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درسایهغفلتازظرفیتهایتمدی

کنکاشــی در ظرفیــت هــای تمدنــی جهــان اســام و رابطــه آن بــا

قــدرت گرفتــن مســلمین و رفــع ظلــم روا داشــته شــده بــر مســلمانان
علی اصغر یوسفی
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رهبــر انقــاب در تبیینــی کــه از مســیر انقــاب
داشــتند پنــج مرحلــه را بــرای رســیدن بــه تمــدن
نویــن اســامی بیــان کردنــد .پنــج مرحلــه ای کــه
احتمــاال بــه گــوش همــه مــا آشناســت .اول انقــاب
اســامی ،دوم نظــام اســامی ،ســوم دولت اســامی،
چهــارم جامعــه اســامی و پنجــم تمــدن اســامی.
امــا ترتیبــی کــه رهبــری بــرای ایــن مســیر بیــان
کردهانــد بــه معنــای ترتیــب عمــل و تــاش بــرای
تحقــق هــر کــدام از ایــن مراحــل نیســت ،بلکــه بــه
معنــای ترتیــب محقــق شــدن هــر مرحلــه در جامعــه
اســت .میدانیــم کــه در حــال حاضــر در مرحلــه
دولــت ســازی اســامی هســتیم امــا ایــن موضــوع بــه
معنــای کمرنــگ شــدن نقــش مــا در زمینــه جامعــه
ســازی و تمــدن ســازی نیســت .ایــن ترتیــب بــه ایــن
معناســت کــه در مســیر نیــل بــه تمــدن ســازی در
زمــان فعلــی اولیــن مرحلــه ای کــه محقــق میشــود
دولــت اســامی خواهــد بــود.
امــا از نگاهــی دیگــر نــه تنهــا بــه مــوازات تــاش
بــرای تحقــق دولــت اســامی بایــد بــه تمــدن ســازی
نیــز بپردازیــم بلکــه ا ّتفاقـ ًا راه تحقــق دولــت اســامی
از تمــدن ســازی میگــذرد .امــا در ابتــدا نیــاز بــه
روشــن شــدن بعضــی از ایــن مفاهیــم داریــم .بــرای
تمــدن ســازی تعریــف هــای زیــادی بــه کار مــی رود
امــا شــاید خالصــه و مفیــد تریــن تعریــف ایــن باشــد:
«ســاختن مفاهیــم مشــترک بیــن ملــت هــا» .دولــت
ســازی اســامی نیــز بــه معنــای ســاخت نظــام هــای
اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی کشــور در مبنــای
ارزش هــا و مفاهیــم اســامی اســت .امــا چــرا راه
تحقــق دولــت اســامی از تــاش بــرای بــه وجــود
آوردن مفاهیــم مشــترک بیــن ملــت هــا یــا همــان
فعالیــت تمدنــی میگــذرد؟ اگــر بــا نــگاه قرآنــی بــه
واقعیــات جهــان نــگاه کنیم جهــان همــواره دارای دو
قطــب حــق و باطــل اســت .در این نبــرد طبیعتـ ًا باید
بــه دنبــال قــوی کــردن جبهــه حــق و تضعیــف جبهــه
باطــل پیــش رفــت .ارتبــاط و تعامــل مفیــد و موثــر
بــا دیگــر کشــورها از جملــه اســاس هــای موفقیــت
یــک دولــت در دنیــای امــروز اســت .ایــن تعامــل و
ارتبــاط نیــز در جایــی کــه مفاهیــم مشــترک بیــن دو
ملــت وجــود داشــته باشــد بســیار بهتــر و مفیدتــر
صــورت خواهــد گرفــت.
بــه عنــوان مثــال ایــران دربرهـهای روابــط اقتصــادی
و سیاســی نزدیکــی بــا بعضــی کشــورهای آمریــکای
التیــن از جملــه ونزوئــا داشــت .شــرکت هــای
ایرانــی زیــادی در ونزوئــا ســرمایه گــذاری کردنــد.
خــط تولیــد بعضــی از خودروهــای ایــران خــودرو در
ایــن کشــور راه انــدازی شــد و ....چیــزی کــه ایــن

اتفــاق را رقــم زد و باعث شــد بــه اقتصاد هر دو کشــور
کمــک بکنــد مفاهیــم مشــترک ضــد امپریالیســتی
بیــن دو ملــت بــود .اگــر در ایــن ســو حــق گرایــی،
احساســات ضــد امپریالیســتی ،عدالــت خواهــی،
دفــاع از حقــوق مســتضعفین ،ایثــار و فــداکاری و
نــوع دوســتی مفاهیمــی اســت کــه ملــت هــا را در
جبهــه حــق در کنــار هــم گــرد مــی آورد؛ در آن ســوی
میــدان امــا تمــام تــوان رســانهای و فرهنگــی و حتــی
نظامــی غــرب متوجــه ایــن اســت کــه مفاهیمــی مثــل
اصالــت لــذت و ســود مــداری ،مــاده گرایــی و دنیــا
پرســتی و مصــرف گرایــی را در سرتاســر دنیــا اشــاعه
دهــد .زیــرا بــه خوبــی فهمیــده اســت کــه هرچهقــدر
هــم ایــن مفاهیــم تمامـ ًا در جامعــه خــودش تثبیــت
شــده باشــد امــا بقــا و توســعه ایــن تمــدن و قـ ِ
ـدرت
دولــت آنهــا مســتقیم ًا در گــر ِو ایــن اســت کــه ملــت
هایــی وجــود داشــته باشــند کــه مــاده گرایــی و
مصــرف زدگــی در عمــق جــان و ســبک زندگــی آنهــا
نفــوذ کــرده باشــد تــا بــازاری بــرای کمپانــی هــای
بــزرگ و چنــد ملیتــی شــان پیــدا شــود.
دولــت خــوب و موفــق دولتــی اســت کــه بتوانــد از
ظرفیــت هــای تمدنــی خــود بــه خوبــی در جهــت
پیشــبرد اهــداف اقتصــادی و سیاســی خــود بهــره
ببــرد .البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه
وقتــی دربــاره لــزوم فعالیــت تمدنــی صحبــت مــی
کنیــم و آن را الزمــه رســیدن بــه دولتســازی
میدانیــم مقصــود ایــن نیســت کــه تنهــا انگیــزه مــا
از فعالیــت تمدنــی رونــق گرفتــن و موفقیــت دولــت-
ـام آن از همــان
ملــت خودمــان اســت .انقالبــی کــه امـ ِ
ابتــدا فرمــوده بــود «جنــگ مــا جنــگ عقیــده اســت
و جغرافیــا و مــرز نمــی شناســند» مرزهــا و اصالــت
داشــتن دولتهــا برایــش بــی اعتبــار اســت .امــت
اســامی اســت کــه موطــن حقیقــی ماســت و
مرزهــای مــا نــه مرزهــای فیزیکــی کــه مــرز اعتقــادی
اســت .امــا تحقــق دولــت کارآمــد اســامی گــذری
اســت کــه بایــد از آن گذشــت و از ایــن منظــر فعالیــت
تمدنــی جزئــی جدایــی ناپذیــر در مســیر تحقــق ایــن
دولــت اســت.
تقویــت حــق یکــی از ضــرورت هــای اســتفاده از
ظرفیتهــای گفتمانــی اســت کــه از آن صحبــت
کردیــم .در بعــد دیگــر تضعیــف باطــل یــک ضــرورت
دیگــر بــرای ایــن مهــم اســت .در یــک نبــرد ،جبهــه
ســازی و قــرار گرفتــن همـهی متحــدان در کنــار هــم
طبیعتـ ًا ضربــه هــای ســنگین تــری بــه طــرف مقابــل
خواهــد زد .اگــر مــا در امــر تحقــق دولــت اســامی
دشــمنی داریــم کــه مانــع ایــن کار اســت بایــد از همــه
ظرفیــت هــای بیــن المللــی خــود را بــرای ضربــه

زدن بــه ایــن دشــمن و کنــار زدن آن بهــره جســت.
کاری کــه تمــدن غــرب بــا ناتــو در عرصــه نظامــی ،بــا
ســازمان هــای متعــدد اقتصــادی مثــل بانــک جهانی
و صنــدوق بیــن المللــی پــول و ســازمان تجــارت
جهانــی و گــروه جــی ۲۰و غیــره در عرصــه اقتصــاد،
بــا ســازمان ملــل و شــورای ام نیــت و غیــره در عرصــه
سیاســت و دیگــر عرصــه هــا انجــام مــی دهــد.
همیــن واقعیــت حکــم میکنــد کــه کشــور هــای
منطقــه اگــر بــه دنبــال تحقــق یــک دولــت کارآمــد
در شــان مســلمین هســتند بایــد بداننــد کــه عــاوه
بــر مشــکالت و موانــع داخلــی در یــک نبــرد تمدنــی
نیــز هســتیم .نبــردی کــه در مقابــل مــا تمــدن غــرب
و بــه طــور مشــخص تــر آمریــکا اســت و در ایــن نبــرد
مــا بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه حضــور هــم در
جبهــهی مقابــل تمــدن غــرب نیــاز داریــم .الزمــه
حرکــت دولتهــا و ملتهــای منطقــه بــه ســمت
پیشــرفت دفــع حضــور آمریــکا از منطقــه جغرافیایــی
و جغرافیــای ذهنــی مــردم منطقــه اســت.
"سرنوشــت منطقــه ،نجــات از ســلطهی اســتکباری
بیگانــگان
حاکمیــت
آمریــکا و رهایــی فلســطین از
ِ
ّ
همــت م ّلتهــا بایــد زمــان
صهیونیســت اســتّ .
رســیدن بــه ایــن مقصــود را نزدیــک کنــد .جهــان
اســام بایــد عوامــل تفرقــه را بزدایــد .وحــدت
علمــای دیــن ،راهحلهــای اســامی بــرای ســبک
زندگــی نویــن اســامی را کشــف میکنــد .همــکاری
دانشــگاههای مــا علــم و ف ّنــاوری را ارتقــا بخشــیده،
تمــدن جدیــد را خواهــد ســاخت.
زیربناهــای
ّ
هماهنگــی رســانههای مــا فرهنــگ عمومــی را از
ریشــه اصــاح خواهــد کــرد.

ارتبــاط نیروهــای مســ ّلح مــا جنــگ و تجــاوز را
از همــهی منطقــه دور خواهــد کــرد .ارتبــاط
بازارهــای مــا ،اقتصــاد کشــورهایمان را از ســلطهی
کمپانیهــای غارتگــر بیــرون خواهــد آورد .رفــت و
آمدهــا و ســفرهای مــردم مــا ،همزبانــی و همدلــی
وحــدت و دوســتی بــه ارمغــان خواهــد آورد.
دشــمنان شــما و مــا میخواهنــد اقتصــاد خــود را
عــزت خــود را بــا ذ ّلــت
بــا منابــع کشــورهای مــاّ ،
م ّلتهــای مــا ،و صدرنشــینی خــود را بــا تفرق ـهی مــا
تأمیــن کننــد .میخواهنــد مــا و شــما را بــه دســت
خودمــان نابــود کننــد" .
آنچــه خواندیــد ترجمــه خطبــه هــای عربــی رهبــر
معظــم انقــاب در نمــاز جمعــه مــورخ ۲۷
دی مــاه  ۹۸بــود .بخــش مهمــی
کــه شــاید کمتــر بــه آن
پرداختــه شــد.
آنچــه رهبــری بیــان
کردنــد صفآرایــی
جدیــد تمدنــی
اســت کــه انشــاا
هلل بــه همــت مــردم
و جوانــان مســلمان
پدیــد خواهــد آمــد.
خطــاب صحبتهــای
رهبــری مــردم و
جوانــان منطقــه
نــه
اســت
ســردمداران و
دولتهــای
خــو د
باختــه
و

خودفروختــه آنهــا .و البتــه راهبــرد انقالب اســامی
نیــز همــواره تکیــه بــر آحــاد و تودههــای مــردم
بــوده اســت .جایــی کــه حضــرت امــام خمینــی از
هســتههای مقاومــت ســخن بــه میــان آوردنــد
بــر ایــن حقیقــت تاکیــد کردنــد کــه تنهــا حرکتــی
مانــدگار خواهــد شــد و باعــث رشــد و هدایــت مــردم
خواهــد بــود کــه تــوده هــای مــردم در آن مشــارکت
داشــته باشــند.
وقتــی بــه حــوادث هنــد و وســعت ظلمــی کــه در
ســرزمین هفتــاد و دو ملــت بــر مســلمانان مــی گــذرد
مینگریــم بیــش از پیــش اهمیــت ظرفیتهــای
مغفــول کار تمدنــی نمایــان میشــود .اگــر مــا
جهــان دو میلیــارد نفــری اســام
در سرتاســر
ِ
هســتههای مقاومتــی داشــتیم کــه در موضــوع
ظلمــی کــه بــر مســلمانان هنــد مــیرود عملیــات
رســانهای مشــترک انجــام میدادیــم یــا دســت بــه
حرکتهــای هماهنــگ بیــن المللــی میزدیــم ،بــه
طــوری کــه دولتمــردان هندوســتان ایــن واقعیــت
را درک مــی کردنــد کــه جوامــع مســلمان ایــن مطالبه
را از مســئولین خــود دارنــد کــه اقدامــات الزم را در
برابــر ایــن ظلم و نســل کشــی در هند داشــته باشــند،
آیــا بازهــم حاکمیــت هنــد جرئــت میکــرد چنیــن در
برابــر رفتارهــای وحشــیانه هندوهــای افراطــی صرفـ ًا
نظارهگــر باشــد و خــود نیــز بخشــی از ایــن خشــونت
شــود؟! اگــر ایــن فشــارها و مطالبــات مردمــی منجــر
بــه ایــن میشــد کــه فقــط چنــد قــرارداد اقتصــادی
بیــن هنــد و چنــد کشــور مســلمان لغــو شــود قطع ـ ًا
خــود حاکمیــت هندوســتان راهــی بــرای رفــع ایــن
ظلــم و جلوگیــری از خشــونت هندوهــای افراطــی
پیــدا میکــرد .همــان چیــزی کــه رهبــر انقــاب بــا
لفــظ «انــزوا در جهــان اســام» بــه آن اشــاره کردنــد.
اگــر امــروز در سرتاســر ایــن کــره خاکــی از نیجریــه
گرفتــه تــا یمــن تــا ســوریه و فلســطین و هنــد و
میانمــار و چیــن و ...ظلمــی بــر مســلمانان م ـیرود
شــاید همــان انــدازه کــه ظلــم حاکمــان مســبب ایــن
وضعیــت باشــد؛ غفلــت خودمــان از ظرفیتهــای
فــراوان تمدنــی نیــز در وضعیــت موجــود موثــر
بــوده اســت.

مجـــلس
سیایس

امیررضاحیدری
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شفاف؟!

هــر بــار بانزدیــک شــدن بــه انتخابــات مجلــس خیلــی
از مــا یادمــان میافتــد مجلســی هــم هســت.خیلیاز
مــا بــه فکــر بررســی ســوابق وبرنامــه هــای نماینــدگان
میافتــد و جلســات متعــدد پرســش از نماینــدگان
شــروع میشــود .در همیــن میــان نامزدهــا شــروع بــه
دادن وعدههــای مختلــف در مــورد مســایل شــهری و
کشــوری میکننــد امــا یــک چیــزی کــه واقعــا جایــش
کــم اســت ثبــت وعدههــای انتخاباتــی نماینــدگان
اســت کــه بــه تــوان در صــورت ورودشــان بــه مجلــس،
در آینــده از آنهــا مطالبــه کرد.تــب و تــاب در روزهــای
تبلیغــات روز بــه روز اوج میگیــرد تــا روز انتخابــات.
وبــا حضــور مــردم در صندوقهــای رای و شــمارش
رایهــا و اعــام نتایــج انتخابــات دو مرتبــه بــه کلــی
مجلــس بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود در صورتــی
کــه ورود بــه مجلــس گام اول اســت .ومتاســفانه همین
فراموشــی مــردم باعــث ایجــاد فســادهای مالــی و
پرکــردن جیــب خــود توســط برخــی از نماینــدگان
مجلــس میشــود و رد صالحیــت دوره اخیــر مجلــس
مهــر تاییــدی بــر ایــن اســت زیــرا اکثــر نماینــدگان رد
صالحیــت شــده بــه دلیــل همیــن فســادهای مالــی رد
صالحیــت شــده انــد.

بــه صــورت اجمالــی بــه برخــی از مســائلی کــه در
مجلــس کشــور مــا جایــش خالــی اســت و قابــل پــی
گیــری اســت میپردازیــم .
یکــی از وظایــف نماینــدگان مجلــس تحقیــق و
تفحــص دربخــش خصوصــی و دولتــی اســت امــا
پیــش از آن بایــد تحقیــق و تفحــص از امــوال خــود
نماینــدگان شــروع شــود و مهمتریــن بخــش تحقیــق
و تفحــص از امــوال نماینــدگان اســت .فــردی کــه وارد
مجلــس میشــود بایــد لیســت امــوال و داراییهــای
خــود را بــه صــورت شــفاف بیــان کنــد درایــن
صــورت میتــوان تــا حــد زیــادی از فســادهای مالــی
جلوگیــری کرد.اگــر نگاهــی بــه دیگــر کشــورهای دنیــا
بیندازیــم  25کشــور در جهــان نماینــدگان و مســوالن
دولتــی آنهــا ملــزم هســتند کــه لیســت امــوال خــود
را بــه صــورت شــفاف بیــان کننــد و عــاوه
بــر ایــن  33کشــور نیــز
بایــد عــاوه
بــر

خــود نماینــده بســتگان درجــه  1آنهــا لیســت امــوال تفکیــک حــزب ارائــه میشــود.
خــود را شــفاف کننــد .
و امــا عــاوه بــر ایــن مســاله شــفافیت بارهــا توســط
یکــی دیگــر از از مســائلی کــه شــفاف ســازی آن مهــم رهبــر بصیــر انقــاب گوشــزد شــده اســت .مقــام
اســت شــفافیت هزینههــای ســتادی و تبلیغاتــی معظــم رهبــری در ابتــدای جلســه در خــارج از فقــه
اســت.با شــفاف شــدن هزینههــای ســتادی و خــود در تاریــخ  79/7/32در شــرح نامــه حضــرت
تبلیغاتــی و منابــع آنهــا مــی تــوان بــه ایــن مســاله پــی علــی(ع) خطــاب بــه مســوالن و فرماندهــان نظامــی
مهمــی اســت؛ ایــن
بــرد کــه نماینــده مجلــس چــه میــزان بــرای رســیدن میفرماینــد ":ایــن نکتـهی بســیار ّ
افیتی کــه حــاال ســر زبانهــا اســت کــه «آقــا شــفّ اف،
بــه کرســی مجلــس چــه مقــدار هزینــه کــرده اســت شــفّ ّ
و چــه کســانی بــه نماینــده کمــک هزینــه دادهانــد شــفّ اف» ،در کالم امیرالمؤمنیــن اســت .بعضیهــا
بــا نــگاه انداختــن بــه دیگــر کشــورها از  27درصــد از عــادت کر دهانــد هــر چیــز خوبــی کــه در جامعــهی
کشــورهای جهــان دارای قوانینــی در حــوزه شــفافیت اســامی اســت را نســبت بدهنــد بــه غربیهــا .واقعــ ًا
تعجــب میکنــد از کوتهفکــری بعضیهــا!
ســتادهای تبلیغاتــی دارند.عــاوه بــر ایــن بایــد در انســان ّ
مــورد هدایــا و پاداشهایــی کــه بــه نماینــدگان تعلــق
توجــه بــه مــردم ،آراء مــردم ،اهتمــام بــه مــردم،
ّ
میگیــرد بایــد شــفاف بیــان شــوند .
میگویــد «مــا از غربیهــا یــاد گرفتیــم اینهــا را»؛...
وقتــی مراجعــه بــه منابــع اســامی نمیکنیــد ،وقتــی
امــا مهــم تریــن مســاله کــه در شــفافیت مطــرح
مکــرم اســام را
کلمــات امیرالمؤمنیــن و رســول
ّ
میشــود شــفافیت آراســت شــفافیت ارا مهــم تــرن
نمیخوانیــد ،بلــد نیســتید ،خــب بلــه ،از غربیهــا
معیــار بــرای قضــاوت دربــاره عملکــرد و افــکار و
بایــد یــاد بگیریــد .میگوینــد بعضیهــا ،میشــنوید
اعتقــادات نماینــدگان اســت بــا وجــود شــفافیت آرا
افیت را هــم آنهــا بــه مــا یــاد
نماینــدگان میتــوان بــه راحتــی در مــود نمایندگانــی کــه «بلــه ،ایــن شــفّ ّ
افیت را امیرالمؤمنیــن یــاد داده؛
کــه قصــد رای دادن بــه آنهــار را داریــم بشناســیم دادنــد»؛ نخیــر ،شــفّ ّ
حــق شــما بــر مــن -یعنــی حقّ ــی کــه شــما
میگویــد
ّ
امــا عــدم وجــود قانــون متقــن در ایــن زمینــه بســیار
پیــش مــن داریــد[ -ایــن اســت کــه] هیــچ رازی را از
احســاس میشــود.البته بعضیهــا هــم اظهــار
شــما پنهــان نــدارم ،هیــچ حرفــی را از شــما پنهــان
نظرهــای مغرضانــهای در ایــن قضیــه دارنــد و مــردم
نکنــم ،مگــر در جنــگ و مســائل جنــگ و مســائلی کــه
را در شــان دانســتن آرایشــان در مجلــس نمیداننــد.
بــا دشــمن طــرف هســتیم ،اینجــا نمیشــود حرفهــا را
در زمینــه شــفافیت آرا کشــورهای بســیاری کارهــای
زد؛ چــون حــرف را وقتــی کــه گفتیــم ،شــما شــنفتی،
قابــل توجهــی انجــام دادهانــد بــه عنــوان مثــال در
دشــمن هــم میشــنود .بلــه در ایــن مســائل حــرب
کشــور کانــادا شــفافیت بــه گونــهای اســت کــه تمــام
اعــم از همیــن حــرب بهاصطــاح نظامــی و
حــرب،ّ
اســناد و اطالعــات غیــر محرمانــه مرتبــط بــا لوایــح و
امنیتــی ،در مســائل
نیــز اغلــب جلســات کمیســیون هــا از طریــق وبســایت ماننــد اینهــا اســت -در مســائل ّ
نظامــی ،در مســائل گوناگونــی کــه جنــگ داریــم بــا
مجلــس منتشــر میشــود عــاوه بــر آن هــر نماینــده
دشــمن ،مقابلـهی بــا دشــمن داریــم ،بلــه اینجــا جــای
یــک صفحــه اختصاصــی دارد کــه تمــام ارای او
افیت نیســتّ ،امــا در
بــه لوایــح مختلــف در دوران نمایندگــیاش نشــان افشــاگری نیســت ،جــای شــفّ ّ
ـن
میدهــد یــا کشــور انگلســتان کــه میتــوان مجلــس غیــر اینهــا ،در مســائل عمومـ ِ
ـی مــردمَ ،ان لَا َاح َت ِج َبـ َّ
ــر ًا "
عــوام انگلســتان بــه عنــوان شــفافترین مجلــس ُدو َن ُکــم ِس ّ
دنیــا بــه حســاب آورد مشــروح مذاکــرات نماینــدگان
و آرای نماینــدگان بــه لوایــح بــه صــورت
روزانــه در ســایت رســمی مجلــس مهــم تریــن تاکیدرهبــر انقــاب ایــن اســت کــه:
عــوام منتشــر میشــود و مســئوالن جــز در مــوارد نظامــی ،امنیتــی و امــوری
مذاکــرات و مباحــث کــه بــا دشــمن مقابلــه داریــم ،بایــد شــفاف باشــند و
مجلــس از طریــق هیــچ رازی را از مــردم پنهــان ندارنــد
کا نا ل هــا ی
مــی تــوان نتیجــه گرفــت نتیجــه مســاله شــفافیت
تلو ز یو نــی
صرفــا یــک مســاله غربــی نیســت بلکــه در متــون دینــی
پخــش
اســام هــم بــه آن تاکیــد شــده اســت امــا مهــم تریــن
می شــو د
بــار ایــن مســولیت بــر دوش ماســت مــا میتوانیــم؛
عــاوه بــرآن
بــا افزایــش علــم خــود بتوانیــم بــرای مســائل کشــور
ا ســا می
راه حلهایــی مناســب پیــدا کنیــم عــاوه بــر آن بــا
نما ینــد گا ن
مطالبــه از مســوالن مســاله شــفافیت را در جامعــه
و
موافــق
تبدیــل بــه گفتمــان همگانــی کنیــم .
مخالــف بــه
بــه امیــد روز هــای روشــن تــر بــرای مجلــس و
کشــور...

فقرا
بمـــب اتم
ِ
کرونا

امیرحسین حسنزاده

مهندسی موادومتالوژی 98

همانطــور کــه میدانیــد چنــد وقتــی اســت تعــدادی
از کشــورهای جهــان از جملــه کشــور خودمــان
مشــغول مبــارزه بــا ویــروس کرونــا هســتند .شــیوع
ایــن ویــروس مزیــد بــر علــت شــد تــا دربــاره موضــوع
کمتــر شــناخته شــده بیوتروریســم و جنــگ میکروبــی
گزارشــی تهیــه کنیــم.
کشــورهای رقیــب و دشــمن بــرای رســیدن بــه
خواستههایشــان در کشــورهای هــدف ،دســت بــه
اقدامــات متعــددی میزننــد .اســتفاده از ســاحهای
شــیمیایی ،بمــب اتــم ،جنگهــای ســخت و ســایبری
نمونههایــی از اقدامــات دولتهــا و حکومتهــا
بــرای رســیدن بــه اهدافشــان اســت .در ایــن میــان
یکــی از کثیــف تریــن ،پلیــد تریــن و البتــه موثرتریــن
راههــا بــرای رســیدن بــه هــدف ،جنــگ بیولوژیــک یــا
بیوتروریســم اســت.
بــر اســاس تعریف پلیــس بین المللــی در ســال ،2007
بیوتروریســم عبــارت اســت از منتشــر کــردن عوامــل
بیولوژیکــی یــا ســمی بــا قصــد و نیــت قبلــی .اهــداف
یــک حملــه بیولوژیکــی بســیار متنوع اســت .کشــتن و
آســیب رســاندن یــک فــرد خاص(تــرور) ،ایجــاد ترس
و وحشــت یــا متوقــف کــردن فعالیــتهــای اقتصــادی
یــک جامعــه بــه منظــور بــرآورده کــردن خواســتههای
سیاســی و اجتماعــی از جملــه اهــداف جنگهــای
بیولوژیــک اســت.
یکــی از دالیــل اســتفاده از ســاح هــای بیولوژیــک
ایــن اســت کــه کشــور هــدف هیچــگاه نمیتوانــد
ادعــای خــود را نســبت بــه کشــور متخاصم بــه اثبات
برســاند بــه دلیــل اینکــه تمایــز بیــن رخــداد
طبیعــی اپیدمــی یــک بیمــاری عفونــی و یــک
حملــه بیولوژیــک عمــدی بســیار مشــکل اســت
ولــی در مقابــل حملــه بیولوژیــک نوعــی حملــه
ناجوانمردانــه اســت بــه دلیــل اینکــه
مــردم فقیــر اولیــن قشــر آســیب پذیــر
نســبت بــه آن هســتند بــرای همیــن
ایــن قبیــل از جنگهــا را "بمــب اتمــی
فقــرا" نامیدنــد و نوعــی بــردن جنــگ بــه داخــل
خانــه غیــر نظامیــان محســوبمی شــود.

اســتفاده از طرفندهــای بیولوژیــک بــرای
رســیدن بــه هــدف در طــول تاریــخ متفــاوت
بــوده اســت .از قدیمــی تریــن تــرور هــای بیولوژیــک
مــی تــوان بــه شــهادت رســاندن امامــان شــیعه بــه
وســیله زهــر اشــاره کــرد یــا حتــی حــدود  600ســال
قبــل از میــاد فــردی بــه نــام ســولون-حاکم آتــن در
دوران باســتان-برای بــه زانــو درآوردن قلعــه کریســا از
مســهل فربــق ســفید اســتفاده کــرده اســت .شــواهد

نشــان میدهــد اروپ ِاییانــی کــه در قــرن شــانزدهم
وارد خــاک آمریــکا شــدند ،بــرای کاهــش دادن
بومیــان آن منطقــه تعــدادی پتــوی آغشــته بــه آبلــه را
در اختیــار ســرخ پوســتان قــرار دادنــد .حاصــل ایــن
کار شــیوع گســترده آبلــه در دره رودخانــه اوهایــو بــود.

فعالیتهــا بــود .ایــن مرکــز نــه تنهــا طاعــون را بــه
عنــوان یــک ســاح بیولوژیــک توســعه داد بلکــه بیــش
از  1000زندانــی در پــی تحقیقــات آزمایشــگاهی
جــان باختنــد .وقــوع اپیدمــی طاعــون در چیــن بــر
اثــر پــرواز هواپیماهــای حــاوی کک بــر فــراز آســمان
ایــن کشــور و حملــه بیولوژیــک بــه شــهر چانگتــه
چیــن کــه منجــر بــه مصدومیــت  10000نفــر شــد ،از
جملــه اتهامــات وارده بــه ایــن مرکــز اســت.

امــا بــا شــروع جنــگ جهانــی اول و بــا انتشــار نظریــه
میکروبهــای بیمــاریزا توســط روبــرت کــخ،
بکارگیــری ســاحهای بیولوژیــک افزایــش یافــت.
آلمــان نــازی از اولیــن پایهگــذاران جنگهــای یــک نمونــه بــارز دیگــر از اســتفاده از تســلیحات
میکروبــی در جنــگ جهانــی اول بــود .انتقــال اســب بیولوژیــک جنــگ ایــران و عــراق در ســال 1980
و گاوهــای ناقــل ویــروس ســیاه زخــم و مشمشــه بــه میباشــد .طــی دهــه  1980عــراق جنــگ افزارهــای
ایــاالت متحــده ،گســترش وبــا در ایتالیا،طاعــون شــیمیایی را بــر ضــد جمهــوری اســامی و نیــز بــر
در شــوروی و بمبــاران بیولوژیــک بریتانیــا از جملــه ضــد کردهــای عــراق در حلبچــه بــکار بــرده بــود.
رژیــم بعــث عــراق در دوران جنــگ تحمیلــی از طــول
اتهامــات وارده بــه آلمانیهــا اســت.
175نوبــت حمــات شــیمیایی 17 ،هزار و  250شــهید
پــس از افزایــش اســتفاده از ســاحهای بیولوژیــک
و  127هــزار مصــدوم بــر جــای گذاشــت در حالــی کــه
در جنــگ جهانــی اول ،تالشهــای بیــن المللــی
بخــش عظیمــی از کشــته شــدگان و مجروحــان را غیــر
بــه ســمت محــدود ســازی اســتفاده از ایــن قبیــل
نظامیــان تشــکیل میدادنــد .تهاجــم شــیمیایی
ســاحها معطــوف گردیــد .بــه طــوری کــه در ســال
رژیــم بعــث بــه قــدری گســترده بــوده کــه هــم اکنــون
 1925توافقــی تحــت عنــوان "پروتــکل  1925ژنــو" در
جمهــوری اســامی ایــران دارای مجربتریــن
ایــن راســتا بــه امضــای  108کشــور رســید.
پزشــکان در حــوزه درمــان بیماریهــای شــیمیایی
با شــروع شــدن جنــگ جهانــی دوم در  1939بــار دیگر در جهــان اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه ســاحهای
اســتفاده از ســاح هــای بیولوژیــک گســترشیافت .شــیمیایی عــراق از کشــورهای آمریــکا ،اینگلیــس،
"واحــد  "731امپراتــوری شــوروی ،لهســتان و آلمــان تامیــن میشــد.
مرکــز تحقیقاتــی
بیــش از  3000محقــق،
ژاپــن ،دارای
یکــی از آخریــن نمونــه هــای جنــگ بیولوژیــک در
ی
هســته
ســال  2001در ایــاالت متحــده و دقیقــا  6روز بعــد
مرکــزی اینگونــه
از حادثــه  11ســپتامبر اتفــاق افتــاد .شــواهد حاکــی
از ایــن اســت کــه نامههایــی حــاوی اســپورهای
ســیاه زخــم بــه تعــدادی از ســناتورها و مدیــران
رســانههای گروهــی در آمریــکا ارســال شــده
کــه نهایتــا بــه مــرگ  5نفــر و آلودگــی 22
نفــر انجامیــد .پــس از تحقیقات گســترده
پلیــس آمریــکا عامــل ایــن حملــه کــه خود
بــه عنــوان متخصــص ســاحهای بیولوژیــک
در فــورت دیتریــک مریلنــد کار مــی کــرد شناســایی
شــد .بــا اینکــه تعــداد قربانیــان ایــن حادثــه کــم
بــود ولــی ضربــه رو حــی و روانــی کــه ایــن حادثــه
بــه جامعــه وقــت آمریــکا گذاشــت کامــا مشــهود
بــود.
منابع:
-1مقالــه :بیوتروریســم و جنــگ افزارهــای بیولوژیــک
از گذشــته تــا بــه امروز:مجیــد زارع بیدکــی -مهــدی
باللیمــو د
-2خبرگزاری ایسنا
-3دانشنامه جامع ویکی پدیا
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ماج ــرا بــه  22ســال پی ــش بــاز م یگ ــردد آنجای ــی کــه
ســوریه و ترکیــه پیرامــون فعالیــت حــزب کارگــزاران
کردســتان (پنــاه گرفتــن رهبــر پ.ک.ک در شــمال
ســوریه) ،چگونگ ــی تقس ــیم آب ف ــرات و حاکمی ــت ب ــر
اســتان هاتای(اســکندرون) کــه در ســال  1939هنــگام
ش ــروع جنــگ جهان ــی دوم توســط اســتعمار فرانس ــه
بــه ترکیــه واگــذار شــد امــا ســوریه آن را بخشــی
از خــاک خــود م یدانســت بــه کشــمکشهایی
برخوردنــد و ترکیــه ،ســوریه را تهدیــد بــه حملــه
نظامــی کــرد.
در ایــن بیــن بــه پیشــنهاد روســیه و بــا وســاطت
ایــران ،مصــر و اتحادیــه عــرب در  20اکتبــر 1998
توافق ــی تحــت عنــوان آدانــا (اضنــه) می ــان ســوریه و
ترکی ــه بــه امضــا رس ــید کــه مهمتریــن بندهــای آن بــه
شــرح زیــر است:

 تعهــد دو کشــور بــه منــع ورود گروههــای تروریس ــتیبــه خــاک یکدیگ ــر.
اجــازه ورود ارتــش ترکی ــه ب ــرای س ــرکوب تروریس ـتها( خصوصــا پ.ک.ک) تــا عمــق  5کیلومتــری خــاک
ســوریه و اتخــاذ تدابی ــر ب ــرای حفــظ امنی ــت خــود (در
صورت ــی کــه ارتــش ســوریه فقــط اجــازه حضــور تــا لب ــه
م ــرزی خــود را دارا باشــد).
تروریســتی خوانــدن ،تعقیــب و زندانــی کــردنعناص ــر پ.ک.ک از ســوی ســوریه و ممانعــت از نفــوذ
بــه خــاک ترکیــه.
 ســوریه ادعای ــی در خصــوص اســتان هاتــای نداشــتهباشــد.
پــس از توافــق و قبــل از شــروع بحــران ســوریه ،بــه
مــدت  13ســال فصل ــی طالی ــی ب ــرای روابــط دو کشــور
ایجــاد شــد و م یتــوان بــه ده هــا توافــق و طیــف
وســیعی از همکاریهــای اقتصــادی  ،امنیتــی و
حتــی خانوادگــی بیــن دو کشــور اشــاره کــرد.
بــا آغــاز جنگ داخل ــی ســوریه در ســال  2011و حمایت
از شورش ــیان و تروریس ــت هــا ،تامی ــن مال ــی  ،آمــوزش
و اجــازه بــه جابــه جای ــی اف ــراد
مســلح و حتــی بــا نفــوذ 30
کیلومتــری درخــاک ســوریه و
ایجــاد منطقــه امــن ،ترکیــه
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عمــا زیرپــا گذاشــتن توافــق را آشــکار کــرد و باعــث
آغــاز فصل ــی تی ــره و تــار در روابــط دو کشــور شــد کــه
تاکنــون نیــز ادامــه دارد.
بــا گذشــتن ســه ســال از آغــاز بح ــران ،روس ــیه ب ــرای
حفــظ امنی ــت منطقــه بــه دع ــوت ای ــران وارد ســوریه
شــد.
بــا احی ــای ارتــش ســوریه بــه کمــک مستشــاران ایرانی
و محــور مقاومــت در برابــر تروریســتهای تغذیــه
شــده توســط محــور عب ــری ،ع رب ــی ،غ رب ــی و بدســت
آمــدن فتوحاتــی در راســتای پــاک ســازی ســوریه
از وجــود تروریســتها پــس از شــش ســال از آغــاز
جنــگ داخل ــی بــا ابتــکار عمــل ای ــران (بــه محوریــت
و بــا مقاومــت و تدبی ــر س ــردار س ــپهبد شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی در میــدان مبــارزه ،سیاســت و
دیپلماســی)  ،روســیه و همراهــی ترکیــه ،بعــد از
آزادســازی کامــل شــهر حلــب( بزرگتریــن شــهر
و پایتخــت تجــاری ســوریه) در آذرمــاه  95بــه
تب ــع آن ط ــرح آتــش ب ــس فراگی ــر در دی مــاه
 ،95مذاک ــرات آســتانه در راســتای حــل بحران
ســوریه بــدون حضــور آمریــکا شــکل گرفــت؛
اولیــن دور ایــن مذاکــرات بهمــن مــاه ســال
۱۳۹۵و چهاردهمیــن دور آن آذر مــاه ســال
۱۳۹۸بــوده اســت.
بــه غیــر از دوره دهــم کــه در ســوچی بــود
بقیــه ادوار در پایتخــت جمهــوری قزاقســتان برگــزار
شــده اســت.
قــرار بــود پانزدهمیــن دوره آن در مــارس امســال
برگــزار شــود.
 ایــن نشســتها بــا حضــور دولــت قانونــی ســوریهو نماینــدگان گروههــای اصلــی معارضیــن مســلح و
بــدون حضــور هیــچ نمایندهــای از ع ربســتان و
قطــر برگــزار شــده اســت.
 در همــه ایــن نشســتها بــر لــزومحفــظ حاکمیــت ،اســتقالل و
تمامی ــت ارض ــی ســوریه و ادامــه رونــد
آتــش بــس تأکیــد شــده اســت.
 عــزم راســخ بــر ادامــه مبــارزهبــا تروریســم تــا نابــودی نهایــی
داعــش ،جبهــه النصــره و دیگــر
افــراد ،گروههــا ،تشــکل هــا و
موجودیتهــای وابســته بــه
القاعــده یــا داعــش.
و موافقــت بــا تشــکیلکمیســیونی بــرای تهیــه
پیشــنویس قانــون اساســی
جدیــد بــرای ســوریه از
جملــه مــوارد منتشــر شــده
در بیانههــای چنــد دور از

مذاکــرات بــوده اســت.
 همچنیــن تعییــن چهــار منطقــه بــرای کاهــشتنــش در ســوریه ،مهمتریــن نتیجــه مذاک ــرات محــور
آســتانه بــوده اســت.
بعــد از دوره هفتــم مذاک ــرات ،اولی ــن نشس ــت س ــران
ســه کشــور ضامــن آتــش ب ــس در ســوریه برگــزار شــد.
تــا بــه امــروز پنــج دوره نشســت ســران کشــورهای
ضامــن تشــکیل شــده اســت کــه هــدف عمــده آنهــا،
تثبیــت و نهایــی کــردن تصمیمــات اتخــاذ شــده در
مذاکــرات آســتانه اســت و دوره بعــدی آن اســفندماه
امس ــال در ته ــران اســت.
از زمــان ش ــروع بح ــران ســوریه در ســال  2011تاکنــون،
کشــورهای بســیاری بــا برگــزاری نشســتها و
جلســات مختلــف کوشــیدهاند تــا بــه اصطــاح
درگیریهــا در ســوریه را پایــان بخشــند کــه هی ــچ یــک
تاکنــون نتیجــه محســوس و قابــل اعتنایــی در بــر
نداشــته اســت.
فرمــت آســتانه تنهــا ابتــکار بیــن المللــی مؤثــری
اســت کــه بــه کاهــش خشــونت در سراســر ســوریه
کمــک کــرده ،در برقــراری صلــح و ثبــات در ســوریه
نقــش داشــته و بــه فراینــد ژنــو در یافتــن راه حــل
سیاســی پایــدار بــرای مناقشــه ســوریه
شــتاب داده اســت.
دســتاوردهای سلســله مذاکــرات
آســتانه ،بــا هی ــچ تــاش منطقــه
ای و بی ــن الملل ــی دیگ ــری قابــل
مقایســه نیســت.

کرونا

غریبهایبافرهنگ
رشقیهایشیطانصفت
سید محمد میر عباسی
مهندسی صنایع 98

نظراتتــان بــه خودتحقیــری مــی پردازیــد چیــزی جــز
هــم صــدا شــدن بــا دشــمن اســت؟! مگــر مــی شــود کــه
رســانهای در مقابلــه با ایــن شــرایط-بیماری کرونا-برای
مــردم کشــورش نســخه آرامــش تجویــز کند ولــی همان
شــرایط را در ایــران یــک بحــران بداننــد؟! البتــه شــاید
ایــن کار بــرای شــبکه ای که مجــری آن داخــل امضایش
اثــر انگشــتش را میزنــد امــری ممکــن باشــد!

«کرونــا ،ویروســی کــه حــاال تبدیــل بــه یــک بحــران
سیاســی-امنیتی در ایــران شــده اســت« ».ایــران
همچنــان در حــال صــدور ســریع  covid-19بــه
کشــورهای همســایه و دیگــر نقــاط جهــان» «مــردم
ایــران اعتراضــات خودشــان را بــا نشســتن در خانــه
هــا بــاری دیگــر بــه ایــن رژیــم نشــان دادنــد».
«اخبــار حاکــی از آن اســت کــه در شــهرهای مختلــف در طــی ایــن چهــل و انــدی ســال بــه روش هــای
ایــران فروشــگاه هــای مــواد غذایــی خالــی شــده انــد ».مختلــف مــورد تهاجــم بیرحمانــه ایــن رســانه هــا
قــرار گرفتهایــم و حــال مســئله کرونــا بســتری را فراهــم
شــاید در روزهــای اخیــر بــه مراتــب ایــن جمــات را ســاخته تــا ایــن رســانهها بــار دیگــر بــه مردمــان ایــران
خوانــده و یــا شــنیده باشــید .جمالتــی کــه در ایــن برچســب «بیفرهنــگ بــودن» و»دروغگویــی» را بزننــد
روزهــا بــه ســرخط خبرهــای شــبکه هــای فارســی زبان و افســوس کــه چــه آســان بعضیهــا هــم صــدای آنهــا
خــارج از ایــران تبدیــل شــده و موجــی از تــرس ،نگرانی میشــوند .کســی نیســت بگویــد در کشــور ســوئیس،
و البتــه ایرانهراســی را بــه اذهــان عمــوم تزریــق مــی همــان بهشــت غــرب پرســتان ایــران ،پــس از اعــام
کننــد  .اگــر بیننــده ایــن شــبکه هــا باشــید ،بــه تدریــج ابتــای  ۱۰نفــر بــه ویــروس کرونــا چگونــه در کمتــر از
خــواه نــا خــواه تحــت تاثیــر ایــن صحبــت هــا قــرار مــی چنــد دقیقــه فروشــگاهها عــاری از مــواد غذایــی و
گیریــد و تــا بــه خودتــان بیاییــد میبینیــد کــه بلــه  ...بهداشــتی شــدند و یــا در خیابانهــای ژاپــن ،همــان
تــه دل شــما هــم خالــی شــده اســت! پــس حواســتان را ســومین قــدرت اقتصــاد دنیــا بــا همــان انســانهای بــا
جمــع کنیــد! نشــود کــه در ایــن بلبشــو شــما هم رســانه فرهنــگ ،مــردم بــرای خریــد ماســک در صــف هــای
دشــمن شــوید و بــه ایــن شــایعات و اخبــار غلــط دامــن طوالنــی میایســتند و حتــی گاهــی بــه نــزاع و درگیــری
بزنیــد .اندکــی تامــل کنیــد  ...آیــا ایــن کار شــما؛ ایــن میپردازنــد .نمیگویــم کــه ایــن مــوارد خــاص
کــه بــه عنــوان یــک فــرد مشــهور بــا حــرف هایتــان و بــا کشــورهای دیگــر اســت و یــا از ایــن نــوع رفتارهــا در

کشــورمان دیــده نمــی شــود -کــه البتــه بــه ایــن شــدت
نیســت -ولــی مــی گویــم کــه بدانیــد اینهــا خــاص ایــران
نیســت .تحلیــل رفتــار انســان ها بــدون در نظر داشــتن
زمینــه هــای آن همــان کاری اســت کــه از غربــی هــا
انســانهای بــا فرهنــگ و متمــدن و شــرقی هــا مردمــان
شــیطان صفــت ســاخته اســت .
شــاید ایــن روز هــا اخبــاری مبنــی بــر احتــکار اقــام
و کاالهــای بهداشــتی و درمانــی کاممــان را تلــخ کــرده
باشــد ولــی بدانیــد افــرادی کــه مرتکب چنیــن کار هایی
مــی شــوند حتــی خلــق و خویــی از انســانیت نبــرده انــد
چــه برســد که آنهــا را بخشــی از ایــران و فرهنــگ ایرانی
بــه حســاب بیاوریــم .
و در آخــر ...آنهایــی کــه مــی خواهنــد فرهنــگ ایــران
و ایرانــی را بشناســند ،بداننــد کــه فرهنــگ مــا یعنــی
هشــت ســال دفــاع مقــدس در برابــر متجــاوزان
بیرحــم ،فرهنــگ مــا یعنــی زحمــات جامعــه ی
پزشــکی در شــرایط حاضــر ،فرهنگ ما یعنــی مدافعان
حــرم و مســلمانان مظلــوم در جهــان ،فرهنــگ ما یعنی
امــداد رســانی بــه مردمــان دچــار ســیل لرســتان بــا
وجــود کرونــا و فرهنــگ مــا یعنــی «فرهنــگ عاشــورا».

