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 دمییوضعیت اپ باب در

 ، ترجمه: نوید نزهتلن بدیوآ

 

چندان هم استتننایی نیتتتا از   گیری ویروسی آن، با مشخصه همه از همان ابتدا بر این باور بودم که وضعیت کنونی

انتوا  آنفلتوانزا،    ستایر حتی اگر نخواهیم به - ۱های ابوال و سارسگیری )ویروسی( ایدز بگیر تا آنفلوانزای پرندگان و ویروسهمه

همگتی   -از درمان آن عاجزنتد  دیگر ها همبیوتیکاشاره کنیم که آنتیبیماری سل  ی ازانوا  نوظهوربازگشت دوباره سرخک یا 

های مرگبار و جدی )منل ایدز با چندین میلیون کشته( محصول ناگزیر درآمیختگی بازار جهتانی  اند که اپیدمیبه ما نشان داده

بته   های ضتروری استتا  محروم از امکانات پزشکی و همچنین فقدان انضباطی جهانی در رابطه با واکتیناسیون با مناطق وسیع

شتدت  غترب را بته   موستوم بته   مرفه و در آسایش نتبتاًجهان  جاری، دمییگذشته از این واقعیت که وضعیت اپ و همین اعتبار

 متوجی بته  های اجتماعی بدیعی نیتت، اما در رسانهواقعیتی که به خودی خود واجد هیچ معنا و اهمیت - تحت تأثیر قرار داده

بتدیهی  اقدامات  فراتر از این بار به چه دلیل باید ردمکک نمیدر -دامن زدهو بالهت  خوانیاز مرثیه برانگیز و منزجرکنندهشک

و  دانتتت خود را تافته جدابافتته   ویروس در نبود میزبان جدید، رفتنبینازبرای  الزم زمان تر از مدتطوالنی البته و محافظتی

 اردای پناه ببه گوشه

سروکار « جدید در جهان معاصر ایپدیده»ها گذشته، نام اصلی اپیدمی جاری خود به یک تعبیر حکایت از آن دارد که با از این

ایتن شناسته از    «گتی باره دو»است؛ نامی که به  ،«۲تنفتی و شدید سندروم حاد»، به معنای ۲نداریما نام اصلی بیماری سارس

اولتین  »ایتن بیمتاری   بته  در گوشه و کنار دنیا شیو  پیدا کردا در آن زمتان،   ۲۰۰۳که در بهار  اشاره دارد ۱پی اپیدمی سارس

ای اساستا جدیتد یتا    پدیتده ن ا بنابراین واضح است که اپیدمی کنونی به هیچ عنواگفتندمی« یکموبیماری ناشناخته قرن بیتت
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محتوب کردا این قضتیه تتا   توان آن را فرزند خلف نمونه اول سابقه نیتت؛ بلکه دومین از نو  خود در قرن اخیر است و میبی

بینتی ایتن اپیتدمی، عتدم تتأمین متالی       بدان حد واضح است که امروز تنها انتقاد جدی وارده بر مقامات در رابطه با بحث پیش

در دسترس  ۲کم ابزاری درست و حتابی برای اقدام علیه سارس، دست۱توانتت در پی ظهور سارسست که میا هاییپژوهش

 جهان پزشکی قرار دهدا

 آیتد از دستم برنمی ، کاریکردن خودم در خانه، جز تالش برای ایزولهیهر کس دیگر همچونکردم گمان میمن نیز بنابراین، 

د، پایبنتدی بته نظتم و    کتنما در ایتن متور   تشویق جز آنکه دیگران را به انجام همین کار و البته حرفی هم برای گفتن نداشتم 

که بتیش از   آوردفراهم می همه کتانیتر است، چرا که پشتیبانی و حفاظت الزم را برای سخت از همه ضروریوانضباطی سفت

کادر پزشکی که متتقیما در خط مقتدم حاضترند و بایتد بتواننتد بتر       همهوهله اول،  همه در معرض ابتال هتتند: طبیعتا و در

کته بتیش از همته ضتعیف و      کتتانی د؛ همچنتین  ، حتاب باز کننت یانجمله از جانب مبتالایت قاطعانه مقرراتی انضباطی، ازرع

البته تمامی کتانی که نتاگزیر از رفتتن   ؛ و ندها تحت مراقبتخصوص کتانی که در آسایشگاهپذیرند، مانند سالمندان و بهآسیب

اطاعتت   «دیت در خانته بمان »از فرمتان   توانندیکه م یانضباط کتانخرندا به سر کار هتتند و خطر سرایت و ابتال را به جان می

 نیت اصال ندارنتد تتا بتا همته ا     ایدارند  «یاخانه»زحمت که به یکتان یبرا یلیوسا نهادنشیو پ افتنیهمراه شود با  دیکنند با

 اممکن باشد هایراهتواند یکی از ا میهدر این مورد، مصادره عمومی هتلکنندا  دایپ یاوصاف بتوانند سرپناه امن

تتالش جتدی    کم در نگاه اول متتتلزم هتیچ  یابد، اما دستپیش ضرورت میازعمل به این وظایف هر روز بیشدرست است که 

ختوانم و  جمله در حلقه اطرافیتان نتزدیکم، مطالتب فراوانتی متی     این روزها، از ولینیتتا  ی جدیدفکر تحلیلی یا تأسیس طرز

چون و چرایشتان در توصتیف   بی ضعف هواسطهو هم ب آشفتگی و سراسیمگی عیان آنان؛ هم از بابت کردهشنوم که پریشانم می

  ستاا قد پیچیدگیوضعیتی که در نهایت ساده و فا، بریمسر میهوضعیتی که در آن ب
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یتک   گیرند، امتا همگتی  انگیز اشکال مختلفی به خود میهای رقتخواهیهای قاطعانه و فرجامبینانه، سرزنشاین اظهارات کوته

ست که نتبت به سادگی هولناک وضعیت اپیدمی کنونی و فقدان هر نو  بداعتی ا اعتنایی شگرفیبی نقطه اشتراک دارند و آن

شوند که در واقع صرفا همتان اقتداماتی را   های حاکم میجهت شیفته و سرسپرده قدرتخود و بیبرخی بی انداداشتهدر آن روا 

 شوند کته آن اند که ماهیت پدیده بر آنان تحمیل کردها برخی دیگر به سیاره زمین و رمز و رازهایش متوسل میدر پیش گرفته

ختود را در مقتام    وظیفهاندازند که صرفا دارد بختی میز را به گردن ماکرون نگونچیها هم تقصیر همهفایده استا بعضیهم بی

ا دیگرانتی هتم هتتتند کته بتا      دهتد متی انجتام  دوران جنگ یا اپیدمی  در اش،هم نه بدتر از هر همتای فرضی، آنرییس دولت

ت آن با نابودی یک ویتروس هنتوز متبهم    گویند که نتبسابقه سخن میگذار یک انقالب بیهوی فراوان از رخدادی بنیانوهای

 اندا در این میان، برخیای برای تحقق آن پیشنهاد ندادهمدنظرمان نیز هیچ راه و روش تازه «انقالبیون» حتیانقالبی که -است 

اند کته اینجتا دیگتر قتانون طالیتی ایتدیولو ی       هم از این واقعیت سرخوردهاندا باقی در ورطه یک بدبینی آخرالزمانی افتاده نیز

در مقام یک شریک جرم ظتاهر  گشاید و حتی ممکن است ، گره از کاری نمینداردای هیچ نفع و بهره، «اول من»معاصر، یعنی 

 ها از سرمان کم شوداشود و نگذارد شر این ویروس به این زودی

را واداشته تا بته دامتان    سو هساختن فعالیت و کارکرد ذاتی خرد است و کار زایلبهجا دستمی همهرسد چالش اپیدبه نظر می

بتازگردد کته بته هنگتام      -بافی، دعا، پیشگویی و لعن و نفرینچون عرفان، افتانه- انگیزیهای غمهمان دست مضامین و پدیده

هتای  ایتده  تتا در ادامته  کنم به نتوعی ملتزم بته آنتم     به همین اعتبار، احتاس می فراگیری طاعون در قرون وسطی مرسوم بودا

 ناممارا دکارتی می هاکه با مترت آن هایی؛ ایدهای را در کنار هم مطرح کنمساده

 شتدها ن ای ناشیانه بتا آ منجر به مواجههاغلب اش شدت بد و نادرستای که تعریف بهبگذارید با تعریف متئله آغاز کنم؛ متئله

تحلیتل  بنابراین  ستاا های طبیعی و اجتماعیتعین اتصالنقطه  هموارهشود که پیچیدگی یک اپیدمی از این واقعیت ناشی می
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برای منال، نقطته   اکردها را آشکار برآیند آنو  پی بردنقاط تقاطع این دو تعین به : باید کامل آن باید ناظر به نقاط تقاطع باشد

ا بازارهتای چینتی بته کنیفتی و آلتودگی      جتتت اتکای اولیه اپیدمی جاری را باید به احتمال زیاد در بازارهتای استتان ووهتان    

اند که نتبت به فروش انوا  و اقتتام حیوانتات زنتده و تلنبارشتده بتر روی یکتدیگر در       شان و میل مهارناپذیری شهرهخطرناک

ستختی  در زمانی نامعلوم و در محیط عمومی متراکم و شلوغی ظاهر شد که به ین بازارها بود که ویروسدر هم فضای باز دارندا

 هم در کالبد حیوانی که خود ویروس را از خفاش به ارث برده بوداترین شرایط بهداشتی بود؛ آنواجد ابتدایی

دقیقتا  امتا  ا کنتد متی اقبت به سمت گونته انتتان حرکتت    ای دیگر عای به گونهبه این طریق، خط سیر طبیعی ویروس از گونه 

ا پس بگذارید در ایتن  آن را آشکار کنند توانندست که میا های علمیپژوهشفقط دانیم و نمیهنوز پاسخ این سوال را چگونه؟ 

هتای  تشار آنالین داستتان کار انبهرا به باد انتقاد بگیریم که با اتکا به تصاویری ساختگی، دستبین، به طور ضمنی تمامی آنانی 

 کننداها عنوان میجان توسط چینیهای نیمهاین دردسرها را خوردن خفاش همهای هتتند که منشأ دروغین نوعا نژادپرستانه

پتس از  این قضایاستتا   همههای حیوانی که دست آخر به نو  بشر رسیده، سرمنشأ واقعیت آن است که انتقال محلی بین گونه

رشد و ارتقای درجه، یا به بیان دیگر، حضور پرشتور   :ییمجهان معاصر رویاروادین یبنهای عملکرد ساده یکی از دادهبا صرفا آن 

شمار انتشار ویروسی بود کته تتا پتیش از    های بیشبکهداری دولتی چین در عرصه بازار جهانیا پیامد آن نیز گیر سرمایهو عالم

آشکارا در حتال تاختت و تتاز     میلیونی، ۴۰شرو  بیماری، یعنی استانی با جمعیت  موفقیت دولت چین در قرنطینه کامل نقطه

ای که عاقبت با موفقیت اما آنقدر دیر انجام شد کته نتوانتتت متانع از عزیمتت جهتانی اپیتدمی در متتیرهای        قرنطینه- بودند

 خاکی، آبی و هوایی شودا

، شتده  مهاردر ووهان  ۲نامم، توجه کنیم: امروز سارسبندی مضاعف اپیدمی میگویای آنچه من مفصل در اینجا باید به جزییات

ناشی از ورود متافران خارجی و بازگشت اتبتا  چینتی استتا بته      ری در شانگهای گزارش شده که عمدتااما موارد ابتالی بتیا
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مشترک طبیعت و جامعه در بازارهای نابتتامان را بتا انتشتار     پیوند بین فصل توانست که میا جایی نهمین اعتبار، چین هما

های کهن بتوده و دومتی   ناشی از سنتبه دالیلی منتوخ  آن اول پیوندی که طرف ای این سرمنشأ ویروسی مشاهده کرد،سیاره

 محول شده استا فهوقداری و اتکای آن به تحرک و سیالن پرسرعت و بیبه بازار جهانی سرمایه به دالیلی مدرن و امروزی،

گذارید بته  کنند جلوی انتشار ویروس را بگیرندا بها به صورت محلی تالش میشویم که دولتای میتازه پس از این وارد مرحله

کته ایتن   درحتالی مانتد،  ها برای جلوگیری از انتشار ویروس اساسا در سطح محلی بتاقی متی  اراده دولتاجمال خاطرنشان کنم 

های بور وازی محلتی هتتتند   رغم وجود برخی نهادهای قدرت فراملی، این دولتبهواضح است که  کندارد میاپیدمی مرزها را 

اقتصاد، ازجمله فرآینتد تولیتد انبتوه    کار داریما ی از تناقضات عمده جهان معاصر سروجا با یکدر این ااضرندکه در خط مقدم ح

تلزم بتتی   کردن ساده یک تلفن همتراه متت  دانیم که امروزه سرهممنال می برای- آیدمصنوعات، تحت لوای بازار جهانی درمی

های سیاسی هنوز که کم هفت کشور متفاوت استا با تمام این اوصاف، قدرتجمله منابع معدنی در دستنیروی کار و منابع، از

در را بته  حده( و جدید )چین،  اپتن وااا( نیتز   اندا رقابت بین امپریالیتم قدیم )اروپا و ایاالت متهنوز است اساسا ملی باقی مانده

داری جهتانی شتودا پتس اپیتدمی همچنتین      منجر به تأسیس یک دولت سترمایه تواند میکه  بتته است فرآیندیآن روی هر 

 اند سر بزنگاه از پتس شودا حتی کشورهای اروپایی نیز نتوانتتهپرده افشا میست که تناقض بین اقتصاد و سیاست بیا ایلمحه

کننتد بتا   های ملی که دستخوش چنین تناقضاتی هتتند، تالش میدولت هایشان در رویارویی با ویروس برآینداتطبیق سیاست

وضعیت اپیدمی بروند؛ هرچند ماهیت خطر آنان را ناگزیر از جرح و تعتدیل   با رعایت حداکنری سازوکارهای سرمایه به مواجهه

 ساختها های قدرتسبک و کنش

داری محلی، نه فقط چنانکته انتظتار   هنگام وقو  جنگ بین کشورها، دولت باید به منظور نجات سرمایهدانیم که بهمی از دیرباز

ختاطر آنکته   بته فقتط  گیر اعمال کندا برخی صنایع چشم یهایها، بلکه بر خود بور وازی نیز الزامات و محدودیترود بر تودهمی
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شتدن پتیش   تتا آستتانه دولتتی    د،نکنهیچ ارزش اضافی قابل تبدیل به پولی ایجاد نمیمتتقیما تولید افتارگتیخته تتلیحات 

روز نهگیرندا دانشمندان شتبا و در معرض خطر مرگ قرار می شوندمیروندا بتیاری از بور واها در مقام افتران نظامی بتی  می

هنرمندان نیز موظف بته تتأمین جریتان پروپاگانتدای      جدید اخترا  کنندا تعداد بتیاری از روشنفکران و کنند تا اسلحهکار می

بتر  ناپذیر استا به همین دلیتل و  ساالر اجتنابهای دولتاین قتم واکنشدر رویارویی با اپیدمی نیز شوندا دولتی و جز آن می

اص بودجته بترای   ، اختصت «دولت رفاه»وزیر ادوارد فیلیپ درباره بازگشت اظهارات ماکرون یا نختتشود، خالف آنچه گفته می

میلیارد یورو از خزانه دولتت   ۲۰۰یا  ۱۰۰هایشان بتته شده، تقاضای حمایت از بیکاران یا کمک به افراد خوداشتغالی که مغازه

کرون ادهد کته استتعاره مت   این نشان مینما نیتتندا آور یا متناقضکدام به واقع تعجب، هیچصنایع« سازیملی»بتا اعالم و چه

گاه با  در جنگ یا اپیدمی، دولت ناچار است به منظور اجتناب از وقو  یک فاجعه راهبردی، «اما در حال جنگیم»درست است: 

ایتن   طور کلی هدفمندترنتدا تر و هم بهاش، اقداماتی را در پیش گیرد که هم اقتدارگرایانهطبقاتی معمول گذاشتن ماهیتزیر پا

یتا بتا   -ماندن در چارچوب نظم اجتماعی متتقر، هتدفی جتز مهتار اپیتدمی     قیپیامد تماما منطقی وضعیت است که در عین با

بتردار نیتتت و   این موضو  اصال شوخی با باالترین درجه اطمینان نداردا -گیری دوباره از استعاره ماکرون، پیروزی در جنگوام

( و نظم قضایاای مرگبار در تقاطع طبیعت )نقش برجتته دانشمندان در این واسطه انتشار زایدههب شدهتحمیل در واقع ضرورتی

 اجتماعی )مداخله اقتدارگرایانه و گریزناپذیر دولت( استا

های محافظتی یتا عتدم آمتادگی    ناپذیر استا منال نبود ماسکهای جدی امری اجتنابها، بروز برخی خالدر بحبوحه این تالش

چنین  راستی به خود ببالد کهتواند بهرا در نظر آوریدا اما چه کتی میبیمارستانی  ایزوالسیونای ارایه خدمات در دوره الزم بر

ا انجام نتداده استت  وضعیت کنونی  از پیشگیری هیچ اقدامی برای؟ حقیقت دارد که دولت از جهاتی بینی کردهای را پیشپدیده

های دولتت کته   بخش سایرها تضعیف نظام بهداشت و سالمت ملی، در کنار با دههدر عوض توان چنین مدعی شد که حتی می
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گیتری  ای مشتابه یتک همته   جای گذاشته که گویا هتیچ پدیتده  چنان عملکردی از خود بهباید در خدمت منافع عمومی بودند، 

هم نه فقط در قامتت  ت سزاوار سرزنش است، آنشدجا، دولت بهثیر قرار دهدا تا بدیناتواند کشورمان را تحت تسوز نمیخانمان

 انداکم در سی سال گذشته پیش از او زمام قدرت را در دست داشتهماکرون، بلکه در هیأت تمامی آنانی که دستدولت 

گیتر  از یک بیماری همته  این نو ظهور  دیگرکس حقیقت دارد که شاید جز شمار معدودی از دانشمندان، هیچهم اما این نکته 

هتا مناستب   پنداشتند که ایتن دستت پدیتده   ا احتماال بتیاری چنین مینشده بودیا حتی متصور  نکرده بینیرا در فرانته پیش

زردهتا یتا   یتا جلیقته  -گراهتا  در این بین، بدون شک چپ و نه اروپای دموکراتیکااست خواه حال آفریقای سیاه یا چین تمامیت

ها دربتاره  جنجالادامه جاروخصوصی برای سخنرانی و موعظه در این مورد و هبهیچ حق نیز  -های کارگریادیهفعاالن اتح حتی

نتوانتتتند چنتین روزهتایی را     ا چترا کته آنتان هتم مطلقتاً     شان در چند صباح اخیر، ندارندارزش، این هدف ناچیز و بیماکرون

اواخر و درست هنگامی که اپیدمی در متیر آمتدن از چتین بتود، تجمعتات     تا همین ها این گروهتازه برعکس،  ابینی کنندپیش

نداشتته  هتم  صتالحیت آن را   شان،فارغ از هویت برابر کردند تا امروز دیگر یننشده و تظاهرات پرسروصدای خود را چندکنترل

راستش را بخواهید، هتیچ  کنندا  دادن بود قاطعانه محکومدر سنجش ابعاد واقعی آنچه در شرف رویرا تأخیر مقامات که باشند 

 نیروی سیاسی در فرانته نتوانتت زودتر از دولت ماکرون ابعاد ماجرا را به درستی ارزیابی کندا

در عتین پاسداشتت    ست که دولتت بتور وازی بایتد   ا ایگونه، وضعیت بهبه قضیه نگاه کنیم از جانب دولتبنابراین اگر بخواهیم 

 طتور علنتی منتافعی   صتراحتا و بته   بازنمود صورت عام آن است،طبقاتی که خود آن قتم از منافع  تقدم نگرانهو آینده راهبردی

 اخلتی خاطر وجود دبهسازد این بزنگاه دولت را وادار میدیگر، ا به عبارت حاکم سازدرا صرف  تر از منافع بور وازیعمومی نتبتاً

متجاوز خارجی باشد، اما در وضعیت کنونی ویتروس  تواند یک و در ایام جنگ می-که خود ماهیتی عمومی دارد « شمند»یک 
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، متدیریت  االختیار آن استت ای که نماینده تامتر با منافع طبقهسازی منافع عمومییکپارچه وسیلههب وضعیت را -است ۲سارس

 اکند

 کشتور در دو  فقتط های گذشتته  استا جنگ« خننی»ویژه از لحاظ سیاسی چنین وضعیتی )جنگ جهانی یا اپیدمی جهانی( به

روسیه و چتینا  های امپریالیتتی وقت مطرود و جداافتاده بودند: اند که شاید در نتبت با قدرتها شدهاندازی انقالبموجب راه

جمله نی یک قدرت ارتجاعی بود، ازطوال دلیل این امر در مورد روسیه آن بود که قدرت تزاری از همه لحاظ و برای مدت زمانی

داری واقعی در ایتن کشتور پهنتاور بتودا در مقابتل ایتن       دادن خود با ظهور و تولد یک سرمایهوقتی به شکل بالقوه در حال وفق

دستت رهبرانتی برجتتته    هها وجود داشت که بتا تمتام قتوا بت    قدرت اما یک نیروی پیشتاز سیاسی و مدرن در هیأت بولشویک

در  ۱۹۴۰، جنگ انقالبی داخلی پیش از جنگ جهانی رخ داد و حزب کمونیتت چین در سال افته بودا در مورد چینسازمان ی

انتدازی پیروزمندانته یتک    جنگ در هیچ قدرت غربی منجر بته راه تاکنون رأس یک ارتش مردمی آزموده قرار داشتا در مقابل، 

سرعت در به هااسپارتاکیتت قیامهم  ،بازنده از جنگ بیرون آمد ۱۹۱۸ا حتی در آلمان، کشوری که در سال ه استانقالب نشد

 هم کوبیده شدا

گیتر، در کشتوری چتون    وضوح این درس را آموخت که اپیدمی جاری در مقام یک بیمتاری همته  توان بهگفته شد، میاز آنچه 

در پرتتو شتکوه و   -بتور وازی متا    بتا فترض اینکته   همتراه نخواهتد داشتتا حتتی     خور توجهی بته پیامد سیاسی در فرانته هیچ

امتا  رستیده،  شدن از شر ماکرون فرا که لحظه خالص رسیده باشداین باور  هب -پوشالی اهایی خام و شعارهایی فراگیر امشکایت

از لحاظ سیاسی مناسب »عنوان نشانگر تغییر قابل توجهی باشدا از همین حاال نامزدهایی که  تواند به هیچحتی همین هم نمی

کته بته    «گراییتمل»شکل  ترینپوسیده هواداران ند؛ درست هماناندنشتتهدر کمین قدرت اند، تشخیص داده شده« شایتته و

 یک انداز منفور و منتوخ استا
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پترده اپیتدمی و حتتی    ، باید از این میانیماما آن کتانی از ما که سودای یک تغییر حقیقی در شرایط سیاسی این کشور را دار

هتای  پرو ه تأستیس عرصته  بر روی ، کار کنیم جدید سیاست سیماهایآن بهره بگیریم تا بر روی  -کامال ضروری-نشینی گوشه

جتذاب امتا عاقبتت    -نوین سیاسی و همچنین توسعه فراملی مرحله سوم کمونیتم که از پی مرحله درخشان ابدا  آن و مرحله 

 که مدعی خود بگذرانیم رحمانه از دم تیغ نقدرا بین باید هر آن دیدگاهی همچنی آیدااش میآزمونگری دولتی -خوردهشکتت

افزون بتر   استا که از لحاظ سیاسی ابتکاری عمل کنند یامر خودی خود در راستایتوانند بههایی چون اپیدمی میپدیدهست ا

ها و بهداشت عمتومی،  بیمارستان وضعیت ییداتباورهای جدید در رد یا و  هاکیدهای علمی درباره اپیدمی، تاداده عمومی انتشار

تواننتد حامتل بتاری    هایی هتتند کته متی  ، تنها محملدستهایی از این مدارس و آموزش برابر، مراقبت از سالمندان و پرسش

ی بتر  های خطرناکی لحاظ کرد که وضتعیت کنتون  ها تنها مواردی باشند که بتوان در ترازنامه کاستیاحتماال این سیاسی باشندا

 آنان نور افکنده استا

انتد بتیش از هتر    کرده اثباتباری دیگر « های اجتماعیرسانه»اصطالح محابا نشان دهیم که این بهدر این میان، باید علنی و بی

، شتایعاتی  یزنت الفو  ذهنتی  افتتادگی کارازای بترای تتروی    عرصته  -شان در پرکردن جیتب میلیاردرهتا  و جدای از نقش-چیز 

ویتژه در انتزوای ختود،    ا پس بیایید حتی و بههتتند اندیشی فاشیتتیبتا تاریکیی بدوی و چه«هابداعت»کشف  ،نیمهارنشد

انتدازهای متتتحکم سیاستتی نتوین، بتا تمتام تجربیتات محلتی و همچنتین اهتداف           و چشتم کنترل علتم   تحتحقایق  به جز

 اش، وقعی ننهیماراهبردی

 منبع: ورسو

 

 


