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طالبان با داعش خراسان وارد جنگ میشود؟

ورود محموله سوخت به لبنان

پیش بینی ترامپ درباره پایان
آمریکا در سه سال آینده

جنگ تندروها علیه یکدیگر

شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی
محور مقاومت

ورود نفتکش ایرانی حامل مازوت به بندر
بانیاس سوریه و آغاز عملیات بارگیری و انتقال
محموله آن به لبنان از طریق تانکرها شکست
بزرگی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم
پیمانانشان در لبنان و شکستن محاصره اعمال
شده از سوی آنها علیه این سه کشور است.
به گزارش ایسنا ،عبدالباری عطوان ،سردبیر
روزنامه رأی الیوم در تحلیلی نوشت :هیبت
آمریکا در لبنان به پایینترین حد خود رسیده
است .دوروتی شیا ،سفیر قلدر آمریکا که معتقد
بود حاکم فعلی لبنان است و میتواند هرکس
را خواست پایین بیاورد و هر کس را خواست
باال ببرد پرچم تسلیم را با اکراه باال برد و بعد از
اظهارات سید حسن نصرالله ،دبیرکل حزب الله
لبنان که اعالم کرد نفتکش مذکور وارد سوریه و
محموله آن بارگیری شده و مازوت پنجشنبه به
عنوان هدیهای برای طرفهایی که نیاز بیشتری
دارند مثل بیمارستانها و پرورشگاهها توزیع
میشود ،ناپدید شد.
سید حسن نصرالله در حالی این سخنان را
گفت که لبخند پیروزی بر چهرهاش نمایان
بود؛ رهبری حکیمانه ،قدرت و جسارت و اتخاذ
تصمیمات مهم و اجرای آن براساس محاسبات
دقیق دقیقا کاری است که سید حسن نصرالله
کرد .زمانی که برای هزارمین بار گفت که او حرف
میزند و عمل میکند و مسائل انسانی مردم
سوریه را بر مسائل دیگر ترجیح میدهد.
زمانی که این مردم گرسنه میشوند و
نانواییهایشانازکارمیافتدوبیمارستانهایشان
به خاطر نبود مازوت بسته میشود و داروخانهها
به دلیل محاصره دارو ندارند مردم لبنان کسی
را پیدا نمیکنند که به سرعت برای نجاتشان و
توقف رنجهایشان گام بردارد جز سید حسن
نصرالله و حزب الله .در این میان اما برخی رو
به سمت دیگر برده و از رنج مردم سواستفاده
میکنند و منتظر انفجار جنگ داخلی هستند
که به دستور اربابانشان برای آن برنامه ریزی
میکنند.
این پیروزی سه جانبه و عظیم علیه آمریکا و
رهبری و سفیر آن و تحریمهایش و پیروزی برای
سه طرفی بود که تحت تحریمها هستند؛ ایرانی
که نفتکشهای حامل مازوت را فرستاد ،سوریه
که با قانون سزار مواجه است و بنادرش را برای
استقبال از این نفتکش باز کرد و نصرالله که
متعهد شد از آن در برابر هرگونه تجاوز آمریکا و
رژیم صهیونیستی حمایت کند.
این نفتکش حامل مازوت ایرانی که با
موشکهای محور مقاومت حمایت میشد و
تانکرهایش را برای محاصره شدگان گرسنه در
لبنان میبرد آغازی برای ورود کشتیهای دیگر
و شکستهای دیگری برای محور قلدرانه آمریکا
است که پرچمهایش را پایین کشیده و به دنبال
جایگزینهایی (گاز مصر و برق اردن) در وقت
تلف شده است.
از لحظهای که نجیب میقاتی ،نخست وزیر
مکلف لبنان از ورود این نفتکشها استقبال
کرد به دو مسئله اصلی پی بردیم .اول اینکه
دولت لبنان به محض رسیدن نفتکشها تشکیل
خواهد شد و رأی اعتماد پارلمان را خواهد گرفت
و کشور در مسیر بهبود طوالنی مدت قرار خواهد
گرفت.
سید حسن نصرالله و حزبش کارشناس
سوخت نیستند بلکه تخصصشان ایستادن در
خندق مقاومت علیه اشغالگران و پروژههای
توطئه طلبانه آمریکا است .مسئله مهم تر
اینکه او قبل از آن که یک رهبر باشد در کنار
رنج مردم لبنان است؛ تمام مردم لبنان.او تأکید
دارد که این مازوت برای تمام لبنانیهاست و
برای فقرا مجانی است و با قیمتی کمتر از قیمت
دیگران داده خواهد شد مثل طبقه مرفهین که
ثروتهای کشور را غارت کردند و شروط صندوق
بین المللی پول را تأیید و یارانه کاالهای اساسی
را لغو کردند تا رنج و مشکالت فقرا را افزایش
دهند.
رساندن سوخت به مردم صبور لبنان و
شکستن محاصره یکی از انواع جهاد و مقاومت
است و مردان سرسخت در زمان سخت خود را
نشان میدهند.
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خبرگزاری تی آر تی وورلد در این رابطه مینویسد:
«قبل از وقوع حادثه تروریستی  ۱۱سپتامبر ،چالش
اصلی برای رژیم سابق طالبان در افغانستان ،وجود ِ
اتحاد موسوم به شمال در افغانستان بود که توسط
احمد شاه مسعود رهبری میشد و از اینکه گروه
طالبان بتواند کنترل کل افغانستان را به دست بگیرد،
قویا جلوگیری میکرد.
ائتالف شمال یک جبهه ضدطالبان از گروههای
سیاسی افغانستان بود که از غیرپشتونهای این کشور
ف مخالفتشان
تشکیل میشد و در کنار دالیل مختل ِ
با طالبان ،تا حد زیادی با این گروه دارای اصطکاکات
قومیتی نیز بودند .با این همه ۲۰ ،سال بعد و پس
از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان و اوج
گیری مجدد طالبان در این کشور ،بار دیگر ائتالف
شمال به یک چالش ِ مهم برای حکومت طالبان بر
افغانستان تبدیل شده است.
با این حال ،این هفته طالبان توانست تا حدی مواضع
ائتالف شمال در پنجشیر افغانستان را به کنترل خود
درآورد ،اما این به معنای آن نیست که این گروه اکنون
موقعیتی برتر در افغانستان دارد .طالبان جدای از
مخالفتها در پنجشیر علیه خود ،با یک دشمن ِ بسیار
خشن و افراطی نیز رو به رو است که این دشمن ،شاخه
افغانستان ِ گروه داعش موسوم به داعش ِ خراسان
است.
به گزارش فرارو ،داعش خراسان هنگامی به تهدیدی
جدی علیه طالبان تبدیل شد که رهبران و مبارزان آن
در سال  ۲۰۱۵از پاکستان به والیت ننگرهار افغانستان
در شرق این کشور کوچ کردند .طالبان به رهبری
گروه داعش خراسان در سوریه نزدیک شده و از آنها
درخواست کرده بود تا جبههای جدید در افغانستان
ایجاد نکنند .استدالل اصلی آنها نیز در این رابطه این
بود که این مساله در صورت وقوع ،میتواند به اقدامات
و آنچه جهاد علیه آمریکا و متحدان آن عنوان میشود،
آسیبهایی جدی وارد کند.
با این حال ،درخواست طالبان از داعش خراسان،
چندان از سوی این گروه مورد توجه قرار نگرفت .در
عوض ،داعش ِ خراسان خیلی زود کنترل مراکز اصلی
قدرت طالبان در والیت ننگرهار افغانستان و همچنین
برخی مناطق در والیت کُنر این کشور را نیز به دست
گرفت.
جامعه سلفی افغانستان پایگاه حمایتی اصلی گروه
داعش خراسان را در این کشور تشکیل داده است .امری
که کامال در تضاد با تسلط گروه طالبان بر افغانستان که
گروهی حنفی است میباشد .جامعه سلفی افغانستان
از فضای پسایازده سپتامبر در افغانستان استفاده کرد
تا از این طریق دامنه قدرت و نفوذ نظامی خود را در این
کشور توسعه بخشد.
با این همه ،طالبان به جامعه سلفی اجازه نداد تا
آنها جبههای موازی را در عصر پسایازده سپتامبر در
افغانستان ایجاد کنند با این حال آنها را در سطوح
پایینتر قرار دادند و در نهایت نیز آنها را کامال حاشیه
نشین کردند .از این رو ،گروه داعش خراسان عمال
چهارچوبی قابل توجه را برای سلفیها ایجاد کرده تا
انحصار طالبان در قدرت و یکه تازی آنها در گفتمان به
ِ
اصطالح جهادی ِ افغانستان را به چالش بکشند.
بنیانگذار گروه داعش خراسان از شبه
رهبری
ِ

غریب آبادی:

خبرگزاری تی آر تی وورلد در گزارشی نسبت به خطر آغاز جنگی قریب الوقوع میان گروه طالبان و با داعش ِ خراسان هشدار داده و به طور خاص بر این
مساله تاکید کرده که طالبان در شرایط کنونی ،به شدت به جامعه سلفی افغانستان و حمایتهای احتمالی آنها از داعش ِ خراسان بدبین است و همین
عضو داعش خراسان نیستند ترغیب کند تا به گروه مذکور بپیوندند و علیه طالبان بجنگند.
موضوع میتواند آن گروه از اعضای جامعه سلفی این کشور را که
ِ
مسالهای که در نوع خود تبعات خشونت باری را برای آینده افغانستان به دنبال خواهد داشت.

داعش خراسان
هنگامیبه
تهدیدی جدی
علیهطالبان
تبدیل شد که
رهبران و مبارزان
آن در سال ۲۰۱۵
از پاکستان به
والیتننگرهار
افغانستاندر
شرق این کشور
کوچ کردند

نظامیان ضد پاکستان تشکیل شده است .اعضای
داعش خراسان در اواخر سال  ،۲۰۱۴از گروه موسوم
به تحریک طالبان پاکستان به دلیل اختالفات رهبری و
فرقهای جدا شدند .حافظ سعید خان بنیانگذار داعش
خراسان در بیانیهای تاکید کرده که گروه ِتحت امرش به
جبههای جدید علیه پاکستان شکل خواهد داد.
رهبر پاکستانی گروه داعش خراسان خیلی زود در
اثر حمالت هوایی آمریکا به والیت ننگرهار افغانستان
از بین رفت .از این رو ،سلفیهای تندرو افغان کنترل
داعش خراسان را به دست گرفتند و حتی خیلی زود به
جنگی مستقیم علیه طالبان دست زدند.
با این همه ،داعش خراسان با حمالت گستردهای
علیه خود رو به رو شد و عمال گسترش دامنه قلمرو آن
در افغانستان با چالشی اساسی رو به رو شد .نیروهای
امنیتی دولت سابق افغانستان و همچنین نیروهای
طالبان به همراه حمالت هوایی آمریکا ،ضربات سنگینی
را علیه پایگاههای داعش ِ خراسان در افغانستان ،به ویژه
پس از امضای توافق صلح دوحه انجام دادند (توافق
دوحه سال گذشته میالدی به امضا رسید).
صدها نفر از اعضای داعش خراسان در اثر این
حمالت جان باختند و هزاران نفر نیز تسلیم نیروهای
امنیتی افغانستان شدند .آمریکا ،طالبان و دولت
افغانستان همگی نابودی داعش ِ خراسان را در
افغانستان جشن میگرفتند.
با این حال فروپاشی پایگاههای اصلی داعش خراسان
در والیتهای ننگرهار و کُنر افغانستان ،نشان دهنده
کار این گروه نبود .داعش خراسان بار دیگر در ماه
پایان ِ
میسال  ۲۰۲۰و هنگامی که شهاب المهاجر به عنوان
امیر جدید گروه داعش خراسان برگزیده شد ،بار دیگر
احیا شد.

برخی منابع خبری و اطالعاتی تاکید داشته اند که
المهاجر پیشتر عضوی از طالبان ِ افغانستان بوده
و سپس به داعش پیوسته است .وی به طور خاص
عضوی از شبکه حقانی بوده است .المهاجر با تشدید
جنگ شهری در افغانستان عمال دورهای خشونت
بار را در چارچوب اقدامات گروه داعش خراسان آغاز
کرد .وی بالفاصله عملیاتهای تروریستی و خطرناک ِ
قابل توجهی را در افغانستان انجام داد که از آن جمله
میتوان به کمک به آزادی زندانیان از زندان ننگرهار در
ماه آگوست سال  ۲۰۲۰و مجموعهای از حمالت پیچیده
به مراکز آموزشی و بیمارستانهای کابل و همچنین
جامعه اقلیتهای افغانستان نظیر شیعیان ِ هزاره و
سیکهای این کشور اشاره کرد .گروه داعش خراسان
تحت رهبری المهاجر تاکنون به بیش از  ۳۰۰عملیات و
اقدام تروریستی اعتراف کرده و مسئولیت آنها را پذیرفته
است.
اگرچه اغلب ِ سلفیهای افغان در ابتدا از داعش
خراسان حمایت کردند ،با این حال آنها خیلی زود از
این مساله کناره گیری کردند .دلیل اصلی این مساله
نیز خشونت بیش از حد ِ داعش خراسان و دیگر
اقدامات و رویههای این گروه نظیر تکفیر مسلمانان به
دلیل عدم پیوستن به گروه داعش خراسان بود.
گروه داعش خراسان همچنین شماری از چهرههای
سرشناس سلفی افغانستان را که ایدئولوژی این گروه
را رد کرده و از آن انتقاد کردند نیز هدف حمله قرار
داد .در سوی دیگر ،رقابت داعش خراسان و طالبان
همچنین به جدالی علیه سلفیهای افغان تبدیل شد.
در نتیجه ،طالبان عمیقا به تک تک سلفیها نسبت
به حمایت احتمالی آنها از داعش خراسان مشکوک
است .در این چارچوب رهبران با نفوذ سلفی افغان

تحت رهبری یکی از شیوخ سلفی با نام ِشیخ عبدالعزیز
نورستانی ،به دلیل نگرانیهای خاص خود ،با رهبران
طالبان در اوایل سال  ۲۰۲۰میالدی دیدار کردند.
آنها قول دادند که با طالبان بیعت کنند و از طالبان
درخواست کردند که سلفیهای افغان را وارد جنگ و
درگیری خود با گروه داعش خراسان نکنند و این دو
را یکی نپندارند.
همزمان با قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان،
گزارشهای مختلفی از اقدام اعضای طالبان در تعقیب
و پیگرد ِ چهرههای بانفوذ سلفی افغان در والیتهای
ننگرهار و کابل منتشر شده است .در ماه جاری ،یکی
از شیوخ ارشد سلفی افغان به نام ِ شیخ ابوعبیدالله
متوکلی به نحو خشونت باری به قتل رسید .اینطور
گفته شده که وی ابتدا توسط مبارزان طالبان ربوده
شده است .اگرچه که گروه طالبان هرگونه دخالت در
قتل فرد مذکور را قویا رد کرده است .سلفیهای افغان
میگویند که برخی گروهها در صفوف طالبان ،آنها را
هدف قرار میدهند زیر پیشتر داعش حمالتی را علیه
طالبان انجام داده و آنها (برخی اعضای طالبان) اکنون
به دنبال اقدامات انتقامجویانه هستند.
این تحوالت موجب شده تا ترس و وحشت فراوانی
در میان سلفیهای افغانستان ایجاد شود که در
صورت استقرار دولت طالبان در افغانستان ،امکان دارد
اتفاقات خشونت بار زیادی علیه سلفیها در این کشور
روی دهد .امری که عمال میتواند جوانهای سلفی در
افغانستان را به سمت پیوستن به گروه داعش ِ خراسان
سوق دهد و در نتیجه ،موجب تشدید درگیریها میان
طالبان و داعش خراسان در افغانستان شود .موضوعی
که میتواند موجب اوجگیری خشونتها و خونریزی در
افغانستان شود».

در برجام بدهکار نیستیم؛ آمریکا دست از اعتیاد تحریم بردارد

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در
وین با تاکید بر این نکته که جمهوری اسالمی ایران در برجام بدهکار
کسی نیست تصریح کرد که آمریکا باید بدون تأخیر بیشتر و هرگونه
پیش شرط ،نقض تعهدات خود تحت توافق هسته ای و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت را متوقف کند.
به گزارش ایرنا کاظم غریب آبادی ،سفیر و نماینده دائم کشورمان
نزد سازمانهای بینالمللی در وین ،طی سخنانی در نشست فصلی
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با موضوع بررسی
وضعیت اجرای برجام در جمهوری اسالمی ایران ،مواضع ایران را
در این خصوص برای نمایندگان کشورهای عضو تشریح نمود .اهم
نکات مطرح شده توسط نماینده دائم کشورمان ،به شرح زیر است:
آمریکا قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را از طریق خروج از برجام و
اعمال سیاست شکست خورده فشار حداکثری و از سرگیری تحریم
ها ،که به طور مستقیم و مخربی بر عادی سازی روابط تجاری و
اقتصادی با ایران که مهمترین هدف توافق هسته ای می باشد اثر

گذاشته است ،نقض نمود.
از آنجا که بخش لغو تحریم و تأثیرات آن در برجام ،مبنای اساسی
رضایت ایران به این توافق را تشکیل می دهد ،نقض های ایاالت
متحده آمریکا باعث شد که این قسمت از توافق ،بی اثر و عاری
از فایده شود .متاسفانه ،به طور مناسبی به این نگرانی ها توسط
اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی نیز به منظور یافتن راه حل های
عملی جهت جبران نقض توافق رسیدگی نشد.
الزم می دانم اینجا به ویژه از بیانیه های برخی کشورهای عضو
توافق هسته ای و کشورهای اروپایی ابراز تأسف جدی و همچنین
تعجب کنیم .گویی این کشورها فراموش کرده اند که این ایران بود
که به تمامی تعهدات خود تحت این توافق پایبند بود و از مزایای آن
نیز به خاطر اقدامات قانون شکنانه آمریکا و بیاقدامی اروپاییها،
بهرهمند نگردید .ظاهرا ً این کشورها قصد دارند جای قربانی را با
قانون شکنان عوض کنند.
مایه تأسف است که کشورهای اروپایی همچنان حاضر نیستند
آمریکا را به خاطر خروج غیرقانونی و یکجانبه آن از توافق هسته ای
محکوم کنند و از آن بخواهند تحریم های خود را علیه ملت ایران
بردارد ،اما در عوض از ایران مطالبه اجرای تعهدات آن تحت برجام
را می کنند.
مادامی که تحریمها علیه ادامه دارد ،از ایران انتظار خویشتن داری
و اقدام سازنده نداشته باشید .اقدامات و فعالیتهای هستهای ما،
از جمله غنی سازی در سطوح مختلف و تولید سوخت سیلیساید،
برابر حقوق ما تحت معاهده عدم اشاعه صورت می گیرند ،جنبه
کامال صلح آمیز دارند و از ب ُعد پادمانی نیز تحت نظارت و راستی
آزمایی آژانس قرار دارند .از اینرو ،به این کشورها توصیه می کنم که

عوام فریبی نکنید و به تعهدات عمل نکرده خود در برابر ملت ایران
عمل کنید .ما بدهکار شما نیستیم.
همانگونه که توسط رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه کشورمان
اعالم شد ،ایران خواهان مذاکراتی است که نتیجه محور باشد .مهم
است که خروجی این تالش ها متضمن این باشد که تمامی تحریم
ها بطور موثر و قابل راستی آزمایی برداشته شوند و ما دوباره شاهد
فجایعی مانند خروج آمریکا از توافق ،یا سوءاستفاده از مکانیسم
های مندرج در برجام و نقض تمامی تعهداتش ذیل آن نباشیم.
هنوز مشاهده نشده است که آیا دولت کنونی آمریکا عزم کافی
و آمادگی ترک اعتیاد خود برای استفاده از اقدامات قهری یکجانبه،
احترام به حقوق بینالملل ،اجرای تعهدات خود درخصوص لغو
تحریم ها به روشی کامل و موثر ،و اتخاذ تصمیمات دشوار ضروری
برای این امر را دارد یا نه؟ بسیار مهم است که آمریکا بدون تأخیر
بیشتر و هرگونه پیش شرط ،نقض تعهدات خود تحت توافق هسته
ای و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را متوقف کند.
ادامه و یا توقف ثبت دادهها ربطی به تعهدات پادمانی ایران
ندارد .بدون شک ،هرگونه تصمیمی که قرار باشد توسط ایران در
این خصوص اتخاذ گردد ،تنها بر پایه مالحظات سیاسی خواهد بود
و آژانس نمی تواند و نباید آن را جزو مطالبات خود بداند.
آژانس عادت کرده صرفا ً به فکر بازرسان ،تجهیزات و نظارتهای
خود باشد و وظایف و مسئولیت های خود در برابر خرابکاری
تروریستی علیه تأسیسات صلح آمیز اعضای خود را ایفاء نمی کند.
مادامی که آژانس تکلیف خود را با این تناقض ها روشن نکند،
مشکالت ادامه خواهند داشت .آژانس باید موضع روشنی در این
خصوص اتخاذ کند.

دونالد ترامپ در صحبتی متناقض پیش بینی
کرد که آمریکا در عرض سه سال پایان مییابد
اما احتمال نامزدیاش را برای انتخابات ریاست
جمهوری سال  2024که سه سال دیگر است،
مطرح کرد.
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری سابق آمریکا این ادعاهای متناقض را
در مصاحبه روز سه شنبه با شان اسپایسر ،دبیر
مطبوعاتی دولت سابقش و مجری نیوزماکس
مطرح کرد .او همچون گذشته مجددا به غلط
ادعا کرد که انتخابات ریاست جمهوری  2020با
تقلب همراه بوده است.
ترامپ گفت :کشور ما در هشت ماه گذشته
به طرزی که تا کنون کسی شاهدش نبوده ،واقعا
دچار انحطاط شده است و بدون طرح سند و
مدرکی پیش بینی کرد که کشورش در آینده
نزدیک به پایان میرسد.
ترامپ اظهار کرد :شما در حالی که به سمت
این انتخاباتها در سالهای  2022و 2024
میروید دیگر قرار نیست کشوری برای ما باقی
بماند .انتخابات با تقلب همراه بود و تا سه سال
بعد دیگر قرار نیست کشوری برای ما باقی بماند،
من این را به شما میگویم.
اسپایسر در ادامه تالش کرد به این مصاحبه
پایان دهد که احتماال دلیلش این بوده که
نیوزماکس با یک شکایت  1.6میلیارد دالری از
سمت شرکت سیستمهای رای گیری دومینیون
به اتهام دروغگویی عمدی درباره تقلب گسترده
در انتخابات ریاست جمهوری  2020و بدنام
کردن این شرکت تخصصی دستگاههای رای
گیری مواجه است.
اسپایسر همچنین در این مصاحبه از ترامپ
پرسید کی ممکن است قصدش برای نامزدی در
انتخابات ریاست جمهوری را به طور رسمی اعالم
کند .ترامپ از دادن پاسخ مستقیم به این سوال
خودداری کرده اما به اسپایسر قول داد که از این
تصمیم خرسند خواهد شد و همینطور ادعا کرد
که آمریکا حاال یک مضحکه است .او اظهار کرد:
من فکر میکنم شما و خیلی از مردم دیگری که
عاشق کشور ما هستند قرار است بسیار خرسند
شوید.
برخی کاربران در توئیتر گفتند که ترامپ با این
صحبتهایش خودزنی کرده است.
یک کاربر به نام اسکات دوورکین گفت :خنده
دار است ،ترامپ هشت ماه پیش در کاخ سفید
بود بنا براین او تنها خودش را تخریب کرد.
به گزارش هافینگتون پست کاربر دیگری به
نام خورخه گوایاردو نوشت :چطور شما کمپین
اجرا کرده و از مردم میخواهید بیایند و رای
بدهند در حالی که همزمان به آنها میگویید
به عنوان رئیس جمهوری نتوانستید از آرای آنها
محافظت کنید و انتخابات را از شما دزدیدهاند؟!
ترامپ همچنین در این مصاحبه با نیوزماکس
به افشاگری اخیر یک کتاب نوشته شده توسط
دو خبرنگار واشنگتن پست درباره مارک میلی،
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا واکنش نشان
داد .ترامپ پذیرفت که از چین به خاطر مسائلی
همچون تجارت و همه گیری کروناویروس در
زمان ریاست جمهوریاش خشمگین بوده اما
گفت این ادعا که او حمله به چین را در نظر
داشته خنده دار است و اینکه اصال به چنین
چیزی فکر کرده باشد را رد کرد .او درباره
میلی گفت :من فکر میکنم او تنها تالش دارد
خودش را از مناقشه عملیات ناشایسته خروج از
افغانستان بیرون بکشد.
ترامپ به باب وودوارد ،خبرنگار واشنگتن
پست و نویسنده کتاب افشاگر خطر درباره میلی
حمله کرده و گفت که او و دارو دستهاش را
افرادی شدیدا بی شرف میداند.
پنتاگون هنوز درباره مناقشه افشاگری این
کتاب درباره مارک میلی اظهار نظر نکرده است.

سوابق معاونان جدید وزارت امور خارجه چیست؟

علی باقری و مهدی صفری جایگزین عراقچی و مهاجر
وزیر امور خارجه در احکام جداگانهای علی باقری ،مهدی صفری و محمد
فتحعلی را عهدهدار معاونتهای سیاسی ،دیپلماسی اقتصادی و اداری و مالی
وزارت امور خارجه کرد و عراقچی ،مهاجر و ابوالحسنی هم مشاور وزیر شدند.
به گزارش فارس ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران در کمتر از یک ماه از حضورش در سکانداری دستگاه دیپلماسی ،شب
 ۲۳شهریور ماه در احکام جداگانهای علی باقری کنی ،مهدی صفری و محمد
فتحعلی را عهدهدار معاونتهای سیاسی ،دیپلماسی اقتصادی و اداری و مالی
وزارت امور خارجه کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جدید در توئیتی پس از تصدی این
سمت با بیان اینکه مصمم به پیگیری سیاست خارجی متوازن ،پویا و هوشمند
هستم ،در اینستاگرام هم نوشت :با برنامهای عملیاتی ،روابط خارجی متوازن،
فعال ،پویا و هوشمند ،مبتنی بر احترام متقابل ،اولویتبخشی به روابط با
همسایگان و آسیا ،توسعه روابط متوازن با همه بخشهای جهان و تقویت
جایگاه دیپلماسی اقتصادی و تجارت بینالملل پیگیری خواهد شد.
براساس این گزارش ،با حکم حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان،
«علی باقری» به عنوان معاون سیاسی و جایگزین سید عباس عراقچی شد.
«مهدی صفری» هم به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
و جایگزین سید رسول مهاجر شد.
«محمد فتحعلی» معاون اداری و مالی و جایگزین علی ابوالحسنی منصوب
شدند.

در بخشی از احکام انتصابات معاونان جدید آمده است :امید است با توکل بر
خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،در تحقق
سیاستها و راهبردهای دستگاه دیپلماسی به ویژه سیاست خارجی متوازن،
فعال ،پویا و هوشمند و همفکری و تعامل با معاونان ،مدیران و کارشناسان
محترم در انجام وظایف محوله موفق باشید.
عراقچی ،ابوالحسنی و مهاجر مشاور وزیر امور خارجه شدند
وزیر امور خارجه در احکام جداگانهای ضمن تقدیر و تشکر از خدمات معاونان
سابق ،سید عباس عراقچی (معاون سیاسی) ،علی ابوالحسنی (معاون اداری و
مالی) و سید رسول مهاجر (معاون دیپلماسی اقتصادی) را به عنوان مشاور وزیر
امور خارجه منصوب کرد.
علی باقری
علی باقری کنی متولد  ۱۳۴۶خورشیدی ،فرزند محمدباقر باقری کنی عضو
پیشین مجلس خبرگان رهبری و دانشآموخته رشته معارف اسالمی و اقتصاد از
دانشگاه امام صادق (ع) است که سابقه تدریس اقتصاد در دانشگاه را نیز دارد.
او در گفتوگویی در خصوص حضور کوتاهش در صدا و سیما و انتقالش به
وزارت خارجه در  ۱۳۷۳خورشیدی عنوان کرده است :ابتدا در بخش معاونت
عربی آفریقایی ،اداره اول خاورمیانه عربی و شمال آفریقا بودم که موضع لبنان،
فلسطین ،اردن ،مصر ،رژیم صهیونیستی را در آن جا پیگیری میکردم ،بعد
مجدد به وزارت امور خارجه برگشتم و به معاونت بینالملل رفتم .در مهر ۱۳۸۶
آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت شدند و از وزارت خارجه رفتند .رفتن ایشان

مصادف با یکسری تغییرات ساختاری در وزارت خارجه شد ،معاونت اروپا و
آمریکا تبدیل به معاونت آمریکا شد.
در آن دورهای که ایشان دبیر شورای عالی امنیت ملی شدند ،بنده چند ماهی
معاون اروپا بودم و بعد از یک مدتی با صحبتی که آقای جلیلی شد ،ایشان
احساس کردند اگر بنده به دبیرخانه بروم مؤثرتر خواهم بود ،برای همین در سال
 ۱۳۸۷از وزارت خارجه به دبیرخانه رفتم .تا اواخر شهریور  ۱۳۹۲که دکتر جلیلی
دبیر شورای امنیت ملی بودند ،من معاون ایشان در آن عرصه بودم .چون بحث
مذاکرات هستهای از قبل به دبیرخانه محول شده بود ،ایشان مسئول مذاکرات
بودند از طرف جمهوری اسالمی ایران و من به جهت این که معاون سیاست
امنیت بینالملل بودم در واقع کمک کار ایشان در امور مذاکرات بودم.
علی باقریکنی هشتم دی  ۱۳۹۸با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان معاون امور
بینالملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منصوب شد.
نگاهی کوتاه به سوابق مهدی صفری
در حکم جدید حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ،مهدی صفری به
عنوان معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و جایگزین سید
رسول مهاجر شد.
مهدی صفری پیش از این به عنوان معاون استانداری بوشهر ،مدیرعامل و
رئیس هیئت مدیره صنایع الکترونیک شیراز ،معاون وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان ،سفیر جمهوری
اسالمی ایران در اتریش و همچنین روسیه ،نماینده ویژه در امور دریای خزر و

مدیرکل مشترک المنافع ،معاون آسیا ،اقیانوسیه و مشترک المنافع و معاون اروپا
و آمریکای وزارت امور خارجه مشغول به فعالیت بوده است.
وی همچنین پس از آن عهدهدار سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن
(چین) شد.
صفری دارای مدرک دکترای برق و مخابرات است و به زبانهای انگلیسی،
آلمانی و روسی آشنایی دارد.

