پیششماره دوم
بهار 1399
ویژهنامه تحلیل
بحران کرونا

8

کشور ما خواهد داشــت .همانطور که بعد از جنگ

جهانی به آن نیاز دارد.

جهانی اول جای پای انگلیس و بعد از جنگ جهانی

در واقــع ،ظهور رهبر ایــن انقالب بــزرگ و فرا گیر

دوم دست آمریکا در غارت کشورمان باز شد و در هر

جهانی که جز مهدی موعود؟جع؟ نیست ،منوط به

دو ضرر کردیم.

فراهم شدن این آمادگی برای یاری رساندن به اوست

از سوی دیگر عدم نقشآفرینی ،ما را از فرصتهای
کمنظیر دو دهه آینده منطقه و جهان بازمیدارد.

و دعوت از امام با دست خالی مادی و معنوی ،دعوتی
تشریفاتی است.
با پیروزی انقالب اسالمی در ایــران ،تــدارک این

 -۷انتظار واقعی؛ دکترین آینده
قــرآن کریم در آیــات متعددی تأ کید میکند که
«خ ــداون ــد زمــیــن را پــس از مــرگــش زن ــده م ـیکــنــد» و
میفرماید« :ایـنهــا آیــات و نشانههایی هستند که
انسان را به تفکر و اندیشیدن دعوت میکند».

آمادگی آغاز شده و با ایستادگیهای امامین انقالب و
ملت سرافراز ایران در مقابل شیاطین جهان تا کنون
ادامه یافته است.
از آث ــار ای ــن انــقــاب و ایــســتــادگــی ملت مــا بــر سر
آرمــانهــای انــقــاب ،گسترش معارف اســام و قــرآن و

در تفسیر این آیات قرآن (زنــده کردن زمین پس

تعالیم پیامبر؟لص؟ و معصومین؟مهع؟ و یاد و اندیشه و

از مــرگ آن) بــه ظــهــور ام ــام عــصــر؟جع؟ اش ــاره شده

رسم و عطر نام حضرت مهدی؟جع؟ در جهان است.

است؛ ولی متأسفانه فلسفه انتظار در جوامع اسالمی

در س ــاله ــای اخــیــر ،اجــتــمــاع عــظــیــم شیعیان

بهخوبی تبیین نشده است.

در راهپیمایی شکوهمند اربعین از یکسو و مبارزه

انتظار واقــعــی یعنی «آمــادگــی یافتن» بــرای یک

مــوفــقــیـتآمــیــز بــا تــروریــســم و ایــســتــادگــی در مقابل

تحول بــزرگ جهانی؛ آمــادگــی بــرای همراهی و یــاری

زورگــوی ـیهــای آمریکا از ســوی دیــگــر ،چهره جدیدی

رســانــدن بــه منجی بــشــریــت در موفقیت و پــیــروزی

از جبهه مــقــاومــت را در جــهــان ترسیم ک ــرده اســت.

جهانی!

شکستهای سنگین آمریکا و اسرائیل در منطقه و

ای ــن آم ــادگ ــی بـ ــدون ف ــراه ــم ســاخــتـ ِـن قـ ــدرت و

توانمندی در همه زمینههای مادی و معنوی که بشر
امروز نیازمند آن است ،امکانپذیر نیست .انتظار یعنی
قوی شدن در همه زمینههایی که ایجاد یک انقالب

کافی است خود را برای درک
ابعاد دیگری از اندیشه و معرفت
نجاتبخش انقالب اسالمی و
ارزشهای واالی آن و بهرهبرداری
و بهکارگیری آنها در زندگی و
اداره کشور آماده کنیم .گام دوم
انقالب اسالمی مانند گام اول ،با
تحول علمی و تعالی معنوی آغاز
شده است .اکنون باید با اصالح
فکری و معنوی خود ،به استقبال
نور بشتابیم؛ انتظار فرج ،بدون
تالش برای کسب آمادگی الزم،
از عالئم همان بیماری پنهان
از خود بیگانگی و تنهایی
لیبرالیستی است.

حضور مستشاری سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران
در کرانههای دریــای مدیترانه از دستاوردهای مهم

کرده است و الزمه تحقق خواستههای این بیانیه ،آغاز

انقالب اسالمی است.

نهضتی علمی -اجتماعی و بینالمللی است؛ نهضتی

کــافــی اســت خــود را ب ــرای درک ابــعــاد دیــگــری از

که تمامی آزادیخــواهــان و مسلمین ،بهویژه جبهه

انــدیــشــه و مــعــرفــت نــجــاتبــخــش انــقــاب اســامــی و

مقاومت را بــه تحرکی جــدیتــر هــمــراه بــا راهکارهای

ارزشهای واالی آن و بهرهبرداری و بهکارگیری آنها در

روشن برای پایان دادن به دردهای واقعی بشر دعوت

زندگی و اداره کشور آماده کنیم.

میکند.

گــام دوم انــقــاب اســامــی مانند گــام نخست ،با

ای ــن نهضت عــلــمــی -اجــتــمــاعــی بــایــد در ابــعــاد

تحول علمی و تعالی معنوی آغــاز شده اســت .ا کنون

مختلف نظیر الگوهای معرفتی ،تمدنی ،زیستی و

باید با اصــاح فکری و معنوی خــود ،به استقبال نور

فناوری دارای اندیشهها و راهکارهای نو و برخاسته

بشتابیم؛ انتظار فرج ،بدون تالش برای کسب آمادگی

از مبانی اسالمی و انقالبی و ایرانی باشد .خوشبختانه

الزم ،از عالئم همان بیماری پنهان از خود بیگانگی و

چنین ظرفیتی در میان رهبری و ملت و جوانان ما

تنهایی لیبرالیستی است.

وجود دارد.
شناخت فلسفه وجودی انقالب اسالمی و پیامها

 -۸قوی شدن؛ راه آینده ایران

و ارزشهــا و نمادهای پیشتازانه آن همچون «شهید

مــلــت عــزیــز ایـ ــران کــه بــا انــقــاب اس ــام ــی ،عصر

مطهری»« ،شهید بهشتی» و دیگر علمای راستین و

جدیدی را آغاز کرده ،باید به چارهجویی جمعی بپردازد

نیز سردارانی همچون شهیدان «با کری»« ،همت»،

و با تالش همگانی و قوی شدن در تمامی علوم و فنون

«کاظمی» و «قاسم سلیمانی» و رهنمودهای امامین

و تأمین سازوبرگهای الزم برای مشارکت در این تحول

انقالب ،سرمایهای گرانبها برای جستجو و دستیابی

جهانی ،مهیای حرکت و گام دوم انقالب شود.
خوشبختانه ص ــدور بهنگام «بــیــانــیــه گ ــام دوم
انقالب» ،دورنما و نقشه راه قوی شدن کشور را ارائه

به اندیشه و راهکارهای جدید است.
الزمه انتظار واقعی فرج ،قوی شدن و نقشآفرینی
در نظم و جهان جدید است ،زیرا:

