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دكتر پريیس عقیلی مدیرعامل ي مًسس باوك 

 ۰۸۳۱خايرمیاوٍ كٍ پیش از ایه ي در آغاز دٍَ 

اودازی كردٌ بًد یكی  باوك كارآفریه را ویس راٌ

از مدیران باسابقٍ باوكی است كٍ فعالیت در 

َای  َای پیش از اوقالب ي َمچىیه باوك باوك

 .اش دارد جی را در كاروامٍخار

ایي هذیش ثبسبثمِ ثبًكی كِ ثِ دلیل اضشاف ثش 

 ثب آضٌبیی ّوچٌیي ٍ  هسبیل ثبًكی ایشاى ٍ جْبى

 است ًبهذاس ّبی چْشُ التصبدی فؼبالى ٍ ثبًكذاساى هیبى دس ًیشٍهٌذش ّبی تحلیل ٍ الوللی ثیي ّبی هحیظ

ای ثشای ثشعشف كشدى هطكالت ثبًكی ایشاى داضتِ  دُگستش تالش ثشجبم اص پس ٍیژُ ثِ ٍ اخیش سبل یك دس

الوللی ٍ دفبع ٍ حوبیت اٍ اص ٍضغ فؼلی ثبًكذاسی دس هجبهغ جْبًی  ّبی ثیي است. حضَس دس ّوبیص

 ّبی خبسجی ضذُ است. هَجت تَجِ هذیشاى ثبًك

كشد  ایي هذیش اسضذ ًظبم ثبًكذاسی خصَصی ایشاى كِ دس جوغ اػضبی اًجوي هذیشاى صٌبیغ صحجت هی

ّبی فؼبلیت ثبًكذاسی ایشاى ٍ تؼبهل ثب دًیب سا ثبصگَ كشد. ػمیلی گفت:  ّب ٍ اهیذّب ٍ سٍضٌی ّب ٍ تشس سبیِ

ب دسثبسُ ضشٍست حضَس آًْب ّ ّبی ایشاًی داسم ثب هذیشاى ثبًك هي دس سفشّبی خبسجی كِ ّوشاُ ثب ّیبت

دس ثبصاس پَلی ایشاى ٍ ّوچٌیي ثشعشف كشدى هؼضالت ثشای ثبص ضذى ساُ ایشاى دس ثبًكذاسی جْبًی پس اص 

كٌٌذ كِ ثبیذ دس كبًَى تَجِ هشاكض ٍ  ضَم. آًْب ًیش دص پبسخ ثِ ًكبتی اضبسُ هی ثشجبم ًكبتی سا یبدآٍس هی

 گیشی لشاس گیشد. ًْبدّبی تصوین

ّبی ثضسگ ثشای گستشش ّوكبسی ثب ایشاى دس  ل ثبًك خبٍسهیبًِ گفت یكی اص دالیل احتیبط ثبًكهذیشػبه

ّبی هختلف ضبیذ ثِ یك گضاسش اسایِ ضذُ اص سَی یك هَسسِ پژٍّطی هستمش دس فشاًسِ ثبضذ.  ثخص

 ّبی فؼبلیت ثبًكذاسی جْبًی دس كطَسّبی هختلف است ثٌذی ٍ سصذ سیسك ایي هَسسِ كِ كبسش ستجِ
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ثِ فبصلِ ثسیبس كَتبّی اص اهضبی ثشجبم گضاسضی تْیِ كشد ٍ دس آى ثِ ثبًكذاساى تَصیِ كشد كِ ثِ ایشاى 

 ًشًٍذ.

ّبی ثضسگ دًیب االى ثِ دٍ ًكتِ ثسیبس حسبس ّستٌذ ٍ ثبیذ ثِ ایي ًكبت تَجِ  ایي هَسسِ ٍ سبیش ثبًك

ًی كِ پطت یك اًتمبل پَلی ّستٌذ ّبی پطت سش ّن ٍ كسب خَاٌّذ ثِ عَس كبهل اص الیِ كشد. آًْب هی

ثشایطبى هؼلَم ثبضذ. ایي هسبلِ كِ اهشٍص ثِ ًبم پَلطَیی ٍ هجبسصُ ثب آى هطَْس ضذُ است یك ػٌصش ثسیبس 

 ّبی ایشاى است. ّبی كطَسّبی دیگش اص جولِ ثبًك ّبی ثضسگ ثب ثبًك كٌٌذُ دس ّوكبسی ثبًك تؼییي

ّبی پژٍّطی داضتن ثِ آًْب تبكیذ كشدم كِ  ٍ هذیشاى هَسسِّب  ٍگَّبیی كِ ثب هذیشاى ثبًك هي دس گفت

كٌذ. ثب ایي ّوِ،  سبل پیص لبًَى هجبسصُ ثب پَلطَیی سا تذٍیي ٍ تصَیت كشدُ ٍ آى سا اجشا هی ۱ایشاى اص 

ّبی خبسجی ثشایطبى ثسیبس هْن است كِ لبًَى هجبسصُ ثب پَلطَیی دس ایشاى دسست ٍ كبهل اجشا ضَد.  ثبًك

ٍگَّبی خَد ایي ًكتِ سا ثِ  ص ًوبیٌذگبى سیبسی هشتجظ ثب سیبست خبسجی خَاست كِ دس گفتتَاى ا هی

 سٍضٌی تَضیح دٌّذ.

ّب ایي است كِ اص  ّبی خبسجی دس ّوكبسی یبػذم ّوكبسی ثب سبیش ثبًك ًكتِ دٍم ٍ حسبسیت دیگش ثبًك

ایشاى دس ایي ثبسُ ًیض لبًَى داسد ٍ  ّب ثشای تبهیي هبلی جشیبى تشٍسیسن استفبدُ ًطَد. خَضجختبًِ ایي ثٌگبُ

ّبی ثضسگ جْبى دس ثبسُ دٍ ًكتِ یبد ضذُ تالش هب  كٌذ. ثب تَجِ ثِ هیضاى حسبسیت ثبًك اى سا هشاػبت هی

 ایي ثَدُ است كِ ثگَیین ٍ اثجبت كٌین كِ ثبًكذاسی ایشاى اص ایي ضشایظ دٍس است.

داسد ٍ ثبیذ اص ّوِ ًیشٍی فكشی ٍ هبدی ٍ  ػمیلی تصشیح كشد جب اًذاختي ایي هسبیل ثسیبس اّویت

ضَم  گَین یبدآٍس هی ّب استفبدُ كٌین. ثشای ایٌكِ سٍضي ضَد چِ هی تجلیغبتی ثشای كست اعویٌبى خبسجی 

ّبی دٍللَی اهشیكب سا  ّبی هٌفجشكٌٌذُ ثشج كِ هبهَساى ٍسصیذُ پَلی ٍ هبلی ٍ ثبًكی سد پبی تشٍسیست

َّاپیوب ّضیٌِ آهَصش خلجبًی سا اص یك ثبًك دس دٍثی  ۴یذًذ كِ خلجبًبى دًجبل كشدُ ٍ ثِ ایي ًتیجِ سس

 اًذ. دسیبفت كشدُ

 

 كارهایی كه بایذ انجام شود

هذیشػبهل ثبًك خبٍسهیبًِ ثب تبكیذ ثش ایٌكِ اكٌَى دس ثبًك خبٍسهیبًِ یك اداسُ ثسیبس ثب اّویت تبسیس 

ّبی داخلی است. هب ّوِ تالش خَد سا ثِ  غجیك همشسات خبسجی ثبًكذاسی ثب فؼبلیتاین كِ كبس اى ت كشدُ

ّبی هطتشیبى  ّبی خَد سا ثش گشدش پَل ٍ سپشدُ این كِ اص همشسات جْبًی تجؼیت كٌین ٍ ًظبست كبس گشفتِ

 دّین تب دچبس اضتجبُ ًطَین. تب جبیی كِ هوكي است سا افضایص هی

ّب ٍ هذیشاى ػبهل اص ًظش ستجِ سبصهبًی دس  كِ هذیشاى اجشایی ثبًك ای است دس حبل حبضش ٍضغ گًَِ

الؼبدُ داسًذ تب هؼلَم ًكٌٌذ كِ  تش اص هذیشاى ًظبستی لشاس داسًذ. ایي هذیشاى ًظبستی لذستی فَق ّبی پبییي پلِ

ضَد. ثشای ایٌكِ  ّب اص كجبست اجبصُ ّوكبسی ثب هطتشیبى صبدس ًوی ّبی ٍسٍدی ثِ ثبًك هٌطب پَل



ّبی ایشاًی هَاظت  ّب اص ایي هسبلِ هغوئي ثبضٌذ كِ دس ایشاى هجبسصُ ثب پَلطَیی جذی است ٍ ثبًك خبسجی

این یك تین ٍسصیذُ ثِ ایشاى ثفشستذ ٍ گشدش  ّوِ چیض ّستٌذ اص ًْبد هؼتجش ثبًكی دس جْبى دسخَاست كشدُ

ثِ ایشاى ثیبیٌذ تب ضشایظ ّوكبسی كبس ثبًك خبٍسهیبًِ سا خَة ثشسسی كٌذ ٍ اهیذٍاسم ثؼذ اص هبُ سهضبى 

 ّبی ایشاًی اص گشدًِ سخت ػجَس كٌذ. ثب ثبًك

كٌٌذ. یبدهبى  كٌذ ثشعشف كٌٌذ كِ هی ای كِ ساُ ٍسٍد ثشای ّوكبسی سا سذ هی ّبی كطَس ثبیذ ّش ثْبًِ ثبًك

ّب  ثبًك ّبی ثضسگ اص جولِ هذیشاى ای است كِ هذیشاى ضشكت ثبضذ كِ دس دًیبی اهشٍص تَصیغ لذست گًَِ

ّبی خبسجی  ای است كِ ثبیذ ثِ آى تَجِ كٌین. ثبًك سًٍذ ٍ ایي هسبلِ ّب ًوی صیش ثبس حشف ٍ تَصیِ دٍلت

 سًٍذ. جوَْس اهشیكب ّن ًوی تب صهبًی كِ اػتوبد ًكٌٌذ صیش ثبس ّیچ تَصیِ ای حتی تَصیِ سییس

ّب دستطبى ثبص ًیست  هذیشاى ثبًك ّبی ثٌیبدیي كشدُ است ٍ سبل پیص تفبٍت ۰۱ًظبم ثبًكی اهشٍص دًیب ثب 

ّبی اسسبلی  كِ ّش تصویوی سا ثذٍى اجبصُ ًْبدّبی ًظبستی اتخبر كٌٌذ، تب جبیی كِ اص اخجبس ٍ گضاسش

ّبی خبسجی ثب ایشاى  تَاى فْویذ كِ هشداى سیبسی اهشیكب توبیل داسًذ ثبًك ضَد كشد هی استٌجبط هی

 ّوكبسی كٌٌذ تب ثشجبم آسیت ًجیٌذ.

 

 باشیمبردبار 

هذیشػبهل ثبًك خبٍسهیبًِ گفت: ثب تَجِ ثِ آًچِ هي تَضیح دادم ٍ ٍالؼیت اهشٍص است ًجبیذ اًتظبس داضتِ 

ّب ثِ ایشاى سشاصیش ضَد. هب  ثبضین دس یك هذت كَتبُ هٌبثغ پَلی ٍ اسصی خبسجی ثِ ٍیژُ اص عشف ثبًك

ّین تب ضشایظ هٌبست ثبضذ. دس التصبد ایشاى ًیض ثبیذ كبسّبیی اًجبم ضَد ّبی پشكبسی اًجبم د ثبیذ فؼبلیت

 اًذ. كِ خَضجختبًِ تب اهشٍص دٍلت ٍ ثبًك هشكضی خَة ػول كشدُ

ّضاس هیلیبسد تَهبًی  ۱۹۱دسصذ كبهیبثی ثضسگی است. دٍلت ثبیذ ثشای ثذّی  ۰۱سسبًذى تَسم ثِ ًضدیك 

ِ ثبصاس ثذّی است. ثب تَجِ ثِ ایٌكِ ثذّی خبسجی ایشاى فمظ خَد فكشی كٌذ ُ ثِ ًظشم ثْتشیي كبس تَسؼ

تَاى تَسؼِ ثبصاس  دسصذ تَلیذ ًبخبلص داخلی است هی ۹۱هیلیبسد دالس است ٍ ثذّی دٍلت ًضدیك ثِ  ۱

 ّب سا دس دستَس كبس لشاس داد. ثذّی

وشكض دس هذیشیت ّبیص ػول كٌذ ٍ ایي هستلضم ت ضَد كِ دٍلت ثِ ٍػذُ ّب صهبًی هَفك هی ثبصاس ثذّی

ای تٌظین كٌٌذ كِ ثذّی ثبال ثیبٍسًذ ٍ ًتَاًٌذ سشٍلت  ّب ًجبیذ ثَدجِ خَد سا گًَِ ّبست. ٍصاستخبًِ ثذّی

ّضاس هیلیبسد  ۴۱اًتطبس هؼبدل  ۰۹۳۱پشداخت كٌٌذ. دس الیحِ ثَدجِ اسایِ ضذُ دٍلت ثِ هجلس ثشای سبل 

سا ًپزیشفتٌذ ٍ كبس دٍلت سا سخت كشدًذ. ًكتِ هْن ثیٌی ضذُ ثَد كِ ًوبیٌذگبى هجلس ًْن آى  تَهبى پیص

 ایي است كِ اٍساق ثذّی ثبیذ تَسظ ثخص خصَصی اًجبم ضَد كِ سبصٍكبس آى چٌذاى سخت ًیست.

  
 


