ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازان اﻧﻔﻌﺎل
اﺣﻤﺪ زﻳﺪﺁﺑﺎدی -ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار
اﺣﻤﺪ زﻳﺪﺁﺑﺎدی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای در "روز" ﺑﻪ درس هﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد آﻪ از
ﺗﺤﻮﻻت هﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ درس هﺎ ﺧﻼﺻﻪ اﻳﺮان "ﺑﻄﻮر ﮔﺮﻳﺰ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ" وارد "ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ" ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪای آﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﺁن "ﺁﻳﻨﺪﻩای روﺷﻦ" در
اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﺁﻧﺎن آﻪ در ﻟﺤﻈﻪ آﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺟﻠﻮی
ورود ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ "ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ" را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ اﺻﻠﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
"ﺁﻳﻨﺪﻩ روﺷﻦ" ﺗﺨﻴﻠﯽ ﭘﺲ از ﺁن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺖ آﻨﺪﻩ ﺣﺮف هﺎی زﻳﺪﺁﺑﺎدی اﺳﺖ آﻪ
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﭘﻴﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎی وی و در ﻟﻔﺎﻓﻪ
ﺑﺤﺚ هﺎی ﺗﺌﻮرﻳﻚ و روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .رواﻳﺘﯽ دﻳﮕﺮی از هﻤﻴﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﯽ
ﺗﻮان هﻢ اآﻨﻮن ﺑﺮ روی رادﻳﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮔﻮش داد .ﺁﻧﺠﺎ آﻪ زﻳﺪﺁﺑﺎدی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ ﮔﻮﻳﺎ
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪن هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻳﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل او ﺷﺎﻳﺪ هﻢ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻴﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن اﻳﺮان را ﺑﻴﺸﺘﺮ وارد "ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ" ﻣﯽ آﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺁن "ﺁﻳﻨﺪﻩ روﺷﻦ"
ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ رﺳﻴﺪ.
زﻳﺪﺁﺑﺎدی ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای ﺣﻴﺮت ﺁور و در ﺟﻤﻼﺗﯽ آﻪ از ﺳﺮاﭘﺎی ﺁن ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ،ﺧﻮﻧﺴﺮدی و
اﻧﻔﻌﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻜﺎن هﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ آﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺨﺼﯽ آﻪ ﺁن را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻨﺪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ زﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ" :ﭼﻪ ﻣﻌﻴﻦ رﺉﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭼﻪ هﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻳﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رﺉﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮﻧﺪ ،در اﺻﻞ ورود ﺑﻪ ﺁن ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارم،
اﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺁن ﺗﺮدﻳﺪ دارم ،ﻣﻴﺰان هﺰﻳﻨﻪ هﺎﻳﯽ اﺳﺖ آﻪ رﺉﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪن هﺮ ﻳﻚ از
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ".اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ درﺑﺎرﻩ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و او
از ﺑﻘﻴﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮ ﺑﻮد ﭼﺮا آﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻴﻦ "ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم آﻪ ورودش ﺑﻪ آﺎخ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری هﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ در ﭘﯽ ﻣﯽ داﺷﺖ".
زﻳﺪﺁﺑﺎدی ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻤﯽ دهﺪ :ﭼﺮا اﻳﺮان ﺑﻄﻮر ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ وارد ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ ﺷﻮد؟ و ﭼﺮا ﭘﺲ
از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩای روﺷﻦ ﺧﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ؟ آﺪام ﺗﺤﻠﻴﻞ ،آﺪام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ؟
ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮی از هﻤﻴﻦ ﻧﮕﺮش اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﯽ دﻳﮕﺮ از ﻧﻴﺮوهﺎی اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺧﺎرج از
آﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ ﻣﺪﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ "ﺷﺮاﻳﻂ" اﻳﺮان ﮔﻮﻳﺎ اﺟﺎزﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ را
ﻧﻤﯽ دهﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ هﺮآﺲ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮی ﭼﻨﺪان ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁن ﻋﻤﻞ آﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﺁﻧﺎن اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
وزن ﺧﻮد را ﺑﻪ هﺮ آﺲ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ
آﺮد .اﺳﺘﺪﻻلهﺎی اآﺜﺮ ﮔﺮوﻩ هﺎی اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪای از هﻤﻴﻦ
اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ آﻪ ﺑﻨﻴﺎدا ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩهﺎی زﻳﺪﺁﺑﺎدی ﻧﺪارد.

ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ آﻪ زﻳﺪﺁﺑﺎدی و ﻧﮕﻬﺪار و آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁن هﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺌﻮری
ﭘﺮدازان ﭼﭗ اﻧﺪﻳﺶ و رﻓﺮﻣﻴﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻠﯽ ﺟﺒﺮﮔﺮا
"ﺷﺮاﻳﻂ" و ﺗﺎرﻳﺦ را از "ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم" ﺟﺪا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺟﺪا ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .اﻳﻨﻜﻪ "ﺷﺮاﻳﻂ" و
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻓﺮدا ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻳﺎ هﺮآﺲ دﻳﮕﺮ اﺟﺎزﻩ ﺧﻮاهﺪ داد ﻳﺎ اﺟﺎزﻩ
ﻧﺨﻮاهﺪ داد آﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ را ﻣﺜﻼ در ﺻﻮرت رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻴﺶ ﺑﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
"ﻣﺒﺎرزﻩ" اﻣﺮوز و ﻓﺮدای ﻣﺮدم دارد" .ﺷﺮاﻳﻂ" ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﻧﺪ و ﺑﻮﺟﻮد

ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ .ﻣﺮدم هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺷﺮاﻳﻂ را و ﺗﺎرﻳﺦ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺷﺎن ﺑﻠﻜﻪ
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺎن .ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺮوز ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻳﺎ اﻧﻔﻌﺎل دﻳﺮوز ﻣﺎﺳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮدا ﻧﻴﺰ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻳﺎ اﻧﻔﻌﺎل اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺁن دﺳﺘﯽ آﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﻪ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اآﻨﻮن ﺑﺮای رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری او ﺧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻜﯽ ﺑﻪ هﻴﭻ
ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و هﻴﭻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ از اﻧﻔﻌﺎل دﻳﺮوز ﻣﺎ ﺑﻮد و اﻳﻨﻜﻪ هﻤﻴﻦ
دﺳﺖ ﻓﺮدا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮاری "دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ" را ﭘﻴﺎدﻩ آﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻳﺎ اﻧﻔﻌﺎل
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮدا ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای ﻓﺮدا ،ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺣﺎﻣﻴﺎن
وی اﺟﺎزﻩ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪهﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ او اﻳﺴﺘﺎد و ﻣﺒﺎرزﻩ آﺮد
وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎﻓﯽ هﺎی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ از ﺳﺮاﺷﻴﺐ و "ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ" ای آﻪ ﺑﻪ ﺁن وارد ﺷﺪﻩ اﻳﻢ
هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ.
***
ﻳﻜﯽ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﯽ هﺎی ﺑﻴﻨﺸﯽ آﻪ زﻳﺪﺁﺑﺎدی و ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺁن را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ
ﻣﺨﻠﻮط آﺮدن روﻧﺪهﺎی دراز ﻣﺪت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎ روﻧﺪهﺎی آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و ﻣﺠﺪدا ﺟﺪا آﺮدن ﺁن از
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻞ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ آﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ وارد "ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ" ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ و
ﭘﺲ از ﺁن "ﺁﻳﻨﺪﻩای روﺷﻦ" در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ادﻋﺎ در ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ دارای ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ .زﻳﺮا هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ در درون ﺧﻮد
ﺗﻀﺎدهﺎﻳﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد آﻪ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻀﺎدهﺎ راﻩ را ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺁن
هﻤﻮار ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاردی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻠﻖ هﺎ وارد ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ هﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ ﭘﺲ
از ﺁن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ااﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ ای ﮔﺰاف ،ﺁﻳﻨﺪﻩای دﻳﮕﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ رﻗﻢ
ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎری هﻢ دارﻳﻢ آﻪ ﺧﻠﻖ هﺎ وارد ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ هﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ دﻳﮕﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﺁن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺪن هﺎی ﻋﻈﻴﻤﯽ آﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ و اﻣﺮوز
اﺛﺮی از ﺁﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮاﺛﺮ ورود ﺑﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻳﻜﯽ از هﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ هﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺮون
رﻓﺖ از ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ هﺰﻳﻨﻪای آﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮوج از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻩ
ﭼﺎﻟﻪهﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮔﺰاف ﺑﻮدﻩ آﻪ هﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪی را ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ ﻣﯽ اﻧﺪازد .در هﻤﻴﻦ
ﺳﺪﻩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن هﻴﺘﻠﺮ و ورود ﻣﺮدم ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ "ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ" ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ اﻟﺒﺘﻪ در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺁن ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم ﺁﻟﻤﺎن "ﺁﻳﻨﺪﻩای روﺷﻦ ﺗﺮ" ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای
ﺁﻧﺎن و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن؟
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮد را و ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ هﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﯽ
آﻨﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺁﻳﻨﺪﻩای روﺷﻦ ﺗﺮ هﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ دﺳﺖ هﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ
و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻨﺎم دﻳﺪن دورﺗﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل هﺎ ﻧﺎﺗﻮان از درك ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮورت هﺎ هﺴﺘﻨﺪ.

