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سرنوشت چند جدایی طلب پرسپولیس

آزاد  نه، مازاد شدید!

رأی ممتنع عراق به 
بازگشت تحریم سازمان 

ملل علیه ایران

درآمد خانوارهای شهری عقبگرد 19 ساله 
داشته است

شعبده بازی در سفره گره 
خورده به سیاست ایرانی 

پشت پرده انفجارهای فرودگاه عدن همزمان با تحرکات 
سعودی ها در برقراری مناسبات جدید با امارات 

دست به یکی علیه 
انصاراهلل 

احتمالی که براساس شواهد، در مذاکرات 
مزدی 1۴۰۰ دور از ذهن نیست؛

سرکوب مزد کارگران به 
بهانه های واهی

چرتکه 3

آدرنالين 7

سياست 2

جهان 5

دسترنج 4

سياست 2

 شرکت امنیتی انگلیس »جی فوراس«:

 در عمليات ترور سردار 
سليمانی هيچ نقشی نداشتيم

سياست 2

 درپی یک دوره تحمل بیماری؛

 آیت اهلل مصباح یزدی 
درگذشت

قیمت  2000  تومان  /   شماره 701  شنبه 13 دی   1399  /   18 جمادی االول 1442  / 2 ژانویه   2021

واکنش های تند مقامات افغان به سیلی خوردن زن افغانستانی از یک پلیس ایرانی 

خشونت هایی که تاوان 
دیپلماسی- حقوق بشری دارد 

سياست 2

شهرنوشت 6

نگاهی به قدرت نمایی چندروزه آمریکا در خلیج فارس

جنگ  در  دوران ترامپ؛  
 سایه ای که مدام 

آمد   و   رفت
تمــام نگرانی ایــن روزهــا از جنگ در 
خاورمیانه میان ایــران و آمریکا، از 30 آذر و 
چند موشکی که آن روز به سفارت آمریکا در 
بغداد اصابت کرد، آغاز شده است. عراق آن را 
به یک »گروه غیرقانونی« منتســب کرد؛ اما 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا آن را 

به ایران نسبت داد. 
او چند روز بعد ایــران را تهدید کرد و در 
جلســه ای از گزینه های نظامی که می تواند 

علیه ایران استفاده شــود گفت و در توئیتر 
هم نوشت: »سفارت ما در بغداد روز یکشنبه 
مورد اصابت چندین موشــک قــرار گرفت. 
حدس بزنید این موشــک ها از کجا آمدند؛ 

ایران.«
واشنگتن حتی مدعی شد که موشک های 
اصابت شده، ساخت ایران هستند. از آن روز 
تحلیل ها و ارزیابی های بســیاری می شود 

مبنی بر اینکه عراق آبستن...

خطر کرونا و واکسیناسیون؛ محور پیام های تبریک رهبران کشورها بود

ورود متفاوت و بیمناک جهان به سال نو میالدی
جهان 5


