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ویژه نامه تحلیل 

بحران کرونا

در  هم  و  نظریه پردازی  در  هم  گــروه،  این  شود.  آشکار 
برای  آمریکا  کنگره  راستا  این  در  شده اند.  فعال  عمل 
وام  اقتصادی، یک  رکود  و  بیکاری  از شدت  جلوگیری 
عین  در  امــا  کـــرده،  تصویب  دالری  تریلیون  دو  ــزرگ  ب
ــردم، دولت ها  م کمک  بــدون  که  اســت  حــال، معتقد 
که  کاری انجام دهند. این در حالی است  قادر نیستند 
اروپا همین منبع تأمین وام را هم ندارد و بر این اساس 
از  پس  عمیق  بحران  با  که  است  منطقه ای  نخستین 

کرونا مواجه خواهد بود.
بیولوژیک  دستکاری  اتهام  انگشت  که  دوم  گروه 
اردوگاه  با  و بیشتر  کرونا به سوی آن ها است  پاندمی  و 
در  نفوذ  بــا  می کنند  تــالش  ارتــبــاط انــد،  در  صهیونیزم 
که  جدید  نظمی  ایجاد  و  کرونا  علیه  پیروز  کشورهای 
کنونی به وجود می آید، به حیات  پس از فروپاشی نظم 
خود ادامه دهند تا از وقوع تحول واقعی در زندگی بشر 
بین الملل  روابــط  در  عــادالنــه  و  انسانی  نظم  ایجاد  و 
جلوگیری کنند. این ها همان گروهی هستند که در کنار 
کار آوردند و انگشت  نومحافظه کاران، »بوش« را بر سر 
نشانه  آن هــا  به سوی  دوقلو  ج های  بر در  انفجار  اتهام 
که عامل لشکرکشی به عراق  کسانی  رفته است؛ همان 
نتوانستند چنانکه می خواستند  و  بودند  افغانستان  و 
کنند و در  نظم نوین آمریکایی- صهیونیستی را ایجاد 
آن پروژه با شکست مواجه شدند؛ با وجود این دوباره 
به راه افتاده و فعال شده اند تا با سوءاستفاده از فرصت 
مطلوب  نظم  به  شکل دهی  و  کرونا  از  پس  پیش آمده 
به دردهــای اساسی خود  اجــازه ندهند بشریت  خود، 

کند. بیندیشد و آن ها را درمان 
ایــجــاد مذاهب  بــا  کــه  کسانی هستند  ــروه ســوم  گ
گرفته تا تقویت  گوساله سامری  فریبنده، از تمسک به 
در  ــاذب،  ک هویت های  و  ناسیونالیستی  واپس گرایی 

تالش برای خروج انسان از تنهایی اند.

چگونه و از کجا باید آغاز کرد؟
در حقیقت، چاره جویی برای دردهای عمیق بشر 
ممکن  متعال  خــدای  از  استمداد  با  جز  حاضر،  عصر 
کرونا  نیست. استیصاِل قدرت های بزرگ در مواجهه با 
که عقل ابزاری بشر و فناوری پیشرفته برای  نشان داد 
تمدن  و  نمی کند  کفایت  او  دنــیــوی  ســعــادت  تأمین 
بشری از یک طرف به هدایت و نجات الهی و معنویت 
بــه حــضــور مـــردم و انسجام  از ســوی دیــگــر  و هــویــت و 
اجتماعی نیازمند است. بدون ارتباط با خدا نمی توان 
با دیگران و حتی با خود حقیقِی خویش ارتباط برقرار 

صادقانه  ارتباط  تنهایی،  از  دنیا  مردم  نجات  رمز  کرد. 
کنار پیشرفت های مادی و فناورانه  با خدای متعال در 

است.

۵- جهان جدید انسانی یا انزواگرایی
کــه پــیــامــدهــای اقــتــصــادی،  واقــعــیــت ایــن اســت 
فکری  و  باطنی  بــیــمــاری  و  کــرونــا  سیاسی  و  انــســانــی 
آمریکا  کنترل  از  غرب  جهان  جرقه خورده  و  فعال شده 
ج و بازی بین المللی به شرق و آسیا منتقل  و اروپا خار
خواهند  رقم  آسیایی ها  را  جدید  جهان  و  شد  خواهد 
ــه شــکــل دیــگــری  ــاریــخ ب ــکــرار ت ــا ت زد. جــهــان جــدیــد ی
خواهد بود؛ ولی آیا ظلم و فساد ادامه خواهد یافت یا 
وارد صحنه می شوند  و عدالت خواهان  آزادی خواهان 
و با جنبش ها و نهضت های انقالبی یک دنیای جدید 

انسانی را می سازند؟
آسیا ظرفیت تمدنی بسیار بزرگ تری از غرب دارد؛ 
در  ایرانی  هندی،  چینی،  اسالمی،  بــزرگ  تمدن های 
سبب  به تنهایی  این  ولی  داشته،  جریان  قرن ها  آسیا 
ایجاد تمدنی با برتری جهانی نمی شود و تمدن غرب گرا  
برای  غــرب  درآورد؛  به  تن  از  را  خــود  برتری  ردای  باید 
توازن با شرق به مبارزه ادامه خواهد داد و با شکل گیری 
فضای رقابتی سخت، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی 

در جهان آشکار خواهد شد!
پرافتخار  برهه خطیری، ملت  بی تردید در چنین 
انقالبی  علمای  و  روشنفکران  و  اندیشمندان  و  ایــران 
و  نظم  ایــجــاد  در  را  مــؤثــری  نقش آفرینی  ظرفیت  آن، 
قبل  ما، چه  تاریخی ملت  دارند. سابقه  جهان جدید 
است.  توانایی  این  نشانگر  آن،  از  پس  چه  و  اســالم  از 
پرچم  مــا  ملت  کــه  اســت  ســال  چهل  از  بیش  کــنــون  ا
یک نظم و ایدئولوژی جدید و نماد ارزش ها و فرهنگ 
انسانی را برافراشته و روشنگری و مقابله علیه اندیشه و 
کرده است؛ از یک طرف در  فرهنگ و تمدن غربی را آغاز 
مقابل جنایات صهیونیزم و استکبار آمریکایی ایستاده 
و آن ها را در منطقه غرب آسیا با مشکالت جدی مواجه 
کرده و از سوی دیگر نظامات سیاسی، دفاعی و امنیتی 

پیش برنده ای را به وجود آورده است.
کــه غـــرب زده هـــا در اقــتــصــاد و  کنیم  بــایــد اذعـــان 
نتوانسته ایم  هــنــوز  و  می کنند  مــقــاومــت  مــا  فرهنگ 
بنا  جامعه مان  در  ایرانی  اسالمی-  قوی  اقتصاد  یک 
بــه زودی  اقتصادی  اخاللگران  آن  پشتوانه  ولی  کنیم؛ 
پشتوانه ای  با  باید  انقالب  نیروهای  البته  فرومی ریزد؛ 
علمی تر و اندیشه ای قوی تر به مبارزه خود علیه آن ها 

زمینه های  و  انسانی  بــزرگ  ظرفیت های  از  بــرخــوردار 
که هرکدام خود  تاریخی بوده اند و جوانان غیرتمندی 
را  تــوان  این  کنون  ا می دانند،  سلیمانی  قاسم  یک  را 
گذشته و البته  که با استفاده از تجربه چهل سال  دارند 
با انجام آسیب شناسی بدون تعصب، نقش مؤثری در 
و  کشور  شکل دادن به نظم و جهان جدید در داخل 
موضوع  باشند.  داشته  جهانی  سطح  حتی  و  منطقه 
آینده،  جهان  و  نظم  ایجاد  در  گر  ا که  است  این  مهم 
سرنوشتی  همان  به  باشیم،  نداشته  فعال  مشارکت 
مانند  بزرگ  رویدادهای  از  پس  که  شد  خواهیم  دچار 
شد؛  تحمیل  ایــران  به  دوم  و  اول  جهانی  جنگ های 
دست  از  را  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  تمامی  اواًل 
خواهیم داد و ثانیًا هرگونه تغییر در ساختار قدرت های 
بر  زیادی  تأثیرات  تاریخی(  تجربه های  )برابر  بین الملل 

استیصاِل قدرت های بزرگ 
در مواجهه با کرونا نشان داد 
که عقل ابزاری بشر و فناوری 
پیشرفته برای تأمین سعادت 

دنیوی او کفایت نمی کند و تمدن 
بشری از یک طرف به هدایت و 
نجات الهی و معنویت و هویت 
و از سوی دیگر به حضور مردم 

و انسجام اجتماعی نیازمند 
است. 

ادامه دهند.
ملت ما به برکت انقالب اسالمی و رهبری انقالبی 
اصلی  منشأ  روی  گــذاشــتــن  دســـت  ــا  ب آن،  حکیم  و 
چهل  قریب  غــرب زده،  و  غربی  جوامع  باطنی  بیماری 
کــه بــه مــبــارزه خــود در داخــل و منطقه و  ســال اســت 
حتی سطح جهانی ادامه داده است؛ بنابراین ملت و 
کنونی و پس  ایران در شرایط  نظام جمهوری اسالمی 
که به صحنه بیایند  کرونا هم می توانند و الزم است  از 
بر زخم های واقعی بشر  التیامی  و  بر دردها  و تسکینی 

باشند.

ساختن  انسانی  در  بین المللی  نقش آفرینی   -۶
جهان جدید

کـــه صــاحــب تـــمـــدن هـــای بــــزرگ و  مــلــت ایـــــران 


