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تحليلي فرهنگي از : تكريم، با الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بهتحريم  از

استكبار
1

 
 اسفنديار عباسي*

 

 
قدرت آشكار و مستقيمِ تجاوز نظامي و اشغال تحركات، شاهد اخير  در يك دهه و نيمچه اگر 

و نه  بخاور ميانه بوده ايم، اما از پايان جنگ جهاني دوم، فري در منطقة نفت خيزهاي بزرگ 
را  هاو شركت هاي چند مليتي آنچپاولِ دولت هاي زياده خواه جهان كليِ ، چارچوبِ زور

، اقتصادرشتة در  غرب ةفريبكاراننظريه هاي موفقيت از آن تاريخ به اين سو، . تشكيل داده است
از منابع كشورهاي ضعيف به  استعماري بهره كشيِذهنيِ ة ، زمين»رشد«و » توسعه«تحت عنوان 

و مقاومت در  با اين قدرت ها  براي روياروييبي شك، . استدست خودشان را فراهم كرده 
مبتني بر فريب  زواياي مختلف اين سياست ختشنابرابر زياده خواهي هاي سرمايه داري جهاني، 

             .ضروري استدنيا دولت هاي مستقل و ملت هاي بيدار براي  ،كبار جهانياست از سوي
                      

و  .باشدو احترام متقابل تكريم با  توام بين المللياست كه روابط  همه ايرانيان ةاين خواستمسلما 
از تحريم ها كاسته ، هاي اوليه اميد مي رفت كه با انجام مذاكرات هسته اي و رسيدن به توافق

د و تحريم به تكريم تغيير ، تهديتوهيناز  نسبت به ايران و ايراني لحن ديپلماسيِ غربو  شود
 گستاخيِكه از توافق اولية ژنو به اين سو،  مي بينيمحتي . اما شاهديم كه اين اتفاق نيفتاد. يابد

سياسي مي توان در مورد انگيزه  تحليليِ علومِ ةاز دريچ. اوج گرفته است سياستمداران آمريكايي
ه اين بهمچنين مي توان اما . رائه كردا هاي متفاوتي هاي ادامه اين برخورد خصمانه گمانه زني

تا چه حد ايران توانسته است از سياست هاي فريبكارانة غرب  :نگريستديگري از منظر رخداد 
ميزان آيا رفتار سياستمداران آمريكايي تا چه حد متاثر از در عرصه اقتصادي جهان مصون بماند؟ 

                   است؟بوده و فرهنگيِ غرب هوشياري ما ايرانيان در پرهيز از فريب هاي اقتصادي 
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مي شود مطرح سوال براي هر ناظر منصف و كنجكاوي اين نظري عام تر، مو از از سوي ديگر، 
مستكبرانه رويكرد به قادرند  ،افكار عمومي كشور خودديدگاه ، از كه چگونه دولتمردان آمريكا

اين حد قابل قبول است كه به تا ي دهند؟ چرا چنين رفتار ادامه ديگر كشورهادر قبال خود 
در مورد كارآيي و لياقت راي دهندگان  بازتابِ نظرات ازسياستمداران آمريكايي بدون نگراني 

اين سطور،  ةبه نظر نويسنددهند؟  مي ادامهخود  رفتاراين به  ،حرفه اي و شايستگيِ اخالقيِ آنها
ه ايران به طور در عرصه بين الملل به طور اعم، و نسبت ب ييريكابراي درك رفتار دولتمردان آم

مطالعه لذا، و . و راهنماستآمريكا روشنگر عمومي در فرهنگ و عميق تر بيشتر  ةمطالعاخص، 
درك رفتار استكبار در عرصه زمينه هاي مطالعاتي ضروري براي از ادبيات عامه آمريكا، 
                                                                                       . ديپلماسي جهاني است

 
مارك «، اثر »ماجراهاي تام ساير«يكي از پرخواننده ترين آثار ادبيات آمريكا، كتاب پرطرفدار 

به چاپ رسيد و تا به امروز از محبوبيت بي  1876در سال نخستين بار اين كتاب . است 2»تواين
محبوبيت اين اثر به . برخوردار بوده استو دانش آموزان آموزگاران رده اي در ميان نظير و گست

وجود  ييآمريكاان دانش آموزاز  بسيار قليليتعداد حدي است كه به جرات مي توان گفت كه 
به  در عين حال،اما . دنكه حداقل يكبار اين اثر را در دوران تحصيلي خود نخوانده باش دارند

ديگري و داستان (بيش از اينكه داستان تام ساير ن و تحليلگران ادبي آمريكا، خيلي تاييد منتقدي
 ،نوشته شده باشدقشر نوجوان و جوان براي ) »ري فينلِبهاكماجراهاي «تواين با عنوان مارك از 

مي  را نيز در بر المخاطبين بزرگسو  ستاوآمريكا در عصر  و فرهنگ عمومي تصويري از جامعه
                                                                                                             3.گيرد

                            
قلدر و  ةاو پسربچ. كه كار كردن را عار مي داندتام ساير نوجواني بي قرار و ماجراجوست 

او . استفاده مي كند نشهم سن و ساال ردنمرعوب كهر فرصتي براي  از است كهزورگويي 
                                                 
2 Mark Twain 

  3 او طرفدار دخالت آمريكا به عنوان يك قدرت نظامي در ديگر 1899سال نكته جالب توجه در مورد مارك تواين اين است كه تا  

آمريكا را وي . آمريكا در فيليپين بود و خود را امپرياليستي دو آتشه مي خواند - او از طرفداران جنگ اسپانيا . نقاط دنيا بود

اما در . را به كشورهاي ضعيف و درمانده دنيا هديه كندو حكومت قانون آزاد مي دانست كه مي توانست آزادي  و آرمانيكشوري 

، پس از مطالعه پيمان پاريس بين آمريكا و اسپانيا كه فيليپين را به مستعمره آمريكا 1901درجه اي در سال  180موضع يك تغيير 

با هر گونه دخالت  1910د امپرياليست ها در آمريكا پيوست و تا آخر عمر در سال بدل مي كرد، مارك تواين ، به عضويت ليگ ض

او باور پيدا كرده بود كه هر كشوري قادر است مسايل . پايي در عرصه جهاني مخالفت خود را ابراز داشتآمريكا يا هر كشور ارو

. خود را حل كند و نياز به دخالت خارجي ندارد  
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بلكه بزرگساالن را هم هدف قرار مي  ،نه فقط هم سن و ساالن او او مكرو است،  حيله گربسيار 
بد بودن خوب  بخشي از رفتار فريبكارانه او به اين دليل است كه او مي خواهد، در عين. دهد

در ميان ي جالب توجه باشد اين است كه آنچه ممكن است براي خوانندة غير آمريكاي. جلوه كند
، تام شخصيتي است كه در عين شرارت، دوست سال و بزرگسالِ آمريكاييخوانندگان خرد

                                                                                 . داشتني و قابل تحسين است
            

به عنوان  تحليل گرانِ ادبي آمريكاهاي تام، كه تقريبا توسط همه يكي از به اصطالح شيرينكاري 
تنبيهي است مطرح مي شود، ماجراي  تام تحسين برانگيزو شخصيت زرنگ واقعه اي برجسته از 

و كثيف كردن لباس  هبا يكي از بچه هاي محل تام كتك كاريِ به علت »خاله پالي« كه از سوي 
پس از مرگ تام را  سرپرستيكليساست كه  اهلِ، زني ه پاليخال .شده استمقرر براي او  هايش

او به راه آوردن اين بچه شرور را از وظايف فاميلي و ديني خود . مادرش به عهده گرفته است
روز شنبه  بايد تام. محكوم مي كند در خانه كار اجبارييك روز را به  براي تنبيه، تاممي داند لذا 

شنبه روز تعطيل است و تام اين روز را معموال به بازي . سپري كند سفيد كردن پرچينِ خانه با را
 مستكبرانةقبل از پرداختن به ارتباط تام ساير و سياست و رفتارِ . گذراندو تفريح با دوستانش مي 

آمريكا در عرصه جهاني الزم است كه خالصه اي از رفتار تام در ماجراي سفيد كردنِ پرچين 
                                                                                      . يمخانه را با هم مرور كن

               
. و شرمسار استخشنود اتنبيهي كه خاله پالي براي او در نظر گرفته نتام از  صبح شنبه است و

بچه هاي  كه او مي داند ، چونستاهل كار نيست و شرمسارتام اساسا ، چون است ناخشنود
مسخره مي و او را براي اينكه به كار گمارده شده  خواهند گذشتيكي يكي از كنار پرچين  همحل
برآورد مي كند  را  خود محتويات جيب هايشرايط نامطلوب، اول اين او براي رهايي از  .كنند

. كه خير مي بيند. در كار شاق خود شريك كندبا تطميع قادر است دوستانش را آيا كه ببيند 
ي از نه تنها بچه هاچنان موثر است كه  ويفريب  .اينجاست كه فكر او متوجه فريب مي شود

               . باج هم مي دهندبا منت و افتخار به تام ، بلكه مي دهند بيگاريتن به همه جا بيخبر 
                        

مسخره  به خيال خود برايكه است » راجرز بِن«ساده لوح به نام  بچه اياولين قرباني او پسر 
 ،در اينجا. گرفتار مي شودتام  فريبكارانة به دامِ يزودبه مي آيد ولي به سوي او  تام كردنِ
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    :تام از اين تجربه را مي آورم و آموخته فلسفيمكالمه تام و بِن اين بخش از داستان و  ترجمه
           

____________________________________________  
 

بن راجرز از راه رسيد، دقيقا . تام قلم مو را برداشت و به آرامی مشغول رنگ زدن شد
. از تمسخرشواهمه داشت، از آمدنش و آمدنش از  تام ن کسی کهاهم  

بن چند لحظه ای  .او را ندیدهاصال انگار که . به نقاشی ادامه دادبه روی خود نياورد و تام 
. بعضی ها امروز تعطيل نيستن اینکه  ثِّ سالم، مِ «: ه شد و گفتبه تام و کارش خير

س با  »...اعمال شاقه دارنحب   

تاثير ، انگار که بردمی  عقب و جلومثل یک هنرمنِد نقاش  را او خودش .نداد تام جواب
قلم مو را بار دیگر . درکارزیابی می  رابود آخرین قلم مویی را که به پرچين کشيده هنرِی 
از صدای ن تام اده. تام دستِ  ، کنارِ آمد نزدیکتر نب. ين کشيد و دوباره نگاه کردبه پرچ

اما اصال به روی خود نياورد و خودش را در کار هنری  ،سيبی که بن گاز می زد آب افتاد
.اش غرق کرد  

»؟آرهخيلی سِرت شلوغه، انگار . آهای پسر«  

تویی؟ هيچ  ،نب، ..اِ «. بن شدهمتوجه حضور  تازهوانمود کرد که  ه چرخيد،عتام یکدف
».اومدیکی نفهميدم   

باهام نمی تونی که تو حيف   !، خيلی مزه می دهآره. ..من دارم می رم شنا تام، ببين،«
وایسی و د، ترجيح می دی آاز کار خوشت می ذاتا چون تو  می دونم، می دونم،. بيای

» .نمی خورهیکی به درد تو شنا و تفریح . کار کنی  

: عاقل اندر سفيه به بن کرد و گفتهی اتام نگ  

»!می گی کار؟ اینتو به «  

»یعنی این کار نيست؟«  

هر . شاید باشه، شاید نباشه«: گفت اعتناییتام دومرتبه مشغول نقاشی شد و با بی 
»چی هست، فقط برا من خوبه؟  

»!دوست داری؟ی ی راسّ راسّ گی این کارو می خوا بیعنی ! توام خوبه«  

. ادامه دادفریبکارِی هنرمندانه اش به و  فتچيزی نگتام   

پرچين چيزی نيست که هر روز  چرا نداشته باشم؟ فرصت نقاشیِ  ...!؟دارم شدوسِ «
»بشه؟آدم  نصيب  

. ماندبه کار تام خيره و  نزدن به سيبش گاز ب. شد، یک دفعه همه چيز عوض با این گفته
چند قدم به عقب بر می  بعدکشيد و ، قلم مو را عقب و جلو می ی ماهرانهتام با ظرافت

گاه  .ورانداز می کرد ه، دوباردوباره قلم مو می کشيد .هنرمندانه نگاه می کرد و داشت
کار  ۀوانمود می کرد که واقعا از نتيج. لکه گيری می کردجاهایی از پرچين را با احتياط 

. راضی نيستخودش   
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که می گذشت هر لحظه . ب می کردتعقيهم تام را های حرکت کوچکترین ن ب ردیگحاال 
: یکدفعه گفتو  طاق شددست آخر، طاقتش . به کاِر تام عالقه مندتر می شد  

».ببينم چطوریه ،منم امتحان کنم ذار، بتام«  

.اما نظرش برگشت. هدچيزی نمونده رضایت بدطوری وانمود کرد که ، مکث کردتام   

یعنی اینجا، . الی خيلی وسواس دارهپ خاله؟ که چرامی دونی . فکر نکنم بشه. نه، نه«
مسئله برای خاله پالی ، مثل پشِت خونه یه جای پرتی بود،پرچين حاال اگه . هَبِر خيابون
از هر هزار تا یعنی می گم، . آره، کار این پرچين باید خيلی با دقت انجام بشه. ..ای نبود

. بتونه پرچين رنگ بزنه یکيشاگه باشه، بچه، اگه باشه،  تا ، شایدم هر دو هزار...بچه
!شهبیعنی اونطور که باید رنگ   

بده دیگه، قلم مو رو ! ببينم حاال بذا خودم امتحان کنم !یعنی واقعا اینجوریه؟ !نه، بابا«
».ااگر من بودم، می دادم. بده، جون من، فقط یه ذره  

  -- يِز دیگهخاله پاليه، نه چبه خاطِر . من که بهت دروغ نمی گم. بن، اصرار نکن ،ببين«
حاال می . نذاشت خالهنذاشت، سيد خواست رنگ بزنه،  خالهجيم خواست رنگ بزنه، 
و  بزنی و کثافتکاری بشه، وای رنگ؟ اگر تو بيچاره س منن گردبينی چه مسئوليتی رو 

...بر من وای  

بيا ! بذار امتحان کنم ببينم چطوریه آخهمگه چيه؟ . منم می تونم مراقب باشم بخُ  !وا«
» .ف سيبم ماِل تونص  

».ترسم می. ، نمی تونمنه، نه نه،... ، بياب، باشهخُ «  

».بيا، تمام سيبم مال تو«  

، قلم مو و پيروزی سرشار از شوق باطنیحاکی از اکراه، ولی  ظاهریدست آخر تام با 
ساده لوح، زیر آفتاب نيمروز ُشرُشر عرق می  پسرکِ و مادامی که . داد نبدسِت  را به

را از روی  یشهنرمنِد پيروز روی بشکه ای در سایه نشست و پاها ،ان می کندو ج ریخت
 او در حالی که از خوردن سيب بن لذت وافر می برد داشت. می داد و حظ تابخشنودی 

سِ و از . و ذبح کردِن بی خبراِن بعدی را در سر می پرورانيد نقشۀ به دام انداختن شان
س تام، از  سر و کله  معصوماِن بی گناههر از چندگاهی، یکی از این  .کم نبودبچه این جن

کار شاق تام را و  ندد، اما می ماندندد و بخنننکه مسخره ک ندمی آمد. اش پيدا می شد
ن راجرز توی آفتاب کشيده شد، تام، بُرّس که حسابی وقتی . ندقبول می کردبا افتخار 

بيلی . تحویل بگيره ابود که بيگاری ر آماده کرده حاضر و نوبتبيلی فيشِر بيچاره را تو 
بعد نوبت به . داشت که دو دستی تقدیِم تام کردسيب نداشت، اما یک بادبادک نو 

بيگاری برای او یک موش . بادبادکجانی ميلر نه سيب داشت و نه . جانی ميلر رسيد
. مرده و یک نخ که ازش آویزان بود آب خورد  

روز بچه ای فقير و همان که صبحِ  ،ی شد، تامروز طی مکم کم  خالصه همينطوری که
عالوه بر دارایی هایی . می خورد غلتبعد از ظهر تو ثروتی کالن  اواسطفلک زده بود، تا 

یک تيله، یک عدسی،  تا 12: شامل می شدکه قبال نام برده شد، غنایم تام اقالم زیر را 
دِر شيشه اِی یک خته سياه، ، یک تکه گچ تتوپ جنگِی اسباب بازی، یک کليِد بدوِن قفل
ه که یک چشم بيشتر تا ترقه، یک بچه گرب 6بطری، یک سرباز حلبی، دو تا بچه قورباغه، 

سگ، یک دسته چاقو، چهار خوِد بدون  - ، یک دستگيره دِر برنجی، یک قالده سگنداشت
  .  مندرسای تکه پوست پرتقال، و یک تکه از پرده 
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یک روز  نشست و تو سایه ، یک کنارگذشت بهش خوشی تام خيلعالوه بر اینها، ، تازه
خانه در ضمن، پرچين . راندگذ شدوستان در جوار تن آسایی و استراحتبه را تعطيل دیگر 

از بچه حتی یک تن نشده بود، ام اگر رنگ تمدر واقع،  .سفيد خورد الیه رنگِتا سه هم 
. های محله از راهزنی تام در امان نمی ماند  

 تام با خودشدوشيده شدند و رفتند، خسته و کوفته و که بچه ها حسابی ایناز بعد 
».اینکه این دنيا، دنيای زیاد پوچی هم نی ثِ نه، مِ «: گفت  

اگر می خواهی که  : قانون رفتار انسان ها ،کشف بزرگی کرده بود انداو بدون اینکه بد 
آنها  که ، وانمود کنکشیو به کارشان ب را به چيزی تحریک کنی یطمع پسر بچه یا مرد

.قادر به انجام آن کار نيستند  

به کمی دیگر پسرک ، برای تام روز بزرگی بود، با دستاوردهای مادی و معنوِی گران
س غنایم خودش ور رفت و    .کار تکميلِ  برای گزارش، پالی شدخاله راهی ستاد سپ

____________________________________________ 
 

م و فراگير كه در جامعه و فرهنگ اع ، به صورتآمريكادر فرهنگ  ظلم ستيزي اخالقِ در غيابِ
تام سايرِ زيرك و شرور  ،محبوب اين داستانقهرمانِ تعجب آور نيست كه سراغ داريم،  خودمان

، در انتخابات رياست جمهوري آمريكايي ها. جاني ميلر يافيشر  ياست و نه بن راجرز، بيل
راي داده اند كه خود را داراي دانايي و  يبه نامزدبه اين سو، اني دوم پايان جنگ جهحداقل از 

مسلما اگر تام و . ستآن كشور در عرصه جهاني توصيف كرده ا فعتوانايي الزم براي حفظ منا
بن براي اين سدر . اين مبارزه مي شد ةبرند يقينات وارد مبارزات انتخاباتي مي شدند، تام م
نيا مي د 1111اره كشور خود را قدرت شمآن ي آمريكا، مردم و دولتمردان اقتصاد –فرهنگ سياسي 

به همان تقابلي بر مي گردد كه در داستان تام ساير بين تام  »خود برتر بيني«و دليل اين . دانند
آمريكا با فريب . داستان، از سوي ديگر برقرار استبچه هاي ساده لوح از يك سو و حيله گر 

و اين سلطه را حق خود مي داند چون كشورهاي فريب  يا تسلط يافتههاي خود بر اقتصاد دن
                                                                                    .خورده لياقت آقايي ندارند

 
در  »پيشرفت«و  »توسعه«تعريف آن كشور براي قبوالندنِ فراگيرترين جنبه فريب آمريكايي، 

 ،آمريكايي ها توانسته اند چنان عمل كنند كه چيني و ژاپني و افغان و ترك. استر جهان سراس
زندگيِ  ،پيشرفت جنبة غالب در تعريف آمريكاييِ. همه بخواهند مانند آمريكايي ها زندگي كنند

با اشاعه اين فرهنگ، بازارهاي جهاني براي دريافت و مصرف . مصرفي و ماشيني است
از سوي ديگر، با ترويج شاخص هايي چون توليد . شده استرب گشوده مصنوعات صنعتي غ

، »مزيت نسبي«و نظريه هاي نامعقولي چون  ناخالص داخلي، ذخيره ارزي و تراز تجاري
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كشورها به وجود سياستگذارانِ براي اي ذهني ي فضا چناننظام سرمايه داري جهاني اقتصاددانان 
 تاكافي است  :كنندمي د با هم سرسختانه رقابت آورده اند كه براي افزايش صادرات خو

از بهترين هاي كشاورزي، كاني و صنعتي خود را  ،دالر رو كنند تا كشورهاغربي بازرگانان 
در عرصه  ه پاليخال پرچينِمعادلِ  4.تقديم كنندشهروندان خود دريغ و به خريداران خارجي 

ها و نقدينگي به راحتي بين كشورها و جهاني، چيزي به نام تجارت جهاني است كه در آن كاال
 ،كشورها به نام پيشرفت. سرازير مي شود است هر كجا كه به نفع اربابان سرمايه داري جهاني

خود را با ) محصوالت كشاورزي و كاني(و منابع طبيعي ) كاردانش و نيروي (منابع انساني 
مثل انواع (نظام تجارت جهاني عتي كاالهاي صن ةافتخار تقديم مي كنند و با سرفرازي وارد كنند

ساز و و . مي گردند) مواد اوليه براي توليد صنعتي كاالهايا كاالهاي تمام شده مثل خودرو و 
نهادهاي استقرارِ  كار كشورهاي ستمگرِ جهان براي استمرار اين استعمار پنهان و ظلم مضاعف،

شركت هاي چند مليتي ره كشي براي بهزمينه مساعد  است كه در كشورهاي جهان 5استعماري
                                                               .را فراهم مي كندكشورهاي ضعيف از  غرب

  
ان، دولتمردانِ آمريكايي راه اير كه در تعامل با ديگر كشورها، از جمله آور نيستپس تعجب 

رصد تاثير فريب  در حالِهمواره ك ايشان بدون ش. تحقير را مي پيمايندتكبر، فخر فروشي و 
 آمريكاييِ همانطور كه خوانندگانِ. هستندهاي گوناگون خود بر عملكرد دولت ها و ملت ها 

سردمدارانِ قايل نيستند،  ياحترام زيادي براي بن و بيلي و جان ،تام سايرماجراهاي  داستانِ
در دام فريب هاي شركت هاي بزرگ  كه به سادگي ييتكريم ملت هادليلي براي نيز آمريكايي 

به تاييد جنبش كه  ندادرصدي  1111 همان اقليتاين مردان نمايندگان . افتاده اند نمي بينند خود
فريب همان ايشان نيز چرا كه (ش قايل نيست نيز ارز آمريكادرصد مردم  99999999براي حتي  6تسخير،

به ترك و  اين افرادكه ت چطور ممكن اسپس با اين وصف، . )ندفرهنگ مصرفي را خورده ا
                                                                              د؟ ناني احترام بگذارافغان و اير

                             

                                                 
:رد تالش برخي از جوامع براي تدوين تعريف و معيارهاي جديدي براي پيشرفت، نگاه كنيد بهحث مختصري در موبراي ب  4  

www.eabbassi.ir/pdf/article_gdpalternatives.pdf تعریفی جدید، شاخصی نو     : پیشرفت           
  5 راي چپاول كشورهاي دنيا مورد استفادهكه از سوي شركت هاي چند مليتي غرب ب »تكنولوژي نهادسازي«راي اطالع بيشتر در مورد ب 

: گرفته است به سايت زير مراجعه كنيد  

www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm 
6 The Occupy Movement 
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 جنگ تحميلي و تحريم هاي ظالمانه به لحاظبدون شك ايران انقالبي در سال هاي پرتالطمي كه 
دستاوردهاي علمي، فناوري و  ، بهاستپشت سر گذاشته  و محدوديت هاي بسيار با سختي ها
موجب سرافرازي ملي اين دستاوردها  .دست يافته است چشمگير و قابل تحسينيديپلماتيك 

قادر نبوده كه اين دستاوردهاي درخشان اما . منعكس شده استنيز در رسانه هاي جهاني است و 
الزمه اين تغيير، مصون سازي اقتصاد و فرهنگ كشور در برابر . تحريم را به تكريم بدل كند
مي شود، و اين مهم از طريق تبيين الگويي بومي براي پيشرفت ميسر . فريب تجارت جهاني است

. پيشرفت استمفهوم براي ) نه تعريفي مصرفي(الگويي اسالمي ايراني كه داراي تعريفي ارزشي   

 
 دندان قروچهاگر با  رضا شوند، حتي يا به تكريم ايران اسالميبراي اينكه اربابان قدرت در دن

و از  جدا كنددر جهان ، ايران مي بايد حساب خود را از پيروانِ الگوي غربي توسعه توام باشد
و وابستگي هاي آن براي سفيد كردن پرچينِ تجارت جهاني و جاني ها صف بن ها و بيلي ها 

در كشور را يك به يك مي بايد نهادهاي استعماري غرب ين، ، مردم و مسئوليانايران. خارج كند
پرواضح است كه اين امر عظيم را نمي توان . ندنبا نهادهاي بومي جايگزين كآنها را شناسايي و 

چه كرده اند، ما و ژاپني ها ببينيم چيني ها حاال «(از سياستگذاري هاي غالب در جهان  تقليدبا 
، بانك جهاني، سازمان ملل طرح هاي پيشنهاديِپيروي از و يا ) »!هم دقيقا همان كار را بكنيم

جهان جوامعِ دنباله رو كه مشخصا براي فريبِ  صندوق بين المللي پول يا سازمان تجارت جهاني
ايراني و غيرت  ارزش ها و ناذها ،محل جوشش اين حركت .ختعملي ساطراحي شده است 

اصالت، ، مثل عقالنيت، عدالت ،فرهنگي اين مرز و بومويژه به اصول آييني و  عنايتاست كه با 
                    . گرددمي محقق  7نهادهايِ سازنده و بومي در قالب ،تعاون و مشاركتبصيرت،  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  7 براي  .مسئولين شرطي اساسي است نقش آفريني مردم با حمايت سياستگذاري هاي مساعد از سويبراي تحقق نهادهاي بومي و سازنده، 

:نهادي بومي به سايت زير مراجعه نماييدنمونه اي از تالش مردمي براي ايجاد   

www,eabbassi.ir/localdevelopment_institutions_buildinginst.htm 
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در خدمت «ا، مؤسس سايت اطالع رسانيِ اسفنديار عباسي، پژوهشگر و طراح سامانه هاي توسعه در شهر و روست  *

  

مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگان، توليدكنندگان، اصحاب حوزه و دانشگاه و رسانه، . است» اصالح الگوي مصرف

آگاهي رساني به مخاطبين در مورد جعليات علمي و آلودگي . برنامه ريزان و سياستگذاران كشور تشكيل مي دهند

حوزه هاي علمي و فناوري و نيز عرضة اطالعات معتبر علمي، معرفي فناوري هاي مناسب و ارائة  اطالعاتي در جميع

خدمات مشاوره، به منظور تسهيلِ حركت به سوي اصالح الگوي مصرف در ايران، از وظايف اصليِ اين پايگاه قرار گرفته 

                                                                                                                                          . است
www.eabbassi.ir/newpages.htm     ِدر خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني  


