جزیره کیش لغو شد

دسترنج 4

جهان 5

آدرنالين 7

کتاب 8

کيش 3

سياست 2

قائم مقام حزب اتحاد ملت:

اصالح طلبان کنشگری 
سياسی را خارج از قدرت 
پيگيری کنند

جهان 5

 نگاهی به کابینه جدید عراق و چالش های 
 پیش روی مصطفی الکاظمی 

 کشمکش در داخل، 
چانه زنی در خارج

شنبه 20  اردیبهشت   1399  /  15 رمضان 1441  /  9  مه   2020 قیمت  2000  تومان  /   شماره 512

 تالش دموکرات ها برای ممانعت 
از اقدام نظامی علیه ایران، ناکام ماند؛

یدنت   پرز
و  برگ برنده   وتو !

سياست 2

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در دوئل  با کنگره آمریکا که 
در اختیار دموکرات هاست، برگ برنده وتو را رو کرد و مصوبه کنگره و 
سنای آمریکا مبنی بر محدودیت اختیارات رئیس جمهوری برای اقدام 
نظامی علیه ایران را ناکام گذاشــت.  اوایل سال جاری میالدی، اقدام 
غافلگیرکننده ایاالت متحده در ترور ســردار قاسم سلیمانی، فرمانده 
سپاه قدس ایران، این نگرانی را در آمریکا تشدید کرد که دونالد ترامپ با 
اقدامات خودسرانه، کشور را به یک جنگ پرهزینه با ایران در خاورمیانه 
بکشاند.  مشاجرات لفظی میان ترامپ و نانسی پلوسی، رئیس کنگره 
آمریکا دوباره باال گرفت و درنهایت دموکرات ها توانســتند شماری از 
جمهوریخواهــان را نیز برای تصویب قطعنامــه ای به منظور محدود 
کردن اختیارات نظامی ترامپ علیه ایران همراه کنند. در واقع با ترور 
سردار سلیمانی، تب دلواپسی از جنگی که ترامپ با ایران راه بیندازد، 

به قدری باال گرفت که جمهوری خواهان نیز به دموکرات ها پیوستند.
یارکشی از میان یاران ترامپ

بدین ترتیب طرح محدود کردن اختیــارات نظامی رئیس جمهور 
در مجلس نمایندگان آمریکا که دموکرات ها اکثریت آن را تشــکیل 
می دهند، با 288 رأی موافق در برابر 175 رأی مخالف به تصویب رسید. 
نتیجه همراهی جمهوری خواهان نیز این بود که این طرح در مجلس 

سنا که اکثریت جمهوری خواه را دارد، تصویب شد.  
دموکرات ها در مجلس ســنای آمریکا از میان 100 کرســی، 47 
کرســی را در اختیار دارند. امــا در ارتباط با طرح مذکــور 8 نماینده 

جمهوری خواه نیز به آنها پیوستند و...

در پی وقوع زلزله 5.1 ریشتری در تهران صادر شد؛

فرمان آماده باش روحانی به وزارت کشور و هالل احمر
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 زلزله 5.1 ریشتری تهران و مناطق اطراف را لرزاند

استان تهران در شوک زلزله


