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بحران کرونا

خوشبختانه صدور بهنگام «بیانیه
گام دوم انقالب» ،دورنما و نقشه
راه قوی شدن کشور را ارائه کرده
است و الزمه تحقق خواستههای
این بیانیه ،آغاز نهضتی علمی-
اجتماعی و بینالمللی است؛
نهضتی که تمامی آزادیخواهان و
مسلمین ،بهویژه جبهه مقاومت
را به تحرکی جدیتر همراه با
راهکارهای روشن برای پایان دادن به
دردهای واقعی بشر دعوت میکند.
این نهضت علمی -اجتماعی باید
در ابعاد مختلف نظیر الگوهای
معرفتی ،تمدنی ،زیستی و فناوری
دارای اندیشهها و راهکارهای نو و
برخاسته از مبانی اسالمی و انقالبی
و ایرانی باشد .خوشبختانه چنین
ظرفیتی در میان رهبری و ملت و
جوانان ما وجود دارد.

 -۱بدون قوی شدن نمیتوان با تنهایی و از خود

متفاوتی جلوه میکند .ما که مسئولیت سیاسی

راهی که امامین انقالب ترسیم کردهاند ،نه راه

بیگانگی مــبــارزه کــرد .باید در «جبهه خــدا» که

و حکومتی داری ــم باید از فریبهای شیطان و

لیبرالها و نه راه تکنوکراتها؛ بلکه راه پیشرفت

همان جبهه والیــت و مــردم اســت ،فشردهتر از

از ســراب «جــاه» و ریاست و از باتالق تشریفات

معنوی و مادی انسانها است که جهان جدید

گذشته ،دور هم جمع شویم .انــواع فاصلههای

و تجمالت فاصله بگیریم .در عرصه اجتماعی
ً
نیز باید کامال از نفوذ و سلطه اندیشه بیمارگونه

تشنه آن است.
در پــایــان بــه خ ــودم و بــرادرانــم ی ــادآور میشوم

غــربزدگــی و خــودخــواهــی و تــکــروی اســت .باید

لیبرالیسم و غــربزدگــی در اداره کشور و زندگی

که شهادت قاسم سلیمانی و احیا گری بعثتگونه

فاصله خویشتن را با «خدا» و «خود حقیقی» کم

خارج شویم و نگاه به آسمان دیگران را به آسمان

تشییع جنازه او ،بانگ جرس و نوید حرکت و آغازی

کنیم؛ بــرادری ،ایثار و گذشت را تقویت و مهمتر

خدا و مردم خود تغییر داده ،از شیطان مجسم

از آن به محرومین و ضعفا رسیدگی کنیم .الزمه

و ظالمان و مفسدان کــه در رأس آنهــا هیئت

فراخوان
بر تحوالت جدید جهانی بود .این شهادت،
ِ
ملت ایران ،برای جهانیسازی نهضت خود و بهمنزله

تحقق این مهم ،آغــاز نهضتی علمی ،اجتماعی

حا کمه آمریکا ،رژیــم اشغالگر قــدس و انگلیس

خــون ت ــازهای در شــریــان ملت مــا در نخستین سال

و بینالمللی است که از تغییر نگاه به انسان تا

هستند دور شویم و در منطقه ،اخــراج آمریکا و

گــام دوم انــقــاب بــه شــمــار مـیآیــد و ایــنــک بــا شیوع

تغییر سبک زندگی را در بر میگیرد .در حقیقت،

استقالل همه کشورها از هرگونه سلطه استکباری

جهانی بیماری کرونا و عیان شــدن بیماری پنهان

ـاری معنوی و م ــادی» مـیتــوانــد شعار
«م ــردمی ـ ِ

را اولویت سیاست خارجی خویش قرار دهیم.

روحی و فکری بشر ،مسئولیت ملت تاریخساز ایران

 -۳بــدون قــوی شــدن نمیتوان موفق به مــبــارزه و

و دستگاههای دولتی و نیروهای انقالبی و مردمی،

زیانبخش را از میان بــرداریــم؛ چرا که محصول

این نهضت اجتماعی باشد .این نهضت علمی
اجتماعی انــســانــی ،متکی بــه نــگــاه جــدیــدی به

جهاد با شیطان درون و بــرون شــد .بــرای نبرد

انسان اســت« :انسانیت خدامحور با عقالنیت

با شیطان باید به ســاح علم و فناوری و تقوی

به امید تحقق فرج قائم آل محمد؟لص؟ در سایه

فــطــری و ن ــه عــقــانــیــت ابـ ـ ــزاری» ک ــه ب ـهعــنــوان

و اخــاق ،تجهیز شویم .ما باید امــروز در زمینه

لطف الهی و روشنی چشمان امــت اسالمی ،بهویژه

جایگزین اومانیسم ،قــادر است مشکل تنهایی

هوش مصنوعی ،کامپیوترهای کوانتومی و  G5و

ملت فــدا کــار و خــانــوادههــای شهدای ارجمند دفاع

تکنولوژی هوافضا با سرعت روزافزون حرکت کنیم

 -۲الزمــه «فــرج» و گشایش امــور ،فاصله گرفتن از

و همزمان مراقب باشیم دوباره زرقوبرق فناوری

چهل ساله ملت ایــران و کشورهای محور مقاومت،
به جمال نورانی حضرت مهدی ّ
عجل اهلل تعالی فرجه

شیطان است .شیطان برای افراد در لباسهای

ما را به دامن یک تکنوکراتیسم جدید نیندازد.

الشریف؛ إنشاءاهلل.

انسان را مرتفع سازد.

افزون شده است.
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