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تیترهای امروز
جامعه پزشکی نسبت به تصمیمات جدید دولت ناراضی
است و موج جدید شیوع کرونا را پیشبینی میکند
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تصاعدی شدن شیوع کرونا را افزایش میدهد
تعداد مبتالیان کرونا در کشور به ۶۰۵۰۰
و شمار قربانیان به  ۳۷۳۹نفر رسید

«وطنامروز» گزارش میدهد
اما و اگرهای بسته  100هزار میلیارد تومانی دولت
در حمایت ازکسب وکارها و اقشار آسیبدیده از کرونا
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واشنگتن ایاالت
را تنهاگذاشت

فقدان منابع مالیالزم برای ادامه طرح فاصلهگذاری اجتماعی که
نتیجه ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت در  7سال گذشته
است ،زمینهساز خروج اجباری مردم از خانههایشان شد

اقتصاد معطل
شرمنده روز مبادا

لسآنجلستایمز :نظام فدرالی مانع پاسخ مناسب
آمریکا به بحران کرونا شده است ...مرز میان ایالتها
عامل تعیینکننده در زندگی یا مرگ ساکنان آنهاست

واشنگتنپست :میزان تلفات کرونا در
آمریکا بسیار بیشتر از آمارهای اعالمشده است

روند بهبود نخستوزیر انگلیس طوالنی شد
زمزمهها برای انتخاب جایگزین بوریس جانسون
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درباره نامه رئیس سازمان صدا و سیما پیرامون
حواشی قسمت آخر پایتخت 6

اشکاالتقبلاز
سکانسآخر

گزارش «وطن امروز»
از سریالهای شبکه یک و  2برای ماه رمضان

با «بچه مهندس»
به دنبال «زیرخاکی»
صفحه 8
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سرمایهداری صدای انقالب کرونا را شنیده است!

ظرفیتهای تحقق شعار سال

مجلس یازدهم و گامهای پیش رو جهت اصالح قوانین ایثارگران

[ علی آران ]
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[ علی صیادقبادی* ]

ح��دود  2ماه پی��ش بود که
گزارش
در نخستین روزهای افشای
واگیر کرونا در ینگه دنیا ،یانکی کاخ سفید که هنوز به
دنبال پردهپوشی بود و تمایلی برای به رسمیت شناختن
بحران جدید نداشت 2 ،جمله فراموش نشدنی به زبان
آورد که میتوان آنها را به عنوان سند تاریخی حماقت
رئیسجمهور ایاالت متحده به ثبت رساند .دونالد ترامپ
ابت��دا گفت جای نگرانی نیس��ت ،چرا که این بیماری
جدی��د همانطور که خودش آمده ،خودش هم خواهد
رفت .چند روز بعد وقتی همان آمارهای رس��می اولیه
و سانسور شده سیدیسی(مرکز مبارزه با بیماریهای
واگیر ایاالت متحده) رشد قابل مالحظ ه مبتالیان به کرونا
در آمریکا را نشان داد ،او دوباره افاضه کرد این ویروس
بزودی تحت کنترل درخواهد آمد و با گرم شدن هوا در
ماه آوریل (ماه جاری) ریشهکن خواهد شد .نشان به آن
نشان که آمریکا امروز کانون اصلی شیوع کرونا در جهان
شناخته شده و این در حالی است که طبق اعتراف اخیر
ترامپ -به شرطی که هنوز اعتباری برای حرفهای او
قائل باشیم -اوج بحران در ماه آتی خواهد بود.
امروز خیل��ی از نخبگان آمریکا و جهان دریافتهاند
س��رانجام ویروس ترامپ در تنازع با یک ویروس دیگر
کم آورده اس��ت و دوران پس��اکرونا مت��رادف با دوران
پساترامپ خواهد بود.
ترامپ که در ابت��دای کارزار انتخاباتی  2020در
آخری��ن ماههای  ،2019هی��چ رقیبی را برای حفظ
تاج و تختش در انتخابات امس��ال متصور نبود ،حاال
حتی از سوی حامیان سنتی جمهوریخواهش هم
به ناکارآمدی و شکس��ت در جنگ با دشمن نامرئی
متهم میشود .ش��بکه فاکسنیوز ،مهمترین رسانه
حامی او در آخرین نظرس��نجی خود س��قوط آرای
رئیسجمه��ور فعلی به مرز  40درصد را پیشبینی
کرده و طیف اکثریت فرماندهان متنفذ پنتاگون که
ت��ا قبل از واگیر بزرگ یکی از برگ برندههای کارزار
ترامپ محسوب میشدند ،آشکارا در حال نافرمانی از
کاخ سفید هستند.
اما بحران کرونا فقط تا مرحله مفتضح کردن تاجر
دهان گنده نیویورکی در مقام رئیسجمهور آمریکا پیش
نرفته و چون بختکی به جان کل آوردگاه سرمایهداری
در شرق و غرب افتاده است و روزی نیست که یکی از
چهرهها یا مراکز شاخص کاپیتالیسم اعترافی در رابطه
با وق��وع انقالب یا تغییر قریبالوقوع در نظام جهانی
مستقر نداشته باشد.
پیشبینیها و تقریرات  2ماه اخیر ناصحین غربی
را فراموش کنید؛ از اسالوی ژیژک ،فیلسوف سلبریتی
گرفته که کرونا را قاتل نظام سرمایهداری و زمینهساز
جایگزینی نظام بینالمللی کمونیسم دانسته بود تا یووال
نوح هراری ،نظریهپرداز اسرائیلی ملحد دگرباش که اگر
چه اندیشمند سلبریتی نولیبرال به حساب میآید اما
چشمانداز لیبرالیسم را پس از توفان کرونا تاریکتر از
هر زمان دیگر خوانده است.
عفونت چنان تا مغز استخوان سرمای هداری نفوذ کرده
که حتی دیگر افشاگری امثال نوام چامسکی ،زبانشناس

آمریکایی و منتقد همیشگی غرب و کسی که بحران
کرونا را ناشی از خیانت نظام لیبرال آمریکایی -در هر
 2س��طح انتشار ویروس و عدم پیشگیری عامدانه -و
آمری��کای ترامپ را بر لبه پرتگاه س��قوط میداند نیز
چندان حیاتی تلقی نمیشود .یا تشکیک اخیر فرانسیس
فوکویام��ا ،مهمترین نظریهپ��رداز معاصر نظام لیبرال
دموکراسی در کارایی این نظام در مدیریت بحرانها و
اعتراف او به اینکه حتی ممکن است نظامهای مقتدر در
صورت برخورداری از رهبرانی که اعتماد مردم را جلب
کنند ،بهتر از غربیهای پرمدعا از پس اداره امور برآیند.
در واق��ع موقعی��ت فعل��ی نظ��ام س��لطه و نظام
لیبرالدموکراس��ی را باید مشابه لحظهای دانست که
شاه معدوم پهلوی زمانی که کار از کار گذشته بود ،در
واکنش به انقالب مردم ایران پیام داد :صدای انقالب شما
را شنیدم! این واکنشی بود از سر استیصال و ناتوانی ،نه
از سر واقعنگری به منظور تدبیر امور.
حاال به ش��کلی روزافزون شاهد پیامهایی مشابه از
داخل و چه بسا راس ساختار سرمایهداری بینالمللی
هستیم که حکایت از شنیده شدن صدای توفان ویرانگر
کرونا دارد اما شاید دیگر دیر شده باشد.
هنری کیسینجر ،وزیر پیشین خارجه ایاالت متحده
هفته پیش در یادداشتی در روزنامه والاستریت ژورنال
اعتراف کرد« :واقعیت این است که جهان پس از ویروس
کرونا هرگز مثل قبل نخواهد بود».
کیسینجرهمچنینمعتقداست«آمریکاهمنمیتواند
در اقدامی مستقل بر این ویروس چیره شود» و در این
باره هش��دار میدهد« :کرونا میتواند تخریب اقتصاد
جهانی را به دنبال داشته باشد و در صورت عدم اتخاذ
تدابیر مناسب ،تا چندین نسل ادامه یابد».
البته عجیب نیس��ت این صهیونیس��ت سرشناس
96ساله که عالوه بر هدایت دستگاه دیپلماسی واشنگتن
در دوران نیکس��ون 6 ،دهه است یکی از نظریهپردازان
اصلی جهانیسازی سرمایهداری بر اساس بسط لیبرال
ـ دموکراس��ی به رهبری آمریکا محس��وب میش��ده،
همین تابس��تان قبل ج��زو مدعوان اصل��ی اجالس
بیلدربرگ  2019در بخش تصمیمگیری درباره «آینده
سرمایهداری» بوده است.
وقتی وی همچنان از ضرورت دفاع از «نظام جهانی
لیبرال» به محوریت آمریکا در دوران پساکرونا دم میزند،
باید در نظر داشت پای او لب گور است و پیرتر از آن است
که بتواند آیندهای جایگزین را برای دنیا متصور شود.
ام��ا این امید کور ش��امل تمام بدنه س��رمایهداری
نمیشود و به نظر میرسد دیگرانی هستند که صدای
مرگ این سیس��تم را بر اثر همهگیری جدید بش��ری
ش��نیدهاند ،حتی اگر کار از کار گذشته باشد .هر چند
در این صورت هم نباید کرونا را عامل اصلی فرو پاشی
کاپیتالیسم دانست .همانطور که پزشکان گفتهاند ،این
خود ویروس جدید « -2019ان کو» نیست که آدمها
را از پا در میآورد ،بلکه ویروس سیستم بدن را طوری
مختل میکند که باعث میشود بیماریهای زمینهای و
محیطی کشندهتر از قبل در بدن عمل کنند.
ادامه در صفحه 6

نامگ��ذاری س��ال  ۹۹تحت
یادداشت
عن��وان «جه��ش تولید» از
سوی رهبر حکیم انقالب در حالی صورت گرفت که
در یک دهه اخیر نامگذاری سالها عموما حول محور
موضوعات اقتصادی چون جهاد اقتصادی ،تولید ملی،
اقتصاد مقاومتی ،حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید
و ...بوده است؛ نامگذاریهایی که تمام آنها مربوط به
حوزه اقتصاد و تولید بوده اس��ت .در واقع ریشههای
نامگذاری سال  ۹۹را باید در یک دهه اخیر و تاکید
رهبر انقالب بر حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی
از طریق رشد و رونق تولید ملی دانست .در باب دالیل
اهمی��ت مقوله تولید ،تفاوت رونق با جهش تولید و
دالیل نامگذاری سال  ۹۹با عنوان جهش تولید ذکر
چند نکته ضروری است.
 )۱تحقق شعار جهش تولید قبل از هر چیز به میزان
ظرفیتها و قابلیتهای بالق��وه یک اقتصاد که به
مرحله فعلیت نرسیده است ،بستگی دارد .برای مثال
اقتصادهای توسعهیافته -غیر از اقتصاد چین -اگر
چه ممکن است در حالت معمول از رونق اقتصادی
متداولی برخوردار باشند اما این رونق عموما تحت
عنوان رشدهای اقتصادی تک رقمی و در حدود یک
تا  ۳درصد محدود میشود .دلیل عمده این موضوع
را بای��د در نبود یا به حداقل رس��یدن ظرفیتهای
اقتصادی مغفولمانده در این اقتصادها دانست .وقتی
آمار بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای
جهان را بررسی میکنیم متوجه میشویم رتبههای
باالیی این جدول عموما در اختیار کش��ورهای در
حال توسعه بوده و اقتصادهای صنعتی اروپا عموما
جایگاهی در میان رش��دهای اقتصادی باال ندارند.
مهمترین دلیل این موضوع را میتوان ظرفیتهای
خالی اقتصادهای در حال توسعه دانست .برای مثال
در قیاس  2اقتصاد ایران و آلمان کامال مشخص است
هنوز حتی یکسوم ظرفیتهای اقتصادی ایران در
حوزههای سنتی چون صنایع معدنی ،پتروشیمی،
گردشگری ،صنعت ،کشاورزی و ...به مرحله فعلیت
نرسیده یا در بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصادی
مانند فعالیت شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها
اقتصاد ایران بس��یار جوان و سرش��ار از زمینهها و
حوزههای جدیدی است که هنوز ورود جدی به آن
نداشته است .از این حیث -دارا بودن ظرفیتهای
یک جهش در اقتصاد -ش��رایط برای اقتصادهایی
مانند ایران کامال مهیاست .در حالی که به هیچ وجه
نمیتوان این ویژگی را برای اقتصادهای توسعهیافته
که با درصد باالیی از ظرفیتهای بالقوه خود در حال
فعالیت هستند ،مقایسه کرد.
 )۲برخ��ی از اقتصاده��ای وابس��ته مانن��د اقتصاد
برخی کش��ورهای عربی حوزه خلیجفارس بهرغم
وجود ظرفیتهای خال��ی در اقتصاد به دلیل نبود
زیرساختهای مورد نیاز عمال فاقد توان کافی برای
افزایش تولید یا یک تحول اقتصادی هس��تند .این
اقتصادها عموما یکی از اضالع تولید یعنی منابع مالی
را در اختیار داشته و از وجود نیروی انسانی متخصص

و زیرساختهای مورد نیاز محروم هستند .لذا عمال
امکان جهش تولید در این اقتصادها ممکن نیست.
نمونه بارز نبود زیرس��اخت برای ایجاد یک تحول
اقتصادی را میتوان در س��الهای قبل از انقالب و
دهه  ۵۰در اقتصاد ایران دید؛ س��الهایی که بهرغم
افزایش شدید درآمدهای نفتی ،اقتصاد پهلوی با توهم
صنعتی شدن و حرکت به سمت دروازههای جهانی،
به دلیل نبود زیرساختهای مورد نیاز عمال زمینگیر
شد و تمام درآمدهای نفتی صرف واردات کاالهای
مصرفی در راستای رفاه بخش خاصی از جامعه شد.
این در حالی است که اقتصاد ایران به واسطه رتبه
باال در ش��اخص توسعه انس��انی (امکانات آموزشی
و بهداش��تی) و وجود فراگیر زیرساختهایی چون
دسترسی به منابع انرژی ،آب ،برق ،گاز و ...در سراسر
جغرافیای ایران ،در کنار امکانات لجستیکی ،توسعه
لونقل ،احداث راهها و جادهها ،توس��عه
ناوگان حم 
مراکز آموزشی ،بیمارستانها و ...یکی از توانمندترین
کشورهای دنیا در حوزه وجود زیرساختهای مورد
نیاز تولید به شمار میرود.
 )۳دلیل دیگر توج��ه و تاکید رهبر بزرگوار انقالب
ب��ر مقوله تولید را میت��وان در ماهیت مقوله تولید
جستوجو کرد .تولید تنها مقوله یا عبارت اقتصادی
است که ایجاد تحول یا جهش در آن ،منجر به تحول
تمام شاخصها و پارامترهای اقتصادی خواهد شد.
به بیان س��اده افزایش تولید به این معناست که اگر
اقتصادی سال گذشته  ۲واحد کاال تولید میکرده اما
سال جدید بتواند  ۳واحد کاال تولید کند؛ تولید این
اقتصاد  ۵۰درصد افزایش داش��ته است .به تبع این
اتفاق این اقتصاد به نیروی کار بیشتری نیاز داشته و
طبیعتا با افزایش میزان تولید ،عرضه کاال نیز افزایش
یافته و قیمت آن کاهش و قدرت خرید ش��هروندان
آن جامعه ارتقا پیدا میکند .تاثیرات مثبت افزایش
تولید به صورت دومینووار ادامه داش��ته و با افزایش
تولید ع�لاوه بر کاهش قیمتها در داخل کش��ور،
ت و میزان صادرات نیز بیشتر شده و از این
امکان رقاب 
حیث میزان ارزآوری نیز افزایش مییابد .با افزایش ارز
واردشده به کشور نرخ ارز در بازار داخلی کاهش مییابد
و ارزش پول ملی تقویت میشود .به جرات میتوان
گفت تولید تنها مقولهای است که با ایجاد تحول در
آن ،تمام شاخصها و پارامترهای اقتصادی به سمت
بهبود حرکت میکند.
البته شکی نیس��ت تحقق جهش تولید نیازمند
مجموعهای از اتفاقات است .ابتدا باید پذیرفت ظرفیت
تحقق آن در کشور با توجه به موارد فوق وجود دارد .با
این حال برای تحقق جهش تولید باید  3اتفاق عمده؛
الف) هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد با
محوریت اصالح ساختار نظام بانکی؛ ب) مقابله با قاچاق
کاال به عنوان یکی از اضالع مهم حمایت از افزایش
تولید و پ) ایجاد یک پایگاه اطالعات اقتصادی منسجم
در کشور رخ دهد تا شاهد تحقق یک جهش تولیدی
در کشور باشیم.
* کارشناس اقتصاد

 -1امام خمینی(ره) :اگر معلوم
پیشنهاد
ش��ود كس��اني در بعضي از
ادارات و وزارتخانهها براي اجراي امور شهداي انقالب و
خانواده آنها اشكالتراشي ميكنند ،به عنوان ضدانقالب
بايد مورد تعقيب واقع شوند( .پيام امام به مناسبت روز
پاسدار ،صحيفه نور ،ج  ،۱۲ص )59/3/26 -۱۸۳
باید رسیدگى کامل به خاندان شهدا و آسیبدیدگان
و معلوالن در این راه ،چه درانقالب و چه قبل و بعد از
آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود (فرمان
امام مبنی بر تشکیل بنیاد شهید انقالب اسالمی مورخ
.)58/12/22
 -2بررس��ی سوابق منتخبان یازدهمین دوره مجلس
شورای اس�لامی نش��اندهنده این موضوع است که
اکثریت منتخبان مجلس دارای سوابق ایثارگری هستند
و انتظار میرود گامهایی محکم و استوار جهت اصالح
قوانین ایثارگران بردارند .این موضوع به همت نمایندگان
ایثارگر مجلس استوار است.
 -3م��وارد پیش��نهادی زیر اصالح��ات قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران مصوب  1385/6/5مجلس
ش��ورای اسالمی مربوط به معیش��ت و حوزه اداری و
استخدامی و آموزشی ایثارگران است که باید با اولویت
در دس��تور کار مجلس یازدهم قرار گیرد .با توجه به
اینکه وزارتخانهها و سازمانها تفاسیر متفاوت از قوانین
ایثارگران دارند و باید قوانین به صورت ش��فاف باشد،
موارد پیشنهادی ذیل ارائه میشود .همچنین نمایندگان
باید موضوعات مرتبط با ایثارگران را در الیحه بودجه
سنواتی مدنظر قرار دهند.
معیشت ایثارگران (ماده  51قانون جامع) :دستگاههای
مشمول ماده  2قانون جامع موظفند به فرزندان شهدا،
جانبازان ،آزادگان و رزمندگان با حداقل  6ماه حضور
داوطلبانه در جبهههای حق علیه باطل مبلغی معادل
حداقل حقوق کارکنان را که هر س��ال توس��ط دولت
تعیین میشود ،به عنوان فوقالعاده ایثارگری به طور
ماهانه پرداخت کنند.
تبص�ره  :1مبلغ موضوع این م��اده ،درباره رزمندگان
غیرشاغل توسط سازمان تامین اجتماعی ن.م (ساتا) و
درباره جانبازان و آزادگان غیرشاغل توسط بنیاد شهید
و امور ایثارگران پرداخت شود.
تبص�ره  :2پرداخت همزمان فوقالعاده ایثارگری ماده
 51قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و فوقالعاده
ایثارگری بند 2ماده 68قانون مدیریت خدمات کشوری
بالمانع است.
اداری و استخدامی(ماده  21قانون جامع) :دستگاههای
اجرایی موضوع ماده  2قانون جامع خدماترسانی به
ایثارگران مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی
همسر و فرزندان شهدا ،خواهر و برادر شهید ،جانبازان،
آزادگان ،همس��ر و فرزندان آزادگان باالی یک س��ال
اسارت ،همس��ر و فرزندان جانبازان  25درصد به باال،

فرزندان جانبازان زیر  25درصد و رزمندگان با حداقل 6
ماه حضور داوطلبانه و فرزندان آنان که به صورت شرکتی
(پیمانکاری) ،قراردادی ،پیمانی به صورت بدون آزمون
و خارج از سهمیههای استخدامی جذب و به کارگیری
ش��دهاند ،پس از حداکثر  3ماه از شروع به کار ،توسط
دستگاه محل خدمت به صورت رسمی قطعی ،ثابت،
دائم یا سایر عناوین مشابه اقدام کنند.
تبصره  :1سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه
و بودجه مکلفند نس��بت به ایجاد شناسه استخدامی
ب��رای افراد فوقالذکر اقدام و حقوق و مزایای ایش��ان
را برقرار کنند.
تبصره :2ایثارگران مشمول قانون فوق از شرط شرایط
احراز رشته تحصیلی و سن معاف هستند.
تبصره  :3دستگاههای موضوع ماده  2قانون مکلفند در
صورت فقدان پست سازمانی مناسب برای افراد مذکور
در ماده فوق ،نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل
حذف پستهای بالتصدی و ایجاد پست سازمانی جدید
متناسب با مشارالیهم اقدام کنند.
تبصره :4دس��تگاههای اجرایی موضوع ماده  2قانون
جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلفند یکی از فرزندان
کارکنان شهید ،جانباز و آزاده اعم از شاغل ،فوتشده یا
از کارافتاده را عالوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در
همان دستگاه ،پس از بازنشستگی پدر ،استخدام کنند.
م�اده  33قانون جامع :بنیاد ش��هید و امور ایثارگران
موظف اس��ت به فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان 50
درصد و فرزندان آزادگان با حداقل  3س��ال اسارت تا
زمان اس��تخدام به صورت دولتی یا اشتغال در بخش
خصوصی ،تعاون��ی و ...معادل حداقل حقوق کارکنان
دولت به صورت ماهانه پرداخت کند.
الح�اق ی�ک تبصره ب�ه م�اده  70قانون جام�ع :همه
دستگاههای مشمول ماده  2قانون جامع مکلفند ضمن
فراهم آوردن امکانات الزم برای آموزشهای کوتاهمدت،
با ادامه تحصیل فرزندان و همس��ران شهدا ،جانبازان و
همسران و فرزندانشان ،آزادگان و همسران و فرزندانشان
و رزمندگان که در اس��تخدام دارند تا پایان تحصیالت
دانش��گاهی به صورت مأموریت آموزش��ی تماموقت یا
نیمهوقت موافقت کنند و دس��تگاههای مش��مول باید
اعم��ال مدارک تحصیلی کارمندان ایثارگر فوق را که از
مأموریت آموزشی استفاده میکنند ،پس از ارائه مدرک
تحصیلی جدید ،از تاریخ فارغالتحصیلی بر اساس مدرک
جدید حقوق و مزایای مربوط به آنان را پرداخت کنند.
 -4پیشنهادمیشودمنتخبانمجلسیازدهمکهسوابق
ایثارگری و اجرایی درخشان دارند ،قبول زحمت کرده
و جهت رفع مش��کالت ایثارگران ،فراکسیونی قوی و
منسجم تشکیل داده که بتوانند گوشهای از مشکالت
ایثارگران را برطرف کنند.
* کارشناس ارشد مدیریت و پژوهشگر
حوزه اداری و استخدامی
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