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آسيا در برابر غرب
ديپلماسي روحاني در سفر به هندوستان

پايگاه اطالع رساني  رياست جمهوري

خيلي دور، خيلي نزديك
س��فر رييس جمه��ور به هن��د را 
مي ت��وان گام��ي مهم در مس��ير 
پيچي��ده و پ��ر چال��ش مديريت 
روابط دو كشور بر شمرد. در تصوير 
نخست ايران و هند بسيار به يكديگر 
نزديكند. درهم تنيدگي فرهنگي 
و تمدني دو كش��ور چنان است كه 
نظير آن را كمتر مي توان يافت. سخنان رييس جمهور در 
جمع نمازگزاران حيدرآباد تقريبا نيازي به ترجمه نداشت 

و نشان مي داد كه قند پارسي هنوز هم كم و بيش هست.

سرمقاله

محسن      شريعتي نيا
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 پاسخ الريجاني 
به سوال از روحاني

نمايندگان متقاضي 
سوال از رييس جمهور به 
خواسته شان رسيدند
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حضرت فاطمه زهرا)س( 
 برنامه عزاداري همچون س�نوات گذش�ته به مدت سه ش�ب روز هاي سه ش�نبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه 
مورخ  اول، دوم و سوم  اسفند  1396 از ساعت 19 الي 21 برگزار مي شود . لذا از شما سرور گرامي و محب اهل 

بيت دعوت مي شود با حضور خويش ضمن بهره مندي از ثواب عزاداري به رونق و شكوه اين مجلس بيفزاييد.

سرفصل كتاب آفر    ينش زهراست
روح ادب   و كمال و بينش زهراست

مداحانسخنرانان

حاج آقا زمان شعارحجت االسالم رسول منتجب نياشب اول

حاج آقا  بهشتيحجت االسالم محسن رهاميشب دوم

حاج آقا  شهريان نسلحجت االسالم احمد مازنيشب سوم

آدرس: تهران- ميدان توحيد- خيابان پرچم ، كانون توحيد
الياس حضرتي - روزنامه اعتماد

با عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام سوگواري اسوه زنان عالم 

فقدان دردناک

را به اطالع  دوس�تان و آش�نايان می رس�انيم.  مجلس يادبود آن مرحوم 
 در روز چهارش�نبه 2 اس�فند ماه 1396 از س�اعت 14 تا 1۵:30 در مسجد 

حجت  ابن الحسن، سهروردی، پايين تر از ميدان پاليزی برگزار خواهد شد .

 استاد دکتر کاووس سیدامامی

مريم ممبينی مهران،رامين،طناز،کاظم وکامران سيدامامی

درگذشت همشيره ی مومنه و گراميتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و برای 

جنابعالی و بازماندگان محترم صبر مسئالت دارم .

حجت االسالم والمسلمین منتجب نیا 

احمد مازنی

 قائم مقام محترم حزب اعتماد ملی
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گفت و گو

اقتصاد 
پروژه اي
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 سيد فرشاد    فاطمي
 در گفت وگو با »اعتماد« 

به دولت پيشنهاد كرد 

ما در كش��ور با تع��دد دس��تگاه هاي نظارتي 
رو ب��ه رو هس��تيم و هرك��دام از اي��ن نهاد ها 
چارچ��وب  در  خ��اص  مس��ووليت هاي 
فعاليت هاي خود دارا هس��تند. اگر به صورت 
حداقلي به اين موض��وع نگاه كنيم، در تمامي 
نهاد ها و سيستم هاي موجود در كشور بخشي 
به نام »حراست« وجود دارد و حراست محدود 
به نهاد هاي انتخابي نيس��ت بلكه ما در نهاد هاي انتصابي نيز ش��اهد 
حضور حراست هستيم. در مجموعه هاي نظامي كشور نيز بخشي به 
نام حفاظت اطالعات وجود دارد كه وظيفه نظارت از نهاد هاي نظامي 
را بر عهده دارد. در كنار اين نهاد ها، س��ازمان بازرس��ي كل كشور نيز 
وجود دارد و اين سازمان هرزمان كه اراده كند مي تواند به بخش ها و 
سازمان هاي مختلف ورود كرده و بر رفتار آنها نظارت داشته باشد. در 
مسائل حقوقي، موضوعات بودجه و هر بخشي  كه زيرنظر دولت است 
نيز ديوان محاس��بات كل كش��ور نقش نظارتي دارد و به موضوعاتي 
كه مورد اختالف باشد، ديوان محاس��بات ورود خواهد كرد. بنابراين 
ابزار نظارت در كشور كم نيست اما اينكه چرا اين موضوع به درستي 
صورت نمي پذيرد يا نتيجه اي به همراه ندارد بايد مورد بررس��ي قرار 
گيرد. نمايندگان مجلس، به عنوان يك نهاد انتخابي توانايي نظارت 
بر دس��تگاه هاي انتصابي مانند ق��وه قضاييه را ندارن��د و فقط درباره 

موضوعات، مي توانند سواالتي را مطرح كنند. ما بايد 
نهاد هايي كه مردم در انتخاب آنها تاثير مستقيم دارند 
را تقويت كنيم. يكي از بزرگ ترين گرفتاري هاي امروز 

كشور دعوا ها و پرونده هاي بي شماري است كه در محاكم وجود دارد ... 

قانون اساسي، نيازمند بازنگري
نگاه روز

قاسم     ميرزايي نكو 

قانون حفظ حقوق شهروندي در سال 82 
در ماه هاي آخر مجلس ششم نگارش شد. 
از ابتدايي كه اين متن نوشته شد تذكري 
به صورت م��داوم مطرح بود ك��ه به جاي 
نوشتن قانون و گذاش��تن متن روي متن 
ضمانت اجرايي اين منش��ور بايد تضمين 
شود. متن منشور حقوق شهروندي، متن 
زيبايي اس��ت اما در مورد اين متن به ج��اي اينكه وقت زيادي 
براي تدوين آن صرف ش��ود، دولت بايد تدبيري اتخاذ مي كرد 
تا قوانين موجود اصالح شود. حقوق شهروندي در قسمت هاي 
مختلف قانون اساس��ي مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان 
مثال در فصل س��وم قانون اساس��ي  بندي وج��ود دارد به نام 
قانون م��ردم. آن چيزي كه يك تبعه كش��ور ب��راي حفاظت 
از قانون خود بايد متصور باش��د در اين بند به آن اش��اره شده 
است. اين متن آنقدر ش��يوا و واضح اس��ت و موضوعي درباره 
حقوق مردم در اين فصل وجود ندارد كه به آن اش��اره نش��ده 
باشد. همچنين موضوع حقوق ش��هروندي از همان سال هاي 
ابتداي انقالب مورد توجه مس��ووالن بوده اس��ت. در سال 60 
فرمان 8 ماده اي امام صادر ش��د. در اين فرم��ان حضرت امام 
به نهاد ه��اي امنيتي، انتظامي و قضايي فرمان��ي در 8 ماده در 

راستاي حقوق شهروندي مردم به دستگاه هاي 
ذي صالح اب��الغ كردند. پ��س از آن قانون آيين 
دادرس��ي كيف��ري تدوين ش��د. قان��ون آيين 

دادرسي درباره احضار، جلب و نحوه تحقيق از متهمان بود.

حلقه مفقوده حقوق شهروندي
حقوق

نعمت    احمدي

خشونت  هميش��ه با بروز ضرب و جرح به وقوع 
نمي پيوندد. در ماه هاي اخير موضوع خشونت 
عليه كودكان در ش��كل هاي مختلف درصدر 
اخبار قرار داشته اس��ت و در همين حال تاكيد 
بر اليحه مربوط به حقوق ك��ودكان و نوجوانان 
و ل��زوم رس��يدگي س��ريع ب��ه آن در مجلس 
بيشترشده اس��ت. اگر قرار اس��ت با بررسي و 
تصويب اليحه حقوق كودكان و نوجوانان در پيشگيري و بروز خشونت 
عليه كودكان و نوجوانان موثر واقع ش��ويم چند نكت��ه را بايد از ذهن 
بگذرانيم. نخست اينكه بايد توجه داشته باشيم خشونت هاي روحي و 
كالمي هم بايد به عنوان »خشونت« در نظر گرفته شود و هرجايي حق 
كودكان پايمال و تضييع شود، خشونت عليه كودكان و نوجوانان اتفاق 
افتاده است. نكته ديگر اين است كه به نظر من رويكرد اليحه حمايت از 
كودكان و نوجوانان همانطور كه از نامش هم برمي آيد بايد حمايت محور 
باشد تا مجازات محور؛ به اين معنا كه جرم انگاري بس��ياري از موارد را 
توصيه نمي كنيم تا به حجم پرونده هاي محاكم افزوده نشود. آنچه بيش 
از هر چيز ديگردر روند بررسي و تصويب مفاد اين اليحه بايد به آن توجه 
داشته باشيم اين است كه سهم ساير قوا مانند قوه قضاييه در حمايت 
از كودكان و نوجوانان بايد مشخص شود. نگاهي به پيشينه تدوين اين 
اليحه خالي از لطف نيست و مي تواند به نگاه هايي كه منجر به تدوين 

مفاد درون آن شده است كمك كند. اليحه مربوط به 
حقوق كودكان را قوه قضاييه تهيه كرده اس��ت. بعد از 
اينكه اين اليحه تهيه شد، در كميسيون تصويب لوايح 

هيات دولت مورد بررسي قرار گرفت و در آنجا هم تغييراتي داشت. 

خشونت و خدشه به كرامت كودكان
جامعه- 1
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منصور مقاره عابد

والراشتاين در كتاب پر مغزش »نظام جهاني 
مدرن« از سده ش��انزدهم در اروپا مي گويد 
كه كم ك��م چهره ي��ك جري��ان اقتصادي، 
سياس��ي، اجتماعي و فرهنگ��ي قدرتمند 
جهاني شكل مي گيرد و محصول آن نظامي 
مي ش��ود كه اكثر جوام��ع و كش��ورها را به 
دنبال خود كش��يده و از مناف��ع، ظرفيت ها 
و امكانات آنها براي رشد و قدرتمند ش��دن خود استفاده مي كند. 
او همچنين تاكيد مي كند كه اين جامعه و ارگانيس��م اروپايي كه 
قرار بود به منافع بس��ياري دست يابد و س��ردمدار ساير نظام هاي 
حكومتي و جوامع مختلف شود مهم ترين و اساسي ترين ويژگي اش 
برخالف تصور عام و متداول در فضاهاي آكادميك و دانش��گاهي 
ما »دولت س��االري« و »مصلحت دول��ت« بوده اس��ت. منظور از 
دولت ساالري يا Statism به تعبير والراشتاين اين است كه دولت، 
اقتصاد يا سياست اجتماعي يا هر دو را تا حدي تحت نظارت خود 
درآورد. دولت س��االري دقيقا در برابر اقتدارگريزي قرار مي گيرد. 
به بي��ان ديگر پرهي��ز از هر گونه م��وازي كاري، آش��فتگي، عدم 
شفافيت و رازآميزي از مقدمات رش��د و تعالي توام با تداوم در هر 
يك از مقوالت نظام هاي اجتماعي و اقتصادي است. اكنون با اين 
مقدمه به سراغ نظام آموزشي كشور مي رويم. اگر بپذيريم كه نظام 

آموزشي كشور يكي از نظام هاي مهم و تاثيرگذار با 
دامنه و عمق اجتماعي و فرهنگي بسيار در جامعه 
ايران است الزم است به يك ضرورت آشكار بپردازيم. 

پرهيز از چندگانگي، موازي كاري، آشفتگي و ندانم كاري. 

سازمان سنجش هاي موازي
جامعه-2

محسن  طاليي ماهاني

در گرماگ��رم انتخاب��ات رييس جمه��وري، 
فرنش��يني چند ماه��ه ابراهيم رييس��ي در 
آس��تان قدس رضوي بهانه اي شده بود براي 
داغ ترين مناظره هاي سياسي ميان دو سوي 
انتخابات. رييس جمهور روحاني و هوادارانش 
با تاكيد چندين باره بر عدم پذيرِش پرداخِت 
ماليات از سوي آستان قدس، در هر فرصتي 
به رقيب خ��ود مي تاخ��ت و او را متهم مي كرد كه تن به خواس��ت 
مجلس و ش��وراي نگهبان نمي دهد؛ و البته پر بيراه هم نمي گفت. 
ابراهيم رييسي به روش فرنشين پيش��ين اين نهاد قدرتمند تن به 
اجراي »ماده 78 از قانون بودجه سال 94« نمي داد و همچنان نداده 
است. اما اين ماده چيست؟ براي آگاهي از اين ماده بايد كمي به عقب 
برگرديم. در بحبوحه برگزاري نخستين گردهمايي »توسعه و عدالت 
آموزشي« در دانشگاه ش��ريف، برگزار كنندگان توانستند پيشنهاد 
دريافت مالي��ات از برخي بنگاه ه��اي اقتصادي را به ش��كل طرح به 
مجلس برده و تصويب كنند؛ به گونه اي كه يكي از خبرهاي خوش روز 
پاياني گردهمايي شد. بي گمان اين خبر براي كساني كه در روزهاي 
برگزاري، عكس ها و فيلم ها و سخنان دس��ت اندركاران و خيرين و... 
درباره مناطق محروم را ديده و شنيده بودند شادي زا و پيروزمندانه بود. 
ماده 78 مي گويد كه »براي برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل30 

قانون اساس��ي و تجهيز كليه آموزشگاه هاي آموزش 
و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان 
قدس رضوي و آن دس��ته از موسس��ات و بنگاه هاي 

اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ...

آموزش و پرورش و قانون مالياتي
آموزش

محمدرضا   نيك نژاد
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 سرنوشت قانون مالياتي 
 در گفت وگو با 
وزير آموزش و پرورش: 

گفتند  ماليات 
نمي دهيم

درگذشت فرزند برومندتان را، از صميم قلب تسليت مي گوييم و براي شما و 
خانواده محترم صبر و اجر از درگاه خداي متعال مسالت داريم. دعا مي كنيم 
كه روح آن مرحوم در جوار حضرت حق مأوا گيرد و دل بازماندگان قرار يابد. 

ما را شريك غم خود بدانيد. 

برادر ارجمند دکتر احمد توکلي عزيز

تحريريه روزنامه اعتماد

اناهلل و اناالیه راجعون

استاد يوسفعلی محمدی

 الياس حضرتی - دکتر محبوب حضرتی - حجت طهماسبي
بهنام عزت نژاد - حسن صفری و هشترودی های مقيم مرکز 

 رکوردش�کنی ش�ما در حرکت ش�نای باس�تانی با کسب 
رکورد و ۵110 حرکت صحيح را به شما، خانواده، شاگردان و 

ورزشکاران تبريک مي گوييم .


