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سفر وزیر خارجه ایران به موریتانی
وزیر امــور خارجه ایران، در راس هیاتی سیاســی، 
تهران را به مقصد نواکشــوت تــرک کرد.به گزارش 
ایســنا حســین امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه 
کشــورمان پیش از ظهر روز دیــروز در راس هیئتی 
سیاســی برای دیدار و گفت وگو با مقامات موریتانی 
تهران را به مقصد نواکشــوت تــرک کرد.وزیر امور 
خارجه ایران در دیــدار از موریتانی عالوه بر محمد 
ســالم ولد مرزوک وزیر امور خارجــه با محمد ولد 
غزوانی رئیس جمهور جمهوری اســالمی موریتانی 

هم دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

منع شهروندان جمهوری آذربایجان 
از سفر به ایران

جمهوری آذربایجان در ادامه اقدامات خود در راستای 
تخریب روابط با تهران به شهروندان کشورش توصیه 
کرد به ایران سفر نکنند.به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
وزارت امور خارجــه جمهوری آذربایجان پس از آنکه 
روز جمعه یک فرد با انگیزه شــخصی به سفارت باکو 
در تهران حمله کرد با انتشار بیانیه ای به شهروندانش 
درباره ســفر به ایران هشــدار داد.وزارت امور خارجه 
جمهوری آذربایجــان در بیانیه خود با ادعای این که 
وضعیت در جمهوری اســالمی ایران بی ثبات است و 
حمله به ســفارت در تهران تروریستی بوده است، به 
شهروندان خود توصیه کرد که جز در شرایط ضروری 
به ایران ســفر نکنند.وزارت امــور خارجه جمهوری 
آذربایجان روز گذشــته نیز به بهانه حمله به سفارت 
خود اعالم کرد که فعالیت های دیپلماتیکش در تهران 
را متوقف می کند، اما کنسولگری این کشور در تبریز 
همچنان فعــال خواهد بود.به گزارش ایســنا، صبح 
روز جمعه، هفتم بهمن ماه یک فرد مســلح با انگیزه  
شخصی وارد ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران 
شد و ســپس با شلیک گلوله به چند نفر  حمله کرد 
که در نتیجه آن یک نفر جان خود را از دســت داد و 

دو نفر مجروح شدند.

 گمانه زنی صهیونیست ها 
درباره انتقام  ایران

رسانه های صهیونیستی از ترس این رژیم از اقدامات 
انتقام جویانــه ایران در پی حملــه ناموفق به یکی از 
مجتمع هــای کارگاهــی وزارت دفــاع در اصفهان 
خبــر دادند.به گزارش خبرگزاری شــهاب، شــبکه 
صهیونیستی کان اعالم کرد که مقامات صهیونیستی 
از تــرس حمــالت انتقام جویانه ایــران درپی حمله 
ناموفق اخیر به یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت 
دفاع در اصفهان اعالم آماده باش کرده اند.این شبکه 
اعالم کرد که اکنون گردشگران، بازرگانان، مسئوالن 
عالی رتبه اسرائیلی در خارج از سرزمین های اشغالی و 
سفارتخانه ها و همچنین کشتی های صهیونیستی در 
خطر هستند. در این گزارش همچنین آمده است که 
رژیم صهیونیستی ترس این را دارد که از خاک یمن 
و سوریه مورد حمالت موشکی و پهپادی قرار گیرد.

این در حالی اســت که روزنامه وال استریت ژورنال و 
یک مقام آمریکایی گفته اند که رژیم صهیونیستی در 
حمله شنبه شب به تاسیسات نظامی اصفهان دست 

داشته است.

گفت وگوی ضد ایرانی وزیر خارجه 
آمریکا با مقامات صهیونیستی

وزیــر امورخارجه آمریــکا گفت کــه در دیدارهای 
خود با مقامات صهیونیســتی دربــاره ایران رایزنی 
کرده است. به گزارش ایســنا، آنتونی بلینکن، وزیر 
امورخارجه آمریکا که به ســرزمین های اشغالی سفر 
کرده اســت با انتشــار پیام هایی در حساب کاربری 
خــود در توئیتــر از دیدارهایش با نخســت وزیر و 
رئیس رژیم صهیونیســتی خبر داد. او در این پیام ها 
با مفید خواندن رایزنی هایش با مقامات صهیونیستی 
نوشــت که در این دیدارها درباره ایران و موضوعات 
امنیتی منطقه گفت وگو کرده اســت.در همین حال، 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز 
روز دوشنبه در توییتی نوشت: »ما در حال همکاری 
با آمریکا برای جلوگیری از دست یابی ایران به سالح 
هســته ای و گســترش حلقه صلح هستیم. سیاست 
ما این بوده که هر چه در توان اســرائیل است برای 
جلوگیری از توسعه تسلیحات هسته ای توسط ایران 
انجام دهیم و سیاســت مان همچنــان همین باقی 
مانده اســت.« ادعای تالش ایران برای دست یابی به 
تسلیحات هسته ای در حالی از سوی صهیونیست ها 
تکرار می شــود که مقامات جمهوری اسالمی ایران 
بارها تاکید کرده اند، تولید و به کارگیری تســلیحات 
هسته ای  در دکترین دفاعی ایران هیچ جایی ندارد و 

ماهیت برنامه هسته ای کشور کامال صلح آمیز است.

دعوت وزیر خارجه از همتای ایرلندی 
برای سفر به ایران

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، در پاسخ 
به تمــاس تلفنی مایکل مارتیــن، وزیر امور خارجه 
جمهوری ایرلند، دربــاره مهم ترین موضوعات مورد 

اهتمام دو کشور با او گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امــور خارجه از آمادگی تهــران برای برگزاری 
دور جدید رایزنی های سیاســی میان دو کشور خبر 
داد. رئیس دســتگاه دیپلماســی جمهوری اسالمی 
ایران، همچنین از همتای ایرلندی خود برای ســفر 
به تهران دعوت بــه عمل آورد.مایکل مارتین نیز در 
این تماس تلفنی ضمن سپاس از پیام تبریک حسین 
امیرعبداللهیــان، ایران را کشــوری با تاریخ و تمدن 
کهن دانســت و اظهار کرد: »همــواره برای ایران به 
عنوان کشــوری با تاریخ و فرهنگ درخشان احترام 

قائل بوده ام.«

خبر

از  همدلی|  محسن رفیق: موج جدیدی 
ادعاهای غرب بر علیه ایران، با هدف باالبردن 
تنش بین ایران و کشورهای غربی در حالی 
دنبال می شــود که به تازگی کشــورهای 
اروپایی خط مشــی بسیار ســختگیرانه ای 
را در برابر ایران پایه گــذاری کرده اند. این 
در شرایطی اســت که از یک سو مقام های 
واشــنگتن به صراحت از افزایش همگرایی 
با رژیم صهیونیســتی در تقابل با ایران یاد 
می کنند و از سوی دیگر، رسانه های غربی با 
ایجاد هیاهو در زمینه کمک های تسلیحاتی 
ایران به روســیه در جبهه اوکراین، از ایران 
را به عنوان حریف جدیدی برای کشورهای 

اروپایی معرفی می کنند.
در همیــن حال روز گذشــته دبیر کل ناتو 
در اظهاراتی مدعی شــد که روسیه با خرید 
تســلیحات از ایران و کره شــمالی بیش از 
پیش برای جنگ با اوکراین آماده می شود. 
به گزارش ایســنا، ینس استولتنبرگ، دبیر 
کل ناتو، روز دوشنبه در نشستی خبری در 
پاسخ به سوالی درخصوص جنگ روسیه و 
اوکراین، با اشاره به اینکه مسکو برای صلح 
آماده نیست، مدعی شد: »آنها بیش از پیش 
آماده جنگ می شــوند. روسیه به طور فعال 
در حال تهیه تســلیحات است. آنها مهمات 
می خرنــد و تولیدات خــود را هم افزایش 
می دهند. به عالوه این ها، روسیه سالح های 
بیشــتری از دولت هایی نظیــر ایران و کره 

شمالی تهیه می کند.«
این ادعا در حالی تکرار می شــود که ناصر 
کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه، چندی 
پیش در نشست خبری هفتگی خود تاکید 
کــرده بود کــه ایران بخشــی از جنگ در 
اوکراین نیســت و تکرار اتهامات واهی علیه 
ایران کمکی به حل این بحران نمی کند. او 
اذعان کرد: »تاکنــون هیچ طرفی از جمله 
اوکراین و دیگــر طرف هایی که علیه ایران 
اتهام مطرح می کنند، مدارک و شــواهدی 
مبتنی بر مشــارکت ایــران در این جنگ 
ارائه نکرده اند. همکاری های دفاعی ایران با 
روسیه مبتنی بر منافع و مسائل مشترک و 
با رعایت قوانین و مقررات انجام می شــود و 
سابقه این همکاری ها به پیش از آغاز جنگ 

برمی گردد.«
در همین رابطه یک مقــام اوکراینی نیز با 
ادعای این که روســیه همچنــان به دنبال 

دریافت موشــک و پهپادهای ایران اســت، 
گفت: »مــا تــوان مقابله با موشــک های 
بالســتیک ایــران را نداریم.« بــه گزارش 
شــبکه ســی ان ان، یوری اینات، سخنگوی 
نیروی هوایی ارتــش اوکراین در یک نطق 
تلویزیونی مدعی شــد که روسیه به دنبال 
دســت یافتن به موشــک های بالستیک و 
پهپادهای ایران اســت. او در ادعاهای خود 
گفــت: »روســیه کماکان هم مایل اســت 
که پهپادها و موشــک های فاتح و ذوالفقار 
از ایــران دریافت کند. این ها موشــک های 
بالستیک هســتند و ما ابزار برای شکست 

آن ها را در اختیار نداریم.«
این اما تمام ماجرا نیســت، چرا که تقویت 
علیه  بر  آمریکایــی- صهیونیســتی  محور 
ایران نیز از این جبهه متخاصم همیشــگی، 
تهدیدی فوری ساخته است. در این زمینه، 
می تــوان به حمله هوایی اخیــر به مواضع 
تســلیحاتی ایران در اصفهان اشاره کرد که 
بر اساس گزارش های رسانه ای با هماهنگی 
آمریکا و توسط اســرائیل انجام شده است. 
در این باره، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد با واشــنگتن برای جلوگیری از 
ایران به تســلیحات هسته ای  دســت یابی 
همکاری می کند. به گزارش ایسنا، بنیامین 
نتانیاهــو به تازگی در توییتی نوشــت: »ما 
در حــال همکاری با آمریکا برای جلوگیری 
از دســتیابی ایران به ســالح هســته ای و 
گسترش حلقه صلح هستیم. سیاست ما این 
بوده که هر چه در توان اسرائیل است برای 

جلوگیری از توســعه تســلیحات هسته ای 
توســط ایران انجام دهیم و سیاســت مان 

همچنان همین باقی مانده است.«
از ســوی دیگر، وزیر امورخارجه آمریکا به 
تازگی اعالم کرد کــه در دیدارهای خود با 
ایران رایزنی  مقامات صهیونیســتی درباره 
کرده اســت. به گــزارش ایســنا، آنتونی 
بلینکن، وزیــر امورخارجه آمریــکا که به 
ســرزمین های اشغالی ســفر کرده است با 
انتشار پیام هایی در حســاب کاربری خود 
در توئیتــر از دیدارهایش با نخســت وزیر و 
رئیس رژیم صهیونیســتی خبــر داد. او در 
این پیام ها با مفید خوانــدن رایزنی هایش 
با مقامات صهیونیســتی نوشت که در این 
دیدارها درباره ایــران و موضوعات امنیتی 

منطقه گفت وگو کرده است.
وزیــر خارجه آمریکا بار دیگــر بر پایبندی 
کشــورش به حفظ امنیت رژیم اشــغالگر 
قــدس تاکید کــرد. او در نشســت خبری 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  با  مشــترک 
رژیم صهیونیســتی، تاکید کرد که آمریکا 
بیش از هر وقت دیگری به امنیت اسرائیل 
پایبند است. بلینکن همچنین تصریح کرد: 
»هر مســئله ای که ما را از راه حل تشکیل 
دو کشــور دور کند، در بلندمدت به امنیت 

اسرائیل ضربه خواهد زد.«
در همیــن حــال، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه، در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز 
وزیر خارجه آمریکا و نیز مشــاور شــورای 
امنیت ملی این کشور اظهار کرد که دولت 

آمریکا باید متوجه مسئولیت های حقوقی و 
بین المللی ناشی از اظهارات تهدیدآمیز علیه 
جمهوری اسالمی ایران باشد و به پیامدهای 
اظهــارات تحریک آمیزی  سیاســی چنین 

بیشتر بیاندیشد.
ناصر کنعانــی در این ارتبــاط تاکید کرد: 
»جمهوری اســالمی ایران کرارا بر ماهیت 
تاکید  فعالیت های هسته ای خود  صلح آمیز 
کرده و گزارش های مکرر آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی نیــز مؤید آن اســت و اینکه 
دست یابی به سالح هســته ای در دکترین 
امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران جایی 
نــدارد.« او اضافــه کــرد: »در عین حال 
جمهوری اســالمی ایران پیشــرفت علمی، 
فنی و تکنولوژیک خود در زمینه هسته ای 
را متوقف نکــرده و به هر میــزان که نیاز 
توســعه ای کشور باشــد، مبتنی بر حقوق 
الینفــک خود به عنوان دولت عضو معاهده 

عدم اشاعه دنبال خواهد کرد.«
ســخنگوی دســتگاه سیاســت خارجــی 
همچنیــن تصریح کــرد: »دولــت آمریکا 
به خوبی واقف اســت که جمهوری اسالمی 
ایران هیچگونه تعرض و تجاوز به سرزمین 
و منافع خود را برنمی تابد و به متجاوزین به 
شکل قاطع و پشیمان کننده پاسخ می دهد.« 
کنعانی در خصوص ادعای حمایت آمریکا از 
مردم ایران نیز اظهــار کرد: »ریاکاری ها را 
متوقف کنید و هوش سیاسی ملت ایران را 

دست کم نگیرید.«
ســخنگوی وزارت امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران همچنین تاکیــد کرد: »در 
اغتشاشــات اخیر، مردم ایران یک بار دیگر 
مشــاهده کردند که دولت آمریکا و برخی 
دیگــر از متحدیــن اروپایــی آن، در ابعاد 
مختلف و تا آنجا که در توان داشتند، سعی 
کردند تا با تحریک و توســعه اغتشاشــات 
در ایــران، امنیت ملت ایران را فدای امیال 
و اهــداف پلید ضد ایرانی خــود نمایند اما 
همانند گذشــته تیر آنها به سنگ خورد و 
مردم فهیم ایران دســت رد بر ســینه آنها 
زدند.« ناصر کنعانــی در پایان عنوان کرد: 
»دولت آمریکا و چند شریک اروپایی آن، از 
تداوم دروغ گویی در خصوص مسائل داخلی 
ایــران نتیجه ای نخواهند گرفــت اما ایران 
اقدامات ضدایرانی آنها را مورد محاســبه و 

پی گیری قرار خواهد داد.«

سناریوی فشار بر تهران با محوریت تل آویو در حال طراحی است 

اتحاد غربی - عبری علیه ایران

همدلی| وقوع انفجار در پیشــاور پاکســتان در روز دوشنبه، 
دســت کم  92 کشته به جای گذاشــت. طالبان پاکستان با 
انتشار توئیتی مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است. این 
بمب گذار انتحاری انفجاری، در مسجدی در پیشاور پاکستان، 
مرکز اســتان خیبر پختون خواه در مرز افغانســتان روی داد 
انجام داد که منجر به مرگ  حداقل 92 تن و مجروح شــدن 
دست کم ۱۵۰ تن دیگر شد. بمب گذار جلیقه انتحاری خود 
را در حالــی منفجر کرد که نمازگزاران، از جمله بســیاری از 
پلیس های دفاتر پلیس مجــاور، در حال نماز خواندن بودند. 
در این حمله انتحاری، بر اثر ضربه انفجار، ســقف مســجد را 
فرو ریخت و بســیاری را مجروح کرد. این مسجد در بزرگراه 
منطقه حساس شهر موســوم به »خط پلیس« است که مقر 
نیروهــای امنیتی و محل ســکونت افســران پلیس و زندان 

مرکزی پیشاور نیز در این منطقه واقع شده است.
شــهباز شریف نخســت وزیر پاکســتان این انفجار را بشدت 
محکوم کرده و گفته است استراتژی جامعی را برای برقراری 
نظم و قانون در خیبر پختونخــوا اتخاذ خواهد کرد. او گفت 
همه ارکان کشــور در برابر تروریسم، متحد هستند و کسانی 
که علیه پاکســتان می جنگند، نابود خواهند شــد. او به وزیر 
کشــور دســتور داده اســت برای افزایش ظرفیت مبارزه با 

تروریسم به ویژه به ایالت خیبر پختون خواه کمک کند.
با این وجود، طالبان پاکســتان پس از ادعــای اولیه یکی از 
فرماندهانش، دســت داشــتن در حمله انتحاری پاکستان را 
رد کرده اســت. به گزارش ســی ان ان، ایــن حمله یکی از 
مرگبارترین حمالت در این کشــور در ســال های اخیر بود و 
یکــی از تحلیلگران آن را بحران امنیــت ملی، توصیف کرد. 
نصاراهلل خان، یکی از مقامات پلیس که از انفجار جان ســالم 
به در برده، گفت که قبل از محاصره شــدن درتوده ای از غبار 
سیاه، یک انفجار بزرگ از شعله های آتش را دیده است. خان 
گفت که پایش در انفجار شکســت و ســه ساعت در زیر آوار 
مانده بود. او گفت: »ســقف فرو ریخت. فضای بین ســقف و 

دیوار جایی است که من توانستم زنده بمانم.«
انفجار روز دوشــنبه آخرین نشــانه از وخامت اوضاع امنیتی 
در پیشــاور، مرکز استان ناآرام خیبر پختون خواه که هم مرز 
با افغانســتان اســت و محل حمالت مکرر طالبان پاکستانی 
موســوم به تحریک طالبان اســت. سال گذشــته، شکست 
آتش بس متزلزل یک ســاله بین تحریک طالبان پاکستان و 
دولت پاکســتان نه تنها به تشدید خشونت ها در آن کشور را 
کاهش نداد، بلکه به طــور بالقوه افزایش تنش های فرامرزی 

بین دولت های افغانستان و پاکستان را سبب شد.
در ابتدا روز دوشنبه، سربکاف مهمند و عمر مکرم خراسانی، 
مقامات تحریک طالبان پاکســتان ادعا کــرده بودند که این 
انفجار، انتقام کشــته شدن خالد خراسانی، از اعضای تحریک 
طالبان پاکســتان در سال گذشــته بوده است. اما سخنگوی 
اصلی تحریک طالبان پاکســتان بعداً دست داشتن این گروه 

در این حمله را تکذیب کرد. محمد خراســانی، ســخنگوی 
تحریک طالبان پاکستان اواخر روز دوشنبه در بیانیه ای گفت: 
»در رابطه با حادثه پیشــاور، الزم می دانیم که توضیح دهیم 
که تحریک طالبان پاکستان هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد. 
بر اساس قوانین و قانون اساسی ما، هرگونه اقدام در مساجد، 
مدارس، مجالس ترحیم و ســایر اماکن متبرکه جرم است.« 
مقامات پاکســتان می گویند تحقیقات در حال انجام است و 

هیچ یک از این دو ادعا را تایید نکرده اند.
شهباز شــریف، نخست وزیر پاکســتان با بیان اینکه کشتار 
وحشیانه مســلمانان در حال ســجده در برابر خداوند مغایر 
با آموزه های قرآن اســت، گفت: »هدف قرار دادن خانه خدا 
دلیل بر این است که مهاجمان هیچ ربطی به اسالم ندارند.« 
گروه های حقوق بشــر این حمله مرگ بار را محکوم کرده اند، 
کمیسیون حقوق بشــر پاکستان روز دوشــنبه در بیانیه ای 
اعالم کــرد که اگر دولت به هشــدارهای قبلی جامعه مدنی 
در مــورد گروه های افراطــی در این اســتان توجه می کرد، 
می شد از این حمله جلوگیری کرد. در این بیانیه آمده است: 
»پرسنل مجری قانون که مجهز نیستند همچنان در حوادثی 
که به قیمت جان غیرنظامیان و پلیس تمام شــد، هدف قرار 

می گیرند. ما از دولت می خواهیم که هم اکنون اقدام کند.«
مدیحه افضل، یکی از همکاران سیاســت خارجی در موسسه 
بروکینگز در واشنگتن، گفت که تسلط طالبان در سال 2۰2۱ 
در افغانســتان، تحریک طالبان پاکســتان و سایر گروه های 
تروریســتی را جسور، کرده اســت. او گفت: »تی.تی.تی.پی 
توسط یک دولت پاکستانی که در چند سال گذشته پاسخی 
متزلزل و نامطمئن به این گروه داشــته است، جسارت یافته 
اســت.« او اضافه کرد کــه مذاکرات با شــبه نظامیان، مکرراً 
شکســت خورده است زیرا این گروه ها از نظر وجودی مخالف 

دولت و قانون اساسی پاکستان هستند.
این حمله تروریستی در حالی رخ داده است که به تازگی گروه 
تحریک طالبان پاکستان، از ساختار جدیدش رونمایی کرده 
بود. این ســاختار که در آن وزارتخانه ها، ارگان های قضایی، 
واحدهای نظامی و اطالعاتی وجود دارد، شــباهت زیادی به 
ســاختار دولت خودخوانده طالبان دارد و حتی برخی اسم ها 
با هم مشــابه اند. منطقه مورد نظر تحریک طالبان پاکستان 
برای فعالیت بر اســاس این ساختار، ایالت خیبر پختون خواه 

پاکستان است.
در ســاختار جدید تحریــک طالبان پاکســتان، دو اردوگاه 
عملیاتی بزرگ به اسم الفاروق دیده می شود که اسم آن مشابه 
اســمی است که طالبان بعد از تســلط بر افغانستان، به جای 
اسم اردوگاه عملیاتی 2۰9 شاهین مربوط دولت پیشین، روی 
آن گذاشتند. یک واحد ویژه انتحاری نیز شبیه تشکیالتی که 
اکنون طالبان افغانستان دارند، در این ساختار گنجانیده شده 
اســت. ریاست عمومی اســتخبارات نیز که مسئولیت آن به 
رهبر تحریک طالبان پاکســتان سپرده شده، به نظر می رسد 

یکی از باالترین ارگان های امنیتی اســت، دقیق شبیه چیزی 
که اکنون در دستگاه امنیتی طالبان وجود دارد.

در این ســاختار، اســتان های ایالت خیبر پختون خواه، به دو 
استان بزرگ شمالی و جنوبی تقسیم شده  و افرادی به عنوان 
استاندار برای هر یک از این استان ها معرفی شده اند. تحریک 
طالبان پاکستان، استان های پیشاور، مالکند، مردان، گیلگیت 
بالتســتان و هزاره را به عنوان اســتان شــمالی و استان های 
دیخان، کوهات، بنو و ژوب را به عنوان اســتان  جنوبی معرفی 
کرده اند. همه تشــکیالت نظامی نیز به این دو بخش تقسیم 

شده اند.
رونمایی تحریک طالبان پاکستان از این ساختار جدید، نشان 
می دهد که این گروه طی یک ســال و چهار ماه گذشته، پس 
از سلطه طالبان بر افغانستان، نه تنها جرات بیشتری یافته اند، 
بلکه زمینه فعالیت، تقویت نیروها و دسترســی به تجهیزات 
بیشــتر و بهتر جنگی نیز برای آن ها فراهم شــده است. این 
گروه که پیش از این، به عنوان یک گروهک شورشــی قلمداد 
می شد، اکنون تالش می کند تا همچون طالبان افغانستان در 
ســال های گذشته، خودشان را یک دولت خودخوانده معرفی 

کند.
طی یک ســال گذشــته، قــدرت گرفتن تحریــک طالبان 
پاکســتان، چالش بزرگی ســر راه امنیت پاکستان قرار داده 
اســت، تا حدی که دولت پاکســتان در تابستان سال 2۰22 
حاضر شــد با میانجی طالبان افغانستان با این گروه مذاکره 
کند، اما تحریک طالبان پاکســتان آتش بس را که در نتیجه 
این مذاکــره بوجود آمده بود، لغو کردند و حمالت شــان به 

مواضع دولت پاکستان را افزایش دادند.
رنا ثنااهلل، وزیر داخله )کشــور( پاکستان، اخیرا به رسانه های 
پاکســتانی گفت که در حال حاضر، حــدود هفت تا ده هزار 
جنگجوی تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور 
دارنــد. او دولت ایالتی خیبرپختون خواه را به ناتوانی در مهار 
این گروه تروریســتی متهم کرده و گفته بود که دولت ایالت 
خیبرپختون خواه باید از پلیس دولت فدرال درخواست کمک 
نظامی بکند. وزیر داخله پاکستان، در جدیدترین مصاحبه اش 
با یکی از شــبکه های تلویزیونی پاکستان گفت که بر اساس 
قوانین بین المللی، دولت پاکســتان به آسانی می تواند طالبان 
پاکســتانی را در پناهــگاه امن آن ها، حتــی در داخل خاک 

افغانستان هدف قرار دهد.

عملیات انتحاری در مسجد پیشاور؛ 92 کشته و ۱۵۰ زخمی داشت

افزایش تحرکات نسخه پاکستانی طالبان

بغداد اعالم کرد:
مذاکرات آبی ایران و عراق در ماه 

آینده
وزارت منابع آبی عراق از برگزاری گفت وگو میان 
ایران و عراق در خصوص مشکالت آبی در اواسط 

ماه آینده میالدی خبر داد.
به گزارش صوت العراق، حســن الصفار، مشــاور 
وزارت منابــع آبــی عــراق در اظهاراتی گفت که 
ســفارت ایران در بغداد به ما وعده داد که اواسط 
ماه آینده میالدی دیداری میان مســئوالن ایرانی 

و عراقی درخصوص مساله آب انجام خواهد شد.
او گفت: »آن ها اعــالم کردند که این دیدار میان 
مســئوالن فنی متخصص در ایــن زمینه خواهد 
بود تــا توافق و یا یادداشــت تفاهمی درخصوص 
رهاســازی آب به رودخانه های مــرزی میان دو 

کشور امضا شود.«
همچنین ثائر مخیف، رئیس کمیسیون کشاورزی 
و منابع آبــی در پارلمان عراق در اظهاراتی تاکید 
کرد که از طریق فعال سازی گفت وگوها با ایران و 
ترکیه درخصــوص تضمین حق آبه عراق، تحوالت 

مهمی در این زمینه اتفاق افتاد.
او گفــت که دولت عــراق اهمیت زیــادی برای 
ایــن پرونده قائل اســت و تالش هایی برای انجام 
مذاکرات میان مســئوالن فنی و رسیدن به توافق 
بــرای تضمین حق آبه عراق درحال انجام اســت. 
این نماینده عراقی گفت که پارلمان این کشور نیز 
پی گیر تالش های دولت در این زمینه در ســطح 
خارجی است و امیدواریم که این پرونده به زودی 

خاتمه یابد.
اخیرا فواد حسین، وزیر خارجه عراق در گفت وگو 
با شبکه ســعودی العربیه با اشاره به بحران آب و 
لزوم حل آن با همســایگان مدعی شــد که ایران 
مســیر و مجرای آب هایی که به عــراق می آید را 

تحریف کرده است.

احتمال استقرار تسلیحات هسته ای 
در کره جنوبی 

وزیــر دفــاع آمریکا روز گذشــته پــس از دیدار 
با همتــای کره جنوبی خود گفت کــه آمریکا به 
وظایفش متعهد است تا کره شمالی را از استفاده 
از هرگونــه ابــزار نظامــی از جملــه توانایی های 

هسته ای بازدارد.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، لوید آســتین 
وزیر دفاع آمریکا پس از مالقات با لی جونگ-ساپ 
وزیر دفاع کره جنوبی عنوان کرد: »ایاالت متحده 
آمریکا درخصوص بازداشتن کره شمالی نسبت به 
تسلیحات هسته ای مصمم باقی می ماند.« او تاکید 
کرد که پیونگ یانگ، تعداد بی سابقه ای از اقدامات 

تحریک آمیز را در سال 2۰22 انجام داده است.
آســتین گفت هدف از ســفر او تعمیق همکاری 
بــرای مقابله بــا چالش های امنیتی مشــترک و 
تاکیــد مجــدد بر تعهــد ایاالت متحــده به کره 
جنوبی در زمان تشــدید تنش و تحریک است. او 
در این کنفرانس گفــت: »ایاالت متحده بر تعهد 
بازدارندگی گســترده خود که شامل طیف کاملی 
از قابلیت هــای دفاعــی ایاالت متحــده، از جمله 
قابلیت های دفاعی متعارف، هسته ای و موشکی ما 

است، محکم می ماند.«
یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی بعداً در 
دیدار با آســتین بر لزوم گفتگو بین متحدان برای 
ایجاد یک سیســتم موثــر و قدرتمند بازدارندگی 
گســترده تأکید کرد تا به رفــع نگرانی های مردم 
کره جنوبی کمک کند. بر اســاس بیانیه دفتر او، 
یون اضافه کرد: »تهدیدات هســته ای کره شمالی 

روز به روز افزایش می یابد.«
مقامــات ایاالت متحده و کــره جنوبی همچنین 
هشــدار داده اند کــه پیونگ یانگ ممکن اســت 
بــرای اولیــن آزمایش هســته ای خود از ســال 
2۰۱۷ آماده شود. تهدیدهای در حال تحول کره 
شمالی درخواســت های برخی از سیاستمداران و 
کارشناســان در کره جنوبی را بــرای بازگرداندن 
ســالح های هســته ای تاکتیکی ایاالت متحده یا 
حتی برنامه هسته ای کره جنوبی احیا کرده است، 
اگرچه مقامات سئول چنین احتمالی را رد کردند.

 بیش از 2۸۵۰۰ سرباز آمریکایی به عنوان میراث 
جنگ ۱9۵۰-۱9۵۳ کره در کره جنوبی مســتقر 
هستند که به جای یک معاهده صلح، با آتش بس 
پایان یافت. پیونگ یانگ این مانورهای مشترک را 
به عنوان دلیلی بر نیات خصمانه متحدان محکوم 
کــرده و نمایش هــای نظامی خــود را به نمایش 

گذاشته است.
لی گفته است که دو کشور در ماه فوریه تمرینات 
هسته ای روی میز را با سناریوی حمالت هسته ای 
کره شمالی برگزار خواهند کرد، زیرا آنها در جهت 
بهبود برنامه ریزی و اجرای مشــترک هسته ای و 

تقویت اشتراک اطالعات حرکت می کنند.
آســتین گفت که تمرین هــای روی میز تضمین 
می کند که متحدان پاســخ خود به کره شــمالی 
را چشــم به چشــم ببینند. او اضافــه کرد: »این 
رزمایش ها در راســتای گفتگوهای متحدان برای 
گســترش فعالیت ها و مکانیســم های بازدارندگی 

گسترده در شبه جزیره و منطقه است.«
کره  شمالی مجهز به سالح هسته ای، سال گذشته 
میالدی تعــداد بی ســابقه ای موشــک از جمله 
موشک های بالستیک قاره پیما که قادر به رسیدن 
به ســرزمین اصلی آمریکا هســتند، شلیک کرد. 
مقامــات آمریکا و کره جنوبی همچنین هشــدار 
داده اند که پیونگ یانگ ممکن اســت برای اولین 
آزمایش یک وســیله هسته ای خود از سال 2۰۱۷ 

آماده شود.

خبر


