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 Political  سياسی

  
  شيری. م. ا

  ٢٠١٧ اگست ١۶
  

 یـــاعراب ای کعبه به یــــرســنً قطعا
 است ستانپوچ به رویمی تو که ره اين

)٣( 

 اتحاد و شرقی اروپای در سوسياليسم نابودی فرمودند، "نظراظھار" اشباره در محيط مرتضی آقای که ديگری ۀنکت

 قلی شاه بخشد،می شاه" المثلضرب صريح ترجمه بشری، دھشتناک ۀفاجع چنين به ايشان برخورد نوع .بود شوروی

 صھيونيسم عناصر و عوامل جھانی، مخفی دولت کارگزاران و گماشتگان تمامی که حالی در يعنی، .است "بخشدنمی

 و کسينجر تا مپ،تر و اوباما و نکلينت تا صغير و کبير بوش جورج از فراماسونری محافل ھایاکره -عمله الملل،بين

 بزرگترين را شرقی اروپای و آن سوسياليسم تخريب و شوروی اتحاد نابودی بارھا جھان نامرتجع ساير و رساسو

 در اگر"  :گفت ١٩٩٩ سال در امريکا ی"سيا" سازمان سرئي تنت، جورج که جائی تا اند؛دانسته خود افتخار و پيروزی

 انتخاب شوروی اتحاد کمونيست حزب کلی دبير به چوفگارب جایه ب آندروپوف مثل ديگری شخص ١٩٨۵ سال

 ."...فروپاشيد شوروی اتحاد خير، نه" :فرمايندمی ايشان ،"داشتيم خود کنار در را شوروی اتحاد اکنون ما شد،می

  .برشمردند ھم "مدارکی" و "داليل" شوروی اتحاد "فروپاشی" بر مبنی خود مدعيات اثبات ایبر محيط آقای

  :داليل

 بودند؛ شده بوروکرات و دارسرمايه حزبی مقامات که ديدم شرقی اروپای خودم من" ــ

  ."شد تبديل قفس به کامنف زينويف، تروتسکی، با حسابتسويه از بعد بلشويک حزب ــ

 ."...بود شده تبديل سوسياليسم مانع بزرگترين به اواخر در شوروی اتحاد" :تندگرف نتيجه و

  :"مدارک"

 ."رفتند اروپا به و فروپاشيدند آن ديدن با رسيد، شوروی اتحاد به پايشان که آن از پس ...من ھایزندانیھم از گروھی"

 یامعنه ب( "فروپاشی" مصدر کاربرد از من که مدانمی ذکر به الزم بشوم، مباحث اين وارد تفکيک به که اين از قبل

 بيانگر آن که دارم اکراه دليل اين به شوروی اتحاد و سوسياليسم نابودی توضيح برای )پاشيدن ھم از خوده ب خود

 فکرسازی و پراکنی دروغ ھایبنگاه ترينعمده از يکی ،فارسی سیبیبی بار اولين را کلمه اين .نيست فاجعه واقعيت

 فارسی زبانه ب مشخص، تعريف با شوروی جمھوريھای اتحاد انحالل اعالم از بعد بالفاصله جھانی ۀساي در دولت

 ادبيات در تدريجه ب کلمه اين .قاپيدند ھوا در را آن بود، شاقمزاق مطابق چون نيز نمايانچپ و نمود پخش و ترجمه

  .کنندمی استفاده خود ديدگاھھای توضيح برای آن از مه،کل محتوای و منشاء به ءاعتنا بدون اغلب و افتاد جا سياسی
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 کشورھای حزبی مقامات" شرقی، اروپای در محيط دکتر آقای خود مشاھدات طبق که اين قبول فرضه ب حال، ھر به

 چند بدھم، دخالت را خودم مطالعات و مشاھدات که اين بدون ،"بودند شده بوروکرات و دار سرمايه سابق سوسياليستی

 .بيابند خود در را آنھا به گوئیخپاس جرأت اميدوارم .پرسممی ايشان از سؤال

 اين چرا پس است، داران سرمايه مقدسات ترينمقدس سود کسب بازار و سود سرمايه، خصوصی، مالکيت اگر ــ

 در را "خود" زاربا ساخته، نابود را خود کشور توليدی صنايع شرقی اروپای و شوروی اتحاد بر حاکم داران سرمايه

 نمودند؟ بدل آن زائده به و پيوستند ناتو به گذاشتند، اروپا و امريکا استعمارگران اختيار

 مؤسسات کارخانجات، خصوصی مالک ديديد، شرقی اروپای در شما که بوروکراتھا و داران سرمايه آن از يک کدام ــ

 بودند؟ ھازمين و توليد ابزار توليدی،

  سوسياليستی؟ يا بود داری سرمايه کشورھا آن توليدی اتمناسب و روابط ــ

 حفظ )امريکا ۀمتحد اياالت مثل( داریسرمايه ساختار با کل واحد يک شکل به را خود رھبری تحت کشور چرا ــ

 کردند؟ تبديل غرب استعمارگران بالمنازع تيول و مفلوک مستعمرات به نموده، قطعه -قطعه را آن نکرده،

 يا ھستند دار سرمايه و بوروکرات امپرياليستی کشورھای آنھا، رأس در داری، سرمايه کشورھای دولتھای ماتمقا آيا ــ

 ساختار کنند،نمی پارچه -تکه را امريکاۀ متحد اياالت ً،مثال خودشان، مديريت تحت کشور آنھا چرا پس آری، اگر نه؟

 دھند؟نمی تغيير را کشور اقتصادی -اجتماعی

 آيا داشتند، "وجود" نيز شوروی اتحاد در "يقينا" و ديديد شرقی اروپای در شما که بوروکراتھا و دارانايهسرم آن ــ

 پس نه، اگر ھيچ، که آری، اکر نه؟ يا آری بودند؟ امپرياليستی کشورھای حاکم مقامات فاسدتر و دارتر سرمايه خيلی

 پاشد؟فرونمی آنھا کشور چرا بفرمائيد

 و اعتياد مسکنی،بی کاری،بی فاقد ایجامعه -شوروی اتحاد ۀجامع ھاینارسائی و کمبودھا نواقص، شما باور به آيا ــ

 بود؟ غربی جوامع از بيشتر خيلی -داریسرمايه جوامع مبتالبه اجتماعی مفاسد از بسياری

 و اعتياد مسکنی،بی کاری،بی قبيل از اجتماعی دھشتناک معضالت که داريد سراغ داری سرمايه کشور يک حداقل آيا ــ

 نه، اگر است؟ کرده فراھم عموم برای رايگان تحصيل و شکیزپ خدمات و طب از بریبھره شرايط نموده، حل را غيره

 کنيد؟می صحبت نفرت و کينه با شرقی اروپای و شوروی اتحاد از دليل چه به

 قفس به کامنف زينويف، تروتسکی، با حساب ۀفيتص از پس ١٩٢٨ از نبود، قفس بلشويک حزب فرمايند،می محيط آقای

 را شرکاء و تروتسکی نه محيط آقای که است آن از حاکی ادعا اين ."فروپاشيد" شوروی اتحاد ً"نھايتا" و شد تبديل

 را شما ادعای اگر اين، از گذشته .دارد آگاھی آنھا سوسياليستی ضد و انقالبی ضد اقدامات و اھداف به نه و شناسدمی

 و دموکرات احزاب ھایقفس از ترتنک خيلی بلشويک حزب "قفس" آيا بفرمائيد صورت اين در کنيم، فرض ستدر

 موجب آنھا چرا بفرمائيد پس نه، اگر ھيچ، که آری، اکر بود؟ اروپا در آنھا مشابه احزاب و امريکا جمھوريخواه

 شوند؟نمی امريکاۀ متحد اياالت پاشیفرو

 نشان مدرک و دليل چه ھر "شوروی امپرياليسم -سوسيال" *جعلی ۀنظري باورمندان با گو و گفت و بحث در زمانی

 متالش و پوسيد درون از شوروی ۀنوخاست امپرياليسم -سوسيال" :کالم يک ."داشت پا يک مرغشان" فقط دادم،می

 درون از فرتوت و پير ليسمامپريا اما ،"فروپاشيد" شوروی اتحاد چرا بگويند، کنندمی جرأت محيط آقای حاال !"شد

 کجاست؟ تناقض اين راز فرونپاشيد؟ و نپوسيد

 ھواپيمای صد يک ارسال )١٩۵۶ سال(مجارستان حوادث باره در شما اطالعات و ھادانسته محيط آقای بگذريم، اينھا از

 "پراگ بھار" به موسوم حوادث آنھا، به کمک برای فاشيستی ھایگروه ورود و شورشيان به تجھيزات و سالح حامل
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 و چائوشسکو نيکوالی ۀسبعان ترور ،)١٩٨٩ تا ١٩٨٠ سالھای -پولند( والسا لخ ھمبستگی اتحاديه ،)١٩۶٨ سال(

 ميدان ۀحادث شوروی، اتحاد در )١٩٨۶ سال( چرنوبل میوات نيروگاه تروريستی انفجار ،)١٩٨٩ سال( يلنا ھمسرش

 جوانان، مبارزات رھبر و رنگی ھایانقالب معنوی پدر ارپش جين دستگيری و )١٩٨٩ سال(بيجينگ مينآنتيان

 کنيد؟می ارزيابی چگونه را آنھا و چيست حوادث دست اين از بسياری و ميدان در درست

 خبرداريد؟ تيرانا مرکزی ميدان وسط در )صغير( بوش جورج متری سه ۀمجسم نصب از آيا ــ

 ملل بالفور، ۀنام به موسوم انگليسی طرح مطابق فلسطين سرزمين به نيھوديا انتقال از بعد که نيست پوشيده کسی بر ــ

 شناختن رسميته ب از اما شناخت، رسميته ب ١٩۴٨ سال در را فلسطين اشغالی اراضی در يھودی کشور تشکيل متحد

 قرار ،اروپا ۀاتحادي ترک خصوص در پرسیھمه برگزاری رغمه ب ستانانگل ...رود می طفره ھم ھنوز فلسطين دولت

 اتحاديه از يورو ميليارد ۴٠ پرداخت با )پرسیھمه برگزاری از پس سال دو از بيش( ٢٠١٩ سال چمار ماه در است

 ٧٩ -٧٢ رأی رغمه ب متحد، ملل ھمين چرا که کنند حل خودشان برای محيط آقای است الزم حال، اين با شود، خارج

 پرسیھمه در سوسياليسم و شوروی اتحاد کشور حفظ رایب شوروی ادحات خلقھای )مختلف جمھوريھای در( درصدی

 جدائی نداشتند؛ ھم استقالل ۀسابق کدام ھيچ روسيه فدراسيون منھای که را جمھوری ١۵ "استقالل" ،١٩٩١ چمار ماه

 با بالفاصله را يوگسالوی ۀتجزي را، لمانا فدرال جمھوری در لمانا دمکراتيک جمھوری ادغام را، سالواکی و چک

 شناخت؟ رسميته ب درخواست يناول

 محيط آقای ارزيابی اين ."بود شده تبديل سوسياليسم مانع بزرگترين به اواخر در شوروی اتحاد" :فرمايندمی محيط آقای

 سوسياليسم مقابل در بعدی ھایپله در حداقل امپرياليستی کشورھای است آن یامعنه ب تعبير ترينبيانهخوش در

 يعنی .گرديد نابود سوسياليسم و حذف جھان سياسی ۀنقش از پيش سال سی قريب شوروی اتحاد !خوب بسيار .اندايستاده

 اين در "طبقه" خود ۀوسيله ب سوسياليسم ايجاد بگويند ايشان است الزم حاال .شد برداشته راه سر از "مانع بزرگترين"

  است؟ مرحله کدام در مدت

 :محيط آقای "اثباتی مدارک" مورد در اما

 و فروپاشيدند آن ديدن با رسيد، شوروی اتحاد به پايشان ... که آن از پس من ھایزندانیھم از گروھی" فرمودند ايشان

 ."رفتند اروپا به

 به پايشان که آن از قبل آنھا .فرونپاشيدند شورویاتحاد ديدن با آنھا :گويممی صراحت با ءابتدا ھمين از !محيط آقای نه

 رود،فرومی خود ساختاری بحران باتالق در بيشتر چه ھر داریسرمايه .بودند فروپاشيده برسد، شوروی اتحاد

 داریسرمايه ۀشد نشينته رسوبات آنھا .آيندمی باال وارده فشارھای و تالطمات اثر در آنۀ کھن روسوبات و ھانشينته

 گذرا طوره ب آنھا از مواردی به فقط کالم،ۀ اطال از احتراز برای شما، تعبير به "مدرک" صدھا ميان از من .بودند

 :کنممی اشاره

 اينھا است سوسياليسمی چه اين" :گفت چنين تشکيالتی کنفرانس يک در شما نظر مورد گروه ھمين سران از يکی -

 که اين از گذشته ."...ندارم قبول من .اندنگذاشته باقی مردم معاش امرار برای ديگری مفر ھيچ کار، جز .اندساخته

 ترتيب اين به .است کار نوع يک شکل ھر به و صورت ھر در ھم "مفر" آن بود، چه ھر "ديگر مفر" از منظورشان

 :گفتند ھم صراحت به و بودند مخالف جامعه آحاد عموم برای دائم کار تضمين و تأمين با محيط آقای استناد مورد منبع

 ."ندارم قبول من"

 به مترو در .اندساخته اينھا است ایجامعه چه اين" :گفتمی شوروی اتحاد منتقد -اشيدهفروپ آقايان ھمين از ديگر يکی -

 ورود ھنگام متروھا، ۀھم مثل تاشکند شھر متروی در که، اين توضيح ."شوند پياده ھاواگن از کنندمی التماس مردم
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 اعالم نيز آخر ايستگاه در و شودمی اعالم بعدی ايستگاه نام و درھا شدن بسته و باز ايستگاه، نام ايستگاه، به قطار

 زبان در .)شويد پياده ھاواگن از ًلطفا آخر، ايستگاه" (ائدينگ ترک واگنلرينگی التماس استانسيا، سونونجو" .شودمی

 را محيط آقای استناد مورد "شوروی منتقد" دانش و شعور سطح ...باشدمی خواھش و ًلطفا یامعنه ب التماس، ازبکی

 ۀکلم ايران نداشته وجود متروی در او و بود شوروی اتحاد از بھتر وقت آن ايران ۀجامع گويا ؟!فرمائيدمی ظهمالح

 !بود شنيده ً"لطفا" از بھتر خطاب

 آمده اشتباھی آدرس به بودند، کرده توبه شکنجه و زندان بدون بودند، فروپاشيده قبل از افراد قبيل اين !محيط آقای بلی،

 پيش در را اروپا راه آنھا ھوای به نيز صادق و پاک افراد از زيادی تعداد انداختند، چو بازگشت راه در .تندبرگش بودند،

 قاچاق ای، او وی سی،بیبی با ھمکاری مثال،( يافتند "ديگری مفر" آنھا از بعضی .)رفتند که شد ھم خوب اتفاقا( گرفتند

 با اروپا در آنھا از يکی حتی رسيدند، ھم نوائی و نان به ،)...و ویشور اتحاد ھایجمھوری از غيره و عتيقه اشيای

 برقرار خانوادگی شد و آمد و ريخت دوستی طرح اشرف حميد خلق، فدائی ی،ئاسطوره چريک ضارب بالگرد خلبان

 اتحاد در آنھا که یحال در .دادند تن باالجبار شمردند،می پست ًقبال که مشاغلی به شاناتفاق به قريب اکثريت اما، .کرد

 حاضر ،"ايمنيامده اينجا به کاربی از ما" که ادعا اين با توليدی -صنعتی مؤسسات و کارخانجات در کار به شوروی

 بيکاری معضل )داریسرمايه ممالک ساير و( ايران در انگار که بودند پرمدعا چنان "آقايان" اين از برخی حتی .نبودند

 !داشتند مھمی مشاغلی و مناصب خودشان و شده حل

 بودم داده قول شما به -اول :دليل چند به .کنم کوتاه اجمالی توضيح يک با خواھممی کشد،می درازا به سخن محيط، آقای

 -سوم کند؛می روشن را شما مشکل اساس و اصل الذکرفوق سؤال چند منطقی پاسخ -دوم کنم؛ رھا خودتان حال به

 نفرت، از ناشی کلی، طوره ب سوسياليسم و سابق سوسياليستی بلوک ايران، ۀتود حزب ،حزبيت با رابطه در شما موضع

 بر عالوه زيرا، .است پيشداورانه و ذھنی آن، تبع به و پوچگرايانه آنارشيستی، ديدگاه فکری، -ايدئولوژيک ثبات عدم

 سوسياليسم دشمنان و منتقدان ديگر سوی از "برشمرده مشکالت" برخی از يک ھيچ حتی، شما، پالی و پرت ادعاھای

 بودن، صحيح فرضه ب احت سايره، و "خواھیتماميت" ،"اقتصادی مشکالت" ،"دموکراسی وجود عدم" قبيل، از

 گذرا نگاھی با صورت، اين غير در .باشد شرقی اروپای و آن در سوسياليسم و شوراھا کشور نابودی علت توانستنمی

 گنديگی مرحله آخرين در و داریسرمايه ويژه،ه ب فئودالی، داری،برده جوامع ۀيدعد بارفاجعه مشکالت و معضالت به

 خصوص،ه ب کشورھا، ۀھم و بود نمانده بند سنگ روی سنگ جھان در کلی طوره ب کنون تا -امپرياليستی ۀمرحل -آن

 .بودند فروپاشيده امپرياليستی کشورھای

 ۀتجرب اولينۀ مثابه ب آن در سوسياليسم ايجاد و شوروی اتحاد رگبز کشور تشکيل که نباشد، يادآوری به الزم شايد

 کبير انقالب پيروزی ابتدای ھمان از خواھانهعدالت ھایجنبش ھمه مثل جھان، تاريخ در اجتماعی عدالت برقراری

 اتحاد نابودی فکر از ھم روز يک حتی آنھا .گرديد مواجه جھانی امپرياليسم و ارتجاع حيوانی ۀکين و خصومت با برواکت

 برچيدن و شوروی اتحاد نابودی برای .نماندند غافل سوسياليسم ۀدرآمد اھتزار به تازه پرچم کشيدن زير به و شوروی

 تصور در گنجايش غيرقابل ھایھزينه زدند، دست خصمانه عمليات و اقدامات ترينسبعانه و ترينسخيف به سوسياليسم

 جنگھای کردن درگير جمله، از :نمودند تحميل بشريت کل و شوروی جامعه به سابقهبی فجايع کردند، صرف بشری

 از نھايت در اما، ...دوم جھانی دھشتناک جنگ اشغالگر، کشور چھارده جانبهھمه حمايت با شوروی اتحاد در داخلی

 آموزش ی،تبليغات مالی، ۀجانبھمه ھایحمايت و داخلی مزدوران سازماندھی و بسيج با ھمراه نرم جنگ طريق

 افراطی، ھایناسيوناليست بقايای( داخلی انقالب ضد مديريت کلی، بطور و آنھا از شھری جنگ -خيابانی شورشھای

 .بردارند ميان از "رنگی انقالب" انجام طريق از را شوروی اتحاد شدند موفق )شرکاء و تروتسکی باند
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 که نيروھائی ھمان بلکه، .فرونپاشيد شوروی اتحاد يط،مح مرتضی آقا تعبير و سیبیبی ۀترجم خالف ترتيب، اين به

 ۀطلبانحق مبارزات مستعمرات، خلقھای بخشرھائی مبارزات دھقانان، ھایانقالب و ھاشورش بردگان، متعدد ھایقيام

 دند،دري ھم از کردند، مثله رنگی انقالب روش با را شوروی اتحاد کشيدند، خون و خاکه ب را پاريس کمون و کارگران

 محروم و ستمديده ھایخلق حامی جھانی، امنيت و صلح گاهتکيه تاريخ، در سوسياليسم ۀتجرب اولين کردند، قطعه قطعه

 چرا .ساختند نابود شوروی اتحاد در فقط آواره نفر ميليون ١٢ و کشته نفر ميليون يک بھای به را آزادی و استقالل از

 ۀصحن در داریسرمايه ساختار با حتی شوروی اتحاد کشور نامه ب بزرگ رقيب يک نبود راضی جھانی امپرياليسم که

 .کنندنمی تحمل را داریسرمايه ۀروسي نيز حاضر حال در که، اين کما .باشد داشته وجود جھانی

 کشور نيمچه و کشور ١٩٣ از امروز، حتی که جائی تا ءقوا ۀالعادفوق توازن عدم شرايط در و نابرابر جنگ اين در

 پيروان و سوسياليسم طرفداران کنند،می طرفداری جھانی امنيت و صلح از کشور ١۵ -١۴ تنھا متحد، ملل وعض

ه ب جھانی مخفی دولت نيروھای ۀمجموع سنگين ھایھجمه و حمالت مقابل در سوسياليستی بلوک در علمی سوسياليسم

 .دادند تن بزرگ نشينیعقب به االجبارب بيشتر، چه ھر انسانی تلفات جلوگيری برای انسانيت، و انسان نام

 استعماری ھایجنگ جديد دور .بربست رخت جھان از امنيت و صلح سوسياليستی، بلوک و شوروی اتحاد نابودی با

ً سابقا ھایجمھوری( نمود ويران و اشغال ديگری بعد يکی را کشورھا امريکا فاشيستی وریتامپرا سردمداریه ب غرب

 کشورھای در .)...و سودادن يمن، سوريه، ،اليبي عراق، افغانستان، شرقی، اروپای کشورھای شوروی، متحد

 .گرديدند بدل غرب مفلوک مستعمرات به کشورھا اين اکثريت .گرديد برقرار داریسرمايه نظم سابق مرفه سوسياليستی

 به را نفر ميليونھا اعتياد ،ءفحشا فساد ؛آمد پديد دوشانه بخانه ،ءفقرا گرسنگان، کاران،بی ميليونی ھاده ارتش نتيجه، در

 آنھا رأس در قربانی، کشورھای شدند، آواره و کشته قومی -ملی ھایجنگ اثر در نفر ھاميليون کشيد؛ خود کام

 ١٣ کاھش با روسيه فدراسيون جمله، از ( شدند مواجه ميليونی جمعيتی کاھش با شوروی سابق متحد ھایجمھوری

 ھولناک فجايع و عواقب از بايد ھمفکران و محيط آقایً اصوال و ...)داریسرمايه احيای اول سال ٩ مدت در نفر ميليون

  !باشند شادمان سوسياليسم راه سر از "مانع بزرگترين" زدن کنار از بعد جھانی و داخلی

 مھم عامل و اول ظرش روانی، جنگ در پيروزی که شوم،می متذکر محيط مرتضی آقای خطير خاطر محض خاتمه در

 يک ھر برای روانی تبليغاتی، فرھنگی، ايدئولوژيک اقتصادی، سياسی، نظامی، جنگ از اعم جنگ، ھر در پيروزی

 .ايدشده مغلوب روانی جنگ در ھمه، بر مقدم ھمفکران، و شما ،ءقضا از .رود می شماره ب جنگ طرفين از

 کاری،بی نظير مشکالتی شاھد که حزب و سازمان گروه، ھر يا و کس ھر بلکه، محيط، آقای تنھا نه باآلخره،

 و ملی ھاینابرابری گرسنگی، و فقر ،)پيشکش گورخوابی و خوابیکارتن دوشی،ه بخانه( نشينیاجاره احت و مسکنیبی

 با باشد، خود اقامت محل کشور در يا ايران ۀجامع در اجتماعی مفاسد ديگر و اعتياد خيابان، و کار کودکان جنسيتی،

 .ندارد را شرقی اروپای و شوروی اتحاد از انتقاد حق ترينکم اخالقی لحاظه ب گويم، می قاطعيت و صراحت

 .شد طوالنی قدری آخر بخش کردن، کوتاه برای ھاکوشش ھمه رغمه ب که، اين از پوزش با

 از برای مشاوره ۀجلس در ١٩٨٣ سال در کانادا کشاورزی وزير باغ در شرکاء و ياکوليف چوف،ربوگ عکس ً،لطفا

  .فرمائيد مالحظه پيوست در را سوسياليسم تخريب و شوروی اتحاد برداشتن ميان

٢۴/۵/ ١٣٩۶ 

  

  :يادداشت
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يعنی سوسياليزم در حرف و امپرياليزم در " سوسيال امپرياليزم"ًبرای آن که درست فھميد که آيا واقعا اصطالح * 
ب می داده و يا خير از خوانندۀ گرامی اين مطلب صميمانه تقاضا ماھيت اتحاد شوروی زمان برژينف را بازتاعمل، 

را باز نموده، ضمن مطالعۀ " امپرياليزم به مثابۀ باال ترين مرحلۀ سرمايه داری"دارم تا يک بار کتاب گرانسنگ لنين 
   . مقايسه نمايدخصايص پنج گانه ای که لنين از امپرياليزم می شمارد، آن خصايص را با عملکرد شوروی زمان برژينف

  AA-AAادارۀ پورتال
  

  

 


