
 

 جمشيد اسدی

 

با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان که دانشجو بودم در پاريس  .هنوز دانشجو بودم و انقالبی 7531در زمان انقالب 

به . امروز نه دانشجو هستم و نه هوادار انقالب. چپ انقالبی بودم به يک کالم. احیا و سپس به حزب رنجبران ايران پیوستم

از رفقای . اما از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم. آرمان و شیوه مبارزه چپ هم باوری ندارم

پ را داشت، اما به البته حزب رنجبران هم مشکالت ديگر تشکل های چ. دوره کارآموزی خوبی بود. قديمی تر خیلی آموختم

 .دست کم من اين طور  فکر می کنم و اما اصراری برای اثباتش ندارم. نسبت کمتر ايدئو لوژيک و بیشتر سیاسی بود

 3003تا  3005و در نخستین کمیسیون سیاسی اين اتحاد از سال بودم خواهان ايران عضو اتحاد جمهوریاين تا پیش از 

در خبرنامه اينترنتی گويا و ديگر رسانه ها می نويسم  وهان ايران هستم حاال هم عضو سازمان جمهوری خوا. فعالیت داشتم 

 .و می گويم

از دوران زمامداری . هدف ام برپاداشت دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد در ايران است، با شیوه مسالمت آمیز و رفرمیستی

به ويژه پس از دوم خرداد با چند . عروف شداستحاله بودم که بعد ها به اصالحات م استراتژی هاشمی رفسنجانی معتقد به

بر اين باورم که پس از کودتای انتخاباتی محمود . دولت مستعجل بود. طلب درون مرز همکاری داشتماصالح روزنامه

 . ، سرسختان کار اصالح طلبی از درون نظام را بسیار سخت گردانیده اند7511احمدی نژاد در خرداد 

واحدهايی چون استراتژی اقتصادی، . دانشگاهی هستم و به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدريس می کنميه لحاظ حرفه ای 

 ,E-business)رفتار شناسی مشتری، جهانروايی اقتصادی، پژوهش، استراتژی و بازار يابی استرتژيک بر روی اينترنت 

E-commerce, cybermarketing) ،(Market Research ) و کار و از همین دست تدريس می کنم، اخالق در کسب .

کار پژوهشی من در باره تاثیر عواملی، به جز قیمت، چون اعتماد و رايگانی و مذهب و همبودی و ديگر بر روی استراتژی 

پژوهش های ديگر در مورد اقتصاد بازار بر روی اينترنت و نیز در وام های ُخرد . و رفتار مشتری است

(Microfinance )است . 

ار پژوهشی من در باره تاثیر عواملی، به جز قیمت، چون اعتماد و رايگانی و مذهب و همبودی و ديگر بر روی استراتژی ک

کتاب به زبان فرانسه هفت در کل . پژوهش ديگر در مورد کاربرد اينترنت در اقتصاد بازار است. و رفتار مشتری است

 . انگلیسی منتشر کرده ام  و مقاالت پروهشی بسیاری به زبان

 

 


