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یک باشنده اندراب بغالن 
زیر شکنجه طالبان 

جان داد

۸صبح، بغالن: منابع محلی در والیت بغالن 
این  اندراب  باشنده  جوان  یک  که  می گویند 
والیت زیر شکنجه شدید طالبان جان باخته 

است.
اندراب  باشنده  شیرزاد،  شیراحمد  طالبان 
از خانه اش  قوس،  را دوشنبه شب، ۲۱  بغالن 

در شهر کابل بازداشت کرده بودند.
پل حصار  ولسوالی  اصلی  باشنده  شیر احمد 
اندراب بوده و پس از یک  شبانه روز شکنجه به 
اتهام  همکاری با جبهه مقاومت ملی، سرانجام 

جان باخته است.
و  گرفته  تماس  شیرزاد  خانواده  با  طالبان 
گفته اند که جسد او را از یکی از شفاخانه های 

شهر کابل تحویل بگیرند.
این در حالی است که دو روز پیش دو باشنده 
را  ملی  مقاومت  جبهه  عضویت  که  اندراب 
داشتند، از سوی طالبان کشته و ۱۴ تن دیگر 

اسیر شدند.

شکار  طالبان  که  حالی  در  کابل:  ۸صبح، 
پرنده گان نایاب را ممنوع اعالم  کرده  اند، وزارت 
اطالعات و فرهنگ این گروه گفته است که در 
سال جاری قراردادهایی به ارزش ۴۲ میلیون 
دالر در این  زمینه با گردشگران خارجی بسته 

است.
اطالعات  وزارت  از  نقل  به  باختر  خبرگزاری 
قوس،   ۲۲ سه شنبه،  روز  طالبان  فرهنگ  و  

و  معاون  پوتزل،  مارکس  کابل:  ۸صبح، 
سرپرست دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد 
در افغانستان، هشدار داده  که توجه بین المللی 
به افغانستان در حال کاهش  و مواضع در حال 

سخت تر شدن است.
نشر  با  قوس،   ۲۲ سه شنبه،  روز  یوناما 
این  پوتزل  مارکس  که  نوشته  خبرنامه ای 
ساالنه  نشست  دوازدهمین  در  را  اظهارات 
معاونان وزیران امور خارجه کشورهای آسیای 
ترکمنستان ،  پایتخت  عشق  آباد،  در  مرکزی 

بیان کرده است.

میلیون  قراردادهای  که  است  داده  گزارش 
عرب ها  به ویژه  خارجی  گردشگران  با  دالری 
را  پرنده گان  از  بعضی  قانونمند  شکار  زمینه 

مساعد می کند.
اجازه شکار پرنده گان نایاب توسط گردشگران 
قطری  شیخ های  بیشترشان  که  خارجی 
داده  ریاست الوزرای طالبان  از سوی  هستند، 

شده است.

شکار  برای  که  گفته اند  طالبان  حال،  این   با 
پرنده گان از سوی گردشگران خارحی شرایط 
خاصی در نظر گرفته شده است که اگر رعایت 

نشود، قراردادها قابل فسخ هستند.
قراردادها،  براساس  و  اطالعات  طبق 
شکارچیان، صرف در فصل های مشخص سال، 
می توانند پرنده گان مهاجر از سایبریا را شکار 

کنند.
والیت هایی  از  هلمند  و   نیمروز  هرات،  فراه، 
است که همه ساله شاهد حضور ده ها گردشگر 
خارجی  بوده که برای شکار پرنده گان  نایاب در 

آن شهرها می روند.
خارجی  شکارچیان  از  باختر،  گزارش  طبق 
خواسته شده تا تنها پرنده گانی را شکار کنند 
که از سایبریا با نام  هوبره به افغانستان می آیند.

مواردی  در  طالبان  که  است  حالی  در  این 
قاچاق  و  شکار  رسمی  مکتوب های  نشر  با 

پرنده گان نایاب را ممنوع اعالم کرده بودند.

او افزوده است: »بسیار مهم است که افغانستان 
در اجندای آسیای مرکزی قرار داشته باشد.«

می شود  بیان  حالی  در  پوتزل  اظهارات  این 
که با سپری شدن بیش از یک  سال از روی  

کار آمدن طالبان در افغانستان، هیچ کشوری 
رسمیت  به  را  گروه  این  حکومت  تاکنون 

نشناخته است.
گفتنی است که کشورهای جهان به رسمیت  
مبارزه  به  را  طالبان  حکومت  شدن  شناخته 
علیه تروریسم، تشکیل حکومت همه شمول و 
تامین حقوق زنان و دختران از سوی این گروه 

مشروط کرده اند.
طالبان اما حکومت خود را همه شمول عنوان 
کرده و بر تامین حقوق زنان در »چهارچوب 

شریعت« تاکید دارند.

جبر و اختیار در جدال شیر و 
نخچیران

تحوالت درونی طالبان از چه 
قرار است؟ 

از ممنوعیت شکار تا قراردادهای قانون مند؛ 
طالبان از عایدات ۴۲ میلیون دالری شکار پرنده گان نایاب سخن می زنند

پوتزل: مواضع بین المللی در قبال افغانستان در حال سخت تر شدن است

مغازله با طالبان 
میزاید تروریسم
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در ادامه شکایت کسبه کاران در والیت های مختلف، این بار دکان داران در شهر 
زرنج، مرکز والیت نیمروز، از افزایش مقدار مالیه شکایت دارند. آنان ادعا دارند 
که شهرداری طالبان در زرنج بدون درنظرداشت مقدار سرمایه، میزان فروش 
و درآمد فروشگاه ها، مقدار مالیه دکان ها را افزایش داده است. دکان داران در 
شهر زرنج مالیه تعیین شده از سوی شهرداری طالبان را »کمرشکن« عنوان 

می کنند و گویند در شرایطی که طالبان باید با شهروندان...

بایدها و کارکردها 3

افغانهایبدونویزا
تا16روزدیگرپاکستانراترککنند

دیدار قندهار؛ 

دیاسپورای افغانستان؛ 

پایان ضرب االجل و درمانده گی پناهنده گان؛ 

دکان داران نیمروز طالبان را به 
اضافه ستانی متهم می کنند

مالیات کمرشکن؛



 

کشورهای منطقه در دوران نظام پیشین افغانستان 
ناتوانی دولت در تأمین امنیت،  گمان می  کردند که 
کشورها  این  برای  امنیتی  تهدیدات  افزایش  سبب 
خواهد بود و هرگاه نیروهای خارجی بیرون شوند و 
طالبان بر اوضاع حاکمیت پیدا کنند، این نگرانی ها به 
پایان خواهد رسید. این محاسبه با خطاهای فراوانی 
در  امریکا  به  رساندن  آسیب  میان  آنان  بود.  همراه 
افغانستان و واداشتن آن به اخراج نیروهایش، که برای 
شماری از این کشورها مهم بود، و میان عنصر شکننده 
و ناپایدار امنیت در افغانستان پیوندی می دیدند که 
درست نبود. راهی که این کشورها در پیش گرفتند، 
حمایت مستقیم و غیرمستقیم از گروهی بود که نام 
رهبرانش در لیست سیاه سازمان ملل متحد به عنوان 
تروریست به ثبت رسیده و کارنامه این گروه نیز برای 
دنیا معروف بود. آنان تصور کردند که با حمایت از 
این گروه، جنگ نیابتی خود با امریکا را با موفقیت 
به پیش خواهند برد و مرزهای شان را امن تر خواهند 

ساخت.
کسانی که شرایط افغانستان را عمیق تر می فهمیدند 
در  هم پیمان شان  گروه های  و  طالبان  نقش  به  و 
می دانستند  پیشاپیش  بودند  آگاه  شرایط  این  خلق 
محاسباتی  خطای  با  منطقه  دولت های  رویکرد  که 
بود  این  در  خطا  این  ریشه  است.  همراه  شدیدی 
که با تکیه بر گروه تروریستی می خواست به امنیت 
برسد. عقده این دولت ها در برابر امریکا به حدی بود 
که طالبان را برای خود نیروهای بومی مقاومت در 
برابر خارجی و داعیه دار آزادی و استقالل تعریف می 
کردند. اکنون که نیروهای نظامی امریکا در افغانستان 
بر  کشورها  آن  حمایت  مورد  گروه  و  ندارند  حضور 
اریکه قدرت تکیه زده است، قراین و نشانه های کافی 

از آن خطای محاسباتی نمایان می شود.
دیگر  تروریستی  گروه  ده ها  طالبان  سایه  در  اکنون 
حال  در  افغانستان  در  راحتی  به  و  گرفته اند  جان 
هسته گذاری هستند، مراکز جدید آموزشی می سازند، 
که  می شود  تأسیس  افغانستان  در  مدرسه  صدها 
تربیت  تروریستی  گروه های  برای  تازه نفس  نیروی 
کند و در هم تنیده گی این سازمان ها با دستگاه های 
حکومتی  روز به روز افزایش می یابد. کسانی که امروز 
دارند  تسلط  افغانستان  استخباراتی  دستگاه های  بر 
و اختیار دستگاه های نظامی را به دست گرفته اند و 
منابع عمده مالی و عایداتی را در چنگ دارند، همه 
اوزبیکستان،  اسالمی  حرکت  انصاراهلل،  القاعده،  با 
تحریک طالبان پاکستان و گروه های مشابه، همدل 
امنیت  علی رغم  امروز،  افغانستان  هستند.  هم باور  و 
کاذبی که به آرامش قبل از طوفان می ماند، آبستن 
موج گسترده و سنگینی از ناامنی برای تمام منطقه 
شهروندان  اقامت  محل  مهمان خانه  بر  حمله  است. 
خارجی در کابل و درخواست دولت چین از اتباعش 
مبنی بر ترک افغانستان، یکی از ده ها موردی است 

که امنیت کاذب طالبانی را به نمایش می گذارد.
پوست  زیر  در  آن چه  و  نیست  ماجرا  همه  اما  این 
ابعادی  با  و  گسترده تر  بسیار  دارد،  جریان  جامعه 
پیچیده تر است. دیری نخواهد گذشت که رشد چند 
دردسری  به  افغانستان  در  افراطی  گروه های  برابر 
بزرگ برای کشورهای منطقه تبدیل شود؛ به خصوص 
برای کشورهایی که راه رسیدن به امنیت را حمایت 
از طالبان می دانستند. آنان سخن حکیمانه فرزانه بلخ 
را از یاد برده بودند که »خون به خون شستن محال 
آمد محال.« امکان ندارد با حمایت از گروه تروریستی 
و کمک به تسلط آن بر سرنوشت یک ملت، به امنیت 

پایدار دست پیدا کرد.

امنیت طالبانی و محاسبات 
اشتباه کشورهای منطقه
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که  گفته  امریکا  خارجه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
چالش های  تشدید  سبب  طالبان  نادرست  مدیریت 

اقتصادی درازمدت در افغانستان شده است.
فاکس نیوز روز دوشنبه، ۲۱ قوس، گزارش داده که 
والی آدیمو، معاون وزارت خارجه امریکا، گفته است: 
طوالنی  چالش های  طالبان،  اقتصادی  بد  »مدیریت 
کرده  تشدید  افغانستان  برای  را  اقتصادی  مدت 
است؛ از جمله اقداماتی که ظرفیت نهادهای کلیدی 

هرات  حوزوی  شفاخانه  در  منابع  هرات:  ۸صبح 
می گویند که شب گذشته سه عضو یک خانواده در 

نتیجه گاز گرفته گی جان  باخته اند.
به گفته منابع، اجساد این سه تن صبح سه شنبه، ۲۲ 
قوس، توسط اقارب شان به شفاخانه حوزوی منتقل 
شده است. گفته می شود پدر خانواده باشنده اصلی 
منطقه  در  و  بوده  هرات  والیت  ادرسکن  ولسوالی 
این  است.  می کرده  نگهبانی  باغ  یک  در  شیدایی 

ملل  سازمان  زن  مقام  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
متحد از آسیب پذیری زنان در بحران قحطی پیش  

رو در افغانستان خبر داده است.
ملل  سازمان  زن  مقام  کمیسیون  افغانستان  شاخه 
متحد روز سه شنبه، ۲۲ قوس، در رشته توییت هایی 
با  افغانستان  در  تن  میلیون  شش  که  است  نوشته 
قحطی مواجه  اند و در این میان، زنان آسیب پذیری 

۸صبح، کابل: منابع محلی در زابل از آغاز کار 
خبر  والیت  این  در  کرومایت  معدن  استخراج 

می دهند.
منابع محلی روز سه شنبه، ۲۲ قوس، می گویند 
ولسوالی  در  کرومایت  معدن  استخراج  کار  که 
شهر صفای این والیت از سوی طالبان به یک 

شرکت پاکستانی سپرده شده است.
به گفته منابع، قرارداد استخراج معدن کرومایت 
شرکت  یک  به  داوطلبی  طریق  از  زابل  در 

پاکستانی داده شده است.
کرومایت  این  از  پیش  منابع،  معلومات  بربنیاد 
پاکستان  به  و  شده  استخراج  پنهانی  به گونه 

قاچاق می شد.
گفتنی  است که یک تن مواد معدنی کرومایت 
در بازارهای جهانی ۴۵۰ دالر به فروش می رسد.

۸صبح، کابل: در پی زخمی شدن ۵ شهروند 
در  مهمان خانه ای  بر  داعش  حمله  در  چینی 
از شهروندانش  این کشور  کابل، وزارت خارجه 
خواسته است تا هرچه زودتر افغانستان را ترک 

کنند.
چین،  خارجه  وزارت  سخنگوی  ونبین،  وانگ 
روز سه شنبه، ۲۲ قوس، در یک نشست خبری 
زخمی شدن ۵ شهروند این کشور را در حمله 

دیروز در کابل تأیید کرده است.
رویترز به نقل از ونبین گزارش داده که چین از 
طالبان خواسته است تا در کنار آغاز بررسی های 
گسترده و مجازات عامالن حمله روز گذشته در 
چینی  سازمان های  و  شهروندان  امنیت  کابل، 

فعال در افغانستان را تقویت کنند.
گفتنی  است که دو مهاجم انتحاری روز گذشته 
کابل  در  چینی  شهروندان  مهمان خانه  یک  بر 
حمله کردند. شاخه خراسان داعش مسوولیت 

این حمله را بر عهده گرفته است.

اقتصادی را کاهش داده و بازگشت منابع مالی به این 
کشور را غیرقابل دفاع کرده است.«

ایجاد  که  است  افزوده  امریکا  خارجه  وزارت  معاون 
چالش های  کاهش  به  افغانستان  امانی  صندوق 
به  از  پس  کرد.  خواهد  کمک  کشور  این  اقتصادی 
قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، با وجود سرازیر 
شدن کمک های بشردوستانه جهانی فقر و گرسنه  گی 

با گذشت هر روز در حال افزایش است.

شخص شب گذشته با خانم و دخترش جان  باخته 
است. منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که 
این افراد شب گذشته در یک باغ در منطقه شیدایی 

شهر هرات جان  باخته اند.
همه ساله در فصل سرما به  دلیل بی کیفیت بودن مواد 
سوخت و بی توجهی خانواده ها در استفاده از وسایل 
دست  از  را  جان های شان  زیادی  تعداد  گرمایشی، 

می دهند.

بیشتری دارند.
به گفته این نهاد، با محروم شدن زنان از حق کار آنان 
ناگزیرند دارایی های شان را برای خرید مواد خوراکی 
خانواده های شان  از سوی  مواردی  در  یا  و  بفروشند 

فروخته شوند.
افغانستان  در  رسیدن  قدرت  به  از  پس  طالبان 
محدودیت های زیادی بر زنده گی زنان وضع کرده اند.

وزارت خارجه امریکا:  
مدیریت نادرست طالبان چالش های درازمدت 

اقتصادی را تشدید کرده است

سه عضو یک خانواده در هرات به دلیل گاز گرفته گی 
جان  باختند

شش میلیون تن در یک قدمی قحطی در افغانستان؛ 
زنان بیشتری در معرض خطرند

طالبان کار استخراج معدن 
کرومایت در زابل را به یک 

شرکت پاکستانی سپردند

چین از شهروندانش خواست 
تا هرچه زودتر افغانستان را 

ترک کنند
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طرف باراکو می رفتم، ایستاد کردند، بهانه گیری کردند 
که در حوزه می بریم. پیش ما برگه ثبت  نام ملل متحد 
بود، ولی آن را قبول نکردند. ما برای شان پول دادیم، 
رها کردند و گفتند در آینده متوجه باشید. به تکلیف 
نمی دهد  ویزه  ما  برای  داده ایم،  در خواست  هستیم. 
این جا  نه  و  می توانیم  رفته  ]افغانستان[  آن جا  نه  و 

]پاکستان[ راحت هستیم.«
این در حالی است که شماری از مهاجرانی که ویزای 
جدید دریافت می کنند، مکلف اند برای اعتباردهی به 
را  افغانستان  و  پاکستان  و خروجی  مهر دخولی  ویزا 
در پاسپورت های خود داشته باشند. دو روز پیش یکی 
به مرز  برای مهر خروجی و دخولی  از مهاجرانی که 
تورخم رفته بود، از سوی نیروهای طالبان به گونه موقت 
شده  آزاد  تحقیق  ساعت  چندین  از  پس  و  بازداشت 

است. 
مجبور  که  است  افغانستانی  مهاجران  از  یکی  عظیم، 
شده به پولیس پاکستان پول بدهد. او در صحبت با 
]یکی   ۱۱ جی  »طرف های  می گوید:  ۸صبح  روزنامه 
در  پولیس  تا  دو  می رفتیم،  اسالم آباد[  بخش های  از 
از بررسی بدنی،  خیابان موتر ما را توقف دادند. پس 
تلفنم  از  نبود،  پیشم  در  ویزه  چون  خواستند.  اسناد 
نشان دادم که این مدارک را دارم. آن ها گفتند چون 
اسناد هارد ندارید، باید به تهانه ]حوزه پولیس[ بروید. 
کار عجله داشتم، نیم ساعت شاندند. یک پولیس مرا 
را  آدم هستی، گپ  گوشه کرده گفت که سرخالص 
می فهمی. از این که تو را ببرم به حوزه، سه چهار ساعت 
در آن جا باشی، توافق کنید بیست هزار کلدار بدهید، 
شد.  پیدا  منصف  یک  بزن وبکن،  کنیم.  رها  را  شما 
دادیم؛  برای شان  کلدار   ۲۰۰ خوش  بختانه  و  باالخره 
در  هارد  به شکل  بود، صرف  درست  ما  مدارک  چون 

اختیار نداشتیم.« 
امید شایگان )مستعار( از پناهنده گان دیگر افغانستانی 
در پاکستان است. او می گوید: »ما از بی پناهی این جا 
را  بی پناه  آدم  معلوم می شود یک  اما  پناه جسته ایم، 
و  درمانده گی  بر  کسی  هر  و  نیست  پناه  جایی  هیچ 
از ترس  ماه ها است  او که  ناچاری اش نیش می زند.« 
طالبان به پاکستان رفته است، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید: »از همه ناامید شده ام. سازمان هایی 

خدمت  در  می کنند،  تغذیه  بشر  حقوق  نام  از  که 
قدرت ها قرار دارند و هیچ توجهی به موجودی به نام 
پناهنده گان  هرچه  و  ندارند  پناهنده  حق  و  پناهنده 
دولت   که  حاال  چاق ترند.  آن ها  باشند،  در به درتر 
پاکستان ضرب االجل تعیین کرده است، می خواهد بر 
تا پول  بیاورد  سازمان های حقوق بشری فشار بیشتر 

بیشتری بگیرد.«
این در حالی است که پولیس پاکستان بیش از هزار 
تن از شهروندان افغانستان را در شهر کراچی بازداشت 
کرده است. هفته گذشته سفارت طالبان در اسالم آباد 
آنان  کنسولگری  تالش های  نتیجه  در  که  کرد  اعالم 
پاکستان  زندان های  از  مهاجران  از  تن  از ۳۰۰  بیش 
آزاد شده اند. با این حال، مهاجران درمانده و بی سرپناه 
نماینده  گی های  و  پاکستان  دولت  حمایت  به  چشم 
و  درمانده گی  برای  اقدامی  تا  دوخته اند  ملل  سازمان 
بی سرنوشتی  آنان کنند. آنان تاکید می ورزند که نه راه 
رفتن دارند و نه مکانی برای ماندن؛ و این سخت ترین 

درد پناهنده گان بی پناه است. 
برای  گذشته  ماه  شش  جریان  در  پاکستان  دولت 
دومین بار به اتباع خارجی به ویژه شهروندان افغانستان 
کشور  این  در  ویزا  در  تعیین شده  مدت  از  بیش  که 
این کشور را ترک  تا  اقامت دارند، هشدار داده است 
نخست  هشدار  در  کشور  این  داخله  وزارت  کنند. 
از پایان  اتباع خارجی که تا پیش  تذکر داده بود که 
سال روان میالدی این کشور را ترک کنند، از جریمه 
نقدی معاف اند. در خبرنامه تازه اما هشدار داده است، 
در صورتی که این طیف از مهاجران همچنان در این 
کشور اقامت برگزینند، جریمه نقدی و زندانی خواهند 
دارد  حق  پاکستان  دولت  اعالمیه،  این  طبق  شد. 
این دست مهاجران را تا مدت متوسط که بالغ بر سه 

سال است، زندانی کند.
وزارت داخله پاکستان در سایت رسمی اش طرحی را 
آن، شهروندان کشورهای  بر بنیاد  که  همه گانی کرده 
دیگر که مدت یک سال را در این کشور سپری کرده 
ترک  را  پاکستان  ویزه،  مدت  ختم  از  پس  و  باشند 
کنند، تا تاریخ ۳۱ دسامبر برای شان مجوز خروج بدون 

جریمه داده می شود.
را  این طرح  پاکستان در خبرنامه خود  وزارت داخله 
گفته  و  گذاشته  نام  اتباع خارجی«  برای  عفو  »طرح 
بدون  خروج  مجوز  خارجی  شهروندان  به  که  است 
جریمه داده می شود و به افرادی که بیش از یک سال 
اقامت بدون ویزا در این کشور داشته اند، مجوز خروج با 

پرداخت جریمه صادر می شود.
این وزارت تأکید کرده است که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ 
این طرح  از  اتباع خارجی که  با  قانونی  هیچ برخورد 
عفو استفاده کنند، صورت نخواهد گرفت. در بخشی از 
این طرح آمده است: »براساس قانون ۱۹۴۶، می توان 
پاکستان  در  اقامت  حد  از  بیش  که  خارجی ای  اتباع 
وزارت  کرد.«  محکوم  زندان  سال  سه  به  را  مانده اند 
 ۳۱ از  »پس  است:  گفته  همچنان  پاکستان  داخله 
دسامبر ۲۰۲۲، اقداماتی علیه اتباع خارجی که بیش 
از یک سال اقامت دارند آغاز خواهد شد. عالوه بر این، 
آن ها برای ورود بیشتر به پاکستان در فهرست سیاه 

قرار خواهند گرفت.«
این همه در حالی است که همین اکنون حدود بیش 
پاکستان  در  افغانستان  شهروند  میلیون  چهار  از 
افراد به مقاصد مختلف کشور  این  زنده گی می کنند. 
را ترک کرده اند. تداوی، تجارت، طی مراحل اسناد در 
سفارت خانه ها و ترس از طالبان از دالیل عمده ورود 
هرچند  است.  پاکستان  به  افغانستان  شهروندان  این 
دولت پاکستان بارها اعالم کرده که از مهاجران افغان 
در این کشور به نحو خوب میزبانی می کند و زمینه 
خواهد  فراهم  آنان  برای  را  آن  تمدید  و  ویزا  صدور 
بروکراسی سبب می شود که هر شهروند  اما  ساخت، 

افغانستان ماه ها منتظر بماند تا ویزایش تمدید شود.

برای  پاکستان  دولت  مهلت 
اعتبار  که  خارجی  اتباع 
ویزای آنان پایان یافته است، 
اتمام  به  دیگر  روز   ۱۶ تا 
می رسد. وزارت داخله پاکستان 
با صدور خبرنامه ای، اعالم کرده 
است که اتباع خارجی باید تا پایان سال روان میالدی 
نقدی  جریمه  آن  غیر  در  کنند،  ترک  را  کشور  این 
پاکستان  در  افغان  مهاجران  شد.  خواهند  زندانی  یا 
از طریق شماره های تماس هشدار دریافت  به تازه گی 
کرده اند که در صورت اقامت بیش از مدت تعیین شده، 
زندانی و نام شان در فهرست سیاه ورود به این کشور 
پاکستان  داخله  وزارت  هشدار  این  شد.  خواهد  درج 
در  را  کشور  این  در  افغانستان  پناهنده گان  اکنون 
وضعیت رقت بار و بی سرنوشتی محض قرار داده است.

وزارت داخله پاکستان برای دومین بار خبرنامه ای را 
منتشر کرده است که براساس آن شهروندان خارجی 
اخذ  و  ویزه  تمدید  به  مکلف اند  کشور  این  در  مقیم 
خبرنامه  در  کنند.  اقدام  کشور  این  از  خروج  مجوز 
از  پس  که  است  شده  گفته  وزارت  این  هفت ماده ای 
پایان اعتبار ویزای اقامت در پاکستان، خارجیان برای 
دریافت مجوز خروج از این کشور با پرداخت جریمه 

مواجه می شوند. 
در  پاکستان  مقیم  افغانستان  پناه جویان  از  شماری 
صحبت از راه دور با روزنامه ۸صبح از دریافت  پیام های 
هشدارآمیز تلفنی از سوی وزارت داخله این کشور خبر 
می دهند. آنان با اشتراک گذاشتن متن پیام هایی که 
کرده اند،  دریافت  پاکستانی  سیم کارت های  طریق  از 
پایان  از  تا پیش  از آن ها خواسته شده  می گویند که 
سال روان میالدی برای تمدید ویزای اقامت خود اقدام 
کنند؛ در غیر آن با سه سال حبس مواجه و نام شان 

در فهرست سیاه ورود به این کشور درج خواهد شد. 
در متن پیامی که به تلفن های همراه مهاجران افغانستان 
در پاکستان ارسال شده، آمده است: »آخرین مهلت 
دریافت مجوز خروج برای اتباع خارجی بیش از مدت 
اقامت تحت عفو عمومی ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ است. برای 
جلوگیری از مجازات سه سال حبس و قرار گرفتن در 
فهرست سیاه برای ورود آینده به پاکستان، از طریق 

سیستم آنالین ویزا پاکستان درخواست دهید.«
این در حالی است که شماری از شهروندان افغان مقیم 
پاکستان می گویند که برای تمدید ویزای اقامت در این 
کشور بیش از یک سال می شود که درخواست داده اند، 
اما تاکنون قادر به دریافت تمدید اقامت شان نشده اند. 
آنان در صحبت با روزنامه ۸صبح از فساد در روند اخذ 
تمدید ویزای اقامت شکایت دارند و می گویند که توان 
پرداخت پول به کمیشن کاران را ندارند و تمدید ویزای 
اجرا  کمیشن،  پرداخت  بدون  قانونی  مجاری  از  آنان 

نمی شود.
پاکستان  مقیم  افغانستان  شهروند  )مستعار(  سمیرا 
است که حدود ۱۲ ماه پیش برای تمدید ویزای اقامت 
با  صحبت  در  او  است.  داده   خواست  کشور  این  در 
روزنامه ۸صبح می گوید: »پس از یک سال هنوز منتظر 
اخذ تمدید ویزا می باشم، اما از آن  جایی که این روند 
مافیایی شده و کمیشن کاران با پولیس ساخت وبافت 
دارند، ویزای ما را نمی دهند و ما قادر به پرداخت پول 

به کمیشن کاران نیستیم.«
به گفته او ، برای خانواده های پرنفوس، پرداخت هزینه 
تمدید ویزای اقامت دشوار است و آنان نمی توانند پول 

هنگفتی برای تمدید اقامت بپردازند. 
افغانستان  شهروندان  از  دیگر  یکی  صدیقی،  شکریه 
مقیم پاکستان، می گوید: »مدت ۱۵ ماه می شود که 
از  در پاکستان هستم. تمدید ویزای شش ماهه بیش 
۲۰ هزار کلدار است که از توان یک مهاجر در داخل 
پاکستان  در  کوتاه مدت  اقامت  ما  نیست.  پاکستان 
این  از  می شود،  پروسس  ما  پرونده  که  زمانی  داریم. 

کشور می رویم.« 
خانم صدیقی از کشورهای اروپایی و غربی می خواهد 
افغان  مهاجران  پرونده های  مراحل  طی  روند  که 
طی  روند  از  که  می دهد  توضیح  او  کنند.  تسریع  را 
متحده  ایاالت   »P2« و   »P1« پرونده های  مراحل 
هیچ اطالعی در دست نیست و تاهنوز روند مصاحبه 
هیچ یک از دارنده گان این پرونده ها آغاز نشده است. 
کمسیاریای  از  پاکستان  در  افغانستانی  مهاجر  این 
عالی سازمان ملل متحد در پاکستان می خواهد که به 
پناهنده گان کارت مهاجرت بدهد و یا موضوع اقامت 
آنان در پاکستان را با مقام های دولت این کشور حل 
کند. به گفته او، مهاجران در داخل پاکستان به دلیل 
هراس از پولیس نمی توانند صدای خود را بلند کنند. 
کشور  این  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  از  او 
آنان  رفع مشکالت  برای  زودتر  که هرچه  می خواهد 

اقدام کند.
که  است  افغانستان  دیگر  پناه جویان  از  وحید احمد، 
در شهر راولپندی زنده گی می کند. او در گفت وگو با 
روزنامه ۸صبح می گوید: »در آوان مارکیت راولپندی 
زنده گی می کنم. مهاجرانی که ویزای شان ختم شده، 
قبل از ضرب االجل، پولیس ها آمدند از خانواده ها پول 
گرفتند. در پوسته ها آزارواذیت است. من پنج روز پیش 

افغانهایبدونویزا
تا16روزدیگرپاکستانراترککنند

پایان ضرب االجل و درمانده گی پناهنده گان؛ 

امین کاوه

شماری از پناه جویان افغانستان مقیم پاکستان در صحبت از راه دور با روزنامه ۸صبح از دریافت  پیام های هشدارآمیز تلفنی از سوی وزارت داخله این کشور خبر 
می دهند. آنان با اشتراک گذاشتن متن پیام هایی که از طریق سیم کارت های پاکستانی دریافت کرده اند، می گویند که از آن ها خواسته شده تا پیش از پایان سال 

روان میالدی برای تمدید ویزای اقامت خود اقدام کنند؛ در غیر آن با سه سال حبس مواجه و نام شان در فهرست سیاه ورود به این کشور درج خواهد شد. 

خانم صدیقی از کشورهای 
اروپایی و غربی می خواهد که 
روند طی مراحل پرونده های 

مهاجران افغان را تسریع کنند. 
او توضیح می دهد که از روند 

طی مراحل پرونده های »P1« و 
»P2« ایاالت متحده هیچ اطالعی 
در دست نیست و تاهنوز روند 
مصاحبه هیچ یک از دارنده گان 
این پرونده ها آغاز نشده است.
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نشست وبرخاست های شان  بیشتر  و  می دادند  گزارش 
می یافت،  انجام  امریکایی  مقام های  و  ماموران  با  نیز 
افغانستان  آینده  برای  قصه های شان  اصلی  قهرمان  اما 
سراسر  چین  داشتند.  حق  آنان  بود.  چین  منطقه  و 
منطقه ما را زیرورو کرده بود، به هرسوی جاده و خط 
با  چندجانبه  و  دوجانبه  قراردادهای  می کشید،  آهن 
بزرگی  طرح های  و  می کرد  امضا  منطقه  کشورهای 
ابریشم«  »راه جدید  و  جاده«  یک  »یک کمربند  چون 
را که قرار بود بازارهای منطقه را با چین و کل شرق 
بازار  و  اقتصاد  محور  که  کند  وصل  طوری  غرب  با  را 
اول  قطب  ما،  همسایه  چین،  و  گردد  جابه جا  جهانی 
در  داشت. حضور چین  در دست  اقتصاد جهان شود، 
که  بود  سنگین  چنان  اقتصادی  و  سیاسی  بحث های 
صدای بم ها و راکت های امریکا و خش خش دالرهایش 
را کم رنگ می ساخت. نگارنده که در آن سال ها مشغول 
کار در اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود، گفت وگوها، 
بحث ها و سخنرانی های بسیاری از مسووالن سیاسی و 
به  به خوبی  بوده و  از نزدیک شاهد  را  اقتصادی کشور 
یاد دارد که چگونه نقشه ها و رویاهای چین اذهان را 
تسخیر کرده بود. چین نیز برای افغانستان برنامه های 
دالری  میلیارد  قراردادهای  گرفتن  در  و  داشت  بزرگ 
چون مس عینک و نفت حوزه آمو دریا، رقیب نداشت. 
حضور رو به افزایش نرم اما تهاجمی چین در افغانستان 
مایه نارضایتی امریکایی ها نیز شده بود. در ماه جوالی 
۲۰۱7، دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، ضمن ابراز 
گفته  افغانستان  در  کشورش  استراتژی  از  نارضایتی 
بود که عساکر امریکایی در افغانستان می جنگند، ولی 
چین از منرال های کم یاب یک تریلیونی آن کشور پول 

می سازد.

که  می شماریم  بر  را  بایدهایی  از  شماری  این جا  در 
دیاسپورای افغانستان می توانند انجام دهند.

سیاست
فروملی  کنش گران  عنوان  به  افغاسنتان  دیاسپورای 
در جوامع غربی که شیرازه سیاست های کالن جهانی 
و  کرده  نقش أفرینی  می توانند  دارند،  دست  در  را 
تالش ها  این  دارند؛  بر  گام  جمعی  منافع  راستای  در 
می تواند شامل گسترش دانش بومی پیرامون افغانستان 
غربی  جوامع  و  غرب  شناخت  نگارنده  تعبیر  به  که  ـ 
ناقص  افغانستان سطحی، جهت دار و در موارد حتا  از 
است ـ، البی گری سیاسی برای برنامه های بزرگ جهانی، 
تعامل پارادیپلماتیک در راستای منافع ملی و گسترش 
روابط کشورهای جهان با افغانستان باشد. این موارد از 
آن جا برای امروز افغانستان مهم است که ما بدون روابط 
معنادار و شناخت متقابل از خود و جهان نمی توانیم به 
جامعه ایده آل برسیم و از حالت موجود به حالت مطلوب 

برسیم. شناخت شرمنشأ ترقی  است.  
امروزه البی گری سیاسی در سطح جهانی از اهمیت بسیار 
فوق العاده برخوردار است و اگر دیاسپورای افغانستان با 
تالش پی گیر و پشت کار مزید در مراکز بزرگ سیاسی 
و تصمیم گیری نفوذ کنند و از آن مسند، افغانستان را 
در محراق توجه ها قرار دهند، بزرگ ترین کاری  است که 
می تواند آینده سیاسی ـ اجتماعی افغانستان را به سمت 
یک روزنه امیدبخش سوق داده و سرنوشت ما را دگوگون 
کند. به نظر می رسد که شناخت سیاسی غرب با وجود 
حضور بیست ساله شان در افغانستان عمیق نیست و از 
سوی دیگر جمعیت های دور از وطن افغانستان در غرب 
پویا و ارگانیک نبوده است تا نفوذ خود را در مراکز قدرت 
و سیاست گسترش بدهند. هرچند این به معنای مطلق 
گذشته  سال  در صد  آدم ها  انگشت شمار  و  نیست  آن 

تالش کردند که کاری در این راستا صورت بگیرد. 
کار سیاسی و نقش کنش گر فعال و پویا همراه با دانش و 
نفوذ در مراکز تصمیم گیری های جهانی از جمله باید های 
افغانستان است که می توانند  اساسی برای دیاسپورای 

تروریسممیزاید
مغازله با طالبان 

ساختن  مشغول  متحدانش  و  امریکا  که  سال هایی  در 
پایگاه های بزرگ نظامی بودند و از پروژه های بلندپروازانه 
این  می کردند،  صحبت  ما  کشور  در  مدنی  و  سیاسی 
سرزمین چون کرت کوچکی زیر پای یک خان بزرگ 
و هم دستانش به  نظر می رسید که در پی نقشه های تازه 
در سراسر منطقه اند و می خواهند پلوان ها را از نو تعریف 
نقشه  تجدید  از  بکشند. صحبت  تازه  مرزهای  و  کنند 
خاورمیانه بزرگ و ترویج دموکراسی و ملت سازی بود. 
می گفتند ناتو برای رقابت های بزرگ تر، از جمله کنترل 
در  تنها  این سخنان  است.  آمده  بلندپروازی های چین 
تکرار  عوام  و  بازاری ها  نشست های خصوصی  و  پیتوها 
نمی شد، بلکه ذهن قوماندانان، رهبران و سیاست مداران 
بود  شده  باعث  تصور  همین  بود.  کرده  تسخیر  نیز  را 
گونه  هر  امریکا  با  هم سو  سیاست مداران  از  خیلی  که 
هشدار مقام های آن کشور را مبنی بر خروج نیروهای 
نظامی اش فشار سیاسی عنوان کرده، خطر بی پشتوانه 
 شدن را جدی نگیرند. سال ها بعد، افغانستان دوباره به 
دام تروریسم رها شده است و خاورمیانه بزرگ بی آن که 
تحول چندانی ببیند، مشغول لیسیدن زخم هایش است. 
»ترک«  را  منطقه  ظاهراً  هم دستانش  و  بزرگ  خاِن 
پر  را  او  محله می کوشند جای  و خان چه های  کرده اند 
امریکا آن طور  این است که نه حضور  اما مساله  کنند. 
که تصور می شد مطلق و چالش ناپذیر بود و نه ترکش 

آن طور که برخی  می خواهند، کامل و بی ماجرا است.
منطقه ای  قدرت  یک  از  به تدریج  سال ها  آن  در  چین 
در  می شد.  بدل  امریکا  اول  رقیب  و  جهانی  قدرت  به 
دهه دوم حضور امریکا، اذهان سیاست مداران و مدیران 
متحده.  ایاالت  تا  بود  چین  مشغول  بیشتر  افغانستان 
آنان پروژه و معاش از امریکا می گرفتند، به امریکایی ها 

حضور مجدد طالبان در سپهر سیاست افغانستان صدها 
هزار تن را به صورت ناخواسته راهی کشورهای غرب، از 
جمله اروپا و امریکا کرده و نسل جدیدی از دیاسپورای 
تبعید  در  اکنون  که  آورده  وجود  به  را  افغانستان 
ناخواسته به سر می برند. البته این سنت نانوشته همواره 
نبردهای  آغاز  از  بعد  حداقل  که  است  داشته  وجود 
ایدیولوژیک در اوسط قرن بیستم و سقوط و فروپاشی 
پی هم دولت ها، نسلی از تحصیل  کرده گان، روشن فکران، 
الیت  و  نویسنده گان  و  دولتی  بروکراتیک  کارگزاران 
جامعه، وطن خودشان را ترک و راهی کشورهای جهان 
شدند. ذکر این نکته مهم است که بخش بزرگی از افراد 

به گونه تبعید شده و مجبور به ترک وطن شدند. 
هرچند هیچ آمار رسمی از افرادی که افغانستان را بعد 
از ۱۵ اگست ۲۰۲۰ ترک کردند در دست رس نیست، 
اما آمارهای احتمالی نشان می دهد که نزدیک به یک 
میلیون تن از مجراهای متفاوت راهی کشورهای منطقه 
و جهان شدند. این افراد ظرفیت ها و شایسته گی هایی 
و  الزم  هماهنگی  بیشتر،  انسجام  در صورت  که  دارند 
تالش موثر برای آینده افغانستان مهم و اساسی تلقی 
می شوند. از آن جایی که این نسل جوان، باسواد و تجربه 
حضور در محیط کار را دارند برای افغانستان مهم است 
و اگر مثبت به آن نگاه کنیم، ظرفیت های بالقوه پراگنده 
در جهان هستند که باید روی آن های کار صورت بگیرد 

و در آینده افغانستان از آن ها استفاده شود. 
اصوال واژه دیاسپورا پراکنده گی جمعیت های دور از وطن 
معنایابی شده است که در مناسبات سیاست ـ فرهنگ 
و  دارند  مقصد  و  مبدا  در جوامع  مهم  نقش  اقتصاد  و 
این  هستند.  ارتباط  در  خود  اصلی  وطن  با  همچنان 
جماعتی دور از وطن بنابر دالیل سیاسی ـ امنیتی و گاه 
اقتصادی مجبور شدند که وطن خود را رها کرده و یا 
از  از جمعیت های دور  هم تبعید شوند.  بخش بزرگ 
افغانستان به دالیل سیاسی ـ امنیتی این کشور را ترک 
افغانستان  آینده  برای  باال  ظرفیت های  از  که  کرده اند 
به عنوان یک  را  برخورد دارند و می توانند نقش موثر 
کنند.  بازی  مقصد  و  مبدا  جامعه  در  مفید  کنش گر 

با خروج نیروهای غربی، در ظاهر چین یکی از پیروزهای 
میدان افغانستان به نظر می رسید. وزیر خارجه آن کشور 
در آخرین روزهای حکومت جمهوری با مال برادر دیدار 
کرد و دو طرف تعهد همکاری سپردند. با برگشت طالبان 
با  را  با پاکستان روابطش  به قدرت، چین در همکاری 
طالبان توسعه بخشید، سفارت افغانستان در بیجینگ را 
به آن گروه واگذار کرد و با »امارت« طالبان که هنوز هیچ 
مشروع  حاکمیت  چون  نشناخته،  رسمیت  به  کشوری 
و  خوش بینی  این  اما  کرد.  امضا  اقتصادی  قراردادهای 
همکاری متقابل بین طالبان و چین با گذشت زمان با 
چالش هایی مواجه شده است و به نظر می رسد چین در 
افغانستان با دردسرهای جدی روبه رو است. اکنون روشن 
است که افغانستان نه تنها مثل گذشته، برای سال های 
طوالنی به روی پروژه  یک کمربند یک جاده بسته خواهد 
ماند، بلکه منبع دردسر در تطبیق پروژه های چین در 

پاکستان و آسیای میانه نیز خواهد شد.
تالش  از  بخشی  را  افغانستان  در  امریکا  حضور  چین 
برای تنگ کردن میدان عمل خود در منطقه  رقیبش 
و جهان می دانست و بارها گفته بود که ایاالت متحده 
تا  جاپان  از  که  است  کشیده  چین  دور  به   را  حلقه ای 
از  امریکا  عساکر  خروج  اما  دارد.  ادامه  افغانستان 
افغانستان، قدمی به سوی سست شدن آن حلقه نبود، 
و  برای چین  به دردسر پیچیده تری  را  افغانستان  بلکه 
دیگر کشورهای منطقه بدل کرد؛ زیرا برگشت طالبان 
حرکت های  به  تازه ای  جان  تروریسم  راه  از  قدرت  به 

برای وطن خود انجام دهند و از آن جایگاه  برای بهتر 
در دهکده  ما  امروز  کنند.  فعلی تالش  شدن وضعیت 
جهانی زنده گی می کنیم و جهانی شدن زمان و مکان 
را درنوردیده است. برای همین فعالیت کار سیاسی توأم 
با دانش سیاسی دانشگاهی موثرترین راه برای ترسیم 
آینده افغانستان است. این موارد محقق نمی شود بدون 
پژوهشی  نهادهای  و  علمی  مراکز  دانشگاه ها،  به  ورود 
باال  وجاهت  و  کافی  قدرت  از  غرب  در  البته  صد  که 
برخوردارند و حرف زدن از آن آدرس می تواند به مراتب 
نهاد دانشگاه  امروزه حرف  باشند.  قوی تر و شنیدنی تر 
در غرب شنیده می شود و در پالیسی های جهانی نقش 

موثر دارد. 

اقتصاد 
جهان پر از زمینه های اقتصادی و پول اندوزی و راه های 
و  فرصت ها  این  اما  است،  بهتر  زنده گی  به  رسیدن 
ظرفیت ها برای مردم درمانده و فقیر افغانستان قابل فهم 
می توانند  افغانستان  دیاسپورای  نیست.  دسترس  به  و 
خانواده های شان  به  که  مالی  کمک های  از  عالوه 
می کنند، زمینه های وصل کردن اقتصاد افغانستان را با 
اقتصاد جهانی فراهم کنند. چندی قبل ادریس رحمانی، 
بود  نوشته  مطلبی  امریکا،  ساکن  پژوهشگر  و  نویسده 
یوتیوب  از  می توانند  افغانستان  باشنده های  چطور  که 
و زمینه سازی  این موارد  آموزش  باشند؛  درآمد داشته 
فرصت ها بی شمار که در جهانی که وجود دارد می تواند 
از رنج گرسنه گی مردم بکاهد و از سوی دیگر  اندکی 
با  اقتصادی کمک کنند. آن ها که فقط  به خودکفایی 
تیزهوش تر  می کنند،  سود  دالر  میلیون ها  لپ تاب  یک 
از انسان افغانستان نیستند، فقط سیستم این زمینه را 

برای شان خلق کرده و با اقتصاد جهانی وصل هستند. 
به  و  بزرگ  بحران  یک  افغانستان  در  اکنون  وضعیت 
تمام معنا است و بخش بزرگی از مصارف روزانه مردم 
توسط کسانی تامین می شود که در خارج از کشور کار 
کرده و خانواده های شان را تامین معاش می کنند. این 
در درازمدت می تواند اقتصاد فلج محلی را رونق داده و 

فکر  این  به  را  زیادی  گروه های  و  دمیده  تروریستی 
انداخته است که اگر شورشیان افغان در برابر ابرقدرتی 
چون امریکا تاب آورده و از طریق خشونت، دشمنانش 
ما  است،  تسلیم دهی قدرت کرده  و  به مذاکره  وادار  را 
چرا نتوانیم با اتکا بر همین ابزار به اهداف سیاسی خود 
برسیم؟ همان طوری که خوش باوری اسالم آباد در کنترل 
ثابت  خطا  افغان  طالبان  کمک  به  پاکستانی  طالبان 
شد، امید چین نیز در سرکوب جنگ جویان اویغوری و 
جلوگیری از قدرت گیری آنان در شمال افغانستان نقش 
بر آب خواهد شد. برگشت طالبان به ارگ، شروع فصل 
تازه تندروی در منطقه بود و چند سال بعد شعله های آن 

احتماالً دامن خیلی از کشورها را خواهد گرفت.
به  وقتی  طالبان  گروه  گویا  که  محاسبه  این  اشتباه 
خواهد  عمل  نورمال  حکومت  چون  می رسد،  قدرت 
به  کشورها  حمایت  جلب  و  قدرت  حفظ  برای  و  کرد 
تمایالت تروریستی اش لگام زده و در سرکوب گروه های 
همکاری  کرده اند  رشد  آن  چتر  زیر  که  تروریستی 
طالبان  می شود.  روشن  بیشتر  روز  هر  کرد،  خواهد 
قدرت  منابع  دارند.  خود  »پیروزی«  از  متفاوتی  تعبیر 
یا رسمیت  از همکاری چین  خود را در چیزهایی غیر 
بین المللی می دانند، نسبت به گروه هایی که برای چین 
و دیگر همسایه گان افغانستان تندرو و تروریست به  نظر 
می رسند موضع دیگری دارند و خیلی از آنان را همتایان 
و متحدان استراتژیک خود می دانند. در واقع با برگشت 
چین  همسایه گی  در  تندروی  عمر  قدرت،  به  طالبان 
طوالنی تر شده است و احتمال سرریز شدن شورش ها و 
ناآرامی ها به آسیای میانه و پاکستان از هر زمانی بیشتر 

به نظر می رسد.
همان طوری که در اوج حضور مستقیم نیروهای امریکا 
و ناتو، سایه چین را نمی شد در افغانستان نادیده گرفت، 
به مراتب  امریکا  دیپلماسی  و  درون  دالر،  سایه  اکنون 
بیشتر از آن بر اداره و سیاست کابل سنگینی می کند. 
تروریستی  خطرات  رفع  در  منطقه  کشورهای  اگر 
جدی اند، باید از خیال همکاری با تروریستان »خوب« 
دست بردارند، با طالبان مغازله نکنند و مردم افغانستان 
را در ساختن نظامی که در آن تروریسم تمجید نشود، 
تکفیر  مدنی  زنده گی  مظاهر  و  نگردد  تربیت  انتحاری 
نشود، یاری رسانند. آن ها باید از نیرویی حمایت نکنند 
که حقوق ابتدایی چون کار، تحصیل و تفریح مردم را 

سلب می کند.

سبب گسترش رابطه مردم با جهان شوند. دیاسپورای 
با نهادهای اقتصادی  افغانستان را  افغانستان می توانند 
جهان و زمینه های و ظرفیت های مالی وصل کنند. باید 
دانش و فناوری و اطالعات را به افغانستان آورد و در 
دورترین روستاها و شهرها گسترش داد؛ به باور نگارنده 
میان  در  بالقوه  به گونه  ظرفیت  این  تالش،  در صورت 
دیاسپورای افغانستان است و اگر تالش و تقال و برنامه 

در این زمینه باشد، قطعاً ظرفیت، فعلیت نیز می یابد. 

فرهنگ
و  دارد  برجسته  اهمیت  مدرن  جهان  در  فرهنگ 
اقتصاد پنداشته می شود.  زیربنای جامعه و سیاست و 
به  دانش  انتقال  ترجمه،  تألیف،  مستمر،  فرهنگی  کار 
و  کتاب  به  توجه  و  نهادی  ارتباط  بومی،  خواننده های 
هنر و حرفه ها از بایدهای دیگری  است که دیاسپورای 
با  فرهنگی  تعامل  دهند.  انجام  می بایست  افغانستان 
جوامع توسعه یافته و انتقال آن یکی از راه های رسیدن 
به توسعه سیاسی ـ فرهنگی  است و حتا در جامعه شناسی 
نظریه معروف اشاعه فرهنگی برای تغییرات اجتماعی 
دگرگونی های  برای  مطرح  پارادایم های  از  یکی  هنوز 
علمی  نهاد  در  طرفدارانی  که  است  اجتماعی ـ سیاسی 
اکادمیک دارد. یک آسیب جدی که در میان دیاسپورای 
افغانستان، برخالف مردم دیگر جهان وجود دارد، این 
است که بعد از ورود به کشور مقصد با فرهنگ و کار 

فرهنگی قطع رابطه می کنند. 
افغانستان از هر زمان دیگر نیاز به کار فرهنگی مستمر 
و تالش نیرو جوان برای تغییرات اجتماعی دارد. هرکس 
و  ادبیات  و  دانش  در گسترش  می تواند  به سهم خود 
متن و هنر تالش کند و جلو افراطیت دینی به عنوان 
یک  ترجمه  شاید  بگیرد.  را  خانمان سوز  ویروس  یک 
کتاب می تواند یک انسان را از افتادن به کام گروه های 
را  او  زنده گی  و  سرنوشت  و  دهد  نجات  تروریستی 
است  واقعیت  نیست،  خوش بینی  این  کند.  دگرگون 
که نمی شود از آن چشم پوشید و ما در شرایط فعلی 
که دروازه های علم و حکمت بسته شده اند، به آگاهی 
و دانش بومی، منطقه ای و جهانی بیشتر نیاز داریم و 
که  می بایستی  غرب  ساکن  وطن  از  دور  جمعیت های 
این مسوولیت مهم را به شانه های شان حمل کنند و در 
بخش سیاست، اقتصاد و فرهنگ افغانستان را فراموش 

نکنند.

صمد پاینده

دیاسپورای افغانستان؛ بایدها و کارکردها
ابومسلم خراسانی 
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دکانداراننیمروزطالبانرابه
اضافهستانیمتهممیکنند

در ادامه شکایت کسبه کاران در والیت های مختلف، 
این بار دکان داران در شهر زرنج، مرکز والیت نیمروز، 
از افزایش مقدار مالیه شکایت دارند. آنان ادعا دارند 
درنظرداشت  بدون  زرنج  در  طالبان  شهرداری  که 
فروشگاه ها،  درآمد  و  فروش  میزان  سرمایه،  مقدار 
مقدار مالیه دکان ها را افزایش داده است. دکان داران 
شهرداری  سوی  از  تعیین شده  مالیه  زرنج  شهر  در 
در  گویند  و  عنوان می کنند  را »کمرشکن«  طالبان 
مدارا  راه  از  شهروندان  با  باید  طالبان  که  شرایطی 
پیش بیایند، این گروه با استفاده از میل تفنگ صدای 

اعتراضی دکان داران را خاموش می سازد.
شراف الدین، یکی از دکان داران در شهر زرنج است. او 
که دکان مواد خوراکی دارد، از کسادی بازارهای این 
به دلیل شرایط  والیت خبر می دهد و می گوید که 
نامناسب اقتصادی توان خرید شهروندان کاهش یافته 
طالبان  اداره  زیر  زرنج  شهرداری  او،  گفته  به  است. 
و  مردم  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  می بایست 
میزان فروش، در مقدار مالیه ربع وار و ساالنه تغییرات 

می آورد.

شراف الدین می افزاید: »مقدار پولی را که طالبان از ما 
جمع آوری کرده، مالیه نیست؛ بلکه باج گیری گفته 
می شود.« این دکان دار توضیح می دهد: »در سال یک 
هزار و ۴۰۰ از دکانم حدود ۱۸۰۰ مالیه پرداخته ام، 
اما طالبان یک هفته پیش آمدند و بدون این که کدام 
داشته  دکانم  و سرمایه  فروش  و  از خرید  سنجشی 
باشند، در برگه نوشتند که از دکان خود باید هشت 
هزار افغانی مالیه پرداخت کنم.« به گفته او، بازار کار 
در سال گذشته نسبت به امسال رونق بهتری داشت، 
امسال اما به دلیل این که اقتصاد مردم ضربه بیشتری 
مالیه  مقدار  است  ندارند، الزم  توان خرید  و  خورده 

نسبت به سال گذشته کمتر باشد.
است.  زرنج  شهر  در  دیگری  دکان دار  محمد یوسف، 
او با انتقاد از شهرداری زرنج، می گوید: »خدا شاهد 

در  که  کشورهایی  سفرای  گذشته  هفته 
در  دارند،  دیپلماتیک  حضور  افغانستان 
رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل   مال  با  قندهار 
که  است  شده  گفته  کردند.  دیدار  طالبان، 
این دیدار به درخواست رهبر طالبان صورت 
گرفته است. در گزارش فارن پالیسی از آن 
آن  در  است.  تعبیر شده  به »احضار« سفرا 
یوناما،  آجندای  در  که  است  آمده  گزارش 
دیدار یک و نیم ساعته با شورای علمای طالبان 

در قندهار نیز درج شده است.   
با توجه به سابقه  عزلت گزینی مال هبت اهلل در 
قندهار که بر رویه  سلف او مال عمر استوار 
در  تغییری  نشان دهنده   دیدار  این  است، 
رویکرد رهبری طالبان است؛ اما در پشت این 
سنت شکنی چه چیزی قرار دارد و تحوالت 

درونی طالبان از چه قرار است؟
منابع مستقل می گویند که این تحوالت در 
ادامه رقابت جناحی طالبان اتفاق می افتد و 
قندهار  قدرت  افزودن  پی  در  طالبان  رهبر 
در برابر قدرت کابل است. در گزارش فارن 
این  احتماالً  که  آمده  است  نیز  پالیسی 
برای  هبت اهلل  مال  تالش  از  نشانه  ای  دیدار 
مرکزیت بخشیدن به قندهار و برگرداندن آن 
داشت،  عمر  مال  دوران  در  که  موقعیتی  به 
است. پیشتر نیز تغییراتی در کابینه موقت 
طالبان رخ داد که گفته می شد دلیل اصلی 
مال  به  نزدیک  چهره های  شدن  شامل   آن 
هبت اهلل در کابل است. مشخصاً از سرپرست 
وزارت تحصیالت عالی فعلی، مال ندامحمد 
مولوی  معارف،  وزارت  سرپرست  و  ندیم 
حبیب اهلل آغا، به عنوان نزدیکان مال هبت اهلل 

یاد می شود.  

آینده  نامعلوم وزارت اطالعات و فرهنگ
منابع همچنان می گویند که وزارت اطالعات 
سوی  از  فزاینده ای  فشار  تحت  فرهنگ  و 
معروف  به  امر  وزارت  و  استخبارات  ریاست 
و نهی از منکر طالبان - دو  اداره نزدیک به 
که  گفته می شود  دارد.  قرار   - مال هبت اهلل 
نهاد  دو  این  به  رسانه ها  کنترل  عمل،  در 
وزارت  دست  و  می شود  واگذار  افراطی تر 
ماموریتش عمال  این  از  و فرهنگ  اطالعات 
کوتاه می گردد. گفته می شود که قرار است 
مال  به  مستقیماً  مورد  این  در  نهاد  دو  این 

هبت اهلل گزارش بدهند. 
قباًل شبکه تحلیل گران افغانستان در گزارشی 
افغانستان در  که درباره وضعیت رسانه  های 
دوران طالبان نشر کرد، مدعی شده  بود که 

با  بند مانده ایم، حاال  است به خورد و خوراک خود 
است،  حاکم  جامعه  در  نابه سامان  وضعیت  این که 
طالبان همچنان باالی ملت ظلم را بیشتر می کنند.« 
محمد یوسف که در شهر زرنج دکان کوچکی دارد، 
پرداخته  مالیه  افغانی  هزار  دو  حدود  گذشته  سال 
مقدار  طالبان  شهرداری  کارمندان  امسال  اما  است، 
مالیه دکان او را به هشت هزار افغانی افزایش داده اند. 
شهرداری  کارمندان  به  او  دکان دار،  این  گفته  به 
طالبان توضیح داده که وضعیت اقتصادی اش خوب 
نیست و توان پرداخت این مالیه را ندارد، اما آن ها به 
سخنانش گوش نداده و حاضر نشده اند مالیه دکان او 
را کاهش دهند. او ادامه می دهد: »صدای ما ملت را 
کی گوش کند؟ به کی برسانیم؟ چهل میلیون دالر 
که در هفته و بعضی هفته ها دو بار می آید، بس تان 
نیست؟ عواید گمرکات بس تان نیست که حاال پشت 

دکان دار بیچاره را گرفته اید؟« 
دکان داران در شهر زرنج با انتقاد از افزایش مالیه از 
سوی شهرداری طالبان، می گویند که این گروه بدون 
درنظرداشت اصول مشخص به دل خود مقدار مالیه 
را تعیین می کند. به گفته آنان، بیشتر دکان داران در 
گیر  ماهانه دکان ها  کرایه  و  برق  پول  به  زرنج  شهر 
مانده اند، اما طالبان زیر نام مالیه از آنان پول اضافه 

گردآوری می کنند.
طالبان در یک سال گذشته برای افزایش عواید خود 
مقدار مالیه را بر همه کسبه کاران افزایش داده اند. از 
کشور  مختلف  والیت های  در  دکان داران  پیش  این 
صدای اعتراضی خود را بلند کرده اند، اما سودی در 
پی نداشته است. شماری از دکان داران و کسبه کاران 
مالیه  مقدار  افزایش  به  میزان  ماه  در  غزنی  شهر 
اعتراض کردند. آنان به مقام والیت غزنی عارض شدند 
و خواهان کاهش مقدار مالیات بر عواید گردیدند. والی 
طالبان برای غزنی، پس از بررسی، مقدار مالیه را تنها 
داد .  کاهش  داشتند،  شکایت  که  دکان دارانی  برای 
دکان دارانی که قباًل مالیه را تحویل داده بودند، از این 

تخفیف مستفید نشدند.
دکان داران،  باالی  نه تنها  نیمروز  در  مالیه  مقدار 
بلکه باالی موترهای باربری نیز افزایش یافته است. 
روزنامه  با  صحبت  در  باربری  موتر های  راننده گان 
۸صبح گفته اند که طالبان در چندین ایست بازرسی 
از آنان باج گیری می کنند. به گفته آنان، جنگ جویان 
این گروه در وقت های رسمیات از راننده گان زیر نام 

»اضافه کاری« پول مطالبه می کنند.
این همه در حالی است که رهبری طالبان از طریق 
مالیاتی  نهادهای  باالی  گروه  این  مالیه  وزارت 
دهد.  افزایش  را  خود  عواید  تا  می کند  وارد  فشار 
مالیه دهنده گان اما استدالل می کنند که در نبود کار 
مالیه  پس  از  نمی توانند  اقتصادی،  رکود  وجود  با  و 
کمرشکن طالبان برآیند. طالبان تاکنون علت افزایش 
مالیه بر دکان داران و کسبه کاران را از طریق رسانه ها 

به مالیه دهنده گان توضیح نداده اند.

»رقابت نرمی میان وزارت اطالعات و فرهنگ 
ریاست  مخصوصاً  دولتی،  ادارات  دیگر  و 
بر روی کنترل رسانه ها  استخبارات طالبان 
در حال ظهور است.« به نظر می رسد که این 
رقابت نرم حال جدی تر شده است و به سپهر 

عمومی درز می کند. 
مولوی  که  می گویند  منابع  همچنین 
وزارت  سرپرست  خیرخواه،  خیر الدین 
حال  در  نیز  طالبان،  فرهنگ  و  اطالعات 
در  خیرخواه  است.  شدن«  »بی صالحیت 
زمان حکومت کرزی و به درخواست مستقیم 
حکمت خلیل  که  موسسه ای  وکالت  و  او 
کرزی رهبری می کرد، از گوانتانامو آزاد شد. 
حکمت خلیل کرزی همان زمان به الجزیره 
]چهره[  خیرخواه  »آقای  که  بود  گفته  
سوی  از  و  است  طالبان  میان  در  محترمی 
کسانی که او را می شناسند، به عنوان چهره 
استیم  معتقد  ما  می شود.  شناخته  معتدل 
که او می تواند به ایجاد آدرس طالبان ]دفتر 
که  ایجاد شد[  قطر  در  بعداً  در  که  طالبان 
برای پروسه صلح ضروری است، کمک کند.« 

آینده  نامعلوم امیر خان متقی
منابع همچنان می گویند که سرپرست وزارت 
خارجه طالبان در حال رفتن به حاشیه است. 
متقی پس از سقوط دولت سابق به رهبری 
طالبان وعده داده  بود که جهان طالبان را در 
ظرف شش ماه به رسمیت خواهد شناخت و 
او از عهده این مهم بر می آید؛ اما با توجه به 
تعلل جهان در به رسمیت شناسی طالبان، 
او تحت فشار قرار گرفته و در حال رفتن به 
حاشیه است. در مورد جای گزینی او چیزی 

هنوز گفته نشده است.
یوناما  توسط  نیز، سفیران  قندهار  دیدار  در 
انتقال داده می شود و هماهنگی بدون دخالت 
چنین  معموالً  که  طالبان  خارجه  وزارت 
نشست هایی را تسهیل می کند، توسط یوناما 

صورت گرفته است. 
به نظر می رسد که سه تغییر ۱. جا به جایی 
چهره های نزدیک به مال هبت اهلل؛ ۲. حضور 
به مال هبت اهلل؛ و ۳.  نزدیک  ادارات  قوی تر 
به طور  که  اموری  در  او  مستقیم  دخالت 
سنتی رهبر از آن اجتناب می کند، نشان از 
تالش رهبری طالبان برای تثبیت جایگاهش 
در رقابت میان جناح های طالبان برای کسب 
قدرت دارد. از رهبر طالبان به عنوان چهره ای 
افراطی یاد می شود و این تغییرات احتماالً به 

ضیق شدن وضعیت نیز می انجامد.

تحوالت درونی طالبان 
از چه قرار است؟

به نظر می رسد که سه تغییر 1. جا به جایی چهره های نزدیک به مال 
هبت اهلل؛ 2. حضور قوی تر ادارات نزدیک به مال هبت اهلل؛ و 3. 

دخالت مستقیم او در اموری که به طور سنتی رهبر از آن اجتناب می کند، 
نشان از تالش رهبری طالبان برای تثبیت جایگاهش در رقابت میان جناح های 

طالبان برای کسب قدرت دارد. از رهبر طالبان به عنوان چهره ای افراطی یاد 
می شود و این تغییرات احتماالً به ضیق شدن وضعیت نیز می انجامد.

شمس الدین شفیق

۸صبح، نیمروز

دیدار قندهار؛

مقدار مالیه در نیمروز نه تنها 
باالی دکان داران، بلکه باالی 

موترهای باربری نیز افزایش 
یافته است. راننده گان موتر های 

باربری در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفته اند که طالبان در 

چندین ایست بازرسی از آنان 
باج گیری می کنند. به گفته 

آنان، جنگ جویان این گروه در 
وقت های رسمیات از راننده گان 

زیر نام »اضافه کاری« پول مطالبه 
می کنند.
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عقل در آغاز، آموزگار سالک است که او را آموزش می دهد و رهنمایی می کند؛ اما سالک گام به گام به کمال می رسد و دیگر عقل 
یارای رهبری او را ندارد و سالک خود به آموزگار و مرشد بدل می شود. در یک مثال ساده می توان گفت: هرکسی روزگاری 

دانش آموز است، اما زمانی خود به آموزگار بدل می شود.

آن نوشته می شود؛ اما پس از آن که خود منبع 
پیوند  الهی  حکمت  با  چون  می شود،  حکمت 
که  لوحی  است؛  محفوظ  لوح  دیگر  می یابد، 
آگاهی های اسرار غیب در آن محفظ می ماند و 
پیوند  در  فروزانفر  استاد  قول  از  نمی شود.  محو 
اصطالح شرع  »در  است:  آمده  محفوظ  لوح  به 
آن  در  که  هفتم  آسمان  باالی  است  جسمی 
احوال و حوادث گذشته و آینده نوشته شده است 
مروارید  از  است  لوحی  عباس،  ابن  روایت  به  و 
سپید که درازای آن از آسمان تا زمین و پهنای 
آن از مشرق تا مغرب است. در اصطالح حکما، 
عقل فعال یا عقل اول است و یا نفس کلی است و 
در اصطالح  صوفیه یکی از مراتب نور الهی است 
که در مرتبه ای از مراتب خلق و آفرینش متجلی 
نمایان  باالصاله  آن،  در  موجودات  تمام  و  است 
است و بنا بر این می توان گفت مرتبه علم تفصیلی 
حق است. علت توصیف آن به »محفوظ« یا برای 
آن که  یا  و  ندارد  راه  آن  در  خطا  که  است  آن 
جز  آن که  یا  و  است  تبدیل  و  تغییر  از  مصون 

پاکان و خاصان کسی بر آن اطالع ندارد.«
)شرح مثنوی شریف، فروزافر، بدیع الزمان، جزو 

نخستین و دوم از دفتر اول، ص ۴۰7(
را  او  که  است  سالک  آموزگار  آغاز،  در  عقل 
اما سالک  و رهنمایی می کند؛  آموزش می دهد 
یارای  عقل  دیگر  و  به کمال می رسد  گام به گام 
و  آموزگار  به  خود  سالک  و  ندارد  را  او  رهبری 
مرشد بدل می شود. در یک مثال ساده می توان 
اما  است،  دانش آموز  روزگاری  هرکسی  گفت: 

زمانی خود به آموزگار بدل می شود.
بزرگی  دانشمندان  شاگردان  کسان،  بسیار 
بوده اند؛ اما در نتیجه آموزش و رهبری استاد به 
جایی رسیدند که یا از استاد پیشی گرفتند یا هم 
استاد خود بدل  بزرگ  یاری رسان  و  به مددگار 
شدند. در این حال دیگر او نیازی به آن استاد 
دانش  سرچشمه  به  خود  بلکه  ندارد،  پیشین 
بدل شده است. وقتی عقل به چنین مرحله  ای 
می رسد، دیگر از روح بهره نمی گیرد، بلکه روح 

را بهره می رساند.
مقایسه می خواهد  بیت دیگر در یک  در  موالنا 
معراج  شب  به  سازد.  مشخص  را  عقل  جایگاه 
پیمبر  سفر  این  در  جرییل  که  می کند  اشاره 
الُمنَتهی«  »ِسدرُة  به  چون  می کرد.  رهبری  را 
سلطان  ای  گفت:  پیمبر  به  جبرییل  رسیدند، 
ترا  دیگر  بود.  همین جا  تا  من  حد و مرز  جان، 

نمی توانم  این  از  بیش  نمی توانم.  کرده  رهبری 
جبرییل  می سوزم.  که  بردارم  پیش  به  گامی 
هدف  آن  سوی  به  پیمبر  و  می ماند  همان جا 

برترین پرواز می کند.
که  می کند  تشبیه  جبرییل  به  را  عقل  موالنا 
نمی تواند تمام مراحل کمال انسانی را طی کند و 
جایی می رسد که باید توقف کند؛ همان گونه که 
نتوانست  الُمنَتهی« آن سوتر  از »ِسدرُة  جبرییل 

پیمبر را رهبری کند.
موالن این جا بار دیگر مساله جبر و جهد را به 

میان می آورد.
***

هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر
او همین داند که گیرد پای جبر
هر که جبر آورد خود رنجور کرد
تا همان رنجوریش در گور کرد
گفت پیغمبر که رنجوری به الغ

رنج آرد تا بمیرد چون چراغ
***

صبر  و  شکرگزاری  کاهلی،  نهایت  از  که  کسی 
برایش دشوار می آید، کار دیگری براش نمی ماند 
جز این که به جبر  بچسبد و خود را قناعت دهد 
که در تقدیر او چنین آمده است و او نمی تواند 
از چنین حالی بگریزد و خود را نجات دهد. در 
حقیقت، می خواهد از زیر بار مسؤولیت زنده گی 

شانه خالی کند.
در  می پیوندد،  جبر  به  این گونه  که  کسی  هر 
بدل  در جامعه  غیر موثر  انسان  به یک  حقیقت 
جامعه«  دوش  »بار  اصطالح  همان  می شود. 

این جا صدق می کند.
پیمبر فرموده است که اگر کسی حتا خود را به 
شوخی  این  اندازد،  رنجوری  به  مزاح  و  شوخی 
مایه درد و رنج می شود؛ مانند چراغی که تیلش 
به  می گردد.  خاموش  آرام آرام  و  می شود  تمام 
همان گونه چنین کسانی با چنین شیوه زنده گی، 
در حقیقت گور خود را می کنند؛ یعنی خود را به 

سوی مرگ می کشانند.
چنین تجربه ای بسیار دیده شده است که کسانی 
برانگیختن  برای  یا  نزدیکان  توجه  جلب  برای 
عواطف نزدیکان و دیگران، یا هم به سبب تنبلی 
که دارند در هر کاری که پیش آید، خود را به 

بیماری می زنند.
 از نظر روان شناسی این خود یک بیماری است 
کردن  زنده گی  برای  را  انسان  اراده  و  روح  که 
به  آرام آرام  رفتاری  چنین  می سازد.  فرسوده 
عادت چنین کسانی بدل می  شود. آنان همیشه 
خود را تلقین به بیماری می کنند و این تلقین در 
درازمدت می تواند بر روان آنان تاثیرات ناگواری 
هر  که  است  روشن شده  امروزه  گذارد.  برجای 
گونه بیماری روانی می تواند بیماری های بدنی را 

در پی داشته باشد.
در میان پزشکان اصطالحی وجود دارد که آن 
را »تمارض« می گویند. تمارض حالتی است که 
کسی بی آن که مشکلی در تن درستی خود داشته 
باشد، در خانواده خود را به گفته مردم مریض 

می اندازد و حتا به نزد پزشک می رود.
***

جبر چه بود بستن اشکسته را
یا بپیوستن رگی بگسسته را

چون درین ره پای خود نشکسته ای
بر کی می خندی چه پا را بسته ای
وانک پایش در ره کوشش شکست

در رسید او را براق و بر نشست
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داشت،  نخچیران  با  که  بحث هایی  با  خرگوش 
نتوانست در زمانی که قرار بود، به نزد شیر برسد. 
چون به پیش آن شیر ژیان رسید، دید که شیر 
در نهایت خشم و انتظار پنجه به زمین می کشد 

و مانند رعد  غران، می غرد.
***

ساعتی تاخیر کرد اندر شدن
بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن
زان سبب کاندر شدن او ماند دیر
خاک را می کند و می غرید شیر

گفت من گفتم که عهد آن َخسان
خام باشد خام و ُسست و نارسان

دمدمه  ایشان مرا از خر فکند
چند بفریبد مرا این دهر چند

***
می کشید،  زمین  بر  پنجه  بی قراری،  با  شیر 
می غرید، خاک و خاشاک را به دور می انداخت 
و با خود تکرار می کرد: می دانستم که پیمان آن 
ناکسان ُسست و نااستوار است. آنان با نیرنگ و 
روزگار  این  نمی دانم  زدند.  زمین  بر  مرا  فریب، 
فریب  خود  نیرنگ های  با  مرا  چند  تا  این گونه 
می دهد. دمدمه و فریب آنان مرا از خر فرو افگند. 
»از خر افتادن« کنایه از جایگاه افتادن و بی قدر 
یا  از خر  وقتی کسی  است. در دهکده ها  شدن 
اسپ می افتد، دو نتیجه را در پی درد؛ نخست 
و دو دیگر کسی  او می خندند  بر  این که کسانی 
احساس شرمساری  یا اسپ می افتد،  از خر  که 
می کند. از خر افتادن بیشتر سبب شکستن دست 
و پا می شود. چنان که یک مثل عامیانه می گوید: 
»از خر افتادی به تخته، از اسپ افتاده به پخته.« 
یعنی افتادن از خر خطرناک تر و سنگن تر است 

نسبت به افتادن از اسپ.
شیر خشمگین است، هم بر نخچیران و هم بر 
خود. خود را سرزنش می کند که چگونه به پیمان 

آنان باور کرده است.
***

سخت درماند امر سست ریش
چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش

راه هموار است زیرش دام ها
قحط معنا در میان نام ها

لفظ ها و نام ها چون دام هاست
لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست
آن یکی ریگی که جوشد آب از او
سخت کم یاب  است، رو آن را بجو
است ریگ آن ای پسر! مرد خدا

گر به حق پیوست، وز خود شد جدا
غیر مرد حق چو ریگ خشک دان

کاب عمرت را خورد او رایگان
***

شیر خود را سرزنش می کند که چرا به مانند یک 
امیر سست ریش یا خام ریش این همه خوش باوری 
کرده و همه چیز را به گونه درست و از همه سو 

نسنجیده بود.
خام ریش یا سست ریش هنوز در زبان گفتار مردم 
وجود دارد. کنایه از انسان بی اراده است؛ انسانی 
نمی سنجد.  را  آینده  و  می خورد  فریب  زود  که 
را  او  نخچیران  که  می اندیشد  نیز  شیر  این جا 
یا  به آسانی فریب داده اند و وظیفه یا مستمری 

جزیه او را همه روزه نمی فرستند.
شیر  زبان  از  موضوع  بیشتر  بیان  برای  موالنا 

به گونه تمثیلی سخنان دیگری را نیز می آورد.
باید  نیست ،  بی خطر  هموار  راه های  همیشه 
هموار  راه  این  زیر  در  ممکن  که  بود  هشیار 
دام هایی پنهان شده باشد. انسانی که راه راست 
را بر می گزیند، هنوز به مفهوم رسیدن به منزل 

نیست. شاید چیزهایی یا رویدادهایی بر سر راه 
یکی  دارند.  باز  رفتن  از  را  او  که  او سبز شوند 
می تواند نفس و وسواس های شیطانی او باشد، 
یا  باشد  اراده  سستی  می تواند  دیگری  هم 

چیزهای دیگر.
موالنا سخن یا لفظ ها را به ریگ همانند می کند و 
از دو گونه ریگ سخن می گوید؛ یکی آن طبقه از 
ریگ است که از آن آب بیرون می آید. این همان 
سخنانی است که درستی و راستی در آن ها وجود 
دارد. یا سخنان مردان حق است. چنین سخنانی 
به مانند آب زنده گی  است. چنین ریگی، کم یاب 
را  آن  و  رفت  آن  به جست وجوی  باید  و  است 
یافت. دیگری، طبقه ریگی است که آب زنده گی 
انسان ها را فرو می کشد و خشک می کند؛ یعنی 
مرگ بار است. این همان سخن یا لفظ هایی است 
که نه صداقتی دارد و نه هم مفهوم و معنایی. 
موالنا چنین سخنانی را تباه کننده و بر باد دهنده 

زنده گی می داند.
***

منبع حکمت شود حکمت طلب
فارغ آید او ز تحصیل و سبب
لوح حافظ لوح محفوظی شود
عقل او از روح محظوظی شود
چون معلم بود عقلش ز ابتدا

بعد ازین شد عقل شاگردی ورا
عقل چون جبریل گوید احمدا
گر یکی گامی نهم سوزد مرا

تو مرا بگذار زین پس پیش ران
حد من این بود ای سلطان جان

***
آن که در جست وجوی حکمت است، روزی خود 
به منبع حکمت بدل می شود. کسی که در راه 
طلب حکمت می افتد و آن را به دست می آورد، 
و  تحصیل  از  زمان  آن  می شود،  چنین  وقتی 
اسباب رسیدن به حکمت بی نیاز می  گردد. کسی 
این  رهرو  و  می کوشد  الهی  معرفت  راه  در  که 
راه است، مراحل سلوک را پشت سر می گذارد 
معنوی  کمال  به  این که  تا  می کشد  ریاضت  و 
می رسد. آنگاه خود به منبع حکمت و سرچشمه 
دانش بدل می شود. تا به معرفت خدا می رسد، 
الهی  از حکمت و معرفت  او خود بخشی  دیگر 
است و نیازی به اسباب و ابزارهای آموزش ندارد.

کمال  مرتبه  به  که  زمانی  تا  حق،  راه   سالک 
نرسیده است، به لوحی می ماند که دانستی ها بر 

جبر و اختیار در جدال شیر و نخچیران

بخش چهارم پرتو نادری 
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ورزش

تیم فوتبال آژانتین در اولین بازی نیمه نهایی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر، پس از پیروزی در برابر کرواسیا 

به فینال این رقابت ها صعود کرد.
در  دسامبر،   ۱۴ سه شنبه شب،  که  دیدار  این 
بر   ۳ برتری  با  بود،  شده  برگزار  لوسیل  ورزشگاه 

صفر یاران مسی پایان یافت.
روی  از  مسی  لیونل  دیدار،  این  نخست  نیمه  در 
نقطه پنالتی و جولیان آلوارز در جریان بازی برای 

آرژانتین گول زنی کردند.
با یک گولی که لیونل مسی امشب به ثمر رساند، 
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پنج گوله شد و در کنار 
کیلیان امباپه در صدر جدول گول زنان قرار گرفت.

در نیمه دوم بازی، جولیان آلوارز روی پاس مسی 
دومین گول خودش و سومین گول آرژانتین را به 

ثمر رساند تا نتیجه بازی ۳ بر صفر شود.
با این نتیجه یاران مسی به فینال رقابت های جام 

جهانی صعود کردند.
از  بازی  دومین  در  دسامبر،  پانزدهم  است  قرار 
نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تیم ملی فوتبال 
فرانسه در برابر تیم ملی فوتبال مراکش بازی کند.

برنده آن دیدار با تیم فوتبال آرژانتین بازی خواهد 
تیم  با  سوم  مقام  سر  بر  دیدار  آن  بازنده  و   کرد 

فوتبال کرواسیا رقابت  خواهد کرد.

نیمه نهایی جام جهانی؛ 

آرژانتین اولین 
فینالیست شد

از صفحه ۶

ابزاری می اندیشند و آن را به دست می آورند تا 
هدف خود را پی گیرند.

رسیدن  برای  که  چنین اند  نیز  خدا  سالکان 
و  می کشند  ریاضت  پیوسته  معنوی  کمال  به 

کاهلی و نا امیدی را به خود راه نمی دهند.
***

حامل دین بود او محمول شد
قابل فرمان بد او مقبول شد
تاکنون فرمان پذیرفتی ز شاه
بعد ازین فرمان رساند بر سپاه
تاکنون اختر اثر کردی درو
بعد ازین باشد امیر اختر او
گر ترا اشکال آید در نظر

پس تو شک داری در اِنَشقَّ الَقَمر
***

آن که در راه دین می کوشد، مانند آن است که 
گفت  می شود  می کشد.  دوش  بر  را  دین  غم 
که دین را بر دوش می کشد. سالک اما در راه 
به  و  می کشد  ریاضت  چنان  حق  به  رسیدن 
چنان جایگاهی می رسد که حال این دین است 
که او را بر دوش می کشد. مانند آن کسی که 
در راه آموزش و فراگیری دانش، همه اسباب 
به  این که خود  تا  به کار می گیرد  را  و وسایل 
منبع و سرچشمه حکمت و دانش بدل می شود. 
کسی که سزاوار فرمان و دستور خداوند است و 
دستور خدا برای او می رسد، زمانی که به کمال 
از  دیگر  او  می پذیرد،  را  او  خداوند  و  می رسد 
جایگاه فرمان   گیری شاه گامی آن سو می گذارد 
مقام  به  یعنی  می راند؛  فرمان  سپاه  بر  و خود 
هدایت مردمان می رسد و امر الهی را به آنان 

می رساند.
آسمان  در  کس  هر  که  دارند  باور  مردمان 
او  زنده گی  بر  ستاره  این  و  دارد  ستاره  ای 
تاثیر گذار است؛ اما انسان در راه حق به چنان 
جایگاهی می رسد که خود بر ستاره تاثیر گذار 
نتوانی  را  گفته هایی  چنین  ممکن  می شود. 
بپذیری، شاید برایت اشکال داشته باشد و ترا به 
تردید اندازد، پس در این صورت به شق القمر، 

معجزه پیمبر، نیز شک می کنی.
اندرز  را  ما  زیرین  بیت  دو  در  موالنا  این جا 

می دهد:
***

تازه کن ایمان نی از گفت زبان
ای هوا را تازه کرده در نهان

تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست
کین هوا جز قفل آن دروازه نیست

***

ای کسانی که این همه هوا و هوس را در خود 
تازه کرده اید، بیایید ایمان خود را تازه کنید و 
نگذارید که هوا و هوس نفسانی ایمان شما را 
سست و پژمرده سازد. ایمان خود را تازه کنید، 
اما نه در گفتار، بلکه در رفتار خود و در عمل 

خود.
این را بدانید، زمانی که هوس و خواهش های 
نفسانی در شما تازه است و زبانه می کشد، ایمان 
برای آن که هوا و هوس های  تازه نیست؛  شما 

نفسانی قفل دروازه ایمان است.
موالنا این جا ایمان و نفس را در برابر هم قرار 
می دهد و باور دارد که نفس می تواند ایمان را 
به زندان اندازد. پس باید نفس خود را مهار زنیم 

تا ایمان ما در زندان نماند.
***

کرده ای تأویل حرف بکر را
خویش را تأویل کن نه ذکر را

بر هوا تأویل قرآن می کنی
پست و کژ شد از تو معنای َسنی

***
موالنا هرچند بار بار سخنان خود را تأویل کرده 
است، با این حال گاهی هم به تأویل سخن روی 
خوش نشان نمی دهد. این جا هم به کسانی که 
به تأویل »حرف بکر«  یعنی قرآن می پردازند، 
به زبان طعنه آمیز می گوید: تأویل قرآن را بگذار 
و اگر این همه فهم داری، برو خودت را تأویل 
قرآن  از  کنایه  این جا  ذکر  را.  »ذکر«  نه  کن، 

است.
این که موالنا می گوید برو خویش را تأویل کن، 
یعنی برو خودت را بشناس؛ چون تا خودت را 
نشناسی، نمی توانی چیزی دیگر را بشناسی و 

به حقیقتی برسی.

خواسته ها  چارچوب  در  که  را  آنانی  موالنا 
قرآن  تأویل  به  خود  درونی  کشش های  و 
کاری  از چنان  و  می پردازند، سرزنش می کند 
بر بنیاد  قرآن  تأویل  می دارد.  بر حذر شان 
بخواهد  کسی  این که  و  درونی  خواهش های 
تأویل  خود  اندیشه های  توجیه  برای  را  قرآن 
و  بلند  معنای  آن  برابر  در  حقیقت  در  کند، 

روشن ایستاده است.
بلند  موالنا می گوید قرآن یک معنای روش و 
است؛ اما وقتی کسی بخواهد این معنای بلند 
و روشن را در چارچوب خواهش های نفسانی و 
اندیشه های ناقص خود تأویل کند، در حقیقت 
می خواهد آن معنای بلند و روشن را پست و 

کژ سازد.
بر اساس  معنوی  مثنوی  از  متن  شعرهای   -

نسخه قونیه، به تصحیح و 
پیش گفتار عبدالکریم سروش گرفته شده است.

پرسش،  این  طرح  با  موالنا  چیست؟  جبر 
می خواهد ما را با مفهوم جبر بیشتر آشنا سازد.

جبر در فرهنگ ها، گذشته از مفاهیم دیگری به 
چنین مفاهیمی نیز آمده است: شکسته بستن، 
شکسته را بستن، استخوان شکسته را بستن و 
اصالح کردن، بستن و درست کردن استخوان 

شکسته و...
موالنا می گوید: جبر بسته کردن چیز شکسته  ای 
است؛ پیوستن رگی که گسسته یا دریده شده 
باشد. وقتی دست کسی یا پای کسی می شکند، 
چاره  ای جز بستن آن ندارد. باید نزد شکسته بند 
ببندد.  را  تا دست و پای خود  برود  یا پزشک 
یا زمانی که رگی در اندام کسی پاره می شود، 
ناگزیر است نزد پزشک برود تا آن رگ یا زخم 
دوخته شود. اما زمانی که کسی در راه می رود و 
دست و پایش سالم است، چرا بخواهد دست و 
پای ناشکسته خود را ببندد! اگر چنین می کند، 
باز هم شاید می خواهد شوخی  ای در آورد و بر 

 درد دیگران بخندد.
آن که دست و پای ناشکسته خود را می بندد، 
این دیگر جبر نیست. اگر کسی در راهی می رود 
و چنین می کند، یا خود را لنگ می اندازد، این 
امر نیز برخاسته از کاهلی او است. شاید چشم 
به راه کسی است که پیدا شود و او را بر ستور 

خود سوار کند.
کسی که در راه زنده گی با تالش و کوشش گام 
بر می دارد، اگر در این راه پایش شکسته  شود، 
براقی برایش می رسد تا او را به منزل برساند. این 
سخن به این مفهوم است که کسانی زنده گی را 
با جهد و کوشش آن به پیش می برند و اگر در 
کار خود با مشکلی رو به رو می شوند، به اسباب و 

جبر و اختیار در جدال...

این دیدار که سه شنبه شب، 14 
دسامبر، در ورزشگاه لوسیل 

برگزار شده بود، با برتری 3 بر 
صفر یاران مسی پایان یافت.

تأیید کرده و آن را »صادقانه و اساسی« خوانده 
است.

جو  و  پینگ  جین  شی  که  است  حالی  در  این 
بایدن، رییسان جمهور چین و امریکا در نشست 
گروه ۲۰ که در ماه نوامبر سال روان میالدی با 
دو  روابط  بهبود  بر  برگزار شد،  اندونیزیا  میزبانی 

کشور تأکید کردند.
گفتنی است که روابط پکن و واشنگتن به دلیل 
در  رقابت  و  تایوان  مسأله  تجاری،  اختالف های 

بخش فناوری همواره پرتنش بوده است.

یک هیأت بلندپایه امریکایی به چین سفر کرده تا 
با مقام های این کشور در مورد راه های بهبود روابط 
دوجانبه و موضوع »حساس« تایوان گفت وگو کند.

دسامبر،   ۱۲ دوشنبه،  روز  بین المللی  رسانه های 
گزارش داده اند که در جریان این دیدار دو روزه، 
کوریای  تحوالت  درباره  امریکا  و  چین  مقام های 

شمالی و اوکراین نیز بحث کرده اند.
را  گفت وگوها  این  نیز  امریکایی  ارشد  مقام  یک 

سفر یک هیأت امریکایی به چین برای بهبود روابط و گفت وگو درباره تایوان
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عفو بین الملل: قوه  قضایی ایران ابزار سرکوب است
سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام مجیدرضا رهنورد در مشهد، قوه  قضایی دولت ایران را »ابزار سرکوب« خوانده است.

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه، ۱۳ دسامبر، با نشر خبرنامه ای گفته است: »اعدام آقای رهنورد در مالءعام، بعد از محاکمه  
نمایشی و غیرعادالنه، بیش از هر چیز ماهیت قوه قضایی ایران را رسوا می کند؛ ابزار سرکوبی که برای گسترش ترس و ارعاب و 

انتقام از معترضانی که جرئت مخالفت با وضع کشور را دارند، مردم را به قتل گاه می فرستد.«
این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که تمام تدابیر الزم را برای اعمال فشار بر مقام های ایران به کار گیرد تا اعدام و 

صدور حکم مرگ را متوقف کنند.

اتحادیه اروپا کمک های نظامی 
به شریکان خود را افزایش 

می دهد
میلیارد  دو  می خواهد  اروپا  اتحادیه  گزارش ها،  بربنیاد 
یوروی دیگر به امکانات مالی خود برای کمک های نظامی 

اضافه کند.
رسانه های بین المللی روز سه شنبه، ۱۳ دسامبر، گزارش 
در  گذشته  روز  اتحادیه  این  خارجه  وزیران  که  داده اند 

دیداری در بروکسل، به این توافق رسیده اند.
کمک های  برای  اروپا  اتحادیه  مالی  امکانات  است  قرار 

نظامی تا سال ۲۰۲7 جمعاً به ۵.۵ میلیارد یورو برسد.
اروپا تحت عنوان »تسهیالت  اتحادیه  برنامه کمکی  این 
تا  صلح« در مارچ ۲۰۲۱ آغاز شد و قرار بود میزان آن 
سال ۲۰۲7 میالدی به ۵.7 میلیارد یورو برسد، اما به  دلیل 
کمک نظامی این اتحادیه به اوکراین، بخش زیادی از این 

بودجه به مصرف رسیده است.
گفتنی است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنان بر 

سر کمک به اوکراین و تحریم ایران موافقت کرده اند.

گروسی: برای ایجاد منطقه امن 
در اطراف »زاپروژیا« پیشرفت هایی 

حاصل شد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده است 
که پیشرفت هایی در زمینه ایجاد منطقه امن در اطراف 

نیروگاه هسته ای »زاپروژیا« حاصل شده است.
به گزارش رسانه های روسی رافایل گروسی، مدیرکل آژانس 
اوکراین  با نخست وزیر  اتمی، در دیدار  انرژی  بین المللی 
روز سه شنبه، ۱۳ دسامبر، گفته است که پیشرفت هایی 
نیروگاه هسته ای  امن در اطراف  ایجاد منطقه  در زمینه 

زاپروژیا حاصل شده است.
دنیز شمیهال، نخست وزیر اوکراین، نیز در این دیدار گفته 
انرژی اتمی وعده داده است  است که آژانس بین المللی 
تا در آینده ای نزدیک نماینده گانی را به صورت دایمی به 

نیروگاه هسته ای زاپروژیا در اوکراین اعزام کند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیامی توییتری 
تایید کردم که  نوشته است: »من همچنان  باره  این  در 
تمام  در  را  خود  حضور  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
از  تا  کرد  خواهد  تقویت  اوکراین  هسته  ای  نیروگاه های 

زیرساخت های انرژی این کشور محافظت کند.«
پیش از این، گروسی هشدار داده بود که گلوله باران کردن 
نیروگاه هسته ای زاپروژیا در اوکراین خطر وقوع یک فاجعه 

بزرگ هسته ای را به همراه دارد.

سال  در  می رود  انتظار  که  است  کرده  اعالم  اوپک 
۲۰۲۳ تقاضای جهانی نفت رشد سریع داشته باشد.

کشورهای  سازمان  رویترز،  گزارش  بر اساس 
صادرکننده نفت )اوپک( روز سه شنبه، ۱۳ دسامبر، 
در گزارش ماهانه خود اعالم کرده است که تقاضای 
جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۲۵ میلیون 
خواهد  افزایش  درصد   ۲.۳ حدود  یا  روز  در  بشکه 

یافت.
در این گزارش آمده است: »حل مناقشه ژیوپلیتیکی 
در اروپای شرقی و کاهش سیاست های چین در برابر 

کووید صفر می تواند پتانسیل مثبتی ایجاد کند.«
در این گزارش، اوپک پیش بینی رشد اقتصادی اش 
در ۲۰۲۲ را به ۲.۸ درصد و ۲۰۲۳ را به ۲.۵ درصد 

ثابت نگه  داشته است.
این  بر کاهش سیاست کووید-۱۹ چین، در  عالوه 
گزارش عوامل دیگری برای افزایش تقاضای نفت از 

جمله ضعف قیمت کاال دانسته شده است.
این در حالی است که نفت به  دلیل افزایش تقاضا 
در مارچ سال جاری پس از حمله روسیه به اوکراین 
به باالترین نرخ تاریخی اش یعنی ۱۴7 دالر در هر 

بشکه رسید.

دست کم ۱۰۰ تن دراثر وقوع سیالب و رانش زمین 
ناشی از باران های شدید در کینشاسا، پایتخت کنگو، 

کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند.
ساما  میشل  ژان  آسوشیتدپرس،  گزارش  بر اساس 
لوکوند، نخست وزیر کنگو، روز سه شنبه، ۱۳ دسامبر، 
گفته است که مقام ها همچنان در جست وجوی اجساد 

بیشترند.
»ما  است:  گفته  کنگو  دولتی  تلویزیون  به  لوکوند 
آمده ایم تا خسارت را ارزیابی کنیم و آسیب اولیه ای 

که می بینیم، انسانی است.«
به آسوشیتدپرس گفته اند که  سه مقام محلی کنگو 
رفته و جاده ها  زیر آب  مردم کشته شده اند، خانه ها 
ویران شده اند. به گفته آن ها، حدود ۱۲ میلیون تن در 
۲۴ محله ای که زیر سیالب رفته اند، زنده گی می کنند.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ نیز وقوع سیالب 
و رانش زمین دست کم جان ۳۲ تن را در کنگو گرفت.

به  احترام  قانون  امریکا،  رییس جمهور  بایدن،  جو 
امضا و به  را  این کشور  ازدواج  همجنس گرایان در 
این ترتیب ازدواج این قشر را در امریکا قانونی کرد.

 ۱۳ سه شنبه،  روز  را  جدیدی  الیحه  بایدن  جو 
دسامبر، تصویب کرد و به ازدواج همجنس گرایان در 
امریکا رسمیت بخشید؛ در حالی که مشخص نیست 
که دادگاه عالی این کشور قوانین محدودکننده اش 

در این  مورد را تغییر خواهد داد یا خیر.
است:  گفته  الیحه  این  امضای  مراسم  در  بایدن 
را  کسی  چه  است.  ساده  پیشنهاد  یک  »ازدواج 
دارید  دوستش  که  کسی  به  آیا  و  دارید؟  دوست 

در مراسم امضای این قانون شمار زیادی از مقام های امریکایی، از جمله نانسی 
پلوسی، رییس مجلس نماینده گان امریکا و  شماری از افراد همجنس گرا حضور 

داشته اند. ازدواج همجنس گرایان در امریکا غیرقانونی بود.

قوانین جدیدی  اعالم  کرده است که  بریتانیا  دولت 
این  کشور  به  غیرقانونی  مهاجرت  با  مقابله  برای  را 

وضع می کند.
نخست وزیر  سوناک،  ریشی  رویترز،  گزارش  به 
پنج  استراتیژی  روز سه شنبه، ۱۳ دسامبر،  بریتانیا، 
ماده ای جدید را برای مقابله با مهاحرت غیرقانونی به 

کشورش اعالم کرد.
سوناک به پارلمان بریتانیا گفته است: »اگر به طور 
غیرقانونی وارد بریتانیا شوید، نباید بتوانید در اینجا 
بمانید. در عوض، شما بازداشت می شوید و به سرعت 
یا به کشور خود یا به کشور امنی بازگردانده می شوید 
بررسی  شما  پناهنده گی  درخواست  آن  در  که 

می شود.«

نیست.  این  از  پیچیده تر  این  بود؟  خواهید  وفادار 
این  باید  هرکس  که  می شناسد  رسمیت  به  قانون 
حق را داشته باشد که خودش به این سواالت پاسخ 

دهد.«
در مراسم امضای این قانون شمار زیادی از مقام های 
مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی  جمله  از  امریکایی، 
افراد همجنس گرا  از  و  شماری  امریکا  نماینده گان 

حضور داشته اند.
ازدواج همجنس گرایان در امریکا غیرقانونی بود.

امریکا  عالی  دادگاه  آیا  این حال، دیده شود که  با 
قانون بایدن را تصویب خواهد کرد یا خیر.

نخست وزیر بریتانیا همچنان گفته است که یک  واحد 
در  و  می کند  ایجاد  گذرگاه ها  بر  نظارت  برای  ویژه 
آینده مهاجران در پارک ها، خوابگاه های دانشجویی 
و اماکن نظامی در عوض هتل ها اسکان داده خواهند 

شد.
افزوده است که طی ماه های آینده، هزاران  سوناک 
پناه جوی آآلبانیایی به کشورشان بازگردانده خواهند 

شد.
تعداد  از آن گرفته شده است که  این تصمیم پس 
افرادی که از طریق کانال مانش به بریتانیا می رسند، 
در دو سال گذشته بیش از دو برابر شده و آلبانیایی ها 
بیشترین تعداد افرادی را تشکیل می دهند که از این 

مسیر وارد بریتانیا می شوند.

اوپک:  
تقاضای جهانی نفت در سال 

۲۰۲۳ رشد خواهد کرد

دست کم ۱۰۰ تن در نتیجه 
وقوع سیالب در پایتخت کنگو 

کشته شدند

بایدن ازدواج  همجنس گرایان  را قانونی کرد

دولت سوناک در بریتانیا با استراتژی جدید به نبرد 
مهاجرت های غیرقانونی می رود


