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 ؿذ ایشاًی اًؼَلیي، ػشًگ/ًذاسًذ سا جَاًبى ایي دیذى چـن «صیوٌغ» کبسؿٌبػبى

 آى کٌٌذُ ٍاسد ایي اص پیؾ ایشاى کِ اػت دیببت بیوبساى بشای حؼبع ٍ پشکبسبشد تجْیضات اص یکی اًؼَلیي ػشًگ

 ػبصی بَهی سا هحصَل ایي تَلیذ اٍلیِ هَاد اهب اساک ؿبصًذ پتشٍؿیوی هتخصص ًیشٍّبی ٍ جَاى پظٍّـگشاى. بَد

 .دادًذ پبیبى اًگلیغ ٍ جٌَبی کشُ آلوبى، اًحصبس بِ ٍ

 

 

 

 ثز ػالٟٝ ثی٘بری، ؽذت ث٠ تٞخ٠ ثب اكزاد ایٚ اس ؽ٘بری. ١غتٜذ دیبثت ث٠ ٗجتال ایزاٛی ٗیٔیٞٙ ۴ اس ثیؼ

 دریبكت را آٙ اُز ٠ً حیبتی دارٝی-١ٞرٗٞٙ. ًٜٜذ تشرین اٛغٞٓیٚ ثبیذ دارٝ ٗقزف ٝ ؿذایی رصیٖ رػبیت

 .دارد دٞٝخ ً٘ب ث٠ ركتٚ ٗبٜٛذ ٝخیٖ ػٞارضی احت٘بّ ٌٜٜٛذ
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 رٝی تب ؽٞٛذ ٗی ٛٞؽت٠ هٞاٛیٚ ُبٟ ٠ً آٛدب اس اٗب ثبؽٜذ تحزیٖ اس ٗؼبف ثبیذ دار١ٝب آ٘ٔٔی ثیٚ هٞاٛیٚ طجن

 ث٢ب٠ٛ ث٠ ؿزة ٝ آٗزیٌب ؽٞٛذ، ٛوض ًٜٜذُبٙ ٝضغ ٜٗبكغ تبٗیٚ ثزای ٓشٕٝ فٞرت در حتی ٝ ث٘بٜٛذ ًبؿذ

 اس دارٝ تزخیـ ٗؾٌْ دیِز عٞیی اس. ًٜٜذ ٗی خُٔٞیزی ًؾٞر ث٠ دار١ٝب ٝرٝد اس ارسی ٗجبد٠ٓ ٜٗ٘ٞػیت

 ٗبخزا اٗب آٝرد ٗی ٝخٞد ث٠ ثی٘براٙ ثزای ٗؾٌالتی دارٝ تٞسیغ ١بی ؽزًت ثزخی ٛظ٘ی ثی ُبٟ ٝ ُ٘زى

 .ؽٞد ٛ٘ی ختٖ ایٜدب ث٠ كوط
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 آٗزیٌب، تٞعط ایزاٙ ١بی تحزیٖ اكشایؼ ثب هجْ، ٗذتی ٠ً خبیی تب ُذارٛذ ٗی كزاتز پب ١ب تحزیٖ ُبٟ،

 ایٚ اس ًزد، ٗی فبدر ًؾٞرٗبٙ ث٠ اٛغٞٓیٚ تشرین عزَٛ ایٚ اس پیؼ ٠ً خٜٞثی ًزٟ «١یٞعبَٛ» ؽزًت

 ؽبسٛذ پتزٝؽی٘ی در ًؾٞرٗبٙ ٗتؼ٢ذ ٝ ٗتخقـ پض١ٝؾِزاٙ آ٠ٌٛ اس ؿبكْ. ًزد ٗؼذٝریت اػالٕ ًبر

 تٞٓیذ ثزای اخزایی ٝ پض١ٝؾی اهذاٗبت ًؾٞر، پشؽٌی اهالٕ ًٜٜذٟ تبٗیٚ پتزٝؽی٘ی ت٢ٜب ػٜٞاٙ ث٠ اراى

 «ٝٓذخبٛی اثزا١یٖ» ٢ٜٗذط. ثٞدٛذ رعیذٟ ١بیی ٗٞكویت ث٠ ٝ ًزدٟ آؿبس را عزَٛ تٞٓیذ ٗیبٛی ٝ پبی٠ ٗٞاد

 دٝ در ٠ً كبرط خجزُشاری ثب ُلتِٞیی در «پٞرٗح٘ذ ٗحغٚ» ٢ٜٗذط ٝ اراى ؽبسٛذ پتزٝؽی٘ی ٗذیزػبْٗ

 اس ػجٞر ػبْٗ ٢ٗ٘تزیٚ را ٗذیزیت ٝ تذثیز ١ب آٙ. ُٞیٜذ ٗی ثبرٟ ایٚ در ؽ٘بعت، رٝی پیؼ ٗدشا هغ٘ت

 .ُٞیٜذ ٗی ٗٞخٞد ؽزایط ثز ؿٔج٠ ثزای را١ٌبر١ب اس ٝ داٜٛذ ٗی ١ب تحزیٖ
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اساک ؿبصًذ پتشٍؿیوی هذیشعبهل «ٍلذخبًی ابشاّین» هٌْذع بب گفتگَ اٍل؛ بخؾ  

 

 هعزٍسیت اعالم اص قبل کوی ػبصًذُ ّبی ؿشکت بِ آى اسائِ ٍ اًؼَلیي ػشًگ تَلیذ اٍلیِ هَاد ظبّشاًػبخت*

 بَد؟ کشدُ اعالم دسهبى ٍ بْذاؿت ٍصاست سا ضشٍست ایي. بَد ؿذُ آغبص ّیَػبًگ

ارُبٙ ٝ ٢ٛبدی علبرػ ایٚ ًبر را ث٠ ٗب ٛذادٟ ثٞد. در راعتبی ٗغئٞٓیت اخت٘بػی ٝاحذ١بی تٞٓیذی، ٝظیل٠ 

ث٢جٞد ؽزایط ٗزدٕ ًؾٞر ٝ ًب١ؼ آالٕ ثی٘براٙ، ًبری اٛدبٕ د١یٖ. اهذإ ٗب اس هجْ آؿبس  خٞد دیذیٖ ثزای

ؽذٟ ثٞد. ثذٝٙ ؽي ثزای ٗوبث٠ٔ ثب تحزیٖ ١بی ظبٓ٘ب٠ٛ ٝ تح٘یْ ؽذٟ ث٠ ًؾٞرٗبٙ، ٛیبس ث٠ خٞدًلبیی در 

 آؿبس را ًبر ٗؼٌٞط، ٢ٜٗذعی اٛدبٕ ثب ٗب كٜبٝری ٝ پض١ٝؼ ٝاحذ سٗی٠ٜ ١بی ٗختٔق داریٖ. دٝعتبٙ

 ٝسارت ١یٞعبَٛ، ٗؼذٝریت اػالٕ ٝ آٗزیٌب عٞی اس خذیذ ١بی تحزیٖ تح٘یْ ثب ثؼذ ٗذتی. ًزدٛذ

 ٛخغتیٚ ثزای دادیٖ اٛدبٕ ٠ً ١بیی تالػ ثب ؽٌزخذا  ت در ایٚ سٗی٠ٜ اهذإ ًٜیٖ.خٞاع ٗب اس ث٢ذاؽت

ًزٟ خٜٞثی را تٞٓیذ ًزدیٖ. ث٠ دٛجبّ ٗٞكویت ١ٌ٘براٛ٘بٙ در RP801 ٗؼبدّ ُزیذ  ARP801ُزیذ ثبر
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، ایزاٙ ث٠ تٞاٜٛ٘ذی تٞٓیذ ٗٞاد پبی٠ ٝ ٗیبٛی تٞٓیذ عزَٛ رعیذ. ایٚ ٗٞاد ١ٖ ت٘بٕ اعتبٛذارد١بی R&D ٝاحذ

السٕ ثزای تٞٓیذ عزَٛ را دارٛذ. ث٠ اٗیذ خذا ثب ایٚ ٗٞكویت، ثی٘براٙ ٗقزف ًٜٜذٟ اٛغٞٓیٚ دیِز ثزای 

 .عزَٛ ِٛزاٛی ٛخٞا١ٜذ داؽتتبٗیٚ 

 

در ایبٕ ارثؼیٚ ١ٖ ٠ً تؼذاد هبثْ تٞخ٢ی اس سائزاٙ ث٠ ػتجبت ٗؾزف ؽذٛذ، ایٚ عزَٛ ١ب را ث٠ ٗیشاٙ ًبكی 

 ثبسخٞرد١بی خٞؽجختب٠ٛ. ثبؽذ ثی٘براٙ ٛیبس پبعخِٞی تب دادیٖ  در اختیبر ًٗٞت ١ب ٝ ٗزاًش پشؽٌی هزار

  .ًزدیٖ دریبكت ١ٖ ٗثجتی

  کشد؟ جلَگیشی کـَس اص اسص هیضاى چِ خشٍج اص هَاد ایي *تَلیذ

 

 عزَٛ ۰۱ ٛلز ١ز اسای ث٠ عبّ در عزَٛ ٗقزف ٗیبِٛیٚ ث٢ذاؽت، ٝسارت عٞی اس ؽذٟ اػالٕ آٗبر طجن

 ٗحبعجبت ایٚ ثب. ُلت پبعخ ٛیبس ایٚ ث٠ ثتٞاٙ تب اعت ٛیبس ُزیذ ایٚ اس پبی٠ ٗٞاد تٚ ١شار توزیجبً. اعت
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 ١٘غبی٠ ٝ ١٘دٞار ًؾٞر١بی اُز ١٘چٜیٚ. اعت ؽذٟ ُزكت٠ ًؾٞر اس ارس دالر ٗیٔیٞٙ یي خزٝج خٔٞی

 دیِز ًؾٞر١بی ث٠ عزَٛ ٠ً اعت ایٚ ٗب تزخیح. دارد ٝخٞد فبدرات آٗبدُی ٝ اٌٗبٙ ثبؽٜذ ٗتوبضی

. ًٜیٖ ً٘ي ثیؾتز ارسی درآٗذ ًغت ٝ سایی اؽتـبّ ث٠ طزین ایٚ اس تب ٗیبٛی یب خبٕ ٗٞاد ٠ٛ ؽٞد فبدر

 .ثبؽٜذ ٗحقّٞ ایٚ ٗقزف ثبسار تٞاٜٛذ ٗی پبًغتبٙ ٝ اكـبٛغتبٙ ػزام، ًؾٞر ؽذٟ اٛدبٕ ١بی ثزرعی طجن

 

 ػَدآٍسی یب داؿتِ اجتوبعی هؼئَلیت ادای جٌبِ بیـتش صٌعتی ٍاحذ ایي بشای اًؼَلیي ػشًگ اٍلیِ هَاد تَلیذ*

 اقتصبدی؟

. ٛذارد اهتقبدی تٞخی٠ اراى، ؽبسٛذ تٞٓیذ خط ثزای عزَٛ ٝ عزٕ ُزیذ ثِٞیٖ ثخٞا١ٖ را ٝاهؼیت اُز

 ١بی ٗغئٞٓیت ٗب. اعت ُزیشٛبپذیز ٠ً ثِذارد ٗب دعت رٝی ١ٖ ١بیی ١شی٠ٜ ٗٞاهغ، ثزخی در ؽبیذ

 اُز. ثبؽیٖ تٞخ٠ ثی ؽزایطی چٜیٚ در ١ٖ آٙ ًؾٞر ٛیبس١بی ث٠ ٛغجت تٞاٛیٖ ٛ٘ی ٝ داریٖ ػ٢ذٟ ثز اخت٘بػی

 تٞٓیذ ثزای ًٜذ ٗی تٞٓیذ ٗیبٛی ٝ اٝٓی٠ ٗحقّٞ تٚ ۰۲ یب تٚ ۰۱ عبػت در تٞٓیذ خط ٗیبِٛیٚ طٞر ث٠

 چٜیٚ اٛدبٕ ثزای. رعبٛذ عبػت در تٚ ۷ یب ۶ ٗیبِٛیٚ ث٠ ٝ آٝرد پبییٚ را خط عزػت ثبیذ ٗٞادی چٜیٚ
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 در ٠ً تـییزی ٝ ٝهل٠ دٓیْ ث٠. ؽٞد آٗبدٟ ٝ ایش٠ٓٝ ًبٗال تٞٓیذ، خط ثبیذ پشؽٌی ٗحقٞالت تٞٓیذ ٝ ًبری

 ٗیبٛی ٝ پبی٠ ٗٞاد تٞٓیذ ثب ٗب. داریٖ ضبیؼبت اّٝ عبػت ۱۳ در ٛبخٞاٟ خٞاٟ ؽٞد، ٗی ایدبد تٞٓیذ خط

 عالٗت افٔی عٞد ٗب ٛظز اس اٗب ثبؽیٖ داؽت٠ ثیؾتزی عٞد تٞاٛیٖ ٗی دارٛذ، ًبرثزد فٜبیغ در ٠ً دیِز

 .اعت ثٕٞ ٝ ٗزس ایٚ خٞدًلبیی ث٠ خذٗت ٝ ًؾٞر ٗزدٕ

 

 

 هتخصصبى پظٍّؾ دػتشًج کٌٌذ، هی اػتفبدُ کِ ػشًگی ًکٌذ خطَس رٌّـبى بِ ٍقت ّیچ  هوکي اػت بیوبساى*

 ًیؼت؟ کٌٌذُ ًبساحت بشایتبى ایي. ببؿذ کـَسؿبى

 ٗی احغبط ٗد٘ٞػ٠ ایٚ در را ثی٘براٙ خیز دػبی اثز ٝ ٗؼٜٞی  ثزًت  ایٚ رٝس ١ز اٗب اعت ٌٗ٘ٚ ث٠ٔ

 پتزٝؽی٘ی ٗختٔق ٝاحذ١بی در ًبر ریغي ٗیشاٙ. ١غتیٖ ثشرٍ تٞٓیذی ٝ فٜؼتی ٗد٘ٞػ٠ یي ٗب. ًٜیٖ

 ٗی احغبط ای٠ٌٜ اس ثیؼ ثزًتی چ٠. ًٜٜذ ٗی ًبر تٞٓیذی ٝاحذ ایٚ در ٛلز فذ١ب رٝس ١ز. ثبالعت ثغیبر
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 پتزٝؽی٘ی اعبعی تؼ٘یزات در. اعت ًزدٟ ثی٠٘ را ٗب حغبط فٜبیغ ٝ تٞٓیذ خطٞط ثی٘براٙ، دػبی ًٜیٖ

 در ثٞد ًؾٞر ثزای دیِز اكتخبری خٞد ٝ ؽذ اٛدبٕ ثٞٗی ٗتخققبٙ ٝ خٞاٛبٙ تٞعط هجْ ٗذتی ٠ً ؽبسٛذ

 حٞادث ٝ اتلبهبت تدزث٠ ٗختٔق ٗوبطغ در ٗب. ثٞدٛذ ًبر ٗؾـّٞ ٛلز ١شار ۶ رٝسا٠ٛ تٞٓیذی، ٝاحذ ۱۲

 دٝرٟ آٙ در. ٛیغت اٛتظبر اس دٝر اتلبهبت هجیْ ایٚ ٗتبعلب٠ٛ ٗؾبؿٔی چٜیٚ در ایٖ؛ داؽت٠ ًبری ٛبخٞؽبیٜذ

 خٞٙ خیز، دػبی ایٚ ٝ خذا ٓطق ث٠ اٗب ثٞدٛذ ًبر ث٠ ٗؾـّٞ ایٜدب سیبدی ٛیز١ٝبی ٝ ثٞد حغبط ثغیبر ٠ً

 ثزای خطز ٝ ریغي اس درفذی ١٘یؾ٠ ٝ آؽٜبییٖ ١ب كؼبٓیت ایٚ ثب ٠ً ٗب ثزای. ٛیبٗذ ١ٖ ٛلز یي دٗبؽ اس

 .ثٞد ٗؼدشٟ ؽجی٠ ٗٞضٞع ایٚ ًٜیٖ، ٗی ثزآٝرد را اٛغبٛی ٛیزٝی

 

 ایٚ ٢ٛبیی تبثیز. دیِزی یب ًٜیٖ ٗی تٞٓیذ ٗب را ٗحقّٞ ایٚ ٠ً ثذاٜٛذ یب ثجیٜٜذ را ٗب ثی٘براٙ ٛیغت السٕ

 داردٙ، ٛیبس ٠ً ًبالیی خزیذ ثزای ٛیغتٜذ ٛبچبر ٠ً اعت ثی٘براٛی خبطز آعبیؼ اخت٘بػی، ٗغئٞٓیت

 پزداخت ثیؾتزی ٗجبٓؾ خبرخی، ٠ٛٞ٘ٛ ثزای ٝ ثزٝٛذ دارٝخب٠ٛ آٙ ث٠ دارٝخب٠ٛ ایٚ اس ٛبراحت ٝ عزدرُٖ

 ثب اهالٕ ایٚ ای٠ٌٜ خقٞؿ ث٠ ؽذ؟ خٞا١ذ چ٠ تٌٔیق ٛؾٞد، ٝارد ًبال آٙ اُز ٠ً ثتزعٜذ ایٚ اس یب ًٜٜذ
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 ثزای ٠ً ًٜیٖ ٗی تٞٓیذ ١ٖ درٗبٛی ٗزاًش ضذػلٞٛی ٗحقّٞ ٗب. دارد ٗغتویٖ ارتجبط اكزاد سٛذُی ٝ عالٗتی

 ١یچ ؽبیذ. ؽٞد ٗی ٗحغٞة ث٢ذاؽت حٞسٟ در اعتزاتضیي ٗحقٞٓی ٝ اعتلبدٟ درٗبٛی ٗزاًش ٝ ػْ٘ اتبم

 ؽذٟ آٗبدٟ ٝ ضذػلٞٛی ایزاٛی ٗحقّٞ ایٚ ثب ؽٞد ٗی خزاحی آٙ در ٠ً ػ٘ٔی اتبم ٛؾٞد ٗتٞخ٠ ثی٘بری

      توٞیت را ٗب ًبری ٛیز١ٝبی اِٛیشٟ ٝ ػاله٠ خذٗبت، ٝ اهذاٗبت ایٚ خٞة حظ ؽي، ثذٝٙ اٗب اعت

 .ًٜذ ٗی

 ٍ ّب تحشین صدى دٍس بشای اساک ؿبصًذ پتشٍؿیوی ساّکبس اقتصبدی، جٌگ بْتش عببست بِ یب تحشین ؿشایط دس* 

 چیؼت؟ جبهعِ دس اهیذ سٍحیِ ایجبد

 ۶۴۱ ُذؽت٠ عبّ دٝ طی. اعت ًؾٞر كؼٔی ٛیبس١بی ٗجٜبی ثز ٠٘١ ٠ً ایٖ ثزداؽت٠ سٗی٠ٜ ایٚ در ُبٕ چٜذ ٗب

 ٢ٜٗذعی ١بی رؽت٠ اس خٞاٛبٛی. اٛذ ؽذٟ فٜؼتی ٝاحذ ایٚ خذة تخققی آسٗٞٙ طزین اس خٞاٙ ٛیزٝی

 ثزای آجت٠. ١غتٜذ دیپٖٔ كٞم ٝ دیپٖٔ ٢ٗبرت خٞػ ٛیز١ٝبی ١ٖ ٛیز١ٝب اس ثخؾی. دهین اثشار ٝ ؽی٘ی ثزم،

 ثیؾتزی ١بی ٢ٗبرت اعت، كٜی تٞاٙ ٝ دهت ث٠ ٛیبسٜٗذ ٝ حغبط ٗؾبؿْ اس ٠ً ًبر ایٚ چزخ٠ ث٠ ٝرٝد

 داٛؼ ؽزًت ١ز تب دادیٖ اطالػی٠ ١ٖ كٜبٝری ٝ پض١ٝؼ ٝاحذ طزین اس. ثیٜٜذ ٗی آٗٞسػ ٝ ًٜٜذ ٗی ًغت

 تٞٓیذ خط ثٞٗی ارتوبی ٝ ١ب اكشٝدٛی ٝ ًبتبٓیغتی ٗغبئْ سٗی٠ٜ در ثتٞاٛذ ٝ ثبؽذ ػالهٜ٘ذ ٠ً كزدی یب ثٜیبٙ

 ٝاحذ ثب ًبتبٓیغتی پزٝصٟ دٝ ٝ ٛجٞدٟ طزح حذ در كوط ایٚ. ١غتیٖ پذیزا ثبس آؿٞػ ثب ًٜذ ً٘ي ٗب ث٠

 فٜؼتی ٝ اٗیزًجیز ١بی داٛؾِبٟ اس داٛؾدٞیبٛی خٞؽجختب٠ٛ. ایٖ دادٟ اٛدبٕ ٛلت ؽزًت كٜبٝری ٝ پض١ٝؾی

 اس ثبسدیذ ثزای ٛخج٠ داٛؾدٞیبٙ اُز إ ًزدٟ علبرػ ١ٌ٘براٖٛ ث٠. اٛذ ؽذٟ اضبك٠ ٗب ُزٟٝ ث٠ ؽزیق

 ١ٌ٘بری ثزای را ١ب آٙ ثبس آؿٞػ ثب ٝ ضٞاثط اس خبرج دارٛذ، ٗٞثزی طزح ٝ پیؾ٢ٜبد ٝ آٗذٛذ پتزٝؽی٘ی

 .ًٜٜذ خذة
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 طشح کشدى اجشایی ٍ جَاى ًیشٍّبی حضَس ؿبیذ پتشٍؿیوی کبس حؼبػیت ٍ قطعبت بَدى تخصصی بِ تَجِ بب*

 حذ چِ تب ببص آغَؽ بب حوبیت ایي ًببؿذ، سیؼک اص خبلی کٌٌذ هی طشاحی کِ قطعبتی اص اػتفبدُ یب پیـٌْبدی ّبی

 داسد؟ اداهِ

 ؽ٘بر ث٠ ًؾٞر اخیز ٢ٖٗ كٜی ٝ فٜؼتی اهذاٗبت اس یٌی ٠ً اراى ؽبسٛذ پتزٝؽی٘ی اعبعی تؼ٘یزات ثزای

 ٗزدد ًبر آؿبس ثزای. دارد ثبالیی ریغي ٝ ٛیغت خطز اس خبٓی ًبر ایٚ ُلتٜذ ٗٚ ث٠ خٞاٛبٙ ایٚ ركت، ٗی

 آعٞدٟ خیبّ ثب را اعت السٕ ًبر ١ز ؽ٘ب ُلتٖ ٝ دادٕ دِٓزٗی آ٢ٛب ث٠ اٗب ٗٚ. داؽتٜذ ١ٖ حن ٠ً ثٞدٛذ

        چطٞر. ٗٚ ثب احت٘بٓی خطز١بی ٝ ًبر اٛدبٕ ٗغئٞٓیت خزٕ؛ ٗی خبٙ ث٠ ٗٚ را خطزػ د١یذ، اٛدبٕ

 سٗی٠ٜ در حزكی ٝ ًٜیٖ پیذا دعت كٜی داٛؼ ث٠ ثبؽیٖ داؽت٠ اٛتظبر اٗب ٛپذیزیٖ را ریغٌی چٜیٚ تٞاٛیٖ ٗی

 آیٜذٟ ٝ ؽٞٛذ ٗٞخٞد ٛیز١ٝبی خبیِشیٚ ثبیذ خٞاٛبٙ ایٚ ای٠ٌٜ ٠ٛ ِٗز ثبؽیٖ؟ داؽت٠ ُلتٚ ثزای تٌٜٞٓٞصی

 ٝ خالم ٛیز١ٝبی اس ح٘بیت ثزای ٠ً اهذاٗبتی اس دیِز یٌی دٓیْ ١٘یٚ ث٠. عپزد ١ب آٙ ث٠ را ًؾٞر ًبر ٝ

 ثبیذ رٝس یي ثبالخزٟ ٗب هذی٘ی ٝ سثذٟ ٛیز١ٝبی. اعت پزٝری خبٛؾیٚ ؽذٟ، اٛدبٕ پتزٝؽی٘ی خٞاٙ تٞاٜٛ٘ذ



11 
 

 ایٚ در هذی٘ی ٛیز١ٝبی تدزثیبت اس ٠ً ثباِٛیشٟ ٝ خٞاٙ ٛیز١ٝبی اس ث٢تز خبیِشیٜی چ٠. ؽٞٛذ ثبسٛؾغت٠

     آٗٞسػ ًبر ایٚ ثزای پتزٝؽی٘ی خٞاٙ ػالهٜ٘ذ ٝ كؼبّ ٛیز١ٝبی اس ٛلز ۲۴۱ اٛذ؟ ؽذٟ ٜٗذ ث٢زٟ ٗذت

 .اٛذسٝٛذ ٗی تدزث٠ ٝ ثیٜٜذ ٗی

 داؿتِ؟ ّن ای آٍسدُ ؿوب بشای اعتوبد، ایي* 

 فزك٠ دالر ٗیٔیٞٙ ۰۴ ؽذ اٛدبٕ خٞدٗبٙ ًؾٞر تٞاٜٛ٘ذ خٞاٛبٙ تٞعط ٠ً پتزٝؽی٘ی اعبعی تؼ٘یزات

 ٗیٔیٞٙ ۰۴۱ تب ۰۱۱ ثیٚ ٗذت دراس در ٠ً فٞرتی در اعت ٗذت ًٞتبٟ ثزآٝردی ایٚ. داؽت ارسی خٞیی

 ایٚ اس پیؼ ٠ً فٞرتی در. اعت اػت٘بد اس ٛبؽی عٞد ١٘بٙ ایٚ. دارد دٛجبّ ث٠ ارسی خٞیی فزك٠ دالر

 ٗب اػت٘بد ایٚ. ؽذ ٗی خبرج ًؾٞر اس ارس ٝ آٗذٛذ ٗی تؼ٘یزات ثزای آٓ٘بٙ سیٜ٘ظ ؽزًت ًبرؽٜبعبٙ

 را تؼ٘یزات ٗغئٞٓیت ٝ ٛذاؽتٜذ ً٘پزعٞر یب تٞرثیٚ عبخت در ای تدزث٠ ایٚ اس پیؼ ٠ً را ًؾٞر خٞاٛبٙ

 ث٠ ٠ً ثباعتؼذادی خٞاٛبٙ. دارٛذ ُلتٚ ثزای ١ب حزف ٠ً ًزد تجذیْ ًٜٜذٟ تٞٓیذ ٛیزٝی ث٠ داؽتٜذ ثزػ٢ذٟ

 ًبری عبّ ۱۷ ایٚ در. اعت عبّ ۲۱ اس ً٘تز آ٢ٛب عٜی ٗیبِٛیٚ ٝ دادٛذ پظ را ٗب اػت٘بد پبعخ خٞثی

 فٜبیغ ٗذیزػبْٗ ؽبسٛذ، پتزٝؽی٘ی ث٠ آٗذٙ اس پیؼ. ثِذارٕ یبدُبری خٞد اس ًزدٕ عؼی ثٞدٕ ٠ً ١زخب

 ًٞرٟ، تزاٛظ عبخت تٌٜٞٓٞصی كٌز خٞػ خٞاٛبٙ ث٠ اػت٘بد ثب ١ٖ آٛدب. ثٞدٕ سٛدبٙ تزاٛغلٞرٗبتٞر ایزاٙ

 را ایزاٙ. ثٞدیٖ ١ب خبرخی ث٠ ٝاثغت٠ ًٞرٟ تزاٛظ تؼ٘یز یب خزیذ ثزای ٠ً فٞرتی در ؽذ عبسی ثٞٗی

 ٗی اٛدبٕ را ٗب ًبر ٝ آٗذٛذ ٗی ثبیذ خبرخی ٛیز١ٝبی ٛجٞدیٖ تحزیٖ اُز. آثبدًٜٜذ ٝ ثغبسٛذ ثبیذ ١ب ایزاٛی

 دارد؟ ٛبتٞاٛی تلٌز تشرین ٝ ٝاثغتِی خش ٗؼٜبیی چ٠ ایٚ. دادٛذ
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 .داسیذ خبسجی کبسؿٌبػبى اص پشی دل ظبّشاً اػت؛ احتشام قببل ایشاى بِ ؿوب عالقِ*

 ۱،۲ كٞریت ثٜبث٠ ثٞدیٖ حبضز ٝ ُزكتیٖ ت٘بط خبرخی ؽزًت هطؼ٠ یي خزیذ ٝ تؼ٘یزات ثزای سٗبٛی

 را ثزخٞرد ع ٛٞ ایٚ ٗٚ. داد ٛ٘ی پبعخ را ٗب تٔلٚ خبرخی ٗؼب٠ٔٗ طزف اٗب ًٜیٖ پزداخت را ١شی٠ٜ ثزاثز

 ثبؽیٖ داؽت٠ خٞثی ٗذیزیت اُز۹ دارٕ ًبْٗ اػتوبد چیش یي ث٠. داٖٛ ٗی ًؾٞرٕ ٝ خٞدٕ ثزای ثشرٍ ا١بٛتی

 ثزای ًؾٞر١ب؟ ثوی٠ اس داریٖ ًٖ چ٠ ٗب ِٗز. ًٜیٖ ؿٔج٠ ٗؾٌالت ث٠ تٞاٛیٖ ٗی ١ب تحزیٖ ٝخٞد ثب حتی

 ٗٔی اتٞٗجیْ عبخت یب پزایذ ٗٞتٞر عبخت ثغبسد، تزاٛغلٞرٗبتٞر ٝ تٞرثیٚ ٗٞؽي، تٞاٛذ ٗی ٠ً ًؾٞری

 !دارد؟ ًبری ٗزدٕ ؽأٙ در
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 ؿبصًذ پتشٍؿیوی هجتوع سئیغ ٍ تَلیذ هعبٍى «پَسهحوذ هحؼي» هٌْذع بب گَ ٍ گفت دٍم؛ بخؾ

 سا پضؿکی اقالم  ًیبص هَسد هیبًی ٍ اٍلیِ هَاد کِ اػت پتشٍؿیوی تٌْب اساک ؿبصًذ پتشٍؿیوی کِ اػت دسػت ایي* 

 کٌذ؟ هی تَلیذ

 تٞٓیذ ٠ً اعت د٠١ دٝ اس ثیؼ. ُزدد ٗی ثز هجْ ١ب عبّ ث٠ پشؽٌی اهالٕ تٞٓیذ در ٗب كؼبٓیت عبثو٠. ث٠ٔ

 ٝ آة ٛشدیي ١ب پتزٝؽی٘ی ٝ پبالیؾِبٟ ثیؾتز ٗؼ٘ٞال. داریٖ ثزػ٢ذٟ را ًؾٞر عزَٛ ٝ عزٕ اٝٓی٠ ٗٞاد

 ١ذف ایٚ ثب اٗب ۰۲۵۲ عبّ. ثبؽٜذ داؽت٠ ث٢تزی دعتزعی فبدرات ٝ عتذ ٝ داد ثزای تب ؽٞٛذ ٗی دایز ثٜبدر

 كٜی ٝ سثذٟ ًبر ٛیز١ٝبی ١٘چٜیٚ ًٜذ تبٗیٚ را داخْ ٛیبس ٗٞرد اهالٕ ًؾٞر ٗزًش در پتزٝؽی٘ی یي ٠ً

 ًزد، ٗی ً٘ي ایٚ. ؽذ ُذاؽت٠ ٗد٘ٞػ٠ ایٚ ثزػ٢ذٟ ٝظبیلی ًٜذ، تبٗیٚ ٝ تزثیت ١ب پتزٝؽی٘ی دیِز ثزای

 ثٜبدر تب طٞالٛی علز ١شی٠ٜ ٝ رٛح ٝ ًٜذ تبٗیٚ را ٗٞردٛیبسػ اهالٕ ً٘تزی ١شی٠ٜ ٝ سٗبٙ فزف ثب ٗؾتزی

 السٕ ٗٞاد تٞٓیذ در ٗب. ٗبعت كؼبٓیت ١بی سٗی٠ٜ اس یٌی اٛغٞٓیٚ عزَٛ پبی٠ ٝ اٝٓی٠ ٗٞاد تٞٓیذ.  ٛپزداسد را

 تزیٚ ٢ٖٗ. داریٖ سیبدی تٞاٜٛ٘ذی پشؽٌی، ١٘چٜیٚ تٌٜٞٓٞصی ٝ خٜزاّ آرایؾی، ث٢ذاؽتی، ١بی سٗی٠ٜ ثزای
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 ث٠ ١٘ٞطٜبٙ ٛیبس ٝ تحزیٖ رٝس، ٗغبئْ ث٠ تٞخ٠ ثب ٠ً اعت پشؽٌی سٗی٠ٜ در اٗب ٗب خذٗبت تزیٚ حیبتی ٝ

 ٗتبعلب٠ٛ. ؽٞد ٗی ٗحغٞة اٛغبٛی-ارسؽی ث٠ٌٔ ٛذارد ًبری خٜج٠ كوط ٗب ثزای ٗٞضٞع ایٚ درٗبٛی، اهالٕ

 ث٠ ٛغجت تٞٓیذی ٝ فٜلی ٝاحذ١بی اطالػی ًٖ یب اطالػی ثی اعت، رایح ٠ً ٗٞاردی اس یٌی ٗب ًؾٞر در

 ٠٘١ كؾبر ٝ ١ب تحزیٖ) ؽزایطی چٜیٚ در ٝ ُزدد ثزٗی ٗذیزیت ث٠ ١ٖ ٗٞضٞع ایٚ. اعت یٌذیِز كؼبٓیت

 اٝٓٞیت ًؾٞر اهتقبدی كؾبر١بی ٝ تحزیٖ ؽزایط در ثبیذ. دارد ٜٗلی ٝ ٛبٗطٔٞة تبثیز( اهتقبدی خبٛج٠

 ٝ سٗبٙ اس ٗوطؼی در اعت ٌٗ٘ٚ ُب١ی. ؽٞد اٛدبٕ ًؾٞر ٛیبس١بی ٗجٜبی ثز تٞٓیذ ١بی كٞریت ٝ ثٜذی

 ثِٜبٟ یي ١ٖ ٗب تؼبرف ثذٝٙ. ٛذارد ایزادی اٗب ًٜذ پیذا ًب١ؼ تٞٓیذًٜٜذٟ ٝاحذ١بی ٗب عٞد ؽزایط،

 ٗؾٌالت ركغ ث٠ ً٘ي حبّ ایٚ ثب دارد ا١٘یت ٗب ثزای ع٢بٗذاراٙ عٞد ٝ ٜٗبكغ تبٗیٚ ٝ ١غتیٖ اهتقبدی

 ٠ً ثیؾتز عٞد اس تب ًٜیٖ ١٘زاٟ ٝ ٗتوبػذ ١ٖ را ع٢بٗذاراٙ تٞاٛغتیٖ خٞؽجختب٠ٛ. ٗبعت ٠٘١ ٝظیل٠ ًؾٞر

 .ًزد خٞا١یٖ خجزاٙ را آٙ دیِز پزٝصٟ در اٗب ًٜٜذ پٞؽی چؾٖ آٝردٛذ ٗی دعت ث٠ ثبیذ

 هحصَل تَلیذ ٍ ؿوب بشعْذُ ػشًگ ػبخت پبیِ هَاد تَلیذ چَى اػت؟ قبَل قببل ؿذُ تَلیذ ًْبیی هَاد کیفیت* 

 ًِ؟ یب داسًذ سضبیت ّب ػشًگ ایي  اص بیوبساى کِ داسیذ خبش آیب. اػت دیگشی صٌفی ٍاحذ بشعْذُ ًْبیی

 ًٜٜذٟ تٞٓیذ ؽزًت. ؽذ ٗی آٗبدٟ آٙ ثزای تٞٓیذ خط ثبیذ ٠ً ثٞد حغبعی ًبر اٛغٞٓیٚ عزَٛ عبخت

. ًٜٜذ ٗی تبییذ را اهالٕ ایٚ ًیلیت ٝ داؽت٠ ٗٞكن تٞٓیذ ایٖ، دادٟ ارائ٠ آ٢ٛب ث٠ ٗب ٠ً خبٗی ٗٞاد اس عزَٛ

 ٗی ثزرعی را ٗؾتزی رضبیت ٗب. اعت ثبسار رفذ تٞٓیذی، ٝ فٜؼتی ًبر١بی در ٗٞكویت ؽزٝط اس یٌی

 ٗقزف ٗب ثؼذی ٝ ثبٛٞی٠ ١بی ٗؾتزی. اعت عزَٛ ًٜٜذٟ تٞٓیذ ؽزًت ١٘بٙ ٗب ٗؾتزی اٝٓیٚ. ًٜیٖ

 .١غتٜذ عزَٛ ًٜٜذُبٙ
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 ١غتٜذ، دیبثتی ١بی سخٖ ٝ ثغتز سخٖ ٗغتؼذ ثی٘براٙ اس ثزخی چٞٙ دارد سیبدی ا١٘یت دیبثت ٗٞرد در ایٚ

 آؿبس كزٝػ. ثیلشایذ آٙ ثز ای٠ٌٜ ٠ٛ ًٜذ ًٖ را ثی٘بری رٛدؼ ٝ ثبؽذ آ٢ٛب حبّ ً٘ي ثبیذ ٢ٛبیی ٗحقّٞ

 دؿذؿ٠ كوط. ُذاریٖ ٛ٘ی ت٢ٜب را دارٛذ ١ٌ٘بری ٗب ثب ٠ً ًٜٜذٟ تٞٓیذ ٝ ثبٛٞی٠ ١بی ؽزًت ٗب. اعت راٟ

 دعتِبٟ اُز. ًٜیٖ ٗی ًٌ٘ؾبٙ ؽٞٛذ، رٝ رٝث٠ ٗؾٌْ ثب اُز ٝ ٛذاریٖ را ٗیبٛی ٝ پبی٠ ٗحقٞالت كزٝػ

 ٛظز ٗٞرد ٝ ٗطٔٞة ًیلیت ٗب ؽذٟ تٞٓیذ ًبالی اُز. ًٜیٖ ٗی ً٘ي آ٢ٛب ث٠ اٛذاسی راٟ ثزای ثخزٛذ خذیذ

 ٜٗؾٞر ایٚ. ًٜیٖ ٗی خجزاٙ ثبًیلیت، ٗحقّٞ ثب ٝ ُزداٛیٖ ثزٗی خٞدٗبٙ ١شی٠ٜ ثب ثبؽذ ٛذاؽت٠ را ١ب آٙ

 .ٗبعت اخالهی

  سٍد؟ هی ؿوبس بِ جبهعِ بشای خَة خبشّبی بب صٌعتی ٍاحذّبی جضٍ حذ چِ تب اساک ؿبصًذ پتشٍؿیوی*

 ثزای. ایٖ ًزدٟ تدزث٠ اخیز ًٞتبٟ ٗذت در را تٞاٜٛ٘ذی ٝ خٞدًلبیی اس دیِزی ١بی ٠ٛٞ٘ٛ ٗب خٞؽجختب٠ٛ

 رٝد، ٗی ؽ٘بر ث٠ پتزٝؽی٘ی تٞٓیذ اّٝ ردٟ ٝ ٢ٖٗ ١بی دعتِبٟ اس یٌی ٠ً ً٘پزعٞر تٞرثیٚ ثبر ٛخغتیٚ
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 ًبرؽٜبعبٙ.دارٛذ ثزرعی ٝ تؼ٘یز ث٠ ٛیبس یٌجبر عبّ ۴ ،۳ ١ز ١ب تٞرثیٚ ایٚ. ؽذ تؼ٘یز ایزاٛی خٞاٛبٙ تٞعط

 ث٠ اٗب. دادیٖ اٛدبٕ را السٕ ٌٗبتجبت ۰۲۸۵ عبّ. آٗذٛذ ٗی ایزاٙ ث٠ ًبر ایٚ ثزای آٓ٘بٙ سیٜ٘ظ ؽزًت اس

 تؼ٘یزات اٛدبٕ ٝ ایزاٙ ث٠ آٗذٙ اس ُلتٜذ آٓ٘بٛی ًبرؽٜبعبٙ ًزد ایدبد آٗزیٌب ٠ً خذیذی ٗؾٌالت دٓیْ

 دارٛذ ١بیی تٞاٛبیی سٗی٠ٜ ایٚ در داخْ در ٠ً ١بیی ؽزًت ثزرعی ثب ُزكتٜذ تق٘یٖ ٗب ًبرؽٜبعبٙ. ٗؼذٝرٛذ

 ٝ تدزث٠ ٠ً اٛذیؾٜ٘ذ ٝ خجزٟ خالم، خٞاٛبٙ اس ُز١ٝی ثب ؽذٟ اٛدبٕ ١بی ثزرعی ثب. ًٜٜذ ثٞٗی را ًبر

 .ؽذیٖ آؽٜب ثٞدٛذ، ٗتخقـ ٝ ادػب ثی ٠٘١ اس ٢ٗ٘تز ٝ داؽتٜذ ًبكی كٜی داٛؼ

 

 چٜبٙ ًبر خٞؽجختب٠ٛ ٝ ًزدیٖ ١٘ب١َٜ پتزٝؽی٘ی ٛیز١ٝبی ثب را آ٢ٛب. دارد هزار ؽ٢زهذط در ؽزًتؾبٙ

 ٝ ؽذ ٛ٘ی اٛدبٕ تؼ٘یزات ایٚ اُز. ًٜذ ٗی اكتخبر آٙ ث٠ ًؾٞر پتزٝؽی٘ی ٠ً ؽذ اٛدبٕ ثبًیلیتی

 رٝثزٝ خذی اختالّ ثب پتزٝؽی٘ی دعت پبییٚ ٝاحذ١بی ًبر ُؾتٜذ ٛ٘ی  ثز كؼبٓیت چزخ٠ ث٠ ً٘پزعٞر١ب



17 
 

 دیذٙ چؾٖ سیٜ٘ظ ؽزًت ًبرؽٜبعبٙ حبال ٠ً اعت ارسؽٜ٘ذ چٜبٙ ایزاٛی خٞاٛبٙ ایٚ ٢ٗبرت. ؽذ ٗی

 .اٛذ ؽذٟ سٗی٠ٜ ایٚ در آ٢ٛب رهیت چٞٙ ٛذارٛذ را ١ب ایٚ

 

 اًذ؟ ًـذُ هْبجشت هْیبی آیب داسیذ، خبش جَاًبى آى اص* 

 ًٜٜذٟ تٞٓیذ پتزٝؽی٘ی ػٜٞاٙ ث٠ ۰۲۵۲ عبّ اس اراى ؽبسٛذ پتزٝؽی٘ی ای٠ٌٜ ث٠ تٞخ٠ ثب ١ب پتزٝؽی٘ی دیِز

 را خٞاٛبٙ ایٚ ٗٞكویت ٠ً سٗبٛی ًٜذ ٗی كؼبٓیت ًؾٞر داخٔی ٛیبس١بی ًٜٜذٟ تبٗیٚ ٝ ًبر ٗتخقـ ٛیزٝی

 حبال ًزدٛذ تؼ٘یز را تٞرثیٚ ٠ً خٞاٛبٛی. ٛذارٛذ خبراٛذٙ عز ٝهت خٞاٛبٙ ایٚ حبال. ًزدٛذ اػت٘بد دیذٛذ،

 تٞرثیٚ عبخت ٠ً داٜٛذ ٗی ١غتٜذ آٙ ث٠ ٗزثٞط اخجبر رفذ ٝ فٜؼت ا١ْ ٠ً آ٢ٛبیی. اٛذ ؽذٟ عبس تٞرثیٚ

 ث٠ كوط ٗٞضٞع. دارٛذ را آٙ تٞاٙ خ٢بٙ در ٗؼذٝدی ًؾٞر١بی ٝ اعت ارسؽٜ٘ذ ١بی تٌٜٞٓٞصی اس یٌی

 ٝیضٟ فٜؼتی ١بی اكشٝدٛی یب ًبتبٓیغت داخٔی ٗتخققبٙ یب ٗب خٞاٛبٙ اُز. ُزدد ثزٛ٘ی تؼ٘یزات

. ًٜیٖ ٗی خبرخی ١بی ٠ٛٞ٘ٛ خبیِشیٚ را آ٢ٛب فٜؼتی ٝاحذ ایٚ ػبْٗ ٗذیز ح٘بیت ثب ًٜٜذ تٞٓیذ پتزٝؽی٘ی

 .اعت ٗوبٝٗتی اهتقبد اس ای ٠ٛٞ٘ٛ ٝاهغ در. ًٜیٖ ٗی اعتوجبّ ١ب خٞاٙ تالػ ٝ تخقـ اس ١٘یؾ٠ ٗب



18 
 

 

 

 داسد؟ تحقق قببلیت حذ چِ تب هقبٍهتی اقتصبد تکٌَلَطی، ٍ فٌبٍسی ّبی حَصُ دس*

 اراى ؽبسٛذ پتزٝؽی٘ی ًبرُزاٙ ٝ ًبرٜٗذاٙ ثزای ٠ً ٗذیزاٙ ٗب ثزای كوط ٠ٛ ر١جزی ٗؼظٖ ٗوبٕ ١بی حزف

 ٝ اػت٘بد ١٘چٜیٚ ٝ ًؾٞر ایغتبدٙ خٞد پبی رٝی ثز خٞدًلبیی، اس ایؾبٙ. اعت ثخؼ اٛزصی ٝ هٔت هٞت

 عخت ًبر ٠ً اعت ایٚ اس ؿیز ِٗز اٗب ثبؽذ عخت ؽبیذ ایٚ. ًٜٜذ ٗی فحجت ایزاٛی ًبر ٛیزٝی ح٘بیت

 ١٘یٚ، ثزای. ٛذارد ٗؼٜبیی ٗٞكویت ٛذ١یٖ اٛدبٕ عخت ًبر تب ٗؼتوذیٖ ٗد٘ٞػ٠ ایٚ در ٗب اعت؟ تز ؽیزیٚ

 ٠ٛٞ٘ٛ اس ثیؾتز ًیلیتؾبٙ اُز ٠ً ًٜیٖ ٗی خبرخی ١بی ٠ٛٞ٘ٛ خبیِشیٚ را داخٔی ١بی ٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٜٗطوی ریغي

 را اػ ؽیزیٜی ٝ ًزدٟ ثبثت ٝ تدزث٠ ٗبٙ تٞٓیذ خط در را ٗٞضٞع ایٚ ثبر١ب ٗب ٛیغت ً٘تز ٛجبؽذ خبرخی

 .ایٖ چؾیذٟ
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