پنهان کاری و اعترافات در مورد کرونا
از تاریخ  20مارس  ،2020ویروس همه گیر کرونا در  185کشور گسترش یافته و شمار جان باختگان به
 11،398نفر رسیده است .دولت ها به مردم آموزش می دهند که در خصوص بهداشت به شدت احتیاط کنند ،فاصله
ایمن از دیگران را رعایت کنند و در خانه بمانند .بسیاری از مشاغل تعطیل و کارگران به طور موقت بیکار شده اند و
بازارهای سهام سقوط کرده اند .ترس از کرونا با سرعت بیشتری نسبت به خود ویروس در حال انتشار است .مقامات
با وضعیت دشواری رو به رو هستند ،از طرفی می دانند که ممکن است ناقل ویروس باشند و با این حال می خواهند
اضطراب عمومی را مدیریت کنند و ترس را کاهش دهند .در مواجهه با چنین بحرانی باید خردمندانه عمل کنیم.
دانشمندان به طور جدی به دنبال یافتن درمان هستند ولی این کار چه مدت طول خواهد کشید؟ البته که همه ما
امیدواریم که به زودی این دارو یافت شود ،از آنجاییکه سیاستمدارانی چون نخست وزیر کانادا نوید "جهش اقتصادی
بزرگ" پس از اتمام این بحران را داده اند( .ولی چه مدت طول خواهد کشید؟) اگر روی یافتن راه حل متمرکز شویم
خود را فریب داده ایم .به جای آن ،چرا به طور ساده اتفاقاتی که در ایران و چین افتاد را منعکس نکنیم زمانی که
رهبران این دو کشور با انکار و پنهان کاری در این مورد باعث افزایش شمار جان باختگان شدند.
صحبت از شفافیت من را به یاد گفتار حکیمانه حضرت سلیمان می اندازد" :آنهایی که گناهان خود را پنهان می
کنند آمرزیده نمی شوند ،ولی اگر اعتراف و توبه کنند ،مورد رحمت قرار خواهند گرفت".
آیا چین و ایران حقیقت را پنهان کردند؟
در ابتدا رهبران این دو کشور مسئله وجود این ویروس مرگبار را انکار کردند .همان طور که گوردون چانگ،
همکار ارشد در موسسه گیت استون ،اشاره کرده است آنها حتی سعی داشته اند که خطر ویروس را پنهان کنند .شی
جین پینگ ،رئیس جمهور چین" ،اجازه داد که ویروس کرونا به مدت  6هفته در ماه های دسامبر و ژانویه گسترش یابد
و سپس وجود بیماری را به اطالع عموم رساند ".کارل گرشمان نیز در گلوب اند میل نوشت" ،رژیم کمونیستی چین
انتشار ویروس کرونا را با پنهان کردن حقیقت مدیریت کرده است ".وی گفت 8" :دکتر در شهر ووهان به خاطر اعالم
خطر ویروس در ماه دسامبر به خاطر انجام رفتار غیر قانونی مجازات شدند ،از جمله لی ونلیانگ ،چشم پزشک 33
ساله بیمارستان مرکزی شهر ،که مجبور به امضای نامه عذرخواهی برای انجام چنین کاری شدند .آقای لی به قهرمان
ملی تبدیل و سپس در راه اعتقاد خود شهید شد ،و با مرگ خود در  7فوریه موجی از خشم و اندوه به خاطر کذب و
پنهان کاری رژیم در فضای مجازی راه افتاد".
این پنهان کاری عواقب فاجعه باری در بر داشت .روزنامه گاردین گزارشی از یافته های پژوهش انجام شده در
دانشگاه ساوتهمپتون ارائه داد" ،که طبق تحلیل یافته ها در صورتی که مقامات چین یک هفته زودتر مداخله می کردند،
 66درصد افراد کمتری مبتال می شدند ".عالوه بر این" ،اگر سه هفته زودتر چنین اقداماتی انجام می شد موارد ابتال تا
 95درصد کاهش می یافت ".مارکوس کولگا ،همکار ارشد در موسسه مک دونالد -الریر بخش مرکز پیشبرد منافع
کانادا در خارج از کشور ،و کارشناس اطالعات کذب خارجی در مورد جدی بودن این موضوع در مجله ماکلینز
توضیحات بیشتری ارائه داد.
در ایران هم مانند چین انتشار اولیه ویروس با انکار و پنهان کاری مقامات همراه بود .به گزارش رویترز ،بر
کسی پوشیده نیست که "ایران مرکز شیوع این ویروس در خاورمیانه است به این دلیل که بیشتر موارد گزارش شده در
منطقه یا در ایران بودند و یا از افرادی که به ایران سفر کرده بودند این ویروس را گرفتند".
دکتر امیر افخمی ،پزشک ایرانی ،اشاره کرد که" :ایران تلفات ناشی از ویروس کرونا در شهر قم را از 19
فوریه آغاز کرد .طی دو روز بعد از آن تست کرونا مسافران ایرانی به کانادا و لبنان مثبت اعالم شد ،که نشان دهنده
میزان شیوع وسیع تر از آنچه بود که مقامات امید به پذیرش آن را داشتند و کشورهای همسایه مانند افغانستان ،ارمنستان،
پاکستان و ترکیه را برانگیخت تا مرزهای خود با ایران را ببندند.
اگرچه رئیس جمهور حسن روحانی نگرانی داخلی پیرامون این همه گیری را به عنوان تشنج ناموجه رد کرد،
با این حال یک نماینده افشاگر از شهر قم دولت را به پنهان کردن بحران متهم و ادعا کرد که  50نفر از افراد حوزه
انتخاباتی وی در برابر ویروس تسلیم شده بودند".
ً
در  24فوریه ،معاون وزیر بهداشت ایران ،ایرج حریرچی ،چنین گزارش هایی را موکدا رد کرد .درست روز
بعد از آن با حقارت مجبور به پذیرش این مسئله شد که خود نیز مبتال به ویروس کرونا شده است! چندین روز پس از
آن خانم معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور ،و  23نماینده دیگر مجلس به این بیماری مبتال شدند که دولت را مجبور
به تعطیل کردن مجلس نمود.
در همین حال ،دکتر افخمی مقاله دیگری منتشر کرد با عنوان" بیماری های همه گیر خیلی پیشتر از ویروس
کرونا ایران را ویران کردند" با زیرعنوان "ولی به جای آموختن از گذشته ،مقامات همچنان در آن دوران جا مانده اند"
که سرزنشی شدید در بر دارد .افخمی می گوید چگونه مقامات ایرانی افشا چنین تراژدی وحشتناکی را پذیرفتند .وی در
 3مارس در مجله پولیتیکو نوشت:

تا زمان شناسایی وجود بیماری در قم ،وزیر بهداشت ایران آغاز قرنطینه در شهر و اطراف آن را رد کرد و این اقدام
را به اشتباه منسوخ خواند .دولت نتوانست به اندازه کافی افراد در تماس با این ویروس را شناسایی ،قرنطینه و درمان
کند و در نتیجه ویروس به دیگر بخش های کشور انتشار یافت .وزیر بهداشت خواستار تعطیلی مکان های مذهبی قم از
جمله حرم حضرت معصومه شد ولی مقامات مذهبی نپذیرفتند .قائم مقام رهبر ایران آیت هللا علی خامنه ای با این تصمیم
مخالفت نموده ،بیان داشت هرگونه تالش برای محدود کردن دسترسی به این حرم نقشه شیطانی آمریکا برای غیر ایمن
جلوه دادن این شهر مقدس را ترویج می دهد.
یک هفته پیش از آن ،در  26فوریه ،کارشناس بهداشت عمومی کامیار اعالئی انتقادی مشابه ارائه داده بود .وی در
مصاحبه با مرکز حقوق بشر در ایران مقامات ایرانی را برای نپذیرفتن مواجهه با شیوع عظیم این ویروس سرزنش
کرد .در ادامه گزارش آمده است" ،در همان حال اطالعاتی از یک منبع موثق به مرکز حقوق بشر در ایران رسید دال
بر اینکه دو پزشک در بیمارستانی در تهران در اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند .ولی ،طبق منبعی
ناشناس به دالیل امنیتی ،مرگ این دو نفر به طور رسمی اعالم نشد و مقامات دولتی ناشناس به همکاران آنها هشدار
دادند که از عمومی ساختن این خبر خودداری کنند".
در  6مارس ،نه روز پس از گزارش مرکز حقوق بشر در ایران ،شبکه خبری ایرانی آوا تودی لیست  65پزشکی
که در اثر ابتال به ویروس کرونا جان باخته بودند را براساس نام و نام خانوادگی و شهر اعالم کرد!!.
آری لیبرمن شواهد بیشتری از پنهان کاری رژیم ایران با استناد به گزارشی از رادیو فردا در ایران و به نقل
از نماینده وزیر بهداشت ایران ارائه می دهد؛ "  8مارس ،مقامات ایرانی اعالم کردند که  194نفر در اثر کرونا جان
باخته اند .ولی در همان روز ،نماینده وزیر بهداشت ایران در استان شمالی گیالن گفت که بیش از  200نفر تنها در این
استان جان باخته اند .شمار جان باخته گان یک استان از تعداد  194نفر در کل کشور که توسط دولت اعالم شده بود
فراتر رفت".
در همان حال 11 ،روز پس از این گزارش رادیو فردا ،دکتر افروز اسالمی در تلویزیون ملی ایران هشدار داد
در صورتی که ایرانیان حتی به طور متوسط مطابق ابتکار جدید دولت برای جلوگیری از ویروس عمل کنند  300هزار
مورد مبتال و  110هزار جان باخته خواهیم داشت .این پذیرش در قیاس با انکارهای پیشین و موکد مقامات ارشد دولتی
بسیار عجیب است!
در سایه چنین پنهان کاری هایی آیا امیدی هم وجود دارد؟ بخش دوم گفتار حکیمانه حضرت سلیمان این امید را
می دهد" :اگر اعتراف و توبه کنند ،مورد رحمت قرار خواهند گرفت".
سوال اینجاست" ،این رحمت چگونه می تواند شامل حال ایران شود؟" لحظه ای تصور کنید اگر خداوند با مشیت
خود امتیاز درمان یا واکسن ویروس کرونا  19را به محققان امریکایی یا اسرائیلی اعطا کند چه اتفاقی خواهد افتاد! آیا
واقعا ً فکر می کنید که این دو کشور خودخواهانه منافع آن را برای مردم خود حفظ می کنند و در عین حال از ارسال
آن به چین و ایران سر باز می زنند؟ آیا مطابق دستورات خداوند و نبی او سلیمان عمل نخواهند کرد و عطوفت به خرج
نخواهند داد؟ " اگر دشمنان شما گرسنه اند ،به آنها عذا دهید .اگر آنها تشنه هستند ،آنها را سیراب کنید".
البته مشکل اصلی با این ویروس همه گیر ترس عمیق و اساسی بشر از مرگ است .به این ترس جهانی در مقاله
"آیا مرگ پایان همه چیز است؟" اشاره شده که باید حتما ً آن را خواند .در این مقاله آمده است که چگونه حضرت مسیح
مرگ را متوقف نمود و ما را از دست شیطانی آزاد می سازد که انسان ها را در اسارت ترس از مرگ نگاه می دارد.
این مقاله را می توانید در این آدرس بیابید:
http://answering-islam.org/authors/clarke/death_end.html
سواالت و نظرات خود را به آدرس زیر ایمیل کنید:
rolandclarke1139@yahoo.com
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