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نجفقلي حبيبي
استاد دانشگاه 

دفاع از فلسطين به مثابه 
دفاع از منافع ملي ايران

روز جهاني قدس از ابتكاراتي اس��ت كه 
اوايل انقالب توس��ط ام��ام خميني بنا 
نهاده ش��د. تعبير حضرت امام اين ب��ود كه روز جهاني 
قدس روز اسالم اس��ت، چرا كه به اعتقاد ايشان قدس 
قبل از اينكه بيانگر يك عنصر س��رزميني باشد، قبله 
اول مسلمانان بوده است كه به اشغال اسراييل درآمده 
است. بنابراين روز قدس را روز اسالم ناميدند تا فارغ از 
بحث هاي عرب و عجم يا بحث هاي س��رزميني، هرجا 
كه مس��لماني وجود دارد نسبت به اش��غال »قدس« 

حساسيت داشته باشند. 
با اين حال متاس��فانه اين روزها بيش��تر از گذشته اين 
رژيم غاصب در قدس ش��ريف حضور دارد و مردم را از 
خانه و كاش��انه بيرون مي كند و هر لحظه جنايت هاي 
وحشتناكي را مرتكب مي ش��ود. در واقع به گفته امام، 
اسراييل غده سرطاني است كه دولت هاي غربي در ميانه 
جهان اسالم پديد آورده اند. با اين تعبير طبيعي است 
كه وقتي جهان اسالم درگير يك غده سرطاني مي شود 
براي از بين بردن آن هم بايد همه جهان اسالم برخيزد. 
به خصوص حاال كه زخم هاي ناشي از اين غده بيش از 
پيش در جهان اسالم تشديد شده است، چرا كه اسراييل 
و حاميانش توانستند با برخي كشورهاي جهان اسالم 
مذاكرات آش��كار و پنهاني داشته باشند و با آنها متحد 
شوند تا به اين ترتيب اثرات سوء اين غده سرطاني براي 

جهان اسالم مضاعف شود. 
به هر حال رژيم اشغالگر قدس به عنوان دستاويزي براي 
فتنه عليه مسلمانان و با وجود جنايت هاي شگفت انگيز 
خود از جمله كودك كش��ي ها و ويران كردن خانه هاي 
فلسطيني ها به عنوان صاحبان اصلي قدس و به عنوان 
يك پديده عجيب بايد از بين برود. امروز افكار عمومي 
دنيا با اين سوال مواجهند كه چگونه است كه اين همه 
جنايت هاي ضد بش��ري در مقابل چش��م غرب انجام 
مي ش��ود اما صدايي از آنها بر نمي خي��زد و بدتر از آن 
حتي از جان��ب اين حكومت ها حمايت هم مي ش��ود. 
اين موضوع براي دنياي متمدن امروز كه بر »انسانيت« 

تاكيد مي كند ش��گفت انگيز اس��ت. 
چطور حكومت هايي كه داعيه حمايت 

از حقوق بش��ر دارند اين جنايت ها را مي بينند و به آنها 
واكنشي نشان نمي دهند. 

تيترهاي امروز نگاه روز

اصالح بودجه
40 روز پس از اجرا

يكسان سازي نرخ ارز براي 
افزايش سرمايه بانك ها و 

انتشار اوراق مشاركت 
براي تسويه بدهي هاي دولت 

مهم ترين رويكردهاي 
اين اصالحيه است
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 درآمد  سال 2015 
فقط 27 ميليارد  دالر 

اوپك نصف شدن درآمد نفتي 
در سال 2014 را تاييد كرد 

 ماجراهاي 
گرفتن سجل

گزارش »اعتماد«  از تالش 
دو كودك براي گرفتن شناسنامه

هند ممنوعيت 
مبادله تجاري 

با ايران را لغو كرد

پس از سفر  »نارندرا مودي« 
به تهران 
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قصد دخالت در هيچ 
كشوري را نداريم

رييس جمهور در ضيافت افطار 
با فرماندهان نيروهاي مسلح: 

سلطنت شب
پرونده ای درباره
بی خوابی،       شب زنده داری
و رازهای شب

سه شنبه های 
کرگدنی
با فرهنگ و 
هنر و اجتماع
و کمی سیاست

شماره دهم 
منتشر شد

اناهلل و انا اليه راجعون
بدين وس�يله ب�ه اط�الع مي رس�اند برادر 
عزيزمان علي دادم�ان دعوت حق را لبيك 
گفته اس�ت. به همين جهت مراسم يادبودي 

برگزار مي شود. 
سوم آن مرحوم پنجشنبه دهم تيرماه ساعت 

17 الي 18:30 در مسجدالرسول ميدان كاج 
و مراسم هفتم آن مرحوم 13 تيرماه ساعت 18 
الي 19:30 در مسجد نور ميدان فاطمی برگزار 

مي گردد.

خانواده محترم دادمان

الياس حضرتي

مصيبت جانس�وز درگذش�ت علي دادمان فرزند برومند 
مرحوم رحمان دادمان را تس�ليت گفته، براي آن مرحوم 
آمرزش الهي و براي بازماندگان صبر و سالمتي آرزومندم.

مبلغ به رييس جمهور پيشنهاد داد

ماموريت دوگانه روحاني

آن كه كمترين 
گناه   را دارد 
گردن نزنيد

نامه تاجگردون 
به حسن روحاني 
درباره برخورد با 

حقوق های نامتعارف:

Gettyimages
11 و 13

1( مقابله هوشمندانه با عمليات تخريب دولت   2( حركت همه جانبه به سوي رونق اقتصادي
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گروه سياسي
كميس��يون  ريي��س  تاجگ��ردون،  غالمرض��ا 
برنام��ه و بودجه مجلس. كس��ي كه معتقد اس��ت 
دريافت كنندگان اي��ن حقوق ها »كمترين گناه« را 
داشته اند. او در نامه اي خطاب به رييس جمهور مقصر 
اصل��ي را تاييدكنندگان اين حقوق ها در دس��تگاه 

اجرايي و ناظران آن در قواي مقننه 
و قضاييه معرفي كرده است. كساني 

كه به عقيده اين نماينده مجل��س، بايد پيش از هر 
كس ديگري از سمت خود بركنار شوند. 

صفحه3 را 
بخوانيد

ايراني ها در تله ترور گرفتار شدند 
شب خون و آتش در فرودگاه آتاتورك استانبول:

پيامد اجتماعي | تركيه ارزان و ارزان تر شد
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يزداني جايگزين 
ندارد

ترديد شوراي فني در انتخاب 
نصيري و محمدي  براي نماينده 

وزن 65 كيلوگرم المپيك

پرده آخر بدون 
ديويد كامرون 

پس از 40 سال نشست سران 
اتحاديه اروپا در غيبت انگليس 

برگزار شد

پس افتادگي حقوقي و فرهنگي 
در محيط زيست

كش��ته ش��دن پياپ��ي چند ت��ن از 
محيط بانان كش��ور، حادثه اي نيست 
كه فقط بتوان با عرض تسليت به بازماندگان آنان يا 
احيانا بازداش��ت و مجازات قاتالن اين عزيزان آن را 
رفع و رجوع كرد. جامعه ما در شرايطي قرار دارد كه 
از دوران پيش از صنعت عبور كرده و وارد جامعه اي با 
مظاهر توسعه و تمدن شده است ولي از دو جهت دچار 
پس افتادگي هستيم. از حيث ساختاري و حقوقي و 
نيز از حيث فرهنگي متناس��ب وج��وه عيني جامعه 
توسعه نيافته ايم و اين دو حيث نيز به نوعي يكديگر 
را تشديد مي كنند. مشكل اينجاست كه بشر به ويژه 
در منطقه خاورميان��ه، با وجود همه محدوديت هاي 
محيطي، حدود 10 هزار سال است كه زندگي مي كند 
و توانس��ته است مهد تمدن بشريت را در اين منطقه 
ايجاد كند. اين انسان طي اين صد قرن با محيط خود 
قدرت سازگاري داشته است. براي نمونه در محيطي 
كم آب و خشك، توانس��ته بود، صدها هزار كيلومتر 
قنات حف��ر كند و زندگ��ي را تداوم بخش��د و نوعي 
موازنه پايدار ميان انس��ان و محيط زيس��ت به وجود 
آورده ب��ود. اين وضعيت، فرهنِگ خ��اص خود را در 
ميان انسان و محيط به وجود مي آورد. چندي پيش 
فيلم مستندي از يك منطقه به نسبت خشك نشان 
داده شد كه انسان هاي آن محيط چون مي دانستند 
در تابستان، يافتن آب براي حيات وحش سخت و تا 
حدي غيرممكن مي شود، از چاه هاي حفر شده خود 
به ميزان كافي آب در گودال ها يا مكان هاي ساخته 
شده مي ريختند تا حيوانات براي نوشيدن آب به آنجا 

بيايند و از تشنگي تلف نشوند. 
اي��ن موازنه ميان انس��ان و طبيعت بر اثر توس��عه و 

فناوري ه��اي جديد از مي��ان رفت. 
اگر در گذش��ته توان انسان در شكار 

حيوانات محدوديت داشت و نياز او در استفاده از شكار 
نيز محدود بود . . .

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

لزوم استفاده از قانون به 
كارگيري سالح براي محيط بانان
ش��هادت س��ه  محيط ب��ان در روزهاي 
گذشته س��بب نگراني و ناراحتي هاي 
بسياري شد. اين سه نفر نخستين محيط باناني نبودند 
كه توسط شكارچيان به شهادت رسيده و قطعا آخرين 
نيز نخواهند بود. سوال اين است كه حاال در مقابل اين 
اتفاق و در اين زمان وظيفه ما چيست؟ اين سوالي است 
كه بايد قانون، دولت، سازمان حفاظت از محيط زيست 
و همه پاسخگوي آن باشند.  محيط بانان سربازان خط 
مقدم جبهه محيط زيست و در جنگ مستقيم با كساني 
هس��تند كه مقابل قانون و محيط زيست اعالن جنگ 
كرده اند. حماي��ت و حفاظت از محيط بان��ان بر عهده 
تش��كل هاي مردمي، دولت و به خصوص خود سازمان 
محيط زيس��ت اس��ت. وضع قوانين جدي��د و اصالح 
قوانين فعلي، يكي از راه هايي است كه مي تواند حقوق 
محيط بانان را استيفا كند. در واقع با وضع قوانين محكم تر 
هم از ش��هادت اين افراد جلوگيري و هم با شكارچيان 
متخلف مقابله مي ش��ود. ش��هادت محيط بانان نشان 
مي دهد شكارچيان مانند داعشي ها از كشتن انسان ها 
هيچ ابايي ندارند، در اين شرايط بايد براي حفاظت اول از 
جان محيط بانان و دوم از محيط زيست چاره اي انديشيد.  
محيط بانان اول به صورت گروهي وارد ميدان ش��وند و 
هم اينكه به سالح و ابزار پيشرفته تري بايد مجهز شوند. 
محيط بانان وظيفه اي چون يك پليس را ايفا مي كنند. 
وقتي يك پلي��س در مقابل يك خالفكار قرار مي گيرد، 
قانون استفاده از سالح گرم را به عنوان حامي دارد، يعني 
پليس به دليل حفاظت از جان و مال مردم اجازه استفاده 
از سالح را بر اساس قوانين دارد. اين درحالي است كه كار 
يك محيط بان كه مي تواند از وظيفه يك پليس سخت تر 

باش��د، چنين قانوني ش��امل حالش 
نمي ش��ود. حدود 17 ميليون هكتار 
اراضي تحت محافظت در كشور وجود 

دارد كه تنها با 2 هزار و 600 محيط بان اداره مي شود. 

نگاه محيط زيستي
محمد حقاني 

رييس كميته محيط زيست شوراي شهر

سرنوشت اقتصاد ايران 
به كدام سو مي رود؟

سرنوش��ت اقتصاد ايران به كدام س��و 
مي رود؟ اين پرسشي است كه اين روزها 
بسياري به دنبال پاسخي براي آن هستند. خوشبختانه 
دولت يازدهم طي اين سه سال گذشته توانست عملكرد 
خوبي را در حوزه اقتصاد در كارنامه خود به ثبت برساند. 
برخ��الف اينكه در دولت قبل كش��ور درگير ركود و از 
طرفي شاهد نرخ رشد اقتصادي منفي بود، دولت يازدهم 
با تدبير مسووالن اقتصاد كشور را به سمت و سوي آرام 
كردن نرخ هاي باالي ركود و تورم برد و تا حدودي رونق 
اقتصادي را به كشور بعد از حدود 10سال بازگرداند.  از 
سويي در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد، نرخ رشد 
به س��طح بس��يار نازلي و حدود منفي 4درصد سقوط 
كرد، اما با چاره انديشي و تمهيدات خاص توانستيم به 
رشد مثبت 3درصد برسيم كه اتفاق مباركي در اقتصاد 
ايران محسوب مي شود و البته رسيدن به چنين ميزان 
رشدي در اقتصاد زخمي كشور بسيار پراهميت تلقي 
مي شود.  در حال حاضر شايد در برخي بخش ها مانند 
ساختمان سازي و خودروسازي شاهد ركود باشيم كه 
ناشي از عواملي چون انبوه سازي مسكن و توليد بيش 
از حد تقاضا در صنعت خودروسازي است اما به طور كل 
در ساير بخش ها رونق اقتصادي را تجربه كرديم. آنچه 
در اين ميان حائز اهميت است، نرخ بهره واقعي است كه 
با تالش هاي صورت گرفته به 5درصد رسيده و بديهي 
است كه هرچه نرخ تورم و نرخ بهره بين بانكي كاهش 
يابد به سود وام گيرندگان و بخش هاي توليدي مي شود 
و توليدكنندگان مي توانند هزينه هاي وام را با نرخ بهره 
واقعي پايين تري از بانك ها دريافت كنند كه اين اتفاق 
مثبتي براي به حركت درآوردن چرخ هاي توليدي در 
كشور است.  از حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران 

نيز مي توان پيش بيني كرد كه با توجه 
به اينك��ه نيروي كار در دس��ترس در 

ايران و در مقايس��ه با اروپا و امريكا بسيار ارزان تر است، 
اگر بتوانيم...

نگاه اقتصادي
مهدي تقوي

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

دستمزدهاي نجومي؛ از مسووليت فردي تا مسووليت سيستمي
فيش ه��اي حق��وق برخي 
مدي��ران دولت��ي از جمل��ه 
در ش��ركت ها، بيمه ه��ا، بانك ه��ا و برخي 
صندوق ه��اي دولت��ي در فضاي رس��انه اي 
دست به دست مي چرخد و تاكنون بسياري 
در خص��وص آن موضع گي��ري كرده ان��د و 
برخي آن را از جمله اقدامات سياس��ي براي 
تخريب دولت و مقدمه چيني براي انتخابات 
سال بعد برش��مرده اند. با اين وجود تحليل 
حقوقي دستمزدهاي نجومي فارغ  از فضاي 
سياسي و رسانه اي مي تواند در اصالح نهادي 
موضوع نقش آفرين باش��د. ضرورت توجه به 
موضوع اشاره ش��ده به اين نكته بازمي گردد 
كه جلوگيري از »حيف« و »ميل« و صيانت 
از دارايي هاي عموم��ي از مهم ترين وظايف 
عمومي دولت ها به ش��مار آمده و اسالم نيز 
بر صيان��ت از بيت المال تاكيد مضاعف كرده 
است. با اين حال تكرار اخبار مربوط به حيف 
و ميل ام��وال عمومي ، ف��ارغ از ارقام آن در 
ايران، مي تواند نشان از ضعف قواعد نظارتي 
و سازوكارهاي اجرايي در راستاي صيانت از 
بيت المال باش��د. با عنايت به ركود حاكم بر 
بازار و كم بودن پول در اختيار مردم و پرداخت 
ماليات ها و ساير حقوق دولتي و در يك كالم 
سخت بودن شرايط زندگي، مسلم است كه 
افكار عمومي عكس العمل منفي و احساسي 

در اين خصوص نشان خواهد داد. 
بايد بين پرداخت و دريافت هاي 

»قانوني« از »غيرقانوني« قايل به تفكيك 
شد

پرداخ��ت و دريافت حقوق و دس��تمزدهاي 
نجومي را مي توان به طرق قانوني و غيرقانوني 
تفكيك كرد. زماني پرداخت حقوق نجومي، 
غيرقانوني تلقي مي شود كه بر اساس ضوابط و 
تشريفات قانوني انجام  نشده باشد. در صورتي 

كه پرداخ��ت و دريافت حقوق و دس��تمزد 
غيرقانوني باشد موضوع حسب مورد مي تواند 
از مصاديق تصرف غيرقانوني در اموال عمومي 
و دولتي و در صورت احراز سوءنيت و اعمال 
شيوه هاي مجرمانه از مصاديق كالهبرداري، 
جعل و ساير عناوين مجرمانه محسوب شود. 
با عنايت ب��ه رويه عملي ديوان محاس��بات 
عمومي كش��ور و قوانين و مق��ررات مربوط 
مي توان اذعان داشت نه تنها دريافت كننده 
چني��ن حقوق��ي، بلك��ه پرداخت كننده يا 
پرداخت كنندگان حقوق��ي و ناظران مالي 
دستگا ه هاي اجرايي از جمله ذي حسابان و 
مديران مالي و نيز مديران مربوط در وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي )در ص��ورت احراز 
تاثير تصميم گيري آنها بر اين امر( مسووليت 
خواهند داشت و حسب مورد موضوع بايد در 
ديوان محاسبات كشور يا ساير مراجع قضايي 

صالح رسيدگي شود. 
زمان��ي پرداخ��ت و درياف��ت حق��وق و 
دس��تمزدهاي نجومي، قانون��ي خواهد بود 
كه به اس��تناد قواني��ن و مق��ررات حقوقي 
معتبر و با رعايت تشريفات و ضوابط مربوط 
انجام ش��ده باش��د. حق��وق و دس��تمزد در 
دستگاه هاي دولتي با توجه به قواعد عمومي 
مربوط به تعيين حقوق و دستمزدها تعيين 
مي ش��ود. ازجمله آنها مي توان به فصل دهم 
قان��ون مديريت خدمات كش��وري مصوب 
1386 اش��اره كرد كه به بحث حقوق و مزايا 
دردس��تگاه هاي اجراي��ي پرداخته اس��ت. 
براس��اس ماده )64( قانون ياد ش��ده »نظام 
پرداخ��ت كارمندان دس��تگاه هاي اجرايي 
براس��اس ارزشيابي عوامل ش��غل و شاغل و 
ساير ويژگي هاي مذكور در مواد آتي خواهد 
بود. امتياز حاصل از نتايج ارزش��يابي عوامل 
مذك��ور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، 

مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار 
مي گيرد و براي بازنشس��تگان و موظفين يا 
مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين 
مي گ��ردد.« بر اين اس��اس حق��وق تمامي 
كاركنان و مديران دولتي حتي روس��اي قوا، 
وزرا و معاون وزرا نيز تعيين ش��ده است. در 
صورتي ك��ه پرداخت هاي نجومي به صورت 
قانون��ي انجام ش��ود، نمي توان مس��ووليت 
حقوقي ب��راي دريافت كنن��دگان قايل بود 
و حكم به بازگش��ت مبالغ پرداخت ش��ده و 
اعم��ال مجازات ه��اي اداري و قضايي داد و 
در صورت غيرمنصفانه بودن ميزان حقوق، 
مراجع نظارتي و سياس��تگذاري، مسووليت 
پيگيري و اصالح ضواب��ط قانوني را برعهده 

خواهند داشت.
دستگاه هاي مستثني از شمول قواعد 

عام اداري و استخدامي
با اينكه يك نظام اداري،  مالي و اس��تخدامي 
واحد در كشور وجود دارد اما برخي از مراجع 
به داليل مختلف حقوقي،  امنيتي، اقتصادي، 
مقتضي��ات اجرايي يا افزاي��ش كارآمدي از 
شمول قوانين عام اداري- استخدامي خارج 
و داراي نظام تصميم گيري مستقل هستند. 
طبيعي اس��ت كه حقوق و دستمزد مديران 
و كاركن��ان اي��ن نهادها نيز براس��اس نظام 
تصميم گيري داخلي و با عنايت به اساسنامه 

يا قانون تاسيس آنها انجام خواهد شد.
كدام يك از سازمان ها بيشتر در معرض 

پرداخت هاي نجومي اند؟
به نظر مي رسد امكان اخذ رقم هاي نجومي 

در س��ازمان ها و نهادهايي 
كه ذيل شمول قوانين عام 
اداره مي ش��وند كمتر باشد 

و در صورت دريافت و پرداخت دستمزدهاي 
نجومي در دستگاهي كه...

نگاه حقوقي
حميد قهوه چيان

دانشجوي دكتراي حقوق عمومي

برادر گرامي
جناب آقاي عليرضا بختياري

الياس حضرتي- حجت طهماسبي

مصيبت وارده را تسليت گفته، براي آن مرحوم غفران و آمرزش 
الهي و براي شما و بازماندگان صبر و سالمتي آرزومنديم.

مديرمسوول محترم روزنامه دنياي اقتصاد

دعوت روحاني از مردم براي شركت در راهپيمايي روز قدس:

ديدار رييس و مسووالن قوه قضاييه 
با رهبر معظم  انقالب

صدای همه ما، صدای وحدت مسلمانان است
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