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بامیان؛ یک گام به سوی
عدالت و آبادی
محمدرضا هویدا
روز گذشته رئیس جمهوری با جمعی از مقامات عالی رتبه دولتی
به بامیان رفت و چندین پــروژه را افتتاح کرد .افتتاح این پروژه
ها بــرای بامیان و مناطق مرکزی که ســالهای زیادی در انتظار
توجه دولت مرکزی بوده اند ،با اهمیت اســت .این اقدامات را می
توان آغاز یک حرکت برای توجه مناطق مرکزی دانست ،حرکتی
امیدوار کننده که در اولین قدم بــی عدالتی و فقر را هدف قرار
دهد.
بامیان از محروم ترین مناطق افغانستان است .والیتی که با وجود
داشتن ظرفیت های بلند اقتصادی و جلب سرمایه ،تا کنون کمتر
مورد توجه و لطف دولت مرکزی قرار گرفته اســت .محرومیت و
همچنان صبر و تحمل ســاکنان مناطق مرکزی کشور مثال زدنی
است .به همین دلیل نیز ،دو تیم برنده انتخابات ریاست جمهوری
کــه دولت وحدت ملی را تشــکیل داده انــد ،در زمان کمپاین
انتخاباتی شــان وعده های جدی و قابل توجهی به مردم بامیان
و دیگر مناطق مرکزی کشــور داده اند .یکی از شعارهای رئیس
جمهوری شکســتاندن دیوارهای زندان طبیعت مناطق مرکزی و
خارج شــدن این مناطق از حصر طبعیت بود .حاال پس از دو سال
از سران دولت وحدت ملی به بامیان برگشتند و با افتتاح چندین
پروژه مهم اعالن کردند که شکســتاندن زندان طبیعت مناطق
مرکزی را آغاز نموده اند.
برای مردم مناطق مرکزی و هر جای دیگر افغانستان ،افتتاح حتا
یک پروژه که بتواند حلقه ای از زنجیر حصار طبیعت ،مشــکالت
و بدبختی های شهروندان کشــور را کم سازد ،گام مثبتی است،
اما باید توجه داشــت که حجم مشــکالت مردم افغانستان به
خصوص مناطق مرکزی کشور بیشتر و ریشه ای تر از این هاست.
دولتمردان حکومت وحدت ملی باید ثابت ســازند ،روندی را که
آغاز کرده اند را ادامه خواهند داد و ریشه های فقر ،بی عدالتی و
تبعیض و حصار طبعیت را خواهند شکست.
یکی از اساســی ترین کارهایی که همیشه ادامه داشته و سبب
شــده تا مناطقی مثل مناطق مرکزی کشور در فقر مطلق بمانند،
سهم مناطق مختلف کشــور در بودجه ملی است .به زودی بحث
بودجه ملی برای ســال آینده مالی کشور در مباحث اقتصادی و
سیاسی کشــور طرح خواهد شد .هر ساله بودجه ملی ،به شورای
ملی فرستاده می شــود ،اما به دالیلی از جمله غیر متوازن بودن
و عدم توزیع عادالنه ثروت و منابع کشور ،هفته ها از تصویب باز
می ماند.
همه مناطق ،اقوام و شــهروندان کشــور خود را در بودجه ملی،
پروژه ها و امکانات ملی می بینند ،تقسیم والیت ها به درجه یک
و دو و ســه که نتیجه اش محرومیت و بی عدالتی در کشور است،
سبب شده تا ذهنیت برنامه ریزان اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
در کشور به والیات مختلف با دیده متفاوت بنگرند.
ادامه کار و توجه به نیازمندی های والیات محروم کشــور باید در
بودجه ملی و اختصاص پروژه ها و تخصیص منابع ملی برای همه
والیات به صورت کامال عادالنه ،دیده شود .بودجه ملی به عنوان
یک ســند ملی که اولویت های ملی را در تخصیص منابع و توزیع
ســرمایه های ملی در نظر می گیرد ،باید به اولویت های مناطق
محروم کشــور از جمله مناطق مرکزی را در نظر بگیرد .مناطق
مرکزی افغانســتان از مســایل اصولی رنج می برند .این مناطق
سهم شایســته ای از بودجه ملی ،ثروت ها و منابع ملی نداشته
اند .حضور نیروی انسانی از این والیات در چوکات دولت کم است،
واحدهای اداری در این والیات ناعادالنه تقسیم شده اند ،سهمی
شایسته ای در پروسه های ملی به آنها داده نمی شود و در تصمیم
گیری های بزرگ ملی به آنها توجه الزم نمی شــود و حصارهای
تاریخی و طبیعی تا هنوز شکسته نشده است.
این امیدواری وجــود دارد که جدیت دولــت در تامین عدالت
اجتماعی ،رسیدگی به اولویت های مناطق مختلف کشور ،مسایل
اقتصادی و تــاش های دولت مردان برای اجرای برنامه های ملی
که کشــور را به سوی رشد و توسعه اقتصادی سوق دهد ،محدود
به زمانی که حکومت موظف به پاســخ دهی به جامعه جهانی و یا
کشورهای کمک دهنده هست ،نباشد.

جنگ افغانستان و سردرگمی حکومت و کشورهای غربی
حمالت یازدهم ســپتامبر پــای نظامیان
آمریکا ،کشــورهای عضو ناتو و کشورهای
«شــریک ناتو» را به افغانستان کشاند .در
ماههای اول حضور نیروهــای بین المللی
به افغانستان موفقیت چشمگیری داشت.
امارت اسالمی طالبان را سقوط داد .رهبران
گروه طالبان و شبکه القاعده از افغانستان
متواری شــد .این موفقیت زودهنگام باور
کاذب نسبت به جنگ افغانستان در اذهان
بسیاری از کشــورهای غربی خلق نمود.
جنگ افغانستان در همان سالهای نخست
پایان یافته پنداشته می شد .ایاالت متحده
آمریکا طرح حمله به عراق را سازماندهی
نمود .عراق در مرکز توجه کشورهای غربی
قرار گرفت.
جنگــی که از دیــد غربیها تمام شــده
پنداشته می شد یکبار دیگر شعله ور شد.
گروه طالبان و شــبکه القاعده بار دیگر به
میدان جنگ باز گشتند و تهدیدات جدی
علیه نیروهای بین المللی و نیروهای امنیتی
افغانستان به وجود آوردند .زمانی که باراک
اوباما ،رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا
شد و قدرت را به دست گرفت گروه طالبان
و شبکه القاعده به میدان جنگ باز گشته
بود و پیشرویها و حمالت شان بر نیروهای
بین المللی و نیروهای امنیتی افغانســتان
بار دیگر خبر ساز شد .باراک اوباما تصمیم
گرفت که نیروهــای آمریکایی را از عراق
خارج نماید و آنها را به افغانستان بفرستد
تا این طریق بر گروه طالبان فشــار آورد تا
این گروه مجبور به گفتگو و مذاکره گردد.
اوبامــا  30هزار نیروی جدید افغانســتان
فرســتاد .تعداد نیروهــای آمریکایی در
افغانســتان به  100هزار رســید .با بهبود
نســبی وضعیت امنیتی او تصمیم جدید
خود مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از
افغانستان گرفت.
اوباما بخش زیــادی از ســربازانش را از
افغانســتان خارج نمود .بنا بود در ســال
 2015ده هزار ســرباز باقی مانده شان نیز
افغانســتان را ترک نماید اما ،با بدتر شدن
واضاع امنیتــی ســربازان آمریکایی در
افغانستان باقی ماندند .با این حال ،تصمیم
نهایی باراک اوباما مبنی بر ادامه حضور در
افغانستان نبود اما ،در سال  2016که اوضاع

رحیم حمیدی

امنیتی بدتر شد و حکومت کنترل کندز را
از دست داد و در چند والیت دیگر تعدادی
از ولسوالیها را از دست داد خاطره حمالت
یازدهم ســپتامبر یکبــار دیگر در اذهان
سیاســتمداران آمریکایی زنده شد .باراک
اوبامــا این بار به نیروهــای آمریکایی در
افغانســتان صالحیت بیشتر داد تا در کنار
نیروهای امینتی با گــروه طالبان و داعش
بجنگــد .تا این جــای کار ،تصمیم جدید
آمریکا کاری از پیش نبرده است .نیروهای
آمریکایی و نیروهای امنیتی افغانســتان
تالش نموده است از پیشروی گروه طالبان
جلوگیری نماید .نگذارد لشــکرگاه و کندز
سقوط نماید .اما ،گروه طالبان مورد تعقیب
و پیگرد قرار نگرفته است.
اکنون مشــخص نیســت که ادامه جنگ
در افغانســتان چگونه رقم خواهد خورد.
انتخابات آمریکا چــه تأثیری بر وضعیت
جنگ در افغانســتان خواهد گذاشــت.
آنچه مشخص است اینکه غربیها در یک
ســردرگمی در مورد افغانستان به سر می
برد .در عین حال که از جنگ افغانســتان
خســته اســت اما ،کمک های خود را به
افغانســتان ادامه می دهد .کمک های که

قادر نیست سرنوشت جنگ به افغانستان
را مشخص نماید.
در جانب دیگــر ،حکومت افغانســتان
بیشــترین تالش را نمود تا گروه طالبان
را به میز مذاکره بکشــاند .به اسالمآباد،
قطر و چین رفت اما ،هیچ ســودی عاید
حکومت نشــد .رئیس جمهور کرزی گریه
کرد و با التماس از گروه طالبان خواســت
به حکومــت بپیوندد امــا ،طالبان گوش
شــان بدهکار نبود .رئیس جمهور غنی
آمد و تالش نمود تا از نفوذ پاکســتان بر
گروه طالبان استفاده نموده و این گروه را
به پای میز مذاکره بکشاند .در نهایت ،به
این نتیجه رســیدند که پاکستان در امور
افغانستان صادق نیست .به جای همکاری
با حکومت افغانســتان با گــروه طالبان
همکاری می نماید.
افزایش نیروهای نظامی از ســوی اوباما
گروه طالبــان را وادار به گفتگو و مصالحه
ننمــود .تالش های حکومت افغانســتان
نیز نتیجه بخش نبوده اســت .با این حال،
هم ایاالت متحــده آمریکا و هم حکومت
افغانســتان بــه صورت قاطــع تصمیم
نگرفته انــد که با گــروه طالبان چگونه

برخورد نماید .نیروهای امنیتی آمریکا و
افغانســتان تالش می کند تا از پیشروی
گروه طالبان جلوگیری نماید .اما ،انگیزه
و اراده سرکوب تمام عیار گروه طالبان نه
در ارگ ریاســت عمومی دیده می شود و
نه در کاخ ســفید .ارگ ریاست جمهوری
هر از چند گاهی اعالن می کند که دروازه
صلح همیشــه باز خواهد بود و از کسانی
که به حکومت می پیوندد استقبال خواهد
نمود .ایاالت متحده آمریکا از این سیاست
حمایت نموده است.
فقدان تصمیم قاطع کابل و واشــنگتن در
برخورد با گروه طالبان هزینه جنگ را باال
می برد .روحیه نیروهای امنیتی افغانستان
را تضعیف می کند .به گروه طالبان فرصت
بازســازی و طراحی حمالت بیشتر را می
دهد .ادامــه این وضعیت ممکن اســت
حکومت افغانســتان را از درون بپاشاند.
زیرا ،جنگ کنونی ســطح نارضایتی را در
جامعه باال برده اســت و نوع نگاه مردم
نســبت به حکومت را تغییر داده است .از
این جهت ،تداوم سیاست کنونی در قبال
گروه طالبان خطر فروپاشی را در پی دارد.
حضور نظامی آمریکا در افغانستان و ادامه

جنگ به شــکل کنونی ممکن است باعث
تحریک احساسات مردم علیه مردم گردد.
از این جهت ،ایاالت متحده آمریکا نیازمند
تصمیم قاطع در برخورد با گروه طالبان و
تجهیز ارتش و پلیس افغانستان می باشد.
در جانب دیگر ،حکومت راهی جز سرکوب
گروه طالبان در اختیار ندارد .سیاســت
صلح جویی حکومت مدت هاســت که به
بن بست مواجه شده اســت .نه پاکستان
صادقانه در رونــد گفتگوی صلح همکاری
می کند و نه گروه طالبــان اهل گفتگو و
مذاکره اســت .راهی دیگری جز سرکوب
گروه طالبان نداریم .اما ،سرکوب از مجرای
نظامی صرف منجر به پایان جنگ نخواهد
شــد .ما در کنار قدرت نظامی ضرورت به
مبارزه فرهنگی و اجتماعی با گروه طالبان
می باشیم.
نگاه قومی به پدیده طالبان نیز رهگشــا
نیســت .نگاه قومی منجر به عقبماندگی
پشتونها در افغانســتان شده است .نگاه
قومی نخبگان سیاسی ما سبب نشده است
تا گروه طالبان دست از جنگ و خونریزی
بکشــد .آنها به ویرانی ادامه داده است.
بنابرایــن ،به هر میزان کــه نگاه قومی بر
نخبگان سیاســی غلبه کند و از نخبگان
را از گرفتن تصمیم قاطــع در مورد گروه
طالبان باز دارد به همان میزان به پشتونها
به صورت خاص و دیگر گروه های قومی به
صورت عام ظلم و جفا نموده است.
در پایان باید متذکر شوم که تداوم جنگ
و پیشــروی گروه طالبان و گسترش دامنه
ناامنی در کشــور و در کنار آن سردرگمی
حکومت افغانســتان و کشــورهای غربی
نتایج جبران ناپذیر را در پی خواهد داشت.
احتمال دارد احساســات دیگرستیزی در
مردم علیــه آمریکا و کشــورهای غربی
برانگیخته شــود و در نهایت ،خیزش های
مردمی برای خروج نیروهــای آمریکایی
از افغانستان شــکل گیرد .در طرف دیگر،
نارضایتــی از حکومت مرکــزی افزایش
می یابــد .این نارضایتی مــی تواند خطر
فروپاشی را به وجود آورد .این هزینه کمی
برای حکومت و کشــورهای غربی نیست.
از این جهت ،بهتر اســت نسبت به جنگ
افغانستان قاطعانه برخورد شود.

خستگي اياالت متحده از دست دنيا
بنوا برویل برگردان شهباز نخعی /قسمت اول

به نظرمــي آيد که نامــزد جمهوري خواه
انتخابات رياســت جمهوري نوامبر ،٢٠١٦
کمتر از حريف دموکرات خود نســبت به
مداخالت نظامي نظر مساعد دارد .وضعيتي
که از زمان جنگ جهاني دوم بي ســابقه
است .اما کوشش واپس نشيني ،که از سال
 ٢٠٠٩برسياست خارجي آقاي باراک اوباما
ســايه افکنده ،از اين پس هردو حزب را
دربرمي گيرد.
«گيج»« ،ضعيف»« ،غيرمصمم»« ،خائن»،
«سست»« ،ســاده لوح»« ،بي منطق»« ،بي
بصيرت» و «بي تجربــه»؛ اينها واژه هايي
اســت که جمهوري خواهــان در مدت ٨
ســال براي توصيف باراک اوباما و سياست
خارجي او به کار بــرده اند[ .به زعم آنان]
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qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

رئيس جمهوري با اجتناب از کاربرد زور به
شالوده بزرگي و اعتبار اياالت متحده آسيب
رسانده است
اگرچه جمهوري خواهــان هيچ فرصتي را
بــراي تاکيد براين که آقاي اوباما تا چه حد
اياالت متحده را تحقيرکرده ،ازدست نداده
اند ،دو کانديداي اصلي حزب در انتخابات
مقدماتي از گفتمان هــاي افراطي فاصله
گرفتــه اند  .در دســامبر  ،٢٠١٥آقاي تد
کــروز از «محافظه کاران نوي ديوانه اي که
مي خواهند همه کشــورهاي دنيا را اشغال
کننــد و فرزندانمان را به خــاور نزديک
بفرســتند و به کشتن بدهند » انتقاد کرده
اســت .درهمان ماه ،او دربرابر بنياد خيلي
محافظــه کار «هريتيج» بــر ويژگي مضر
دخالت آمريکا ،با تکيه بر نمونه ليبي تاکيد
کرد و افزود« :ما نبايد از هيچ يک از جناح
ها در جنگ داخلي سوريه حمايت کنيم».
گفته هايي که کمي با يک جمله آقاي اوباما
در  ١٠ســپتامبر  ٢٠١٣مطابقت داشت که
درگيري سوريه را «جنگ داخلي ديگري»
عنوان مي کرد.
آقاي دونالد ترامپ نيز بيش از اين خواهان
اعزام نيــرو به خاور نزديک نيســت .او
درتاريخ  ٣مارچ گفت« :ما در آنجا هزاران
ميليارد دالر هزينه مي کنيم و زيرســاخت
هاي کشــور خودمان درحال ازبين رفتن
است» .در اينجا نيز ،مي توان پنداشت که
اين صداي مستاجر کنوني کاخ سفيد است
که شنيده مي شــود« :درطول دهه اخير،
جنگ بــراي ما هزار ميليــارد دالر هزينه
داشــته و اين در زماني بوده که بر بدهي ما
درشرايط اقتصادي دشوار به شدت افزوده
شده بوده است ( )...زمان آن رسيده که ما
بر سازندگي کشــور خود متمرکز شويم».
اينها گفته هاي آقاي اوباما درســال ،٢٠١١
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هنگام اعالم عقب نشــيني آتي سربازاني
بود که هنوز در افغانستان بودند.
«معاينه مغز»
در جناح دموکــرات نيز درجريان رقابت
هاي بين نامزدها غالبــا از مداخله گري
نظامي انتقاد شــده اســت .از جمله اين
موارد ،مخالفت با جنگ ويتنام توسط جرج
مک گاورن درســال  ،١٩٧٢کشيش سياه
پوست جسي جکسون درسال هاي ١٩٨٤
و  – ١٩٨٨که بــه عنوان نمونه از اقدامات
اياالت متحده براي سرنگون کردن دولت
نيکاراگوئه انتقاد کرد  ،-ياحتي آقاي اوباما
منتقد سرسخت جنگ عراق در سال ٢٠٠٨
اســت .اما ،براي يافتن موردي از مخالفت
يک جمهوري خواه با اعزام نيروي نظامي
بايد به سال  ١٩٥٢بازگشت که رابرت تفت
توســط حزب خود نامزد مطلوب رياست
جمهوري محسوب مي شد .او که سناتور
ايالت اوهايو بود ،با طرح مارشال مخالفت
مي کرد و سازمان پيمان اتالنتيک شمالي
(ناتو) را ناکارآمــد و خيلي پر هزينه مي
دانست و براين باور بود که اياالت متحده
جز در موردي که «آزادي ملت» مستقيما
مورد تهديد باشــد ،نبايد به کاربرد زور
دست زند .او در رقابت با دوايت آيزنهاور
در مرحلــه مقدماتي بــا فاصله اي اندک
باخت .ازآن پس ،کليد موفقيت در مرحله
مقدماتي انتخابات رياســت جمهوري در
ميان جمهوري خواهــان ،تاکيد بر نقش
رهبري جهاني اياالت متحده است .همين
مورد موضــوع مرکزي برنامه سياســت
خارجي آقاي جان مک کين درسال ٢٠٠٨
و آقاي ويالرد («ميت») رامني درســال
 ٢٠١٢بــود .چرخش کنونــي جمهوري
خواهان ازآن جهت بيشتر تعجب برانگيز
است که جناح محافظه کار درمدت  ٨سال

به «ضعف» آقاي اوباما معترض بوده و ازاين
که از بمباران کشورهاي ديگر اکراه نشان
مي داده ابراز ناخرسندي مي کرده است.
اين چرخش با تحليل تحول کلي سياست
خارجي آمريکا از ســال  ٢٠٠٩بهتر قابل
درک اســت .اوبامــا در دو دوره اقامت
درکاخ ســفيد متهم به ا ِعمال سياستي
است که هيچ اصلي آن را هدايت نمي کند.
سياستي که متفاوت با سياست هاي هري
ترومن («ازبين بردن» اتحاد شــوروي)،
دوايت آيزنهاور («عقب راندن» کمونيسم)،
ريچارد نيکسون («تنش زدايي» نيرومند)،
جيمي کارتر («حقوق بشر») ،رونالد ريگان
(رودررويــي با «امپراتوري شــر» اتحاد
شوروي) يا حتي جرج دبليو بوش («جنگ
عليه ترور») اســت و اوباما پشت سرخود
هيچ دکتريني که نام او را برخود داشــته
باشد به جا نمي گذارد و کارش تنها سرهم
بندي گزينه هايي گاه متناقض بوده است.
او درسال  ٢٠١١با ائتالفي براي سقوط معمر
قذافي در ليبي همراهي کرد و سپس عالقه
خود به اين کشور را ازدست داد ،به بمباران
هاي شديد کامال غيرقانوني (ازنظر حقوق
بين الملل و آمريکا) توســط هواپيماهاي
بدون سرنشــين پرداخت و درپي آن به
تالش ديپلوماتيک چندجانبه براي امضاي
يک توافق درمورد برنامه هسته اي ايران
دست زد و درمورد برقراري روابط با کوبا
به نمايش شجاعت پرداخت.
رئيس جمهوري مــي بايد ميان نيروهايي
حرکــت کند کــه همه مي کوشــند بر
ديپلوماســي او نفوذ يابند :افکار عمومي
که بــه خاطر رويدادي ماننــد انجام يک
سوء قصد يا گردن زده شدن يک روزنامه
نگار آمريکايي ،مي تواند بين انزواجويي
و مداخله گري نوســان کند ؛ نمايندگان

حزب حريف – که آماده اند او را به ضعف
متهم کنند ؛ مشاوران ،وزيران ،همکاران
و متحداني – که انتظار دارند واشــنگتن
مطابق با منافع آنان رفتار کند  -و حريفان
– کــه در کمين کوچک تريــن گام خطا
هستند تا مهره هاي خود را به پيش برانند.
برخي از رئيــس جمهوري ها تصميم هاي
خود را با همکاري تنگاتنگ با وزير خارجه
خود مي گرفتند :ترومن و دين آچســن،
آيزنهاور و جان فاستر دالس ،ريگان و جرج
پي شولتز .رئيس جمهوري هاي ديگري به
مشاوران امنيت ملي يا وزيران خارجه خود
متکي بودند :نيکسون و هنري کيسينجر،
کارتر و زبيگنيو برژينسکي .درمورد آقاي
اوباما ،او به تنهايي يا با همکاران نزديکش
تصميم مي گيــرد :آقايان بنجامين رودز،
دنيس مک دونو ،مارک ليپرت .مرداني که
کمتر از  ٥٠سال سن دارند و خدمت نظامي
خود را نه درزمان جنگ سرد ،بلکه پس از
 ١١سپتامبر  ٢٠٠١انجام داده اند و به جريان
ضد مداخله گري تعلق دارند.
البته رئيس جمهوري کنوني اشــخاص با
تجربه تري را نيز به ســمت هاي کليدي
دســتگاه ديپلوماتيــک و نظامي گمارده
اســت :آقايان رابرتز گيتــز ،لئون پانتا و
چاک هيگل به وزارت دفاع ،خانم هيالري
کلينتــون و آقاي جان کــري به وزارت
خارجه و غيره .ايــن افراد گاه بر تصميم
هاي او ســنگيني کرده اند ،مانند ســال
 ،٢٠٠٩هنگامي که خانــم کلينتون آقاي
اوباما را بــه حمايت از کودتا عليه مانوئل
زاليا در هندوراس متقاعد کرد.
اما در زمان هاي بحران ،صداي ايشــان
هميشه گوش شنوا نيافت .آقاي گيتز در
خاطراتش چنيــن روايت مي کند که« :از
زمان ريچارد نيکسون و هنري کيسينجر،
کاخ ســفيد در دوران او بيشــترين حد
تمرکز و اقتدارگرايي در زمينه امنيت ملي
را داشته است».
نخســتين اختالف نظرها بين آقاي اوباما
و اطرافيانش در ســپتامبر  ،٢٠٠٩درمورد
افغانستان ظاهر شــد .درحالي که رئيس
جمهوري وعده پايــان اين جنگ را داده
بود ،ژنرال استانلي مک کريستال ،مسئول
عمليات در محل ،به خالف او نظرش اين بود
که دســتيابي به پيروزي مستلزم افزايش
حضور نظامي آمريکا اســت و برآورد مي
کرد که به  ٤٠هزار سرباز نياز است .ظرف
مدت  ٣ماه ،جلسه پشت جلسه برگزارشد،
وزير خارجه ،وزير دفــاع ،رئيس آژانس
مرکزي اطالعات (سيا) ،مشاور امنيت ملي
و مدير اطالعات ملي کوشيدند آقاي اوباما
را به پذيرش اين خواست وادارند.
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