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 پیام توافق آمریکا با طالبان    روز    حرف ▼

نامه امضاشده بین طالبان و آمریکا چه  صرف نظر از اینکه توافق

آثار منفی یا مثبتی براي افغانستان دارد یا اساساً دو طرف تا 

چه حد به تعهدات خود پایبند خواهند بود، پیام مهمی که این 

ره و توافق مستقیم با است که تابوي مذاک ایننامه دارد  توافق

آمریکا شکسته شد، آن هم از طرف یک گروه اسالمگراي 

افراطی و رادیکال که همچنان داعیه جهاد مبارزه و تشکیل 

   .امارت اسالمی را دارد

این است که این گروه پس از  ،شود آنچه مربوط به طالبان می

ها مبارزه، عالوه بر تجربه میدانی و نظامی، پیچ و خم   سال

طلبی و   سیاست را نیز به خوبی آموخته است و با نوعی فرصت

نامه، قصد دارد به صحنه قدرت در افغانستان   از طریق این توافق

بازگردد؛ قدرتی که اگر به تمامی تصاحبش نکند، حداقل در آن 

دست برتر را داشته باشد؛ البته مذاکره طالبان با دولت 

اسفند آغاز شود،  20است از  نامه قرار افغانستان، که طبق توافق

اي از ابهام قرار دارد؛ زیرا هیچ یک از دو طرف، طرف  در هاله

  .دیگر را قبول ندارد

جمهوري  نامه بیش از همه، متوجه  اما پیام امضاي توافق

ایران به عنوان همسایه بزرگ افغانستان است که طی  اسالمی

کره با سال گذشته پیوسته به استکبارستیزي و عدم مذا 41

که وارد  »ترامپدونالد «از سویی دیگر، . آمریکا قائل بوده است

فصل مبارزات انتخاباتی شده، به شدت نیازمند دستاوردهاي 

 جمهور فعلی ایاالت متحده آمریکا رئیس هدف اصلی. تازه است

 جمهوري اسالمی اش، یعنی مذاکره با تحقق رؤیاي دیرینه

لی در انتخابات ایران است که آن را برگ برنده اص

رو یکی از   داند؛ از این می 2020جمهوري نوامبر  ریاست

ترامپ از امضاي توافق با طالبان این است که  دونالد هاي انگیزه

نشان دهد اهل مذاکره است حتی با گروهی مانند به زعم خود 

و نهایتاً در فضایی از فشار و انزوا، مقامات جمهوري طالبان 

قطعاً در یک سال  .پاي میز مذاکره بکشاند اسالمی ایران را به

جمهوري ترامپ، چنین چیزي محقق  مانده از ریاست باقی

چهار سال دیگر  جمهور فعلی آمریکا رئیسنخواهد شد؛ اما اگر 

اي   هاي تازه تردید براي ایران برنامه  مهمان کاخ سفید باشد، بی

اول کند آنچه در دور  در دستور کار خواهد داشت و سعی می

این فرض در صورتی قابل  .کاشته است، در دور دوم درو کند

اعتناست که توافق میان طالبان و آمریکا در صحنه عمل موفق 

هاي موجود، اجراي  شود؛ در حالی که طبق شرایط و واقعیت

  .هاي جدي مواجه است این توافق با موانع و چالش

 

 

 

  
  

 
 

  !افتد ها می نقابوقتی                         روز گزارش ▼

هاي پرتعـداد   شبکه ،انگلیسی» سی بی بی«سعودي تا » اینترنشنال«زبان، از  هاي فارسی رسانه

اي را آغاز کردند تـا شـیوع بیمـاري کرونـا در      جانبه حرکت همه... ها، منافقین و طلب سلطنت

ایـن   یکی از موضـوعات اصـلی کـه    ،کشورمان را در خدمت اهداف ضد ایرانی خود قرار دهند

ها در پی ایجاد آن هستند، تشکیک در آمار قربانیـان ایـن ویـروس منحـوس در ایـران       رسانه

ماه نیز انجام شده بـود و   هاي ضد انقالب که پیشتر در حوادث آبان هاي رسانه عددبازي. است

متأسفانه در آن زمان به علت نداشتن مدیریت درست فضاي رسانه توانسـته بودنـد آمارهـاي    

هایی از جامعه القا کنند، خوشبختانه این بار با ایجاد ستاد و سخنگوي  ي را به بخشا شده غلو

رسانی شـکل گرفتـه    مشخص و ارائه آمار شفاف به نتیجه نرسید و فرایند قابل قبولی از اطالع

ـ  ان یس« با وگو گفت درنیز  بهداشت یجهان سازمان رکلیمداست؛ روندي که  آن را   »یسـ  یب

 از ایـ آ نکهیا بر یمبن هدفمند این رسانه پرسش به پاسخ در »آدهانوم تدروس«کند؛  تأیید می

: گفـت  سـت، ین نگـران  ،کننـد  یمـ  اعـالم  هـا  رسـانه  یبرخـ  آنچـه  بـا  رانیا یرسم آمار تفاوت

 کیـ  بهداشـت  یجهـان  سـازمان  دیـ دان یمـ  که همانطور اما هست، ها رسانه در ییها گزارش«

 نـد، یگو یمـ  خبرنگـاران  که را ییزهایچ ما. کند یبررس را ها تیواقع دیبا و است یفن سازمان

  ».میا نکرده مشاهده را يزیچ نیچن قیطر نیا از و میدار را خود سازوکار ما... میکن ینم تکرار

هـایی کـه     رسـانه . باید توجه کرد تأیید عملکرد ستاد مبارزه با کرونا پایـان مـاجرا نیسـت   

اعتمـادي و تفرقـه در کشـور اسـت، خـاموش       پراکنـی و ایجـاد بـی    فلسفه وجودي آنها نفرت

نمایی آنهـا الزم اسـت    براي مقابله با سیاه .کنند هاي جدیدي طراحی می و برنامهنشینند  نمی

و فعاالن مجازي کشورمان نیـز وارد   ها عالوه بر تداوم روند صحیح ستاد مبارزه با کرونا، رسانه

دوستی، بیش  ها در پس نقاب ایران رسانهضد ایرانی این  هیکرمیدان شوند تا واقعیت و چهره 

  .از پیش هویدا شود
 

 ها براي مقابله با نفوذ ترکیه در منطقه عربی تالش     اخبار ویژه ▼

رئیس سازمان » عباس کامل«از تالش مصر به رهبري » العربی الجدید«پایگاه خبري 

ه با نفوذ ترکیه در اطالعات این کشور براي تشکیل یک ائتالف امنیتی اطالعاتی در مقابل

هفته گذشته نشستی در «: این پایگاه خبري نزدیک به قطر نوشت. منطقه عربی خبر داد

قاهره تحت عنوان مجمع اطالعاتی عربی پیرامون موضوع دخالت ترکیه در منطقه برگزار شد 

 این پایگاه خبري در. اي ویژه براي رهبران سیاسی کشورهاي حاضر آماده شد و در آن توصیه

توصیه نشست قاهره این بود که در وهله نخست، سوریه باید به اتحادیه عرب «: آورد ادامه می

درنگ به تعلیق عضویت آن پایان داده شود و دوم اینکه، دمشق باید در اجالس  بازگردد و بی

  ».شود، حضور یابد آتی سران عرب که به ریاست الجزائر برگزار می

اعتمادي مردم  شروع کرونا در ایران، شاید با بی«: شناس گفت استاد جامعه» عماد افروغ«◄ 

ربط همراه بود، اما مانند هر اتفاق غیر عادي تاریخی، به تدریج که به  نسبت به مسئوالن ذي

شود؛ زیرا ایرانیان چه در  سمت جلو حرکت کنیم، اعتماد مردم به دولت و حاکمیت بیشتر می

افروغ با » .الً قوم شرایط غیرعادي و بحرانی هستندموضع حکمران و چه در موضع مردم، ک

هرچه جلوتر «: یادآوري تجلیل سازمان بهداشت جهانی از ایران براي کنترل کرونا تصریح کرد

کنیم که آمارهایی که  اعتمادي ترمیم شد و به اعتماد تبدیل شد؛ مشاهده می آمدیم این بی

دهد و  ت که سازمان بهداشت جهانی میدهند نزدیک به آمارهایی اس ربط می مسئوالن ذي

  ».گیرد وزارت بهداشت ما مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی هم قرار می

 



 

 
 

  

  اخبار ▼

 راستاست؟ هم آمریکا با کسی چه منافع

 به هرچند« :است نوشته »منگنه در اصولگرایان« مطلبی با عنوان در »کارگزاران« روزنامه

 و منافع با سیاسی جناح یک منافع و اقدامات که است این تواقعی اما آید، می عجیب نظر

 را خود که جناحی هم آن درآمده؛ راستا هم ایران علیه عربستان و اسرائیل و آمریکا اقدامات

 هم که برجام ماجراي در چه. داند می شان هاي سیاست و اسرائیل و آمریکا با مبارزه معیار

 کرده قلمداد بار خفت اي معاهده را آن تندرو اصولگرایان مه و بود برده هوا به را ترامپ فریاد

 از مشخصی طیف که FATF به پیوستن سر بر هم و کنند می مقایسه ترکمنچاي با و

 المللی بین سازمان به ایران پیوستن از مانع تا کردند تالش شان ابزارهاي همه با اصولگرایان

 این درباره» .بود هم عربستان و اسرائیل آمریکا، کار دستور در اتفاقاً که تالشی. شوند

 مردم و کشور بلکه اصولگرایان، نه خود، برانگیز سؤال رفتار با غربگرایان است، گفتنی یادداشت

رژیم  و عربستان کردند می ادعا واقعیات خالف نیز قبل سال شش آنها. اند کرده گرفتار را

 فقط این داد نشان زمان مرور اما هستند؛ ایران با غرب اي هسته توافق مخالف صهیونیستی

 براي ـ فرانسه و اوباما میان خوب و بد پلیس بازي شبیه ـ فریبکارانه کار تقسیم و نمایش یک

  .است بوده غرب بیشتر امتیازگیري

 ترامپ از گدایی

 آمریکا جمهور رئیس« :نوشت »بپذیریم را کمک« عنوان با یادداشتی در »آرمان« روزنامه

 درخواست تهران که شرطی به کرد، خواهیم کمک ایران به کرونا با مقابله براي تاس گفته

 درخواست ایران اگر حتی که نیست بعید هرگز و نیست اطمینانی بشر این بر هرچند! کند

 نوع اما بدارد، روا تحقیري تا بفرستد ماسک هزار 100 مثالً یا بتراشد اي بهانه کند، کمک

در  در طلب اصالح روزنامه این ».شود انجام هوشمندانه باید و است ممه بسیار تهران برخورد

خواهد درخواست کلی ایران مبنی بر اعالم نیاز از جامعه جهانی مطابق  شرایط کنونی می

اي بر کمک به ایران دارد، در همین قالب به  المللی باشد تا اگر آمریکا اراده هاي بین پروتکل

 در واشنگتن جنایت و برجام در آمریکا کارنامه که اینجاست أملت قابل نکته. ایران کمک کند

  .است نکرده بیدار غفلت خواب از را جماعت هنوز این نیز سلیمانی سردار ترور

 کرد را کار همین شمالی کره

 به نکند، پیروي سازمان این دستورات از ایران اگر که کنند می القا اینگونه FATF حامیان

 بود کرده ادعا مالی اقدام کارگروه که است حالی در این. شود می چارد شمالی کره سرنوشت

 اما شود؛ می خارج سیاه لیست از کند، تصویب را CFT و پالرمو کنوانسیون دو شمالی کره اگر

 سیاه لیست از تنها نه کشور این شمالی، کره از سوي کنوانسیون دو این تصویب با وجود

 این به مالی اقدام ویژه کارگروه سوي از موشکی حوزه در جدیدي دستورات بلکه نشد، خارج

 هوشمندسازي براي آمریکا داري خزانه وزارت اختیار در ابزاري FATF .شد ابالغ کشور

 دستورات درصدي 95 اجراي با وجود که همین علت است است؛ به کشور این هاي تحریم

FATF کاهش ملی پول ارزش هم کهبل نشده، ایجاد بانکی گشایش تنها نه ،دولت از جانب  

  .است یافته افزایش ها تحریم هم و یافته

 انقالبی نهادهاي مالیات شدن برابر 92

 هاي بنگاه مالیات ،1399 بودجه الیحه درآمدهاي درباره تلفیق کمیسیون تصمیم اساس بر

 یشافزا تومان میلیارد 1516 به تومان میلیارد 5/16 از اسالمی نهادهاي انقالب اقتصادي

 میلیارد 700 بار اولین براي تلفیق کمیسیون .شد برابر 92 و نسبت به سال گذشته یافت

 خودروهاي براي انواع همچنین .گرفت نظر در قیمت گران مسکونی واحدهاي بر مالیات تومان

 از مستغالت مالیات درآمد .کرد وضع مالیات تومان میلیارد 900 نیز قیمت گران سواري

 وضع از ناشی افزایش این که یافت افزایش تومان میلیارد 4604 به مانتو میلیارد 1604

 .است خالی مسکونی واحدهاي بر مالیات

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 با مصاحبه در هالیوودي منتقد مستندساز »مور مایکل«◄ 

 جمهور رئیس هاي صحبت در واکنش به »NBC«برنامه 

 چیز همه و نباشید نگران ویروس این از گفته است که آمریکا

 تر خطرناك کدام که است گفته شود، می درست آوریل ماه تا

 واقعیات دارد تالش که جمهوري رئیس یا کرونا ویروس :است

 جمهوري رئیس چنین از نباید آیا کند؟ پنهان مردم از را

 ویروس درباره کننده گمراه اطالعات انتشار با ترسید؟ ترامپ

 و بگیرد نادیده را آن از ناشی تهدیدات است کرده تالش کرونا

 این ساختن احتماالً گویند می منابع برخی .دهد جلوه کوچک

 کشور، اقدامی این در آن درمان ابتکار و آمریکا در ویروس

  .است ریزي شده برنامه

جمهوري اسالمی  خارجه امور وزیر »ظریف محمدجواد«◄ 

 در مسلمانان علیه آمیز خشونت اقدامات به توئیتی در ایران

 خشونت موج ایران«: واکنش نشان داد و نوشت هند

وي » .کند می محکوم را هند مسلمانان علیه یافته سازمان

 از. است بوده هند دوست ها قرن براي ایران«: افزود همچنین

 تضمین را ها هندي همه رفاه که خواهیم می هندي مقامات

 وزیر ».یابد ادامه معنا بی کشی آدم این ندهند اجازه و کنند

 رو پیش مسیر«: ه است کرد تأکید توئیت این در ایران خارجه

 قانون حاکمیت و آمیز مسالمت وگوي گفت بر اساس باید

  ».باشد

اعالم  با بهائیت ضاله فرقه رهبران از »آبادي کمال فرزام«◄ 

 بیمار شدن و کروناویروس شیوع از خشنودي و رضایت

 »اهللا بهاء حضرت الهی بیرک انتقام« به را مسئله این ها، ایرانی

 اصلی فاز داد وعده و کرد مرتبط) ضاله فرقه این گذار بنیان(

 فریبا« برادر این فرد،! است پیش در هنوز »انتقام« این

 و کشور داخل در این فرقه رهبري حلقه عضو »آبادي کمال

 دیرینه رفاقت او با »هاشمی فائزه« که است امنیتی محکوم

 بهائی رهبران دیگر و او با و رفته او خانه هب هم دو بار و دارد

  .است کرده دیدار

 راهبردي هاي فناوري مرکز رئیس »فر قادري اساعیل«◄ 

 هاي دوربین تولید از جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت

 به موفق ها شرکت از یکی«: گفت و داد خبر سنج تب حرارتی

 آن محققان و است شده سنج تب حرارتی هاي دوربین تولید

 خطا درجه نیم از کمتر در را حرارتی هاي دوربین اند توانسته

  ».کنند تولید هستند، تب دچار که حادي موارد تشخیص براي

 مدیران از جمعی دیدار در» سیدان سیدجعفر اهللا آیت«◄ 

رضوي بر رعایت اصول بهداشتی براي جلوگیري  قدس آستان

 اهمیت جایی تا امر ینا«: از شیوع کرونا تأکید کرد و گفت

 بیماري، این موثق متخصص دستورات به عمل حتی که دارد

  ».است الزم باشد، هم کافر اگر حتی

  .هاي سروش و ایتا دنبال کنند رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


