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  نگاهی راست به نگرش چپ
 

  

 هر یچون بازده ای وجود دارد.ای و نه پرورش دهندهنه زمينه  گشای چامعهراه یهاشهياندما برای  اجتماعدر 
 یعني دارد.، که جامعه را از پيشرفت باز میاست شود، يا کهنه و پسماندهمی  ريشه کن، که انديشه يا کفرآميز است

 ديناپد یزمان اندک در هاشه ياند شترياست که ب نيا .بمانند یکه بر جا کنندی م دايپ را یانهيزمکمترين  نو یهاشهياند
باشد و آن  دهيبست رسکه جامعه به بن شکندیرا در هم م یمردم یافکار کهنه ینو زمان یشه ياند کي. شوندیم

 همان مردم را بنگارد.  یآرمانها یدورنما شهياند

 

 ،آگاهبود اجتماع ینه يزم یول است یاراه تازهدر جستجوی و  دهيبست رسز افکار پسمانده به بناجتماع ا یگاه البته
از   بيمار است و ایجامعه نيچن. نديافريرا ب یاتازه یشهيکه در درون خود اند گی نداردآماد ،یفرهنگ ییاز آلودگ

را با  یاجتماع یبتواند دردهااو گردند که یم پژشکیجامعه به دنبال  اينروشنفکران   .بردیخود رنج م یماريب
 یهادرمان درد یبرا ی پزشکی بيگانه،، از گفتهروشنفکران اين که يیداروها شتريب درمان کند. های خوددارو

به  توانندنمی دانند،، خود را توانا نمی. چون آنهااندآنها برآمده یاز پندار نه از تجربه کنندیم شنهاديپ ی بيمارجامعه
 در نتيجه ناتوان هستند و هم بيماری درمان آن در شناسايی و آنها که  است نيا .کنندبرخورد  ی جامعهدردها یشهير
 .شودیاجتماع افزوده م یو بر دردها ترجامعه کهنه ییماريب

 

. در ميپنداری جامعه م کرياز پ یرا بخش یماريتا آن اندازه کهنه شده است که ما آن ب رانيا یجامعه ییماريب
هم از  انيرانيا شتريداشته باشد.  ب یهمخوان عتيبروز کند که با احکام شر تواندیم یاشهيتنها اند یاسالم یجامعه

به   آنچنان جامعه نيروی خرد کاستی نيو از ا انددهسپر یفراموشبه را  افتنيآزمون کردن و  یوهيجان ش مبي
 . ماع ما به نادانی و گمراه بودن انسان ايمان داردکه اجت دچار شده است يینازا ییماريب

  

 یهاشه ياجتماع اند شرفتيکه انسان نتواند همگام با پ یاست و زمان روبخشيانسان ن یشهيانداجتماع را  شرفتيپ
  که آن را ،دارند مانيا یادهيکه به عق ی. مردمشودیمگرفتار  کژپنداری هایبافت جامعه در نديافريرا ب یاتازه
  خشکد.ماند و رفته رفته میاز جويندگی باز می مردم آن یشهياند نيروی ،پندارندیمطلق" م قتي"حق

  

 تواندیباردار بشود و آنگاه م تا زديمآمی" موجود یهاقتي"حقیهابا فرآورده آزادانه آشگار شودای که شهياند
از   و شودهايی که کليد بندهای اوست آبستن نمیانديشه  ی ايران بيمار است چون بهجامعه. ديرا بزا یاتازه یشهياند

دهند. فرآورد اين پرورش می خود خرد در زهدان های بيگانگان راانديشهاين روی بيشتر روشنفکران تخم يا جنين 
و  نگاردمی انی مردمپيکر جامعه و رنج آن را بخشی از زندگ بخشی ازبيماری را  بيگانه پروری افکاری است که

 ايرانيان ی هستند کهآرام بخش افکار بيگانه پروری هایيکی از فرآورده کند.تماع را با بيماری و درد سازگار میاج
 .کندمی ی رهايی دوراز انديشه نان راو آ بردبار اسالم احکام سنگين در زيررا 

  

 یهاوهيکردن ش ادهي. پستين یاجتماع یهایماريو شناخت ب يینشان شناسا شرفتهيپ یهاوهيو شناخت ش يیشناسا
 کاربرداز ارزش  نيز و ديافزایبر رنج اجتماع م هم یحتا رنج کندیما را مداوا نم یپسمانده یجامعه یمدرن دردها

 .ميپردازیم یهافرآورده نياز ا یانمونه یه يکوتاه، به رو یليروشن شدن سخن، خ ی. براکاهدیمدرن م یهاوهيش

 

و جامعه   یدر پ یپ یهالسوفيف  شيدايبوده است. پ ندهياجتماع رو یشه ياند ینهيزم آلماندر  ژهيدر اروپا به و
 یترا به درس يیاروپا یجامعه یهایپندار است. مارکس و انگلس نه تنها روند دگرگون نيشناسان گوناگون گواه ا
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و  ونديو از همه مهمتر پ هيسرما بازارفروش، دکاال،يکار، کارگر، ابزارکار، تول ندهياند بلکه آنها برآآزموده
 اند. کرده يیپژوهش و شناسا گريکديرا با  یهادهيپد نيا ییختگيآم

  

 شرفتيدارد. در روند پ یکاال بستگ ديکار و تول یوهيش  هو سامان جامعه ب نشياند که بها نشان دادهپژوهش نيدر ا
 ني. از فشار انبوه اگنجندیسامان کهنه نم یتنگنا در آنها که ابنديیم شدر درون جامعه پرور يیتضادها ديتول

 یتازه نشيو ب یديتول یوندهايرا، که در خور پ یاو اجتماع سامان تازه پاشدی تضادها سامان ناهنجار کهنه از هم م
 یهادهيپد گريد یبلکه از هر دگرگون شودیدگرگون نم يیبه تنها یاجتماع یدهيپد چي. هنديآفریاست، م یاجتماع
 .دشدگرگون خواهند  یارهيزنج ونديهم با پ یاجتماع

 

را، که در   هيروس یجامعه تواندی پندار است که او م نيها به شگفت آمده بر اجامعه  یدگرگون یکه از فلسفه نيلن
رکس ما یجامعه را، که در فلسفه و نيازهای یفشار اربابان به تنگ آمده است، دگرگون سازد. او روند دگرگون ريز

را به دلخواه خودش دگرگون  هيروس یبه زور جامعه خواهدیو م رديگیم دهياست، ند یو خودبخود یعيطب یروند
  در پيکر استخاسته بر درون جامعه هایتضاد ُرشد مندی را که اززورآن   ،یاز راه خودخواه ن،يلن یعنيسازد. 

. او کندسرکوب و آرزوهای آنها را خاکستر میهای مردم را خواسته با همين زور  و سپس ريزدمیآرتش سرخ 
و  رسندی م سميبه بهشت کومون ،یارزش اضاف  ديو بدون تول هيجامعه، بدون سرما شرفتيکه مردم پس از پ پنداردیم

 . کنندشود فراموش میستمی که بر آنها وارد می

 

به نام  خشن یو بنا نهادن سامان زاریحکومت تکردن  رانيو یرا در سو پيروان لنينمردم  یهاقهر و آشوب انيجر
کرده  هايش نتيجه گيریپژوهش از که مارکس يیهایبا روند دگرگون ی. انقالب شوروسازدیپرتوان م سمياليسوس
. درست است که مردم روسيه در زير ستم تزاری به تنگ آمده بودند ولی هرگز شته استخوانی نداهم چيه است

 نياز سامان ا یبخش چيه توان گفت کهاند. اکنون به درستی میها هم نبودهيستنيروی ويرانگر کومونخواستار 
 کارگریحزب  ني. کردار و قواننبوده است ،یاجتماع شيآسا یيعنی در سوی سم،ياليسوس یآرمانها یهيکشور بر پا
ناتوان  ينهای نوشيوه های پيشين توانا و در ساختندر ويران ساختن شيوه حکومت تازه ی آن هستند کهنشان دهنده

    .استبوده 

  

که  هبود یبر ضد دانشدرست  نداهشداداره  مسوسياليس یبا شيوهکه  کشورهايی درپيوند کارگر با ابزار و توليد کاال 
دربر  یارزش اضاف  چينه تنها ه هشدیم ديتول یکه در شورو يیکااليعنی  . است کرده یسال بررس یمارکس سالها

 .  استرفته میآن کاال به کار  ديتول یکه برا هبود یاز ارزش ترنييپا خيلی آن فروش متيبلکه ق  هنداشت

  

  مردم روسيه، نه ، حزب بيشتر يعنی درآمده بودست يحزب کومون تيبه مالک و ملّی یخصوص تيمالکدر شوروی 
رايگان از کانهای و  یبا وجود بهره برداری. مند شودبهره های رايگان کشورسرمايهی بازدهاز  توانستمی

است.  بوده یمحکوم به ورشکستگ پيشاپيش یسامان نيگفت که چن توانیم ،قوانين اقتصادبر بنا  ،های روسيهجنگل
 ديتول یداريسرما یکه در کشورها بوده یهمسان یبرابر گرانتر از کاال نيچند هشدیم ديتول یدر شورو هک يیکاال

توليد کاالی بهتر و  ای برایانگيزه هيچدر روسيه حکومت حزب کومونيست  تا پايان با اين وجوداست.  هشدیم
 به وجود نيامده است.  بيشتر

  

حکومت شوروی ولی  بيافزايد خودبر سود  پيوسته بسازد تا ،در نيازمندی به پيشرفت ،خواهد جهان رامی سرمايدار
بارآور  آزاد بازاردر  که یاو کارخانه نيزم  د.برگرداند تا سرمايدار سود نبر از سوی پيشرفت خواست جهان رامی

 . دنارزشی هم ندار نباشند

 

  مردم  اين که ینه برا ، نه برای اين که سوسيال نبود،ختيپس هفتاد سال در هم فرور یوحکومت شور یهر رو به
حکومت  اين یشيوه نکهيا ی، براهنبود یمردم بلکه اين حکومت از هم پاشيد چون نداهبرخوردار نبود تن آسايیاز 
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ی بوده خصوص تينه مالک و یملّ   نه تيکه مالک نيا یبرا ،بارآور نبوده کار کارگر که نيا ی، براهنبود سوسياليسم
   است.

  

. پافشاری و زورآزمايی حزب ايدافزیم اجتماع یماريب رنج که بر بردبه کار می جامعه  یدردها یبرا را ارويید نيلن
يعنی  ستيز" مردم" یيدر سيما سوسياليسم را یشيوهولی  هبه پيش نبرد جتماعی رافرهنگ و تمدن ا کومونيست

 لیو ترسندیم سميالياساس است که مردم از نام سوس نيدرست بر هم  .ه استنتی سوسيال به نمايش گذاشتآ
 یيهاحکومتدر  گنجدیم سمياليکه در مفهوم سوس یهستند. چون هر ارزش یاجتماع یودگیآس آسايی وتن نخواها

 وجود نداشته است.   اندبوده سمياليسوسکه پيرو 

 

 سمياليسوس یهااز آرمان به وجود آمده یداريسرما یکه در کشورها یشيو آسا فراخی شتريگفت که ب ديبا البته
  ،اندبرداشت کرده مارکس هایبررسیکه از  يی،هایبراساس آگاه یداريسرما یکشورها یهااند. سازمانبوده

ها ارزش نيهم یاز فرآوردهو نيز  اورنديرا به وجود ب یارزش اضاف  نيشتريب یانسان یروين نيبا کمتر اندوانستهت
 دگرگون است که يا جبری اين روند طبيعی برپا کنند. اجتماعی آسودگیبرای  پروری رامردم یهاسازمان اندتوانسته

 همآهنگی ندارد چون روندگانچپ هایبا ايدال اين روند کهشود و ديده می دهدرا نشان میی سرمايداری جامعه شدن
 . کننداز پيشرفت اين روند جلوگيری  خواهندمی روشنفکران چپ

 

آنها به  ،نبوده است اليسوس انددهيد مرانیی حکشيوه  نيچون آنچه را که در ا نديجویم یدور سميالياز سوس مردم
 .شناسندیسامان م نيرا در ا اليسوس یهستند چون آرمانها یداريماسر یرايپذ اي هنددیتن درم یداريسرما

 

 ییندگيامکان رو  در اين زمينه اسالم آلوده شده است و عتيبه احکام شر رانيا یجامعه یشه ياند ینهيزم
 در شوره زار کهماند می ایبه اللهجوانه بزند  هایآلودگ نيکه در ا ایشهياند هر. دشویم دايتازه کمتر پ یهاشهياند

 داريپد يیهاگروه وستهيپ اين است که در گذار زمان ؛شودی کاسته نم یاجتماع به آزاد ازين ازوجود  نيبا ا .ديروب
کردن  یو بررس یشيها توان خوداندگروه نيا شتريب یاند. ولاجتماع بوده نيبهبود ا اي یاند که خواهان دگرگونشده

حزب برخالف نامش  ني. اکردحزب توده را مرور  یکارنامه یاندک توانیم نمونه  نياز ا اند.را نداشته  رانيا یجامعه
  پيروان حزب. است بوده یحکومت شورو به اين حزب در مهرورزيدن ی کردارشيره زيرانداشته  یونديبا توده پ

احکام  با ای راديدهکيفيت هر پکه  ،و بسان آخوندها نداهشناختیم یرا در کردار شورو سمياليسوس یتوده شيوه
حزب بر  تالش یعنياست.  دهيسنجیم یحکومت شورو یارهايرا با مع یادهيحزب توده هم هر پد ،سنجندمی  اسالم

 جاسازی کند و از اين روی یکردار حکومت شورو در ريو تفس فيو تعر فيبا تحر سوسياليسم را که بوده اين
 شرفتيو پ یروزمنديپ پيروان حزب هم. آرمان کرده استبرداشت می یوروش یهاخواسته خود را از یآرمانها
 یخود را جهان وطن آنان ذهنيات هم نيا بر .ه استبود یشورو هایهم سرزمين جهان آنها و در جهان بوده یشورو

 .  اندهويتی به نام "ايرانی" نداشتهبرای خود چون آنها  نداهدانستیم

  

ترجمه   اينوشته  سميکسرو ما سمياليرا هم در مورد سوس یپرارزش یهاکتاب ودهپيروان حزب ت درست است که
 عشق ريو تفس فيبا تحر نکاسته است بلکه در اين راه یحکومت شوروبه  آنها مانيکردار از ا نيا یاند ولکرده

اند ترجمه کرده يانوشته که  یهاکه آنها از کتاب دهدیاند. کردار آنها نشان مکرده انينما یبه شورو بيشتر خود را
 انمسلمان ايمان به اسالم را در ، او نخستدانديک آخوند کاربرد احکام اسالمی را می  اند.نگرفته ادي یباارزش زيچ

ولی پيروان حزب  کند.و سپس زور احکام اسالمی را بر آنها آشگار می احکام اسالم را بپذيرند آنها پروراند تامی
مردم   پندارند کهو میاند حکومت شوروی را پذيرفتهزور نخست دانند، آنها م را نمیتوده کاربرد سوسياليس

 .فرمان حکومت شوروی را بر مردم فرود آورد توانندهستند پس آنها می *تاليسسوسي

  

نشان  را آسايش و شاد زيستن آنها ،است سوسياليسمنشان  ای درماندگی و بی چارگی در اجتماع(در ذهن توده*
ولی من نميدانم  .رمايداری بيزارندسورزند و از به سوسياليسم عشق می آنها با همين پندار هم دانند.میيداری سرما
  )زه کنند؟رخواهند برای پيچاره شدن مبامی آنها چرا
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 داريتضاد در درون جامعه پد نيا یدر تضاد است ول سمياليبا سامان سوس یداريسرما یدرست است که جامعه  نيا
چون  نکهي. نه اآرونده وجود میبی سرمايداری و مردم سامان سوسيال را در درون جامعه  کندیو رشد م ودشیم

هم  رانيا ستيالياست پس حزب سوس کاريدر پ یداريسرما یو با کشورها سوسياليست ناميده شده یشوروحکومت 
 نخست مردم ديندارد با يیجا رانيا یدهکه در تو یحزب يعنیبجنگد.  یداريسرما یبا کشورها زياز هر چ شيپ بايد

چگونه بايد حزبی را پذيرفت که  .تا ايرانيان به سرمايداری نرسند نجات دهد کايآمر سمياليرا از چنگال آمپر جهان
 رايگان برای همه است. و کار تنگدستی  آرمان آنآن مبارزه با روند طبيعی جامعه و  یبرنامه

  

 ،یهمگانايش آسبدست آوردن  راه را در یداريسرما یمردمان کشورها یروزيند که پکور و کر باش ديکسان با نيا
کمتر  یداريکدام کشور سرما در فراخی و آسودگی . انددهيو نشن دهيند ،است هاالستيسوس یفراموش شده  که آرمان

که  انددهيرس يیآرمانها نيشتريبه ب یداريسرما ی. مردمان در سامان کشورهااز کشورهای سوسياليست است؟
که  ستيداريسرما یاجتماع در درون جامعه  یروزيپ نشان نياند. همخود داشته یآرزوها یدر دورنما هاستياليسوس
درون جامعه را با  یکه تضادها ی. کسانسازدیم انينما آنها یپرورمردم نيرا در قوان مردم یمبارزه یبازده

 اند وراه پيشرفت را گم کرده آنها کنندشناسايی نمی ند،يآیون به جود مگوناگ یهاکشور انيکه م ،یاسيس یتضادها
 .برندتالش خود را در راه بيهودگی به کار می

 

نه  ديگویسخن م نديآیجامعه به وجود م کيدر درون  ديابزار کار و روش تول شرفتيکه از پ یياز تضادها مارکس
دو ی وجود داشته در انگيزه کايو آمر یشورو انيم که ایه. برخوردهای ستيزه جوياناز تضادهای دو حکومت

در  یاجتماع شيآسا و گشايش یبرا رانيمردم ا ی. مبارزهزورمند، دو ايدئولوژی، دو عقيده يا دو کاسبکار است
 مبارزه سرمايداری يا شرفتياز پ یريلوگج ینه برا انديافته شيدايجامعه پ نيهم یاست که در درون تضادها رانيا

 .در جهان سمياليآمپر بر ضد

 

به همراه   و سازندیم یاسالم سمياليسوس اي سميالياسالم سوس یبيبا خودفر پيروان همان حزب هم اکنون
کردار آنها با  یکسان خوش باور و راستکار باشند ول نيندازه که اا . هرآورندیبه بازار م نياسالمفروشان راست

مردم  تا چه اندازهکه آنها  ست يمهم ن ني. استيهمسو و همآهنگ ن سمياليسوس یانهادهو بن رانيمردم ا یهاخواسته
 .کندمردم ستيزان را پشتيبانی می تا چه اندازه کردار آنها مهم است که نيا یهستند ول دوست

  

ايران  چپ در یروشنفکران سازمان يافته است که هاییکژپندار ای از کژروی وسازمان فداييان خلق نمونه
آنها چون . اندماندهسرگردان  سمياليسوس یهيبا درون ما یحکومت کارگر کي ی ايجادآرزو در هااند. اين گروهاشته د
اجتماعی  که بخواهند پيش ببرند يا دستکم به سامان مردمساالری سوی دررا  رانيا یاند که جامعه نخواسته چگاهيه

حتا به  سمياليبه سوس دنيراه رس که پندارندیم ازند. آنهاس حکومت انسان ستيز اسالمی مردم دوست را جايگزين
راه  اهيبه دنبال ارتجاع س 57در سال  پندار نادرست نيو از هم گذردمی سمياليبر ضد آمپر زهمباردموکراسی از راه 

 يیاکيضد آمر سود مردم ايران را در شعارهای و نداهختشناسود و زيان جامعه را نمی  چون آنها .نداهافتاد
 .نداهپنداشتمی

  

 اهچاليبرگشت به س یدر تضاد هستند ول یداريبا جامعه سرما یداريسرما یهاجامعه  پيش یاست که همه  یهيبد 
را  های چپگروند که اهآخوندها نيازی نداشت .پيشرفت جامعه نيستنشان  ، برگشت به احکام برده پروری،خيتار

های آنها را در راه مبارزه برضد که آخوندها کمک  ه استدر اين بود چپ بيشتر روشنفکران یچون سرافرازی بفريند
 .اندپرداختهاسالم  از به ستايش ين زمينهادر  و برخی هم آمريکا بپذيرند

 

راه  ديبا دستکم انندبرس يسماليسوس یبه جامعه یداريبدون گذار از سرما ی ايران راجامعه خواهندیکه م یکسان
از آن بوده است که   دآلوران تاريخپيروزی  کنند. یو بررس يیشناسای ايران در درون جامعهن را آرما اينبه  دنيرس
ای به  هيچ جامعه تا کنون لیو .اندبه نبرد برخاسته ،در راه دگرگون ساختن جامعه ،های مردمبه خواست و نياز آنها

دربر  چيزی به جز شکست برای مردم هم آنهانافرجام  هایايدآلحتا  است. ی دگرگون نشدهانخواست و نياز دالور
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 .  نداشته است

  

 "آميختن کار و سرمايه"ی از فرآودهتنها کشوری  هایسازمان که بدانند ديبا نديگویسخن م از سوسياليسم که آنان
و  به دانش در کاالی توليد شده یارزش اضاف  زانينسبت م .ايجاد کننداجتماع  در را آسودگی و گشايش توانندمی

 در بازار آنهم پس از فروش کاال و کار هيسرما ختنياز آم يعنی .دارد یبستگ و بازارفروش مدرن یابزارهاکاربرد 
که   ستيجامعه مهم ن ی. برابيشتر استکارکنان از مخارج خوراک و پوشاک  که  ارزشی رسيدتوان به می آزاد

خرج  یهمگان آسايشدر راه  های سرمايهفرآوردهاز  یاست که بخش نيمهم ا ولی باشد یبه نام چه کسان هيسرما
 بشود. 

  

 یدولت هآن سرمايامند بن یرا مّل  یاه يسرما اگر هم و ستين یباشد مّل  افتهيسامان ن دممر یکه از سو یالبته حکومت
  و آسايشدر راه کند نه حکومت فراهم می در کار هايیگشايشباشد تنها  یهم که دولت یاه يو سرما نه مردمی است
 .شهروندان انیزندگ

  

به همان نسبت هم کمتر   کم است وهم به نسبت  آنها توليد بندندبمدرن را به کار  یابزارها توانندنمی که یکارگران 
يعنی چيزی  .کنندیمن ديتول باشد، مزد خود مخارج ابزار و بيشتر از ، کهیارزش چندان آنها چون .شوندیاستثمار م

دگی وآسانبوه مردم به از بيرون راندان سرمايدار هم  و مند شودبهره از آن که کسی ماندافزون بر مصرف نمی
کنند توليد می بيشتر از مزد خود های ارزشی که کارگرانريزه انبوه از های بزرگسرمايه درست است که. رسندنمی

 .شودايجاد نمی ی انبوه مردمزندگانیدر  گشايشی ها به مزد کارگرانافزودن اين ريزه ولی با آيندبه وجود می

  

در کشاکش اجتماعی  سازد ولیو بازارفروش را همآهنگ می  ، ميزان توليدابزارکار ،برای بيشترين سود سرمايدار
  . قانون به زورنه به دلخواه بلکه  خرج کند، البتهکه بخشی از سود خود را برای نهادهای مردمی شود مجبور می

يا  بی بنياد هایو ايدآل براساس نيک پنداریجامعه . يعنی است طبيعیها جامعه یهایگونمارکس روند دگر یگفتهبه 
 . شوداز سوی کسانی دگرگون نمیخشم آوری 

 

خود را  ینيبجهان و به کردار کرده خود انتقاد نادرست هایپندار و از از خود رانيچپ ا از روشنفکران یاريبس البته
 است. در خور ستايش پرارزش و اجتماع استی بخش نيروی پيشروندهکسان که توان . کردار ايناندکرده یبازنگر

که  یپندارو  ینيبجهان آن هنوز به یول برندینام م خود یهایو کژرو هایاز کژفهم با اينکههای چپ سازمان یول
پيکار برضد آمپرياليسم، به که باورند  نيهنوز براآنها دارند.  مانيا است آنها را به پرتگاه نه به پيروزی رسانده

 رساند.میهای سوسياليسم را به کرانه ی ايرانويژه آمپرياليسم آمريکا، راهی است که جامعه 

  

ی بينش ، سازنده و گردانندهشمرده شوند دشمنان ايرانياناز  چهدوستان از  چه ،های کشورهای بيگانهحکومت
نيازی  یروشنفکران سياس .گذرداز کشور آنها نمیبه آزادی  ايرانيان راه رسيدن ی ايران نيستند وی جامعهفرهنگی

 ی اين کشورهابرنامهبر ضد  آنها بتوانند تاند هخواچه نمی ياخواهند که کشورهای بيگانه چه می به اين آگاهی ندارند
خواهند مردم ايران چه می  دارند که نياز آگاهی اين به روشنفکران ولی .دراز کننددست ياری به سوی آنها يا  مبارزه

    . نددر ياری و پشتيبانی آنها گام بردار های مردم را شناسايی کنند وآرمان خواهند تاو چه نمی

 

 

  مردو آناهيد

  rduAnahid@yahoo.deMa  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
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