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88498444سرويس بين الملل

  دکتر سیدرضا میرطاهر
یک هفته پس از کش�ته ش�دن چه�ار نظامی 
اوکراین�ی در ش�رق ای�ن کش�ور به دس�ت 
جدایی طلبان، امریکا وعده داد از اوکراین در 
برابر روس�یه حمایت کند. »آنتونی بلینکن«، 
وزیر امورخارج�ه امری�کا روز11فروردین در 
تماس�ی تلفن�ی ب�ا »دمیت�رو کولبا«همتای 
اوکراینی خود، کشته شدن نظامیان این کشور 
را تسلیت گفت و حمایت واشنگتن را از آنچه 
»تمامیت ارضی اوکراین« می خواند، اعالم کرد. 
موضع واشنگتن پس از آن اعالم شد که »روسالن 
خومچاک«، فرمانده کل نیرو های مسلح اوکراین، 
ادعا کرد که روس��یه تهدیدی ب��رای امنیت این 
کش��ور بوده و در تالش برای اس��تقرار نیرو های 
مس��لح در نزدیکی مرزهای اوکراین است. وی با 
متهم کردن مسکو به اتخاذ »رویکرد تهاجمی « در 
قبال کی یف از آغاز اقدامات مسکو برای استقرار 
نیروهای نظامی خود در مرز دو کش��ور خبر داد. 
خومچاک تصریح کرد که همزمان با آغاز تحرکات 
نظامی روسیه، جدایی طلبان طرفدار مسکو نیز به 
طور مکرر آتش بس مورد توافق در ژوئیه ۲۰۲۰ را 
در مرزهای شرقی اوکراین نقض می کنند. مطابق 
اعالم رس��می ارتش اوکراین تنها طی س��ه ماه 
نخست س��ال جاری میالدی، ۲۶ تن از نیروهای 
نظامی این کش��ور در درگیری های شرق کشور 
کشته شده اند. به گفته وی، روسیه طی هفته های 
اخیر حدود ۲۵ گروه��ان از نیروهای ارتش خود 
را در نزدیک��ی مرزهای اوکراین مس��تقر کرده و 
شمار نیروهای مس��تقر خود در کریمه را به ۳۲ 
هزار و ۷۰۰ تن رسانده است. به گفته خومچاک، 
افسران ارتش روس��یه همچنین ۲۸ هزار نیروی 
جدایی طلب مستقر در شرق اوکراین را فرماندهی 

می کنند. 
این ادعا با واکنش شدید روسیه مواجه شده است . 
»دیمیتری پسکوف«، سخنگوی کرملین روز 1۲ 
فروردین گفت که روسیه در حال انجام اقداماتی 
با توجه به افزایش فعالیت های ناتو برای تضمین 
امنیت مرزهایش است. وی تأکید کرد که روسیه 
نیروهایش را در قلم��روی خود حرکت می دهد و 

تهدیدی علیه کشور دیگری به شمار نمی رود. 
  دولت بایدن و بحران اوکراین

بحران اوکراین که از سال ۲۰14 آغاز شده به مثابه 
نقطه عطفی در روابط روس��یه و امریکا محسوب 
می ش��ود . واش��نگتن به بهانه حمای��ت از دولت 
غربگرای اوکراین طی ش��ش سال اخیر به اعمال 
و گس��ترش تحریم ها علیه روسیه به بهانه الحاق 
کریمه به خاک خود و نیز مداخله و تشدید بحران 
اوکراین با حمایت از مخالفان جدایی طلب شرق 

اوکراین پرداخته است. امریکا از اوکراین به منزله 
ابزاری برای تشدید فشار ها علیه مسکو استفاده 
می کند. دولت اوباما، دولت ترامپ و اکنون دولت 
بایدن تأکی��د زیادی بر تقوی��ت نظامی اوکراین ، 
تجهیز آن به پیش��رفته  ترین تسلیحات ، استقرار 
نظامی در اوکراین و در نهایت حمایت از پیوستن 
اوکراین به ناتو دارند. هواپیماهای نظامی امریکا 
از جمله بمب افکن های اس��تراتژیک بی-۵۲ نیز 
تاکنون چندین بار به بهانه شرکت در رزمایش در 
قلمرو هوایی اوکراین به پرواز درآمده اند که اقدامی 
آشکارا تحریک  آمیز محسوب می شود. واشنگتن 
در عین ح��ال به تأس��یس  و عملیاتی کردن یک 
ایستگاه دریایی در بندر اودسا پرداخته است. همه 
اینها در حالیست که بر اس��اس دکترین امنیت 
ملی روسیه ، حضور نظامی ناتو به ویژه امریکا در 
کشورهای خارج نزدیک روسیه یعنی کشور هایی 
که زمانی جزو شوروی بوده اند خط قرمز امنیتی 
آن محسوب می ش��ود. با این حال دامنه اقدامات 
امریکا محدود به این موارد نبوده و واشنگتن تالش 
می کند تا زمینه های واگرایی اوکراین با روسیه را 
هر چه بیشتر گسترش دهد. از جمله مسکو بار ها 
واشنگتن را متهم به تالش برای بی اعتبار ساختن 
توافقنامه مینس��ک کرده که برای حل مس��ئله 
ش��رق اوکراین به امضا رسیده اس��ت. همچنین 
پس از اعالم جدایی کلیسای ارتدوکس اوکراین 
از کلیس��ای ارتدوکس روس��یه در اکتبر ۲۰1۸ ، 

سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که 
این کار با حمایت مستقیم و آشکار امریکا صورت 
گرفته اس��ت. دولت بایدن عالوه بر همه اقدامات 
قبلی امریکا ، در مس��یر حمایت سیاسی اوکراین 
و تضعیف روسیه گام جدیدی برداشته است.  جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا اخیراً تأکید کرد که 
واشنگتن هرگز »تهاجم روسیه علیه اوکراین« و 
الحاق شبه جزیره کریمه به این کشور را نخواهد 
پذیرفت. بایدن مدعی شده است که امریکا در کنار 

اوکراین و مقابل روسیه خواهد ایستاد. 

  نگاه روسیه به بحران اوکراین
در مقابل روسیه تأکید کرده که حضور فزاینده ناتو 
در جوار مرزهای غربی این کشور و تهدیدات ناشی 
از آن ، انجام تدابیر و اقدامات الزم برای مقابله با هر 
گونه تهدید احتمال��ی از جانب این ائتالف نظامی 
غربی را ضروری س��اخته و اس��تقرار نظامیان این 
کشور در مرزهای اوکراین نیز با این هدف صورت 
گرفته اس��ت. س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روس��یه ضمن رد هر گونه مذاکره با ناتو در قالب 
شورای روسیه – ناتو درباره اوکراین هشدار داده که 
هرگونه تالش جدید برای به راه انداختن جنگ در 
شرق اوکراین که منطقه »دونباس«نامیده می شود 
ممکن است به نابودی اوکراین ختم شود. مقامات 
اوکراین مدعی هستند که اقدامات نظامی روسیه 
با هدف حمایت از جدایی طلبان ش��رق اوکراین و 
هشدار به کی یف درباره انجام دادن هر گونه اقدامات 
یا عملی��ات نظامی برای مقابله با آنها انجام ش��ده 
است. منطقه دونباس تحت کنترل جدایی طلبان 
طرفدار روسیه است و در این مناطق جمهوری های 
خودخوانده دونتس��ک و لوهانس��ک را تش��کیل 
داده اند. دس��ت کم 14 هزار نفر در درگیری های 
شرق اوکراین از سال ۲۰14 کش��ته شده اند. این 
موضع وزیر خارجه روسیه را می توان شدید  ترین 
هش��دار به کی یف از زمان برق��راری آتش بس در 
شرق اوکراین طبق توافق مینسک دانست. توافق 
مذکور، دربرگیرنده آتش بس از ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰، 

خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل 
زندانیان و انجام اصالحات قانون اساسی است. 

  خطر جنگ 
افزایش تنش ه��ا در ش��رق اوکراین ب��ا توجه به 
درگیری های اخیر بی��ن جدایی طلبان و نظامیان 
اوکراین ، اوض��اع را در این منطق��ه بحرانی کرده 
اس��ت. این مسئله حساسیت واش��نگتن و مسکو 
را برانگیخت��ه اس��ت. دول��ت بایدن که آش��کارا 
رویکرد ضدروس��ی دارد از زم��ان روی کار آمدن 
موضع گیری ها و اقدامات خود علیه مسکو را تشدید 
کرده است. اکنون واش��نگتن قصد دارد از حوادث 
اخیر در شرق اوکراین به مثابه بهانه ای برای تشویق 
اوکراین به موضع گی��ری تندتر در قبال روس��یه 
استفاده کند و در عین حال زمینه مداخله و حضور 
هر چه بیشتر در اوکراین را با مستمسک قرار دادن 
وجود تهدیدات جدی ازجانب روسیه فراهم آورد. 
در چند ماه اخیر نقض مکرر آتش بس با مین گذاری 
در نواحی مختلف ش��رق اوکرای��ن و نیز درگیری 
اخیر بین جدایی طلب��ان و ارتش اوکراین بار دیگر 
اوضاع منطقه دونباس را به ش��دت متالطم کرده 
و احتمال رخ��داد دوباره درگیری های گس��ترده 
بین طرفین را افزایش داده اس��ت. در این صورت 
و مداخله احتمالی نیروهای روسیه برای حمایت 
از جدایی طلبان و حمایت امریکا از ارتش اوکراین 
می تواند بحران شرق اوکراین را به سرعت تبدیل به 
بحرانی بین المللی نماید. امریکا به عنوان کنشگر 
فعال در بحران اوکراین وارد ش��ده اس��ت. در این 
راس��تا وزارت دفاع اوکرای��ن در 1۳ فروردین در 
بیانیه ای اعالم کرد که لوید آستین وزیر دفاع امریکا 
به اوکراین تضمین دفاع در برابر روسیه در صورت 
آغاز مناقشه مسلحانه داده است. وی گفته است که 
در صورت آغاز تجاوز روسیه به اوکراین، امریکا این 

کشور را تنها نخواهد گذاشت. 
هدف کلی اقدامات اخیر امریکا و حتی وعده کمک 
نظامی به کی یف در صورت حمله روسیه ، کاهش هر 
چه بیشتر روابط و پیوندهای بین مسکو و کی یف 
است تا زمینه ادغام کامل اوکراین در بلوک غرب را 
فراهم سازد.  » توماس دی وال «کارشناس سیاسی 
می گوید: »دولت بایدن به طور گسترده ای روابط با 
اوکراین را در دشمنی با روسیه گسترش می دهد. 
کمک واشنگتن به اوکراین و تشویق کی یف برای 
اتخاذ موضع سخت در مذاکرات چند جانبه نرماندی 
و مذاکرات دو جانبه با روسیه باعث بدتر شدن روابط 
روسیه و اوکراین خواهد شد. بدین ترتیب اکنون 
امریکا با اتخاذ رویکرد حمایت همه جانبه سیاسی 
و نظامی از اوکراین درصدد است تا این کشور مهم 
شرق اروپا را به طور کامل تحت نفوذ خود درآورد تا 

موجب تضعیف هر چه بیشتر روسیه شود.«

  سیدنعمت اهلل عبدالرحیم زاده
خبر هایی در روزهای اخیر منتشر شده در این مورد 
که تالش  هایی برای برقراری آتش بس در یمن طی 
یک ماه آینده انجام می شود. روزنامه فرامنطقه ای 
القدس العربی به نقل از یک منبع یمنی گفته است 
ک��ه رایزنی  هایی برای برقرار ش��دن این آتش بس 
در حال اجراس��ت تا اینکه با انجام آن طی یک ماه 
آینده، مذاکرات سیاسی فراگیر برای پایان جنگ 
از سر گرفته ش��ود اما دولت نجات ملی مستقر در 
صنعا پیش شرط  هایی مطرح کرده که از جمله آنها 
جدا کردن پرونده انس��انی از پرونده نظامی است 
تا اینکه بازگشایی بندر الحدیده و فرودگاه صنعا، 
لغو محاص��ره و توقف عملیات ائت��الف عربی قبل 
از آتش بس انجام ش��ود. به نظر می رسد که دولت 
عمان به عنوان میانجی اصلی مذاکرات نیز نسبت به 
برقراری آتش بس خوشبین است؛ چراکه خبرگزاری 
رسمی این کشور با صدور بیانیه ای در این مورد ابراز 
امیدواری کرده و دولت عمان در بیانیه خود خبر از 
به نتیجه رسیدن مذاکرات در آینده ای نزدیک داده 
است. ابراز خوش بینی دولت عمان حکایت از دست 
برتر دولت صنعا و پذیرش پیش شرط هایش دارد؛ 
چراکه سعودی  ها و دولت مورد حمایتشان قبول 
کرده اند این یمن همان یمنی نیست که شش سال 

قبل به آن حمله کردند. 
  تغییر موازنه

اولین و مهم  ترین نکته ای که در خصوص مذاکرات 
فعلی و احتمال برقراری آتش بس باید در نظر داشت، 
این است که نه این مذاکرات نخستین مذاکرات و نه 
آتش بس احتمالی نخس��تین آتش بسی است که از 
زمان ش��روع تجاوز نظامی ائتالف عربی به رهبری 
سعودی  ها به یمن انجام ش��ده است. سابقه مذاکره 
و آتش بس ب��ه حدود هفت ماه بعد از ش��روع تجاوز 
نظامی سعودی  ها به یمن بازمی گردد که مذاکراتی 
در اواخر دسامبر ۲۰1۵ به میانجی گری نماینده وقت 
سازمان ملل در امور یمن اسماعیل ولد الشیخ و در ژنو 
سوئیس انجام شد اما نه آن مذاکرات و نه مذاکرات 
بعدی منجر به آتش بس پایدار در یمن شد تا مجالی 
برای از سرگیری جدی فرایند سیاسی فراهم شود. 
در واقع، سعودی  ها در آن موقع و همچنین در مراحل 
بعد چنان به موفقیت نظامی خ��ود در یمن اعتماد 
داشتند که فقط برای حفظ ظاهر به نمایندگان دولت 

هادی اجاز رفتن به ژنو و انجام مذاکرات را می دادند 
اما در واقع امر به چیزی کمتر از تصرف صنعا، خلع 
سالح نیروهای دولت نجات ملی یمن و بازگرداندن 
دولت دست نشانده خود به صنعا رضایت نمی دادند. 
شش س��ال مقاومت نیروهای یمنی به خوبی نشان 
داده که این اهداف سعودی  ها دست نیافتنی است 
و نه تنها حتی ب��ه این اهداف نزدیک نیز نش��ده اند 
بلکه اختالف در جبهه داخلی خ��ود به خصوص از 
س��وی جدایی طلبان جنوبی باعث شده تا وضعیت 
میدانی حتی در مناطق تحت تصرف نیروهای مورد 
حمایت شان نیز متزلزل بشود. از سوی دیگر، تحوالت 
چند سال اخیر در عرصه میدانی و توانایی نیروهای 
یمنی برای حمله به اهداف استراتژیک سعودی در 
عمق خاک سعودی  ها باعث شده تا موازنه قدرت در 
جنگ یمن به هیچ وجه مشابه شش سال قبل و زمان 

آن دور از مذاکرات نباشد. 
  تغییر در عرصه بین المللی

یکی از واقعیت های جنگ یمن طی ش��ش سال 
گذش��ته، مربوط به خارج از واقعیت های میدانی 
جنگ و حمایتی  می شد که از سعودی  ها و ائتالف 
تحت رهبری آن از س��وی قدرت ه��ای غربی و به 
خصوص امریکا  می ش��د. در واقع این حمایت بود 
که باعث شد تا شورای امنیت سازمان ملل به دلیل 
فشار امریکا نه تنها مانع جنگ افروزی سعودی  ها 
نشد بلکه چند روز بعد از تجاوز نظامی سعودی  ها 
با یمن ب��ا تصوی��ب قطعنام��ه ۲۲۶1 مجوزی به 
س��عودی  ها داد تا یم��ن را تحت محاص��ره کامل 
هوایی، زمین��ی و دریایی دربی��اورد و بزرگ ترین 
بحران انس��انی هزاره اخیر را رقم بزن��د. در واقع، 
شورای امنیت با صدور این قطعنامه عامل مستقیم 
قحطی و م��رگ و میر هزاران کودک یمنی ش��د؛ 
چراکه حامیان غربی سعودی  ها تصور این را داشتند 
که کار یمن و دولت صنعا با این محاصره یکس��ره 
خواهد ش��د. چیزی که نه اعضای شورای امنیت 
و نه س��عودی  ها تصورش را نمی کردند، مقاومت 
و پایداری یمنی  ها بود زیرا ب��ا وجود تمام مصائب 
ناشی از این محاصره، یمن باز حاضر به تسلیم نشد 
و نیروهای یمنی توانستند با حفظ موقعیت  خود، 
اوضاع را در درازمدت تغییر دهند. در واقع، بیانیه 
شورای امنیت در 19 مارس گذشته نشان می دهد 
که این شورا رویکردی متفاوت از قطعنامه ۲۲1۶ 

در پیش گرفته اس��ت. هرچند که این شورا هنوز 
جنایات س��عودی  ها را در یمن نادیده می گیرد و 
حرفی از نقض توافق الحدیده از س��وی سعودی  ها 
نمی زند، اما رویکردش دیگر همانند قطعنامه ۲۲1۶ 
به طور کامل در جهت محاصره و جنگ نیست و با 
تعدیل در این رویکرد، حاال از لزوم مذاکره و ورود 
کشتی های حامل کمک های بشردوستانه و سوخت 

به بندر حدیده می گوید. 
  آزمون بایدن

بیانیه شورای امنیت قبل از هر چیز گویای تغییر 
در نگاه حامیان س��عودی  ها و به خصوص دولت 
امریکا اس��ت. س��عودی  ها طی این ش��ش سال 
و به خصوص چهار س��ال از ریاس��ت جمهوری 
دونالد ترامپ برخوردار از حمایت بی قید و شرط 
تسلیحاتی، اطالعاتی و لجستیکی امریکا در جنگ 
یمن بودند اما آمدن بایدن به کاخ سفید اوضاع را 
برای آنها تغییر داد. هرچند ک��ه دموکرات  ها در 
زمان دولت باراک اوباما عام��ل اصلی این جنگ 
بودند و ریاض با اتکا ب��ه حمایت آن دولت تجاوز 
نظامی خود را به یمن ش��روع کرد ام��ا به دلیل 
مخالفت همه جانبه آنها با ترامپ و سیاست های 
دولت��ش، موضع خود را در م��ورد جنگ یمن به 
طور کلی تغیی��ر دادند و حتی دو ب��ار در کنگره 
تالش کردند تا مانع حمایت تسلیحاتی امریکا از 
سعودی  ها بشوند. دولت بایدن از این جهت خود 
را موظف به ادامه این سیاست می داند و به همین 

جهت بود که بایدن در ابتدای ریاست جمهوری 
خود اعالم کرد:» جنگ یمن باید متوقف شود و ما 
همه حمایت های خود را از عملیات های تهاجمی 
در آنجا متوقف می کنیم. « تصمیم بایدن به قطع 
حمایت از سعودی  ها در جنگ یمن نخستین گام 
در آزمون او در قبال جنگ یمن است اما باید توجه 
داشت که مراحل واقعی آزمون او و دولتش بعد از 
این است. نکته مهم در این آزمون رفع محاصره 
یمن به عنوان عامل اصلی بحران انسانی است و 
اینکه مسئله محاصره و رنج مردم یمن به عنوان 
اهرم فش��ار علیه دولت نجات مل��ی یمن به کار 
گرفته نش��ود. به عبارت دیگر، بایدن در صورتی 
می تواند در این آزمون اق��دام مثبتی انجام دهد 
که سیاس��ت امریکا را به طور کلی تغییر داده و 
اجازه ندهد تا محاصره و رنج مردم یمن گروگان 
سعودی  ها برای امتیازگیری از دولت نجات ملی 
یمن باشد. این اشتباهی بود که امریکا و شورای 
امنیت با قطعنامه ۲۲1۶ مرتکب آن ش��د و حاال 

زمان جبران آن است. 
  موقعیت دولت یمن

در این می��ان، نبای��د فراموش کرد ک��ه موقعیت 
دولت یمن نسبت به گذشته موقعیتی متفاوت در 
آتش بس و مذاکرات دارد و همین موقعیت باعث 
می شود تا بتواند به صورت جدی تر از موضع قدرت 
حرف بزند. قبل از ه��ر چیز، نیروهای دولت نجات 
ملی با پیشروی در استان مارب توانسته اند وضعیت 

میدانی را به طور کامل به نفع خود تغییر دهند. باید 
توجه داشت که استان مارب به لحاظ جغرافیایی 
گلوگاه تردد کاال از شمال به جنوب و شرق به غرب 
یمن است. گذش��ته از اینکه برخورداری از صنایع 
قابل توجه نفت و گاز و رونق کشاورزی و سد مارب 
و شبکه آبیاری، آن را مبدل به قطب اقتصادی یمن 
کرده است. عالوه بر این، پیشروی دولت نجات ملی 
صنعا در استان مارب به معنای تسلط آن بر بیش 
از 9۰ درصد از س��رزمین و جمعیت یمن شمالی 
است. از س��وی دیگر، حمالت موشکی و پهپادی 
دولت نجات ملی به عمق خاک عربستان نشان داده 
که اهداف استراتژیک این کشور نظیر پاالیشگاه ها، 
بنادر و پایگاه های نظامی دیگر امنیت س��ال های 
گذشته را ندارند و عربستان نمی تواند بدون توجه 
به هزینه های این حمالت به تجاوز نظامی خود در 
یمن ادامه دهد. در واقع، ناامنی سعودی  ها به حدی 
رس��یده که حتی دولت کوچک بحرین هم ناچار 
ش��ده با صدور بیانیه ای به آن تسلی خاطر بدهد. 
دولت نجات ملی با توجه به این واقعیت  هاست که 
پیش شرط رفع محاصره، توقف عملیات ائتالف و 
بازگشایی بندر حدیده و فرودگاه صنعا را به عنوان 
پیش شرط هر آتش بس��ی روی میز گذاشته است 
زیرا خ��ود را در ابتدای هفتمین س��ال جنگ در 
موقعیتی برتر از گذشته می داند و طرف های مقابل 
آن نیز می دانند که این یمن دیگر همان یمن شش 

سال قبل نیست. 

 نقطه داغ رویکرد تقابلی بایدن با مسکو در اوکراین
 امریکا به دنبال ادغام کامل اوکراین در بلوک غرب است

این یمن 6 سال قبل نیست

   دورنما

 مایکل هیرش، فارین پالیسی، دوم آوریل 2021
والتر ایساکسون، یک بیوگراف  نویس برجسته که آثاری درباره آلبرت اینشتین، 
اس��تیو جابز، هنری کس��ینجر و لئوناردو داوینچی دارد، در کتاب تازه اش با 
 ،Jennifer Doudna جنیف��ر داودن��ا :Code Breaker عنوان » ُکدش��کن
ویرایش ژنتیک و آینده نژاد بشر « تالش می کند سیر تالش علمی خانم جنیفر 
داودنا، دانشمند برجس��ته دانش��گاه کالیفرنیا در برکلی را بازگو کند. جنیفر 
داودنا جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۰ را به همراه همکار فرانسوی اش خانم امانوئل 
چارپنتیر)Emmanuelle Charpentier( ، به خاطر کش��ف کارکرد درونی 
ویرایش ژنی، دریافت کرد. آنها نه تنها کار ویرایش ژنتیک انسان را تقریباً آسان 

کردند بلکه آن را به یک فناوری امیدبخش و البته هراس آور تبدیل ساختند. 
طی این سال ها، گروه هایی از دانشمندان بین المللی به شدت سرگرم رقابت- و 
اغلب همکاری با یکدیگر- برای کش��ف رازهای پشت پرده یک فرایند ژنتیک 
رازآلود- که البته به طور طبیعی رخ می دهد- بوده اند. این فرایند با نام اختصاری 
 Clustered Regularly Interspaced « :شناخته می شود CRISPR علمی

»  .Short Palindromic Repeats
پس از انتشار مقاله تاریخی داودنا و چارپنتیر در سال ۲۰1۲ در مجله ساینس، 
اکنون پژوهش��گران می توانند با ب��ه کارگیری تکنیکی به ن��ام قیچی ژنتیِک 
)CRISPR/Cas9(  ، ویرایش دی ان ای حیوانات، گیاهان و میکرو ارگانیسم ها 
را با دقتی ب��اال انجام دهند و حتی اگر بخواهند،می توانند این ارگانیس��م های 
اصالح شده را در نسل های بعدی شان تداوم بخشند. به بیان دیگر، دانشمندان 
می توانند به آس��انی انواع کنونی موجودات زنده را اصالح کنند یا حتی انواع 
تازه ای از موجودات زنده را ایجاد کنند؛ از جمله گونه های تازه نوع بش��ر. این 
دیگر یک افسانه نیست، توانایی امروز دانش بشری است. طی همین چندسال 
گذشته، شرکت های نوپای فراوانی توسط همین دانش��مندان از جمله خانم 
داودنا، پای به این عرصه گذاشته اند تا این فناوری ویرایش و اصالح ژنی را به کار 
گیرند.  ویژگی کار داودنا و چارپنتیر این اس��ت که آنها فرایند اصالح ژنی را به 
  )CRISPR/Cas9(اجزای مکانیکی آن تقسیم کردند.  اکنون که قیچی ژنتیک
به یک ابزار کاربردی کامل تبدیل شده است، ما می توانیم همان کاری را انجام 
دهیم که باکتری ها به صورت طبیعی انجام می دادند و ویرایش ژنی را تقریباً بر 

روی هر موجود زنده ای، از جمله خودمان، پیاده کنیم. 
 این روی سکه

می توانیم این کار را برای اهداف خوب- همچون درمان بیماری های مرگباری 
چون آلزایمر و هانتینگتن، برای تولید محصوالتی ک��ه در برابر کپک، آفات و 
خشکسالی مقاومند و حتی تولید گونه های تازه ای از پشه هایی که ماالریا را با 
خود ندارند، به کار گیریم. همانطور که کمیته نوبل یادآور شده است:»  در دانش 
پزشکی، آزمایش کلینیکی روش های درمان س��رطان در دست انجام است و 

رؤیای درمان بیماری های ارثی به تحقق خود نزدیک می شود.« 
با این حال، ایساکس��ون در کتاب تازه اش، پرس��ش های گزن��ده ای هم درباره 
اخالقیات ویرایش ژنی دارد: آیا ممکن است تالش برای درمان دگرش های ُخلقی، 
خیال پردازی، توهم، هراس، جنون و افسردگی عمیق، در برخی افراد به تحریک 
خالقیت بینجامد؟ برعکس، آیا شما حاضرید کودک مبتال به شیزوفرنی خود را به 
دست درمان بسپارید اگر بدانید که او، چنانچه با این بیماری بسازد و درمان نشود، 
به یک وینسنت وانگوگ تازه تبدیل می شود که جهان هنر را دگرگون می کند؟ 
پاسخ برخی دانشمندان، روشن است: آری باید این بیماری را نه تنها درمان کنیم 
بلکه همه نسل های آینده بشر را نیز از شر آن ر ها  سازیم. بسیار بدتر است که چنین 
رنج و فالکتی بر مردم عادی بار شود تا اینکه وانگوگ های آینده قربانی شوند.  داودنا 
توضیح می دهد که او برای جلوگیری از اندوه والدینی که کودکشان را به خاطر 
بیماری های ارثی از دست می دهند، به تدریج تکنیک » جرمالین germline « یا 
ویرایش قابل موروثی شدن را می پذیرند که با آن، اسپرم مرد و تخمک همسرش 
اصالح می شوند تا ویژگی هایی را به همه نسل های آینده انتقال دهند. داودنا در 
ابتدا از پیامدهای آنچه خلق کرده بود، هراس داشت و گاه در کابوس خود می دید 
که آدولف هیتلر او را تحت فشار گذاشته تا درباره این فناوری برای او توضیح دهد تا 
هیتلر بتواند نژاد برتر مورد نظر خود را بسازد. داودنا با خود فکر می کرد که آیا ما یک 
جعبه ابزار کارا برای فرانکنشتاین های آینده ساخته ایم؟! اما داودنا به عنوان یک 
مادر، همچنین به خانواده هایی می اندیشید که کودکانشان را به خاطر بیماری های 

ژنتیک ارثی از دست می دهند. 
 روی دیگر سکه

اما این سکه، روی دیگری هم دارد. ایساکس��ون می نویسد: یک پیامد غریب 
اس��تفاده از این فناوری می تواند این باش��د که کودکان هم وضعیتی ش��بیه 
گوش��ی های آیفون پیدا می کنند: هر س��ال نس��خه های ت��ازه ای از کودکان 
به بازار می آیند که ویژگی های بهت��ر و اَپ های کاراتری دارن��د. آیا کودکان، 
بزرگ تر و بزرگ تر که شوند، احس��اس کهنگی و بی ارزشی نمی کنند؟ ظاهراً 
به نظر می رسد خوشبختانه این پرس��ش هایی است که ما فعاًل برای سرگرمی 
ذهنی مان می پرس��یم و نه برای یافتن پاس��خ. نوه و نتیجه های ما هستند که 
باید با این پاسخ ها به چالش برخیزند. اما دقیقاً اینگونه نیست. این چالش، هم 

اکنون وجود دارد. 
ایساکسون می گوید: چالش بزرگ این اس��ت که می توان دولت های شیطانی 
همچون رژیم نازی را سرنگون کرد اما جاه طلبی و بلندپروازی یک یک افراد بشر 
را نه، بنابراین بد ترین تهدید ها ممکن است نه از هیوال هایی چون هیتلر بلکه از 
افرادی با باال ترین ارزش های اخالقی سرچشمه بگیرد؛ همان عشق و عطوفتی 
که خانم داودنا را واداشت تا آرام آرام به ویرایش جرمالین تن دهد. وی تأکید 
می کند که چنین روش هایی، تنها باید برای درمان بیماری های موروثی به کار 

گرفته شوند اما واقعاً چه کسی می خواهد در همین حد متوقف شود؟
اگر می توانید کروموزوم بیماری آلزایم��ر را بیابید تا از زوال حافظه جلوگیری 
شود، چرا در پی تقویت حافظه نباشید؟ اگر عوامل نقص های فیزیکی را کشف 
می کنید، چرا آن را ویرایش نکنید تا ب��ه توانمندی های فیزیکی نیرومندتری 
دست یابید. تالش های مشابه برای اصالح همیشگی نابسامانی های ژنتیکی که 
به بیماری هایی چون سرطان پستان و فیبروزسیستیک می انجامند، می تواند به 

کشف های مهمی در زمینه وارونه کردن فرایند سالخوردگی منجر شود. 
در واقع قیچی ژنتیکی CRISPR در زمانه ای ظهور می یابد که شاهد انبوهی از 
جریان های علمی هستیم که برای همیشه، سرنوشت بشر را دگرش می دهند. در 
همان حال که فناوری قادر می شود افراد بشر بهتری خلق کند، همان بازار هایی 
که این فناوری را به وجود آوردند، تقاضاهای خودشان را هم با خود می آورند و 
در دست نخبگانی قرار می دهند که به عنوان » یک درصدی ها « شناخته شده اند 
و بیشترین ثروت جهان را در اختیار دارند. آنها وقتی از همه لذت های شان برای 
برخورداری از خودروهای آنچنانی، جت ها و قایق های خصوصی و جراحی های 
زیبایی سرشار شدند، آیا تنها تمنایی که برایشان می ماند، ساخت یک برند بهتر 
از بشریت نیست؟...  دست آخر، چه بس��ا خیلی هم با مسئولیت پدر و مادر ها 
سازگار باشد که اگر پولش را دارند، یک تقویت کننده مغزی دستی برای کودک 

خود خریداری کنند و یک درصدی ها البته توانایی هر خریدی را دارند. 
واقعاً این فرایند، دقیقاً چگونه هایی از افراد بشر را خلق می کند؟ به هرحال، این 
احتمال هست که دانش��مندان زودتر ژن هایی را کشف کنند که عامل هوش 
بشری هستند تا ژن هایی که عامل ارزش های اخالقی او هستند.پاسخ همه این 

پرسش ها، شاید در یک یا دو نسل آینده روشن شود. 
ترجمه و خالصه شده: معاونت مطبوعاتی

پرونده

هدف کلی اقدامات اخیر 
امری�کا و حت�ی وعده 
کمک نظامی به کی یف 
در صورت حمله روسیه ، 
کاه�ش هر چه بیش�تر 
رواب�ط و پیوندهای بین 
مس�کو و کی یف است 
تا زمین�ه ادغ�ام کامل 
بل�وک  در  اوکرای�ن 
غ�رب را فراهم س�ازد

حمالت موشکی و پهپادی دولت نجات 
ملی به عمق خاک عربس�تان نشان 
داده که اهداف استراتژیک این کشور 
نظیر پاالیشگاه ها، بنادر و پایگاه های 
نظامی دیگر امنیت سال های گذشته 
را ندارند و عربستان نمی تواند بدون 
توجه ب�ه هزینه های ای�ن حمالت به 
تجاوز نظامی خود در یمن ادامه دهد

   رويکرد

پیشرفت » قیچی ژنتیکی «  
چطور جهان را دگرگون خواهد کرد؟

 ته مانده بشر بودن


