اﮔـﺮ ﻣـﺎرﮐﺲ زﻧـﺪه ﺑـﻮد در ﺑـﺎره
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﭼﻪ
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ؟
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۳۰) ۷۴ :ﻣﻬﺮ (۱٣۹۷

دﯾﺸﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺠﺪد »ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت« را ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم و ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺮدم و آﻣﻮﺧﺘﻢ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﻠﻪ ی
ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﺪ ﮐﻪ در درﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻀﺎد
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت و ﻻﯾﻪﻫﺎی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درک اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻠّﯽ وﻗﺎﯾﻊ
ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در اﯾﻦ روزﻫﺎ وزﯾﺮان دﯾﮕﺮی از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ی ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده اﻧﺪ ،دﯾﮕﺮان اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﻋﻠﺖ
اﺳﺘﻌﻔﺎی وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را
ﮔﻮﯾﺎ »ﺣﯿﺚ اﺧﻼﻗﯽ« ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان او را ﻣﺪاﻓﻊ »ﻗﺎﻧﻮن« داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﻪ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ« در اﯾﺮانِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﻋﻠﺖ »ﺳﻄﺢ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه از ﺣﯿﺚ اﺧﻼﻗﯽ« ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ و »زار
زدنِ« )ﻣﺎرﮐﺲ( اوﺳﺖ؟ و ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ،ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻗﻄﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژوازی ﺣﺎﮐﻢ در ﻫﻤﻪ ی ﻻﯾﻪﻫﺎی آن در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای آن دوران در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮوﻗﺎﯾﻊ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ی ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد؟
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ژوﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ای ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﭼﺎپ رﯾﺰ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﺸﻢ ﮐﻬﻨﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎ دم دم ﻫﺎی ﺻﺒﺢ ﻧﻤﯽﮔﺬارد؟

وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ اﺛﺮ داﻫﯿﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی آن ﺑﺮای درک ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در

اﯾﺮان و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻮدهای ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ در
اﯾﺮان اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت و
ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮرژوازی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن را از ﻧﯿﺎز و
ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮده
ﻫﺎی دﻫﻘﺎن و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ »اﺳﺐ ﮔﺎری ﻋﻠﻮﯾﻪ ی
ﺧﺎﻧﻢ« )ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن ﮐﺸﯿﺪن ﮔﺎری در ﮔﻞ
ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮرژوازی در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری آن آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮرژوازی را در ﻫﻤﻪ ی اﺑﻌﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺎﭘﺎرت اول ﭘﺲ
از ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺑﻮرژوازی ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»در زﻣﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ در ده ﻣﮑﻤﻞ رﻗﺎﺑﺖ
آزاد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﻮد .. .ﻣﺮزﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎ
ﺳﻨﮕﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮرژوازی ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺠﻮم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد .وﻟﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺟﺎی ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ را رﺑﺎﺧﻮاران ﺷﻬﺮی ،ﺟﺎی ﻋﻮارض
ﻓﺌﻮداﻟﯽ زﻣﯿﻦ را رﻫﻦ و ﺟﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ را ﺳﺮاﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻮرژوازی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) «.. .ص .(104
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دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺳﺘﺎ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮی را ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ ،از
دﺳﺘﺸﺎن ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺮان
ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و  ..را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
آن وﻗﺖ زﯾﺪ آﺑﺎدی ﻫﺎ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد را “ﭼﭗ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ،
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎرزه ی اﻋﺘﺮاﺿﯽ -اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ را »از
دﻟﻬﺮۀ آﯾﻨﺪۀ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﻨﺪ آورﻧﺪ« )ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ص (97
و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺑﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ و رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺎرت و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن را
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدی -ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ روز
از ﻧﻮ ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺘﯿﻦ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ی اﻋﺘﺮﺿﯽ-
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺪون ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ و ﭼﭗ روی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و
ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و »دروازه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺎﮔﺸﻮده را« ﻣﯽ
ﮔﺸﺎﯾﺪ )اط ،ﺑﺎ ﭘﭽﭙﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ( .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘﯿﺶ روﺳﺖ
ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻪ دارای دورﻧﻤﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ -ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.

ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬار ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﮐﻢ درد و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺪون ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺒﺮد ﺳﺮدرﮔﻢ وﺳﺮﮔﺸﺘﻪ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .راه ﺣﻞﻫﺎی ﺑﻮرژوآﻣﺎﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﻠﻄﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺑﻮرژاﻣﺂﺑﺎﻧﻪ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ را
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎرزان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺖ
و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻀﻤﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺮ روز ﺷﻔﺎفﺗﺮ وﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮔــﺮدد .ﻣﺒــﺎرزان ﺧﻮاﺳــﺘﺎر آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﻗﺘﺼــﺎد ﺳﯿﺎﺳــﯽ-
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داده ﺷﻮد.
ﻃﺮح اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه در ﺟﺮﯾﺎن »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ«آن ﻫﺎ در
ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان آن زﻧﺠﯿﺮه ی ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺒﺎرزان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دور ﻣﺤﻮر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮد را
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ
– ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ب – را ﺗﻨﻈﯿﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑــﻮرژوازی ﺣــﺎﮐﻢ داﺧﻠــﯽ و ﻣﺘﺤــﺪان ﺧــﺎرﺟﯽ آن در ﻣﺤﺎﻓــﻞ ﻣــﺎﻟﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در
اﯾﺮان ﻗﺮاردﻫﻨﺪ .دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ!
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