
زمان احمدی را 
آزاد کنید

هفت  به  نزدیک  احمدی  زمان 
به جرم  است؛  زندان  در  که  است  سال 
منتشر  رسمی  به صورت  که  نوشته ای 
هفته ی  روز  اطالعات  است.  نشده 
نشان  که  کرد  منتشر  را  گزارشی  پیش 
احمدی  زمان  پرونده ی  با  می دهد 
است. مضاف  غیرمسلکی شده  برخورد 
بر برخورد غیرمسلکی، ابتدایی ترین حق 
وکیل  داشتن  که  پرونده  این  در  متهم 
مدافع و مرحله ی استیناف خواهی باشد، 
نقض های  است.  نشده  گرفته  نظر  در 
قانونی و رفتارهای یک جانبه در گزارش 
اطالعات روز به تفصیل شرح داده شده 
است. نظر آگاهان حقوقی این است که 
زندان  به  بی گناه  کامال  احمدی  آقای 
مجرم شناختن  و  دادگاه  حکم  و  افتاده 
کشور  نافذه ی  قوانین  خالف  کامال  او 
دلیل  و  مالک  و  معیار  هیچ  و  است 
است  روشن  این رو،  از  ندارد.  قانونی 
احمدی  زمان  پرونده ی  به  رسیدگی  که 
قضایی  و  عدلی  دستگاه  و  دادگاه  در 
و  دادرسی  نورم های  خالف  شتاب زده، 

حتا مغرضانه و عقده مندانه بوده است.
آزادی بیان در افغانستان به رسمیت 
شناخته شده است. قانون اساسی و سایر 

قوانین در افغانستان به...

حمله ی طالبان بر شهر قندوز؛ 
وزیران داخله و دفاع به این  شهر رفتند

و  مخوف ترین  تا  آمدم  پولند  لهستان/  جمهوری  به 
این  در  ببینم.  نزدیک  از  را  زمین  کره  ی  پاره ی  شوم  ترین 
کشور زیبا و سرسبز در مرکز اروپا، بزرگ ترین جنایت تاریخ 

انسان علیه انسان رقم خورده است: هولوکاست!
دوم  جهانی  جنگ  وقایع  و  رویدادها  درک  برای  من 
به چندین موزیم در کشورهای مختلف اروپایی سر زده ام. 
جنگ جهانی دوم بزرگ ترین جنگ با بیش ترین تعداد تلفات 
است.  معاصر  دوران  در  تاریخی  واقعه ی  تأثیرگذارترین  و 
نتایج جنگ جهانی دوم است که دنیا را به شکل کنونی اش 
امنیت  شورای  دایمی  اعضای  جنگ،  برندگان  و  درآورده 
آزادی  اسراییل،  کشور  به وجودآمدن  متحدند.  ملل  سازمان 
مستعمرات بریتانیایی و فرانسوی، ایجاد سازمان ملل متحد 
و آغاز جنگ سرد بین قدرت های غربی و بلوک شرق، همه 

پیامدها و پس لرزه های جنگ جهانی دوم اند.
و  افغانستان  فارسی زبان  در کشورهای  تاسف  کمال  با 
ایران، دیده می شود که در مورد رویدادهای جنگ جهانی، 
اطالعاتی اشتباه و ناقص به خورد مردم داده می شود. برخی 
از مسئولین حکومتی به صورت یکدست نسل کشی یهودیان 

زیر نام هولوکاست را بی اساس و دروغین می دانند...

حضور  مورد  در  افغان  و  امریکایی  مقام های  دیدگاه 
است.  داشته  قرار  هم  مقابل  همیشه  افغانستان  در  داعش 
سطح  بلندرفتن  و  افزایش  از  پیوسته  به طور  امریکایی ها 
اما  کرده اند،  نگرانی  اظهار  افغانستان  در  داعش  تهدیدهای 
در  و  گرفته  دست کم  را  گروه  این  همیشه  افغان  مقام های 
تازه ترین  در  کرده اند.  اعالم  شکست خورده  را  آن  مواردی 
که  گفته  کشور  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  مورد 
یک  نه  است،  تاکتیکی«  »تهدید  یک  افغانستان  در  داعش 

تهدید استراتژیک. 
شماری از کارشناسان نظامی دیدگاه آقای محب در مورد 
داعش را واقع بینانه نمی دانند و شماری دیگر تا حدودی با 
او هم نظرند. اما آنچه  که در مورد آن میان کارشناسان توافق 
به صورت جدی  اگر داعش  این است که  دارد،  نظر وجود 
سرکوب نشود و با آن ها همانند طالبان بازی شود، می تواند 

به یک تهدید استراتژیک برای افغانستان مبدل شود.
در  اخیرا  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  حمداهلل محب، 
گفت وگو با رادیو آشنای صدای امریکا گفته که گروه دولت 

اسالمی )داعش( برای افغانستان...

افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
گزارش ها در مورد این که در نهمین دور مذاکرات امریکا و 
طالبان در دوحه، پایتخت قطر روی نظام آینده ی افغانستان 
بحث می شود، رد کرده و آن را »شایعاتی« می داند که حقیقت 

ندارد.
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری که دیروز 
صحبت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  سنبله(   9 )شنبه، 
می کرد، گفت که زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت 
موضوع  چهار  روی  طالبان  نمایندگان  با  امریکا  خارجه ی 
نیروها،  خروج  تروریزم،  با  مبارزه  در  )تضمین  مشخص 
شرکت در مذاکرات بین االفغانی و آتش بس جامع و دایمی( 
گفت وگو می کند که موقف حکومت افغانستان در آن مورد 

نیز واضح است.
با  که  هستیم  گفته ها  آن  »متوجه  افزود:  صدیقی  آقای 
تأسف توسط حلقات مشخصی که یک همسویی با طالبان 
دارند، خارج از خود محل مذاکره، صحبت هایی داشته اند که 

گویا آنچه که در دوحه اتفاق می افتد ربط دارد به...

اردوگاه مرگ »آوشویتس« داعش در افغانستان؛ 
تهدید استراتژیک یا تاکتیکی؟

صدیقی: 
در مذاکرات امریکا و طالبان روی نظام 

آینده ی افغانستان بحث نمی شود

مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
انتخابات  نامزدان  آن عده  کرد  اعالم  انتخابات 
ریاست جمهوری که گزارش ابتدایی مصارف مالی 
کمپین های انتخاباتی شان را به این کمیسیون ارایه 
نکرده اند، به کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات 

انتخاباتی معرفی خواهند شد.
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخن گویان کمیسیون 

مستقل انتخابات دیروز )شنبه، 9 سنبله( به...

»نامزدانی که گزارش 
مصارف مالی ارایه نکرده اند، 
به کمیسیون شکایات انتخاباتی 

معرفی می شوند«

اطالعات روز: گروه طالبان اعالم کرده است 
که نهمین دور مذاکرات میان نمایندگان این گروه 
 9 )شنبه،  دیروز  وقفه،  روز  از یک  پس  امریکا  و 
سنبله( از سر گرفته شده است. این دور مذاکرات 

وارد دهمین روزش شده است.
در  طالبان  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
یک پیام تویتری نوشته است که این دور مذاکرات 

دو روز قبل به خاطر رخصتی روز جمعه...

دور نهم مذاکرات امریکا 
و طالبان پس از یک روز وقفه 

از سر گرفته شد
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بدبینی PSG نسبت به 
انتقال نیمار به بارسا

پاری سن ژرمن نسبت به توافق با 
تردید  نیمار  انتقال  برای  بارسلونا 

دارد و مدیر ورزشی...

سولسشر: 
نقش لینگارد در یونایتد 

فوق العاده است
با وجود اینکه جسی لینگارد مهاجم 
کنون  تا  جاری  فصل  در  یونایتد 

موفق به گلزنی نشده ولی...

تداوم اعتراض های 
ضددولتی در هنگ کنگ، 

به  رغم ممنوعیت تجمع
معترض  صدها  روز:  اطالعات 
ممنوعیت  وجود  با  هنگ کنگی 

هرگونه تجمع اعتراضی و...

اطالعات روز: تاریخ محاکمه خالد 
شیخ محمد که از او به عنوان معمار 

حمالت یازده سپتامبر...

تاریخ محاکمه »معمار« 
حمالت یازده سپتامبر 

مشخص شد
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صدیقی: 
در مذاکرات امریکا و طالبان روی نظام آینده ی افغانستان بحث نمی شود

افراد اجازه می دهد آزادانه به بیان دیدگاه و 
نظر خود بپردازند. در ماده ۳۴ قانون اساسی 
آزادی  که  آمده  و  شده  دفاع  بیان  آزادی  از 
چهارم  ماده  است.  مصئون  تعرض  از  بیان 
ایجاد  »مداخله،  همگانی  رسانه های  قانون 
محدودیت و تهدید« علیه آزادی بیان را ممنوع 
رسانه های  قانون  ماده ی  همین  است.  کرده 
»حمایت،  به  مکلف  را  دولت  همگانی، 
است.  کرده  بیان  آزادی  تضمین«  و  تقویت 
نزدیک  دست آوردهای  از  یکی  بیان  آزادی 
به حساب  کشور  در  گذشته  دهه ی  دو  به 
به دست  بسیار  دشواری های  با  که  می آید 
این است که  نکته ی مهم دیگر  آمده است. 
یا  روزنامه نگار  متوجه  مسئولیتی  هم  اگر 
نویسنده یک یادداشت می شود معموال پس 
از انتشار مطالب یا یادداشت است، نه پیش 
از آن. به عبارت دیگر، سانسور قبل از نشر 
در قوانین مرتبط به آزادی بیان در افغانستان 
وجود ندارد. در پرونده زمان احمدی مسأله 
برعکس است. درگام اول، از آقای احمدی 
هیچ مطلبی منتشر نشده که گویای توهین به 
مقدسات اسالمی باشد. دوم، به باور آگاهان، 
یادداشت که زمان احمدی در نظر داشته آن 
 را در یک نشریه ی محلی چاپ کند، حاوی 
هیچ توهین به مقدسات اسالمی نیست. در 
نقد  مسلمانان  عملکرد  فقط  یادداشت  این 
شده است. در گزارش که اطالعات روز از 
پرونده زمان احمدی تهیه کرد، نظر آگاهان 
دینی هم این بود که یادداشت از لحاظ علمی 
و  صریح  بیان  و  نیست  دقیق  روشمندی  و 
کالم  در  صراحت  عدم  و  ندارد  واضح 

نویسنده، جرم و ارتدادی را ثابت نمی کند.
در  را  احمدی  زمان  قضیه ی  اگر 
نهادهای عدلی و قضایی کشور به عنوان یک 
نمونه در نظر گیریم،  به این نتیجه می رسیم 
عدلی  دستگاه  در  پرونده ها  به  رسیدگی  که 
و قضایی افغانستان همیشه با پرسش، شک 
افغانستان  و تردید همراه بوده است. دولت 
اداره  تا در بخش های مختلف  تالش داشته 
با فساد برخورد کند، اما به گواه شاهدان و 
نهادهای بین المللی کم ترین موفقیت در نظام 
یک  است.  آمده  به دست  افغانستان  قضایی 
نظرسنجی دیده بان شفافیت افغانستان در سال 
گذشته نشان می دهد که دادگاه ها فاسدترین 
نهادها در افغانستان هستند. به همین دلیل در 
طول تمام سال های گذشته نهادهای قضایی 
انتقادهای مردم، رسانه ها و جامعه  با  کشور 
جهانی مواجه بوده است. این موضوع تا حد 
زیادی اعتبار دادگاه های کشور را زیر سوال 
برده است. هرچه به گذشته و در سال های 
که پرونده ی زمان احمدی روی میز دادگاه 
در  فساد  برویم،  نزدیک تر  بود،  محاکم  و 
پررنگ تر می شود.  دستگاه عدالی و قضایی 
افغانستان  دولت  سال 2009  در  جایی که  تا 
مجبور شد ده ها قاضی و کارمند دستگاه قضا 
را به صورت یکجایی از کار برکنار و روانه ی 
زندان کند. درسال 2012 نیز این اتقاق افتاد. 
ده ها قاضی به جرم فساد روانه زندان شدند. 
در  فساد  وجود  که  است  روشن  این رو،  از 
که  می شود  قضایی سبب  و  عدلی  نهادهای 

به پرونده های قضایی رسیدگی الزم نشود.
که  است  حکومت  وظیفه ی  اکنون 
در  غیرحرفه ای  برخوردهای  پذیرفتن  با 
دادگاه ها، دوباره این پرونده را بررسی کرده 
و تجدید نظر کند. با وصف که در گزارش 
بندماندن  در  برای  دلیلی  هیچ  است،  آمده 
از  یکی  حاال  ندارد.  وجود  احمدی  زمان 
گزینه ها این است که با فرمان عفو خصوصی 
توسط رییس جمهور زمان احمدی آزاد شود 
تجدیدنظرخواهی  با  دوباره  او  پرونده ی  یا 
به دوران بیفتد. این کم ترین کاری است که 
دستگاه عدلی و قضایی و حکومت بر ظلمی 
رفته،  احمد  زمان  بر  سال  این هفت  در  که 
مناسبت های  به  رییس جمهور  کند.  جبران 
از  فرمان  دادن  با  را  زیادی  افرادی  مختلف 
بند رها کرده و در موردی حدود 900 طالب 
برخوردار  رییس جمهور  عفو  فرمان  از  نیز 
شدند. فراتر از این ، انتظار و خواست مردم 
این است که باید برای آقای احمدی جبران 
این  به  این صورت  غیر  در  شود.  خسارت 
نتیجه می رسیم که هیچ باور به تأمین عدالت 
و اصالح نهادهای قضایی، احترام به آزادی 
فعلی  در حکومت  مدنی  آزادی های  و  بیان 
سوی  از  همواره  که  ادعای  ندارد؛  وجود 

رییس جمهور بر آن تاکید شده است.

اطالعـات روز: گـروه طالبـان اعـالم کـرده اسـت که 
نهمیـن دور مذاکـرات میـان نمایندگان این گـروه و امریکا 
پـس از یـک روز وقفـه، دیـروز )شـنبه، 9 سـنبله( از سـر 
گرفته شـده اسـت. این دور مذاکـرات وارد دهمین روزش 

شـده است.
ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخن گوی گـروه طالبـان در یـک 
پیـام تویتری نوشـته اسـت که ایـن دور مذاکـرات دو روز 
قبـل به خاطـر رخصتـی روز جمعـه متوقف شـده بـود که 
دیـروز )شـنبه، سـاعت 9:00 پیش ازظهـر( از سـر گرفتـه 

است. شـده 

ایـن دور مذاکـرات امریـکا و طالبـان در حالـی ادامـه 
دارد کـه گـروه طالبـان پیش تر اعـالم کرده بـود که آخرین 
نـکات توافق نامـه ی صلـح افغانسـتان میان نماینـدگان این 
گـروه و هیـأت گفت وگوکننـده ی امریکایـی تا پایـان روز 

سه شـنبه )پنجـم سـنبله( نهایی خواهد شـد.
بـا آن کـه نـکات اختالفـی میـان دو طـرف در زمانـی 
کـه گفتـه شـده بود، نهایی نشـد، امـا طالبان روز پنج شـنبه 
هفتـه ی گذشـته اعـالم کرد کـه در هفتمیـن روز مذاکرات 

روی نـکات مهمـی پیشـرفت صورت گرفته اسـت.
دور نهـم مذاکره میان گروه طالبـان و هیأت امریکایی 

در دوحـه، پایتخـت قطـر روز پنج شـنبه  هفتـه ی گذشـته 
)۳1 اسـد( آغاز شـده بـود. انتظار می رود کـه دو طرف در 

ایـن دور از مذاکـرات بـه توافق نهایی دسـت یابند.
پیشـتر مایـک پمپئو، وزیـر امور خارجـه ی امریکا نیز 
ابـراز امیـدواری کـرده بـود کـه طرفین تـا اول سـپتامبر به 
توافقـی دسـت پیـدا کننـد. گفتنـی اسـت کـه تضمیـن در 
مبـارزه بـا تروریـزم، خروج نیروهـا، شـرکت در مذاکرات 
بین االفغانـی و آتش بـس جامـع و دایمی از چهـار موضوع 
اساسـی مـورد بحـث در نُـه دور مذاکـرات میـان امریکا و 

طالبـان بوده اسـت.

دور نهم مذاکرات امریکا و طالبان پس از یک روز وقفه از سر گرفته شد

»نامزدانی که گزارش مصارف مالی ارایه نکرده اند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می شوند«
مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
انتخابات اعالم کرد آن عده نامزدان انتخابات 
ابتدایی  گزارش  که  ریاست جمهوری 
مصارف مالی کمپین های انتخاباتی شان را به 
کمیسیون  به  نکرده اند،  ارایه  کمیسیون  این 
انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  مستقل 

معرفی خواهند شد.
سخن گویان  از  ابراهیمی،  عبدالعزیز 
)شنبه،  دیروز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  سنبله(   9
محمداشرف  جمله  از  نامزد  نُه  کنون  تا  که 
حکمتیار،  گلبدین  عبداهلل،  عبداهلل  غنی، 
عنایت اهلل حفیظ، غالم فاروق نجرابی، زلمی 
علومی  نورالحق  تورسن،  حکیم  رسول، 

کمپین های  مالی  مصارف  ابتدایی  گزارش 
ارایه  کمیسیون  این  به  را  انتخاباتی شان 

کرده اند.
آقای ابراهیمی افزود که آخرین فرصت 
 8 )جمعه،  پیش  روز  دو  گزارش ها  ارایه 
گزارش  که  نامزدانی  باقی  و  بود  سنبله( 
مرتکب  نکرده اند،  ارایه  را  مصارف شان 
عین  در  او  شده اند.  انتخاباتی  تخلف 
مستقل  کمیسیون  رهبری  که  گفت  حال 
را  نامزدان  این  فهرست  به زودی  انتخابات 
مستقل  کمیسیون  به  بیشتر  رسیدگی  برای 
معرفی  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی 

خواهد کرد.
این در حالی است که کمیسیون مستقل 

انتخابات، سقب هزینه ی دو ماه کمپین های 
انتخابات  نامزد  هر  برای  انتخاباتی 
افغانی  میلیون   ۴۴2 را  ریاست جمهوری 

تعیین کرده است.
هیچ  انتخاباتی،  طرزالعمل  براساس 
نامزدی حق ندارد بیش از سقف تعیین شده 
مصرف  خود  انتخاباتی  کمپین های  برای 
انتخاباتی  تخلف  مرتکب  آن  غیر  در  کند، 

خواهد شد.
است  قرار  ریاست جمهوری  انتخابات 
تا 28 روز دیگر )6 میزان( برگزار شود. در 
این انتخابات 18 نفر به شمول رییس جمهور 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 

کشور خود را نامزد کرده اند.

هرچند بحث مذاکرات صلح هرازگاهی 
با  را  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
اما  است،  کرده  همراه  تردیدهایی  و  شک 
مستقل  کمیسیون های  و  حکومت  رهبری 
زمان  در  انتخابات  برگزاری  به  انتخاباتی 

تعیین شده تأکید می کنند.
حبیب الرحمان ننگ، رییس داراالنشای 
 8 قبل )جمعه،  روز  دو  انتخابات  کمیسیون 
روند  آغاز  مناسبت  به  نشستی  در  سنبله( 
والیات  به  انتخاباتی  حساس  مواد  انتقال 
برگزاری  برای  آمادگی ها  که  بود  گفته 
انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده و این 
برگزار  آن  تعیین شده ی  وقت  در  انتخابات 

خواهد شد. 

وزارت مالیه: 
ادعای عبدهللا در مورد حذف پروژه های مناطق مرکزی از سند بودجه نادرست است

اطالعات روز: وزارت مالیه ی 
عبداهلل،  عبداهلل  ادعای  کشور 
نامزدان  از  یکی  و  اجرایی  رییس 
مبنی  ریاست جمهوری  انتخابات 
پروژه های  از  شماری  حذف  بر 
سوی  از  مرکزی  مناطق  انکشافی 
گفته  و  کرده  رد  را  وزارت  این 
سند  از  پروژه ای  هیچ  که  است 

بودجه ی ملی حذف نشده است.
پیش  روز  دو  عبداهلل  آقای 
یک  در  سنبله(   8 )جمعه، 
»ثبات  انتخاباتی  تیم  گردهمایی 
گفته  کابل  در  همگرایی«  و 
شخص  و  مالیه  وزارت  که  بود 
سرپرست  قیومی،  محمدهمایون 
از  برخی  این وزارت می خواست 

پروژه های انکشافی مناطق مرکزی 
حذف  ملی  بودجه ی  سند  از  را 
کند، اما او جلو این کار را گرفته 

است.
که  بود  گفته  عبداهلل  آقای 
این  حذف  دلیل  مالیه  وزارت 
از  یکی  خواست  را  پروژه ها 
بانک های تمویل کننده ی افغانستان 

عنوان کرده بوده است.
در اعالمیه ی وزارت مالیه که 
ضمن  شده،  منتشر  )شنبه(  دیروز 
اجرایی،  رییس  ادعای  این  رد 
که  است  شده  گفته  همچنان 
تصمیم  تنهایی  به  مالیه  وزارت 
را  انکشافی  پروژه های  حذف 
وزارت  این  نمی تواند.  گرفته 
از  یک  هیچ  که  گفته  همچنان 
بانک های تمویل کننده ی افغانستان 
پروژه های  حذف  خواستار 

انکشافی نشده است.
»سند  است:  آمده  اعالمیه  در 
و  تصویب  از  بعد  ملی  بودجه ی 
به  را  قانونی  توشیح، حیثیت سند 
خود می گیرد که در آن پروژه ها با 
پیشنهادات  نظریات،  درنظرداشت 
کابینه  اعضای  مردم،  و مالحظات 
به  مطابق  مردم  نمایندگان  و 
افغانستان  انکشافی  اولویت های 

تصویب  از  بعد  و  شده  گنجانیده 
رییس جمهور  توشیح  به  پارلمان 

می رسد.«
اعالمیه  این  در  مالیه  وزارت 
بررسی  در  که  است  کرده  تأکید 
وسط سال، وجوه برخی پروژه ها 
مصارف  ظرفیت  درنظرداشت  با 
ادارات الی ختم سال مالی 1۳98 
تنقیص شده است. یکی از دالیل 
اجراآت  نیز  پروژه ها  این  تنقیص 
اختصاص  و  ادارات  ضعیف 
که  پروژه هایی  به  آن  بودجه ی 
بهتر  اجراآت  دارای  فعالیت شان 

بوده، گفته شده است.
از  همچنان  وزارت  این 
که  است  خواسته  عبداهلل  آقای 
با  را  حکومت  کاری  »روندهای 
نداده  بی جا  ربط  کمپین  پروسه ی 
این  از  را  مردم  عمومی  افکار  و 

منظر مشوش نسازد«.

ارگ  روز:  اطالعات 
گزارش ها  افغانستان  ریاست جمهوری 
در مورد این که در نهمین دور مذاکرات 
امریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطر 
بحث  افغانستان  آینده ی  نظام  روی 
»شایعاتی«  آن را  و  کرده  رد  می شود، 

می داند که حقیقت ندارد.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
)شنبه،  دیروز  که  ریاست جمهوری 
در  خبری  نشست  یک  در  سنبله(   9
زلمی  که  کابل صحبت می کرد، گفت 
وزارت  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد، 
طالبان  نمایندگان  با  امریکا  خارجه ی 
روی چهار موضوع مشخص )تضمین 

مذاکرات  در  شرکت  نیروها،  خروج  تروریزم،  با  مبارزه  در 
بین االفغانی و آتش بس جامع و دایمی( گفت وگو می کند که 

موقف حکومت افغانستان در آن مورد نیز واضح است.
با  که  هستیم  گفته ها  آن  »متوجه  افزود:  صدیقی  آقای 
طالبان  با  یک همسویی  که  توسط حلقات مشخصی  تأسف 
دارند، خارج از خود محل مذاکره، صحبت هایی داشته اند که 
گویا آنچه که در دوحه اتفاق می افتد ربط دارد به نظام آینده ی 
تعیین  افغانستان  مردم  را  افغانستان  آینده ی  نظام  افغانستان. 

کرده و آن جمهوریت است.«
حکومت  مذاکره ی  حدود  و  قرمز  خطوط  که  گفت  او 
تغییر نیست. صدیقی در  قابل  افغانستان جمهوریت است و 
عین حال گفت که نقشه ی راه حکومت افغانستان برای صلح 

براساس خواست جرگه ی مشورتی صلح بوده و این جرگه 
حدود روند صلح را تعیین کرده است.

آقای صدیقی به تاریخ ششم سنبله نیز در یک نشست 
نظر  نقطه  از  افغانستان  دولت  که  بود  گفته  کابل  در  خبری 
سیاسی و نظامی از یک موقف قوی و در عین حال از موقف 

جمهوریت وارد گفت وگو با گروه طالبان خواهد شد.
از سویی هم آقای صدیقی در مورد دور نهم مذاکرات 
امریکا و طالبان نیز گفت: »دیده شود که به چه نتیجه می رسند، 

قرار بود که خلیل زاد به کابل بیاید که هنوز نیامده است.«
دور  این  پایان  از  پس  خلیل زاد  که  گفت  همچنان  او 
گفت وگوها به کابل می آید و حکومت افغانستان را در جریان 

گفت وگوهایش با طالبان، قرار خواهد داد.

ریاست جمهوری  سخن گوی 
گفت هر تالشی که در دوحه صورت 
می گیرد، منتج به ختم جنگ، آتش بس 
و گفت وگوهای مستقیم میان حکومت 

و طالبان شود.
یا  و  خروج  مورد  در  صدیقی 
کاهش نیروهای خارجی در افغانستان 
نیروها  این  کاهش  که  گفت  نیز 
ابراز  او  بود.  خواهد  شرایط  براساس 
مشترک  مبارزه ی  که  کرد  امیدواری 
تروریزم  برابر  در  امریکا  و  افغانستان 

ادامه داشته باشد.
ریاست جمهوری  سخن گوی 
»طالبان، داعش و شمار زیادی  افزود: 
از گروه های تروریستی منافع امنیت ملی امریکا و افغانستان 
را تهدید می کنند. از این رو نیاز است که برای رفع این تهدید 
هردو کشور و کشورهایی که با افغانستان همکارند، مشترکا 

مبارزه کنند.«
این در حالی است که اخیرا مقام های امریکایی اظهارات 
افغانستان  در  کشور  این  نیروهای  مورد حضور  در  متفاوتی 

مطرح کرده اند.
دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا گفته است که پس 
در  امریکایی  سرباز   600 و  هشت هزار  طالبان،  با  توافق  از 

منطقه ای از افغانستان حضور خواهند داشت.
که  است  گفته  اما  امریکا  خارجه ی  وزیر  پمپئو،  مایک 

امریکا به دنبال حضور دایمی در افغانستان نیست.
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خارجـی هماننـد طالبـان از آن به عنـوان ابـزار 
بـه  می توانـد  وقـت  آن  و  می کننـد  اسـتفاده 
تهدید اسـتراتژیک مبدل شـود: »اگر کشـورهای 
همسـایه و قدرت هـای منطقـه ای و جهانـی از 
داعـش منحیـث ابـزار اسـتفاده کنـد، بـه یـک 
خطـر واقعـی تبدیـل می شـود.« او تأکیـد دارد 
کـه در هـر صـورت نبایـد داعـش را دسـت کم 

. فت گر
وزارت دفـاع افغانسـتان امـا می گویـد کـه 
حضور داعش در افغانسـتان نسـبت به یکی-دو 
سـال گذشـته خیلی کم شـده، ضربات سـنگین 
از سـوی نیروهـای امنیتـی بـه ایـن گـروه وارد 
ایـن گـروه در شـرق  مواضـع  اسـت و  شـده 
افغانسـتان از بیـن برده شـده اسـت. فـواد امان، 
معـاون سـخن گوی ایـن وزارت بـه اطالعـات 
روز می گویـد: »فعـال تحـرکات داعـش بسـیار 
محـدود اسـت و نگران کننده نیسـت. همه روزه 
نیروهـای امنیتـی داعشـی ها را تعقیـب می کنند. 
بـرای  افغانسـتان  در  داعـش  کـه  نمی گذاریـم 
خـود جای پـا ایجاد کننـد. همـه روزه حمالت 
علیـه داعـش ادامـه دارد. داعـش را خیلی جدی 

گرفتیـم و تعقیـب می کنیـم.«
آقـای امـان می افزایـد کـه داعـش چطـور 
بـرای  اسـتراتژیک  تهدیـد  یـک  می توانـد 
یـک  درحالی کـه حـاال حتـا  باشـد  افغانسـتان 
ولسـوالی و یـک روسـتا را در کنتـرل ندارنـد: 
می توانـد  صورتـی  در  اسـتراتژیک  »تهدیـد 
باشـد کـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان نتواننـد 
بجنگنـد.  آن هـا  برابـر  در 
نمی تواننـد  آن هـا  امـروز 
در برابـر مـا جنـگ کننـد، 
می آینـد داخـل شـهرهای 
حملـه  غیرنظامیـان  بـر 

» می کننـد.
در  کـه  می گویـد  او 
حضـور  حاضـر  حـال 
داعش در افغانستان خیلی 
محـدود و پراکنـده اسـت 
و ماننـد طالبـان نمی تواند 
جبهـه ای  جنگ هـای 
راه انـدازی کنـد: »در یـک 
سـال یـا شـش مـاه اخیـر 
بـه  داعـش  کـه  ندیدیـم 
شـکل هجومی بـر مواضع 
نیروهـای  پاسـگاه های  و 
حملـه  افغانسـتان  امنیتـی 
کـرده باشـند. قدرت شـان 
فعال به آن اندازه نیسـت.«

چرا دو دیدگاه متضاد؟
مقام هـای  دیـدگاه 

در  داعـش  مـورد  در  افغانسـتان  و  امریکایـی 
افغانسـتان در تضـاد باهـم قـرار دارد. مقام هـای 
در  داعـش  کـه  می گوینـد  همـواره  افغانسـتان 
افغانسـتان شکسـت خـورده اسـت و تهدیـدی 
بـرای کشـور نیسـت، امـا مقام هـای امریکایـی 
داعـش را حتـا پـس از توافـق صلـح بـا طالبان 

می داننـد. تهدیـد  یـک 
 26 در  )پنتاگـن(  امریـکا  دفـاع  وزارت 
سـرطان در گـزارش خـود بـه کنگره گفتـه بود 
که تهدید داعش از افغانسـتان پـس از مذاکرات 
صلـح بـا طالبان ادامه می یابد و شـاخه خراسـان 
گـروه داعـش در شـش مـاه گذشـته )دسـامبر 
2018 تـا آخـر مـاه مـی 2019( در افغانسـتان 
درآورده  کنتـرل  تحـت  را  بیش تـری  مناطـق 
نیـروی  جنـرال  یـک  آن،  از  قبل تـر  اسـت. 
دریایـی امریـکا گفتـه بود که حضـور داعش در 
افغانسـتان یـک چالـش جـدی در برابـر امریکا 

. ست ا
دلـو   20 تاریـخ  بـه  غنـی  رییس جمهـور 
1۳97 در سـفری بـه والیت ننگرهار )خاسـتگاه 
داعش در افغانسـتان( شکسـت والیت خراسان 
داعش در افغانسـتان را رسـما اعالم کرد و آن را 
بـه مردم افغانسـتان تبریک گفـت. بعدتر عبداهلل 
عبـداهلل، رییس اجرایـی در 18 حمـل 1۳98 در 
حاشـیه ی »مجمـع اقتصـادی جهـان دربـاره ی 
خاورمیانـه و شـمال آفریقـا« در اردن گفـت که 
گـروه داعـش در افغانسـتان بـه کمـک مـردم و 
حکومـت افغانسـتان شکسـت خـورده اسـت. 
پـس از آن وزارت امـور داخلـه در دوم جـوزا 
اعـالم کرد که گـروه داعش در میـدان جنگ در 
افغانسـتان شکسـت خورده و تهدیـدی در برابر 

امنیت کشـور نیسـت. 
زبیـر عـارف، معـاون سـخن گوی وزارت 
دفـاع در ماه سـرطان بـه فارن پالیسـی گفته بود 
کـه بیـش از 9۵ درصـد جنگ جویـان داعـش 
در افغانسـتان از بیـن بـرده شـده اسـت. اکنـون 
نیـز وزارت دفـاع می گویـد کـه داعـش در پـی 
حمـالت شـدید و پی درپـی نیروهـای امنیتـی 
در افغانسـتان شکسـت خـورده اسـت و کـدام 

ولسـوالی را در کنتـرل نـدارد.
میـان  کـه  می گویـد  کوهسـتانی  جاویـد 
کاخ سـفید و کابـل اختـالف دیدگاه همیشـگی 
نـه تنهـا در مـورد داعـش، بلکـه در ارتبـاط بـه 
بسـیاری از مسـایل کالن و خصوصـا در بخـش 
امنیتـی و گروه هـای ترویسـتی در افغانسـتان و 
منطقه وجود داشـته اسـت. به گفتـه  ی او، گاهی 
کاخ سـفید نسـبت به قضایای افغانستان دیدگاه 
سـطحی مطـرح کـرده و از حقایق چشم پوشـی 
می کنـد، اما دولـت کابل برعکس در مقابل شـان 

قـرار گرفته اسـت.

آقای کوهسـتانی دلیـل اظهـارات آن چنانی 
بـه  را  داعـش  مـورد  در  امریکایـی  مقام هـای 
مانـدن یا رفتـن امریکایی ها از افغانسـتان مرتبط 
می دانـد و می گویـد کـه امریکایی ها بـه بهانه ی 
افغانسـتان  در  حضورشـان  به دنبـال  داعـش 
اسـت و کوشـش دارد کـه نشـان دهـد داعـش 
از افغانسـتان تهدیـدی علیه منافع امریکا اسـت، 
درحالی کـه تـا کنـون دیده نشـده کـه داعش از 
افغانسـتان تهدیـدی بـرای منافـع امریکا باشـد.
مـورد  در  نیـز  طالبـان  کـه  می افزایـد  او 
دارنـد  نگرانـی  افغانسـتان  حضـور داعـش در 
و در مذاکـرات فعلـی تأکیـد دارنـد کـه امریـکا 
قبـل از خـروج بـه داعـش در افغانسـتان نقطـه 
پایـان بگذارنـد. به گفتـه ی او، اگـر مذاکرات به 
روال عـادی پیـش بـرود، ممکـن اسـت داعش 
به عنـوان مخـل امنیـت در افغانسـتان از سـوی 
امریـکا و اسـتخبارات کشـورهای دیگـر حفـظ 

. د شو
اسـداهلل ندیـم نیـز می گویـد کـه دیـدگاه 
افغانسـتان  در  داعـش  مـورد  در  امریکایی هـا 
بـه رقابت هـای حزبـی  رنـگ سیاسـی دارد و 
یـا  مـورد خـروج  در  متفـاوت  دیدگاه هـای  و 
مانـدن در افغانسـتان ارتبـاط دارد: »بعـد از آغاز 
مذاکـرات بـا طالبـان، امریـکا بـه بزرگ نمایـی 

داعـش شـروع کردنـد.«
اراده  اگـر  کـه  می افزایـد  ندیـم  آقـای 
طرف هـا بـرای صلـح قاطـع باشـد و مذاکـرات 
صلـح موفـق شـود، داعـش دیگـر یـک تهدید 
جـدی بـرای افغانسـتان نیسـت چـون پـس از 
توافـق صلـح، هر نظـام  کـه در افغانسـتان روی 
کار آیـد، قدرتمنـد می شـود: »چون یـک قلمرو 
قابـل مالحظـه که فعال در دسـت طالبان اسـت 
ضمیمـه ی دولـت می شـود و سـاحات تحـت 

کنتـرل داعـش بسـیار کـم می شـود.«

در  افغـان  و  امریکایـی  مقام هـای  دیـدگاه 
همیشـه  افغانسـتان  در  داعـش  مـورد حضـور 
امریکایی هـا  اسـت.  داشـته  قـرار  هـم  مقابـل 
به طـور پیوسـته از افزایـش و بلندرفتـن سـطح 
تهدیدهـای داعش در افغانسـتان اظهـار نگرانی 
ایـن  همیشـه  افغـان  مقام هـای  امـا  کرده انـد، 
گـروه را دسـت کم گرفتـه و در مـواردی آن را 
تازه تریـن  اعـالم کرده انـد. در  شکسـت خورده 
ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمـداهلل  مـورد 
یـک  افغانسـتان  در  داعـش  کـه  گفتـه  کشـور 
تهدیـد  یـک  نـه  اسـت،  تاکتیکـی«  »تهدیـد 

اسـتراتژیک. 
شـماری از کارشناسـان نظامی دیدگاه آقای 
محـب در مـورد داعـش را واقع بینانـه نمی دانند 
و شـماری دیگر تـا حدودی بـا او هم نظرند. اما 
آنچـه  کـه در مـورد آن میـان کارشناسـان توافق 
نظـر وجـود دارد، ایـن اسـت کـه اگـر داعـش 
به صـورت جـدی سـرکوب نشـود و بـا آن هـا 
هماننـد طالبـان بـازی شـود، می توانـد بـه یـک 
تهدید اسـتراتژیک برای افغانسـتان مبدل شـود.
ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمـداهلل 
رادیـو  بـا  گفت وگـو  در  اخیـرا  افغانسـتان 
آشـنای صـدای امریـکا گفتـه کـه گـروه دولت 
اسـالمی )داعـش( برای افغانسـتان یـک »تهدید 
اسـتراتژیک« نیسـت، بلکه یک »تهدید تاکتیکی« 
اسـت. آقـای محـب اسـتدالل کـرده کـه داعش 
نمی توانـد حمایـت مـردم افغانسـتان را جلـب 
کنـد، از ایـن رو ایـن گـروه بـرای افغانسـتان 
یـک »تهدید تاکتیکی« اسـت. او همچنان شـمار 
جنگجویـان داعـش در افغانسـتان را بین 700 تا 
یک هـزار و 200 نفـر گفته که به باور او، شـمار 
زیـاد آنـان گروه های کوچـک طالبان پاکسـتانی 
و جنگ جویانـی چیچینـی، اویغور هـای چین و 

ازبکسـتان اند.
هرچنـد داعـش در پـی حمـالت مـداوم 
هوایـی نیروهـای امریکایـی، نیروهـای افغـان و 
گـروه طالبـان  در یکـی دو سـال اخیـر نسـبت 
بـه سـال های پیـش از آن، تضعیف شـده اسـت 
و حمـالت انتحاری شـان بـر غیرنظامیـان نیـز 
کاهش یافته اسـت، اما از آغاز سـال خورشیدی 
تروریسـتی  رویـداد  ده هـا  میـان  از  کنـون،  تـا 
بـزرگ در افغانسـتان، دسـت کم چهـار حمله ی 
سـازمان دهی  کابـل  در  را  مرگ بـار  انتحـاری 
کـرده که مسـئولیت آن هـا را نیز به عهـده گرفته 
اسـت. بـه تاریـخ 27 اسـد یک سـالن عروسـی 
در غـرب کابـل هـدف حملـه ِی انتحـاری قرار 
گرفـت کـه 92 کشـته و نزدیک بـه 200 زخمی 
برجـای گذاشـت. بـه تاریـخ 28 سـرطان یـک 
دانشـگاه  ورودی  مقابـل  در  انتحـاری  انفجـار 
کابـل رخ داد کـه در آن دسـت کم هشـت نفـر 
جـان باختنـد و  ۳۳ نفـر دیگـر زخمـی شـدند. 
بـه تاریخ 9 جـوزا انفجـار انتحـاری در ورودی 
دانشـگاه نظامـی مارشـال فهیم در کابـل رخ داد 
کـه منجـر به کشته شـدن دسـت کم شـش نفر و 
زخمی شـدن 16 نفر دیگر شـد. در ۳1 حمل در 
حمله ی مهاجمان مسـلح بـر وزارت مخابرات و 
تکنالـوژی معلوماتی دسـت کم 10 نفـر از جمله 
هفـت غیرنظامـی و سـه نظامی کشـته شـدند. 

مسـئولیت بییش تـر حمـالت این چنینـی را 
در سـال جـاری خورشـیدی گـروه طالبـان بـه 
عهـده گرفتنـد، امـا مسـئولیت چندیـن حمله ی 
خونیـن دیگـر را هیـچ فـرد و گروهـی به دوش 

فتند. نگر
اولیـن  از  یکـی  و  مهم تریـن  داعـش، 
شـاخه های برون مـرزی اش را تحت نـام والیت 
خراسـان دولـت اسـالمی در شـرق افغانسـتان 
تأسـیس کـرد. در 20 جـدی 1۳9۳، ائتالفـی از 
فرماندهـان ناراضـی جنبـش طالبـان افغانسـتان 
و فرماندهـان فـراری تحریـک طالبان پاکسـتان 
از جنـوب دیورنـد بـه رهبـری حافـظ سـعید، 
در یکـی از دره هـای ولسـوالی اچیـن والیـت 
ننگرهـار، خبر تأسـیس والیت خراسـان داعش 
را اعـالم کردنـد. دو هفته و چنـد روز بعد در 7 
دلو همان سـال، ابومحمد العدنانی، سـخن گوی 
داعـش، بیعـت حافظ سـعید با ابوبکـر البغدادی 
را پذیرفـت و در یـک پیـام ویدیویـی، تأسـیس 
شـاخه ی برون مـرزی این گروه در افغانسـتان را 

به صـورت رسـمی اعـالم کـرد.
داعش تهدید تاکتیکی یا استراتژیک؟

دیدگاه هـا در مـورد داعـش و تهدیـدی که 
ایـن گـروه می تواند متوجه افغانسـتان کند، میان 
مقام هـای امریکایی و افغانسـتان، و کارشناسـان 

مسـایل امنیتـی و نظامی متفاوت اسـت.
مسـایل  کارشـناس  کوهسـتانی،  جاویـد 
در  داعـش  کـه  می گویـد  نظامـی  و  امنیتـی 
صورتی کـه سـرکوب نشـود، ماننـد طالبـان یک 
تهدیـد اسـتراتژیک اسـت، چـون به گفتـه ی او، 
در  افغانسـتان و  در چنـد ولسـوالی در شـرق 

برخـی مناطـق مرکـزی و شـمالی کشـور نفـوذ 
بالقـوه و جبهـات فعـال دارد.

آقـای کوهسـتانی در صحبـت بـا اطالعات 
را  کشـور  ملـی  امنیـت  مشـاور  دیـدگاه  روز 
»شـاید  می گویـد:  و  نمی دانـد  واقع بینانـه 
صحبت هـای محب ناشـی از عـدم آگاهی اش از 
حضـور داعش و شـناختش از این گروه باشـد، 
چـون بیش از پنج سـال می شـود کـه داعش در 
افغانسـتان حضور مسـتقیم دارد و در چهار سال 
گذشـته به طـور مرتـب و دوامـدار بـا نیروهـای 
امنیتـی افغانسـتان درگیـر بـوده اسـت. بـه ایـن 
لحـاظ، ایـن سـطح دیـد و کمبـود معلومـات 
مشـاور شـورای امنیت ملـی را نشـان می دهد.«

از سـوی دیگـر کوهسـتانی می گویـد کـه 
شـاید مقام هـای افغانسـتان به صـورت عامدانـه 
کوشـش کننـد کـه به خاطـر نیرومند نشـان دادن 
افغانسـتان  در  حقایـق  از  افغانسـتان،  دولـت 
چشم پوشـی کننـد، طـوری کـه در گذشـته در 
مـورد طالبـان نیـز چنین اظهـار نظر می شـد، اما 
طالبـان امـروز بیـش از حد قدرت گرفته اسـت. 
او تأکیـد دارد کـه این گونـه اظهـارات نمی تواند 

بـه امنیـت افغانسـتان کمـک کند.
اسـداهلل ندیم، کارشـناس دیگـر امور امنیتی 
و نظامـی می گویـد کـه او با مشـاور امنیت ملی 
اسـت، چـون خاسـتگاه  تـا حـدودی هم نظـر 
مردمـی  پایـگاه  و  نیسـت  افغانسـتان  داعـش، 
نـدارد. امـا او اضافـه مـی کنـد در صورتی کـه 
داعش در افغانسـتان سـرکوب نشود، کشورهای 

عصمت اهلل سروش

داعش در افغانستان؛ 
تهدید استراتژیک یا تاکتیکی؟

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی 
افغانستان اخیرا در گفت وگو با 
رادیو آشنای صدای امریکا گفته 
که گروه دولت اسالمی )داعش( 
برای افغانستان یک »تهدید 
استراتژیک« نیست، بلکه یک 
»تهدید تاکتیکی« است. آقای 
محب استدالل کرده که داعش 
نمی تواند حمایت مردم افغانستان 
را جلب کند، از این رو این گروه 
برای افغانستان یک »تهدید 
تاکتیکی« است. او همچنان 
شمار جنگجویان داعش در 
افغانستان را بین ۷۰۰ تا یک هزار 
و ۲۰۰ نفر گفته که به باور او، 
شمار زیاد آنان گروه های کوچک 
طالبان پاکستانی و جنگ جویانی 
چیچینی، اویغور های چین و 
ازبکستان اند.
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عبیداهلل مهدی 

بـه جمهوری لهسـتان/ پولنـد آمدم تا 
مخوف تریـن و شـوم  ترین پـاره ی کـره  ی 
زمیـن را از نزدیـک ببینـم. در ایـن کشـور 
زیبا و سرسـبز در مرکز اروپـا، بزرگ ترین 
جنایـت تاریـخ انسـان علیـه انسـان رقـم 

خورده اسـت: هولوکاسـت!
مـن بـرای درک رویدادهـا و وقایـع 
جنـگ جهانـی دوم بـه چندیـن موزیم در 
کشـورهای مختلـف اروپایـی سـر زده ام. 
جنـگ جهانـی دوم بزرگ تریـن جنـگ بـا 
بیش تریـن تعـداد تلفـات و تأثیرگذارترین 
واقعـه ی تاریخـی در دوران معاصر اسـت. 
نتایـج جنگ جهانی دوم اسـت کـه دنیا را 
بـه شـکل کنونـی اش درآورده و برنـدگان 
امنیـت  دایمـی شـورای  جنـگ، اعضـای 
به وجودآمـدن  متحدنـد.  ملـل  سـازمان 
مسـتعمرات  آزادی  اسـراییل،  کشـور 
سـازمان  ایجـاد  فرانسـوی،  و  بریتانیایـی 
بیـن  سـرد  جنـگ  آغـاز  و  متحـد  ملـل 
قدرت هـای غربـی و بلـوک شـرق، همـه 
جهانـی  جنـگ  پس لرزه هـای  و  پیامدهـا 

دوم انـد.
کشـورهای  در  تاسـف  کمـال  بـا 
دیـده  ایـران،  و  افغانسـتان  فارسـی زبان 
می شـود کـه در مـورد رویدادهـای جنگ 
بـه  ناقـص  و  اشـتباه  اطالعاتـی  جهانـی، 
از  برخـی  می شـود.  داده  مـردم  خـورد 
مسـئولین حکومتـی به صـورت یکدسـت 
نسل کشـی یهودیـان زیـر نام هولوکاسـت 
تـا  می داننـد.  دروغیـن  و  بی اسـاس  را 
جایـی کـه یک تعـداد جوانـان عکس های 
هیتلـر را به عنـوان یک جنگ آور شـجاع و 
قهرمـان میـدان، در نمایه هـای فیس بـوک 
و انسـتاگرام خـود می گذارنـد. بـا آن کـه 
روزانـه به صـورت میانگین ده هـزار نفر از 
اردوگاه مـرگ آوشـویتس دیـدن می کنند، 
ولـی تعـداد فارسـی زبانانی کـه ایـن مرکز 
سـالخی را دیده انـد هنـوز کم اسـت. پس 
از مشـاهده ی آوشـویتس خـود را موظف 
دانسـتم که چشـم دیدهای خود را بنویسم 

کنم. نشـر  و 

تـا پایـان جنـگ در آن جـا به سـر برنـد. به 
ایـن ترتیـب هـر خانـواده تـالش می کـرد 
کـه مهم ترین و بـا ارزش ترین داشـته های 
خـود را بـا خـود بگیـرد. اگر می دانسـتند 
اردوگاه مـرگ می رونـد،   بـه جانـب  کـه 
وسـایل شـخصی ماننـد برس مـو، قیچی،  
لبـاس، وسـایل غذاخـوری و غیـره را بـا 

نمی آوردنـد. خـود 
زمانـی کـه دروازه هـای قطـار را بـر 
تـا  عنـوان  بـه هیـچ  قربانیـان می بسـتند، 
رسـیدن بـه اردوگاه مـرگ بـاز نمی کردند. 
هشـت  تـا  سـفر  ایـن  کـه  بـود  ممکـن 
شـبانه روز بـه درازا بکشـد. در هـر واگـن 
بـه تعـداد 60 انسـان را در شـرایطی عازم 
امـکان  نـه  اردوگاه مـرگ می کردنـد کـه 
حاجـت  رفـع  و  تشـناب  بـه  دسترسـی 
موجـود بـود و نـه از غـذا و آب خبـری. 
بـه ایـن ترتیـب، 2۵ درصـد افـراد پیـش 
از رسـیدن بـه ارودگاه مـرگ در راه تلـف 
مـی شـدند و سـایر مسـافرین بایـد بـوی 
را  خـود  مدفـوع  و  اجسـاد  فاسدشـدن 
تحمـل  نهایـی  مقصـد  بـه  رسـیدن  تـا 

می کردنـد.
اردوگاه  دیـدن  رهنمـای  از  مـن 
از  را  مـا  تـا  خواسـتم  آوشـویتس 
همـان  و  بگذارنـد  مسـیری  همـان 
مراحلـی را بـه مـا نشـان دهد کـه بر 
سـر راه قربانیـان قـرار داشـت. وقتی 
شـدیم  محوطـه  وارد  اصلـی  در  از 
مرکـز  فرماندهـی  سـاختمان  از  و 
عبـور کردیـم، مسـیر خـط آهـن را 
دنبـال کردیـم و بـه ایسـتگاه آخـری 
رسـیدیم. یـک واگـن از همـان زمان 
در داخـل اردوگاه باقـی مانده اسـت. 
ایـن واگـن بـرای انتقال وسـایل بوده 
و مجـرای تهویـه نـدارد. وقتـی کـه 
ارودگاه  داخـل  بـه  هـا  واگـن  ایـن 
آن  از  جدیـد  قربانیـان  می رسـیدند، 
پیـاده شـده و وارد میـدان می شـدند. 
یـک تعـداد زندانیانـی کـه از قبـل در 
این جـا بودنـد،  موظـف به پـاک کاری 
داخـل واگـن از اجسـاد فاسدشـده و 
کنـار  از  می شـدند.  انسـان  مدفـوع 
خـط آهـن گذشـتیم و بـر سـر یـک 
ایـن  در  گرفتیـم.  قـرار  چهـارراه 
اس اس  سـازمان  داکترهـای  نقطـه، 
راسـت  یـا  چـپ  اشـاره ی  یـک  بـا 
کسـانی  چـه  کـه  می کردنـد  تعییـن 
کشـته  کسـانی  و چـه  بماننـد  زنـده 
شـوند. مـا به دنبـال رد پـای مـرد گان 
رفتیـم.  گاز  اتاق هـای  به جانـب  و 
کـودکان و افراد کهن سـال به سـرعت 
بـه ایـن مسـیر سـوق داده می شـدند 
در  طوالنـی  اقامتـی  آن کـه  بـدون  و 
اردوگاه داشـته باشـند، بـه اتاق هـای 
مرگ فرسـتاده می شـدند. کسـانی که 

جنـگ جهانـی دوم از حملـه ی آلمان 
بـر پولنـد در سـپتامبر 19۳9 شـروع شـد. 
پـس از آن فرانسـه و بریتانیـا بـه آلمـان 
اعـالن جنـگ دادنـد و بـه ایـن ترتیـب، 
جنـگ بـه کشـورهای بیش تـری کشـیده 
شـد. هیـچ کشـوری در جهـان، از تبعـات 
ویرانگـر جنـگ بی نصیـب نمانـد و تأثیـر 
جنـگ به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
موجـب رنـج و زحمـت تمـام انسـان ها 
بـاالی  کـه  فشـاری  و  ظلـم  امـا  شـد. 
تحمیـل  پولنـد  و  شـرقی  اروپـای  مـردم 
بـود  دنیـا  جـای  همـه  از  بیش تـر  شـد، 
بیسـت ویکم  قـرن  انسـان های  بـرای  کـه 
سـال  شـش  در  اسـت.  تصـور  غیرقابـل 
اشـغال این کشـورها توسـط آلمـان نازی، 
وحشـیانه ترین واقعـات تاریخـی در ایـن 
کشـورها صورت گرفـت. از کوچ اجباری 
میلیون هـا انسـان گرفتـه تا نسل کشـی های 
بـاالی  شـیمایی  آزمایش هـای  و  صنعتـی 
بـدن قربانیـان. از یک طرف، این کشـورها 
تاریـخ  جنگ هـای  بزرگ تریـن  میـدان 
اردوگاه هـای  دیگـر،  طـرف  از  و  بودنـد 
در  مـرگ،  اردوگاه هـای  و  اجبـاری  کار 
ایـن کشـورها قـرار داشـتند. برتری طلبـی 
نـژادی و باورمنـدی بـه »نـژاد برتـر« یکی 
در  زمـان  آن  پرطرفـدار  تیوری هـای  از 
دشمن تراشـی های  بـرای  و  بـود  آلمـان 
اکادمیـک  و  علمـی  بسـتر  نـازی،   رژیـم 
و  کوچی هـا  یهودیـان،  می کـرد.  ایجـاد 
پسـت  »نژادهـای  به عنـوان  سیاه پوسـتان 
نـازی،  یـاد می شـدند. حـزب  و کثیـف« 
یهودیـان را مسـئول درجـه یک شکسـت 
آلمـان در جنگ جهانی اول و ورشکسـتی 

می دانسـت.  خـود  اقتصـادی 
پولنـد و در 1۵0  در جنـوب غربـی 
از  یکـی  کراکـوف،  شـهر  کیلومتـری 
منطقـه ی  در  پولنـد  ارتـش  پایگاه هـای 
آوشـویتس قـرار دارد. آلمانی هـا پـس از 
اشـغال پولنـد در آغاز جنـگ جهانی دوم، 
ایـن منطقـه را به عنـوان زنـدان و اردوگاه 
کار اجبـاری برای اسـیران جنگی اسـتفاده 

از رهنمایـم پـوزش خواسـتم و برای چند 
دقیقه  در گوشـه ای نشسـتم و تالش کردم 
آنچـه را کـه دیـده ام زودتر فرامـوش کنم.
پایـان  کـه  کـردم  فکـر  خـود  بـا 
سـر  بـر  تعصـب  و  نـژادی  برتری طلبـی 
آن  انتخـاب  در  انسـان ها  کـه  مسـایلی 
زبـان،  قـوم،  )ماننـد  نداشـته اند  نقشـی 
محـل تولـد، رنـگ و حتـا دیـن( همیـن 
میلیون هـا  اسـت.  مـرگ  اردوگاه هـای 
مترقی تریـن  از  یکـی  توسـط  انسـان 
ملت هـای جهـان، یعنـی آلمـان، بـا چنین 
روش شـرم آوری قتل عـام شـدند؛ چـون 
کـه گویـا از نـژاد برتـر )آریایـی( نبودنـد. 
انسـان هایی کـه خـود را برتـر از دیگـران 
می دانسـتند، جنگـی را بـه راه انداختند که 
بالـغ بـر هفتـاد میلیـون تـن در آن کشـته 
شـدند و بشـریت را در غـم و درد فـرو 
بـرد. دانـش و صنعـت و فرهنـگ یکی از 
پیشـرفته ترین ملت هـای جهـان، در حـد 
کوره هـای آدم سـوزی تنزیـل مقـام یافت. 

لکـه ای شـرم بـر جبیـن انسـانیت! 
خـواب  اتاق هـای  بـه  آن  از  پـس 
زندگـی  شـرایط  و  رفتیـم  زندانیـان 
روزمـره ی زندانیـان را دیدیـم. در هر یک 
از ایـن اتاق هـای بـزرگ یک هـزار انسـان 
زندگـی می کرده انـد. هـر تخـت خـواب 
شـامل سـه طبقـه و در هـر طبقـه 6 تـا 8 
واگیـر و  آدم می خوابیدنـد. مریضی هـای 
سـاری و گرسـنگی های تحمیلـی، موجب 
مرگ هـای دسـته جمعی و زندگـی نهایـت 
اسـت.  می شـده  انسـان ها  ایـن  دردنـاک 
یکـی از ایـن اتاق هـای بزرگ،  دستشـویی 
یـا تشـناب عمومـی بـوده اسـت. در ایـن 
اتـاق سـوراخ های فراوانـی در کنـار هـم 
قـرار دارنـد که زندانیـان بایـد در کنار هم 
مدفـوع می کردنـد و در هـر روز دو بار، به 
این جـا می آمدنـد. بـرای هـر دو هـزار نفر 
فقـط سـه سـوراخ بوده اسـت و براسـاس 
انضبـاط اردوگاه، تمـام دوهـزار نفـر بایـد 
اسـتفاده  سـوراخ  سـه  از  دقیقـه،   ده  در 
می شـدند.  بیـرون  آن جـا  از  و  می کردنـد 
رفـع حاجـت در هر جـای دیگـری به غیر 
از ایـن اتاق، مجازات مرگ داشـته اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب تعـداد زیـادی از زندانیان 
یگانـه راه چـاره را در این یافتـه بودند که 
مدفـوع  خـود  غذاخـوری  کاسـه های  در 
کننـد و در وقـت تعیین شـده آن را با خود 
بـه ایـن اتـاق عمومـی بیاورنـد. پـس از 
آن دوبـاره از آن کاسـه ها بـرای خـوردن 
غـذا اسـتفاده کنند. غـرور، عـزت نفس و 

توانایـی کار فزیکـی را داشـتند بـه جانب 
می شـدند.  راهنمایـی  زنـدان  اتاق هـای 
تمـام وسـایل و دارایی هـای افـراد از آنان 
گرفتـه می شـد و با ایـن وعـده ی دروغین 
کـه بعـد از حمـام، می تواننـد وسایل شـان 
اتاق هـای  بـه  را  آن هـا  بگیرنـد،  پـس  را 
حمـام قالبـی می فرسـتادند که دیـو مرگ 

بـود.  منتظرشـان 
اتـاق حمـام  ایـن  وقتـی کـه داخـل 
گاز مرگ بـار شـدم،  مـو بـر تنـم راسـت 
مـن  بـر  عجیـب  فشـار  یـک  و  شـد 
کـه  کـردم  احسـاس  گشـت.  مسـتولی 
صـدای فریادهـا و زجه  هـای صدهاهـزار 
انسـان های  کـودکان،  شـامل  قربانـی 
انسـان های  و  جسـمی  معلولیـت  دارای 
وارد  وقتـی  کـه  می شـنوم  را  بی گناهـی 
ایـن اتاق هـای سـرد و بی روح می شـدند، 
ناگهـان درهـا بسـته می شـد و از هواکـش 
بـاالی اتـاق،  مـواد زهـری )زایکلـون ب( 
باالی شـان پرتـاب می شـد. ایـن مـواد بـا 
مخلوط شـدن بـا هـوای اتـاق، بـه زهـری 
قـوی تبدیـل می شـد و قربانیـان بـا تنفس 
هـوای مسـموم، پس از چند دقیقـه به قتل 
می رسـیدند. از ایـن اتـاق که شـاهد مرگ 
هـزار  صدهـا  فجیعانـه ی  و  وحشـتناک 
انسـان بـوده اسـت، بیـرون شـدم و دیگر 
نداشـتم. در  را  ایسـتادن در آن جـا  تـوان 
اتـاق پهلو بـرای چند لحظه توقـف کردم. 
راهنمایـم برایم گفت کـه از این اتاق ها در 
ایـن اردوگاه پنـج تـا بوده انـد و آلمانی هـا 
در زمان شکسـت و عقب نشـینی از پولند، 
بـرای آن کـه سـند ایـن جنایـت هولنـاک 
تاریخی شـان مخفـی بماند،  بعضـی از این 
اتاق هـا را منفجـر کردنـد کـه خرابه هـای 
آن هنوز پابرجاسـت. در اتاقی که ایسـتاده 
از  را  انسـان ها  بی جـان  اجسـاد  بودیـم، 
دندان هـای  و  می آوردنـد  گاز  اتاق هـای 
مصنوعی و موهای سـر آنـان را می کندند. 
در پیـش روی مـن چهـار حلقـه کـوره ی 
بـزرگ قـرار داشـت کـه اجسـاد انسـان ها 
را در درون آن هـا می سـوزاندند! مـن برای 
را  آدم سـوزی  کوره هـای  نخسـتین بار 
دیـدم. ایـن نخسـتین بار در تاریـخ خونین 
بشـر بوده اسـت کـه انسـان ها را به روش 
صنعتـی و با اسـتفاده از آخرین تکنولوژی 
آن زمـان،  قتـل عـام می کرده انـد. خـودم 
را در برابـر ایـن همـه فشـار و تماشـا و 
درک حالتـی کـه بـر میلیون هـا انسـان بـه 
این روش گذشـته اسـت،  ناتـوان یافتم. از 
کنـار کوره هـای آدم سـوزی بیرون شـدم و 

کردند. اما تعداد بسـیار زیـاد این زندانیان،  
باعـث شـد کـه پنج مرکـز دیگـر در پولند 
را نیـز بـه همیـن منظـور ایجاد و اسـتفاده 
کننـد. آن ها آوشـویتس را توسـعه دادند و 
زمینـی بـه انـدازه ی دوصـد میـدان فوتبال 
را بـرای ایـن منظـور اختصـاص دادنـد. 
در ظاهـر، ایـن مرکـز یـک زنـدان عـادی 
بـود. امـا در عمـل، یـک بخـش مخـوف 
و ترسـناک ولـی پنهـان دیگـر نیـز در آن 
مرکـز فعالیـت می کـرد کـه عبارت بـود از 

مـرگ. اردوگاه 
قربانیـان ایـن برنامـه، بیش تـر از همه 
یهودیـان بودنـد. در جریان جنـگ جهانی 
دوم،  بالـغ بـر شـش میلیـون یهـودی اروپا 
جـان خـود را از دسـت دادنـد. براسـاس 
گزارش هـای رسـمی، از هـر سـه یهـودی 
اروپـا فقـط یک نفـر در پایان جنـگ زنده 
حـدود  یهودیـان،   کنـار  در  بـود.  مانـده 
و  دوصـد  و  کوچـی  کولـی/  نیم میلیـون 
نیـز  معلولیـت  دارای  انسـان  پنجاه هـزار 
در جریـان هولوکاسـت بـه قتل رسـیدند. 
بزرگ تریـن کشـتارگاه این رونـد، اردوگاه 
مرگ آوشـویتس اسـت که یـک میلیون و 
یک صـد هـزار یهـودی در کنـار 2۵ هـزار 
کوچـی/ کولـی رومانیایی، شـماری زیادی 
دارای  انسـان های  همجنسـگرایان،  از 
معلولیـت جسـمی، عقب مانده هـای ذهنی 
و فعـاالن مدنـی و سیاسـی پولنـد جـان 

خـود را در این جـا از دسـت داده انـد.
ایـن افراد از سراسـر اروپا بـا قطار به 
این مرکز آورده می شـدند. سازمان اس اس 
)گروهـی از داوطلبـان شـبه نظامـی رژیم 
آلمان نازی که مسـئول اصلی هولوکاسـت 
شـناخته می شـوند( برنامـه ی منظمی برای 
جمـع آوری و انتقـال قربانیـان از سراسـر 
اروپـا بـه اردوگاه هـای مـرگ ترتیـب داده 
ایـن  بـه  متناسـب  آهنـی  بودنـد و خـط 
برنامـه سـاخته شـده بـود. بـرای آن کـه از 
شـورش و اغتشـاش قربانیـان جلوگیـری 
شـود، بـه آن هـا گفتـه می شـد کـه ایشـان 
کـه  می کننـد  منتقـل  دیگـری  به جـای  را 

اردوگاه مرگ »آوشویتس«

زمانی که دروازه های 
قطار را بر قربانیان 
می بستند، به هیچ عنوان 
تا رسیدن به اردوگاه 
مرگ باز نمی کردند. 
ممکن بود که این سفر 
تا هشت شبانه روز به 
درازا بکشد. در هر واگن 
به تعداد ۶۰ انسان را در 
شرایطی عازم اردوگاه 
مرگ می کردند که نه 
امکان دسترسی به 
تشناب و رفع حاجت 
موجود بود و نه از غذا و 
آب خبری. به این ترتیب، 
۲۵ درصد افراد پیش از 
رسیدن به ارودگاه مرگ 
در راه تلف می شدند 
و سایر مسافرین باید 
بوی فاسدشدن اجساد و 
مدفوع خود را تا رسیدن 
به مقصد نهایی تحمل 
می کردند.
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جلیل رونق

حمله ی طالبان بر شهر قندوز؛ 
وزیران داخله و دفاع به این  شهر رفتند

حوالی  طالبان  گروه  جنگ جویان 
 9 )شنبه،  دیروز  بامداد   1:۳0 ساعت 
قندوز  شهر  در  قسمت  چهار  از  سنبله( 
کردند.  حمله  کشور  شمال شرق  در 
امور  و  ملی  دفاع  وزارت های  مقام های 
تلفات  با  حمله  این  که  می گویند  داخله 
دفع  طالبان،  جنگ جویان  بر  سنگینی 
از  شماری  اما  حال  این  با  است.  شده 
مقام های محلی که عصر دیروز )شنبه(  به 
روزنامه اطالعات روز معلومات می دادند، 
می گویند که درگیری های »شدیدی«  میان 
نیروهای دولتی و جنگ جویان طالبان در 

قسمت هایی از شهر قندوز جریان دارد.
اندرابی،  مسعود  و  خالد  اسداهلل 
امور  و  ملی  دفاع  وزارت های  سرپرستان 
رسانه ای  مصاحبه ی  یک  در  که  داخله 
گفتند که جنگ جویان  صحبت می کردند، 
آمده  قندوز  شهر  نزدیکی های  تا  طالبان 
نیروهای  مقاومت  به خاطر  اما  بودند، 
شده  شهر  داخل  کشور  امنیتی  و  دفاعی 
اعزام  با  تأکید کردند که  آنان  نتوانسته اند. 
نیروهای تازه نفس در قندوز، جنگ جویان 
زده  بیرون  نیز  شهر  حومه های  از  طالبان 

خواهند شد.
حسینی،  سیدسرور  حال،  همین  در 
قندوز  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
روزنامه  به  دیروز  بعدازظهر  سه  ساعت 
اطالعات روز گفت که نیروهای کماندوی 
ارتش و نیروهای ویژه ی ارتش و پولیس 
عملیات  و  شده اند  اعزام  قندوز  شهر  در 
تصفیوی از وجود جنگ جویان طالبان در 

حومه های این شهر آغاز شده است.
شورای  عضو  عبداهلل،  موالنا  اما 
والیتی این والیت این گفته های مقام های 
فرماندهی  و  داخله  و  دفاع  وزارت های 
که  می گوید  کرده،  رد  را  قندوز  پولیس 
با شدت تمام  در داخل شهر  درگیری ها 
قندوز جریان دارد: »جنگ جویان طالبان و 
نیروهای دولتی در داخل شهر قندوز با هم 
در  نیز  مردم  و  است  فلج  بازار  درگیرند، 
از تسلط طالبان  مانده اند. همه  جنگ گیر 
میان  در  ماندن  توان  نه  نگرانند؛  شهر  بر 
از  فرار  برای  راهی  هم  نه  و  است  جنگ 
جنگ. اگر به زودی اقدام نشود، ما شاهد 

فاجعه ی هولناکی خواهیم بود.«
حمالت شان  طالبان  جنگ جویان 
سه درک،  ساحات  از  سمت  چهار  از  را 
در  سه صدفامیلی،  جنوب غرب،  در 

از رهنمایـم پـوزش خواسـتم و برای چند 
دقیقه  در گوشـه ای نشسـتم و تالش کردم 
آنچـه را کـه دیـده ام زودتر فرامـوش کنم.
پایـان  کـه  کـردم  فکـر  خـود  بـا 
سـر  بـر  تعصـب  و  نـژادی  برتری طلبـی 
آن  انتخـاب  در  انسـان ها  کـه  مسـایلی 
زبـان،  قـوم،  )ماننـد  نداشـته اند  نقشـی 
محـل تولـد، رنـگ و حتـا دیـن( همیـن 
میلیون هـا  اسـت.  مـرگ  اردوگاه هـای 
مترقی تریـن  از  یکـی  توسـط  انسـان 
ملت هـای جهـان، یعنـی آلمـان، بـا چنین 
روش شـرم آوری قتل عـام شـدند؛ چـون 
کـه گویـا از نـژاد برتـر )آریایـی( نبودنـد. 
انسـان هایی کـه خـود را برتـر از دیگـران 
می دانسـتند، جنگـی را بـه راه انداختند که 
بالـغ بـر هفتـاد میلیـون تـن در آن کشـته 
شـدند و بشـریت را در غـم و درد فـرو 
بـرد. دانـش و صنعـت و فرهنـگ یکی از 
پیشـرفته ترین ملت هـای جهـان، در حـد 
کوره هـای آدم سـوزی تنزیـل مقـام یافت. 

لکـه ای شـرم بـر جبیـن انسـانیت! 
خـواب  اتاق هـای  بـه  آن  از  پـس 
زندگـی  شـرایط  و  رفتیـم  زندانیـان 
روزمـره ی زندانیـان را دیدیـم. در هر یک 
از ایـن اتاق هـای بـزرگ یک هـزار انسـان 
زندگـی می کرده انـد. هـر تخـت خـواب 
شـامل سـه طبقـه و در هـر طبقـه 6 تـا 8 
واگیـر و  آدم می خوابیدنـد. مریضی هـای 
سـاری و گرسـنگی های تحمیلـی، موجب 
مرگ هـای دسـته جمعی و زندگـی نهایـت 
اسـت.  می شـده  انسـان ها  ایـن  دردنـاک 
یکـی از ایـن اتاق هـای بزرگ،  دستشـویی 
یـا تشـناب عمومـی بـوده اسـت. در ایـن 
اتـاق سـوراخ های فراوانـی در کنـار هـم 
قـرار دارنـد که زندانیـان بایـد در کنار هم 
مدفـوع می کردنـد و در هـر روز دو بار، به 
این جـا می آمدنـد. بـرای هـر دو هـزار نفر 
فقـط سـه سـوراخ بوده اسـت و براسـاس 
انضبـاط اردوگاه، تمـام دوهـزار نفـر بایـد 
اسـتفاده  سـوراخ  سـه  از  دقیقـه،   ده  در 
می شـدند.  بیـرون  آن جـا  از  و  می کردنـد 
رفـع حاجـت در هر جـای دیگـری به غیر 
از ایـن اتاق، مجازات مرگ داشـته اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب تعـداد زیـادی از زندانیان 
یگانـه راه چـاره را در این یافتـه بودند که 
مدفـوع  خـود  غذاخـوری  کاسـه های  در 
کننـد و در وقـت تعیین شـده آن را با خود 
بـه ایـن اتـاق عمومـی بیاورنـد. پـس از 
آن دوبـاره از آن کاسـه ها بـرای خـوردن 
غـذا اسـتفاده کنند. غـرور، عـزت نفس و 

تلفات سنگین طالبان
به  قندوز  عامه ی  صحت  رییس 
از  که  می گویند  روز  اطالعات  روزنامه 
کنون  تا  قندوز،  شهر  در  طالبان  یورش 
به شفاخانه ها در  پنج کشته و 72 زخمی 
او،  گفته ی  به  شده اند.  منتقل  شهر  این 
نیروهای  سرباز  دو  شامل  کشته شدگان 
دولتی و سه غیرنظامی و زخمیان نیز همه 

غیرنظامی اند.
سخن گوی وزارت داخله نیز می گوید 
ضدحمله ی  نتیجه ی  در  کنون  تا  که 
امنیتی و دفاعی، ۵6 جنگ جوی  نیروهای 
کلیدی شان  فرمانده  دو  به شمول  طالبان 
کشته شده اند. او تأکید می کند که این آمار 

ابتدایی است.
نشر  با  طالبان  گروه  هم،  سویی  از 
ویدیویی از تسلیم شدن نیروهای دفاعی و 
امنیتی، ادعا کرده است که تعدادی زیادی 
از نیروهای دولتی به آنان تسلیم و تعدادی 
هم کشته و یا توسط این گروه به گروگان 

گرفته شده  اند.
حمله  یک  دیروز  شام  همچنان 
داد.  رخ  قندوز  شهر  در  نیز  انتحاری 
انفجار  این  وقوع  قندوز  والی  سخن گوی 
رییس  کرد.  تایید  روز  اطالعات  به  را 
اطالعات  به  قندوز  والیت  عامه  صحت 
زخمی  تن   9 انفجار  این  در  گفت،  روز 
هستند.  غیرنظامیان  تمام زخمیان  شده اند. 
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  برخی 
ده  و  پولیس  فرمانده  استانکزی،  منظور 
نیروی دیگر نیز در میان زخمیان شامل اند. 
شده  گفته  گزارش ها  برخی  در  همچنین 
پولیس  فرماندهی  سخن گوی  که  است 
حمله  این  قربانیان  جمع  در  نیز  قندوز 

است.
وزارت  سخن گوی  ارتباط  این  در 
داخله از کشته شدن 10 تن در این حمله 
انفجار  »نوعیت  است:  گفته  و  داده  خبر 
گزارش  بعدا  زخمی ها  و  شهدا  هویت  و 

می شود.«
را  حمله  این  مسئولیت  طالبان  گروه 
بر عهده گرفته و مدعی شده است که به 
شمول فرمانده پولیس، ده ها نیروی امنیتی 

در این حمله انتحاری کشته شده اند.
پیشینه ی سقوط قندوز به دست طالبان

قندوز در همسایگی والیت های تخار، 
بغالن، سمنگان و بلخ به عنوان مرکز زون 
به خاطر  والیت  این  می باشد.  شمال شرق 

کرامـت انسـانی قربانیان را بـه این ترتیب 
نابـود می شـدند.

به قسـمت قدیمی و اصلی آوشویتس 
رفتیـم و موزیـم آثـار به جامانـده از ایـن 
دیدیـم.  نزدیـک  از  را  تاریخـی  جنایـت 
بیش تـر وسـایلی را کـه از زندانیـان گرفته 
بودنـد حاال وجود نـدارد. اشـیای باارزش 
و پـول درجـا از آن هـا دزدیـده می شـده 
و چیزهـای باقی مانـده،  نابـود می گردیـده 
اسـت. حتـا بخش هـای از ایـن وسـایل و 
لباس هـا را ضدعفونـی و دسـته بندی کرده 
و بـا قطـار بـه آلمـان می فرسـتاده اند. امـا 
بـا توجـه بـه این کـه در حـدود یک ونیـم 
کشـته  اردوگاه  ایـن  در  انسـان  میلیـون 
وسـایل  خروارهـا  هـم  هنـوز  شـده اند، 
قربانیـان وجـود دارد. اتاقـی پر از شـانه ی 
مـو و وسـایل حمـام، اتاقـی پـر از عینک، 
پاهـای مصنوعـی و عصـا،  از  پـر  اتاقـی 
چنـد اتـاق لبریـز از کفش هـای کـودکان، 
زنـان و مـردان و اتاقـی لبریز از موی سـر 
انسـان! وقتی کـه به اتاق آخری رسـیدم و 
در پشـت یـک شیشـه ی بزرگ، موی سـر 
ده هـا هزار انسـان را دیدم چنـان حالتی بر 
مـن وارد شـد کـه ضعـف و سسـتی را در 
زانوهایـم احسـاس کـردم. دیـدن وسـایل 
شـخصی قربانیـان یـک چیـز اسـت، ولی 
دیـدن اعضـای بدن و موی سـر انسـان ها 
می خواسـت  رهنمایـم  دیگـری.  چیـز 
چیـزی بگویـد، مـن از او خواهـش کردم 
در  بیـرون.  برویـم  اتـاق  از  زودتـر  کـه 
بیـرون اتـاق برایم گفـت که مجمـوع این 
موهـا بیش تـر از دو هـزار کیلوگـرام وزن 
دارنـد و تخمیـن زده می شـود کـه متعلـق 
بـه چهـل تـا پنجاه هـزار انسـان باشـند. از 
مـوی سـر ایـن انسـان ها بـرای سـاختن 
پارچـه و لبـاس اسـتفاده می شـده اسـت. 
مـن دیگـر چیـزی بـه گفتـن نداشـتم و 
تصـور می کـردم کـه ضربـه ای محکـم بـه 
مغـزم فـرود آمده اسـت و تـوان فکرکردن 
و نتیجه گرفتـن از وحشـتی را کـه دیـده 
بـودم، از دسـت داده ام. تصویـر آن اتـاق، 
ماننـد فیلمـی ویدویـی، بـار بـار در ذهنم 
ندیدنـش  بـرای  مـن  و  می شـود  پخـش 

می کنـم. مقاومـت 
مـاه  در  آلمانی هـا  عقب نشـینی  بـا 
ارودگاه  ایـن   ،19۴۵ سـال  جنـوری 
به دسـت ارتـش سـرخ شـوروی افتـاد. در 
حـدود 7۵00 نفـر زندانی نیمه جـان را در 
کنـار صدها جسـد پیـدا کردنـد. وضعیت 
جسـمی ایـن زندانیـان چنـان وخیـم بـود 
اسـکلیتی«  »انسـان های  را  آنـان  کـه 
شـکنجه ی  نتیجـه ی  در  می نامیدنـد. 
روانـی  و  جسـمی  پی گیرانـه ی 
وضعیـت  در  مـداوم  نگهـداری  و 
غیرانسـانی بـا رژیم غذایـی »بخور و 
نمیـر« حجـم عضـالت این انسـان ها 
و  بـود  رسـیده  حـد  پایین تریـن  در 
پوسـت  زیـر  از  بـدن  اسـتخوان های 
گرسـنگی  تحمیـل  می شـدند.  دیـده 
به منظـور قتـل عـام، یـک برنامـه ی از 
قبـل تعیین شـده بـوده اسـت. ارتـش 
سـرخ بـه خیـال آن کـه ایـن زندانیان 
دادنـد.  غـذا  آن هـا  بـه  گرسـنه اند 
بیش تـر زندانیانـی که در طی سـال ها 
نخـورده  درسـتی  غـذای  ماه هـا  و 
بودنـد،  بـا خـوردن نخسـتین وعده ی 
غذایـی ناگهان مردند. بدن و دسـتگاه 
گـوارش آن هـا هنوز آمـاده ی پذیرش 

غـذای مناسـب نبـود. 
تاریـخ  طـول  در  انسـان ها 
سـر  پشـت  را  تلخـی  تجربه هـای 
را  دردناکـی  وقایـع  و  گذاشـته اند 
از  یادکـردن  بـا  کرده انـد.  سـپری 
از  بزرگداشـت  و  جنگ هـا  قربانیـان 
انسـان ها  سـایر  بی گنـاه،  انسـان های 
تاریـخ  از  عبرتـی  درس  می تواننـد 
بیاموزنـد و مجرمیـن را محکوم کنند. 
ظلمـی کـه بـر قربانیـان هولوکاسـت 
رفتـه اسـت، نبایـد در هیچ گوشـه ی 
برتری طلبـی و  تکـرار شـود.  جهـان 
تعصـب زبانـی، نژادی، دینـی و غیره، 
می توانـد بـه فاجعـه ی شـرم آور مانند 
اردوگاه  در  آدم سـوزی  کوره هـای 

آوشـویتس ختـم شـود. مـرگ 

موقعیت  و  تاجکستان  کشور  با  هم مرزی 
والیت های  از  شیرخان،  مرزی  گذرگاه 

استراتژیک به شمار می آید.
اخیر  سال  سه  در  طالبان  گروه 
برای  وسیعی  حمالت  بار  سومین  برای 
تدارک  والیت  این  کنترل  به دست گرفتن 
که  گروه  این  حمله ی  در  است.  دیده 
چهار سال پیش )ششم میزان سال 1۳9۴ 
خورشیدی( صورت گرفته بود، شهر قندوز 
جنگ جویان  کنترل  در  روز   1۳ مدت  به 
طالبان قرار داشت. یک سال پس از آن )9 
میزان 1۳9۵( قسمت هایی از این شهر نیز 

به دست این گروه سقوط کردند.
شهر  سقوط  از  پس  افغانستان  دولت 
بزرگ ترین  که   1۳9۴ میزان  در  قندوز 
گروه  این  سقوط  از  پس  طالبان  حمله ی 
بررسی  برای  هیأت  یک  می شود،  شمرده 
چگونگی سقوط آن تعیین کرد. این هیأت 
اعالم  کارش  ماه  یک ونیم  حدود  از  پس 
کرد که »پیچیدگی های ساختاری و ضعف 
رهبری« در والیت قندوز از دالیل اصلی 
بوده  طالبان  دست  به  قندوز  شهر  سقوط 

است.
می گوید  عبداهلل  مولوی  نیز  هم اکنون 
محلی  حکومت  رهبری  در  ضعف  که 
و  دفاعی  استخباراتی،  نهادهای  و  قندوز 
امنیتی در این والیت و بی پروایی مکلفیتی 
حمله ی  مهم  علت های  از  مسئوالن  این 
می باشد؛  قندوز  شهر  در  طالبان  دیروز 
ضعف و بی پروایی که از گزینش افراد و 
سمت  و  زبان  قومیت،  براساس  مسئوالن 
حکومت  که  گفته هایی  می گیرد.  منشأ 

محلی در قندوز آن را رد می کند.
صلح در دوحه، جنگ در افغانستان

حمله ی طالبان بر شهر قندوز همزمان 
میان  مذاکرات صلح کشور  نهمین دور  با 
هیأت امریکایی به رهبری زلمی خلیل زاد، 
این  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
کشور برای این روند با نمایندگان طالبان 
گرفته  صورت  قطر  پایتخت  دوحه،  در 
است؛ مذاکراتی که انتظار می رود دو طرف 

در آن به توافق نهایی دست یابند.
تضمین در مبارزه با تروریزم، خروج 
شرکت  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای 
و  بین االفغانی  مذاکرات  و  گفت وگو  در 
آتش بس جامع و دایمی از چهار موضوع 
مذاکرات  این  در  بحث  مورد  اساسی 

خوانده شده است.

شمال شرق، چرخاب، در شمال و ابراهیم 
یورش  قندوز  شهر  بر  شرق  در  خیل، 
ادعا کرده  اعالمیه ای  این گروه در  بردند. 
از  تعدای  کنترل  جنگ جویانش  که  بود 
مربوطات  در  امنیتی  نیروهای  پاسگاه های 
کابل،  بندر  خان آباد،  صاحب،  امام  بندر 
سه صد فامیلی، سپین زر، زرخرید، زاخیل 
به دست  را  بستر   ۳00 شفاخانه های  و 
که  گفته  همچنان  گروه  این  گرفته اند. 
و  زراعت  ریاست  ساختمان های  کنترل 
دانشگاه قندوز را نیز به دست گرفته است.
فضلی،  احسان اهلل  حال  همین  در 
می گوید  قندوز  عامه ی  صحت  رییس 
ساختمان  وارد  وقت  صبح  طالبان  که 
به دنبال  که  شده  بودند  نیز  ریاست  این 
درخواستی سکتور صحی از آنان مبنی بر 

ترک شان از این ساختمان، بیرون شدند.
و  افغان  امنیتی  ارشد  مقام های  سفر 

خارجی به قندوز
حمله ی  وقوع  از  پس  ساعت ها 
قندوز،  شهر  بر  طالبان  جنگ جویان 
و  داخله  و  دفاع  وزارت های  سرپرستان 
نیروهای  عمومی  فرمانده  میلر،  سکات 
خارجی در افغانستان عازم این شهر شدند. 
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله 
در صحبتی با روزنامه اطالعات روز هدف 
وضعیت  ارزیابی  را  مقام ها  این  سفر  از 
امنیتی در والیت قندوز و مدیریت جنگ 

با طالبان در این والیت خواند.
آقای خالد که همراه با آقای اندرابی 
تلویزیونی  »شبکه ی  با  مصاحبه ای  در 
داشت،  کابل  در  طلوع نیوز«  خصوصی 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  که  کرد  تأکید 
این  پاکسازی  برای  الزم  آمادگی  کشور 
را  طالبان  جنگ جویان  وجود  از  والیت 
روی دست گرفته اند. او تأکید کرد: »طالبان 
در حومه های شهر به زودترین فرصت در 
خواهند  رانده  بیرون  ساعت  چند  ظرف 

شد.«
مصاحبه ی  این  در  نیز  اندرابی  آقای 
با  امنیتی  »نیروهای  گفت:  تلویزیونی 
مختلف  نقاط  تمامی  مساعی  تشریک 
کرده اند،  تقسیم بندی  را  قندوز  شهر  در 
تلفات  و  گرفته  صورت  دفاع  شهر  از 
به  است«  شده  وارد  طالبان  به  نیز  جدی 
کامل  پاکسازی  برای  عملیات  او،  گفته ی 
شهر قندوز به صورت زمینی و هوایی در 

جریان است.
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اطالعات روز: دادگاه خارطوم اتهامات کسب غیرقانونی ارز خارجی و فساد 
اداری را به عمر البشیر، رییس جمهوری برکنارشده سودان وارد دانست.

به نقل از یورونیوز فارسی، در سومین جلسه دادگاه زمانیکه برای نخستین 
بار از البشیر درباره نگهداری ارز خارجی در خانه اش سوال شد، وی گفت که 2۵ 
میلیون دالر از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی دریافت کرده است اما 

این پول ها را برای اهداف شخصی استفاده نکرده است.
پیش از این یک مامور تحقیق در پرونده فساد رییس جمهوری سابق سودان 
البشیر، 90 میلیون دالر پول نقد از عربستان سعودی دریافت  گفته بود که عمر 

کرده است.
دادگاه خارطوم، دیروز )شنبه، 9 سنبله( به دنبال شهادت شاهدان، درخواست 

دادستانی برای اتهام »کسب غیرقانونی ارز خارجی« را تایید کرد.
یکی از وکالی رییس جمهور سابق سودان گفت که موکلش این اتهامات را 
رد می کند و شاهدانی برای دفاع در جلسه بعدی دادگاه معرفی می شوند. جلسه 

بعدی دادگاه عمر البشیر هفته دیگر ادامه پیدا می کند.
البشیر 6.9 میلیون یورو، ۳۵1  طبق گفته مقام های قضایی سودان، در خانه 
هزار و 770 دالر و ۵.7 میلیون پوند سودان کشف شده است و این وجوه به طور 

غیرقانونی در اختیار البشیر بود و از آن ها استفاده می کرد.
قرار  با  وی  آزادی  برای  سودان  رییس جمهوری  وکالی  درخواست  دادگاه 
وثیقه را رد کرد. این دادگاه اتهامات مربوط به قتل معترضان در جریان قیام مردمی 

سودان را بررسی نمی کند.
دیوان بین المللی کیفری پیش تر در سال 2009 ضمن متهم کردن عمر البشیر به 
ارتکاب »جنایات جنگی و جنایت بر ضد بشریت« در جریان جنگ دارفور برای 

وی قرار بازداشت صادر کرده بود.
است.  بازداشت  کوبر خارطوم تحت  زندان  در  رییس جمهور سابق سودان 
ماه  چهار  پی  در  و  گذشته  حمل   22 در  حکومت  دهه  سه  از  پس  عمرالبشیر 

اعتراض سراسری مردم به دلیل گرانی و با فشار ارتش، از قدرت کنار رفت.

کوریای شمالی: 
پمپئو روند از سرگیری مذاکرات با امریکا را دشوارتر کرده

اطالعات روز: کوریای شمالی بار دیگر ضمن انتقاد 
از مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، او را متهم کرده که 
دشوارتر  را  کشور  دو  بین  مذاکرات  سرگیری  از  روند 

کرده است.
خارجه  وزارت  معاونان  از  یکی  رابطه  همین  در 
با  گفت وگو  برای  انتظارات  که  گفته  شمالی  کوریای 

امریکا از بین رفته است.
به گزارش بی بی سی فارسی، این اولین باری نیست 

مذاکرات  در  پمپئو  آقای  نقش  از  شمالی  کوریای  که 
این کشور پیش تر  انتقاد می کند.  بین دو کشور  هسته ای 
وزیر خارجه امریکا را متهم کرده بود که »بی ربط حرف 

می زند و بی مالحظه« است.
آزمایش های  پی  در  پمپئو  آقای  پیش  روز  چند 
را  کشور  این  رفتار  شمالی،  کوریای  اخیر  موشکی 

»خودسرانه« خواند.
وزیر خارجه کوریای شمالی هم در واکنش به این 

اظهارات آقای پمپئو، او را »زهرآگین« توصیف کرد.
انجام  پیش تر  شمالی  کوریای  خارجه  وزارت 
مذاکرات بیشتر با حضور مایک پمپئو را بی ربط دانسته 
مذاکرات  در  »دقیق تر«  فردی  جایگزین شدن  و خواستار 

به جای او شد.
کوریای  به  بار   ۴ میالدی  گذشته  سال  پمپئو  آقای 
شمالی سفر کرد و در یکی از این سفرها با کیم جونگ-

اون، رهبراین کشور دیدار کرد.

در جریان مذاکرات دو کشور در جوالی گذشته در 
در  پمپئو  آقای  »گانگسترمابانه«  عملکرد  یانگ،  پیونگ 
تحت فشار قرار دادن کوریای شمالی برای خلع سالح 

اتمی محکوم شد.
در  افراد و شرکت هایی  علیه  را  تحریم هایی  امریکا 
با نقض  تایوان و هنگ کنگ اعمال کرده که گفته شده 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به کوریای شمالی 

در واردکردن نفت کمک کرده اند.

منتقل کند تا نفت خام ایران را به سوریه برسانند.«
نفتکش  درباره  امریکا  خارجه  وزیر  موضع گیری  از  پیش  ساعت  چند 
ایرانی آدریان دریا1، دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری امریکا، اوفک، 

این نفتکش و ناخدای آن را در فهرست تحریم های خود قرار داد.
در بیانیه روز جمعه اوفک اشاره شده است که این نفتکش در نهایت برای 

منافع نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، فعالیت می کند.
در یک موضع گیری دیگر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز 
نفتکش، و ناخدای آن، در  این  نام  امریکا در قرار دادن  اقدام خزانه داری  از 

فهرست تحریم های اوفک استقبال کرد.
»تحریم ها جدی  توییتر نوشت:  پیامی در  نیز شامگاه جمعه در  بولتون 
است.  غیرقانونی  فعالیت  در  مشارکت  کشتی،  این  هدایت  همچنین  است، 
بگذارید درسی باشد برای هر کسی که وسوسه شد تا از حمل نفت ایران به 

مقصد رژیم آدم کش اسد حمایت می کند.«

اطالعات روز: مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، گفت: »اطالعات موثقی 
داریم که نشان می دهد نفتکش ایرانی آدریان دریا1 در راه بندر طرطوس، در 

غرب سوریه، است.«
هشتم  جمعه  شامگاه  امریکا  خارجه  وزیر  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
محمدجواد  به  »اعتماد  نوشت:  توییتر  اجتماعی  شبکه  در  پیامی  در  سنبله، 
پمپئو،  نوشته  به  بود.«  بزرگ  اشتباه  یک  ایران،  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
به  نفتکش  این  که  بود  داده  »تضمین«  بریتانیایی  مقام های  به  پیشتر  ظریف 

سوریه نخواهد رفت.
پمپئو در پیام خود اشاره کرده است که نفتکش آدریان دریا1، که پیشتر 
با پرچم پاناما و نام گریس1 در حال حرکت بوده، متعلق به سپاه پاسداران 

جمهوری اسالمی است.
مطلع  منابع  از  نقل  به  جمعه،  شامگاه  نیز  وال استریت ژورنال  روزنامه 
نوشت: »نفتکش آدریان دریا1 می خواهد بار خود را به کشتی های کوچک تری 

پمپئو: 
اطالعات موثقی داریم که آدریان دریا۱ در راه سوریه است

عمر البشیر در جلسه دادگاه: 
۲۵ میلیون دالر از محمد بن سلمان دریافت کردم

تداوم اعتراض های ضددولتی در هنگ کنگ، به  رغم ممنوعیت تجمع
وجود  با  هنگ کنگی  معترض  صدها  روز:  اطالعات 
فعاالن  بازداشت  و  اعتراضی  تجمع  هرگونه  ممنوعیت 
برجسته، برای سیزدهمین هفته متوالی علیه مداخله دولت 

چین در امور داخلی این شهر-جزیره به خیابان ها آمدند. 
تظاهرکنندگان روز شنبه، نهم سنبله، با پوشیدن لباس 
مشکی در یک استادیوم در مرکز شهر گرد آمدند و سپس 
ناحیه  پولیس واقع در  به سمت ستاد  در خیابان های شهر 

»وان چای« راه پیمایی کردند.
حالی  در  تظاهرات  این  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
تجمع  نوع  هر  قبال  هنگ کنگ  پولیس  که  می شود  برگزار 
برای روزهای پایانی هفته جاری را ممنوع اعالم کرده بود. 
پولیس هنگ کنگ همچنین روز جمعه،  سه عضو شورای 
قانون گذاری را عالوه بر تعدادی از فعاالن برجسته سیاسی 

بازداشت کرد. 
از  وونگ«،  جوشوآ  »نام  بازداشت شدگان  از  یکی 
که  بود   ،2016 سال  اعتراضات  در  چتر«  »جنبش  رهبران 
جون  ماه  در  غیرقانونی  اعتراض های  سازماندهی  به  متهم 
است. وونگ ساعاتی پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شد.

اعتراض های جاری در هنگ کنگ از ماه جون با آغاز 
در  و  کلید خورد  چین  به  مجرمان  استرداد  الیحه  بررسی 
گرفت.  خود  به  جدی تری  شکل  بعد  ماه های  و  هفته ها 
هنگ کنگ از زمان خروج از کنترل بریتانیا در سال 1997 و 
باز پس داده شدن به چین، به صورت »یک کشور، دو نظام« 
اداره شده است. معترضان می گویند چین با مداخله در امور 

داخلی هنگ کنگ، عمال نظام مذکور را عقیم کرده است.
استرداد  جنجالی  الیحه  بررسی  هنگ کنگ  دولت 
پنج  بر  همچنان  معترضان  اما  است  گذاشته  مسکوت  را 

خواسته خود پافشاری می کنند.
مطرح  اصلی  خواسته  پنج  هنگ کنگی  معترضان 
تحقیقات مستقل  انجام  استرداد،  کامل الیحه  لغو  کرده اند: 
معترضان،  با  برخورد  در  پولیس  نیروهای  خشونت  از 
»اغتشاش« نخواندن اعتراض ها، رفع اتهام از دستگیرشدگان 

و ازسرگیری اصالحات سیاسی.
دولت چین بارها هشدار داده است در صورت لزوم، 
قهرآمیز  مداخله  هنگ کنگ  در  آشوب  کردن  آرام  برای 

خواهد کرد.

خود  هدف  شنبه،  روز  اعتراض های  برگزارکنندگان 
با  چین  دولت  مخالفت  سالگرد  پنجمین  با  هم زمانی  را 
این  کرده اند.  عنوان  در هنگ کنگ  آزاد  انتخابات  برگزاری 
موضوع جنجالی زمینه ساز تحصن سراسری در سال 201۴ 

در هنگ کنگ بود.
معترضان،  با  مقابله  برای  هنگ کنگ  انتظامی  نهادهای 
مستقر  چین  رابط  دفتر  اطراف  در  آب پاش  تانک های 

کرده اند.
مردم  از  پولیس  ممنوعیت  زدن  دور  برای  معترضان 
به مراکز  برگزار و  دعوت کرده اند مراسم دعای سراسری 
کنند.  رجوع  هستند  دولتی  اماکن  نزدیکی  در  که  خرید 

مراسم دعا از شمول ممنوعیت خارج است.
فراخوان اعتراضات اخیر هنگ کنگ از طریق شبکه های 
شده  برگزار  آرامش  با  اغلب  و  گرفته  صورت  اجتماعی 
اما در برخی موارد معترضان به نیروهای پولیس و  است. 

اماکن دولتی هجوم برده اند.
تاکنون،  اعتراضات  آغاز  از  رسمی،  گزارش های  طبق 

900 نفر بازداشت شده اند.

تاریخ محاکمه »معمار« حمالت یازده سپتامبر مشخص شد
باراک  وعده های  از  یکی  گوانتانامو 

اوباما بود که به آن عمل نکرد.
وزارت دفاع امریکا پیش تر گفته 
بود که خالد شیخ محمد »اعتراف کرده 

که او مسئول« حمالت بوده است.
می گویند  تن  پنج  این  وکیل های 
در تالش برای جلوگیری از اعترافاتی 
هستند که آنها در سال 2006 کرده اند 
و دلیل آن را »شکنجه شدید« این افراد 

در دوران بازداشت دانسته اند.

کنون با موانعی رو به رو بوده است.
جریان  در  محمد  شیخ  خالد 
در   2008 سال  در  محاکمه اش 
به  دارد  قصد  گفت  نظامی  دادگاهی 
جرم خود اعتراف کند و »از شهادت 

در راه خدا استقبال می کند.«
می خواست  اوباما  باراک  دولت 
انجام  نیویورک  در  افراد  این  محاکمه 
شود، اما پس از مخالفت های گسترده، 
این تصمیم را تغییر داد. تعطیلی زندان 

جریان دادگاه مجرم شناخته شوند، به 
اعدام محکوم خواهند شد.

خالد شیخ محمد در سال 200۳ 
در پاکستان بازداشت و سه سال بعد 
به پایگاه امریکایی در گوانتانامو کوبا 

منتقل شد.
خالد شیخ محمد به همراه ۴ نفر 
دیگر به قتل دو هزار و نهصد و هفتاد 

و شش نفر متهم شده اند.
تالش  برای محاکمه این افراد تا 

محاکمه  تاریخ  روز:  اطالعات 
به عنوان  او  از  که  محمد  شیخ  خالد 
معمار حمالت یازده سپتامبر نام برده 

می شود، تعیین شده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، خالد 
شیخ محمد و چهار نفر دیگر در یازده 
نظامی  دادگاه  یک  در   2021 جنوری 

در گوانتانامو محاکمه می شوند.
این  گفته اند  امریکا  مقام های 
افراد به انجام جرایم جنگی »از جمله 

هزار  سه  به  نزدیک  قتل  و  تروریسم 
نفر متهم هستند.«

رمزی بن الشبیه، ولید بن عطاش، 
عمار  و  الحوساوی،  احمد  مصطفی 
پرونده  این  متهمان  دیگر  البلوچی 

هستند.
این افراد 20 سال پس از حمالت 
پنسیلوانیا  و  واشنگتن  نیویورک،  در 

محاکمه می شوند.
در  افراد  این  که  صورتی  در 

کرده  ادعا  محمد  شیخ  خالد 
اردوگاه  در  بازداشتش  جریان  در  که 
قرار  شکنجه  تحت  بارها  گوانتانامو، 
اطالعات  سازمان  اسناد  است.  گرفته 
مرکزی امریکا -سیا- تائید می کنند که 
از روش القای حس خفگی بارها علیه 

خالد شیخ محمد استفاده شده است.
ماموران  توسط  نیز  متهمان  سایر 
سیا، پیش از انتقال به زندان امریکایی 

بازجویی شده اند.



هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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  MAIL/PD/NCB/W/273/98R شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیم کاری سربند و کانال رحمت خیل 
شرطنامه  نموده  اشتراک  پکتیا  والیت  مرکز  )رحمت خیل(  ابراهیم خیل  قریه  واقع 
آمریت  از  رایگان  بطور   )CD( در سی دی  یا  و  )حافظه(  فلش دیسک  در  را  مربوطه 
 WWW.NPA.gov.Af تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی
و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را  خویش  آفرهای  آورده،  بدست 
ساعت  میزان ۱۳۹۸  الی ۰۲  اعالن  نشر  تاریخ  از  طور سربسته  تدارکات  طرزالعمل 
۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات 

ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )۱۱۰،۰۰۰( یک صد و ده هزار افغانی بوده و 
جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی 

ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

اینکه  وجود  با 
مهاجم  لینگارد  جسی 
یونایتد در فصل جاری 
تا کنون موفق به گلزنی 
با  سولسشر  ولی  نشده 
می گوید  او  از  تمجید 
نقش لینگارد در تیمش 

فوق العاده بوده است.
اینکه  وجود  با 
مهاجم  لینگارد،  جسی 

منچستریونایتد در فصل جاری لیگ برتر تا کنون نه 
موفق به گلزنی شده و نه پاس گلی به هم تیمی هایش 
بار  یونایتد  سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله  ولی  داده 
دیگر به دفاع از او برخاسته و می گوید لینگارد در 
فصل جاری در تیمش نقشی فوق العاده داشته است.

لینگارد 26ساله در واقع از ماه دسامبر 2018 تا 
کنون نتوانسته در لیگ برتر برای یونایتد گلزنی کند 
و بعد از آنکه شیاطین سرخ دو هفته پیاپی در مقابل 
ولوز و کریستال پاالس امتیاز از دست دادند حجم 
انتقادها از لینگارد باال گرفته و عده زیادی حضور 

او در ترکیب را غیرمنطقی می دانند.
خود  مهاجم  این  از  دفاع  با  سولسشر  ولی 
نبوده  مرکزی ای  مهاجم  هیچوقت  جسی  گفت:" 
او  بزند.  زیاد  گلهای  حریف  دروازه  مقابل  در  که 
خصوصیت های دیگری دارد و در فصل جاری در 
تیم ما نقش خیلی مهمی داشته است. او از روز اول 
ترکیب  در  دارد  قصد  که  کرده  ثابت  تمرینات  در 
اصلی بماند و این را با تالش در تمرین ها و بازی ها 

نشان داده است".
شکی  البته  گفت:"  ادامه  در  یونایتد  سرمربی 
در  او  که  می خواهیم  همه  وقتها  بعضی  که  نیست 
مقابل دروازه دقیق تر باشد ولی او چنان نقش مهمی 
روند  در  تاثیری  چنان  دیگر  حوزه های  در  و  دارد 

بازی تیم می گذارد که این را می پوشاند".

خبر کوتاه

سولسشر: 
نقش لینگارد در یونایتد 

فوق العاده است

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که 
آفات  بیولوژیکی  ادویه  آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک  وزارت زراعت، 
MAIL/ARTf/NHLP/NCB- نمبر  کود  تحت  وزارت  این   NHLP پروژه  ضرورت 

HC-go-2019-13 را به شرکت محترم برادران قربان خیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد 
دارای جواز نمبر ۰۱۰۱-۲۲۲۷ به قیمت مجموعی مبلغ ۵۱۹۹۶۲۰ )پنج میلیون و یک صد و 

نود و نه هزار و شش صد و بیست( افغانی اعطا نماید. 
اعتراض  می توانند  باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  و حکمی  اشخاص حقیقی 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

پـاری سـن ژرمـن نسـبت بـه توافق بـا بارسـلونا برای 
انتقـال نیمـار تردیـد دارد و مدیـر ورزشـی ایـن باشـگاه 
می گویـد انتظـار نـدارد تا فردا دوشـنبه اتفـاق خاصی بیفتد.

لئونـاردو، مدیـر ورزشـی باشـگاه پـاری سـن ژرمـن 
می گوید PSG نسـبت بـه دریافت پیشـنهادی قابل قبول از 
طـرف بارسـلونا برای انتقـال نیمار به این تیـم کاتاالن، پیش 
از پایـان فرصـت نقـل و انتقاالت فـردا دوشـنبه تردید دارد.

اخبـار و شـایعات دربـاره انتقـال نیمـار به یکـی از دو 
باشـگاه بارسـلونا یا رئـال مادرید در طول تابسـتان همیشـه 
مطـرح بـوده اسـت. PSG از چنـدی پیـش بـه صراحـت 
اعـالم کـرده کـه حاضـر اسـت سـتاره برزیلـی را واگـذار 
کنـد ولی بـرای رخ دادن چنیـن اتفاقی ابتدا باید پیشـنهادی 

مناسـب و قابـل قبـول دریافـت کند.
پیـروزی  از  بعـد   PSG ورزشـی  مدیـر  لئونـاردو، 
2-0 ایـن تیـم مقابـل متـز در روز جمعـه بـار دیگـر گفـت 
پـاری سـن ژرمـن خواسـتار واگـذاری نیمـار اسـت امـا 
ایـن بارسـلونا اسـت کـه باید پیـش از پایـان مهلـت نقل و 

انتقـاالت پیشـنهادی مناسـب و قابـل قبـول ارائـه کنـد. 
لئونـاردو در ایـن بـاره گفت:" موضع ما در قبال مسـاله 
نیمـار همیشـه روشـن بـوده و آنهـا همیشـه از موضـع مـا 
باخبـر بوده انـد. اولیـن پیشـنهاد کتبـی روز 27 آگوسـت به 
دسـت مـا رسـید یعنـی پنـج روز پیـش از پایان فصـل نقل 
و انتقـاالت. مـا حتـی حاضر بودیم برای رسـیدن بـه توافق 
دربـاره بازیکنـان دیگـر هـم صحبـت کنیـم ولـی هیچوقت 
موفـق نشـدیم پیشـنهادی نزدیـک به آنچـه مدنظرمـان بود 

کنیم". دریافـت 
مدیـر ورزشـی PSG در ادامـه گفـت:" همـه چیـز به 
بارسـا بسـتگی دارد. دو روز تـا پایان فصل نقـل و انتقاالت 
باقـی مانـده. امـروز هیـچ توافقـی بیـن دو باشـگاه وجـود 
نـدارد. مـا حاضـر بـه انجـام مذاکـرات بیشـتر هسـتیم ولی 
فقـط چنـد روز زمـان باقـی مانـده. موضـع نیمـار و موضع 
مـا همیشـه روشـن بـوده و اگـر پیشـنهادی کـه بـرای مـا 
راضی کننـده باشـد از راه برسـد نیمـار می توانـد بـرود. ولی 

تـا این لحظـه چنیـن پیشـنهادی از راه نرسـیده".

بدبینی PSG نسبت به انتقال نیمار به بارسا

پوچتینو: 
پیشنهادهای زیادی داشتم ولی در تاتنهام ماندم

سـرمربی  پوچتینـو  مائوریسـیو 
آرجانتینـی تاتنهـام می گویـد پیشـنهادهای 
زیـادی بـرای تـرک ایـن تیـم داشـته ولـی 
بـه دلیـل تعهـدش نسـبت بـه تاتنهـام همه 

اسـت. کـرده  رد  را  پیشـنهادها 
سـرمربی  پوچتینـو،  مائوریسـیو 
زمـان  از  می گویـد  تاتنهـام  آرجانتینـی 
بدسـت گرفتـن سـکان هدایـت ایـن تیـم 

باشـگاه های  طـرف  از  پیشـنهاد  چندیـن 
دیگـر را رد کـرده اسـت چرا که نسـبت به 

می کـرده. تعهـد  احسـاس  تاتنهـام 
در چنـد فصل گذشـته آینـده پوچتینو 
در تاتنهـام چندیـن بـار بـا امـا و اگرهایـی 
مواجـه شـد و شـایعاتی دربـاره جدایـی او 
پوچتینـو  موفقیت هـای  افتـاد.  زبانهـا  سـر 
باشـگاه هایی  بـود  شـده  باعـث  لنـدن  در 
مثـل رئـال مادریـد و منچسـتریونایتد بـه 
شـکلی واضـح از عالقـه خـود بـه جـذب 
ایـن مربـی آرجانتینـی خبـر دهنـد. بعـد از 
رسـیدن تاتنهام بـه فینـال چمپیونزلیگ این 
شـایعات بـار دیگـر قـوت گرفـت و حتی 
در روزهـای اخیـر گفته شـده کـه پوچتینو 
بعـد از دیـدار امـروز تیمش مقابل آرسـنال 
ممکن اسـت اسـپرز را تـرک کنـد. ادعایی 

کـه پوچـه از آن بـا عنـوان ادعـای احمقانه 
یـاد کـرد. پوچتینو در این بـاره گفت:" بله، 
مـن پیشـنهادهای زیـادی داشـته ام. در پنج 
سـال گذشـته پیشـنهادهای زیادی داشـته ام 
کـه رئیس باشـگاه دنیـل لوی از آنهـا باخبر 

اسـت، البتـه نـه از همـه آنها".
گفـت:"  ادامـه  در  تاتنهـام  سـرمربی 
مـن از همـه جـا پیشـنهاد داشـتم. دانیـل 
خیلـی خـوب می دانـد کـه مـن نسـبت به 
احسـاس  داشـته ام.  تعهـدی  چـه  باشـگاه 
عـادی  تاتنهـام  بـه  نسـبت  مـن  تعهـد 
نیسـت. خیلـی شـدید اسـت. البتـه اینکـه 
یـک سـرمربی پیشـنهاد داشـته باشـد چیـز 
عـادی ای اسـت. اگـر از گواردیـوال، کلوپ 
و بهتریـن مربی هـای دنیا بپرسـید همه آنها 

داشـته اند". زیـادی  پیشـنهادهای 
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شـد و شـما را افشـا کـرد، بـرای شـما یـک 
فرصـت دیگـر بـرای تبهـکاری و فسـاد پیـدا 
می شـود. این بـار متاسـفانه چیـزی گیـر شـما 
انباشـه از  بایـد از پول هـای  نمی آیـد، بلکـه 
درک فسـادهای گذشـته ی تان، خـرج کنیـد. 
خوش بختانـه فسـاد هـزار دروازه دارد، اگـر 
یکـی آن بسـته شـد، شـما می توانیـد دوازده 
دروازه ی دیگـر را بـاز کنید. یعنـی می خواهم 
بگویـم کـه رسـانه ها برخـالف آن چـه انتظار 
عالـم  یـک  نیسـت.  آزاد  اصـال  مـی رود، 
محدودیـت دارنـد. نهادهای زیادی اسـت که 
شـما می توانیـد بـا مراجعـه به آن هـا و تطمیع 
کنیـد.  شـکایت  هـم  رسـانه ها  علیـه  آن هـا، 
قبـل از این کـه علیـه رسـانه ها شـکایت کنید، 
اول خـود  دانشـمندان توصیـه می کننـد کـه 
رسـانه را تطمیـع کنید، رشـوه پیشـنهاد کنید، 
اگـر مشـکل حل شـد که نـور علی نـور. اگر 
نشـد، به کمیسـیون تخطـی رسـانه ها مراجعه 
کنیـد. در ایـن کمیسـیون ممکـن چندیـن و 
چنـد نفر مثـل بـرادران شـما در وزارت دفاع 
از اوضاع بد زندگی شـکایت داشـته باشـند و 
هـوس بیلدینـگ کرده باشـند، این جا شـما از 
شـهامت و درایتـی کـه خداونـد به شـما اعطا 
کـرده مایـه بگذاریـد. آن هـا را تـالش کنیـد 
بخریـد. امـا حـواس تـان باشـد کـه خریـدن 
کمیسـیون بررسی تخطی های رسـانه ای کافی 
نیسـت، بایـد در لوی سـارنوالی هـم آدم پیدا 
کنیـد. البتـه منظـور بنـده ی حقیر این نیسـت 
کـه در لوی سـارنوالی آدم نیسـت، بلکه شـما 
بایـد آدم هـای خـود را پیـدا کنیـد. بـا پـول، 
بـا دروغ، بـا عـذر، بـا مکـر و هـر هنـری که 
داریـد، بایـد کسـی را پیـدا کنیـد تـا ادعـای 
شـما را بدون بررسـی بپذیرد و علیه رسـانه ها 

حکـم صـادر کند. 
مرحلـه ی هفتـم: همیشـه یـک احتمـال 
ممکـن  این کـه  آن  دارد؛  هـم وجـود  دیگـر 
کارهـا براسـاس نقشـه ها و آرزوهـای شـما 
مثـال  کـه  می فهمیـد  وقتـی  نـرود.  پیـش 
رسـانه ای یـک عالـم اسـناد دارد، شـما هرچه 
بیش تـر تـالش کنید، بـه همان انـدازه در حق 
همـان رسـانه لطـف می کنیـد. بـه او اعتبـار 
و  رسـوایی ها  کام  در  خـود  و  می بخشـید 
تبهکاری های تـان غـرق خواهیـد شـد. خوبی 
ایـن کار ایـن اسـت کـه نـه تنهـا شـما غـرق 
خواهیـد شـد کـه مفسـدین بسـیاری را نیـز 
بـا خـود تبـاه خواهیـد کـرد. مـن برای شـما 
رسـوایی های  در  توفیـق  بـارگاه خداونـد  از 
تبهـکاران  باشـید  موفـق  خواهانـم.  بیش تـر 

! یز عز

امـروز بـه حـول و قـوه ی اهلل جل شـأنُُه 
و  فسـادکردن  سـاده ای  مرحلـه ی  چنـد 
تبهـکاری را به شـما آمـوزش می دهـم. آن را 
بخوانیـد و به خاطـر بسـپارید. قسـم نخوریـد 
کـه شـما فسـاد نخواهیـد کـرد، ممکن اسـت 
روزی آمـر اعطـای یـک وزارت شـوید و آن 
وقـت کفر نعمـت از کف تـان بیـرون خواهد 
کـرد و شـما مجبـور خواهیـد شـد که شـکر 

نعمـت کنیـد، تـا افزون شـود. 
مرحلـه ی اول: در ایـن مرحلـه شـما بـا 
خـود فکـر می کنیـد کـه تیـووو بـر پـدرش 
رفـت  نداشـت،  چیـز  هیـچ  فالنـی  نالـت! 
یـک شـرکت ناقی جـور کـرد، حـاال چندین 
تعقیبـی  تویوتـا  دو  بـا  و  دارد  بیلدینـگ 
گشـت وگذار می کنـد. بعضی هـا ممکن شـما 
را منـع کنـد و بگویـد کـه در قصـه ی فالنـی 
نشـو و نـام ایـن ممانعـت را بخیلی بگـذارد. 

اسـت و مسـئولین هـزار و یـک دلیـل بـرای 
اعطـای قـرارداد بـه شـما خواهنـد داشـت. 
وقتـی قـرارداد بـه شـما داده شـد، مرحلـه ی 

پنجـم شـروع می شـود.
مرحلـه ی پنجـم: شـما اگـر کمـی هوش 
داشـته باشـید، می فهمید که بودجـه ی وزارت 
دفـاع الحمـدهلل زیـاد اسـت. پـس چـرا نباید 
اضافـی چـارج کنیـد. چه رقـم اضافـه چارج 
بایـد کـرد؟ در ایـن زمینـه الحمـدهلل تجربه ی 
تاریخـی داریـم. یکـی از شـرکت های وطنـی 
که تاج سـر همه ی ماسـت، قبـال اضافه چارج 
را کشـف و آزمایـش کرده، جـواب مثبت هم 
امـا  نمی گیـرم،  را  شـرکت  ایـن  اسـم  داده. 
جنراتورهـای  ترمیـم  قـرارداد  شـرکت  ایـن 
یکـی از وزارت هـا را گرفتـه، ترمیـم هرپایـه 
جنراتـور را بـه قیمـت دوبرابـر جنراتـور نـو 
بـدل  در  جنراتـور  لیلیتـر  تنهـا  داده،  انجـام 
بیسـت هزار افغانـی خالـی کـرده، روزانـه ای 
هـر انجنیرش را چیـزی در حـدود پنجاه هزار 
افغانـی حسـاب کـرده، هر پـرزه را سـه برابر 
قیمت اصلی اش حسـاب کـرده، در پایان روز 
وزارت مربوطـه هـم ادعـا کـرده کـه امسـال 
فـالن وزارت چیـزی در حـدود ده میلیـارد 
افغانـی را از بابـت جلوگیـری فسـاد ذخیـره 
کـرده. ایـن یک نمونـه ی کوچک اسـت البته. 
جـزء  مرحلـه  ایـن  ششـم:  مرحلـه ی 
نیسـت،  تبهـکاری  و  فسـاد  اصلـی  مراحـل 
خـدای  اگـر  اسـت.  احتیاطـی  مرحلـه ی 
باخبـر  شـما  فسـاد  از  رسـانه ها  نخواسـته 

عیسا قلندر 
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گـپ  تلفـن  پشـت  از  سـوم:  مرحلـه ی 
نزنیـد، چـرا که هر رقـم احتمال وجـود دارد. 
از فرمـول دهـان بـه گوش و چشـم بـه دهان 
اسـتفاده کنیـد. اگـر در گفت وگـوی برادرانـه 
متوجه شـدید که مسـئولین وزارت از روزگار 
کـه  باشـید  آگاه  و  بدانیـد  دارنـد،  شـکایت 
معاملـه ی شـما انجـام شـده. از آن ها بپرسـید 
کـه »بیادر ُخردتـان چه خذمت میتانـه؟« آن ها 
رقـم اش را بلدنـد، بـه شـما فیصدی پیشـنهاد 
می کننـد. شـاید بگوینـد کـه 70-۳0 چطـور 

اسـت؟ قبـول کنید. 
مرحلـه ی چهـارم: وقتـی روی فیصـدی 
جورآمـد کردیـد، حاال شـما باید نـرخ بدهید 
کـه مثـال یـک پایـه جنراتـور را در بـدل چند 
افغانـی ترمیـم می کنید. نترسـید، بگذارید نرخ 
پایـه  از قیمـت یـک  شـما دوبرابـر بیش تـر 
جنراتـور جدیـد باشـد. پشـت شـما بـه کـوه 

امـا بـه حـرف آن هـا گـوش نکنید. شـما هم 
برویـد و شـرکت تان را بـا هیـچ راه انـدازی 
کنید. فکرتان باشـد کـه از همین ابتـدای کار، 
بـا مسـئولین حکومتی رفاقت را شـروع کنید. 
مرحلـه ی دوم: وقتـی شـرکت تأسـیس 
بگردیـد؛  دولتـی  پروژه هـای  دنبـال  شـد، 
وزارت بـه وزارت. فـرض کنیـد شـما یـک 
شـرکت خدماتـی داریـد کـه کارتـان تعمیـر 
جنراتور اسـت، بایـد هرطور شـده از وزارت 
دفـاع ملی ج.ا.ا. احـوال بگیرید. در این مرحله 
شـما باید مسـئولین درجه یک ایـن وزارت را 
بشناسـید. هر رقم شـده بـا آن ها رفیق شـوید 
و پیمـان بـرادری بسـته کنیـد. آن هـا را بـه 
خانـه، به رسـتورانت های شـیک، بـه باغ های 
سرسـبز دعـوت کنیـد و مهمانـی بدهیـد. از 
شـرکت تـان گـپ بزنیـد، از پروژه هـای آن ها 

سـوال بپرسـید، طـرح همـکاری بدهید. 

مرحله ی سوم: از پشت تلفن 
گپ نزنید، چرا که هر رقم 
احتمال وجود دارد. از فرمول 
دهان به گوش و چشم به 
دهان استفاده کنید. اگر در 
گفت وگوی برادرانه متوجه 
شدید که مسئولین وزارت از 
روزگار شکایت دارند، بدانید و 
آگاه باشید که معامله ی شما 
انجام شده. از آن ها بپرسید 
که »بیادر ُخردتان چه خذمت 
میتانه؟« آن ها رقم اش 
را بلدند، به شما فیصدی 
پیشنهاد می کنند. شاید بگویند 
که ۷۰-۳۰ چطور است؟ قبول 
کنید. 


