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موری بوکچین
ترجمهی مرتضی حیدری

یه جبٔؼٝی آ٘بسضیست ،او ٝ٘ ٖٛٙتٟٙب ث ٝیه آسٔبِٖ دٚس ،ثّى ٝث ٝیه پیصضشط ثشای تٕشیِٗ اصَِٛ
صیستثٔٛی تجذیُ ضذ ٜاست .پیبِْ وّیذی صیستث ْٛسا ایٙچٙیٗ ٔیتٛاٖ صٛستثٙذی وشد :اٌش اص تٛٙع
ػبِِٓ عجیؼت ثىبٞیٓٚ ،حذت  ٚوّیت آٖ سا فش ٚوبٞیذٜایٓ؛ ٘یشٞٚبی پبیذاسسبص ٕٞ ٚبًٙٞسبص سا ٘بثٛد
وشدٜایٓ؛  ٚثسیبس ٟٔٓتش ،دس ٔسیش ِپیصسفتِ ػبِِٓ عجیؼت ،یه پسسٚیِ ٔغّك ثبة وشدٜایٓ و ٝدس ٟ٘بیت
ٕٔىٗ است ٔحیظ صیست سا ثٔ ٝىب٘ی ٘بٔٙبست ثشای ضىُٞبی پیطشفتٝی حیبت دسآٚسد .پیبْ احیبٌشِ
صیستج ْٛسا ٘یض ایٙچٙیٗ ٔیتٛاٖ صٛستثٙذی وشد :اٌش ٔیخٛاٞیٓ ٚحذت  ٚپبیبیی ِػبِٓ عجیؼت ثٝپیص
سٚد ،اٌش ٔیخٛاٞیٓ ٓٞآٍٙٞص وٙیٓ ،ثبیذ تٛٙع سا حفظ وٙیٓ  ٚآٖ سا ثبال ثجشیٓ .یمیٙبً تٛٙعِ صشف دس
خٛدش یه ٞذفِ تٟی است .تٛٙع دس عجیؼت ثٝضىّی خٛدجٛش پذیذ ٔیآیذ .ظشفیتٞبی ظٟٛس یه
ٌٝ٘ٛی جذیذ ثب جذیتِ الّیٕیاش آصٔٛدٔ ٜیضٛد ،ثب تٛا٘بییاش دس وٙتشَ ضىبسچی ٚ ،ثب ظشفیت ثشلشاسی
 ٚتٛسیغ جبیٍبٞص .ثب ایٙحبَ ٌٝ٘ٛای و ٝدس ٌستششِ جبیٍبٞص دس ٔحیظ صیست ٔٛفك ٔیضٛدٛٔ ،لؼیت
صیستجٔٛی سا ثٔ ٝخبثٝی یه وُ تٛسؼٔ ٝیدٞذ .ث ٝل َٛاسیه ٌٛتىیٙذٔ« ،2حیظ صیست سا ٔیٌستشا٘ذ»،
 ٓٞثشای خٛدش  ٓٞ ٚثشای ٌٞٝ٘ٛبیی و ٝثب آٟ٘ب ٚاسد ساثغٝای ٔتؼبدَ ٔیضٛد.
چٍ ٝ٘ٛایٗ ٔفبٞیٓ دس ٘ظشیٝی اجتٕبػی ثٝوبس ٌشفتٔ ٝیض٘ٛذ؟ ثشای خٛا٘ٙذٜٞبی ثسیبسی ٕٞیٗ ثس
و ٝاص آ٘جب و ٝا٘سبٖ ثخطی اص عجیؼت است ،یه ٔحیظِ عجیؼیِ دس-حبٌَ-ستشش اسبسِ پیطشفت
اجتٕبػی سا ا٘ؼغبفپزیش ٔ ٚیسش ٔیسبصد .أب پبسخ ث ٝایٗ سٛاَ ثسیبس طسفتش اص ٌٕبِٖ ثسیبسی اص
ثْٛضٙبسٞب  ٚآصادیخٛاٜٞب است .دٚثبس ٜثبص ٔیٌشدْ ث ٝاصُِ صیستجٔٛیِ تٕبٔیت  ٚتؼبدَ ثٔ ٝخبثٝی
فشاٚسدی اص تٛٙع٘ .ظش ث ٝایٗ اصُ٘ ،خستیٗ ٌبْ جٟتِ یبفتٗ پبسخ دس پبساٌشافی است اص «فّسفٝی
آ٘بسضیسٓ» ث ٝلِّٓ ٞشثشت سیذ .دس اسائٝی «ٔیضاِٖ پیطشفت» ،سیذ ٔطبٞذٔ ٜیوٙذ« :پیطشفت سا دسجٝی
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ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دس یه جبٔؼ ٝتؼییٗ ٔیوٙذ .اٌش فشد یه ٚاحذ 3ثبضذ دس یه جٕغِ ٕٞجبص ،ص٘ذٌیاش ٔحذٚد ٚ
یه٘ٛاخت ٔ ٚىب٘یىی خٛاٞذ ثٛد .اٌش فشد یه ٚاحذ ثبضذ دس تٟٙبیی ،دس صٛستِ ٚجٛدِ فضب  ٚثبِمٌٜٛی
ثشای وٙصِ ٔستمُ ،آٍ٘بٕٔ ٜىٗ است ثیطتش دس ٔؼشض حبدح ٝیب ضب٘س لشاس ثٍیشد ،أب دست وٓ ٔیتٛا٘ذ
ثجبِذ  ٚخٛدش سا ثیبٖ وٙذ .أ ٚیتٛا٘ذ پشٚسد 4ٜضٛد—پشٚسد ٜدس تٟٙب ٔؼٙبی ٚالؼی ؤّٕ—ٝیتٛا٘ذ دس
آٌبٞیِ ث ٝسشص٘ذٌی  ٚتٛاٖ  ٚضبدی پشٚسد ٜضٛد».
ا٘ذیطٝی سیذٔ ،تبسفب٘ ،ٝث ٝتٕبٔی پشٚسد٘ ٜطذ ،أب ٘مغ ٝػظیٕتِ جزاثی سا ثٔ ٝب ٘طبٖ ٔیدٞذ .آ٘چٝ
٘خست دس ٔب حبدث ٔیضٛد ایٗ است و ٓٞ ٝثْٛضٙبس  ٓٞ ٚآ٘بسضیست إٞیتی سخت ثشای خٛدجٛضی
لبئُا٘ذ .ثْٛضٙبس ،آ٘جب و ٝثیص اص یه وبسداٖ است ،ایذٜی «لذست ثش عجیؼت» سا سد ٔیوٙذ .دس ػٛض،
اص جٟتیبثیِ ٔسیشش دس یه ٔٛلؼیت صیستجٔٛی ٔیٌٛیذ ،اص ٔذیشیت یه اوٛسیستٓ ٔیٌٛیذ تب اص
ثبصسبصی آٖ .آ٘بسضیست ،ثٛ٘ٝثٝی خٛد ،دس لبِتِ خٛدجٛضیِ اجتٕبػی ،دس لبِتِ ثبِمٌٜٛیٞبی جبٔؼٚ ٝ
ثطشیت ،دس لبِتِ آصادسبصی اص ثٙذ ٔحذٚدیت ث ٝسٛدِ خاللیت ٔشدْ سخٗ ٔیٌٛیذٞ .ش یه ثٛ٘ ٝثٝی خٛد،
ث ٝلذست ثٔ ٝخبثٝی ثبصداس٘ذ ،ٜثٔ ٝخبثٝی ٘یشٚیی ٔیٍ٘شد و ٝثبِمٌٜٛیِ خالقِ ٚضغِ عجیؼی  ٚاجتٕبػی سا
ٔحذٚد ٔیسبصدٞ .ذف آٟ٘ب حىٕشٚایی ثش یه لّٕش٘ ٚیست ،ثّى ٝآصادسبصیِ آٖ است .آٟ٘ب ثیٙص  ٚخشد ٚ
دا٘ص سا ٚسیّٝای ثشای تحمكِ ثبِمٌٜٛیٞبی یه ٚضؼیت ،ثٔٝخبثٝی آسبٖسبصیِ تذثیشِ ٔٙغكِ یه ٚضؼیت
ٔیدا٘ٙذ ٝ٘ ،ثٔٝخبثٝی جبیٍضیٗسبصیِ ثبِمٌٜٛیٞبیص ثب ایذٜٞبی ٔتصٛس یب تحشیفِ تشلی ثب اص َٛجضٔی.
ثشٌشدیٓ ثٞ ٝشثشت سیذ آ٘جب و ٝپیطشفت سا دسجٝی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دس یه جبٔؼ ٝتؼییٗ ٔیوٙذ.
ثْٛضٙبس دس سخٗ سا٘ی اص پیطشفتٞبی صیستضٙبسی اص تشْ ِٞشْ ِصیستٕب٘ی 5ثٟشٔ ٜیٌیشد؛ آ٘بسضیست،
اص وّٕٝی فشدیت6ثشای دالِت ثش پیطشفتٞبی اجتٕبػی .فشاسٛی سیذ ،خٛاٞیٓ دیذ و ٓٞ ٝثشای ثْٛضٙبس
 ٓٞ ٚثشای آ٘بسضیست یه ٚحذت ٕٞیط-ٝفضایٙذ ٜثٛاسغٝی سضذِ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی حبصُ ٔیضٛد .یه تٕبٔیتِ

دس-حبٌَ-ستشش ثٛاسغٝی ٌ٘ٛبٌٖٛسبصی ٚ 7غٙیسبصی ِاجضایص خّك ٔیضٛد.
ٕٞب٘غٛس و ٝثْٛضٙبس ث ٝد٘جبَِ ٌستششِ دأٝٙی یه اوٛسیستٓ  ٚتشٚیجِ یه وٙصٚ-ٚ-اوٙصِ آصاد
ٔیبٖ ٌٞٝ٘ٛب است ،آ٘بسضیست  ٓٞثٝد٘جبَ ٌستشدٌی دأٝٙی تجشثٝی اجتٕبػی است  ٚضىٛفبیی سا اص
تٕبٔیِ لیذ  ٚثٙذٞب آصاد ٔیسبصد .آ٘بسضیسٓ تٟٙب یه جبٔؼٝی ثیدِٚت ٘یست ،ثّى ٝیه جبٔؼٝی
ٕٞب ًٙٞاست و ٝا٘سبٖ سا دس ٔؼشضِ ٔحشنٞبیی لشاس ٔیدٞذ و ٓٞ ٝص٘ذٌی ضٟشی  ٓٞ ٚص٘ذٌی صساػتی
ثشایص ث ٝاسٔغبٖ ٔیآٚس٘ذ؛ دس ٔؼشضِ فؼبِیت فیضیىی  ٚفؼبِیت رٙٞی ،دس ٔؼشضِ حِسّب٘یتِ سشوٛة٘طذٚ ٜ
ٔؼٛٙیتِ خٛدٌشداٖ ،دس ٔؼشضِ ٕٞجستٍی جٕؼی (وُٕ٘ٛی)  ٚثبِٙذٌیِ فشدی ،دس ٔؼشضِ ٔٙحصش-ث-ٝفشدی
ٔٙغمٝای  ٚثشادسیِ جٟب٘ی ،دس ٔؼشض خٛدجٛضی  ٚخٛد-چیشٌی ،دس ٔؼشضِ پبوسبصی  ٚحزفِ ٔطمت ٚ
تشفیغِ پیطٚٝسی  ٚصٙؼتٍشی .دس جبٔؼٝی سٚاٖپبسٜی ٔب ،ایٗ اٞذاف ٌشد٘یبٔذ٘ی ٞستٙذ ،دس ٚالغ آٟ٘ب سا ثٝ
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ضذت ٔتضبد ٔیدا٘یٓ .ایٟٙب ثٝخبعشِ ِجستیهِ جبٔؼٝی أشٚص است وٕٞ ٝچ ٖٛدٌٚب٘ٞٝبیی ث٘ٝظش
ٔیسسٙذ—ثٝخبعشِ جذایی ضٟش اص سٚستب  ٚتخصصی وشدِٖ وبس  ٚاتٕیضٜوشدِٖ ثطش— ٚایٗ ثبٚس و ٝایٗ
دٌٚب٘ٞٝب ٔیتٛا٘ٙذ ثی ٞیچ ایذٜی ٌٕٝٞیش اص سبختبس فیضیىی اص یه جبٔؼٝی آ٘بسضیست ٔٙحُ ض٘ٛذ،
پٛچ  ٚثیاسبس است .ثب خٛا٘ذٖ ٘ٛضتبسٞبی پتش وشٚپٛتىیٗ ٚ 8اخجبس ٘بوجبآثبدِ ٚیّیبْ ٔٛسیس 9ایذٜٞبیی
چٙذ خٛاٞیٓ داضت اص ایٙى ٝچٙیٗ جبٔؼٝای چٍ ٝ٘ٛخٛاٞذ ثٛد .أب ایٗ آحبس جض چطٓا٘ذاصی آ٘ی ثشای ٔب
فشإ٘ ٓٞیوٙٙذ .آٟ٘ب پیطشفتٞبی تىِٛٛٙطی  ٚیبسیٍشیٞبی ٘بضی اص پیطشفت صیستجٔٛی سا ث ٝحسبة
ٕ٘یآٚس٘ذ .ایٙجب ٘مغٝی ضشٚع ثحج دسثبسٜی «٘ٛضتبس آسٔب٘طٟشی» ٘یست ،أب سإٙٞبییٞبی ٔطخصی
اسائٔ ٝیضٛد ٚ ،دس اسائٝی ایٗ سإٙٞبییٞب ٝ٘ ،تٟٙب اصشاس داسْ و ٝثش فشضیٞٝبی سٚضٗ صیستجٔٛی تبویذ
و ٓٙو ٝاص آٟ٘ب پطتیجب٘ی ٔیوٙٙذ ،ثّى ٝثش فشضیٞٝبی ا٘سبٖثبٚسا٘ ٓٞ ٝتبویذ خٛاٞذ ضذ.
یه جبٔؼٝی آ٘بسضیستی ٘ ٝتٟٙب ثبیذ دس ثشلشاسی یه اسبسِ پبیب ثشای ٕٞب ًٙٞسبصی ثطش  ٚعجیؼت
جبٔؼٝای پشاوٙذٜٔشوض 10ثبضذ ،ثّى ٝثبیذ اثؼبد جذیذی ثٕٞ ٝبًٙٞسبصی ا٘سبٖٞب ثبٕٞذیٍش اضبف ٝوٙذ.
ی٘ٛب٘یٞب ،و ٝاغّت یبدآٚسضبٖ ٔیضٛدٚ ،حطت ٔیوشد٘ذ اص ضٟشی و ٝا٘ذاص ٚ ٜجٕؼیتاش سٚاثظ س-ٚدس-سٚ
 ٚخٛدٔب٘یِ ضٟش٘ٚذا٘ص سا غیشٕٔىٗ ٔیسبخت .أشٚص ٜأب ٚاضح است و ٝوبٞص اثؼبدِ وٕ٘ٛت 11ٝضشٚسی
است—تب حذٚدی ثشای حُ ٔسبئُ آِٛدٌی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٚ ،تب حذٚدی جٟت خّك وٕ٘ٛتٞٝبی ٚالؼی .اص
یه ٘ظشٔ ،ب ثبیستی ثطشیت سا ا٘سب٘ی وٙیٓ٘ .مص اثضاسٞبی اِىتش٘ٚیىی اص لجیُ تّفٗ  ٚتٍّشاف  ٚسادیٚ ٛ
ٌیش٘ذٜٞبی تّٛیضی ٖٛدس ٔیب٘جیٌشیضبٖ ٔیبٖ ٔشدْ ثبیستی تب جبیی و ٝأىبٖ داسد وبٞص یبثذ .دس اتخبر
تصٕیٓٞبی جٕؼی—ٔجّسِ ضٟش٘ٚذاٖ آتٙیٞب ٔذِی ثشای اتخبر تصٕیٓٞبی اجتٕبػی ثٛد—ایٙى ٝتٕبٔی
اػضبی وٕ٘ٛت ٝثبیذ فشصت آٔٛختٗ وبُٔ ایٗ ٔ ٟٓسا داضت ٝثبضٙذ ؤ ٝجّس لبٍ٘٘ٛزاسی سا ٞش وس ٔٛسد
خغبة لشاس دٞذ .آٟ٘ب ثبیذ دس ٔٛلؼیتی لشاس ٌیش٘ذ وٕٝٞ ٝی دیذٌبٜٞبی ا ٚسا جزة وٙٙذ  ٚثیبٖاش سا
ثشسسی وٙٙذ  ٚاٍ٘یضٜٞب  ٚایذٜٞبیص سا دس یه ٔٛاجٟٝی ٔستمیٓ ضخصی  ٚثٛاسغٝی ثحج س-ٚدس-سٚ
سجه سٍٙیٗ وٙٙذ.
وٕ٘ٛتٞٝبی وٛچهِ ٔب ثبیذ اص ٘ظش التصبدی ٔتؼبدَ ٌشد٘ذ ،تب حذٚدی ث ٝایٗ خبعش و ٝثتٛا٘ٙذ اص ٔٛاد
خبِْ ٔحّی ٙٔ ٚبثغ ا٘شطی ثیطتشیٗ استفبد ٜسا ثجش٘ذ  ٚتب حذٚدی ث ٝایٗ خبعش ؤ ٝحشنٞبی التصبدی ٚ
وطبٚسصی سا افضایص دٙٞذٔ ،حشنٞبیی و ٝافشاد دس ٔؼشضضبٖ لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت .ػضٛی اص یه وٕ٘ٛتٝ
ؤ ٝخالً ٌشایطی ثٟٙٔ ٝذسی داسد ثبیذ تطٛیك ضٛد دستب٘ص سا ٌِّی وٙذ؛ ا٘ذیطٕٙذ ثبیذ تشغیت ضٛد تٛاٖ
ثذ٘یاش سا ثٝوبس ٌیشد؛ یه وطبٚسصِ «ٔبدسصاد» ثبیذ ثب عشصِ وبسِ ،ثٕخُ ،یه ٔبضیٗ غّتهداس آضٙب ضٛد.
ثشای جذاسبصی ٟٔٙذس اص خبن  ٚا٘ذیطٕٙذ اص ثیُ  ٚوطبٚسص اص ثٌُٝٙب ٜصٙؼتی ،12دسجٝای اص
فٛقتخصصٚسصی 13ضغّی سا تشلی ٔیدٞذ و ٝثٔ ٝؼیبسی خغش٘بن ثشای وٙتشَ اجتٕبػی تٛسظِ
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ٔتخصصبٖ ٔٙجش ٔیضٛد .آ٘چ ٝحبئض إٞیتی ثشاثش است تخصصِ ضغّی  ٚحشفٝای است و ٝجبٔؼ ٝسا اص
دستیبثی ث ٝیه ٞذف حیبتی ثبص ٔیداسد :ا٘سب٘ی وشدٖ عجیؼت ثٚٝاسغٝی وبسداٖ  ٚثٔٛیٌشدا٘ی
جبٔؼ ٝثٚٝاسغٝی صیستضٙبس.
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ٔٗ ٔیپزیشْ و ٝیه وٕ٘ٛتٝی آ٘بسضیستی ثٝسٚضٙی ٔیتٛا٘ذ ث ٝیه اوٛسیستِٓ تؼشیفپزیش ٘ضدیه
ضٛد—یه اوٛسیستّٓ ٔتٛٙع ٔ ٚتؼبدَ ٕٞ ٚب .ًٙٞأب ایٗ ٔٛضٛع جبی ثحج داسد و ٝآیب چٙیٗ
اوٛسیستٕی پیىشثٙذی یه ٚاحذ ضٟشی سا ث ٝدست ٔیدٞذ ثب ٔشوضی جذاٌب٘ ،ٝآ٘چٙبٖ و ٝدس
دِٚتضٟش 15ی٘ٛبٖ یب وٕ ِٖٛلشٖٚٚسغبیی ٔیثیٙیٓ ،یب آ٘چٙب٘ىٌ٘ٛ ٝىیٙذ عشح ٔیوٙذ ،جبٔؼ ٝاص
وٕ٘ٛتٞٝبی وبٔالً پشاوٙذٜی تطىیُ ٔیضٛد ثی یه ٔشوض ٔتٕبیض .دس ٞش صٛستٔ ،میبس صیستجٔٛی ثشای
ٞش یه اص ایٗ وٕ٘ٛتٞٝب سا وٛچىتشیٗ اوٛسیستٕی تؼییٗ ٔیوشد و ٝتٛا٘بیی پطتیجب٘ی اص جٕؼیتی
ٔحذٚد سا داضت.
یه وٕ٘ٛتٝی ٘سجتبً خٛدوفب ،و ٝضیٜٛی ص٘ذٌیاش ٔطخصبً ٚاثست ٝثٔ ٝحیظ صیستاش است،
ٚجٟٝای ٘ ٛثشای سٚاثظِ ا٘ذاْٚاس16ث ٝدست ٔیدٞذ و ٝآٖ سا حفظ ٔیوٙذ .دس ٟ٘بیت ،تالش ثشای تحمك
خٛدوفبیی ،دس ٘ظش ٔٗ ،وبسٌشتش اص تمسیٓثٙذیِ ٌضافٝآٔیضِ ّٔی است اص وبس ،و ٝأشٚصٔ ٜیثیٙیٓٞ .شچٙذ
ثیضه ٘سخٝثشداسیٞبی صیبدی اص ا٘ذن أىب٘بتِ صٙؼتی اص یه وٕ٘ٛت ٝث ٝوٕ٘ٛتٝی دیٍش ٚجٛد خٛاٞذ
داضت ،أب آضٙبیی ٞش ٌش ٜٚثب ٔحیظ صیستِ ٔحّی  ٚسیطٞٝبی صیستجٔٛیاش ،ثٟشٜٚسیِ ٛٞضٕٙذا٘ٝتش ٚ
ٟٔشثب٘ب٘ٝتش اص ٔحیظ صیست سا تسٟیُ ٔیسبصدٔ ٗٔ .یپزیشْ و ،ٝجذای اص ایجبد ٔحّیٌشی ،17خٛدوفبییِ
٘سجی ٔبتشیسی ٘ ٛثشای ثبِٙذٌی فشدی ٌ ٚشٞٚی 18ثٚٝجٛد ٔیآٚسد—یه یىپبسچٍی ثب پیشأ ٖٛو ٝثٝ
وٕ٘ٛت ٝجبٖ ٔیثخطذ.
چشخص ٔسئِٛیتٞبی ٔذ٘ی  ٚضغّی  ٚحشفٝای حٛاس سا دس ٞستیِ فشد ث ٝاٍ٘یضش ٚا ٔیداسد  ٚاثؼبد
جذیذی دس خٛدپشٚسی خّك  ٚپشداخت ٔیوٙذ .دس یه جبٔؼٝی وبُٔ ٔیتٛا٘یٓ أیذٚاس ث ٝخّك آدْٞبی
وبُٔ ثبضیٓ؛ دس یه جبٔؼٝی ضىٌُشفت ،ٝأیذٚاس ث ٝخّك آدْٞبی ضىٌُشفت .ٝدس د٘یبی غشةٔ ،شدْ آتٗ،
ثب ٚجٛد تٕبٔی وٕجٛدٞب ٔ ٚحذٚدیتٞبیطبٖ٘ ،خستیٗ وسب٘ی ثٛد٘ذ و ٝایذٜای اص ایٗ وٕبَ سا ثٔ ٝب داد٘ذ.
ٞبٔفشی ویت 19ٛثٔ ٝب ٔیٌٛیذ «دِٚتضٟش ثشای آٔبتٛسٞب ثٛجٛد آٔذ .آسٔب٘ص ایٗ ثٛد وٞ ٝش ضٟش٘ٚذی
(ثیص  ٚوٓ ثٙبثش دٔىشاتیه  ٚجشٌٝسبالس 20ثٛدِٖ دِٚتضٟش) ثبیذ ٘مطص سا دس ٕٝٞی فؼبِیتٞبی ٔتؼذد
ایفب وٙذ—آسٔب٘ی ؤ ٝطخصبً اص ٔفٔٛٞ ْٟٛشی آسِتٓٞ( 21سیط ٝثب اسیستٛس  ٚاسیب ،آ٘چٙب٘ى ٝدس
آسیستٛوشاسی ).ْ .ثٔ ٝخبثٝی ثشتشیِ ٕٝٞجب٘ج ٚ ٝفؼبِیتِ ٕٝٞجب٘ج ٝثٔ ٝب سسیذ ٜاست و ٝاضبس ٜداسد ثٝ
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تٛج ٚ ٝثضسيداضتِ تٕبٔیت یب یىپبسچٍیِ ص٘ذٌی  ٚثیضاسیِ ٘بضی اص تخصصٚسصی .22ث ٝتحمیشِ ثٟشٜٚسی
اضبس ٜداسد—یب آسٔب٘ی ثسیبس ثشتش اص ثٟشٜٚسی؛ وبسایییی و ٝ٘ ٝدس ثخطی اص ص٘ذٌی ،ثّى ٝدس خٛد ص٘ذٌی
حبضش است ».یه جبٔؼٝی آ٘بسضیست ،ثب ٚجٛد ایٙى ٝیمیٙبً ثیطتش ثّٙذپشٚاصی ٔیوٙذ ،ث ٝسختی ٔیتٛا٘ذ
أیذٚاس ثبضذ و ٝثٚ ٝضؼیتِ رٙٞیِ پبییٗتشی دست یبثذ.
اٌش وٕ٘ٛتٝی صیستثٔٛی ػٕالً ٔٛفك ثٛد ٜثبضذ ،ص٘ذٌی اجتٕبػی تٛسؼٝای احشپزیش اص تٛٙعِ (ػبِٓ)
عجیؼی  ٚثطشی ث ٝدست خٛاٞذ داد  ٚثب یه تٕبٔیتِ ٕٞبٔ ٚ ًٙٞتؼبدَ ٌِشد ٔیآیذ .اص وٕ٘ٛت ٝتب ٔٙغمٝ
ث ٝتٕبٔیِ لبسٔ ،ٜب ضبٞذِ ٌ٘ٛبٌ٘ٛیِ ٌشٜٞٚبی ثطشی  ٚاوٛسیستٓٞب ٞستیٓ وٞ ٝش یه ثبِمٌٜٛیٞبی
ٔٙحصش-ث-ٝفشدش سا ٔیپشٚسا٘ذ  ٚاػضبی وٕ٘ٛت ٝسا دس ٔؼشضِ عیفِ ٚسیؼی اص ٔحشنٞبی التصبدی ٚ
فشٍٙٞی  ٚسفتبسی لشاس ٔیدٞذ .لشاسٌشفتٗ دس ایٗ ٔحذٚدٜی تؼشیفضذ ٜتٛٙػی ٞیجبٖاٍ٘یض  ٚاغّت
دسأبتیه اص اَضىبَِ ٌشٞٚی خٛاٞذ ثٛد—ایٙجب ٔتٛج ٝسبصٌبسیٞبی ٔؼٕبسی  ٚصٙؼتی اص اوٛسیستٓٞبی
٘یٕٝخطه  ٚآ٘جب ٔتٛجٔ ٝشغضاسٞب ،جبیی دیٍش ٔتٛج ٝسبصٌبسی ٘ٛاحیِ ثیطٝصاسٔ .ب ضبٞذ یه وٙص-ٚ-
ٚاوٙص ٔیبِٖ فشد ٌ ٚش ٜٚخٛاٞیٓ ثٛدٔ ،یبِٖ وٕ٘ٛتٔ ٚ ٝحیظ صیست ٔ ٚیبِٖ ثطشیت  ٚعجیؼت .آصاد اص ٞش
ثش٘بٔٝی ستٍٕشا٘ ،ٝاص سشوٛةٞب ٘ ٚبأٙیٞبی فّجوٙٙذ ،ٜاص تحُٕ ٔطمت ٘ ٚیبصٞبی وزة ،اص
ٔحذٚدیتٞبی لذست  ٚتىشاسٌشیِ ثیخشدا٘ ٚ ٝثیاختیبس ،افشاد ٟ٘بیتبً ،ثشای ٘خستیٗ ثبس دس تبسیخ ،دس
ٔٛلؼیتی لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت و ٝثبِمٌٜٛیٞبیطبٖ سا ث ٝػٛٙاٖ اػضبی وٕ٘ٛتٝی ثطشی  ٚػبِٓ عجیؼت
خٛاٙٞذ ضٙبخت.
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