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<رنو> ایران را ترک نخواهد کرد
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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

سپاه محبوب مردم ایران و منطقه است

هیچ اختالفی بین جناحهای ما برای مقابله با توطئه دشمنان وجود ندارد و همه یکپارچه هستیم

امــروز  5کشــور مذاکــره کننــده بــا ایــران ،کشــورهای
اتحادیــه اروپا و ســایر کشــورهای جهان همــراه با ایران
هستند و اگر امریکا خطایی را مرتکب شود ،علیه منافع
ملی و حیثیت خود اقدام کرده است
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یادداشت مسعود پزشکیان /مرز اختیار و دخالت

ما هم میخواهیم دخترانگی کنیم

پای سخن  5دختر نابینا در آستانه «روز جهانی نابینایان»

وزیر اطالعات :دری اصفهانی
مرتکبجاسوسینشدهاست

محمد بلوری /اشکهای سرنوشت ساز یک دختر
انزواي جهاني ترامپ

اول دفتر
شــواهد و قرائن نشــان ميدهد که امريکا به واســطه رويکرد
و سياست ضد برجامي ترامپ در انزواي جهاني قرار گرفته
اســت .بــه گونهاي کــه ميتوان گفــت نوعي اجمــاع جهاني
در مخالفت با سياســت ترامپ در قبال برجام شــکل گرفته
اســت .اين انزوا در تاريخ سياســت خارجي امريکا بيسابقه
يا کم سابقه است .حتي حمله امريکا به عراق در دوره بوش
سيد جالل دهقاني
پسر نيز به اين اندازه با مخالفت جامعه جهاني روبهرو نشد.
فيروزآبادي
زيــرا ،متحــدان اروپايــي امريکا حتــي متحد اســتراتژيک آن
استاد روابط بينالملل
يعني بريتانيا نيز مخالف سياست ضدبرجامي ترامپ است
دانشگاه عالمه
و موضع وي را مايه شرمساري ميدانند.
اجماع جهاني و مخالفت همگاني جامعه بينالمللي با سياســت ضدبرجامي
ترامــپ حاصــل دو دســته از داليل ايجابي و ســلبي اســت .مهمتريــن داليل ايجابي
اجماعجهانيعليهترامپماهيتبرجامودستاوردهايآنبرايجامعهبينالمللي
و نظم بينالمللي اســت .نخست ،برجام ،فراتر از يک توافق چندجانبه بينالمللي
و بخشي از قطعنامه الزامآور  2231شوراي امنيت است .بويژه ،مخالفت و نقض آن
توسط يک عضو دائم شوراي امنيت غيرقابل قبول و توجيهناپذير است .دوم ،چهار
عضــو دائم ديگر شــوراي امنيت ،حفظ و اجراي آن توســط همــه طرفهاي متعهد
را ضــروري ميداننــد .ســوم ،برجــام يکــي از مهمتريــن موفقيتهــاي ديپلماســي
چندجانبــه در نظــام بينالملل معاصر اســت .چهارم ،برجــام برآيند نقطه تعادل
وتالقيمنافعمليطرفهايمذاکرهولودرسطححداقلياست.پنجم،برجاميکياز
مهمترين مؤلفههاي حفظ ثبات و امنيت منطقهاي در يکي از بحرانيترين دورههاي
تاريخي در خاورميانه بوده است .ششم ،برجام يکي از مؤثرترين سازوکارهاي تقويت
رژيم عدم اشــاعه هستهاي و  NPTاست .داليل سلبي اجماع جهاني عليه سياست
ضدبرجامي ترامپ دقيقاً آن اســت که اين سياســت تمام دستاوردها و نتايج مثبت
برجام را نابود ميکند .اول ،ضديت ترامپ با برجام ،تعهدات بينالمللي را بيمعنا
و بياعتبار ميسازد .به گونهاي که ديگر هيچ کشوري نميتواند به تعهدات قدرتهاي
بــزرگ اعتمــاد کنــد .دوم ،قطعنامههــاي شــوراي امنيت نيــز بياعتبار خواهد شــد.
سوم ،ديپلماسي چندجانبه و مديريت چندجانبه منازعات به صورت مسالمتآميز
نيزبياثروبياعتبارخواهدشد.چهارم،برآيندمنطقياينسه،تضعيفسازوکارهاي
مســالمتآميز براي حــل و فصــل منازعات و مناقشــات بينالمللي اســت .پنجم،
در اثر شکســت الگوي برجام رژيم عدم اشاعه و  NPTتضعيف خواهد شد .از اينرو،
اجمــاع جهانــي در ضديت با سياســت ضدبرجامــي ترامپ تالش بــراي جلوگيري
از تحقــق اين موارد اســت .در چنين شــرايطي که امريــکا در انزواي جهاني قــرار دارد
و جمهــوري اســامي ايــران از حمايــت جامعه جهاني برخــوردار اســت ،مهمترين
رســالت ديپلماســي ايران عينيت و فعليت بخشــيدن به اين اجمــاع ضدامريکايي
اســت .به گونــهاي که ضمن افزايــش هزينههاي امريــکا در نقض برجــام و يا خروج
آن ،انتفاع جمهوري اســامي ايران از آن تأمين و تضمين گردد .مهمترين ضمانت
چنين ديپلماســي نيز وفاق و اجماع ملي در مورد سياســت برجامي واحد از يک سو
و تضمينهــاي عيني پنج کشــور ديگــر و اتحاديه اروپا اســت .بويژه سياســت دوگانه
در سطح ملي ،ديپلماسي هستهاي ايران را ناکارآمد و نازا ميسازد.

عکس :ایران

گزارش «ایران» از مصائب خرید کاالی قاچاق
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وزیر اطالعات :دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است

 -1کــودکان و حــق آموزش :گرچه در آموزش کودک بخصوص در ســالهای نخســت،
نقشغالبراوالدینیاسرپرستانقانونیکودکایفامیکننداماازمنظرموازینبینالمللی
دولــت متعهد اصلی در بهرهمندی کودکان از آموزش اســت .این وظیفه دولت اســت که
تمامــی منابــع و امکانات را بــرای ایجــاد و اداره مــدارس ابتدایی تأمین کــرده ،بر ثبتنام
دانشآمــوزان در مدارس نظارت کند و موانعی را که بر ســر راه حضــور کودکان در مدارس
وجــود دارد از ســر راه بــردارد .به طور کلی دولت تعهــد دارد تا آموزش رایــگان و اجباری را
در دســترس همــگان قرار دهــد.در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهــدات ذی ربط
مستلزم تأمین حق آموزش بهطور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است.
 -2منع اشتغال کودکان :حضور کودکان در مدارس عمالً و نوعاً منوط به منع اشتغال
آنان است .کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم میماند
یا دســت کم آموزش کافی و کاملی نخواهد دید .میتوان گفت ارتباط دوســویهای بین کار
کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش ،کودکان را از محیطهای کار دور میکند و کودکانی که
از آموزش محرومند غالباًگرفتار کار هستند .از همین رو است که ماده 32کنوانسیون حقوق
کودک مقرر داشته است که کار کودک نباید مانع آموزش وی شود.
 -3کــودکان و ازدواج اجبــاری :تردیدی نیســت که عنصر رضایــت در ازدواج ،از عوامل
استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز ،ازدواجهای اجباری پرشماری به وقوع
پیوسته است .ازدواج کودکان بهدلیل عدم کمال قوای ذهنی و دماغی نوعاً از جنس ازدواج
اجباری اســت .این در حالی اســت که هم در ادیان الهی و هم در نظام بینالمللی حقوق
بشر ،آزادی فرد در انتخاب همسر ،جزو حقوق مسلم فردی شناخته شده است.
 -4کودکان و حق بر درمان :تحقق کلیه حقوق کودکان در بستر حفظ سالمت جسم و روان
آنها ممکن میشــود .از اینرو والدین و دولتها موظفند نهایت تالش خود را برای ســامتی
کــودکان به کار ببرند .در این خصوص توجه بــه ماده  12میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگی که تقلیل میزان مرده متولد شــدن نوزادان ،مرگ و میر کودکان و رشــد
ادامه در صفحه 4
سالم آنان را بر عهده دولتها قرار میدهد قابل توجه است.

خاک سرخ جزیره هرمز

اعتراض وزارت خارجه به دولت سومالی

ســیدمحمود علوی ،وزیــر اطالعــات در گفتوگو با ایســنا توضیح داد:
درخصوص دری اصفهانی قبال در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به
صراحت اعالم میکنم ،از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط
به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات است ،از نظر این
معاونــت ،آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوســی نشــده بلکه
در برابــر هجمههایی که برخی ســرویسهای بیگانه به وی داشــتهاند،
هوشــیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوســی وزارت اطالعات
همکاری داشته است.

نام ه مطهری به دادستان کل کشور

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اظهارات اخیر دادستان کل
کشــور گفت که اقتدار قوه قضائیه با اصالح آن حفظ میشود نه با کمطاقتی
در مقابل انتقادها .در نامه علی مطهری خطاب به حجتاالسالم منتظری
که در اختیار ایسنا قرار گرفته ،آمده است:
«در ســخنان اخیر خــود خطاب به اینجانــب گفتهاید «چطور اســت که از
هر کســی حمایــت میکنید افراد مســألهدار و کســانی هســتند که وابســته به
ضدانقالب و اپوزیســیون هســتند؟ به عرض میرســاند افرادی که شــما آنها
را وابســته بــه ضدانقالب و اپوزیســیون میدانیــد به خاطر نــوع بینش امثال
جنابعالــی کــه همــه منتقدان و مخالفــان یا براندازنــد یا فتنهگر یــا مرتبط با
آمدنیوز مگر آنکه خالف آن ثابت شود و برای حفظ نظام نیز از هر وسیلهای
میتوان اســتفاده کرد ،این افراد نســبت به افراد عــادی مورد ظلم مضاعف
واقع میشــوند و الزم اســت ما نماینــدگان مجلس از آنها حمایت بیشــتری
داشته باشیم.
مطهــری افــزود :گفتهاید «چــرا دروغ میگویید؟» عــرض میکنم اگر
جنابعالی از آن برج عاج پایین بیایید و خانوادههای بازداشتشدگان پی
در پی به محضر شما شرفیاب شوند و نحوه بازداشت فرزندشان در محل
کار یــا منــزل را توضیــح دهند کــه چگونه آنهــا را تحقیر کرده و آبرویشــان
را بردهانــد یــا از رفتــار بازجویــان و بازداشــتهای طوالنیمــدت انفرادی
غیرقانونــی یــا از محرومیــت آنها از گرفتــن وکیل بگویند و اینکــه به بهانه
امنیتــی بودن اتهام صرفاً باید وکیل مورد قبول قوه قضائیه معرفی شــود
و از آن ســو اصالً فهرســتی از چنین وکالیی وجود ندارد ،آری اگر شــما هم
در جریان این امر قرار بگیرید متوجه میشــوید که ســخن من دروغ نبوده
است.
از لزوم حفظ اقتدار قوه قضائیه گفتهاید .ســخن درســتی اســت ولی اقتدار
قــوه قضائیــه با اصالح آن حفظ میشــود نه بــا کمطاقتی در مقابــل انتقادها.
نگاه خود را نسبت به مقوله حفظ نظام اصالح کنید .نظام جمهوری اسالمی
آنچنــان که شــما خیــال میکنید یک نهــال لرزانی که با هر بادی این ســو و آن
سو میرود ،نیست.
بلکــه درخــت تنومنــدی اســت کــه ریشــه در ایمــان اســامی مــردم دارد.
راه حفــظ آن محــدود کــردن آزادی بیــان نیســت بلکــه آزادی بیــان ضامــن
بقــای آن اســت .پیشــنهاد میکنــم کتــاب آینده انقالب اســامی ایران شــهید
آیــتاهلل مطهــری را مطالعــه بفرماییــد .قطعــاً در اصــاح نــگاه جنابعالــی
و اصــاح امور قوه قضائیه مؤثر خواهد بود .کتاب را برای شــما ارســال خواهم
کرد».

درخواست کواکبیان از قوه قضائیه

مهین بیغم  /ایرنا

ی ماهیگیــری ایرانی
ســخنگوی وزارت خارجــه در مــورد پیگیری وضعیت کشــت 
در سومالی و اتفاقاتی که برای آنها رخ داده است ،تصریح کرد :پیگیری وضعیت
ماهیگیــران بــه صــورت جــدی از ســوی وزارت خارجــه در حــال بررســی اســت.
به گزارش ایســنا ،بهرام قاســمی ،با محکوم کردن اقدام گارد ســاحلی ســومالی
در شــلیک کردن به کشــتی ماهیگیری ایرانی که بنابر اخبار منجر به کشته شدن
کاپیتان این کشــتی شده اســت ،گفت :از کانالهای موجود ایران اعتراض خود را
به سومالی در این ارتباط اعالم کرده است و پیگیر وضعیت دیگر ماهیگیران این
کشــتی هســتیم .در روز دوشنبه مقامات منطقه پونت لند سومالی مدعی شدند
که یک کاپیتان کشــتی ایرانی به فرمان گارد ســاحلی این کشــور بیتوجهی کرده
و در اثر ضرب گلوله کشته شده است.
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کیف قاپی به نام کنکور

حمایت از کودکان؛ مشکالت و راهکارهای حقوقی

حمایــت از کــودکان بویــژه بــا وضــع قوانیــن و مقــررات ،یکی از
مناقشــهآمیزترین موضوعات حوزه سیاســتگذاری حقوقی و در
لعیاجنیدی
عیــن حال یکــی از ضروریتریــن اقدامات در هر جامعه اســت.
معاون حقوقی
طیف وســیعی از موضوعات از تعریف کودک گرفته تا چگونگی
رئیس جمهوری
بهرهمنــدی کودکان از حقوق خود ،امکان تنبیه و تأدیب کودکان
و مســئولیت مدنــی و کیفری آنهــا ،با اختالف نظر جدی مواجه اســت .ضــرورت حمایت
از کــودکان ،مرزبنــدی ســنتی بین حــوزه خصوصی و عمومــی را بر هــم زده و کــودکان را از
افرادی عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی به افرادی تابع قواعد حقوق عمومی و حقوق
بینالمللتبدیلکردهاست.هماکنوندرکشورهایتوسعهیافته،شناساییحقوقمشارکتی
برایکودکانمنجربهبازنگریاساسیدرکموکیفحقوقومسئولیتهایکودکانووالدین
و جامعه شــده اســت .در کشور ما نیز حساسیت نسبت به حمایت از کودکان بیشتر شده و
قوانین حمایتی مختلفی درباره آنان تصویب شــده اســت .با وجود این ،کودکان بهعنوان
گروهی آسیب پذیر در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و به نظر میرسد قوانین و مقررات
فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیست .بهطور کلی سه نگرش عمده
در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد :نگرشــی که حقوقی برای کودک قائل نبوده
و او را زیر ســلطه والدین قرار میدهد؛ نگرشــی که کودک را موجودی آسیب پذیر و نیازمند
حمایتتعریفمیکندونگرشیکهکودکرافردینسبتاًمستقلکهبایدهمانندبزرگساالن
از حقوق برخوردار باشد میداند .بسته به تصویری که از کودکان در هریک از این دیدگاهها
عرضه میشــود جایگاه کودکان در خانواده و جامعــه و نیز نوع و قلمرو حمایت از کودکان
متفــاوت خواهد بود .میتوان گفت رویکرد اول ،حقوقی را برای کودک نمیشناســد ،حال
آنکه رویکرد دوم حقوق حمایتی و رویکرد ســوم حقوق مشــارکتی را برای آنها قائل است.
گفتمان غالب در فضای حقوقی ایران ،بیشتر ناظر به حقوق حمایتی است و افزودن نگاه
مبتنیبرحقوقمشارکتینیزمیتواندموجبارتقایحقوقکودکانشود.برخیمشکالتو
چالشهای پیش روی کودکان و راهکارهای احتمالی را میتوان به قرار زیر برشمرد:

برش
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یک ساعت از بانه تا تهران

برجام مورد اجماع همه مسئوالن و مقامات اصلی
کشــور بــوده و از همــه مهمتــر رهبرمعظــم انقــاب
راجع به آن نظر دادهاند

ملــت ایــران بــه زیبایــی و بــا حضــور پــر شــور خود
در انتخابات  29اردیبهشــت ،پاسخ قاطعی به امریکا
و حامیانش دادند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از قوه قضائیه خواست
تــا هرچه زودتر تکلیف افرادی را که مقابل ســاختمان ایــن قوه تجمع کردهاند
مشخص و حق و حقوق آنها را روشن کند.
بــه گزارش ایســنا ،مصطفی کواکبیان در تذکر شــفاهی در جلســه علنــی دیروز
مجلــس از وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی هم درخواســت کرد :به
خواســته متخصصان انجمن بیهوشی که در اعتراض به تعرفههایشان مقابل
مجمع تجمع کردند ،رسیدگی کنید.

