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 یکی از شاخصه های مهم رهبری کاریزماتیک در 
جهان الگوسازی برای فائق آمدن بر مشکالت و 
بحران ها ست؛ شاخصه ای که در باالترین سطوح 
شایســتگی، می توان آن را در شــیوه مدیریت 
رهبری حکیم انقالب دریافت؛ حکیم فرزانه ای 
که در طــول این 33ســال پس از قبــول این 
مسئولیت همواره به عنوان مثال زدنی ترین رهبر 
جهان یاد شــده اند، تا جایی که سیاستمداران و 
صاحب نظران مطرح جهان همواره از شخصیت 
ایشــان به عنوان رهبری توانمند و شایسته یاد 
می کنند. مثال پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از 
دیدار با رهبر عزیز انقالب اینگونه گفته بود: »من 
کمونیستم، خانم من مسیحی ارتدوکس است، 
در خانه ما کتاب های مســیحی یافت می شود و 
من آنها را خوانده ام. من آنچه را که درباره عیسی 
مسیح خوانده بودم همه را در چهره  رهبر ایران 
دیدم. حال فهمیدم چه تدبیری کشــور را اداره 
می کند و این خاطره  مانــدگار در من می ماند«. 
یا کاندولیزا رایس، وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز 
گفته اســت: »رهبر ایران می تواند نقشه هایی را 
که بهترین ذهن ها با صرف بیشــترین بودجه ها 
در زمانی بسیار طوالنی کشیده و مجریانی ماهر 
اجرای آن را به عهده گرفته اند، با یک سخنرانی 
یک ســاعته خنثی کنــد«. یا از مرحــوم میرزا 
اسماعیل دوالبی نیز نقل شده که فرموده است: 
»امام خمینی مظهر مهابت بود و رهبری مظهر 
محبت. خداوند متعال به امــام نعمت ها را یکجا 
داد و امام هم این نعمت ها را برای استقرار نظام 
جمهوری اسالمی مصرف کردند. ولی نعمت ها به 
حضرت آقا را خدا تدریجی به ایشان می دهد و در 
هر مرحله ای متناسب با شرایط، خدا نعمت هایی 
را به ایشان می دهد یعنی شرایط آن نعمت ها را 

خود آقا فراهم می کنند«.

اقتدار رهبر انقالبی
ماکس وبر در تقسیم بندی از منابع اقتدار رهبری 
از 3منبع قــدرت کاریزماتیک، قدرت ســنتی 

و قدرت قانونــی مثال می زند. با ایــن حال باید 
دانست که آنچه در شــاکله یک رهبری توانمند 
است گاه می تواند شامل هر سه دسته گفته شده 
باشــد. به این معنی که یک رهبر می تواند هم از 
مشــروعیت کاریزماتیک برخوردار باشد هم از 
قدرتی اجتماعی و مورد قبول جامعه هم از قدرتی 
عقالنی و قانونی؛ به نظر می رسد آنچه ما در قالب 
الگوی مدیریت بحران و شایســتگی متوالی از 
یک رهبری توانمند خواهیم گفت شامل هر سه 
دسته ای باشــد که ماکس وبر گفته است و گاه 
فراتر از آنچه وبر مثال می زند. می توان به تعریف 
رهبری و منبع قدرت وبر، الگوی رهبری انقالبی 
را افزود که نه تنها کاریزمــا، قانونی و موردقبول 
جامعه اســت که به روز عمل می کند و بهترین 
تصمیم ها را در مواقع بحــران می گیرد. در واقع 
رهبری انقالبی در باالترین ســطح از تعریف از 

گونه های اقتدار رهبرانی است که وبر می گوید.

بحران های پیاپی
از زمان پیروزی انقالب و پس از قبول مسئولیت 
رهبــری از جانب رهبر حکیم انقــالب، ایران از 
بحران ها آسوده نبوده اســت. چه بحران داخلی 
بوده و ناشــی از کم کاری ها و گاه خیانت ها و چه 
بحران هــای خارجی و ناشــی از قدرت طلبی و 
رجزخوانی بیگانگان؛ با این حال رهبری انقالب 

در طول این سال ها نشان دادند که بهترین موضع 
را ترســیم کرده اند. نمونه آن در مفهوم شناسی 
محور مقاومت است که چگونه رهبری معظم با 
آینده نگری خطر اسرائیل را شناسایی کردند و از 
جبهه مقاومت اسالمی سخن گفتند؛ جبهه ای که 
امروز نه تنها رمز اتحاد امت واحده اسالمی است 
که می تواند نیروی نوظهوری به شمار رود که نظم 
جدیدی که بر گرفته از اندیشه مقاومت در مقابل 
زورگویان است را جایگزین نظم موجود جهانی 
کند. تا جایی که محور مقاومت امروز به رهبری 
انقالب افتخار می کند، شــیعیان افغانستانی و 
پاکستانی و زجرکشیده های یمنی و سوری ایران 
را مامن و رهبری انقالب را الگوی خود می دانند. 
ســردار محمد امام قلی، معاون ستاد پشتیبانی 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
این زمینه معتقد اســت:» امروز محور مقاومت 
در ایجاد وحدت و وفاق، بــه عظمت جمهوری 
اسالمی افتخار کرده و خود را سرباز رهبر معظم 

انقالب می دانند.«
جهت گیری ویــژه و شایســته امام خامنه ای در 
تحوالت داخلی و بعــد از فتنه88 نیز مثال زدنی 
است. تا جایی که محمد حسنین هیکل، تحلیلگر 
مشهور مصری معتقد اســت که »چون رهبری 
انقالب در ایران مورد احترام و پرقدرت اســت، 
از ایــن رو چالش های پس از فتنــه88 به خوبی 
قابل پردازش بود«؛ فوکویاما، اندیشمند آمریکایی 
نیز در برابر قدرت رهبری معظم انقالب با عجز به 
مهندسی بحران ها و درایت رهبری انقالب اعتراف 
می کند. این اعتراف ها و تحلیل ها در حالی است 
که برخی در داخل که خــود را پیرو خط امام و 
انقالب می دانستند در قامت مخالف و اپوزیسیون 
به کشور خود پشــت کردند. اگر درایت رهبری 
معظم انقالب در این ســه دهه نبود خدا می داند 
که خائنان روشــنفکرنما برای مــردم ایران چه 
خواب هایی که ندیده بودند و چه سرنوشتی را در 

کشور رقم می زدند.

در اندیشه رهبری انقالب بیشتر تامل کنیم
برای فهــم بهتر الگــوی شایســتگی مدیریت 
بحران رهبــر معظم انقالب کافی اســت که در 

مبانی اندیشــه سیاسی ایشــان تامل کنیم. در 
واقع بخشــی از قدرت مدیریتی و مهندســی 
بحران ها از جانب رهبرمعظــم انقالب، به دلیل 
شخصیت برجســته ایشان اســت؛ شخصیتی 
چندبعدی و آینده نگر که می تواند برای تمامی 
اقشــار جامعه از فرهنگی، سیاســی، اجتماعی 
و حتی گروه هــا و شــخصیت های بین المللی 
مثال زدنی باشد؛ شخصیتی که براساس تحوالت 
روز ســخن می گوید و با تامل در بیانات ایشان 
می توان اوج این شایستگی را دید. بدیهی است 
که ارکان اندیشــه ای رهبر معظم انقالب شامل 
عقالنیت، اعتدال، ارزشگرایی و کارآمدی است 
که خوب اســت در بیانات ایشان هر کدام از این 
مولفه ها را موردبررســی قرار داد؛ از ویژگی های 
مدیریتی رهبر معظم انقالب طی این 33ســال 
می توان بــه: جوان گرایــی و نخبه گرایی، طرح 
راهبردها و شــعارهای کالن، اصــل پویایی و 
برخورد فعال با مســائل، شناخت محیط داخل 
و خارج و جریان شناســی و روند شناسی دقیق 
اشــاره کرد. ضمن اینکه در تامــل در بیانات و 
جهت گیری های رهبر معظم انقالب می توان به 
مولفه هایی همچون قانون گرایی، بصیرت بخشی، 
توکل به خدای متعال و شناخت صحیح بحران ها 
در مهندســی چالش ها و بحران ها اشــاره کرد. 
این روند را می توان در نمونه هــای مختلفی از 
چالش ها و بحران ها مثال زد که چگونه ایشان با 
تدبیر و سرانگشتان تدبیر خود چالش ها را خنثی 
کردند که نمونه روشن آن فتنه88 و موضع گیری 
در برابر آمریکا بود؛ مواضعی قاطع و روشــن که 
برای تحلیل و پرداختن بــه آن باید صفحه ها و 
ساعت ها نوشــت. در مجموع نوع رویکرد مقام 
معظم رهبری در بحران ها در جهت ثبات آفرینی، 
عقالنیت و آینده نگری است. رویکرد ایشان را در 
قالب حکمرانی نوین اسالمی و الگوی الهام بخش 
برای دیگر نخبگان می توان  در قالب الگوی عزت، 
رحمت و اقتدار ارزیابی کرد. رهبر معظم انقالب 
همواره جلوتر از نخبــگان دیگر عمل کرده اند و 
تذکر داده اند؛ نمونه روشن آن در رفتار آمریکا در 
ماجرای برجام و هشدارهایی که رهبری معظم 

داده بودند قابل رصد است.

33سالمدیریتوگذرازبحرانها
نوع رویکرد مقام معظم رهبری در مدیریت بحران ها همواره در مسیر ثبات آفرینی، عقالنیت و آینده نگری بوده است
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دیدبان غیور انقالب
از اصلی ترین ویژگی هــای آینده شناســان و آینده نگران 
راهبردی، داشــتن خصوصیت هایی اســت کــه آنها را در 
زمره کســانی قرار می دهد که خوب پیش بینی می کنند و 
خوب شگفتی سازهای منفی و مثبت محیطی را شناسایی 

می کنند. 
فرقی نمی کند الفبای آینده نگری را چگونه ترســیم کنند؛ 
همین که واکنش های ضعیف و قــوی و عناصر نوظهور را 
ردیابی و حدس نیز بزنند در زمــره برترین ها خواهند بود. 
این ویژگی می تواند موضوع شخصیت شناسی از بزرگمردی 
باشد که در قامت رهبری انقالب توانسته 33سال مدیریتی 
جریان شناس و روند شناس را نشان دهد. آن هم در شرایطی 
که آفت امام زدایی و امام ســتیزی دقیقا چند سال پس از 
رحلت بنیانگذار انقــالب اوج گرفت و رهبری معظم نه تنها 
بر مســیر و خط امام رفتار کردند که خود تجلی ساز نمونه 

رهبری موفق در جهان شدند. 
محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معتقد 
است که »رهبر معظم انقالب، کسی است که با خط و مکتب 
امام بیش از هرکسی آشنا هســتند، یک دیدبانی تیز برای 
شناسایی دشمنان دارند و همیشه به دنبال تبدیل تهدیدها 
به فرصت ها بوده اند. ایشــان دارای شخصیتی واالست که 

سخنانشان در دل ها می رود.
 در کل جهان، هیچ رهبری با این درایت، حکمت، قاطعیت، 
عقالنیت و بصیرت وجود ندارد و این مورد اعتراف دوســت 
و دشمن اســت. در واقع بسیاری از دشــمنان در توصیف 
رهبر انقالب اســالمی اعتراف می کنند که ایشان در ایران 
نشســته اند ولی کل جهان را اداره می کنند. ایشان پس از 
امام به خوبی توانســتند رهبری را به دســت بگیرند. رهبر 
معظم انقالب همیشه دشــمن را به موقع شناسایی و مردم 
را از آنها و اهدافشان آگاه می کنند. بیانیه گام دوم انقالب از 
آن مواردی است که مردم را آگاه می کند، گذشته را بیان و 

آینده را ترسیم کردند.«
براساس این دیدگاه بیانیه گام دوم انقالب برگرفته از روح 
آینده اندیشــانه رهبری انقالب اســت که دقیقا می تواند 
الگویی برای پیشرفت همه جانبه باشد؛ الگویی که دقیقا بر 
مبنای آن می توان مسیر جامعه سازی  اسالمی و تمدن نوین 

اسالمی را تجسم کرد. 
اصلی ترین مبحثی که در بیانیــه گام دوم انقالب مورد نظر 
است انطباق آن با ارزش ها و افکار امام خمینی)ره( است. در 
واقع رهبر معظم انقالب در شاکله یک آینده نگر و دیدبان با 

درایت دقیقا در مسیر و خط امام قدم گذاشته اند.
سیدعلیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی معتقد اســت که »رهبر معظم انقالب در هر سخن 
و اقدامی، یاد امام و راه ایشان را         یادآوری کرده و بر حفاظت 
از انقالب اسالمی به عنوان میراث امام راحل تأکید می کنند 
و جمهوری اســالمی را         مدیون امام می دانند. در واقع آنچه 
مسلم است، این اســت که خط امام و مقام معظم رهبری 

منطبق بر هم و ثابت است.«
رویه رهبر معظم انقالب در قاطعیت، تأکید بر حفظ وحدت 
و قدرت بســیج کنندگــی را نیز می تــوان در کنار روحیه 
آینده اندیشــانه مثال زد؛ رویه ای که برخالف اندیشه های 
تفرقه افکنانه افراطیون طرفدار امام زدایی اســت؛ در واقع 
آنها نه تنها فکر نمی کنند کــه مزدوری غرب می کنند و در 
عین حال از درک قدرت آینده اندیشــانه رهبر انقالب نیز 

عاجز هستند.
 اینگونه است که برخی از آنها به دریوزگی غرب افتاده اند. در 
مقابل رهبری معظم انقالب عمق راهبردی انقالب اسالمی 
را تا آنجا در منطقه و جهان گسترده کردند که همانگونه که 
ایشــان فرموده اند این انقالب بی نام خمینی در هیچ جای 
جهان شــناخته شده نیســت و امام خمینی روح انقالب و 

جمهوری اسالمی است. 
تا جایی که امروز شاهد تکثر شبکه جهانی انقالبی و تشکیل 
الگویی جدید از بازصدور انقالب در جهان هســتیم. رهبر 
معظم انقالب در ایــن زمینه می فرماینــد: »تکیه گاه یک 
ملت به عمق استراتژیک اوست. دشمنان نمی خواهند ملت 
ایران و نظام جمهوری اســالمی از این حمایت و طرفداری 
که از او در کشورهای مختلف می شــود - که البته بی نظیر 
هم هست - برخوردار باشد. دشمن نمی خواهد این ارتباط 
برقرار باشد. جمهوری اسالمی باید حفظ این عمق راهبردی 

را از وظایف خودش بداند.« 
حضور در بحران سوریه و مبارزه با تروریست ها در سوریه و 
عراق ازجمله نشانه های عمق استراتژیک جمهوری اسالمی 

ایران است.
 ضمن اینکه ایشــان بر لزوم بازدارندگی و توان کشــور در 
منطقه و جهان تأکید کرده اند. کافی است به مواضع ایشان 
طی 33سال گذشته نگاهی کنیم. خواهیم دید امروز توان 
دفاعی و نظامی کشور به حدی رشد کرده است که با وجود 
تهدیدهای مکرر دشمنان مبنی بر روی میز بودن گزینه ها، 
اما هیچ گاه به سمت جنگ با جمهوری اسالمی ایران حرکت 

نکردند. 
امروز قــدرت نظامی ایران به حدی رشــد کرد که رهبر 
معظم انقــالب در بیانیه گام دوم عنــوان می کنند: »اگر 
آن روز )ابتــدای انقالب(، مشــکل غــرب جلوگیری از 
خرید تســلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او 
جلوگیری از انتقال سالح های پیشرفته ایرانی به نیروهای 

مقاومت است.«
بدون تردید، امنیت و ثبات امروز جمهوری اســالمی ایران 
بیش از همه و پیش از هر چیزی، مرهون نوع مدیریت رهبر 
معظم انقالب اسالمی اســت. ایران طی مدیریت و رهبری 
 ایشــان هیچ گاه وارد جنگی نشــد و همواره منادی صلح

بوده است. 
نوع رهبری و مواضع ایشــان همواره مورد رصد رسانه های 
جهان نیز هست، تا جایی که روزنامه آمریکایی »کریستیان 
ساینس مانیتور« نوشته: »بدون شــک آیت اهلل خامنه ای 
اکنون رهبــری بی نظیــر برای محـــور مقاومــت علیه 
ایاالت متحـــده آمریکا، غرب، اسرائیل و هم پیمانان شان 
در خاورمیانــه به شــمار مــی رود کــه با دیگــر رهبران 

غیرقابل مقایسه است.«
با این اوصاف آنها که مدام بهانه جویی می کنند باید قدرت 
بازدارندگی کنونی ایران را ببینند که بدون رهبری انقالب و 

دیدبانی ایشان هیچ گاه شدنی نبوده است.

سیدعلی یزدی خواه 
نماینده مجلس

برخــی اصالح طلبــان به دنبــال القــای 
ناامیدی در جامعه هســتند تــا مردم را 
نســبت به آینده کشــور بدبیــن کنند. 
کســانی که هیــچ انتقادی بــه عملکرد 
ضعیــف دولــت قبــل نداشــتند امــروز 
طلبکار شده اند و بر شیپور نمی توانیم 

و ناامیدی می دمند./ مهر 

 سیدحمید روحانی
رئیس بنیاد تاریخ پژوهی

مردم هنوز به حق خودشان نرسیده اند. 
تبعیــض، فقــر و ناراحتی هایــی وجــود 
دارد اما این برمی گردد به نااهل بودن 
کسانی که در بعضی مواقع متأسفانه 
در مســئولیت قــرار گرفته انــد. امــام 
هشــدار دادنــد نگذاریــد، انقالب در 

دست نااهالن بیفتد. /تسنیم 

عبدالرضافرجی راد 
سفیر اسبق ایران در نروژ 

هنــوز امیــد بــرای ادامــه مذاکــرات 
وجــود دارد. اگر قطعنامه  صادر  شــود 
طــرف غربــی یــک مرحلــه بــه ســمت 
تندروی رفته اســت. صــدور قطعنامه 
پیامدهایــی دارد کــه بدتریــن آن 
انتقال پرونده ایران به شــورای امنیت 
اســت که بر مذاکــرات وین اثــر منفی 

می گذارد./ ایرنا 

 توهین به مقدسات را 
پایان دهید 

نمایندگان ادیان الهی مجلس شــورای اسالمی 
در بیانیه ای خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر 
سازمان ملل، تکرار جســارت به ساحت مقدس 
قرآن کریم و نیز اکران فیلم »عنکبوت مقدس« 
در جشــنواره کن را محکوم کردند. در بخشی از 
این بیانیه آمده است: بشر از جنایت ها، توهین ها 
و بی شرمی های زیادی آزرده است و در این میان 
یکی از نابخردانه ترین آنها، توهین به مقدســات 
الهی است. اینگونه کینه توزی ها و نفرت پراکنی ها 
بدون شــک نشــانه ضعف در برابر انوار تابناک 
هدایت الهی اســت که باعث جریحه دار شــدن 
احساسات مســلمانان، موحدان و باورمندان به 
کتب آسمانی و خدای مهربان شده است. در ادامه 
این بیانیه آمده اســت: ما نمایندگان ادیان الهی 
در مجلس ایران با محکومیت چنین رفتارهای 
غیردینی و انســانی از ســردمداران کشورهای 
به ظاهر خداپرســت می خواهیم کــه چنانچه 
خواهان صلح و همزیستی سازنده ادیان هستند، 
به تجدید نظر اساســی در رویکردها و باورهای 

غلط شان دست یازند./ ایرنا 

نقل قول خبر

 خبر

 خبر

گزارش 2

 مردم باشند 
انقالب به بن بست نمی رسد 

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین در پاسخ به سؤالی درباره بیانیه 
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم مبنی بر به بن بست 
کشیده شدن کشور، بیان داشت: مسئله حل مشکالت اقتصادی 

کشور از سوی مسئوالن، نیازمند سعه صدر است.
محمدرضا باهنر در نشســت خبری با بیان ایــن مطلب افزود: 
شهریور۵۹ صدام از همه جا به ایران حمله می کرد و ادعا می کرد 
که تا ۱۰ یا ۱۵ روز دیگر به ایران می آیم و همه کشــورها هم در 
این زمینه به او کمک می کردند. آن زمان جمعی از مسئوالن نزد 
امام رفتند و درباره حمالت صدام با ایشــان صحبت کردند. امام 
خمینی )ره( همه وحشــی گری صدام را می شناختند، گفتند با 
آن درگیر نشوید. عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
برخی سیاسیون زمانی که دولت خودشان روی کار است، به به 
و چه چه می کنند، اما تا دولت عوض می شــود انتقادات خود را 
شــروع می کنند. باهنر ادامه داد: من مخالف هر دوگروه هستم؛ 
بله اشکاالتی وجود دارد، اما قرار نیست با هر رفت وآمدی اوضاع 
را به هم ریخت. رهبری هم فرمودند که من از دولت های مستقر 
حمایت می کنم. سیاســتمداران و تحلیلگران نیــز باید برای 
جلو بردن کار، به دولت کمک کنند. وی اضافه کرد: بیشــترین 
واژه ای که رهبری در ســخنرانی ۱۴خرداد استفاده کردند، واژه 
حضرت امام)ره( بود. رهبری با اینکه 33سال هدایت این کشتی 
طوفان زده را در اختیار دارند، اما در سخنرانی خود فرمودند که 
بعضی ها می خواهند من را با امام مقایسه کنند، ولی تفاوت از زمین 
تا آسمان است. باهنر اضافه کرد: بنابراین، من این را قبول ندارم که 
هر دولتی روی کار می آید می خواهد از روی دولت قبلی رد شود. 
اما رهبری هر ساله در سالگرد حضرت امام)ره( خصلت های ایشان 
را به رخ جهانیان می کشد. حضرت آقا از بن دندان معتقد است که 

تا به مردم تکیه دارد، این انقالب از حرکت باز نمی ایستد. / مهر
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روژه گاردوی، فیلســوف، سیاستمدار و نویسنده 
شــهیر فرانســوی دراین باره چنین می نویسد: 
»کشورهای اروپایی با روش های مشابه، دنیا را بین خود تقسیم کردند: 
انگلیسی ها از هند تا آفریقای شرقی و خاورمیانه، فرانسه از آفریقای غربی 
تا هند و چین و از مغرب تا اقیانوسیه، تزارها در سیبری، بلژیک در کنگو 

و هلند در اندونزی.«
با ورود اروپاییان بــه قاره آمریکا و دخالت نظامی کشــورهای اروپایی 
در این قاره علیه بومیــان، به تدریج  اروپایی ها بــه مناطق مختلف آن 
مهاجرت کردند. آمریکای شمالی توسط انگلیسی ها، آمریکای مرکزی 
ازسوی اسپانیایی ها و آمریکای جنوبی توسط پرتغالی ها و اسپانیایی ها 
به استعمار درآمد. چیزی نگذشــت که کشورهای دیگر اروپایی، مانند 
فرانســه، هلند و آلمان نیز مناطق و مســتعمرات ویژه خود را در این 
قاره مستقر کردند. اولین برخورد اروپایی ها با بومیان آمریکای التین، 
خشونت آمیز و غارتگرانه بود. مهاجمان پرتغالی و اسپانیایی برای غارت 
جواهرات و ظروف طال و نقره- که دراین مناطق به وفور یافت می شد- و 
همچنین به منظور سیطره بر سرزمین های آنان، وارد جنگ خونباری 
شــدند و به زودی تمدن آنان را در هم شکســتند؛ به طوری که امروزه 
مجموع جمعیت این بومیان که زمانی سراســر آمریکای التین را فرا 

گرفته بود، از یک میلیون تجاوز نمی کند.
در دوره تسلط قدرت ها، استعمارگران ذخایر عظیم آفریقا را در اختیار 
گرفتند و به کشورهای متروپل صادر  کردند. به گفته قوام نکرومه، آفریقا 

قاره ای است ثروتمند که در آن مواداولیه فراوانی وجود دارد که اگر این 
مواد در داخل قاره به کار گرفته می شد، آفریقا به یکی از مناطق مدرن 
دنیا تبدیل می شد، اما مواد خام آن از قاره خارج و جهت توسعه بیگانگان 
به کار رفت. استعمار، این قاره را تبدیل به مزرعه بزرگی برای تولید انواع 
متنوع محصوالت مصرفی جهان غرب، مثل پنبه، گندم، قهوه، دانه های 
روغنی و به موازات آن ارائه محصوالت معدنی مانند طال، مس و در آخر 
نفت خام کرد. مردان و جوانان این ســرزمین به بردگی گرفته شده و 
میلیون ها سیاه پوست در وحشی گری اروپایی ها کشته شدند. پیشرفت 
جوامع آفریقایی به خصوص در زمینه های آموزش وپرورش، تکنولوژی، 
تجارت و تبــادل تجربیات با بخش های دیگر جهــان در عمل متوقف 
شد. قدرت های اســتعماری تالش کردند تا با تهاجم فرهنگی و تبلیغ 
مسیحیت نوع غربی، فرهنگ آفریقا را تغییر دهند. این سیاست در غرب 
و جنوب آفریقا که تحت نفوذ اسالم نبود، موفق شد و نتیجه اش تبدیل 

مردم آن سرزمین ها به شهروند درجه دوم غرب بوده است.
دکتر عبداهلل شهبازی، نویســنده کتاب »زرساالران یهودی و پارسی« 
معتقد است؛ »آغاز استعمار به واقع ثمره پیوند 3کانون است: خاندان های 
حکومتگر اروپا که با قدرت سیاسی و نظامی خویش از مالکیت پالنت ها 
در برابر رقبــای مهاجم حفاظت می کردند؛ صرافان و ســرمایه گذاران 
بزرگ مراکز اصلی مالی اروپا که از طریق کمپانی های متعدد، سرمایه 
الزم را برای شکار برده و احداث پالنت ها تأمین می کردند و سرانجام، 
بنیانگذاران و مدیران این پالنت ها کــه »نخبگان پالنتوکرات« نامیده 
می شدند و الیگارشی حاکم بر پالنت ها به شمار می رفتند. در پیرامون 
این کانون ها شبکه وسیعی از دالالن و ماجراجویان و شکارچیان و تجار 

برده حضور داشت.«

پیوند این مثلث بود که همه جنایات چند سده گذشته در بیش از نیمی 
از جهان را رقم زد و بستر توسعه و رفاه بخش کوچکی از جهان را فراهم 
آورد. سلطه استثمارگرایانه که همچنان ادامه دارد و صورت بندی نوین 
و پیچیده ای در قالب مفهوم وابستگی یافته اســت و جهان سوم هنوز 

نتوانسته از زیر این زیاده خواهی انسان غربی رهایی یابد.
حکیم انقالب اسالمی در مراسم ســالگرد ارتحال حضرت امام)ره( بر 
ضرورت شــناخت این بخش تاریک تاریخ بشــریت تأکید ورزیدند و 
فرمودند: »جوان های ما این را توجه کنند: غربی ها 3قرن دنیا را غارت 
کردند؛ 3قرن! دنیا را غارت کردند. از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، 
از نپال، از شــبه قاره  هند بگیرید تا آســیای مرکزی و آســیای غربی و 
تا شــمال آفریقا، بخش های مغرب آفریقا و تا سراســر آفریقای سیاه؛ 
غربی ها 3قرن اینها را غارت کردند؛ به اینجــا اکتفا نکردند، آمریکای 
جنوبی را هم دست گذاشــتند، آنجا را هم غارت کردند؛ قاره  آمریکا را! 
قاره  آمریکا هم صاحبانی داشت، تمدنی داشت، ملت هایی داشت؛ اینها 
ـ که همه  اینها در تاریخ های دقیق مشخص است؛  با حیله های گوناگونـ 
ـ  کتاب بخوانید ان شاءاهلل، این حقایق را بیشتر از نزدیک درک کنیدـ 
فاجعه آفریدند؛ قتل، غارت، کشتار جمعی، شکنجه، فشار، برده گیری، 
برده داری؛ این کارها را غربی ها کردند. در این 3قرن، در همان حالی که 
غربی هــا در عمل این جور مشــغول جنایت بودند، روشنفکرانشــان 
و متفکرانشــان برای دنیا قانون حقوق بشر کشــف می کردند و وضع 
می کردند! یعنی این تناقــض در عمل و قول، این ریــاکاری غربی ها 
]مشهود است[. در عمل آن جور، در زبان این جور؛ کشورهای اروپایی، بعد 
هم آمریکا به معنای واقعی کلمه در سرتاسر دنیا انواع و اقسام جنایت ها را 

انجام دادند. خب، اینها شاهکارهای تمدن غرب است!« 

شاهکارهای تمدن غرب
ادامه از 

صفحه اول


