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  ١٣٨٩ جدی و دلو به تاريخ ۶۵انتشار در شماره 

  

  شدن عراق؟  لبنانيزه
  

متحده به  ت االي توسط ا٢٠٠٣از ھنگام اشغال عراق در سال ) Nir Rosen (ر روزنينگار مستقل، ن روزنامه

 Aftermath: Following the“  خود باعنوانۀاو در كتاب تاز. انه مشغول بوده استيپوشش حوادث خاورم

Bloodshed of American’s Wars in the Muslim World”اشغال آن توسط  ل درباره عراق،ي به تفص 

. ه گرفته تا لبنان بحث كرده استي آن از اردن و سوری ئ منطقهیامدھاي، پی داخلیھا یري و درگكا، جنگيامر

 ی مستقل و ناكامیھا  طالبان و نقش رسانهین درباره افغانستان و اوضاع آن پس از فروپاشيروزن ھمچن

ورك يويت دانشگاه ني امناو از كارشناسان مركز حقوق و. سدينو ی در بازتاب حوادث مطلب مئیكاي امریھا رسانه

  .است

  

ش در عراق يروھايداشتن ن متحده امكان نگاه  االتيشنبه گفت كه ا ردفاع روز سهيتس وزيگ رابرت: ف عبدالقدوسيشر

ن يگفت، افزود كه درخواست ا ی سخن میتس كه در مالزيگ.  را رد نكرده است٢٠١١االجل سال   پس از ضربیحت

نه منوط به توافق ين زمي در ائیوگو او خاطرنشان كرد ھرگونه گفت. ر استيپذ ان دولت عراق امكیامر تنھا ازسو

د آمده ي ماه مارس پدی است كه پس از انتخابات پارلمانیبست دن به بنيبخش انيم قدرت و پاي تقسی برایرھبران عراق

 .است

روز . شود یده نمير دي اخیھا نامه  در عراق در ھفتهیري از كاھش خشونت و درگیا ن نشانهيان، كمترين ميدر ا

ش از آن، ي پۀھف.  گذاشتی برجای كشته و صدھا زخم١٩كم  ان در سه شھر عراق دستيعي به شیدوشنبه حمالت

.  گذاشتی كشته برجا۵٢ مرگبار با یانيك بغداد افراد را به گروگان گرفتند كه پاي كاتولیسايمردان مسلح در كل

 . د كرديبازد» یمادر رستگار «یسايشنبه از كل  روز سهی مالك یر عراق نوريوز نخست
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*** 

  

م يگاه تسل چيل كرده، ھي ما تحمیھا ن حمله ددمنشانه به قلبي كه ایبا ھمه درد و رنج: ی مالكیر نوريوز نخست

ن اوباش به حمالت كورشان ادامه يا. روز نوبت كربال، نجف و بصره بود و اكنون بغداديد. م شديخواست آنان نخواھ

بست كشاندن   بن  بهی برایاسي سۀزي جز نفرت و انگیزيز ابزارشان چي نیطانيف و شين راه كثيدر ا. اھند دادخو

 .ستي كشور نی و بازسازیاسيروند س

  

***  

 

 حمله به یم خود برايو بوش از تصمين، جورج دبليشيجمھور پ سيمتحده، رئ االتينجا در اي ا:ف عبدالقدوسيشر

سو،  نياش به ا یجمھور استيان دوره ريش از پاي خوۀن مصاحبياو در نخست.  كرده است دفاع٢٠٠٣عراق در سال 

وگو   گفت NBC از Matt Lauer با”Decision Points”مون خاطراتشاري پیغاتي از تالش تبلیعنوان بخش به

  : كرده است

Matt Lauer :ذره ھم نسبت به  كي ی حتد،يكرد ی به عراق را صادر می كه شما دستور آغاز حمله نظامیپس زمان

  د؟يد نداشتي شده در مورد آن كشور تردیاطالعات گردآور

  .وجه چيھ به. نه، اصالً : و بوشيجورج دبل

Matt Lauer :با ورود به جنگ یاري بسیھا د كه مخالفتيدان یم. ن مورد با  شما موافق نبودنديالبته ھمه در ا 

  . وجود داشت

  .ود نداشتمن ھم نگفتم وج: و بوشيجورج دبل

Matt Lauer : د؟ي شما آنھا را از سر راه برداشتیعنيپس  

ن نظر خود به زور ي تأمیخواستم برا ینم. آمدم یشمار م  آن وسط ساز مخالف بهیمن به نوع: و بوشيجورج دبل

  .متوسل شوم

Matt Lauer :از گفتهين عيا ً شتر از ي را بیكس چي در عراق ھیدانشدن سالح كشتارجمعيپ«:  خود شماستیھا نا

  د؟ ين امر ناراحتيا ھنوز ھم از ايآ» . و ناراحت نكردیخود من عصب

  .بله: و بوشيجورج دبل

Matt Lauer :ديكن ی فكر م آن بهیوقت.  

  .بله: و بوشيجورج دبل

Matt Lauer :د؟يكا پوزش بخواھيد از مردم امريا تا حاال به فكر افتاده  

ً بهیخواھ پوزش: و بوشيجورج دبل د من يم اشتباه بوده و راستش را بخواھي آن خواھد بود كه آن تصمی معنا لزوما

  .اصالً به اشتباه بودن آن باور ندارم

Matt Lauer :اگر آن موقع...  

  ...آھان: جورج بوش

Matt Lauer :ديدانست ید ميدان ی را كه االن میزيچ...  

  ...درسته: جورج بوش
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Matt Lauer :د؟يكرد یباز ھم به عراق حمله م  

جمھور بودن كه  سيرئ. د را نداشتميشيندي كه شما ممكن است بی آنچنانی و فرصتیكاريكه من ب نياول ا: جورج بوش

ا بدون يد دنيترد یم آن است كه بيت به شما بگويتوانم با قاطع ی كه االن میزيچ. دارد آقا یتعارف و اما و اگر برنم

 یھا امكان زندگ  است كه پس از دھهيیون عراقيلي م٢۵نش ھم ل روشي است و دلیتر  بھتر و امنین جايحس صدام

  .اند  افتهي بودن را یمثل آدم و در آزاد

Amy Goodman :دنت بوشين ھم از پرزيا.  

نگار مستقل  انه، با روزنامهيگر نقاط خاورميمتحده در د  االتيشتر درباره عراق و افغانستان و نقش ايل بي تحلیبرا

  . ميكن یوگو م  روزن گفترين

  ست؟يم، نظرتان درباره سخنان او چيدنت بوش آغاز كرديبا سخنان پرز. دي خوش آمد!Democracy Nowبه 

Nir Rosen:یراث وحشتناكي است كه مین ھمان مرديتوان داشت؟ ا ی از جورج بوش میگري خوب چه انتظار د 

زنند، اما از  ی معلق میش و خوشي االن در آسایون عراقيلي م٢۵د يگو ین آقا ميا.  گذاشتیجا نام عراق از خود به به

ھا  شند؟ دهيان خوشبخت و در آساين قربانيخانواده و بستگان ا. زند ی نمیصدھا ھزار كشته و معلول و آواره حرف

 يیھا عراق وني خوشحال و آزادند؟ ملی و بعداً عراقئیكاي امریھا افته در گوالگي به زور اسكان یھزار مرد عراق

اند، صدھا ھزار آواره و پناھنده سرگردان در منطقه، شاد و سرخوشند؟  و سرپناھشان را از دست دادهكه خانه 

  ».ده یل خلق خدا ميكنه و تحو یخواد سر ھم م ی دلش مین آقا ھرچين ھم اي ایدروغ كه كنتور نداره، برا«

Amy Goodman:ستيگه در كار ني دیكم صدام  اما گفتند دست.  

Nir Rosen:م خوب البته يا سر كار نشاندهی كه االن ما در عراق بر ميست، آره درسته، رژي در كار نی صدام

به نظر من شكنجه ھمچنان مثل نقل و . رحم است یتره، اما ھمچنان خودكامه و ب  مشروعیلي خینسبت به صدام بعث

 در آن ی، برق و آب درست و حسابل شدهيرفته شده تبديگه به رسم پذي كه دءفساد و ارتشا. ج و متداول استينبات را

 ید تويگه كه فقط شاي دید و ھزاران بدبختيگه حرفش را نزنيرانه وجود نداره، خشونت و ترور كه ديمملكت و

ن ين مردم كرده كه اي در حق ایكا چه لطفيست امريحاال معلوم ن. شد تصورشان را كرد ی میلي ترسناك تخیھا لميف

  . جنگ بوش ھستندیان اصليمردم عراق قربان. گذارد یھمه ھم منت سرشان م

 ی طوالنیبست سو بن ني به اچ ماه ماریگذرد؟ از انتخابات پارلمان ی و اما االن در عراق چه م:ف عبدالقدوسيشر

 مثال ید كه برايا ز را ثبت كردهيچ ك ھمهيد و از نزديا سو بارھا به عراق رفته ني به ا٢٠٠٣شما از . حاكم شده است

   كار است؟یستاده و دولت عراق كجاين داستان اي ایكند؛ او كجا یست و چه كار مي كیر و ارتش مھدمقتدا صد

Nir Rosen:ا پاكستان شود، از نظر يك يه مكزيشتر شبيشتر و بيرود كه ب ینده ميده من عراق امروز و آي به عق

 یرحم اما قدرتمند و تمركزگرا؛ حكومت ی بيیتي امنیروھاي مقتدر، خودكامه و البته فاسد و نيیداشتن حكومت مركز

  .اش را نداشته باشد ید به سرنگوني تھدیا حتي آن ی توان سرنگونیكه كس

خشونت وحشتناك و مرگبار به ھنجار . ه حكومت وجود نخواھد داشتي علی جدیت مسلحانه مبارزاتيچ فعاليھ

ن حاكم يتنھا نظام نو  كه نهیده است، خشونتك و پاكستان شيطور كه در مكز ل خواھد شد، ھمانيروزمره جامعه تبد

ق خود يرش آن و تطبيرد و مردم فقط ناچار به پذيگ یگناه و شھروندان را ھدف م ی بلكه جان مردم ب كند، ید ميرا تھد

  . با آنند

اصالً  اصالً از اولش ھم او را گذاشته بودند كه حاال حاالھا بماند؛ .  ھمچنان بر سر كار خواھد ماندی مالكینور

 ٢٠١٠ اگستكم از ماه  ھا دست ئیكاي؟ و امری چرا كنار بروی قدرت داریوقت. ن باره وجود نداشته استي در ایشك
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 منطقه و ی كشورھایت برخين نظر كه حمايان بد و بدتر انتخاب شده، از ايدر واقع او از م. اند  كردهیبانياز او پشت

ول ؤ او را مسا دروغ،يحاال راست . ت برخوردار استي از مشروعیداو تا ح.  داراستیھا را تا حد یت عراقياكثر

توان  یرو م نيافت، از ايعه به آن دست يان شينظام دانند كه با سركوب شبه یسو م ني به ا٢٠٠٨ھا از  كاھش خشونت

مت در ن جنبش مقاويتر توان به جرأت ـ تنھا و گسترده یھا ـ طرفداران صدر را باوجود بدنام بودنشان م یصدر

  . دانستی واقعیل و حزبي اصیعراق و حركت

Amy Goodman:ستند؟ي آنھا درواقع ك  

Nir Rosen :از ی شورشیا ن عراقند، طبقهير، مطرود و خشمگيان محروم، فقيعينده شيعه و نماي شیآنھا جنبش 

ژه پس از اشغال يو ه و ب٩٠در دھه . كرد یكار مي و با حكومت پیسم طرفداري از كمون۶٠ و ۵٠جامعه كه در دھه 

ش ي كه كم و بی مذھبین قشر از جامعه محسوب شده، گروھي اینده و صدايكا، گروه صدر نمايعراق توسط امر

 و فعال در مقاومت در برابر آن بوده و ضمن ید حضور ارتش اشغالگر خارجيبرانداز، ضد فدرال، مخالف شد

ھا و سپس  ی، خشونت، نخست ضد سنیر جنگ داخليدرگشتر يعه روز به روز بي شینظام ك گروه شبهي نقش یفايا

 و ارتش یر مالكيوز  نخستیروھاي مشترك نیله ھمكاريوس آنھا سرانجام به. عه شده استيان شيرنظاميه غي علیحت

 ی مانده و تنھا گروھی برجای واقعیعنوان جنبش  سركوب و مضمحل شدند، اما ھمچنان به٢٠٠٨كا در سال يامر

 بازگشت به ی آنان برائین حال توانايدر ع. نديگو ی سخن می بھبود خدمات و مسائل اجتماع ازیھستند كه حت

ران در ارتباط بودند، چون يآنان با ا. شمار رفته است  بهید ضمني تھدیشه نوعي، ھمینظام  مسلحانه شبهیھا تيفعال

 بھتر یشان براي واحدھایند و مسلماً برخران نداشتيآوردن به ا ی جز رویا ه رانده شده بودند، چارهيمطرود و به حاش

د، يآ یشمار نم ك معضل بهين يگر اين روزھا ديا. ده بودنديھا آموزش د یرانيھا توسط ا ئیكايكشتن و منفجركردن امر

د وارد حكومت ين بار قصد دارند در ائتالف جدي ائیاما گو. گر قبح خودش را از دست داده استيچون خود اشغال د

ستم يكه آنان وارد س نيك گرفت، ايد به فال نين رخداد را بايبه نظرم ا. ز شده استيبرانگ  خود جنجالنيشوند كه ا

شوند و نقش  یه رانده شده بودند، خود به خود به خشونت سوق داده مي آنان به حاشیوقت. ستي نیز بديشوند چ

سخت است با . توانند ضد حكومت باشند یمگر ني خودشان در حكومت باشند، دیكردند، اما وقت ی مأفيخرابكار را ا

ستم ي مثل سید با مسائل اعصاب خردكنيد و ھر روزه ناچاري مخالفت كرد كه خودتان در آن حضور داریستميس

ان كه ين طبقه از عراقيد ايخواھ ید و تازه اصالً نميگر سروكله بزنيفاضالب و برق و ھزار كوفت و زھرمار د

  .اند ھمچنان احساس مطرود بودن كنند ه رانده شدهيره  در عراق به حاش ھموایخي و تاریطور سنت به

Amy Goodman:ن يزند ـ اصالً ا ی، اما مقتدا صدر از قول خودش حرف م»آنان«، »آنھا«د ئيگو ی شما مدام م

  د؟ي در مورد او بدھیحي توضکيه؟ يبابا ك

Nir Rosen:توسط مأموران صدام كشته شده، ١٩٩٩ر سال دند يگو یهللا محمدصادق صدر است كه م تي او پسر آ 

 ئی سطح باالیه ئل حوزي صدر ھم تحصء بوده است و خود مقتدایداند آن ترور واقعاً كار چه كسان ی نمیگرچه كس

 مھم و یا كه او فرزند خانواده نيگردد به ا یشتر برميزھا نبوده، بلكه بين چيت او به اينداشته است، اما محبوب

تش ھم يشد، محبوب ین ميھرموقع او خشمگ. ان طبقه محروم عراق بوده استيح خشم و عصي و صربازگوكننده رك

ران ي او به فرار به ا٢٠٠٧در سال . كرد یتش ھم فروكش مي نبود محبوبی عصبانی كه وقتئیشد، تا جا یشتر ميب

اما باوجود .  داشته باشدیشتريب یارات مذھبياش پرداخته تا اخت ه ئی الت حوزيل تحصيكه ظاھراً به تكم ئیاجرفت، 

. ان عراق مانده استيعيدانند، ھمچنان محبوب ش یاش را عامل نفاق و فتنه م یھا كه او و ارتش مھد یانتقادات سن

رسد او  یبه نظر م.  از او به دل دارندینه خاصيشان كيروھاي او به نیستيھا به خاطر حمالت ترور ئیكايمسلماً امر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

، كه در كسوت یاسين بار نه در نقش رھبر سي بازگشت به عراق است تا ای مناسب براۀدن لحظيمنتظر فرارس

  .ش ادامه دھدي مقاومت به راه خوین و معنويرھبر نماد

ت اشغال ي موفقیروھا در عراق از عوامل اصليش ني افزاین ستراتژياند كه ا یھا مدع یلي خ:ف عبدالقدوسيشر

 یخواھم نخست از شما درباره جنگ داخل یاما م. بوده است...  وینگ داخلدادن به ج انيكا، پايعراق توسط امر

كردن  زهيلبنان«د و فصل نخست آن را يا  است كه كتابتان را با آن شروع كردهین ھمان موضوعيم، چون ايبپرس

  فت؟ قتاً چگونه در عراق باال گري حقی جنگ داخل ست وين اصطالح چيمنظورتان از ا. ديا نام گذارده» عراق

Nir Rosen: ترشدن نقش آن در  یدي و كلی و قومیت مذھبيشدن ھو ، پررنگ»كردن عراق زهيلبنان« منظورم از

 كه در لبنان یا دهيقاً ھمان پديگر است؛ دقيكدي بر ی برتریھا برا فيجه به جان ھم افتادن طي به قدرت و درنتیابيدست

ھا  ئیكايدا كرده، ھرچند كه امري پیرسم مهياما در عراق حالت ن است، ی رسمین اكنون ساختاريدر لبنان ا. مينيب یم

شان در آن كشور عمالً  به  ینشانده حكومت  دستی در شورای ئ  و فرقهی قومیھا هين سھمييبا گنجاندن شروط و تع

را ) یا سنيعه يش( خود یت مذھبيگاه ھو چيده، چون آنان ھيھا انجام ی عراقین به ناخرسندياند و ا دهيت بخشيآن رسم

ن است كه در يا.  به قدرت باشدیابيد دستين امر كليكه ا نياند، چه برسد به ا ش ندانستهي خویت مليمقدم بر ھو

 كردند، مردم عراق نسبت ئیگرا گونه فرقه نيكردن ا ینه و رسميھا شروع به نھاد  ئیكاين كه امري ھم٢٠٠٣تابستان 

جاد ي ایكا در پيم كه امريدان یشدار دادند، اما اكنون مو در آن كشور ھیخلانداختن جنگ دا  راهیكا براي امرۀبه توطئ

  . آنان در اداره كشور تحت اشغالشان داشتیعرضگ ین فقط نشان از حماقت و بي نبود؛ ایجنگ داخل

ه، مات اشتباي مسائل و تصمیاند كه بله به علت برخ  آغاز نشد، به غلط به خورد ما داده٢٠٠۶ در سال یجنگ داخل

ور شد، اما  كباره شعلهي در عراق به ی در سامرا، جنگ داخل٢٠٠۶ان در سال يعيت انفجار حرم مقدس شيو درنھا

خردانه و ي بیا  كه با حمله یوقت.  شروع شد٢٠٠٣ مرگبار عراق از ھمان سال یھا یريد درگيراستش را بخواھ

ه ي و تسوئیاي مافینظام   شبهیھا ل گروهيتشكد آمد كه ي پدیم مستقر در كشور، خأل قدرتي رژی ناگھانینابود

ھا در  ئیكايامر.  به خود گرفتیتر ین منازعه شكل جدي ا٢٠٠۴ان سال ي را ممكن كرد و در پایمي قدیھا حساب

صدھا ھزار پناھنده از فلوجه روانه غرب بغداد شدند، آنان شروع به . كسان كردندي فلوجه ر ا با خاك ٢٠٠۴اواخر 

در . رون راندنديھا را از آنجا ب یاز غرب بغداد كردند كه به نوبه خود به شرق بغداد پناه برده و سنان يعيراندن ش

، دولت ٢٠٠۵ه ي و پس از انتخابات ژانو٢٠٠۵دن سال يرس  نداشتند، اما با فرایقدرت چندان] انيعيش[آغاز آنھا 

 مذھب و عناصر  ی، سران سركش سنیان سنينظام  به سركوب شبهیشتريعمداً تحت تسلط آنھا با جرأت و جسارت ب

  .دين رسينش یك به القاعده پرداخت و سرانجام نوبت به زھرچشم گرفتن از مناطق سنينزد

 در بغداد، ی سنیھا  از رھبران مقاومت، سران جنبشیارير كرد و من با بسيي توازن قوا به شدت تغ٢٠٠۶در سال 

م، ما بازنده يما باخت«: راندند یز سخن ميك چي به اتفاق از یدم ھمگوگو كر دار و گفتيه و اردن كه ديانبار، سور

، یكردند به سادگ یش از آن فكر ميآنان  تا پ. رفت یشمار م ش بهي شگرف در نگرش آنان به خویريين تغيا» .ميشد

 آنھا ٢٠٠۶ در سال .ستندينگر یان ميعيده حقارت به شيشتر آنان به ديپ. كنند یدان به در ميان را از ميعيكا و شيامر

اگر . ی برقیھا ؛ بله، متهBlack & Deckerھا، كه توسط  ئیكايله امريوس اند، نه به افتند كه شكست خوردهيدر

د كه با مته يافتيی  را میاگر جسد.  آن را كشته بودندیان سنينظام كه شبه ني ایعنيشد،  یافت مي بدون سر یجسد

شمار   آنھا بهین امضايا. اند آن را به قتل رسانده عه يان شينظام د كه شبه بوین معني سوراخ سوراخ شده به ایبرق

ً تحت كنترل يعه و ارتش و پليان شينظام  مركب از شبهیان ـ ائتالفيعيرحمانه ش ی بیلشگركش. آمد  یم س عمدتا

. ع شده بودد، تازه شروياي كه حساب كار دستشان بین و ضرب و شتم آنان به حدينش یان ـ ضد مناطق سنيعيش
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 نشده ینه و تلفات كميز متحمل ھزيان خود نيعيالبته ش. ح دادنديھا فرار از بغداد را بر قرار ترج ی از سنیاريبس

كا و ي آنان با امریدادند، اما ائتالف اجبار یشتر تلفات ميھا ب ی از سنیان آنھا حتيكم از نظر شمار قربان بودند؛ دست

شدن  ط لهين شرايجه روشن اينت. داد یمتحده آنان را در موضع برتر قرار م تااليت  اي از حمایشانس برخوردار

 یسو ان و القاعده بهيعي نشاندن شی سرجایدند كه برايھا صالح را در آن د ید كه سنيكار به آنجا رس. ھا بود یسن

ر ير چشمگيين تغيدوم.  آمددي پدیتي در اوضاع امنی شگرفینجا بود كه بھبود ناگھانيا.  دراز كنندیكا دست دوستيامر

ا ھشت ماه پس ي حدود ھفت ٢٠٠٧ تابستان یعنين يا. اش رقم خورد یم مقتدا صدر و ارتش مھدينه با تسلين زميدر ا

  . كا در عراقي امریش قواياز افزا

ھا   در كاھش خشونتی آغاز شد اصالً نقش٢٠٠٧ه يروھا كه در ژانوي نی ھزار نفر٣٠ش ينھا، افزايافزون بر ا

دم؛ صدھا روستا در يكردم روستاھا را د یدار مياله كه ديش در عراق بودم، از استان ديماه پ كين يمن ھم. نداشت

گر اشرار يروھا در عراق توسط القاعده و ديش ني ھفت ھشت ماه پس از آغاز افزایعني ٢٠٠٧اله در تابستان يد

 روز در  كيالقاعده . كسان شده بودندينفجر و با خاك  مءھا بدون استثنا تك خانه تك. ران شده بودندي وینظام شبه

.  گذاشته بودیش بر جاي از خاك پشت سر خویھا پرداخته و تل  به كشتار مردان و تركاندن خانهی ناگھانیا حمله

اما . روھا رخ داده بوديش نيا ھشت ماه پس از افزاينھا حدود ھفت يآورد و ھمه ا یاد شما مي را به یھا بوسن صحنه

گرچه از نقش . افتيھا كاھش  سرعت خشونت بس كرد و به  اعالم آتشی داد كه ارتش مھدی آنجا رویر اصلييتغ

 یزي چیدي گرفت، اما فاكتور كلیآلود ماھ ن آب گلي از ایا گونه د غافل شد كه سرانجام بهيان نباين ميكا در ايامر

ھا با ھمه  ئیكايكه امر یطور ، بهیت سنيمعرحمانه ج ی و سركوب بیان در جنگ داخليعي شیروزينبود جز پ

 ی از ھم داشتند به پای عراقیھا  گروهیان و جداسازيرنظامي غیشتر عادت به كشتار دسته جمعيشان كه بيگر یوحش

 یست، احتماالً بافت اجتماعي نی مختلط خبریتيب جمعيگر از مناطق با تركين كشور ديدر ا عمالً . دنديرس یآن نم

 یرويھزار ن٣٠ھا با  ئیكايامر. اند گر فاصله گرفتهيكديعه از ي و شیسن. ان رفته استيشه از مي ھمیعراق برا

 آشكارا سركوبگرانه بود ین حركتيا. دندي كشی بتنیوارھاي و دور تا دور منطقه را د نفس بر بغداد متمركز شده تازه

ً دشوار كرده بود، گرچه از یدگن زنيا. دي انجامی بازار بومی و حتیشتر بافت اجتماعيب بيو به تخر ك ي را واقعا

. رفت یشمار م  مثبت بهینمانده بود، گام  یشتر باقيك راه خروج بيك راه ورود و يگر تنھا يكه د ني ایعنيدگاه يد

 از قاچاق یريگونه آنھا قادر به جلوگ نيا. ستي به كیتوانستند بفھمند ك ی می عراقیروھايھا و ن ئیكايله امريوس نيبد

رو  ز با اختالل روبهيھا به منطقه ن ستيان و تروريوآمد شورش در ضمن رفت. شدند یسالح به مناطق مختلف م

  :ن مناطقيافتند تا با استقرار در اي یفرصت] ھا ئیكايامر[شد و آنھا  یم

 پرداخته ی امكانات زندگنيتر   محروم از برق و سادهةً ن عمدينش یژه در مناطق سنيوه  بیـ به بھبود خدمات شھر١ 

د از يكا، نباي نقش امریفاين است كه باوجود ايا. ان و آدمكشان شوندينظام  كامل شبهیـ آماده مھار و سركوب٢و 

  . عراق بود غافل شدی و اجتماعیاسيك سينامي كه ھمانا دیفاكتور اصل

ھا  ی صدریبانيت و پشتياو با حما. ست ایدي كلیا ، كه نكتهیر مالكيوز كرد نخستير روييم به تغيرس یان ميدرپا

  ر را محكم كرد،يوز ك نخستيعنوان  ش بهي خوی پایل شده و جاي مقتدر تبدیآرام به رھبر  كار آمد، اما آرامیرو

ً بهيان شينظام  و شبهیده بود ارتش مھديرا فھميز  یليسته و تماي نگریباز شب مهيعنوان عروسك خ عه به او صرفا

 ی ارتش مھدی به رو رانه،ي غافلگی در اقدام٢٠٠٨رو در سال  ني امور كشور به او ندارند، از ا سپردنی برایواقع

.  او نداشتند و به سرعت ناچار به واكنش شدندی را ازسوین حركتيز انتظار چنيھا ن ئیكاي امریحت. دير كشيشمش

 او كه با مقاومت یروھاي نجات نی براھا ئیكايسرانجام امر. گذاشته بود» ھا هيورش شوالي«ات را ي نام عملیمالك
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 پس از آن سركوب و ی اندكیارتش مھد. رو شده بود وارد عمل شدند ن روبهي و تحمل تلفات سنگید ارتش مھديشد

عه به اتفاق او ي و شیھا از سن ید و ھمه عراقي رسیھا، كه به مالك ئیكاي نه به امریروزين پينابود شد، اما افتخار ا

ھا،   خشونتین شد كه به لطف كاھش ناگھانيا. دانستند یت مي امنی و برقراریان المھدينظام  شبهیرا عامل نابود

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶سه با اوضاع وحشتناك سال ين را تنھا در مقايگرچه ا. ت مستقر شدي از مشروعی با حداقلیحكومت

شدند و اكنون  ی كشته و معلول مانير نظامين ھزاران نفر از غي خونید كه ھر ماھه در جنگيتوان بھبود نام یم

ش آنجا بودم، ھنوز كه ھنوز است روزانه يماه پ كيمن حدود . شود یده مين نامي كه عراق امروزئیم به جايا دهيرس

ك ين كه  در ترافيشوند، ھم یكن در عراق كشته م له اسلحه مجھز به صدا خفهيوس ھا به ی از افراد در بمبگذاریشمار

شما را !  را به آن چسبانده و بنگئیك بمب آھنرباينتان آمده و ي ماشیسو  بهید ممكن است كسيا ستادهي ایابانيخ

دنتان را ي شما كه چشم دیاسي سیا از رقبايآخرش ھم معلوم نخواھد شد طرف از القاعده بوده ! ديار عدم نماي دیراھ

  ...ايا يا مافياند  نداشته

ً القاعده ميا به خاطر سمتش بوده يد آمشخص نبو. مارستان كشته شده بوديك بير يمد ن كار يخواسته با ا یا فرضا

ر كرده تا او را از سر راه برداشته و ي را اجیا معاونش مزدوري بوده یا موضوع ناموسيف كند يستم را تضعيس

ً كم ھم رخ نمیزيمارستان شود؟ چيس بي او رئیجا خودش به ا ي یك شوخي چينھا كه گفتم ھيا. دھد ی كه اتفاقا

 ی عادیگر به امري كه دی دائمی در عراق است؛ خشونتیت روزمره جارين واقعياش ع ستند، ھمهي نیدرآورد من

  . ل شده استيدر آن كشور تبد

Amy Goodman :شدگان  ن شب سالگرد كشتهيم گشت و سپس در اين موضوع برخواھيدوباره به ا!  روزنیآقا

  ] ان برنامهي میا قهيك دقياستراحت . [م گفتيبت سخن خواھيص پس از بروز می روانیامدھايجنگ در مورد پ

Amy Goodman: دنت بوش را كه در آستانه چاپ خاطراتش ي پرزیوگو  از گفتیگريم بخش دياكنون قصد دار

ن يبدتر« را ٢٠٠۶ عراق در سال ی ئ انجام داده و در آن اوج مخاصمات فرقهNBC از Matt Lauerبا 

  :مياش خوانده مرور كن یھورجم استيدوران ر» لحظات

ده بودم يده بود كه ترسي رسئیتم بود، چون كار به جايولؤن لحظات دوران مسيآن دوران از بدتر: و بوشيجورج دبل

  . از دست برودیعراق به كل

Matt Lauer :طور  نيتان سخت بوده باشد، ايد برايرو بايش نيم به افزاي، تصمیريگ ميت تصميپس از نقطه نظر اھم

  ست؟ين

  .ساز بود  و سرنوشتیاتي حیميالبته، آن تصم: جورج بوش

Matt Lauer :فكر . نجامديھا ب كم به كاھش خشونت ن اقدام توانست گرچه نه به حذف كامل، دستي ایاما به ھر رو

  اند؟  شناختهیدرست م مھم شما را بهين تصميد قدر ايكن  یم

  .مستين و آن ني ایدنبال قدرشناس من به: جورج بوش

Matt Lauer :د؟ي ھستین قدرشناسيد سزاوار ايكن یخودتان فكر م  

ن كرده و خواھند يل شود ھمه آن را تحسي تحلیدرست  بهیالعاده بوده، كه وقت  فوقیمين تصميبه نظرم ا: جورج بوش

  . ببرندیھنوز زود است تا به ارزش آن پ» . گرفتیا م شجاعانهيعجب تصم«گفت 

***  

روھا در عراق يش نيم افزاي مستقیت و سرپرستيالبته ھدا. Lauer بوش با یوگو ن ھم از گفتي ا:ف عبدالقدوسيشر

 یروھاي نیكه اكنون سر  فرماندھ ی برعھده داشت، ھمان كس (David Petraeus)د پترئوس يويرا ژنرال د
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 یرويھزار ن٣٠ن از قافله، نماند  عقبیز براين وسط اوباما نيا. متحده و ناتو را در افغانستان برعھده دارد االتيا

  د چه خبر است؟يدان یدانم، شما م یمن كه نم. گر به افغانستان فرستاده استيد

Nir Rosen:گذاشته و رو به بدتر شدن ھم ین ركورد خشونت را بر جاي بدتر٢٠١٠طور كه معلوم است سال  ني ا 

 شمال است، تازه یسو در حال انتشار بهسرعت  ار گرفته و بهيدرصد كشور را در اخت٨٠طالبان كنترل . رود یم

ش يز رخنه كرده است، پس افزايھا ن ھا و تركمن ھا، ازبك ھا، ھزاره كي تاجیعنيھا  ر پشتونيھا در غ افزون بر پشتون

  .ر بوده استيثات یقوا ب

 به یعه و سني شیعنيھا،  ی خود عراقیاسي و سیرات اجتماعيين معنا كه تنھا تغي به ا گونه بود، نيز ھميدر عراق ن

ً در عراق ھم جواب م. ريده و الغيكاھش خشونت انجام  نداشت در افغانستان ھم پاسخ یليداد، دل یتازه اگر  فرضا

ھا كه از شكست  یدر عراق، سن. ن تا آسمان متفاوت استيط حاكم بر دو كشور از زميدھد، چون اصالً شرا

ھا با  یسن. ھا شدند ئیكايدند دست به دامان امريترس ی م ھمچون روآندایش آگاه و از عاقبتيالوقوع خو بيقر

دھند، گرچه  یل ميھا تشك شتر طالبان را پشتونيدر افغانستان ب. روند یشمار م ت بهيك اقليت عراق، يدرصد جمع٢٠

. نديآ یشمار م  بزرگ و ستون فقرات طالبان بهیت كشور گروھيدرصد جمع۴٠ستند، اما با يك جنبش پشتون نيآنھا 

  .اند  سركوب و مجازات نشده ھا اصالً  كند، اما پشتوني نزدیروزياند كه به پ آنھا احساس كرده

انه بمباران و از دم ي وحشیھا طرف بودند تا االن ھمگ یلئيا اسرايھا   مانند روسیرحم و سنگدل ید اگر با دشمن بيشا

د كه در آن، ي نامید مالزيخ را  بايتارتنھا مورد موفق سركوب شورش مسلحانه  در . غ گذرانده شده بودنديت

ن يتر ن مثالً موفقيا.  غائله را خواباندندی كار اجباریھا تبار به اردوگاه یني چئیايون مااليم مليھا با انتقال ن یسيانگل

 ھا ن بال را سر پشتونيد تا ھميرحم باش ی بیك رواني است كه یپس كاف.  پاسخ داده استینوع سركوب بوده كه تا حد

د ي موفق به شكست طالبان نخواھیگريچ نوع ديم ھي رك و راست بگویلين صورت خير ايد، در غياوريو طالبان ب

  .شد

ھا   خواباندن شورشیدياصل كل.  خود دست و پا كرده استیت براي مشروعی كمیر مالكيوز  نخست نھا،يافزون بر ا

ت در ي امنیكند كه خود كنترل اوضاع و برقرارت يقدر دولت مستقر را تقو  آن است كه آنۀات مسلحانيو عمل

 فاسد یدولت. ديد بكني باشد كه بخواھین كاريد آخرين شايعكس اه اما در افغانستان ب. رديسراسر كشور را برعھده گ

  .د، بلكه به مصلحتتان است گرسنه بمانديست به آن غذا بدھي است كه اتفاقاً قرار نیويرحم كه به مانند د یو ب

  .را نوشته است» ضد شورش« پترئوس است، او عمالً كتاب یدي كلیستراتژ ن ھمان ي و ا:دوالقدوسف عبيشر

Nir Rosen :اند و  ت آن است كه صدھا نفر خبره و كارشناس آن را نوشتهيرشه، اما واقعي اون زیخوب، امضا

ھا  یھرچند كه تازگ. نام اوست اب به اما در كل آره، كت ور و اونور كرده است، نياحتماالً او تنھا چند تا حرف را ا

 در گوشه و ین نظاميات گسترده و سنگيم عملينيب ی كه میزيم، تنھا چينيب یات نميآنان را در قندھار مشغول عمل

 قرار است از مردم یستراتژ ن ي در ا مثالً . خوانند ی م »ات مردم ـ محوريعمل«در عراق آن را . ار استيكنار آن د

ش از كشته يشتر از پيرو سه برابر بيش نيھا پس از افزا ئیكايكه امر مينيب ی میستراتژ ن يدر ھمحفاظت شود، اما 

 مناطق یا  بمباران توپخانهیا حتي و ی و نابودسازیريات رھگي، عملئیان پشته ساخته و با حمله ھوايعراق

  .مي بدانی را قالبیستراتژ وان كم عن تان بھتر است دست پس با اجازه. ھا مشغولند ی عراقیكش ت به نسليپرجمع

 به مسلخ یرنظاميدسته مردم  غ  دستهیك جنبش بومي ندارد و در نبرد با یفيدر افغانستان ھم وضع چندان تعر

 یھا نت یمن است و در كافي بلكه در پاكستان و در  ست،يالقاعده در افغانستان ن. ميجنگ یما با طالبان م. روند یم

ست ي از القاعده نی خبر  كه اصالً ئی در جاین حجم و گستردگي با ای كنونی لشگركشپس. استيمناطق محروم دن
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 با منطق یم حتيگو یتنھا م. ميا پاكستان را اشغال كنيمن يم يد برويم كه بايگو ینم. ل استيدل یار مضحك و بيبس

 یك جنبش محلينفربر معطل رو و تانك و ين ھمه نيا! ميكن ی میفھمم در افغانستان چه غلط ی خودمان ھم نمینظام

ت در كشور بوده ي از ھوادار و مشروعی حداقلیكم تنھا حركت دارا ھاست، اما دست یليشده كه گرچه مورد نفرت خ

م كه منفور عام و خاص نامشروع، فاسد، يكن ی میباني را پشتیميسو ھم رژ از آن. رود یو رو به گسترش ھم م

كردن و ضرب و شتم  سهيا سركيا در حال قاچاق موادمخدر است ير سرش س خاك بيپل. اعتبار و سركوبگر است یب

ن يد؟ به نظرم ھميكن یوگو با آنان ھم م تازه صحبت از سازش با طالبان و گفت.  با طالبانی پنھانیا ھمكاريمردم 

س ھم ي آن كه پل نبود جزیزياش چ جهيم، نتيوگو با طالبان درآمد  بود كه مثالً از در گفتی غزنواليتش در يھفته پ

ن يم، بعد كه خود ھميكن ی درست میگري دینظام  شبهیھا ان، مدام گروهينظام  سركوب شبهیبرا. وستيبه آنان پ

 ئیگو. ميكن یز مي تجھیكين ي ای نابودیگر را براي دیناچار گروھ شوند به ی خودمان شاخ میپروردگانمان برا دست

 خطرناك دست ینظام  مسلح و شبهیھا  گروهیعني خود یخي معضل تارشه در گردابيعمداً قرار است افغانستان ھم

  .نميب یا بھبود اوضاع نميشرفت ي از پیا ن نشانهيم من كه كوچكتريرك بگو. و پا بزند

  .ديا ز به آنھا اشاره كردهيد و در كتاب خود نيشناس یك طالبان افغانستان را ميشما از نزد: ف عبدالقدوسيشر

Nir Rosen:اند  بنده و به زور بودهیدارھا خالف خواسته شخصي از آن دیلبته برخ بله، ا.  

  .ديح دھيشتر توضيمان بيشود برا ی م:ف عبدالقدوسيشر

Nir Rosen :كه با آنھا از  یگر از كساني دیاريام ـ و بس دار داشتهيشان دي طالبان كه با ایآنچه من شخصاً از اعضا

ً  دھقان، كشاورزيد ـ دستگكنن یت مياند روا ك برخورد داشتهينزد ا دامدار و ي یرم شده آن است كه آنان عمدتا

 یا ا جھاد مقدس القاعدهي یحي و مسیھودي كفار ی نابودی منطقه ھستند و اتفاقاً نه برای روستاھای از اھالیطوركل به

ً با انگ یگونه توھمات ساخته غرب نيو ا  كشورشان، ی، آنان براجنگند ی میار ساده و بومي بسیھا زهيھا، كه صرفا

ن خودشان بر سرشان ي است كه در سرزمئیخشم آنان از بال. كنند یكار ميشدگانشان پ اعتقادشان و انتقام كشته

 كنند، اما در مجموع آنھا یكيھا دست به  ئیكايدان به در كردن رقبا با امري از میل براي قباید برخيشا. اند  آورده

 ی روزمره تا حدیب و پاكسازي تعقیھا اتيھرچند ظاھراً پترئوس توانسته با عمل. اند  ی محلی با رھبریجنبش محل

ن يا. كند یتر م  در واقع كار را خرابیستراتژ ن ي آنان موفق باشد، اما ایانيان برداشتن فرماندھان رده ميدر از م

 از جامعه یرو به نوع نيشتند، از ا با آن دای از جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگیتر بخش تر و باتجربه فرماندھان مسن

 بودند، ی واقعیره فرماندھيك زنجيگشت و تابع  یقه آنھا به دوران مالعمر بازمۀن، سابيافزون بر ا. رفتندير پذيثات

ده از جامعه ي جوان و بریماند نسل ی مین روند بر جايآنچه از ا. شوند یا بازداشت ميا كشته ين افراد ياما اكنون ا

 یچ اصوليار تندروتر بوده و تابع ھي كه بسینسل. رساند یا به قتل مي را كنار زده یرگترھا و رھبران سنتاست كه بز

 از یا هيدرواقع به ال.  داشته باشدی طالبان فرمانبرداریمي قدیرود از مالعمر و فرماندھ یست و انتظار ھم نمين

ش آنھا را به دامن يعمالً به دست خو. ستنديه ھم نگر اھل مذاكريم كه ديدھ یطالبان امكان ظھور و عرض اندام م

ن ي ھم كه ایست؛ ھركسيطالبان، القاعده ن. ميكن یل ميقت تبديم را به حقيا  كه خود كردهئيیشگويم پيانداز یالقاعده م

 ی خود را دارد كه در سطوح باال ھمگیست، طالبان سلسله مراتب فرماندھيش ني بیرا باور داشته باشد كودن

 داشته و ی عربیتيد دارند ـ ھوي در آن تردیاريد ـ كه بسيك جنبش ناميعكس، القاعده اگر بتوان آن را ه ب. اند نافغا

شمار   نداشته و خود دشمن بهئیھا در القاعده جا اصالً افغان. كنند یتش مي ھدایاناً چند نفر پاكستاني عرب و احیشمار

 و حذف یم، اما با اقدامات ابلھانه كنونيكن یارتباط با ھم صحبت م یو با سازمان كامالً جدا ياز دو جنبش . آورند یم

  .فتنديست كه آنان سرانجام به دامان القاعده بيد ني طالبان بعی سنتیرھبر
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Amy Goodman:از مالمحمد عمر در یخط  طالبان گزارش داده كه دستی از اعضایكيتدپرس از قول ي آسوش 

ند به يز مذاكره بنشي را كه با دولت بر سر میفغانستان پخش شده كه در آن ھركسن اينش تمام مساجد مناطق پشتون

  ؟Rosen ید آقايكن ید كرده است؛ شما چه فكر ميمرگ تھد

Nir Rosen :ل به مذاكره يكنم طالبان ما یمن فكر م. ستيد ني در افغانستان بعیزيچ چيجنگ، ھ! راستش به لطف

 با ی گرفته كه حتیقدر جنگ را جد گر آني بسته و دیا  ھرگونه مذاكرهیا رواست، اما پترئوس با اقداماتش راه ر

 مردان یا  فلهیھا ی و دستگرین نظاميات سنگين ھمه عملي ای برایحيتوان توض یز نمين خودش در عراق نيدكتر

فاً  ضدشورش مشخص و صریستراتژاشود نبود ھرگونه  یده مي كه اكنون  دیزيچ. دا كرديو جوانان افغان پ

وگوست،  ل به گفتيبه نظر من طالبان ما. است» یجمع ه دستهيتنب«م ئيا بھتر بگوي ین و گسترده نظاميات سنگيعمل

ھا  ئیكايف طالبان ھستند تا امري تضعیمتحده در پ االتيسو ھم ا از آن. خواھد از موضع قدرت مذاكره كند یاما م

  .كنند یاحساس كنند از موضع برتر مذاكره م

ك تا پنج يم، حداكثر يم با آنھا بجنگيست، ما ھم كه تا ابد وقت نداري نیان رفتنيم طالبان از مينھا كه بگذريھمه ااما از 

م؟ ئيد ما چرا آنجايد پرسياصالً با.  است٢٠١۴ا ي ٢٠١١اكنون سخن از سال  ھم. ميله بمانأن مسير ايم درگيسال بتوان

خواھد با وانت و  ی طالبان؟ طالبان می نابودی؟ برایزي چه چی از جھان، در ازایا نه در منطقهين ھمه ھزيا

اصالً چه بھتر، . رديگ یاش م ن حرف  خندهيگ ھم از اي دیمتحده حمله كند؟ مرغ پخته تو االتينكف به ايكالش

تفاقاً راحت گاه ا  بر پا كند، آنیستيگاه تروريدنبالش در آنجا پا رد و القاعده ھم بهيدست گ د طالبان قدرت را بهيبگذار

رساخت يعكس پاكستان كه با دارابودن زه د، بي به درك واصلشان كنیجمع رشان انداخته و دستهيد در آنجا گيتوان یم

ن اقدام ما آن است كه مشكل ياكنون بدتر. ان سكنه پنھان شونديتواند در م ی میتر آنھا به آسان ت متراكميبھتر و جمع

ان اكنون با فرار به خاك پاكستان ينظام شبه.  استیالعاده اشتباھ ده فوقين ايا. ميبر یافغانستان را به درون پاكستان م

 ئی ھوایھا شتر در مرز مستقر بودند حاال به لطف حملهيطالبان و القاعده كه پ. اند وستهي موادمخدر پیايبه ماف

رو ما عمالً پاكستان را  نيند، از اا ختهي سند و پنجاب گر ،ین به درون پاكستان مانند كراچي بدون سرنشیماھايھواپ

  .یقي حقیدي تھدیعنين يم، ايا تر كرده ثبات یب

 یدر كتاب به چگونگ. ميد پرسش آخر را از شما داشته باشيان است، اما بگذاري وقت ما رو به پا:ف عبدالقدوسيشر

د به عراق يم گرفتيد و تصميا عنوان نگھبان كلوپ مشغول بوده ورك بهيويشما در ن. ديا گزارشگرشدنتان اشاره كرده

د؛ چه شد يرو یشمار م انه بهين خبرنگاران مستقل در عراق، افغانستان، لبنان و خاورميتر شده د و ازجمله شناختهيبرو

د، درباره يا   حمله كردهئیكاي امریھا  به رسانهید؟ در ضمن در كتابتان بدجورينگار شو د روزنامهيم گرفتيكه تصم

  د؟يدھ یح ميآن ھم توض

Nir Rosen:من . مي بدانیا ندهيآ یشود آن را شغل بد و ب یل نمي درسته من در واشنگتن نگھبان كلوپ بودم، اما دل

 مربوط یھا ئیگو  گزافهی آرزو داشتم خبرنگار باشم، ولیكردم، اما از جوان ی موقت به آن نگاه میعنوان شغل خود به

گر دوستانم كه ي حمله به عراق و كشت و كشتار بر من و دیتحده برام االتيدات اي و تھدی كشتارجمعیھا به سالح

ً ب  كوركورانه یروي و پیچاپلوس. شناسند سخت گران آمد ی ھم ھستند و منطقه را خوب م لكردهيشتر تحصياتفاقا

لكت را ن ممي از مردم ایاريتنھا ما بلكه بس ن كشور تنفر و خشم نهي از حاكمان ائیكاي امریھا مطبوعات و رسانه

 بودم   داشتم و فرصت حضور در افغانستان را از دست دادهئی آشنای با زبان عربیمن كه تا حد. خته بوديبرانگ

  . ھم گرفته بودمیم درستيگر عراق را از دست ندھم و اتفاقاً مشخص شد تصميم گفتم ديتصم
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ز به ياكنون ن دا كردم ھمي در آنجا پ٢٠٠٣ كه در سال یام؛ دوستان دا كردهيار پي به آن دی وابستگیگر نوعياكنون د

لم پاك كنم، چون يروم شوربختانه ناچارم چند نام را از حافظه موبا یرسانند، گرچه ھر بار كه به آنجا م ی میاريمن 

  .رم به آنجا رخ داديش در سفر اخين چند ھفته پي كه ھمیزيانگ داد غميرو. ستنديان ما نيگر در ميكشته شده و د

 یفينگاران شجاع و شر  باز ھم تك و توك روزنامهیر حكومتي چاپلوس و مزدبگیھا ن ھمه رسانهيان اياما در م

 حكومت، به نبرد فراخواندن به یم كه به جاينيب یشتر اوقات ميدارند، اما ب ینده نگاه ميدوار به آيھستند كه آدم را ام

ل ياسته و ناخواسته به ابزار دست آنان تبدند، خويگو یشه دروغ ميقت ساده كه حاكمان ھمين حقي درك ایجا

كند  ی می حفظ آن ھر كاری كه در قدرت  است، برایھركس: ن استيام ا شه به آن باور داشتهي كه ھمیاصل. شوند یم

. ا رھبر جھان آزادي باشد ی عراقینظام ك باند تبھكار شبهيس يخواھد رئ ی ھم ندارد، مءگفتن؛ استثنا ازجمله دروغ

 یگر كسي است كه دئیواليشدنشان به ھ لي از تبدیرين حاكمان و جلوگي دروغ و دغل اینگاران افشا زنامهكار ما رو

  . در برابرش نباشدیستادگي ایارايرا 

Amy Goodman:ميوگو سپاسگزار ن گفتي روزن  از شما به خاطر زحماتتان در شركت در ای آقا.  
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