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دکتر همایون مجیدی

مسئوليت ما در انتقال اطالعات
اشاره :بر پیشرفت کنو وژ وسریل ار برط
جم ی ،به ویژ در فضر مجرۀ  ،روۀانه
گس رد اۀ
در برابر دریرفت دایر ا
مطلبهر گونرگون در ۀمینههر م لف
میبرشیب .رف رر درست مر بر ۀیر ذر بین
گذاش ن یر بی وجهی به این حجب وسیم
اط عرت و به ویژ ان سرل ن به افراد دور و
نۀدیکمرن ،چگونه برید برشد؟
س نران در این برنرمه واهد کوشید بر ارائه
نمونههرئی چند ،مرور داش ه برشد بر ب شی
اۀ این اط عرت .و در پریرن بر شرکت
کنندگرن در همریا به گ گو واهد پردا ت
و به پرساهر نرن پرسخ واهد داد.
همایون مجیدی ( -1333هران) اۀ سرل
 13۵۸ورشید درکشور ا ریا ۀندگی
میکند .او دانا مو ه در رش ههر ریرضی
و مهندسی و دک را کرمپیو ر اۀ دانشگر هر
هران و فنی وین است.
او مدتهر در کنرر پژوها در مسرئل
در دانشگر هر
اج مرعی ،سرگرب دری
ا ریا بود است .و در حرل حرضر در
شرکت م ربرات ا ریا سرگرب به کرر است.
.

گفتگوی آزاد
اشاره :در ایران مباررۀ ماردب بارا ب ،نارن،
کرر ،ۀاد  ،صلح و  ...در جریرن است و پا
اۀ گذشت نۀدیک به چهرر دهه اۀ برپریی رژیب
جمهااور اس ا می ،نررضااری ی گس ا رد مااردب،
چاااون اااا ۀیر رکسااا ر اۀ چنااارن حااارارت و
گرمریی بر وردار است کاه شارید چنادان دیار و
دور ن واهاااد باااود کاااه ایااان گرمااار باااه شااا له و
شااارار هریی بااادل شاااود کاااه ۀیربنااار و روبنااار
جرم ه را درهب پیچد و طرحی نو درافکند.
در ایران و در ررج اۀ ن نیروهر و طیفهر
گونرگون اپوۀیسیون بر شیو هر گونرگون برا
پیشاابرد ماارج ااود ف ر یاات میکننااد .بر اای اۀ
سرۀمرنهر سیرسی ایرانای اۀ جملاه در شاند
ر بار دریرفات پشا یبرنی مار ی وم ناو اۀ دو ات
رامپ در مریکار ،دو ات عربسا رن سا ود یار
اسرائیل به هدفهر ود نۀدیک شوند.
مشکل ماردب ایاران را چاه کسای بریاد حال کناد؟
کداب یک راهی درست و در جهات منارفم ملای،
برا پیشبرد مبررۀ در ایران است:
 روشنگر در ررج اۀ کشور برا جلاب
پش یبرنی م نو افکرر عمومی در جهرن یر
 دریرفت کمک اۀ دو تهر ررجی؟
در ایاان میرنااه نسااا رساارنههریی چااون بیبیساای
فررسی یر رادیو فردا چیست؟ ...
پیراماااون نک اااههر طرحشاااد در بااار و بااارا
رسااایدن باااه درکااای به ااار ،بااار هاااب باااه گ گاااو
مینشینیب.

