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  دکتر حسينعلي رمضاني
امني�ت؛ پايه و اس�اس حرکت به س�وي پيش�رفت 
همه جانبه است و وجود تهديد مانع اساسي اين حرکت 
محسوب مي شود. امنيت بستر حرکت جامعه به سوي 
تعالي و پيشرفت است و پيشرفت که بايد همه جانبه 
باش�د بر مبناي »عدالت« ش�کل مي گيرد؛ بنابراين 
ارتباط تنگاتنگي بين امنيت ب�ا عدالت وجود دارد. 
بقاي انقالب اسالمي با احيا، حفظ و گسترش امنيت 
ميسر بوده و بقاي سيستم با عدالت امکانپذير است. 

   
  احياي عدالت هدف کليدي تمدن اسالمي 

در مقابل عدالت با مفهومي به نام ظلم مواجه هستيم. ظلم 
و فس��اد، عامل اصلي بروز نارضايتي و طغيان سيستمي و 
قرار گرفتن اجزاي سيس��تم در جريان انقالب است. ظهور 
انقالب ها در جوامع بيانگر نارضايتي اکثريت توده از عملکرد 
اقليت حاکم است. عواملي همچون س��وء مديريت، فساد 
سيس��تمي، دپوي قدرت و ثروت نزد اقليت حاکم، ظلم و 
بي عدالتي، انحصارطلبي، حس برتري و سلطه جويي، شکاف 
بين جامعه با سياست، شکل گيري روابط درون سيستمي 
اقتصادي و سياسي، مافيا و رانت اطالعات، ازدواج فاميلي 
بين سياس��يون و تّجار، ژن هاي خوب و برت��ر، البي ثروت 
در چرخه توليد تصميم و قدرت، ظلم در سيستم قضايي، 
انحصار و سوءاستفاده از چرخه اطالعات و. . . حکومت و نظام 
غالب را به سمت آشوب و انقالب نزديک مي کند. تغيير سّنت 
اليتغير نظام مادي و متکّثر هس��تي است که قال اهلل تعالي 
ُر ما بَِقوٍم َحّتى يَُغِيّروا ما بَِأنُفِسِهم«  في کتابه »إَِنّ اهلَلَهّ ال يَُغِيّ

)رعد/آيه 11(
احياي تمدن اس��المي خود داراي هدفي برتر يعني تحقق 
ظلم س��تيزي و عدالت خواهي در جامعه اس��ت. حکومت 
اسالمي بزرگ ترين عامل و نيرومندترين ابزار براي اجراي 
عدالت اجتماعي اس��ت، اما از س��وي ديگر بايد دانست که 
حکومت اسالمي خود مبتني و متکي بر »عدالت« است و 
اجراي قوانين در درون جامعه اسالمي بايد بر اساس عدالت 
و دوري از تبعيض و ظلم و س��تم صورت گي��رد؛ بنابراين 
احياگ��ري در اين زمينه نيز خود حائز اهميتي واالس��ت و 
امام امت در اين بعد از ابعاد فکري اسالم نيز تالش و کوشش 
بي دريغ خود را در جهت احياي انديشه عدالت خواهي و مبنا 

قرار دادن عدالت در تمام امور به کار گرفت. 
عدالت عام��ل بقا و دوام سيستم هاس��ت. عدال��ت که قرار 
گرفتن هر چيزي در جاي خودش هست، موجب مي شود 
ضمن انس��جام دروني، در برابر عوامل فرسايش محيطي، 
مقاومت کند و دوام بيشتري داشته باشد. حاکميت جهاني 
حق، بر پايه عدالت ش��کل مي گي��رد. ابع��اد مختلفي که 
موجب شکل گيري حاکميت حق و تمدن اسالمي مي شود 
عبارتند از: واليت، عدالت، عبادت، صداقت، امنيت، حکمت، 
فراواني و برکت، س��عادت آحاد، فضيل��ت، اخالق محوري، 
شايسته ساالري، يقين معرفتي، کرامت بر مبناي ايمان، زهد 
و پرهيزکاري، توحيدمحوري، سالمتي، رشد متوازن، کمال 
علم، آباداني، صلح، حاکميت مقتدر جهاني و قانون گذاري 

خدا. 
  معيار عدالت در جامعه اسالمي

اگر ابعاد و فصول حاکميت جهاني حق و تمدن نوين اسالمي 
را در اين ام��ور تعريف کنيم، بايد به نقط��ه کانوني آن نظر 
افکند و به نظر نقطه کانوني آن مفهومي به نام »عدل« است. 
ماواُت َو  پيامبر)ص( در اين باره فرمودند: بِالَْعْدِل قاَمِت السَهّ
االَْرُض. اقامه کل هستي بر پايه عدالت است. امام على)ع( 
نيز مي فرمايند: اِنَهّ الَْعْدَل ميزاُن اهللّ * ُسْبحانَُه الَهّذى َوَضَعُه 
، َفال تُخالِْف��ُه فى ميزانِِه و ال  فِى الَْخلْ��ِق و نََصَبُه الِقاَمِةالَْحقِّ

تُعارِْضُه فى ُسلْطانِِه. 
عدل يعني: »َوْضُع ُکلِّ َش��ي ٍء في َمْوِضِعه« هر چيزي را در 

جاي خودش قرار دادن است. 
معيار عدل چيست؟ خدا يا انسان! از ديد اسالم، معيار عدل 
شرع و در ذيل آن عقل اس��ت. عقل در اين وادي مؤدب به 
اخالق شده و از هر امور ظّني و وهمي مصون مي ماند. اين در 
حالي است که در نگاه مادي زده غرب مبنا و معيار و محک 
عدالت خرد خودبنياد بشري فرض مي شود. رجوع به اين دو 

ديدگاه در ابعاد وجودي انس��ان، در معنا و برون داد عدالت 
نتايجي را به همراه خواهد داشت. 

اصلي ترين عامل ايجادکننده اعتماد در يک سيستم توجه به 
اصل »عدالت« است. وقتي فرد يا افرادي در يک سيستم بر 
اساس داشته هاي خود خواهان يکسري خواسته هستند و 
در نتيجه ساختار، سازمان و نظامات با رويکرد ايجاد عدالت، 
سعي در انطباق کامل اين دو؛ يعني داشته و خواسته باشند، 
فرد به آن سيستم اعتماد مي کند و با آن در ارتباط و تعامل 
خواهد بود.  داشته هاي انسان اعم از توانش، دانش و نگرشي 
که هر سه بعد جس��م، فکر و روان را در بر مي گيرد، داراي 
برون دادي است که بايد يک نظام و سيستم به آن توجه کند 
و به ميزان آورده فرد، حقي را براي آن قائل شود. در صورت 
رعايت عدالت، حق به صاحب حقي که دارايي هايي داشته 
و در درون خود با نگاه به آينده مطلوب ها و خواسته هايي را 
فرض نموده است، مي رسد. فرد ابتدا در درون خود انسجام 
يافته و در ادامه با آن سيستم همراهي خواهد کرد. ميزان 
همراهي به ميزان اعتماد فرد بستگي دارد و ميزان اعتماد 

فرد تابع ميزان عدالت آن سيستم است. 
  بي عدالتي عامل اصلي آشوب و تعارض جامعه

چنانچه به هر دليلي اعم از ساختار، قواعد و قوانين يا مجريان 
و ناظران، بين داشته و خواسته يک فرد در سطوح و اليه هايي 
که ذکر نموديم، اختالفي صورت گيرد و به  اصطالح انحراف 
در خط معيار وضع موجود به مطلوب پديدار شود، در مقابل 
»عدالت« مفهوم و عامل »تعارض« شکل خواهد گرفت و 
فردي که تعارض در او پديد آمده، دچار طغيان سيستمي 

شده و ميل به تقابل با آن مي يابد. 
 فردي که توانايي مقابله داش��ته باش��د نسبت به سيستم 
بازخورد منفي مي دهد و اگر توان نداشته باشد ميل به انزوا 
و گريز از آن سيس��تم را پيدا مي کند. با اين تحليل س��اده 
مي توان تمامي انحراف ها و ناهنجاري هاي اجتماعي اعم از 
خانواده، همساالن و شبه گروه هاي دوستان، سازمان و جامعه 
را ناشي از تعارض پديدار شده در يک سيستم به دليل رعايت 

نکردن اصل »عدالت« دانست. 
وقتي مغناطيس عدالت در يک سيستم از بين برود، انسجام 
براده هاي آن به حداقل مي رسد و س��عي در گريز از هسته 
مرکزي مي نمايد که عامل اصلي آش��وب نيز در طبيعت و 

طبايع انساني و جوامع همين عامل اس��ت. گريز از هسته 
مرکزي، نتيجه اي که به هم��راه دارد انفجار خواهد بود. هر 
جزئي از اجزاي سيس��تم خود را در تعامل ب��ا ديگري و در 
نهايت با هسته مرکزي خود که عامل عدالت را حمل مي کند، 
مي بيند و اگر اين عامل سست شود و قدرت انجذاب اجزا را از 

دست دهد، بايد منتظر انفجار يا طغيان سيستمي بود. 
وح��دت و ديگرخواهي و انطباق کامل بين اجزا و نس��ل ها 
نشان از ضمير »ما«  دارد و تباين و ميل به گريز از مرکز نشان 
از ضمير »من«  خواهد داشت و براي رسيدن به انطباق بايد 
عدالت سيستمي برقرار شود و اعتماد بين اجزا وجود داشته 
باشد. پيرامون و حاشيه طبق قواعد مرسوم فيزيک و زيست، 
هميش��ه با کمترين برخ��ورداري همراه هس��تند. در بين 
اجتماع انساني هم به دليل متن - حاشيه و مرکز – پيرامون 
ديدن اجزاي مختل��ف، قاعدتاً آنها که به سرچش��مه هاي 
ثروت و قدرت دسترسي دارند، از خدمات بهتر و بيشتري 
برخوردارند. نظام مقدس انقالب اسالمي اين سّنت را برهم 
زده و در اين 40 سال تالش کرده است، خدمات را تا دورترين 
نقاط کشور انتقال دهد. انتشار درست انرژي و اطالعات در 
اندام واره يک سيستم موجب شکل گيري جريان عدالت و در 
نتيجه اعتماد اجزاي دور و نزديک به هسته مرکزي خواهد 
شد. هر چند خط معيار عدالتي که رهبر انقالب طبق سيره 
ائمه اطهار)ع( فرض نموده اند با وضع موجود فاصله دارد، اما 
با همه اين اوصاف با يک قياس منطقي بين اين نظام با ديگر 
کشورها و انقالب ها، بر جاري بودن عدالت در جاي جاي آن 
اشاره دارند. ايشان براي پر کردن اين فاصله بر حضور جوانان 

پرشور و عدالتخواه تأکيد دارند. 
عدالت و امنيت اجتماعي، رابطه متقابل دارند؛ يعني امنيت 
اجتماعي زمين��ه دادگرايي و توازن بخش��ي و دادگرايي و 
توازن بخشي زمينه امنيت اجتماعي است. امنيت اجتماعي 
موجب مي ش��ود س��رمايه ها از گردونه کارهاي س��ازنده 
اقتصادي خارج نشود. کارهاي کاذب و سودهاي لحظه اي و 
تورم ساز اقتصاد جامعه را بيمار نسازد. نيروي جوان با اميد 
و دلگرمي به توليد و تالش مشغول باشد و کارگر و کارفرما 
از همبستگي و همکاري صميمانه بهره برند. امام علي)ع( 

مي فرمايد: عدالت نظام حکومت است. 
امنيت اجتماعي در پرتو عدال��ت پديد مي آيد. وقتي مردم 
اطمينان يافتند حق پايمال نمي ش��ود، بهاي کار و کاالي 
مردمان به طور کامل پرداخت مي ش��ود. هر کس مي تواند 
نيازهايش را از ش��يوه هاي عادالنه تأمين کند و هيچ مقام 
اقتصادي و اجتماعي نمي تواند به ديگران س��تم روا دارد، 
آرامش و امنيت واقعي در جامعه پديد مي آيد و انسان ها از 
احساس برابري و برادري سرشار مي شوند. در اين موقعيت 
جامعه به استواري و انسجامي پوالدين مي رسد و نظام حاکم 
از کمک و پشتوانه خارجي بي نياز مي شود. انسجام اجتماعي 
که برآيند آگاهي، اعتماد و مشارکت جويي آحاد جامعه است، 

از عدالت اجتماعي و اقتصادي ناشي مي شود. 
  عدالت عامل ابقا و مانايي سيستم

عدالت، در سايه س��ار خلوص نيت و نگاه عبادي به خدمت 

حاصل مي شود. نظام هاي مادي براي احياي عدالت و رفاه 
اجتماعي تمام مکانيسم هاي قانوني را به کار مي گيرند، اما 
در نهايت با وجود جبر و فشار بيروني رفتار و کنش بازيگراني 
را که در عرصه خدمت رساني فعال هستند، کنترل و نظارت 
مي کنند. عدالت ناش��ي از جبر و فش��ار بيروني، نتيجه اي 
مقطعي و زودگذر دارد، اما در نگاه اسالمي، نظارت و کنترل 
کاماًل دروني بوده و عالم محضر خدا فرض مي شود و انسان 
همه جا خود را در برابر خدا مي بيند. انس��ان مؤمن، ضمن 
درک حضور خدا با رويکردي اخالقي درون خويش را خالص 
کرده و قربت الي اهلل به خدمت خلق مشغول مي شود. عدالت 
وجداني از حوزه »من« عبور کرده و به ديگرخواهي و »ما« 
مي رسد و عدالت فطري از »من و ما« عدول مي کند و به »او« 
مي رسد. اينجا ديگر خاندان، قوم، نژاد و مليت مطرح نيست 
و فرد براي رضاي خدا از همه چيز خود مي گذرد؛ عدالتي که 

براي رضاي خدا باشد، هميشگي و ماندگار خواهد بود. 
عدل به معن��اي قرار گرفتن هر چي��زي در جاي خودش و 
عدالت، دادِن حق به ذي حق اس��ت. سيستم ها بر پايه قرار 
گرفتن اجزا با تعيين حدود و ثغ��ور تعاملي آنها با يکديگر، 
شکل گرفته و به دوام خود در بين سيستم هاي ديگر ادامه 
مي دهند. عدالت موجب مانايي يک سيستم مي شود. عدالت، 
تيغ تيز تعيين حدود حقوق اجزاي سيستمي است. عدالت، 
چنان تلخ است که با حد زدن به پديده يا شيئي، موجب درد 
آن شده و چنان شيرين است که با حد زدن به پديده يا شيئي 
موجب شادي آن مي ش��ود، اما اين درد و شادي موجب آن 
نمي شود که براي احياي حق و حدود، تسامح و تساهلي به 
خرج داد. با برهم خوردن ميزان و حدود در يک سيستم بايد 
منتظر آشوب و در هم ريختگي بود. عدالت مانند حرارتي 
اس��ت که به موجب آن تمام اجزاي سيس��تم در هم ذوب 
مي شوند. عدالت در منظومه هستي، مانند قوه جاذبه عمل 
مي کند و به واسطه آن تمام ارکان منظومه حول جذاب ترين 
ثقل يا همان عادل ترين پديده در مدارهاي مشخص خود 
در حال گردش هستند و از حول آن محور خارج نمي شوند. 
سيستم ها در ارتباط با سيستم هاي ديگر هستند و مقاومت 
سيس��تمي امري طبيعي اس��ت. مقاومت موجب کندي و 
فرسايش سيستم در س��ير حرکت مي شود. سيستم هايي 
که داراي انسجام دروني بيشتري هستند، يعني عدالت در 
آن جاري است، از دوام و بقاي بيش��تري در نسبت با ديگر 

سيستم ها برخوردار خواهند بود. 
  مبارزه با فساد به مثابه سرطان

انقالب اسالمي به مثابه يک کالن سيستمي است که بايد 
از باال تا پايين تا کوچک ترين اجزاي آن عدالت جاري باشد. 
حد و تيزي عدالت صدر و ذيل نمي شناسد. اجزاي انقالب 
به مي��زان آورده خود، از آن بهره خواهن��د برد. هيچ جزئي 
از اجزاي سيس��تمي نبايد حول گردونه ق��درت و ثروت به 
بهره گيري و اس��تثمار بپردازد. تجمع ق��درت و ثروت در 
توده اي از اجزا و سلول ها موجب تروماي سيستمي مي شود. 
انقالب به مثابه يک اندام واره در مقابل شکل گيري هر توده 
و بافت سلولي س��رطاني که براي خود و خاندان خود سهم 
بيش��تري از انرژي)ثروت و اقتصادي( و اطالعات ) قدرت و 
سياست ( خواهان است، ايستاده و چنانچه مقاومتي مشاهده 

کند، آن بافت يا عضو را جراحي مي کند. 
تجمع بيش از حد انرژي يا همان ثروت در يک محيط يا بافت 
اندامي موجب فساد سيستم مي ش��ود. فساد مانند چرکي 
اس��ت که ديگر بافت ها و اجزا را درگير خواهد کرد. چرک 
فساد با نفوذ در سيستم رگ و عروق اقتصادي سيستم تمام 

اجزا را دچار چرک مي کند. 
حال که فس��اد را به مثابه س��رطان براي سيس��تم در نظر 
گرفتيم، از اينجا به بعد مي خواهيم کمي با ادبيات پزشکي به 

مبارزه با اين سلول سرطاني بپردازيم. 
يکي از روش هاي سلول هاي سرطاني براي رسيدن به مرحله 
تکثير سلولي، بهره گيري از بس��تر بافت هاي سالم سلولي 
است. در اين روش سلول سرطاني با ايجاد روابط نادرست 
اما طبق قواعد سلول هاي سالم، درست و صحيح؛ اجازه دي 
کد کردن هسته مرکزي ژني يا همان »دي ان اي« را کسب 
مي کند و با استفاده زيرکانه از جهل سلولي، زمام آنها را در 
اختيار مي گيرد. گس��ترش رشته هاي سلول هاي سرطاني 

مي توان تمامي انحراف ها و ناهنجاري هاي 
اجتماعي اع�م از خانواده، همس�االن و 
ش�به گروه هاي دوس�تان، س�ازمان 
و جامع�ه را ناش�ي از تع�ارض پدي�دار 
ش�ده در يک سيس�تم به دليل رعايت 
دانس�ت »عدال�ت«  اص�ل  نک�ردن 

راهکارهاي شبه پزشکي مقابله با سرطان فساد
« نياز حياتي انقالب اسالمي » عدالت و مبارزه با فساد 

در سطح و عمق بدن، به ميزان حماقت سلول هاي 
بافت سالم بس��تگي دارد. با عظيم تر شدن و ريشه 
دواندن توده س��رطاني، قلب با پمپاژ خون و مغز با 
ارس��ال امواج، چاره اي جز تغذيه آن ن��دارد. رانت و 
مافياي انرژي و اطالعات در اين توده جمع مي شوند. 
اخالل در سيستم خونرساني و عصبي از ويژگي هاي 
سلول هاي سرطاني است. در اين ميان در راهبردهاي 
مرسوم درماني که بيش��تر حالت تهاجمي به خود 
مي گيرد، پزشک چاره اي جز جراحي و خارج کردن 
توده سرطاني از بدن ندارد. الزم به ذکر است که توده 
سرطاني بايد کاماًل از بدن خارج شود، وگرنه با باقي 
ماندن بخشي از رشته ها و ريشه هاي بافت سرطاني، 

بيماري دوباره عود مي کند. 
علماي علم پزش��کي معتقدند در ح��ال حاضر پنج 
درمان اصلي براي سرطان وجود دارد که عبارتند از: 
جراحي، شيمي درماني، هورمون درماني، پرتودرماني 
و ايمني درماني يا درمان بيولوژيکي که شايد بتوان با 
رويکردي تطبيقي، آنها را براي درمان سرطان فساد 
سيستمي در ارگانيسم انقالب اسالمي مورد مطالعه 

و بررسي و تعميم قرار داد. 
  يکم: جراحي فساد

جراحي يا هم��ان رويکرد قضايي و س��لبي و حذف 
فيزيکي ک��ه مؤثرترين و س��ريع ترين درمان براي 
تومورهايي است که در مراحل اوليه رشد هستند و 

هنوز گسترش نيافته اند. 
اين تنها راه قابل اعتماد براي حذف کامل يک تومور 
اس��ت. با اين حال، تضميني در برداشته شدن همه 
بخش هاي ميکروس��کوپي تومور که ممکن اس��ت 
گسترش يافته باشد وجود ندارد که اين موضوع در 
جريان شکل گيري توده هاي بدخيم ظلم و بي عدالتي 
مشهود و ظاهراً غالب است. تجربه پزشکي نشان داده 
است ضريب موفقيت حذف سرطان توسط جراحي 
چندان باال نيست؛ مگر آن که ساير مسيرهاي مبارزه 

پيشتر مورد اقدام قرار گرفته باشند. 
  دوم: پرتودرماني فساد

درمان هاي مبتني بر راديول��وژي، از ذراتي با امواج 
پرقدرت نظير اشعه هاي X يا اش��عه هاي گاما بهره 
مي گيرند. اين امواج تخريب کننده به منظور ايجاد 
آسيب هاي ژنتيکي روي تومور پرتوافکني مي کنند 
که اين کار سبب مرگ سلول هاي سرطاني مي شود. 
از آنجا که بافت هاي س��الم بدن پس از پرتو درماني 
بسيار بهتر از سلول هاي س��رطاني بهبود مي يابد - 
چون سلول هاي سالم آس��يب »دي ان اي« خود را 
بهتر ترميم مي کنند – تأثيرات جانبي منفي اغلب 
مدت زمان کوتاهي ادامه مي يابد. شکل گيري يک 
جريان قوي فسادگريز )مي تواند حکومتي يا مردمي 
باشد( و برخورد ش��ديد و ضرب االجلي آن با مراکز 

فساد )و نه صرفاً مظاهر و مصاديق آن( يکي از راه هاي 
تجويزي براي درمان اين سرطان است. 

  سوم: شيمي درماني فساد
در شيمي درماني از داروهاي پر قدرِت ضد سرطان 
که از طريق جريان خون انتقال مي يابند، استفاده 
مي شود. اين درمان به طور بالقوه براي سرطان هايي 
که گسترش يافته اند، مفيد است. خوردن يا تزريق 
کردن داروهاي شيمي درماني به جريان خون، سبب 
مي شود که توانايي ساخت »دي ان اي« جديد در 
سلول هاي سرطاني مختل شود يا از تقسيم کامل 
سلول هاي سرطاني جلوگيري به عمل  آيد. بعضي 
تومورها پس از درياف��ت فقط ي��ک دارو در برابر 
بسياري از داروهاي ديگر مقاومت نشان مي دهند 
که به آن »مقاومت چند دارويي« اطالق مي شود. 
در چنين اوضاعي، ممکن است هيچ دارويي نتواند 

به طور مؤثر روي تومور تأثير بگذارد. 
مبناي اين مکانيسم درماني، ايجاد اختالل در فعاليت 
شبکه تومور ايجاد شده اس��ت. نفوذ در بدنه فساد و 
ناامن سازي آن از درون را بر اساس اين مدل مي توان 

يکي از مسيرهاي فروپاشي سرطان فساد دانست. 
  چهارم: هورمون درماني فساد

هورمون درماني از رس��يدن يا مصرف هورموني که 
سلول هاي سرطاني به آن احتياج دارند جلوگيري 
مي کند. هورمون درماني ممکن است شامل جراحي 
براي برداشتن  اندام هايي در سيستم درون ريز بدن 

باشد که توليد کننده هورمون ها هستند. 
پايه اين شيوه درماني جلوگيري از اجازه دسترسي 
سلول هاي سرطاني به هورمون ها و موادي است که 
به آن احتياج دارند. براي مبارزه با سرطان فساد يکي 
از راه هاي کليدي، قطع دسترس��ي شبکه فساد به 
ابزارهاي قدرت و اطالعات و جايگزين ساختن آن با 
هورمون شفافيت از راه دسترسي عمومي به اطالعات 
است. رشد سلول هاي سرطاني پنهاني و البه الي ديگر 
سلول هاي سالم است. ايجاد ديوار شيشه اي و نمايان 
شدن مواضع فساد در سيستم، حيات و دسترسي آن 

به منابع حياتي را به خطر خواهد انداخت. 
  پنجم: ايمني درماني فساد

در ن��وع ايمني درمان��ي، از آنتي بادي ها براي حمله 
مستقيم به س��لول هاي تومور س��رطاني استفاده 
مي شود، در حالي که در روش ديگر از آنتي بادي ها 

براي انتقال مواد س��مي، نظير م��واد راديواکتيو يا 
داروهايي که به طور گزينشي سلول هاي سرطاني 
را هدف قرار مي دهند، اس��تفاده مي ش��ود. در اين 
راهکار بايد فساد را به خوبي شناسايي کرد و موقعيت 
دقيق آن و ارتباطش با س��اير سلول ها و احياناً ساير 
تومورهاي فعال شناسايي شود و دقيقاً نقاط تمرکز 

فساد با اولويت مورد حمله قرار گيرند. 
توصيه مي شود محققان محترم به روش هاي درماني 
مذکور و تشبيه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
به ارگان ب��دن و نيز جريان بي عدالتي به س��رطان، 
توجه وي��ژه نمايند. روش هاي مؤث��ري که مي توان 
براي راهبرد مقابله با فس��اد و بي عدالتي سيستمي 
پيش��نهاد داد عبارتند از: قطع نظام ارتباطي »دي 
ان اي« فساد و بدنه »آر ان اي« عمل کننده؛ تسريع 
در نزديک شدن به آنتروپي دروني با فشار از بيرون؛ 
ايجاد ش��کاف بين رأس و بدنه فس��اد و بي عدالتي؛ 
ايجاد بي نظمي در ساختار سيس��تم فساد؛ نفوذ در 
سيس��تم رهبري و کنترل در راس��تاي استحاله از 
درون؛ فرسايش��ي کردن برخورد با اين سيس��تم؛ 
تجزيه ساختار فساد سازماني به نظام هاي کوچک 
و ضربه پذير؛ تزريق اطالعات غلط به سيس��تم هاي 
گردش انرژي و اطالعات؛ تحريک و همراه س��ازي 
فضاي پيرامون��ي به ويژه مردم در برخورد با فس��اد 
سيستمي؛ ناامن کردن يا ناامن نشان دادن محيط 
عمل مفسدان؛ محدود کردن محيط عمل مفسدان؛ 
حذف فيزيکي عامالن فساد؛ همراه سازي بدنه جريان 

با تهديد، ترغيب و تطميع و... . 
  فرجام سخن

دپوي ثروت و قدرت و عدم رعايت عدالت سيستمي، 
موجب شکل گيري طبقات اجتماعي »دارا و ندار« و 
»شمال و جنوب« مي شود. سامانه برخورد با اين نوع 
از بافت هاي مريض سيستمي در سنت الهي در اندام 
انساني تعبيه شده است. اين سيستم هاي دفاعي در 
بين کنشگران و اجزاي انساني نيز در علوم اجتماعي، 
علوم سياس��ي و علوم اقتصادي طي ساليان سال با 
تکرار و خطا از س��وي انديشمندان مختلف اسالم و 
غرب مورد توجه قرار گرفته اس��ت. هسته مرکزي 
و ثقل کالم همه انديش��مندان بر مفهوم��ي به نام 

»عدالت« استوار است. 
در اين عصر انسان در خسران به سر مي برد؛ خسراني 
که برآمده از منيت و زياده خواهي هاي بي حّد و حصر 
دارد. نتيجه خودخواهي چيزي جز تعرض، تعدي 
و تجاوز به حقوق اوليه انس��ان هاي ديگر نخواهد 
بود. انسان هايي که افس��ار وجودي و خواسته ها و 
اميالشان را در اختيار نفس متکثر و زياده خواه قرار 
داده اند؛ به  ناچار محکوم ب��ه ظلم بر خود و ديگران 
خواهند بود. انس��ان هاي عصر حاضر ک��ه از ثقل 

عدالت رها شده و در مدار آشوب زده خواسته هاي 
نفساني، س��رگردان هس��تند از وحدت فطري به 
کثرت طبيعي مايل شده اند؛ بنابراين منفعت طلبي 
اصل اساس��ي تمام معادالت بش��ري خواهد بود. 
نسبت سنجي ها نه بر اس��اس قانون، عدالت، حق، 
تکليف يا ش��رع که بر اس��اس منيت و نفسانيت ها 
شکل مي گيرد. جريان حرکت انس��ان ها در عصر 
حاضر خالف حکمت خلقت و فطرت و بر پايه خرد 
خودبنياد طبيعت و غريزه که برآمده از بُعد کالبدي 
و حيواني انسان هاس��ت، تغيير جهتي تا بي نهايت 
دارد. بازگشت انسان جز با رجوع به لوح سفيد و پاک 
وجودي خويش��تن خويش و قرار گرفتن در مسير 
ايمان و عمل صالح، امکان پذير نخواهد بود. برتري 
طبيعت بر فطرت نتيجه اي جز درندگي ندارد. ظهور 
و بروز اين ددمنشي سنتي ديرينه در بعد نفساني از 
غرور شيطان در داشتن نار مسموم نسبت به دارايي 
آدم، آغاز شده و تا قيامت ادامه خواهد داشت. يکي 
از بزرگ ترين عوامل انحطاط جوامع بشري به ويژه 
در جوامع ديني اين است که طرز تفکر افراد جامعه 
در مورد مبارزه و مقابله با ظلم و ستم و طرز تصور 
آنها در مورد عدالت و عدالت خواهي بميرد. در اين 
صورت جامعه در برابر ظلم و ستم تسليم مي شود 
و ظلم و ستم را مي پذيرد؛ بنابراين اشرار و بدترين 
افراد بر جامعه مس��لط مي گردند. امام علي )ع( در 
بخشي از سخنان خويش بي تفاوتي آگاهانه نسبت 
به امور پيراموني و ترک امر به معروف و نهي از منکر 
) يا همان قيام عليه فس��اد ظاهري( را دليل اصلي 

سقوط تمدن ها مي داند. 
نه تنها ترک ظلم ستيزي و مرگ تفکر عدالت خواهي 
باعث سلطه اشرار و س��تمگران بر جامعه مي  شود، 
بلکه شريعت و دين ) و در واقع تفکر ديني و مذهبي 
( در انقالب اسالمي نيز قوام و پايه خود و در نتيجه 
قدرت پويايي خود را از دست مي دهد. انقالب بدون 
وجود عدالت دچار فساد سيس��تمي مى شود و از 
درون اجزا شروع به از بين کردن خود مي کنند. در 
اين ميان فسادهاي سياسي و اقتصادي در صدر قرار 
مي گيرند. ظلم و فس��اد دروني حتي نياز به تهديد 
بيروني نخواهد داشت و در اين ميان تهديد يا همان 
دشمن در گوشه اي نشس��ته و تنها نظاره گر از هم  

پاشيده شدن سيستم انقالب خواهد بود.

اگر ابعاد و فصول حاکميت جهاني حق و 
تمدن نوين اسالمي را تعريف کنيم، نقطه 
کانوني آن مفهومي به نام »عدل« است 
که پيامب�ر)ص( در اين ب�اره فرمودند: 
ْرُض �ماواُت َو االَ لَْع�ْدِل قاَم�ِت السَّ بِا


