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هشدار اسرائیل به بایدن: 

اگر به برجام بازگردید، 
 دیگر حرفی برای گفتن 

با شما نداریم

نامزد پیشنهادی بایدن  برای وزارت خزانه داری:

تحریم های ترامپ علیه 
ایران را بازبینی می کنیم

بیمه گریزی؛ کاله گشادی بر سر کارگر  و تامین اجتماعی

 روابط کار از قانون 
تهی شده است

وضعیت روانی جامعه  خطرناک  است

کرونا و نیاز توأمان به 
واکسن و مراقبت های 

روانی و اجتماعی

دسترنج 4

سياست2

سياست2

شهرنوشت 6

استقالل و جست وجوی اولین برد روبه روی همشهری ها

روزهای آبی!
آدرنالين 7

شهرنوشت 6

 حمایت نمکی از اظهارات رئیسی در مورد قم

همکاران من حق دارند نگران 
خيز جدید کرونا باشند

جهان 5

 »جو بایدن« کار خود را با امضای
  17 فرمان اجرایی شروع کرد؛

 زدودن ميراث سياسی 
ترامپ از کاخ سفيد

قیمت  2000  تومان  /   شماره 717   شنبه 4 بهمن   1399  /   9 جمادی الثانی 1442  / 23  ژانویه   2021

 انتقاد شدید چهره های ضدایرانی از انتصاب »رابرت مالی«
 به عنوان مسئول امور ایران در دولت بایدن

 تهران نمی داند چه شانسی 
نصیبش شده

سياست 2

سياست 2

شبکهعنکبوتی»هتاکی«درتلویزیونهمترکتازیمیکند

 جعبه جادو؛ 
 از »دیالکتیک«  

تا »پایِ منقل«
احســان طبری و نورالدین کیانوری یک 
طرف می نشستند و آیت اهلل بهشتی و آیت اهلل 
مصباح یزدی هم یک طرف، گاهی هم فرخ 
نگهدار بود یا عبدالکریم سروش؛ نمایندگان 
دو جبهه کامال متضاد می نشستند روبروی 
دوربین تلویزیون با یکدیگر درباره موضوعات 
فلسفی، سیاسی و اجتماعی از قصاص گرفته 
تا آزادی در جوامع سوسیالیستی بحث های 

مفصل می کردند؛ اسم برنامه هم بود »بحث 
آزاد«.

البتــه آن مناظــرات و آن برنامه مربوط 
به ســال 60 اســت؛ یعنی زمانی که صدا و 
سیما را »دانشــگاه« می دانســتند و البته 
شــعارهای عدالــت و برابــری و آزادی و 
»انقالب پابرهنگان« و کوخ نشینی به جای 
کاخ نشینی داغ بود. حاال اما به نظر می رسد...

گزارش های متناقض وزیر نفت درباره میزان صدور نفت و فرآورد ه های نفتی؛

صادراتمویرگیداریمیارکوردشکنیکردهایم؟
چرتکه 3


