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قرار بود در اين شماره در زمينه كارآفريني و زنان كارآفرين مطالبي نگاشته شود، ليكن حوادثي كه اين روزها در فلسطين مي 
د جهاني سازي مي گذرد و آثار تعيين كننده آن بر سرنوشت كشورهاي اسالمي و همچنين اثرات دگرگون كننده اي كه بر فراين

آن نظم نوين جهاني كه بر ويرانه هاي دومين جنگ جهاني بنيان نهاده شد،ارتباطي نزديك با "....گذارد جهت قلم راتغيير داد
 بايد بر جهان حكومت كنند و مردان ثروتمند اين "ملت هاي ثروتمند": رهنمودهاي چرچيلي و تبصره هاي پراهميت آن داشت 

مردمي ":اين رهنمود با دستورالعمل پدران بنيانگذار دموكراسي آمريكا هماهنگ است كه مي گويد. ثروتمندملتها براين ملتهاي
همانگونه كه آدام اسميت تذكر داده ، اين مردان ثروتمند از . "جان جي " "كه مالك كشور هستند بايد بر آن حكومت كنند

لت را به گونه اي به كار مي گيرند كه اطمينان حاصل شود كه منافع  پيروي مي كنند وقدرت دو"دستورالعمل شريرانه اربابان "
در اين بين ، .  و اهميتي ندارد كه تاثير اين همه بر ديگران چه باشد"تمام و كمال تامين مي شود" سياست ، "طراحان اصلي "

بيگانگان نادان "انند و مي كوشند ، واقعيت اجتماعي را در پرده نيك خواهي و هماهنگي مي پوش]مردان ثروتمند[خدمتگزاران 
اما امكان گزينش ميان نمايندگان كاسبكاران را،به صورت دوره .  را سر جاي خود بنشانند، يعني دور از عرصه سياست "و فضول 

اي به آنان مي دهند كه باتوجه به تنگناهايي كه از سوي قدرت متمركزخصوصي بر سياست اعمال مي گردد، خطر انحراف از 
قدرت خصوصي هرروز بين المللي تر مي شود و قدرت مالي ، بهمراه تاثير منفي آن بر . ده را، در هرصورت ، از ميان مي بردقاع

اين روند، در سير طبيعي خود، به جهاني شدن اقتصاد و نتايج آن گرايش دارد يعني . رشد و دستمزد، اهميتي بي سابقه مي يابد
حكومت جهاني " دوپاره ، كه امروز به قلب اقتصادهاي صنعتي راه مي يابد، و همچنين جهاني شدن الگوي جهان سومي جوامع

در اين .  كه نماينده منافع شركتهاي چندمليتي و نهادهاي مالي است كه بايداقتصاد جهاني را سامان دهند"واقعي و غيررسمي 
ازرگاني و برنامه ريزي ، در درون اين نظام به صورت روابط ب. به خود مي گيرد"مركانتليسم سهامي "بين ، نظام جهاني ، صورت 

متمركز و درچارچوب جهان وطني ليبرالي سامان مي يابد كه براي تامين نيازهاي قدرت و سودسرهم بندي شده و از كمكهاي 
الي باشند، اما  و جهان سومي ها بايد پيرو آموزه هاي نئوليبر"ملتهاي گرسنه ". مالي و حمايت قدرت دولتي برخوردار مي شود

آنچه كه برشمرديم ، همچنان ، ... قدرتمندان اختيارآن را دارند كه اين آموزه ها را هر زمان كه ضرورت افتد، ناديده بگيرند
  "1""...ويژگيهاي بنيادي نظم جهاني را تشكيل مي دهد

 تقسيم كرده است كه با يكديگر در  دولت-نظام سلطه جهاني به مدت يك قرن است كه جهان اسالم را به بخشهاي مجزاي ملت 
تشكيالت موجود اين كشورهاي اسالمي مانند سازمان كنفرانس اسالمي از . رقابت هستند ولي با نظام سلطه همكاري دارند

وفاداري اعضاي اين سازمان .  دولتي و نظامهاي جديد بوجودآمده است -آغازتاسيس جهت مشروعيت دادن به واحدهاي ملي 
 متوجه ناسيوناليسم و حاكميت ملي است و نه اسالم گرايي و تشكيل يك جبهه واحد اسالمي به صورت يك بلوك در وهله اول

از . اين حاكميت ملي و قبيله اي است كه بر سياست اين سازمان حكومت دارد و نه حاكميت اسالمي . سياسي وقدرت اقتصادي 
اول و شكست امپراتوري عثماني تشكيل شد، تا به امروز، در هيچ يك  پاريس كه پس از پايان جنگ جهاني 9191زمان كنفرانس 

اين سران كشورهاي غربي ، .از نشست هانماينده اي كه منافع دنياي اسالم را در اين مذاكرات عهده دار باشد وجود نداشته است 
، كوزوو و خليج فارس تصميم مي وزراي خارجي ، سفرا و نمايندگان آنها هستند كه در مذاكرات مربوط به فلسطين ، بوسني 

در سازمان ملل و درساير سازمانهاي بين المللي نيز نمايندگان كشورهاي اسالمي براي نظام ملي خود صحبت مي كنند و . گيرند
 و كشورهاي 77از سوي ديگر، ائتالف و همكاري كشورهاي اسالمي در سازمانهايي مانند اوپك ، گروه . نه امت و جامعه اسالمي 

يرمتعهد با معادالت جنگ سرد ومنابع انرژي دنياي غرب سروكار دارند ونه با واقعيتهاي سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ونظامي غ
برعكس ، رويارويي غرب و صهيونيسم در روابط خودبا دنياي اسالم و هريك از ممالك اسالمي كامال . دنياي اسالم و امت اسالمي 

دنياي دموكراسي "، "دنياي غرب "، "دنياي آزاد"يهوديت و در لواي وحدت و يكپارچگي درجهت ايجاد همبستگي در دنياي 
اتحاديه .  شكل گرفته است "بازار ودموكراسيهاي نوين " و "ليبراليسم جديد"، "دنياي سوسياليسم "، "جهاني سازي "، "

افع دولتها و جوامع و ز همه نگهبان مناروپا عليرغم وجود بيش از بيست ميليون شهروند مسلمان در اين كشورها، بيش ا
سازمان امنيت و همكاري اروپا كه پس از فروپاشي شوروي و . ارزشهاي مسيحيت اروپا و رقابت در صحنه بين المللي است 

رژيمهاي سوسياليستي اروپاي شرقي توسط غرب بوجود آمد نه تنها از اعضاي دولتهاي قاره اروپا تشكيل شده است بلكه از آغاز 



 درليسبون صورت گرفت 1996 در بوداپست و در 1994 در هلسينكي و سپس در 1992رانس سران اروپا كه در تشكيل آن در كنف
، تمام جمهوري هاي آسياي مركزي را كه اكثر قريب به اتفاق آن راكشورهاي مسلمان تشكيل مي دهند به عضويت رسمي 

نديشه سياستگذاران اروپا مرز جغرافيايي تعيين كننده چگونه آسياي مركزي جزء قاره اروپا محسوب شد؟ در ا. درآورده است 
دايره عمل اين سازمان نيست بلكه اين ايدئولوژي و اعتقادات و وفاداريهاي سياسي و اقتصادي بوده كه مالك عمل به شمار مي 

رد و درتصميم گيريهاي امروز سازمان امنيت و همكاري اروپا به صورت يك سازمان ملل متحد منطقه اي در اروپا فعاليت دا. رود
 هرزگوين ، اشغال كوزوو و مسائل مربوط به حقوق بشر، اصالحات ملي و منطقه اي و آزادي -چندسال اخير نظير تقسيم بوسني 

  .مطبوعات و مسائل نظامي نقش مهمي را بازي كرده است 
ده و تنها متوجه فلسطين نبوده بلكه آسيب ملي گرايي يهوديت و سلطه گرايي و توسعه طلبي غرب در يك خط موازي حركت كر

امروز رژيم صهيونيستي با وابستگيهاي آشكار به قدرتهاي غرب نه تنها يك . به طوركلي دنياي اسالم را دربرداشته است 
مصيبت بزرگ براي ملت فلسطين است بلكه يك عامل آشوب جدي در امنيت منطقه خاورميانه و يك مزاحم اصلي در وحدت 

چالش مسلمانان و غرب بر سر فلسطين و بيت المقدس و تصوير غرب از اسالم و تاثير آن در . مي به شمار مي رودكشورهاي اسال
 و با دفاع "جنگ مقدس "بين مسلمانان ريشه هاي تاريخي و عميقي دارد كه با جنگهاي صليبي اروپائيها عليه اسالم تحت لواي 

در دوران جنگهاي صليبي مطابق با .  مربوط است "دفاع مقدس "وان مسلمانان در مقابل هجوم كليساي مسيحيت تحت عن
قرون يازده و دوازده ميالدي اروپائيهاتحت فرماندهي و هدايت كليسا و شخص پاپ و حمايت و لشكركشي شاهان آن قاره سه بار 

 كندن ريشه اسالم 1905ر سال هدف اروپائيها طبق اظهارات پاپ آن دوران در كلرمنت د.به فلسطين و بيت المقدس حمله كردند
اين جنگها كه ميليونها نفر كشته داد نه تنها منظور كليساي . ، كشتار مسلمانان و توسعه فعاليتهاي كليسا درقاره آسيا بود

به مدت . مسيحيت و اروپا را فراهم نكرد بلكه به رشادت سرداراني مانند صالح الدين ايوبي در دفاع از بيت المقدس انجاميد
ار قرن بعداز جنگهاي صليبي ، مسلمانان تا دروازه هاي وين دراتريش جلو رفتند و اين ترس در غرب به وجود آمد كه ممكن چه

اروپا و غرب موقعي نفس راحت كشيد كه تركهاي عثماني در جنگ جهاني اول شكست . است اسالم تمام قاره اروپا را دربرگيرد
قدس همراه با ساير كشورهاي اسالمي اين منطقه تحت الحمايه استعمارگران اروپا خورده و پس از قرنها فلسطين و بيت الم

امروز تصوير واحساس دروني غرب و بويژه اروپائيها از اسالم و مسلمانان باتبليغاتي كه از قرون وسطي آغاز شده و به . قرارگرفت 
و رژيم صهيونيستي متالشي نمودن اهداف ، ازبين هدف نظام سلطه جهاني . مدت چندين قرن ادامه دارد، پرورش يافته است 

حق پوشان پيوسته با شما "به تعبير كالم الهي ، . بردن حقوق اوليه فلسطيني ها و جلوگيري از اصول گرايي اسالمي بوده است 
طين بيش از هر چيز قيام مردم فلس. " سوره بقره 217آيه " "مسلمانان نبرد كنند تا اگر بتوانند شما را از دين خود برگردانند

عدالت اجتماعي يكي از . ديگر مشروعيت نظام حاكم بين المللي و دولتهاي مسلط در ممالك اسالمي را زيرسوال برده است 
اصول جهان بيني اسالمي است و آنجا كه عدالت اجتماعي پايمال شده و ارزشهاي الهي ناديده گرفته شده صلح وآرامش برقرار 

  .نخواهدشد
زيباي تظاهرات آزاد زنان و آزادمردان مسلمان ، مسيحي و يهودي در دفاع از حقوق مردم فلسطين در نيويورك صحنه هاي 

نمايشگرآن است كه به رغم تمام تمهيدات نظام سلطه و رسانه هاي مربوط به آن ، وجدان بيدار انسانها در قالب تشكل هاي 
 فلسطين و مرزهاي آن محدود نخواهدشد بلكه زمينه خيزش حيطه اين خيزش به. مردمي حق طلب به صحنه آمده است 

اگر به موازات اين حوادث ، خيزش . گسترده تري را در برابر آخرين دستاوردهاي نظام سلطه در جهاني سازي فراهم خواهدآورد
ن بشري ارتقاء يافته انسانها را در پهنه كره زمين در برابرامواج جهاني سازي مشاهده كنيم ترديدي باقي نمي ماند كه وجدا

 از بديهي ترين وظايف هر انسان مصلحي است كه اميد به "NGO'S"بسيج انسانها در چارچوب تشكل هاي مردمي . است 
، بيش از هميشه جهان را "ص "در سالگرد بعثت حضرت خاتم االنبياء.دگرگوني در روابط ناعادالنه جهان امروز به آن بسته است 

مباد كه دركشاكش مسائل روز و گرفتار شدن به خود، خود را از اين . به سوي حق و عدالت مي يابيم مهياي برانگيخته شدن 
با حضور خود ظهور حق را پشتيبان . روشنايي صبح بيش از پيش چشم نواز شده است . نسيم دل انگيز بر كنار نگهداريم 

   ان شاءاهللا. باشيم 
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