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  رهبرانی که بذر انسان دوستی کاشتند !

  
  مصطفی سلطانی   -رشاد 

  ٢٠١٨هيجدهم ژوالی 
  

  :  *وصيت نامهی تاريخی اسکندر مقدونی
رافيانش خواهش بود ، از اط اسکندر مقدونی پيش از مرگ و زمانيکه به لحظات آخر زندگيش رسيدە

م را بيرون از تابوت قرار دست هاي ،گذاشتيد  در تابوت  کرد ، هنگاميکه زندگيم بپايان رسيد و مرا
نی که داشتم  با" دست های خالی" بگورستان ميروم فراواتا همه بدانند ، با آنهمه قدرت و ثروت  د .دهي

.  
  

  
  
  
  
   

، شايد بتوان ادعا کرد رهبرانی از قبيل : اوالف پالمه ، نيلسون مانديال ، ابراهام لينکلن ، ماهاتما گاندی
سالوادور آلندە ، چهگوارا،هوشی مين، دکتر مصدق ، پاتريس لومومبا، دکتر مارتين لوترکينگ و ... 

آنها از پديدەی " ی بودند . دارای مواضعی انسان دوستانه ومملو از احترام به دمکراسی و آزاد منش
اجازە ميدهد که دو گروە باورمندان مذهبی و غير باورمندان در * الئيسيته " پيروی ميکردند . الئيسيته 

. سايهی مدنيت قانون گرا ، همديگر را تحمل کردە و باهمديگر زندگی مسالمت آميزی داشته باشند 
 سازمان دادە و شديدآشيوەی مبارزات را بيشتر بر نافرمانی های سياسی و مدنی  اين رهبران همزمان

بودە  کم درد سر برای رهائی از ظلم و ستم و رسيدن به سعادت کانالی  توصيه ميکردند . اين شيوە را
آنها توسعه و گسترش "  پيام های آشکار و قاطعانهی.  ردبرای محرومان  دستاوردهای بيشماری دا و

مخالفت با دگر کيشان و دگر انديشان هر انسانی قادر   و مردم ساالری " بود . زيرا با پرهيز از تبعيض
آنها خود را مرکز ثقل انديشه ها ( دمکراسی) سهم داشته باشد . است در پروسهی جامعهی مردم ساالر 

بينی منطقی و لوژيک منعکس بود و پژواک   نوعی جهان ،معرفی نکردە و در بيان تراوشات فکريشان
و کردار نيک آنها، بر تر از نيت نيک آنها  در قلوب جای داشتندخرد گرا ،داشت . سادە و بی آاليش و 
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در  ایسود می جستند . روش های خردمندانه بوەای مطلوو بشياز ابزار های مناسب و سنجيدە  .بود
 اساساشاهد موفقيتشان می باشد .  ر تاريخکردە و در اين رهگذدستان انتخاب سازماندهی رنجبران و تهي

ی تشکل ها احزاب و بر ابزار های کالسيک و آنطوريکه در مياندر زمينهی مديريت و رهبری 
نداشتند . پيداست از ابزار " سخنوری " در حد واالئی برای  تکيه  جاری است ، خاورميانه متداول و

کالم پرشور و پر احساس و خوشنوای تفکرات  ، جذاب بهرە می گرفتند . لحن *متقاعد کردن شهروندان
پديدەی خشونت بيمورد ، جائی در فلسفهی فکريشان نداشت و اگر  اومانيستی را نمايندگی ميکردند . 

، بالشک رويگردان نبودند .  ايجاد مينمود روند تاريخ فضای مناسب و بستری برای ابراز خشونت
نيلسون مانديال  نيز باورداشت :  داست : بزرگترين نيرو، عدم توسل به خشونت است !  گاندی اعتقاد

پر قدرت  ترين ابزار و اسلحهايست که بشر ميتواند برای تغيير جهان بکار گيرد !   و اموزش  پرورش
و  دانش اجتماعی و سياسی آنها بدون منش نبود . محبوبيت بالندە ی آنها مرهون مواضع سليم و پاک

آنها از ثروت و رفتارهای صادقانهی آنها نسبت به " ثروت و دارائی " های شهروندان و جامعه بود . 
و هرگز تمام اهرم های اقتصادی  سامان و دارائی هائ جامعه مانند مردمک چشم محافظت ميکردند . 

ارزشهای ،در هنگام رهبری آنها چنبرەی خود نداشتند .  تسلط و، سياسی ، نظامی و فرهنگی را در
ند . و جدال پيوستهی ستمبران را با گردشدند ، تا اشخاص عوضی با ارزش  معتبر انسانی عوض نمی

همگی از پائين به نقطهی راس هرم صعود کردە بودند . پروسهی  می گذاشتند .کافی  ستمگران ارج 
بيشتری برای التيام بخشيدن دردهای بدست گرفتن قدرت را "خدمت به مردم " و اختصاص دادن وقت 

  جامعه تفسير و ترجمه ميکردند . 

  و در يک کالم :

  
فاختهها با آنها خواندند ، غزال ها با آنها دويدند، کبوتر ها با آنها پرواز کردند ، ستارە گان با آنها 

  نورافشانی کردند و رودخانهها با آنها بسوی دريا شتافتند !

                            *       *        *     *     * 

  اطالعات الزم  و توضيح پارەای از واژەها :
  

1 . Nilson Mandela : Education  is  the most  powerful  weapon you can  
choose  to change  the world . 

  ی شخصیدين و عقيدە از ديدگاە قانون، يسيته يعنیالئ   -٢ 
امتيازی کسب نمی کند . زيرا قانون، همهی شهروندان را از هر جنس و نژاد و عقيدە و مذهب با يک   

از ديدگاە الئيسيته همهی شهروندان در برابر قانون دارندەی "  ژن مطلوب  ارزش مساوی نگاە می کند .
 Laisite" هستند .  

در کشور ايتاليا و پارەای از کشورهای اروپا  به رای دهندە تغيير هروند : تعريف و مفهوم آن ش  -٣
  پس  شهروندان با رای دهندگان مترادف است . يافته است .
اروپا،خاورميانه وشمال افريقاو بخش اعظم  گشا و سرزمين های سکندر مقدونی : جهانا  -٤

بعنوان ، راکردستان  هندوستان را گرفت . در مصر شهری ساخت که اسکندريه لقب گرفت . 
با دوشيزەای مکانی استراتژيک انتخاب نمود و چندين سال در سرزمين کردستان زندگی نمود . 

تاريخ رايج شدە که اسکندر  همين راستادر طنزی در ازدواج کرد، و "روخسانا"کردزبان  بنام 
معلمين زبان يونانی که  از و بر اساس اطالعات دقيقمقدونی زبان کردی را ياد گرفته بود . 

سال های سال همکارم بودەاند ، اسم اين دختر خانم در فرهنگ لغت های يونان ثبت و ارشيو 
  گرديدەاست .
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