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حقوقي مغاير با حقوق  مردم
»بر اساس مصوبه مجلس سقف حقوق مديران 2۴ ميليون تومان 
شد«، اين تصميم مجلس موجي از گاليه ها و اعتراضات مردمي 
را به دنبال داشته آن هم پس از آنکه نزديک به170روز از انتشار 
فيش هاي نجومي مديران دولت يازدهم سپري مي شود و قواي 
مجريه و قضائيه با هيچ کدام از اي��ن افراد برخورد قضايي انجام 
نداده اند.  از جمله پرسش هاي مطرح ش��ده درباره اين مصوبه 
مجلس آن اس��ت که آيا اين اقدام نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي با قانون همخواني دارد و آسيب هاي اجتماعي- فرهنگي 

و حتي سياسي اينگونه تصميمات جزئي نگرانه چه مي باشد؟
1- الف- براس��اس اصل 3 قانون اساس��ي بند 1۴ حاکميت 
اسالمي و از جمله مجلس شوراي اسالمي بايد از اقداماتي که 
منجر به تضعيف »اصل برابري« مي شود پرهيز کرده و در جهت 

چنين اصلي حرکت کند. 
اصل  اش��عار مي دارد: »دولت  جمهوري اس��المي  ايران  موظف  
اس��ت  براي  نيل  به  اهداف ... همه  امکانات  خود را براي  امور زير 

به  کار برد: 
... تأمين  حقوق  همه  جانبه  افراد از زن  و مرد و ايجاد امنيت  قضايي  

عادالنه  براي  همه  و تساوي  عموم  در برابر قانون «. 
ب- يا در اص��ل 8۴ مي آيد: »ه��ر نماينده  در براب��ر تمام  ملت  

مسئول  است ...«
ج- قانون اساسي بر پيش فرض ها و مفاهيم عادالنه استوار است 
و 9 فصل از 1۴ فصل قانون اساسي و 26 اصل آن، محملي براي 
تأکيد صريح تر بر عدالت  و حتي ارائه ذکر مصاديق و ارائه راهکار 

را قانونگذار مورد توجه قرار داده است. 
به عنوان نمونه در اصل 121 در بخش��ي از متن س��وگندنامه 
رئيس جمهوري مي آيد: »...   س��وگند ياد مي کن��م  که  خود را 
وقف خدمت  به  مردم  و پشتيباني  از حق  و گسترش عدالت  سازم  

و از هرگونه  خودکامگي  بپرهيزم .«
بنابراين »اصل اجراي عدالت« و »ايجاد برابري و رفع تبعيض« 
از جمله اصول مهم و حذف ناش��دني قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران است و مجلس شوراي اسالمي براساس اين قانون 
موظف است در جهت تحقق اين ش��عارهاي اساسي و مبنايي 
نظام اسالمي حرکت کند.  حال سؤال اساسي اين است که چرا 
مجلس بايد رو به سوي وضع قوانيني بياورد که با روح حاکم بر 
قانون اساس��ي)اصل عدالت و برابري( در تعارض آشکار بوده و 

تضاد طبقاتي را به صورت قانوني و شرعي در مي آورد. 
2- »فقدان توازن در افزايش حقوق کارگر و مديران دولتي« 
در طول يک سال يکي از ضعف هاي فاحش چنين مصوبه اي 
اس��ت که اين ش��ائبه را مطرح مي کند که چرا حقوق اقشار 
مختلف جامعه - و از همه مهم تر کارگر- بايد براساس »نرخ 
تورم« و »وضعيت اقتصادي جامعه« افزايش يافته، اما درباره 
مديران اين افزايش بايد بدون وجود دليلي متقن و قانع کننده 

به 1۴برابر گذشته برسد!
3- فيش هاي نجومي، زمان سوزي در برخورد با متخلفان و پس 
از آن قانوني کردن چنين فيش هايي توسط مجلس)با مصوبه 
اخير( بستر بدبيني و »ش��کاف بين مردم- حاکميت« را مهيا 
مي کند و به دليل پيش بيني چنين آسيب هاي جدي قانونگذار با 
ايجاد اصل  156 قانون اساسي مسئوليت قوه قضائيه را در اين باره 
اينگونه بيان مي کند که قوه  قضائيه  قوه  اي اس��ت  مس��تقل  که  
پشتيبان  حقوق  فردي  و اجتماعي  و مسئول  تحقق  بخشيدن  به  
عدالت  و عهده  دار وظايفي  نظير »احياي  حقوق  عامه  و گسترش  
عدل  و آزادي هاي  مشروع«، »نظارت  بر حسن  اجراي  قوانين «، 
»کشف  جرم  و تعقيب  مجازات  و تعزير مجرمان  و اجراي  حدود و 

مقررات  مدون  جزايي  اسالم « است. |  بقیه در صفحه 2

تولیت آستان قدس رضوي در دیدار با خانواده شهداي پالسکو: 
ايثار شهداي آتش نشان مانع کشته شدن افراد بيشتر شد

پیشنهاد فارن افرز به ترامپ 
هواي روحاني را داشته باش!

رضوي گفت: حادثه   پايداري تولیت آستان قدس 
پالسکو هم براي آتش نشانان شهید و هم خانواده 
آنها آزمایش�ي الهي اس�ت. اگر آن رشادت ها، 
مجاهدت ها و ایثارها نمي بود، شاید امروز با آمار 
باالی�ي از کشته ش�دگان روب�ه رو بودی�م. 
ب��ه گ��زارش تس��نيم، آي��ت اهلل س��يدابراهيم 
رئيسي ش��امگاه پنج ش��نبه در دي��دار جمع��ي از 
خانواده هاي ش��هداي آتش نشان حادثه پالسکو در 
تاالر واليت حرم مطهر رضوي با بيان اينکه براساس 
آيات قرآن کريم فلس��فه خلقت انس��ان امتحان و 
ابتالئات است و حادثه پالسکو يک امتحان و ابتاليي 
الهي ب��ود، اظهار داش��ت: دعا براي ع��دم آزمايش 
الهي مستجاب نمي شود، زيرا فلسفه خلقت انسان 
آزمايش و امتحان الهي است. بايد از خداوند متعال 
طلب ياري براي س��ربلند بيرون آمدن از ابتالئات و 
آزمايش هاي الهي را داشت.  عضو شوراي عالي حوزه 
علميه خراسان با اشاره به اينکه امروز خانواده هاي 
اين ش��هدا با فقدان آنها مورد آزمون الهي هستند، 
بيان کرد: حادثه پالس��کو هم براي آتش نش��انان 
شهيد و هم خانواده آنها آزمايش��ي الهي است. اگر 
آن رشادت ها، مجاهدت ها و ايثارها نمي بود، شايد 
امروز با آمار بااليي از کشته ش��دگان روبه رو بوديم. 
شهداي آتش نشان در اين آزمون الهي راه ايثارگري را 
برگزيدند و با غيرتي مردانه سربلند از آن بيرون آمدند.  
وي آزمايش هاي الهي را س��بب تعالي و رشد الهي 
انسان معرفي و ابراز کرد: هيچ گروه و فردى نيست 
که مورد آزمايش و امتحان الهي قرار نگيرد و حتي 
اولياي الهي در دوران هاي مختلف با آزمايش هايي 
مواجه شده اند. بالها و ابتالئات از ويژگي هاي زندگي 

دنياس��ت که بستري براي پيراس��تگي و آراستگي 
انس��ان به فضايل پديد مي آورد.  آيت اهلل رئيس��ي 
گفت: حادثه پالس��کو با وجود هزينه گزافي که با 
ش��هادت عزيزانمان به همراه داشت، اما عبرت ها و 
تجربياتي نيز به ما آموخت که بايد با درس گرفتن 
از آنها حوادث احتمالي آينده را با خسارت و هزينه 
کمتري پشت س��ر گذاريم.  وي با اش��اره به جايگاه 
رفيع خانواده هاي شهدا اظهار داشت: خانواده هاي 
ش��هدا در ايران اس��المي جايگاه رفيعي دارند و در 
پيش��رفت، تعالي و اقتدار اين نظام اسالمي نقشي 
اساس��ي را ايفا کرده اند، اين خانواده ها در هر کوي 
 و برزني نشان شهيد و شهادت را همراه خود دارند. 
توليت آستان قدس رضوي در ادامه به ارتقاي جايگاه 
سازمان آتش نشاني در افکار عمومي جامعه اشاره و 
تصريح کرد: اين حادثه سبب ارتقاي جايگاه سازمان 
آتش نشاني ش��د. ش��ايد هيچ چيزي نمي توانست 
اينگونه در کش��ور ما ثابت کند که آتش نشانان چه 
وظيفه مهم و خطيري را برعه��ده دارند.  وي افزود: 
امروز جامعه، س��ازمان آتش نش��اني را ب��ه عنوان 
مجموعه اي وظيفه شناس، مسئوليت پذير، از جان 
گذشته، شجاع و ايثارگر مي شناسد و اين امر وظيفه 
مسئوالن و مديران اين س��ازمان را بسيار سنگين 
کرده است. اين جايگاه به قيمت شهادت جمعي از 
جوانان برومند اين سرزمين به دست آمده و صيانت و 
ارتقاي آن امروز برعهده دست اندرکاران اين سازمان 
است.  توليت آس��تان قدس رضوي در پايان اظهار 
اميدواري کرد که فرزندان شهداي آتش نشان حادثه 
پالسکو در آينده ادامه دهندگان راه پدرانشان بوده و 
همچون آنان افرادي مفيد و مايه افتخار براي جامعه 

اسالمي باشند. 

نش�ریه فارن افرز با  انتش�ار عکسي از   جهان
حجت االس�الم روحاني، به ترامپ پیشنهاد 
کرده درباره ای�ران همان سیاس�ت اوباما را 
پیش بگیرد و تا خیلي دیر نش�ده )اشاره به 
انتخابات 96 ای�ران( گروهي را که میانه  روها 

نامیده، تقویت کند. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، نشريه »فارن افرز« 
که قدمتي نزديک به 100 سال دارد و وابسته به 
شوراي روابط خارجه امريکاس��ت روز جمعه در 
گزارشي نوشت که به رغم برخي گام هاي اشتباه، 
اما سياست مشابه باراك اوباما )مذاکره و...( براي 
اعمال اهداف امريکا درباره ايران موفقيت آميز بوده 
است. اين نشريه ضمن رد گزينه برخورد سخت 
ايران و امريکا نوش��ته اس��ت که اين رودررويي 
بسيار پرهزينه خواهد بود، لذا بايد از آن اجتناب 
شود. براساس اين گزارش، چنين شواهدي نشان 
مي دهد به رغم تالش ها براي س��اختن تصويري 

جنگ طلب از ترامپ و ترساندن ايرانيان از هيوالي 
امريکا در دوره جديد، همچنان دولت امريکا راهي 
جز تداوم هم��ان راه اوباما براي مه��ار نرم ايران 
نخواهد داشت. در دوره اوباما نيز برخي رسانه هاي 
امريکايي مدعي شده بودند که دولت امريکا بايد 
براي تقويت ميانه روه��ا در انتخابات ايران تالش 
کند. پيشنهاد اين نشريه امريکايي در حالي است 
که ترامپ از زمان ورود به کاخ س��فيد با فرامين 
ضدايراني، مدعي شده که فش��ارها عليه ايران را 

بيشتر خواهد کرد.
 ترامپ ماه گذش��ته ميالدي در فرمان جنجالي 
ضدمهاجرت��ي دس��تور داد ت��ا از ورود ايراني  ها 
به خاك امري��کا جلوگيري ش��ود. دولت ترامپ 
حتي سعي دارد براي مقابله با آنچه ادعاي رفتار 
مداخله گرايانه ايران در منطقه غرب آسيا مطرح 
مي ش��ود، ائتالفي با اعراب حاشيه خليج فارس و 
همچنين رژيم صهيونيستي ايجاد کند تا از اين 

طريق نفوذ ايران در منطقه را کاهش دهد.

يادداشت

محمد اسماعيلي

نجومي بگيران دولت از مجلس مجوز گرفتند!

وزیر اقتصاد به فشارهاي رانتي مجلس واکنش نشان داد  

شرکت دولتي 
یعني حقوق نجومي، سفر خارجي 

و مفسده استخدام رفقا!

   ماجراي انتش��ار فيش هاي نجومي تعدادي از مديران گويا فقط 
يک افشاگري با هدف جا به جايي برخي از مديران بود؛ اين در حالي 
اس��ت که افکار عمومي به اش��تباه تصور کرد که هدف از اين اقدام 
» شفاف سازي « است. در همين حال در شرايطي که 3ميليون بيکار، 
۴ميليون در حال فراغت از تحصيالت دانشگاهي و ميليون ها کارگر و 

کارمند حداقل دستمزد بگير در ايران داريم، مجلس شوراي اسالمي 
با هدف ساماندهي دستمزدهاي نجومي در مصوبه اي مجوز اختالف 
دهها برابري دس��تمزد مديران با حداقل دس��تمزد بگيران را صادر 
کرد. وقتي نمايندگان مجلس در جريان بررس��ي بودجه سال آتي و 
همچنين برنامه ششم طرح همسان سازي دستمزدها در بخش هاي 

مختلف را مورد توجه قرار دادند، اين ايراد وارد ش��د که اين امور بار 
مالي براي دولت دارد، حال که شاهد افزايش دستمزد مديران هستيم 
بايد از تأييدکنندگان اين مصوبه پرس��يد چطور هماهنگ سازي و 
يکسان سازي دستمزدها در اليه هاي پاييني نيروي کار بار مالي تلقي 
مي شود و رشد دستمزد مديران خير. اين دومين خطاى مجلس در 

حوزه حقوق هاى نجومی است. پيش از اين مجلس به طرز مشکوکی 
بندهاى مربوط به ش��فافيت حقوق هاى پرداختی مديران را حذف 
کرده بود و اکن��ون در ادامه، افزايش حقوق  مدي��ران نجومی بگير را 
مشروعيت بخشيد. اين در حالی است که حداقل بگيران روز به روز از 

رسيدن به خط فقر دورتر می شوند. 

وزيربهداشت به فرماندار: 

 بيشعور!
تو نماينده دولتي نه نماينده مردم

  وزير اقتصاد در سخناني بي سابقه و در پاسخ به فشارهاي رانت جويانه برخي نمايندگان 
مجلس واکنش تندي نش��ان داد: »ش��رکت دولتي يعني منبع توليد رانت، سفر خارجي، 
عضويت در هيئت مديره، حقوق هاي نجومي، مفسده استخدام هر کسي که شما الزم داريد، 
 شرکت دولتي يعني به جاي هزار نفر 5 هزار نفر کارمند به اعتبار ارتباطات، دوستي و فاميلي 
استخدام کنيد. تفکر دولتي در مغز مديران ما نهفته است. مديران محلي و شهرستاني هم از 
اين شرکت ها نفع مي برند و هر روز با نامه هايي مواجه هستيم که با 10 تا 30 امضا به استيضاح، 

تهديد به سؤال و تهديد به برکناري مي کنند. «

كابوس سقوط دومين مهره ترامپ
    دادس�تان کل امری�کا به اته�ام ارتباط ب�ا روس ها در آس�تانه 
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دیپلماسي امریکا  براي 
اجراي سختگیرانه برجام کلید خورد

    در حالي که وزیر خارجه ترامپ روز گذشته براي اولین بار با مدیر 
کل آژانس مالقات کرد، به نظر مي رسد دولت امریکا رایزني هاي خود 
را براي اجراي سخت گیرانه تر برجام شروع کرده است | صفحه 15

 مواجهه عصبي با منتقدان رویکردي است که از ابتدا در کابینه 
دولت یازدهم خودنمایي مي کرد و حاال وارد فاز تازه تري شده 
است. گام نخست را شخص رئیس جمهور در این مسیر برداشت 
و منتقدانش را »بزدل سیاسي« خواند و به » جهنم« هدایت کرد.  
وقتي وزیر رفاه و وزیر بهداشت بر سر حاکمیت بیمه ها به اختالف 
بر مي خورند، یکدیگ�ر را به ابه�ام در هزینه کرد حق وحقوق 

کارگران محک�وم مي کنند. در این میان اما وزیر بهداش�ت از 
همه اعضاي کابینه جلو زده اس�ت و یك روز منتقدانش را به 
کرم تشبیه مي کند و روز دیگر فرماندار بدره استان ایالم را که 
مي خواهد از حق و حقوق مردمش دفاع کند، تهدید مي کند: 
»غلط کردي که نماینده مردمي تو! اگر گذاشتم یه روز بموني 

اینجا بیشعور!« | صفحه3

لل
لم

ن ا
بي

  فرهادي با گرفتن مجسمه، نمايندگاني را به مراسم فرستاد 
که فقط نام ايراني را با خود يدك مي کش��ند، ولي در تمام وجوه 
زندگي ش��ان، از تفکر و س��بک زندگي تا گويش و پوشش شان، 
امريکايي هس��تند.  چه فرصت مهم و بزرگ��ي پيش روي اصغر 
فرهادي گسترده شد، اما آيا او در تاريخ رنج کشيدگان و قربانيان 
جنگ و نظامي گري هم جايي کس��ب کرده است؟ او با دريافت 
مجس��مه 700 هزار دالري، همچنان خود را در جبهه کوچک 
ام��ا قدرتمند بهره کش��ان جهان، مان��دگار ک��رد | صفحه 16
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