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 Political سياسی

  
   ژان ميشل ورنوشه:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ جون ١٩

  

  ايران، تخريب ضروری
  ١٢بخش 

  

  جبر اينرسی منطق سيستميک،

نطق اينرسی نظام جھانی که با سه چرخۀ جغرافيای اقتصادی، جغرافيای ، م)لختی سامانه مدار(اينرسی سيستميک 

گسترش جھانی سه وھله از ) »ژئو«به التين (» جغرافيا« پيشوند - انرژی، جغرافيای ستراتژيک به حرکت در می آيد 

گل الھام مفھوم رشد يا توسعۀ اجتماعی را مشخص می سازد، يعنی الگوئی که از پديدار شناسی روح نزد فردريش ھ

بازخوانی يا باز تعبير ( توسط کارل مارکس در بنيانگذاری ماترياليسم تاريخی به کار برده شده است گرفته که متعاقباً 

ت قدرت ھمانند قانون انبساط  در قلب رآکتور اقتصادی، انرژی پيش برنده و ھدايت آن به شکل تجلی خواس- ) شده است

ً ۀو افراد را به ماداگر جوامع . زيک به روز شده استدر ف  در  در حالت  گاز قابل تشبيه بدانيم، اين پيکرۀ گازی طبيعتا

حالت انبساط به اشغال تمام فضای موجود نيل می کند، اين قاعده کارکرد ساخت و سازی را در فضای سه قاره ای 

  .افته استی جھانی در آن گسترش يامريکانشان می دھد که سرسرای منافع ) ستراتژيک-انرژی-اقتصاد(

به ھمان گونه که فرآينده ھای تکتونيک صفحه ای مبين حرکات پوستۀ زمين و پيامدھای احتمالی آن مانند زمين لرزه 

ی شمالی و اقمار اروپائی، در معرض امريکاچين و قدرت اقيانوسی، -آسيائی، روسيه -می باشد، روياروئی بلوک شرق

ترش آن مستقل بوده و به شکل مستقل از خواست افراد نيز ضرورت تأثيرات منطق سه بعدی قرار می گيرد  که گس

  .خدشه ناپذير خود را به آنان تحميل می کند

در مورد ايران به عنوان منطقۀ قابل پيشبينی، بايد بپذيريم که روی خط فاصل بلوک ھا واقع شده و در چنين وضعيتی به 

به ھر صورت، که ايران .  و مد قرار گرفته استررض جزنظر می رسد که در معه  کاخی از شن ساحل دريا بۀمثاب
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پس از فروپاشی يا سرنگونی رژيم دين ساالر پارلمانی شيعۀ ملی يا توسط حملۀ خشونتبار نيروی ھوائی اسرائيل و 

 ميل و يا به زور به اقتصادبازگرداندن ايران به : اياالت متحده، اظھار ندامت کند، نتيجه ھمواره يکی خواھد بود 

و چنين . ی جھانیامريکا، به عبارت ديگر، يعنی متشکل ساختن آن بر اساس حاکميت و تسلط »روند جھانی«: جھانی

يک خواھان درگيری مستقيم با رقيبان و ھمچنين  امری، با وجود پيدايش و اوج گيری قدرت ھای نوين زيرا ھيچ

نه روسيه و نه چين خواھان .  عکسه بنيست، کامالً متحدان و ھمکارانی مانند اياالت متحده در بطن اقتصاد جھانی 

 اين دو غول عظيم تمام تالش خود را به کار خواھند برد ايجاد اغتشاش در منطقه و يا در سطح جھانی نيست، و مطمئناً 

  .تا از بروز چنين واقعه ای اجتناب کنند

 بزرگ، نظريه پردازان و سياست شناسان ژھا، رؤسای دولت، کارفرمايانيسرانجام، افراد، بازيگران سياسی، سترات

تنھا کاری که می کنند اين است که تالش می کنند تا به بھترين شکلی که می توانند ھوش و درايت بزرگ و کوچک 

در برخی مواقع سعی می کنند آن . خود را در خدمت منطق يا نظامی قرار می دھند که فراتر از خود آنھا واقع شده است

نظام بر اساس منطق اينرسی خود، تنھا به .  و در برخی موارد ديگر می کوشند از آن پيشی بگيرندرا ھمراھی کنند

به شکل مثبت يا (حوادث تاريخی، به انقالب ھا يا انسان ھائی تعلق دارد که مھر سرنوشت تاريخی بر آن زده شده است 

که خواھان دگرگون )  و آرزومندی ھايشانعکس به دليل خصوصياته خاطر ترديدھايشان، ناتوانی و يا به منفی، ب

با اين وجود سرنوشت ملت ھا در منشور سيستم جھانی و ترکيب معرفت . سازی و يا متوقف ساختن اين روند ھستند

در ھر صورت،  ايران امروز بی .  قابل پيشبينی استشناختی فعلی آن به ثبت رسيده که تحوالت و رويکردھای آن فوراً 

  .که از قبول آن سرباز می زند نپذيرد و در نظام ذوب نشود، دوام نخواھد آوردآن که قالبی را 

اگر بخواھيم اين وضعيت را در يک جمله تعريف کنيم، می توانيم بگوئيم که ايران نمی خواھد تحت فرمان اين نظم 

يد يادآوری کنيم که ۀ ظھور رسيد قرار گيرد،  آن را نفی می کند، با اين وجود باص من به١٩۴۵نوين که طی سال 

به اين معنا که با وجود . نزديکترين متحد ايران، يعنی فدراسيون روسيه ھنوز با اين روند متارکه نکرده است

رويدادھای دوران جنگ سرد و خطر واقعی جنگ اتمی بين دو رقيب، شرق و غرب مبنی بر معاھده ای نانوشته در 

  ).۶٠(ندام به واسطۀ  نوعی تبانی و وضعيت تاريخی در اتحاد با يکديگريئکه نگو ديگر ھستند، برای اين پيوند با يک

  

  ساختار ايدئولوژيک

در مورد خود بازار، انديشه، نظريه و کد، در عملکرد و توسعه و رشد جھانی آن، بايد دانست که جملگی در پيوند 

ل يعنی مفھومی را که امروز به جھان اقتصاد و در نتيجه بايد مفھوم ليبرا. تنگاتنگ با ايدئولوژی ليبرال تحقق يافته است

» چپ گرا« باز می گردد، بايد از مفھوم قديمی آن که در اياالت متحده دال بر  ١٩٧٠انحرافات ليبرالی از سال ھای 

  . بود، تفکيک کنيم

نخستين . رش آن شودمفھوم امروزی ليبرال، به معنای آزادی بازار از تمام قواعدی است که می تواند مانع فعاليت و گست

ھی شناختی بود که در بھدينی آنگلوساکسون ريشه داشت و کمابيش لقاعده ای که از ميان برداشته شد، وجه ال

محدوديتھائی ايجاد می کرد و رويکردھای اجتماعی برای آن قائل می شد، به عبارت ديگر رويکردھائی را در بر می 

  . خود خواھانه نبودگرفت که کامالً 

، )۶٣(سرمايه داری -رکه ای که مکتب شيکاگو ايجاد کرد، به ويژه در اشکال تکوين يافته مانند ايدئولوژی آنارکوبا متا

اگر . تفاوت قائل شويم) ۶۴(با اين وجود بايد بين ليبراليسمی که از تمام موانع  و قواعد اخالقی رھا شده و ليبرتاريانيسم

 در نتيجه تنھا کاری که باقی می ماند رھائی از قيوميت دولت و پيش ،)١٨٨٢حکمت شادان . نيچه(» خدا مرده است«

سپس وقتی اقتدار دولت از بين رفت و . از ھمه با تخريب موازين حقوقی که در پيوند با پيکرۀ جامعه تکوين يافته است
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که به شکل قراردادی در يا بيھوده و دست و پا گير شد بايد آن را به شکل اختياری با ساختارھای فراملی جايگزين کرد 

 که شخص یحقوق خصوصی، مبادالت و مناسبات بين افراد) و به زودی در سطح جھانی و ھمه شمول؟(سطح عمومی 

  .حقوقی باشد يا حقيقی، عمل خواھد کرد

ست  مردم شناختی آن حاکی از خواآيا بايد به برخی ابعاد و  انگيزه ھای نھائی بپردازيم، که برخی ريشه ھای مطلقاً 

 ديگر روی قدرت و سلطه جوئی  در جوامع بشری و در رابطه با رقيبان و يا آنھائی است که ھنوز از ھمکاری با يک

  گردان ھستند؟

 سازمان يافته که در نظام متشکل گرديده و معرف جھان و می بينيم که خاصه در پيوند با جھانی ۀتمنّای فتح پيروزمندان

  .روتستانتيسم کلوينی و پاکدينی بوده  و ايدئولوژی ليبرال را قانونيت می بخشدپ -بينی آنگلو ساکسون و يھوديت

اين . قرن بيستم شاھد نقض و انحالل ارزش ھای مذھبی بود که کمابيش مبين ساخت وساز جھان سرمايه داری بود

 شرايط سخت کس ارزش ھای مذھبی  دست کم  برای برخی بازيگران آن محدوديت ھائی ايجاد می کرد، زيرا ھيچ

آخرين بازمانده ھای اصول و .  بحران ارزش ھا بود١٩٢٩از اين ديدگاه بحران . پيشرفت صنعتی را فراموش نمی کند

  . از صحنه روبيده شد١٩۶٨به سال ) ليبرال-يا آنارکو(ليبرال – و - با انقالب آنارشیاحتياط کاريھای اخالقی کامالً 

به وضعيت سياسی برسد، گروه و افرادی که ھيچ وجه مشترکی با طبقۀ رھبران ليبرال، پيش از آنکه -و-انقالب آنارشی

به اين ترتيب، متارکۀ اولتراليبرال را بايد . قديمی نداشتند به وضعيت اقتصادی حاکم دسترسی يافته و يا ارتقاء پيدا کردند

گروه ھای اليگارشی در . ان نوينفن آوری نوين، جھان و انس: به عنوان نشان عميق تحول جامعه شناختی تلقی کنيم 

سرمايه -و طيف آنارکو) ۶۵(پروتستانتيسم کلوينی پاکدين و طرفداران داروينيسم اجتماعی -ھمزيستی با وارثان يھوديت

تمام آنھا طرفدار ھمان ضد ارزش ھائی بودند که در نوشته ھای نويسنده ای . داری و فردگرای افراطی به وجود آمدند

  . ترسيم شده بود١٩١۴سال » زير زمين ھای واتيکان« و يا ١٩٠٢سال »  ضد اخالقيت« در کتاب مانند آندره ژيد

 اولترا آزاديخواه ترجمان خود را در کلمۀ طنز آميز و متناقض -ژيک ايدئولوژی ليبرالياز ديدگاه جغرافيای سترات

 برای -ه عبارت ديگر اتمی کردن آنھا  ب-می يابد، تخريب، تنزل ملت ھا به حالت غبار اتمی ] سازمان ھرج و مرج[

» گلوباليزه«ديگر، بی نام و نشان، ريشه کن و  بھتر مخلوط کردن آنھا در يک واحد بزرگ غير قابل تشخيص از يک

به ھمين علت، ھرج و مرج، ھرج و مرج سازنده، بھانه ای بيش نيست، زيرا ھدف اصلی بازسازی اجتماعی نبوده . شده

 می ب جوامع سازماندھی شده در اشکال ملی يعنی مجتمعی از گروه ھای مختلف قومی و مذھبیبلکه به سادگی تخري

  .باشد

يکی از بارزترين و روشنترين نمونه ھا مداخالت بی وقفۀ فرانسه و سپس بعدھا توسط . نمونه ھای تاريخی بسيار است

اين . لمان بوداق بخشيدن به وحدت قدرت ھای بزرگ به قصد جلوگيری و در ھم شکستن ھر گونه اقدام برای تحق

لمان ياد می کنند، زيرا غرب ا در مورد ايران از  با وضعيت ايران معاصر قابل مقايسه است و غالباً موضوع کامالً 

  .سرنوشت مشابھی را برای ايران در نظر گرفته است

بر و اکت٢۴(خاتمه داد ) ١۶۴٨- ١۶١٨(اين موضوع با ريشوليو و معاھدۀ وستفالی آغاز شد که به جنگ سی ساله 

 ١٩۴۵لمان به سال ا، و در عين حال به يکی از عناصر ثابت در ديپلماسی فرانسه تبديل شد که تا انحالل رايش )١۶۴٨

، بحران ١٩٢٩دوران .  بنيانگذاری شده بود١٨٧١لمان توسط بيسمارک طی سال ايادآوری می کنيم رايش . ادامه يافت

عظيم سرحدات بازار داخلی را نشان می دھد، و به ھمچنين انحالل بحران از طريق برون سپاری خيلی خاص ولی 

پس ). به عبارت ديگر يعنی انتقال بحران داخلی به خارج از طريق جنگ(خيلی مؤثر تحقق يافت، يعنی از طريق جنگ 

طور مشخص از طريق فتح فضاھای حياتی و ه ظام رقيب، ب، مبارزه برای برتری زير پوشش مخالفت با ن١٩۴۵از 

ئی، از جمله، از طريق امريکاحساس انجام نمی گيرد، بلکه از طريق بازار تجاری، تسلط فرھنگی، انتشار الگوی 
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و از طريق دسترسی مستقيم به مواد ) رو ھستيمه  ما با يک جنگ فرھنگی روبدر اين مورد، مشخصاً (صنعت سينما 

  .اوليه

جنگ جھانی اّول به شکل گسترده روند حذف مرزھای بين . قتصاد از اين پس اقتصاد جھانی به مفھوم عميق کلمه استا

لمان ا(و در وھلۀ اّول در اروپا يعنی منطقه ای که امپراتوری ھای مرکزی قطعه قطعه شدند . المللی را تسريع ساخت

بر اين اساس نفوذ بازارھا و انتقال اموال و کاالھا و اشخاص ، و )بيسمارک، اتريش خاندان ھابزبورگ، ترکيۀ عثمانی

  .نمودرا تسھيل 

 امريکا خاتمه نيافته و پی گيری روند گسترش منطقۀ نفوذی ١٩٣٩ که تا سال ١٩٢٩ بحران - در اين چشم انداز است 

 را دوباره ١٩۴١مبر دسده در جنگ جھانی دوم از تاريخ  که بايد مداخلۀ اياالت متح-از طريق فتح بازارھای جديد 

  .کنيم] بازتعبير [ مورد بررسی قرار دھيم و 

تنھا امروز است که می دانيم  ورود اياالت متحده به جنگ، آن گونه که در تبليغات جنگی منتشر می کردند  انگيزۀ  ايده 

 ارتباطاتی آتالنتيک شمالی لمان روی راه ھایاآليستی و بشر دوستانه نداشت، بلکه به دليل فشارھا و تھديداتی بود که 

  .وارد می ساخت

و عدم مداخله ) ايزوالسيونيسم(موجب می شود که در تفکيک دو جريان انزوا طلب ) ۶۶(درک اشتباه از نظريۀ مونرو 

در واقع مونرو با احتياط می نويسد که در امور اروپائی ھا نبايد دخالت کرد، . اختالل روی دھد) ضد انترواسيونيسم(

يعنی دليل و برھانی که امروز در .  استثناء مواردی که منافع حياتی اياالت متحده در تھديد مستقيم قرار می گيردولی به

  .مورد ايران دوباره به روز شده است

  

  :پی نوشت 

که ) در شمال و مرکز اياالت متحده(دوام يافت » ميدل وست«امپراتوری شوروی  از ھمان آغاز  تنھا به يمن گندم  )۶٠

يکی از ستون ھای )  کلکسيونر ھنری-سرمايه دار و سوسياليست  (- ميلياردر فرصت طلب آرمان ھامر می فرستاد 

، اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی بی آن که با غرب مبادلۀ تجاری ١٩٣٠، در سال ھای بعداً . حزب جمھوری خواه

 گذاشته شد جان سالم به ءن ھای اشتراکی به اجرا در مورد زمي١٩٢٩داشته باشد نمی توانست از تصميمی که طی سال 

چنين امری، از آغاز، با آگاھی کامل به نتايج گورھای جمعی کمونيست ھا و ترور جمعی بود که آن را به . در برد

 ١٩٢٣در بارۀ اين موضوع خيلی مفيد خواھد بود که به کتاب گوستاو لوبون مراجعه کنيم که به سال . وجود می آورد

واقعيت نظام اشتراکی از سوی آنھائی که ذينفع بوده و با آن در  .منتشر شد) ۶١(»فقدان تعادل جھان«وان تحت عن

در نتيجه . سازش به سر می بردند انکار شد و از طريق اعمال قدرت در رسانه ھا به سکوت و فراموشی برگزار شد

 باقی می مانديم و يا کمی بعد با انتشار مجمع ١٩۴۶به سال ) ۶٢(گری ھای ويکتور کراونچکوءمی بايستی منتظر افشا

کراونچکو در فرانسه توسط جامعۀ .  دربارۀ حقيقت وقايع کسب اطالع می کرديم١٩٧٣الجزاير گولگ به سال 

 عکس امتياز مالی هروشنفکری کفتار منش او را به لجن کشيدند، و ھرگز به اشتباھات خودشان اعتراف نکردند، ولی ب

ن امری روی نقش روشنفکران به عنوان مولد ايدئولوژی توجيه کننده و خردگرا گردان نور تازه ای کسب کردند، چني

در اين جا يادآوری کنيم که نفوذ سولژنيتسين در ديوارھای ضخيم تحريف خبری تنھا به دليل متارکۀ شوروی پسا . افکند

که در آن دوران ھنوز برای رفتن به ) نديھوديانی که برای آنھا ويزای خروج صادر نکرد(»رفوزنيکی«ستالينی 

 به يکی از سران جريان نئومحافظه  که بعداً ١٩٧۶اسرائيل آزاد نبودند، مانند نتان شارانسکی، بنيانگذار جنبش ذر سال 

 سرسخت تبديل شد، و به روشنی اصل خاصی را به اثبات رساند و نشان داد که فرد سرانجام به چيزی تبديل کار قوياً 

بيانيۀ اخير رئيس جمھور والديمير پوتين در نتانيا در اسرائيل، وقتی از مجسمۀ يادمان پيروزی .  که ھستمی شود
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به يمن کمک لوژيستيک ]  ريا نووستی٢٠١٢ جون ٢۵[لمان پرده برداری می کرد اارتش شوروی در مقابله با رايش 

غير «به ويژه وقتی والديمير پوتين اظھار داشت که از سوی اياالت متحده، ھيچ ترديدی در اين مورد باقی نمی گذارد، 

د کرد ئي، و تأ»قابل تحمل است که تاريخ را بازخوانی کنيم، نسل ھای آينده بايد حقيقت را دربارۀ جنگ دوم جھانی بدانند

 زيادی ن شد و امروز نظم نوين جھانی تا حدودييکه در حال حاضر و تقسيم جھان که در يالتا، تھران و در پستدام تع

  .بنا شده است» روی شن ھای روان دروغ«منطبق بر آن است 

 

Gustave Le Bon. Le déséquilibre du monde(61 

Victor Kravenckho(62 

  

سرمايه داری، در اين نوشته من اين اصطالح را که تلفيقی است از آنارشيسم و سرمايه داری به -آنارکو: مترجم )۶٣

  .ز ترجمه کرده امسرمايه داری ني -شکل آنارشی

در فلسفۀ سياسی آن است که برای آزادی فردی در مناسبات اجتماعی و در رابطه با :  ليبرتاريانيسم : مترجم ) ۶۴

برای . مالکيت خصوصی، نظام بازار جھانی و مبادالت اولويت قائل بوده و ھر گونه اعمال خشونتی را نفی می کند

  .  اجتماعی يک اصل استليبرتاريانيسم آزادی فردی در مناسبات

 داروينيسم اجتماعی نظريۀ سياسی در زمينۀ تحول گرائی است که در قرن نوزدھم مطرح شد و بر اين : مترجم )۶۵

بر اساس اين . باور است که مبارزه برای زندگی بين انسانھا وضعيتی طبيعی و عادی در مناسبات اجتماعی است

در کنش سياسی بر آن است که نھادھا و رفتارھائی که . ت و بھبودی انسان استايدئولوژی، منازعات منبع بنيادی پيشرف

مانع اين مبارزه برای زندگی می شود حذف گردد، و سرانجام انتخاب طبيعی افرادی ضعيف  و نا مناسب را حذف کند 

  .و قوی ترھا و مناسب ترھا به زندگی ادامه دھند

ھربرت اسپنسر از طرفداران . ردن پشتيبانی ھا و کمک ھای اجتماعی استدر سطح رقابت بين افراد، خواھان از بين ب

  ...چنين نظريه ای است

Doctrine Monroe(66  

شناخته شده است، دائما مورد سوء تعبير » دکترين مونرو«متن بنيادی در سياست خارجی اياالت متحده که زير عنوان 

ولی . در منازعات اروپائی ھا در آغاز قرن نوزدھم تلقی می کنندقرار می گيرد و آن را به سادگی به شکل عدم مداخله 

تالنتيک شمالی را حذف می کند و نه خود اروپا را، يعنی منطقه ای که به شکل ا عکس، نظريۀ مونرو نه ه بکامالً 

سياست «ر کتاب در اين مورد می توانيد به والتر ليپمن د. طبيعی در محدودۀ  نفوذ و امنيت اياالت متحده واقع شده است

  . مراجعه کنيد١٩۴٧پاريس » برای تسلط جھانی«  و جيمز برنھايم در کتاب ١٩۴۵پاريس، » خارجی اياالت متحده

 ولی بی گمان از سالھا پيش به عھدۀ حسين الجوردی است که در  احتماالً - فدراليسم –نمايندگی اين نظريه : مترجم )۶٧

مرحوم . در فرانسه نيز می باشد» انجمن پژوھشگران ايران«حال بنيانگذار  فرانسه فعاليت دارد و  در عين - پاريس

اعتراف کرده است که از سازمان سيا حقوق «روح هللا عباسی می گفت که اين فرد يعنی حسين الجوردی خودش به او 

ق حداقل گدائی می گيرد، چون که کار ديگری پيدا نکرده است، و حتما دلش نمی خواسته مثل برخی ديگر گرفتار حقو

چنين وضعيتی برای ميان فرھنگی ايران و فرانسه، ايران و غرب به طور اعم  و از ديدگاه . »در فرانسه شود

طور اخص نتايج و خسارات ه د بندانشجويانی که برای ادامۀ تحصيل با ھزار زحمت خودشان را به غرب می رسان

  . جبران ناپذيری در بر داشته و خواھد داشت

  .  گذاشتءدقيقا مشابه آنچه غرب در سوريه به اجرا: م مترج)۶٨
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اصول و قواعد رفتار جغرافيای ستراتژيک را مطرح می کند » شطرنج بزرگ« در کتاب ١٩٩٧برژينسکی سال )۶٩

اين اصول و قواعد به ويژه برای اورآسيا . که ھدف آن ابدی سازی برتری اياالت متحده در عرصۀ بين المللی است

در وھلۀ نخست، «:  که کلمه به کلمۀ آن در مورد ايران به کار بسته می شود ستزاتيژيکطرح . ا می کندکاربرد پيد

شناسائی دولتھائی که دارای توان جغرافيای ستراتژيک واقعی بوده و قادر به ايجاد اختالل مھم در توازن قدرت در 

 ديدگاه ايران يک رقيب غير قابل تحمل برای ژاندارم  از اين- يا در منطقۀ به مفھوم گسترده (عرصۀ بين المللی ھستند 

ھمزمان، بايد اولويت ھائی را که نخبگان سياسی کشورھای مربوطه در زمينۀ ). خاور ميانه يعنی دولت عبری است

باز شناسی دولت . سياست خارجی تعيين می کنند و نتايج تالشھايشان را برای دستيابی به چنين اھدافی باز شناسی کنيم

نظر می رسند، آنھائی که به دليل وضعيت جغرافيائی يا ه ھائی که بيش از ھمه از ديدگاه جغرافيای ستراتژيک حساس ب

تنھا به دليل وجودشان می توانند تأثير کاتاليزور روی بازيگران جغرافيای ستراتژيک يا شرايط منطقه مھمترين تأثيرات 

 سياست ھای خاصی را برای خنثی سازی نتايج مضر سياست ھای اين در وھلۀ دوم، بايد. گذاری ھا را داشته باشند

مشخص نمودن امکانات شريک سازی يا کنترل آنھا، به شکلی که منافع حياتی اياالت متحده را حفظ . دولتھا تدارک ديد

  ». متحدهی اياالتئتأمل درباب ستراتژی کلی در سطح جھانی و ھمآھنگ سازی سياستھای منطقه . کرده و ارتقاء دھد

در واقع لولۀ آزمايشگاھی حاوی ھيچ . يميائی در عراقکبه عنوان مدرک جرم، و اثبات حضور سالح ھای : مترجم )٧٠

  .مادۀ خطرناک يا سمی نبود

http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090809080109AAoPlmS 
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