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 و مجروح ی زخم ی کریبا پ دیجد یجهان پس از کرونا؛ جهان
 

 مصلحت نظام صیمجمع تشخ ریو دب ع()نیو اقتصاد دانشگاه جامع امام حس تیریمد دانشکده  یعلم ئتیعضو ه ؛ییرضادکتر محسن 

 1399فروردین  14

 

 

؟ چون ساختار  خواهد ماند. چرا   ی جهان باق  کریآن بر پ  یامدهایاز کرونا و پ  یزخم ناش  یکرونا سرانجام خواهد رفت ول

  رییساختار تغ  نی آن را ندارد، طبعاً ا  عیوس  ی امدهایزخم و جبران پ  نی درمان ا  ی برا  یتوان کاف  ،یالملل کنون  نی قدرت ب

 خواهد شد. داریپد  دیجد یخواهد کرد و نظم

 

  ی بهره بردار   یها به درستاز آن فرصت  ایآ   یخواهد شد. ول  دایپ  تیبشر  قیعم  یدردها   میترم  یبرا   ی فرصت  بیترت  نی ا  به

 بود.  میخواه خ یو تکرار تار یدوباره شاهد فرصت سوز  ایخواهد شد 

 

از گذشته در صحنه    تری قو  نیو چ  ایآس  گرید  یو از سو   شودی م  فیضع  کا،یاروپا و امر  یعنیغرب    کسویاز    ندهیآ  در

و   ایآس ا یآ ی. ولشودی از غرب به شرق منتقل م ی اقتصاد ی از قدرت و برتر ی بخش اعظم جه،یخواهند بود. و در نت

فعال نخواهد شد؟   نیداشته باشند؟ و شکاف هند وچ ستمی دوم قرن ب مهیهمچون غرب در ن یقادرند اوالً انسجام نیچ

 به وجود آورند؟  سمیبرالیو ل سمیمتفاوت از اومان یو معرفت یپشتوانه فلسف توانندی م ایآ اًیثان

 

از دست رفته را به    تی(، معنو۵g)  یج   ویو فا   یکوانتوم   یوترها یو کامپ  یدر هوش مصنوع   شرفتیقادرند در کنار پ  ایآ

 یریشاهد شکل گ ۲۱در قرن  ایهستند؟ آ یالملل نیب ینظام اقتصاد کی جادیقادر به ا ایبرگردانند؟ آ تیجامعه بشر

  ست یما چ ی نظام و انقالب اسالم ران،یملت ا ی شارویپ تدا یبود؟ فرصتها و تهد م یخواه  یو شرق ییایتمدن آس یبرتر

.  طلبدی را م یگفتمان مل  کی است که  ی مهم ی پرسشها نهایا رند؟ یبرعهده بگ توانندیرا م یو ملت و نظام ما چه نقش 

 به آن پرداخت: یمل شیپو  نیدر ا  توانیوجود دارد که م  یخصوص نکات مهم نی حال، در ا ن یدر ع
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 تر از »کرونا«خطرناک -1

  ی انسان را آلوده، تنفس را با مشکل مواجه نموده و بعضاً به مرگ آدم  یه یخطرناک است که ر  یمار یب کی کرونا

را به دنبال   یون یلیم یهاتیو مبتال شدن جمع یفاجعه انسان کی  ۱۳۹۹شده تا خرداد  ینیبش یو آنگونه که پ انجامدیم

 خواهد داشت.

 

  ی اریرا تکان خواهد داد. از دعا گرفته تا هم  ت یکه قلب بشر  د یآی به وجود م  یو جسمان  ی فاجعه درمان  کی   کطرف ی  از 

 .میمردم جهان بشتاب یار یابتدا به کمک هموطنانمان و سپس در صورت امکان به    دیبا ،یالملل  ن یو ب یمل

 

 ه ی. »سرماکندی م   یبشر است را پرده بردار  یتمدن فعل  «یو فکر  یباطن  ی ماریکه »ب  یگرید   یماریکرونا ب  گر،ی د  یسو   از

و   ی اجتماع ،یروابط انسان نیها، جوامع، احزاب و همچنو جانِ دولت شه یغرب«، باطن و روح و اند  سمیبرالیو ل یدار 

در حال رشد و   رآشکاریو غ یها به صورت پنهانسال یول دهو آلوده کر اهیو غرب زده را س یجوامع غرب یاسیس

نجات   یمار یب نیو از ا  ستادندیا ی ماریب نی در مقابل منشأ ا یاد یز یهاها و جنبشگسترش بود. گرچه افراد، گروه 

 نبوده است.  ادیتعداد آنها به نسبت کل، ز یول افتند،ی

 

و   یابتدا با سرکوب نظام شیل پسا کصد یاز حدود   رانیشد؛ در ا  رانیاز جمله ا  یوارد جوامع اسالم یحت  یمار یب نیا

باورها، سبک   ها،شه یو قدرت نرم، وارد صحنه شدند و افکار، اند یها بعد به صورت اعتقادقدرت سخت و سال 

قرار داد. در منطقه، چون سلطه و   ر یتحت تأث ی به کل ا ر یمانند نهاد خانواده و شهرساز  یاجتماع  ی وندهایو پ ی زندگ

اشغالگر قدس در منطقه و   می رژ سیو تأس ینظام گاه یدهها پا سیو تأس ی با زور نظام تند،دانسی نم ی قدرت نرم را کاف

  ی هابردند و راه   نیرا از ب  یاز غربزدگ  ریغ  یراه  یریها، امکان شکل گدولت   یو ادار  یاسینفوذ گسترده در ساختار س

 را مسدود کردند.  ییرها

 

نفوذ کرد.  یدر اکثر جوامع بشر  شیکماب ریتر از کرونا، در دو سه قرن اخخطرناک یو اعتقاد یباطن یمار یب نیا

  ی اجازه اشکار ساز غاتیو تبل  یزرق و برق فناور یشکل انرا رسوخ دادند. ول یبدتر ی اسالم  یمتأسفانه در کشورها 

  ندهیآ یهاو بدهکار کردن نسل  یهدارد؛ از بحران بد  یاد یز  ادابع یماریب ن ی. ادادیبدتر از کرونا را نم یماریبه آن ب
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در جهان ادامه   یخشونت ورز  زیسخت ن یروزها نیهم یسابقه )که ط یترور و خشونت ب ،یجنگ اتیگرفته تا جنا

 وغرب زده.  یدر جوامع غرب  ی اله تیاخالق و معنو یدارد(، تا فروپاش

 

از   شی. بابندیی نم ی اوری یسر داده اند ول  ی کمک خواه ادیفر کا یاروپا و امر یهاابانیمردم در کوچه و خ امروزه

  ی اعتماد هستند. چرا؟ علت ب  ی ب شانیهابه اقدامات دولت  ، یاقتصاد شرفتهیو پ ی صنعت یشصت درصد مردم کشورها 

و تکبر و   کطرف یاز  ی اجتماع یزه شدن جوامع، گسستگ یها در مقابل کرونا، گسستن بشر از خدا، اَتُمانسان  یکس

 بشر« است.  یی»تنها نهایهمه ا   جهیاست، که نت یها و رخت بر بستن کرامت انسان و دولت  استمدارانید ساستبدا

 

جسم فاقد   ک یخودخواه و متکبر، به  یاستمدارانیو با دارا بودن س گران یبا د  ی معنو وند یبدون خدا و بدون پ انسان

  ی باطن یمار یاز ب یی. اکنون کرونا، با رونمادودی شده است که از صبح تا شب به دنبال نان م  لیتبد  تیو هو  قتیحق

در جهان غرب را آغاز نموده که ممکن است   یترقیعم یدادهایرو یریگشکل  ،یماریغرب و با فعال کردن آن ب

 تر شود.گسترده  ندهیابعاد آن در آ

 

جسم فاقد   ک یخودخواه و متکبر، به  یاستمدارانیو با دارا بودن س ران گیبا د  ی معنو وند یبدون خدا و بدون پ انسان

  ی باطن یمار یاز ب یی. اکنون کرونا، با رونمادودی شده است که از صبح تا شب به دنبال نان م  لیتبد  تیو هو  قتیحق

در جهان غرب را آغاز نموده که ممکن است   یترقیعم یدادهایرو یریگشکل  ،یماریغرب و با فعال کردن آن ب

 تر شود.گسترده  ندهیابعاد آن در آ
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 یفاجعه انسان -۲

روزها که در   نی بشر است. ا ییو غرب زده، تنها  یجوامع غرب یو اعتقاد یباطن  یماریعوارض ب نیاز مهمتر یکی

  ی مار یب نیدرباره ا  یآغاز خودآگاه نی و ا برندی م یآن پ یو تلخ  ییتنها نی به ا مانند،ی سراسر جهان همه در خانه م 

در خود   یگر ید ی طوالن یفاصله اجتماع  ک یجهان را به    ممرد ، یکرونا با فاصله انداختن اجتماع روسیپنهان است؛ و 

  زه یکه جوامع را اتم یتمدن یاز کرونا د،ینکن تیاز من شکا دیگویکرونا م روسیو قت،یآگاه کرده است. در حق

 .دیکن  تیخودتان فاصله انداخته، شکا قتیو حق تیشما و معنو نی و ب یکرده، خانواده را متالش

 

به جان   کنند؛ی م دا یو به حال خود وقوف پ نندیبی ها در سراسر جهان اخبار منتشره در بحران کرونا را مانسان  اکنون

  از یکشورها، دعوا کردن بر سر چند بسته پ نیتری از صنعت ی ک ی یهادر فروشگاه  یدستمال کاغذ کی  یهم افتادن برا 

دستگاه   دنیرها کردن، کش  مارستانهایب ی را بدون همراه در راهرو ندسالم مارانیکشورها، ب نیتراز مرفه  ی کیدر بازار 

جنازه،   عییها بدون تشکشورها، رها کردن مرده  ی برخ یها مارستانیصورت سالمندان و قطع آن در ب ی تنفس از رو

 .کندی م ییانسان را رونما  ییتنها زیاز هر چ شینامعلوم، ب یکس و کار و قبرها  ی ب یها  یخاکسپار

 

آنها را در مقابل ارزشها و   فهمندی م یآنها را رها کردند و به زود شانیکه چرا دولتها کنندی از خود سوال م مردم

  ی مردم برا  ا یمردم است و   یاقتصاد برا   ؟یآزاد  یبشر برا  ایبشر است و  ی برا یکردند. آزاد  یقربان مسیبرالیل ی باورها

 اقتصاد؟

 

به  دیبرسند که خودشان با جهینت نیخود را احساس خواهند کرد و ممکن است به ا ییتنها شیاز پ شیجهان ب مردم

 باشد. شرفتهیپ یو اقتصادها  یصنعت ی در کشورها یآغاز اعتراضات اجتماع تواندی م  نیفکر خود باشند و ا 

 

از   ی ااز کنترل غرب خارج خواهد شد. پاره  ، یباطن یمار یفعال شده ب ی امدهایپ یول شودی کرونا کنترل م باالخره 

بر چهره   ،یبدتر از تبعات جنگ جهان  ،یاز آنها از جمله آثار فاجعه انسان یبعض کنیقابل کنترل هستند، ل امدها،یپ

 خواهد ماند. یباق ی غرب  یهاتحکوم
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 هاعکس العمل دولت -3

به غرب   یدوقلو و لشکرکش یهااز جمله انفجار مشکوک برج  دادی رو ن یدو دهه گذشته و در چند  ی ط هایی کایآمر

  ی نمودن عربستان برا   ک یو تحر  ه، یشده غرب به عراق و سور   تیترب  انیداعش و هجوم شورش  سم یترور  دیتا تول  ا،یآس

  ه، ی عراق، سور ی هاملت  یستادگ یبرسانند، اما ا نرا به قله قدرت مسلط جها کا یتالش کردند که آمر من،یحمله به 

 هدف، ناکام ساخت.  ن ی آنان را در تحقق ا ران،یو لبنان، ودرراس انان ملت ا منی

 

بحران    نیکار آمد اما امروز با بزرگتر  یکرد، رو   میرا دوباره اول خواه  کایامر  نکهیبا شعار ا  کایآمر   یجمهور فعل  سیرئ

که دهها هزار مردم مبتال به کرونا را رها کرده و قصد حمله به عراق را دارد تا   یمواجه شده، به طور  کایآمر  خ یتار

 را منحرف کند.  یافکار عموم

 

و   یآزاد  ،ییکایآمر یهاو ارزش  ی دار  هی و فرهنگ سرما سمیبرالیل شهیو اروپا بلکه اند کای نه فقط قدرت آمر کرونا

خواهد   فیالملل آنان را تضع نیو روابط ب تیروبه رو کرده و اقتصاد، امن یرا با چالش بزرگ ییکایآمر یدموکراس

 کرد.

 

کرد  یادآور یباشد، با هجوم خود، به بشر  یعیجهش طب کیمحصول  ایساخته دست بشر بوده  نکهیفارغ از ا کرونا

 که:

  ک ی بودن  یصنعت ایمربوط است و ثروتمند بودن  تیبشر ی. مشکالت بشر به تمامستین نی انسان، مالک کره زم -

 .سازدی محفوظ نم ن،یدر کل زم یکشور، آن را از خطرات جار 

 

ماسک، دستکش   نیتأم یبرا  گریور د جمه یبا رؤسا کایهمچون آمر یجمهور قدرت بزرگ سیرئ یتماس تلفن -

 کنند. یزندگ  توانندی نم ییبزرگ هم به تنها یهاقدرت   یآن است که حت انگریب …و

 

 هستند.  کی او شر یپدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و دوست در زندگ  ست؛ین یقادر به زندگ  ییبشر در تنها -

 

 برقرار کند. یقیو حق داریپا یرابطه   گرانیبا خود و د تواندی که بدون خدا نم رسدی م جهینت نی انسان به ا -
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و   یآزاد  ،ییکایآمر یهاو ارزش  ی دار  هی و فرهنگ سرما سمیبرالیل شهیو اروپا بلکه اند کای نه فقط قدرت آمر کرونا

خواهد   فیلملل آنان را تضعا نیو روابط ب تیروبه رو کرده و اقتصاد، امن یرا با چالش بزرگ ییکایآمر یدموکراس

 کرد.

 

و   یو اقتصاد  یاسیدر ارزشها، نهادها، نظم س رییتغ د، یجد ی زندگ طیفهم و درک و مح  نیبشر به چن ی ابیدست یاقتضا

»جنبش   کیمهم بدون  نیاست که ا  د«ی جد یشناختن ارزشها  تیمیالملل« و »به رس نی ب دیکالم، »نظام جد کیدر 

را   ی الملل  ن یب ی جنبش اجتماع نیچن تیو هدا  جاد یا تیغرب ظرف ا یحال آ ن ی. با ا ستی ممکن ن « یالملل  ن یب ی اجتماع

  ت یزردها در فرانسه نشان داد غرب فاقد ظرف قهیجل یدار  ه یو جنبش ضد سرما تیدارد؟ جنبش ناکام ضد وال استر

که تحوالت بزرگ ِ پس از   یطانیش یهادست ایآ گرید ی فرانسه است. از سو ریانقالب کب هیانقالب شب کیخلق 

خواهند    یرا در جوامع غرب   ی تحول  ن یکردند، اجازه چن  تی اول و دوم را در درون جامعه غرب هدا   ی جنگ جهان  انیپا

 ست؟ یچ ی طیشرا نیانقالب در چن  یروهاین فهیوظ ژهیملت و نظام ما و بو  فهیداد؟ وظ

 

 

 و راهکارها یاسیس اناتیجر -4

  یی چند حفره معنا  ی خواهند شد ول  دار دان یم  گر یها بار دعقب خواهد رفت و انسان  گر،ی د  ی حکرونا چند صبا  دیتردیب

  دار یکه با کرونا پد یبشر وعدالت وکرامت انسان ییتنها ژهیبه و ،یو چند گسل فعال شده اجتماع یدر جوامع بشر 

  ه ینظام سرما   نی گزیجا   ینظام عادالنه و انسان  کی. چگونه  ماندآن، پابرجا خواهد    یبرا   یجد   ییجوبه چاره   از یشده و ن

 بشر درمان گردد؟ یاصل   یکالم، چگونه دردها ک یشود و در  یدار 

 

کرد که   میبه سه گروه تقس توانی هستند را م  تیو متفاوت بشر دیعصر مدرن، که نگران آغاز عصر جد  شمندان یاند

ممانعت به    ش یخو  قتیو بازگشت انسان به حق  ی انتحول جه  ک ی  ی ریاز شکل گ  کنندیمتأسفانه هر سه گروه تالش م 

 عمل آورند:
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  ی تر از کرونا سرپوشخطرناک یمار یب نیمسکن و آرامبخش بر ا  یچند دارو  زیدارند با تجو یگروه نخست سع -

 بگذارند.

 

  ی انسان  زیفاجعه آم ریعمق تأث  گذارندی ناآگاهانه، نم ایکرونا اشاره کرده، آگاهانه  یو اقتصاد یاسیصرفاً به آثار س لذا

 آشکار گردد. یآدم قتیو مدرن بر روح و جان و حق یصنعت یا یدن یو اجتماع

 

از شدت   ی ریجلوگ یبرا  کا یآمر یو هم در عمل، فعال شده اند. از جمله کنگره  یپرداز ه یگروه، هم در نظر  ن یا

معتقدند  زیحال، خود آنها ن نی کرد، اما در ع ب یتصو یدالر  ونیلیوام بزرگ دو تر  کی  ،یو رکود اقتصاد یکاریب

 .ستیها ساخته ناز دست دولت یبدون کمک مردم، کار 

 

با بحران پس از کرونا مواجه    قاًیاست که عم  یامنطقه  نی وجود ندارد لذا اروپا اول  زیوام ن  نیمنبع تأم  نیاروپا که هم  در

 .شودیم

 

  زم یونیبا اردوگاه صه شتریآنهاست و ب  یکرونا به سو  یو پندم  ک یولوژیب یگروه دوم که انگشت اتهام دستکار -

به   ینظم فعل یکه پس از فروپاش دیجد ینظم جادیکرونا و ا هیعل  روزیپ یبا نفوذ در کشورها کنندیمرتبطند، تالش م

و عادالنه    ی نظم انسان  ک یبشر و    ی در زندگ  یتحول واقع   ک ی   ع خود ادامه دهند تا بتوانند از وقو  اتیبه ح  دیآی وجود م

 کنند. ی ریالملل جلوگ  نیدر روابط ب

 

  ی هاهستند که توسط نومحافظه کاران، بوش را بر سر کار آوردند و انگشت اتهام انفجار در برج  یهمان گروه نهایا

  ی ست ینویصه -  ییکایآمر  نیبه عراق و افغانستان بودند و نتوانستند نظم نو  یدوقلو به سمت آنهاست و عامل لشگرکش

اند  امروز دوباره به راه افتاده و فعال شده   نهایمواجه شدند. ا  کستکنند و در آن پروژه با ش  جادیا  خواستندی را چنانکه م

به نظم مطلوب خود سوءاستفاده نموده، اجازه ندهند   یدهشکل  یکرونا، برا  وعیشده پس از ش داریتا از فرصت پد 

 و به درمان آنها بپردازد. شدیاندیخود ب ی اساس ی به دردها تیبشر

 



 

 15 از  8 صفحه  

 

  یی واپسگرا تیگرفته تا تقو یتمسک به گوساله سامر هیشب بندهیمذاهب فر جادیهستند که از ا یگروه سوم کسان -

 اند.   ییانسان از تنهاخروج   یکاذب، در تالش برا  یتهایو هو یستیونالیناس

 

 م؟یکرد و از کجا شروع کن د یبا چه

 

متعال و مردم   یعصر حاضر، جز با استمداد از خدا  تیبشر  قیعم ی دردها ی برا ییآن است که چاره جو قتیحق

  یبرا  شرفتهیپ یبشر و فناور یبزرگ در مواجهه با کرونا نشان داد که عقل ابزار  یهاقدرت  صالِی. استستیممکن ن

طرف و   ک یاز  ت یو هو تی و معنو یاله اتو نج  ت یبه هدا یو تمدن بشر  کندی نم تیاو کفا ی ویسعادت دن نیتأم

با خود   یو حت گرانیبا د توان ی است. بدون ارتباط با خدا نم ازمندین گرید ی از سو یحضور مردم و انسجام اجتماع 

متعال در کنار   یارتباط صادقانه با خدا  ،یینهااز ت ایآوردن مردم دن رونیارتباط برقرار کرد. رمز ب شیخو یِقیحق

 و فناورانه است. یدما یشرفتهایپ

 

 

 ییانزواگرا ایو  یانسان دیجهان جد -۵

  ی و فکر  ی فعال شده و جرقه خورده باطن ی ماریکرونا و ب یاسیو س یانسان ،یاقتصاد یامدها یاست که پ ن یا  تیواقع

  دیمنتقل خواهد شد. جهان جد   ایبه شرق و آس  یالملل  نیب  ی و اروپا خارج خواهد شد و باز   کایاز کنترل امر  یجهان غرب 

  افت یخواهد بود و ظلم و فساد ادامه خواهد    یگریبه شکل د  خ یرتکرار تا   ای  دی رقم خواهند زد. جهان جد  هایی ایرا آس

را   یانسان  دیجد  یایدن کی  یانسان یهاها و نهضت و با جنبش شوندی و عدالتخواهان وارد صحنه م خواهانیآزاد ایو 

 . سازندیم

 

ها  قرن  ایدر آس یران یا ،یهند ،ینیچ ،یبزرگ اسالم  یهااز غرب دارد؛ تمدن  یتربزرگ  ار یبس یتمدن تیظرف ایآس

ساخته شود و تمدن غرب اگر   یجهان یتمدن با برتر  کی که  شودی سبب نم یی به تنها نی ا یداشته است. ول انیجر

شکل    دی جد  یرقابت  یشک فضا  ی. بدهدی ادامه م  مبارزهتوازن با شرق به    یبرا   یخود از تن به در اورد ول  یبرتر  یردا 

 .شودی در جهان آشکار م ید یجد داتیفرصتها و تهد ن یو بنابرا ردیگیم

 



 

 15 از  9 صفحه  

 

نقش    تیآن، ظرف  یانقالب  یو روشنفکران و علما   شمندانیو اند   رانیملت پر افتخار ا  ،یریخط  یبرهه   نیدر چن  دیتردیب

ملت ما، چه قبل از اسالم و چه پس از آن، نشانگر    یخ یدارند. سابقه تار  دی نظم و جهان جد  جادیرا در ا   یمؤثر   ینیآفر

و نماد ارزشها    دیجد   ی دئولوژینظم و ا   ک یاز چهل سال است که ملت ما پرچم    شیب  گرید   یاست. از سو   ییتوانا  ن یا

را آغاز کرده است؛ از   یو فرهنگ و تمدن غرب شهیاند هی و مقابله عل یروشنگر کیرا برافراشته و  ،یو فرهنگ انسان

  ی جد تبا مشکال ایو آنها را در منطقه غرب آس ستاده یا  ییکا یو استکبار آمر زمیونیصه ات یطرف در مقابل جنا کی

 را به وجود آورده است. یا برنده  شیپ یتیو امن یدفاع ،یاسینظامات س گرید  یمواجه کرده و از سو 

 

  ی اقتصاد قو  ک ی م یو ما هنوز نتوانسته ا کنندیکه غربزده ها در اقتصاد و فرهنگ ما مقاومت م میکنی اذعان م  البته

انقالب    یروها یو البته ن  زدی ری فرو م   یبه زود   ی ان اقتصادپشتوانه آن اخاللگر  ی. ولمیدر جامعه مان بنا کن  یرانیا  یاسالم

 آنها ادامه دهند.  هیتر به مبارزه خود علی قو شهیتر و اند یبا پشتوانه علم  دیبا

 

جوامع    یباطن  ی ماریب  یمنشأ اصل   یآن، با دست گذاشتن رو   میو حک  ی انقالب  یو رهبر  یما به برکت انقالب اسالم   ملت

 ادامه داده است. یسطح جهان ی چهل سال است که به مبارزه خود در داخل و منطقه و حت بیو غرب زده، قر  یغرب

 

بشر   یواقع  یدردها  یو دست رو ندیایو پس از کرونا به صحنه ن ،یکنون طیدر شرا توانندیملت و نظام ما نم نیبنابرا

 نگذارند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 از  10 صفحه  

 

 دیساختن جهان جد یدر انسان یالملل  نیب ینینقش آفر -۶

  ی هانهیو زم  یبزرگ انسان  یهات یاز ظرف  یبوده اند، با برخوردار  یبزرگ   یکه صاحب تمدنها  رانیملت ا  رسدی نظر م  به

( و با استفاده از  دانندیم یمانیقاسم سل کی )که هر کدام خود را  یران یا رتمندیبا کمک جوانان غ تواندی م ،یخ یتار

  د ی در شکل دادن به نظم و جهان جد ی بدون تعصب، نقش مؤثر یشناس بیآس کی تجربه چهل سال گذشته و البته با 

 داشته باشند. ی سطح جهان یدر داخل کشور و منطقه و حت 

 

  ی هانهیو زم  یانبزرگ انس  یهات یاز ظرف  یبوده اند، با برخوردار  یبزرگ   یکه صاحب تمدنها  رانیملت ا  رسدی نظر م  به

( و با استفاده از  دانندیم یمانیقاسم سل کی )که هر کدام خود را  یران یا رتمندیبا کمک جوانان غ تواندی م ،یخ یتار

  د ی در شکل دادن به نظم و جهان جد ی بدون تعصب، نقش مؤثر یشناس بیآس کی تجربه چهل سال گذشته و البته با 

 داشته باشند. ی سطح جهان یدر داخل کشور و منطقه و حت 

 

  ی به همان سرنوشت م،یفعاالنه مشارکت نداشته باش نده،ینظم و جهان آ جادیاست که اگر در ا  نیموضوع مهم ا  کی

  ی شد؛ اوالً تمام لیتحم ران یاول و دوم به ا یجهان ی هابزرگ مانند جنگ ی دادهایشد که پس از رو م یدچار خواه

  ی هاالملل )برابر تجربه   نیب  ی در ساختار قدرتها   رییتغ  رگونهه  اًیداد و ثان  میرا از دست خواه  یانقالب اسالم   یدستاوردها

و بعد از   سیانگل ی پا یاول جا ی بعد از جنگ جهان نکهیبر کشور ما خواهد گذاشت. کما ا  یاد یز راتی( تأثیخ یتار

 .میدر غارت کشورمان باز شد و در هر دو ضرر کرد کایدوم دست امر  ی جنگ جهان

 دارد.  یمنطقه و جهان بازم ندهیدو دهه آ  ریکم نظ یهاما را از فرصت  ،ین یعدم نقش آفر گری د یسو  از

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 از  11 صفحه  

 

 ندهیآ نیدکتر ؛یانتظار واقع -۷

و    اتیآ   نهایا  دیفرمایو م  کندی را پس از مرگش، زنده م  ن یکه خداوند، زم  کندیم  دیمتعدد تاک  اتیدر آ  میکر  قرآن

 .کندی دعوت م دنیشیهستند که انسان را به تفکر و اند  یی هانشانه

متأسفانه    یپس از مرگ آن( به ظهور امام عصر )عج( اشاره شده است، ول  نیقرآن )زنده کردن زم  اتیآ  نیا  ریتفس  در

 است.  دهینگرد نییتب ی به خوب ی فلسفه انتظار در جوامع اسالم

 

  ی رساندن برا  یاریکردن و    یهمراه   یبرا   یآمادگ  ؛یتحول بزرگ جهان  کی   یبرا   افتن«ی  ی»آمادگ  یعنی   یواقع   انتظار

 .تی بشر یمنج  یروزیو پ تیموفق

 

  ازمند یکه بشر امروز به آنها ن یو معنو  یماد یهانه یشدن در همه زم یبدون فراهم ساختنِ قدرت و قو  یآمادگ  نیا

 دارد. ازیبه آن ن یانقالب جهان کی  جادیکه ا ییهانه یشدن در همه زم یقو  یعنی. انتظار  ستین ریاست، امکانپذ

 

  ن یمنوط به فراهم شدن ا ست،یموعود )عج( ن یکه جز مهد یجهان ریانقالب بزرگ و فراگ نیواقع، ظهور رهبر ا  در

 است.  یفاتیدعوت تشر کی  ،یو معنو یماد یرساندن به اوست. دعوت از امام با دست خال  یاری یبرا  یآمادگ

 

انقالب و ملت سرافراز    نیکه امام  ییهای ستادگیآغاز شد و با ا  ی آمادگ  نی تدارک ا  ران،ی در ا   ی انقالب اسالم  یروزیپ  با

 است.  افتهیجهان از خود نشان دادند، تاکنون ادامه  نیاطیدر مقابل ش ران یا

 

و  امبریپ میو تعال انقالب، گسترش معارف اسالم و قرآن یهاملت ما بر سر آرمان  یستادگ یانقالب و ا نی آثار ا از

 )عج( در جهان است. یو فکر و رسم و عطر نام حضرت مهد ادیو  نیمعصوم

و   سمیبا ترور زیآم تیو مبارزه موفق کسو یاز  ن یشکوهمند اربع ییمایدر راهپ انیعیش می اجتماع عظ ر،یاخ یسالها در

کرده   میاز جبهه مقاومت را در جهان ترس یدی جد یچهره  گر،ید یاز سو  کایآمر یهایی در مقابل زورگو یستادگیا

 است.

 



 

 15 از  12 صفحه  

 

  ی هادر کرانه  رانیا یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس یدر منطقه و حضور مستشار لیو اسرائ کایامر نیسنگ یهاشکست

 است.  یمهم انقالب اسالم ی دستاوردها گری از د ترانهیمد ی ایدر

 

آن و   یواال یهاو ارزش  یو معرفت نجات بخش انقالب اسالم  شهیاز اند یگریدرک ابعاد د یخود را برا ستیکاف

 .میو اداره کشور خود آماده کن ی آنها در زندگ ی ریو به کارگ یبهره بردار 

 

و   یبا اصالح فکر دی. باشودی آغاز م یمعنو  یو تعال یتحول علم  کیمانند گام اول، از  ی دوم انقالب اسالم گام

پنهان   ی ماریالزم، از عالئم همان ب یکسب آمادگ ی. انتظار فرج، بدون تالش برا میخود، به استقبال نور بشتاب یمعنو

 است. یستیبرال یل ییو تنها  یگانگیاز خود ب

 

 

 رانیا ندهیشدن؛ راه آ یقو -۸

با تالش   دیبپردازد. با یجمع ییبه چاره جو  دیرا آغاز کرده، با یدی عصر جد ،یکه با انقالب اسالم رانیا زیعز ملت

  ی ا یمه ،یتحول جهان  ن یمشارکت در ا  یالزم برا  یسازوبرگها نیعلوم و فنون، و تأم یشدن در تمام ی و قو یهمگان

 .باشدی گام برداشتن در گام دوم انقالب م

 ا را ارائه کرده است.شدن م یگام دوم انقالب«، دورنما و نقشه راه قو هیانی صدور به هنگام »ب خوشبختانه

 

 است.  ی الملل  نیب یاجتماع  ینهضت علم کیآغاز   ه،یانی ب نی ا  یهاتحقق خواسته  الزمه 

  ی تر همراه با راهکارها  یتحرک جد  ک یجبهه مقاومت را به  ژهیبه و نیو مسلم خواهانی آزاد ی نهضت، تمام ن یا

 .کندی بشر، دعوت م  یواقع یدادن به دردها ان یپا یروشن برا 

 

شدن ما را ارائه کرده است. الزمه تحقق   یگام دوم انقالب«، دورنما و نقشه راه قو هیانی صدور به هنگام »ب خوشبختانه

  ن یو مسلم  خواهانی آزاد  ینهضت، تمام  ن یاست. ا  ی الملل  نی ب  ی اجتماع  ینهضت علم  کی آغاز    ه،یانیب  نی ا  یهاخواسته 



 

 15 از  13 صفحه  

 

بشر،   یواقع  یدادن به دردها  انیپا یروشن برا  یبا راهکارها  هتر همرا  یتحرک جد کی جبهه مقاومت را به  ژهیبه و

 .کندی دعوت م

 

و   هاشه یاند  ی دارا یو فناور ی ستیز ،یتمدن ، یمعرفت یالگوها ریدر ابعاد مختلف نظ دی با ی اجتماع ینهضت علم ن یا

و ملت   یرهبر  انیدرم یتیظرف ن یباشد. خوشبختانه چن یران یو ا  یو انقالب  یاسالم  ینو و برخاسته از مبان ی راهکارها 

 وجوانان ما وجوددارد. 

 

  ی بهشت   د یشه  ،یمطهر   دیآن همچون شه  شتازانهیپ  یها و نمادهاو ارزش   هاامیو پ  یانقالب اسالم   یفلسفه وجود   شناخت

  ن یامام  یو رهنمودها   اهیمانی و قاسم سل  یهمت، کاظم  ،یباکر  دانیهمچون شه  یسرداران   زیو ن  نیراست  یعلما   گریو د

 است.  دیجد  یو راهکارها  شهی به اند یابیجستجو و دست یگرانبها برا  ی اه یانقالب، سرما

 

 : رایاست، ز   دیدر نظم و جهان جد  ی نیشدن و نقش آفر  یفرج، قو  یانتظار واقع  الزمه 

 

 مبارزه کرد. یگانگیو از خود ب ییبا تنها توانی شدن نم ی بدون قو -۱

 

بخش    انیز   ی ها. انواع فاصله میتر از گذشته، دور هم جمع شوو مردم است، فشرده   تیجبهه خدا که همان جبهه وال  در

. میرا کم کن  «یقیو »خود حق  "خدا"و فاصله انسان با    میاست را بردار  یو تکرو  یو خودخواه   یکه محصول غربزدگ

 .میکن یدگ یو ضعفا رس نیمحروم ه نموده و مهمتر از آن، ب تیو گذشت را تقو ثاریا ،یبرادر 

 

  ی سبک زندگ   ریینگاه به انسان تا تغ  رییاست که از تغ  یالملل  ن یب  یاجتماع  ینهضت علم   کی مهم، آغاز    نی تحقق ا  الزمه

 باشد.  ینهضت اجتماع نیشعار ا  تواندیم  "ی و ماد یمعنو  یار یمردم " قت،ی. در حقردیگی را در بر م

 

  ی فطر  تیخدامحور با عقالن تیبه انسان است و آن انسان  د ینگاه جد کیبه   یمتک ،یانسان یاجتماع  ی نهضت علم ن یا

 انسان را مرتفع سازد.  یی قادر است مشکل تنها سم،یاومان  نیگز یاست که به عنوان جا ی ابزار  تیو نه عقالن

 



 

 15 از  14 صفحه  

 

 است.  طانیامور، فاصله گرفتن از ش شی الزمه »فرج« و گشا -۲

 

  ی ها ب یاز فر دی با میدار  یو حکومت یاسیس تی. ما که مسئولکندی متفاوت جلوه م یهر کس در لباس  یبرا طانیش

کامالً   دیبا زین ی. در عرصه اجتماع می ریو تجمالت فاصله بگ فاتیو از باتالق تشر استیو از سراب »جاه« و ر طانیش

  گران ی. نگاه به آسمان دمیخارج شو  یور و زندگاداره کش رد  یو غربزدگ سمیبرالیل مارگونهیب شهیاز نفوذ و سلطه اند 

 .میده رییرا به آسمان خدا و مردم خودمان تغ

 

هستند دور    س یاشغالگر قدس و انگل  م یرژ  کا،یحاکمه آمر  ئتیمجسم و ظالمان و مفسدان که در رأس آنها ه  طانیش  از 

  ی خارج   است یس  تیرا در اولو  ی کشورها از هرگونه سلطه استکبار  ی و استقالل همه   کای . و در منطقه، اخراج امرمیشو

 . میخود قرار ده

 

به سالح علم   دیبا طانینبرد با ش یدرون و برون شد. برا  طان یموفق به مبارزه و جهاد با ش توانی شدن نم ی بدون قو -۳

و   ۵gو  یکوانتوم یوترهایپکام ،یهوش مصنوع نهیامروز در زم دی. ما بامیشو زیو اخالق، تجه یو تقو یو فناور

ما را به دامن   ی دوباره زرق و برق فناور میمراقب باش مانو همز م یهوافضا با سرعت روزافزون حرکت کن ی تکنولوژ

است و نه تکنوکراتها؛ بلکه    هابرال یکرده اند، نه راه ل  میانقالب ترس  نی. راه ما که اماماندازدین  دی جد  سمیتکنوکرات  کی

 تشنه آن است.  د یها است که جهان جدانسان  یو معنو یماد شرفتیراه پ

 

  ی جنازه او، بانگ جرس  عییتش یبعثت گونه  یاگریو اح یمان یشهادت قاسم سل میگو یبه خودم و برادرانم م  انیپا در

ود  نهضت خ   یساز   یجهان  ی برا  ران،یشهادت، فراخوانِ ملت ا  نی . ادهدی م   دی را نو  یجهان  د یبود که آغاز تحوالت جد

 . دیآی سال گام دوم انقالب به شمار م ن یملت ما در اول انیدر شر یو به منزله خون تازه ا 

 

ساز   خ یملت تار تیبشر، مسئول یو فکر  یپنهان روح یمار یکرونا و روشن شدن ب یجهان یمار یب وعیبا ش زین نکیا

 افزون شده است. ،یو مردم  یانقالب  یروهای و ن یدولت یهاو دستگاه  ران یا



 

 15 از  15 صفحه  

 

ملت فداکار و   ژهیبه و یو چشمان امت اسالم ابدیفرج قائم آل محمد )ص( تحقق  ،یلطف اله  هیکه در سا د یام بدان

)عج(    ی حضرت مهد  یمحور مقاومت، به جمال نوران   یو کشورها  ران یارجمند دفاع چهل ساله ملت ا   ی خانواده شهدا

 . نیرب العالم ا ی نیروشن شود. آم

 


