
 یتمدن یِها از نظم فعلدنِ ملتکرونا در جهان، با هدفِ عبور دا# یماریب ۀاست که اشاع نیا هیاحتمال و فرض# کی ��

 باشد. یبالمنازع مجاز یِسمتِ حکمرانبه
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 وارد کند. تهیمدرن ۀکریبر پ یمهلک یهاضربه تواندیم ها،یطراح ۀکرونا برخالف هم روسیو ��
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 ۀدیپد کی ،یو تمدن یشده، از نظرِ اجتماع لیتبد یجامعه جهان یبزرگ برا یابتال کیشده و به  ریفراگ راًیکه اخ یایماریب

 دایآن غلبه پ ۀوجه کی دیکه نبا میمواجه هست یافرارشته#و بلکه  یارشتهانیامرِ م کی. ما با یوجهکیاست نه  یچندوجه

است که مربوط  یبهداشت ۀجنب ده،یپد نیاز ا ی. وجهردیموردِ تأمل قرار بگ یبه شکلِ جد دهیپد نیابعاد مختلف ا دیکند و با

و  یتمدن یهادانش نیو همچن یو علومِ شناخت یمربوط به حوزه علوم انسان گریاست. وجه د یوابسته به پزشک یهابه دانش

هم مورد توجه قرار گرفته و  یکیولوژیب_گجن#و  یتیامن ۀجنب یاست. حت نهایرسانه و امثال ا ۀو حوز خیفلسفه تار

 فراهم شده است. دیتهد نیمقابله با ا یبرا ییهایآمادگ

 است،یس یفضا ،یکنون یوستارهایانتخاب پ ای یانتخاب سالمت نیکردن بشر ب ریسالمت بشر و مخ دِیبا تهد یماریب نیا امروز

از  یکه بعض یکرده است، به طور جادیا یگسست اجتماع یقرار داده و نوع ریتأثشدت تحترا به یفرهنگ و اقتصاِد جهان

و  تریواقعه، جد نیکه ا دهدیحوادث نشان م نیاند. اکرده یپردازهیشروع به نظر اپساکرون# یایدن ۀدربار ینظران جهانصاحب

 است.  یو پزشک یبهداشت یُِبعدکی ۀدیپد کیفراتر از 

احتمال وجود دارد که در کنارِ  نیا ط،یشرا نیا یِداریواقعه، و فرضِ پا نیا یِو بزرگ یگرفتنِ گستردگبا در نظر  رسدینظر م به

 یصحنه وجود داشته باشد و آن، عبور دادنِ جامعه جهانهم در پشت یترو بزرگ تریکه عرض شد، مقصد جد ییهاجنبه ۀهم

 است.  دیو نظم جد انسام کیبه  یزندگ یِاز نظم کنون

خود را متناسب با آنها  یهایو طراح میریاحتماالتِ مختلف را در نظر بگ نیا دیجنبه، دو احتمال هست و ما با نیا ۀدربار

و نظمِ  یمدرن، به نظم معنو یِعبور از نظم ماد یواقعه، فضا نیاست که واقعًا در امتداد ا نیاول ا_احتمال#. میدنبال کن

 ریشود که تحت تدب یتلق یامر کی هادهیپد نیا یعنی د؛یایحقه به وجود ب تیوال ۀغلب هتِو در ج یاله یهاتیهدا رِیتأثتحت

از تسلط  ییو رها ینظِم معنو کیسمتِ ها بهقدرت ۀطریو س یاز نظِم ماد جیتدررا به یاهلل االعظم )عج( جامعه جهان یول

 دهد. ریس یماد

جن و  نِیاطیبه ش یمتعال مهلت یهنوز تمام نشده باشد و خدا طانیهم محتمل است که مهلت ش نیمقابل، ا ۀاما در نقط#

بزرگ و پنهان در پشتِ صحنه،  یهایفرصت استفاده کنند و با طراح نیانس از ا نیاطیو ش سیانس داده باشد و دستگاه ابل

 یِکنون تیعبور از حاکم یعنی ،یماد تردهیچینظم پ کی جادیبر جهان و ا ینحُکمرا یمفهوم و سازوکارها رییدنبالِ تغبه

تر خشک رتر،یپذتیریمد ییباشند که فضا یبریو سا یمجاز_یحکمران#و  یمجاز تیسمتِ حاکمبر جهان به یماد یهاقدرت

 تر است.و سخت



صحنه در _پشت_یهادست# نکهیقدرت در جهان انجام شود؛ کماا ۀپشتِ صحن یهاممکن است توسط دست هایطراح نیا 

و محدود کردن  ،یجهان تیحاکم کی رشِیرا به پذ یکردند که جامعه بشر تیریمد یاصحنه را به گونه ،یانبعد از جنگ جه

از جمله سازمان  یالمللنیب یهاسازمان دار،یتحقق صلح پا یبرا ییارهاها، واداشتند و تحت عنوانِ سازوکملت_دولت اراتیاخت

به  یاز جنگ را در جامعه جهان زیاز رعب و هراس و اضطراب و گر ییفضاآن را بر جهان حاکم کردند و  یهارمجموعهیملل و ز

 نیا رشیها نبودند، به پذر آن جنگیدرگ ماًیکه مستق ییکشورها یگسترده کردند که حت یرا به حدّ بیوجود آوردند. آنها آس

 تن بدهند. یالمللنیب یهاسازمان ۀشبک قِیها از طرقدرت طرهیو س ینظم جهان

در  یاست، ول ریدرگ یاز آنها مربوط به کشورها یاریها بوده که بسدر آن جنگ یرسم ۀکشت ونیلیاز هفتاد م شیب دیدانیم

همان  یهم طراح نیاند و اخاموش داده یهاکشته ونیلیها مده دینبودند، شا یجنگ جهان ریکه درگ ییآن، کشورها یورا

بر محور  یجهان نینظم نو نیا رشِیپذ ۀتا بتوانند آن کشورها را هم به نقط کردندیم تیها را هداجنگ نیبوده که ا یکسان

 قرار بدهند که مسلط بر اوضاع نشوند.  یریپذبیآس ۀآنها را در نقط زیجنگ برسانند و ن ۀبرند یهاقدرت

صلح  یبا ادعا دیجد نظم کی رشیپذ یرا برا یاول و دوم، بستر جامعه جهان یطور که بحرانِ جنگ جهانهمان حال،یّایعل

نظم  کیتحققِ  یبرا دیجد شنهادیپ کی رشیپذ یرا برا یجامعه جهان تواندیهم م یناامنِ کنون یفضا نیکرد، ا ایمه داریپا

 . کند ایمه یمجاز_یحکمران# جادیو ا یماد

 رشِیپذ یبستر برا جادیو ا یمجاز_ۀجامع#به  یقیحق_ۀجامع#و عبور از  یقیکردن تجمعات حق لیتعط نیو ا هایدورکار نیا

قرار گرفتن در  ژهیوبه گریو قرائن فراوان د ،یمجاز ی( در فضایارتباطات اجتماع ریاشتغال و سا ل،یفصل امور )تحصوحل

بر  یداتیاست و...، مؤ ختنیها در برابرِ آن در حال فرورمقاومت نیکه آخر ،یمجاز یدر فضا ستیبزرگِ ز شیرزما کی طِیشرا

کنند. گمان من  دایبر جهان پ یبالمنازع مجاز طرهیوجود دارد تا بتوانند س یاپشتِ صحنه نیچن دیاحتمال است که شا نیا

هم  یمجاز یو اشاره کردند که ما در فضا ودندمبعث فرم دیدر روز ع یکه رهبر بزرگوار انقالب اسالم یانیب نیاست که ا نیا

 نکته بوده باشد. نیبا توجه به ا دیشا م،یبشو یقو دیبا

 یماریب نیدر کار باشد، پس چرا ا یمقاصد نیاگر چن نکهیداشته باشد، از جمله ا یممکن است معارضات هیاحتمال و فرض نیا 

ناامن  یجهان ۀهم کل جامع یندارد، چون در جنگ جهان یگفت: منافات دیرا هم گرفته است؟ در پاسخ با کایدامن اروپا و آمر

 . رندیرا بپذ داریو صلح پا نیشد که شعار نظم نو دهیکش یشد و جهان به سمت

و صحت و  میریرا در نظر بگ کیبزرگ و استراتژ_یهاهیفرض#خصوص احتماالت و به ها،هیاحتماالت و فرض دیهر حال، ما با به

را به  دهایو تهد میفعال و هوشمندانه با آن انجام ده ۀمواجه یمتناسب برا شِیو رزما یزیرو برنامه میدنبال کن سُقم آنها را

که  ستیفرض هم دور از نظر ن نیخُردِ مخالف رد کرد. البته ا ۀنیبزرگ را صرفاً با چند قر یهاهیفرض دی. نبامیکن لیفرصت تبد

و  وستیبه پ یدهطرف، و شکل کیاز  یگسست اجتماع جادیمنحوس اما هوشمند، از همان آغاز هم با هدفِ ا روسِیو نیا

 باشد.  هشد تیریو مد یمهندس گر،یاز طرف د یکیالکترون ۀو کلب یانسجامِ مجاز

 کرد،یم یخودش را ط ریکنند، شکل گرفته بود و مس یفکر یِبانیپشت دیکه با ییاگر آن نهادها و ساختارها رسدینظر م به

جوان و فعال و  یروهاین ۀاست که اکنون، شبک نیا ریحق یتلق یبدهد، ول یمسائل، نظر کارشناس نیا ۀدربار توانستیامروز م

سرعت فراهم کنند و بستر به دیرا با هانهیزم نیدر ا یورزشهیاند یفضاها نخبگان،و  ار،یاخت_به_آتش# یروهایخصوص نبه

با  ده،یپد نیدر مقابِل ا یجانبه و سازوکار جامعهمه یطراح کیدنبال کنند و سپس به یرا بررس هاهیفرض نیرد ا_ای_دییتأ#

که  یکیولوژیب یهابر حوزه بهداشت و حوزه جنگ وهخود، عال یهاآن مفروض است، داشته باشند و در برنامه یکه برا یابعاد

 یحکمران کیسمتِ به یبحران، عبور دادنِ جامعه جهان نیا اسیجه کنند. اگر مقهم تو هاهیفرض نیاز کار هستند، به ا یبخش



شود  یاتیعمل و یتحرکات و اقدامات متناسب با آن طراح دیفراهم آمده باشد، با یتصرفات نیچن تیباشد و ظرف دیبالمنازع جد

دارد و بعد اقدام گسترده در  یاتیعمل یهایزیرو برنامه یراهبرد ،یادیمختلفِ بن یهاهیدر ال ییهاتیبه فعال ازیکار ن نیو ا

 . ردیشبکه منسجم انجام بگ کیصورت صف به

 تواندیم روسیو نیو مدرن است. ا یاز جامعه ماد شتریب اریابتال بس نیدر برابر ا ینیجامعه د یآورکه تاب ستین یشک

 یهاها و ضعفبه ظهور شکاف تواندیم روسیو نیوارد کند. ا تهیمدرن ۀکریبر پ یمهلک یهاضربه ها،یطراح ۀبرخالف هم

 بیرقیتمدنِ ب کیامروز، تمدن غرب  گر،یگردد. از طرف د ی( منتهیفراوانِ مستتر در نظم مدرن )از جمله اصالت منافع فرد

انه و فعال در مقابِل و برخورد آگاه یریگو موضع میاسالم، اگر مقاومت کن ۀغرب و جبه ۀجبه نیب ی. در رقابت تمدنستین

 خواهد شد. عی تمدن غرب تسریِ رقم خواهد خورد و فروپاش یمتفاوت ۀجینت م،یغرب داشته باش یرانسانیغ یهایطراح

 ،یمختلف اقتصاد یهاشدن در عرصه_یقو#جز  ستین یزیچ یآمادگ نیمواجهه با احتماالت است و ا یما آماده شدن برا راه

 (۱۳۹۹/۱/۱۰. )یو فرهنگ یعلم ،یمجاز
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