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۳۰ هکتار از مراتع 
طبیعی دهلران سوخت

 لحظه های کلیدی که از پرسپولیس، 
مدعی شماره یک ساختند

6 سکانس برای 
صدرنشینی مقتدرانه! 

به مناسبت روز ملی شیراز

 شیراز، شهر شعر 
و عشق و راز

تمایل کشورهای جهان 
برای دریافت کیت 

تشخیص کرونا از ایران

ترامپ کارگروه مبارزه با 
کرونا را منحل می کند!
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سياست 2

 رئیس جمهور:

ادامه تحریم تسليحاتی 
 عواقب وخيمی 
خواهد داشت

جهان 3

نتایج نظرسنجی نشان داد:

پوتين کمترین ميزان 
 محبوبيت مردمی 

را تجربه می کند
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گزارش »توسعه ایرانی« از ابعاد و پیامدهای 
توافق عبدالله و اشرف غنی در کابل

صلِح تعدیلی!

جهان 3

 قبل از آنکه توافق آتش بس و صلح میان طالبــان و آمریکا به امضا 
برسد، بسیاری از داده های رسانه ای حکایت از آن داشت که این توافق به 
امضا نمی رسد؛ اما در واپسین ساعات عصر 10 اسفندماه 1398، جهان 
شاهد امضای توافقی بود که به 19 سال درگیری میان طالبان و ایاالت 
متحده پایان داد. البته اینکه بگوییــم درگیری میان طالبان و آمریکا 
روی زمین پایان یافت و همه چیز حل و فصل شــد، کمی بزرگنمایی 
است؛ چراکه با گذشــت دو ماه از امضای این توافق اساساً هیچ اتفاق 
خاصی در محور سیاســی و حتی میدانی رخ نداده است. ما همچنان 
شــاهد عملیات های طالبان در والیات مختلف افغانستان هستیم به 
عنوان مثال چهار روز پیش )یکشــنبه( رســانه های افغانستان اعالم 
کردند که طالبان مسئولیت حمله به یک مرکز نظامی در والیت هلمند 
را پذیرفت که دستکم 150 عضو ارتش افغان و شاخه اطالعاتی در آن 
مستقر بودند. این عملیات به لحاظ جغرافیایی و ماهوی به حدی برای 
دولت  نصفه و نیمه اشرف غنی در کابل گران تمام شد که شورای امنیت 
افغانستان چند روز بعد به زبان آمد و اعالم کرد که تقریبا دو ماه پس از 
توافقنامه صلح طالبان و آمریکا، طالبان نزدیک به سه هزار حمله انجام 
داده اند که نشان می دهد این گروه هیچ تالشی برای صلح نمی کند. این 
نهاد با انتشار آماری اعالم کرد که در حمالت متقابل نیروهای امنیتی 
در این مدت نزدیک به ســه هزار جنگجوی طالبان به شمول رهبران 
و فرماندهان آنها کشته و یا زخمی شــدند که باعث ایجاد سوال بسیار 

مهمی شده است: زندانیان طالبان پس از آزادی به کجا می روند؟!
طی روزها و هفته های اخیر بارها و بارها شــنیده اید که تعدادی از 
زندانیان طالبان از زندان هایی ماننــد زندان پلچرخی )اقع در کابل( و 

همچنین زندان بگرام با دستور محمد اشرف غنی...

افزایش نگرانی ها از روند صعودی تدریجی مبتالیان به کووید-19 

وضعیت شکننده تهران؛ پیک بیماری در خوزستان
شهرنوشت 6

سياست 2

 رهبر انقالب در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی:

تولیدخوب،اقتصادراایمنمیکند


