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دو هفته سرمای شدید و 
یخ بندان در نیمروز؛     
۳۴ تن جان باختند

۸صبح، نیمروز: منابع محلی در والیت نیمروز 
از افزایش آمار جان باخته گان دراثر سرما طی دو 

هفته گذشته خبر می دهند.
روزنامه  با  صحبت  در  دلو،   ۱ شنبه،  روز  منابع 
به   گذشته  هفته  دو  طی  که  می گویند  ۸صبح 
دلیل توفان، باد ها، سرمای شدید و یخ بندان در 

این والیت ۳۴ تن جان باخته اند.
منابع می گویند که از این میان، ۳۲ تن از از افراد 
در سطح شهر  که  بوده اند  مخدر  مواد  به  مبتال 
از  آنان  اجساد  و  باخته  جان  آن  نواحی  و  زرنج 

سطح شهر جمع آوری شده اند.
نیمروز  در  هوا  اوایل شروع سردی  در  همچنان 

یک زن و کودک نیز جان باخته اند.
به  رسیده گی  وزارت  که  است  حالی  در  این 
حوادث طبیعی طالبان نیز اعالم کرده است که  از 
۲۰ جدی تاکنون، ۱۰۴ تن  دراثر سرما، سیالب، 

گازگرفته گی و آتش سوزی جان باخته اند.
گفته  وزارت،  این  سخنگوی  رحیمی،  شفیع اهلل 
است که در این مدت ۷۰ هزار راس دام نیز تلف 

و ۵۰ خانه تخریب شده است.

سازمان  پیشین  رییس  کابل:  ۸صبح، 
اطالعات مرکزی امریکا )سی آی ای( گفته است 
که وضعیت در افغانستان »از بد به بدترین در 

حال پیش رفتن است.«
جنرال دیوید پتریوس، رییس پیشین سازمان 
در  )سی آی ای(  امریکا  مرکزی  اطالعات 
گفت وگو با بی بی سی گفته است که چشم انداز 
افغانستان تحت کنترل طالبان »کاماًل  آینده 
از  نشانه ای  او هیچ  و  نظر می رسد  به  مبهم« 

پیش رفت نمی بیند.
نشر  دلو،   ۱ شنبه،  روز  که  گفت وگو  این  در 
شده، آمده که وضعیت برای زنان در این کشور 

تاریک است.
او افزوده است: »آن چه شما می بینید، تحمیل 
مجدد نوع رژیم با تفسیر قرن هشتم از اسالم 

به خاطر  متحد  ملل  سازمان  کابل:  ۸صبح، 
سازمان  این  امنیتی  تیم  عکس برداری 
شبکه های  در  آن  نشر  و  طالبان  پرچم  زیر 

اجتماعی، عذرخواهی کرده است.
فاکس نیوز جمعه شب، ۳۰ جدی، گزارش داده 

به  که  است  محافظه کارانه  فوق  
افغانستان بازگشته است، پس از 
۲۰ سال فرصتی که ما با حضور 

خود در آن جا فراهم کردیم.«
است:  کرده  تصریح  پتریوس 
ناامیدکننده  بسیار  »وضعیت 
قابل  بسیار  مدت  برای  است. 
تا  سوءتغذیه  از  فراتر  توجهی 
از  بخشی  است.  گرسنه گی 

جمعیت و اکنون عالوه بر آن، با هوای بسیار 
سرد زمستان مواجه است.«

به باور وی، خروج امریکا از افغانستان نه تنها 
»دلخراش و غم انگیز« بود، بلکه کاماًل فاجعه بار 
گذشته  یک سال ونیم  طی  ارزیابی  این  و  بود 

به طور فزاینده ای تایید شده است.

است که استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان 
هرگز  این عکس  که  است  گفته  متحد،  ملل 

نباید گرفته می شد.
استفان دوجاریک گفته است: »ما از این عکس 
مطلع هستیم. این عکس زمانی که معاون دبیر 

بوده ،  طالبان  رهبران  با  مالقات  حال  در  کل 
گرفته شده است.«

است:  افزوده  متحد  ملل  سازمان  سخنگوی 
»این عکس هرگز  نباید گرفته می شد. این یک 
اشتباه بود و ما بابت آن عذرخواهی می کنیم.«

می گیرد  صورت  آن  از  پس  عذرخواهی  این 
از  انتقاد  با  اجتماعی  شبکه های  کاربران  که 
زیر  ملل  سازمان  امنیتی  تیم  عکس برداری 
زیر  را  سازمان  این  بی طرفی  طالبان،  پرچم 

پرسش بردند.
امنیتی  تیم  یادگاری  است که عکس  گفتنی  
سازمان ملل زیر پرچم طالبان پنج شنبه شب 

در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شد.

به  نزدیک  پتریوس  آقای  که  است  گفتنی 
ایتالف  نیروهای  فرماندهی  پیش  دهه  یک 

بین المللی در افغانستان را برعهده داشت.
پس از آن او به حیث رییس سی آی ای گماشته 
شد و مدتی نیز در این سمت اجرای وظیفه 

کرد.

رییس پیشین سی آی ای: وضعیت در افغانستان از بد به سمت بدترین 
پیش می رود

سازمان ملل به خاطر عکس برداری تیم امنیتی اش 
زیر پرچم طالبان عذرخواهی کرد

تی تی پی و طالبان؛ 
دو روی یک سکه
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همزمان با شدت سرما و بارش برف  سنگین، هزاران خانواده در والیت های 
شمال شرقی کشور با کمبود آب آشامیدنی و مصرفی روبه رو شده اند. سرمای 

استخوان سوز و یخ بندان در مناطق سردسیر سبب شده که شبکه های 
آب رسانی در والیت های بدخشان، بغالن و تخار از فعالیت قطع شود و 

دسترسی مردم به آب گیرهای طبیعی و دریاچه ها نیز محدود گردد. در حال 
حاضر بیشتر خانواده ها با مشکالت زیادی می توانند...

لوگر در 2۴ ساعت تنها 60 دقیقه برق 
نامنظم دارد 3

شبکه های آب رسانی در 
والیت های شمال شرقی 

قطع است

سرمای کم سابقه؛ 

حزب اسالمی اویغورستان

به سخنان مولوی عبدالحمید 
گوش  دهید

طالبان در نبود 
شخص منتقد 

اعضای خانواده اش 
را مجازات می کنند

انتقاد از رژیم؛

پرچاوی های دوام دار؛ 

هدف این گروه تشکیل یک دولت مستقل به نام »ترکستان 
شرقی« است که رها از حاکمیت دولت چین باشد. اکثر 

نیروهای عضو این جنبش در والیت سین کیانگ چین حضور 
دارند، اما حوزه فعالیت این گروه تنها به چین خالصه نشده...

توصیه خلیل زاد به طالبان:



 

تا  خواسته  طالبان  از  خلیل زاد  زلمی  که  می شود  گفته 
به سخنان مولوی عبدالحمید در مورد آموزش دختران 
گوش دهند. آقای خلیل زاد در مذاکرات دوحه در کنار مال 
برادر با خنده های صمیمانه، عکس های برادرانه می گرفت 
و این خوشی ها را از دید رسانه ها پنهان نمی کرد. او در 
آن روزها با خوش بینی زایدالوصفی به واشنگتن و دیگر 
مراکز تصمیم ساز دنیای غرب پیام می فرستاد که طالبان 
امروز، طالبان ۲۰ سال پیش نیستند و هرچند سربازان 
و کارمندان دولت افغانستان را سیل آسا می کشند، اما به 
سربازان امریکایی احترام ویژه ای دارند! و از این احترام 
ویژه نتیجه می گرفت که احتماالً به زنان افغانستان نیز 
مذاکره کنندگان چشم  داشت.  خواهند  ناویژه ای  احترام 
خود را بر کشتارها بسته بودند، اما احتمال اجازه یافتن 
زنان برای آموزش را راهی به توجیه مذاکرات و کمک های 
پس از آن به این ماشین کشتار می شمردند. این از موضع 

هیأت امریکایی در آن روزها.
القاعده،  مانند  بنیادگرا  گروه های  دیگر،  طرف  در 
اخوان المسلمین، حزب التحریر و حلقات محافظه کار در 
ایران، پاکستان، مالیزیا، اندونیزیا، ترکیه و جهان عرب، به 
شمول چهره های مشهوری مانند مولوی عبد الحمید، که به 
ظاهر مخالف امریکا و سیاست هایش هستند، همان راهی 
را در حمایت از طالبان و زیبانمایی شان در پیش گرفته 
بودند که هیأت امریکایی می پیمود. مردم افغانستان که 
زیر ساطور طالبان قطعه قطعه می شدند، درمانده بودند که 
چه رازی در این همنوایی میان امریکاییان و بنیادگرایان 
نهفته است و چرا همه آنان از این خوش حالند که طالبان 
از ریختن خون سربازان امریکایی دست کشیده اند، ولی 
برای شان مهم نیست که بر ریختن خون سربازان افغان 
چندین برابر افزوده اند! این معما تا اکنون نیز حل نشده 

است.
تا  است  خواسته  طالبان  از  به تازه گی  خلیل زاد  زلمی 
زنان  آموزش  مورد  در  الحمید  عبد  مولوی  سخنان  به 
گوش دهند. عربستان سعودی نیز از مدرسه حقانیه که 
پرورشگاه عمده طالبان و تروریست ها در چند دهه اخیر 
به  زنان  یافتن  اجازه  برای  تا  است  کرده  بوده، خواهش 
آموزش با طالبان وارد گفت وگو شود. همه کسانی که با 
طالبان همدلی دارند، از امریکا تا جهان عرب، از ایران تا 
پاکستان و از مالیزیا تا اندونزیا، دست به دعا برداشته اند 
در  آنان  التماس  و  خواهش  و  شود  نرم  طالبان  دل  که 
ملل  سازمان  هیأت  برسد.  جایی  به  زنان  آموزش  مورد 
اسارت  و  افغانستان  مردم  روزانه شاهد سرکوب  که  نیز 
ملیون ها آدم در چنگ دستگاهی استبدادی و سرکوبگر 
است، همان سازی را می نوازد که دیگران می نوازند، امید 

به گشایش مکاتب دختران و بس.
پرسشی که مردم افغانستان دارند این است که آیا عملکرد 
امروز طالبان، دیروز قابل پیش بینی نبود؟ آیا از یک گروه 
تروریستی که تمام کارنامه اش را انفجار و انتحار تشکیل 
می دهد چیزی غیر از این توقع وجود داشت؟ چرا مولوی 
عبدالحمید و خلیل زاد و دیگران به مردم نوید می دادند 
که طالبان تغییر کرده اند؟ چرا سپاه پاسداران در ایران 
و هیأت امریکایی در دوحه، مثل اعضای یک ارکستر به 
نواختن یک آهنگ روی آورده بودند؟ چرا تاکنون شالق 
زندانی  به  افغانستان  تبدیل  و  طالبان  روزانه  شکنجه  و 
تمنیات  ندارد؟ شاید  اهمیت  برای کسی  میلیونی  چند 
عبدالحمید،  مولوی  توصیه های  خلیل زاد،  آقای  نیک 
بنیادگرایان  سایر  مشوره های  و  حقانیه  مدرسه  نصایح 
برای موافقت با آموزش زنان روزی نتیجه بدهد، اما مردم 
افغانستان تا رسیدن به آزادی و کسب حقوق انسانی خود 
راه پرسنگ الخی در پیش دارند که در آن نه خلیل زاد 
مردم  عبدالحمید.  مولوی  نه  و  می کند  همراهی شان 
افغانستان باید خود راهی برای تغییر سرنوشت خویش 
پیدا کنند؛ زیرا به گفته عفیف باختری: »درد هر کس به 

خودش مربوط است!«

طالبان، مولوی عبدالحمید 
و زلمی خلیل زاد
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مجلس  عضو  محمدی،  گاللی  کابل:  ۸صبح، 
که پس  است  گفته  افغانستان  پیشین  نماینده گان 
از قتل مرسل نبی زاده، دیگر عضو این مجلس، دچار 

ترس شده و مخفیانه زنده گی می کند.
سی بی سی نیوز روز شنبه، ۱ دلو، به نقل از گاللی 
نمی توانم  هم  شب ها  »حتا  است:  نوشته  محمدی 
خیلی راحت بخوابم؛ زیرا فکر می کنم یک نفر بیاید 

و مرا هم بکشد.«
او افزوده است که مرسل نبی زاده را تنها سه هفته 

قبل از مرگش دیده بود.
به باور محمدی، نبی زاده کار اشتباهی نکرده بود و به 
دلیلی هدف قرار گرفته است که یک زن سرشناس 

بوده است.
مرسل  که  است  نگاشته  همچنان  نیوز  سی بی سی 
نبی زاده و گاللی محمدی شامل یک گروه نه نفره از 
قانون گذاران بودند که انتظار داشتند به کانادا منتقل 

شوند.
با  که  بشر  حقوق  مدافعان  از  یکی  لوین،  کوری 
سیاست مداران کانادایی برای انتقال اعضای مجلس 

نماینده گان پیشین افغانستان به
مرگ  زمان  »از  می گوید:  است،  کرده  کار  کانادا 
زن  هشت  راندن  بیرون  برای  تالش  نبی زاده، 
خود  به  باورنکردنی«  فوریت  »احساس  باقی مانده 

گرفته است.«

۸صبح، کابل: وزارت معادن و پترولیم طالبان 
قاچاق  از  گروه  این  استخبارات  که  است  گفته 
کرده  جلوگیری  لیتیم  سنگ  تُن  هزار  حدود 

است.
خبرنامه ای  در  دلو،   ۱ شنبه،  روز  وزارت  این 
افزوده که این مقدار سنگ قیمتی از والیت های 

خارجه  وزارت  پیشین  نماینده  کابل:  ۸صبح، 
توصیه  طالبان  به  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
کرده است که به گفته های مولوی عبدالحمید، 
خطیب مسجد جامع زاهدان ایران، گوش دهند.

نماینده پیشین وزارت خارجه  زلمی خلیل زاد، 
امریکا برای صلح افغانستان، روز شنبه، ۱ دلو، در 
توییتی پیوند ویدیویی از سخنان خطیب مسجد 
جامع زاهدان ایران را که روز گذشته در خطبه 
نماز جمعه بیان کرده، به اشتراک گذاشته است.

خلیل زاد از طالبان خواسته است که به گفته های 
مولوی عبدالحمید گوش دهند.

نماز  در خطبه  روز گذشته  عبدالحمید  مولوی 
علی  به  خطاب  غیرمستقیم  به گونه  جمعه 
در  ندارد  که حق  گفت  ایران،  رهبر  خامنه ای، 

مورد زنده گی جوانان امروز تصمیم بگیرد.
ایران گفته است که  این روحانی منتقد دولت 
یا ۹۰ سال پیش نمی توانند در  چهره های ۸۰ 
مورد زنده گی نسل جوان تصمیم بگیرند، مگر 

این که از نیازهای آنان آگاه باشند.
زنان و دختران  در حالی که طالبان دسترسی 
را به آموزش و تحصیل ممنوع کرده اند، خطیب 
که  کرده  تأکید  ایران  زاهدان  جامع  مسجد 
آموختن علم بر مرد و زن بدون هیچ کم وکاستی 

فرض است.
توصیه زلمی خلیل زاد به طالبان در حالی صورت 
افغانستان  فعلی  وضعیت  عامل  او  که  می گیرد 
او  خلیل زاد،  منتقدان  باور  به  می شود.  دانسته 
پس از ماه ها گفت وگو با طالبان در قطر که به 
امضای توافقنامه دوحه انجامید، زمینه واگذاری 

افغانستان به این گروه را فراهم کرد.

خبر  غزنی  از  محلی  منابع  غزنی:  ۸صبح، 
می دهند که هشت تن از مدیران ارشد ریاست 
شهرداری این والیت از سوی کمیسیون نظارت 

طالبان برکنار شده اند.
یک منبع معتبر روز شنبه، ۱ دلو، می گوید که 
ناحیه های  مدیران  شامل  برکنارشده  کارمندان 
چهارگانه شهرداری، مدیر عواید و مدیر قرارداد ها 

هستند.
از سقوط  افراد پس  این  که  است  افزوده  منبع 
نظام پیشین هنوز به وظایف شان ادامه می دادند 
تا این که سرانجام امروز )شنبه، ۱ دلو( از سوی 

طالبان برکنار و خانه نشین شدند.
روند  کمیسیون  این  که  می کند  تاکید  منبع 
نیز  را  والیت  این  ادارات  دیگر  از  بررسی هایش 
آغاز کرده و احتمال برکناری بقیه کارمندان نظام 

پیشین نیز وجود دارد.
طالبان در مورد برکناری این افراد تاکنون چیزی 

نگفته اند.
این در حالی است که چندی پیش نیز چندین 
و  برکنار  والیت  این  معارف  ریاست  از  کارمند 

به جای شان افراد طالبان گماشته  شدند.

این زنان توسط  نام برده خاطرنشان کرده است که 
جامعه جهانی از جمله کانادا برای فعالیت اجتماعی 

تشویق شدند.
او به سی بی سی گفته است: »اکنون آن ها در ترس 
جامعه  که  رسیده  آن  زمان  و  می کنند  زنده گی 

بین المللی کاری انجام دهد.«
در همین حال شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا، روز 
نیوز گفته است که  به شبکه سی بی سی  پنج شنبه 
مواردی  جمله  از  زن  قانون گذاران  این  پرونده های 
است که دولت روی آن کار می کند تا مشخص کند 

که آیا می تواند پناهگاهی فراهم کند یا خیر.
وی تصریح کرده است: »اما یک مساله اساسی وجود 
دارد که مردم باید در مورد چگونه گی کارکرد روند 
آوردن پناهنده گان به کانادا بدانند. این من نیستم 

که در دفترم بنشینم و اشاره کنم و انتخاب کنم.«
آژانس های  با  دولت  که  است  کرده  اضافه  فریزر 
بین المللی از جمله سازمان ملل متحد برای تشخیص 

آسیب پذیری متقاضیان پناهنده همکاری می کند.
گفتنی است که پیش از این کانادا متعهد شده که 
تا  و  بدهد  پناهنده گی  را  افغان  پناه جوی  هزار   ۴۰

کنون شماری را از پاکستان انتقال داده  است.
عضو  نماینده  نبی زاده،  مرسل   که  است  گفتنی 
مجلس نماینده گان پیشین، هفته گذشته شب هنگام 

در خانه اش در کابل کشته شد.

نورستان و کنر به والیت ننگرهار قاچاق شده و 
قرار بود به خارج منتقل شود.

این در حالی است که اخیراً گزارش های متعدد 
از افزایش قاچاق سنگ های قیمتی، مواد مخدر و 
اسلحه به پاکستان و سایر کشورها به نشر رسیده 

است.
سنگ  تن   ۳۰۰ حدود  طالبان،  خبرنامه  طبق 
لیتیوم از نزد قاچاق بران ضبط و حدود ۷۰۰ تُن 
آن در والیت کنر مهر و الک شده است و چند 

تن نیز در این پیوند بازداشت شده اند.
به  محلی  منابع  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
اعضای  از  برخی  که  بودند  کرده  تایید  ۸صبح 
از  مخدر  مواد  و  اسلحه  قاچاق  در  طالبان 

افغانستان به پاکستان دست دارند.

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ۸صبح،  کابل: 
نبود دولت مشروع و ظرفیت  افغانستان گفته که 
سبب  حکومت داری،  در  محدود  بسیار  تخنیکی 
اقتصادی  بحران  و  فقر  بیکاری،  دامنه  گسترش 

بزرگ در کشور شده  است.
این کمیسیون روز شنبه، ۱ دلو، با نشر خبرنامه ای 
از سفر اخیر هیات سازمان ملل متحد به افغانستان 
استقبال کرده و افزوده است که این سفر در چنین 

شرایطی، یک گام ارزنده محسوب می شود.
کمیسیون حقوق بشر از طالبان خواسته است که 
و هرچه  گذاشته  افغانستان حرمت  مردم  اراده  به 
علیه  بشری  حقوق   خالف  محدودیت های  زودتر، 

زنان را رفع کنند.
کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان، از تمامی 
دولت های عضو سازمان  ملل  خواسته است تا مردم 
افغانستان را تنها نگذاشته و کمک های بشردوستانه 

خود را افزایش دهند.

تا  نیز خواسته است  از کشورهای جهان  نهاد  این 
بشردوستانه،  دقیق  برنامه های  تنظیم  بر  عالوه 
این  توزیع  از  نظارت  برای  را  واضح  میکانیسم 

کمک ها روی  دست گیرند.
گفتنی است که سازمان ملل متحد شب گذشته از 
پایان کار سفر چهار روزه هیأتی از این سازمان به 

افغانستان خبر داد.
این سازمان گفته که هشدارهایی در پیوند به منع 
تحصیل و کار زنان در سازمان های غیردولتی را به 

طالبان رسانده است.

پس از قتل مرسل نبی زاده اعضای زن مجلس 
نماینده گان پیشین نگران جان شان هستند

طالبان: از قاچاق یک هزار تُن سنگ لیتیم جلوگیری شد

کمیسیون حقوق بشر:  
نبود دولت مشروع در افغانستان سبب گسترش دامنه 

فقر شده  است

توصیه خلیل زاد به طالبان:  
به سخنان مولوی 

عبدالحمید گوش  دهید

کمیسیون نظارت طالبان 
در غزنی هشت مدیر ارشد 
ریاست شهرداری را برکنار 

کرد
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طالبان در نبود شخص منتقد 
اعضای خانواده اش را مجازات می کنند

تغییر نام داده، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: 
»این گروه به هیچ قانونی پای بند نیست. در شریعتی 
که آنان خود را سکان دارش می دانند، در همان هم 
جرم یک عمل شخصی است. گفتار شخص مربوط 
به  که  نیامده  آن  جای  هیچ  در  و  می شود  خودش 
 جای دزد، پدر یا برادرش مجازات شود.« جهان زیب 
تاکید می کند: »حدود یک ماه قبل دیدگاه  انتقادی را 
در فیس بوک خود نسبت به رفتار یکی از فرماند  هان 
محلی طالبان در والیت بغالن نوشته  بودم. این گروه 
برایش هشدار  و  به مسجد خواستند  را  پدرم  صبح 
دادند که اگر جلو بچه ات را نگیری، عاقبت را خودت 
افغانستان  است.  این گروگان گیری محض  می دانی. 
برای کسانی که مخالف  به خصوص  برای همه  فعاًل 

طالبان هستند، زندان است.«

بازداشت و شکنجه کاربران شبکه های اجتماعی 
در داخل کشور

کاربران شبکه های اجتماعی و کسانی که در داخل 
و  بازداشت  کنند،  انتقاد  طالبان  رژیم  از  افغانستان 
این گروه یک  مورد  تازه ترین  در  شکنجه می شوند. 
که  است  کرده   بازداشت  غزنی  والیت  در  را  کاربر 
تاکنون از سرنوشت او اطالعی در دست نیست. منابع 
که  کرده اند  تایید  جدی،   ۲۶ دوشنبه،  روز  محلی 
دانشجوی یک دانشگاه خصوصی در این والیت پس 
از آن بازداشت شده که یک مطلب انتقادی را در مورد 
بسته شدن دروازه های دانشگاه ها به روی دختران در 

فیس بوکش نگاشته است. 
شبکه های  کاربران  از  شماری  حال  همین  در 
اجتماعی و خبرنگارانی که پیش از این به دلیل ارایه 
از سوی طالبان  انتقادی در فیس بوک  دیده گاه های 
بازداشت شده  بودند، اکنون شماری از آنان کشور را 
ترک کرده و شماری دیگر که در افغانستان هستند، 
نظر  ابراز  رسمی  به گونه  مورد  این  در  نمی خواهند 
کنند. به گفته آنان، ممکن است طالبان دوباره آنان 
را بازداشت و شکنجه کنند. آنان همچنان نگران جان 
می کنند  تاکید  و  هستند  خانواده های شان  اعضای 
که ترورهای هدف مند افزایش یافته است. به گفته 
آنان، طالبان منتقدان خود را در برخی از موارد زیر 
نام افراد مسلح ناشناس به قتل می رسانند و صدای 

اعتراض شان را برای همیشه خاموش می سازند.

خاموشی سیاست مداران و مقام های پیشین به 
دلیل بازجویی نزدیکان شان

حاکمیت این گروه بر کشور، در مورد سیاست های 
کرده  اظهارنظر  زنان  مورد  در  طالبان  تبعیض آمیز 
بود و پس از آن شماری از جنگ جویان طالبان در 
داده اند  هشدار  پدرش  به  و  رفته  خانه اش  به  کابل 
که فرزندشان دیگر در مورد رژیم این گروه صحبت 

انتقادی نکند.
ظاهراً دیده می شود که هشدار طالبان بر پژوهشگر 
امور دینی سبب خودسانسوری شده است. پیش از 
این گزارش، خبرنگار روزنامه ۸صبح صفحات  تهیه 
فیس بوک، توییتر و سایر شبکه های اجتماعی مربوط 
به عالمان برجسته دینی کشور را مورد بررسی قرار 
داده است. برایند این بررسی نشان می دهد که بیشتر 
آنان هیچ سخن و اعتراضی نسبت به عمل کرد طالبان 

پس از دریافت هشدار، ننوشته اند.
سال  جریان  در  که  افرادی  از  یکی  حال  همین  در 
روان خورشیدی از سوی طالبان در کشور بازداشت 
شده است، تایید می کند که به شدت لت وکوب شده 
او  است.  گذاشته  سر  پشت   را  دشواری  روزهای  و 
ارایه  این مورد  که نمی خواهد جزییات بیشتری در 
کند، می گوید: »روزهای پس از رهایی نیز روزهای 
برای فعاًل همین قدر  بود.  برایم  استخوان سوز و درد 
کافی است؛ چون شرایط کشور را خودتان می دانید. 
طالبان  تیرس  در  ما  خانواده های  و  نزدیکان  همه 
هستند و هر سخن ما روزگار تلخی برای آنان است.« 

اعتراف اجباری و سکوت پس از بازداشت
مشهور  چهره های  و  تحلیل گران  از  برخی  طالبان 
رسانه ای را در طول حاکمیت دست کم دو ساله خود 
و  داخلی  گسترده   واکنش های  از  پس  و  بازداشت 
خارجی رها کرده اند. فیض اهلل جالل، استاد پیشین 
دانشگاه کابل و تحلیل گر مسایل سیاسی، زمستان 
سال گذشته از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. 
او پس از رهایی در جدی سال ۱۴۰۰ تا زمانی که 
از  گذشته  به شکل  بود،  نکرده  ترک  را  افغانستان 
انتقاد نمی کرد. آقای جالل اکنون نیز لحن  طالبان 
انتقادش از کارکرد طالبان در مقایسه به دوره قبل از 

بازداشت متفاوت است.
سید باقر محسنی، استاد دانشگاه و تحلیل گر سیاسی 
منتقد طالبان، دو ماه پس از بازداشت فیض اهلل جالل، 
زندانی شد. او پیش از بازداشت شدن از سیاست های 
طالبان به شدت انتقاد می کرد، اما بعد از رهایی، دیگر 
در مباحث تلویزیونی به شکل گذشته حضور نیافته 
استاد دانشگاه و  پرویز خلیل،  نکرده است.  انتقاد  و 
کارشناس مسایل سیاسی، حدود دو ماه پیش از سوی 
طالبان بازداشت و پس از چند هفته زندانی بودن، از 
قید رها شده است. او دیگر از منتقدان سیاست های 
طالبان نیست. در کنار تحلیل گران، زنان و دختران 
اجباری  سکوت  و  اعتراف  با  پیوسته  نیز  معترض 
روزنامه  به  معترض  زنان  از  شماری  بوده اند.  مواجه 
۸صبح تایید می کنند که طالبان از خانواده های آنان 
ضمانت گرفته اند تا آن ها در آینده دست به اعتراض 

نزنند.
سیاست های  منتقدان  همه  حاضر  حال  در  طالبان 
می کنند.  شکنجه  و  بازداشت  سرکوب،  را  خود 
احزاب سیاسی در کشور اجازه فعالیت رسمی ندارند 
و منتقدان و رسانه هایی که از داخل کشور فعالیت 
می کنند، نیز حق اعتراض و نشر دیدگاه های مخالف 
که  می گویند  کشور  شهروندان  ندارند.  را  گروه  این 
طالبان نباید شهروندان را گروگان بگیرند، بلکه اجازه 
سرنوشت جمعی حق  تعیین  مورد  در  همه  بدهند 

اظهار نظر داشته باشند.

طالبان در تداوم سیاست های 
خفقان آور،  و  سرکوب گرانه 
خانواده های  اعضای 
را  رژیم شان  منتقدان 
کاربران  می کنند.  مجازات 
سایر  و  اجتماعی  شبکه های 
بیرون  در  که  طالبان  منتقدان 
انتقاد  با  که  می گویند  می برند،  به  سر  کشور  از 
مورد  خانواده  های شان  اعضای  طالبان،  رژیم  از 
مجازات قرار می گیرند. به گفته آنان، طالبان اعضای 
را در کشور گروگان  منتقدان  نزدیکان  و  خانواده  ها 
از  با شماری  روزنامه ۸صبح در گفت وگو  گرفته اند. 
کاربران  پیشین،  حکومت  مقام های  روزنامه نگاران، 
کارکردهای  از  که  افرادی  و  اجتماعی  شبکه های 
طالبان انتقاد می کنند، دریافته است که این افراد به 
دلیل نگرانی از جان اعضای خانواده های شان مجبورند 
در بیان دیدگاه ها، خودسانسوری کنند. در تازه ترین 
را در  از کاربران فیس بوک  برادر یکی  مورد طالبان 
طالبان  رژیم  منتقد  این  کرده اند.  بازداشت  پکتیکا 
در یادداشتی این اقدام طالبان را ظلم بر شهروندان 

خوانده است. 
با فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، طالبان پس 
از دو دهه مجدداً به قدرت رسیده اند. این گروه پیش 
از تسلط بر کشور، در بیانیه ها و سخنرانی های شان در 
جریان گفت وگوهای صلح دوحه، پیوسته از تغییر در 
رفتار و کردار خود سخن می گفتند. نماینده گان این 
گروه در هنگام مذاکرات صلح در قطر گفته بودند که 
به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها و احزاب باورمند 
اسد سال  ماه  در  قدرت  تصرف  از  اما پس  هستند. 
گذشته خورشیدی، رفتارهایی را تکرار کرده اند که در 

حاکمیت دور نخست شان انجام می یافت.
ماه  هفت  و  سال  یک  از  بیش  جریان  در  طالبان 
شبکه های  کاربران  و  منتقدان  پیوسته  گذشته، 
اجتماعی را که از سیاست های این گروه اعتراض و 
انتقاد داشته اند، بازداشت، شکنجه، تحقیر و توهین 
کرده اند. چندین کاربر شبکه های اجتماعی و خبرنگار 
به دلیل ارایه دیده گاه های انتقادی در مورد طالبان از 
یک هفته تا یک سال زندانی شده اند. این منتقدان که 
اکثریت شان به تازه گی مدت زندانی شدن را تکمیل 
کرده اند، اکنون نمی خواهند به گونه رسمی ابراز نظر 
کنند؛ اما در گفت وگوهای خصوصی تایید می کنند 
که در زندان های این گروه به شدت شکنجه شده اند 
و  در هنگام رهایی از نزدشان اعتراف اجباری گرفته 

شده که در آینده علیه این گروه ابراز نظر نکنند.
در  منتقدان  شکنجه  و  بازداشت  بر  عالوه  طالبان 
داخل کشور، اعضای خانواده شهرودانی که در بیرون 
از افغانستان سیاست های این گروه را نقد می کنند، 

نیز هشدار و در برخی از موارد مجازات کرده اند.
 

خانواده های   اعضای  مجازات  و  کاربران  انتقاد 
آن ها

را  فردی  به تازه گی  پکتیکا  والیت  در  طالبان  افراد 
بازداشت کرده اند که برادرش در یک پست فیس بوکی 
از تصمیم طالبان مبنی بر منع تحصیل دختران انتقاد 
کرده بود. منابع محلی روز شنبه، ۱ دلو، به روزنامه 
۸صبح گفته اند که این کاربر شبکه فیس بوک محمد 
نام دارد و اکنون در بیرون از کشور به سر می برد. به 
گفته منابع، طالبان پس از انتقاد محمد، برادر او را در 
ولسوالی یوسف خیل والیت پکتیکا بازداشت کرده اند.

جهان زیب )نام مستعار( یکی از منتقدان سیاست های 
طالبان است. او که اکنون نام فیس بوک خود را نیز 

و  طالبان  رژیم  مخالف  سیاست مداران  از  شماری 
از  بیرون  در  اکنون  که  پیشین  حکومت  مقام های 
کشور به  سر می برند، تایید می کنند که همیشه از 
سوی خانواده ها و نزدیکان شان در افغانستان پیام های 
هشدارآمیزی دریافت می کنند که در مورد طالبان 

ابراز نظر نکنند.
یکی از مقام های حکومت پیشین که روزنامه ۸صبح 
طالبان  عمل کرد  مورد  در  را  او  دیدگاه  می خواست 
در قبال عرضه خدمات بگیرد، تاکید کرد که با ذکر 
هویتش نمی خواهد صحبت کند. این مقام حکومت 
پیشین به خبرنگار روزنامه ۸صبح گفته است: »همه 
فامیل ما در افغانستان هستند، هر گپی را که ما از 
این جا بزنیم، آن ها مورد شکنجه طالب قرار می گیرند. 
می دهند.  هشدار  و  می روند  ما  خانه  به  طالب ها 
که  کرده اند  درخواست  خانواده  اعضای  بار  چندین 
بهتر است در مورد این ها ]طالبان[ چیزی نگویید.« 
او تاکید می ورزد که از طالبان و منطق شان چیزی 

بیشتر از این نباید انتظار داشت.
پیشین  حکومت  در  مستعار(  )نام  بهروز  شریف اهلل 
عهده دار یکی از مقام های عدلی و قضایی در کشور 
بوده است. او اکنون در یکی از کشورهای غربی به  سر 
می برد. آقای بهروز که نمی خواهد با ذکر نام واقعی اش 
در گزارش صحبت کند، می گوید: »عالوه بر خانواده، 
نزدیکان و دوستان، دارایی ها و ملکیت های شخصی 
ما نیز در حالت تاراج قرار دارد. چندین بار به شکل 
غیرمستقیم به نزدیکان ما گفته اند که خدای تان را 
شکر کنید که خانه را نگرفته ایم؛ در حالی که خانه 
شخصی و پدری ام است. این ها ]طالبان[ با هیچ منطق 
جور نمی آیند و هرچه دل شان شد، انجام می دهند. 
بهتر است شما رسانه ها گپ مردم را بگویید، چون 

مردم گروگان مانده اند.« 

بازجویی  از  تحلیل گران  و  پژوهش گران  ترس 
خانواده های شان

 یکی از پژوهشگران امور دینی که در ایاالت متحده 
پرسش  به  دادن  پاسخ  از  می کند،  زنده گی  امریکا 
اعضای  نگرانی  دلیل  به  ۸صبح  روزنامه  خبرنگار 
به  پاسخ  در  او  است.  کرده  خودداری  خانواده اش 
طالبان  ممنوعیت های  ادامه  مورد  در  پرسشی 
است،  از گپ  پر  دلم  »واهلل  است:  گفته  زنان  علیه 
اما خانواده ام در خطر است. وحشی ها پای بند هیچ 
چیزی نیستند. چاره نداریم، ببینیم دنیا چه خواهد 
کرد.« او همچنان ادعا می کند که در روزهای نخست 

انتقاد از رژیم؛

امین کاوه

طالبان برخی از تحلیل گران و چهره های مشهور رسانه ای را در طول حاکمیت دست کم دو ساله خود بازداشت و پس از واکنش های گسترده  داخلی و خارجی رها 
کرده اند. فیض اهلل جالل، استاد پیشین دانشگاه کابل و تحلیل گر مسایل سیاسی، زمستان سال گذشته از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. او پس از رهایی 
در جدی سال 1400 تا زمانی که افغانستان را ترک نکرده بود، به شکل گذشته از طالبان انتقاد نمی کرد. آقای جالل اکنون نیز لحن انتقادش از کارکرد طالبان در 

مقایسه به دوره قبل از بازداشت متفاوت است.
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وی یک سکه دو ر
گروه  این  علیه  موافقانه ای  عملیات های  نتوانسته 

راه اندازی کند.

حس اعتماد به نفس
افغانستان  در  طالبان  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
شمار زیادی از گروه های اسالم گرا به ویژه تی تی پی 
طالبان  تحریک  تصور  کردند.  پیدا  نفس  به  اعتماد 
پاکستانی این است که وقتی طالبان افغان  توانسته اند 
مقابل امریکا و ناتو بجنگند و پیروز شوند، آن ها هم 
در  ما  که  می گویند  تی تی پی  به  طالبان  می توانند. 
مقابل چهل کشور و ناتو جنگیدیم و پیروز شدیم، 
شما نیز به آسانی می توانید مقابل حکومت پاکستان 
که  است  باعث شده  نفس  به  اعتماد  این  بجنگید. 
دانش آموزان  اکثریت  که  تی تی پی  جنگ جویان 
مدارس دینی اند و جنگ در مقابل حکومت پاکستان 
برادران  که  می بینند  وقتی  می شمارند،  مقدس  را 
دینی شان در افغانستان یک نظام شرعی مبتنی بر 
خوانش این گروه ایجاد کرده اند، با اعتماد به نفس 
بیشتر تالش می کنند تا نسخه دوم نظام  طالبانی را 
در پاکستان اساس گذاری کنند. این حس اعتماد به 
نفس به حدی است که رهبری تی تی پی می خواهد 
جنگ فرسایشی علیه حکومت پاکستان را راه اندازی 
جنگ  دهه ها  برای  که  می کند  هم  اعالم  و  کند 
مهمات، سالح و نیرو دارد. این کاری است که طالبان 
افغانستان در ۲۰ سال گذشته علیه نظام جمهوریت 

و نیروهای ناتو انجام دادند.

عقبه  استراتژیک
افغانستان با پاکستان بیش از دو هزار و ۶۰۰ کیلومتر 
مرز مشترک دارد که اکثریت بخش های مرز میان دو 
کشور هم به دلیل دشوارگذر بودن و طول مرز قابل 
مدیریت نیست. این مرز یک عقبه  استراتژیک خوب 
حمالت،  از  پس  است.  کرده  ایجاد  تی تی پی  برای 
عبور  مرز  از  به راحتی  می توانند  تی تی پی  نیروهای 
در  که  کارهایی  بگیرند.  پناه  افغانستان  در  و  کنند 
۲۰ سال گذشته طالبان افغان انجام می دادند، حاال 
می کند.  استفاده  به خوبی  شیوه  همان  از  تی تی پی 
بار  افغانستان، ۱۳  در  از روی کار آمدن طالبان  پس 
نظامیان پاکستان و طالبان در مناطق مختلف مرزی 
دو  بی اعتمادی  و  تنش  از  نشان  درگیر شده اند که 

در ۲۰ سال گذشته از همین شیوه استفاده کردند و 
افراد را جذب صفوف خود ساختند.

از  افغانستان  طالبان  عامل حمایت  مهم ترین  شاید 
از اسالم باشد که  تی تی پی همین قرائت دیوبندی 
یعنی  خود  استراتژیک  حامی  مهم ترین  به  طالبان 
افغانستان و  ارتش پاکستان پشت کرده اند. طالبان 
پاکستان هر دو فارغ از مدارس دیوبندی اند. آموزش، 
است.  یکی  گروه  دو  هر  مدارس  و  اساتید  نصاب، 
هم صنفی ها  تی تی پی  و  طالبان  افراد  حقیقت  در 
گذشته  ۱۵سال  در  هم اند.  درسی  هم دوره های  و 
تحریک طالبان پاکستان از طالبان افغانستان حمایت 
و برای طالبان از مساجد و مدارس پول جمع آوری 
گرد  »چنده«  خودشان  اصطالح  به  یا  می کردند 
می کردند و حاال طالبان از برادران دینی هم باور خود 
در پاکستان حمایت می کنند و این حمایت را یک 

وجیبه دینی می شمارند.
الگوهای مذهبی طالبان افغانستان، همین مفتی های 
پاکستانی اند  مدارس  دانش آموخته های  و  پاکستان 
و همیشه از استادان خود به نیکویی یاد می کنند. 
برای تحریک طالبان پاکستان، جنگ جویی و شیوه 
جنگیدن طالبان افغان الگو شده است و آرزو دارند 
که حکومت دینی مدل طالبان در افغانستان را در 
پاکستان الگوبرداری کنند. امیرالمومنین طالبان مال 
هبت اهلل و مفتی نورولی محسود، رهبر تی تی پی، هر 
دو خود را رهبر مذهبی و فقیه می شمارند و حمایت 

از هم دیگر را واجب می دانند.

قومیت و قرابت
عامل قومیت و قرابت را هم در وابسته گی طالبان 
و تی تی پی نباید نادیده گرفت. پیوندهای فرهنگی، 
و  طالبان  میان  خانواده گی  قرابت های  و  قومی 
تی تی پی بسیار زیاد است. براساس پژوهش دانشگاه 
به شمول  اکثریت جنگ جویان تی تی پی  استنفورد 
رهبری این گروه از پشتون های پاکستان اند. طرف 
افغانستان هم همین گونه است که اکثریت طالبان 
به شمول اعضای کابینه و فرماندهان و جنگ جویان 
این گروه از لحاظ قومی پشتون اند. از لحاظ فرهنگی 
طالبان  میان  فراوانی  وابسته گی های  هم  قومی  و 
افغانستان و طالبان پاکستان وجود دارد که گاهی 
نمی شود این دو گروه را از هم تفکیک کرد. در ۲۰ 
سال گذشته ازدواج های متعددی هم میان اعضای 
تی تی پی و طالبان افغانستان صورت گرفته که پیوند 
از  یکی  است.  ساخته  مستحکم  را  گروه  این  میان 
دالیلی که حکومت طالبان نمی خواهد هیچ اقدامی 
کنار  در  بدهد،  انجام  افغانستان  در  تی تی پی  علیه 
و  قومی  پیوند  شد،  ذکر  باال  در  که  مواردی  سایر 
خانواده گی بین دو گروه طالب در دو کشور است. در 
واقع چرا باید طالبان افغانستان علیه اقوام، اقارب و 

هم باوران خود اقدام نظامی بکنند؟
رفاقت و مهمان نوازی یک عرف بسیار مهم در فرهنگ 
پشتون والی است. این فرهنگ، از عوامل دیگری که 
رفیقان  آغوش  به  راحت  خیال  با  تی تی پی  اعضای 
خود در افغانستان پناه گرفته اند. در ۲۰ سال گذشته 
برای  دیورند  آن سوی  در  را  آغوش خود  تی تی پی 
طالبان  نوبت  و حاال  بود  گذاشته  باز  افغان  طالبان 
است که از رفیقان قومی، فرهنگی و دیوبندی خود 

در این سوی دیورند محافظت و مهمان نوازی کنند.

جمع بندی
طالبان  و  افغانستان  طالبان  میان  کشیدن  مرز 
پاکستان بسیار دشوار و گاه ناممکن است. هر دو گروه 
در یک بستری فکری رشد کرده اند. باورهای طالبان 
تطبیق  حکومت داری،  زن،  به  نسبت  تی تی پی  و 
شریعت و جهان بینی یکی است. در بستر فرهنگی، 
قومی و جغرافیایی که این دو گروه زیست می کنند و 
مشابهت های آن ها تقربیاً یک سان است. از این  رو کار 
حکومت پاکستان در مبارزه با تی تی پی دشوار است. 
تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان قدرت را به 
دست داشته باشند، تی تی پی سود می برد و از عقبه  

استراتژیک امن استفاده خواهد کرد.
تجربه  تاریخی گروه های اسالم گرا نشان  داده است 
که وقتی یک گروه اسالم گرای تندور در یک کشور 
و  تروریستی  دیگر  گروه های  می رسد،  قدرت  به 
اسالم گرا را هم تقویت و حمایت می کند و این امر 
را وجیبه  دینی و مقدس می شمارد. تی تی پی دیگر 
یک تهدید تبلیغاتی برای پاکستان نیست، بلکه یک 
چالش امنیت ملی است که همه روزه با آن دست به 
گربیان است. شماری از رسانه ها و استراتژیست های 
تحلیل های شان  و  نوشته ها  در  روزها  این  پاکستان 
می پرسند که آیا هنوز هم طالبان خوب و بد وجود 
دارد و این که آیا استفاده از گروه های اسالم گرا چه 

سودی برای پاکستان داشته است؟

تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی پس از به قدرت 
رسیدن طالبان در افغانستان حمالت  خود بر حکومت 
پاکستان را افزایش داده است. بر اساس پژوهش های 
مرکز مطالعات اسالم آباد از زمان به قدرت رسیدن 
طالبان ۵۱ درصد حمالت در پاکستان افزایش یافته 
به چالش کشیده  را  پاکستان  تی تی پی حکومت  و 
است. تی تی پی در سال ۲۰۰۷ اعالم موجودیت کرد 
مناطق  در  برقراری خودمختاری  و هدف عمده اش 
این  سراسر  در  شریعت  تطبیق  و  پاکستان  قبایلی 
پاکستان  ایاالت  دو  در  تی تی پی  نفوذ  است.  کشور 
)خبرپختون خوا و بلوچستان( بیشتر است و اکثریت 
حمالتش هم در همین دو ایاالت صورت می گیرد. 
ماه گذشته تی تی پی یک حمله انتحاری را در قلب 
اسالم آباد نیز سازمان دهی کرد که نشان داد قدرت 

مانور تا مرکز پایتخت را هم دارد.
پاکستان در ۲۰ سال گذشته که حامی استراتژیک 
به  با  که  داشت  توقع  و  بود  افغانستان  در  طالبان 
قدرت رسیدن این گروه، بتواند به عمق استراتژیک 
خود دست یابد. همچنان می خواست با استفاده از 
اما  برچیدند.  را  تی تی پی  گلیم  طالبان،  فشارهای 
طالبان  شد.  برعکس  طالبان  مورد  در  محاسبه  اش 
در  تی تی پی  پناهگاه های  این که  جای  به  افغان 
حکومت  مذاکرات  میزبان  برچینند،  را  افغانستان 
با  مذاکره  دوره  این  شدند.  تی تی پی  و  پاکستان 
میزبانی سراج الدین حقانی برگزار شد که سرانجام به 
ناکامی انجامید. رابطه میان طالبان و پاکستان خالف 
توقع تیره شد و طالبان بعد از به قدرت رسیدن به 
خواسته های پاکستان تمکین نکردند. به همین دلیل 
تی تی پی به جای این که منزوی شود، قدرت مند شده 
و به حمالت گسترده در داخل پاکستان دست زده 

است.
در این مقاله بررسی می کنیم که چرا طالبان افغان به 
قیمت تیره گی روابط خود با پاکستان، حاضر نیستند 
قدرت مند  ارتش  چرا  و  کنند  سرکوب  را  تی تی پی 
ناتوان بوده است.  پاکستان در مهار تی تی پی هنوز 
در این نوشته به پنج محور اساسی و مهم پرداخته 
می شود که نشان می دهد چگونه تی تی پی و طالبان 
پاکستان  ارتش  چرا  و  پیوسته اند  و  وابسته  با هم 

طرف دارد.
به باور دولت پاکستان، طالبان افغان برای تی تی پی در 
خاک افغانستان پناهگاه امن ایجاد کرده اند و اعضای 
می کنند.  زنده گی  افغانستان  در  گروه  این  رهبری 
ارتش پاکستان اگر بخواهد عملیاتی راه اندازی کند 
و پایگاه های تی تی پی در افغانستان را نابود کند، با 
چالش بزرگی مواجه می شود. از سوی دیگر تی تی پی 
ندارد  پاکستان  خاک  در  معینی  و  مشخص  پایگاه 
و بیشتر از تاکتیک جنگ و گریز استفاده می کند. 
باور  گذشه  در  پاکستان،  ارتش  استراتژیست های 
داشتند که با ایجاد یک حکومت  اسالم گرای طرف دار 
به  پاکستان  کابل،  در  دهلی نو  مخالف  و  اسالم آباد 
عمق  استراتژیک خود در افغانستان دست می یابد؛ 
اما حاال شرایط طوری رقم  خورده است که تی تی پی 
عمق  استراتژیک را به عقبه  استراتژیک مبدل ساخته 
حکومت  علیه  و  خود  نفع  به  عقبه   این  از  و  است 

پاکستان استفاده می کند.

دست یابی به سالح مدرن
یکی از عواملی که باعث شده است تی تی پی مقابل 
این کشور  امینت ملی  و  پاکستان بجنگد  نظامیان 
به سالح های مدرن  بکشد، دست یابی  به چالش  را 
در  ناتو  و  امریکا  نظامیان  از  که  است  پیش رفته  و 
افغانستان به جا مانده است. طالبان این سالح ها را 
به تی تی پی می دهند و در بازار سیاه افغانستان نیز 
تی تی پی   رهبری   است.  دسترس  قابل  به ساده گی 
در ماه گذشته به سی  ان ان گفته است که تی تی پی 
مقابل  تا  دارد  مهمات  و  سالح  دهه  چندین  برای 
دولت پاکستان بجنگد. براساس گزارش رسانه های 
پاکستانی، جنگ جویان تی تی پی به سالح های ام۴ ، 
ام ۱۶، دوربین های شب بین و تک تیرهای امریکایی 
دست  یافته اند. این ها مدرن ترین سالح ها و ابزارهای 
جنگی اند که امریکایی ها فقط در اختیار کماندوهای 
آن سالح ها  بودند. حاال  داده  قرار  افغانستان  ارتش 
که  دارد  قرار  تی تی پی  جنگ جویان  اختیار  در 
ارتش  چه  اگر  می رزمند.  پاکستان  نظامیان  مقابل 
پاکستان از لحاظ کمیت و کیفیت یکی از مهم ترین 
و کالن ترین ارتش ها در سطح منطقه است و ارتش 
این کشور هزاران مستثشار نظامی را به کشورهای 
را  کشورها  آن  تا  است  فرستاده  فارس  خلج  حوزه 
در امور نظامی و امنیتی مشورت بدهند، اما وقتی 
به  می تواند  تی تی پی  مانند  تروریستی  گروه  یک 
سالح های مدرن دست پیدا کند، ارتش پاکستان هم 
آسیب پذیر می شود. در این شکی نیست که ارتش 
پاکستان آموزش های عالی نظامی دیده و مجهز با 
سالح هسته ای است. با این حال شیوه  جنگ چریکی 
ناتو، می تواند صدمه   از  بازمانده  و سالح های مدرن 

خطرناکی به ارتش و امنیت پاکستان وارد کند.

اسالم دیوبندی
اساس و بنیاد مدرسه دیوبند واکنشی بود به استعمار 
انگلیس در شبه قاره هند که مسلمان را ترغیب به 
با  دشمنی  می کرد.  انگلیس  علیه  شورش  و  جهاد 
از  بیگانه ستیزی،  و  جهاد  آن،  طرف داران  و  غرب 
طالبان  که  است  دیوبندی  مدرسه  کلیدی  عناصر 
مکتب  همان  پیروی  دو  هر  تی تی پی  و  افغان 
فکری اند. با این حال، دیوبندی هندی با دیوبندی 
پاکستانی در جهان بینی شان تفاوت هایی دارند. وقتی 
جهاد افغانستان آغاز شد، وهابیت با دیوبندی عجین 
گشت. طالبان و تی تی پی از لحاظ فکری آمیخته ای 
شاگردان  کنار  در  اما  فکری اند.  گرایش  دو  این  از 
مدارس دیوبندی، قاچاق بران اسلحه و مواد مخدر، 
مجرمان فراری از حکومت و کسانی که نظم دولتی 
را به هر دلیلی نمی پذیرند، در بدنه و رده های میانه و 
پایینی تی تی پی حضور دارند. طالبان افغانستان هم 

مصطفی مدثر

تی تی پی و طالبان؛

یکی از عواملی که 
باعث شده است 

تی تی پی مقابل 
نظامیان پاکستان 

بجنگد و امینت 
ملی این کشور را 
به چالش بکشد، 

دست یابی به 
سالح های مدرن و 

پیش رفته است که 
از نظامیان امریکا و 
ناتو در افغانستان 

به جا مانده است.
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سرمای کم سابقه؛

برف باری های سنگین و 
سرمای شدید زمستان 
در بدخشان و بغالن نیز 
تأثیرات ناگواری برجای 
گذاشته است. بندهای 
برق، آب گردان ها و 
دریاچه ها را در این 
والیت ها یخ زده و جان 
شماری از انسان ها و 
مواشی را نیز گرفته 
است. 

8صبح، تخار

همزمان با شدت سرما و بارش برف  سنگین، هزاران 
کمبود  با  کشور  شمال شرقی  والیت های  در  خانواده 
سرمای  شده اند.  روبه رو  مصرفی  و  آشامیدنی  آب 
سبب  سردسیر  مناطق  در  یخ بندان  و  استخوان سوز 
شده که شبکه های آب رسانی در والیت های بدخشان، 
بغالن و تخار از فعالیت قطع شود و دسترسی مردم 
به آب گیرهای طبیعی و دریاچه ها نیز محدود گردد. 
زیادی  مشکالت  با  خانواده ها  بیشتر  حاضر  حال  در 
به  محدود  منابع  از  را  خود  نیاز  مورد  آب  می توانند 
دست بیاورند. آنان از مسووالن شبکه های آب رسانی 
می خواهند که برای حل این معضل در زمستان امسال 
و سال های بعدی برنامه منظم و کارآمد روی دست 

بگیرند.
در  تخار،  والیت  مرکز  تالقان،  شهر  باشنده  سلیم، 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که سردی هوا در 
زمستان امسال بی پیشینه است و او در طول عمرش 
نکرده است. سلیم  را تجربه  چنین سرمای جان سوز 
می افزاید که از یک هفته به این سو آب آشامیدنی همه 
شهر تالقان به دلیل شدت سرما و یخ بندان  قطع شده 
است.  بی سابقه  کاًل  »سردی  می کند:  عالوه  او  است. 

غیرصحی استفاده کنیم. به خاطر آب به دورترین نقاط 
می رویم. در این شب و روز حتا آب جوی ها را هم یخ 
بسته است. دریای کوکچه را یخ زده، بند شورابک که 
برق می داد یخ زده. همه ما دچار بیماری های گوناگون 
شده ایم. اسهال، گلو دردی، سرفه و دل دردی در میان 

کودکان زیاد شده است.« 
آمریت آب رسانی در بدخشان با پخش اطالعیه ای از 
باشنده گان شهر فیض آباد پوزش خواسته و گفته است 
که »به دلیل یخ بندان اداره آب رسانی قادر به توزیع آب 

در برخی از نقاط این والیت نمی باشد.« 
با این حال، باشنده گان بدخشان می گویند که بسیاری 
دلیل  به  والیت  این  در  کودکان  به ویژه  خانواده ها  از 
سردی هوا دچار بیماری های فصلی و تنفسی گشته 
و روانه شفاخانه شده اند. منابع در ریاست صحت عامه 
بدخشان نیز تأیید می کنند که ۵۰ درصد بیمارانی که 
روزانه به شفاخانه دولتی فیض آباد مراجعه می کنند، 
دچار بیماری های تنفسی اند و بیشتر آنان را کودکان 

تشکیل می دهند.
بغالن  باشنده گان  زنده گی  یخ بندان  و  سرما  شدت 
به ویژه خانواده های فقیر و کم درآمد را نیز به چالش 
کشیده است. جمیل، یکی از افراد بی بضاعت در بغالن 
است که لبخند گرم تابستانی اش را سرمای زمستان به 
یغما برده است. جمیل که توان گرم کردن خانه اش را 
به دلیل فقر و ناداری ندارد، به روزنامه ۸صبح می گوید: 
»در یک هفته هوا بسیار سرد بود نسبت به سال های 
پیش. تمام نل هایی که آب می آمد به کوچه های مردم، 
یخ زده. از چاه ها آب بیرون نمی شود. آب دریا را یخ 

و  یخ  یک رقم سرد، یک رقم سرد است که بی حد. 
یخ بندی در تالقان زیاد شده، آب قطع است. نل ها کار 
نمی کنند، یخ زده است. تانکرهای آب نمی آیند. سر 
بیرون شود و  تا کمی آب  چاه، آب جوش می ریزیم 
یک سطل آب می گیریم و کار روایی می شود. کل شهر 

همین قسم است.« 
در  زمستان  شدید  سرمای  و  سنگین  برف باری های 
بدخشان و بغالن نیز تأثیرات ناگواری برجای گذاشته 
است. بندهای برق، آب گردان ها و دریاچه ها را در این 
والیت ها یخ زده و جان شماری از انسان ها و مواشی 
را نیز گرفته است. در تازه ترین مورد بندش آب ناشی 
از یخ بندان ۳۰ خانه را در شهر تالقان تخریب کرده و 
جان چهار تن را در شهر پلخمری، مرکز والیت بغالن، 
به  نیز  بدخشان  در  دیگر  کودک  است. شش  گرفته 

دلیل مشابه جان باخته اند.
مرکز  فیض آباد،  شهر  باشنده گان  از  یکی  غالم، 
چنین  این سو  به  سال ها  از  که  می گوید  بدخشان، 
برف باری سنگین را در فصل سرما شاهد نبوده است. 
همه  که  شده  سبب  کم سابقه  سرمای  او،  گفته  به 
شورابک  بند  و  کوکچه  دریای  شهری،  آب  نل های 
منجمد شود. او می افزاید: »سرما شدت گرفته و ذخیره 
آب های آشامیدنی یخ بسته است. ناگزیر شده ایم از آب 

دارند  شکایت  منظم  برق  نبود  از  لوگر  باشنده گان 
از  دقیقه   ۶۰ تنها  ساعت   ۲۴ در  که  می گویند  و 
به  شب ها  بیشتر  در  آنان  دارند.  برق  شب  طرف 
نمی توانند  برق،  وصل  زمان  نبودن  مشخص  دلیل 
انرژی برق را برطرف کنند. در کنار  نیاز روزمره به 
کارهای روزمره خانواده ها، بیشتر دام داران، مطبعه ها، 
دکان داران و اداره های دولتی در این والیت نیز از نبود 
برق شکایت دارند. آنان از شرکت برشنا می خواهند 
قطع  زمان  و  برساند  به حداقل  را  برق  پرچاوی  که 
این  باشنده گان مناطق مخلتف  و وصل آن را برای 

والیت مشخص بسازد.
حسین )نام مستعار( ترمیم کار وسایل برقی در شهر 
با  صحبت  در  او  است.  لوگر  والیت  مرکز  پل علم، 
روزنامه ۸صبح می گوید که در نبود برق کار او نیز 
پرچاو است و در سه ماه گذشته روزهای زیادی را 
بدون انجام هیچ کاری و کسب هیچ درآمدی به خانه 
برگشته است. حسین می افزاید: »پرچاوی و نبود برق 
باالی کارهای ورکشاپ ما تاثیر منفی زیاد دارد. برق 
نامنظم شده و در جریان یک ماه گذشته ۲۰ تا ۲۵ 

روز مردم برق ندارند.« 
بیشتر  که  می گوید  لوگر،  مرکز  باشنده  احمدزبیر، 
اعضای  و  او  که  می شود  وصل  زمانی  برق  شب ها 
خانواده اش در خواب اند و نمی توانند از برق مستفید 
اخبار،  شنیدن  برای  که  می دهد  توضیح  او  شوند. 
تعقیب برنامه های تلویزیونی، روشنی منازل از طرف 
و  منظم  برق  به  غیره  و  موبایل  کردن  چارج  شب، 
دوام دار نیاز دارد، اما شرکت برشنا در عرضه انرژی 

ناتوان است. 

این در حالی است که افغانستان از لحاظ انرژی برق 
از  بیش  است. حدود  وابسته  به کشورهای همسایه 
اوزبیکستان،  از  کشور  نیاز  مورد  برق  درصد   ۷۰
می شود.  وارد  تاجیکستان  و  ایران  ترکمنستان، 
توسط  برق  پایه های  تخریب  گذشته  سال های  در 
طالبان از علت های بارز قطعی برق وارداتی به کابل 
به قدرت رسیدن  از  و والیت ها عنوان می شد. پس 
طالبان تاکنون دلیل عمده پرچاوی دوام دار برق در 

کشور روشن نشده است.
ریاست برق رسانی کشور )برشنا( حدود دو هفته پیش 
افغانستان  به  اوزبیکستان  وارداتی  برق  دلیل قطعی 
از  و  کرده  بیان  اوزبیکستان  در خاک  فنی  نقض  را 
وصل شدن دوباره آن اطمینان داده بود. این نقیصه 
اما تاکنون برطرف نشده است. بر اساس گزارش ها به 
نقل از منابع، برق وارداتی اوزبیکستان به دلیل مسایل 
سیاسی قطع شده و احتمال دارد در روزهای نزدیک 

هیأتی از سوی شرکت برشنا عازم تاشکند شود. 

حدود  کشور  انرژی  امور  تنظیم  اداره  مسووالن 
دست  به  افغانستان  سقوط  از  پیش  سال  یک ونیم 
طالبان گفته بودند که ظرفیت کنونی تولید برق در 
کشور بنا بر محدودیت ها بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ میگاوات 
است. در ضمن نیاز کنونی برق در کشور حدود دو 
هزار میگاوات در ساعت تخمین شده است. مقام های 
و  شهروندان  نیاز  حالی  در  انرژی  امور  تنظیم  اداره 
پارک های صنعتی کشور را حدود دو هزار میگاوات 
تنها یک قسمت  برق در ساعت تخمین کردند که 
محدود از شهرها و ولسوالی ها به برق منظم دسترسی 
در  روستاها  به ویژه  دارند. بخش های مختلف کشور 
دسترسی  برق  به  گذشته  دهه  چندین  جریان 

نداشته اند.
نیاز خود ساالنه  انرژی مورد  تامین  برای  افغانستان 
بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیون دالر به کشورهای همسایه 
پرداخت می کند. ۷۵ درصد این برق از اوزبیکستان، 
تاجیکستان، ایران و ترکمنستان وارد می شود و ۲۵ 

درصد دیگر آن از منابع داخلی تامین می گردد. 
پکتیا،  لوگر،  والیت های  اوزبیکستان  وارداتی  برق 
لغمان،  ننگرهار،  پنجشیر،  کاپیسا،  پروان،  خوست، 
می کند.  روشن  را  پایتخت  از  بخش هایی  و  بغالن 
از  هرات  نیاز  مورد  برق  درصد  حدود ۷۰  همچنان 
طریق خط انتقال برق وارداتی ایران تأمین می شود. 
هرات  به  اوزبیکستان  وارداتی  برق  از  اندکی  مقدار 
وارداتی  برق  حال،  همین  در  می شود.  منتقل 
تاجیکستان به والیت های شمال و شمال شرق توزیع 
والیت های  در  ترکمنستان  وارداتی  برق  می شود. 

هرات، فاریاب و جوزجان به مصرف می رسد.

می برند،  پیش  به  نیز  را  لبنیات  کار  که  دام دارانی 
با دشواری  آنان  می گویند که در نبود برق کارهای 
به پیش می رود و بیشتر تولیدات آنان فاسد می شود. 
ماشین آالت  توسط  را  گاو  شیر  که  دام داران  این 
به  مجبورند  برق  نبود  در  اکنون  می دوشند،  برقی 
به شدت  که  کاری  بیاورند؛  رو  پترولی  جنراتورهای 
نگه داری  آنان،  گفته  به  می شود.  دانسته  هزینه بر 
شیر و ماست در یخچال های بزرگ کار آنان را ساده 
ساخته بود، اما اکنون مجبورند کمتر ماست و لبنیات 
تولید کنند و پول اندکی به دست بیاورند. همچنان 
عکاسان، مطبعه داران و دکان داران در شهر پل علم و 

باشنده گان دیگر لوگر از نبود برق شکایت دارند. 
حال  در  نیز  کشور  دیگر  والیت   ۱۲ لوگر،  کنار  در 
پروان،  کابل،  مواجه اند.  برق  انرژی  کمبود  با  حاضر 
خوست،  پکتیا،  لغمان،  ننگرهار،  پنجشیر،  کاپیسا، 
با  نیز  بغالن  والیت  از  بخش هایی  و  میدان وردک 

مشکل مشابه دست وپنجه نرم می کنند.

60 دقیقه برق نامنظم دارد لوگر در 24 ساعت تنها 

زده و مردم با کمبود آب مواجه هستند. چوب نداریم، 
پیش  را  زنده گی  سرد  خانه  همین  در  نیست،  کار 

می بریم. چه کنیم دیگر!« 
و  سردسیر  والیت های  از  بغالن   و  تخار  بدخشان، 
کوهستانی در شمال شرق کشورند که با وجود داشتن 
منابع سرشار آبی، بیشتر روستاهای آن از دسترسی به 
آب آشامیدنی صحی برخور دار نیستند. باشنده گان این 
والیت ها از مسووالن شبکه های آب رسانی می خواهند 
که با توجه به تغییرات اقلیمی و برف باری های سنگین 
برنامه ریزی کنند تا مردم از دسترسی به آب محروم 

نشوند.
در  آب رسانی  بزرگ  شبکه  یک  تنها  حاضر  حال  در 
بدخشان، یک مرکز آب رسانی در بغالن و یک شبکه 
دارد.  وجود  تخار  والیت  مرکز  در  بزرگ  آب رسانی 
همچنان ده ها بند آب گردان و دریای کوچک و بزرگ 
و چندین جهیل در این والیت ها وجود دارند، اما نبود 
برنامه منظم در فصل سرما زنده گی باشنده گان این 
والیت ها را در عرصه دسترسی به آب دشوار ساخته 

است.
این در حالی است که افغانستان در مقایسه به یک دهه 
گذشته زمستان سردتری را تجربه می کند. سردی هوا 
در والیت های مختلف کشور چالش های زیادی برای 
شهروندان ایجاد کرده است. بر اساس آمارهای موجود 
سردی هوا در سرتاسر کشور جان ۷۸ شهروند را گرفته 
و بیش از ۷۷ هزار دام در پی سردی هوا تلف شده اند. 
پیش بینی های اداره هوا شناسی نشان می دهد که موج 

سرد زمستان تا ۱۰ روز دیگر ادامه خواهد داشت.

8صبح، لوگر 

پرچاوی های دوام دار؛ 

در کنار لوگر، 12 والیت دیگر کشور نیز در حال حاضر با کمبود انرژی برق مواجه اند. کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، خوست، میدان وردک و 
بخش هایی از والیت بغالن نیز با مشکل مشابه دست وپنجه نرم می کنند.
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کریم پوپل

در اکتبر 2008، وزارت 
امنیت عمومی چین فهرستی 

را از هشت تروریست مربوط 
به ترکستان شرقی منتشر 

کرد که عبارت اند از عبدالحق، 
ابوعبدرالمان، سیف اهلل، 

عبدالجبار، عبدالعلی، 
میترسون عبدالخالق، انسارول 

نجم الدین، سعید، عبدالجلیل 
احمد عبداهلل پنجاب و مباتر 
نوراله یا تورسن توتی. گفته 

می شود که اکثریت آنان 
به دست دولت چین کشته 

شده اند.

حزب اسالمی اویغورستان

افغانستان  در  حضور شان  که  سازمان هایی  از  یکی 
حزب  است،  خارجی  و  داخلی  نگرانی های  موجب 
که  است  شرقی  ترکستان  یا  اویغورستان  اسالمی 
زیر چتر طالبان در افغانستان حضور و فعالیت دارد. 
این حزب به کمک سازمان های تندرو پاکستان در 
می شود،  خوانده  والیت سین کیانگ  که  غرب چین 
تشکیل شده است. این حزب با طالبان، القاعده، حزب 
التحریر و داعش ارتباط دارد و ساحه فعالیتش چین 
است. چینی ها این حزب را به نام »جنبش اسالمی 
یک  مذکور  حزب  می  کنند.  یاد  شرقی«  ترکستان 
سازمان افراطی متشکل  از نیروهای تندرو نژاد اویغور 

است که در غرب چین سکونت دارند.

تاریخچه جنبش اسالمی 
کشور چین تحت اداره دولت کمونیستی چین اداره 
می شود که در برابر ادیان به ویژه دین اسالم موضعی 
سخت گیرانه دارد و آزادی های مذهبی در این کشور 
ترکستان  است.  همراه  شدید  محدودیت های  با 
شرقی با داشتن ۲۴.۸۷۰ میلیون نفوس، یک منطقه 
فشارهایی  و  تبعیض ها  بر  بنا  است.  مسلمان نشین 
اکثریت  رابطه  که در چین متوجه مسلمانان است، 
این موضوع زمینه  و  تیره است  با دولت چین  آنان 
را مساعد کرده است تا گروه های افراطی بتوانند از 
میان ناراضیان سربازگیری کنند. این منطقه اساساً 
آن  اشغال  به   ۱۹ قرن  در  و  نبوده  چین  از  بخشی 
حاکمیت  با  مخالفت ها  ریشه  است.  در آمده  کشور 
اولین  و  بر می گردد  دور  بسیار  دوره های  به  چین 
 ۱۹۳۴ تا   ۱۹۳۳ سال  در  شرقی  ترکستان  جنبش 
شکل گرفت. در آن زمان، جنبش ترکستان شرقی 
از سوی نیروهای سکوالر رهبری می شد؛ نیروهایی 
به کدام سازمان  اما  بودند،  مخالف  با کمونیسم  که 
اسالمی تعلق نداشتند. ارتش چین توانست سرانجام 
آن را در هم بشکند. در جریان جنگ افغانستان با 
آمده  پاکستان  به  اویغور  از جوانان  تعدادی  شوروی 
و به آموزش های دینی پیوستند و سپس بخشی از 
آنان دو باره به چین عودت کردند. آن چه امروزه به نام 
در  ترکستان شرقی خوانده می شود،  اسالمی  حزب 
سال ۱۹۸۹ به دست زیدین یوسف تاسیس شد. این 
گروه فعالیت خود را از یکی از مساجد سین کیانگ 
با  درگیری  وارد  شبکه اش  گسترش  با  و  کرد  آغاز 
دولت چین شد. در جریان درگیری هایی که در شهر 
این جریان کشته شد. پس  رهبر  افتاد،  اتفاق  بارن 
از وی ابو الرحمان و محمد توهیت رهبری آن را به 

آکتوی چین حمله کنند. دولت چین مدعی شد که 
این گروه از طالبان حمایت مادی دریافت کرده و با 
طالبان پاکستانی )تحریک طالبان پاکستان( ارتباط 

دارد.
والیت  در   ۲۰۰۳ سال  از  که  هایی  درگیری  در اثر 
نیروهای  و   ETIP شبه نظامیان  میان  سین کیانگ 
داده  رخ  نژاد هون  مردم چینی تبار  و  امنیتی چین 
و زخمی شده اند.  تن کشته  هزاران  کنون  تا  است، 
در فبروری ۲۰۱۸ نیروهای امریکایی حمالت هوایی 
علیه  افغانستان  بدخشان  والیت  در  را  متواتری 
اردوگاه های آموزشی متعلق به طالبان و حزب اسالمی 
ترکستان اجرا کردند که در نتیجه آن مراکز آموزشی 
 ،۲۰۲۰ سال  در  شد.  تخریب  طالبان  و  گروه  این 
فهرست  از  را  این جنبش  نام  امریکا  متحده  ایاالت 
سازمان های تروریستی حذف کرد. این گروه به دلیل 
روابطی که با بنیادگرایان مسلمان دارد، نگرانی های 
این  تروریستی در  تهدیدات  افزایش  درباره  را  چین 
کشور افزایش بخشیده است . با توجه به این نگرانی ها، 
چندی پیش مال عبدالغنی برادر، رهبر سیاسی ارشد 
طالبان، در شهر تیانجین چین متعهد شد که هرگز 
به هیچ نیرویی اجازه نخواهد داد تا دست به اقدامات 
خراب کارانه علیه چین بزند. سهیل شاهین، سخنگوی 
با  اختصاصی  گفت وگوی  در  نیز  افغانستان،  طالبان 
اعضای    از  بسیاری  عنوان کرد که  تایمز«  »گلوبال 
»جنبش اسالمی ترکستان شرقی« خاک افغانستان 
اعالم کرده   آن ها  به  طالبان  ترک کرده اند؛ چون  را 
است که نباید از خاک افغانستان برای انجام حمالت 
حال،  همین  در  شود.  استفاده  کشورها  سایر  علیه 
وانگ یی، وزیر خارجه پیشین چین، هم از طالبان 
خواست تا نیروهای این جنبش را که خارج از والیت 
سین کیانگ مستقر ند، سرکوب کنند. ولی شواهد و 
گزارش های میدانی نشان می دهد که طالبان به وعده 
خود وفا نکرده  اند و در خفا همکاری خود را با این 

گروه ادامه می دهند.

رهبری گروه
در اکتبر ۲۰۰۸، وزارت امنیت عمومی چین فهرستی 
شرقی  ترکستان  به  مربوط  تروریست  هشت  از  را 
منتشر کرد که عبارت اند از عبدالحق، ابوعبدرالمان، 
سیف اهلل، عبدالجبار، عبدالعلی، میترسون عبدالخالق، 
انسارول نجم الدین، سعید، عبدالجلیل احمد عبداهلل 
پنجاب و مباتر نوراله یا تورسن توتی. گفته می شود 
که اکثریت آنان به دست دولت چین کشته شده اند.

ساختار سازمانی گروه

گروه  امیر  ترکستانی،  عبدالحق  توسط  سازمان  این 
شورا  این  می شود.  رهبری  شورا،  مجلس  رهبر  و 
همچنین شامل یک معاون امیر و حداقل سه  رییس 
آموزش  بخش های  مسوولیت  رییسان  این  است. 
دینی، امور نظامی و مرکز اطالعات و استخبارات را 
برعهده دارند. همچنان در این گروه یک نفر مسوول 

تامینات لوجستیکی است.

رسانه های این گروه
صوتی  پیامی  انتشار  با  حزب  این   ،۲۰۰۸ سال  در 
انتشار  به  شروع  ترکستان  اسالم  صدای  آدرس  از 
پیام های ویدیویی کرد. نام کامل مرکز رسانه ای آن ها 
 Türkistan( »صدای اسالم حزب اسالمی ترکستان«
 Islam Partiyisi Islam Awazi Teshwiqat

Merkizi( است.

اهداف حزب
هدف اولیه این حزب تشکیل یک دولت مستقل به 
نام »ترکستان شرقی« است که جای گزین حاکمیت 
یک  در  حزب  این  شود.  منطقه  این  در  بیجینگ 
»مسلمانان«  که  است  گفته  ویدیوی شش دقیقه ای 
فرماندهان  از  یکی  متضاد هم دیگرند.  و »چینی ها« 
که  داد  هشدار  مسلمانان  به  »سیف اهلل«  نام  به  آن 
فرزندان خود را به بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ 
روانه نکنید. او همچنین گفت: در اتوبوس ها، قطارها، 
چینی ها  که  جایی  هر  یا  ساختمان ها  هواپیماها، 

هستند، از آن ها دوری کنید.

همکاری طالبان با این گروه 
ملل،  سازمان  امنیت  شورای  گزارش  اخیر  طبق 
 ۵۰۰ حدود  شرقی«  ترکستان  اسالمی  »جنبش 
 جنگ جو در شمال افغانستان دارد که غالباً در والیت 
»بدخشان« مستقر ند؛  منطقه ای که از طریق »کریدور 
واخان« به والیت سین کیانگ چین متصل می شود. 
 هر چند در حال حاضر بخش عمده والیت بدخشان 
گزارش ها،  اما طبق  برخی  است،  طالبان  کنترل  در 
شمار جنگ جویان تاجیک، اوزبیک، اویغور و چچن 
که در صفوف  نیروهای عادی و محلی طالبان هستند، 
بیشتر از جنگ جویان پشتون است. با توجه به  این 
وفادار،  نیروهای  چنین  به  پناهگاه  ندادن  وضعیت، 
بسیار برای رهبران ارشد  طالبان چالش برانگیز خواهد 

شد.
ترکستان  اسالمی  »جنبش  است  معلوم  که  طوری 
شرقی« از سال ۱۹۹۰ در افغانستان مشغول فعالیت 
بوده است و ارتباط قوی با فرماندهان محلی طالبان 
بر  طالبان  محلی  است  فرماندهان  ممکن  لذا  دارد. 
رهبران ارشد این گروه فشار وارد کنند تا مانع اخراج 
یونگ  ژو  شوند.  افغانستان  از  جنبش  این   اعضای 
دانشگاه  در  مطالعات  افغانستان  مرکز  رییس  بیائو، 
النژوی چین، معتقد است که اعضای جنبش اسالمی 
ترکستان  شرقی هنوز از سطحی قابل توجهی از نفوذ 
طالبان  آسان  برای  لذا  برخوردار ند.  افغانستان  در 
همه  با  کامل  به طور  را  خود  رابطه  که  بود  نخواهد 
اعضای این جنبش در  افغانستان قطع کنند؛ چون این 
اقدام ممکن است سبب رنجش دیگر شبه نظامیانی 
شود  که جزو حامیان این جنبش بوده اند. دالیلی که 

برای این دیدگاه وجود دارد، قرار زیر است:
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دست گرفتند، اما با ضربات دولت چین متالشی شد.
حزب اسالمی اویغورها بار دیگر در سال ۱۹۹۰ در 
پاکستان و افغانستان شکل گرفت، ولی در ترکستان 
شرقی هنوز شبکه نداشت، تا آن که »جنبش اسالمی 
»حسن  توسط   ۱۹۹۷ سال  در  شرقی«  ترکستان 
رسماً  پاکستان  در  یاپوکان  دوکادیر  ابو  و  معصوم« 
بر  طالبان  که   ۱۹۹۸ سال  در  شد.  بنیان گذاری 
معصوم  راندند، حسن  می  حکم  افغانستان  اکثریت 
دفتر مرکزی »حزب اسالمی ترکستان شرقی« را به 
کابل منتقل کرد و زیر حمایت طالبان قرار گرفت. 
این حزب پس از حمله ایاالت متحده به افغانستان 
و بم باران پایگاه های القاعده، ناچار شد افغانستان را 
ترک گفته و در مناطق کوهستانی پاکستان، به ویژه 
وزیرستان جنوبی، پناه بگیرد. در سال ۲۰۰۳ حسن 
پاکستان  وزیرستان  در  حزب،  این  رهبر  معصوم، 

کشته شد.
نام  به  مستقل  دولت  یک  تشکیل  گروه  این  هدف 
»ترکستان شرقی« است که رها از حاکمیت دولت 
چین باشد. اکثر نیروهای عضو این جنبش در والیت 
فعالیت  حوزه  اما  دارند،  حضور  چین  سین کیانگ 
از  مناطقی  و  نشده  به چین خالصه  تنها  این گروه 
نیز شامل  را  افغانستان، سوریه و روسیه  کشورهای 

می شود.
با افزایش جنگ های عراق بر ضد نیروهای امریکایی 
نیروهای  احساسات  شدن  شعله ور  بر  که  تاثیری  و 
اسالمی  حزب  داشت،  مختلف  مناطق  در  جهادی 
ترکستان احیا شد. افزایش توانایی این حزب سبب 
شد که در سال ۲۰۰۷ شبه نظامیان این حزب به شهر 

طبق گزارش  اخیر شورای امنیت 
سازمان ملل، »جنبش اسالمی 
ترکستان شرقی« حدود ۵00 

 جنگ جو در شمال افغانستان دارد 
که غالباً در والیت »بدخشان« 

مستقر ند؛  منطقه ای که از طریق 
»کریدور واخان« به والیت 

سین کیانگ چین متصل می شود. 
 هر چند در حال حاضر بخش عمده 
والیت بدخشان در کنترل طالبان 
است، اما طبق  برخی گزارش ها، 

شمار جنگ جویان تاجیک، اوزبیک، 
اویغور و چچن که در صفوف 

 نیروهای عادی و محلی طالبان 
هستند، بیشتر از جنگ جویان 

پشتون است.
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۱. ظرفیت طالبان برای مهار جنبش اسالمی ترکستان 
این  رهبران  و  اعضا  همه  است ؛  چون  محدود  شرقی 
ترکیه  و  سوریه  پاکستان،  افغانستان،  در  جنبش 
پراکنده اند.   ژانگ ژیادونگ، استاد مرکز مطالعات امریکا 
با »گلوبال  در دانشگاه فودان شانگهای، در  گفت وگو 
تایمز« گفته است: »در سال های اخیر، جنبش اسالمی 
از  خارج  در  را  خود  زنده گی  شرقی  محل  ترکستان 
این  اعضای  دقیق  تعداد  است.  داده  تغییر  نیز  کشور 
در  آن  اصلی  اعضای  اما  نیست،  مشخص   جنبش 
کشورهای پاکستان، سوریه و ترکیه  زنده گی می کنند. 
تعداد اعضای این گروه در سوریه بیشتر از افغانستان 
بوده و آن ها  طی سال های اخیر، تالش کرده اند تا جلب 

توجه چندانی نداشته باشند .«

۲. جنبش اسالمی ترکستان شرقی روابط نزدیکی با 
سازمان های بین  المللی، از جمله القاعده، ایجاد کرده 
است. القاعده نیز نفوذ  زیادی روی طالبان دارد. شبکه 
تا  است  برخوردار  کافی  منابع  و  توانایی  از  القاعده 
بتواند  در روند اخراج اعضای این جنبش از افغانستان 
اخالل ایجاد کند. در همین حال،  برخی سازمان های 
زاویه های  نیز  خراسان  داعش  مثل  شبه نظامی 
ایدیولوژیک با  طالبان ایجاد کرده اند. داعش خراسان 
انجام  عملیات  برای  اویغور  جنگ جوی  یک  از  اخیراً 
انتحاری در افغانستان استفاده کرد، فقط با این هدف 
ترکستان  اسالمی  و   جنبش  طالبان  بین  شکاف  که 
به  می تواند  روند  این  بنابراین،  دهد.  نشان  را  شرقی 

 چالشی برای طالبان بدل شود.

به »جنبش  ندادن  پناه  برای  طالبان  اخیر  ۳. موضع 
اصول  با  برخی  مغایر  شرقی«،  ترکستان  اسالمی 
این  درباره  طالبان  جدید  نسخه  است.  آن  اساسی 
تنها گذشت  این  نیست.  قابل  اجرا  به راحتی  جنبش 
زمان است که مشخص خواهد کرد آیا موضع جدید 

 طالبان قابلیت اجرا دارد یا خیر .

شرکت در جنگ سوریه
به رغم این که رهبران این گروه هدف خود را ایجاد 
دولت مستقل ترکستان شرقی  در والیت سین کیانگ 
در غرب چین اعالم کرده اند، اما با توجه به روابط این 
گرفتن  اوج  و  سال ۲۰۱۳  از  تقریباً  القاعده  گروه  با 
از  گروه  این  تروریست های  عضو  سوریه،  در  نبردها 
عنوان  و تحت  وارد سوریه شده  ترکیه  طریق خاک 
کرده اند.  فعالیت  به  اسالمی  ترکستان   شروع  حزب 
منطقه اصلی حضور نیروهای حزب اسالمی  ترکستان 
شمال والیت الذقیه و مناطق غربی والیت ادلب بوده 
مستقل  به شکل  لحاظ  سازمانی  از  گروه  این  است. 
فعالیت می کند، اما خود را تابع و متحد گروه هیات 
می داند.  الجوالنی  ابومحمد  رهبری  به   تحریرالشام 
اصلی ترین جبهه نبردی که هم اکنون نیروهای عضو 
این گروه در آن حضور دارند،  منطقه راهبردی کوبانی 
آن  تصرف  برای  است  ماه ها  سوریه  ارتش  که  است 

منطقه تالش می کند .

در  شرقی  ترکستان  اسالمی  حزب  نیروهای 
افغانستان 

در سال های گذشته دولت چین همواره از خطر قدرت 
و  افغانستان  در  شرق  تروریستی  گروه های  گرفتن 
نزدیکی مرزهای این کشور ابراز نگرانی کرده است؛ زیرا 
ایجاد  یک منطقه خودمختار نظامی در شرق افغانستان 
و دایر شدن کمپ های آموزشی  برای نیروهای اویغور 
در این کشور، به منزله خطر بزرگی برای امنیت والیت 
سین  کیانگ چین و آغاز مجدد حمالت تروریستی در 
سراسر خاک چین خواهد بود؛  حمالتی که از ابتدای 
را  زخمی  و  کشته  صدها  تا کنون  میالدی   ۹۰ دهه 
به همراه داشته است . دولت چین  برای کشور  چین 
می داند که آخر امریکا با طالبان دور یک میز نشسته 
و فعالیت های این گروه را به دست خود خواهد گرفت 
و تربیت این تروریست ها مجدداً در بدخشان انسجام 
بدین  کرد.  خواهد  سرایت  چین  به  آن جا  از  و  یافته 
لحاظ عساکر چینی با دولت تاجیکستان چندین مانور 
مشترک نظامی برگزار کرده اند تا از فعالیت این گروه 

در این منطقه جلوگیری کنند.

شرقی  در  ترکستان  گروه  تروریستی  عملیات  
خاک چین 

فعاالن حزب اسالمی ترکستان شرقی تا کنون چندین 
مورد حمله تروریستی را در خاک  چین انجام داده اند، 

از جمله:

۱. بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ دولت چین بیش از 
۲۰۰ اقدام تروریستی را به حزب ترکستان نسبت داده 
است که منجر به کشته شدن ۱۶۲ تن و مجروح شدن 
بیش از ۴۴۰ تن شد. حدود ۲۰۰ تن از نیروهای این 
گروه با حمله بر قریه   Barenxiang   در غرب چین، 
شش نیروی پولیس چینی را به قتل رسانده و ۱۰ تن 
را  زخمی کردند .   در مدت دو هفته پس از این عملیات 

نیروهای  توسط  در  حمله  تروریست های حاضر  کلیه 
امنیتی چین کشته یا بازداشت شدند .

۲. بین سال های ۱۰۰۲ و ۱۹۹۸، چهار امام جماعت 
مساجد در سین کیانگ توسط اعضای این حزب ترور 

شدند.

یک  در  حزب  این  ستیزه جویان   ۲۰۰۷ سال  در   .۳
واسطه نقلیه عمومی باالی اتباع چینی در بلوچستان 
پاکستان تیراندازی کردند. مقام های پاکستانی معتقد 
بودند که این تیراندازی در انتقام اعدام یک مقام حزب 
ترکستان شرقی در اوایل جون بوده است. ستیزه جویان 
این حزب یک نوار ویدیویی از این حمله را به بیجینگ 

فرستادند.

بازی های  از  ۴. این حزب یک تعداد حمالت را قبل 
المپیک تابستانی ۲۰۰۸ انجام داد، از جمله بمب گذاری 

در  طیاره  ربودن  برای  تالش  کونمینگ،  در  بس  در 
ارومچی و حمله بر نیروهای شبه نظامی در کاشغر که 

منجر به کشته شدن ۱۷ افسر شد .

۵. در ۲۹ جون ۲۰۱۰، دادگاهی در دبی، دو عضو این 
حزب را به دلیل توطیه برای بمب گذاری در یک مرکز 
خرید دولتی که کاالهای چینی می فروخت، محکوم 
آسیای  یا  چین  از  خارج  در  طرح  اولین  این  کرد. 
حج  ایام  در  را  آن  مسوولیت  که  کسی  بود.  مرکزی 
برعهده گرفته بود، برای آموزش به وزیرستان فرستاده 

شده بود. 

طرح  یک  ناروی  مقام های   ،۲۰۱۰ جوالی  در   .۶
بمب گذاری تروریستی را متوقف کردند که از فعاالن 
اویغور بود و طبق گمانه زنی هایی، وی عضو این حزب 

بوده است.

میدان  در  انتحاری  حمله  یک   ،۲۰۱۳ اکتبر  در   .۷
برجای  زخمی   ۳۸ و  کشته  پنج  چین  تیان آن من 
حمله  اولین  را  حمله  آن  چین  پولیس  گذاشت. 
کرد.  توصیف  بیجینگ  معاصر  تاریخ  در  تروریستی 
حزب اسالمی ترکستان بعداً مسوولیت آن را بر عهده 

گرفت.

۸. در مارچ ۲۰۱۴، یک گروه مسلح با چاقو بر مسافران 
ایستگاه راه آهن کونمینگ حمله کردند که در نتیجه 
۳۱ غیرنظامی کشته و ۱۴۰ نفر زخمی شدند. هیچ 
مقام های  نگرفت.  بر عهده  را  آن  مسوولیت  گروهی 
چینی و رسانه های دولتی اظهار داشتند که آن حمله 
به  حزب اسالمی ترکستان شرقی مرتبط بوده  است، 

هرچند منابع دیگر نسبت به آن ادعا تردید داشتند.   

۹. بین جوالی و دسامبر ۲۰۱۴، یک سلسله شورش، 
بمب گذاری، آتش سوزی و حمله با چاقو در سین کیانگ 
تن   ۱۸۳ از  بیش  شدن  کشته  به  منجر  که  داد  رخ 
امنیتی(  نیروهای  )از جمله غیرنظامیان،  مهاجمان و 
چینی  مقام های  شد.  دیگر  تن  ده ها  زخمی شدن  و 

حمالت را به »باندها» و »تروریست ها« نسبت دادند.

۱۰. ترور جمعه طییر، امام منصوب به دولت در مسجد 
عید کاه چین به شبه نظامیان این حزب نسبت داده 

شد.

از  گروهی  آکسو،  در   ۲۰۱۵ سپتامبر   ۱۸ در   .۱۱
یک  در  که  کارگرانی  بر  چاقو به دست  تروریست های 
معدن زغال سنگ خواب بودند، حمله کردند و ۵۰ تن 
از آن ها را کشتند. حزب اسالمی ترکستان مسوولیت 

حمله را بر عهده گرفت.  

۱۲. در ۳۰ آگست ۲۰۱۶، سفارت چین در قرقیزستان 
انتحاری قرار گرفت که باعث  هدف یک بمب گذاری 
زخمی شدن کارکنان قرقیز شد. آن حمله بعداً توسط 
مزبور  حزب  به  قرقیزستان  دولتی  امنیتی  سرویس 

نسبت داده شد.  

۱۳. در ۱۴ فبروری ۲۰۱۷، مهاجمان پنج تن را در 
شهر پیشان کشتند و خودشان سپس توسط پولیس 
که  داشتند  اظهار  چینی  مقام های  شدند.  کشته 

مهاجمان به این حزب وابسته بودند.  

تن   ۱۳ حمله  یک  در   ،۲۰۲۱ جوالی   ۱۴ در   .۱۴
در  داسو  بند  روی  که  چینی  مهندس  نُه  جمله  از 
کوهستان پاکستان کار می کردند، کشته شدند. آسیا 

و  چین  مشترک  »تحقیقات  که  داد  گزارش  تایمز 
این  در   TTP و   ETIM که  نشان می دهد  پاکستان« 
حمله شرکت کرده بودند، اما رویترز و الجزیره گزارش 
با حمایت سرویس های اطالعاتی  پاکستان  دادند که 
تحریک   ،ETIM به  اشاره  بدون  و  هند  و  افغانستان 
توسط  ادعاها  این  دانست.  مقصر  را  پاکستان  طالبان 

دولت هند و تحریک طالبان پاکستان رد شد.

قریه   بر  حمله کننده  تروریست های  بازداشت   .۱۵
Barenxiang   در ۵  فبروری ۱۹۹۷ میالدی و شورش 
گسترده نیروهای اویغور در والیت سین  کیانگ موجب 
کشته شدن هفت غیر نظامی و زخمی شدن ۱۹۸ تن 

از مردم منطقه و   ۳۰ پولیس شد .

و  بزرگ ترین  میالدی   ۲۰۰۹ جوالی   ۵ روز   .۱۶
شهر  گروه  ETIP   در  تروریستی  حمله  پرتلفات ترین 
به شکل  که  حمله  این  پیوست.  وقوع  به  ارومچی 
عمومی  اماکن  بر  حمله  و  تیراندازی،  بمب گذاری 
انجام شد، موجب کشته شدن ۱۵۵ شهروند  چینی، 
 ۷۰۰ و  هزار  یک  شدن  زخمی  پولیس،  نیروی  یک 
تن   ۳۱ شد.  ۶۲۷  موتر  و  دکان   ۳۳۱ نابودی  و  تن 
از تروریست ها در این حمله توسط نیروهای امنیتی 

کشته شدند .

اعضای جنبش  از  تن  مارچ ۲۰۱۴ هشت  در ۱   .۱۷
اقدام به حمله بر ایستگاه قطار  شهر   Kunming  کردند 
که در آن ۲۹ شهروند کشته و ۱۴۳ تن زخمی  شدند. 
چهار تن از تروریست ها کشته و چهار نفر دیگر توسط 

پولیس بازداشت شدند .

بزرگ ترین  از  یکی  در  سال  همان  ۲۸    جوالی   .۱۸ 
   Shache حمالت از نظر تعداد افراد حاضر،  بازار شهر
 مورد حمله قرار گرفت که موجب کشته شدن ۳۷ تن 
از  شهروندان چینی شد. پس از ورود نیروهای پولیس 
تن  و ۲۱۳  از  تروریست ها کشته  تن  منطقه، ۵۹  به 
نیز  پولیس چین  نیروی  بازداشت شدند. چهار  دیگر 

طی آن عملیات  کشته شدند .

احتمال دخالت نظامی چین در خاک افغانستان 
یا سوریه

از سال ۲۰۱۴ تا کنون حمالت تروریستی گروه حزب 
اسالمی ترکستان شرقی در  خاک چین متوقف شده 
و  به جنگ سوریه  مربوط  این گروه  فعالیت  و عمده 
این  همواره  چین  دولت  اما  است؛  بوده  افغانستان 
ملی  امنیت  برای  بزرگ  خطری  به  عنوان  را  سازمان 
خود قلمداد می کند . در سال های گذشته همواره اخبار 
به  چین  نیروهای خاص  ورود  احتمال  از  شایعاتی  و 
 شمال سوریه برای از بین بردن نیروهای عضو این گروه 
در خاک آن کشور منتشر  شده است، اما راهی برای 

تایید این اخبار وجود نداشته است.

حزب اسالمی اویغورستان
از صفحه 6
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نیروی دریایی ایران یک کشتی حامل ۹0 هزار لیتر سوخت را توقیف کرد

مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری هرمزگان، از توقیف یک کشتی حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی 
سپاه پاسداران خبر داده است. خبرگزاری ایسنا، شنبه، ۲۱ جنوری، گزارش داده است که پنج تن در این رابطه بازداشت شده اند.

رییس کل دادگستری هرمزگان خبر داده است: »در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کاال، شناور دخیل در امر 
قاچاق نیز به  نفع دولت ضبط خواهد شد.« این مقام قضایی جمهوری اسالمی ایران جزییاتی از ملیت افراد بازداشت شده ارایه 

نکرده و همچنان نگفته که این نفت کش متعلق به کدام کشور است.

8am.media

امریکا گروه  واگنر را 
»سازمان جنایت کار فراملی« 

معرفی کرد

مهاجران غیرقانونی در مرز امریکا و مکسیکو افزایش یافته است

ترکیه سفر برنامه ریزی شده وزیر دفاع سویدن را لغو کرد

دو افسر پولیس پاکستان در خیبرپختون خوا ترور شدند در اعتراضات پرو بیش از 
۵0 تن زخمی شدند

در ادامه کش وقوس ها میان روسیه و غرب بر سر جنگ 
اوکراین، وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرده که واگنر، 
»سازمان  به عنوان  را  روسیه،  به  وفادار  مسلح  گروه 

جنایت کار فراملی« معرفی کرده است.
به گزارش الجزیره، جان  کربی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه امریکا، روز جمعه، ۲۰ جنوری، در یک نشست 
خبری گفته است: »واگنر یک سازمان جنایت کار است 
که مرتکب جنایات گسترده و نقض حقوق  بشر می شود. 
ما بی وقفه برای شناسایی، مختل کردن، افشا و هدف 
کار  می کنند،  کمک  واگنر  به  که  کسانی  دادن  قرار 

خواهیم کرد.«
سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این کنفرانس خبری 
عکس هایی را نیز نشان داده که ظاهراً کوریای شمالی 
سالح  اوکراین  در  عملیات  انجام  برای  واگنر  گروه  به 

می فرستد.
به گفته کربی، با معرفی گروه واگنر به عنوان »سازمان 
جنایت کار فراملی« از سوی وزارت خزانه داری امریکا، 
این گروه با مافیای ایتالیا و جنایت کاران سازمان یافته 

جاپانی هم ردیف خواهد شد.
جنایت کار  »سازمان  به عنوان  واگنر  گروه  اعالم  با 
فراملی«، دارایی های این گروه در امریکا مسدود شده 
و شهروندان این کشور از ارایه وجوه مالی، کاال یا دیگر 

خدمات به گروه واگنر منع می شوند.
جنگ  در  روسیه  به  وفادار  مسلح  گروه های  از  واگنر 
اوکراین است که از سوی یوگنی پریگوژین، از تاجران 
نزدیک به والدیمیر پوتین، مدیریت می شود. این گروه 

در حال حاضر ۵۰ هزار جنگ جو در اوکراین دارد.

با اعالم گروه واگنر به عنوان »سازمان 
جنایت کار فراملی«، دارایی های این گروه 
در امریکا مسدود شده و شهروندان این 

کشور از ارایه وجوه مالی، کاال یا دیگر 
خدمات به گروه واگنر منع می شوند.

گفته   )CBP( امریکا  مرزی  و حفاظت  سرویس گمرک 
ایاالت  است که شمار مهاجران غیرقانونی در مرز میان 

متحده و مکسیکو ۴۰ درصد افزایش یافته است.
روز   )CBP( امریکا  مرزی  حفاظت  و  گمرک  سرویس 

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، اعالم کرده است که سفر 
لغو  را  کشور  این  به  سویدن  دفاع  وزیر  برنامه ریزی شده 

کرده است.
آکار روز شنبه، ۲۱ جنوری، گفته است که این تصمیم در 
اعتراض به صدور مجوز برپایی تظاهراتی در استکهلم بر 

ضد حکومت ترکیه گرفته شده است.
تاریخ ۲۷  به  بود پول جانسون، وزیر دفاع سویدن،  قرار 
انقره را متقاعد  تا مقام های   به ترکیه سفر کند  جنوری 
سازد که دست از مخالفت با عضویت سویدن در سازمان 

شنبه، ۲۱ جنوری، در بیانیه ای اعالم کرده است که تعداد 
زمان  از  که  نیکاراگویه ای  و  کوبایی  غیرقانونی  مهاجران 
روی کارآمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۰ از مرز مکسیکو 
وارد این کشور شده اند، در دسامبر ۲۰۲۲ به باالترین حد 

ناتو بر دارند.
وزیر دفاع ترکیه که برای شرکت در نشست گروه »تماس 
دفاعی اوکراین« به آلمان سفر کرده، در این مورد گفته 
است: »سفر وزیر دفاع سویدن اهمیت و مفهوم خود را از 

دست داده است، بنابراین ما این سفر را لغو کردی.«
ی.پ.گ،  و  پ.ک.ک  حضور  و  فعالیت  دلیل  به  انقره 
سوی  از  که  سویدن  در  سوریه  و  ترکیه  کرد  گروه های 
مقام های ترک »تروریستی« خوانده شده اند، با درخواست 

استکهلم برای عضویت در ناتو مخالفت کرده است.

طارق خان، از مسووالن پولیس ایالت خیبرپختون خوا گفته 
است که افراد مسلح ناشناس با حمله بر یک پوسته تالشی 
در شمال پاکستان، دو افسر را کشته و یک تن را زخمی 

کرده اند.
به گفته او، افراد مسلح ناوقت روز شنبه، ۲۱ جنوری، پس 
از قتل این دو افسر در منطقه چهار سده خیبرپختون خوا، از 

ساحه فرار کرده اند.
رسانه های پاکستانی به نقل از طارق خان گزارش داده اند 
که دو افسر قبل از آن که به شفاخانه برسند، در مسیر راه 

جان باخته اند.
این در حالی است که دو روز پیش در اثر گلوله باری بر یک 
مرکز نظامی و یک حمله انتحاری بر یک پایگاه پولیس در 

خود رسیده است.
براساس این بیانیه، تعداد این مهاجران غیرقانونی در دوره 
یادشده به ۲۵۱ هزار و ۴۸۷ تن رسیده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
از ورود ۴۳ هزار کوبایی و  در دسامبر ۲۰۲۲ همچنین 
۳۵ هزار نیکاراگویه ای از مرز امریکا جلوگیری شده  است.

از  واردشده  غیرقانونی  مهاجران  تعداد  دیگر،  سوی  از 
ونزویال نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

بایدن، رییس جمهور امریکا، در ۵ جنوری سال گذشته 
نیکاراگویه و  اعالم کرد که مهاجران اهل کوبا، هاییتی، 
ایاالت  در  می توانند  بشردوستانه  فوری  دلیل  به   ونزویال 

متحده امریکا پذیرفته شوند.
 ۳۰ حدود  ماهانه  زمینه  این  در  این که  بیان  با  بایدن 
هزار مهاجر پذیرفته می شوند، افزود که آنان در صورت 
حامی  یافتن  و  طیاره  تکت  پرداخت  آنالین،  درخواست 
را  کشور  در  کار  و  اقامت  اجازه  سال  دو  مدت  به  مالی 

خواهند داشت.

ساحه »جمرود تحصیل« این ایالت، سه تن کشته و سه تن 
دیگر زخمی شدند.

را  شنبه  روز  رویداد  مسوولیت  فردی  یا  گروهی  تاکنون 
برعهده نگرفته است.

پاکستانی، چندین  طالبان  تحریک  بر  افزون  پاکستان  در 
این کشور  در  را  که حمالتی  دارند  وجود  نیز  دیگر  گروه 

انجام می دهند.
تحریک طالبان پاکستان نیز از یک ماه به این  سو حمالتش 
بر مواضع و نیروهای امنیتی پاکستان را افزایش داده است.

پولیس خیبر پختون خوا پیشتر اعالم کرده بود که در سال 
۲۰۲۲ میالدی حدود ۱۹۶ »تروریست« و ۱۱۸ پولیس در 

درگیری های مسلحانه کشته و ۱۱۷ تن زخمی شده اند.

در پی درگیری پولیس با معترضان در اعتراضات 
ضد دولتی پرو، ۵۰ تن از شهروندان این کشور 

زخمی شده اند.
در  جنوری،   ۲۱ شنبه،  روز  پولیس  افسران 
لیما، پایتخت پرو، علیه تظاهرکننده گان از گاز 

اشک آور استفاده کردند.
ویسنته رومرو، وزیر داخله پرو، با نشر بیانیه ای 
گفته است: »در منطقه پونوی جنوبی پرو، حدود 
یک هزار و ۵۰۰ معترض بر یک ایستگاه پولیس 

در شهر ایالوه حمله کرده اند.«
در  »ایالوه«  شهر  از  بهداشتی  مقام های 
تن  که هشت  داده اند  گزارش  پرو  جنوب شرقی 
با جراحاتی از جمله شکسته گی دست ها و پاها و 

سوراخ در شکم، در شفاخانه ها بستری شده اند.
بر اساس گزارش  نظامیان پرو، ۵۸ تن در سراسر 

این کشور در جریان تظاهرات زخمی شده اند.
از  یکی  که  شد  برپا  آن  از  پس  پرو  اعتراضات 
آتش  در  لیما  شهر  ساختمان های  تاریخی ترین 

سوخت.


