ﭘﺎرادوﮐﺴـــﯽ ﺑﻨـــﺎم »دوﻟـــﺖ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ«! از ﺗﻘﯽ روزﺑﻪ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۸ﻣﺎرس ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در
ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دو روﯾﮑﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
اوﻟﯽ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت و رﻫﺎﺋﯽ از آن را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت و ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﻗﺪرت ﺟﺴﺘﺠﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ رﻫﺎﺋﯽ را در
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن.
از ﻣﻨﻈﺮﯾﮏ روﯾﮑﺮدﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺿﺪﻗﺪرت در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﯿﻒ ﺑﻨﺪی
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ*» :ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ
رادﯾﮑﺎل را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﺪرت و
ﻣﺒﺎرزات ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻗﺮارداد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری و
دوﻟﺖ ﺳﺎﻻری ﺧﺎدم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد و
ﮔﺮداﻧﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرارزان زﻧﺎن
و ﭼﻪ ﺣﺘﯽ از ﮐﺎرﻣﺠﺎﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺪون دﺳﺘﻤﺰدزﻧﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺴﻞ و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،و ﻧﯿﺰ ﮐﻼ ﮐﺎﻻﺋﯽ
ﮐﺮدن ﺣﻨﯿﺴﯿﺖ و ﺗﻦ ﺑﻪ اﺑﮋه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت اﻋﻢ از ﮐﻼن و ﯾﺎ ﺧﺮد ،ﺗﺤﺖ
ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮاردارد«.
اﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻬﺎب ﺑﺮﻫﺎن* از ﺧﻼل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺰ ،دوﻟﺘﯽ
ﺑﻨﺎم دوﻟﺖ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﺑﺮآورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاراﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت )
ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ( ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮردزﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ» :دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ »ﻣﻌﺎرض
و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ) زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ و روﺑﻨﺎﺋﯽ(
ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﭘﺪر ﺳﺎﻻری در ﻫﺮ ﺳﻮراخ و ﺳﻨﺒﻪ و ﭘﺴﺘﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ« اﺳﺖ«.
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و او ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و

ﻋﻤﻠﮑﺮدﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮی ﺷﯿﺮﻓﻬﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﮑﺸﺪ،
در ﺗﺰ دﯾﮕﺮی وﻇﺎﯾﻒ آن را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
» زﯾﺮﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی زﻧﺎن ﭼﻪ در
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و
زاﯾﺸﮕﺎه و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن دزدی و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺗﺒﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و ﺗﺮس و ﻓﺮار از ﻣﺠﺎزات ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ آن ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮس از
ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﻪ ﮐﺎری ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ« .ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎﺋﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اوﻻ اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺟﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻫﻢ
ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ )ﻧﻘﺪا ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮای ﯾﮏ دوﻟﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮔﺮا و ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
دوﻟﺖ ﻫﺎ ﭼﻪ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ و ﭼﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻮداﯾﺮان و در ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( و ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و زﻧﺪان ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﻪ ﮐﺎری ﻫﺎ ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﺳﻢ آن را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻧﺎﻣﯿﺪ .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﮔﺮ
واﻗﻌﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺑﺎﻻ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﻤﺎل اﺗﻮرﯾﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻨﺪ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد ) اﮔﺮ ﭘﺎی ﭼﻤﺎق و زﻧﺪان و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻨﺪﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺧﻮد را
ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﺮﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮﻓﺸﺎرﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮان ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده آن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻟﻮث و ﺗﺒﺎه ﮐﺮدن اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﭼﻨﺎن دوﻟﺘﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺻﻮرﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان در ﺟﺎی ﺧﻮد واﺟﺪاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻢ ﮐﺮد،
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮداﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه از ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن و ﺗﺤﻤﯿﻞ آن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺮآن ﻫﺎ ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت در ﺳﻄﻮح
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﺑﺮﺧﻮردﮐﺮد واﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎری ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺳﺎزﻧﺪه از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ
 .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرداﺑﺰاری و از ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﯾﺮﺑﺎز در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی

اﺳﺘﺒﺪادی ﻫﻤﻮاره ﺟﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و»
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن« از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪه ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﻗﺮارداده اﺳﺖ.
ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺳﻄﺢ
ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘــﻮﻗﯽ ﻓﺮاﺗﺮﺑــﺮود و ﺑــﻪ ژرﻓــﺎ و ﻋﻮاﻣــﻞ رﯾﺸــﻪ ای ﺗــﺮ و
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﺪه آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﻢ ﻓﺮاﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺰﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﻧﺪارد .آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺎﻟﻪ از »دوﻟﺖ واﻗﻌﺎ ﻻﺋﯿﮏ« ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﺰﻫﺎ
در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ﺳﻮای راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ،اﯾﻀﺎ ﻫﺮﻧﻮع دوﻟﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﺎﯾﺺ آن ﻫﺎﺳﺖ ،دراﯾﻦ ﺗﺰﻫﺎ ﻣﻐﻔﻮل
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺧﻮدﺗﺰﻫﺎ ﺑﺮ
دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎدی و ﺑﺮی از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﮐﻪ وﺟﻮدﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد
و اﻟﺒﺘﻪ ازﻧﻮع اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ودارای
»رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﯿﻢ ،ﮐﻨﻪ
»ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ« ﻧﻬﻔﺘﻪ درآن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺪرت و
اﻋﻤـﺎل ﻗـﺪرت و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزی از ﺑـﺎﻻ و اﻣﺜـﺎل آن ،ﺑـﺎ ﻣﺮدﺳـﺎﻻری
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد.
ﻓﺸﺎرﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﯾﮏ
ﭼﯿﺰاﺳﺖ ،دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺘﯽ ﺷﺪن آن ﭼﯿﺰدﯾﮕﺮ .دوﻟﺖ وﻟﻮ
ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮﺳﺮ از ﻓﻤﻨﯿﺴﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﺒﺎرﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
دوﻟﺘﯽ« ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﺑﺎﻻ … ﺑﻮﺟﻮدآورد .ﻫﻤﺬات ﭘﻨﺪاری ﻣﺪاﻓﻌﺎن
رﻫﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ »رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ « ،اﮔﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﻮد اوج ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﻮد!
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