
 

نظام سوشیالیستی که مدعیان دروغ گوی فرصت طلب چپ     

 نما خواستار آن بودند !

تن از افراد و شخصیتهای چپ  50هموطنان عزیز ایرانی ، در نامه و نامه های پایین که به 

چپ گرا  یا و دنباله رو احزاب و گروهای چپ نما از فرد عادی که شاید اشتبآه نما  و چپ

ای مختلف با به ه تا رهبران و کادرهای رهبری گروه خراباتها  – مثل شوسیال شده است

تن از انهاد  5تا حال فقط فرستاده شده است دارند ، اصطالح باور به نظام سوشیالیستی 

م " به اصطالح "نیو فرنت " که بیشتر بوی "ای پیتو می خواهو تعدادی هم با  جواب داده اند

اقت مردی ندارم ، زنیم به اصطالح عوام "خدایا طو  آنرا ندارندنه دوست شدنی که عرضه 

اما چرا جواب نمی دهند ترس از موضع آنان در مقابل انقالبیون و روشنفکران چپی  کن " !

دن ماهیت فرصت طلبی آنان و روشدن ماهیت سازش کاری آنان با ن شنه چپ نما و روش

خونریزی خلق کردند بعد سرمایه داری می باشد بیشتر این حضرات در کردستان جنگ و 

! 57سال  22از   

 و شعار آنان } زنده باد نظام شوسیالیستی{ بود 

 

 

 این سوال اول و نامه اول 

 می بخشید چند سوالی از شما دارم 

صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، 

 تحصیل یا زندگی 

ده اید چه مدت زمان ؟کر  

  این سوال دوم و نامه دوم

اهآقایان و خانم  

جواب سوال های مرا دادید اما بقیه به علت محافظه کاری شما لطف کردید  تعدادی از نفرتان  50از 

ت جواب دادن را ندارید ، شماهایکه مثل دکتری که دارو برای بیمارش تجویز می کند اما نمی داند ئجر

یز شده مریض را بهبود یا او را از پای در می آورد !که داروی تجو  

یک بیست سالی داشته اید ، نمی  57بهمن  22سال سن در بعد از  60خوب شمایهایکه اکثر باال 

توانستید یک سفری به کشورهای بلوک شرق که احتیاج به ویزا نداشت ، داشته باشید ؟ اگر می رفتید و 



 1979تا  1917که از سالهای اوایل انقالب اکتبر اوال به اظها کسانی  می دیدید که نظام سوشیالیستی که

میالدی به آن دیار 1979تا  1930تقریبا هیچ تفاوتی نکرده بود کسانی که قبل از اوایل   57یعنی سال

)بلوک شرق ( مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده بودند تقریبا همگی موافق بودند که سوشیالست واقعی 

رفتم ، دیدیم تقریبا هر چه قبلی ها گفته  1980ه در شرق رواج داشت خوب بنده بعد از همان است ک

 بودند صحیح است ! اما حال در نامه دوم چه سوالی مطرح است ؟

سوشیالیست شما ها با سوشیالیستی که پایه گذاران آن،  غیر لنیین ،کارل مارکس و انگلس بودند و در 

دقیقا همان بود که موسسئین آن قول داده بودند شمایهایکه  1990رق ادامه اش تا آخرین روز بلوک ش

حتی حاضر به دیدار آن دیار نشدید مثل اینکه بعضی از شما ها خرده فرمایش می فرمایید که : ما 

سرمایه داری حتمی مثل حزب دمکرات آمریکایی یا نیو دمکرات کانادایش یا  –سوشیالیست نوغ غربی 

همگی در بستر به اصطالح سوشیالیست سویدی! گرد هم آمده اید ، را خواهانید  شاید هم،  که حضرات

حضرتی یا الآ –ساواکی ، شفق سرخ  -!؟ به به ، به ...  حه حه حه ...این تحفه ای که از جانب پیکاری 

ه تا وحدت کمونیستی بعد ازآن ! به خورد ملت بیچاره خاص 57قدیمیش نمی دانم اتحاد کمونیستی قبل از 

به ملت کردی که در سایه حکومت ننگین پهلوی یک مخروبه با داشتن فواحش سیاسی در کردستان ما ، 

ین که اکثریت رهبران و کادرهای مرکزی گروهکهای رنگاو رنگ اضافه خان و بگ و اشراف و مالک

 سوشیالیست غربی بودند ، را به اصطالح شماها سوشیالیسم می نامید ؟.

ن بازی کردن با الفاظ را ثابت می کنید !اگر جواب ندهید نشا  

 

میالدی در  1990در اینجا برای این حضراتی هرگز حتی یک هفته در زیر سایه نظام سوشیالیست که تا 

بلوک شرق برقرار بود نبوده اند و نخواسته اند و هرگز قادر به زندگی در نظام سوشیالیستی نبودند و 

ویز می فرمودند ! یه به قول استاد دکتر مرتضی محیط می خواستند نیستند اما برای خلق بیچاره کرد تج

کنند !{.سوشیالیسم پیاده می خواستند رایمان }در کردستان ب  

کشورهای کمونیستی (  اقعی سوشیالیسم که سالها در شرق )در اینجا شرح زندگی دو تن از مبارزین و

"امین امینی " مشاهدات خود را در یین من زندگی کرده اند و آنرا به تحریر در آورده اند و در پا

 کشورهای بلوک شرق بیان خواهم کرد .

 زندگی در شوروی از نگاه دو زن ایرانی
خواهمریم حسین  

 ایرانی زن دو نگاه از شوروی در زندگی  
 خواهحسین مریم  

  
 البانق از پس دهه شش که بودند چپی سیاسی فعاالن چهارم نسل از حسینی ناهید و نصرت ناهید 

 به پناهندگی و ایران ترک به مجبور وقت، هایحکومت سرکوب و فشار پی در روسیه، اکتبر
 تأثیر تحت همچنان رسیدند، شوروی به اکتبر انقالب از پس هاسال اگرچه دو آن. شدند شوروی
 را اهآن تلخی هایواقعیت اما بودند، ترعادالنه ایجامعه ساختن دنبال به و انقالب آن هایآموزه

کرد سرخورده . 



 ________________________________________ 
 «  در مسائل این کردممی فکر شدم،می روروبه جنسیتی هایتبعیض با ایران در وقتی همیشه

 همه داشتم، شوروی به پناهندگی از پس که ایتجربه در ولی. شودمی حل سوسیالیستی کشورهای
 هایسال از خاطراتش یادآوری ،«توده حزب» سابق وعض نصرت، ناهید« .بود متفاوت چیز

کندمی آغاز طوراین را شوروی به پناهندگی . 
 شوروی به( اکثریت) «خلق فدایی هایچریک سازمان» در عضویتش دلیل به که حسینی، ناهید 

 یرودخانه طریق از ما ایران، حکومت سنگین ضربات از بعد وقتی»: گویدمی نیز بود، شده پناهنده
 ولی. بودیم کرده تجربه ذهن در فقط که داشتیم را بهشتی دیدن امید شدیم، خارج کشور از ارس
 کشورهای در عدالت و سوسیالیسم ها،کتاب در. نیست بهشت از خبری دیدم که نکشید طولی

 را دیگری چیز هاواقعیت اما. بودند کرده ترجمه شاید و داده توضیح فریبنده خیلی را سوسیالیستی
دادمی شانن .» 

 زمانی»: گویدمی رسانده، شوروی به را خودش ارس یرودخانه از گذشتن با ۱۳۶۲ سال در که او 
 شوروی خوب اوضاع از مرتب طور به فداییان رهبران و توده حزب طرف از بودم، ایران در که
 را سختی بسیار زندگی گذشتم، آب از وقتی ولی. است برین بهشت   آنجا کردممی فکر. شنیدممی

 مدت در زیستی، سخت شرایط و نبودن بلد زبان و امکانات نبودن و کوچک یبچه با کردم، شروع
شد سفید موهایم بیشتر سال یک از کمتر .» 

   
 روزمره زندگی هایدشواری  

 شده کار به مشغول باکو در ایکارخانه در روسی، زبان کالس دوره یک از پس که حسینی ناهید 
 مواد برای طوالنی هایصف»: گویدمی چنین شوروی در روزمره زندگی ضعیتو یدرباره بود،

 هاییآمپول از هنوز معمولی بیمارستان در. بود کوپنی شکر و قند و گوشت و شدمی تشکیل غذایی
 باریک سرنگ از که بود هاسال ایران در که حالی در جوشاندند،می آب در که شدمی استفاده
 اما. بود قدیمی بسیار بود هم اگر و شد،می دیده ندرت به شخصی ماشین. ردندکمی استفاده مصرف

 روش با البته بود، مجانی همه برای هم بهداشت و آموزش. بود ارزان و خوب عمومی نقل و حمل
 یهمه بود، ماندهعقب بسیار شوروی در حکومتی سیستم و زندگی شیوه که این با. غیرمؤثر و قدیمی
 و بود، ناچیز بسیار آب و برق یهزینه و کرایه اما نبود، خانه صاحب کسهیچ. شتنددا خانه مردم

بودند گرم هاخانه .» 
   
   
   

 شده داده اسکان مینسک شهر در و شده  پناهنده شوروی به ۱۳۶۲ سال در که نیز نصرت ناهید 
 در آن ظیرن چیزهای و شکالت»: کندمی توصیف گونهاین را شانروزمره زندگی وضعیت بود،

 میزان به ولی بود، ارزان دولتی هایمیوه. نبود خبری کنسرو از. شدمی پیدا ندرت به هافروشگاه
 گران اما ترمتنوع کمی دهقانان هایمیوه. بود تهیه قابل طوالنی هایصف در انتظار از پس و محدود

 عادت خوردم، سیب که دباریچن. نخریدم خودم برای ایمیوه هرگز بودم، جاآن که سالی دو در. بود
 کپی دستگاه شوروی، در...  ماند من با هاسال تا عادت این. بجوم هم را آن ته چوب که شد

. کنیم کپی را شوروی کمونیست حزب تاریخ کتاب توانستیمنمی حتی ما و نداشت وجود غیردولتی
 را کاغذی دستمال بسته چند ،آلمان به رفتن موقع...  داشت کنترل زیر را اینوشته هر تکثیر   دولت
 ساکم داخل در بودم، خریده دالر با مخصوص فروشگاه از و بود لوکس اجناس جزو آنجا در که

 پیدا کاغذی دستمال برلین در ترسیدممی و کرد،می استفراغ اغلب] او خردسال پسر[ ایاز. گذاشتم
 بود کاغذی دستمال دیدم که چیزی ناولی قطار، ایستگاه توالت در رسیدیم، که غربی برلین به. نشود



 دستگاه و سواری، ماشین   تلفن، با تا گذشت هامدت. بودم کرده دوندگی ساعت چند اشتهیه برای که
 از اختیاربی و رسید،نمی ذهنم به کردن کپی فکر هامدت تا. کنم پیدا عادی برخوردی فتوکپی

 گریز کتاب در منتشرشده نصرت، دناهی خاطرات از برگرفته) «کردممی رونویسی هرچیزی
 آلمان، نقطه، نشر مهاجر، ناصر جاویدی، سیروس متین، مهناز روستا، میهن کوشش به ناگزیر،
185-274. صص ،۱۳۸۷ ). 

 حسینی ناهید. بود نشده تقسیم سانیک به رسید،می نظر به نخست نگاه در که چنانآن هم فقر این اما 
 بهتری امکانات دارای هاحزبی و داشت، وجود تفاوت آشکارا هایحزب و عادی مردم بین»: گویدمی

 پناهندگان ما میان را گذاریتفاوت همین. بود متفاوت عادی مردم با آنها برای بیمارستان مثالا . بودند
 بیمارستان به هم را او شد،می مریض ما حزبی رهبران از کسی اگر و کردند، وارد نیز ایرانی

بردندمی شوروی ستکمونی حزب رهبران .» 
 ورودمان از بعد ماه چند»: گویدمی و دهدمی ربط هاتبعیض این به را کارگران رفتارهای برخی او 

 که بود این دیدممی من که چیزی. کردم چرم لباس تولیدی یک در کار به شروع من شوروی، به
 را کش و دگمه تا گرفته توالت کاغذ از و کردند،می دزدی آنجا از نوعی به کارگران یهمه تقریباا 
 هاآذری. نداشت وجود کار برای دلسوزی هیچ و دانستندمی کارخانه صاحب   را دولت آنها. دزیدندمی

 تصور کارخانه صاحب هم را آنها نتیجه، در. اندکرده قرق را آنها کشور هاروس کردندمی احساس
اندرفتهگ اختیار در را شانثروت که خود دشمن هم و کردندمی .» 

 ناهید که طور آن هنر، و موسیقی وضعیت روزمره، زندگی امکانات در هاکاستی این یهمه با 
 قدیمی همه هاکتاب که هرچند کردند،می بازی شطرنج همه تقریباا  و بوده خوب گوید،می حسینی
 کالسیک آثار و گویدمی بودند، صحنه روی که زیبایی کالسیک هایباله از نیز نصرت ناهید. بودند
 احساس»: کندمی اضافه را این اما. شدندمی عرضه سازیمجسمه و نقاشی هایموزه در که زیبایی

 تریالکن زبان اجتماعی مسائل بیان در که کندمی گذاریسرمایه هنرهایی روی سیستم که کردممی
 کمیک ماجراهای یا و دوم جهانی جنگ: داشت وجود عمده مضمون دو سینمایی هایفیلم در. دارند

منبع همان) «دادمی نشان را خود کتاب و تئاتر و سینما در بیشتر سانسور. خانوادگی و اداری ). 
 یاد نیز اکتبر انقالب هایجشن از کرده، سپری شوروی در که روزهایی مرور در حسینی ناهید 

 مثل بود، شده ایکلیشه دیگر هاجشن این اما شد،می برگزار عظمت با اکتبر انقالب جشن»: کندمی
 وجود رنگارنگ لباس و موزیک و گل ها،جشن یهمه در. شدمی انجام باید که بود ایوظیفه که این

 برای هااین یهمه. بروی باید که است مهمانی یا بخوانی، باید که است درسی که این مثل داشت،
 به باید دیگر داد، تکان را دنیا که بزرگ انقالب آن رسیدمی نظر به و بود، شده عادی جاآن مردم
 از بیشتر اکتبر انقالب هایجشن برای ما هیجان و شور ،شوروی به مانورود اوایل. بپیوندد تاریخ
 تولد روز و است، خوب و مهربان بسیار" لنین بابا" که بودیم آموخته هایمانبچه به ما. بود آنجا مردم
بود خودی جشن   ما برای اکتبر انقالب جشن و لنین .» 
   
   
   

 مردان یسلطه زیر همچنان زنان  
 یدرباره فکرها نخستین که گویدمی کند،می فعالیت زنان حوزه در است هاسال که نصرت ناهید 

 که سومگائیت در»: است زده جرقه ذهنش در شوروی در زنان، هایتشکل مستقل فعالیت لزوم
 جشن برنامه یک هم ایرانی یپناهنده زنان ما و بود زن جهانی روز مارس، هشت به نزدیک بودیم،
 در خانم آن. بود آمده سخنرانی برای شوروی هایجمهوری از یکی زنان مسئول و داشتیم

 بوده مردان از بیشتر زنان تعداد شوروی، کمونیست حزب جوانان سازمان در که گفت اشسخنرانی
 سیاسی هیئت و مرکزی یکمیته در رفت،می باال هارده که وقتی اما بود، طور همین هم حزب در و



. بیافتد اتفاقی یکچنین تواندمی چطور که بود سؤال من برای این. نبود هم زن یک بودند، نفر ۴۵ که
 چیز همه چرا ولی کند، تغییر هااین یهمه شده قرار و است سوسیالیستی که است سال ۶۰ اینجا
 مدت همه این از بعد شما چرا که کردم سؤال او از من ت؟اس قبلی آمیزتبعیض یشیوه همان به هنوز
 سنگین هایوزنه که طوری همان زنان، ما که گفت او و ندارید، تانرهبری کادر در زنی هنوز

 خیلی من برای این. برداریم توانیمنمی هم را بزرگ فکری هایوزنه برداریم، توانیمنمی را ورزشی
 هیئت عضو ۲۴ از بود، کار سر تزار که سالی در خودتان، بلشویک حزب در گفتم. بود عجیب
 حزب رأس در زن سه شما بود تزار که موقع آن چطور. بودند زن نفرشان سه حزب، مرکزی
: داد جواب او ندارید؟ باال هایرده در هم زن یک حتی سوسیالسیم سال ۶۰ از بعد االن و داشتید،

 خیلی فهمیدم و بود بزرگی یضربه من برای این. ببوییم باید و هستیم گل اصالا  هازن ما دخترجان
نیست درست چیزها .» 

 طوری و شدند،می قائل تبعیض هم سیاسی هایجریان در موقع همان»: کندمی اضافه نصرت ناهید 
 من برای خیلی هااین و بودند، شانهمسران یسایه در سیاسی فعال زنان که کردندمی رفتار

 حرکت یک باید ما که رسیدم نتیجه این به شوروی همان در که بود هاهمین یبرا. بود آزاردهنده
 جمع هم دور بودیم پناهنده آنجا مانهمه که ایرانی زنان با کردم سعی من. باشیم داشته زنان مستقل
 و گرفتیم،می آمدمی در توده حزب زنان بخش طرف از که را زنان مجالت و هاروزنامه. شویم

 هم نشریات این مطالب که بود جالب من برای. کردمی ترجمه برایمان بود بلد سیرو که دوستی
 و زنان یمسئله به اصالا  و بودند، کودک شناسیروان نهایتاا  و کاردستی و آشپزی یدرباره بیشتر
نداشتند توجه جنسی ستم .» 
   
   
   

 یحوزه در اکنون ،سیاسی احزاب در عضویت هاسال گذاشتن سر پشت از پس نیز حسینی ناهید 
 کار محل در زنان»: گویدمی شوروی در زنان وضعیت چگونگی به پاسخ در کند،می فعالیت زنان
 ماه در ناچیزی حقوق هم مثل و کردند،می کار سخت هم مثل همه داشتند، برابر حقوق مردان با دقیقاا 

 زیست یشیوه آن و نالیدندمی یزندگ از نشستی،می هازن از کدام هر دل درد پای وقتی اما. داشتند
دادندمی انجام را خانه کار   بیشترین که بودند هازن این باز هم خانواده در و نداشتند، دوست را .»  

 و بود، تعطیلی روز شد،می برگزار عظمت با شوروی در مارس هشت روز هایجشن او یگفته به 
 فرستادند،می گل هواپیما با تاشکند در حزبی زنان برای مسکو از حتی و شد،می داده گل هازن به
 خبر کمتر بیرون دنیای از زیاد، کار و سفر، حق نداشتن محیط، بودن بسته علت به شوروی زنان اما

 شکوه با جاآن در مارس هشت»: گویدمی حسینی، ناهید سخنان تأیید در نیز، نصرت ناهید. داشتند
 الکساندر نوشته جنسی آزادی کتاب. بود ممنوع نیستیفمی محفل تشکیل اما. شدمی برگزار تمام

. شوروی در نه و بود شده منتشر اروپا در هم انقالب از قبل بلشویک حزب مرکزی عضو کولنتای،
 کشورهای از یکی به سفیر عنوان به را او. شد گذاشته کنار محترمانه کتاب، این نوشتن از بعد

 حزب زنان سازمان. کردمی تحمل را شنوحرف دختران فقط کمونیست حزب. فرستادند اسکاندیناوی
 را جامعه که بودند هاییگل هاآن. کردمی تربیت مردان هایخواسته جهت در را زنان کمونیست،

 کارگرانی و ورزیدند،می عشق که بودند هایمعشوقه پروراندند،می که بودند مادرانی کردند،می زیبا
بودند هیچ و همه ،هاآن. کندندمی جان که بودند .» 

 گویدمی ادامه در بوده، شده کار به مشغول کارخانه در ایرانی، چپ پناهندگان اکثر همانند که، او :
. باشند مردپسند کوشیدندمی. کردندمی آرایش مردها آمد  خوش برای را خود کارخانه هایزن»

 برای جاآن. است بازیاسباب ک عروس گویا که کردندمی ادا ایگونه به را دختر یواژه کارگرها
 من به احساسی چنین آنجا چرا که بود عجیب برایم. کردممی حقارت احساس بودنم زن از بار اولین



 اما ظریف، کارهای تا ساختمانی سنگین کارهای از کردند،می کاری نوع همه هازن چون داد؟ دست
داندندگرمی را جامعه مردها. نداشتند اجتماعی نفس به اعتماد .» 

 شوروی از توانست بسیار هایمشقت و ماجراها از پس ۱۳۶۴ سال در سرانجام که نصرت ناهید 
: کندمی تعریف گونهاین را جدید یجامعه با اشمواجه نخستین شود، پناهنده آلمان به و شده خارج

 به ابیسرخ. شدم دعوت بودند کرده برگزار توده حزب سابق هواداران که نیکیپیک به روزی»
 روز یک در عجله با مینسک در دوستانم که آبی دامنی و بلوز. بودم زده لب به سرخی روژ و گونه
 دوخته رویش آبی ساتن از ایجلیقه و داشت سینه روی تورهایی بلوز. داشتم تن به بودند دوخته برایم
 تن به اسپرت شلوار و زبلو همه. کردند استقبال من از شگفتی با هابچه رسیدم، جمع به وقتی. بودند
 همیشه کارگر، زنان مانند هم، من و بودیم کرده عادت آرایش و پوشش این به شوروی در ما. داشتند
 تکه در را خودم کار، سر تنفس هنگام در که بود شده طبیعی برایم. داشتم همراهم را سرخم لب روژ
 در دوستانم برای نامه اولین در. بزنم روژ هایمگونه به و کنم نگاه بود چسبیده دستگاه به که ایآینه

منبع همان)« .است دیگری دنیای جااین. بیایند و بگذارند جاهمان را هایشانلباس که نوشتم شوروی  
  

  این مطالب  از زندگی دو عنصر چپ از سایت "آسو " کپی شده است 

  
  

https://www.aasoo.org/fa/articles/1018    

میالدی  1980مشاهدات من از کشورهای بلوک شرق کمونیستی سال    

 1917می که در مواردی از ر سفر به آن دیار متوجه زندگی مردمیالدی د 1980اینجانب در سال 

اویل انقالب  شبیه بهمیالدی در زیر نظام سوشیالیستی که هیچ تفاوتی با آنچه در کتابها و همچنین 

شوروی بدون تقریبا دست نخورده مانده بود در آن کشوری که من رفتم بلغار و در زمان "چاوشسکو " 

در رومانی بود درست شبیه به زندگی ما ایرانیان در اوج جنگ ایران و عراق با سفهای مختلف برای 

سیر و  الح پر شکم خوردن به اصطالبته نه مثل ما ایرانیا گرفتن آذوقه و مایحتاج زندگی و به اصطالح و

مانی " یک کانال تلویزیونی  محلی و چند ومی شدیم آنجا فقط وفقط بخور و نمیر ! یک رادیو "رادیو ر

هیچ کس صاحب ، روسی ، یک روزنامه حزب کمونیست و وچند مجله ، همه و همه مواجب بگیر دولت 

زیتونی ، ماشین رنگ نگ آبی و نظامی با هیچ جایی نبود ، هیچ ماشینی جزه ماشینهای دولتی با ر

تک وتوکی ماشینهای سواری "مسکویج ، جیب گاز برای بخشهای دولتی و همه ماشینها فقط روسی بود ! 

خارجی مال سفارتهای خارجی در شهر رفت و آمد می کردند ، نوری ضعیف المپهای و چراغها  در 

خصوص خارجی در بخاراست وجود داشت که شب همه جا را در تاریکی فرو برده بود ، یک هتل م

توریستها در آنجا هم غدا صرف می کردند هم کنسرتها در آنجا برگذار می شد و اگر اسمش بزاریم 

متاسفانه زنان فاحشه البته غیر رسمی در هتل بودند و اکثرا کارکنان طبقه پایین کارگران هتل بودند ، 

یا یک لباس غیر روسی شرت ، زیر  جی مثال وینستون البته خار آنان برای معذرت یک پاکت سیکار

 پراهنی و کرست،وسایل آرایشی  و غیره

خود فروشی می کردند !جای حزب بازی بی حزب بازی ! جای به این حکومت و با آن حکومت توبیدن  

 نه گدا ، نه ولگرد  نبود اگریک حزب و آن حزب کمونیست ! تند برات نیست ! سهر چه پول بفر یخت!

هر چه دیدم تولید فقط تولید کشورهای بلوک شرق و هم بود در محلی مثل اردوگاه نگهداری می شدند ، 

خبر ی از محصوالت غرب نبود ! یک رادیو ساخت روسیه و یک تلویزیون ساخت روسیه و الغیر ! 

https://www.aasoo.org/fa/articles/1018


کدام به اصطالح این و آن همه در باال از دو خانمی که سالها در بلوک شرق زندگی کردند را الغیره ....!

فرد چپ نما خاصه از گروهکهای فرصت طلب چپ نما مثل کومله می توانستند تحمل کنند و زندگی 

 22واقعا در نظام سوشیالیستی را بتوانند تحمل کنند بعضی از این عناصر خاصه کمونیست شده بعد از 

ادعا می کنند این نظام سوشیالیستی نبود که در بلوک شرق  57بهمن   

دمکرات نوع  –مسیحی یا سوشیال  –غربی نمی دانم سوشیال  بود حتمی این حضرات نوع جاری

ویدی را می خواهند ! س  

این جواب آنهاست    

 

 

 

شهرام امانتی  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در 

کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

 

===========================================  

 

 جواب شهرام امانتی 

باید به عرض شما برسانم که خیر سفر نکرده ام و بلوک شرقی که مدنظر شماست،جزیی از شوروی سابق بود یعنی سیاست خارجه  .

خود را تابعی از سیاست داخله شوروی میدانستند و سیستمی که آنجا و خود شوروی حاکم بود،سرمایه داری دولتی بود که آنرا 

 .سوسیالیسم نام گذاشته بودند و هیچ ربطی به سوسیالیسم نداشتند

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

زاده جواب عمر ایلخانی   

با سالم، بە هیچکدام از کشورهای بلوک شرق سفر ننمودەام. از روز اول هم مخالف ان سوسیالیسم بودم. بلە ما بە نوعی سوسیال 

 .دموکراسی معتقدیم

++++++++++++++++++++++++ 

جواب محمد خاکی   
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سیالیستی ندیدە ام سالم من به ازادی و کرامت انسانی باور دارم و هیچگاە شوروی سابق و اقمارش را سو
                 سپاس

 

 

 جواب فاتح شیخ 

آقای امینی گرامی نظامهای بلوک شرق سابق و نظامهای کنونی چین و کره شمالی سوسیالیست نبودند / نیستند. من در آن کشورها هیچگاه 

  .حضور نداشته ام. از این پیج من میشود برداشت کرد که من فعال جنبش کمونیسم طبقه کارگر هستم

 شاد و تندرست باشید

 
Rezgar Alipanah (1) 

رقمن اشنا نیستم با شیوە کار بلوک ش  
 

Salah Ranjavar 

 جواب آقای صالح رنجاور ، شبتان بخیر ، این سوشیالیستی را کجا دیدید ؟ 

 

   

Slam shawtan bash In sosyalisto az koja didin 

می فرماید این سوشیالستی را من در صفحه ایشان کجا دیدم؟ آنجا که سرکار ده ها ستاره سرخی که عالیم کمونیسم و البته اعتفاد به نظام 

سوشیالیستی را معننی می دهد که در روی صفحه ایشان بر سر و کله حضراتی که به ادعای خود  کمونیست تشریف دارند  و حمایت از 

 گروهک کومله !

 

 

 

Azar Modaresi 

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق 

 سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟

Mon 
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Yedi Golchini  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Mon  

 

   

 

Salah Ranjavar  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Mon  

 

   

 

Taghi Roozbeh  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Mon  

 

   

 

Thu  
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Khaled Toofani  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Thu  

 

   

 

Mozafar Pak  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Thu  

 

   

 

Yadi Khalili  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
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Thu  

 

   

 

Abh Jandarsna  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Thu  

 

   

 

Rezgar Alipanah  

من اشنا نیستم با شیوە کار بلوک شرق .  

 

 

  

 

 

Javad Ghotbi 

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا 

 زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟

Tue 
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https://www.facebook.com/messages/t/100002960915517
https://www.facebook.com/messages/t/100002960915517
https://www.facebook.com/messages/t/100002960915517
https://www.facebook.com/messages/t/100002960915517
https://www.facebook.com/messages/t/100002960915517
https://www.facebook.com/messages/t/100002960915517
https://www.facebook.com/messages/t/100002960915517
https://www.facebook.com/messages/t/100012306851685
https://www.facebook.com/messages/t/1493169376
https://www.facebook.com/messages/t/100002960915517


 

  

 

Ali Bozorg Panah  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Ahmed Husseini  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

https://www.facebook.com/messages/t/731593283
https://www.facebook.com/messages/t/731593283
https://www.facebook.com/messages/t/731593283
https://www.facebook.com/messages/t/731593283
https://www.facebook.com/messages/t/731593283
https://www.facebook.com/messages/t/731593283
https://www.facebook.com/messages/t/100002752561755
https://www.facebook.com/messages/t/100002752561755
https://www.facebook.com/messages/t/100002752561755
https://www.facebook.com/messages/t/100002752561755
https://www.facebook.com/messages/t/100002752561755
https://www.facebook.com/messages/t/100002752561755
https://www.facebook.com/messages/t/1436649780
https://www.facebook.com/messages/t/1436649780
https://www.facebook.com/messages/t/731593283
https://www.facebook.com/messages/t/100002752561755
https://www.facebook.com/messages/t/1436649780


Serdar Ghaderi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Saeed Delpazir  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Saeed Arman  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

https://www.facebook.com/messages/t/1436649780
https://www.facebook.com/messages/t/1436649780
https://www.facebook.com/messages/t/1436649780
https://www.facebook.com/messages/t/1436649780
https://www.facebook.com/messages/t/100005623335061
https://www.facebook.com/messages/t/100005623335061
https://www.facebook.com/messages/t/100005623335061
https://www.facebook.com/messages/t/100005623335061
https://www.facebook.com/messages/t/100005623335061
https://www.facebook.com/messages/t/100005623335061
https://www.facebook.com/messages/t/699911129
https://www.facebook.com/messages/t/699911129
https://www.facebook.com/messages/t/699911129
https://www.facebook.com/messages/t/699911129
https://www.facebook.com/messages/t/699911129
https://www.facebook.com/messages/t/699911129
https://www.facebook.com/messages/t/100005623335061
https://www.facebook.com/messages/t/699911129


  

 

Soleyman Kashani  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Amed Sharifi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Hama Kurdi Rish  

https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/740965868
https://www.facebook.com/messages/t/740965868
https://www.facebook.com/messages/t/740965868
https://www.facebook.com/messages/t/740965868
https://www.facebook.com/messages/t/740965868
https://www.facebook.com/messages/t/740965868
https://www.facebook.com/messages/t/100000121193431
https://www.facebook.com/messages/t/100000121193431
https://www.facebook.com/messages/t/100000121193431
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/740965868
https://www.facebook.com/messages/t/100000121193431


می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

علی حسینی  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

 

Soleyman Kashani 

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا 
 زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟

Tue 

 

 

 

https://www.facebook.com/messages/t/100000121193431
https://www.facebook.com/messages/t/100000121193431
https://www.facebook.com/messages/t/100000121193431
https://www.facebook.com/messages/t/100000121193431
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100013720359028
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233


علی حسینی  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Ahmad Azizpour  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Rahim Azizpoor  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100026256605233
https://www.facebook.com/messages/t/100023306631620
https://www.facebook.com/messages/t/100023306631620
https://www.facebook.com/messages/t/100023306631620
https://www.facebook.com/messages/t/100023306631620
https://www.facebook.com/messages/t/100023306631620
https://www.facebook.com/messages/t/100023306631620
https://www.facebook.com/messages/t/1350342608
https://www.facebook.com/messages/t/1350342608
https://www.facebook.com/messages/t/1350342608
https://www.facebook.com/messages/t/1350342608
https://www.facebook.com/messages/t/1350342608
https://www.facebook.com/messages/t/1350342608
https://www.facebook.com/messages/t/100000572184704
https://www.facebook.com/messages/t/100023306631620
https://www.facebook.com/messages/t/1350342608


 

Syamend Hawrami  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Cpi Canada  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

  

 

Faruq Modarsi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

https://www.facebook.com/messages/t/100000572184704
https://www.facebook.com/messages/t/100000572184704
https://www.facebook.com/messages/t/100000572184704
https://www.facebook.com/messages/t/100000572184704
https://www.facebook.com/messages/t/100000572184704
https://www.facebook.com/messages/t/100000572184704
https://www.facebook.com/messages/t/100013897757895
https://www.facebook.com/messages/t/100013897757895
https://www.facebook.com/messages/t/100013897757895
https://www.facebook.com/messages/t/100013897757895
https://www.facebook.com/messages/t/100013897757895
https://www.facebook.com/messages/t/100013897757895
https://www.facebook.com/messages/t/568656200
https://www.facebook.com/messages/t/568656200
https://www.facebook.com/messages/t/568656200
https://www.facebook.com/messages/t/568656200
https://www.facebook.com/messages/t/568656200
https://www.facebook.com/messages/t/568656200
https://www.facebook.com/messages/t/100000572184704
https://www.facebook.com/messages/t/100013897757895
https://www.facebook.com/messages/t/568656200


 

  

 

Ali Ashnagar  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل 

یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

    

 

 

 سیاوش مدرسى

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق 

 سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟

Tue 

 

   

 

Abdol Golparian  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

https://www.facebook.com/messages/t/100000518374736
https://www.facebook.com/messages/t/100000518374736
https://www.facebook.com/messages/t/100000518374736
https://www.facebook.com/messages/t/100000518374736
https://www.facebook.com/messages/t/100000518374736
https://www.facebook.com/messages/t/100000518374736
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1464491731
https://www.facebook.com/messages/t/1464491731
https://www.facebook.com/messages/t/1464491731
https://www.facebook.com/messages/t/1464491731
https://www.facebook.com/messages/t/1464491731
https://www.facebook.com/messages/t/1464491731
https://www.facebook.com/messages/t/100000518374736
https://www.facebook.com/messages/t/1345861508
https://www.facebook.com/messages/t/1464491731


   

 

Hemn Seyedi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

   

 

Mohammad Khaki محمد خاکی  

سالم من به ازادی و کرامت انسانی باور دارم و هیچگاە شوروی سابق و اقمارش را سوسیالیستی ندیدە ام سپاس  

Tue  

 

   

 

Ladan Tavakoli  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

https://www.facebook.com/messages/t/100000065425616
https://www.facebook.com/messages/t/100000065425616
https://www.facebook.com/messages/t/100000065425616
https://www.facebook.com/messages/t/100000065425616
https://www.facebook.com/messages/t/100000065425616
https://www.facebook.com/messages/t/100000065425616
https://www.facebook.com/messages/t/442424352546509
https://www.facebook.com/messages/t/442424352546509
https://www.facebook.com/messages/t/442424352546509
https://www.facebook.com/messages/t/442424352546509
https://www.facebook.com/messages/t/442424352546509
https://www.facebook.com/messages/t/442424352546509
https://www.facebook.com/messages/t/100000829653261
https://www.facebook.com/messages/t/100000829653261
https://www.facebook.com/messages/t/100000829653261
https://www.facebook.com/messages/t/100000829653261
https://www.facebook.com/messages/t/100000829653261
https://www.facebook.com/messages/t/100000829653261
https://www.facebook.com/messages/t/100000065425616
https://www.facebook.com/messages/t/442424352546509
https://www.facebook.com/messages/t/100000829653261


   

 

Shahryar Dadvar  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

   

 

Bahram Rahmani  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

   

 

Keyvan Javid  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

https://www.facebook.com/messages/t/613049872
https://www.facebook.com/messages/t/613049872
https://www.facebook.com/messages/t/613049872
https://www.facebook.com/messages/t/613049872
https://www.facebook.com/messages/t/613049872
https://www.facebook.com/messages/t/613049872
https://www.facebook.com/messages/t/100002294080948
https://www.facebook.com/messages/t/100002294080948
https://www.facebook.com/messages/t/100002294080948
https://www.facebook.com/messages/t/100002294080948
https://www.facebook.com/messages/t/100002294080948
https://www.facebook.com/messages/t/100002294080948
https://www.facebook.com/messages/t/100000646956250
https://www.facebook.com/messages/t/100000646956250
https://www.facebook.com/messages/t/100000646956250
https://www.facebook.com/messages/t/100000646956250
https://www.facebook.com/messages/t/100000646956250
https://www.facebook.com/messages/t/100000646956250
https://www.facebook.com/messages/t/613049872
https://www.facebook.com/messages/t/100002294080948
https://www.facebook.com/messages/t/100000646956250


 

   

 

Shahla Daneshfar  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

   

 

Mina Ahadi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

   

 

Siamac Sotudeh  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

https://www.facebook.com/messages/t/1077172389
https://www.facebook.com/messages/t/1077172389
https://www.facebook.com/messages/t/1077172389
https://www.facebook.com/messages/t/1077172389
https://www.facebook.com/messages/t/1077172389
https://www.facebook.com/messages/t/1077172389
https://www.facebook.com/messages/t/1575967239
https://www.facebook.com/messages/t/1575967239
https://www.facebook.com/messages/t/1575967239
https://www.facebook.com/messages/t/1575967239
https://www.facebook.com/messages/t/1575967239
https://www.facebook.com/messages/t/1575967239
https://www.facebook.com/messages/t/100002237410688
https://www.facebook.com/messages/t/100002237410688
https://www.facebook.com/messages/t/100002237410688
https://www.facebook.com/messages/t/100002237410688
https://www.facebook.com/messages/t/100002237410688
https://www.facebook.com/messages/t/1077172389
https://www.facebook.com/messages/t/1575967239
https://www.facebook.com/messages/t/100002237410688


Tue  

 

   

 

Mostapha Ghadiri  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای بلوک 

شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

Tue  

 

   

 

   
 

 
Omar Elkhanizadeh 
می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

 بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟
Mon 

 

   

 

Abdullah Mohtadi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

https://www.facebook.com/messages/t/100002237410688
https://www.facebook.com/messages/t/100002237410688
https://www.facebook.com/messages/t/100010349441094
https://www.facebook.com/messages/t/100010349441094
https://www.facebook.com/messages/t/100010349441094
https://www.facebook.com/messages/t/100010349441094
https://www.facebook.com/messages/t/100010349441094
https://www.facebook.com/messages/t/100010349441094
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/613499495
https://www.facebook.com/messages/t/613499495
https://www.facebook.com/messages/t/613499495
https://www.facebook.com/messages/t/613499495
https://www.facebook.com/messages/t/613499495
https://www.facebook.com/messages/t/613499495
https://www.facebook.com/messages/t/1043611834
https://www.facebook.com/messages/t/100010349441094
https://www.facebook.com/messages/t/225407744218172
https://www.facebook.com/messages/t/613499495


 

Iraj Farzad  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Rahmat Sohrabi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Ghafar Gholamveysi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Faridun Golama Weisi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

https://www.facebook.com/messages/t/1043611834
https://www.facebook.com/messages/t/1043611834
https://www.facebook.com/messages/t/1043611834
https://www.facebook.com/messages/t/1043611834
https://www.facebook.com/messages/t/1043611834
https://www.facebook.com/messages/t/1043611834
https://www.facebook.com/messages/t/100024379905197
https://www.facebook.com/messages/t/100024379905197
https://www.facebook.com/messages/t/100024379905197
https://www.facebook.com/messages/t/100024379905197
https://www.facebook.com/messages/t/100024379905197
https://www.facebook.com/messages/t/100024379905197
https://www.facebook.com/messages/t/100000065569999
https://www.facebook.com/messages/t/100000065569999
https://www.facebook.com/messages/t/100000065569999
https://www.facebook.com/messages/t/100000065569999
https://www.facebook.com/messages/t/100000065569999
https://www.facebook.com/messages/t/100000065569999
https://www.facebook.com/messages/t/100025166632734
https://www.facebook.com/messages/t/100025166632734
https://www.facebook.com/messages/t/100025166632734
https://www.facebook.com/messages/t/100025166632734
https://www.facebook.com/messages/t/100025166632734
https://www.facebook.com/messages/t/100025166632734
https://www.facebook.com/messages/t/789428913
https://www.facebook.com/messages/t/1043611834
https://www.facebook.com/messages/t/100024379905197
https://www.facebook.com/messages/t/100000065569999
https://www.facebook.com/messages/t/100025166632734


 

Koorosh Modarresi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Hosein Khalighi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Ata Kholghi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Mozafar Mohamady  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

https://www.facebook.com/messages/t/789428913
https://www.facebook.com/messages/t/789428913
https://www.facebook.com/messages/t/789428913
https://www.facebook.com/messages/t/789428913
https://www.facebook.com/messages/t/789428913
https://www.facebook.com/messages/t/789428913
https://www.facebook.com/messages/t/100004426984696
https://www.facebook.com/messages/t/100004426984696
https://www.facebook.com/messages/t/100004426984696
https://www.facebook.com/messages/t/100004426984696
https://www.facebook.com/messages/t/100004426984696
https://www.facebook.com/messages/t/100004426984696
https://www.facebook.com/messages/t/100006744093691
https://www.facebook.com/messages/t/100006744093691
https://www.facebook.com/messages/t/100006744093691
https://www.facebook.com/messages/t/100006744093691
https://www.facebook.com/messages/t/100006744093691
https://www.facebook.com/messages/t/100006744093691
https://www.facebook.com/messages/t/100000408667372
https://www.facebook.com/messages/t/100000408667372
https://www.facebook.com/messages/t/100000408667372
https://www.facebook.com/messages/t/100000408667372
https://www.facebook.com/messages/t/100000408667372
https://www.facebook.com/messages/t/100000408667372
https://www.facebook.com/messages/t/100001389889908
https://www.facebook.com/messages/t/789428913
https://www.facebook.com/messages/t/100004426984696
https://www.facebook.com/messages/t/100006744093691
https://www.facebook.com/messages/t/100000408667372


 

Saed Watandost  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Youssef Ardalan  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Rezgar Alipanah  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Hossein Pirooti  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

https://www.facebook.com/messages/t/100001389889908
https://www.facebook.com/messages/t/100001389889908
https://www.facebook.com/messages/t/100001389889908
https://www.facebook.com/messages/t/100001389889908
https://www.facebook.com/messages/t/100001389889908
https://www.facebook.com/messages/t/100001389889908
https://www.facebook.com/messages/t/100000555241282
https://www.facebook.com/messages/t/100000555241282
https://www.facebook.com/messages/t/100000555241282
https://www.facebook.com/messages/t/100000555241282
https://www.facebook.com/messages/t/100000555241282
https://www.facebook.com/messages/t/100000555241282
https://www.facebook.com/messages/t/1493169376
https://www.facebook.com/messages/t/1493169376
https://www.facebook.com/messages/t/1493169376
https://www.facebook.com/messages/t/1493169376
https://www.facebook.com/messages/t/1493169376
https://www.facebook.com/messages/t/1493169376
https://www.facebook.com/messages/t/100033009558648
https://www.facebook.com/messages/t/100033009558648
https://www.facebook.com/messages/t/100033009558648
https://www.facebook.com/messages/t/100033009558648
https://www.facebook.com/messages/t/100033009558648
https://www.facebook.com/messages/t/100033009558648
https://www.facebook.com/messages/t/100001373390077
https://www.facebook.com/messages/t/100001389889908
https://www.facebook.com/messages/t/100000555241282
https://www.facebook.com/messages/t/1493169376
https://www.facebook.com/messages/t/100033009558648


 

Khaliq Ahmadnezad  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Shoaib Zakariai  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Habibollah Moradi  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Osman Ramazani  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

https://www.facebook.com/messages/t/100001373390077
https://www.facebook.com/messages/t/100001373390077
https://www.facebook.com/messages/t/100001373390077
https://www.facebook.com/messages/t/100001373390077
https://www.facebook.com/messages/t/100001373390077
https://www.facebook.com/messages/t/100001373390077
https://www.facebook.com/messages/t/100018434299057
https://www.facebook.com/messages/t/100018434299057
https://www.facebook.com/messages/t/100018434299057
https://www.facebook.com/messages/t/100018434299057
https://www.facebook.com/messages/t/100018434299057
https://www.facebook.com/messages/t/100018434299057
https://www.facebook.com/messages/t/1847567075
https://www.facebook.com/messages/t/1847567075
https://www.facebook.com/messages/t/1847567075
https://www.facebook.com/messages/t/1847567075
https://www.facebook.com/messages/t/1847567075
https://www.facebook.com/messages/t/1847567075
https://www.facebook.com/messages/t/100001525422235
https://www.facebook.com/messages/t/100001525422235
https://www.facebook.com/messages/t/100001525422235
https://www.facebook.com/messages/t/100001525422235
https://www.facebook.com/messages/t/100001525422235
https://www.facebook.com/messages/t/100001525422235
https://www.facebook.com/messages/t/100011104538668
https://www.facebook.com/messages/t/100001373390077
https://www.facebook.com/messages/t/100018434299057
https://www.facebook.com/messages/t/1847567075
https://www.facebook.com/messages/t/100001525422235


 

عبداله فخیمی  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Karim Amani  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Hassan Rahmanpanah  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

 

Saeed Amani  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  
Mon  

 

   

https://www.facebook.com/messages/t/100011104538668
https://www.facebook.com/messages/t/100011104538668
https://www.facebook.com/messages/t/100011104538668
https://www.facebook.com/messages/t/100011104538668
https://www.facebook.com/messages/t/100011104538668
https://www.facebook.com/messages/t/100011104538668
https://www.facebook.com/messages/t/100005133849363
https://www.facebook.com/messages/t/100005133849363
https://www.facebook.com/messages/t/100005133849363
https://www.facebook.com/messages/t/100005133849363
https://www.facebook.com/messages/t/100005133849363
https://www.facebook.com/messages/t/100005133849363
https://www.facebook.com/messages/t/100000632015486
https://www.facebook.com/messages/t/100000632015486
https://www.facebook.com/messages/t/100000632015486
https://www.facebook.com/messages/t/100000632015486
https://www.facebook.com/messages/t/100000632015486
https://www.facebook.com/messages/t/100000632015486
https://www.facebook.com/messages/t/100000562450830
https://www.facebook.com/messages/t/100000562450830
https://www.facebook.com/messages/t/100000562450830
https://www.facebook.com/messages/t/100000562450830
https://www.facebook.com/messages/t/100000562450830
https://www.facebook.com/messages/t/100000562450830
https://www.facebook.com/messages/t/100000450800357
https://www.facebook.com/messages/t/100011104538668
https://www.facebook.com/messages/t/100005133849363
https://www.facebook.com/messages/t/100000632015486
https://www.facebook.com/messages/t/100000562450830


 

ابراهیم علیزاده  

می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوشیالیستی باور دارید سوال اول در کشورهای 

بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه مدت زمان ؟  

===========================================================================================================  

  

 new friend or I need your ip!                    !نیو فرنت " که بیشتر بوی "ای پیتو می خواهم"را دارد" 

 

 

You have a new friend suggestion: Ahmad Azizpour. 

 

1d 

 

  

  

o  

 

You have a new friend suggestion: Amed Sharifi. 

 

3d 

https://www.facebook.com/messages/t/100000450800357
https://www.facebook.com/messages/t/100000450800357
https://www.facebook.com/messages/t/100000450800357
https://www.facebook.com/messages/t/100000450800357
https://www.facebook.com/messages/t/100000450800357
https://www.facebook.com/messages/t/100000450800357
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/amed.sharifi.1?notif_id=1551517602948715&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/amed.sharifi.1?notif_id=1551517602948715&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/amed.sharifi.1?notif_id=1551517602948715&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/amed.sharifi.1?notif_id=1551517602948715&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/amed.sharifi.1?notif_id=1551517602948715&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/messages/t/100000450800357
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/amed.sharifi.1?notif_id=1551517602948715&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/amed.sharifi.1?notif_id=1551517602948715&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ahmad.azizpour.581?notif_id=1551641810400349&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/amed.sharifi.1?notif_id=1551517602948715&notif_t=pymk_email&ref=notif


 

  

  

o  

 

You have a new friend suggestion: Ata Kholghi. 

 

3d 

 

  

  

o  

 

Your new notifications are now sorted to help you see what's most important to you. Learn more. 

 

1w 

 

  

  

o  

 

You have a new friend suggestion: Yahya Davandari. 

 

1w 

https://www.facebook.com/ata.kholghi.1?notif_id=1551442938987566&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ata.kholghi.1?notif_id=1551442938987566&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ata.kholghi.1?notif_id=1551442938987566&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ata.kholghi.1?notif_id=1551442938987566&notif_t=pymk_email&ref=notif
https://www.facebook.com/ata.kholghi.1?notif_id=1551442938987566&notif_t=pymk_email&ref=notif
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