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کوثری: 
»رئیس جمهور نظامی« 

جنگ روانی علیه بچه های 
سپاه است

انگیزه مهم ستاره های پرسپولیس در هفته 
دوم لیگ برتر

خرید جدید؛ نه مرسی! 

یک کارگر قربانی آتش سوزی 
در پتروشیمی خارک شد

ابزار سرکوب مزدی در دست کارفرمایان

 قانون کار؛ 
 سندی که 30 سال است 

اجرا نمی شود

اولین سفر نخست وزیر پاکستان به افغانستان 
پس از اعالم کاهش نظامیان آمریکا در این کشور

جای گیری استراتژیک 
 در بحبوحه تغییرات 

کاخ سفید

دسترنج 4

سياست 2

آدرنالين 7

دسترنج 4

جهان 5

سياست 2

 ابوطالبی: 

 بازگشت 
 بدون مذاکره به برجام 
خطای استراتژیک است

شهرنوشت 6

 اقدامی که با ابراز همدردی های نخ نمای مسئوالن همراه شد؛

محل 
  
 تخریب آلونکِ

 زندگی3 زن و 5 کودک 
در بندرعباس

قیمت  2000  تومان  /   شماره 665    شنبه 1 آذر   1399  /   5 ربیع الثانی 1442  / 21 نوامبر   2020

 آنچه در رسانه های این روزهای آمریکا 
در ارتباط با ایران تکرار می شود؛

ادعای گفتگوهای 
پنهانی

سياست 2

ظاهرا این روزها که عمر دولت فعلی واشــنگتن رو به پایان است و 
دولت جدید نیز هنوز مستقر نشــده، بازار شایعات داغ است؛ شایعاتی 
که هنوز کسی نمی داند سرنخی از واقعیت را هم در دست دارند یا اینکه 

صرفا جوسازی های رسانه ای برای اهدافی مشخص هستند. 
چهره ها و رســانه های آمریکایی همزمان که اخبار مبهمی درباره 
تصمیم هــای آنی ترامپ بــرای حمله بــه ایران می گوینــد، ادعای 

گفتگوهای پنهانی دولت او و ایران را نیز مطرح می کنند. 
اخیرا جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشــین آمریکا که اتفاقا به 
ایران ستیزی در دولت ترامپ مشهور بود، طی گفت وگویی در پاسخ به 
اینکه آیا ترامپ سیاست اقدام نظامی علیه ایران را اتخاذ می کند، گفته 
است: »نه فکر نمی کنم. این یکی از همان روش های معمول غیرمعقول، 
گمراه کننده و متناقض و عجیبی اســت که طبــق آن تصمیم گیری 
می کند؛ به ذهنش خطور می کند و فکر می کند که خوب می شود اگر 
چنین کاری را انجام دهد. سپس درباره اش صحبت می کند و بعد از آن 
منصرف می شود و توجهش به چیزی دیگر جلب می شود.  فکر نمی کنم 

که اصال احتمال چنین چیزی وجود داشته باشد.«
او سپس صریحا ادامه داده که »ترامپ ظرف 30 روز آینده به مالقات 
با مقامات ایران و مذاکره برای بازگشت به توافق هسته ای فکر می کند.« 
این گفته او اساســا یکی از ســناریوها درباره سیاست ترامپ در مدت 

کوتاهی است که از دولتش باقی مانده است. 
گرچه او و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه اش بر تداوم فشار بر ایران 

و افزایش تحریم ها در این یک ماهه تاکید می کنند...

پس از پیروزی بایدن، لحن نمایندگان مجلس نسبت به دولت تندتر شده است؛

بذر نفرتی که قرار است در انتخابات 1400 ثمر دهد
چرتکه 3

شهرنوشت 6

 محدودیت  های گسترده کرونایی از امروز آغاز می شود

شتاب برخی برای تجربه قرنطینه کنار ساحل!


