چرا "جریان چپ" هوادار پوتین است؟
تا پیش از فروپاش بلوک شرق تصور م شﺪ ﮐﻪ »جریان چپ« طیف از جریانهایﯽ است ﮐﻪ از مارﮐسیسم سرچشمﻪ

ﮔرفﺘﻪانﺪ و از آنجا ﮐﻪ مارﮐسیسم خود را در حﺪ علوم طبیع برخوردار از دقت علم قلمﺪاد م ﮐرد ،انﺘظار م رفت
ﮐﻪ دسﺘکم "نظریﻪپردازان چپ" پس از فروپاش نظام ﮐمونیسﺘ  ،بﻪ توهمات خود پﯽ ببرنﺪ ،بﺪان اعﺘراف ﮐﻨﻨﺪ و

در نهایت پرونﺪۀ این ﮐژفهم تاریخ را برای همیشﻪ ببﻨﺪنﺪ.

دهﻪ از فروپاش بلوک شرق نگذشﺘﻪ بود ﮐﻪ جریان چپ رفﺘﻪ رفﺘﻪ بار دی ر در اروپا و آمری ای

اما هﻨوز ی

شمال بﻪ میﺪان آمﺪ ،با این تفاوت ﮐﻪ ایﻨک نﻪ تﻨها بﻪ ش ل اعﻼم نشﺪه مارﮐسیسم را ﮐﻨار ﮔذاشﺘﻪ بود بل ﻪ رسماً

دی ر از "مﻨاف طبقۀ ﮐارﮔر" نیﺰ سخﻨ بﻪ میان نم آورد!

»چپ« اروپایﯽ و آمری ایﯽ امروزه دفاع از »محرومان جهان سوم« و مبارزه برای »حفﻆ محیط زیست« را بﻪ

عﻨوان شعارهای نقش بسﺘﻪ بر پرچم خود انﺘخاب ﮐرده است» .مبارزه با فقر و ﮔرسﻨگ در جهان«» ،دفاع از حق
مهاجرت بﻪ ﮐشورهای پیشرفﺘﻪ«» ،پاسﺪاری از ﮔوناﮔون فرهﻨگ و مذهبﯽ« و در نهایت مبارزه با رفﺘار نژادپرسﺘانﻪ

علیﻪ »دﮔرباشان جﻨس و رنگینپوسﺘان« ،دی ر اهﺪاف جریان چپ را تش یل م دهﻨﺪ.

ول نکﺘۀ مهم در ایﻨجا مطرح است :چپها این اهﺪاف را بﻪ »رسالت« پیشین خود یعﻨ »دفاع از خواستهای

زحمﺘکشان« اضافﻪ نکردهانﺪ ،بل ﻪ اﮐﻨون دی ر خود را مﺪافعان مﻨاف زحمﺘکشان نم دانﻨﺪ و در مسیری مخالﻒ

مﻨاف آنان و بﻪ ویژه طبقۀ ﮐارﮔر حرﮐت م ﮐﻨﻨﺪ!

برای مثال ،آنان از مهاجرت میلیون از ﮐشورهای جهان سوم پشﺘیبان م ﮐﻨﻨﺪ ،در حال ﮐﻪ این مهاجرت چﻨﺪان

نیروی ﮐار ارزان بﻪ ﮐشورهای پیشرفﺘﻪ سرازیر ﮐرده است ﮐﻪ ﮐارﮔران »بوم « این ﮐشورها دی ر نم توانﻨﺪ از
اهرمهایﯽ مانﻨﺪ اعﺘصاب برای تأمین حقوق خود اسﺘفاده ﮐﻨﻨﺪ .شاهﺪ آنکﻪ ،در ﮐشورهای اروپایﯽ در بیست سال

ﮔذشﺘﻪ افﺰایش درآمﺪ واقع ﮔروههای زحمﺘکش بﻪ طور مﺘوسط ﮐمﺘر از ی
وخیم از ی

درصﺪ بوده است! پیامﺪ این اوضاع

سو ،تﻀعیﻒ شﺪیﺪ سﻨﺪی اهای ﮐارﮔری است و از سوی دی ر ،روی آوردن زحمﺘکشان بﻪ سوی

جریانات راست!

در ﮐشورهای »جهان سوم « ،مانﻨﺪ ایران ،ﮐﻪ هﻨوز طبقۀ ﮐارﮔر صﻨعﺘ در آنها ش ل نگرفﺘﻪ است جریان »چپ«

برخاسﺘﻪ از اقشار دانشجویﯽ و روشﻨفکری ،هیﭻﮔاه پیونﺪی واقع با مﻨاف زحمﺘکشان نﺪاشﺘﻪ و در نهایت چیﺰی

بیش از جریان اعﺘقادی و ماشین تبلیغ برای تسخیر قﺪرت نبوده است .جریانات چپ در اینﮔونﻪ ﮐشورها از

سرچشمۀ »ﮐمونیسم روس « برم آیﺪ ،ﮐﻪ با دنبالﻪروی از خاسﺘگاه خود ،بﻪ جای ﮐوشش برای بهبود اوضاع زنﺪﮔ
مردم خویش ،در راسﺘای خﺪمت بﻪ ﮔسﺘرش بلوک شرق ،شعار »مبارزه با امپریالیسم« را مطرح ﮐردنﺪ.

از دیﺪﮔاه امروز ش فتانگیﺰ م نمایﺪ ﮐﻪ چ ونﻪ ﮐارﮔﺰاران سیاست خارج شوروی توانسﺘﻨﺪ در دهۀ ٢٠

خورشیﺪی و فقط در طول چﻨﺪ سال بخش بﺰرﮔ از نسل جوان ایران معاصر را برخﻼف مﻨاف عاجل و آت ﮐشور
بﻪ حﺰب توده جلب ﮐﻨﻨﺪ؛ چون اﮔر نی

بﻨگریم »امپریالیسم« بﻪ عﻨوان مجموعﻪای از ﮐشورهای پیشرفﺘۀ دنیا بﻪ

پیشاهﻨگ ایاﻻت مﺘحﺪ آمری ا ،نﻪ فقط دژ سرمایﻪداری ،بل ﻪ ﮐانون رشﺪ دانش و فﻨاوری نیﺰ هست و مبارزه با آن

بﻪ جای ﮐوشش برای بهرهوری علم و فﻨ از آن ،نﻪ تﻨها در تﻀاد با مﻨاف مل قرار دارد ،بل ﻪ در درجۀ نخست بﻪ
زیان اقشار محروم جامعﻪ است.

جالب نظر است ﮐﻪ در این رونﺪ ،بعﺪها ﮐشورهایﯽ مانﻨﺪ ویﺘﻨام و چین با اسﺘفاده از فﻨاوری »امپریالیسﺘ « با

موفقیت بﻪ پیشرفت اقﺘصاد مل دست یافﺘﻨﺪ؛ اما در ایران ،از آنجا ﮐﻪ دشمﻨ با »اجانب ﮐافر« در راسﺘای حفﻆ

و ﮔسﺘرش قﺪرت مﻼها قرار داشت" ،چپ درمانﺪه" در برابر فشار از هر دوسو ،هیﭻﮔاه لﺰوم دفاع از مﻨاف مل

ایران را درنیافت و بﺪین معﻨ م توان مﺪع شﺪ ﮐﻪ نﻪ در ﮐوران انقﻼب  ،۵٧بل ﻪ دهﻪها پیش از انقﻼب اسﻼم ،

قافیﻪ را بﻪ اسﻼم ها باخﺘﻪ بود!

چون از این چشمانﺪاز بﻪ »جریان چپ« در ﮐشورهای پیشرفﺘﻪ بﻨگریم ،ایﻨک وجﻪ مشﺘرک آن را با »جریان

چپ« در جهان سوم ،بریﺪﮔ از مﻨاف زحمﺘکشان و بﻪ ویژه طبقۀ ﮐارﮔر م یابیم .جریان چپ در این جوام نیﺰ

امروزه در میان دانش اهیان و اقشار مرفﻪ جامعﻪ رواج دارد و ﮐوشش برای نارسایﯽزدایﯽ فرهﻨگ نیﺰ ناش از

همین وابسﺘگ است.

حال جای پرسش است ﮐﻪ چﻪ اش ال دارد ﮐﻪ جریان چپ ،با عﻨایت بﻪ رفاه نسبﯽ زحمﺘکشان در ﮐشورهای

پیشرفﺘﻪ ،در پﯽ تﺪابیری برای پیشرفت عموم جامعﻪ باشﺪ؟ پاس این است ﮐﻪ راه نوین چپها هم بﻪ محﺘوا و
هم بﻪ ش ل ،نﻪ تﻨها مسیر پیشرفت اجﺘماع را سﺪ م ﮐﻨﺪ بل ﻪ در صورت موفقیت م توانﺪ آیﻨﺪهای دهشﺘﻨاک را

برای بشریت رقم زنﺪ!

شایﺪ این ادعا در وهلۀ نخست ش فتانگیﺰ بﻪ نظر آیﺪ اما رونﺪهای اجﺘماع بسیار حساس هسﺘﻨﺪ و چﻨانﮐﻪ

سال  ۵٧در ایران نشان داد ،هر اشﺘباه م توانﺪ بﻪ فاجعﻪ مﻨجر ﮔردد .سخن از »سمتﮔیری«» ،درونمایﻪ« و
»جلوه« جﻨبش چپ در ﮐشورهای پیشرفﺘﻪ است:

»(١سمتﮔیری« :جریان چپ سوار بر موج پستمﺪرنیسم بﻪ سوی »چﻨﺪﮔانگ فرهﻨگ « م تازد .تصور غالب بر

پستمﺪرنیسم این است ﮐﻪ جامعﻪ با رشﺪ چﻨﺪﮔانگ فرهﻨگ م توانﺪ مﺪارا و همﺰیسﺘ را جای ﺰین تبعیض و

پیشﺪاوری ﮐﻨﺪ و این بهﺘرین راه برای رسیﺪن بﻪ جامعﻪای ایﺪهآل است ﮐﻪ بر پایۀ هم رایﯽ انسان ،فارغ از
وابسﺘگ های قوم  ،جﻨس و نژادی اسﺘوار است.

درحالی ﻪ جامعﻪ پﺪیﺪهای زنﺪه است ،ﮐﻪ از هویت تاریخ و مرحلۀ رشﺪ مشخص برخوردار است و پویایﯽ آن
مانﻨﺪ بﺪن انسان بسﺘگ بﻪ هماهﻨگ و سﻼمت انﺪامها دارد .ﮔروههای اجﺘماع جﺰیرههایﯽ جﺪا از هم نیسﺘﻨﺪ،
بل ﻪ در ﮐﻨش و واﮐﻨش مﺪاوم با ی ﺪی ر ،اﮔر در سط رشﺪ مشابﻪای برخوردار باشﻨﺪ ،م توانﻨﺪ با تبادل بﻪ رشﺪ
مﺘقابل ﮐم

ﮐﻨﻨﺪ ،وﮔرنﻪ ناهماهﻨگ بﻪ برخورد و هﺪر رفﺘن انرژی سازنﺪه مﻨجر م شود.

جامعﻪ شﻨاس نشان م دهﺪ ،ﮐﻪ ﮐاف است تا ﮐم بیش از ده درصﺪ اعﻀای جامعﻪ از سرشت فرهﻨگ مخالﻒ با
اﮐثریت برخوردار باشﺪ تا رفﺘﻪ رفﺘﻪ آهﻨگ رشﺪ اجﺘماع سست شود و در نهایت بﻪ ﮐل تعطیل ﮔردد ،چﻨانﮐﻪ در

دو دهﻪ ﮔذشﺘﻪ شاهﺪ ریﺰش تﺪریج ارزشهای مﺪن در جوام پیشرفﺘﻪ بودهایم.

تجربۀ دی ر ناش از انقﻼب اسﻼم در ایران این است ﮐﻪ بﻪ همان میﺰان ﮐﻪ سقوط فرهﻨگ بﻪ آسان صورت

م ﮔیرد ،هر ﮔام در راسﺘای بهبود و پیشرفت اجﺘماع بﻪ تﺪارک و سختﮐوش نیاز دارد .بﻪ ویژه در جوام

پیشرفﺘﻪ موفقیت هر تﺪبیر مثبت اجﺘماع بﻪ پذیرش آﮔاهانۀ اﮐثریت بﺰرگ جامعﻪ وابسﺘﻪ است .از چ ونگ

آموزش و پرورش نوباوﮔان تا ﮐوشش برای تساوی زن و مرد ،و از تأمین ثبات اخﻼق تا رشﺪ آزادیهای اجﺘماع ،
نیازمﻨﺪ ﮐوشش اقﻨاع بسیار است ،تا پیشرفت در آنها مانﻨﺪ باﻻ آمﺪن نامحسوس سط آب در اسﺘخر میسر شود.

در این میان اﮔر بخش از جامعﻪ در سط فرهﻨگ ﮐامﻼ مﺘفاوت  ،در پﯽ هم ام با اﮐثریت نباشﺪ ،رفﺘﻪ رفﺘﻪ ﮐل
جامعﻪ از پیشرفت بازم مانﺪ.

هر ﮔام در مسیر پیشرفت اجﺘماع تﻨها در ادامۀ راه پشت سر نهاده و دسﺘاوردهای موجود مم ن است .بﻪ

عﻨوان نمونﻪ زنان در نیم سﺪۀ ﮔذشﺘﻪ در ﮐشورهای پیشرفﺘﻪ راه دراز و موفق را پشت سر ﮔذاشﺘﻪانﺪ ،حال آنکﻪ
جﻨبش زنان در این ﮐشورها ایﻨک با ﮔسﺘرش اسﻼم مﻨحرف شﺪه و دیری نخواهﺪ پاییﺪ ﮐﻪ بﻪ عقبنشیﻨ وادار

شود.

١

 (٢فعالیت امروزی چپها از این نظر نیﺰ م توانﺪ پیامﺪهای خطیری داشﺘﻪ باشﺪ ،ﮐﻪ »درونمایﻪ« آن در مسیری

ﮐامﻼ مخالﻒ با »فلسفۀ سیاس « تمﺪن نوین بشری سیر م ﮐﻨﺪ .بﻨیان نظری تمﺪن نوین دسﺘاورد انﺪیشمﻨﺪان

بﺰرﮔ از جملﻪ ژان ژاک روسو و شارل دومﻨﺘس یو تا ﮐارل پوپر و هانا آرنت بوده است .این تمﺪن بر این بﻨیان
انساندوسﺘانﻪ اسﺘوار است ﮐﻪ برای بهبود مادی و معﻨوی جامعﻪ نم توان فقط بر ی

یا دو قشر اجﺘماع مﺘک

بود ،بل ﻪ بایﺪ تمام شهرونﺪان صرفنظر از هر نوع وابسﺘگ و یا تفاوت ،از ام ان هم اری برخوردار باشﻨﺪ.

بﺪین سبب مﻨطق است ﮐﻪ همﻪ اعﻀای جامعﻪ صرفنظر از هرﮔونﻪ تفاوت بﻪ عﻨوان »شهرونﺪ« از حقوق و ام انات
مساوی برخوردار ﮔردنﺪ .در دو سﺪه پیش در اروپا در سایۀ بهرهﮔیری از »ﮐُﺪ ناپلئون « ،اقلیت یهودی با

برخورداری از آزادی و تساوی حقوق توانست بﻪ پیشرفتهای بﺰرﮔ دست یابﺪ.

در این روی رد تﺪبیر این بود ﮐﻪ راه غلبﻪ بر تبعیﻀات ،اعطای مﺰایایﯽ بﻪ ﮔروههای مورد تبعیض نیست ،بل ﻪ

با فراهم آمﺪن تساوی حقوق  ،آنها در سایۀ صل و امﻨیت اجﺘماع  ،خود برای هم ام شﺪن با دی ر اقشار اجﺘماع
خواهﻨﺪ ﮐوشیﺪ .پیامﺪ ﮐوشش آنها بﻪ پیشرفت ﮐل جامعﻪ ﮐم

خواهﺪ ﮐرد و باعث خواهﺪ شﺪ تا اقشار دی ر بر

پیشﺪاوریهای خود غلبﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در نﺘیجﻪ رقابت بین »اقلیت« و »اﮐثریت« بﻪ صورت موتور پیشرفت و هم رایﯽ
عمل خواهﺪ ﮐرد.

بﻨابراین اقشار مورد تبعیض در جامعﻪ مانﻨﺪ انﺪام ضعیﻒ هسﺘﻨﺪ ﮐﻪ بایﺪ در رونﺪی طبیع و هماهﻨگ با دی ر

"انﺪامها" بﻪ رشﺪ مطلوب برسﻨﺪ .این هﺪف حساس نﻪ با زور ،بل ﻪ فقط با رشﺪ آ ﮔاه و غلبﻪ بر پیشﺪاوریها در

هر دو طرف و تکیﻪ بر مقام واﻻی »انسان« در هر جامﻪ و ظاهری تحققپذیر خواهﺪ بود.

تاریﺦ قرن بیسﺘم در اروپا و آمری ای شمال شاهﺪ پیشرفتهایﯽ بﺰرگ در رف تبعیض بﻪ عﻨوان »دسﺘاورد

جانبﯽ« رشﺪ اجﺘماع و تح یم دم راس بوده است؛ اما »جریان نوین چپ« با تشﺪیﺪ اخﺘﻼفات بﻪ تشﻨ

اجﺘماع دامن م زنﺪ ،ﮐﻪ نﻪ تﻨها دسﺘاوردهای موجود را بﻪ خطر م انﺪازد ،بل ﻪ نﺘیجﻪای جﺰ رشﺪ نیروهای رادی ال

سیاس )»چپ افراط « و »راست فاشیسﺘ «( در بر نخواهﺪ داشت و هر ی

از آنها وجود و حﻀور دی ری را

دسﺘاویﺰی برای فعالیتهای خشونتآمیﺰ باز هم بیشﺘر قرار م دهﺪ .قابل بﻪ ذﮐر است ﮐﻪ اﮐثر جوام اروپایﯽ چﻨین

اوضاع را تجربﻪ ﮐردهانﺪ ﮐﻪ در آنها هر بار دو جﻨاح رادی ال چپ و راست با مﺘشﻨ ﮐردن جامعﻪ ،دم راس را
پیش پای ﮔرایشهای توتالیﺘر فاشیسﺘ و اسﺘالیﻨ قربان ﮐردهانﺪ.

اما این بار »دزد سوم « بﻪ مﺪد زیرﮐ و ام انات بسیار ،از هرﮔونﻪ تشﻨ اجﺘماع بﻪ سود خویش بهره م برد

و از ﮔسﺘرش نفوذ هر دو جﻨاح رادی ال چپ و راست برای تثبیت هرچﻪ بیشﺘر موقعیت خود اسﺘفاده م ﮐﻨﺪ .روش
مﻼها برای دسﺘیابﯽ بﻪ قﺪرت در ایران نشان م دهﺪ ﮐﻪ چ ونﻪ اسﻼمﮔراها با مظلومنمایﯽ ،در هر دو جﻨاح چپ و

راست بﺪین توهم دامن م زنﻨﺪ ﮐﻪ م توان بﻪ سادﮔ از »جمعیت ده درصﺪی مسلمانان« اسﺘفاده ﮐرد .صحﻨﻪهای

شرﮐت دخﺘران لچ

بسر در تظاهرات »ضﺪ نژادپرسﺘ « در آمری ا از ی

اسﻼم « در فعالیتهای ضﺪ یهودی و ضﺪ دم راتی
است.

سو و هم اری نئونازیها و »انجمنهای

از سوی دی ر ،نشانگر دودوزهبازی ماهرانۀ جریان اسﻼم

» (٣جلوه«ای ﮐﻪ جریان چپ م یابﺪ ،از آنجا ﮐﻪ انگیﺰۀ اﮐثریت هواداران نﻪ »همﺪردی اجﺘماع « ،بل ﻪ »حسﺪ
اجﺘماع « است ،ورای شعارهای تبلیغ ﮐم

بﻪ ﮔسﺘرش انسانﺪوسﺘ نم ﮐﻨﺪ» .همﺪردی اجﺘماع « واﻻترین

ویژﮔ انسان اجﺘماع است ﮐﻪ م توانﺪ در مراحل باﻻی رشﺪ در او نهادیﻨﻪ ﮔردد .انسان برخوردار از همﺪردی
اجﺘماع برای بهبود اوضاع مادی و معﻨوی خود و محیطش م ﮐوشﺪ ،اما بطور مثال ،ﮐسب ثروت نﺰد هواداران

چپ بﻪ خودی خود »جﻨایت« بﻪ شمار م آیﺪ ،در حال ﮐﻪ انباشت ثروت در جوام آزاد و قانونمﺪار ،شاخص این

مﺰیت سرمایﻪداری است ﮐﻪ با ابﺘکار و پشﺘکار م توان هم بﻪ بهبود و پیشرفت جامعﻪ ﮐم
اقﺘصادی و مال دست یافت.

ﮐرد و هم بﻪ موفقیت

ایاﻻت مﺘحﺪ آمری ا ،بﻪ عﻨوان موفقترین جامعﻪ در سط جهان و موتور پیشرفت جهان طبعاً مورد »حسادت«

و نفرت همۀ رژیمهایﯽ است ﮐﻪ خود بﻪ سبب فساد و اخﺘﻨاق از ش وفایﯽ اقﺘصادی ناتوان بودهانﺪ .در این میان بﻪ

این نکﺘﻪ نیﺰ بایﺪ توجﻪ داشت ﮐﻪ جریان چپ با وجود دهها رژیم دی ﺘاتوری و فاشیسﺘ در سراسر دنیا ،تﻨها از

ایاﻻت مﺘحﺪ آمری ا نفرت دارد و ﮐشوری را عامل همۀ نابسامان های جهان م دانﺪ ﮐﻪ »مهﺪ دم راس « و زادﮔاه
»حقوق بشر« است!

انگیﺰۀ هواداران جریان چپ برای »فعالیت سیاس « واﮐﻨش روان است نﻪ روی ردی واق ﮔرایانﻪ؛ بﺪین معﻨ

ﮐﻪ انگیﺰۀ فعالیت سیاس نﺰد چپها نیﺰ بﻪ دوران نوجوان بازم ﮔردد و ناش از این آرزوی ﮐودﮐانﻪ است ﮐﻪ دنیا

بایﺪ بر پایﻪای بچرخﺪ ﮐﻪ »من« درست م دانم.

با پشت ﮐردن جریان چپ بﻪ »مارﮐسیسم« هالۀ »انﺪیشمﻨﺪی« آن از میان رفت و اﮐﻨون بایﺪ بﻪ تعریف نوین از

جریان مﺰبور دست یافت .این تعریﻒ بایﺪ ویژﮔ های این جریان را پیش از پیﺪایش مارﮐسیسم نیﺰ در نظر ﮔیرد.

از این دیﺪﮔاه ،جریان چپ امروز در واق ادامﻪ دهﻨﺪۀ همۀ »اقﺪامات« تاریخ است ﮐﻪ م خواسﺘﻨﺪ بﻪ هر وسیلﻪ و

قیمﺘ تصورات جهانگیرانۀ خود را در دنیای واقع تحقق بخشﻨﺪ.

از این نظر نﻪ تﻨها ناپلئون را ﮐﻪ م خواست با تسخیر دنیا انقﻼب فرانسﻪ را در سراسر ﮔیﺘ ﮔسﺘرش دهﺪ ،بل ﻪ

چﻨگیﺰخان را نیﺰ ﮐﻪ هﺪفش از نابودی نیم از شهرهای آن روزﮔار ،تبﺪیل سراسر دنیا بﻪ چراﮔاه اسبان مغول بود،

م توان از پیش امان »جﻨبش چپ« بﻪ شمار آورد .در این روزها رهبران چین و روسیﻪ ،ﮐﻪ اول در میﺪان جﻨگ
اقﺘصادی و دوم با ﮐشﺘار مردم اوﮐرائین در راه تحقق تصورات جهانگیرانۀ خود م ﮐوشﻨﺪ ،در ﮐانون جریان چپ

قرار م ﮔیرنﺪ!

هایﻨریش هایﻨﻪ ،شاعر یهودی آلمان و دوست نﺰدی

ﮐارل مارﮐس ،تصویری از »جﻨبش چپ« ارائﻪ داد ﮐﻪ با

نگاه بﻪ »وحشیان فرهﻨگ « ﮐﻪ امروزه در ایاﻻت مﺘحﺪ آمری ا و اروپا مجسمﻪهای »جرج واشیﻨگﺘن« و »ﮐریسﺘﻒ
ﮐلمب« را م ش ﻨﻨﺪ ،بیانگر سرشت واقع جریان چپ است:

"آنان با مشتهای خشن خود مجسمﻪهای مرمرین دنیای عﺰیﺰ مرا خواهﻨﺪ ش ست و از ورقهای ﮐﺘاب شعر

من ،پاﮐت قهوه برای پیرزنان خواهﻨﺪ پیچیﺪ".
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