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بحران کرونا

اݣݣݣله سرݣݣݣمٯݩݦݦݑ

از  ناشی  زخم  ولی  رفت؛  خواهد  »کرونا«  سرانجام 
کرونا و پیامدهای آن بر پیکر جهان باقی خواهد ماند؛ 
کافی  تــوان  کنونی،  بین الملل  قــدرت  ساختار  که  چرا
آن  وسیع  عارضه های  جبران  و  زخم  این  درمان  برای 
نظم  و  کرد  خواهد  تغییر  ساختار  این  طبعًا  نــدارد!  را 
ــرای ترمیم  ب تــا فرصتی  جــدیــدی پــدیــدار خــواهــد شــد 
دردهای عمیق بشریت پیدا شود؛ ولی آیا از این فرصت 
ــاره شاهد  یــا دوبـ بــهــره بــرداری خــواهــد شــد  به درستی 

فرصت سوزی و تکرار تاریخ خواهیم بود؟
آمریکا  و  اروپـــا  یعنی  غـــرب،  یکسو  از  آیــنــده  در 
ضعیف خواهد شد و از سوی دیگر آسیا و چین قوی تر 
نتیجه، بخش  بود و در  گذشته در صحنه خواهند  از 
شرق  به  غرب  از  اقتصادی  برتری  و  قدرت  از  اعظمی 
پرسش هایی  مــیــان  ــن  ای در  یــافــت؛  خــواهــد  انــتــقــال 
آیا آسیا و چین قادرند  ح می شود: نخست اینکه  مطر
انسجام  غــرب  همچون  بیستم،  قــرن  دوم  نیمه  در 

اینکه شکاف هند و چین فعال  داشته باشند، بدون 
و  فلسفی  پشتوانه  می توانند  آیــا  اینکه  دیگر  شــود؟ 
با اومانیسم و لیبرالیسم را به وجود  معرفتی متفاوت 
کنار پیشرفت در هوش مصنوعی  آورند؟ آیا قادرند در 
 ،)G5( جــی«  »فــایــو  و  »کــوانــتــومــی«  کامپیوترهای  و 
برگردانند؟  به جامعه بشریت  را  ازدست رفته  معنویت 
ایجاد  بین المللی  اقتصادی  نظام  یک  می توانند  آیا 
تمدن  برتری  شکل گیری  شاهد   21 قرن  در  آیا  کنند؟ 
ایـــن مــیــان،  ــود؟ در  ــ ب ــی خــواهــیــم  ــرق ــایــی و ش آســی
نظام  ایران،  ملت  روی  پیش  تهدیدهای  و  فرصت ها 
و انقالب اسالمی چیست و ملت و نظام ما چه نقشی 
پرسش های  ایــن هــا  بگیرند؟  عهده  بــر  می توانند  را 
و  می طلبد  را  واحــدی  ملی  گفتمان  که  است  مهمی 
ح  در عین حال، در این خصوص نکات مهمی به شر
آن  به  پویشی ملی  که الزم است در  ذیل وجود دارد 

پرداخته شود:

1- خطرناک تر از »کرونا«
که ریه  انسان را آلوده  کی است  کرونا ویروس خطرنا
گاه به مرگ بیمار  و تنفس را با مشکل مواجه می کند و 
آینده  ماه  چند  تا  پیش بینی ها  طبق  بر  و  می انجامد 
بیماری  به  میلیونی  جمعیتی  انسانی  فاجعه ای  در 
کووید 19 مبتال خواهند شد. بر این اساس از یک طرف 
تکان  را  بشریت  قلب  جسمانی  و  درمــانــی  فاجعه ای 
گرفته  خواهد داد و در این واقعه باید با تمام توان از دعا 
کمک هم وطنان و در  تا همیاری ملی و بین المللی، به 
دیگر،  سوی  از  و  بشتابیم  جهان  مــردم  امکان  صــورت 
که »بیماری  کرونا از بیماری دیگری پرده برداری می کند 
باطنی و فکری« تمدن فعلی بشر است؛ »سرمایه داری 
جاِن  و  اندیشه  و  روح  و  باطن  که  غربی«  لیبرالیسم  و 
ــط انــســانــی،  ــ ــزاب و حــتــی رواب دولـــت هـــا، جــوامــع، احــ
اجتماعی و سیاسی جوامع غربی و غرب زده را سیاه و 
کرده، ولی سال ها به صورت پنهانی و غیرآشکار در  آلوده 

کرونا   پس از 
 برتری اقتصادی 
 از غرب به شرق 
منتقل می شود
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