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انتقال اجساد خانواده 
 »ایران نژاد« به ایران 

با هزینه دولت

۱۵ کارگر شرکت نیشکر 
هفت تپه اخراج شدند

 یک نماینده مجلس: سه میلیون 
سرباز فراری داریم

رویای تغییر قوانین و 
مقاومت برای گذران 

دو سالِ »اجباری«

 هزینه های بهداشتی ثروتمندان،
 ۱7 تا 2۵ برابر فقراست

 افزایش چشمگیر 
وزن بهداشت در سبد 

معیشتی ایرانیان

اولین قدم فکری و شاگردها در لیگ بیستم

طال و مس!  
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 ابالغیه مهم نهاوندیان به همتی و ۶ وزیر

ترخيص کاالهای رسوبی 
 بدون کد رهگيری 
و دخالت بانک مرکزی

جهان 5

 همزمان با پیشتازی نامزد  دموکرات ها، 
 »دونالد ترامپ« سناریوی تقلب/ آشوب را کلید زد 

 کودتای حقوقی 
عليه بایدن 
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ظریف با بدرقه کاراکاس، وارد هاوانا شد؛

برای  وازهایی  پر
با  پیوند  تحکیم 

تینی ها ال

سياست 2

مرداد سال 90 مرکز عمومی اورشلیم، وابسته به صهیونیست های 
افراطی در گزارشی به حضور ایران و فعالیت سپاه پاسداران در آمریکای 
جنوبی پرداختند و بعد هم در گزارش خــود تاکید کردند که ونزوئال 
سکوی پرتاب جمهوری اسالمی به حیاط خلوت آمریکا یعنی آمریکای 
التین شده است.  دو سال بعد موجی از سوی رسانه ها و شخصیت های 
آمریکایی به راه افتــاد، تحت عنوان »ارتش نامرئی«. شــبکه خبری 
الجزیره آن زمان به این موضوع پرداخت و مطرح کرد که این رسانه ها و 
چهره ها از وجود »ارتش نامرئی« تحت هدایت ایران در آمریکای التین 
سخن می گویند.   گرچه بسیاری از این گزارش ها جوسازی رسانه ای 
بودند و نه تنها ایران هیچگاه آنها را تایید نکرد، بلکه ادله قابل استنادی 
نیز برای اثبات آنها وجود نداشت، اما به هر حال آن سال ها، بازار نزدیکی 
ایران به آمریکای التین گرم بود؛ نمونه بارزش هم ماجرای مرگ هوگو 
چاوز، رئیس جمهور ونزوئال در اسفند 1391 است و سنگ تمامی که 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران برای آن گذاشت.  گذشته 
از حواشی و شوهای پوپولیســتی آنچنانی، موضوع ارتباط با آمریکای 
التین همواره یکی از سرفصل های سیاست خارجی ایران بوده است. در 
جریان انقالب اسالمی، آمریکای التین به دلیل رویکرد ضدآمریکایی 
و ضدامپریالیســتی اش یکی از نقاط محبوب روی نقشه جهان برای 

انقالبی ها بود. 
مالمت روحانی برای دوری از دوستان آمریکای التین

بعدتر امــا برخی ارتباط و نزدیکــی به التین ها را بــه دلیل فاصله 
جغرافیایی بسیار از ایران و برخی دالیل دیگر...

ورق در بازارهای ایران برگشت

آماده ریزش باشید
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 آتش سوزی جنگل توسکستان 
همچنان ادامه دارد

۹۶ درصد تتالاب بین المللی 
گاوخونی خشک شد


