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تئاتر تبریک
از
ـور
ـ
ب
ع
ِ

روز پرستار امسال با سالهای گذشته متفاوت است .حاال دیگر برساخت
ذهین ما از پرستار به کیل عوض شده و مفهوم «مدافع سالمت» تهنا یکی
از ابعاد این گستره معنایی جدید است که کرونا برایمان به ارمغان آورده
است .کرونا اگرچه آتش به عامل زد و زندگیهای بسیاری را خمتل کرد اما

سرمقاله فتح

از سوی دیگر چشمهای ما را گشود تا نادیدهانگاری پرستاران را
پایان دهمی و تا حدودی به عمق امهیت این حرفه یپ ببرمی .البته
شعارهای خوشرنگ و لعاب درباره امهیت پرستاران پیش از
کرونا هم وجود داشت .هرسال روز پرستار جمریهای تلو یز یوین
تبر یکهای تصنعیشان را تقدمی پرستاران میکردند و اگر وقت
برنامه اجازه میداد؛ چندکالمی درباره امهیت پرستاران شعار
میدادند و متام .با غروب آفتاب مهه چیز متام میشد .دیگر حریف
از پرستار نبود تا روز پرستار سال بعد که دوباره مهان جمریهای
تئاتر تبر یک را آغاز کنند .و خب البته
تلو یز یوین ردیف شوند و ِ
که این تئاتر خمتص پرستاران نیست .شبیه مهان اتفایق است که
هرسال کارگران با آن مواجهند .یازدهم اردیهبشت هرسال سیل
تبر یکات به مناسبت روز کارگر به مست کارگران روان میشود
عرق جبنی کارگر
و مهه در رسانهها به مدت 24ساعت از ِ
حرف میزنند24 .ساعت که متام شد ،روز از نو روزی از نو.
باز هم کارگر میشود شهروند طبقه صفری که هیچ رسانهای
بلندگوی اعتراضش نیست .انگار فقط مهنی یک روز حمترم
است .آن هم برای اینکه بشود سوژهی سلیف اصحاب سیاست.
قصه پرستاران هم مهنی است .در سالهای اخیر مهواره پرستاران
معترض مناسبات موجود در نظام سالمت بودهاند؛ نظامایت
پزشک را به حنوی شکل
که ربط و نسبت پرستار و
و کارفرما طرف هستمی .این
داده که انگار با نظام کارگر
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تئاتر تبریک
عبور از
ِ

مطالبات البته منحصر در حقوق در یافیت پرستاران نیست و
ابعاد دیگری هم دارد .به طور کیل تغییرات نظام سالمت کشور
در سالهای اخیر یک بازندهی ثابت داشته و آن هم جامعه
پرستاران بودهاند .دلیلش شاید این باشد که آنها مثل پزشکان
الیبهای قدرمتند در ساختار قدرت ندارند .شاید اگر آنها هم
یک عیلاکبر والییت در ساختار قدرت داشتند مثل پزشکان
هیچوقت در تغییرات باخت
نصیبشان منیشد .پرستاران اما
شاه مهره نداشتهاند و خب مهواره
بازنده تغییرات بودهاند و بدتر
از آن اینکه صدای اعتراضات
صنیفشان مهواره توسط مهان
رسانههای تبر یکگو ،بایکوت
شده است .اگر چه حیت کرونا هم نتوانست به شکل کامل
این نگاه به جامعه پرستاری را تغییر دهد اما حداقل توانست
رسانهها را جمبور کند که برای بازمنایی پرستاران کمی از تئاتر
تبر یک عبور کنند و پرداخت دقیقتری به مطالبات و حرفهای
پرداخت دقیقتر امروز باعث
ناگفتهی آنها داشته باشند .مهنی
ِ
واقعیت پرستاری و فشار اجتماعی برای
آ گاهی جامعه از
ِ
شد و توانست تا حدودی
محایت حاکمیت از این قشر
شدن نزدیک کند .بنابراین
مطالبات آنها را به عمیل
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میتوان گفت رسانه نقش کلیدی در این زجنیره دارد .رسانه
اگر به تئاتر تبر یک و تسلیت حمدود شود هیچ فشار اجتماعی
به حاکمیت خنواهد آمد و نظامات موجود درست یا غلط به
حرکتشان ادامه خواهند دارد .بازندهها بازنده خواهند ماند و
فقط اصحاب الیب برنده خواهند بود .اما اگر هناد رسانه از تئاتر
تبر یک عبور کند و ورای شعارهای پوچ و یبحاصل ،منایی
واقعی از مطالبات طبقات و صنفهای دیده نشده ارائه بدهد
در واقع نیمی از مسیر حل مشکالت آنها را مهوار کرده است.
حل مشکالت این طبقات و صنوف نیازمند فشار اجتماعی
است و رسانه کاتالیزور اجیاد این فشار است .کاتالیزوری که
متاسفانه خودش برای کارا شدن نیازمند کاتالیزورهایی از جنس
حبران کرونا دارد!
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یادداشت تحلیلی

به کام دولت به پای ملت
یادداشت تحلیلی

از ماه گذشته که دولت الحیهی بودجه را تقدمی جملس کرد ،حتلیلگران
به حبث و اظهار نظر پیرامون این الحیهی پرعیب پرداختهاند .عدهای
اعتقاد دارند افزایش بیش از اندازه هزینههای جاری (یکی از اقالم
اصیل آن مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان و افزایش
آن است) در این بودجه وقیت دولت برای آهنا منابع پایدار مثل
مالیات نتوانسته فراهم کند
غیرقابلقبول است .مهنی امر
منجر به کسری تراز عملیایت
320مهیت شده است.
انگیزهی دولت از اجیاد این
نوع هزینههای عوامفریبانه
بیشتر از اقتصادی بودن
سیایس به نظر میرسد.
دولت برای کسب این میزان درآمد به روشهایی روی خواهد
آورد که کامال تورمزا هستند و اثر این افزایش حقوق را از بنی
میبرند ،به عباریت دولت درآمد را در این جیب میگذارد و از
این نوع کارها میخواهند
آن جیب برمیدارد .با

به کام دولت به پای ملت

خاطرهای خوش در ذهن مردم به یادگار بگذارند اما به اثرات
سوء آن که در آینده گریبانگیر اقتصاد خواهد شد توجه منیکنند.
از دیگر معایب اقتصادی الجیهی بودجه  1400میزان نسبتا کم
خمارج عمراین یا مهان هزینههای متلک داراییهایسرمایهای
میباشد .این طبیعی است که اگر ما قصد خارج شدن
از شرایط رکود را دارمی باید تولیدمان را افزایش دهمی و
در کوتاهمدت جهیش در میزان تولیداتمان داشتهباشمی.
یکی از بدهییات افزایش تولید
باافزایش در سرمایهگذاری
میباشد.دولت اینجا به
عنوان بزرگترین عامل
اقتصادی کشور بایداعتبارات
طرحهای متلک داراییهای
سرمایهای را افزایش دهد اما
طی هفت سال گذشته سهم خمارج عمراین از کل مصارف دولت
روند نزویل داشته تاجاییکه در الحیهی  1400به  %12رسیده که تازه
اگر اسهتالک طرحهای گذشته را نیز درنظر بگیرمی سرمایهگذاری
دولت تقریبا هیچ است که این یعین کاهش تولید در سالهای آیت.
این درحایل است که دولت هزینههای جاری خودش را بشدت
نقاط سیاه این الحیه برآورد
افزایش داده است .از دیگر
بشکه نفت میباشد،
دولت از فروش 2.3میلیون
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درحایلکه ما در شرایط حترمی قراردارمی و حیت اگر حترمیها برداشته
شوند هم زمان میبرد تا بتوانمی به سطح قبل از حترمیها برگردمی.
مسألهای که باید به آن توجه کرد این است که مشتریان نفت
ایران اکنون نفت دیگری را جایگزین و سیسمتهایشان را بر اساس
مشخصات نفت جدید تنظمی کردهاند.
تغییر جمدد آن زمانبر است و درعنی حال باید دید که آیا
ً
کشورها حاضرند جمددا به ایران بهعنوان یک تأمنیکننده
ً
امن انرژی نگاه کنند یا خیر .جمددا این تصممی هم توجیه
اقتصادی ندارد .اما چرا دولت این ارقام را پیشهناد داده است؟
به نظر میرسد دولت نه تهنا میخواهد حبث مذاکره جمدد و
مقدمات آن را فراهم کند ،بلکه میخواهد این مسیر را برای
سالهای آینده نیز مهوارتر کند طوریکه مرجحترین گزینه
برای اجیاد حتول در وضع اقتصادی کشور بشود؛ مذاکره.
براساسپیشبیینهادولتمنیتواندآنمقدار نفتبفروشدپسرویبه
راههایتورمزابرایتامنیمنابعخودخواهدآورد.نتیجهاینخواهدشد
کههبترین کار اینخواهدشد کهشرایطفروشنفتبرایایرانفراه مشود.
دولت یازدهم با ایده حموری مذاکره برسرکار آمد و ایدهی دیگری
هم نداشت .طبق این ایده تهنا راه هببود شرایط کشور را در
اجیاد رابطه با بزرگترین قدرت(های) اقتصادی جهان میدید.
7.5سال و عدم توفیق
حال بعد از گذشت
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در اجیاد هببود ،دولت عمال قصد دارد روی کارآمدن ترامپ را
علت اصیل اوضا ِع پیشآمده نشاندهد .این رویکرد در اعداد
و ارقام موهومی الحیهی بودجهی  1400بهوضوح منایان است.
این بودجه میخواهد این پیام را خمابره کند که ما اقتصادمان را
دوباره میخواهمی به نفت ومذاکره و خواست ابرقدرتها گره بزنمی.
بودجهها هر ساله مالحظات سیایس هم نیز داشتهاند اما غلبهی

این مالحظات نسبت به مالحظات اقتصادی کشور در الحیهی
بودجه  1400کشور را به مست روزهای سیاهتر روانه خواهد کرد .با
توجه به ابعاد سیایس الحیهی بودجه  1400اینگونه به نظر میرسد
که تنظمیکنندگان بودجه بیشتر از آن که به فکر حرکت دادن کشور
درمسیر حل معضالت اقتصادیبودهباشندبهفکرهل
سیایس خودشان بودهاند.
دادن کشور به مست امیال
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یادداشت کارشناس

تحریف قانون اساسی یا تحریم حقوق ملت!؟
یادداشت کارشناس

ً
به نظر میرسد حتصیل در رشته حقوق ولو تا مقطع دکتری لزوما درک
صحیحی از ساختار سیایس و قانوین کشور به انسان منیدهد؛ آری
این درک مهان چیزی است که جریان حتریف با آن مقابله میکند!
مطابق اصول مسلم و روشن قانون اسایس کشور ،از مجله اصول 121
تا  123قانون اسایس مجهوری اسالمی ،رئیس مجهور منتخب مردم
موظف است درچارچوب قواننی کشور امانیت را که به عنوان پست
ر یاست مجهوری به او داده شده ،حفظ کند و وظایف خود را که قواننی
کشور مشخص کرده براساس منافع میل و تامنی حقوق ملت بو یژه
حقوق سیایس-اقتصادی اجنام دهد .این قواننی مصوب هنادهایی
مهچون جملس شورای اسالمی و جممع تشخیص مصلحت نظام و یا
شوراهای عایل کشور میباشد .بدهیی است کلیه قواننی کشور باید
از نظر مغایرت با شرع و قانون اسایس توسط هنادهای مهمی چون
شورای نگهبان برریس شوند .حیت مصوبات هیئت دولت نیز قابلیت
ابطال توسط رئیس جملس و دیوان عدالت اداری را دارند و شأنییت
ذیل قواننی دارند .نکات فوق الذکر خود نشانۀ آن است که دولت در
ً
امر تقننی و سیاستگذاری باید عمال نقیش منفعل داشته باشد و این
کامال منطیق نیز هست ،ز یرا دولت قوه جمریه است و باید قواننی را اجرا
کند نه آنکه به تفسیر مغایر با نص و روح حاکم بر قصد قانو نگذار و
تفسیر قواننی کار خود جملس و
تأویل دور از هدف آهنا بپردازد،

بیانیه یک مسئول مهم مملکتی!

تفسیر قانون اسایس کار شورای نگهبان است! آئنینامههای دولیت نیز
ً
صرفا برای اجرای هبتر قواننی و تنظمی امور اداری بنابر اصل 138است
ً
و نه بیشتر .اما متام آچنه گفته شد ظاهرا روی کاغذ معنا دارد و با دولیت
مواجه هستمی که شأن مفسر برای خود قائل است و فکر میکند هر
برنامهای که خودش خبواهد را میتواند در مملکت پیاده کند ،عبارایت
مشابه «کیس منیتواند برای دولت خط ومیش تعینی کند! »99/9/19
یا «قواننی را طبق تفسیر خود اجرا میکنمی »99/9/24 .و یا «جملس
نظاریت بر دولت ندارد »99/10/1 .حاکی از یک درک حتریف شده از
قواننی و اصول حقوق اسایس در کشور است!
آری جریان حتریف با احدی شوخی ندارد و برای رسیدن به هدفش
هرکاری میکند تا حقایق را منحرف کند .این روزها جریان حتریف،
درحوزۀ حقوق و سیاست هم خودمنایی میکند .سخنان رهبر انقالب
درباره خنیثسازی حترمی را به رفع حترمی از طریق مذاکره حتریف کردند و
بقدری فاجعه عظمی بود که دفتر رهبر انقالب واکنش صریح و قاطعی
به آن نشان داد! آری نباید سخن پیر فرزانه انقالب را فراموش کرد
ً
که«:اگر جریان حتریف شکست خبورد ،جریان حترمی قطعا شکست
خواهد خورد .»...باید بیش از پیش به این سواالت فکر کرد :چرا
دولت در اجرای قواننی ضداستکباری و ضداستعماری و ضدفساد
امهالکاری میکند؟ آیا دولت ارائهدهنده منشور حقوق شهروندی،
حقوق ملت بو یژه حقوق اقتصادی را در روزهای سخت نایش از فساد
فراموش کردهاست؟ چه ارتباطی میان جریان حتریف و جریان حترمی
خود کاسب حترمی است؟!
وجود دارد؟! آیا جریان حتریف
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بودجهیعنی
ل گذشته دولتیها!!
گزارش عملکرد سا 

یادداشت تحلیلی

نگاه سنیت به تعریف بودجه ،نگاهی منحصر به پیشبیین درآمدها و
خمارج آیت بوده و ذهن کارشنایس را از توجه به عملکرد گذشته دولتها
و اولویتهای آنها باز میدارد .این متایز نگاه سبب ایرادات ساختاری
در نگارش لوایح بودجه در سالهای گذشته بوده و هست که نه تهنا
اعدادبهجهتواقعیتهیچانطبایقباوضعیتحال کشور نداشتهبلکه
هیچ ارتباطی با برنامههای
ً
توسعه کهغالباتوسطخود
این دولتها تدوین و ارائه
میشود؛ ندارد .لذا میتوان
از بودجه به عنوان سند
عملکرددولتدر سالهای
گذشته و بیان غیرمستقمی اولویتهای آیت نام برد .دولیت که عملکرد
8ساله آن نه تهنا در جهت هببود شاخصهای خمتلف رفاه اجتماعی
گامی برنداشته و تغییر مثبیت در آنها اجیاد نکرده بلکه وضعیت رفاهی
مردم را حتتالشعاع قرارداده به یکباره منیتواند در بودجه سال آینده
خود دم از حرکت درجهت هببود وضعیت مردم بزند .حال با این نگاه به
برریس امجایل اعداد و ارقام الحیه بودجه 1400میپردازمی :نگاه به جداول
که دولت مدبر به اختالف
کالن بودجه حاکی از آن است

بودجهیعنیگزارشعملکردسا لگذشتهدولتیها!!

319مهت(خبوانید هزار میلیارد تومان) در درآمد و هزینه اذعان داشته به
عباریت میتوان گفت که دولت حمترم نه تهنا درنگاه اول هیچ توجهی
به درآمدهای خود نداشته بلکه هزینهها و پول پایشهای سال آخر از
امهیت دوچنداین برخوردار بوده است .افزایش 110درصدی واگذاری
داراییهای سرمایهای(خبوانید فروش نفت و دارایی و )...و افزایش
71درصدیواگذاریداراییهایمایل(خبوانیدفروشاوراق)نیزحکایت
از توسل دولت به افزایش پایه پویل و جبران کسری بودجه ساختاری
خود دارد که منیتوان نتیجهای غیر از دامن زدن به تورم های مضمن
ً
را توقع داشت .در خبش درآمدی دولت که عمدتا متشکل از مالیات
و عوارض گمرک و ...میباشد نگاه دولت فخیمه جالب توجه به نطر
میرسد.افزایش9.9درصدیدرآمدهایپایدار نسبتبهقانونبودجه
 1399با وجود افزایش76درصدی هزینههای جاری ،به خویب نشان
دهندهآناست کهنهتهنادولتمدبرنگاهجدیبهایندرآمدهانداشته
بلکه تعارفات سیایس و بد ه بستانهای ببنی سازمان برنامه(نوخبت) و
وزارتاقتصادو امور دارایی(دژپسند)نسبتبهنظرات کارشنایسنقش
پررنگتری در ارائه بودجه متناسب برای اداره کشور داشته است .حال
آنکهمیتواناز مالیاتو سایراقالماینردیفبهعنواندرآمدهایینامبرد
که نه تهنا تاثیری بر رشد پایه پویل و به تبع آن افزایش نقدینگی و رشد
تورمنداشتهبلکهعامیلاستبرای کنترلایننقدینگیسرگردانو هببود
کشور .واگذاری داراییهای
وضعیت نابسامان اقتصادی
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یادداشت تحلیلی
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سرمایهایبهعنوانپاشنهآشیلجبران کسریبودجهدولتو اداره کشور در
الحیه 1400نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است .افزایش312درصدی سهم
فروشنفتدرالحیه1400نسبتبهقانونبودجه1399ووابستگی40درصدی
کل بودجه به نفت در خوشبینانه ترین نطرات کارشنایس مؤید آن است که
نه تهنا دولت حمترم نگاهی به حذف طالی سیاه از ساختار رمسی نطامات
بودجه ریزی نداشته بلکه امیدواری به بایدن و رفع حترمی ها سبب شده تا
وابستگی به نفت نسبت به سال گذشته در حدود30درصد افزایش یابد.
حال آنکه این افزایش به معنای
استفاده از سهم آیندگان برای رفع
نیازهای فعیل بوده و این خیال
واهی در صورت حتقق نیز اثرات
هولناکی را برای ساختار بیمار
اقتصاد کشور در یپ دارد .پیش
بیین فروش2.3میلیون بشکه در
سال آیت در حالیکه در سال جاری تاکنون در خوشبینانه ترین حالت 600
تا 800هزار بشکه نفت به فروش رفته خود مهر تائیدی است بر وجود اعداد
و ارقام غیر واقعی در الحیه بودجه سال آینده .یکی دیگر از موارد جالب در
الحیه بودجه 1400سهم واگذاری سهام شرکتهای دولیت در سال آیت است.
در پیشبیین دولت مدبر برای تأمنی منابع الزم برای هزینهها95 ،مهت
دولیت است .در حالیکه در
سهم واگذاری سهام شرکتهای

بودجهیعنیگزارشعملکردسا لگذشتهدولتیها!!
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8ماهه اول سال 1399که سال طالیی بازار سرمایه بوده تهنا35مهت از این
سهامها واگذار شده است .و حتقق این مقدار برای سال آیت به جهت نبود
زیرساختهایبازارسرمایهازنگاهکارشناسانامکانپذیرنیست.سهمیارانه
نقدیدر الحیهبودجه 1400نیزهیچتغییرینسبتبهسالهایقبلنداشتهو
مهان45500توماندر نظر گرفتهشدهاست.امانگاهبهآمارهابهخویبنشان
میدهد که قدرت خرید این مقدار نسبت به سال  98تاکنون 30درصد
کاهشیافتهو اینخودحاکیاز
آن است که نگاه دولت به بدنه
حمرومومستضعفجامعهمهان
نگاهحداقیلهمنیست.اینها
مههذرهایبوددر اقیانوسوسیع
الحیه بودجه .1400الحیه بودجه
ای که رنگ و بوی مناسبات
سیایس به خود گرفته است .الحیه بودجهای که نگاه به جنگ اقتصادی
و شرایط کنوین اقتصاد ایران در هیچ جای آن مشهود نیست .الحیهای
که حکایت از عملکرد دولت در 8ساله گذشته در حوزه اصالح نظامات
مالیایتو اجیاددرآمدپایدار داشتهاست.الحیهای کهتوسعهزیرساختهای
کشور(هزینه عمراین) در آن 12درصد رشد داشته ویل رخیت وپاش های
غیرهدمفند76درصد .الحیهای که مناسبات سیایس و دلبستگی به توافق
اصیل آن را شامل میشود.
با غرب و رفع حترمیها دو وجه
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پرستاری شغل بسیار شریفی است
مشامتوجهباشید کهشغلمشاشغلبسیار شرییفاستو از آنطرفمسئولیتش
هم زیاد است .مسئولیتش را خود مشا میتوانید جبران بکنید ،به حمبت کردن
به مریض .ایهنا احتیاج دارند به حمبت ،بیش از آنکه احتیاج به دوا دارند .یک
مرییض که از خانهاش آمده است در بیمارستان ،این مریض خودش را مثل
اینکه یک غریب میداند .اگر این پرستارها با او با مالمیت ،با رفتار انساین ،با
حمبت ،مثل برادر و خواهر با او رفتار کنند ،این حس غربت از او منفصل میشود
و آرامش برایش حاصل میشود ،و این آرامش
روحیدر هببودیاو کمکمیکند؛ کمکطبیب
است ،کمک پرستار است .مشا متوجه باشید
که این شغل را خدای خنواسته آلوده
نکنید به جهات مادی،
به جهات دنیایی ،که
هم کار کرده باشید
و هم اجر اهلی نبرده
باشید .مشا کاری بکنید
که این شغل مشا اهلی
باشد ،برای خدا باشد.
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شعر فتح

قدس منتظر توست

ّ
تشهدسحرشاهدانکربوبالیی
شهودهرشبهیآیههایسرخخدایی
شهادتآینهوبازتابآینههایی
شهیدراخودتآیینهیمتاممنایی
خالصهاینکهدالورخالص هشهدایی
در اینمیانهبنازممدافعانحرمرا
شناختندچهرندانهخاندانکرمرا
کهجایپایشهیدانگذاشتندقدمرا
بهدستخوبکساینسپردهاندعلمرا
مدافعحرمعشقبامتامقوایی
بدابهسالکعرفاناگرفسادبگیرد
وسبکزندگیاشبویاجنمادبگیرد
خوشاکیسکهسردار اجهتادبگیرد

رسدبهرتبهیحالجواز تویادبگیرد
بهحاج ّمهتومچرانقسم،خوداز عرفایی
بتاز تاصفآلذلیلرابشکایف
سرقباییلازاینقبیلرابشکایف
سپاهابرههوفرقفیلرابشکایف
وقدسمنتظرتوست،نیلرابشکایف
برایحضرتموسایاینزمانهعصایی
درآنطرفحججیهاخرابچشمسیاهش
دراینطرفدلجاماندههاستچشمبهراهش
وقامسانسلیمایناندخیلسپاهش
درآبهایکفدستکیستچهرهیماهش
پسایهبار،پسایبرقذوالفقار کجایی؟
مهدی جهاندار
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