ﺧـﺮده ﮐـﺎری در اﻧـﺪﯾﺸﻪ» ،ﺳـﻮزن
دوزی ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ« اﺳﺖ
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره) ۲۳:آدﯾﻨﻪ  ۱۷ﺧﺮداد  ۷ – ۱٣۹٨ژوﺋﻦ (۲۰۱۹

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ

دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ« اﺧﯿﺮاً اﺑﺮازﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .دو اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﻫﻨﻮز در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر اﺳﺖ.

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ« درﺑﺎره ی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ٬٬اوﺑﺮ ٬٬ﭘﺮﺳﺸﯽ
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ) ،(۱ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪی ای را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﺴﯽ
راﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اروﭘﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ
ﺟﺪی اﺳﺖ .ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و
ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ٬٬ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻮدورزی ٬٬ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻞ در رواﺑﻂ و ارﺗﺒﺎط
اراﯾﻪ دﻫﺪ .اﮐﻨﻮن
و در دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
آن را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.

ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ درآﻣﺪ ،ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و
ﻏﯿﺮه .ﺑﺮای
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن »ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ« در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال در اﯾﺮان،

ﺑﺮوز ﺷﮑﻞ اروﭘﺎﯾﯽ آن
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ٬٬اوﺑﺮ ٬٬ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮح ﺷﺪه در زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺑﺮازﻧﻈﺮ دوم ،ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗـﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪن
درﺳﺘﯽ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم
)(۲

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ
درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﻫﺪف اﺳﺖ.

از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ داده ی را ﺑﺎﯾﺪ ارج ﻧﻬﺎد .زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ.

اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪه ﯾﺎد ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری در اردیﺑﻬﺸﺖ  ۱۳۵۸در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ
اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻗﺮارداد ﻋﺪم
ﺗﻌﺮض اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ«!
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣﺮداد  ۱۳۹۶در ﺳﺎﯾﺖ »ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮاﻧﯽ« ]اﯾﺮان؟[
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ!

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ذﻫﻦ ِ ﺧﻮدم ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ »آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ« را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ٬٬رﻓﯿﻖ ٬٬ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او
را رﻓﯿﻖ ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻢ،
زﯾﺮا دﻟﺴﻮزی او ﺑﺮای ﺿﺒﻂ و اراﯾﻪ ی دﻗﯿﻖِ ﮔﻮﺷﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب ﺗﻮده

اﯾﺮان ،ﻧﺸﺎن ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم در ﺗﺸﺨﯿﺺ راﺑﻄﻪ ی
ﻋﺎﻃﻔﯽ در
اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

ﭘﺬﯾﺮش »آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﯿﻘﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
اﻧﺘﻘﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهای
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ٬٬ﭼﭗ ٬٬در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﺳﻠﻮب ﮐﺎرﮐﺮدِ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮدهای ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﻠﻮب ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻋﻤﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر »ﺳﻮزن دوزی ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ« ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ

اﺳﻠﻮب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک وﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﭘﺪﯾﺪه،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪی و
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ای اﺳﺖ در روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪه
ی ﻣﺸﺨﺺ ،در روﻧﺪ
ﺷﺪن آن .ﺑﻮد ﻟﺤﻈﻪ ی ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﺮﺷﯽ از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در
وﺿﻊ ﺛﺒﺎت و ﻣﻨﺠﻤﺪ
ﺷﺪه ی اش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن راﺑﻄﻪ ﻟﺤﻈﻪ را
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه
ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درک ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه
درک ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎی )دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،راه ﺷﻨﺎﺧﺖ راه ﺣﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی درﯾﺎﻓﺖ روﻧﺪ
رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﭘﺪﯾﺪه ی ٬٬اوﺑﺮ ٬٬ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ درک
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن در روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﻫﻤﻪ ی ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎرج از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺠﺮﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﻧﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﻫﻤﻮزاﭘﯿﻨﺲ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮزاﭘﯿﻨﺲ زاﭘﯿﻨﺲ در
دورانِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻨﺎﺧﺖ از ٬٬اﻧﺴﺎن ٬٬اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻏﯿﺮﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺮﺧﻮردی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ درک ﻧﺸﺪه
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻟﺬا ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﺜﺒﺖ و »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را »ارﺗﺠﺎﻋﯽ« ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻫﺰاران ﻧﻈﺮ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن »ﺗﮑﺜﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻋﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ای از اﻣﮑﺎن ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اراﯾﻪ دﻫﺪ؟

ﺑﺮرﺳﯽ ِ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ آن
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻋﻠﻤﯽ -ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺎر در ﻣﯽآﯾﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ در ﮐﺪام دوران رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان و

در ﺻﺤﻨﻪ ی
ﺟﻬﺎﻧﯽ وﻗﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﭘﺪﯾﺪه اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ٬٬ﺷﮑﻞ٬٬
ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ِ ﮐﻠﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ِ
ﻣﻀﻤﻮن
روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﺪﯾﺪه ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ آن ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ» ،روﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﮑﻞ
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد ﮐﻪ »ﺗﮑﺜﺮ ِ« اﻧﻮاع آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪل ﮔﺮدد؛ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راﺑﻄﻪ ی ﺷﮑﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ«،
»ﺑﺮادرﮐﺸﯽ«،
اﺧﺘﻼﻓﺎت »ﺷﯿﻌﯽ و ﺳﻨﯽ« و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درک واﻗﻌﯿﺖ
ﻋﻤﺪه درک ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﻮز

اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ و
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ آن ﮐﻪ در ﺳﻮدان در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،در
دوران ﻧﺒﺮد
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺤﺪان داﺧﻠﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ دﻫﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ
دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی آزادی و ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ،و ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ی
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ .ﻟﺬا ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده

اﯾﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
دوران ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺿﺮوری ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﺳﻮدان ،ﻣﺼﺮ و ﻫﻤﻪ ی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از آنﻫﺎ
در اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻪ ﺷﮑﻞ »روﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ« و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت »ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ« و دﯾﮕﺮ
ﻇﺎﻫﺮاﻣﺮ در ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎن داد و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ
ﺑﺮ روی روﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺪﯾﺪه ی اﻧﻘﻼب
ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷
ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺮی ﮐﻪ درک ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی
آن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺮازﻧﻈﺮ درﺑﺎره ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﺿﺮوری زﯾﺮا
ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮاﺗﺮ
از اﯾﺮان .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ در اﯾﺮان در ﻋﯿﻦ ﺣﻞ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و
ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
و آزاد ﺳﺎزی دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺎرزه ی رﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در آن
»ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان« ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻧﺰد آن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای

»ﻫﯿﭽﮕﺎه وارد ﺟﻨﮓ
ﻧﺸﻮد« را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد.

–

 -۱ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﺸﺨﺺ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ،ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ “اوﺑﺮ” ﯾﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﺑﺘﺪای
ﮐﺎر ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮑﺴﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻻن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ارزاﻧﺘﺮ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ( و
ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ
آژاﻧﺴﻬﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
راﻧﻨﺪه ﻫﺎی آن اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻘﺮا ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ “اوﺑﺮ” ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﮑﺎری آژاﻧﺴﻬﺎ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر “اوﺑﺮ”
 -۱در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 -۲ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺳﻮم

ﺑﺎ “اوﺑﺮ” و آژاﻧﺴﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯿﮑﻨﺪ ؟ در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﮐﺪاﻣﯿﮏ را اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ را
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺒﯿﻨﺪ ؟

 -۲اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ از اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان را ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﺪ

اﻧﻘﻼب  ۵۷ﭼﻮن روﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ در اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﯿﺮد را ﺑﯿﺪار

ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
واداﺷﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺖ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺪاری ﻣﻠﯽ
ﮔﺮاﺋﯽ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﺑﯿﺪاری اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻓﺮا -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮدﺑﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺑﻪ
آراﻣﺸﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
.در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﻠﯽ
ﮔﺮاﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ ﺑﻮد ﻇﻬﻮر ﮐﺮد در ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺮاﮐﺶ و
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﭼﻮن از
ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮوﻧﺪاد آن
ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻮد در ﻋﺮاق
و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن
ﺗﻮازن ﻗﻮا ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺟﻨﮓ ﺑﺮادر ﮐﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﺎﺷﯽ
از اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺗﻠﻒ
ﺷﺪ )اﻟﺒﺘﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺟﻠﻮی
ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﺧﺮد
ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮕﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۵۸دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه اﻧﻘﻼب
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻗﺮارداد ﻋﺪم ﺗﻌﺮض اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻮده -اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ درﻣﺮداد ۹۶
در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ(
اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺮاق ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮدی در ﺷﻤﺎل و و ﺷﯿﻌﻮی در
ﺟﻨﻮب اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺮس در
وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻤﺎن
ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﮑﻤﮏ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪام ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
رژﯾﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻼﺣﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در ﯾﻤﻦ
و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻋﯿﺎﻧﺘﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻇﻬﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﺮان

ﺟﻨﺒﺶ دو ﺧﺮداد  ۷۶در اداﻣﻪ  ۵۷ﺑﻮد و ﺗﺪاوم آن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ
ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ در ﻏﻠﯿﺎن
و ﺟﻮش و ﺧﺮوش اداﻣﻪ دارد  .اﺗﻔﺎﻗﺎت  ۷۸و  ۸۸ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺣﺒﺎب
از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ  .در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﮔﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ
ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮدر
راﺳﺶ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻧﻤﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪا ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﭼﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ  .ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
درروﺣﯿﺎت ﻣﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﺪاری آﻧﻬﺎ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺸﻒ ﺷﻮد .

اﻣﺎ درﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ روز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز
ﺟﻨﮓ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﮕﺎه وارد ﺟﻨﮓ
ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯿﺪارد .

