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  ١٠بخش 

 

  

  

  ترکيب مجدد نظم بين المللی و بازگشت تنش بين قدرتھا

پس از بحران، وارد مرحلۀ ترکيب مجدد نظم بين المللی شده باشيم يا نه، که طی مدت چھل سال جنگ سرد که ما اين 

 که اياالت متحده امروز تا حدودی به جمھوری خلق ،ر نمی دھدييموضوع منازعات بوده باشد يا نه، ھيچ چيزی را تغ

 در ٨کشورھای گروه  وابسته باشد، که امريکانۀ و نخستين دارندۀ اوراق بھا دار خزا» کارگاه جھان«چين به عنوان 

 و ء گسترش يافته باشد، و قدرت ھای آسيائی نيز به سھم خودشان برای فتح فضا٢٠ به کشورھای گروه ٢٠٠٩مبر سپت

 .ر نمی دھدييتسلط بر آبھای اقيانوس آرام اقدام کرده باشند، ھيچ يک از اين موارد در اصل واقعه چيزی را تغ

ی شمالی به حرکت خود ادامه می دھد و امريکالتک غل اينرسی سيستميک که پيش از اين مطرح کرديم، بر اساس اص

اين موضوع را در . با سرعت اکتسابی پيش رفته و ھمان عاملی است که حرکت عمومی را ھمآھنگ و تنظيم می کند

يپلماتيک رقبايش گام به گام روی ايران می بينيم که چگونه وزارت امور خارجه  با وجود مقاومت د/مورد سوريه

يعنی در وضعيتی که در وھلۀ نخست در شورای امنيت مسکو و پکن دو بار برای رد . مواضع آنھا پيش می رود

  .درخواست سرنگونی رژيم اسد به بھانۀ بشر دوستانه  از حق وتوی خود استفاده کردند

 چند مخالف بارز مانند ايران يا ونزوئال به پشتيبانی بر اين اساس، خواھی نخواھی، جامعۀ بين الملل، به انضمام

 با امريکادر واقع، . ی شمالی تنظيم کنندامريکافدراسيون روسيه مجبور ھستند که خودشان را با اشارات رھبر ارکستر 

ت تجاری   در مناسبادالروجود بحران اقتصادی، ابر قدرت باقی مانده است، از جمله به دليل واحد پول، می دانيم که 
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 از جايگاه دالراگر . مرتبط به انرژی فسيلی و در ساختار مالی بين المللی از وضعيت انحصاری برخوردار می باشد

 از مدتھا  ضامن آن است مطمئناً امريکامرکزی و انحصاری برخوردار نمی بود، بحران اعتبار نظام بانکی که خزانۀ 

سقوط اين برج بابل مجازی می شد که در امور مالی جھان به محور  ضربه می ديد، و در عين حال موجب پيش شديداً 

اوراق بھادار که در حال حاضر ارزش اصلی ذخيرۀ جھانی را تشکيل می دھد، به ويژه برای . اصلی  تبديل شده است

، ژاپن مريکاابين بستانکاران . چين که يک سوم آن را در اختيار دارد، اعتبار آن به ضمانت اياالت متحده بستگی دارد

تيک مھندسی امور مالی در پول سنتيادآوری کنيم که پول مجازی ايجاد شده، محصول ). ۴۶(در رديف دوم قرار دارد

 ۴٠٠٠٠ برابر توليد ناخالص داخلی در سطح جھانی را برمی گيرد، يعنی ٢٠ که تقريبا -شوئی بزرگ بازار مالی 

  .اد واقعی تزريق شده است پس از شست و شو دوباره در اقتص- دالرميليارد 

حال به نقاط مفصلی بين سه سيستمی می پردازيم که پيش از اين ياد کرديم، يعنی جغرافيای اقتصادی، جغرافيای انرژی 

ساخت و ساز کلی . ديگر را تشکيل داده و يکی ديگری را به حرکت وامی دارد و حاکميت که سه چرخ متصل به يک

کلی به گردش در می آيند که عقربه ھا در يک جھت پيش می روند، يعنی در راستای که تمام چرخ دنده ھای آن به ش

  .ن کنندۀ آن بوده استييساخت و ساز تاريخ فعلی که منطق سيستم تع

روشن است که ما در مورد جغرافيای اقتصادی و جغرافيای ستراتژيک در وھلۀ نخست در چھار چوب نظام اقتصاد 

ی شمالی که پيش از اين نيز به ان اشاره داشتيم، در تمام جھات، در چشم امريکاوئی سلطه ج. جھانی حرف می زنيم

اينجا، دو بعد .  مطرح کرده بود١٩۴۵انداز سلطه بر تمام جھان به نظرياتی تکيه دارد که جيمز برنھايم در سال 

عرصۀ «بارزترين » بازار آزاد«آيا . جغرافيای سياسی و جغرافيای اقتصادی  دو وھله از يک مفھوم در ھم آميخته است

نيست، جنگ اقتصادی و سياسی و جبھۀ برخوردھای نظامی؟ و چنين امری آيا اھدافی مانند تسلط بر فضای » جنگ

، در اختيار گرفتن و کنترل مناطق، و تسلط اقتصادی و تجاری را )اتحاديه، استقمار(جغرافيائی، انواع شيوه ھای نفوذ 

 ديديم موضوع جغرافيای انرژی در پيوند با در اختيار گرفتن و کنترل منابع انرژی فسيلی و در بر نمی گيرد؟ چنان که

ی جھانی است که با تکيه به برتری نظامی و پولی، و امريکاراه ھا و کانال ھای حمل و نقل آن است، و سرانجام اين  

 يعنی دژھائی که از -کفورت ن زوريخ، فرا لندن، مانھتن، شيکاگو،- مراکز بورسی حاکم - تسلط بر مھندسی فنی مالی 

  . ھدايت امور را در اختيار دارد-روی برج و باروھای آن جنگ اقتصادی عليه مابقی جھان برنامه ريزی می شود 

  

   جغرافيای اقتصادی-نخستين چرخ 

جھانی، در ھر يگانه بازار موجود در ابعاد . جز خود بازار نيسته نخستين چرخ جغرافيای اقتصادی چيز ديگری ب

بازار آزاد رقابتی ناب و تمام و کمال که با وجود تمام دعاوی . صورت بازاری که با شتاب در حال يگانه شدن است

  . و رعايت اصول و قداعد خاص خود قطع نظر کندنکار بستبه  نمی تواند از مداخلۀ دولت برای ،اولتراليبرالھا

ھا ھستند که بايد صورت حساب را بپردازند، به ويژه به دليل قروض در تحليل نھائی، قربانيان آزاد سازی بازار

دولتھائی که از بانکھا و نھادھای مالی که قربانی حرص و طمع خود بوده اند پشتيبانی کرده است و در نتيجه بازار آزاد 

روشن است .  باشد نمی توانست وجود داشته- دموکراتور  -خاصه در سطح جھانی بدون ديکتاتوری کمابيش بزک کرده 

اين . که اين دموکراتور برای تحميل قواعد بازار آزاد جھانی از طريق خشونت قانونی ضروری و اجتناب ناپذير بود

 در تمام کشورھا و در تمام قاره ھائی که عامالن آزادی اقتصادی بيداد کردند ببينيم، زيرا موضوع را می توانيم عمالً 

جز ه چيزی ب) بازار آزاد جھانی(به عبارت ديگر بدون ساختار ملی و بين المللی، نظام بدون موازين قانونی مناسب، و 

يعنی موردی که بر حسب نياز نظارت . قانون جنگل، غارت قانونی و تضمين شده توسط سازمان تجارت جھانی نيست

 چنين شيوه ھائی مستلزم و روشن است که به کار بستن. نيروی نظامی، تھديد، و تحريم اقتصادی را ضروری می سازد
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ی و برای تغذيۀ ماشين اقتصادی به نفع متروپل ھا و ھم پيمانان و اقمار آنھا ئتحريف خبری و راه اندازی جنگ رسانه 

  .خواھد بود

ری در سياستش نداده، و تا زمانی که رئيس جمھور احمدی نژاد در رأس جمھوری اسالمی ييبه ھمين علت ايران تغ

. ری نيز صورت بگيرد، ديگر خيلی دير خواھد بودييری نخواھد داد و اگر تغيي، در اين سياست تغ٢٠١٣ جونباشد ، تا 

در صورت زبانه کشيدن آتش جنگ علنی و  در اشکال باز عليه اتحاديۀ غرب، يعنی موردی که دولت فعلی خودش را 

ھد شد، و البته به انضمام اغلب زيربناھای  تخريب خوادر اين صورت دولت مطمئناً . برای روياروئی با آن آماده می کند

  .نظامی و غير نظامی و بخشی از مردم کشور

:  کرد ، اعالم٢٠١٢مبر  سپت٢٢خبرگزاری فارس  پاسداران انقالب، به گزارش هحسين سالمی، سرتيپ، معاون فرماند

ر بگيريم در سطح گسترده عليه که مورد حمله قرا ستراتژی دفاعی بنيانگذاری شده و چنانقدرت نظامی ما بر اساس « 

  ».نجامدسوم بيچنين جنگی می تواند به جنگ جھانی [...] اياالت متحده و ھم پيمانانش وارد جنگ خواھيم شد 

 خودش را خلع ٢٠٠۴جانبه طی سال   که به شکل يک- ادر اين جا بايد يادآوری کنيم که نمونه ھای پيشين مانند ليبي

دو از چند سال پيش به غرب پيوسته بودند، نشان می دھد که فرمانبرداری جغرافيای  و سوريه، که ھر - سالح کرد 

سياسی اين دو کشور برای تسکين حرص و طمع درندۀ کمپانی ھای نفتی و گاز کافی واقع نشد، و  خشم نئو محافظه 

  .کاران واشينگتن و اورشليم را خاموش نساخت

 مسلح به ايدئولوژی برای -گونه مانع قانونی  ھرزارھای آزاد عليهدرنده خوئی خونسردانۀ عامالن اقتصادی و با

) ۵٠(ئی، جيمز التاچر امريکاايدئولوژی که مدير يک بنياد تجاری . قانونيت بخشيدن به درنده خوئی نئو ليبراليسم است

ی لذت بخش زندگی خيل«: خوبی و به طور خالصه روشن ساخت ه ،  با جملۀ کوتاھی محتوای آن را ب٢٠١١ جوندر 

  ). ۵١(» .تر است وقتی شما آنی را می خوريد که می کشيد

 الھام ٢ ت آي٩شعار آدمخواری که از آن تاريخ در وال استريت گل کرد و بی گمان از کتاب عھد قديم آفرينش فصل 

 آسمان، شما عامل ترس و وحشت تمام جانوران روی زمين خواھيد بود، برای تمام پرندگان در« : گرفته شده است 

  .»آنھا به دستان شما سپرده شده اند: برای ھر موجودی که روی زمين حرکت می کند، برای تمام ماھيان دريا 

 به شکل عام  و خاص جملۀ آموزنده ای که بايد به شکل تحت الفظی تعبير کرد که ترجمان جغرافيای سياسی آن عمالً 

 تواند ھم زمان و يا پس از فروپاشی دمشق مستقل از موضوع تخريب ايران می. يعنی تخريب حاکميت نامطلوب ايران

  .بيابدحقوق بشر که به آن احترام بگذارد و يا نه، انجام 

اوج گيری قدرت بازار، چنان که ديديم به بھای تضعيف قدرت دولت، به عبارت ديگر به بھای حذف دولت تحقق يافته 

ی، مانند کميسيون بروکسل، که يک دولت غير رسمی است و ئنطقه که در اروپا به دست خود دولتھا و به نفع برتری م

دست آورده، و به ويژه برای برخی، مانند نمايندۀ بريتانيائی در ه منتخب مردم نيز نبوده ولی بيش از پيش اقتدار حقوقی ب

ی، ئسطح منطقه کارگزاری کميسيون بروکسل در . ٢٠١٢مبر سپت ١٨اروپا، نيگل فاريج در مداخلۀ ديکتاتوری اش طی 

بيرحم نشان می دھد، اصطالحی » دموکراتور«پيش درآمد برقراری دولت جھانی است که از اين پس خود را به عنوان 

کس از اين پس نمی تواند آن را نديده   وارد فرھنگ واژگان علوم سياسی شده و گواه بر انحرافاتی است که ھيچکه اخيراً 

  .بگيرد

 چگونه عملکرد جغرافيای اقتصادی با ايجاد ارگان، سازوکار منطق خودگردان اين در اينجا تشخيص می دھيم که

حکومت جھانی را تشکيل می دھد که تقريبا تمام رھبران نيم کرۀ شمالی از اين پس کمابيش به شکل آشکار با کمال ميل 

 موجب ضرورت ھدايت جھان و تحت کنترل گرفتن آن می گردد، و در اينجا می بينيم که ،وجود بحران. پذيرفته اند

ترس بزرگ قديمی کارکرد پيدا می کند، ترسی که به شکل گسترده ساختگی بوده و توسط رسانه ھا تنظيم می 
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ه اند، بيماری ، ترس از تروريسم، گرم شدن آب و ھوا که منشأ آن را فعاليت ھای انسانی بازشناسی کرد)۵٢(شود

خطراتی که در برخی موارد واقعی نيز ممکن است . مسری آنفوالنزا جملگی ما را به سوی ھمين روند ھدايت می کند

وليت چنين پسيکوزی را ؤباشد، ولی در عين حال بخش وسيعی از آن تخيلی بوده و رسانه ھا به حساب نظام جھانی مس

به ايجاد سازمان ھا و قوانينی می انجامد که آزادی ھای فردی را در پای آن به عھده دارند، يعنی مواردی که در نھايت 

در چھار چوب .  و گروه کارشناسان ميان دولتی در خصوص آب و ھوا»،٢ و ١پاتريوت اکت «قربانی می کنند، مانند 

، که مورد سوريه گواه الزامات چنين دولتی در آينده، می بينيم که به منطق جبھه ھا با منافع مختلف برخورد می کند

  .بارز آن است

 را تحريک می کند، و به سوی محفل چوپان - اشخاص، دولت ھا و طبقات رھبران - اگر ترس گروه ھای انسانی 

 قرار می گيرند، - سرسرا بين - » پان اپتيکی«جھانی می راند، توده ھا در سطح جھانی بی سر و صدا تحت نظارت 

ی واقعی يا فرضی که بر حسب شرايط به روز شده و چنين نظارتی را قابل توجيه می يعنی وضعيتی که تھديدات جھان

يميائی که روی خاورميانه سنگينی می کند و به سوريه نسبت می دھند، در صف کبر اين اساس تھديد جنگ . سازد

است که در » م امنيتیاھر«اين ھمان . انتظار باقی می ماند تا در فرصت مناسب و بر حسب نياز از آن استفاده کنند

ی به حالت خنثی درآمده، سپر ضد ئگسترده ترين بی اعتنائی افکار عمومی که به ھمکاری رسانه ھا و تحريف رسانه 

 اساس تھديد احتمالی موشکھای ايرانی ه  ب-  به بھانۀ -اين سپر ضد موشکی . موشکی در اروپای شرقی مستقر کردند

 ھدف آن تدارک امکانات تھاجمی برای محاصرۀ روسيه و به عبارت ديگر محدود  ايجاد شد، کهامريکاعليه اروپا و 

  .ی خود بودئکردن اين کشور در فضای قاره 

راه است با ايجاد يک چھار چوب سخت امنيتی برای دولت ھا و ی بينيم که جھانی سازی اقتصاد ھماز ھمان آغاز، م

نظام جھانی قرار می گيرد، در اينجا ابعاد خاص جغرافيای سياسی افراد، که در رابطۀ مفصلی با سه وھلۀ مفھوم فعلی 

که با الزامات ھژمونيک به تدريج تزريق شده و اجرای مستقيم الزامات و قدرت از طريق نيروی نظامی انجام می 

  .گيرد

 نوين به نام کد در مورد سه زمينۀ کنترل امنيتی در سطح جھانی، يادآوری کنيم که سامانۀ رھگير جھانی در رسانه ھای

  .عملياتی شده است) ۵٣(» اشلون«

البته در اين ساز و  (-اھرم بھداشتی با سازمان بھداشت جھانی و شبکه ھای حراست بيماری ھای ھمه گير مجاز است 

شدار بھداشتی صادر کند تا با اعالم وضعيت و که به دولت ھا ھ-) نظر می رسده کار اياالت متحده استثناء بی مانعی ب

  .فوق العاده برای مردم کشورھای مربوطه حکومت نظامی اعالم کنند

 افراد و حتی اجرای ۀاين دو اھرم اجازه می دھد که مستقل از واقعيت يا واقعيت خطر فوری، برای رفت و آمد آزادان

گی  در آشفت٢٠٠٩ جون اين موضوع را طی -حاکميت ملی، بی ھيچ ضرورت موجھی، محدوديت آمرانه ايجاد شود 

جھانی که سازمان بھداشت جھانی به مناسبت بيماری ھمه گير گريپ، ويروس آنفوالنزای پرندگان و آنفوالنزای خوکی 

اين بحران ويروسی به شکل فوق العاده ای قدرت يک سازمان فراملی را به نمايش گذاشت که چگونه .  ديديم،به پا کرد

 می دھد، و در عين حال حاکی از وضعيت انفعالی و ناتوانی مردم زندگی مردم را در سطح جھانی تحت تأثير خود قرار

اين موضوع فاصله و دوری بين مرکز و توده ھا را . در مقابل اوامر اجباری بود که از مرکز به حاشيه صادر می شد

ا و  و تمام کشور، و سپس در سطح فراملی و سرانجام فاصلۀ بين توده ھه اینيز مشخص کرد، از يکسو بين منطق

  . جھانی- فرمان -قدرت

جانبه   اشاراتی به سازمان تجارت جھانی داشته باشم که به عنوان ارگان يکدر اينجا ضروری می دانم تا مختصراً 

برای اتحاديۀ جھانی و تسلط جوئی بر مبادالت کاال و سياست ھای گشايش فضاھای تجاری و مفھوم تقسيم بين المللی 
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 شکلی از اشکال به ، برمی آيد، از ديدگاه برخی٢٠٠١مبر ه از اعالميۀ دوحه طی نوه شکلی ککار عمل می کند و ب

شھر ( در کانکون ٢٠٠٣سياستھای نامتقارن تجاری که به عنوان مثال طی سال . است» سياست توپخانه«روز رسانی 

توانست به تعميق کشاورزی و صنايع مقدماتی را به جنوب اختصاص داد در حالی که شمال می ) جنوب شرقی مکزيک

  . در بخش ھای خدماتی و آخرين فن آوريھا ادامه دھد) با جنوب(فاصله 

، پيشنھاد مشترک اتحاديۀ اروپا و اياالت متحده گشايش کامل عرصۀ خدمات و ٢٠٠٣بر اين اساس در مکزيک سال 

ش مرتبط به بخش ھای پارچه بازشناسی مالکيت فکری را ھدف گرفته بود که به ازای آن مبتديان آينده تنھا از گشاي

  . استفاده کنند،بافی، لباس دوزی و بازار کشاورزی می توانستند

محدوديت .  می بينيم که چه کارکردی در بطن بازار جھانی می تواند داشته باشدرات آب و ھوائی، فوراً ييدر مورد تغ

وه بر گشايش تجارت و معامله در بخش به ی، ماليات روی کربن و موادھای ديگر، عالئاقتدارمدارانۀ گازھای گلخانه 

 موجه - ويژه بارآور با بازدھی باال، در عين حال چشم انداز بی بديلی برای مداخله در امور داخلی کشورھای ديگر را 

  . فراھم می سازد- يا نا موجه 

قدرت دولت و طور خالصه، آزاد سازی انفجاری نيروھای اقتصادی در اين چھار دھۀ اخير موجب سقوط نسبی ه ب

انتقال آن به ساز و کار ھای فراملّی مانند بروکسل برای اروپا و انحالل حاکميت ملّی به عنوان يکی از الزامات مقدماتی 

عالوه بر اين، سرانجام روند وحدت بازار که آزادی تقريبا تمام و . برای ادغام ملت ھا در ديگ جھانی سازی شده است

مومی انجاميده، و خدمات امور اجتماعی از اين پس در سطح عمومی به سياست ھای کمال آن با حذف بخش خدمات ع

 امنيتی محدود می شود که برای آزادی جھانی نزد بازيگران انحصارات  کالن سرمايه داری مالی ضروری می قوياً 

  .باشد

  

   از مابقی تفکيک شده استمترجميادداشت ھای : پی نوشت 

ی پراگماتيسم، در چشم انداز بحران اقتصاد جھانی ھمچنان به خريد اوراق بھادار ، چين، الگو٢٠١١ گست ا٨) ۴٨

اعطای قرض بی رويه به خارج  توسط «خزانۀ اياالت متحده ادامه می دھد، و اين امر در حالی صورت گرفت که پکن 

جاد پول جديد به عنوان ئی و ايامريکا دالرحفاظت از «در اين رابطه پکن برای .  می کردءرا افشا» اياالت متحده

فراخوان صادر کرد و در عين حال از واشينگتن » ذخيره، برای اجتناب از تحريک فروپاشی توسط يک کشور

وقايع گفتارھا را . والنه تری را در پيش گيردؤدرخواست کرد که برای تضمين امنيت دارائی ھای خارجی سياست مس

يده بود، قرارداد  خرامريکا اوراق بھادار از خزانۀ دالر ميليارد ٢۶ن که ، بانک چي٢٠١١ جون تا اپريلنفی می کند، از 

در مجموع .  ماه٩ درصد طی ٣٠ رساند، يعنی افزايشی معادل دالر ميليارد ١٢٠٠ به امريکا با قرض هخود را در رابط

 ٢٠١١ گست ا٢ –لی  بر اساس گزارش چاينا دي٢٠١١ جونبيش از يک سوم ذخيرۀ مبادالتی را در بر می گيرد که در 

 تخمين زده شده است، و در مورد تضاد بين عمل و تحليل ھای نھادھای بانکی چين، در روزنامۀ دالر ميليارد ٣٢٠٠  -

در روياروئی با خطرات جديد مالی، سرمايه گذاران برای امنيت سھام » « می نويسد ٢٠١١ گست ا١٩مردم به تاريخ 

، توکيو اعالم ٢٠١١ گست ا۶، در ھمان تاريخ جاپاناز سوی ديگر . »مدھايشانخود بيشتر نگران ھستند تا برای درآ

ئی امريکااوراق بھادار ) ۴٩)(ئیامريکاسازمان اعتبار سنجی (»  پور- اند-استاندارد«کرد که با وجود ارزيابی منفی 

  .اش را حفظ خواھد کرد

Standard and poor’s۴٩ (  

James Altucher ۵٠(  

  Life tastes best when you eat what you kill ! ۵١(  
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 و به شکل اساسی در پيوند تنگاتنگ با کھن الگوی تروريسم مذھبی، اسالمی، يا بھتر بگويم اسالمگرا مشخصاً )۵٢

 محکمه پسندی توسط خود مطرح می باشد، که به شکل گسترده و تحريف آميز ولی ظاھراً » شوک تمدن ھا«نظريۀ 

بر اين اساس القاعده . اخته و پرداخته شده و از آن به شکل ابزار بھره برداری کرده اندسرويس ھای اطالعاتی غرب س

زيبيگنيوف برژينسکی، مشاور قديمی رئيس جمھور جيمی کارتر برای امور امنيتی و . ساخت اياالت متحده است

 با افتخار ١٩٩٨مبر  ر در نو ابسرواتوگو با مجلۀ نوول و مشاور الھام بخش رئيس جمھور فعلی بارک اوباما، طی گفت

خود را به عنوان مخترع شبکۀ القاعده و مجاھدين معرفی می کند که می بايستی در افغانستان عليه ارتش سرخ می 

 ايجاد کرده و تأمين مالی و تجھيزات و آموزش آنھا را از طريق سرويس جنگيدند، يعنی شبکه ای که خود او شخصاً 

اين .  وارد افغانستان شود به عھده داشته است١٩٧٩مبر  دس٢٧سرخ در ز آن که ارتش ھای ويژۀ پاکستان حتی پيش ا

 ٣در واقع «: موضوع را رابرت گيتس که در آن دوران رئيس سازمان سيا بود در خاطراتش يادآور می شود 

 طرفدار شوروی  بود که رئيس جمھور جيمی کارتر نخستين راه کارھا و پشتيبانی سّری از مخالفان رژيم١٩٧٩جوالی

  .» کردءدر افغانستان را امضا

Echelon (۵٣  

برنامۀ اشلون در آغاز شامل يک سامانۀ رھگير جاسوسی برای ماھواره ھای تجارتی بود، و سپس به سامانۀ شنود 

) اامريکآژانس امنيت ملی (  زندگی خصوصی توده ھا تحت ھدايت ناسا -) پان اپتيک( در پيوند با سر سرا بين -جھانی 

  .و ستاد اطالعات دولت بريتانيا تبديل شد و سپس مرکز امنيت اطالعات کانادا، استراليا و زالند جديد به آن ضميمه شد

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جون ١۴

  

 

 

 


