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لیگ و کرونا؛ از ساز مخالف تا پنهانکاری

 نخواستن، 
نتوانستن است!

تفاوت درآمد و هزینه کارگران باز هم بیشتر شد

افزایش هزینه های ثابت 
زندگی در اردیبهشت ماه

دلیل ناکامی کنسرت 
آنالین همایون شجریان 

چه بود؟

پکن - واشنگتن: نبرد  
در هنگ کنگ و تایوان

 ماجرای ابالغیه رئیسی 
به هیأت نظارت بر نمایندگان؛

 اختالف نظر 
دو قوه بر سر مصونیت 

بهارستانی ها
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سياست 2

 به مناسبت عید فطر صورت گرفت؛

 محکومان امنيتی در 
فهرست عفو رهبری

دسترنج 4

 یارمحمدی با اشاره به نرخ بیکاری ۴۰ تا ۶۰ درصدی 
 در سیستان و بلوچستان:

 سفره های مرزنشينان
خالی است
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نفتکش ایرانی در سواحل ونزوئال لنگر انداخت؛

یمی ها؛  تجارت تحر
یکا انفعال آمر

سياست 2

آیا ایران قرار است به روابط 10 سال پیش با آمریکای التین بازگردد؟ 
رابطه ایران با کشورهای آمریکای التین همواره رابطه ای سینوسی بوده 
است؛ گاه در اوج و گاه در فرود. آغاز این رابطه به پیش از 1979 و تاسیس 
سازمان اوپک برمی گردد که شماری از این کشورها نیز در کنار ایران 

عضو این سازمان بین المللی شدند.
گذشــته از آن اما آمریکای التین سرزمین کاســترو و چه گوارا و 
سیمون بولیوار و چاوز و خالصه مردمانی است که با رویکرد ضدغربی، 
به مبارزه با سلطه گری آمریکایی شهره اند. همین شهرت مایه محبوبیت 
آنها در ایران پس از انقالب اسالمی شــد چراکه هم انقالب ایران و هم 
این کشــورها، هر دو انقالبی هایی علیه ایاالت متحده بودند؛ هرچند 
که انقالبی های آمریکای التین مارکسیســت های چپگرا بودند اما به 
هر حال مبارزه با آمریکا به قدری برای ایران مهم بود که آنها را با افکار 

چپشان نیز پذیرفت. 
هشت ساِل احمدی نژادی

این دوستی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از 2005 
تا 2013 به باالترین سطح خود رسید به طوری که احمدی نژاد در طول 

دوران ریاست جمهوری خود هشت بار به این مناطق سفر کرد.   
در آن دوره مراکز فرهنگی و مساجد شیعی در نقاط مختلف آمریکای 
التین افتتاح شد، یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان راه اندازی شد، 
هر روز بر تعداد جوانان تازه مسلمان شده افزوده شد، ایران برای جوانان 
این کشورها بورس و کار فراهم کرد و در نتیجه تمام اینها احمدی نژاد و 
دولتش آماج حمالت و انتقادات بسیار بودند. حضور او در مراسم مربوط 
به درگذشت هوگو چاوز و حواشی آن، تمام زخم های سربسته را باز کرد 

و رئیس جمهور سابق متهم بود ...

از امروز فعالیت صنوف پرخطر آغاز و اماکن مذهبی بازگشایی می شود

پایانتماممحدودیتها
شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

 بعد از چهار روز متوالی؛

 جنگل های گچساران  
همچنان می سوزند


