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افغانستان و رؤیای
نظم سیاسی
حفیظ اهلل ذکی
افغانســتان نزدیک به چهار دهه اســت که حالــت بی نظمی،
انارشیســم اجتماعی و جنگ های داخلــی را تجربه می کند.
نتیجه این بی نظمی کشتارها ،قتل عامها ،غارت ها ،کوچ اجباری
و مهاجرت جمعی بوده اســت .مناسبات ســالم اجتماعی در اثر
خصومت ها و دشمنی هایی که اغلب رنگ قومی ،نژادی و مذهبی
بــه خود می گرفت ،از بین رفت و فرهنــگ خصم پنداری و دگر
گریزی فرایند برقراری روابط میان اعضای جامعه را با دشــواری
ها و تنگناهای بیشــماری تبدیل کرد .به همین خاطر جنگ در
آن وقت صرف برای پیروزی بر طرف دیگر نبود؛ بلکه ستیز برای
حذف مطلق آن از جغرافیای افغانستان بود .منتها شرایط داخلی
و بین المللی برای حذف یکی از کتله های اجتماعی در افغانستان
مساعد نبود .ســازمان ملل و شورای امنیت ،نهادها و دولت های
مدافع حقوق بشر و رسانه های جمعی که به مسایل حقوق بشری
در جهان نظارت داشتند ،هرچند نمی توانستند جلوی خونریزی
ها و قتل عامهای سیســتماتیک را به صورت کلی بگیرند؛ اما در
کاهش این رویدادها و آوردن فشــارهای سیاسی بر عامالن این
گونه رخدادها نقش اساســی بازی می کردند .از اینرو گروه های
درگیر جنگ در افغانستان نه می توانستند طرف دیگر را از میان
بردارند و نه می پذیرفتند که حق اساســی و شهروندی آنان به
گونه برابر با اقوام دیگر به رسمیت شناخته شوند .مطلق خواهی و
امتیاز طلبی اقوام مدعی اکثریت از یک سو و مقاومت سرسختانه
اقوام همیشــه محروم به منظور احقاق حقوق سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی شان از سوی دیگر ،نبرد داخلی در افغانستان
را عمال به بن کشــانده بود .نتیجه بن بست جنگ ،آغاز مذاکرات
سیاســی میان گروه های درگیر در کشــور بود که در نهایت به
امضای تفاهمنامه « بن « منجر شد که در واقع اساس و بنیان نظام
سیاسی جدید را تشکیل می دهد.
در فاز جدید سیاسی که با کمک ســازمان ملل و جامعه جهانی
شکل گرفت ،انتظار ها این بود که افغانستان با توجه به تجربیات
تلخ و ناگوار گذشته و بهره گیری درست از فرصت های به وجود
آمده ،به آســانی بتواند راه پیشرفت و توسعه را پیدا کرده و رنج
سال ها عقب ماندگی را جبران کند .متأسفانه بی نظمی ها و خأل
هایی که در فقدان امنیت از یک سو و نبود میکانیزم مدیریتی در
سطح کالن از ســوی دیگر به وجود آمد ،دستاورد مورد انتظار از
مصرف میلیاردها دالر کمک جامعه بین المللی در افغانســتان را
ضرب صفر کرد .مردم افغانســتان تنها از آمار و ارقام کمک ها از
طریق رسانه ها آگاه می شدند؛ اما نتیجه و دستاورد آن را در مدت
بیشتر از یک دهه مشاهده نکردند .امروز گفته می شود که کمک
های بین المللی در چرخه معامله و بده و بســتان نهادهای کمک
رسان بین المللی ،انجوها و نهادهای دولتی به تاراج رفته است.
ازهمین رو آغاز خروج سربازان خارجی و کاهش کمک های بین
المللی به افغانستان تأثیر فوری و مستقیم روی زندگی و اشتغال
مــردم می گذارند و آنها را از لحاظ شــرایط اقتصادی و امکانات
زندگی سال ها به عقب بر می گرداند .در کنار مسایل اقتصادی نا
امنی نیز به صورت روز افزون افزایش یافته و ما امروز شاهد سقوط
ولســوالی ها و والیت ها در کمترین زمان ممکن هستیم .تهدید
طالبان و جنایات فجیعی که این گروه در کندز مرتکب شــدند،
مردم را وا داشــت تا برای دفاع از وطن ،ناموس و عزت شان در
برابر طالبان بجنگند .با استفاده از همین شرایط رهبران جهادی
نیز به صحنه آمده اند تا نیروهای مردمی را رهبری کنند .بســیج
وســیع نیروهای مردمی در والیت های شمال و تحرک رهبران
ســابق جهادی ،افغانستان را به لحاظ حکومتداری و نظم سیاسی
به سال های نخستین تشکیل حکومت مؤقت و انتقالی سوق می
دهد .توزیع بی رویه اسلحه میان مردم و دشواری کنترل و هدایت
آنها ،پرسش ها و نگرانی های زیادی را برای آینده کشور به وجود
می آورد .ترس مردم این اســت که با توزیع سالح و گسترش بی
نظمی باردگر شرایط دهه هفتاد بر افغانستان تحمیل نگردد.

دوره پسا طالبان فرصت خوب برای دولت
سازی و ملت سازی بود .خستگی ناشی از
جنگ ســه دهه ذهنیت مردم را برای یک
دگرگونی بنیادی و عبور از یک آشــفتگی
سیاســی ،اجتماعی و سیاسی فراهم کرده
بود .در کنــار آن ،حمایــت و کمک های
جامعه جهانــی و حضور پر قدرت آن ها در
افغانستان ســهولت های بی نظیر را برای
عبور از یک وضعیت آشفته به یک وضعیت
نسبتا مطلوب فراهم کرده بود .میلیارد ها
دالر به منظور بازسازی افغانستان در بخش
های مختلف از ســوی جامعه جهانی کمک
شد .با فشار کشور های مختلف برای اولین
بار ،تمام گروه های سنتی و جدید(به جزء
گروه طالبان) در زیر یک چتر جمع شدند
و بر شکل گیری یک حکومت دموکراتیک
توافق کردند .حکومت جدید فراز و نشیب
های زیادی را پیمودند .اما در ســال های
اخیر حکومت حامد کرزی ،نشانه های مبنی
بر فاصله گرفتن و عقب گرد شروع شد.
آمریکا بــه عنوان بزرگترین کمک کننده و
حامی حکومت افغانستان تصمیم بر خروج
نیرو های خود از افغانستان گرفت .به طبع
آن کشــور های عضو ناتو تصمیم خود بر
ماندن و ترک افغانستان را منوط به تصمیم
ایاالت متحده آمریکا ساخت .آمریکا برای
ماندن در افغانستان نیازمند یک تعریف و
حضور قانونی بود .آن ها پیمان استراتژیک
و پیمان امنیتــی را چارچوب قانونی برای
ماندن و کمک به حکومت و مردم افغانستان
می دانســتند .حامد کرزی ،رئیس جمهور
قبلی اما ،پیمان امنیتــی با ایاالت متحده
آمریکا را امضا ننمود .مسئولیت های امنیتی
کم کم به نیرو های امنیتی افغانستان واگذار
می شد .نقش نظامی نیرو های بین المللی
کاهش می یافت .اما ،ذهن مردم افغانستان
در قبال نیرو های امنیتی تغییر نکرده بود.
مردم افغانستان نیرو های امنیتی کشور را
همچنان ناتوان می دانستند به همین خاطر،
نتوانســتند بر نیرو های امنیتی به منظور
تأمین امنیت اعتماد نماید .به همین منظور
در سال اخیر سرمایه گذاری در افغانستان
در بخــش هــای مختلف کاهــش یافت.
مهاجرت وارد یک فاز جدید شــد .در سال
های اول حضور نیرو هــای بین المللی در
افغانستان ما با موج از بازگشت مهاجرین و
سرمایه گذاری در افغانستان مواجه بودیم.
اما در سال های اخیر حکومت حامد کرزی،
گراف سرمایه گذاری و مهاجرت تغییر کرد.
ســرمایه گذاری کاهش یافت و مهاجرت
افزایش.
توافق گروه های جهادی بــه غیر از گروه

بازگشت مجاهدین و سیاست
حکومت در قبال گروه طالبان
علی قادری

طالبان بر ســر تشــکیل یــک حکومت
دموکراتیک باعث شــد که طرح ها و پالن
های به منظور جمع آوری اسلحه روی دست
گرفته شــود .این طرح تا حدودی اجرایی
شــد .گروه های جهادی تسلیحات خود را
به حکوت نو تأســیس واگذار نمودند و در
عوض در چارچوب حکومت سهم گرفتند.
این طرح موجب شد که بخش از نگرانی ها
و دغدغه جامعه جهانی و حکومت جدید بر
طرف گردد .با ایــن کار ،خرده قدرت ها از
سطح جامعه برطرف شد .زمینه ها گسترش
بیشتر قلمرو حکومت جدید فراهم شد .در
ســال های اول ،حکومت توانست کنترل
کشور را به دست گیرد .تمام نیروی جامعه
جهانی و حکومت جدید صــرف مبارزه و
سرکوب گروه طالبان شد.
تنش های حکومت حامــد کرزی با ایاالت

امپریالیسم جدید

سنت گستردهی وابســتگی با گزارههایی چون
توسعهی توســعهنیافتگی ،بیرون کشیدن مازاد
اقتصادی از کشورهای پیرامونی ،و نیاز به انقالب
و گسســت (تا حدودی) از اقتصاد سرمایهداری
جهانــی بالفاصله پس از جنــگ جهانی اول در
یک چارچوب کلی که با نظریهی امپریالیســم
لنین ایجاد شــده بود ظهور یافت .در  1919لنین
درسخنرانیاش در «کنگرهی سراسری روسیه
سازمانهای کمونیستی شرق» به مبارزهی جهانی
بین «همهی کشــورهای وابسته» و «امپریالیسم
بینالمللی» اشاره کرد .ولی اساس واقعی نگرش
کلی وابستگی ابتدا در دومین کنگرهی کمینترن
در  1920ارایه شــد که نمایندگانی از کشورهای
پیرامونی (عمدت ًا آسیا) در آن شرکت داشتند .در
اینجا بود که لنین «پیشنویس تزهایی دربارهی
مسایل ملی و استعماری» را ارائه داد که کمینترن
«تزهــای تکمیلی» خود دربارهی امپریالیســم
و عقبماندگی را به آن اضافه کرد .براســاس «
تزهای تکمیلی»:
« سود مازادی که در مستعمرهها به دست می آید
عمده ترین حامی ســرمایهداری مدرن است…

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
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متحده آمریکا و بی اعتماد مردم به توانایی
و ظرفیت نیرو های امنیتی باعث شــد که
هم ســرمایه گذاری در کشور کاهش یابد
و هم نیرو های مخالف حکومت و دهشت
افکن دوباره فعالیت خود را از ســر گیرد.
همزمان با تنــش با آمریــکا؛ حکومت
مرکزی نیز سیاســت های خود را با گروه
های مخالف مسلح دولت تغییر داد .برای
اولین بار تالش شــد میان گروه طالبان و
شبکه القاعده تفکیک شود .گروه طالبان
به عنوان برادران ناراضی ،مخالفان مسلح
دولت و مخالفان سیاسی خوانده شدند .در
واقع ،سیاست های روی دست گرفته شد
تا امکان صلح و مذاکره با این گروه ممکن
گردد .با این حال ،گروه طالبان نه دست از
حمایت از شبکه القاعده کشید و نه حاضر
به پیشنهاد های حکومت افغانستان مبنی

بر صلح و مذاکره شــد .این گروه دست از
حمله نکشید .به شکل قدرتمند تالش کرد
تا کنترل برخی ولسوالی ها را در گیرد .با
شکل گیری حکومت وحدت ملی و خروج
بخش عظیم از نیــرو های بین المللی این
گروه فعالیت های خود را گســترش داد.
ناامنی در عین حالی که در جنوب و جنوب
شرق کشــور جریان داشت ،در شمال نیز
ادامه یافت .اکنون والیت های شمال کشور
به شدت از سوی گروه طالبان تهدید می
شــود .چندی پیش والیت قندز به دست
گروه طالبان سقوط کرد .اگر چه نیرو های
امینتی دوباره این شهر را به تصرف خود
در آوردند اما گــروه طالبان والیت های
همجوار این گروه را تهدید نمودند.
تهدیدات گروه طالبان موجب مسلح سازی
دوباره مردم افغانســتان شد .در شش ماه
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امپریالیســم خارجی که بر مردم شرقی
تحمیل شــده است باعث شــد نتوانند
همانند همنوعان خویش در اروپا و امریکا
از نظر اجتماعی و اقتصادی توســعه پیدا
کنند .نظر به این سیاســت امپریالیستی
جلوگیــری از توســعهی صنعتــی در
مستعمرهها ،تا این اواخر طبقهی پرولتاریا
ـ به معنای دقیق کلمه ـ دراین کشورها
نمیتوانست بهوجود بیاید (در کشورهای
پیرامونی و نیمهپیرامونی) .صنایع دستی
داخلی نابود شدند تا برای تولیدات صنایع
متمرکز کشورهای امپریالیستی فضا باز
شود و جمعیت مجبور شــدند به زمین
بازگردند بــرای تولید مواد غذایی و مواد
اولیهی دیگر برای صادرات به کشورهای
خارجی .سلطهی خارجی مانع توسعهی
آزاد نیروهای اجتماعی شــد و درنتیجه
ســرنگونی این سلطه نخســتین گام به
سوی انقالب در مستعمرههاست».
این دیدگاه نظری مدتــی بعد با کارهای
مائوتســه تونگ در چیــن در  1926و
در کنگرهی ششــم کمینترن در 1928
گسترش پیدا کرد ـ آنگونه که از سوی
واحد پژوهشــی اقتصاد سیاسی خالصه
شد ـ که «شکل اســتعماری بهرهکشی
ســرمایهداری مازاد را به مراکز متروپل
منتقل میکند و جلوی توسعهی نیروهای
تولیدی را میگیرد».
دیدگاه جهانســومگرایانهی مشــابهی
پس از جنگ جهانــی دوم در کنفرانس
معروف باندونــگ در  1955و در کتاب
اقتصاد سیاسی رشــد پل باران ()1957
و در تز ســمیر امین ( )1957ـ که در آن
موقع محقق جوانی بــود از مصر که در
فرانســه تحصیل میکرد ـ که مدتی بعد
به صورت کتاب انباشت درمقیاس جهانی
توسعه پیدا کرد .در ســالهای  1960و
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 1970نظریهی وابســتگی بهطور عمده با
چپگرایان امریکای التین هویت مییافت
کــه تاریخ درازی دراین نــوع تحلیلها
داشــتند (عمدت ًا کارهای حوزه کارلوس
ماریتی در دهــهی  )1920که از انقالب
کوبا و از ایدههای چــه گوارا و همچنین
آنــدره گونــدر فرانک ،ســرمایهداری
و توســعهنایافتگی درامریــکای التین
( )1967تأثیــر زیادی گرفــت .به این
ترتیب میتوان گفت که نگرش وابستگی
در ســه قاره از جهان جنوبی و براساس
مفاهیم اولیهی لنین توســعه یافت .این
یک محصول پیچیــدهی تاریخی بود از
نظریهی کالسیک مارکسیستی دربارهی
امپریالیســم ،کمینتــرن در اوایل و بعد
پاگیری جنبش جهان سومی در باندونگ
و باالخره انقالبهای چین و کوبا.
نظریهی امپریالیســم در سالهای پایانی
قرن بیســتم ـ که بهطور عمده با دیدگاه
وابستگی پیوسته شــده بود از ضرورت
انقــاب اجتماعی و همــان طور که چه
میگفت از گسســت از «قانون ارزش»
امپریالیســتی که «سرمایهی انحصاری»
تحمیل میکرد و بــر «مبادلهی نابرابر»
اســتوار بود ســخن میگفت .17(.کل
تحلیل بهطــور ارگانیکی با امواج متعدد
انقالب در کشــورهای پیرامونی مرتبط
بود )18(.اگرچه دیدگاه وابســتگی گاه
بیش از حد سادهشــده ،مکانیکی ،و در
شــکلی تقلیلگرایانه ارایه میشد ولی
واقعیت تاریخی توســعهی وابســته در
کشــورهای پیرامونی انکارناشدنی بود.
همانگونــه که امین تأکیــد میکند در
اقتصادهای جهان ســوم کــه درنتیجه
قرنها مداخلهی امپریالیســتی نامنظم
شــدهاند موانع خیلی جدی برســرراه
توســعهی اقتصادی خودگردان و متکی

به خود ایجاد شــده است )19(.درنتیجه
کشورهای بخش جنوبی جهان در تلهی
ادامــهی موقعیتی که میتــوان آن را
توسعهی توســعهنایافتگی خواند گرفتار
آمدهاند .بسیاری از این گزارهها را بعدها
امانوئل والرشتاین و نظریهپردازان اولیهی
سیستم جهانی مورد بررسی بیشتر قرار
دادند و وابستگی به صورت یک چارچوب
تحلیلی یکدســت و بیشتر جهانی در
اواخر دههی  1970و دههی  1980درآمد.
بررســی امپریالیســم در ایــن دوره
بیشتر روی ظهــور بنگاههای غولپیکر
چندملیتــی ـ همان طور کــه در 1966
پل باران و پل ســوییزی در ســرمایهی
انحصاری وارسیدند -متمرکز شد .باران
و سوییزی با بررسی آمار سرمایهگذاری
خارجی بنگاههــای امریکایی از  1950تا
 1963یادآور شــدند که خالص خروجی
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی از
ایاالت متحده از ورودی درآمد مستقیم
ســرمایهگذاری  12میلیــارد دالر کمتر
بود (بدون محاسبهی هزینهی مدیریت،
حقامتیــار ،و نقلوانتقــاالت پنهــان
دیگر) .در طول همین مدت شرکتهای
چندملیتی میــزان دارایی خارجی خود
را ـ بــه مــدد ســرمایهگذاری مجدد،
وامســتانی از بانکهای خارجی و غیره
ـ  29میلیــارد دالر افزایش دادند .بخش
عمــدهای از این مازادها از ســود باالتر
در کشــورهای پیرامونی که مازاد سود
انحصاری در دســترس شرکتها بود به
دست آمد با وجود این که بخش عمدهای
از ســرمایهگذاری مســتقیم امریکا در
کشــورهای توســعهیافته انجام گرفت.
همانطور کــه باران و ســوییزی بیان
میکنند «تنها میتوان نتیجه گرفت که
ســرمایهگذاری خارجی پیش از آن که

گذشته ،فروش هر نوع اسلحه در سراسر
افغانستان به شــکل آزاد جریان داشته
است .اکنون که شمال کشور از سوی گروه
طالبان تهدید می شود ،گروه های جهادی
دوباره مسئله مبارزه و ایستادگی و مقاومت
در برابر این گــروه را مطرح می نماید .در
این میان ،تاجیک ها اما ،پیشتاز بوده اند.
در بــاز پس گیری والیت قندز از دســت
گروه طالبان به مســلح سازی و فرستادن
نیرو به این والیت اقدام کرد که از ســوی
اشرف غنی ،رئیس جمهور جلوگیری شد.
بعد از آن ،تعدادی از فرماندهان جهادی در
والیت پروان تجمع کردند و اعالن نمودند
که تهدید والیت های شــمال کشــور از
سوی گروه طالبان غیر قابل تحمل است و
گروه های جهادی حاضر به مقابله و جنگ
است .با وجود اینکه گروه های مجاهدین
به کمک حکومت مرکــزی تأکید کردند
اما بازگشت دوباره آن ها موجب تضعیف
حکومت مرکزی و رشــد خرده قدرت ها
در سطح افغانستان شد .در واقع ،سربلند
کردن گروه های مختلف مسلح ما را یکبار
دیگــر به دوران اول پســا طالبان باز می
گرداند .بــا این حال ،ادامه وضعیت کنونی
نیز قابل تحمل نیســت .بازگشت به نقطه
اول ،هزینه سنگین برای حکومت و مردم
افغانســتان دارد .ما بیش از یک دهه را با
سختی ها و مشکالت زیاد تحمل نمودیم و
پیمودیم .اکنون اگر دوباره به آن وضعیت
برگردیم احتمال درگیری و آشفته شدن
دوباره وضعیت زیاد اســت .حال چه باید
کرد؟
باور نگارنده بر این اســت که ما سیاست
های خود را در قبــال گروه طالبان تغییر
دهیــم .ناعقالنیت گــروه طالبان بر همه
واضح اســت .این گروه نه حاضر به گفتگو
و مذاکره خواهد شد و نه دست از حمالت
و دهشت افکنی خواهد کشید .بنابراین ،با
تمام نیروی حکومتی باید سرکوب گردد .از
ظرفیت ها و توانایی های درونی حکومت
برای سرکوب این گروه اســتفاده نمایم.
در عین حال ،افــراد را در رأس نهاد های
امنیتی بگماریم که اراده کافی برای مبارزه
با گروه طالبان را داشــته باشد .معصوم
استانکزی سرپرســت وزارت دفاع ملی
نه توانایی مدیریــت این نهاد را دارد و نه
اراده مبارزه با این گروه را دارد .بنابراین،
بایــد بپذیریم که گروه طالبان دشــمن
مردم افغانستان اســت .در غیر آن توقع
نباید داشــت که گروه های جهادی نظاره
گر قدرتمند شــدن بیشتر و سقوط دیگر
والیات کشور به دست این گروه باشد.
امکانی برای بهکارگیری مازاد تولیدشده
در داخل باشد شــیوهی کارآمدی برای
انتقال مازاد تولیدشده درخارج به داخل
کشوری اســت که به ســرمایهگذاری
مبادرت کرده است ».این نتایج کاربردی
در  1969درکتاب بسیار مهمهری مگداف،
عصر امپریالیســم ـ که درآن نشان داده
شد نرخ بازده ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی امریکا در کشــورهای پیرامونی
تقریب ًا سهبرابر میزان سرمایهگذاری بود
ـ توسعهی بیشتری یافت.
نقش هژمونیــک امریــکا بهمثابه یک
قدرت نظامی وامپراتوری ـ همان طور که
باران و سوییزی توضیح دادند ـ از 275
مجموعهی نظامی عمده در  31کشور که
در کل شــامل  1400پایگاه که تقریب ًا یک
میلیون سرباز امریکایی در آنها سکونت
دارند مشخص میشود .این پایگاهها با دو
هدف ایجاد شدهاند )1( :دورنگری قدرت
امریکا و گســترش امپراتوری و بنگاهها
و متحدان امریــکا و ( )2بیثبات کردن
کشورهایی که به شوروی و چین وابسته
بودند .بهعالوه این پایگاهها سکوی پرتاب
مداخلههای نظامی بیشماری بودند (چه
علنی و چــه بهطور نهانی و پوشــیده)
درسرتاسر بخش جنوبی جهان و بخشی
از اروپا ـ ازجمله مشارکت در جنگهای
منطقهای مثل جنگ کره و ویتنام .
مگداف بــا کتاب امپریالیســم از عصر
استعمار تاکنون که در  1978منتشر شد
نقش تعیینکنندهای در وحدت نظریههای
کالسیک مختلف دربارهی امپریالیسم و
ایجاد یک نظام تاریخی واحد از نظریات
اولیهی مارکسیستی ،بررسی وابستگی،
انتقاد از هژمونی آمریکا و نظامیگری آن
و همچنین بررسی شرکتهای چندملیتی
ایفا کرد.
اگرچه رقابت بین کشورهای سرمایهداری
در ســالهای پس از جنگ جهانی دوم
خیلی کمتر شد ولی اغلب نظریهپردازان
مارکسی کالســیک امپریالیسم معتقد
بودند که شــرایط تاریخی سرمایهداری
جهانی تغییر خواهــد کرد و در نتیجهی
توسعهی ناموزون شکافهای تازه پدید
خواهد آمــد .در ســال  1992در کتاب
جهانیســازی با کدام پایــان؟ مگداف
هشدار داد« :در مرکز فرایند سرمایهداری
همیشه نیروهای گریز از مرکز و مرکزگرا
با هم همزیستی داشــتهاند و هربار یک
نیرو دست باال را داشته است .درنتیجه،
فرصتهای صلح و مسالمت با فرصتهای
ناهمخوانی و خشونت همراه بوده است.
بهطور کلی ،سازوکار این تغییرات شامل
اشکال مبارزهی اقتصادی و نظامی بوده
است که قدرتهای برتر به پیروزی رسیده
و قدرتهای ضعیفتر را به همراهی وادار
میکردند .ولی توسعهی ناموزون بهزودی
حاکم میشود و یک دورهی تازه مبارزه بر
سر هژمونی آغاز خواهدشد...ادامه دارد.
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