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ویژه نامه تحلیل 

بحران کرونا

که در سراسر جهان همه در خانه می مانند،  این روزها 
گاهی  به تنهایی و تلخی آن پی می برند و این آغاز خودآ
کرونا با ایجاد  درباره این بیماری پنهان است. ویروس 
فاصله  وجـــود  بــه  را  جــهــان  مـــردم  اجــتــمــاعــی،  فاصله 
کرده است. در  گاه  اجتماعی طوالنی دیگری در خود آ
کرونا می گوید: »از من شکایت نکنید،  حقیقت، ویروس 
خانواده  کــرده،  اتمیزه  را  جوامع  که  تمدنی  کرونای  از 
خودتان  حقیقت  و  معنویت  و  شما  بین  و  متالشی  را 

کنید«. فاصله انداخته شکایت 
اخبار  شاهد  جهان  ســراســر  در  انسان ها  کــنــون  ا
کرونا هستند و به حال خود وقوف  منتشره در بحران 
دستمال  بـــرای  افــتــادن  هــم  ــان  ج بــه  می کنند؛  پــیــدا 
کشورها،  کاغذی در فروشگاه های یکی از صنعتی ترین 
مرفه ترین  از  یکی  بــازار  در  پیاز  بسته  چند  سر  بر  دعــوا 

باید به فکر خویش باشند و این می تواند آغاز اعتراضات 
اجتماعی در کشورهای صنعتی و اقتصادهای پیشرفته 

باشد.
پیامدهای  ولــی  می شود؛  کنترل  کرونا  سرانجام 
ج  کــنــتــرل غـــرب خــار فــعــال شــده بــیــمــاری بــاطــنــی، از 
هستند؛  کنترل  قابل  پیامدها  از  پــاره ای  شد.  خواهد 
از  بدتر  انسانِی  فاجعه  جمله  از  آن هــا  از  بعضی  آثــار  اما 
را  غربی  حکومت های  چهره  که  جهانی  جنگ  تبعات 

کرده است، باقی خواهد ماند. خدشه دار 

3- عکس العمل دولت ها
گذشته و در چندین  آمریکایی ها در طول دو دهه 
و  دوقــلــو  ج هــای  بــر مشکوک  انفجار  جمله  از  رویـــداد 
گروه تروریستی داعش  لشکرکشی به غرب آسیا تا تولید 
و هجوم شورشیان تربیت شده غرب به عراق و سوریه و 
که  کردند  تحریک عربستان برای حمله به یمن، تالش 
ایاالت متحده را به قله قدرت مسلط جهان برسانند؛ 
و  لبنان  و  یمن  ایستادگی ملت های عراق، سوریه،  اما 
را در تحقق این هدف  آنان  ایــران،  آنان ملت  در رأس 

کام ساخت. نا
کار  روی  شعار  این  با  آمریکا  فعلی  جمهور  رئیس 
امروز  اما  کــرد«؛  اول خواهیم  را دوبــاره  »آمریکا  که  آمد 
که با بزرگ ترین بحران تاریخ آمریکا مواجه شده است، 
را به حال خویش رها  کرونا  انسان مبتال به  ده ها هزار 
کرده است و قصد حمله به عراق را دارد تا افکار عمومی 

کند. را منحرف 
اندیشه  بلکه  ــا،  اروپ و  آمریکا  قــدرت  نه فقط  کرونا 
ــای  ــ ــایـــه داری و ارزش هـ ــرمـ لــیــبــرالــیــســم و فــرهــنــگ سـ
بزرگی  با چالش  را  آزادی و دموکراسی غربی  آمریکایی، 
کرده است و اقتصاد، امنیت و روابط بین الملل  روبه رو 

کرد. آنان را تضعیف خواهد 
غ از اینکه ساخته دست بشر یا محصول  کرونا فار
بشر  بــه  بــا هــجــوم خـــود،  بــاشــد،  یــک جهش طبیعی 

که: کرد  یادآوری 
کره زمین نیست! مشکالت بشر به  انسان، مالک 
بشریت مربوط است و ثروتمند بودن یا صنعتی بودن 
کل زمین مصون  کشور، آن را از خطرات جاری در  یک 

نمی سازد.
 تماس تلفنی رئیس جمهور قدرت بزرگی همچون 
تأمین  ــرای  ب کشورها  دیگر  جمهور  رؤســـای  بــا  آمریکا 
ملزومات پزشکی ابتدایی، همچون ماسک، دستکش 
هم  بـــزرگ  قــدرت هــای  حتی  کــه  اســت  آن  بیانگر  و… 

کنند. نمی توانند امور خود را به تنهایی اداره 
بشر در تنهایی قادر به زندگی نیست؛ پدر، مادر، 
فرزند، خواهر، برادر و دوست در زندگی او شریک و مهم 

هستند.
و  خود  با  خدا  با  ارتباط  بــدون  نمی تواند  انسان   

کند. دیگران رابطه ای پایدار و حقیقی برقرار 
فهم  چنین  به  بشر  دستیابی  اقتضای  بنابراین 
ارزش هـــا،  در  تغییر  جــدیــد،  زنــدگــی  محیط  و  درک  و 
کالم، »نظام  نهادها، نظم سیاسی و اقتصادی و در یک 
ارزش های  بین الملل« و »به رسمیت شناختن  جدید 
اجتماعی  »جنبش  بــدون  مهم  این  که  است  جدید« 
بین المللی« ممکن نیست. با این حال آیا غرب ظرفیت 
ایجاد و هدایت این نوع جنبش اجتماعی بین المللی را 
کام »ضد وال استریت« و جنبش »ضد  دارد؟ جنبش نا
سرمایه داری جلیقه زردها« در فرانسه نشان داد غرب 
را  فرانسه«  کبیر  »انقالب  شبیه  انقالبی  خلق  ظرفیت 
آیا دست های شیطانی  باید دید  از سوی دیگر  نــدارد. 
که تحوالت بزرگِ  پس از پایان جنگ جهانی اول و دوم 
کرده اند، اجازه چنین تحولی  را در جامعه غرب هدایت 
نظام  و  ملت  وظیفه  داد؟  خواهند  غربی  جوامع  در  را 
ما و به ویژه وظیفه نیروهای انقالبی در چنین شرایطی 

چیست؟

۴- جریانات سیاسی و راهکارها
خواهد  عقب  دیگر،  صباحی  چند  کرونا  بی تردید 
شد؛  خواهند  مــیــدان دار  دیگر  بار  انسان ها  و  نشست 
گسل های  ولی چند حفره معنایی در جوامع بشری و 
کرونا پدیدار شده است؛ به ویژه  فعال شده اجتماعی با 
که نیاز به  کرامت انسانی  تنهایی بشر و نبود عدالت و 
نظام  یک  چگونه  داشــت.  خواهد  جدی  چاره جویی 
و  شود  سرمایه داری  نظام  جایگزین  انسانی  و  عادالنه 
گردد؟ کالم، دردهای اصلی بشر چگونه درمان  در یک 

آغاز  نگران  مــدرن  عصر  اندیشمندان  از  گــروه  سه 
که متأسفانه هر  عصر جدید و متفاوت بشریت هستند 
گروه تالش می کنند از شکل گیری تحول جهانی و  سه 

بازگشت انسان به حقیقت خویش جلوگیری نمایند:
داروی  چند  تجویز  بــا  دارنـــد  سعی  نخست  ــروه  گ
کرونا  ک تر از  مسکن و آرام بخش بر این بیماری خطرنا
سرپوش بگذارند؛ به همین دلیل فقط به آثار سیاسی 
گاهانه،  ناآ یا  گاهانه  آ کــرده،  اشــاره  کرونا  اقتصادی  و 
اجتماعی  و  انسانی  فاجعه آمیز  تأثیر  عمق  نمی گذارند 
دنیای صنعتی و مدرن بر روح و جان و حقیقت آدمی 

راهــروی  در  همراه  بــدون  را  سالمند  بیماران  جوامع، 
از  تنفس  دستگاه  کشیدن  کــردن،  رها  بیمارستان ها 
بیمارستان های  روی صورت سالمندان و قطع آن در 
کردن مرده ها بدون تشییع جنازه،  کشورها، رها  برخی 
گاه  گورهای نامعلوم و  ک سپاری های بی کس وکار و  خا
دسته جمعی، بیش از هر چیز از تنهایی انسان رونمایی 

می کند.
مردم از خود می پرسند، چرا دولت هایشان آن ها 
را در مقابل  کرده اند و به زودی می فهمند آن ها  را رها 
ارزش ها و باورهای لیبرالیسم قربانی ساخته اند! آزادی 
برای بشر است یا بشر برای آزادی؟! اقتصاد برای مردم 

است و یا مردم برای اقتصاد؟!
به زودی مردم جهان بیش از پیش تنهایی خود را 
احساس کرده، احتمااًل به این نتیجه می رسند که خود 

سرانجام کرونا کنترل می شود؛ 
ولی پیامدهای فعال شده بیماری 

باطنی، از کنترل غرب خارج 
خواهد شد. پاره ای از پیامدها 

قابل کنترل هستند؛ اما آثار بعضی 
از آن ها از جمله فاجعه انسانِی 
بدتر از تبعات جنگ جهانی که 

چهره حکومت های غربی را 
 خدشه دار کرده است، باقی 

خواهد ماند.


