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 Human rights بشر حقوق

 
  حميد محوی: گردآوری و برگردان از

 ٢٠١٢اول اگست 
  

  ]ازھيروشيما تا بغداد[

٤ 
 

  اعالميه

 نامه سرگشاده برای تمام فعاالن حقوق بشر

  در خصوص محصوالت 

  و اروپا امريکا ۀمتحداياالت 

 

  

» فاجعۀ کاربرد اورانيوم رقيق شده در جنگ ھای معاصر«را که بعضا تحت عنوان » ھيروشيما بغداد«وبالگ 

 به سايت کانون فعاالن حقوق بشر ارسال ٢٠١٠ اپريل ١٠منتشر شده است، چندين بار و آخرين بار به تاريخ 

 .داشتيم

/org.ir-humanrights.www://http  

dhrc.ir@gmail.com 
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در اين جا به فعاالن حقوق بشر و نمايندگان آن و خصوصا خانم شيرين عبادی و عبدالکريم الھيجی برای چندمين 

 بار اعالم می کنيم که در صورتی که در مورد موضوع وبالگ ما در آدرس زير

com.blogfa.stopua://http  

عکس العمل نشان ندھند، و در سطح بين المللی به وظايفی که مدعی آن ھستند عمل نکنند، ما فعاالن حقوق بشر 

تمام قربانيان . ايرانی را در اتحاد و اتفاق با چنين جناياتی خواھيم دانست و بر ھمين اساس با آنھا رفتار خواھيم کرد

 جمھوری  فعاالن اجتماعی بايد قوياً   و تمام ن نظام ضد بشری به ما تعلق دارند ولی فعاالن حقوق بشر ايرانیاي

اسالمی را تحت فشار قرار دھند تا واقعيت سونامی سرطان در ايران را در رابطه با گسترش اورانيوم رقيق شده 

 در کشور مورد بررسی قرار داده و نتايج را به تحت نيابت سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر نھادھای بھداشتی

 .زيرا چنين مسائلی به منافع حياتی تمام مردم جھان بستگی دارد. اطالع عموم مردم جھان برساند

  و اروپا جنايت می کنند، طرفداران حقوق بشر با سکوتشان حمايت می کنندامريکا

  حميد محوی

 گاھنامه ھنر و مبارزه 

١٢.٠۴.٢٠١٠ 

1389/01/com.blogfa.stopua://http  

  

اين اعالميه با تمام اشتباھاتی که در آن وجود دارد در اين تاريخ يعنی تقريبا دوسال و سه ماه بعد به ھمان شکل 

ق شده، در واقع اورانيوم با اين وجود بايد يادآوری کنم که اصطالح اصلی برای اورانيوم رقي. منتشر می شود

  . ضعيف شده است که من در جاھای ديگر تصحيح کرده ام

زيرا طرفداران حقوق . نکتۀ بعدی اين است که شعاری که پايان نامه مطرح کره ام، کامال بی مورد و اشتباه است

رتکب می شوند بشر نه تنھا سکوت نمی کنند بلکه در ھمکاری با جناياتی که غرب و دولت و ملت ھای غربی م

  .فعال بوده اند، و به عبارت ديگر مستقيما در تمام جناياتی که انجام گرفته جزء مجرمين شمارۀ يک ھستند

 

  پاريس. ٢٠١٢ جوالی ١٠ –حميد محوی 

 

  

  تولد کودکان ھيوالئی در ايران

  پارازيت يا اورانيوم ضعيف شده؟

خلقه ای منتشر شد که بر حسب عادت ديرينه و يا چندی پيش در فيس بوک گزارشی دربارۀ تولد کودک عجيب ال

، آن را به پخش پارازيت توسط »ايرانی«م بر حسب وظيفۀ ديرينه نزد اپوزيسيون ھای ئيصحيح تر خواھد بود بگو

متأسفانه لينک مربوط . جمھوری اسالمی برای جلوگيری از مراودات اطالعات بين داخل و خارج ايران نسبت دادند

در ھر صورت مطلب زير پاسخ من به چنين . گويا که يا حذف شده و يا اين که جايش عوض شدهبه اين موضوع 

 .برداشتی است
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متأسفانه اطالعات علمی من اجازه نمی دھد در اين زمينه به طور قطع اظھار نظر کنم و با اطمينان بگويم که چنين 

رسال پارازيت ھای ماھواره ای توسط جمھوری اسالمی ، حتما به دليل ائیپديده ای، يعنی به دنيا آمدن کودکان ھيوال

  . بوده است

م که استفاده از بمب ھای اورانيوم ضعيف شده توسط اياالت ئيولی در يک مورد با اطمينان کامل می توانيم بگو

 و ھمپيمانانش، دست کم در جنگ عليه عراق و افغانستان موجب ضايعات طبيعی بسيار گستردۀ و امريکامتحدۀ 

 .يدار در منطقۀ خاورميانه و حتی در سطح جھانی شده استپا

به اعتبار گزارشاتی که ما در ھمين وبالگ در مورد کاربرد سالح ھای اورانيوم ضعيف شده منتشر کرده ايم، می 

دانيم که کاربرد سالح ھای اورانيوم ضعيف شده در عراق و افغانستان کشورھای متعددی را آلوده ساخته و از جمله 

ين کشورھا ايران از ھر دو سوی مرزھايش از شرق و غرب مورد تھاجم غبارھای آلوده به اورانيوم ضعيف شده ا

 .بوده و ھست

ولی الزم به يادآوری است که در اين مورد خاص مثل تمام مسائل و موضوعات ديگر خصوصا اپوزيسيون ھای 

 دّومشان متوجه جمھوری اسالمی ۀم انتقادات دستايرانی مستقر در خارج بر حسب عادت يا وظيفه ای ديرينه تما

  . بوده و از سوی ديگر غرب امپرياليست را به عنوان دموکراسی ونماد  قانونمدار تلقی می کنند

در اينجا بايد از عارضۀ بنيادی اين اپوزيسيون ھا ياد کنيم که بی گمان می توانيم آن را در اشکال اختالل در 

اپوزيسيون ھای ايرانی که در خدمت طرح جنايتکارانۀ . ناسی و مورد بررسی قرار دھيمعملکرد زبان و بيان بازش

 ھستند، پا به پای رسانه ھای حاکم در غرب، دائما عملکرد زبان را مختل می امريکا و ئی ملت ھای اروپا-دولت 

ی در زمينۀ علوم انسانی موضوع اختالل در عملکرد زبان، از جمله توسط  پژوھشگرانی مانند ژان کلود پا. سازند

در چند مقاله مطرح شده و ما نيز بايد به شکل اساسی تری در آينده به اين موضوع بپردازيم، و اشارات نويسندۀ اين 

  . مقاله را نيز تنھا به عنوان طرح موضوع بپذيريد

پرياليسم جھانی نبوده،  درک و بيان حقيقت جزء فعاليت ھای اپوزيسيون ھای خانه زاد امئیبه ھمين علت از آن جا

حتی از گمانه زنی و محتمل دانستن واقعۀ کودک ھيوالئی که ممکن است محصول گرد و غبار اورانيوم ضعيف 

به ھمين علت بود که برخی از نشريات انترنتی در خارج از کشور، وقتی برای . شده باشد، امتناع می ورزند

ورانيوم ضعيف شده را منتشر کرد، تصور می کردند که اشتباھی نخستين بار نويسندۀ اين سطور مقاالتی دربارۀ ا

روی داده و نويسنده اورانيوم غنی را به شکل ضعيف شده نوشته است، و در واقع چيزی از مدل ضعيف شده نشنيده 

  .بودند، چون که مثل رسانه ھای حاکم در سطح جھانی تمرکزشان روی غنی سازی اورانيوم در ايران بود

ه برای آنھائی که می خواھند واقعيت را بدانند، برای پژوھشگران واقعی ترديد کردن، و مفروض شدن در حالی ک

  .  تخيلی و حتی غير واقعی امری عادی به نظر می رسدایماھيتھ

بی اعتباری اين اپوزيسيون ھا، مشخصا در جائی روشن می گردد که در آن جا غايب ھستند، به شکلی که حتی 

 که ممکن است تولد کودک ھيوالئی در ايران با غبارھای اورانيوم ضعيف شده -چنين امری را  -حاضر نيستند 

  . در حالت فرضی در نظر بگيرند–نسبتی داشته باشد 

ست که اپوزيسيون ھای ايرانی کامال در مقايسه با جمھوری اسالمی، در اذھان عمومی ايرانيان ادر اينگونه موارد 

ی ملت ھمين دولت مذھبی و قرون وسطائی در اين گونه موارد، و در دفاع از حقوق قانونبی اعتبار می شود، زيرا 

در حالی که اپوزيسيون ھای ايرانی با تبعيت از قدرت بھيمی دولت . وليت می کندؤايران خيلی بيشتر احساس مس

  .ملت ھای غرب امپرياليستی، مستقيما در اقدام به قطع نسل ملت ايران شرکت دارند
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برای .  نشان می دھد که اين به اصطالح اپوزيسيون ھا تا چه اندازه حقانيت دارندئیين مورد خاص به تنھاو ھم

ما نياز به چيزی بيشتر از اين نداريم تا بی اعتباری و خيانتشان را کشف » ايرانی«درک واقيعت اين اپوزيسيون 

به ھمان شکلی . ان آن را مدت زيادی کتمان کرد ولی واقعيت اورانيوم ضعيف شده فراتر از آن است که بتو .کنيم

 و خاصه وابستگی طرفداران رسمی حقوق بشر به جنايتکاران بين المللی فراتر  که وابستگی اپوزيسيون ھای ايرانی

 .از آن است که واجد اعتبار نزد مردم ايران و ديگر مردمان تحت ستم جھان باشد

 

 دربارۀ اورانيوم ضعيف شده

 و 

 ارتش ايران به ھشدار

 پيش به سوی 

 منع سالح ھای اتمی در جھان

  

 و برخی ديگر امريکاپيش از اين مطالب متعددی دربارۀ کاربرد اورانيوم ضعيف شده در جنگ ھای معاصر توسط 

و به ھمين ترتيب از طرفداران ايرانی حقوق . از کشورھای اروپا جمع آوری کرده و در اختيار ھمگان قرار داديم

 در رابطه با اين موضوع مطرح کرديم که تا ئی از طريق سايت ھای رسمی شان پرسش ھا ارک نشينان آنبشر و ت

و نه اين که . و کامال طبيعی است که آنھا چنين پرسش ھائی را بی جواب بگذارند. امروز بی جواب باقی مانده است

ستند، ولی تنھا می خواستيم با طرح مسائلی در واقع چه کاره ھ» مدافعان حقوق بشر«ما ندانيم که اين به اصطالح 

حقوق بشری ھا چه  نشان دھيم که چند در پيشگاه خوانندگان، و به عنوان تجربه ای عينی در زمينۀ اجتماعی، عمالً 

ان دھيم که ما در جنگ عليه دولت  ملت ھای امپرياليستی که عمال با کاربرد سالح ھای اورانيوم شکاره ھستند، و ن

و ما با مدافعان . و آلوده ساختن محيط زيست ما برای ھميشه و برای ابد، به قطع نسل ما اقدام کرده اندضعيف شده 

 .حقوق بشر مانند ھر قاتل، ھر بزھکار و تروريست خطرناک ديگر بايد مقابله کنيم

 شدم تا برای ھزار و  به دليل ھيجاناتی که رسانه ھای جھانی در حملۀ احتمالی به ايران ايجاد کردند، بر آناخيراً 

 مربوط می شد زير رو کنم و به ئیچھاردھمين بار سايت ھای نظامی ايران را خصوصا ھر آن چه که به پدافند ھوا

 .اين ترتيب بود که کشف کردم که حداقل يکی از سالح ھای ارتش ايران نيز از اورانيوم رقيق شده استفاده می کند
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 کيلوگرم آن ١،۶ آفيد است که سرجنگی آن شش کيلو گرم و ۶٠.ا به نام آرسالح مورد نظر نوعی موشک ھوا به ھو

 من بيش از اين نمی گويم ولی برای اطالعات بيشتر می توانيد به سايت زير مراجعه کنيد . اورانيوم رقيق شده است

true/wrapper/77625/topicid/emaaad/clubname/show/post/club/com.cloob.www://http 

  است که از اورانيوم ضعيف شده به کار می برد؟ ئیپرسش اين است که ارتش ايران تا چه اندازه مجھز به سالح ھا 

 بيانيۀ 

 ھشدار به ارتش ايران

 !د نهئيبه اورانيوم ضعيف شده بگو

تا روزی که بشريت ھنوز در ماقبل تاريخ به سر می برد، تا زمانی که نظام سرمايه داری بر جھان حکومت می کند 

 بر وسايل توليد در پيوند یو تا زمانی که فرھنگ سرمايه داری رواج دارد، و خالصه تا زمانی که مالکيت خصوص

يض طبقاتی وجود دارد، و تا زمانی که سوسياليسم با نژاد پرستی و مليت گرائی و در پی آن ملّيت سازی، و تبع

جھانی برقرار نشده و بشريت ھمچنان در عصر بھيميت به سر می برد، ھيچ تفاوت بنيادی ميان جوامع سرمايه 

 ئیآری بمباران ھوا...داری و موريانه ھا ديده نمی شود که برای چپاول ذخيرۀ ديگران جنگ به پا می کنند، و 

در نتيجه تا ... آن يعنی موريانه ھا بدانيم،ۀ را بايد از آن مخترعان اوليئیوده و اختراع بمباران ھوااختراع انسان نب

روزی که بشر ھنوز کامال از طبيعت فاصله نگرفته و از خوی حيوانی بيرون نيامده است،  متأسفانه تمام ملت ھای 

 و ايجاد ارتش باز دارنده که شرط مقدم ھر گونه دفاع در عين حال . جھان نيازمند ارتش و نيروھای امنيتی ھستند

البته . پيشرفت و سازندگی و دموکراسی و آزادی می باشد جزء الينفک فرھنگ تمام ملت ھا نيز به نظر می رسد

عقل حکم می کند که برای خلع سالح جھانی مبارزه کنيم، و به ھمين علت کمونيست ھا ھميشه پيشگام بوده اند، و 

. را می بينيم که حتی از روی تخت بيمارستان برای خلع سالح اتمی و غير اتمی جھان شعار می دھدفيدل کاسترو 

ولی واقعيات جھان پيرامون ھميشه به نفع بشريت نبوده است، و آرزومندی ھای بيمارناک مشتی سرمايه دار و جاه 

 نژاد پرستانه در سطح توده ھای طلبی ھای بيمارناک شرکت ھای چند مليتی، با تمام جلوه گاه ھای طبقاتی و

جنگ تحميلی برای ما ايرانيان به ويژه نام : غرب، بخش ديگر جھان را به مقابله مجبور می سازد» فاشيست«

 . آشنائی است

 مثل  ۀبا اين وجود ما بايد عليه کاربرد سالح ھای ضعيف شده در سطح بين المللی مبارزه کنيم، و سازندگان اسلح

  . ه جرم جنايت عليه بشريت در دادگاه محاکمه کنيممارسل دسو را ب

 مخالف ھستيم و از ارتش ايران می خواھيم  آفيد قوياً ۶٠ ھمانند موشک ھای آر ئیدر نتيجه، ما با کاربرد سالح ھا

احتماال اين موشک ھای ھوا به ھوا ساخت خود . که يک بار ديگر سالح ھای خود را به آزمون فرھنگی قرار دھد

ما برای پيروزی عليه . می باشد و خود فروشندگان نيز می دانند که چه مادۀ مسمومی را به ايران فروخته اند امريکا

دشمنان نوع بشر يعنی در جنگ عليه تھاجمات امپرياليسم غرب، استفاده از ھر سالحی را جايز نمی دانيم و از 

. اورانيوم ضعيف شده و نسل برانداز را بايد منع کنيماز سالح ھای  ديدگاه ستراتژيک بر اين باور ھستيم که استفاده 

علم ستراتژی اگر علم حفاظت و امنيت و تداوم بقاء جامعه است، در اين صورت استفاده از اورانيوم ضعيف شده 

تمھيدات دفاعی . اگر چه ابزار رزمی دشمن را نابود می کند ولی تأثيراتش بر محيط اطراف تقريبا ابدی خواھد بود

 با تھاجمات مردم خاصی نيست، بلکه در ئیروا نقاط جھان در روياص ايران و خلق ھای محروم در اقردمم

 سخت افزاری محدود نمی شود بلکه فرھنگی ئی با نظام سرمايه داری بوده و چنين جنگی تنھا به روياروئیرورويا

 . و اخالقی نيز ھست
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 آلوده شود و بايد دانست که استفاده از اورانيوم ضعيف شده دستان ارتش ايران نبايد به سالح ھای پليد و ضد بشری

البته تا امروز امپرياليسم جھانی ھنوز سالح ھای اورانيوم ضعيف شده را به مثابه سالح . جنايت عليه بشريت است

عليه ھای متعارف تعبير می کند و کشورھای ناتو به ويژه اياالت متحده و فرانسه، به شکل گسترده از آن در جنگ 

 .يوگوسالوی، عراق و افغانستان استفاده کرده اند

 و يارانش از ديدگاه تاريخ بشری محکوم ھستند و به ماقبل تاريخ تعلق دارند، زيرا آنھا امريکاولی امپرياليسم 

 در جنگ ھای معاصر استفاده کردند و به ھمين علت متھم به جنايت عليه بشريت ئیمشخصا از چنين سالح ھا

چاقو دسته اش را «: می گويند   در اين کار البته يکی از ضرب المثل ھای ما را نيز بی اعتبار ساختند که و. ھستند

آری .  بودندامريکائی از بين سربازان ئی، زيرا پدران نخستين کودکان اورانيوم ضعيف شده و ھيوال»نمی برد

 را به کار می بردند و احساس پيروزی می  بودند که اين سالحئینخستين قربانيان اورانيوم ضعيف شده ھمانھا

ولی ستراتژی دشمنان نوع بشر يعنی اياالت متحده و اروپا . ما ھنوز از تعداد دقيق قربانيان بی اطالع ھستيم. کردند

، و کشتار گستردۀ مردم به ويژه از بين امريکابا شعار صفر کشته، يعنی بی ھيچ خسارت انسانی از سوی اروپا و 

ن، با شکست مواجه شده است، ولی ھم چنان به ياری دستگاه ھای رسانه ای که در اختيار دارند، اين غير نظاميا

ارتش اياالت متحده بيش از ھمه در خاک خودش، يعنی ھنکامی که سربازان ميدان . واقعيت را پنھان نگھداشته اند

 دقيقه يک سرباز به داليل روانی و ٨٠در . نبرد را ترک می کنند و به خانه ھايشان باز می گردند، تلفات می دھد

و ) اين موضوعات با دقت بيشتری در مقاالت گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر شده است(افسردگی خودکشی می کند 

ھزاران نفر از اين سربازان قديمی به بيماری ھای عالج ناپذير مبتال شده و دارفانی را يا وداع گفته اند و يا با تحمل 

 .اک در حال مرگ ھستندعوارض دردن

 در جنگ عليه دشمنان نوع بشر

 !از سالح ھای اورانيوم ضعيف شده استفاده نکنيد

  زيرا سالح اورانيوم ضعيف شده 

 ھمان دشمن نوع بشر است

  جنس اورانيوم ضعيف شده نيز 

 :از جنس سرمايه داری و ليبرال است 

 مؤثر، مختصر، کم ھزينه با بازدھی باال

  حميد محوی

  ٢٠١٠مبر  سپت۴،  شنبه س پاري
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  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١١ چ مار٣١
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Libye, le Fukushima de la guerre 

par Manlio Dinucci 

Traduit du français par Hamid Mahvi 
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  ، فوکوشيمای جنگاليبي

  ملينو دينوچی

  ترجمه از فرانسه  توسط حميد محوی

  

  

  

ca.ndialisationMo2011 mars 30Le ,   

 

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 که امريکااز دست ژنرال اياالت متحدۀ ) حمايت متفقين(» پروکتور يونيفيه«در حالی که سکان فرماندھی با نام کد 

فريقا را به عھده دارد به دست آدميرال اياالت متحده که اتحاديۀ آتالنتيک را ھدايت می کند منتقل افرماندھی بخش 

  .                             است» حمايت از شھروندان و مناطق شھری« ناتو اعالم می کند که ھدفش می گردد،

که اکثرا به کالھک اورانيوم ضعيف شده مسلح است به انجام رسيد » تاماھاک« با شليک صدھا پھپاد ئیچنين ادعا

به مقالۀ (مت انسان بسيار اسفناک است که ھمان گونه که می دانيم تأثيرات مخرب بر محيط زيست طبيعی و سال

 ھا پرتاب ئیاز ناوھای جنگی يا زير دريا) يا موشک ھا( اين پھپادھا ). ١) (پروفسور ماسيمو زوچتی مراجعه کنيد

که پس از عبور از ناپل، از ) »اسکراتون«و » فلوريد«پروويدانس، « مانند امريکاناوھای اياالت متحدۀ : می شود 

  .    ر سيسيل به عنوان پايگاه استفاده می کندبندر اوگوستا د

.  که مصيبت فوکوشيما را به وجود آوردند خطرناک تر استئیاين ناوھا دارای رآکتور اتمی ھستند و از رآکتورھا

در واقع سامانۀ امنيتی ناچيزی دارند، و غالبا دچار سانحه و اشکال فنی می شده و در عمل کرد عادی شان نيز مولد 

  .                                     آکتيو و آالينده ھستندراديو 

ی با اين که نمی توانند از مقامات مدنی ليسانس فعاليت بگيرند، با اين وجود وارد بنادر ايتاليا ئاين رآکتور ھای ھسته 

 که از روی کالھک ھای اورانيوم ضعيف شدۀ ديگری در بمب ھای ھوشمند به وزن ھزار کيلوگرم است. می شوند

 فروند از اين ١۵ کيلومتر از تريپولی به پرواز در می آيد و با حمل ١٠٠٠٠ که از ميسوری به فاصلۀ ئی ھا٢ب 

اين بمب ھا از روی بمب افکن ھای .  کيلومتری به طرف ھدف شليک می شود۵٠بمب ھای ھوشمند، از فاصلۀ 

 ھا از مورون در اسپانيا به پرواز در می آيند و ده  يک-ب.  نيز می تواند پرتاب شود١ستراتژيک ديگری مانند ب

  .                                       ھا بمب ھوشمند پرتاب می کنند

  

GBU-31, un bombe Mk 84 de 453 Kg équipé d'un GPS  

  

AC-130 Specter 

 

، و )رعد( ناندربولت ١٠. به نام آعالوه بر اين ھا مھمات ديکری از جنس اورانيوم ضعيف شده از دژھای پرنده ای

. گران نقش جاده صاف کن را بازی می کنده در واقع برای پيش روی ھای شورش اسپکتر پرتاب می شود ک١٣٠.آ

 گلوله در دقيقه شليک می کند، مھمات ٣٩٠٠:  ميليمتری ٣٠با ھفت لول چرخشی » وانژور« مسلح به توپ ١٠.آ
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دومی . جنس اورانيوم ضعيف شده و يا آتش زا با توان انفجاری بسيار باال باشداين سالح نسل برانداز می تواند از 

به وسيلۀ :  در جھان به حساب می آيد ئیکه يک توپخانۀ پرنده است، پيچيده ترين سالح نيروی ھوا)  اسپکتر١٣٠آ (

 ميليمتری است و يک ١٠۵ توپ شليک می کند که دو تا از آنھا ۶سامانۀ پيچيده ای برای ھدف گيری، ھم زمان با 

  .           گلوله در دقيقه شليک می کند۶٠٠٠که » ولکان«

به عنوان زبالۀ اتمی نيازی ھزينۀ : کاربرد اورانيوم ضعيف شده برای اھداف نظامی مزيت ھای متعددی دارد 

چند دالر (ی ساختنگھداری ندارد، عالوه بر اين با آن می توان با ھزينۀ بسيار ناچيزی کالھک مھمات بسيار مؤثر

اين نوع سالح . که در جدارۀ تانک، زره پوش و استحکامات بتون آرمه ای به راحتی عبور می کند) برای يک کيلو

اين گلوله ھا در انفجار سھمگين . ھنگام انفجار در درون حرارتی معادل چند ھزار درجۀ سانتی گراد ايجاد می کند

 برای نسل ھای آينده ئیدقيقا ھمين غبار ھا است که به تولد کودکان ھيوالخود غبار راديو آکتيو توليد می کنند و 

 موجب مرگ می شود از رآکتورھای فوکو شيما ابعيد نيست که اورانيوم ضعيف شده ای که در ليبي. تبديل می شود

   .سکان فرماندھی ھمواره بر محور حمايت متفقين است. نيامده باشد که حاال در ژاپن مرگ می پراکند

   ادامه دارد

  

  

 

 


