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دفتر مطالعات سياس�ي و بين الملل�ي وزارت 
امور خارجه روز گذشته معصومه ابتكار معاون 
رييس جمه�ور در ام�ور زن�ان، ش�هيندخت 
موالوردي دس�تيار ويژه رييس جمهور در امور 
حقوق ش�هروندي، محمدكاظ�م غريب آبادي 
معاون دبير س�تاد حقوق بش�ر و غالمحسين 
دهقاني مع�اون حقوق�ي وزارت ام�ور خارجه 
را گرد ه�م آورد ت�ا ط�ي نشس�تي  پيرامون 
»دس�تاوردهاي جمهوري اس�المي اي�ران در 
زمينه حقوق بش�ر« گفت وگو كنند. اين اقدام 
وزارت امورخارجه روش�ن مي كن�د كه دولت 

دوازده�م و مس�ووالن ام�ر در س�تاد حقوق 
بش�ر همه تالش خود را مي كنند ت�ا  بهانه هاي 
»حقوق بشري« براي اعمال فش�ار بر كشور را 
از غربي ها بگيرند. ورودش�ان به گفت وگوهاي 
حقوق بش�ري ب�ا اتحادي�ه اروپا ني�ز گامي در 
همين راستا و بس�يار هم موثر بود. بدون شك 
گفت وگوهايي ش�بيه آنچه ديروز برگزار شد و 
توجه بيشتر به مساله حقوق بشر اگر با اقدامات 
عملي همراه ش�ود؛ از يك س�و موجب ارتقاي 
وضعيت موجود و افزايش رضايتمندي داخلي 
خواهد بود و از س�وي ديگر سيماي زيباتري از 

وضعيت حقوق بش�ر در ايران ترس�يم خواهد 
كرد. 

درس�ت اس�ت ك�ه تف�اوت اس�تانداردهاي 
حقوق بش�ري از نگاه جمهوري اسالمي ايران 
و كش�ورهاي غربي ك�ه عمدتا ناش�ي از قيود 
شرعي است س�بب شده تا گزارش�گران ويژه 
حقوق بشر ارزيابي مثبتي از عملكرد ايران در 
اين زمينه نداشته باش�ند اما مقامات مسوول 
در تالش هس�تند تا با تعامل بيش�تر مس�ائل 
پيشين را حل كنند. عاصمه جهانگير، آخرين 
گزارش�گر ويژه حقوق بش�ر در ايران كه هفته 

گذش�ته از دنيا رف�ت، همچون احمد ش�هيد 
فرصت س�فر ب�ه اي�ران را نيافت ام�ا آن طور 
ك�ه غالمحس�ين دهقان�ي، مع�اون حقوقي و 
بين الملل�ي وزارت امور خارجه دي�روز گفت، 
قرار بوده است كه طي هفته هاي آتي مالقات و 
رايزني هايي با مقامات ايراني داشته باشد.  فوت 
خانم جهانگير اما موجب تغيي�ر رويكرد ايران 
نمي شود و اظهارات معاون حقوقي و بين المللي 
وزارت امورخارج�ه اي�ن نوي�د را مي دهد كه 
جانشين عاصمه جهانگير در تعامل بيشتري با 

ايران فعاليت كرده و گزارش بنويسد. 

» تع��دادي از اش��خاص مته��م ب��ه وابس��تگي به 
ش��بكه هاي اطالعاتي بيگانه اقدام ب��ه جمع آوري 
اطالعاتي از برخي مراكز داخلي كرده و به بيگانگان 
منتقل ك��رده بودن��د. بررس��ي ها براي مش��خص 
ش��دن هويت افراد بازداش��ت ش��ده ادامه داشت تا 
اينكه مشخص ش��د اين افراد برخي از كارشناسان 
و مس��ووالن حوزه محيط زيس��ت بوده ان��د. « اين 
صحبت هاي جعفري دولت آبادي درباره بازداش��ت 
تعدادي از فعاالن محيط زيس��ت به جرم جاسوسي 
بود. يكي از اي��ن متهمان، كاووس س��يد امامي نام 
داش��ت. متهمي كه س��اعتي پ��س از صحبت هاي 
دادس��تان تهران، خبرآمد كه در زندان خودكش��ي 
كرده است. اين نخس��تين خودكش��ي نبود كه در 
زن��دان رخ داد و در اعتراض هاي دي م��اه نيز يكي 
از بازداشت ش��دگان در زندان خودكش��ي كرده بود 
از همين رو انتقادات و س��واالت بس��ياري نسبت به 

سازمان زندان ها مطرح شده است. 
عالءالدي��ن بروجردي درب��اره برگزاري جلس��ه در 
زندان اوين در رابطه با مرگ سيد امامي توضيحاتي 
ارايه كرد و گفت: كاووس سيدامامي متاسفانه به هر 
دليل شرايط زندان را نتوانسته تحمل كند، هرچند 
وي در سلول عادي نگهداري نش��ده است، در واقع 
كاووس س��يدامامي با توجه به اينكه استاد دانشگاه 

بوده، در سلول مناسب نگهداري شده است. 
در فيل��م مذك��ور هم نش��ان مي دهد ك��ه كاووس 
سيدامامي پيراهن خود را درآورده و براي خودكشي 
آماده مي شود. خانواده وي نيز اين اتفاق را پذيرفتند 

لذا درخواست كالبدشكافي هم نكرده اند. 
رييس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي، تاكيد كرد: خودكش��ي 
كاووس سيدامامي در زندان اوين در اين جلسه كه 
با حضور تعدادي از نمايندگان و نايب رييس مجلس 

شوراي اسالمي، برگزار شد نيز تاييد شد.
عل��ي مطهري درب��اره خودكش��ي س��يدامامي در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: روز دوشنبه جلسه اي 
به درخواس��ت اطالعات س��پاه با حضور تعدادي از 
نمايندگان از گرايش هاي مختلف سياس��ي مجلس 
برگزار ش��د و توضيحاتي درباره فوت سيد امامي به 

نمايندگان ارايه شد. 
 در اين جلس��ه همچني��ن فيلمي از داخل س��لول 
آقاي س��يد امامي نش��ان دادند. در اين فيلم لحظه 
خودكشي مش��هود نيس��ت اما حدود هفت، هشت 
دقيقه ايش��ان مش��غول اقداماتي اس��ت كه نشان 
مي ده��د احتماال قص��د خودكش��ي دارد. در اينجا 
كوتاهي اپراتور روش��ن اس��ت كه متوجه اين اتفاق 
نشده در حالي كه بايد زودتر متوجه مي شده و از اين 
اتفاق جلوگيري مي كرده اس��ت. به نظر مي رسد در 
اين زمينه كوتاهي شده و خودشان هم قبول دارند. 

اي��ن نماينده مجل��س اضافه ك��رد: توضيحاتي هم 
درباره فوت آقاي س��يد امامي ارايه شد كه به نظرم 
كافي نيست و نياز اس��ت توضيحات بيشتري ارايه 

شود تا جوانب مختلف قضيه روشن شود. 
محمدرضا تابش، رييس فراكس��يون محيط زيست 
مجلس شوراي اسالمي نيز با اشاره به پيگيري هاي 
اين فراكس��يون در مورد بازداش��ت فعاالن محيط 
زيست و همچنين خبر خودكشي دكترسيد امامي 
در زندان، از توضيحات كارشناس��ان اطالعات سپاه 
در اين باره خبر داد. محمدرضا تابش در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: در ادامه پيگيري هاي فراكسيون 
محيط زيس��ت امروز هم ب��ا خانواده ه��اي فعاالن 
بازداش��ت ش��ده محيط زيس��ت و برخي كاركنان 
موسس��ه حيات وح��ش مي��راث پارس��يان بنا به 
درخواس��ت آنها ديدار كرديم و نظرات كارشناسان 
اطالعات سپاه را در اين باره استماع كرديم. موضوع 
اعالم خودكشي آقاي دكتر سيد امامي نيز در دست 
بررسي است و اين سوال مطرح است چرا مسووالن 
ذي ربط در زن��دان با وج��ود آنكه آنجا ب��ه دوربين 
مداربس��ته مجهز بوده متوجه اين حادثه نشده اند. 
رييس فراكس��يون محيط زيس��ت مجل��س افزود: 
اين فراكس��يون ظرف يكي دو روز آين��ده با تمامي 
مسووالن امر جلساتي را براي پيگيري اين موضوع 
برگزار خواهد كرد.  فاطمه س��عيدي، تنها نماينده 
زني كه همين چن��د روز پيش در هي��ات بازديد از 
زندان اوين حضور داش��ت نيز درب��اره اين اتفاق در 
توييتر خود نوشت: »فارغ از مساله چرايي بازداشت 
فعاالن محيط زيست، مسووالن زندان اوين بايد در 
برابر جان زندانيان مسووليت پذير باشند. چطور در 
مدتي كوت��اه دو زنداني در زندان اوين خودكش��ي 

مي كنند؟«
غالمحسين محس��ني اژه اي، س��خنگوي دستگاه 
قضا نيز نس��بت به اين موضوع بي تف��اوت نبود و در 
گفت وگوي��ي با خبرگ��زاري ايلنا درباره بازداش��ت 
تع��دادي از فع��االن محيط زيس��ت و خودكش��ي 
س��يدكاووس س��يدامامي گفت: افرادي ب��ه اتهام 
دادن اطالعات طبقه بندي ش��ده و از مراكز حساس 
به س��رويس هاي اطالعات��ي بيگان��ه از جمله رژيم 
صهيونيس��تي و امريكا در روزهاي گذشته دستگير 
ش��ده و بعضي از آنها در بازداشت هس��تند. معاون 
اول قوه قضايي��ه در پاس��خ به اين س��وال كه علت 
درگذشت سيدكاووس س��يدامامي چه بوده است؟ 
اظهار داش��ت: من هم شنيده ام ايش��ان خودكشي 
كرده اند ام��ا هن��وز از جزيي��ات آن اط��الع ندارم. 
محسني اژه اي در پاس��خ به اين سوال كه با توجه به 
خودكشي سيدكاووس سيدامامي و دو نفر ديگر در 
زمان اعتراضات، موجب ايجاد س��وال براي مردم و 
ايجاد اين شبهه شده است كه چرا سازمان زندان ها 
مراقبتي نس��بت به بازداشت ش��دگان ندارد. آيا قوه 
قضاييه برنامه اي براي رس��يدگي به اي��ن تقصير از 
سوي س��ازمان زندان ها دارد، تصريح كرد: مراقبت 
مي ش��ود اما اين موضوع اخير نيز در حال بررس��ي 

است كه ببينيم چگونه اتفاق افتاده است. 
كاووس س��يدامامي پ��س از بازگش��ت از امريكا در 
بس��ياري از دانش��گاه هاي ايران ازجمله دانش��گاه 

امام صادق سابقه تدريس داشت. 

روزنام�ه اعتماد مصاحب�ه مركز اس�ناد انقالب 
اس�المي با آيت اهلل هاش�مي را روز نوزدهم دي 
منتشر كرد كه ادامه آن به صورت روزانه منتشر 
خواهد ش�د. آي�ت اهلل هاشمي رفس�نجاني در 
ادامه اين مصاحبه به مسائلي درمورد اصالحات 
س�فيد ش�اه و اهداف آمريكايي ها از حمايت از 
اين برنامه ه�اي رژيم پهل�وي پرداخته اس�ت. 
وي در بخش ديگري از اي�ن مصاحبه همچنين 
درباره علت مخالفت روحاني�ت با اين اصالحات 
توضيحاتي ارائه كرده و در پاسخ به اين سوال كه 
آيا  انگيزه  امام  و ديگر روحانيون  از اين  مبارزه  در 
حقيقت  مبارزه  با خود شاه  بود؟  نكاتي را تشريح 

مي كند كه در شماره امروز مي خوانيد.

   آيا ش�ما فك�ر مي كنيد انگي�زه  ام�ام  و ديگر 
روحانيون  از اين  مبارزه  در حقيقت  مبارزه  با خود 

شاه  بود؟ 
 تحقيقا اين  بود. ش��ما ببينيد تا وسيله اي  پيدا مي شود 
امام  اس��تفاده  مي كنند. ح��اال همه  روحاني��ت  را من  
نمي گويم  همه  اين طور نبودند اما امام  ذهنيت شان  كامال 
اين  بود. وقتي  كه  براي  اولين بار خب، قبال كه  يكي ، دو بار 
مثال به  علم  و اينها حمله  مي شد، به  شاه  مي گفتند شما 
خودت  را داخل  اين  مسائل  نكن . آن  اوايل  كار اين  طوري  
بود براي  اينكه مي دانستند مبارزه  با شاه  يك  مقدار چيز 
زيادتري  مي برد و مردم  همه  مي ترسيدند. بله  به  خودش  
كه  مي رس��يد هر طور ج��الدي  مي كرد. اين  بايس��تي  
پله پله  مي شد اما خيلي  طول  نكشيد از همان  دوران  آن  
تصويب نامه  تا اين  مرحله  جديد ش��روع  شد دو، سه  ماه  

بود داغ  شدنش . ببينيد وقتي  كه  شاه  آمد قم ... 
    خود شاه آمد قم؟

 آره ، وقتي  كه  دو روز، س��ه  روز پيش  از رفراندم  وارد قم  
شد كه  بترساند، خوب  امام  و ديگران  كاري  كردند كه  
مردم  قم  همه  رفتند داخ��ل  خانه ها، هيچ  كس  نيامد 
بيرون . اگر با ش��اه  مخالف  نبودند چه  اشكالي  داشت  
بيايند بيرون . همان  موقع  اينقدر فشار آوردند از همه  
طرف كه  روحانيون  با شاه  مالقات  كنند و آن  شبي  كه  
فرداي  آن  بنا بود قم  بيايد با آنكه بد ك��رده  بود، اذيت  
كرده  بود، اهانت  كرده  بود، خيلي  فشار آوردند كه  با او 
مالقات  كنند مسائل  حل  ش��ود. امام  مخالفت  كرد و 
ديگران  مخالفت  كردند، حس��ابي  ايستادند در جلسه  
ايس��تادند كه  ما نه  مالقات  نمي كنيم  با اين  آقا، با اين  
كارهايي  كه  كرده  اگر مي خواهد اول  بايد برود اصالح  

بكند بعد بيايد مالقات  بكنيم . 
بهانه  بود، معلوم  بود كه  او اصالح  نمي كند آن  هم  وقتي  
آمد بي عقلي  كرد. در سخنراني  خودش  خيلي  اهانت  
كرد، »مغزش��ان  تكان  نخورده  ارتجاع  س��ياه« . مثال 
اهانت هاي  زيادي  كرد. ام��ام  بالفاصله  در حرف هايي  
كه  بع��د زدن��د، حرف ه��اي  او را حس��ابي  هتكش  
مي كردن��د و ردش  مي كردن��د. باز خ��ورد به  قضيه  
مدرس��ه  فيضيه . آن  غارتگري . اعالميه  شاه پرس��تي  
يعني  غارتگ��ري . شاه پرس��تي  فالن  حادث��ه  آنقدر 
نبود كه  اما يك  دفعه  پله  را بردند ب��اال. معلوم  بود كه  
امام  منتظر يك  فرصتي  بودند و قضيه  را هم  حسابي  
 گنده  كردند و مبارزه  را از همه  جا كشاندند به  شخص  

خود شاه . 
    روحانيون�ي  ك�ه  در آن  روز در صحن�ه  وارد 

شدند چه  انگيزه اي  داشتند؟
 اين  را آدم  بايد زياد به  حافظه اش  فشار بياورد. افراد را 
يكي  يكي  به  ذهنش  بي��اورد.  افكارشان  و اينها را، بعد 
روي ش��ان  قضاوت  كند. به طور كلي  من  مي خواهم  
بگويم  كه  اصيل تري��ن  پاي��گاه  مبارزه  ام��ام  بودند. 
تحقيقا ايش��ان  از همان  اول  از كتاب  كشف االسرار  و 
زندگي ش��ان  مي توانيد بفهميد. از اي��ن  مراحلي  كه  
من  اش��اره  كردم  آدم  مي تواند بفهمد ايشان  اصوال با 
اين  نظ��ام  مخالف  بودند. با خانواده  پهلوي  به  ش��دت  
مخالف  بودند. دنبال  وسيله اي  بودند كه  منتها- امام  
اوال واقعا ديدش��ان  هميش��ه  اين  بوده ؛ هميشه  هم  
روي  اين  خط  ايستادند تا همين  حاال هم  ايستادند- 
ايشان  به  عنوان  اسالم  مي خواستند كار كنند يعني  
از ديدگاه  اسالمي، هم  مبارزه  مي كردند و هم  مبارزه  
را اس��المي  حفظ  مي كردن��د. خيلي  ماي��ل  نبودند 
نقش  سياس��ي ، رنگ  سياس��ي  به  مبارزه  بدهند. هر 
وقت  كه  يك  چيز روشني  پيدا مي ش��د كه  استفاده  
كنند در ش��رايط ، ف��وري  اس��تفاده  مي كردند. مثال 
قضيه  فلس��طين  را من  يادم  اس��ت  اوايل  كه  ايشان  
مي خواستند مطرح  كنند آقايان  علما مخالف  بودند. 
ايش��ان  اصرار داشت  كه  مساله  فلس��طين  را بياوريم  
جزو مبارزه  خودمان . اس��راييل  و فلس��طين  و اينها. 
آنه��ا مي گفتند به  ما چ��ه  كه  مطرح  كنيم ، مس��اله  
سياسي  مي شود. ايش��ان  مي گفت  من  اين  را درجه  
يك  مي دانم  حاال شما درجه  يك  قبول  نداريد درجه  
پنجم  قبول  كنيد مثال هفتم ، هشتم  باالخره  بياوريد. 
شما ببينيد ايش��ان  تنزل  كرد در اعالميه ها از درجه  
بااليي  كه  براي  اي��ن  قائل  ب��ود آورد آن  را پايين . اين  
پيداست  كه جهاني  كردن  و منطقه اي  كردن  مساله  
مبارزه ، به  ط��رف  امريكا حمله  ب��ردن  و كارهاي  اين  
طوري ، در ذهنش بود، ايش��ان  مح��ور اصلي  مبارزه  
بود و انگيزه ش��ان  اين  بود كه  نظام  پهلوي  را تضعيف  
بكنند و اسالم  را اجرا كنند. اجراي  اسالم  با آنها است. 
اين  قطعا براي  من  روش��ن  اس��ت  و بقيه  آقايان  هم ، 
اكثريتي  از علما، از معمرين و روحانيون  اينكه اسالم  
نقض  بش��ود خب ، باالخره  ناراضي  بودند از حكومت  
به  خاطر نقض  اسالم. مظاهر ضد اسالمي  در جامعه  
خيلي  بود به  عالوه  مس��ائلي  كه  اي��ن طوري  مطرح  
 مي شد ضد اسالم  حس��اب  مي كردند هر كسي  يك  

حساسيتي  داشت . 

هاشمي به روايت هاشمي)22( واكنش به يك خودكشي

معصومه ابتكار در نشست »دس�تاوردهاي جمهوري اسالمي ايران در 
زمينه حقوق بشر« كه در دفتر مطالعات سياس�ي و بين المللي وزارت 
امور خارجه برگزار شد، با اشاره به دستاورد جمهوري اسالمي در حوزه 
حضور زنان در دانشگاه به حوزه جامعه مدني اشاره كرد و اظهار داشت: 
»ما شاهد رشد س�من از ۳۰۰ به ۹۰۰ س�من در دوره حضورم در محيط 
زيست بوديم. تعداد زيادي از س�من ها نيز در حوزه زنان و كودكان كار 
بوده است.« معاون رييس جمهور با بيان اينكه ما هنوز چالش هاي زيادي 
داريم، تصريح كرد: »در قشر زنان تحصيلكرده، بيكاري زياد  وجود دارد. 
البته حضور زنان در بخش خصوصي و غير دولتي قابل توجه است و ۶۷ 
درصد از مشاغل در بخش خصوصي به زنان اختصاص داشته است.«  ابتكار با يادآوري اينكه در حوزه 
قانوني ما بعد از انقالب پيشرفت هايي داشته ايم، خاطرنشان كرد: »بسياري از قوانين در راستاي منافع 
زنان اصالح شده است. ما يك ديالوگ سازنده با قانونگذاران و پژوهشگران در زمينه بهبود وضعيت 
زنان در قانون داريم. اليحه عليه خشونت عليه زنان در قوه قضاييه مطرح شده است. اليحه كودكان 
در مجلس طرح شده است. در خصوص نمايندگي اقليت  ها در مجلس و در سمن ها نيز بايد بگويم كه 
جايگاه خوبي براي اقليت ها  قايل هس�تيم.« وي ادامه داد: »ما ديالوگي در بخش آكادميك در مورد 
معضالت قانوني در موارد مختلف از جمله حقوق زنان و حقوق بشر داريم و در اين باره با قوه قضاييه نيز 

در حال گفت وگو هستيم. اين گفت وگوها در سطح بين الملل هم ادامه دارد.« 
معاون رييس جمه�ور در امور زنان و خانواده با بي�ان اينكه دولت دوازدهم به اختص�اص ۳۰ درصدي 
مديريت زنان در دولت اعتقاد دارد، ابراز داشت: »در اين دولت شش زن معاون وزير انتخاب شده و ما 
در حال رشد هستيم. يكي از مهم ترين ابعاد دستاوردهاي ما اين است كه حضور بيشتر زنان را در قوه 
قضاييه به عنوان قاضي و معاون دادستاني داشتيم. به نظر مي رسد نگاه قوه قضاييه نسبت به حضور 

زنان در اين دستگاه بازتر شده و اين تحول بسيار مهمي است.« 
وي با تاكيد بر اينكه ما در برخي بخشي هاي فني در جلوگيري از خشونت عليه زنان پيشرفت هايي 
داش�تيم، بيان كرد: »يكي از اين دس�تاوردها در حوزه آموزش زنان اس�ت. زنان تحصيلكرده كمتر 
مورد خشونت قرار مي گيرند. مهارت هاي زندگي نيز يكي از مهارت هاي ضروري است كه مي تواند به 

جلوگيري از خشونت عليه زنان كمك كند.«
معاون رييس جمهور يادآور شد: »يكي از بخش هاي مهم نيز سازمان بهزيستي است كه در كمك هاي 
ضروري اجتماعي ب�راي افرادي ك�ه در حوزه هاي�ي نظير تجاوز به ك�ودكان و خش�ونت عليه زنان 
درخواست كمك دارند، وارد عمل مي شود. ما هنوز چالش هاي زيادي پيش رو داريم. دستاوردهاي ما 

بسيار عالي بوده ولي هنوز چالش هايي پيش رو داريم.«

بسياري از قوانين در راستاي منافع زنان اصالح شده است 
آواي�ي، وزي�ر دادگس�تري دي�روز در هماي�ش  س�يد عليرضا 
دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران در حوزه حقوق بشر در جمع 
سفراي كش�ورهاي خارجي س�خنراني و گزارش جامعي از وضعيت 
حقوق كودكان در جمهوري اس�المي اي�ران ارايه ك�رد. وي در اين 
سخنراني با اشاره به اينكه كودكان زير 18 سال ۳۰ درصد از جمعيت 
جمهوري اس�المي ايران را تش�كيل مي دهند، گفت: »خوشبختانه 
جمهوري اسالمي در همان سال هاي اوليه تصويب پيمان نامه حقوق 
كودك، به اين معاهده بين المللي ملح�ق و اقدامات متعددي جهت 

اجراي آن به كار بست.« 
وي افزود: »در جمهوري اس�المي ايران نيز همانند س�اير كش�ورها با وجود تالش هاي متعدد در 
حوزه هاي تقنيني، قضايي و اجرايي در سال هاي اخير و حضور تاثيرگذار سازمان هاي غيردولتي 
و نيز ايج�اد نهاد مرجع ملي متاس�فانه هن�وز چالش هاي جدي در ح�وزه ك�ودك دارد كه البته 
سمت و سوي سياس�تگذاري ها و نگاه نظام جمهوري اس�المي بر كاهش اين آالم بوده و اقدامات 
ارزنده اي در سطح كشورها انجام ش�ده است. امروز شاخص هاي آموزش�ي، بهداشتي و درماني 
رشد چشمگيري داشته برخي از حقوق كودكان نظير حق سالمت، حق آموزش ارتقاي محسوس 
داشته اس�ت، البته در برخي موارد مهم هم شاخص ها رضايت بخش نيس�ت ولي جهت گيري ها 
به سمت تحقق اهداف اس�ت.«  وزير دادگس�تري ادامه داد: »برنامه 1۰ ساله جامع عمل مشترك 
حقوق كودك و نوجوان، با مشاركت دس�تگاه هاي دولتي و س�من ها تهيه و از ابتداي سال ۹۵ به 
تمامي استان ها و مراكز دولتي مرتبط ابالغ شده است و گرچه اجراي آن در سال هاي اوليه برنامه 

با كندي همراه است اما اصرار بر تالش در چارچوب اين برنامه جامع وجود دارد.« 
به گفت�ه وي، مرج�ع ملي كنوانس�يون حقوق ك�ودك بر اس�اس آيين نامه مص�وب دولت جمع 
ارزشمندي را در شوراي هماهنگي خود به همراه دارد، نمايندگاني از سوي قوه قضاييه و مجلس 
شوراي اسالمي، نماينده حوزه علميه قم، نماينده جامعه وكال، ۳ عضو از سمن هاي فعال در حوزه 
حقوق ك�ودك از طريق فرآيند انتخابات�ي و 1۶ وزارتخانه، نهاد، و س�ازمان دولتي مجموعه اي را 
تش�كيل داده اس�ت كه مي تواند نقش نظارتي و هماهنگي مناسبي را در س�طح كشور در جهت 

بررسي وضعيت حقوق كودك انجام دهد. 
آوايي خاطرنشان كرد كه »انجام فعاليت هاي مثبت به هيچ وجه ما را از توجه به كمبودها، چالش ها 
و مصائب ك�ودكان س�رزمين مان غافل نكرده اس�ت. بحث هوي�ت، كودكان بدون شناس�نامه، 
ازدواج هاي اجب�اري و زود هنگام، كودكان كار و خيابان، كودكان بدسرپرس�ت، كودكان معارض 

با قانون، كودكان مهاجر و... هميشه در اولويت هاي برنامه ريزي و حمايتي وجود داشته است.«

هنوز چالش هاي جدي در حوزه كودك وجود دارد

كاظم غريب آبادي، معاون امور بين الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاييه 
در نشست »دستاوردهاي جمهوري اس�المي ايران در زمينه حقوق 
بشر« به جاي محمدجواد الريجاني كه به دليل بيماري و بستري شدن 
در بيمارستان موفق به حضور در اين مراسم نشده است، سخنراني و 
پي�ام وي را قرائت كرد.  در اين پيام آمده اس�ت: »جمهوري اس�المي 
قويا معتقد به حمايت از حقوق بشر اس�ت. اين اعتقاد ريشه در اصول 
جامعه ما دارد. سياس�ت جمهوري اس�المي همان گونه كه در منشور 
حقوق بشر گفته شده بر اساس حمايت از حقوق بشر استوار است. ما در 
پي همكاري با سازمان هاي حقوق بشر سازمان ملل هستيم .«  وي در 
اين پيام افزوده است: »هفت گزارشگر موضوعي قبال از ايران بازديد كردند و اين سابقه قابل قبول در 
پذيرش گزارشگران موضوعي است. در سه سال گذشته ۹ بار با گزارشگران ويژه حقوق بشر و چندين 
بار با گزارشگران حوزه هاي ديگر ديدار داشتيم. شوراي حقوق بشر با مكانيزم گزارشگران كشوري 
محدود شده و به مسوول پيگيري اغراض برخي كشورها تبديل شده است. در بررسي كشورها بايد 
از سياست زدگي و اس�تانداردهاي دوگانه خودداري ش�ود. در اين چارچوب گزارشگران ويژه ملزم 
هستند استقالل، بيطرفي و حرفه    اي بودن را رعايت كنند و عقايد ش�خصي خود را در ماموريت به 
كار نبرند. متاسفانه گزارشگران ويژه ايران به طرح ادعاهاي به دور از واقعيت پرداخته اند. با اين حال 
تاكنون هيات  هاي جمهوري اس�المي و نمايندگان ما در ژنو نشس�ت هايي را با گزارشگر هاي سابق 
و خانم جهانگير برگزار كردند كه متاسفانه به خوبي در گزارش ها  منعكس نشد.« دبير ستاد حقوق 
بش�ر ايران در ادامه پيام خود به اين سوال كه چرا گزارش�گران ويژه امكان بازديد از ايران را ندارند، 
پاسخ داد و آورد: »عدم استقبال ما به اين دليل اس�ت كه گزارشگران از ماموريت خود سوء استفاده 
مي كنند و ادعاهايي را عليه ايران طرح مي كنند. بيان اين ادعا بايد متدولوژي داشته باشد نه اينكه 
صرفا به منابع رسانه اي بسنده كنند. گزارش�گران از توهين كنندگان به مقدسان اسالمي حمايت 
كرده و از تروريست هايي مانند منافقين حمايت كردند. با وجود اينكه مقرر شده پاسخ هاي ايران نيز 
منعكس شود اما اين كمترين درجه انصاف هم رعايت نشده است.« وي خاطرنشان كرد: »ايران عضو 
۲۲ معاهده بين المللي مرتبط با حقوق بشر است. ايران 18 دور گفت وگوي حقوق بشري با 1۰ كشور و 
اتحاديه اروپا برگزار كرده است. در اين راستا موانع عمده اي براي گفت وگوي سازنده بين المللي وجود 
دارد. اول استانداردهاي دوگانه است. دوم اينكه از حقوق بشر به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف 
سياسي استفاده مي شود. معضل سوم تروريسم اس�ت.«  وي تاكيد كرد: »جمهوري اسالمي معتقد 
است دستيابي به اهداف حقوق بشري نيازمند احترام به ارزش ها و سنن ملل و خودداري از تحميل به 

ديگران است و حقوق بشر بايد به توسعه بومي برسد.«

قويا به حمايت از حقوق بشر معتقديم
ش�هيندخت م�والوردي، دس�تيار وي�ژه رييس جمه�ور در حقوق 
شهروندي در نشست دستاوردهاي جمهوري اسالمي در حوزه حقوق 
بشر كه با حضور نماينده كشورهاي خارجي مقيم ايران برگزار مي شد، 
به تدوين و رونمايي منشور حقوق بشر اشاره كرد و گفت: »بدين ترتيب 
دولت تدبير و اميد عزم جزم، تعهد، مسووليت پذيري و اراده سياسي 
خود را در پيگيري آرمان ه�اي آزادي خواه�ي و عدالت طلبي ملت و 
عملياتي ش�دن يكي از مهم ترين وعده هاي رييس جمهور به نمايش 
گذاشت و رييس جمهور كه مسووليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي 
را بر عهده دارد، با ابالغ و اعالم اين منشور گام اول را در تحقق حقوق و 
آزادي هاي اساسي آحاد ملت ايران برداشت.« وي با بيان اينكه هدف اصلي منشور حقوق شهروندي 
آگاهي بخشي به شهروندان در زمينه حقوق و آزادي هاي اساسي شان براي استيفا و ارتقاي آن بوده 
است، اظهار داشت: »آنچنان كه در بيانيه منضم به منش�ور كه جزءالينفك آن است آمده است، در 
كنار گفتمان سازي و جريان   سازي با محوريت حقوق ش�هروندي، دولت درصدد خواهد بود گام هاي 
عملي براي تحقق حقوق ش�هروندي برداشته شود. اين مهم بدون ش�ك تنها با همكاري ساير قوا، 
نهادها و ساير اركان حاكميتي امكانپذير است.«  موالوردي يكي از ابتكارات رييس جمهور در ابتداي 
دولت دوازدهم ابالغ پيوست احكام وزرا بود كه بند سوم اولويت هاي عمومي كه بين تمام وزارتخانه ها 
مش�ترك اس�ت، تصريح كرد: »دس�تگاه هاي تابع قوه مجريه موظفند هر س�ال گ�زارش ادواري 
پيش�رفت ها، چالش ها، موانع و راه حل هاي پيش�نهادي براي ارتقاء و اجراي حقوق شهروندي را در 
حوزه مسووليت خود ارايه و از طريق اصالح نهادي و ساختاري براي تحقق حقوق مندرج در منشور 
اقدام كنند. همچنين رييس جمهور هر ساله گزارش پيشرفت ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق 
شهروندي را به ملت ارايه و در صورت نياز منش�ور را روزآمد مي كند.«  موالوردي افزود: راهكارهاي 
اجرايي كردن منشور حقوق شهروندي بدون شك، در گام اول بر شناسايي موانع و چالش   هاي پيشرو 
استوار اس�ت. از زمان طرح پيش  نويس منش�ور و همچنين در يك سال گذش�ته )پس از رونمايي( 
اصلي ترين چالش »نبود ضمانت اجرا« يا »خواست واقعي در عملياتي كردن آن« عنوان شده است. 
اين نگاه يك سويه به »حقوق شهروندي«، اما در يك ديد كالن، خود اصلي ترين آسيب پيش رو است. 
دولت هر چند بازيگر اصلي در شناسايي، آموزش، ترويج، تضمين و حمايت از حقوق شهروندي است، 
اما فعال مايشاء نيس�ت.«  موالوردي به چالش هاي فرهنگي و بومي در مسير اجراي منشور حقوق 
شهروندي اشاره كرد و ادامه داد: »به موازات چالش ها و موانعي كه در مسير تحقق حقوق شهروندي 
و اجرايي  سازي منشور حقوق شهروندي عرض اندام مي كنند، از فرصت ها و سرمايه هاي بي  بديلي كه 

در شرايط حاضر در خدمت اين هدف خودنمايي مي كنند نيز نبايد چشم پوشي كرد.«

تكليف دستگاه هاي دولتي به ارايه گزارش از روند اجراي حقوق شهروندي

 محمدجواد الريجاني در نشست دستاوردهاي 
جمهوري  اسالمي ايران  در زمينه حقوق بشر مطرح كرد 

همكاري با سازمان هاي 
حقوق بشر سازمان ملل 


