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  مقدمه
اي داشتيم كـه دختـرش        هنوز به ياد دارم در دوران كودكي، همسايه       

 خاص در مورد اقامت دخترش در اين        يدر آمريكا بود و اين خانم با حالت       
ثير أكرد و من كه چند سالي بيـشتر نداشـتم تحـت تـ               كشور صحبت مي  

 و اين توهم در مـن بـه وجـود آمـد كـه               مها قرار گرفت    گونه غربزدگي  اين
هـا كـه ممكـن       جايي است بسيار بهتر و به گفته بعضي از غربـزده          ،  غرب

 در !اسـت باشـند، بهـشت     هـا     مانند اين  است پدر، مادر، همسايه، اقوام و     
 غربـي را پيـدا و        بر روي نقشه كشورهاي مختلفِ     ، هميشه دوران كودكي 

كـه   از آنجـا  .  روي زمين اسـت     بهشتِ ،كردم به گفته غربزدگان     گمان مي 
 يثيرأ تـ  ،شـود   هاي غير غربـي نهادينـه مـي         از كودكي در ملت    يرايغربگ

اينجانـب بـه   . بسيار عميق بر رفتار، زندگي و تعامل انسان و جامعـه دارد        
 آسياي شرقي، خاورميانـه، اروپـا و كانـادا           در كشور ينلطف خدا به چند   

و فرهنگ مردم ايـن كـشورها آشـنا          ه و از نزديك با روحي     كردممسافرت  
  .مكرد از اين جوامع را مشاهده ييها تيواقع شدم و
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شناسـي و    مـاه مطالعـات غـرب     هـشت    حاصل بـيش از      ، حاضر كتاب
مــاه بــا چهــار  ،در طــول ايــن دوره. ســتشناســي در كــشور كانادا مــردم
بـه  ،   كانـادا    هدر عمق جامعـ    با نفوذ     كانادايي زندگي كردم تا      اي  خانواده

جه شدم، توهم و    آنچه متو  . برسم غربي از وضعيت جامعه     يح صحي يدرك
است كه مردم ما نسبت بـه زنـدگي در غـرب دارنـد و               نادرستي  خياالت  

گاه در مورد اين     سفانه بسياري از ايرانيان مقيم كشورهاي غربي، هيچ       أمت
در كـشور   دانند بـسياري از ايرانيـان         كنند ولي مي    ها صحبت نمي   واقعيت

، بيـشتر در     ابتـداي كتـاب    . دارنـد  ها  ي نسبت به آن   زندگي بهتر خودمان  
باشـد و پـس از آن، در مـورد     مورد مشاهداتم در شهر مونترال كانادا مـي    

گرچه كشور كانادا به عنوان نمونه، مورد بررسي قـرار          . جوامع غربي است  
ها و جوامع غربي بسيار به يكديگر         گرفته است، ولي بايد بدانيم كه ارزش      

هاي مختلـف     ز مليت شباهت دارند و از طرفي اينجانب با افراد گوناگوني ا         
 كه اين تجربيات در ايـن       ام  كشورهاي غربي، مصاحبت و مجالست داشته     

  .نوشتار مؤثر بوده است
هاي جهان غرب، به نفـع زنـدگي شخـصي و جامعـه              دانستن واقعيت 

به اين صورت كه انسان قدرشناس وضعيت زنـدگي خـود خواهـد             است؛  
هاي خـدادادي، در جهـت پيـشرفت و آبـاداني             بود و با اعتماد به توانايي     
 البته اين چيزي اسـت كـه كـشورهاي غربـي            .كشور حركت خواهد كرد   

اند تا بـا ايجـاد غربزدگـي در           خواهند و شايد صدها سال تالش كرده        نمي
بگيرنـد و   ايـشان   وانايي و ابداع و نـوآوري را از         ديگر، احساس ت  هاي    ملت

  .به دست گيرندرا مهار آنان 
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توان تبديل شدن بـه     گمان    كه بي  دهايي دار    توانايي ،ملت بزرگ ايران  
 دانـستن   ،لهأترين مس   مهم .است جهاني را دارد و اين يك واقعيت         يقدرت

ر رسـيدن   دمـانع   ترين   بدانيم بزرگ  نيزتوانيم و     اين نكته است كه ما مي     
بـا  از ايـن رو     . اسـت  »يرايـ گبغر«به جايگاه شايسته ملت بـزرگ ايـران         

ي كه در مورد جامعه غرب      اتتوهمبا بيان     تا نوشتن اين كتاب، سعي دارم    
پديدآورنـدگان  ايرانيان   كنم كه    ي به ملت بزرگ ايران يادآور     ،وجود دارد 

ند بـه جايگـاه     توان  اند و بار ديگر مي      هاي بزرگي در طول تاريخ بوده      تمدن
  .يابندخود دست بلند 

در طول مدتي كه در جهان غرب بودم، مشاهده كردم تمام آنچـه در              
بنـابراين  .  اسـت واقعيـت بـه كلـي متفـاوت از    كـردم   تصور ميآنجا  مورد  

هـا را بـه اطـالع        احساس كردم وظيفه دارم در حـد تـوانم ايـن واقعيـت            
  .طنان برسانمموه

 .هـاي غـرب را بيـان كـنم         واقعيتاگون  از اين رو سعي دارم ابعاد گون      
 اسـت و ايـن تفكـر و         "خوب مطلـق  "، جهان غرب    اي  عدهمتأسفانه براي   

  .شكالت در جوامع غير غربي است بسياري ازمهمنش، ريش
ــاد  مــي ــرب، داراي ابع ــويم جهــان غ برخــي   خــوب دريخــواهم بگ
  . داراي ابعاد بد استنيز ها در بسياري زمينه  وستها زمينه

 را  هـا   مـردم از واقعيـت     ن كـرد  ه آگـا  ،غربزدگيدينه شدن   نهاهرچند  
حركتي و تسليم     بهتر از بي   ،كوچكحتي  هر حركتي   ولي  دشوار ساخته،   

     .شدن است
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ي، چالشي بزرگ در جوامع غير غربيرايغربگ
صر حاضر، تاثير فرهنـگ     از بزرگترين مشكالت جوامع غير غربي در ع       

ها بـا فرهنـگ    ها و تمدن تضاد و تقابل فرهنگ. باشد  ي مي رايغرب و غربگ  
غربزدگي حاصـل   . است ، در عصر حاضر   ها غربي يكي از بزرگترين چالش    
ها سال در جوامـع ديگـر ايجـاد           ر طول ده  يك فرآيند پيچيده است كه د     

  .شده است
شـود تـا هويـت جامعـه          توسعه فرهنگ غرب در جامعـه موجـب مـي         

  . ديگر زنده نخواهد بود،متزلزل شود و جامعه بدون هويت
ـ            هويـت سـاختن     يهدف جوامع غربي از گـسترش فرهنـگ غربـي، ب

هاي ديگر به منظور سلطه اقتـصادي، فرهنگـي، سياسـي و نظـامي               ملت
ي در  راياي بسيار اساسي براي ايجاد غربگ       لذا اين كشورها برنامه    .باشد  مي

  .جوامع ديگر دارند
هـايي از جامعـه    در اين كتاب سعي خواهد شد در بخش اول واقعيـت    

هـا و      توهماتي كه توسط شنيده    خشي از كانادا مورد بررسي قرار گيرد تا ب      
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ر به طور كلـي در      ها بوجود آمده است برطرف شود و در بخش ديگ           رسانه
  .ي صحبت خواهد شدرايمورد غربگ

  :گسترش غربزدگي به دو صورت در جوامع ديگر شكل گرفته است
  

  بلندمدت اي دقيق و هاي غربي و با برنامه وركش توسط خودِ  - 1
 توسط افراد همان جامعه  - 2

  

اي هدفـدار از      گسترش غربزدگي بوسيله كشورهاي غربي و بـا برنامـه         
  .نجام استسالها پيش در حال ا

  
  »جهان سوم«و » جهان اول«اصطالح دروغ 
 هـاي  اصطالحابداع و ترويج     ،هاي بزرگ كشورهاي غربي     يكي از دروغ  

توسـط  سـفانه   أباشـد كـه مت      مـي » جهـان سـوم   «و  » جهـان اول  «كذائي  
شـود درحاليكـه ايـن        از كارشناسـان داخلـي هـم اسـتفاده مـي          بسياري  

هــا و نيــات  جهــت برنامــهاصــطالحات كــامالً منبــع غربــي دارنــد و در 
  .باشد ها مي گري آن سلطه

هـا و     تحقير ملـت   ،براي كشورهاي غربي  » جهان سوم «فايده اصطالح   
بـا  ،  ها و گرفتن روحيه ابتكـار و نـوآوري و پيـشرفت            نگه داشتن آن    عقب

 هدف سلطه همه جانبه اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتمـاعي و نظـامي           
  .باشد مي

  
  براي كشورهاي غربي» لجهان او« اصطالح ةفايد

راضـي نگـه داشـتن      ،  »جهـان اولـي   «اصـطالح   داشـتن   يكي از فوايد    
زيـرا  . باشـد   زندگي مـي  شرايط  ترين    اسفناك هاي خودشان حتي در    ملت



  هايي از جهان غرب واقعيت
 
• 13

است و بهتر از آن جهـان       غربي اين توهم را دارد كه جهان اولي          فردِيك  
  كه هر لحظه ممكـن اسـت از گرسـنگي بميـرد و             اي است    گرسنه يِسوم

دارد و كف زمـين     ن ها   مانند اين  جاده و ،   تلفن ، آب، برق  هيچ دسترسي به  
  .در بيابان خوابيده است

 مـواردي از  هـا و   در نظر يك فرد غربي اين تفكر توسط رسانه        قع  ادر و 
.  ايجاد شده است كه جوامع غير غربي، بسيار بـدبخت هـستند            اين قبيل 

پـس   .بايد راضي باشدكند كه  بنابراين در بدترين شرايط هم احساس مي   
ـ   «و  » كنم  من بهتر زندگي مي   «گويد    با خود مي   » ي هـستم  من جهان اول

  !كند هيچ اعتراضي نميبنابراين 
 جهان اولي موجب اعتماد به نفس كذايي براي مردم جوامع           اين حسِ 

 معتبـر در سـطح      بظـاهر ها يك عنوان جعلي      غربي شده است و براي آن     
  .جهان ساخته است

شوي آمريكايي يا غربي به هر كشور ديگري سفر كند،           الت اگر تو  مثالًً
 در   خاصـي  كـافي اسـت تـا از احتـرام        » ييآمريكـا «همين عنوان جعلي    

كنيم چقدر ايـن اصـطالحات    مشاهده مي . كشورهاي ديگر برخوردار شود   
ــي  ــان اول«جعل ــوم «و » جه ــان س ــاربرد دارد » جه ــن  .ك ــيله اي  بوس

د را تحت هر شرايطي راضي نگه        كشورهاي خو   نه تنها مردمِ   ،اصطالحات
انـد بلكـه روحيـه        المللـي درسـت كـرده       ها اعتبار بين   دارند و براي آن     مي

  .اند نفس را از ملل ديگر گرفتهه اعتماد ب
ايم   ها براي رسيدن به اهدافشان كمك كرده       البته خود ما هم به غربي     

رد رونـد، فقـط در مـو        ها كه بـه غـرب مـي        به عنوان مثال خيلي از ايراني     
ها   مانند اين گويند و صحبت از نظم، قانون، فناوري و           غرب مي هاي    خوبي
  .ويندگ مينها  كنند و از واقعيت مي
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  ؟كنند وطنان فقط از غرب تعريف و تمجيد مي به چه دليل اين هم
داليـل  ،  وطنـان  تعريف و تمجيد از جهان غرب توسـط برخـي از هـم            

  :شود ها اشاره مي مختلفي دارد كه به بعضي از آن
انـد كـه ديگـران        خواهند نشان بدهند كه جاي مهمي رفتـه         مي  - 1

و جايگـاهي بـراي خودشـان       ) موقعيت(و  اند و يك كالس       نرفته
  .درست كنند

در را  انـد و ظـاهري        رفتـه كوتاهي  بسيار   بسياري از افراد مدت      - 2
مثالً فقط در خانـه بـرادر، خـواهر،         . اند  ديده يك منطقه كوچك  

ند ا  هرفترا هم به پارك      و آخر هفته     اند  ودهب يا فرد ديگري     عمه و 
بـراي انـسان هـر      البته   (!ند و خوششان آمده است    ا  هو چمن ديد  

جديـدي تـازگي دارد و انـسان را بـه سـوي خـود جلـب                 مكان  
 ).كند مي

و كننـد     كه در كـشورهاي غربـي زنـدگي مـي          از افراد نيز      خيلي - 3
جـود  وسفناكي دارند، حداقل بـه خـاطر        زندگي ا بيشترشان هم   

بين اقوام و   در كشور مادري    جايگاهي   ، در زادگاه خود   غربزدگي
 بـه    بنـابراين  دارند كه دلشان به آن خـوش اسـت        دوستان خود   

 .كنند آنجا صحبت نميبدِ از وضعيت هيچ وجه 
 

  ها در گسترش غربزدگي آن هاي داخلي و تأثير رسانه
 ،ديـو يكي ديگر از داليـل توسـعه غربزدگـي در جامعـه، تلويزيـون، را      

به عنـوان مثـال در تلويزيـون،         .ها و مجالت كشور خودمان است       روزنامه
 و از كشورهاي غربي بـه عنـوان         شود مرتب از كمبود امكانات صحبت مي     

مـسابقات فوتبـال    زمانيكـه    .شـود  يـاد مـي   فـراوان   امكانات  با  ي  يكشورها
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در  ورزشـگاه    چمـن ينـد   ب  ، جوان مـا مـي     شود  پخش مي كشورهاي غربي   
 تر   و قشنگ  ترسبزاز كيفيت باالتري برخوردار است مثالً       ربي  كشورهاي غ 

نـشان  را  مـسابقه فوتبـال يكـي از شـهرهاي كـشورمان            و زمانيكـه    است  
آن دو را بـا هـم       درحاليكه زمين فوتبالش چمن خـوبي نـدارد،          دنده  مي

بـه همـين    . انـد   پيشرفتهبسيار  ها   گويد غربي    و با خود مي    كند  مقايسه مي 
شود    پخش مي  يتلويزيوناي    برنامهزمين فوتبال كه از      يك   چمنِ،سادگي  

  .گذارد  ميثيرأدر غربزدگي جامعه ت
 يهاي مختلف تلويزيـون     در برنامه هستند كه   نمونه ديگر، كارشناساني    

 كشورهاي توسعه يافته، درحـال      هاز واژ ين كارشناسان    ا .كنند  شركت مي 
كننـد    فاده مـي  اسـت به ميـزان فراوانـي      توسعه و كشورهاي توسعه نيافته      

باشـد و ناخودآگـاه بـراي         مـي صد درصد غربي    درحاليكه اين اصطالحات    
  .شود  قدم برداشته ميي غربياهداف شوم كشورها

همانطور كه گفتم اين اصطالحات غربي نيز مانند اصـطالحات غربـي            
هـا    سـاخته و پرداختـه خـود غربـي         )"جهان سوم "،  "جهان اول "(ديگر    

ها را عقب نگه دارند و روحيه         آن  و تحقير كنند هاي ديگر را     است تا ملت  
ه به مردم كشور خود روحي    و در عوض    . ها بگيرند  اعتماد به نفس را از آن     

البته . ايجاد كنند المللي براي خود      بين ياعتماد به نفس بدهند و جايگاه     
اند زيرا منابع علمي بسياري از اساتيد        بسيار هم موفق بوده   در اين زمينه    

ايـن اصـطالحات را از      بنـابراين   . باشـد  غرب مـي   ير غربي، از  كشورهاي غ 
كننـد،   اسـتفاده مـي   بسيار  گيرند و از اين اصطالحات       منابع غربي ياد مي   

  .كنند غرب كمك مياهداف غافل از اينكه  ناخودآگاه به 
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 از  در آنهــاهــاي خــارجي كــه هــا و ســريال همچنــين نمــايش فــيلم
 كننـد و طبيعـت زيبـا و       مـي  تيـپ اسـتفاده     هاي زيبـا و خـوش       هنرپيشه

 درگـسترش غربگرائـي در      دنـ ده  هاي وياليي آنچناني را نـشان مـي         خانه
هاي خارجي از    ها و سريال    گونه فيلم  نمايش اين  .جامعه تأثير فراوان دارد   

اين توهم ايجاد شود كه طـرز       بينندگان  شود كه در      تلويزيون، موجب مي  
حاليكـه  اسـت در  رفـه   مصورت مجلل و    همين   به   يزندگي در جوامع غرب   
همـان طوريكـه نمـايش      (باشـد   نمـي شـكل    به اين    ،واقعيت جامعه غربي  

هاي ايراني، بيـانگر سـطح واقعـي         ها و سريال   هاي اشرافي در فيلم    زندگي
، وطنان  زندگي بسياري از هم     واقعيت اين است كه    ). زندگي مردم نيست  

  .كشورهاي غربي بهتر و برتر استدر دم از بسياري از مر
ها و كالً محصوالت تلويزيـوني غربـي از          ها، سريال  ايش فراوان فيلم  نم

فرهنگ غربي و بزرگنمائي    هر چه بيشتر    تلويزيون سراسري، در گسترش     
  .مردم بسيار مؤثر استاذهان غرب در 

  

  انتشار آمار، گزارش و ارقام دروغين توسط كشورهاي غربي
ر كـشورهاي    توسط موسسات مختلـف د     ين بسياري و ارقام دروغ   آمار

شود و جالب اينكـه در كـشورهاي ديگـر از ايـن آمـار و                  غربي منتشر مي  
، غافل از اينكه استناد به اين آمار و        كنند ارقام به عنوان منبع استفاده مي     

 به عنوان مثال يك كمپاني      .ارقام يعني در خدمت كشورهاي غربي بودن      
نـساني و    ا  توسـعه  توجـه بـه معيارهـاي       بنا به ادعـاي خـودش بـا        1غربي

                                                 
1 - Mercer Consulting  توسـعه  ، موسسه مشاوره مِرسِر كه شهرهاي جهان را بر اساس معيارهـاي

هـاي معروفـي     سـايت   اين موسسه مورد استفاده مجـالت و وب        ايه گزارش. كند  بندي مي   انساني رتبه 
  .گيرد قرار مي Citymayorsهمچون 
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 درحاليكـه كند،     مي بندي استانداردهاي زندگي، كشورهاي جهان را طبقه     
كـالً شـهرهاي    هميشه كشورهاي مهاجرپذير كانادا، اسـتراليا، نيوزلنـد و          

  .بندي قرار دارند ي اين ردهر باالدكشورهاي غربي 
هـاي كـشورمان نيـز       سايت  ها و وب    از روزنامه بسياري  كه  است  جالب  

 چـاپ   "بهترين شهرهاي جهان بـراي زنـدگي      " با تيتر    عين اين آمار را   
. كنـد   خش خبري پخش مي   بدر  اين خبر را    حتي تلويزيون نيز    . كنند  مي

ي در  رايـ چشم و گوش بسته در خدمت توسعه غرگ       بطور  عمالً  درحاليكه  
  .سود كشورهاي غربي استكشور و به 

اي ها با انتشار ايـن آمارهـاي دروغ و قـرار دادن كـشوره               اين كمپاني 
اهـداف زيـر را دنبـال       هـا      مانند اين  مهاجرپذير كانادا، استراليا، نيوزلند و    

  :كنند مي
هـا   سرمايه و پول ثروتمندان كشورهاي ديگر كـه بـه آن          كسبِ    - 1

  . هستنديجهان سوماز كشورهاي تلقين شده است 
البته و  كنند    كردگان كشورهاي ديگر كه فكر مي      تحصيل آوردن  - 2

 . جهان سومندكه ها تلقين شده است  آنبهبهتر است بگوييم 
انـد   افرادي را كه مهـاجرت كـرده      است  واقعيت چيست؟ خوب    اكنون  

 رويـايي كـه قبـل از    مورد بررسي قرار دهيم تا ببينيم چقدر آن سرزمينِ    
زنـدگي  اكنون در آن    كردند با اين سرزمين كذايي كه         مهاجرت تصور مي  

  .داردتفاوت كنند،  مي
كشورهاي غربي بايد با ديده شـك و ترديـد           شهميشه به آمار و گزار    

ي از  يهـا  بـراي اينكـه واقعيـت      .ها اطمينـان نمـود     آن نبايد به  نگاه كرد و  
در مـورد وضـعيت زنـدگي در جامعـه كانـادا            ،  جهان غرب را شرح دهـم     
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مـاه زنـدگي در كانـادا       هـشت   ها، حاصل بـيش از         اين واقعيت  .نويسم  مي
 كانادائي زندگي كردم تا به عمق       اي  اده آن را با خانو    ماهِچهار  باشد كه     مي

شـهري كـه مـن    . د شوم و به درك صحيحي از آن برسم  جامعه كانادا وار  
 ايـن   ،براي ايجاد يك تصوير واقعي    . در آن زندگي كردم شهر مونترال بود      

  .دهم شهر را از جوانب مختلف مورد بررسي قرار مي
  

  حمل و نقل
  
  متروي مونترال -1

ترين متروي دنيا را به متـروي         ترين و آلوده    كثيفشايد بتوانيم عنوان    
 ،هـا   هواي محيط داخل مترو آلوده است و آزمـايش        . شهر مونترال بدهيم  

متـرو بـسيار كثيـف اسـت و         . اند  ئيد كرده أوجود قارچ را در هواي مترو ت      
ها هيچگونه تزئيني ندارد و ديوارها با سيمان تيره و كثيـف              اكثر ايستگاه 

  .پوشيده شده است
د و سر و صداي     نباش   قديمي و كثيف مي    ان،هاي جابجايي مسافر   واگن

البته فراموش نكنيم كه به يك كانادايي تلقين         .دناي دار   واقعاً آزار دهنده  
  !شده است كه جهان اولي است، پس هيچ اعتراضي ندارد

  

  ها در مونترال  اتوبوس-2
وطنـان غـرب     ها بوسيله ديگر هم     كه سال  هايي  بنا بر تخيالت و تلقين    

كننـد جهـان تكنولـوژي در غـرب       كـه تبليـغ مـي   ييها رسانه نيز رفته و 
كردم سيستم اتوبوسراني خوبي بايـد در شـهر وجـود             باشد، گمان مي    مي

در ها بعضاً كثيف هـستند و        اتوبوس .الً اينچنين نبود  صداشته باشد ولي ا   
  .دنباش  شلوغ و متراكم ميواقعاً ها،  و ساعتها برخي خط
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يـاد  امـا بـه     ها در كانادا خيلي دقيق هستند         شنيده بودم اتوبوس   قبالً
دقيقه انتظار در سرماي    هشت  . خير كرد أدقيقه ت هشت   ي اتوبوس ورمآ  مي

بعضي مسيرها در هر ساعت فقط      .  واقعاً دشوار است    مونترال بسيار شديد 
شـهر بـه    خـودِ   باشد و مردم      تاكسي خيلي گران مي   . آيد  يك اتوبوس مي  

مـردم بايـد منتظـر اتوبـوس        بنـابراين   . كنند  اكسي استفاده مي  ندرت از ت  
باشـد     قيمت ماشين به نـسبت ارزان مـي        .بمانند تا باالخره اتوبوس بيايد    

از جمله بيمه، بنزين و حتي پاركينگ  .دارد هاي جانبي زيادي  ولي هزينه 
ها از خريد ماشين      بنابراين خيلي .  هزينه پرداخت شود   ها آنكه بايد براي    

  .شوند رف ميمنص
سيستم حمـل و نقـل در كـشور كانـادا بوسـيله             بد نيست بدانيم كه     

توجه به وسعت زياد اين       با .گيرد  ها انجام مي     ريلي و جاده   ،خطوط هوايي 
كشور و نيز جمعيت نسبتاً كم آن، سيستم حمل و نقل هوايي بسيار پـر               

  .رونق و فعال است
  

  بهداشت در مونترال
 بـسيار مـشاهده   سـگ  مـدفوع و ادرار  هـا،  ها و خيابـان  در كوچه  .1

ايـن  پوشاند،    زمين را مي   مخصوصاً در زمستان كه برف       .شود  مي
  .استكثافات به خوبي نمايان 

شـپش هـشدار    آمـوزان در مـورد       مدارس بـه دانـش    از  در برخي    .2
كمي بايـد فكـر     !  شپش وجود دارد   مدارسبعضي  دهند و در      مي

خودشـان  الح  شپش در مدارس كشوري كه به اصـط       بله ،   . كنيم
 .جهان اول است وآن هم در دومين شهر بزرگ كانادا
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  استاندارد مواد غذايي
هـاي    دهنده  ها و طعم    ها، نگهدارنده  ها، مملو از رنگ     مواد غذايي و ميوه   

اگر خـوب   . رساند  آسيب مي انسان  مصنوعي است كه به شدت به سالمت        
 موادِانواع و اقسام    داخل خيارشور،   به عنوان مثال    بينيم كه     نگاه كنيم مي  

 در  .وجود دارد موادي از اين قبيل     ها و    ري و غير سالم مثل رنگ     وغير ضر 
  .باشند ها يك مافياي متصل بهم مي اينواقع 

هـاي مـصنوعي، خـود        دهنـده   ها و طعـم     ها، نگهدارنده   اين رنگ  توليدِ
نكــه مــردم بــه علــت خــوردن اياز بعــد  . اســتيتجــارت بــسيار عظيمــ

مراجعـه  شوند، بايد بـه دكتـر و بيمارسـتان            مريض مي سالم  نامحصوالت  
  . مصرف كننديو پس از آن هم بايد داروي فراوان نمايند

هاي ناعالج در عـصر      ها و بيماري   يكي از عوامل گسترش انواع سرطان     
همـين مـواد غـذائي      بلندمـدت    مـدت و   ميـان توانـد مـصرف      حاضر، مـي  
  .سالم باشدنامصنوعي و 

  
ه مملواز  سالم ك نامصرف غذاهاي   

دهنــدهاي  هــا و طعــم ايــن رنــگ
  .باشد  مينگهدارندها مصنوعي و

    

  
هـاي غـذائي و       رنگ توليد
 دهندهاي مصنوعي و   طعم

درآمد كـالن    و نگهدارندها
ــه ــان كارخانـ ــاي  مالكـ هـ

  . اين موادكننده توليد

ا،  بـه دكترهـ     و  شده مردم مريض 
ــتان ــا و بيمارس ــكان ه  دندانپزش

ــ و مراجعــه كــرده  يدرآمــد كالن
  .آيد  بدست ميها براي آن

 مصرف داروي فراوان و       
ــاد   ــسيار زيـ ــود بـ سـ

ــه ــاي  كارخانــــ هــــ
  .توليدكننده دارو
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  مواد غذايي 
توجـه بـه      قبالً بـا   .وجود ندارد روي كيفيت مواد غذائي     كنترل خوبي   

در مـورد غـرب داشـتم، گمـان         ا  هـ  توهماتي كه توسط ديگـران و رسـانه       
شان به شـدت حـساس       هاي غربي نسبت به سالمت مردم       دولت كردم  مي

ايـن  امـا   . هستند و كنترل خيلي خوبي روي كيفيت مواد غـذايي دارنـد           
اي شـهر   هـاي زنجيـره    از يكـي از بزرگتـرين فروشـگاه       . اشتباه بود ،  گمان

و فريبنـده  يك بسته پسته خريدم درحاليكه جلدي بـسيار زيبـا      مونترال  
ها كپك زده بودند يـا چيـز ديگـري            دانم چه بگويم كه پسته      نمي. داشت

ولي گمان نكنم در تمام ايران فاسـدتر از آن در هـيچ فروشـگاهي پيـدا                 
ز پـس ا  .  كه تاريخ انقضاء نداشـت      بود  ماهي رومورد ديگر يك كنس   . شود

 اينكه از فروشندگان خواستم بـه مـن در پيـدا كـردن تـاريخ انقـضاء آن                 
  . از خريد آن خودداري كردم،ها نتوانستند كمك كنند و آن

  
  احساس حقارت تمام كشورهاي غربي نسبت به آمريكا

 هم به شدت مرعوب تبليغات و ظـاهر آمريكـا هـستند بـه              ها يكانادائ
. كننـد   ها را براي خود يك كالس حساب مي         مراوده با آن   طوري كه مثالً  

از نمك گرفته تـا حتـي چيـپس و          .  آمريكا است  هكانادا در واقع مستعمر   
  .ها همه جا را فرا گرفته است  آمريكايي در فروشگاهپفكِ

منتهـا  . هـاي آمريكـايي همـه جـا هـست           محصوالت غـذايي و ميـوه     
تبليغاتي كه براي آمريكا در طول سـاليان دراز انجـام شـده، از هـاليوود                

شته و كلي   براي كاناداي مستعمره دا   سود زيادي   ها،   هگرفته تا ديگر رسان   
ها و    دار  كه سرمايه بطورياعتبار دروغين براي اين كشور كسب كرده است         

 .آينـد   با همين تبليغات كذايي بـه ايـن سـرزمين مـي            نيز   ها هتحصيلكرد
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هـاي ايـن     رسـانه  هـاي هـاليوودي و     يعني بزرگنمائي آمريكا توسط فيلم    
هاي موجب بزرگنمائي كشور كشور، به سود تمام كشورهاي غربي بوده، و       

  .غربي شده است نظر كشورهاي غير غربي در
  

  اخالقيات مصنوعي
هـا گفتـه     حـرف نـوع   ها هميشه به شما خوش آمد و اين           در فروشگاه 

صندوقدار به  مثالً  !  مسلماً نه  قلب است؟ صميم  شود اما آيا واقعي و از         مي
 و اين   ،بگويد )روز به خير  (» بن ژور  «يگفته شده است كه بايد به مشتر      

چنـين كـاري را     صندوقدار ممكن اسـت نخواهـد        .ك وظيفه است  يعمل  
 بايـد نيـز   ار اسـت و او       ك ، اما رئيسش به او گفته كه اين قانونِ        انجام دهد 
  .اطاعت كند

، رونـد    مي   به كشورهاي غربي    بعضي افراد كه از كشورهاي ديگر     حال  
 بالفاصـله قـضاوت     ،دارنـد مـوارد    هز همـ  اچون اغلب يك نگـاه سـطحي        

 غافـل از    ! متمدن و با تربيت هـستند      ها  يگويند چقدر غرب     مي كنند و   مي
روز بـه  « واقعاً نخواهد شايدمذكور  و شخصِبينند  را مي اينكه فقط ظاهر    

  . اين كار را انجام دهدولي بايد،  بگويد»خير
وطنان به مـن گفـت    يكي از هم  .ها نيز به همين صورت است      در بانك 

واقعيت اين اسـت كـه      اما  . اخالقند خوش   ،كارمندان بانك در ساعات كار    
دقيقه از ساعت كار بگذرد، خواهيـد ديـد كـه           پنج  ،   ها آناگر كار شما با     

  .دهند دهند و ماهيت واقعي و درون خود را نشان مي مير رفتار يتغي
 رفتار تجاري و به مقصود مالي، اخالقيـات را تعريـف             ديگر، به عبارت 

مـشاهده   و،  دشـوي    مـي  يروشگاه وارد ف  .كند و صداقتي در كار نيست       مي
گفـتن بـه افـرادي      » روز به خير  «اش    كار يك خانم و وظيفه    كنيد كه    مي
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، آدم خيلـي    ايـشان خـاطر كـه     ايـن   بـه   البته نه     . ندشو كه وارد مي  است  
حقـوق دريافـت    ايـن خـانم      بلكـه    ،گـذارد    و به همه احترام مي     خوبيست

  . بگويد»ز به خيررو«شوند   كه از در وارد ميي به مشتريانتاكند  مي
 شـنيدم كـه گفتـه        به نقل از وزير مهاجرت كانـادا       از يكي از دوستانم   

 دنآي  ديگري ميهايي كه از كشور ان يعني مهاجر  ، مهاجرين نسل اول   ،بود
اند و تا آخر عمر       ها در فرهنگ ديگري شكل گرفته       زيرا آن  خواهيم  را نمي 

ايـن مهـاجرين را     هـاي     ما بچه . با همان فرهنگ زندگي كنند    خواهند    مي
  كانـادا  هـا را طـوري در سيـستم         يعني بچه . براي جامعه كانادا نياز داريم    

ي داشته باشـند و بـراي كانـادا مفيـد           يكنيم كه فرهنگ كانادا     تربيت مي 
  . باشند

  
  سيستم سكوالر در كشور سكوالر
ها در جوامع غربي طـوري طراحـي          سيستم آموزش و پرورش و رسانه     

اي   به گونـه   اين سيستم    .امعه را سكوالر تربيت كند     ج شده است كه افرادِ   
بـه عبـارت     .اسـت نفـوذ كـرده     است كه عمالً سكوالريسم در خون افراد        

شوند كه چگونه فكر كنند،       ريزي مي    برنامه ها درجوامع غربي   انسان،  ديگر
  . چگونه عمل نمايندحتي چگونه احساس كنند و 

 در تمـام طـول      )جامعـه  صد درصد تقريباً  (البته اكثريت غالب جامعه     
 چـرا ايـن     اينم كه االن هستم؟     من  چرا الًمثكنند كه     عمر خود فكر نمي   

زيرا بـه  كنم؟  عمل ميبدين شكل   چرا  و يا   كنم؟    فكر يا احساس مي   گونه  
 ايـن   ، با كليسا در قديم داشته اسـت       مسيحيتمشكالتي كه جهان    علت  

شود و بـه قـول       كليسا از سر جامعه برداشته        شرِ سيستم طراحي شده تا   
  .خودشان، پيشرفت و آزادي بدست آورند
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كوتـاه  بسيار به عنوان نمونه، لباس رسمي مدرسه براي دختران دامن  
لبـاس  بـدين شـكل     شـود كـه       ران آمـوزش داده مـي     تاست، يعني به دخ   

نان مناسـب   زكنند كه اين لباس براي        ز فكر نمي  گهرنيز  ها   بپوشند و آن  
 در   تعريف شده است و حيـاء و عفـت         ونهگكه سيستم اين  نبراي اي . نيست

از اعتقـاد در جامعـه تقريبـاً      همچنـين    .م سكوالر معنـا نـدارد     ستاين سي 
و  .انـد   شـده دين و ايمـان      بيمردم واقعاً   ،   كمي   هبه جز عد  خبري نيست،   

غيـر دينـي و سـكوالر طراحـي         اين همان چيزي است كه بـراي جامعـه          
را به هيچ چيز اعتقـاد      چداند كه     شخص حتي خودش هم نمي    . است  شده
 و  دينـي  انـد تـا غيـرِ       ريزي كرده    فكري او را برنامه    ساختارِواقع   در. ندارد

  .سكوالر فكر كند
سم بـه   يـ ها صحبت كردم و ديـدم اعتقـاد بـه داروين           از غربي برخي  با  

ان گوشـش در  را   قوي است و در مدرسه مدام اين تئـوري           ها آنشدت در   
 نـد ا  و تكامل يافتهاز نسل ميمون هستند كهاند    باور كرده پس  . خوانند مي
  ايـن كـه     وجـود   بـا  سـت جالـب اينجا  . ندخالقي ندار ) نعوذباهللا(نتيجه   در

 ي خبر هاي درسي  دركتاب اام ،نظريه داروين با علوم جديد رد شده است       
  . نيستكند رد مي كه نظريه داروين را ياز تحقيقات

 بـراي ايجـاد     ورهادر ايـن كـش    زيرا  ؟   اين گونه است   چراكنيد    فكر مي 
از نسل ميمـون    باور كنند    نياز دارند كه مردم      جامعه غير ديني و سكوالر    

  .ها را خلق نكرده است هستند و نعوذباهللا خدايي آن
دارند كه ) big bang(ه انفجار بزرگ ري ديگر اينكه اعتقاد به نظهلأمس

مـي  البته اين يك نظريـه عل  .گويد جهان با يك انفجار بزرگ آغاز شد   مي
ممكن است درست و يا نادرست باشد ولـي اسـتنتاجي كـه در              كه  است  
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 كننـد  مـي  غرب فكر در .كنند، عجيب است مي اين نظريه  ي از جوامع غرب 
پس نعوذبـاهللا   است  به علت اينكه جهان با اين انفجار بزرگ آفريده شده           

 يا  ستعلمي، كه ممكن است در    ) نظريه( يك تئوري    . وجود ندارد  خالقي
طي بـه انكـار     ابـ ترااشد و حتي در صـورت درسـت بـودن چـه             نادرست ب 

 پيـدا   هـا  آناي بين      رابطه توان  مي يسختبه  است كه    چيزي دخداوند دار 
  .كرد

 خلقت در كره زمين از يك سـلول آغـاز    ،اي  بر طبق نظريه   و يا اينكه  
  .اند شده است و بعد از آن موجودات مختلف پديد آمده

جامعـه سـكوالر و غيـر       ايـن   ادات در   بينيد همه اعتق    همانطور كه مي  
البتـه چـون در      . شـك و ترديـد اسـتوار اسـت         ه و مذهبي براساس نظريـ   

مسيحيت مفاهيم عميق و پيشرفته و امروزي كه بتوانـد روح بـشر عـصر               
 ايـن   بـه حاضر را راضي و اغنا كنـد وجـود نـدارد، ايـن جوامـع ناچارنـد                  

  .معتقد شوندها  تئوري
 تشكيل  افراد معمولي ثريت جوامع غربي را     جوامع ديگر، اك   تمامِمانند  

د و فقـط بـه      نـ كن  اي كه بسيار سطحي به مسائل فكر مي          طبقه .دهند  مي
اهـل  در نتيجـه    شوند و     مين زياد وارد جزئيات     .فكر زندگي كردن هستند   

  .نيستندثيرگذاري در جامعه أ انديشه و ت،تفكر
چـون   .بيان كـنم  خواهم چند نكته مثبت نيز در مورد كانادا          اينجا مي  در

اين نكات مثبـت  و  كانادا بوده است ههاي جامع  سعي من انعكاس واقعيت   
  .هاست نيز جزء اين واقعيت

  
  همگانيرايگان و بيمه درماني  .1
 پرداخت كمك هزينه به فرزندان  .2
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 اجاره نمودن خانه بدون نياز به پرداخت پول پيش .3
 مديريت و سيستم نظارت و كنترل قوي .4

  
   و رايگانهمگانيوجود بيمه درماني 

ي و مقيم   ييكي از نكات مثبت در كانادا اين است كه تمام افراد كانادا           
 .در اين كشور، تحت پوشش بيمه درماني همگاني و رايگـان قـرار دارنـد              

يـا   ي و ي، فقط كانـادا   مشغول به كار باشد   بيكار يا   فرد  صرفه نظر از اينكه     
درمـاني رايگـان     اين بيمه    مقيم بودن كافي است تا شخص تحت پوششِ       

  .قرار گيرد
 و  نيـز بيمـه درمـاني رايگـان       روزي بتـوانيم در كـشورمان       شايد اگـر    

 زيـرا در    . داشته باشيم، متقاضيان استخدام دولتي كاهش يابنـد        همگاني
كشور ما شخص با استخدام رسمي شدن در يك شغل دولتي اسـت كـه               

  .شود اش مطمئن مي نسبت به بيمه درماني خود و خانواده
  

) ها بچه( فرزندان منفعت"اخت كمك هزينه به فرزندان تحت عنوان     پرد
  "از ماليات

به سبب هزينه باالي زندگي و مسائل ديگر در جامعه كانادا، بـسياري      
بنـابراين دولـت كانـادا سـعي        .  فرزند ندارنـد   داشتناي به    ، عالقه مردماز  
يق هاي مالي، مردم را بـه داشـتن فرزنـد تـشو            كند با پرداخت مشوق    مي
 "از ماليـات  ) ها بچه( فرزندان   منفعت"نوان   ع تحتها كه    اين مشوق . كند
ـ   هجده   از بدو تولد كودك تا سن        ،باشد مي ين و سرپرسـت    دسالگي به وال

هـاي مختلـف     مقدار اين كمك هزينه در ايالـت      . شود كودك پرداخت مي  
 دالرِپانـصد   كانادا متفاوت است ولي در ايالت كبك براي هر فرزند مبلـغ             
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ايـن سياسـت تـشويقي     كه البتـه    شود انادا بصورت ماهيانه پرداخت مي    ك
  .مؤثر بوده است

  

  اجاره خانه بدون پول پيش
بهـا   و فقـط اجـاره    دارد  در كانادا اجاره كردن خانه، نياز به پول پيش ن         

و تلفـن بـستگي بـه قـرارداد         بـرق   ها مانند    ساير هزينه . شود پرداخت مي 
 گفت مستقل شدن از خـانواده كـار چنـدان           توان مي بنابراين   .اجاره دارد 

  .در ايالت كبك آب رايگان است .سختي نيست
  

  مديريت و سيستم نظارت و كنترل قوي
هـا، وجـود     خي زمينه رها در ب   بدون شك يكي از داليل موفقيت غربي      

به  .باشد مي ظارتي و كنترلي قوي در سطوح مختلف       ن مديريت و سيستم  
كند تمـاس گرفتـه      منزل را تأمين مي    برق كه   يعنوان مثال اگر با شركت    

شــخص  .شــود مــي نظــارت، ضــبط شــود، ايــن تمــاس جهــت كنتــرل و
 پاسخش تحـت كنتـرل و نظـارت اسـت،          داند رفتار و   دهنده كه مي   پاسخ

 خواهـد    مـشكل  تالش زيادي براي برطرف نمودن     و،  كند خوب رفتار مي  
دامـه  بـه تـالش ا     تا راضي شدن شـخص تمـاس گيرنـده،         نمود و معموالً  

  .دهد مي
يا مثالً در رانندگي، جداي از اينكـه آمـوزش راننـدگي بـه خـوبي انجـام           

 وجـود  يهاي سنگين تخلف از قوانين رانندگي، جريمه  صورت در شود، مي
  .سازد تخلف كردن منصرف مي دارد كه بسياري از مردم را از
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  دوستي  برافراشتن پرچم، براي ايجاد روحيه وطن
يجــاد روحيــه در يــك جامعــه و ايجــاد احــساس  هــاي ا  يكــي از راه

دوســتي، برافراشــته كــردن پــرچم ملــي آن كــشور در بــسياري از  وطــن
  .باشد ها و حتي منازل مردم مي ها، هتل ها، فروشگاه ساختمان

رق به كشور را در مردم خـود    عِكنند تا روحيه      در كانادا نيز چنين مي    
نها به منافع خـود توجـه        مردم با روحيه و عشق به وطن، ت        وايجاد كنند   

 حتـي مـشاهده     . بلكـه منـافع كـشورشان را نيـز در نظـر بگيرنـد              ،نكنند
خود پـرچم ملـي كـوچكي از         شود كه شخصي معلول، بر ويلچر برقي        مي

بهتر است در كشور ما نيز به اين مسأله توجه          . كشورش نصب كرده است   
ان در  شود و حتي پرچم ملي كشور، به صورت رايگان و بـه ميـزان فـراو               

جامعه توزيع گردد تـا بـا برافراشـتن پـرچم ملـي كـشور در بـسياري از                   
دوستي  وطنحس  به  ها،     مانند اين  ، منازل و  ها  ههاي مرتفع، ادار   ساختمان

  .در جامعه كمك شود
  

  امنيت اجتماعي براي زنان
. الاقل من به مورد خاصي برخورد نكردم و به طور كلي مطلوب اسـت             

له هـم بـه     أعلت ايـن مـس    .  كه قابل توجه نبودند    البته مواردي را شنيدم   
  .گردد  باز ميطراحي سيستم در ممالك غربي

آيد از همان بدو تولـد بـا          يك نوزاد پسر كه در اين ممالك به دنيا مي         
هـاي    هـا و برنامـه     نيمـه برهنـه تبليغـاتي و انـواع فـيلم           هـاي   انواع عكس 

كننـد،    ان استفاده مـي   كرده و بعضاً نيمه عري     تلويزيوني كه از زنان آرايش    
زنان هنگامي كـه درجـه حـرارت هـوا خـوب             همچنين   .شود  بمباران مي 

بنـابراين  . كننـد   پوشند و خيلي عادي زندگي مي       باشد، لباس كمتري مي   
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شـود در مردهـاي غربـي بـه           ته مي خشهوت انساني كه با نگاه كردن افرو      
و د  نشـو  يماي بزرگ     از بدو تولد در چنين جامعه     زيرا  . مراتب كمتر است  

  .كند  تحريك را از نظر جنسي آنهاتواند  ديگر هر چيزي نمي
ست پسر و يا دوست دختر باشد، به        وبه دنبال پيدا كردن د    فردي  اگر  
در خيابـان  . شـوند    آشـنا مـي    يكديگرآنجا با   درو  رود    ميهاي رقص     كلوب

  :استمورد شود كه دليل آن به نظر من دو  نميديگري كسي مزاحم 
  . دارديو زمان مشخصمكان ، اين كارها، غرب م در سيست -1
  .كنند در خيابان اعتماد نميهر شخصي به راحتي به  -2

بـراي ايجـاد امنيـت    جوامع غربـي،   دراين يك سيستم است كه    در واقع   
  .كند براي زنان به ظاهر خوب عمل مي

  
  اين سيستم چيست؟اشكالِ ولي 

ابان و محل كـار هـر       مرداني كه حرارت مردانگي كمي دارند و در خي        
 ،شـوند  هاي كوتاه مواجـه مـي    و دامنها  با لباسحجاب ها زن بي  روز با ده  

 شـده و گرمـاي      شها موجب كـاهش توجـه مـرد بـه همـسر            اين ديدني 
  .آيد بوجود ميرا % 78مار طالق آو گرايد  ميسردي به خانواده 

و در جوامع غربي، مشكل جنسي دارند       افراد  از  بسياري  برخالف باور،   
 از بـازار خـوبي برخـوردار        ،دهنده ميـل جنـسي     هاي افزايش   فروش قرص 

 ميل جنسي در جوامع غربي معنـا        اين بدان سبب است كه كنترلِ     . است
ن آبـه   خود ارضـائي    حتي بطور مصنوعي و      ي به هر صورت   شخص ندارد و 

طغيان ميل جنسي و پاسخ دادن به آن بـه    اي كه     به گونه  .گويد  پاسخ مي 
و جـسمي   هـاي     موجب به وجـود آمـدن بيمـاري        ،طبيعيهاي غير    روش

  .رواني بسيار شده است
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شخـصي   يعني هـر     .مشهود است فرهنگ خودگرائي است    كامالً  آنچه  
 دشبرادر براي خو  . دنبه فكر خودش است و ديگران اهميت چنداني ندار        

اگـر بـرادر    . كنـد   براي خـودش زنـدگي مـي      نيز   خواهر    و كند  زندگي مي 
 مهم نيـست و     انش و برادر  ان است براي خواهر   مرگبه  مشكلي دارد و رو     

بايـد  د،  توانـد زنـدگي كنـ        اين اعتقاد وجود دارد كه ضعيف اگر نمي        بعضاً
 البته در مورد حيوانات درسـت اسـت و          . طبيعت است  قانونِبميرد و اين    

كـه   انـد  شـده هـا طـوري تربيـت        همان طور كه گفتيم در غـرب، انـسان        
 و خـرد    مانند ساير حيوانات ولي بـا هـوش         است يمعتقدند، انسان حيوان  

  .باشد  و اين تنها تفاوت انسان و حيوان ميبيشتر
فردگرائي در غـرب هزينـه بـاالي        نوع  ممكن است يكي از داليل اين       

، انرژي  با دقت زيادي  باشد و مردم      انرژي به شدت گران مي    . زندگي باشد 
ل گرمـازا را  در بسياري مواقع هوا سرد است ولـي وسـاي   . كنند  مصرف مي 

اينگونه زنـدگي كـردن   . پوشند  ميي بيشتر دارند و لباسِ   ميخاموش نگه   
.  در مـورد اكثريـت جامعـه اسـت          بلكـه  هاي فقير نيست    در مورد خانواده  

 ،باشـد نيـز    وقت مـي   ي دارد و صاحب شغل تمام     يكه تحصيالت باال  فردي  
مد  خريد مواد غذايي، بخش زيادي از درآ   . است ظب خرج كردن  ابسيار مو 

دولـت از مـواد غـذايي خريـداري         . دهـد   خانواده را به خود اختصاص مي     
 مـواد غـذايي بـسيار       ،وجود اين  باولي  گيرد،    ماليات بر مصرف نمي   ،  شده

 مثالً كانـادا بـا اينكـه خـود از صـادركنندگان بـزرگ گنـدم                 .گران است 
 دالر  دو و نيم  گران است و يك نان حدود       در آنجا   قيمت نان   اما  باشد    مي
  .مت داردقي
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 مــواد غــذايي بــه دو صــورت ارگانيــكدر كــل و ســبزيجات و  ميــوه
)Organic (    محـصوالت ارگانيـك بـدون       .شوند  و غير ارگانيك تقسيم مي 

 در  ،بـه عبـارتي   . گردد   توليد مي  يژنتيكهاي   روشپاشي و     استفاده از سم  
هاي غير   هاي مصنوعي و ديگر روش     روش،  كاشت و توليد اين محصوالت    

آماري از اينكه چه درصدي از مردم نسبت بـه          . شود  نميتفاده  طبيعي اس 
ها و سبزيجات      و غذاها و ميوه    هندد  ارگانيك بودن غذاي خود اهميت مي     

بيست الي  ده  كنم بين     گمان مي اما  كنند پيدا نكردم      ارگانيك مصرف مي  
 .كنند  استفاده مي براي مصارف غذايي    محصوالت ارگانيك   از  مردم  درصد  
زده شـده   قابل توجهي از مـردم از محـصوالت ژنتيـك و سـم         تعدادهنوز  

  . نمايند استفاده مي
هـا و      ميـوه  ،برخي تحقيقـات از اثـرات نـامطلوب محـصوالت ژنتيـك           

 گوئي افزايش برخي    .زده شده بر سالمت بدن حكايت دارد       سبزيجات سم 
محـصوالت ژنتيـك و     از  هـا از نتـايج اسـتفاده         ها و ديگر بيمـاري     سرطان

سـالم و   نامورد توليد محـصوالت غـذائي        ابتدا در  در. استشده  پاشي    سم
 در محصوالت   ها هاي مصنوعي و نگهدارنده    دهنده ها، طعم  استفاده از رنگ  

 . و نيز وجود مافياي توليد مواد غـذائي غيـر سـالم صـحبت كـردم             غذائي
اند و به سالمت خـود توجـه دارنـد، از     شدهمردمي كه متوجه اين مسائل    

   . كنند انيك استفاده ميمحصوالت ارگ
  

  روابط در يك خانوادهنوع 
چيزي بنام  . شوند  ها به شدت مغرور و گستاخ مي         بچه يدر جوامع غرب  

هيچگونـه  شوند    كه وارد منزل مي    هنگامي. احترام به بزرگتر وجود ندارد    
 منـزل   واردِادبانه بسيار بيواقع  در . ديگري ندارند  هسالم و يا رفتار مؤدبان    
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كه مـادر   شاهد بودم   موردي را   .  هستند ها آن در اختيار    ، والدين .شوند  مي
بـه شـدت     هجـده سـاله و  يدختـر كـه   فرزنـدش  بات نداشت   أحتي جر 

گفتگـو   بحـث و     ، بـود  وي كه مخالف نظـر      اي لهأدر مورد مس  گستاخ بود،   
  .كند

  نيـز   امـروز مـا    هي بين جوامع غربي و جامع     يها سفانه شباهت أالبته مت 
  مـا  به خاطر تأثيرات جوامع غربي بر جامعه      ها   شباهت  كه اين  وجود دارد 

 نيـاز بـه     بنـابراين  .رود  به همان سمت پيش مـي     نيز    ما ه جامع  و باشد مي
  .استريزي براي كنترل اين مشكل، بسيار ضروري  پيشگيري و برنامه

  
   جهان اوليگونه مشخصه بارزِهيچفقدان 

 بـر د گفـتم بنـا      در مدتي كه در جامعه غرب بودم بعد از مدتي با خو           
پـس بايـد چيزهـاي      ! هـا جهـان اول هـستند       ها، آن  تلقين و تخيل غربي   

 مـورد   يكولي حتي    .باشند جهان اول    تامخصوص و بارزي داشته باشند      
هـاي   بـه گفتـه غربـي     (بين جهان اول و جهان سوم       تفاوت  تا   نيافتمبارز  

 نـه بـا     كـنم   ها را با ايران مقايسه مي      البته من آن  . مشخص شود ) فريبكار
  .ندا هو روي زمين نشستخوردن ندارند يي براي اتيوپي كه غذا

 متـروي بـسيار كثيـف و پـر سـر و صـدا،         همان طور كه گفـتم مـثالً      
در هـر   هـا     زمـان هـا و      در بعضي خط   كهشلوغ  اكثراً  هاي كثيف و     اتوبوس

 شـپش در  وجودِ پر از چاله و   يها  خيابان .آيد ساعت تنها يك اتوبوس مي    
  جهـانِ  اين موارد به طـور كلـي      ! دومين شهر بزرگ كانادا    در   ...ومدارس  
  .برد ال ميؤ را زير س هر كشور غربياول بودن
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  ها دانشگاه
كه بـه كانـادا آمـده بـود، صـحبت           هاي ايران    يكي از دانشگاه  د  ابا است 

 ايـران از كانـادا بـاالتر        هـاي  كردم و ايشان گفت كه سطح علمي دانشگاه       
ي رايـ بينيـد غربگ     حاال شـما مـي     .يران باسوادترند است و دانشجويان در ا    

 از كشور   ،بهترين دانشجويان . رسد  اينجا هم به فرياد كشورهاي غربي مي      
كننـد و حتـي       ما براي ادامه تحصيل بـه كـشورهاي غربـي عزيمـت مـي             

 هزينـه تحـصيل و مخـارج        هـاي غربـي    يعني دانـشگاه  . شوند  بورسيه مي 
كـه  بـه ايـن دليـل       چرا؟  كنيد    ر مي فك. دنكن  ها را پرداخت مي    زندگي آن 

كـار  . دهد  ها انجام مي    تز دكتري خود را براي آن      ،دانشجوي متفكر ايراني  
كلي سود نصيب دانشگاه و كـشور       از اين راه    كند و     تحقيقاتي مي و  علمي  

  .شود غربي مي
، توليـد علـم   دانشجويان عزيمت كرده، براي كـشورهاي غربـي       همين  

 توسـعه و ابـداعات      تحقيقات كـه اسـاسِ    فت  توان گ   در واقع مي   .كنند  مي
 بـراي كـشورهاي     ، توسط همين دانشجويان متفكـر و بـا اسـتعداد          ،است

  .دشو غربي انجام مي
  

  رود؟  مي به غربچرا دانشجوي ما
و گـردد     بـر مـي    در داخل كشور     آن به برخي مشكالت   علل  بخشي از   

ــر آن  ــوط بخــش ديگ ــه غربمرب ــب ــشجويان .  اســتيگراي برخــي از دان
ها و مـشكالت و       كنند كه ايران محل همه بدبختي       فكر مي ،  التحصيل  غفار

همانطور كه  . باشد   مي تمدن كم مشكل، قانونمند و م     يجهان غرب، جهان  
 گفتـه   ه اين دانشجوي ما، از زماني كه كودك بـود          به گفتم به علت اينكه   

هاي خارجي،    سريال ،آمريكا اين چنين و آنچنان است      و    اروپا  كه در  شده
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از  ،ديگـران هاي آمريكايي، تعريف دوسـت و آشـنا و پـدر و مـادر و                 فيلم
  التحـصيل خلـق كـرده       غرب يك بهشت خيالي براي اين دانشجوي فـارغ        

دوسـتي هـم باشـد         و وطـن   متعهدجوي  شممكن است كه دان    البته   .است
هاي شرقي در طول سـاليان دراز        ي در وجود انسان   رايسفانه غربگ أولي مت 

، كنـيم   مـي غرباز قتي ما شروع به تعريف و تمجيد و. نهادينه شده است  
، التحـصيل   حـال بـراي دانـشجوي فـارغ       .  غربزدگي اسـت   ياين خود نوع  

مهم است و ظاهراً بهتـرين حركـت رو بـه           داشتن يك حركت رو به جلو       
  .ادامه تحصيل در يكي از كشورهاي غربي است، جلو

 ،تعداد يـك دانـشجوي بـا اسـ         كـه  افتـد   كنم كمتر اتفاق مي     ميتصور  
عزيمت به كشورهاي غربي براي ادامه تحصيل را داشـته          و امكان   توانايي  

  . نكنديباشد ولي اقدام
التحــصيالن  تــوانيم دانــشجويان و فــارغ البتــه بــه هــيچ عنــوان نمــي

ي ناخودگـاه در    رايـ گبكشورمان را سرزنش كنيم ولي چون نمـودي از غر         
انـشجويان بـا    عزيمـت د  داليـل   جامعه وجود دارد، خواسـتم صـحبتي از         

  . به كشورهاي غربي كرده باشم ،استعداد
،  غربـي   كـشورهايِ  نفوذ فرهنگيِ و  هاي تبليغ    ناگفته نماند يكي از راه    

بـه عنـوان مثـال در ايـام قـديم            .اسـت پذيرش دانشجو از ممالك ديگـر       
دار  معمــوالً عهــده، دانــشجويان غــرب رفتــه پــس از بازگــشت بــه وطــن

از آنان به شدت دچار حالت غربزدگي و        شدند و برخي      هاي مهم مي   شغل
  مـثالً  ،شخص غربزده و تحصيلكرده   اين  اگر   .ختگي فرهنگي بودند  اخود ب 

بـه  و عمـالً    كـرد     مي به ترويج فرهنگ غرب      عشد، شرو   استاد دانشگاه مي  
 علمـي  مركز   ، آن هم در   شد    تبديل مي  ماشين تبليغاتي كشورهاي غربي   
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خـورد و كافـه     نمـي  يييگـر چـا   استاد دانشگاهي كـه د     .و فرهنگي كشور  
كنــد و ريخــت و شــمايل غربــي دارد و دچــار خودبــاختگي  مــصرف مــي
  .فرهنگي است

كار به جايي رسيد كه حتي اين حركات، نوعي كالس براي شخص به       
كنم   البته اين مشكالت كماكان وجود دارد ولي گمان مي        . آمد  حساب مي 

ـ        نسبت به قبل كمتر شده است و هـم          بـا  ا شخـصيت و   اكنـون اسـاتيد ب
  .هويت كم نيستند

هاي مهمـي    كشورهاي غربي از پذيرش دانشجو از ممالك ديگر هدف        
وري علمـي، تحقيقـاتي و نيـز بـسط و نفـوذ فرهنگـي در                 هاز جمله بهـر   

كه نهايتاً منجر بـه ايجـاد غربزدگـي و           كنند  را دنبال مي   كشورهاي ديگر 
 كه قـبالً  شان    افشود تا اهد    خودبيگانگي فرهنگي در كشورهاي ديگر مي     

  .گردد  محقق ،صحبت شدها  در مورد آن
  

  زدگيانواع غرب
 دو نوع غربزدگي وجود دارد كه نـوع اول آن بـه راحتـي               ، از نظر من  
خطرناكتر از نـوع اول     حتي  و  است  نوع دوم آن مخفي     اما  قابل تشخيص   

  .باشد ميغربزدگي 
  
   آگاهانه و اراديزدگيغرب -1

شخص بـه سـبب     و  شخص و ملموس است      م كامالً زدگيغرباين نوع   
نـوع   بـه طـور مثـال،        .ظاهر و يا نوع حركات و رفتار، غربزده شده اسـت          

مـواردي از ايـن     لباس پوشيدن، آرايش موي سر، طرز صـحبت كـردن و            
  .هاي بارز اين نوع غربزدگي است از مشخصهقبيل 
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  ناآگاهانه و غير ارادي زدگيغرب -2
ول اودن و مخفـي بـودن از نـوع          به علت آشكار نبـ     غربزدگياين نوع   

واقع   در .خطرناكتر است و ممكن است خود شخص هم از آن آگاه نباشد           
اند تا در نهاد مردم       ها صدها سال تالش كرده     همان حالتي است كه غربي    

 دشمن  ،ي شخص  حتي در مواردي ممكن است   . ممالك ديگر بوجود آورند   
 بـا اينكـه بـا غـرب و          مـثالً .  باشد زدهكشورهاي غربي باشد ولي عمالً غرب     

حتـي  تفكر آن مخالف است، دوست دارد فرزندانش در غـرب تحـصيل و              
  !زندگي كنند

 ناآگاهانـه و  زدگـي هـاي فراوانـي از غرب    نمونـه ،اگر كمي دقيق شـويم   
كـه در غـرب     شخـصي   اولويـت در اسـتخدام       ؛مخفي پيدا خـواهيم كـرد     

موريـت  أمتحصيل كرده است، خريد كاالهاي غربي، تالش فـراوان بـراي            
هـا حتـي بـيش از     رفتن بـه كـشورهاي غربـي، توجـه فـراوان بـه غربـي           

تـوانيم كمـي      حتي خود ما نيز مي     . و بسياري موارد ديگر    !وطنان خود  هم
   ناآگاهانه داريم يا نه؟زدگيفكر كنيم و ببينيم آيا ما نيز غرب

ليسانس خود    كه فوق خانم  در دوراني كه دانشجو بودم يكي از اساتيد         
از ايـن كـشور صـحبت       زيـادي    شور و هيجانِ   انگليس گرفته بود با   را در   
  و داشـت وجودهاي فراواني   پاركگفت كه در اين كشور مثالً مي .كرد  مي
  . . .جو بودند و صرفهبسيار  ها در مصرف آب انگليسييا 

صد مشكل ديگر كه اين استاد دانـشگاه از         اما  موارد درست است     اين
الزم را   ريزبينـي    ،نالبته شـايد ايـشا     .د دارد  وجو  نيز كند  آن صحبت نمي  

به دليل  جو هستند،    اگر صرفه در واقع   . نداشته و فقط ظاهر را ديده است      
 مـصرف    توجـه  تواننـد بـدونِ     نمـي بنابراين  است  زندگي  باالي   يها  هزينه
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مقـداري   ، به عنوان مثال اگر بدانيم كه با خاموش كردن يك المپ           .كنند
در حتمـاً   را  جـوئي شـده      صـرفه  و پول    شود مياز هزينه مصرف برق، كم      

در دبيرسـتان   . شـويم   جويي مي   صرفهافراد  جايي ديگر الزم داريم، ما نيز       
 در انن بسيار عزيز و دوسـت داشـتني بـه نقـل از دوستـش     ايكي از معلم  

 چون هوا بسيار    .بسيار دقيق هستند  ،  ها كانادا به ما گفت در آنجا اتوبوس      
 از منـزل خـارج شـويم تـا در سـرماي             سرد اسـت بايـد مطـابق سـاعت        

. نمـانيم ظـر   ت و من  ويمرسد ش    كه سر ساعت مي    ياتوبوسسوار  فرسا   طاقت
 و گاهي هم زودتر     دارندخيرأگاهي ت ها   اتوبوسحال اينكه چنين نيست و      

دقيقـه در سـرما بايـد يـخ         سي   يد،اگر اتوبوس را از دست بده     . رسند  مي
  .د تا اتوبوس بعدي از راه برسدنيزب

 ايجـاد   اساتيد را در    برخي معلمين و   استان را نقل كردم تا نقش     د اين
در كــودكي و در بــه صــورت ناخودآگــاه غربزدگــي و نهادينــه شــدن آن 

  .ها توضيح داده باشم دانشگاهيا حتي مدارس و 
رسـند ولـي عميقـاً در     ميبه نظر ها بسيار ساده   اين صحبت  ،در ظاهر 

هـا تلقـين     گذارد و به آن    ميثير  أآموزان و دانشجويان ت    ذهن و روح دانش   
هـاي غربزدگـي خودآگـاه و     رب بهتـر اسـت و ريـشه       غشود كه جهان      مي

  .گيرد شكل ميدانشجويان  آموزان و در دانشناخودآگاه 
 يكــي از  كــهگويــد  مــيشآمــوزان در دبــستان معلــم بــه دانــشمــثالً 
 مدارج باالي علمي را سپري كرده است و در آمريكا زنـدگي           ، شاگردانش

بـه ايـن سـادگي، شـما        نـه   البتـه   . كند و هنوز با هـم مكاتبـه دارنـد           مي
. ند احساس او را كه مملو از به اصطالح كالس است، تصور نمائيد            يتوا  مي

ال ؤ كـم سـن و سـال از خـود سـ            آمـوزِ  دانـش  شود؟  خوب نتيجه چه مي   
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 نهوگعلم اين  عجب جايي است كه خانم م      ؟اين آمريكا كجاست    كه كند  مي
  . . .از اينجاست و خيلي بهتر حتماً !كند ت مياز آنجا صحب

مـشخص اسـت كـه      اين نمونه همـانطور كـه مالحظـه فرموديـد،           در  
در حـال    م سـن و سـال     آموزان ك   در شخصيت دانش   يرايهاي غربگ   ريشه
ظريف است و نياز به يك انقالب فرهنگي        بسيار   لهأمس .گيري است   شكل

اشد تا در جهت غربزدايـي      ب  ميمان  در جهت باز يافتن هويت غني و رفيع       
  .حركت كنيم

  
  التحصيالن خارج كشور ي در مورد فارغرايغربگ

 مشاهده شده است كه شخص فقط بـه جهـت داشـتن             يبسيارموارد  
هاي مهم دسـت       به مقامات باال و پست     ،كشوراز   خارج   مدرك دانشگاهيِ 

 تحصيالت  ، در داخل كشور   شخصي درحاليكه ممكن است      ، كند  پيدا مي 
از مديريت، لياقت و دانـش بيـشتري نيـز برخـوردار             تمام كرده و     خود را 
كـافي   خـارج از كـشور،   "P.h.D"اشتن يك مدرك به اصـطالح     د .باشد

انجـام   كـشور     از التحـصيل خـارج     دكتر فارغ شخصِ  كاري كه   است تا هر    
هاي مـديريتي و مقامـات       باشد و به پست   اشكال   ، صحيح و بدونِ   دهد  مي

  . كند دست پيدايباالي كشور
باشد و بايـد جلـوي آن        مي راهبردي در كشور     ياشتباه ،وضعيتاين  

 بـه سـمت غربـي        بطور ناخودآگاه  ، جامعه در غير اين صورت    .گرفته شود 
  .كند شدن حركت مي

شخصي كه دكتراي اقتصاد از آمريكـا گرفتـه، اقتـصاد كاپيتاليـستي             
يـه  اش بـر پا      باشد، تفكر علمـي    متعهدهرچند  اين شخص   . آموخته است 

  .استاقتصاد بازار آزاد 
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غربزدگي اسـت كـه صـرفاً بـه شخـصي بـه جهـت               تفكر ناشي از    اين  
ستهاي پـ و   كـشور، شـغل   از   خـارج    داشتن مدرك تحـصيلي دانـشگاهيِ     

چنانچـه  . بـر جامعـه دارد    اي    بسيار گسترده اثرات  ا  زير ،كليدي داده شود  
هـا،    مانبـسياري از نهادهـا و سـاز       در  كـه    افـراد    گونهاين ازكنيد،  تحقيق  

 فـراوان خواهيـد     ،موفـق نيـستند   اكثرشان نيز   هاي كليدي دارند و      شغل
  .ديد

در اين زمينه بايد در جهتي حركت كرد كـه مـشاغل مهـم فقـط بـه        
كـه فقـط مـدرك      افـرادي    اليـق و نخبـه داده شـود، تـا            ،افراد شايـسته  

نگري، تفكر، ابتكار و نوآوري در كارشان         دانشگاهي دارند و هيچگونه ژرف    
  .نشوندهاي كليدي  دار شغل ست، عهدهني

شـود كـه غربزدگـي چگونـه در           مـشاهده مـي   كـامالً    ،يققدبا نگاهي   
آباداني يـك جامعـه در      پيشرفت و    .ثيرگذار است أسرنوشت يك جامعه ت   

هاي واقعي و دادن مديريت جامعـه بـه دسـت ايـن نخبگـان                 يافتن نخبه 
نخبه واقعـي   .  است مهم، خود هنري بسيار     افراداين  يافتن  البته  . باشد  مي

 كـشور   ازالتحـصيل خـارج   فـارغ يا  و  خيلي باال به مدرك تحصيلي  ،بودن
  . ربطي نداردبودن

  
   غرب بر ملل ديگرزبان انگليسي، از عوامل نفوذ فرهنگيِ

توليد علوم جديد در جهان غرب شـكل گرفتـه اسـت،            دنيا  در  امروزه  
 در دوران   .غـرب اسـت   ها نيـز بـه ناچـار از          منابع علمي دانشگاه   بطوريكه

هـاي    در سـرزمين   ، فرهنگ در دنيـا    نش و  نور دا   ، گذشته و پس از اسالم    
 زبان علمي دنيا در آن دوران طاليي، زبـان عربـي             و درخشيد  اسالمي مي 

ابوريحان بيروني و ابـوعلي      از جمله    دانشمندان بزرگ سرزمين ايران   . بود
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ان عربــي بــه زبــ هــاي خــود را ســينا كــه شــهرت جهــاني دارنــد، كتــاب
باشـد در اوج جهـل و          اين دوران كه اوج تمدن اسـالمي مـي         .نوشتند  مي

  .تاريكي در جهان غرب شكل گرفت
هـاي مقـدس     هاي صليبي، كه در مسيحيت به جنگ       در دوران جنگ  

 با تمدن، فرهنگ و علم مسلمانان آشـنا شـدند و            ها  يياروپا،  مشهور است 
 رايج  يا ديگر زبانها  ين التين    آثار اسالمي به زبا    هشروع به ترجم  در اروپا   

افتـاد كـه    اتفـاق مـي  نيـز  هـا    مـن حتي در سـرزمين ژر   . آن دوران كردند  
  .كرده باشد وقف را فقط براي ترجمه آثار اسالميمكاني  ،شخصي
حال حاضر، به علت غفلت مسلمانان، جهت اين كار تغييـر كـرده             در  

رجمه كنيم، كه   است و ما بايد آثار علمي جهان غرب را به زبان فارسي ت            
ولي در حال حاضر مـسير      . البته نوعي وابستگي به كشورهاي غربي است      

همـين  . اي وجـود نـدارد      حركت جهان معاصر به اين سمت است و چاره        
المللي در    له يكي از داليل گسترش زبان انگليسي به عنوان زبان بين          أمس

يـز  ن  ديگـر  باشد و به صورت غير مـستقيم در غربزدگـي جوامـع             دنيا مي 
  .ثيرگذار استأت

المللي شده است كه يكي از داليل         زبان انگليسي، زبان بين   هم اكنون   
 يپـس از جنـگ جهـان     ،  اصلي آن، ابرقدرت شدن آمريكاي انگليسي زبان      

بـسيار نيـز    و  انـد    هانجام داد ها    غربيكاري كه متوجه شدم     . اشدب يدوم م 
اي انگليـسي   خردمندانه و البته در جهت اهداف كشور آمريكـا و كـشوره           

كنـوني   مسلماً زبان انگليـسيِ   . استسازي زبان انگليسي      ، ساده هبودزبان  
 .تـر بـوده اسـت       متفـاوت و مـشكل    بـسيار   سال پيش   صد و پنجاه    يا  صد  

 .كنـد  پيـدا مـي  نيز سريع را گسترش  قابليت  زباني آسان شود،    هنگاميكه  
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هـاي آمـوزش     بينيد كه تقريباً در تمام دنيا، كالس        اكنون مي   بنابراين هم 
سـيس  أالمللي شدن اين زبان، ت زبان انگليسي وجود دارد كه به دليل بين  

  انگليسي گناه است، خير، خيلي     خواهم بگويم يادگيري زبانِ      نمي .اند  شده
آن باشد و ما    يادگيري   مثبت در    به شرط اينكه هدفِ   اما   خوب است،    هم

  .  فرهنگي نكنداختگيِرا دچار غربزدگي و از خودب
 زبـان انگليـسي بـه كـودك خـود          آمـوزشِ  مادري كه شروع بـه       مثالً

 كند دانستنِ   بلكه فكر مي  ، هدف او از اين كار فقط آموزش نيست          كند  مي
  .زبان انگليسي كالس دارد

كوشانه زبان انگليسي را  موارد، افرادي هستند كه سخت   از  در بسياري   
مسافرت بـه  ممكن است به داليل مختلفي از جمله عدم ا ماگيرند   فرا مي 
 انگليـسي كشور، عدم كار علمي و تحقيقاتي كه نيـاز بـه منـابع              از  خارج  
  .از آن استفاده نكندها  نند اينامدارد و 

دختـر  . كـنم ان نقـل    يتاجازه دهيد تا در اين رابطه داستان جالبي برا        
ميهمان ما بود و يكـي از دوسـتان پيـشنهاد            كانادااز  ساله  هجده   يخانم

 آثـار  هدر حال مشاهد. ن به نمايشگاه قرآن كريم برويمداد كه همراه ايشا   
هنري در نمايشگاه قرآن كريم بوديم كه ناگهان يك دختر خانم محجبـه   

شروع به  به زبان انگليسي    مان ظاهر شد و با اين دختر كانادايي          در مقابل 
  .صحبت كرد

زده شده بود و خوشحال بود و فكـر           دختر خانم محجبه خيلي هيجان    
زيـادي   بـا هيجـان و حـرارتِ   درحاليكه . گنج پيدا كرده است ه  ككرد    مي

 دنبال  و گفت اتفاقاً  مايي كرد   نراهخودشان  كرد ما را به غرفه        صحبت مي 
ندكي توقف در غرفـه ايـشان،       ا بعد از    ! انگليسي كانادايي بوده است    هلهج
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چند عكس يادگاري با اين دختر كانادايي گرفت و مـا گفتـيم كـه بايـد                 
  . خداحافظي كرديمايشانبا س برويم و سپ
با كـارگري توانـسته بـود       بود كه    معمولي   يكانادايي، فرد خانم  دختر  

انداز كند و به مسافرت بيايد و از لحاظ شخصيتي بـسيار              اندكي پول پس  
مـورد  با اين حال به طور قابـل تـوجهي   . تر از آن دختر محجبه بود  پايين
  .قرار گرفتاو توجه 

، خيلي مهـم    كانادائيدختر    اين كهكرد    ان مي گمخانم  اين دختر   چرا  
در پـس   اگرو به علت غربزدگي     . عنوان كانادايي داشت  يك  زيرا او    ؟است

  .كند هم باشد، كسي توجه نمي يك گدا اين عنوان،
بـراي  زبان انگليسي را با تالش فراوان آموخته بود ولي  ،  دختر محجبه 

كه يـك خـارجي پيـدا       ينزماراهي براي استفاده از آن وجود نداشت تا         او  
شخـصي تـا    كند وقتي     خارجي چه فكر مي   فرد   اين   خوب واقعاً . كرده بود 
داند لياقت اين همـه       مياو  كند، حال اينكه      نسبت به او توجه مي    اين حد   

  .توجه را ندارد
انداز كرده بود و در بين راه هم           اندكي پول پس   ،با كارگري  ما   همانِيم

 نداشـت و ظـاهراً بعـضي وقتهـا هـم در             از ديگران ابائي  گرفتن  از كمك   
 شخـصي، بـراي     چنـين . يابد  كاهش شخوابيد تا هزينه سفر     ها نمي   هتل

هـاي   سـفانه از نـشانه  أيك دختر ايراني، شخصيت پيدا كرده است كـه مت  
  .باشد غربزدگي در جامعه ما مي

 ميان جوانان مرسـوم اسـت و آن         يدر كشورهاي غربي روش بخصوص    
. ده از كمك گرفتن از ديگران در طول سفر اسـت   مسافرت كردن با استفا   

و در بـين راه     كنـد     مسافرت خود را آغـاز مـي        ، به اين صورت كه شخص    
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. كنـد  دهد و يا مسيري را با ماشـين ديگـران طـي مـي     يكي به او غذا مي  
د نستننتواچنانچه  تادارند خود همراه نيز  مقداري پول   اينگونه افراد   البته  

بايـد  تـر     بـه زبـان سـاده     .  نياز خود را برطرف كنند     ، ببرند  از ديگران بهره  
شأن انسان  د تا چه حد     دقت كني . كنند   گدايي و مسافرت مي    عمالًبگويم  

آيد كه سربار ديگران باشـد و ماننـد انگـل بخواهـد از ديگـران                  پايين مي 
مسلماً چنين شخـصي، شخـصيت پـائيني دارد كـه ايـن             . استفاده نمايد 

در غـرب   ،   مسافرت كردن    روشِ، اين   حالين  ابا  كند    چنين مسافرت مي  
  .وجود دارد
بهترين كشورها براي مسافرت كردن با اين روش          ، براي غربيها ظاهراً  

 به علت عالقه كاذب مـردم ديگـر         معموالًزيرا  . استكشورهاي غير غربي    
 مـورد توجـه     ، گـداي غربـي     اين مسافرانِ  كشورها به جهان غرب، معموالً    

علت مورد  . برند  مندي الزم را جهت سفر خود مي        هرهمردم قرار گرفته و ب    
 جهانگرد، بـه نـوعي غربزدگـي ملـل ديگـر            توجه قرار گرفتن اين گدايانِ    

هـا    ماننـد ايـن    با يك عنوان كانادائي، انگليسي، فرانسوي و         مثالً. باشد  مي
 حال آنكه فقط يك گـداي  ،ببرند كافي را هد از كمك ديگران بهر    نتوان  مي

چندين سال قبل به همراه برادرم به يزد رفتيم و از قطـار             . مسافر هستند 
در ايستگاه كه سوار قطـار شـديم فـردي          . براي مسافرت استفاده نموديم   

. خيابـاني باشـد   و   بـدبخت    يوارد كوپه ما شد كه گمان كردم بايـد آدمـ          
به زبان انگليسي   فرانسوي است و با او      ،  برادرم متوجه شد كه اين شخص     

اما شديم  خوردن  ميان راه من و برادرم آماده غذا        . د نمو صحبتشروع به   
او احساس كرديم صحيح نيست كه ما غـذا بخـوريم و            ،   رسم ايراني  بهبنا  

و . شخص فرانسوي داديم  اين  به  نيز  بنابراين غذاي كاملي    . ما را نگاه كند   
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يزي بخوريم بـه ايـشان هـم تعـارف     چخواستيم  هر از چند گاهي اگر مي   
چيز  داديم، نميبه او چيزي در طول سفر  رسيد اگر      مي  به نظر  .كرديم  مي

خوب بود،  او بسيار   براي  اين وضعيت   البته  . چنداني براي خوردن نداشت   
كمـك  بـه او     البته بـه صـورت گـدائي          و ديگران براي سفر كم خرج    زيرا  
صادقانه بگويم، شـايد در آن دوران كـه مـن و بـرادرم بـسيار                 .كردند  مي

ي باعث توجه بيش از اندازه ما بـه ايـن           راي غربگ جوان بوديم، همين حس   
  .جوان فرانسوي شده بود
ي از مردم در تمـام طـول عمـر خـود       اريبس شايددر كشورهاي غربي    

 بـراي   يپـول ايـن اسـت كـه        در اكثـر مـوارد       دليل آن    ومسافرت نكنند   
 كانادايي  هسالهفده  دختر  كه  من خود شاهد بودم     . مسافرت كردن ندارند  

كـرد تـا بـراي مـسافرت پـول            درش وكيل بود، كارگري مـي      پ درحاليكه  
 ،شود  ها برگزار مي    كه براي غربي    را يداگر تورهاي جهانگر  . انداز كند   پس

 و  هـا  پيـرزن اين افراد،   كه اكثريت قابل توجهي از      بينيم    ميبررسي كنيم   
بـراي  جوانهـا   نداشتن پول كافيِ    يك دليل آن    . پيرمردهاي غربي هستند  

  .باشد  ميتورهاگونه مسافرت با اين
، بنابراين  اهميت زيادي دارد   مسافرت كردن    ،ها براي بعضي از خارجي   

انداز كنـد تـا       گذاري و پس    يك فرد ممكن است در طول زندگي، سرمايه       
اما در كشوري مانند    . نمايدمختلف دنيا مسافرت    نقاط  در پيري بتواند به     

انـداز    گـذاري و پـس      هسـرماي   فرزندان مهم هستند بنـابراين     معموالًايران  
  .والدين غالباً براي فرزندان است

هـا فكـر      ها صحبت كردم كه بعضي     غربي درباره مسافرتِ به اين دليل    
 مـسافرت خـارجي      بـه  كـه  هـستند    پولـدار بـسيار   ها   كنند همه غربي    مي
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توانند مسافرت بروند و      ها نمي  روند، ولي چنين نيست و بسياري از آن         مي
  .روند دادم كه چگونه مياگر هم بروند، توضيح 

  
كنترل  ، ابزاري براي المللي شدن واحد پول كشور آمريكا بين

  دنيا
 زبان ،مل نفوذ و گسترش فرهنگ غربي در كشورهاي ديگر واعي از   يك

 شـدن المللي   بين،عامل ديگر . انگليسي بود كه در مورد آن صحبت كردم       
 شـدن   تبرقـدر ا،   دليل اصـلي آن    كه ستواحد پول كشور آمريكا در دنيا     

  .باشد ميآمريكا پس از جنگ جهاني دوم 
هـا و    محـل اصـلي درگيـري      اروپـا    هقـار پس از جنگ جهاني دوم كه       

 آمريكا به علت دور بودن از محل اصلي جنگ و قرار گرفتن         ،ها بود   خرابي
ويـران شـد و       اروپـا  .اقيانوس، حداقل خسارت را از جنگ ديد      آنسوي  در  

 ن بـه عنـوا     تـا   بـاقي مانـد    ز خسارات جنـگ    بدون مشكل ا   تقريباً آمريكا
ابرقـدرت  مزاياي  از جمله   . وم مطرح شود   د ابرقدرتي پس از جنگ جهاني    

لـي  لالم   به عنوان واحد پول بين     ، اين كشور  ي رواج واحد پول   شدن آمريكا، 
واحـد  كنترل بازار جهاني براي كـشوري كـه         . باشد  در تجارت جهاني مي   

.  خواهـد بـود    يآسـان كـار   شود،    ه مي الملي استفاد   پولش در معامالت بين   
  .شدبنابراين نفوذ و تسلط در زمينه اقتصادي هم براي اين كشور مهيا 

المللي نيز دالر بـه عنـوان مبنـاي آمارهـاي مـالي و                در آمارهاي بين  
 درآمد سرانه و يا توليد ناخالص ملي يك كشور          باشد تا مثالً    اقتصادي مي 

  .شود مبناي دالر گزارش  بر 
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  كـشورهاي دنيـا را   به اين نكته اشاره كـنم كـه  تالب را گفتم    اين مط 
بنـدي اقتـصادي      براساس آمارهاي كشورهاي غربي و واحد پول دالر رتبه        

 اسـتناد   هـا  آنكنند و جالب اينجاست كه خود مـا نيـز بـه آمارهـاي                 مي
بنـدي    هاي بـاالي جـدول رتبـه        در رده همواره  كشورهاي غربي    .كنيم  مي

كنند و مبناي آمارشان      خودشان آمار را تهيه مي    . يرندگ  اقتصادي قرار مي  
البته چون  .  پس بايد در باالي جدول باشند      .استواحد پول خودشان    نيز  

بنـابراين  كنند،  كشورهاي غربي مثل يك مافياي بزرگ از هم حمايت مي    
واحد پول كشورهاي مختلف جهان غرب هم از اين امتيازات بهره فراوان            

  . برد مي
شور آمريكا در باالي جدول قرار مي گيرد، درحاليكه بـيش           چگونه ك  

ميليون نفر در آمريكـا تحـت پوشـش هيچگونـه بيمـه درمـاني               پنجاه  از  
يا بسياري از مردم در كشورهاي غربي در شـرايط واقعـاً بـدي               نيستند و 

  .كنند زندگي مي
  

    زدگي غفلت
ده  هست و دهكـ    هزاره سوم گويند    ميبعضي  ماهواره همه جا هست و      

كـه مـاهواره دارنـد از واقعيـت ايـن ضـد             افـرادي    اگـر خيلـي از       !جهاني
هاي خطرناك و تبعات آن بر خود و خانواده آگاه بودند، هرگـز از               فرهنگ

ها كه به اصـطالح      باور كنيد اين ضد فرهنگ    . كردند  ماهواره استفاده نمي  
 ازجملـه   اسـت،   داشـته   مخربي درغـرب   آزادي را به ارمغان آورده، اثرات     

جوامـع    در از دستاوردهاي اين ضد فرهنـگ     % 78هويتي و نرخ طالق       بي
ي، بزرگترين آفت جامعه ما در حال حاضر        رايربگاز نظر من غ   . غربي است 

  .است
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 و مربوط به دوران معاصـر       استدار   ي در كشور ما ريشه    راي غربگ گرچه
تـوان   در تـاريخ مـي     .نهايـت عظـيم اسـت        آن بـي   تخريبيآثار  اما  نيست  
 كه به خـاطر گـرفتن يـك تابعيـت از كـشور              پيدا كرد   را دارانيسياستم

اين يعني نهايت احساس    . ند بود انغربي، حاضر به فروش مملكت خودش     
حقارت به علت غربزدگي كه حاصل فرآيند پيچيده تبليغاتي كـشورهاي           

برخـي  ببينيـد   توانيـد     همـين حـاال، مـي     .  بر جوامـع ديگـر اسـت       ،غربي
 سعي در فرستادن فرزندان خود به آن طـرفِ         با چه تالشي     تمدارانسياس

 نداشتن روحيه وطـن دوسـتي و        ،چرا؟ غربزدگي كنيد    فكر مي . آب دارند 
  .نفسعزت 

ــي  ــشورهاي غرب ــي   ،ك ــاظ سياس ــراز لح ــي از غربگهبه ــ فراوان ي راي
  .برند به منظور گرفتن امتيازات پي در پي مي، ممالك ديگرتمدارانسياس

استفاده شود كـه    دي  اافراسي بايد از    بنابراين در مذاكرات و روابط سي     
 خـود ايمـان      كهن فرهنگ و تمدن اسـالمي و ايرانـي         هبه اعتبار و پيشين   

و هـا     وارد تعامل با غربي    ريزبيني و عزت نفس و درايت      و با  دنداشته باش 
  .دنشوها  ديگر دولت

  
  اجتماعي

  ؟ چرا آمار طالق در جامعه ما باالرفته استكنيد  فكر مي
 بعضي از زوجهاي جـوان      م از عوامل مهم آن غربزدگيِ     كن  من فكر مي  

  .است
  

   يبرداري از جوامع غرب طراحي غلط جامعه ما بر اساس كپي
 كه يـك جـوان       است طراحي شده اي    به گونه  جامعه،  در جوامع غربي  

دانـشگاه  سپس به گيرد و  سالگي ديپلم مي  هفده يا هجده     اًحدوددر سن   



  • 48  هايي از جهان غرب واقعيت

 ايـن   كشد تـا     چند سالي طول مي    .كند  يا كار ديگري را شروع مي     رود    مي
. كنـد  مـي سالگي ازدواج   سي  شود و حدود    آماده   از لحاظ اقتصادي     جوان

البته فراموش نكنيم كه در اين مدت روابط كامالً آزاد جنسي بـا جـنس               
مايـل  كه  اكنون نيز    و    است نفرات مختلف داشته  با  مخالف و به دفعات و      

 يداليل گوناگون  ،براي ازدواج   و ردسال يا بيشتر دا   سي  ازدواج كند،   است  
  . داردها  مانند اينواز جمله ترس از تنهايي 

 دقيقاً ماننـد    ،هاي انتظار  سال روند    و  از نظر سن ازدواج     در ايران  حال
هفده يا هجـده      يك جوان ايراني درسن    يعني .باشد يك جامعه غربي مي   

 .رود مـي   يـا دانـشگاه    سربازيبه  سال  سپس دو    و گيرد  مي سالگي ديپلم 
  درحاليكه .خواهد ازدواج كند   سالگي مي سي  حدود   كار رفته و   سپس سر 

 پاسخ شرعي و عرفي بـه نيـاز طبيعـي جنـسي              تمام اين مدت عمدتاً    در
  . ناقص غرب استهخود نداده است چرا؟ چون سيستم كپي شد

سـفانه در   أ مت  ولـي  ايم  ري داشته مسلماً ما نياز به طراحي سيستم ديگ      
از  فقط ه است، سازي بود  مدرن عه درحال تحوالت جديد و     جام كهبدو كار 

  .بينيم است كه ميچنين ند و نتيجه ا هكپي كرد جوامع غربي
بايد اين سيستم طوري طراحي مي شد كه جوانان بتواننـد درسـنين             
بسيار پائين تر وارد جامعه شوند و تشكيل خانواده دهند نه مانند جوامع             

  .غربي ودر سنين باال
  

  اقتصاديجنبة ي از رايغربگ
كـه  افرادي  از  بسياري  . ي در اين زمينه بسيار ساده است      رايعلت غربگ 

 .اند  غربيكشورهاي   ه، تحصيلكرد قرار دارند اقتصادي كشور   نظام  س  أدر ر 
تفكر و علمشان براسـاس اقتـصاد غربـي         اما   متعهدي باشند هرچند افراد   
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 حتـي   .كنـد  مـي كـار    بانكي چگونه    نظامبينيد كه     شكل گرفته و شما مي    
تفكـر اقتـصاد غربـي، ناخودآگـاه غربـزده       بـا مـديريت و    بانكي نيـز   نظامِ
  .شود مي

جامعـه   غربـي در   توان به خريـد فـراوان كاالهـاي        از نگاهي ديگر، مي   
، اسـت و نتيجـه آن     اقتـصادي    غربگراييه اين نيز به معناي      ك اشاره كرد 

اطر  ديگـر بـه خـ   يدر كـشورها  كاالهـاي غربـي    فروش هـر چـه بيـشتر      
بــراي چنــين وضــعيتي  ه فايــد.باشــد ها مــيمــردم آن كــشور غربگرايــي

 .اسـت   اين كشورها   رونق اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري      كشورهاي غربي 
بـه  ، باشـد  خيلـي هـم بـد    اگر  مي باشدمال فالن كشور كاال چون فالن   

  .خوب است، بودن غربي يا خارجي دليل 
  

  ي و تسلط نظاميگرايغرب
شود   انتشار داده مي  ، اين روحيه    ات دروغين غرب  توسط تبليغ همواره  

 توانـد كـاري      احدي نمي  وها و قدرت را در اختيار دارند         كه بهترين سالح  
قبـل از   ،   غربزدگي و توهم   ،فع از شدت احساس ترس    ادم نيروهاي تا كند

نيروهاي دفاعي و    به عبارتي براي     .كنند  خودشان را تسليم    ،  هرگونه دفاع 
  .فايده است  بي،وجود آورده شده كه دفاعاين حالت به مردم 

 هـاي  ترين سالح    حتي اگر پيشرفته   ،گرفته شود اگر روحيه يك سرباز     
 و اي نيـست  دادن دكمهفشار  قادر به   ي  داشته باشد، حت  در اختيار   دنيا را   
اسـتفاده را از آن      حـداكثر  داننـد و    مهم را به خوبي مي     هها اين نكت   غربي
  .برند مي

ش آمريكـا بـه راحتـي عـراق را          . ه 1382در سـال    ه  بود ك گونه  ين  بد
  .تصرف كرد
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  ي از كودكيرايغربگ
 متمـدن،   ،شـود آمريكـا و غـرب        تلقين مي به كودك   كودكي  همان  از  

بر لبـاس كودكـان مـا       . پيشرفته، جهان اول و در يك كالم برتر از ماست         
مـان   ي كه بـراي كودكـان     يها عروسك ! است سته نقش ب  يمالت انگليس ج

بر روي لوازم تحريـر كـه ابـزار          .نيم شكل و شمايل غربي دارد     ك  تهيه مي 
هـاي   نوشـته  هـا و    مملو از عكس   باشد، ميآموزش كودكانمان    يادگيري و 

ي و شـناخت    فراگيري و يـادگير   در حال   ،  درحاليكه كودكان  .استغربي  
  .كنيم غربي آشنا ميموارد  با اين ها را  ما آنمحيط اطراف خود هستند

چـون مـا     كنـيم؟  بـا كودكانمـان اينگونـه رفتـار مـي         به چه دليل مـا      
 بهتـرين   .كنـيم   ايم و مدام از غرب تعريف مي        بزرگترها، خود غربزده شده   

بهتـرين  و حتـي    ي اسـت، بهتـرين لبـاس، ماشـين،          ي چون آمريكا  ،قرص
  .نيز متعلق به آمريكا يا غرب استزندگي 
خـود  چيزهـا از والـدين      قبيـل    مدام در حـال شـنيدن ايـن          انكودك

غـرب  بـراي   ها مرتب در حال تبليـغ          تلويزيون و ماهواره   ،ديوار. دنباش  مي
هـاي خـارجي و      ها و سـريال    ، فيلم شدههاي نمايش داده     كارتون. هستند
 مـا عقـب     ،گوينـد    مي كارشناسان ورزشي، اقتصادي و فناوري مرتباً     حتي  

به طور ناخودآگاه  ما  در نتيجه  .نه نيستند وگ غربي اين  هايهستيم و كشور  
دهـيم و ايـن       كودكان خود را با حس تحقير نسبت به غرب، آموزش مـي           

 حـس   انتقـالِ . شـود   منتقـل مـي    يهاي بعـد    نسل به بطور خودكار  حس
كـشورهاي غربـي    همان چيزي اسـت كـه       در واقع   ،  به كودكان  غربگرايي

مـردم جوامـع     عميق در  نهادينه شده و   غربگراييآن ايجاد    و خواهند  مي
  .است ديگر
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   تمدن غرب در جوامع ديگرلل گسترشع
  

   ظاهر زيبا و دلفريب -1
كنند و همان ظاهر زيبـا بـراي          تر نگاه نمي   اكثراً با ديدن ظاهر، عميق    

درغــرب، بـه ظـاهر اهميــت    .تـصديق و فريـب خوردنــشان كـافي اسـت    
 ممكن  مثالً :زنم  يك مثال مي  در اين رابطه    . باطن مهم نيست   و دهند مي

ا هر روز بـا تيـغ بزننـد و كـراوات و كـت و      شان ر    ها ريش   است كه بعضي  
خـود را سـالي يكبـار هـم         ولي موي زير بغـل      ) ظاهر زيبا (شلوار بپوشند   

اين  .چون همه چيز در غرب ظاهر است و باطن معنا ندارد          . )باطن (زنندن
امـع غربـي وجـود      ومثال را براي اين گفتم كه واقعاً اينگونـه افـراد در ج            

  .دارند
  

   ر هواي نفس و خودخواهيتمدن غرب مبتني ب-2
ي است  ت آدمي طالب راح   .براي پيروي است   چيزرين   لذت نفس راحت  

، اسـت و ميل به راحتي دارد و پيروي از هواي نفـس هـم خيلـي راحـت         
رفـدار پيـدا    ط باشـد،  كه بر مبناي هـواي نفـس مـي        بنابراين تمدن غرب    

هـاي    اساس جامعه در غرب، هـواي نفـس و پاسـخ بـه خـواهش          .كند  مي
هـواي نفـس و      هـا قـبح پيـروي از       بـسياري از زمينـه     در وساني است   نف

  . از بين رفته استخودخواهي
  

  نفوذ جهان غرب بر ملل ديگر
هـا اولـين      هـا و اسـپانيايي     دهد كه پرتغـالي     نگاهي به تاريخ نشان مي    

در واقـع   . هايي بودند كه شروع به استعمار ممالـك ديگـر كردنـد             اروپائي
  :ها كنند نستند شروع به اين اشغالگريتوا به دو دليل ها آن
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  اسلحه آتشين -1
  قطب نما -2

 و خاصيت انفجـاري آن      د كه گوگر  هستندها اولين ملتي      ظاهراً چيني 
ي كـه بـه ملـل    يزي در سـفرها ونيـ  ماركوپولو، جهـانگرد  . را كشف كردند  

 ات خـاطر .شرقي و از جمله چين داشت، طرز ساخت گوگرد را ياد گرفت    
 بعــدها .وپولو در كتــابي توســط شخــصي نوشــته شــدو تجربيــات مــارك

با اسـتفاده   و   آشنا شدند نما     با گوگرد و قطب     بوسيله اين كتاب   ها  اروپايي
 و بـا اسـتفاده از       نداصيت انفجـاري گـوگرد، اسـلحه آتـشين سـاخت          از خ 
هـاي ديگـر     هـاي دريـايي بـه ملـل و سـرزمين            نما، توانـستند از راه      قطب

 اشغالگري، چپاول، غارت و قتل عام ملـل    دسترسي پيدا كنند و شروع به     
  .ديگر نمايند

. هـا را گرفتنـد      هـا و اسـپانيايي     ها جـاي پرتغـالي      انگليسي ،پس از آن  
پـي  هـاي ايـن ملـل اشـغالگر          جنايـت بـه   اندكي تاريخ بخوانيد،    چنانچه  
  .برد خواهيد

شود از كريستف     در كتبي كه در مدارس كشورهاي غربي تدريس مي        
 هـاي  ابحتي در كت  . شود  شف قاره آمريكا نام برده مي     كلمب به عنوان كا   
 از كريستف كلمب به عنوان كاشف قاره آمريكـا نـام            ،چاپ كشورمان نيز  

 و تكـرار حـرف      ه تقليـدي و بـه نـوعي غربـزد         اي  شود كه ترجمه    برده مي 
پادشـاه اسـپانيا بـراي      كريستف كلمب دريانورد و عامل      . باشد  ها مي  غربي

 انهـاي ديگـر        اشغال سـرزمين   ه همواركنند  او ر واقع  د . بود ...يافتن طال و  
هايي در جاي ديگر دنيـا   كشف كدام قاره؟ انسان.  نه كاشف آن  ه است بود

  .  شهر داشتندوتمدن، قانون و در حال زندگي بودند 
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شـته  ها در مكزيـك وجـود دا        زتكآ بزرگ ماياها، اينكاها و      تمدنِسه  
 آيـد و بـا       با چند صد نفر مـي       يك اسپانيايي  هبينيم ك   در تاريخ مي   .است
 خاتمـه   ، تمدن چنـد هـزار سـاله ماياهـا          به ، اسلحه آتشين  كلك و  حقه،
، مركـز و پايتخـت ايـن        نام دارد وسيتي   مكزيك امروزه كه   شهري. دهد  مي

  .تمدن بوده است
ـ       اشـغال  نيـاز بـه     ي داشـت بنـابراين      اروپاي كوچـك، جمعيـت فراوان

 اروپايي بـه قـاره      ه اولي انِجر مها اكثرچنين   هم .ي بود هاي جديد  سرزمين
نمونـه  . انـد   دار بـوده    مـشكل   و شده سرخپوستان، بيماران مقـاربتي     اشغال

 چگونـه  دببينيـ . كنيم  ها را در مورد استراليا مشاهده مي        همين اشغالگري 
دانيم كـه در     درحاليكه مي . حيوان قتل عام كردند    بوميان استراليا را مثل   

  . ران انگليسي بودابتدا، استراليا تبعيدگاه تبهكا
ايـن  اكنـون    .كردند، فقط اشغالگري و غارت      ها رفتند  غربيجا كه    هر

  .اند  شده به ظاهر متمدن و با فرهنگهاي غربي، لتم
در كشورهاي غربي معنـاي واقعـي نـدارد، پـس            از آنجايي كه اخالق   

در قـرن    ،بـه عنـوان مثـال     . انـد    بهتر از ديگري بوده    امتوان گفت كد    نمي
 .يك ميليون مسلمان الجزايـري را قتـل عـام كـرد           حدود  رانسه  بيستم، ف 

 غربـي را بـه عهـده دارد و بـه            ه جامعـ  يِولي در حال حاضر آمريكا رهبر     
  .دهد ن مختلف ادامه مييوا عنا ب،همان اشغالگري و قتل و غارت

هر كدام به فكر ايجـاد مـستعمرات        ... ها و  ها، آلماني   ها، بلژيكي  هلندي
 بـين  ،در اروپـا اي  جلـسه در قرن نـوزدهم  . نيا بودنددر كشورهاي ديگر د  

 كشورهاي ديگر   ،اروپايي برگزار شد تا به صورت مسالمت آميز       كشورهاي  
 كه شايد بيش از صد كنگوكشور جلسه اين   در   !را بين خود تقسيم كنند    

ــر بلژيــك وســعت دارد، ســهم بلژيــك كوچــك شــد   ــن  .براب و تمــام اي



  • 54  هايي از جهان غرب واقعيت

جالب اينجاست   . نظامي و سياسي بود    ها به علت داشتن برتري     اشغالگري
در زماني كه كليسا قدرت داشت بعضاً اين كارها با مجـوز كليـسا انجـام                

  . شد مي
 تمـام شـد و اسـتعمار        يي قـديم  هـا  به هر حال دوران اسـتعمارگري     

كـه بـه جـاي حـضور نظـامي          بود  به اين گونه    استعمار  اين   .آمد جديدتر
 يها  امور ملت  أسهاي وابسته به غرب را در ر        مستقيم و اشغالگري، مهره   

ايـن روش   . ديگر قرار دهند و اهداف استعمارگري خـود را دنبـال كننـد            
تر بود و هنـوز در بـسياري جاهـا     تر و آسان استعمارگري بسيار كم هزينه   

ي نيز وجود دارد كه از دو       از نظر من نوع سوم استعمارگر      اما   .كاربرد دارد 
و آن ايجـاد غربزدگـي فراگيـر در جوامـع            .نوع گفته شده جديدتر اسـت     

وقتي غربزدگي در يك جامعه نهادينـه شـود، جامعـه بـه             . باشد  ديگر مي 
به اشـغال نظـامي و      ديگر   و   گيرد قرار مي صورت خودكار در اختيار غرب      

  .ست نيازي نيها س دولتأ وابسته در رهگذاشتن مهر
ممكـن اسـت    ، كه شغل مهمـي دارد اي خص غربزده شه عنوان مثال    ب

اقدام به دادن امتيازهاي فـراوان      فقط براي گرفتن تابعيت از اين كشورها        
به كشورهاي غربي كند، حال آنكه حتي داشـتن تابعيـت ايـن كـشورها               

هـا   ي كـه غربزدگـي در آن      يهـا  بـراي انـسان   امـا    چيزخاصي نيست واقعاٌ  
من مطمـئن هـستم بـا بررسـي تـاريخ،           . اهميت دارد  است،    شده نهادينه
  .يابيم ي از اين قبيل ميهاي فراوان نمونه

 نظـاميِ  افـرادِ    ومداران    تهاي فراواني از خيانت سياس      نمونه ،در تاريخ 
كـه عوامـل غربـزده      مـيالدي    1919قـرارداد    ماننـد    .ه وجـود دارد   دغربز
ل اصـلي كودتـاي   عامـ كنيـد   فكر ميو يا  .خواستند كشور را بفروشند  مي

 سرنگوني حكومت مردمي دكتـر مـصدق منجـر شـد،          كه به   ش  .ه 1332
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 1342در سـال     ده سال بعد از كودتا،     كجا رفت و چه سرنوشتي داشت؟     
يعني بـا تفكـر غربـزده خـود         . در ويالي خود در سوئيس درگذشت     ش  .ه

  . ايران وارد كردملتفقط براي ده سال زندگي بهتر ، خسارت بزرگي به 
و ســرنگوني دكتــر ) 1332(دتــاي كودر تــاريخ ر محققــانِطبــق نظــ

 آن زمان، خودفروخته و يها  درصد روزنامه هفتاد الي هشتاد     بين   مصدق،
  .اند فروش بوده وطن

ي جاسوسـي  اه عناصر سازمان ،  در تاريخ آمده است كه    با كمال تأسف    
 اي را كـه      مقالـه  هـر   دالر به فالن روزنامه،    دو هزار  تنهابا پرداخت    ،غرب
. كردنـد   بر ضد مصدق و در جهت تضعيف دولت او چاپ مي،خواستند  مي

 در  پـس از آن،     و شد  مي اين مقاالت در آمريكا نوشته و به فارسي ترجمه        
گشت تـا مـصدق و دولـت او را خـائن               خودفروخته چاپ مي   هاي روزنامه
   .زمينه براي كودتا آماده شودو كنند معرفي 

  

 اينگونـه   كـه هنـوز هـم،      ولي من مطمئنم     است موجود   اين دو نمونه در تاريخ    
 بايد از افرادي بـراي تعامـل بـا جهـان        لذا حتماً . مسائل و مشكالت وجود دارد    

 و عـزت  ،غرب استفاده كرد كه يقين به هيچ بودن اين كشورها داشـته باشـند             
نهادينـه  علـت   بـه   در غير ايـن صـورت        . ريشه داشته باشد   وجودشاننفس در   

  .ريت جامعه، مصالح كشور رعايت نخواهد شدي در اكثرايغربگ نشد
  

  هويت انسان كليد عزت نفس
ايم ولي اين هويت       نقشي نداشته  ،محل تولد خود  ظاهراً ما در انتخاب     

اگر مـن بـه     . باشد  كه من مسلمان و ايراني هستم يك واقعيت حتمي مي         
توانم توقع داشته باشم كـه ديگـران بـه            خودم احترام نگذارم، چگونه مي    

هر جـاي دنيـا كـه سـفر كنيـد، حتـي اگـر               به  حترام بگذارند؟ شما    من ا 
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توانيـد ايـن واقعيـت را كـه يـك             تابعيت كشورهاي ديگر را بگيريد، نمي     
 و  زبان مادريتان بـراي هميـشه فارسـي اسـت         . ايراني هستيد، انكار كنيد   

  .  شخصيت شماستناپذير  بخش جدايي،فرهنگ فارسي
به هويـت خـود افتخـار كنـيم و وقتـي            بنابراين اين ما هستيم كه بايد       « 

 .اقعاً احساس عزت نفس داشـته باشـيم       يم مسلمان و ايراني هستيم، و     يگو  مي
خواهنـد بـه      ها مـي    را داريد كه غربي    ياگر چنين نيست بدانيد همان احساس     

هـا احـساس تحقيـر       يك انـسان غربـزده كـه در برابـر آن          . شما تحميل كنند  
  .»استه براي غربيحالت  بهترين ،كند مي

ملتي كه احساس تحقير كند و به آن ملـت روحيـه و عنـوان جعلـي                 
كنتـرل و هـدايت   تحـت  شود، بـه راحتـي      جهان سومي تلقين و تحميل      

. شود  ها مي  خيلي راحت مستعمره غربي   يعني  . آيد  كشورهاي غربي در مي   
، كـامالً   انجـام دهـيم   تـوانيم     ايم و كاري نمي     افتاده اين روحيه كه ما عقب    

زماني در  . ستها آنو در جهت اهداف كشورهاي غربي و خواست         اشتباه  
المثلي كه به نظرم توسط عـامالن خودفروختـه و            نوجوان بودم، ضرب  كه  

  : بدين صورت بود كهها در بين مردم اشاعه و پخش شده بود غربي
  »ايراني اگر آفتابه بسازد، تش سوراخه«

  راهيچ چيـزي واند ت  نميايراني  به اين معني است كه      المثل    اين ضرب 
المثـل معتقـد       اگر ملت ايران بـه ايـن ضـرب         !درست بسازد، حتي آفتابه   

روحيه اعتماد بـه    زيرا  ،  انجام دهد توانست     هيچ حركتي نمي   شد، عمالً   مي
و توليدكنندها كه روحيه اختراع، ابداع و نوآوري نداشـتند          . نداشتنفس  

 به سـبب ايـن گونـه        كردند، خريدار ايراني    توليد مي حتي اگر كااليي هم     
حال آنكـه در حـال    .كرد  آن اعتماد نميهاي خائنانه به خريدِ    المثل  ضرب
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ده  صنعتي و درماني در رديف يها بينيم، ايران در بعضي زمينه   حاضر مي 
  .قرار داردكشور اول دنيا 

دانند ايرانيان مردمـي      كه تاريخ كشورمان را خوانده باشند مي      افرادي  
هـاي   اصـفهان تـوپ       زمـان نادرشـاه،    دراند و حتي      صنعتگر و مبتكر بوده   
  .ساخت جنگي بسيار عالي مي

  از كه در زمان حكومت قاجارها در ايران افتـاد        هايي  اتفاقبا اين وجود    
ــااليقي پادشــاجملــه ضــعف عامــل اصــلي  ،ن قاجــار و عواملــشانها و ن

دهد كه ايـران، در زمـان         تاريخ نشان مي  . افتادگي مقطعي ايران بود     عقب
 بـه خـود     هـا  آناجارها بازيچه انگليس و روسيه بوده اسـت تـا جائيكـه             ق

منطقـه   !كنند به دو ناحيه نفوذ، تقسيم        بين خود   را  ايران  تا ت دادند أجر
جنـوب كـه     گرفـت و منطقـه      وذ شمال كه تحت نفوذ روسيه قرار مـي        نف

اي اسـتفاده كردنـد تـا مـردم           سپس از هر حيلـه    . تحت نفوذ انگليس بود   
ـ    سـعي كردنـد روحيـه       همچنـين    .نگـه دارنـد     سـواد و عقـب      يايران را ب

  .دوستي را در كشورمان از بين ببرند وطن
  

  )دوران جنگ جهاني دوم (1320اشغالگري شهريور 
 از مدتي شروع به     پس ها بود،  خود عامل انگليس  در ابتدا    رضاشاه كه   

. دتـر شـو    ها نزديك  ها كرد و سعي نمود به آلمان       فاصله گرفتن از انگليس   
ها داد تا به رغم اعـالم بيطرفـي ايـران در       هانه خوبي به انگليس   براين ب بنا

ولي .  حمله كرده و سرزمين ما را اشغال كنند        رانجنگ جهاني دوم به اي    
 در اين حادثه ناگوار اشـغالگري وجـود         ،يك نقطه بسيار تاريك غربزدگي    

  .دارد كه كمتر در جايي گفته شده است
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ديـده    هـزار نفـري و آمـوزش       بيست يكصد و ايران در آن زمان ارتش      
 .گي خيلي از ايرانيان، مجهز و تشكيل شده بود        ن كه به قيمت گرس    داشت

هزار سرباز كه اكثرشـان هنـدي بودنـد، اقـدام بـه             پنج  ها تنها با     انگليس
 ، شديداً درگير جنگ با آلمانها بودنـد     نقاط مختلف چون در    .تجاوز كردند 

  . اعزام كنندي بيشترانتوانستند سرباز نمي
و بيـست   صد  يكـ توانند يك لشكر      هزار سرباز نمي  پنج  از نظر منطقي    

چنـد نفـر غربـزده و         پس چه اتفاقي افتـاد؟     ،هزار نفري را شكست دهند    
 ستاد كـل ارتـش، اقـدام بـه          رئيساز جمله      س ارتش، أفروخته در ر   دخو

لـت  ها به ع   و ايراني  بل از حمله انگليسها كردند    قمرخص كردن سربازها،    
نتوانستند  س ارتش،  رأ  در غربزده وخته و رآدم خودف  خيانت تنها چند نفر   

 كــه غربزدگــي، چــه منــافع و دبينيــ مــي .از مــيهن خــود دفــاع كننــد
  .تواند داشته باشد عملكردهايي براي كشورهاي غربي مي

سـاله ايـران و عـراق، ايرانيـان         هـشت   البته در دوران جنگ تحميلي      
زادسـازي خرمـشهر    آند و فقط در عمليات      نشان دادند بسيار شجاع هست    

 ادوات جنگي به غنيمـت      دتعدا. زار عراقي را اسير كردند    هبيست  بيش از   
حـدي بـود كـه موجـب        هاي عراقـي بـه         تعداد اسرا و كشته    ،گرفته شده 

حـالي بـود كـه در طـول          ايـن در  . حيرت بسياري از كارشناسان گرديـد     
هـا از نظـر فـروش         ي، اروپايي ا  ها از نظر اطالعات ماهواره     ييجنگ، آمريكا 

تجهيزات پيشرفته نظامي و اعراب نيز از نظر مالي به رژيـم بعـث عـراق،                
  .كمك فراواني كردند

ي و  گرايـ ماشين تبليغاتي غـرب، سـعي در ايجـاد حـس غرب           همچنان  
هـا   بـه ايـن صـورت كـه غربـي          .خودباختگي در ميـان ملـل ديگـر دارد          
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 غلبـه كنـد،   ها آنتواند بر   ي نمي يهيچ نيرو  و  دارند اي هاي پيشرفته  سالح
  .اي ندارد ند، چون فايدهنك تمجنگ نبايد مقاوپس در صورت 

لبنان و ارتش اسرائيل كـه در       ... روزه حزب ا  سي و سه    ولي در جنگ    
به وقوع پيوست، جوانان لبناني نشان دادند       ش   . ـه 1385تابستان سال   

چنـد هـزار    . يـروز شـد   توان بر هر قدرتي پ      به سالح ايمان مي   يه  كه با تك  
بـسيار مـدرن    ،  هـا   غربـي  تـصور توانستند ارتـش بـه      لبناني  جوان مسلح   

يكـسال پـس از ايـن       تقريبـاً   . اسرائيل را در جنوب لبنان متوقـف كننـد        
حال اگـر    .كرد اين شكست اذعان      به شكست، گزارش تحقيقاتي اسرائيل   

ان مـسلح   توانستند ارتش تا بـه دنـد        غربزده بودند، نمي  ... ا  نيروهاي حزب 
  .اسرائيل را شكست دهند

  
  تبليغات، روشي راهبردي براي غرب

اي،   ات حرفـه  غـ بايد بدانيم كه يكي از خصوصيات جهـان غـرب، تبلي          
ثيرگـذاري و جـذب     أ ت بيـشترين بزرگنمايي و بازي با كلمات، براي ايجاد        

  .استمخاطب 
 كننـد   كنند، چنان در مورد آن تبليغ مي         توليد مي   را  اگر سالحي  مثالً

،  بـسيار خـوب آن     هنمون .شود  كه به مخاطب چندين برابر واقعيت تلقين        
بـه ايـن    .  موشك پـاتريوت آمريكـايي بـود       ضدليغ در مورد موشكهاي     تب

 منهـدم مان رديـابي و     سـ هـر موشـكي را در آ      ،  هـا  صورت كه اين موشك   
 اول خلـيج    كند كه چنين نبود و عملكـرد بـسيار ضـعيفي در جنـگ               مي

  . داشتالدي  مي1991فارس در سال 
هاي تبليغ در جهان غرب به صورت علمي توسعه يافته اسـت و               شيوه

 جذب مخاطب داشـته     براي  را تأثيرگذاري گونه حداكثر دانند چ    مي ها آن
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 م بازاريابي يك شركت آمريكايي شركت كردم كـه لـواز          هدر جلس  .باشند
مـرد  . كـرد   توليـد مـي   ها    مانند اين آشپزخانه و خانه مانند قيچي، چاقو و        

كـرد در مـورد        كـه بـسيار پـر انـرژي صـحبت مـي            يجوان و خوش تيپـ    
م بـا   توأ وچنان با شور و هيجان      او  . داد  شركت توضيح مي  اين  محصوالت  

قيچي هم در منزل    عدد  چند  فردي  اگر  حتي  كرد كه     جديت صحبت مي  
علم اين است    .ديگر از اين شركت بخرد    قيچي  يك   كرد  داشت، هوس مي  
 بـا اسـتفاده از روانـشناسي      يعنـي   ،  بي بـه شـيوه غربـي      تبليغات و بازاريا  

شـخص  تـا    مخاطب بگذارنـد     برثيري  أ، چنان ت  ها و بازي با كلمات     انسان
  .شود ها  شنونده، راغب به خريد محصوالت آن

  
  جنگ رواني

پراكني،  شايعه. تر است   و مخرب مؤثرتر   ،سالحبا  جنگ رواني از جنگ     
مواردي از  ه شنونده تحميل شود و       ب ها آناي كه نظر      چيدن خبر به گونه   

 فـارس   در جنگ دوم خلـيج    . هاي مختلف جنگ رواني است     راهاين قبيل   
ش منجر به اشغال عراق شد يك موضـوع بـسيار         .  هـ   1382كه در سال    
  .جالب بود

 معتقد بـه انتـشار      كنند، ميها كه ادعا     ييآمريكا ،در زمان جنگ عراق   
ــار هــستند، هــيچ خبرنگــاري از  ــه جــز  اي  هــيچ خبرگــزاريآزاد اخب ب

 را   فاكس نيوز كه وابسته به وزارت دفاع آمريكاست        خبرگزاريخبرنگاران  
چرا؟ براي برتري يافتن در جنـگ روانـي كـه     .به صحنه جنگ راه ندادند    

  .عامل تعيين كننده در جنگ است
 نـابود كردنـد ايـستگاه   در عراق  ها آن را      از اولين اهدافي كه آمريكايي    

 و  دهندزيون عراق بود، تا مردم به راديوهاي آمريكايي گوش           تلوي راديو و 
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هاي باالي    ثيرگذاري رواني بر مردم و حتي سربازان و رده        أبعد شروع به ت   
كـه همـه تـسليم شـدند، همـه          بـود   به ايـن صـورت       .ارتش عراق كردند  

  .عراق به راحتي اشغال شد وسربازها فرار كردند 
ها در زمان    ييدقيقي كه آمريكا  به علت جنگ رواني بسيار پيشرفته و        

 يك سرباز عراقي يـا ژنـرال عراقـي بـا خـود              جنگ در عراق انجام دادند،    
 خوب همه چيز تمام شده است، حاال چـرا مـن بايـد بجـنگم و           گفت، مي

ها قبـل     سال  از البته.  است هفايد   مقاومت بي  ؟جان خود را از دست بدهم     
رن و پيشرفته هستند و بـه       ها خيلي مد    تلقين شده بود كه غربي     ها آنبه  

 و در نتيجه باور كرده بودند كه        ها قبل غربزده شده بودند     اصطالح از سال  
 به سـبب ممنوعيـت      ،بوددر عراق   اگر مقاومتي هم    . دفاع بي نتيجه است   

هاي جنگ بـراي كـسي        حضور خبرنگاران در صحنه جنگ، عمالً واقعيت      
اع آمريكا در جهـت     عوض خبرهاي مد نظر وزارت دف      شد و در    معلوم نمي 

  .شد برتري يافتن در جنگ رواني پخش مي
  

  حيوانات در غرب
ها   ر برسد ولي گربه   عنوان اين قسمت ممكن است كمي عجيب به نظ        

  .دنباش ناپذير در زندگي انسان غربي مي  جدائيها، بخش و سگ
ها مانند كارتونهاي تلويزيوني داراي جايگاه و شخصيت          ها و گربه    سگ
هـايي كـه بـه همـراه         شود انسان    بسيار مشاهده مي   ها ياباندر خ ! هستند

هـا سـگ      در بسياري از خانه   . روي هستند   در حال پياده   همدم سگ خود  
  .كنند ها داخل منزل زندگي مي وجود دارد و البته همراه با انسان

ها گرفتـه تـا نظافـت        ها وگربه  در زندگي غربي از تهيه غذا براي سگ       
هـاي غربـي انجـام       توسـط انـسان    ،از اين قبيـل    مواردي    و ها آنفضوالت  
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هـا در خـدمت      به نوعي انـسان   توان چنين گفت كه       در واقع مي  . شود مي
  .ها هستند ها و گربه سگ

انـسان بايـد همنـشين      در دين اسالم بسيار سفارش شده اسـت كـه           
 با اينگونه   يهاي با فضيلت، دانشمند و پرهيزگار باشد زيرا همنشين         انسان

از نظـر علـم     . شـود   رشد و تعالي مادي و معنوي انـسان مـي         افراد، سبب   
بينيم در    حال مي .  درست و صحيح است    ي نيز اين مطلب كامالً    سانروانش

به حدي پايين آمده است كه نه تنها همنـشين          ،  ن انسان أغرب ش جهان  
  .ها هستند اند بلكه خدمتگزار آن ها شده ها و گربه سگ

مـشاهده  هـا     مكان را در بعضي     ها  ها و گربه    سگ در غرب حتي پوستر   
  !ندنمك باخيلي ها  ها و گربه سگ ها آنتصور  به .كنيد مي

اي مربوط به ارسـال       هاي شهر مونترال كانادا آگهي      در يكي از روزنامه   
 كـدام   كـه مـثالً   ديدم  اي    ت در مسابقه  ركها براي ش    ها و گربه    عكس سگ 

 يـن مـسابقه،    ا آدرس وب سـايت   . تر و زيبـاتر اسـت       سگ يا گربه با نمك    
www.ilovemypet.ca       مـن عاشـق حيـوان      « بود كه حتي معني آدرس

  . بود»هستم) ام سگ يا گربه(ام  خانگي
 داراي شخـصيت اجتمـاعي      ،در غـرب  به راسـتي كـه ايـن حيوانـات          

از سگهاي بـسيار كوچـك گرفتـه تـا سـگهاي             بطوريكه در شهر  ! ندهست
 ،طالح متمدن غـرب    به اص  انسان در جهانِ  . شود  بسيار بزرگ مشاهده مي   

  .كند ها زندگي مي ها وگربه با سگاينگونه 
توانـد     مي ها درجهان غرب،   هها وگرب   روي آوردن به سگ    يكي از داليل  

 .دوست داشته شدن باشـد    مبني بر دوست داشتن و      انسان  حسِ طبيعي   
 انـسان غربـي     ،و مـصنوعي جامعـه غـرب      وقتي بـه علـت طراحـي غلـط          
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بطور طبيعي با يك انـسان انجـام        را  وستي  دو   عشقتواند اين تبادل      نمي
اي هـم     ظاهراً عقيده  .دهد دهد، اين تبادل عاطفي را با حيوانات انجام مي        

هـا در   ها و گربه گويند اين سگ هاي غربي وجود دارد كه مي      بين انسان در
ها نيستند كه براسـاس      كنند و مانند انسان     ها را قبول مي    هر شرايطي آن  

هـيچ  تحـت  اين حيوانات  . ديگر رابطه برقرار كنند    هاي با انسان ... منافع و 
 در حيوانـات  هـا  آن، در واقـع  .كنند خيانت نميو  اهانت  ها آنبه  شرايطي  

 شـان   جامعـه هـاي    انسانديگر  كه در   يابند    ميخود  تصور  به  رهايي را   ارفت
البته آلودگي گربه و بخصوص آلودگي سگ و امـراض          .بسيار كمياب است  

كنند، بسيار روشـن اسـت و بـا شـستن و      سان منتقل ميفراواني كه به ان 
ا در  هـ   واكسن زدن هم قابل پيشگيري نيـست، زيـرا بـسياري از بيمـاري             

  .وجود دارددرون اين حيوانات 
امع غربـي   وم ابتال به انواع آلرژي در ج      ا  هشنيددر رابطه با اين موضوع      

زندگي  .باشد  ميهمين حيوانات   شايع است كه عامل اصلي آن، زندگي با         
هـا، جزئـي از واقعيـت        ها در يك خانه و همنشيني بـا آن          با سگها و گربه   
  . ها در غرب است زندگي انسان
 يخـانم  .كـنم    را كه خود شاهد آن بـودم نقـل مـي           يداستاندر اينجا   

ـ  اش  گربـه .  سياه رنگ داشت   اي  بود، گربه كه دكتر روانشناس    كانادايي   ه ب
اثـر   كرد كه شايد ايـن گربـه بـر         فكر   او و    دو روز ناپديد شد    مدت تقريباً 

بـه سـبب ايـن      ايـشان   شـنيدم كـه     . گرددنو ديگر بر     باشد   تصادف مرده 
ـ (يه كرده بود     خيلي احساسي شده و گر     ،فرض نمـرده  مـذكور   هالبته گرب

 جالب اينكه چند مـاه قبـل از ايـن           .)روز به خانه برگشت   دو  بود و بعد از     
 دادنـد، مـن نديـدم حتـي         به او  قضيه، وقتي خبر مرگ خاله اين خانم را       
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 را از   يالعمل او مانند انساني بود كه اتوبوس        يك قطره اشك بريزد و عكس     
  حـال اينكـه    ! و مقـداري بايـد منتظـر اتوبـوس بعـدي بمانـد             دادهدست  

كه او به كمك نياز هنگامي  به او خوبي كرده و     اين خانم  هدانستم خال   مي
بـر  ايـن خـانم،      .ه اسـت   بـود  درشل مـا  داشته به او پناه داده و تقريباً مث       

كنـد امـا       مرده باشد گريـه مـي      شمبناي يك فرض كه شايد گربه سياه      
  .ريزد يك قطره اشك هم نميميرد،  مياش   خالهوقتي

  
  زنان در غرب

 به آن تساوي حقـوق زن و مـرد گفتـه             در جوامع غربي   برخالف آنچه 
تبـديل   زن در غرب به ابزاري براي بدسـت آوردن پـول بيـشتر               ،شود  مي

دهـد از     كـدام حقـوق انـساني بـه ايـن كـشورها اجـازه مـي                .شده اسـت  
 در ابعـاد مختلـف بـراي        هـا  آنهاي نيمه برهنه زنان و پوسـترهاي         عكس
  كنند؟ ات و جلب توجه استفادهغتبلي

شما با  ها نيز     مانند اين ها، مجالت و     ها، اتوبوس  ها، فروشگاه  در خيابان 
تساوي حقوق زن   . شويد   مواجه مي  ، ناتي نيمه برهنه زنا   غهاي تبلي  عكس
در امـا   كنـد     اي از آن حمايت مـي       است كه هر انسان آزاده    موردي  و مرد   

  . شود غرب از آن سوء استفاده مي
  يا  انـد و خلقـت بـه گونـه           بصورت جفت آفريده شده    هدر طبيعت هم  

ها، ازدواج   شود و در بين انسان      ست كه جنس نر با جنس ماده كامل مي        ا
هـا و مردهـا داراي صـفات         زن .باشـد    از رشد و تعالي انسان مي      اي  مرحله

تر هـستند،     قويجسمي  اگر مردها از نظر      مثالً. مخصوص به خود هستند   
هـا و   پـس زن  .باشند مياز نظر احساس و ظرافت بهتر از مردها نيز ها   زن
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كننـد، موجـب تعـالي و تكامـل يكـديگر             مردها وقتي با هـم ازدواج مـي       
  .شوند مي

گونـه  انـد ايـن       رسـد در جهـان غـرب سـعي كـرده            به نظـر مـي    حال  
هـا را تبـديل بـه مـرد      ي زن هاي طبيعي را از بين ببرند و بـه نـوع           تفاوت
 شهرداري  يانجام كارهاي فيزيكي مثل رانندگي اتوبوس، كارگر      . اند  كرده

ها در جهان غرب به عهـده    ي است كه زن   يها از جمله شغل  ها    مانند اين و  
 فمنيستي حركتي بود كه در جهان غرب شكل گرفـت           جنبش. گيرند  مي

شـد، هرگـز از آن حمايـت          ها روشـن مـي      ولي اگر ماهيت آن براي خيلي     
  .كردند نمي

هاي كار    و به محيط   ندها محيط آرام و بدون تنش خانه را رها كرد          زن
 امـروز   هحتي اگر زن در جامعـ      .ند و تنش است وارد شد     كه پر از استرس   

و توجـه بـه فرزنـدان بـراي او          بـودن   ر منـزل    غرب متوجـه شـود كـه د       
در جهـان غـرب،     زيرا  . تواند چنين كند    بخش است، نمي   بخش و آرام   لذت

باالست  ربسياهاي زندگي     طراحي شده است كه هزينه    اي    به گونه جامعه  
  .و بسياري از زنان به ناچار بايد كار كنند

 فمنيستي، جنبـشي اسـت كـه بـا حرفهـاي قـشنگ و               جنبش اصوالً
نيـز   جامعـه مـا      رد. باشـد   پسند، به دنبال سوءاسـتفاده از زنـان مـي          نانهز

 « يا  و»فعال حقوق زنان  « نيواشود كه برخي زنان، تحت عن       مشاهده مي 
روند كه چند دهه قبل       ، همان راهي را مي    »ي زنان ايران  ستجنبش فمني 

جالب اين جاست كه اين زنان مورد حمايت كـشورهاي          . ندا  هرفتدر غرب   
بايد ديد كه جنبش فمنيستي چه دسـتاوردهايي را         اكنون  . هستندغربي  
آيا اين دسـتاوردها خـوب بـوده اسـت يـا             . جهان غرب داشته است    براي
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، چرا ما بايد راهي را دنبال كنيم كه نتايج بـد آن             بد بوده است  اگر   ؟خير
هر انسان عاقلي بايد از نتيجه كارهاي ديگران درس          . مشخص است  كامالً

  .دعبرت بگير
ي زن و مـرد،  بـر  براواقعاً نتيجه جنبش زنـان در غـرب كـه بـا شـعارِ          

هـا     مواردي مانند ايـن     و صتهاي مساوي، حضور زنان در جامعه     داشتن فر 
  .آغاز شد، چه بوده است

اي در نـشريه      در غرب، مقالـه   ) زنان(ستي  نيدر مورد نتايج جنبش فم    
چـرا مـردان    «وان  بـا عنـ   ملك لينز به قلم چارلي گيليس و باربارا رايتون          

  . چاپ شده است»تر؟ شوند و زنان درمانده شادتر مي
ــي   ــه م ــن مقال ــوانيم در اي ــشتر از  « :خ ــر روز بي ــان ه ــه زن درحاليك

 تاسـتراح «كشند، مردان بيشتر و بيشتر به وضـعيت           مغزهايشان كار مي  
  .آورند روي مي» قيدانه بي

نـد  م  زنـان بهـره      از جنـبش   يديگـر شـخص   آيا مردان بيشتر از هـر       
زنـان روزگـاري    «: نويسد   مي وولفردر ادامه اين مقاله به نقل از         اند؟  نشده

 آيـا  .بردند، خوشحالتر از امروز بودنـد    كه پا برهنه در آشپزخانه به سر مي       
جنبش زنان كارها را خرابتر كرده؟ آيا همه چيز دسـت نيـافتني اسـت؟               

  ».بلهبايد گفت سفانه أمت
باربارا كيلينجر، روانشناس اهل «يم  خوان  مت ديگر اين مقاله مي    سدر ق 

 :گويـد  هاي فراواني دارد مي   نوشته ،تورنتو كه در باب معضل اعتياد به كار       
تكـراري  جنبش زنان موجـب شـد زنـان ماننـد اسـب عـصاري درگيـر                 «

  »فرسا شوند طاقت
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 درحـال حاضـر  سال پيش، هيچ بيمار زني نداشت بيست و پنج   او كه   
دهند كه الگوي اعتيـاد بـه     زناني تشكيل مي    نيمي از مراجعانش را    تقريباً

  .»مشابه مردان استدقيقاً كارشان 
سـال پـيش بـه فمنيـستها        سـي   گويد اگـر      در اين مقاله مي   سرانجام  

هستند كه از ثمـره جنـبش زنـان         » قيد و تنبل    مردان بي «گفتند كه     مي
ــره ــد شــد  به ــد خواهن ــاً،من ــين   قطع ــشان را زم ــشترشان پالكاردهاي  بي
  1.گشتند هايشان بر مي  و به خانهگذاشتند مي

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
----------------------------------------------  

  .باشد مي»  غيوريناديانم خا«ترجمه به اين مقاله به نقل از مجله اعتبار و  .1
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  خارجي زدگي
يعنـي  . حالت بدي كه در برخي افراد وجود دارد، خارجي زدگي است          

گردد،   باز مي هنگاميكه  كند،     سفر مي  وقتي شخصي به يك كشور خارجي     
گويد و به اصطالح يك كالسي هم براي خـود            ميآنجا  هاي   فقط از خوبي  
  .كند دست و پا مي

دوستي داشتم كه مدتي در هندوستان معلم بود و چند سال قبل كه             
كرد، كـه گـوئي       ايشان را ديدم، چنان با هيجان از هندوستان تعريف مي         

 يحال آنكـه هندوسـتان، كـشور      . رفته است رفته   يك كشور پيش    به واقعاً
. كننـد  ، زير خط فقر زندگي مي   جمعيت آن  ميليون نفر از     هات كه صد  سا

افـات  كثمـردم در     ،هـا   لـه بسيار كثيف و در بسياري از مح      كشوري است   
، هـاي هندوسـتان    دهكـده هنوز هـم در برخـي       . مي كنند  زندگيانساني  

  . قرباني كندفرزندش را براي بتي،شخصي ممكن است كه 
تـا جائيكـه      كرد؟  مي حاال به چه دليل اين دوست عزيز از آنجا تعريف         

 شـغلي كـه      به خـاطر   دالرهزار و هشتصد    من متوجه شدم، ايشان ماهي      
 .كـرد   دريافـت مـي    خارج از كشور و مرتبط با سفارت ايران بود،         ماموريت

 تانبرابر حقوق متوسط در هندوس     هجده حداقل   ،اين حقوق  كنم ميكر  ف
برابر حقوق متوسط يك جامعـه       هجدهزمانيكه شخصي    مسلماً . باشد مي

ـ     درآمد داشته باشد، مـي      در  .مرفهـي داشـته باشـد      ربـسيا گي  دتوانـد زن
بخـرد و  مدل بـااليي   ماشين    ثروتمندنشين جامعه ساكن شود،    هاي  همحل

بـا احـساس و موقعيـت      او   .زندگي خوب و راحتي داشـته باشـد       ،  در كل   
را ايـن كـشور     هـاي     بدون اينكه واقعيـت     ، مند در هندوستان   ثروت يانسان

  .كرد تعريف ميمنعكس كند از آن جا 
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شـهرهاي آن،   هـاي     محلـه تعريف كردن از كشوري كه در بسياري از         
  . زدگي است شود، نماد خارجي ده ميه مشاي انسانفضوالت

،  كننـد  مـي  كه به كشور تايلنـد مـسافرت         ني ايرانيا  از خيبرهمچنين  
پيـشرفت  بسيار گويند اين كشور  و مي كنند    اً از اين كشور تعريف مي     دائم

  ؟ نيستيمگونهكرده است و چرا ما اين
پـنج  كردم و شخصاً بـه         ماه در كشور تايلند كار مي      ششمن به مدت    

 انساني كه يك يـا دو هفتـه         نگاه سطحيِ . شهر اين كشور مسافرت كردم    
شـود تـا      است، موجب مي  در چند خيابان مدرن پايتخت اين كشور بوده         

 بلند، مراكـز خريـد      يها  ساختمان .شخص، فقط از اين كشور تعريف كند      
كـه در نگـاه اول نظـر        مواردي هـستند     ها  مانند اين بزرگ، ترن هوايي و     
 ديگـري   واقعيت جامعه تايلنـد چيـزِ     اما   .ندنك  ب مي لبيننده را به خود ج    

گـذاري خـارجي و       ايه سـرم   ، ...ها، مراكز خريد و    اكثر اين ساختمان  . است
  .هاست خارجيمتعلق به 

هـا بـا      اكثـر خـانواده   . فقيـر هـستند   به شـدت    ها،    بسياري از تايلندي  
 بـا  هـا  آن بـسياري از     .كننـد  مـي  تنها در يك اتاق زندگي       ،چندين فرزند 

فقـر در كنـار     . هـستند اسـفناكي   بـسيار   در وضـعيت    حداقل امكانـات و     
مـا نيـاز بـه نگـاهي عميـق          ا. است آشكار   هاي بلندمرتبه، كامالً   ساختمان

 كمـي از چنـد      ، كه انسان به عمق جامعه وارد شود        دارد نياز به اين  . دارد
هـا، شـدت فقـر را         نزديكـي  شهر، فاصله بگيرد تا در همان        خيابان مدرنِ 
  .مشاهده كند
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خارجي زدگي در جامعه ما به حدي است كه حتـي از هندوسـتان و               
سه بـا ملـت متمـدن ايـران نيـستند           تايلند كه به هيچ عنوان قابل مقايـ       

  .تن و جهل استنسالبته تمام اين مشكالت به سبب ندا. شود تعريف مي
يعنـي  » مرغ همسايه غاز اسـت    «گويد كه     المثل فارسي مي    يك ضرب 

  .بيند  خودش ميلديگران را بهتر از مااموال و امكانات كه انسان ينا
ز افـراد، فقـط    ها به ايـن دليـل اسـت كـه بـسياري ا              ندانستن واقعيت 

 بسياري از آنان هيچ وقت      .كنند  مي هايشان قضاوت و فكر     براساس شنيده 
ها را ندارند و حتي اگر به         ديگر و درك واقعيت   اماكن  فرصت مسافرت به    

شـود كـه    بر اين اساس مشاهده مي    . بروند، نگاهي سطحي دارند   مسافرت  
ستند و  تـر هـ     كنند كشورهاي ديگر مرفـه      در كشورهاي گوناگون فكر مي    

كنـد     طبيعت خود، احساس مي    زيرا آدمي براساس  . كنند  بهتر زندگي مي  
مشكالتي كه دارد، در سرزمين ديگر وجود نـدارد، بـه عبـارتي بـه نظـر                 

امـا  رسد كه آدمي در ضـمير ناخودآگـاه خـود طالـب بهـشت اسـت                   مي
  ! زمين نيستداند كه بهشت رويِ نمي

كننـد و     ها بهتر زنـدگي مـي      كنند كه سوئدي    ها فكر مي     كانادايي مثالً
  .... ها خيلي ثروتمند هستند و كنند، كانادائي ها فكر مي احتماالً سوئدي

نمونـه  . در تمام دنيا وجود دارد     يتوهماتنيز  در مورد كشورهاي ديگر     
 .باشـد    بنـدر دبـي مـي      مبالغه در مورد     ،   خارجي زدگي درجامعه ما    ديگر
واهنـد بـراي خـود كالسـي        خ  وطنان كه مـي    ها و حتي بعضي از هم      عرب

 ولـي ايـن بنـدر تنهـا يـك           كننـد،  تبليغ مي  دبي   ، فراوان از  درست كنند 
  .داردهم هواي بسيار بدي كه  است  در بيابانشهري
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مختلـف دنيـا هـوس    نقاط ها به حدي است كه حتي از   تبليغات عرب 
ال ؤ سـ  ها آناگر از بسياري از     اما  . كنند مسافرتي به دبي داشته باشند       مي

خواهـد   فينمپاسخشان  ،   كه دوست دارند دوباره به دبي سفر كنند        كنيد
  .بود

آن خبرنگار سوئدي بود كه ناگهان به علت تبليغـاتي كـه            اي از     نمونه
به دبي مـسافرت    ،  گيرد تعطيالت كريسمس    كنند، تصميم مي    ها مي  عرب
  .شود ولي پس از سفر به دوبي به شدت سرخورده و پشيمان مي .كند

زدگي وجـود دارد كـه نتيجـه آن          نسبت به دبي، خارجي   در جامعه ما    
ها هزار توريـست ايرانـي بـه بيابـاني بـد آب و هـوا و خـروج               مسافرت ده 

  . در دبي است... هاي فراوان براي خريد آپارتمان و سرمايه
چقدر خوب است اگر ما ايرانيان تاريخ متمدن سرزمين خود را بدانيم           

  .ي زدگي نشويم و دچار خارجو به آن افتخار كنيم
  

  توهمات در مورد جامعه غرب
  

  توهم اول
  .كنند و دزدي نميگويند  نميدر غرب دروغ 

منتهـا در   . كننـد   گويند و هـم دزدي مـي        اتفاقاً در غرب هم دروغ مي     
 بلندمـدت موفـق شـوي و         در يهخوا  كه اگر مي  وجود دارد   تجارت اصلي   

ممكـن  . كـن ار مشتريان خود را زياد كني، درست و بدون حقه و كلك ك          
ديگـر دنيـا    كـشورهاي   بيـشتر از     در جهان غرب    ، است اين اصل عاقالنه   

  .رعايت شود
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و درست كار كردن به خاطر اخالقيات نيست بلكه بـه خـاطر درآمـد               
هـاي خـوبي    نهـا آدم آبگـوئيم  شود    نمي بنابراين دليل    .اعتبار بيشتر است  

 ها آن بسياري از    مطمئن باشيد اگر الزم باشد،    . گويند  هستند و دروغ نمي   
  . گويند دروغ هم مي

  

  توهم دوم
  .ترين تكنولوژي در غرب وجود دارد پيشرفته

در يكـي از كـشورهاي      ،اختراع تكنولوژي   يا   ابداع و    ،وقتي خبر كشف  
 ايـن تكنولـوژي در تمـام         كه كنند  شود، بسياري تصور مي     غربي داده مي  

 بـين دو شـهر      يرالـسي   قطار سـريع  زمانيكه    مثالً .وجود دارد جهان غرب   
كنند كه تمام شهرهاي اروپا،        بسياري گمان مي   ،شود  اندازي مي   آلمان راه 

  .سريع دارند كه اين يك توهم است قطارهايي فوق
 در سوئد داشتم كه     ي سفري از استكهلم به شهر ديگر      2005در سال   

ساعت پنج  سفرم با قطار    .  بود ركيلومتسيصد و پنجاه    فاصله بين دو شهر     
كيلـومتر در سـاعت حركـت       هفتـاد   بـا سـرعت     قطار  يعني  . طول كشيد 

 و ابــداعات توســط هــا  در كــشورهاي غربــي اكثــر تكنولــوژي.كــرد مــي
گيرد و ايـن بـدان معنـي اسـت كـه هـر                خصوصي انجام مي   هاي شركت

تواند از آن اسـتفاده       كشوري كه هزينه اين تكنولوژي را پرداخت كند مي        
خود آن كـشور خريـداري      درلوژي  تكنواين   ممكن است    درحاليكه،  نمايد
  .نشود
  

  توهم سوم 
  . يا كم است ودر جوامع غربي مشكل وجود ندارد
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 پس  . ملل شاد دنيا نيستند    ءدهد كه جوامع غربي جز      آمارها نشان مي  
  ؟اگر مشكل كم است يا وجود ندارد، چرا انسان بايد ناراحت باشد

  

  توهم چهارم
يي هـاليوود زنـدگي     ي سـينما  هـا   سـتاره ماننـد   همـه مـردم     در غرب   

  .كنند مي
  تـصور  ،هاي سـاخته شـده در غـرب و مخـصوصاً هـاليوود              ديدن فيلم 

، ايجاد نموده    دنيا  براي اكثر مردم    را در مورد زندگي در غرب      اي  ياگونهؤر
  .است

هـاي   در فـيلم  ها    مانند اين بهترين لباسها و    و  بهترين ماشينها، ويالها    
حال اينكه در جوامع غربي نيز      . هاليووي باعث ايجاد اين توهم شده است      

 ممكن اسـت بـه   مثالً. شود مانند هر جامعه ديگري همه نوع آدم پيدا مي      
! برخورد كنيد كه به دو زبان انگليسي و فرانسوي تـسلط دارد           گدائي  فردِ  

ياي بسياري از مردم در     ؤهاي تلويزيوني، ر    حقيقتاً زندگي به سبك ستاره    
  .جوامع غربي است

  

  توهم پنجم
  .اندارد زندگي در غرب باالستاست

 . ديگر اسـت كـه در مـورد جامعـه غـرب وجـود دارد               ياين هم توهم  
هاي  مملو از افزودني  مواد غذائي،   آميز است و     استاندارد مواد غذايي فاجعه   

ايـن  . باشد  ميها    مانند اين هاي مصنوعي و      دهنده ها، طعم  شيميايي، رنگ 
 محـصوالت   .اسـت نـواع سـرطان     هـا و ا    ها از عوامل اصلي بيماري     افزودني
. در واقـع مـضر هـستند      بلكـه   براي سالمت خوب نيستند     نه تنها   ژنتيك  
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سيستم بهداشت و درمان نيز وضعيت خوبي ندارد، در آمريكا حتي يـك             
  .بيمارستان دولتي وجود ندارد و تمام بيمارستانها خصوصي است

اي   ميليون آمريكايي تحـت پوشـش هـيچ گونـه بيمـه           پنجاه  بيش از   
ــستند ــادا بيمارســتان. ني ــي وجــود دارد   در كان ــاي دولت ــا ه كيفيــت ام
 بنـابراين   .باشند  مي شلوغنيز   و بسيار    ستا  پايين ها آن  در رساني خدمات

تـوهم و    ، اسـتاندارد زنـدگي در جهـان غـرب باالسـت            كه ميفكر كن اگر  
  .خيالي بيش نيست

  

  رد كردن مصرع يك بيت معروف
ي وركـنم مرحـوم اقبـال الهـ         ييكي از شعرهاي معروف كه گمان مـ       

از تلويزيـون پخـش      توسـط خواننـده      هـم   تاوقـ ااست و بعـضي      سروده
  :باشد اين بيت مي ،شود مي

  د يمسلمانان، مسلمانان، مسلماني ز سر گير
  آيد وار مي  مسلماناز شرم يار منكه كفر 

 با قـسمتي از ايـن       امابا تمام ارادتي كه به مرحوم اقبال الهوري دارم          
اين كه مسلمانان بايد سعي كنند كه مسلمان واقعي          .وافق نيستم بيت، م 

 «گويـد     بيت كـه مـي    اين  باشند، صحيح و درست است ولي قسمت دوم         
  .به نظرم صحيح نيست »آيد وار مي كه كفر از شرم يار من مسلمان

خوانده شدن اين شعر توسط خواننـده و پخـش آن از تلويزيـون، بـه                
 اسـت م الها و مطابق دانستن آن با اس ر غربي طور ناخودآگاه، تصديق رفتا   

كننـد و     تماشا مي بسياري از مردم تلويزيون      .باشد  مي كه صد درصد غلط   
كنـد و بــه راحتـي بـه شــنونده     خواننـده مرتبـاً ايـن بيــت را تكـرار مـي     

  .ها بهترند شود كه غربي مي القاء
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  :دنگوي الدين اسدآبادي مي  جمالسيدا اينكه به نقل از ي
ب مسلمان نيست ولـي اسـالم هـست و در ممالـك اسـالمي               در غر «

  »مسلمان هست ولي از اسالم خبري نيست
مي ال و بيداري اسالمي در كشورهاي اس       شده دنيا هم اكنون دگرگون   

ه بـيش از يكـصد    كممكن است اين حرفها در زمان خود .آغاز شده است  
هـا   تكرار اين حـرف   اما   ،سال پيش گفته شده است تا حدي درست باشد        

هـا بـا اسـالم       رفتار غربي  كدام قسمت    . درست نيست  اصالً در حال حاضر  
بنـد و بـاري افـسار         طلبانـه؟ بـي     اخالق مصنوعي و منفعت    موافقت دارد؟ 

نبـود عـشق     ؟هـا  آنها و همنشيني با       ها و گربه    زندگي با سگ   ؟سيختهگ
  ...و پرستي پول واقعي در جامعه؟ خودخواهي و خودپسندي فراگير؟

را بـر مـردم      ثير آن أزنيم و ت    ين بايد مراقب باشيم چه حرفي مي      بنابرا
  .در نظر داشته باشيم

  
   ابزار جديد تبليغاتي غرب،ها سايت ها و وب ماهواره

هـا بوسـيله شـنيدن،       انـسان . گذارد  ثير زيادي بر شنونده مي    أت،سخن  
گيري بـسيار مهـم     د و يا  ش شنوايي و بينايي در آموز     حواسآموزند و     مي

. شـوند    مـي  تي يافـ  يها تقريباً در هـر جـا         در حال حاضر ماهواره    .هستند
ـ     شبكه ماهواره   هفتصد بيش از  ـ   و سـاعته بيـست و چهـار      طـور   ه  اي ب ه  ب

بـراي   ايـم چـرا؟     هـيچ فكـر كـرده      .نـد نك  صورت رايگان برنامه پخش مي    
 تـسلط فرهنگـي و      و بـا هـدف     جوامـع ديگـر    بـر ثيرگـذاري   أتبيشترين  
سـي كـه    . بي.  بنگاه شايعه پراكني بي    توان از  به عنوان مثال مي    .اقتصادي

ايـم،     هـيچ فكـر كـرده      .، نـام بـرد    وابسته به وزارت خارجه انگليس اسـت      
هزار كيلومتر از سرزمين ما فاصله دارد و زبان مردمش          شش  كشوري كه   
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سايت خبري بـه      و وب  ، راديوئي انگليسي است، چرا بايد شبكه تلويزيوني     
  زبان فارسي داشته باشد؟

؟ اين همه هزينه نمايد و برنامه به زبـان فارسـي تهيـه كنـد              بايد  چرا  
مورد مـسائل مختلـف     كه در   سي چه ربطي دارد       بي  انگليس و بي   به   اصالً

  د؟نكشور ما نظر بده
خواهنـد مـردم    ميشان   چپاول و غارتمنافع و سياستِها به دليل    آن

كـنم   ر مـي  من فك.مي خواهند ها آنفكر كنند كه  همانگونه  فارسي زبان،   
 راضـي بـه دخالـت       ،كه در وطنش باشـد    هم   آزاده، هر مشكلي     هر ايرانيِ 

اند، فقـط چپـاول و        اين بيگانگان در هر مملكتي كه رفته       .بيگانگان نشود 
  .اند غارت كرده

 زيرا  .به عنوان نمونه ذكر كردم      فقط  سي را     بي   بي اكنيرپنگاه شايعه   ب
  برنامـه داشـته    بـان فارسـي    كه بـه ز    اي سايت بيگانه  هر خبرگزاري و وب   

  .كند  را دنبال ميي مسلماً اهداف شوم و غير انسان،باشد
اي، نفـوذ فرهنگـي و از بـين           هاي مـاهواره    يكي از اهداف اصلي شبكه    

افزايش غربزدگـي در جوامـع ديگـر از         . گر است يهاي د   بردن هويت ملت  
انـساني كـه هويـت نداشـته        . اي اسـت    هاي ماهواره   نتايج گسترش شبكه  

، است غربي خوب    گسترش و نفوذ فرهنگ   اگر   .اشد، در واقع مرده است    ب
فرهنگ در  اين  نهايتِ   اما   . شود انسان عاقل و منطقي نبايد از آن ناراحت       

 آمـده   شـان  خود باليي سـرِ  ابتدا ببينيد چه     .استپوچي  رسيدن به   واقع،  
  . بايد از چنين فرهنگي پيروي كرد است و بعد ببينيم آيا واقعاً

،  كم سـن و سـال      وزانمآ توسط دانش ستان  بمواد مخدر در د   كشيدن  
  .يخته استساي از نتايج اين فرهنگ افسارگ نمونهتنها 
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  جهان غرب، فقدان معنويت و مصرف مواد مخدر
 و لذت معنوي، همـه چيـز در         تدان معنوي قدر جهان غرب به علت ف     

اي هـ  سان طالب لذت  نجايي كه روح ا    شود و از آن     لذات مادي خالصه مي   
توانـد پاسـخگوي      هاي مادي ديگـر نمـي      معنوي است، پس از مدتي لذت     

چيزي اسـت كـه     براي يك انسان غربي، مواد مخدر       . نيازهاي آدمي باشد  
البته لذت مـصنوعي وآن هـم       . است  ، بنابراين توجيه پذير    وردآ مي   لذت

  .بطور موقتي و با هزينه هاي بسيار زياد ، مانند از دست دادن سالمتي
كند، بنـابراين ضـعيف       غربي به شدت احساس خالء معنوي مي      انسان  

بـه آن عرضـه نـشود،       چنانچـه    روح آدمي نياز بـه معنويـت دارد و            .است
مواد مخدر هم به عنـوان ابـزاري بـراي رهـايي از              .كند  احساس خالء مي  

  . استدردهاي اين خالء معنوي
  

  هاي فالسفه، اساس جامعه غربي نظريه
سـازي    پيـاده  نتيجـه در واقـع    ،  بينـيم   رب مـي  آنچه امروز در جهان غ    

 صـد درصـد   تقريبـاً   در جهان غرب،     .باشد  ه مختلف مي  سف فال هاي نظريه
، در واقـع    وجـود دارد   كه در اجتماع     ي فالن عادت  دانند كه مثالً    مردم نمي 

يكـي از   .سازي شـده اسـت    اش پياده   نظر يك فيلسوف بوده كه در جامعه      
 مسـيزده يتاليـايي اسـت كـه در قـرن          اين فالسفه ماكيا ولي فيلـسوف ا      

 براساس نظريه اين فيلسوف، هدف وسيله       .است   كرده  ميالدي زندگي مي  
كند، يعني در واقع فقط هدف مهم است و براي رسيدن بـه                مي هرا توجي 

خ نـشان  يتـار . مهم نيـست صورت گيرد،  هم ييا خيانت  دروغآن اگر مثالً 
بدسـت آوردن  . تقبال كردندها خيلي خوب از اين نظريه اس       دهد غربي   مي

 بـود و بـراي   هـا  آن يافتن طال و جواهر اهداف   نيز  و انهاي ديگر  سرزمين
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 همچنـان  تفكـر  ايـن  . هيچ جنايتي دريغ نكردند  اهداف از  رسيدن به اين  
و نوع آن به هيچ      هدف لذت بردن است،      مثالً .رب وجود دارد  غدر جهان   

  .وجه مهم نيست
 اي ريــهســفه در جوامــع غربــي، نظ ديگــر از حــضور نظريــه فالهنمونــ

اسـتفاده از   روشـي حتـي     به هر   ،  انسانبردن  باشد كه معتقد به لذت        مي
كـه زنـدگي    اين عقيده    كند  انسان غربي هرگز فكر نمي     .مواد مخدر است  

 فيلـسوف   يـك  نظر   ، مواد مخدر   از شادي باشد حتي با استفاده    بايد  فقط  
  .است

ـ   انسان براي رسـيدن بـه سـعادت و رسـتگاري ن            ه و  مـ اه برن يازمنـد ب
 اين برنامه و قـوانين     . است كه مطابق با فطرت و طبيعت او باشد         يقوانين

  .ها آورده شده است ي انسانرتوسط پيامبران الهي براي رستگا
كترين ترين و پا   راستگو ها آندهد    نگاهي به زندگي پيامبران نشان مي     

، ه امروز غرب   فالسفه را كه جامع    يولي اگر زندگي خصوص    .اند  مردم بوده 
 هـا  آنبينـيم كـه        شكل گرفته، بررسي كنيم، مـي      ها آنبراساس نظريات   

ي دور  ي رفتارها  خوبي براي جامعه انساني نيستند و بعضاً        هاي خود نمونه 
تـر اسـت؟راه    حال پيروي از كدام راه عاقالنـه   . اند  از شأن آدمي انجام داده    

اي كـه    ند يا راه فالسفه   ا  ترين مردم بوده    پيامبراني كه راستگوترين و امين    
گــاه  انــد و هــيچ شــان مــشكل داشــته گي خــصوصيدخــود در زنــحتــي 

  .اند ترين نبوده راستگوترين و امين
هــا و  ز اينكــه در جهــان غــرب متوجــه شــدند علــت بــدبختيپــس ا

 به فالسـفه    ها آن،  باشد  ميافتادگي جامعه، كليسا و قوانين كهنه آن          عقب
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دهند كه ممكـن اسـت         نظراتي مي  ،السفهجايي كه ف   نو از آ   .روي آوردند 
  .درست يا نادرست باشد، بنابراين جامعه دچار مشكل خواهد شد

  
  تلقين احساس بهتر بودن و بهترين كار را انجام دادن

شـود    تلقين مـي  شعاري به اين مضمون     در آمريكا به مردم اين كشور       
 وان نـامبر «بـه اصـطالح خودشـان     و  آمريكايي در همه چيز بايد اول       كه  

Number One«باشد .  
 هـا  آنده اسـت كـه      شـ در تمام سطوح جامعه تلقين      آنقدر  اين حرف   

 است كه   ياين احساس . از همه بهتر هستند   موارد  در همه   اند   شدهمعتقد  
كنند واقعاً بهترين كار را       مي  افراد جامعه سعي   هنتيجدر   ،شود    تلقين مي 

قطعات، ه  كنند مينأاز، ت س  سازند، طراح، قطعه     اگر ماشين مي   .انجام دهند 
كنند بهترين كار را انجام       همه و همه سعي مي     مديران، كارگران مونتاژ و   

كـه بايـد بهتـر از همـه          ايجاد شده است     ها آن چون اين اعتقاد در      .دهند
 فقط نوعي تلقين است     اين .كنند  پس در همان جهت حركت مي      ،بسازند

  .كه نتايج خوبي دارد
بودن اسـت كـه جامعـه را بـسوي     ) Number One( نامبر وان تلقينِ

خواهم بگويم ايراني بايد در همه چيز از همـه         مي .دهد  ميپيشرفت سوق   
در حد   كه    را  بهترين كاري  د، سعي كني  دآموز هستي   اگر دانش  .بهتر باشد 
 و در تمام سطوح جامعه نيز بـه همـين           د انجام دهي  د،تواني  ميتوان خود   

  .صورت
تـالش كننـد تـا ماننـد        ديگـر   بـار     بايد يك  ،تمام اقشار جامعه ايراني   

البته نياز به تالش گسترده دارد تـا ايـن          . گذشته در همه چيز اول باشند     
  .حس در تمام سطوح جامعه ايجاد شود
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ايجاد وجهه منظور ه باعتبارسازي جعلي توسط كشورهاي غربي 
  خوب در ذهن مردم ساير ملل دنيا

  
 ي غربي از اتباع خوداهاي كشوره حمايت قاطع سفارتخانهـ  1

اتباع مورد  يكي از كارهايي كه كشورهاي غربي براي ايجاد روحيه در           
 از  ي غربـي،  هـاي كـشورها     سفارتخانهقاطع  دهند، حمايت     خود انجام مي  

در مواردي حتي خود سفير براي      . اتباع خود به هنگام وقوع مشكل است      
كـن اسـت     در صورتيكه مم   .كند   مشكل تبعه كشور خود پيگيري مي      حل

ايـن يـك امتيـاز بـراي ايـن          . معمولي باشـد  فردي بسيار   ظر  تبعه مورد ن  
چنـين   هكننـد تبعـ   باشد زيرا اتباع ديگـر كـشورها فكـر مـي        كشورها مي 

 بودن خيلي مهم اسـت كـه حتـي شـخص سـفير در صـورت          هاييكشور
 البته اين يك قانون تعريف شده در اين         .شود  وجود مشكل، وارد عمل مي    

 نـدارد يـا خيـر     طي به اينكه اين سفير آدم خوبي اسـت          كشورهاست و رب  
 در ديگـر كـشورها      ، خـود   اتبـاع   قـاطع از    موظف بـه حمايـت     ها آن بلكه

 ايجاد اين احساس در مردم      حمايت قاطع، نوع  اين   يكي از نتايج     .هستند
مهـم اسـت و     بسيار     بودن   هاكشوراينگونه   هديگر كشورها هست كه تبع    

  .كند  در جوامع ديگر كمك مييرايدر واقع به ايجاد غربگ
انـد كـه       توجيه شده  هاي اين كشورها كامالً     مسلماً سفيران و ديپلمات   

، شـوند    دچـار مـشكل مـي      ، ايـن كـشورها    اتباع بايد در مواردي كه      ها آن
 اتبـاع  اقدامات الزم را در جهت حمايت از         ،بصورت كامالً جدي و مستمر    
  .دولت متبوع خود انجام دهند

 بـه طـور جـدي و كامـل از           ،ه كـشورمان ايـران نيـز      آيا وزارت خارج  
آيـا سـفيران ايـران،     كند؟ كشور حمايت مي از خارج   در شهروندان ايراني 
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 كشورهاي ديگر اقدام و     ر د يشخصاً براي برطرف شدن مشكل اتباع ايران      
  كنند؟ حمايت مي

 كه چگونه وقتي ما به خودمـان احتـرام          ، بايد بگويم  چنين نيست اگر  
انتظـار داشـته باشـيم     كنيم، آنگـاه       از خودمان حمايت نمي    گذاريم و   نمي

  رفتار كنند؟احترام   باديگران به ما احترام بگذارند و با ما
كننـد، چـه      المـال اسـتفاده مـي       هايي كه از پول بيـت       براي سفارتخانه 

ـ     چيزي مهم  مجـرم  حتـي   يتر از برطرف كردن مشكل يك شـهروند ايران
  وجود دارد؟

 آن را در يكـي از مراكـز         هداسـتاني كـه اطالعيـ     جالب است در اينجا     
دكتر امين يك مـسلمان و تبعـه كانـادا           .اسالمي كانادا خواندم بيان كنم    

 در مسافرتي كه دكتر امين به آمريكا داشته اسـت در فرودگـاه              .باشد  مي
دارنـد و     نگـه مـي   را  ايـشان    ماموران آمريكايي چنـد سـاعتي        ،اين كشور 

مسلمان بـوده   فقط به اين دليل كه او       . پرسند   از او مي   سئواالت نا مربوط  
 با دفتر وزيـر خارجـه كانـادا تمـاس           حادثه،دكتر امين پس از اين      . است
گيرد و مشكالتي را كه ماموران آمريكايي فرودگاه براي او ايجاد كرده              مي

 بـا وزيـر خارجـه آمريكـا          وزير خارجه كانادا شخـصاً     .كند  بودند، بيان مي  
  .شود ميستار پيگيري مشكل بوجود آمده گيرد و خوا تماس مي

از اتبـاع   تالش زيادي براي حمايت     كنيم كه اين كشورها       مشاهده مي 
باشـد و بـراي        به نفـع ايـن كـشورها مـي          زيرا كامالً  ،كنند مي دكشور خو 

  . ضروري استها آناعتبار 
  
  



  • 82  هايي از جهان غرب واقعيت

المللـي و برگـزاري       موفقيت كشورها در مسابقات ورزشي بـين       -2
  مسابقات ورزشي

 بـراي مـردم      و وجهه جهـاني     روحيه ايجادهاي   ون شك يكي از راه    بد
بـه  . باشد و برگزاري مسابقات ورزشي مي     قهرماني وزرشكاران    ،يك كشور 

شـود كـه      عنوان مثال مسابقات فوتبال دركشورهاي اروپايي برگـزار مـي         
  .مندان در تمام دنيا به آن عالقه دارند عالقه

توانـد در    ، مـي  كند  ي برگزار مي  بخورا به   كشوري كه مسابقات فوتبال     
 فوتبـال   هيِ مسابقات باشـگا    مثالً .تأثير بگذارد  ي ديگر نظر مردم كشورها  

 دنيـا  سراسر  در جوانان را شود، بسياري از     برگزار مي  انگليس   كشور در كه
 محـسوب    در واقع نوعي تبليغ براي ايـن كـشور          و كند   مي جذببه خود   

اي اروپـا،   هـ   عنوان جام باشـگاه     برگزاري مسابقات فوتبال، تحت    .شود  مي
نيز در جلب توجه مـردم ملـل ديگـر و           ها    مانند اين هاي اروپا و     جام ملت 

  .اهميت زيادي دارد ها آنثير بر اذهان أت
كارشناساني كه  و   به صورت زنده از تلويزيون       ها  ه مسابق گونهپخش اين 

 و كـشور مـا از فوتبـال جهـان فاصـله دارد        سطح فوتبـالِ  د  كنن اظهار مي 
 ه اسامي بازيكنان خارجي را بـا لهجـ         ، همچنين گزارشگري كه با هيجان    

ي در جامعه   راي در گسترش غربگ   هكند، هم  به اصطالح انگليسي تلفظ مي    
  .مي گذاردثير أت

  
ابـزاري بـراي    ،  هاي كشورهاي غربي   رسانه ها و  ها، سريال  فيلم -3
  ديگر هن مللذايجاد تصوير برتر بر  گنمائي وزرب

 پيشرفته و برتر    ين ابزار كشورهاي غربي براي ايجاد تصوير      از مهمتري 
هـاي تلويزيـوني      سـريال   و هـا   كشورهاي جهان، فيلم  ديگر   در ذهن مردمِ  
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 از طريق مـاهواره    ،باشد كه در كشورهاي ديگر جهان       كشورهاي غربي مي  
 هـاي تلويزيـوني    ها و سريال    در ساخت فيلم  . شود  و يا تلويزيون پخش مي    

 زيبـا،   يطبيعتـ  كنارهاي وياليي در       از خانه  كنند  مي سعيمعموالً  غربي،  
از ايـن قبيـل مـوارد       تيـب و      قيمـت، بـازيگران خـوش      گرانهاي    اتومبيل

 كه مـردمِ  شود    نتيجه اين مي  . گردداستفاده شود تا موجب جذب بيننده       
 توليدكننـده    بسيار مرفه از زندگي مـردم كـشورِ        يتصوير،  ديگر كشورها 

اين كـشور   د  نكن  د و فكر مي   نكن  ذهن خود تداعي مي    يا سريال در     فيلم و 
  .بهشت روي زمين است
هاي كـشور ايـن دسـته از      د اگر بـه     نكن  گمان مي مردم ديگر كشورها    

بسياري .  اشتباه است  كه البته كامالً  . د شد ن بروند، خوشبخت خواه   غربي
 مردم ايران   از بسياري از  از مردم اين كشورها در وضعيتي به مراتب بدتر          

هـاي آپارتمـاني كـه       بلوك ، در شهرهاي بزرگ   مخصوصاً. كنند  گي مي دزن
هـا در آن زنـدگي    واحد آپارتماني دارد و انـواع و اقـسام آدم  صد  تا   اهپنج
 صـداهاي بلنـد،  سيگار،  دودِ انواع بوهاي غير قابل تحمل، سگ،    . كنند  مي

  .ها وجود دارد آپارتماننوع در اين ها  مانند اينهاي غربي و  موزيك
خواهنـد روزي      غربي نيز در تخيـل خـود مـي         يبته جوانان كشورها  ال

هـاي   ها و سـريال     فيلم !بشوند و به هاليوود بروند    ... هنرپيشه، كارگردان و  
، موجـب ايجـاد تـصويري بـسيار         تلويزيوني ساخته شده در جهان غـرب      

 وگـردد    ميدنيا در مورد غرب     مجلل و رؤياگونه در ذهن مردم ساير ملل         
كند كه جهـان غـرب         در ذهن بينندگان ساير ملل ايجاد مي       اين توهم را  

حالـت  توان گفـت      ميدر واقع   . جهاني بسيار مرفه، پيشرفته و بهتر است      
  .كند خودباختگي و غربزدگي را به مردم ساير ملل تلقين مي
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هـاي    متفاوت از آن چيـزي اسـت كـه در فـيلم           ،  گي واقعي ددنيا و زن  
زنـدگي در جهـان     . كنـيم     شاهده مي هاي تلويزيوني م   سينمايي و سريال  

  . بينيم ها و سريالها مي  متفاوت از آن چيزي است كه در فيلمغرب كامالً
شـود كـه      هايي توليد مي   ها و سريال     فيلم ،حتي در جامعه خود ما نيز     

نـد كـه    ا هشناسان هشدار داد  ر تا جايي كه بعضي كا     .استبسيار تجمالتي   
سطح توقع جامعه و جوانـان را بـاال         ،  ها ها و سريال    نمايش اين گونه فيلم   

زيرا واقعيت زندگي متفاوت از     . كند   دچار مشكل مي    را ها  برد و زندگي    مي
ثير أهـا تـ    هـا و سـريال      نمايش اينگونه فـيلم   بنابراين  . فيلم و سريال است   

  . داردفراواني بر جامعه
  
چيـزي كـه در      ها، پلـيس و هـر      ايجاد تصوير مثبت در فرودگاه     -4

  ستردم ديگر كشورهاي دنياتماس با م
 ،ها براي ايجاد تصوير برتر و پيـشرفته      توسط غربي   كه هايي يكي از راه  

هـا سـعي     گيرد اين اسـت كـه غربـي         ميصورت    دنيا در اذهان ديگر مللِ   
و يا هر چيزي كه در تماس با مردم ديگر كشورهاي           شخص  كنند هر     مي

  مـثالً . نـشان دهنـد  تا حد امكان مدرن، تميـز و بـا انـضباط      را   باشددنيا  
همچنـين  ،  اسـت خيلي بـزرگ و تميـز           هاي اين كشورها معموالً    فرودگاه
. رسـد   سالم و تميز به نظـر مـي    كنند معموالً   يي كه استفاده مي   هاهواپيما

هـا    اين .هستند مجهز   پوشند و  ميهاي خوب    پليس در اين كشورها لباس    
ذهن مردم  ته در    مدرن و پيشرف   ي در ايجاد تصوير   است كه واقعاً  مواردي  

 بـسيار زيركانـه ظـاهر    ها آن حال آنكه .ثير فرواني دارد  أگر ت يكشورهاي د 
ـ       كشور خود را كه در تماس مردم ديگر كشورها مـي            ناشباشـد، خـوب ن
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از كـشور خـود در ذهـن مـرم          پيـشرفته    ومناسـب   د تا تصويري    نده مي
  .كشورهاي ديگر ايجاد كنند

در مورد آن همانطور كه ندگي  زهاي تدر داخل اين كشورها واقعي   اما  
 به  خيلي ها عقل  كه  رادر غرب اين واقعيت      .متفاوت است  ،صحبت كردم 

كنند ظاهر را تا جايي        پس سعي مي   ،دانند  چشمانشان است به خوبي مي    
 رئيس جمهـور آمريكـا و يـا       ،به عنوان مثال   .كه امكان دارد خوب بسازند    

 ش و يـوني دارنـد آرايـ     زي هر بار كـه مـصاحبه تلو       ، كشور ينا  وزير خارجه 
 .به نمايش بگذارنـد   حد امكان   تا  را  خوبي  و ظاهر   شوند تا چهره       مي گريم

خواهنـد    زيـرا مـي   . پوشند با نظر مشاوران است       مي ها آنحتي لباسي كه    
  . ديگر ايجاد كنندهاي ملت برتر در اذهان مردم يتصوير
 رح و ، طـ  استهاي ديگر    ه با مردم ملت   هكه در مواج  مواردي  جمله   از

ي در دنيا وجود دارند كه هنـوز  يكشورها .باشد شكل گذرنامه كشورها مي   
 آمريكـا، بـه ويـژه     در كشورهاي غربـي،     ! يشان دستنويس است   ها گذرنامه

داننـد كـه      چـون مـي    .دهنـد  طرح گذرنامه اهميـت مـي      حتي به شكل و   
است، پس بايد طـرح قابـل تـوجهي         در تماس   هاي ديگر    گذرنامه با ملت  

يعني حتي طرح و شكل گذرنامه هم در ايجاد تصوير مثبت           . دداشته باش 
  .هاي ديگر تأثيرگذار است يك كشور در اذهان ملت

  
اده و فقير از كشورهاي ديگر در ذهـن مـردم           تاف  ايجاد تصوير عقب  

  غربيي كشورها
هـاي غربـي     ها و سريال    مورد صحبت كردم، فيلم   اين   كه در    نهوگهمان

 ،و مرفـه   پيـشرفته    يتصويرتا  باشد     مي در خدمت منافع كشورهاي غربي    
. عكس اين قضيه هم صادق است     . كند  در ذهن مردم ممالك ديگر ايجاد       
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سـعي   ...ها، مجالت، مقاالت و    نمايش فيلم منفي بوسيله   ات  غيعني با تبلي  
افتاده و فقير     عقب ي تصوير دارند تا   مشكالت ممالك ديگر   ييدر بزرگنما 

زمانيكـه  . كشورهاي غربي بوجود آورند   در ذهن مردم    ،  از كشورهاي ديگر  
هـايي از    عكـس ،   آن زكه در صفحاتي ا   خواندم  اي را     در كانادا بودم، مجله   

 را مقايـسه    هـا  آندو كشور آمريكا و هند را چاپ كرده بودند تـا بيننـده              
 آمريكا يـا كانـادا و    تصويري از در هر صفحه، نصف صفحه مربوط به    .كند
اي كـه   نـصف صـفحه  .  هنـد بـود  ري از تصوي  صفحه مربوط به    ديگر نصف

 ، درحاليكـه   ثروت و تميزي بود    هدهند مربوط به آمريكا و كانادا بود، نشان      
كـشور نـشان    را در ايـن     ودگي  لآاي كه براي هند بود، فقر و          نصف صفحه 

  .داد مي
.  درس در آمريكـا و هنـد بـود          دو كـالسِ    يك صفحه مربوط بـه     مثالً

ود، كالس درسي را در نيويورك نشان    عكس بااليي كه مربوط به آمريكا ب      
هاي خوبي پوشيده بودنـد      آموزان لباس  داد كه بسيار تميز بود و دانش        مي

و عكس پايين صفحه مربوط به يك كالس درس در هندوستان بـود كـه               
نامناسـبي  هـاي بـسيار    آمـوزان لبـاس   بسيار شلوغ و كثيف بـود و دانـش      

  .پوشيده بودند
من عكـس   . انجام داده بود  را   هايي  يسهاين مجله به همين ترتيب مقا     

 ،آمريكـايي نـشان دادم و او گفـت        فـردي    به كـالس درس را بـه         مربوط
 مربـوط بـه     ، درس مدارس دولتي در آمريكا اينگونه نيست و اين كـالس         

توانند فرزندان خـود را بـه         يك مدرسه خصوصي است كه ثروتمندان مي      
  .آنجا بفرستند
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ها و وضعيت مدارس     كننده واقعيت  بيان ،بينيم كه اين كالس     پس مي 
 دارنـد و آن ايجـاد       هدفيآن مجله    گانِكنند مقايسهاما  نيست،  در آمريكا   

  . باشد افتاده و فقير از كشورهاي ديگر در ذهن مردم خود مي تصوير عقب
انـد كـه    در كشورهاي غربي اين توهم را در ذهن مـردم بوجـود آورده     

اده، فقير و بدبخت هستند     تاف  بكشورهاي خارج از جهان غرب، بسيار عق      
  .باشند ميرفه م بسيار پيشرفته، متمدن و ها آنو در عوض 

هـا، نـام كـشورهاي غيـر غربـي،            به عبـارتي بـراي بـسياري از غربـي         
  .باشد ميها  مانند اين عقب افتادگي، فقر، گرسنگي، خشونت و ندهيادآور
بـه  ي  كـاذب  به نفس    اعتماد ها غربي ،دليل همانطور كه گفتم   همين  به  

ـ       خود تلقين كرده هايمردم كشور   خـود  داند و مـردم نيـز بـه وضـعيت ب
 در هندوستان    كه مثالً   است  تلقين شده  ها آن چون به    .كنند  اعتراض نمي 

 در   و ميرنـد    در آفريقـا از گرسـنگي مـي        ،كننـد   زندگي مـي  مردم اينگونه   
  .چنان است خاورميانهدر و چنين آمريكاي جنوبي 

  
  غربدر جامعه بهداشت 

صور در مورد غرب تـ    به علت توهم    مطمئن باشيد برخالف آنچه مردم      
 پـس از قـضاي حاجـت،        ، به عنوان نمونه   .ها تميز نيستند   غربيكنند،    مي

سـال پـيش،    سيـصد و پنجـاه      در كشورهاي غربي تا     . نديشو  خود را نمي  
ظرفي در داخـل    . چيزي به عنوان دستشويي يا توالت وجود نداشته است        

كردنـد و بعـد       ن بـوده اسـت كـه در آن قـضاي حاجـت مـي              اتاق خوابشا 
  !ريختند محتواي ظرف را از پنجره خانه به كوچه مي

 همان ظرفـي اسـت كـه در         هتوسعه يافت در واقع   توالت فرنگي   امروزه  
 در اســالم يكــهحالدر .تندسنشــ قــديم بــراي قــضاي حاجــت بــر آن مــي
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هـزار و   ز  اپـس   هـا     غربـي  امـا    ،دستورات بهداشـتي كـاملي وجـود دارد       
  .كنند شت خود را رعايت نميهداهنوز هم ب، سال چهارصد 

  
   معنويت حقيقي در آندمسيحيت و نبو

  است چيزاساس دين مسيحيت دو 
  

  .)نعوذباهللا( خداست رالسالم پس عيسي عليه  - 1
 .السالم صليب كشيده شدن حضرت عيسي عليهبه   - 2

  

 و در   سـاس ديـن مـسيحيت اسـت       أله، پايـه و     أاعتقاد به اين دو مـس     
در مـسيحيت   افـرادي   حتـي   . شـود   ياد مـي  مورد  كليسا مرتب از اين دو      

  ).نعوذباهللا(وجود دارند كه معتقدند عيسي خداست 
ولـي هـر     .شـود   ها در كليسا برگزار مـي       انجام مراسم مذهبي، يكشنبه   

مـردم در مقابـل      شـود؟   كنند؟ چه مراسمي انجـام مـي        هفته چه كار مي   
هـا   نشينند و بعضي وقت     السالم مي   ليهمجسمه به صليب كشيده عيسي ع     

كشيش مرتب از حضرت عيسي به عنوان پسر خدا و صليب            .زنند  زانو مي 
 كـشيش يـك فنجـان    ، مراسـم در پايـانِ . كنـد  السالم ياد مي    عيسي عليه 
هـا ريختـه     انـسان  بـراي السالم  خوني كه از مسيح عليه     هنشانشراب را به    

  !خورد  ميه،شد
هاي كوچك نان را      تكه،د و كشيش    نگير  يمردم در صف قرار م    سپس  

 هـا  آن بـه     به عنوان تبرك و ياد بدن مسيح       كه در داخل ظرفي قرار دارد     
شرابي كـه مخـصوص      !شان اينگونه است    مراسم روحاني در واقع    .دهد  مي

كـه بايـد    مكاني   خاص و غير اخالقي است، توسط كشيش، در          يها مكان
  .ودش ، نوشيده ميروحانيت وجود داشته باشد
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كـشيش  . شـود  هـا در كليـسا انجـام مـي         اين مراسم هر هفته يكشنبه    
چگونـه ممكـن اسـت       !دهـد   و به مردم يك تكه نان مـي       نوشد    شراب مي 

 عياشي آن را    يگيرد و در مكانها     كه خرد و عقل انسان را از او مي        شرابي  
  شود؟  در مكاني روحاني و توسط كشيش خورده ،دنخور مي

  
   و نارضايتي پايداري نااميدس،أي و احساس يرايغربگ

، آورد مـي بوجـود  انسان  دري رايي كه غربگ  ييكي از مشكالت و ضررها    
به اين  . باشد   و محيط زندگي مي    يتاز وضع ،  احساس نارضايتي هميشگي  

در هر  ،  صورت كه فرد به سبب توهمي كه نسبت به زندگي در غرب دارد            
  بنـابراين  كنند  يدر غرب خيلي بهتر زندگي م     مردم  كند    شرايطي فكر مي  

يـك شـخص   حالت قدرداني و رضايت از وضع موجود شايد هرگـز بـراي          
چنين شخصي ممكن است هيچ وقت به كـشورهاي         . بوجود نيايد غربزده  

  و  غـرب را از نزديـك ببينـد        ه جامعـ  هـاي  تغربي مسافرت نكند تا واقعي    
نات از امكا بسياري   از   ، امكاناتي كه در كشور وجود دارد       از بداند كه خيلي  

 بـه عنـوان مثـال سيـستم حمـل و نقـل و               .استتر و بهتر      ها مدرن  غربي
تر از بسياري از شهرهاي كـشورهاي         متروي تهران، بسيار تميزتر و مدرن     

 اين واقعيـت     هرگز  بسياري از مردم ممكن است     درحاليكهباشد    غربي مي 
بنـابراين   .كنند غرب بهتر است     احساس مي هميشه   ها آن چون   .را ندانند 

.  بوجود نيايـد   ها آن قدرداني و رضايت در      ساحساهيچ وقت   كن است   مم
 كه تحت هر شرايطي     دارند  را احساس توهم اين  راضي كردن مردمي كه     

مقـدار   چون هـر     . غير ممكن است   غرب بهتر است، بسيار سخت و تقريباً      
تـوان     نمـي  ،تر شـويم    مدرن  كه هرچقدر هم  و   هم كه امكانات فراهم شود    
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بت به غرب توهم دارنـد و در واقـع نـوعي غربزدگـي در      مردمي را كه نس   
  .رد راضي ك،  نهادينه شده استها آن

بـراي مـردم و مـسئولين       توأمـاً   ،   و تـوهم    عدم رضـايت   ضرر احساس 
مـردم   موجـب افـسردگي و عـدم شـادي           ،احـساس نارضـايتي   . باشد  مي
 كـه   نـه وگكـشند، آن    كه واقعاً زحمت مي   افرادي  و از مسئولين و     گردد    مي
كامـل  ،   البته منظورم اين نيست كه همه امكانات       .شود  نمي قدرداني   ،يدبا

منظورم ايـن اسـت     بلكه  . كنند  است و همه مسئولين بسيار خوب كار مي       
 از بـسياري از شـهرهاي كـشورهاي         ، كـشورمان  دركه خيلي از امكانـات      

از مـردم و مـسئولين      عـده زيـادي      ولي اين واقعيـت را       ،غربي بهتر است  
  .دانند نمي

نتيجه اينكه در حالت غربزدگي و نارضـايتي پايـدار، هـر چقـدر هـم                
، ، بـاز هـم شـخص      گـردد  فـراهم    مـدرن وضعيت خوب شـود و امكانـات        

كـه  نحـال آ  . كند در غرب بهتر است      كند و فكر مي     احساس نارضايتي مي  
   در بسياري موارد بدانند،     اگر واقعيت را    مسلماً حقيقاً اين چنين نيست و    

  .قدير خواهند كرداز خيلي چيزها ت
  

  سازي و متفاوت نشان دادن غرب، استاد بزرگنمايي و جلوه
ها به خوبي در مـورد مـسائل گونـاگوني كـه در جهـت منـافع                   غربي

كنند تا اعتبار خـود را بـاال      سازي مي  نمايي و جلوه   كشورشان باشد، بزرگ  
بـه عنـوان مثـال كـارت        . انـد   البته تا حد زيادي هـم موفـق بـوده         . ببرند

هاي مربوط به شهرهاي مختلف كشورهاي غربي، بسيار متفاوت از           ستالپ
در اين كارت پستالها كـه وسـيله        . باشد  هاي داخل اين شهرها مي      واقعيت

 است، با استفاده از فـن       ديگر نشان دادن شهرهاي غربي به مردم ممالك      
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اي و گرافيكـي، چهـره بـسيار زيبـايي از             هاي حرفه   برداري و شيوه    عكس
  .شود ان داده ميشهر نش

ها فقط ظاهرسازي اسـت و آنچـه واقعيـت اسـت و در                ولي اين عكس  
درون اين شهرهاست، تنها با حضور واقعي در داخل اين شهرها، مشاهده            

و زشـت   بـسيار   ،  هـا     هدر داخل اين شهرها، بـسياري از محلـ         .خواهد شد 
 هـا، متوجـه ايـن      باشد ولي هرگز بوسيله ايـن كـارت پـستال           آزار مي  روح

  .نخواهيد شدها  زشتيها و  واقعيت
  

  در زبان انگليسي » ايران«يا » پرشيا«نام 
ــسياري در  ــي   ب ــشورهاي غرب ــه ك ــا و از جمل ــشورهاي دني در ، از ك
، باشـد   ه در مـورد تـاريخ دنيـا مـي         آمـوزان، كـ    درسـي دانـش   هاي   كتاب

زمين سـر همـان   » پرشيا« .شود  به عنوان تمدني بزرگ ياد مي     » پرشيا«از
  .مديون آن است، باشد كه جهان تمدن ايران مي

هاي تـاريخ    كه در كتاب  » پرشيا«دانند اين     ، نمي دنيا بسياري از مردمِ  
شـود، در واقـع       هاي بزرگ يـاد مـي      خودشان از آن به عنوان اولين تمدن      

در زمـان رضاشـاه،     . دليل آن مـشخص اسـت      .همان سرزمين ايران است   
بخواهـد، بـه جـاي نـام        مجلس ايران تصميم گرفت از دولتهاي خـارجي         

اين ،  نظران  صاحباز  به نظر برخي    . استفاده كنند » ايران«از نام   » پرشيا«
بـوده اسـت كـه      اسـاس خواسـت دولـت اسـتعمارگر انگلـيس           برتصميم  

، ايـران را از     هجديـد بـود    خـارجي افـراد   با نامي كـه بـراي        ه ، خواست مي
  . قدرتمند خود جدا كندهپيشين

 نـام بـرده   » پرشيا«از ايران به عنوان     ،  رجي خا در تمام كتابهاي تاريخِ   
» ايـران «مـان   مـا در زبـان فارسـي بـه سـرزمين           اسـت و از طرفـي        شده
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هـم بـه    در زبان خودشان    كه  بخواهيم  هم  نبايد از ديگران    گوئيم ولي    مي
هـا بـه سـرزمين خـود          آلمان به عنوان مثال   .بگويند» ايران «سرزمين ما 

 را  هـا  آنهـا نخواسـتند كـه        ي  يـس گويند ولـي هرگـز از انگل        مي» دويچ«
گفتـه  » يجرمنـ «بلكه در زبان انگلسي به سرزمينـشان        ،  بنامند» دويچ«

از ،  ايــران در زمــان رضاشــاهمجلــس از نظــر مــن درخواســت .شــود مــي
بـراي  ،  »پرشـيا «بـه جـاي     » ايـران « براي استفاده از نام      كشورهاي ديگر 

هـن خـود و از       جدا سـاختن ايـران از فرهنـگ ك         نيز  و  اهداف استعماري 
دست دادن احترام فراوان مردم كشورهاي ديگر كه با فرهنگ كهن ايران            

امكان ندارد شما به يك خـارجي       . آشنا هستند بوده است   » پرشيا«با نام   
را بگوئيـد و آن شـخص خـارجي از          » پرشيا«داند، نام     كه كمي تاريخ مي   

  .به بزرگي و احترام ياد نكند» پرشيا«
  

  در مورد ايراني بودن بزرگان كشورمانجهاني رساني  اطالع
روح معنويت و   به علت   ترجمه شعرهاي مولوي    است كه   چندين سال   

در آمريكا به عنوان پر       احساس كه در شعرهاي مولوي وجود دارد       زيباييِ
خريـداران شـعرهاي مولـوي       اكثـر امـا   . شود  فروشترين كتاب معرفي مي   

به زبان فارسـي     وا شعرهاي   دانند كه مولوي ايراني بوده است و تمام         نمي
چون حتي متـرجم آن، هـيچ       .معنويت آن اسالم است      هسرچمشاست و   
  .كند اي به ايراني و مسلمان بودن مولوي نمي اشاره

كانـادايي در مـورد حـافظ صـحبت كـردم و او             شخصي  با  به ياد دارم    
متوجه شد، بـسيار متعجـب      زمانيكه  دانست كه حافظ ايراني است و         نمي

 در جـايي حـافظ از قـرآن          حافظ ديدم كه مـثالً      اشعار هرجم در ت  .گشت
 ترجمه كه بايد به جاي اسـم،         ولي مترجم برخالف عرفِ    ،گويد  سخن مي 
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استفاده كرده  به جاي قرآن    ) book( كتاب   هخود اسم را قرار بدهد، از واژ      
مترجمين اين است كه مردم ديگر كـشورها        گونه  به نظرم هدف اين    .است

انـساني   روحـي    شـات حاصـل تراو  ،  ي عميق و معنـوي    ندانند اين شعرها  
  .استايراني  مسلمان و

 بـا برگـزاري سـمينارها و         كشورمان، مسئولين فرهنگي رود    انتظار مي 
كـشورهاي  بـه ويـژه     ،   كشورهاي ديگر  ههاي پرخوانند   ها در روزنامه    آگهي

  .ها را به اطالع مردم اين كشورها برسانند غربي، اين واقعيت
  

  ه تبليغاتي غرب عليه شرقاسكندر، اسطور
 در غرب در مورد اسكندر مقدوني كـه از          ...ها كتاب، فيلم مستند و      ده

برنـد سـاخته شـده اسـت و هميـشه از نـام                الكساندر نام مي  به عنوان   او  
شود و او را فاتح بزرگ و نماد غلبه تمدن غـرب       اسكندر به بزرگي ياد مي    

 ابزار تبليغاتي براي تـسلط و  ها فقط درحاليكه تمام اين .دانند بر شرق مي  
 اعتماد  ه روحي ايجاد  و ،هاي شرقي  ير و شكست در ملت    قجاد روحيه تح  اي

جالـب اينجاسـت كـه     . باشد  به نفس و غلبه در مردم كشورهاي غربي مي        
نام اشـغالگر    !گذارند  در كشور خودمان نيز، نام برخي افراد را اسكندر مي         

  !گذارند له و خيابان ميكشور خود را روي فرزند خود و يا اسم مح
ايـن حقيقـت    در مـورد آن صـحبت كـنم         مـايلم    كه   يولي نكته مهم  

هاي ايـران و غـرب در عهـد باسـتان بـدون              تاريخي است كه فاتح جنگ    
 لشكركـشي خـشايارشاه و اشـغال        ، آن از جملـه   . اسـت  هترديد ايران بود  

يران بر   پيروزي لشكر ا    ، ديگر هنمون .باشد    توسط سپاه ايرانيان مي   ،  يونان
 ه روم بدسـت شـاپور يكـم، پادشـا         قيـصر  ،ينر وال شدن اسيرلشكر روم و    
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ن زمـين،   رادر مقابل شـاه ايـ     پس از اسارت    قيصر روم    كه   است،ساساني  
  . زانو زد

، براي اينكه اين رويداد بزرگ تاريخي و غلبه كـشور ايـران بـر غـرب               
داد  ايـن رويـ    تـا دسـتور داد    ، شـاپور يكـم      بمانـد  براي هميشه در اذهان   

ها بـر روي كـوه و بـر سـنگ             را در چند نقطه از امپراتوري پارس       ياريخت
كـه چگونـه لـشكر       ي كنند تا براي هميشه در ذهن جهانيان بماند        كحكا

روم در برابر ايرانيان شكست خورد و پادشاه آنان به اسـارت درآمـد و در                
 از جملـه در تنگـه چوگـان در اسـتان          ( ان زمـين زانـو زد     برابر پادشاه اير  

در مـورد ايـن واقعـه       ...  كتـاب و   يـا حاال ما چند تا فيلم مـستند         .)فارس
 تـاريخ پـر عظمـت و قدرتمنـد خـود را             ،ايم تا مردم ايران      نوشته يتاريخ
كار به جايي رسيده است كـه حتـي تلويزيـون ايـران هـم، فـيلم                  .بدانند

  !كند  ميش اسكندر پخ در موردمستند خارجي
در بايـد   ج عظمت و عزت برسيم ما نيـز         خواهيم بار ديگر به او      اگر مي 

بسازيم ... غلبه ايرانيان بر جهان غرب، كتاب، فيلم مستند، سريال و         مورد  
  .و به مردم خود روحيه غرور و بزرگي بدهيم

  
  اهميت دادن به علوم انساني در مراكز علمي كشورلزوم 

علوم انساني و علوم پايه داراي اهميت فراواني در مراكز علمي غرب 
درمراكز علمي كشورمان بايد به اين علوم اهميت فراواني داده . ي باشدم

نبايد در علوم انساني ، فقط به يك سري حفظيات و ترجمه ها از . شود
اساتيد و دانشجويان بايد اهل تفكر و توليد . كتابهاي غربي بسنده شود

به عنوان مثال در علوم اجتماعي ، جامعه شناسي ، . علم باشند
نبايد فقط متون خارجي را ترجمه وحفظ كرد ، بلكه بايد ... اسي وروانشن
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در بسياري از موارد ، اين . اهل انديشه ، توليد علم و نظريه پردازي بود
  .علوم در جامعه ما صادق نيستند

در دوراني كه دانشجو بودم ، يكي از اساتيد آمار جالبي در مورد 
نساني و مهندسي در كشور تعداد دانشجويان دكتراي رشته هاي علوم ا

  .آمريكا داد
 دانشجوي 10اين استاد دانشگاه گفت كه در كشور آمريكا ، از هر 

 نفر از اين 1 نفر آنها از كشورهاي ديگر و 9دكتراي رشته هاي مهندسي 
 10كشور مي باشد ، حال آنكه در رشته هاي علوم انساني ، از هر 

 نفر از كشورهاي ديگر 1 نفر آمريكائي و 9دانشجوي دوره دكتري ، 
  .است

در كشور ما به رشته هاي علوم انساني ، اهميـت چنـداني داده نمـي                
شود ، در صورتيكه رشته هاي علوم انساني بـسيار مهـم و بـراي توسـعه                 

به عنوان نمونه اين مديريت است كه مـي توانـد           . كشور راهبردي هستند  
ـ          زرگ رهبـري و  تعدادي نخبه كـامپيوتري را بـراي انجـام پـروژه هـاي ب

مديريت كند ، حال آنكه بدون مديريت كارآمد ، حتي با داشتن بهتـرين              
  .دانشمندان علم كامپيوتر، نمي توان كارهاي بزرگ و راهبردي انجام داد

  
  

  كالم آخر
  ها شناسي در دانشگاه هاي غرب  و برگزاري دورههلزوم مطالع

تحقيـق  صدها سال است كه در جهان غرب در مورد شرق مطالعـه و              
 كه در تمـام   و دارندي وجود داشتهنشناسا در جهان غرب، شرق . كنند  مي

  .اند در مورد شرق مطالعه و تحقيق كرده،  خوديعمر علمي و تحقيقات



  • 96  هايي از جهان غرب واقعيت

 اين  هها به دليل عالق     شناسي به چه دليل؟ ممكن است بخشي از شرق       
ـ       شناسان باشـد ولـي     شرق  تـسلط فرهنگـي،     منظـور ه   علـت اصـلي آن ب

زيـرا هـر    . باشـد   نظامي كشورهاي غربي بر جهـان شـرق مـي         اقتصادي و   
توانند در    بيشتر بدانند، بهتر مي       در مورد كشورهاي شرقي    ها غربيچقدر  

  .گري كنند  نفوذ كرده و سلطههااين كشور
ثير فرهنگ غرب بر جوامع شرقي و نيز جامعـه مـا، چالـشي              أمسلماً ت 

هـا و    ارزشاوان در مـورد      مطالعات فر  هنياز ب ،  كه مقابله با آن   است  بزرگ  
مــسئولين دانــشگاهي و علمــي كــشورمان بايــد بــا . دارد جوامــع غربــي

 در مـورد جهـان غـرب و         تيهاي دانشگاهي و نيز تحقيقـا       اندازي دوره  راه
  .شناسي را جبران كنند افتادگي در مورد غرب شناسي، عقب غرب
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