
بی تعارف اسفند98 که بیشتر شبیه رنجنامه ي 

زمسـتان 98 از مصــائب ایران و جهان میباشد 

تقدیم نگاه شما خوانندگان

درحالی به نوروز99 نزدیک میشویم که مصـائب 

غم بار بســیاري را در زمســتان98 پشــت سر 

گذاشـته ایم که آغاز آن ترور فرمانده ي رشــید 

سپاه قدس سردارسلیمانی و سـیاه پوش شـدن 

ملت ایران بود و جدیدترین آن شــیوع ویروس 

کرونا در تمام جهان بود که گـریبان گیـر مـردم 

ایران نیز شد. 

از سویی دیگر ارقام خبر از آینده ي خوشایندي 

براي بودجه ملی نمیدهند. فروش نفت ایران هم 

اکنون به 200 بشـــــکه در روز رسیده است و 

ارزش هر بشـکه کمتر از 20 دالر است در حالی 

که دولت بــراي بودجه 99 روي فــروش روزانه 

300 بشـکه حسـاب کرده بود. البته قطعا تدابیر 

دیگري میتوان در جهت رفع کســــري بودجه 

انجام داد که در آراي اقتصـاد دانانیکه ســال 

هاست شعار رهایی از اقتصــاد نفتی را میدهند 

قابل مالحظه است. اما دولت در پیشـــواز سال 

سخت 99 عملکردي از خود نشان داده است که 

امیدها را به یاس بدل میکند، در مدیـریت اولین 

مشـــکل سال جدید یعنی بیماري کرونا دولت 

مردان و مشـخصــا شخص رئیس جمهور حتی 

وزیربهداشت را تنها گذاشته اسـت و هر روز باید 

شـــاهد گالیه هاي وزارت بهداشــــت از عدم 

همکاري هاي الزم باشـیم و از ســوي دیگر نیز 

رئیس جمهور با درخواست مسدود سازي مسیر 

ها از سوي نیروهاي نظامی مخالفت میورزد و از 

اتاق در بســـــــته ي کاخ سعدآباد حل شدن 

مشـــکالت را به شنبه اي موهوم حواله میکند! 

نمیدانیم یکباره چه شــــد که برخی دوباره به 

صــندلی هاي راحت ســـعدآباد عادت کردند، 

زمســــتان98 فرمانده اي را از دست دادیم که 

ایســـتاده زیر باران تیر و فشـــنگ و غبار هاي 

میدان جنگ بود و مردم در عزاي او نشان دادند 

هنوز هم شیفته ي مدیران جهادي هستند، آتیه 

ي ایران مدیرانـی از این جنس مـیطلبد نه بـی 

رمقانی که با جلســـــــات آنالین در تاالرهاي 

سعدآباد قصد مدیریت مصائب مسـتضـعفین را 

دارند، و این بی رمقی را طی سـال هاي گذشـته 

تبدیل به یاس و دلســــردي عمومی از هر نوع 

تغییر مثبتی در شرایط کشــور کردند که نمود 

آن را میتوان در آراي پایتخت نشــــــینان در 

2اسفند مشاهده کرد. باید دید دولمتردان با این 

پیشـــواز بیهنجاري که قبل از نوروز99 انجام 

دادند چگونه ســـال آخر دولت خود را آغاز و به 

انجام میرسانند.

مرضیه انبري

سخن سردبیر

(( صفحه9 ))

رخوت سیاسی مردم میراث پایدار 
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از جدایی ها شکایت می کند

پشت پرده ماجرا جویی هاي اردوغان

 در سوریه

بازگشت امپراطوري عثمانی

(( صفحه3 ))

سرنوشت بودجه 99کرونا؛ قتل عام بیولوژیک؟
(( صفحه6 ))

رقص در خون و آتش
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ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

در فضـــاي مجازي در کنار شایعات فروان،  

موجی از همدلی و ایثار مردمی را مـی توان 

دید که در این روزها تمام ســـعی شــــان 

معطوف بر آرام کردن التهاب جامعه اسـت. 

از راه اندازي پویش در خانه می مانیم بـراي 

قطع زنجیـره انتقال تا تـزریق امیدواري به 

مردم، از ایســـــتادگی در برابر شایعات تا 

آگاهی بخشـ�یِ به فضـاي حقیقی برگردیم. 

کرونا دیگر به بخشـی از زندگی روزانه مردم 

مبدل شده است.

 بر روي تنش هاي حاصـل  از کمبود  اقال م 

بهداشـــــــــتی تا افزایش روز به روز آمار 

مبتالیان موج سواري می کنند و تا آنجا که 

می توانند بر فشــــار هاي روانی وارده می 

افـزایند. عده اي از افــراد نیــز آگاهانه یا نا 

آگانه وارد بازي می شوند و با شایعه پراکنی 

بر طبل دشمن می کوبند.

با وجود تمام شـــــرایط و کمبود هاي آزار 

دهنده، جامعه ایران نسـبت به بسـیاري از 

دیگر جوامع درگیر کرونا باز هم نســـبتا با 

آرامش با موضـــوع بر خورد کرده و هیجان 

زدگی و گسـسـتگی در مواجهه با بحران را 

کنار گذاشته است و همچون برخی کشــور 

ها شاهد خالی شدن فروشـگاه ها و ازدحام 

براي خرید اقالم مورد نیاز نیسـتیم. جامعه 

ایرا�نِ امروز نســـــبت به گذشته در مقابل 

مشکالت پخته تر شده هرچند با بلوغ کامل 

فاصـله دارد و این بلوغ جز با افزایش آگاهی 

و بصـیرت جامعه محقق نخواهد شد و آنگاه 

خواهد بود که رویارویی با بحـران هایـی به 

مراتب بزرگ تر نیز ساده تر خواهد شد.

.در نقاط مورد نیاز بیمارســتان صــحرایی 

سـاخته می شـود و برخی دیگر نیز  بی ادعا 

گوشه اي از کار را بدسـت می گیرند تا بلکه 

جامعه را هر چه زودتر از شـــر این ویروس 

برهانند و  بحران مدیریتی شـکل گرفته را  

با اقدامات خیـــــر خواهانه همچون تولید 

ماسـک ، افزایش تولیدات مواد ضـد عفونی 

کننده، کمک به ضــد عفونی کردن خیابان 

ها ،کمک به نیازمندانــــــی که این روزها 

نیازمند یاري اند و بخشـــودن اجاره بهاي 

مستاجران مغازه هاي خود، مدیریت کنند. 

،،

،،
 در شرایطی که هیچ وحدت رویه اي را در دولت 

براي مقابله با کرونا شاهد نیستیم و وزیر 

بهداشت با فرستادن نامه اي به شخص رئیس 

جمهور، وي را به عنوان رئیس ستاد مبارزه

  با کرونا مسئول این اوضاع می داند. آقاي 

روحانی نامه را به یکی از وزرا دایورت

 میکند. درست زمانی که کشور درگیر مدیریت 

بحران شیوع کرونا است، رسانههاي اپوزیسیون 

با استفاده از تکنیک هاي عملیات روانی، یک 

جنگ تمام عیار را علیه مردم ایران شروع می 

کنند.

زهرا جوان

 هــرچند پس از مدتـــی کوتاه با ورود قوه 

قضـــاییه بســــیاري از احتکار کنندگان 

دستگیر و انبار هاي اقالم بهداشتی کشـف 

می شود، اما کشــور همچنان با کمبود این 

اقالم روبرو اســت. در شـــرایطی که هیچ 

وحدت رویه اي را در دولت بــراي مقابله با 

کرونا شاهد نیســتیم وزارت بهداشت اما از 

پاي نمی ایستد و وزیر بهداشت با فرستادن 

نامه اي به شــخص رئیس جمهور، وي را به 

عنوان رئیس ستاد مبارزه با کرونا مسـئول 

این اوضـــاع می داند و ســـعی می کند تا 

بحران مدیریتـی و کم کاري کابینه را اعالم 

نماید. آقاي روحانـی نامه را به یکـی از وزرا 

دایورت می کند. درست زمانی که کشـــور 

درگیر مدیریت بحران شـیوع کرونا اسـت، 

رسانههاي اپوزیسیون با استفاده از تکنیک 

هاي عملیات روانی، یک جنگ تمام عیار را 

علیه مردم ایران شروع می کنند.

این اولین خبر رسمی از کرونا بود که نشان از 

ورود این بیماري به ایـران مــیداد. در همان 

روزهاي نخســت عالوه بر قم، تهران و گیالن 

نیز درگیر این ویروس می شـــــوند و با عدم 

قرنطینه و جدي نگرفتن موضوع، کمتر از 15 

روز کرونا به تمام استان هاي کشـــور انتقال 

مییابد. با توجه به وضعیت ایجاد شده؛ مراکز 

آموزشــی تعطیل می شــوند و عده اي که تا 

کنون درگیـر زندگــی روزانه خود بوده اند از 

فرصت استفاده کرده و بدون توجه به هشـدار 

هاي وزارت بهداشـت موج سـفر ها به سـمت 

شمال کشــور آغاز می گردد. در همان روزها 

شهر هاي شمالی با بیشــترین آمار مبتالیان 

روبرو می شود. اختصاص سهمیه بنزین  

چهارشــــنبه 30 بهمن ماه. خبر کوتاه بود و 

: دو شــــهروند قمی به ویروس  نگرانکننده

کرونا مبتال شدند.

 مواجه می شـود.برخی نیز از التهاب 

موجود در جامعه اســتفاده کرده و تا 

آنجا که می توانند اقالم بهداشــتی 

مورد نیاز مردم را به غارت می برند.

پزشکی،ماسک،  مواد ضد

نوروزي به این موج  شـدت می دهد 

و  شـــیوع بیماري تا بدان جا پیش 

می رود که حتـی نماز هاي جمعه را 

نیز به تعطیلی می کشـاند. جامعه با 

کمبود و گرانی ناگهانی کاال هاي

عفونی کننده، دستکش و ...

 در جامعه کم نیسـتند مردمی که خود با 

وجود رعایت تمام نکات بهداشـتی اما به 

علت عدم درك شـرایط  موجود توسـط 

برخی دیگر قربانی کرونا شدند.

       خرید عید اند و بار سفر بهار خود را

     افرادي که همچنان در بازار  مشغول

     مــــی بندند. اما در این بین، جامعه 

پزشـــکی با تمام کمبود ها با روحیه اي 

خیره کننده عمل می کند، ســپاه و نیرو 

هاي مردمی وارد عمل می شــــوند و به 

کمک وزارت بهداشت می آیند. 

مدیریت بحران مدیریت بحرانِ 
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بیایید به گذشـــــــــته هاي نه چندان دور 

بازگردیم، دومین انتخابات شــوراي شـــهر 

تهران با مشــــارکت تنها 12درصد واجدین 

شرایط برگزار شد که البته پیشینه ي شوراي 

اول دلیل قاطعی براي این رسوایی سـیاسـی 

بود، شـوراي اول تهران در سـال 1377 که با 

آراي24 ملیونی تشــکیل شد و ماحصــل آن 

شوراي یکپارچه اصالحطلبی شد که کارگزار،  

بیایید به گذشته برگردیم، صندوق رايهایی 

که لبریز نشــد، اولین صندوق راي چهار دهه 

ي اخیـر نبود. باید به حافظه ي تاریخـی خود 

رجوع کنیم. پیش از آن کمـــــــی از جهان 

پرتالطم بگوییم، افغانستان و رئیس جمهور و 

دو مراســم تحلیف و دو ســوگند براي منافع 

افغانســـتان اما در واقع دشنه اي به پیکره ي 

زخم خورده ي همســـایه ي شرقی ایران. در 

حالی که افغانستان نهایتا نتیجه ي مشخصی 

براي انتخابات 6 ماه پیش ریاســت جمهوري 

اعالم نکرد، قرار بر این شد تا عبداهللا عبداهللا و 

اشرف غنی هردو رییس جمهور افغانســـتان 

شوند! رویدادي که شاید در نظر جوانان عالقه 

مند به مباحث سیاسی مضـحک به نظر بیاید 

اما نظیر این دوگانگی در قالب مینیاتور�يِ آن 

پیشـــتر توسط هم حزبی هاي کســـانی که 

انتخابات الکترونیک این کشــــــور را به رخ 

انتخابات سرتاپا مردمی ایران میکشــیدند بر 

ما گذشته است.

بله مردم دلیلی نداشـتند، و صـندوق رایی 

که سال ها حســـرت مهدهاي دموکراسی 

بود، 2اسفند98 شبیه به صندوق هاي راي 

غربی شـد. اما همچنان یک صــداي واحد 

داشت و آن گله مندي مردم از اقتصـــــاد 

بیمار کشور بود، چه کسانی که راي دادند و 

آراي آنان 90درصد در سـبدراي منتقدین 

دولت و مجلس فعلی ریخته شد چه کسانی 

که راي ندادند و دلیل آن ها شهرآشوب این 

روزهاي کشــور و سایه ي شوم آن بر سفره 

هاي کوچک مـــردم بود. آنچه بدیهــــ ی 

مینماید این مسئله است که مردم به سبب 

عدم اعتماد، رفتار یکســــــــانی در برابر 

حکومت از خود نشـــــان نمیدهند. یعنی 

هواخواهی دینی و ملی آنان به مشـــارکت 

سیاسی در جهت تحکیم حکومت تســري 

پیدا نمی کند، یعنی کســـــی که در صف 

راهپیمایی و تشییع پیکرقهرمان ملی است 

لزوما در صف راي دادن هم نیست و مقصـر 

این اتفاق قطعا تمام کسانی هستند که 

مشـارکت، ملیگرا و ... نهایتا بر سر انتخاب 

شــــهردار هم بین خودشــــان به تفاهم 

نرسیدند و دوشهردار و دوسـرپرسـت براي 

ساختمان بهشت منسوب شد که در نهایت 

به انحالل این شـــورا انجامید و مردم براي 

انتخابات بعدي دلیلی براي مشــــــارکت 

نداشتند!

ذرهاي در اوضاع اقتصادي فعلی دخیل بوده 

اند، مردم با شفافیت تلخی مواجه شـده اند. 

از ســـویی هر روز از رســـانه ملی صـــف 

اختالسگران و آقازاده هایی را میبینند که 

روانه ي زندان میشـــوند و از سوي دیگر در 

شبکه هاي اجتماعی و پیامرسان ها، هیئت 

دولت را محبوس در ســـعدآباد می بینند و 

جدا از توده ي مردم؛ و بهارسـتان را خالی از 

حضــور وکالي ملت. دقیقا همین شرایطی 

که اکنون بر کشـــــور حاکم است و هیئت 

دولت و نمایندگان حتی به وزیربهداشـــت 

منصوب خودشان کمکی براي سامان دادن 

به شرایط ناشی از ویروس کرونا کمکی نمی 

کنند و سامان یافتن اوضاع کشـــــور را به 

شنبه ي کذایی افسانه اي ارجاع می دهند،   

از جدایی ها شکایت می کند
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درصدکاهش داشت. در سالهایی که گذشت 

خاطرات زیادي از مجلس ششـم نگاشته شد. 

از تحصــن سیاسی که بین آن زلزله بم اتفاق 

افتاد و حتــــی خود نمایندگان بم بــــراي 

رسیدگی به زلزله حاضر به اتمام تحصـــــن 

نشدند! از روزهایی که به جاي معیشـت مردم 

تمام هم و غم نمایندگان، لوایح دوقلو و تقابل 

با اختیارات ولی فقیه بود و نهایتا صــــندلی 

هایی که در انتخابات 98 به دســت آبادگران 

سپرده شد. اما همانطور که پس از هر دوره ي 

چپ مآبانه رخوتی در پیش اســـت پس از هر 

برآمدن اصحاب جناح راسـت طوفان دیگري 

در راه است.
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و باید هر روز شـاهد گالیه هاي 

وزیربهداشــت از عدم همکاري 

دولتمردان باشـیم. ســالخان 

اعتماد عمومی، جناح سیاسـی 

است که هربار با رفتن

 خود همه چیز را ویران

 شـــــــد که به خاطر کارنام ه 

مجلس تماما اصــــــالحطل ب 

ششم  مشارکت  مردم  17  

 کرد. مجلس هفتم در

سال 1382 درحالی تشکیل
شهردار هم بین خودشان به تفاهم نرسیدند و 

دوشهردار و دوسرپرست منسوب شدند. اما همانطور که 

پس از هر دوره ي چپ مآبانه رخوتی در پیش است پس 

از هر برآمدن اصحاب جناح راست طوفان دیگري در راه 

است.

 اصالحطلبی شد نهایتا بر سر انتخاب 

  اول تهران در سال 1377 که با آراي24 ملیونی 

تشکیل شد و ماحصل آن شوراي یکپارچه

بیایید به گذشته هاي نه چندان دور بازگردیم، دومین 

انتخابات شوراي شهر تهران با مشارکت تنها 12درصد 

واجدین شرایط برگزار شد که البته پیشینه ي شوراي 

اول دلیل قاطعی براي این رسوایی سیاسی بود، شوراي
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چند هفته گذشــته براي ارتش اشـــغالگر 

ترکیه و تروریسـت هاي بین المللی القاعده 

که به عنوان بازوي نظامی ترکیه در سـوریه 

می جنگند، روز بســـــیار تلخی بود. ارتش 

اشـغال گر ترکیه نیامده بود که به ســادگی 

برگردد، رئیس جمهور این کشـور که تقریبا 

سرمایه گذاري هشت ساله اش را بر باد رفته 

می دید، به نظر ســه هزار دســتگاه انواع و 

اقسـام خودروي نظامی و بیش از 8 هزار نفر 

نیروي رزمی (عمدتا پشـــــتیبانی) را وارد 

سـوریه کرده بود تا به قول معروف وارد یک 

جنگ تمام عیار شــود. او بر این باور بود که 

باوجود بیش از 70 هزار تروریسـت تکفیري 

که مـی توانند بجنگند (این افــراد به جــز 

آنهایی هستند که در عفرین، الباب و شمال 

رقه و الحسکه حضور دارند) نیازي به نیروي 

زمینـی ندارد و این نیـروها فقط تجهیـزات 

می خواهند.

لشکرکشی ترك ها، یک لشـکرکشـی کامل 

بود، با توجه به اینکه این کشـــور هم مرز با 

سوریه است و در طول چند ماه گذشته بیش 

از 40 پایگاه و مرکز غیرقانونی براي خودش 

در استان ادلب دسـت و پا کرده اسـت. براي 

اردوغان، بازي ســوریه و ادلب بازي مرگ و 

زندگی است. به قول چنگیز چاندار تحلیلگر 

ترك، اردوغان همه داشته ها و سرمایه هاي 

،،

،،

تـــرکیه را به ادلب آورد تا به پاي مطامع 

خود بریزد. وضـــــعیت امروز اردوغان و 

ترکیه مانند کســــــی است که در وسط 

باتالق گیــر افتاده و به هــر جهتـــی که 

حرکت کند، باعث غرق شـــدنش خواهد 

شد. با این حال، او ریسک عملیات نظامی 

را به جان خـرید، یک ماه تهدید کـرد و تا 

روز موعود تا جایی که امکان داشـــــت، 

تجهیزات و نیرو در کنار تروریسـت ها دپو 

کـــرد. روز اول مارس دقیقا روزي بود که 

اردوغان وعده داده بود که اگـــــر ارتش 

سوریه به پشــــــت نقاط دیدبانی ارتش 

اشــغالگر ترکیه عقبن شـــینی نکند، او 

ارتش سوریه را به زور به عقب خواهد راند. 

اینکه فکر کنیم او و فرماندهانش در این 

این ماجراجویی هر چند منجر به شـهادت 

175 نفر از نیروهاي ارتش سوریه و زخمی 

شــدن 260 نفر شــد و از ســوي دیگر به 

شهادت 9 نفر از نیروهاي مقاومت در حلب 

انجامید، اما هــزینه اش بـــراي اردوغان 

بســـــیار زیاد بود. او فکر میکرد که فقط 

روسیه اسـت که در سـوریه در حال جنگ 

است و به همین دلیل در تمام روزهایی که 

صهیونیســتی را مثال میزدند که بارها به 

مواضـــع ارتش ســـوریه حمله کرده، اما 

پاســــخی نگرفته و حاال هم اگر ما حمله 

کنیم، پاسخی نخواهیم دید. این مســـاله 

دسـت به دسـت هم داد تا در شـامگاه روز 

جمعه ماجراجویی ارتش اردوغان در ادلب 

و حلب شروع شود.

بازگشت امپراطوري عثمانی

این سـکوت از ســاعت 10شــامگاه جمعه 

شروع شد و تا ظهر روز یکشــــــنبه ادامه 

داشــــت. در بعد از ظهر روز جمعه یکی از 

سنگین ترین حمالت مشـترك تروریسـت 

هاي تکفیري القاعده و ارتش اشــــغال گر 

اردوغان براي رســـــیدن به معرهالنعمان 

شـروع شــد. در غیاب جنگنده هاي روس، 

تروریســـــت ها و ارتش ترکیه با مقاومتی 

شـــدید در همه محورها روبه رو شـــدند. 

مقاومتــــی که باعث هالکت بیش از 210 

تروریست و نظامی ترك در نزدیکی سراقب 

شد. همان گونه که مطلع هســــــتید، در 

شـامگاه روز شـنبه و تنها ســاعاتی پیش از 

فرارســیدن مهلت تعیین شــده توســـط 

اردوغان، بیانیه قابل تامل مرکز مستشـاري 

ایران منتشر شد، بیانیه اي که انتشارش 

عملیات علیه تروریسـت ها در حلب و ادلب 

در جـــریان بود، مقامات دولتش در تماس 

سـاعتی با روس ها خواســتار پایان جنگ و 

برقراري آتش بس بودند. در نشـســت هاي 

پشـــــت پرده که الورنتیف فرستاده ویژه 

اردوغان هم حضور داشت این درخواست ها 

در جریان بود و روس ها به تاکید می گفتند 

که ما فقط یک طرف ماجرا هستیم. التماس 

هاي اردوغان براي راضـــی کردن روس ها 

جهت دست کشــیدن از ارتش سوریه براي 

انجام عملیات نظامی باالخره کارساز شـد و 

36 ساعت، روس ها ساکت شدند.

فاطمه علیزادنیا

 و با هر حمله منظمـی 

از هم فرو می پاشد. در 

این مورد فــرماندهان 

ارتش اردوغان، رژیم 

مورد غیـر از این فکــر 

میکـــــرده اند، کامال 

اشـتباه اســت. به باور 

غلط آنهــــــا، ارتش 

سـوریه پس از نزدیک 

به 9 سال جنگ

 ادامه دادن ندارد

دیگر توانی براي

در غیاب جنگنده هاي روس، تروریست ها و ارتش 

ترکیه با مقاومتی شدید در همه محورها روبه رو 

شدند. در تمام طول روز جمعه و شنبه ایران از طرق 

مختلف در تماس با دولت اردوغان بود و تالش داشت   

 براي اولین بار بیانیه اي داد تا به صورت رسمی و 

علنی اعالم کند که ما با ترك ها اتمام حجت کرده ایم 

و هر اتفاقی پس از آن روي دهد، باعث و بانیاش خود 

آنها هستند.

نابودي روابط شود، بازدارد. با این حال، مرکز

مستشاري ایران در سوریه پس از 9 سال

  تا آنها را از اقداماتی که می تواند باعث

پشت پرده ماجراجویی هاي اردوغان در سوریه
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اگر به بیانیه ها و اعالمیه هاي ارتش ترکیه 

در مورد میزان تلفات ارتش ســوریه توجه 

کنید، همه ناشی از عصـبانیت بسـیار زیاد 

است. در پیام هاي واسطه اي که مقاومت 

این دو جنگنده بار دیگر به لحاظ سیاسـی 

و نظامی وارد عرصه شـدند. آنها وقتی وارد 

میدان شـدند که نیروهاي مقاومت پس از 

آتشــــباري بســــیار سنگین بر مواضع 

تروریســــــت ها و ارتش اشغالگر ترکیه، 

مســـــیرهاي ورود به سراقب را باز کرده 

بودند و در حال ورود به این شـهر بودند. از 

سوي دیگر، در تمام طول روزهاي شـنبه و 

یکشــنبه توپخانه ارتش سوریه و مقاومت 

آتش ضد آتشــــبار بر مواضع توپخانه اي 

ارتش اشـــغالگر ترکیه ریختند و تا بعد از 

ظهر روز یکشـــنبه از توپخانه ترك ها در 

ادلب چیزي نماند.

روس ها  پس از آن که شهر  سراقب  توسط 

ترس انهدام دیگـر جـرات ورود به مهلکه را 

نکردند. به  دلیل نبود آتش پشـــــتیبانی 

توپخانه اي از تروریســـــــت ها در محور 

سراقب، ارتش اردوغان اقدام به ارسـال 60 

قبضـــه توپ و چند دستگاه تانک از محور 

کفرلوسین به قمیناس و سـرمین کرد. این 

تجهیزات بالفاصله پس از رسـیدن به نقطه 

موعود توســط جنگنده هاي روســی که از 

ظهر آن همان روز تصـــــــمیم به ورود به 

عملیات گرفته بودند، منهدم شــد تا تالش 

هاي اردوغان براي جلوگیري از پاکســازي 

شـهر ســراقب  ناکام بماند. با کاهش آتش 

پشـتیبانی از تروریســت ها، در بامداد روز 

دوشـنبه شـهر ســراقب به صــورت کامل 

پاکسازي شد. 

مهمترین تصمیمات اتاق عملیات مشـترك 

مقاومت در واقع اعالم منطقه پــرواز ممنوع 

در شمال سوریه بود. ترك ها این موضـوع را 

جدي نگرفتند چرا که بر این باور بودند که 

صدور بیانیه مرکز مســـتشــــاري ایران و 

همـــزمان با آن بیانیه اي چند خطـــی که 

توسط سفارت کشـورمان در دمشــق صادر 

شد، کل تهدیدات اردوغان را زیر سوال برد. 

از ســــــــــوي دیگر، روس ها که در برابر 

درخواسـت هاي اشـغالگران ترك ســکوت 

کرده بودند و این ســکوت باعث شـــهید و 

زخمی شـدن صـدها تن از نظامیان سـوري 

شده بود، عمال قافیه را در نزد مردم دمشـق 

باخته بودند و در تمام طول روز شـــــنبه و 

یکشنبه تالش روس ها براي برقراري تماس 

با مقامات دمشــــق عمال با کندي ویژه اي 

صـورت گرفت و ارتش سـوریه اتاق عملیات 

مشـترك دیگري را با مقاومت تشـکیل داد. 

دلخوري و عصـــبانیت مردم و مســـووالن 

سوري از رفتارهاي روس ها هر چند کمتر از 

36 ساعت بیشــتر زمان نبرد، اما به هر حال 

براي سوري ها زمانی بسیار طوالنی بود.

در تمام طول روز جمعه و شـــــنبه ایران از 

طرق مختلف در تماس با دولت اردوغان بود 

و تالش داشــت تا آنها را از اقداماتی که می 

تواند باعث نابودي روابط شـــــود، بازدارد. 

شاید مهمترین تماس دیپلماتیک در سـطح 

رئیس جمهور صــورت گرفت که از اردوغان 

خواســــت بیش از این خودش و دیگران را 

زحمت ندهد. همه این تماس ها توســـــط 

اردوغان نادیده گرفته شد، با این فکر اشتباه 

که این تالش ها و درخواســـــت ها از روي 

ضعف است. با این حال، مرکز مسـتشــاري 

ایران در سوریه پس از 9 سال براي اولین بار 

بیانیه اي داد تا به صــورت رســمی و علنی 

اعالم کند که ما با ترك ها اتمام حجت کرده 

ایم و هر اتفاقـی پس از آن روي دهد، باعث و 

بانیاش خود آنها هستند.

دالیل بسیاري داشت.

،،

،،

ازدو هفته پیش به این ســمت براي ترك 

ها ارسال کرده بود، به آنها یادآور شـد که 

هر گونه شــلیک توپخانه، از هر ســمت و 

جهتی باشـد، پاسـخ داده خواهد شـد. در 

تمام طول محورهاي درگیري، نیـروهاي 

متحد ارتش سوریه در مبارزه با تروریست 

ها حضـور دارند. متاسفاته به دلیل ضعف 

در حوزه اطالع رســـانی در طرف ایرانی، 

این مســائل بســـیار کم مورد توجه قرار 

میگرفت و از ســوي دیگر ترك ها در یک 

غوغاي رســــــانه اي در تالش بودند که 

بگویند ما ارتش سوریه را نابود کرده ایم!! 

اما آن طرفی که عمال نابود شــــد عمدتا 

تانک ها و توپخانه هاي ارتش اشــــغالگر 

ترکیه بود. در شامگاه روز یکشـنبه و پس 

از آنکه نیـروهاي مقاومت وارد درگیــري 

شدیدي با تروریســت ها در ادلب شدند و 

پهپادهاي ارتش اشغالگر ترکیه هم از 

پدافند سـوریه به شــکل کامل در اختیار 

روس ها اســــت و اگر آنها نخواهند، هیچ 

اتفاقـــی روي نخواهد داد.این که چـــرا 

پدافند سوریه در کنترل روسها قرار دارد، 

بحث مفصـل دیگري است. اما این اشراف 

باعث نشـــد که سوري ها اقدام به تجهیز 

محورهاي درگیري با ســــــــامانه هاي 

غیرروسی نکنند. بعد از ظهر روز شنبه، از 

منطقه الذقیه و طـــرطوس آتش بارهاي 

پدافندي ســــــاخت ایران که در اختیار 

سـوري ها بود به ادلب منتقل شـد و اولین 

شکار این سامانه ها شامگاه روز شنبه بود. 

روز یکشـــــــــنبه اما روز سیاهی براي 

پهپادهاي ارتش اشغالگر ترکیه بود!

 دیگر، ترك ها ظهر روز یکشــنبه اقدام به 

سرنگونی دو فروند جنگنده سوري کردند. 

روس ها کـه دیـدنــد عمال از معادالت در 

ادلب کنار گذاشته شده اند، بعد از سرنگونی   

در این روز، سامانه هاي توپخانه اي ارتش 

سوریه با شلیک هاي دقیق 7 پهپاد ارتش 

اشغالگر ترکیه را به زیر کشیدند و از سوي

 توسط نیروهاي مقاومت پاکسازي شد؛ هم 

خودشـان به این نتیجه رسـیدند که محور 

مقاومت بدون آنها هم از عهده شکســــت 

تروریســت ها و متحد ترك آنها بر میآید و 

هم اردوغان به این مهم واقف شــــــد که 

جنگیدن در این منطقه جز هزینه اضـــافه 

چیزي را به همراه نخواهد داشت. از ابتداي 

دخالت اردوغان در سوریه، عالوه بر کشـته 

و زخمی شدن صـدها نظامی ترك، صـدها 

دستگاه، انواع و اقســــام تجهیزات نظامی 

آنها از جمله سامانه هاي اخالل الکترونیک 

منهدم شده که هزینه کمرشـکنی بر دوش 

دولت اردوغان گذاشــــــــته که به لحاظ 

اقتصادي مشکالت بیشماري دارد.
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 از عهده شکست تروریست ها و متحد ترك آنها بر میآید و هم 

اردوغان به این مهم واقف شد که جنگیدن در این منطقه جز 

هزینه اضافه چیزي را به همراه نخواهد داشت.

به  دلیل نبود آتش پشتیبانی توپخانه اي از تروریست ها در 

محور سراقب، ارتش اردوغان اقدام به ارسال تجهیزات نمود که 

بالفاصله پس از رسیدن به نقطه موعود توسط جنگنده هاي 

روسی که از ظهر آن همان روز تصمیم به ورود به عملیات

به صورت کامل پاکسازي شد. پس از پاکسازي شهر 

سراقب توسط نیروهاي مقاومت، هم روس ها آن به

 تروریست ها، در بامداد روز دوشنبه شهر سراقب 

این نتیجه رسیدند که محور مقاومت بدون آنها هم

 گرفته بودند، منهدم شد. با کاهش آتش پشتیبانی از   
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تفکـر(هـر گونه کنتـرل و جهت دهیِ تفکرِ 

اجتماعی مثل جنگ نرم ، جنگ شــناختی 

و...) و پاتوژن ها (هر عاملی که باعث بیماري 

انسان، دام و صنعت کشـاورزي شود) گرفته 

است.

جنگی که در آن پاتوژن ها دخیل هســتند 

بیوتروریسم نامیده میشود. به معناي منتشر 

کردن عوامل بیولوژیکی یا ســـمی با هدف 

کشتن یا آسیب رساندن به انسان، حیوانات 

و گیاهان تا با وحشت آفرینی و نسل کشـی 

که موجب تضعیف نیروي انسانی ، اقتصادي 

و ... قومی خاص با شباهت ژنتیکی نســـبتا 

زیاد، بشود.این جنگ ها میتوانند همه گونه 

از نژاد هاي موجودات زنده را تهدید کنند یا 

ژنِ قوم خاصی از موجودات را با نســـــبت 

بیشـــتري درگیر خود کنند به گونه اي که 

پاتوژن(بیماري زایی) و یا مرگ و میر افـراد 

مبتال در اقوامی با ژن خاص بیشــتر از بقیه 

اقوام شـــود. براي تحقق این کار احتیاج به 

اطالعات ژنتیکی آن قوم اســـــت که ژنوم 

نامیده میشـــود. بهترین راه بدست آوردن 

ژنوم یک فرد یا قوم مطالعه بر روي ســـلول 

هاي دهان آنهاست. با اندکی عقب گرد به 

روز هایی از ســــــــال 1393 میرویم که 

سـلبریتی ها با سـروصـداي خود و تحریک 

احساسات ایرانیان خواهان ارسال آب دهان 

ایرانیان با گوش پاککن به بانک ژن جهانی ، 

زیر نظر دولت آمریکا و اســــــرائیل، براي 

شـناسـایی درمان بیماري هاي لوســمی و 

ســــرطانی بودند. حال میبینیم که نه تنها 

خبري از درمان این بیماري ها بدســت ما و 

هیچ یک از نقاط جهان نرسیده، بلکه از ژنوم 

ما ایـــرانیان و بقیه نقاط جهان بــــر علیه 

خودمان اسـتفاده شـده! همچنین هنگامی 

که در کشور هاي مختلف جهان مسابقات 

یکــــــــــــی از این گونه پاتوژن ها از نوع 

Zoonotic میباشــند که به بیماري هایی 

گفته میشـود که از حیوانات به انسـان منتقل 

میشـــــوند. برخی از این ویروس ها خود در 

حیوانات وجود دارند ولـــی قابلیت انتقال به 

انسان را ندارند اما با انجام تغییراتی در 

که در هاپلوگراف جهانی شـــــباهت ژنتیک 

بیشـتري دارند، سرعت ابتال و تلفات ناشی از 

کرونا بیشـتر به چشـم میخورد. کشـور هایی 

مثل ایران و ایتالیا که با شـــــباهت ژنتیکیِ 

قومیتیِ باال ، بیشـترین درصد تلفات ناشی از 

بیماري را به خود اختصاص داده اند.

،،

،،

؟ قتل عام بیولوژیککرونا؛ 
شکوفه الهی نیا
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حال که جنگ ها و تــــرور هاي بیولوژیک از 

200 سال قبل از میالدِ مســــــیح به اشکال 

مختلف مثل ســیاه زخم، آبله ، طوالرمی و یا 

حتی طاعون توســــــط مللی همچو آلمان ، 

آمریکا ، انگلیس ، فرانسه و ... در جنگ جهانی 

دوم، جنگ هاي ســـــرد و... جان میلیون ها 

انســان مظلوم و بی دفاع را گرفته و این امر به 

اثبات همگان رسیده اسـت ، هنوز هم عده اي 

اســـنادِ نمایانگرِ جنگ بیولوژیک بودنِ کرونا 

ویـــروس را بدون هیچ تحقیق و یا حتــــی 

تفکـــري، تنها یک توهم میدانند. درحالیکه 

امـروزه در جهان پوکه هاي تیـر کمتـري بـر 

زمین میریزد. همانطور که هزار سـال اســت 

تاریخ مصـرف شمشــیر هاي جنگی به اتمام 

رسیده، سالها پیش نیز تاریخ مصرف تفنگ ها 

و حتی سالح هاي هســته اي به پایان رسیده 

است و جاي آن را سالح هاي نژادي از جنس 

چند وقت پیش در سایت موسســـــه اي در 

واشنگتن با نام اختصـاصی ��� اعالم شد که 

وظیفه ي این موسســـه ساخت ویروس هاي 

واگیر دار به اشـــــکال مختلف مثل خوکی و 

مرغی و انســـانی و...میباشد. با بررسی سایت 

این موسسـه متوجه میشــویم تحقیقات این 

موسســـه شامل شناسایی ژن هاي مختلف و 

تولید ویروس هایی که تنها روي یک ژن، مثال 

تنها روي ژن عـرب تاثیـر بگذارد و آنـرا آلوده 

کند ، میباشد. این موسسه پس از اتمام جنگ 

هشــــــــــت ساله ایران با عراق و متحدانِ 

ابرقدرتش، اعالم کرد که باید ســرعت رشــد 

جمعیت ایرانیان متوقف و حتی معکوس شود! 

این تنها یک مثال از موسســــــاتی است که 

وظیفه ي کنتــرل جمعیت جهان را باب میل 

ابر قدرت هاي جهانی را دارا میباشند. 

بیشـــــتر ما با سري فیلم هاي رزیدنت ایول 

آشناییم. فیلمی که تصویري از یک شرکتِ در 

ظاهـر محبوب ولــی در باطن تهدیدي جدي 

براي حیات موجودات زنده در جهان، نشــان 

میداد. شرکتی به نام امبرال آزمایشـــگاه هاي 

خود را در کشــــــور هاي مختلف از راه دور 

هدایت میکرد و در مواقع حســــــاس حتی 

کارکنان و دانشــمندانِ خود را قربانی میکرد. 

شرکتی که با تولید و پخش سازماندهی شـده 

ي نوعی سالح بیولوژیک کار را به جایی رساند 

که از موجودات زنده در دنیا، چیـــزي جـــز 

مردگان متحرك بجا نماند...

 نقاط دنیا  در  بانک

ورزشکاران همه ي

ژنتیکــی آمــریکا ثبت 

میشــود. با بررسی آمار 

کشـته ها و تلفات کرونا 

میبینیم در کشور هایی 

ورزشــی مختلف برگزار 

میشــــــود با آزمایش 

دوپینگـــــــــی که از 

ورزشـــکاران میگیرند، 

اطالعات ژنتیکی
 و اسرائیل،براي شناسایی درمان بیماري هاي 

لوسمی و سرطانی بودند. حال میبینیم که

 نه تنها خبري از درمان این بیماري ها بدست ما و 

هیچ یک از نقاط جهان نرسیده، بلکه از ژنوم ما 

ایرانیان و بقیه نقاط جهان بر علیه خودمان 

استفاده شده!

روز هایی از سال 1393 میرویم که سلبریتی ها با 

سروصداي خود و تحریک احساسات ایرانیان 

خواهان ارسال آب دهان ایرانیان با گوش پاك کن 

به بانک ژن جهانی ، زیر نظر دولت آمریکا



ســــــاختار ویروس توانایی انتقال به بدن 

انســــان را پیدا میکند و تبدیل به ویروس 

هاي زونوتیک میشــوند.ویروس کووی�د19 

،که در ابتدا بصورت مسـتند اعالم کردند از 

طریق مار و خفاش به انســان منتقل شده و 

سپس با پخش شایعاتی ضد و نقیض درباره 

ي منشاء ویروس افکار عمومی را از حقیقت 

دور کردند، در ستون فقرات خفاش موجود 

است و به خودي خود توانایی انتقال به بدن 

انسان را ندارد. اما مطالعات انجام شده روي 

ویروس هاي ساکن بدن انســان هاي مبتال 

نشـــان داد که دستکاري هایی در ساختار 

ویـروس کووی�د19 به وجود آمده تا بتواند از 

طریق آنزیم ACE2 به سلول هاي انسانی 

بچسـبد. دستکاري هایی که میتوان حدس 

زد به فرمان کسـانی صورت گرفته است که 

در مقابل رســـانه هاي جهانی اعالم میکند 

جهانی شـــــــــدن این ویروس، با وجود 

ضررهایی که به اموال و ملتشان خواهد زد، 

به نفع آنهاســت؛ آمریکا و رژیم اســرائیل! 

همان کشـــــــور هایی که در برنامه هاي 

صدساله تحقق برده داريِ نوینِ جهانی خود 

نوشته اند: باید همه ي ادیان را از بین ببریم 

جـــــز یهود را. آنقدر باید ادیان را تکه تکه 

کنیم که نتوانند با یک فرمان وحدت بدست 

آورند.اندك اندك زمینه نابودي دولت هاي 

غیر یهودي را فراهم میکنیم و ســــرانجام 

قدرت را بدست میگیریم�...بخشـــــــی از 

پروتکل 24 گانه یهود صـهیون براي تحقق 

نظم نوین جهانی”اما چرا در جنگ 

 

بیولوژیک امروز، کشـورهایی همچو چین 

و ایران قربانیان اصلی هسـتند؟ با بررسی 

مشـــکالت و کینههاي دیرینه ي بین چین و 

آمریکا و همچنین بررسـی مقاومت هاي ایران در 

مقابل اســـــتعمار گري آمریکا و همپیمانانش و 

همچنین منابع انــرژي زیــر پاي ایــران و منابع 

اقتصــادي در دستان چین ، روشن میشـــود که 

نابودي این دول یکی از اصـــلی ترین برنامه هاي 

ابرقدرت هاي جهانی است؛ و صدالبته که تضعیف 

آنها ارزش ضــــــررهایی که این جنگ به دولت 

مهاجم میزند را دارد. 

اما در آخر نگاهی بیاندازیم به آغاز جنگ هشــت 

ســــاله ایران و عراق. به روزهایی که تمامی ملت 

ایران درگیر بمب و موشک هایی بودند که صبح و 

شـام بر ســرشــان میبارید ، چیزي براي دفاع  و 

گذراندن امور خود نداشــتند. ولی قرار گرفتن در 

شـرایط جنگ اسـتعداد هاي ایرانیان را به نحوي 

شکوفا کرد که پس از هشت سال از بیم شکست از 

ملت ایــــران، دولت ایــــران را مجبور به قبول 

صـلحنامه کردند. امروز نیز شــاهد مجاهدانی در 

بیمارستان هاي بیماران کرونایی و تالشگرانی که 

رایگان و یا با هزینه ي ناچیز براي هموطنان خود 

ماسک ، دسـتکش و مواد ضـدعفونی کننده تولید 

میکنند هســــتیم؛ و همچنان که داخل ایران در 

کنار هم ایســتاده ایم و هواي هم را داریم تا کرونا 

را با هم شکســــت دهیم ، در خارج از ایران نیز با 

دولت هایی مثل چین سختی ها را پشــــــت سر 

میگذاریم تا باز هم با پشت سر گذاشتن افسانه اي 

این سختی ها جهانیان را انگشــــت به دهان نگه 

داریم
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مطالعه تاریخ اقتصـــــــاد سیاسی بانک 

جهانی و صندوق بینالمللی پول نشــــان 

مــــــیدهد این دو نهاد که آوانگاردهاي 

نئولیبرالیســم لقب گرفتهاند، همواره در 

کمین میخوابند و سـر بزنگاههاي بحران، 

مانند منجیان ظاهر شــــــده و با اعطاي 

تســـــــــهیالت مالی براي رفع بحران، 

ســـیاســــتهاي نئولیبرالی را به قربانی 

تحمیل میکنند تا اقتصادش را بیش از 

شاگرد نیز هسـت. هیچ کشـوري به اندازه 

آرژانتین از سـیاسـتهاي صـندوق تبعیت 

نکرد و هیچ کشـوري به اندازه آرژانتین از 

محل اجراي این ســیاســتهاي تحمیلی، 

شاهد ویرانی اقتصــــادش نبود. امروز با 

شــیوع بحران کرونا در جهان، صــندوق 

دوباره دست به کار شده است. دوم مارس 

یک اینفوگرافیک در پایگاه صــــــندوق 

منتشــر شد که نحوه نقشــآفرینی آن در 

مقابله با بحران کرونا را نشـــــان میداد. 

گزارش دیگري که چهارم مارس منتشــر 

شـــد، حکایت از برنامه صــــندوق براي 

اعطاي تسـهیالت مالی تا ده میلیارد دالر 

به کشـــــــورهاي کمدرآمد و بازارهاي 

نوظهوري داشـت که گرفتار کرونا شــده 

اند.

این اینفوگرافیک و اخبار، بالفاصله توسط 

شرکاي سـنتی و فکري صـندوق در ایران 

منتشر و جریانی براي اخذ تسهیالت مالی  

صـندوق فعال شـد. امروز شــنیدم بانک 

مرکزي ایران تقاضــاي پنج میلیارد دالر 

تســهیالت مالی از صندوق را به این نهاد 

تقدیم کرده است. نکته جالب تسـهیالت 

صندوق این اسـت که نرخ سـود آن صـفر 

است. صـندوق هرچند اعالم کرده اسـت 

که در ازاي این تســــهیالت، یک برنامه 

جامـع   (Full-fledged) به دریافت 

کننده نخواهد داد، اما بالتردید یک

گذشـــته از تجارب جهانی، ما یک تجربه 

داخلی نیز داریم. دولت مرحوم هاشــمی 

رفسنجانی یک بار آوار صندوق بینالمللی 

پول را بر سـر این ملت خراب کرده اسـت. 

این مسیر ویرانگر، هرگز نباید تَکرار شود.

 برنامه تعدیل در راه است.

تجربه کشـــــورهایی که از ناحیه اجراي 

سیاستهاي صندوق آسیب دیدهاند نشان 

میدهد تعداد قربانیان نئولیبرالیســـــم 

صدها برابر قربانیان کرونا خواهد بود.

اقتضاي شفافیت این است که دولت پیش 

از رفتن به زیر بار ســیاســتهاي تحمیلی 

صندوق در ازاي تســـهیالت پنج میلیارد 

دالري، به مردم بگوید کدام نســـخه را از 

این نهاد براي پیاده سازي در ایران خواهد 

پذیرفت؟ این نسخه را منتشـر کنید تا در 

پیشــــگاه ملت هزینه و فایده اجراي این 

نســخه در ازاي پنج میلیارد دالر قرض را 

بررسی کنیم.

 بچسبد. دستکاري هایی که میتوان حدس زد به فرمان کسانی 

صورت گرفته است که در مقابل رسانه هاي جهانی اعالم میکند 

جهانی شدن این ویروس، با وجود ضررهایی که به اموال و 

ملتشان خواهد زد، به نفع آنهاست

 بتواند از طریق آنزیم ACE2 به سلول هاي انسانی

 در ساختار ویروس کووی�د19 به وجود آمده تا

 انسان هاي مبتال نشان داد که دستکاري هایی

ویروس کووی�د19 ،که در ابتدا بصورت مستند اعالم کردند از 

طریق مار و خفاش به انسان منتقل شده و سپس با پخش 

شایعاتی ضد و نقیض درباره ي منشاء ویروس افکار عمومی را 

از حقیقت دور کردند، در ستون فقرات خفاش موجود است و به 

خودي خود توانایی انتقال به بدن انسان را ندارد.

 اما مطالعات انجام شده روي ویروس هاي ساکن بدن

پرواز الشخورهاي نئولیبرالیسم

 بر سر بحران زدگان کرونا

سخن مهمان:

سید یاسر جبرائیلی

،،
،،

این شــــــــــاگرد اول مکتب 

نئولیبرالیسم،  پشیمان  ترین 

 و تسلیم سیاست هاي

پیش ویران سازند.

 صندق بینالمللی پول کردکه به 

Poster ) شـــــــاگرد نمونه

 (Childصندوق مشهور بود. اما

 قــربانیان این فــرآیند در میان 

کشـورهاي در حال پیشــرفت و 

عقبمانده بسیارند. آرژانتین

 تا جایی خود را مقروض

اقتضاي شفافیت این است که دولت پیش از 

رفتن به زیر بار سیاستهاي تحمیلی صندوق 

در ازاي تسهیالت پنج میلیارد دالري، به 

مردم بگوید کدام نسخه را از این نهاد براي 

پیاده سازي در ایران خواهد پذیرفت؟ این 

نسخه را منتشر کنید تا در پیشگاه ملت 

هزینه و فایده اجراي این نسخه در ازاي پنج 

میلیارد دالر قرض را بررسی کنیم.
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انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا (س) در صفحات مجازي:

چندي پیش عکســـــی در صفحات مجازي 

باعنوان نسل کشی مسلمانان در هند دست به 

دست میشــد. در این عکس پســـربچه اي با 

چشمان گریان وپراز آه و حسرت به جسـم بی 

جان پدرش که به دســـت افراطی هاي هندو 

کشته شده بود،خیره شده است.

اما به راستی اینان که مسـلمانان را در خیابان 

هاي دهلی زنده زنده به آتش میکشــند و زن 

ها و بچه هارا زنده به گور میکنند همان هندو 

هایی هســــتند که به موجب پیروي از آیین 

اشان نوع دوست اند و به گیاه خواري روي می 

آورند تا به موجودات زنده آسیب نرسانند؟

با نگاهی عمیق تر به این فاجعه انســـــــانی 

میتوان اتفاق کامال ســیاســی و برنامه ریزي 

شده را که پوششـــی از اختالفات مذهبی به 

خود گــرفته رادید جـــرقه این اختالفات از 

آنجایی زده میشـــــــــود که دولت هند در 

12دســامبر 2019 قانون)CAAبازنگري در 

تابعیت هند)را تصـویب میکند.به موجب این 

قانون مهاجرین غیرقانونی که در هند حضـور 

دارند باوجود شـــرایطی میتوانند داراي حق 

شهروندي بشوند،که یکی از مهم ترین فاکتور 

ها براي این اتباع خارجی مهاجر این بود که 

آنها نباید مسـلمان باشند و مســلمانانی که 

حضـــورشان در هند غیر قانونی بود باید به 

کشور خود برگردند. این قانون تبعیض آمیز 

درصورتی تصـــــویب شد که شرایط براي 

مســـلمانان هندي که یک بار سلب تابعیت 

کنند، راه برگشـتی براي آنها نیسـت. زمانی 

که این قانون به صـــورت الیحه درســـال 

2014به دو مجلس هند رفت قانون دیگري 

تحت عنوان«احـراز هویت ملـی هندي ها» 

در یکی از ایاالت هند به نام آسام به صـورت 

نمونه اجراشـــــــــد. به موجب این قانون 

اشـخاصــی که در آســام (آســام همجوار 

بنگالدش اســت و تعداد زیادي مهاجر غیر 

قانونی بنگالدشـی دارد.)غیر قانونی و بدون 

هویت ملی هند و بعد از ســال 1971درانجا 

ساکن بودند باید مطابق این قانون به کشـور 

خودشان برمیگشـــتند.از آنجایی که آسام 

33میلیون جمعیت دارد و غـربالگــري این 

جمعیت زمان بر وپیچیده است، نتوانسـتند 

اینکار را به ســـرانجام برســـانند.تا اینکه 

همزمان با تصــــــویب قانونCAA نتایج 

غربالگري قانون احراز هویت ملـی هم اعالم 

میشود که به موجب آن نتایج حدود یک 

میلیون و نهصــــــد هزار نفر هویت هندي 

ندارند و هویتشـان رد شده،که دست برقضـا 

اکثریت اشــخاصــی که رد هویت شــدند 

مسلمان بودند و باید به موجب قانون هند را 

 CAA ترك میکردند. و حال بعد از تصویب

مشکلغیر مسلمانانی که هویتشـان رد شده 

بود حل شد. مســـــلمانان و برخی دیگر از 

هندي هاي غیر مسلمان بعد از تصـویب این 

قانون اعتراضات و تجمعات مســالمت آمیز 

انجام دادند که با تهدید و اولـــتــــیماتوم 

هندوهاي راست گرا و افراطی مواجه شدند. 

درواقع باید این گروه هاي افـراطـی را پیـرو 

 R.S.S .دانســــــــت R.S.Sسازمان

سازمانیشـبه نظامی و حامی حزب بی جی 

پی اســـــت، بااین تفکر که« هندوها الیق 

احترامند وهند متعلق به هندو ها اســـت و 

مسلمانان مهاجمانی هسـتند که باید پاسخ 

خود را دریافت کنند.»این ســـــــــازمان  

باتفکرات افراطی و غیـر قابل تحمل خویش 

تابه حال توانسـته 6میلیون پیرو در سرتاسر 

هند بدســت بیاورد.این ســـازمان حمالت 

متعددي به مسـلمانان در ایاالت هند داشته 

اما هر باره با دخالت دولت اوضـــــاع تحت 

کنترل میشود.

اما دولت فعلـی هند گویـی هیچ تمایلــی به 

کنترل حمالت این سازمان به مســــلمانان 

ندارد.

به گفته ســـــــید افروز مجتبی نقوي،امام 

جماعت مســــجد المصـــــطفی در دهلی 

«مســـــلمانان و هندوها در گذشته همواره 

یاریگـر یکدیگــر بوده و تعامل خوبــی با هم 

داشتهاند و امروز درگیري میان مســـلمان و 

هندوها در هند مطرح نیســت، بلکه گروهی 

درصدد ایجاد فضـایی متشــنج به نفع دولت 

هستند.»

دولت هند باوجود اینکه میتواند اوضــــــاع 

راکنترل کند و مانع کشتار ظالمانه مسلمانان 

شـود این کار را نمیکند وعالوه بر این مانع از 

رسانه اي شدن این حمالت میشود.

به اعتقاد ســـید افروز مجتبی نقوي تاقبل از 

سرکار آمدن دولت فعلی مســـــــلمانان از 

موقعیت اجتماعی خوبـی در هند  بـرخوردار 

بودند اما بعد از قدرت گرفتن حزب بـی جـی 

پی حمالت هندو هاي افراطی به مســلمانان 

شدت گرفت.

افکار بدنه  اجتماعی هند ضد مســـــلمانان 

شــکل گرفته و این به معناي به خطر افتادن 

موقعیت مسـلمانان درهند، هشــداري براي 

تمام جهان اسالم است.

معصومه کرمیرقص در خون و آتش

سال سوم   شماره33   10صفحه    اسفند ماه98
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همواره ایراداتی اساسـی درباره کلیت لوایح 

بودجه و نحوه بودجه ریزي کشـــور مطرح 

گردیده اســت. اما اعتراض ها به ناکارامدي 

بودجه در ســال هاي اخیر و به ویژه با طرح 

ایراد اصـالحات سـاختاري در بودجه ریزي 

کشور، توسط رهبري، گسترش یافت. آنچه 

در این باره مطرح اسـت، زیرســاخت ویران 

بودجه ریزي کشــور بوده که به نگرش هاي 

غلط اقتصـــادي دولت ها گره خورده است. 

زیرســـــــاختی که به هیچ وجه با نگاه به 

ظرفیت هاي تولیدي و پتانســــــیل هاي 

اقتصـادي کشـور تنظیم نشــده و با نگاهی 

کوتاه مدت به دنبال رفع مشکالت کشـور از 

طریق مسکن هایی چون خام فروشی نفت و 

اســتقراض اســـت. در ســـال گذشـــته 

پیشنهادات و راهکار هاي ساختاري فراوانی 

از سوي کارشناسان اقتصادي مطرح گردید 

که هیچ یک مورد توجه قـــرار نگـــرفت و 

بودجه کشـور چون سنوات گذشته با همان 

ایرادات همیشـــــگی تنظیم شد. با تقدیم 

بودجه به مجلس، این بار، نه ایـــــرادات و 

پیشنهادات ساختاري که مجالی براي طرح 

آن وجود نداشــت، بلکه نکات موردي مهم 

که می توانست به شرایط بد اقتصادي کشور 

دامن زند، توسط کارشناسان و دانشـجویان 

به نمایندگان گوشزد شد. اما مجلســـی ها 

بدون هیچ تالشـی براي اصـالح ایرادات، به 

رد کلیت الیحه اکتفا کردند. بعد از انتشــار 

نخســـتین گزارش ها درباره شیوع ویروس 

کـرونا، نمایندگان مجلس به عنوان یکـی از 

اولین گروه ها خانه نشــــــــین شدند. بی 

مباالتی و عدم مسئولیت پذیري نمایندگان 

در خصــوص الیحه اي که پیش طرح نحوه 

مدیریت یک ساله اقتصاد کشـور در شرایط 

آشــفته کنونی اســـت، به حدي بود که در 

نهایت با حکم حکومتـی رهبـري از مجلس 

خارج شد و به ایســـــتگاه شوراي نگهبان 

رســـــــید. اما همچنان امیدها براي عدم 

پذیرش موارد بحران آفرین در الیحه بودجه 

سال 99 ادامه داشت. تا این که با خبر  

 طبق تبصـره چهارم الیحه، بانک ها ملزم 

به خـرید اوراق از دولت به اندازه نیمـی از 

بدهی خود به بانک مرکزي شده اند. بانک 

مرکزي نیز متقابال ملزم شـده تا این اوراق 

را به جاي بدهی بانک ها بپذیرد. بنابر این 

دولت در شرایط کســـري بودجه به جاي 

الزام بانک مرکزي به خرید اوراق، بانک ها 

را ملزم نموده است.

ســخنگوي شــوراي نگهبان در صــفحه 

توییتر خود، مبنی بـر اعالم نظـر نهایـی و 

طرح ایراداتی که این شــورا به الیحه وارد 

دانســــته بود، امید ها براي اصالح و عدم 

تصـویب مواردي که قطع به یقین اقتصـاد 

کشـــــور را نه تنها در سال آینده که طی 

ســـالیان متمادي با بحران مواجه خواهد 

کــرد، از بین رفت.یکــی از مهمتــرین و 

اســـاســـی ترین ایراداتی که پیامدهاي 

اسفناك ناشی از اجرایی شدن آن به کرات 

توسط کارشناسان اقتصادي مطرح گردید 

و نه در گردنه مجلس و نه در ایســـــتگاه 

شوراي نگهبان، شایسـته تجدید نظر قرار 

نگرفت، تبدیل 50 درصد از بدهی بانک ها 

و موسسات اعتباري به بدهی داراي وثیقه 

در بودجه 99 است.

تصــــــمیمی که بالشک می توان آن را، 

تصمیمی از پیش شکست خورده دانست، 

بهار سعیدي

در ثانی به نظر می رسد، برنامه دولت آن اسـت 

که ابتدا بانک ها را به بانک مــرکــزي بدهکار 

کرده، در قدم بعدي این بدهی را به بدهی خود 

تبدیل کند و ســـــــپس بدهی خود به بانک 

مرکزي را با منابع آزاد شــده از محل تغیر نرخ 

تسعیر ارز تسویه کند. در توضیح تسعیر دارایی 

هاي ارزي باید گفت که با تـوجه به روند تـورم 

همیشگی در اقتصـاد ایران، نرخ ارز نیز همواره 

روند صعودي داشـته اسـت. در پی این افزایش 

نـرخ، ارزش ریالــی داراییهاي خارجــی بانک 

مرکزي هم رشد میکند که به معناي رشد پایه 

پولی اســـت. در حالی که پولی بابت آن خلق 

نشــــده است. به تعبیر دیگر ارزش دالري که 

دولت به بانک مرکزي فروخته، افزایش یافته و 

مابهالتفاوت ارز فروخته شده به عنوان تسـویه 

بدهیهاي دولت به بانک مرکزي لحاظ میشود. 

اقدامی که به آن تســـــعیر دارایی هاي ارزي   

گفته می شـــود. این نوع از پرداخت بدهی در 

واقع اقدامی صـــــوري بوده و پرداخت واقعی 

صورت نمی گیرد و به همین علت بدهی ها سر 

جاي خود باقی اســــت و آثار خود را به دنبال 

دارد. اگر دولت مدام از بانک مرکزي تسهیالت 

دریافت کند و در مقابل با تســـعیر ارز، بدهی 

خود را تسویه کند، عمال پولی به حسـاب بانک 

مرکزي برنمی گـردد تا نقدینگـی کاهش یابد. 

همینطور، دولت و یا شـــــرکتهاي دولتی به 

راحتی از بانک مرکزي اســـتقراض میکنند و 

پس از چند ســـال، با افزایش بهاي ارز، بدهی 

انباشته را تسویه میکنند. این مساله موجب 

باید آن را بپردازند، همراه با ســـــود اوراق 

قرضـــه خواهد بود و با توجه به وضـــعیت 

اسفناك دارایی هاي دولت، ماحصـــــل از 

شــرایط بد فروش نفت و فرار هاي مالیاتی، 

توان پرداخت آن وجود نخواهد داشت. بنابر 

این مـــی توان گفت که دولت، این بخش از 

الیحه بودجه را از جـــیب دولت هاي بعدي 

بســــــته است که تبعات به شدت جبران 

ناپذیري براي دولت ها خواهد داشت و البته 

آینده اقتصــاد کشــور را با بحران عظیمی 

دست به گریبان خواهد کرد.
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مرکزي متحمل آسیب

چـرا که وقتـی بانک ها درآمد الزم بــراي 

بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکـزي را 

ندارند؛ پس توان پــرداخت آن به دولت را 

نیز ندارند. اگر هم دولت، بانک هاي دولتی 

را مجبور به خــــرید اوراق نماید، طبیعتا 

بانک ناچار خواهد شــــد تا با گرفتن خط 

اعتباري و اضافه برداشت، مســــــتقیما 

متوسل به استقراض از بانک مرکزي شـود 

یا با اصـل دارایی هاي خود، اوراق دولت را 

خریداري کند. در نتیجه ارزش سـهام آنها 

افت می کند و ضــرر شــدیدي را متحمل 

خواهند شـــد. ضــــرري که می تواند به 

ورشکستگی بانک ها بیانجامد. اما با وجود 

این هزینه گزاف براي  بانک ها؛  بانک

 بیشتري می شود. چرا که پیش از دریافت 

طلب خود از بانک ها، ملزم به پـرداخت آن 

به دولت شده است. امري که با  استقراض 

دولت از بانک مـرکـزي تفاوتـی ندارد. اما 

پیامد فاجعه آمیز این تصمیم، آن است که 

بازپرداخت خرید اوراق، به همراه ســــود 

ســاالنه اوراق قرضــه خواهد بود. به بیان 

دیگر، اگر این تصـــــمیم قابلیت اجرایی 

شدن یابد، اقتصـاد کشـور آبسـتن فاجعه 

بزرگی خواهد شـد. چرا که پرداخت بدهی 

دولت به بانک ها، که دولت هاي بعدي 
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شــــــــکلگیري رفتار غلط در دولت براي 

اســـتقراضــــهاي مکرر از بانک مرکزي و 

نهادینه شدن تورم در اقتصاد کشور میشود. 

اما مهمترین آســـــیب این نوع از پرداخت 

بدهی، رشد پایه پولی کشــور و به دنبال آن 

کاهش ارزش پول ملی است. همچنان که به 

گفته بســـیاري از کارشناسان و بعضــــی 

نمایندگان مجلس، سـیاســت غش در عیار 

پول، یکی از راهکارهاي اصــلی دولت براي 

جبران استقراض و بدهی هاي خود در سـال 

هاي اخیر بوده اســـــت. در واقع ایجاد یک 

چرخه باطل در پرداخت بدهـی هاي بانکـی 

در الیحه بودجه امسال باعث شده تا به 

نوعـی، عالوه بـر دولت، بدهـی بانک ها به 

بانک مرکزي نیز از محل تغییر نرخ تسعیر     

گویا با افــــزایش تحـــــریمها، اعتیاد به 

استقراض، جایگزین اعتیاد به خام فروشی 

 مردم براي مواجهه با

ارز تســــــــویه شود. در 

شرایطی که پیکره اقتصاد 

کشور در چند سال اخیر با 

چندین شـــــوك ارزي و 

تورمی بزرگ زخم خورده

 است و رمقی از سوي

 شــــوك هاي ارزي باقی 

نمانده؛گســــترش دامنه 

تســویه بدهی ها از طریق 

تسعیر نرخ ارز می تواند  

منجر به تضعیف هرچه بیشـتر ارزش پول 

ملی و بی ثباتی بازار ارز شود.

زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از 

یکصد سال قبل در منطقه مسـجد سلیمان 

در اسـتان خوزسـتان توسـط یک شــرکت 

انگلیسی کشـف شد، دولت وقت ایران هیچ 

آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشـــت. 

شرکت هاي خارجی سال ها سـرمایه مردم 

ایــران را به تاراج بــردند و دولت هاي وقت 

ایران هیچ گونه تالش و توجهی براي احقاق 

. اما به راستی باید  حقوق مردم انجام ندادند

اذعان داشت که حتی با تصـویب قانون ملی 

شــــدن صـــــنعت نفت ایران در روز 29 

اســفندماه ســال 1329  و ایجاد یک نقطه 

عطف در تاریخ سیاسی، اقتصــــــــادي و 

مبارزات مردم ایران براي نجات ســــرمایه 

هاي ملی کشور، باز هم درکی از سوي دولت 

هاي وقت براي استفاده صحیح از آن بوجود 

نیامد. 

سخن از اقتصــاد وابســته به نفت یا همان 

اقتصـاد نفتی است. اقتصــادي که عمدتا از 

محل فروش نفت آن هم بصــــــورت خام 

فروشی ارتزاق می کند و همین موضـوع به 

پاشـنه آشـیل و نقطه ضــعفی عدیده براي 

اقتصاد کشـور و بعضـا حوزه هاي سیاسی و 

اجتماعی مبدل شـده اسـت. نفتی که توان 

تولیدي در کشـــور را گروگان گرفته است. 

نفتی که محل تسـویه بدهی ها و استقراض 

هاي دولت اســــت. نفتی که برنامه ریزي 

اقتصـادي در کشـور را بی معنا کرده است. 

نفتی که باعث شــــــده تا قوانین مالیاتی 

ریشـخند شود. نفتی که با تصـمیم خارجی 

ها، اقتصاد کشور را به زانو درمی آورد. نفتی 

که علمی به نام اقتصــاد در ایران، بدون آن 

بی معنا است. 

همان تفکراتی که روزي از زبان امسـال رزم 

آرا بیان می شد که «ایرانی ها یک لول 

چندین ســال پیش،پایگاه اطالع رســـانی 

رهبري بیاناتی از ایشـان، با این مضـمون را 

منعکس کرد:« من هفده هجده سال قبل به 

دولتی که در آن زمان ســــــــرکار بود،به 

مســئوالن گفتم کاري کنید که ما هر وقت 

اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه هاي نفت را   

.

هنگ نمی توانند بسازند می خواهند نفت را 

ملی کنند!» امروز از زبان ترکان ها بیان می 

شـــــود که ایرانی ها قدرت رقابت در هیچ 

صنعتی جز قورمه سبزي و آبگوشـت بزباش 

را ندارند. در طول قـــــــریب به چهار دهه 

گذشته،بســــیاري از دلســــوزان نظام و 

انقالب،بر ضــرورت فاصـــله گرفتن از خام 

فروشی،بخصــوص در حوزه نفت خام تاکید 

کرده اند،اما متاسفانه توفیقات حاصل شـده 

آنچنان که باید برجســته و تعیین کننده به 

نظر نمی رسند.

ببندیم،آقایان به قول خودشـــان تکنوکرات، 

لبخند انکار زدند که مگر می شـود؟» امروز نه 

تنها اتکاي قتصـــاد کشــــور به درآمد هاي 

بادآورده این چنینـی کاهش پیدا  نکـرده که 

مثال در الیحه ي بودجه این سال ها، صـندوق 

توســعه ملی که محلی براي پس انداز درآمد 

هاي نفتی و عاملی براي کاهش وابســــتگی 

اقتصــــاد به نفت در نظر گرفته شده، نه تنها 

درآمدي از این محل به صــــندوق وارد نمی 

شــــــــود، که خود به محلی براي پرداخت 

اســـتقراض و بدهی هاي دولت بدل گردیده 

است.

بالشــــــک اگر از نفت به عنوان بالي امروز 

اقتصاد کشـور نام ببریم، بی راه نگفته ایم و تا 

زمانی که تفکر مســــئولین و مردم راجع به 

جایگاه و نوع اســتفاده از آن اصــالح نگردد؛ 

جایگاه فرصت آفرین خود را نخواهد یافت.
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،،

گویا با افزایش تحریم ها، اعتیاد به استقراض، ،،

جایگزین اعتیاد به خام فروشی شده است. استقراضی 

که در آینده اقتصاد کشور را با بحران  

  اقتصاد کشور وارد می کند. حال سوال

    عظیم تري نسبت به شرایط امروز مواجه 

 سال 99 ضربات جبران ناپذیري به پیکره

       خواهد کرد. بالشک این تصمیم در بودجه 

 این جاست که پیامد هاي تصویب بودجه اي را که در 

بخش هایی این چنینی مشخصا منافع دولت به منافع 

ملی ترجیح داده شده، چه کسی به گردن میگیرد؟

شـده اسـت. اســتقراضــی که در آینده 

اقتصــادکشـــور را با بحران عظیم تري 

نســــبت به شرایط امروز مواجه خواهد 

کرد. بالشک این تصمیم در بودجه سال

     حال سوال این جاست که پیامد هاي 

تصــویب بودجه اي را که در بخش هایی 

این چنینی مشــخصـــا منافع دولت به 

منافع ملی ترجیح داده شده، چه کسی به 

گردن می گیرد؟

   99 ضربات  جبران  ناپذیري  به پیکره

      اقتصاد کشور وارد می کند.

لعنتیاین نفت 
بھ بھانھ سالروز ملی شدن صنعت نفت

بهار سعیدي


