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نهاد ملی حقوق بشر
تشکیلمیشود
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رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن:

بسیاری از سران کشورهای عربی
نوکر کفار هستند
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سیل ،ریزگردها را از خوزستان دور می کند

هورالعظیم زیر آب رفت
21

دولت با انتشار «الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»
از مردم و نخبگان خواست نظر دهند

عکس :مهدی پدرامخو  /تسنیم

دولت متن کامل الیحه ایجاد نهاد ملی
گــــزارش حقوق بشــر و شــهروندی در سه بخش
گـروه ســـیاسی و  ۲۰مــاده بــا هــدف آگاهــی عمومی و
دریافــت نظرات نخبگان و ســایر اقشــار جامعه را منتشــر کرد.
در آخرین جلســه دولت در ســال  ۱۳۹۷ضمن بررسی گزارش
«الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشــر و شهروندی» این الیحه را
بــار دیگر به کمیســیون لوایح هیأت دولــت ارجاع داد تا ضمن
انتشــار متن الیحــه و فراخوان عمومــی و نظرخواهی از اقشــار
مختلــف مــردم و همچنیــن اعضــای دولــت ظــرف یــک ماه،
موضــوع مجدداً بررســی و نتیجه به هیــأت وزیران ارائه شــود.
ایــن الیحه در ســه بخش به بیان اهداف ،تشــکیالت ،وظایف و
اختیارات و سایر مقررات مربوط به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر
و شهروندی میپردازد.
بر اساس این فراخوان ،نظرات عمومی بویژه در ابعاد ضرورت
ارائــه تعریف مشــخص از «حقوق بشــر و شــهروندی» ،تبیین

دقیــق تــر وظایــف نهــاد ملی حقــوق بشــر ،حدود مســئولیت
و پاســخگویی نهــاد مذکــور ،ضمانــت اجــرای تصمیمــات
نهــاد یادشــده از طریــق وبــگاه دفتــر هیــأت دولــت به نشــانی
 Cabinetoffice.irو همچنین رایانامه Gov.cabinet@iripo.ir
تا پایان فروردین ماه  ۱۳۹۸دریافت و نتیجه پس از جمعبندی
در کمیسیون لوایح ،در هیأت وزیران مطرح میشود.
ت جمهــوری ســال  ۹۶یکــی از
در جریــان انتخابــات ریاســ 
وعدههای حسن روحانی آن بود که الیحهای برای ایجاد «نهاد
ملی حقوق شهروند» تدوین و به مجلس ارائه کند .موضوعی
کــه از همان ســال  96در دســتور کار دولت قرار گرفــت تا اینکه
اســفندماه ســال گذشــته لعیا جنیدی ،معــاون حقوقی رئیس
جمهوری اعالم کرد فرآیند بررسی و تصویب این الیحه بزودی
در هیأت دولت آغاز خواهد شد .این الیحه سال  96و بر مبنای
منشــور حقوق شــهروندی
ادامه در همین صفحه
تدوین شده بود.

مصوبات انتخاباتی مجلس

منابع مالی نامزدها شفاف می شود
دیپلماسیاقتصادیایران؛چالشهاوراهکارها

تأســیس تارنمــای ویــژه دیپلماســی اقتصادی از ســوی
وزارت امــور خارجــه که در پــی بنیان گذاشــتن معاونت
یادداشت
اقتصــادی در ایــن وزارتخانــه انجام شــده اســت ،اتفاق
مبارکی اســت کــه بایــد آن را در راســتای تغییر مطلوب
نگرشهــای نهادی به درهم تنیدگی مســائل اقتصادی
در عرصه روابط بینالملل ارزیابی کرد.
جمهوری اسالمی ایران از ابتدای تأسیس با تحریمهای
امیرحسین
اقتصــادی ظالمانــه و خصمانــه دشــمنان خــود ،در
طاهری
استاد دانشگاه
حوزههای تجاری ،مالی ،نفت و گاز ،حمل و نقل ،علم و
فناوری و زیرساختهای ارتباطی مواجه بوده است .یکی
از راهکارهای مقابله با تحریمهای اقتصادی از طریق کاهش آســیبپذیری و
افزایش بازدارندگی اقتصادی کشــور ،دیپلماسی اقتصادی است .هدف از این
نوع دیپلماســی افزایش توجه به فعالیتهای اقتصادی برون مرزیای است
که توســط دولتها و بازیگران غیر دولتی پیگیری میشــود .اقدامات رســمی
بو
دیپلماتیک در جهت تســهیل دسترســی بــه بازارهای خارجی برای کســ 
کارهای ملی ،جذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین
بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی اهداف اساسی دیپلماسی اقتصادی
را تشکیل میدهند.
توجــه بــه دیپلماســی اقتصــادی از طریــق افزایــش تعامــات اقتصــادی بــا
کشورهای مختلف جهان به عنوان مبنای ایجاد روابط راهبردی وقتی اهمیت
بیشــتری دارد کــه بدانیــم پیگیــری ایــن روند چه در ســطح برنامههــای کوتاه
مــدت بــه عنوان یکی از راهکارهای مقابله با مشــکالت اقتصادی کشــور و چه
بــه عنــوان یک راهبرد بــرای ارتقای جایــگاه اقتصادی ایــران در منطقه عمل
خواهد کرد .بر همین اســاس در ســالهای اخیر افزایــش پیوندهای راهبردی
و گســترش همکاری با کشــورهای منطقه و جهان ،اســتفاده از دیپلماســی در
جهــت حمایــت از اهداف اقتصــادی و اســتفاده از ظرفیتهای ســازمانهای
بینالمللــی و منطقــهای مورد تأکیــد قرار گرفته اســت .با اینحــال همچنان
نارســاییهایی درخصوص دیپلماســی اقتصادی کشور دیده میشود و ناگفته
پیداســت که این ســطح از دیپلماســی با چالشهای متعددی نیز در ســطح
جهانی و منطقهای روبهرو اســت .بهرهگیری امریکا و برخی کشــورهای متحد
منطقــهای و فرامنطقــهایاش از اهرم فشــار اقتصادی برای مقابلــه با ایران،
وجــود بحرانهــای متعــدد ماننــد جنــگ و فعالیــت گروههای تروریســتی در
محیط پیرامونی ایران که ســبب افزایش ریسک سرمایهگذاری و فعالیتهای
اقتصادی میشود و در عین حال شناخت اندک از اقتصاد سیاسی میان ایران
و شــرکای مهم اقتصادی و تجاریاش از جمله مســائل و چالشهای خارجی
پیش رو است.
مواجهه دیپلماســی اقتصادی کشــور با این چالشها وقتی پیچیدهتر میشود
که بدانیم در درون نیز مســائلی همچون فقدان چارچوب مفهومی مشخص
و منســجم از دیپلماســی اقتصــادی ،ســاختار جزیــرهای و متصلــب نهــادی
دیپلماســی اقتصــادی ایران (بهگونهای کــه گاه در یک حوزه بیــش از  20نهاد
بــدون وجــود ارتبــاط معناداربا یکدیگــر مداخله دارنــد) ،تشــریفاتی و بعضاً
ناتوان بودن بخشهای بینالملل دســتگاههای ذیربط و نیز کمبود دیپلمات
اقتصــادی (بــه نحوی کــه بــار عظیم دیپلماســی اقتصادی کشــور در ســطح
کارگزاری انســانی ،بر دوش چند رایزن تجاری قرار گرفته و روشن است نتیجه
مطلــوب را بــه دنبال نداشــته و نخواهد داشــت) و نیز ناهماهنگــی کامل بین
حوزههــای مختلف سیاســی ،فرهنگی در وزارت امور خارجه و ســایر نهادهای
مرتبــط بــا روابــط خارجــی یــا دیپلماســی اقتصــادی از چالشهــای موجــود
دیپلماســی اقتصادی کشور به شمار میروند .مشــخص است که راهحلهای
عالمانــ ه بــرای مدیریت حداقل بخشــی از این چالشها در بازســازی اقتصاد
کشور در دوره پساتحریم راهگشا خواهد بود.
تدویــن یــک دیپلماســی اقتصادی فعــال در کشــور میتواند بســترهای مورد
نیاز برای گســترش تعامــل با اقتصاد جهانی و در نتیجــه بهرهمندی از منافع
آن را مهیــا ســازد و به بازیابی قــدرت ملی در عرصه
ادامه در صفحه 2
بینالمللی و بیاثر کردن تحریمها یاری رساند.

گفت وگو با دروازهبان تیم ملی فوتسال بانوان

اعتراض کردیم
خطمان زدند
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تأکید جهانگیری بر صیانت از حریم طبیعت

معاون اول رئیس جمهوری از وزارت نیرو خواســت تا بدون مماشــات موضوع ساخت و
ســازها و تجاوز به حریم رودخانهها و مســیلها را بهطور ویژه در دســتور کار قرار دهد تا از
حریم طبیعت بخصوص رودخانهها صیانت شود .بهگزارش پایگاه اطالعرسانی معاون
اول رئیس جمهوری ،جلســه شــورای عالی آب روز گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد .او در این جلسه به بارشهای اخیر کشور و بحران
ســیل در برخی اســتانها اشــاره کرد و اظهار داشت :وقوع ســیالب در کنار همه مشکالت
و ســختیها ،بــا درسهایــی نیز همــراه بود تا از این پــس از تجاوز به حریــم رودخانهها و
مســیلها بهطور جدی جلوگیری شــود و مردم نیز از این موضوع آگاه شــدند که ساخت
و ســازها در حریــم رودخانهها تــا چه حد میتواند خطر آفرین باشــد .معاون اول رئیس
جمهوری از وزارت نیرو خواســت بهعنوان دبیرخانه شــورای عالی آب با همکاری ســایر
دســتگاههای مرتبط ،ضمن برنامهریزی برای الیروبی بستر رودخانهها ،بدون مماشات
موضوع ســاخت و ســازها و تجــاوز به حریم رودخانهها و مســیلها را نیز بهطــور ویژه در
دستور کار قرار دهد تا از حریم طبیعت بخصوص رودخانهها صیانت شود و شاهد تکرار
وقــوع اینگونه خســارات و آســیبها نباشــیم .جهانگیری همچنین بر ضــرورت تقویت
امکانات و تجهیزات ســازمان هواشناســی کشــور تأکید کرد و از ســازمان برنامه و بودجه
خواســت منابع مالی مورد نیاز برای مجهزتر شــدن ســازمان هواشناســی را تأمین کند تا
پیشبینیهای این ســازمان با سرعت و دقت بیشــتری در اختیار مسئوالن اجرایی کشور
قــرار گیرد .معــاون اول رئیس جمهــوری افزود :اســتانهای مختلف کشــور و بخصوص
اســتان خوزســتان باید با در نظر گرفتن پیشبینیهای ســازمان هواشناسی و نیز با توجه
به آب شــدن پوشــش برفی کوهها ،احتمال وقوع سیل در ماههای اردیبهشت و خرداد را
جدی بگیرند و برنامهریزی دقیقی برای پیشگیری از بروز خسارات مالی و تلفات انسانی
ناشی از سیالب انجام دهند .جهانگیری تصریح کرد :وزارت نیرو باید سدهایی را که روند
احــداث آنها متوقف شــده مورد بررســی قرار دهد تا در صورتی کــه ضرورت تکمیل آنها
احساس شود ،برنامه زمانبندی برای تکمیل این سدها تدوین کند.

نهاد ملی حقوق بشر تشکیل میشود

بر اســاس متن منتشــر شده توســط دولت نهاد ملی
حقوق بشر و شهروندی دارای سه رکن شورای عالی،
ن تخصصــی میباشــد.
دبیرخانــه و چهــار کمیســیو 
کمیســیونهای چهارگانــه این نهاد هر کــدام وظیفه
خاصــی برعهــده دارند .طبــق این الیحه کمیســیون
ارزیابــی و نظارت ،برای پایش عملکرد دســتگاههای
مشمول و مؤسسات خصوصی در موضوعات مرتبط
با حقوق بشر و شــهروندی فعال میشود .کمیسیون
بررســی و پیگیــری شــکایات نیــز بررســی شــکایات
مرتبط با نقض حقوق بشــر و شــهروندی و همچنین
پیشــنهاد تدابیــر حمایتــی فوری بــه شــورای عالی را
بر عهده دارد.
کمیســیون آمــوزش ،پژوهــش ،مشــاوره و ترویج این
نهــاد نیــز بــه مشــاوره بــه مراجــع داخلــی ذیصــاح
دربــاره نحوه تهیــه و ارائه گزارشهای حقوق بشــری
بــا هماهنگــی کمیســیون بینالملــل ،مشــاوره بــه
مراجــع ذیربــط دربــاره طرحهــا و لوایح قانونــی و یا
قضایــی مرتبــط با حقــوق بشــر و شــهروندی ،انجام
مطالعــات تطبیقی و اجرای پژوهشهــای مرتبط با
ایــن حوزه و همــکاری در تهیه و تدویــن متون و مواد
آموزشــی مربــوط خواهــد پرداخــت .در نهایــت نیــز
کمیســیون بینالملــل موظف به بررســی زمینههای
ارتقــای همــکاری بــا ســازمان ملــل ،کارگزاریهــا و
مؤسســات تخصصــی و همچنیــن نهادهــای ملــی
حقوق بشــر و شــهروندی در ســایر کشــورها ،بررســی
الحــاق بــه معاهــدات حقــوق بشــری و پیشــنهاد
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سناریوی گانگستری برای
سرقت مسلحانه بانک

تخصیص صددرصدی اعتبار ردیف حمایت از نشر
کتاب و مطبوعات

اعتبار ردیف حمایت از نشر ،کتاب و
مطبوعات به میزان  2380میلیارد
ریال در پایان ســال  1397با عنایت
ویــژه محمدباقــر نوبخــت رئیــس
ســازمان برنامه و بودجه تخصیص
صددرصــدی دریافــت کــرد و در
اختیــار وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی قرار گرفت .بهگزارش ایرنا ،هادی جعفرینــژاد رئیس امور فرهنگ،
گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه در اینخصوص گفت :نوسان نرخ
ارز و بــه تبــع آن افزایــش قیمت کاغــذ و مواد مصرفی صنعت چــاپ در بازار،
هزینههای مطبوعات و بویژه مطبوعات مســتقل را افزایش داده و از دیگرســو
کاهــش حجــم آگهیهای مطبوعاتــی نیز کاهش درآمــد آنها را در پی داشــته
اســت .وی افــزود :با توجه بــه این موارد و نیز لزوم حمایــت از مطبوعات برای
تقویت امر اطالعرســانی در سپهر رسان ه ای کشور ،با توجه ویژه رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشــور ،اعتبار ردیف حمایت از نشــر ،کتاب و مطبوعات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در روزهای پایانی سال  1397به میزان  2380میلیارد
ریال با وجود شــرایط ســخت و دشوار کشــور در تحقق منابع ،تخصیص حدود
صددرصــدی دریافــت کرد که ایــن امر نشــاندهنده توجه ویژه دولــت به امر
رسانهها و مطبوعات است .جعفرینژاد خاطرنشان کرد :اعتبار ردیف حمایت
از نشر ،کتاب و مطبوعات برای انجام فعالیتهایی همچون حمایت از «انتشار
و عرضه نشــریات در سراســر کشــور»« ،کمک بــه خرید نشــریات و کتاب برای
تقویت کتابخانهها» و «حمایت از دسترســی و خرید نشــریات و کتاب توســط
مصرفکنندگان» در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته است.

ابتکارهای حقوقبشــری خواهد بــود .عمده وظایف
و مســئولیتهای این نهاد ملــی در چارچوب همین
چهار کمیســیون تعریف شده اســت .البته به جز این
بر اســاس مــواد دیگری از الیحه دولت شــورای عالی
میتوانــد در راســتای وظایــف خود بــا رعایت حریم
خصوصی اشــخاص و طبقهبندی اطالعات ،اماکن و
اشــخاص و در چارچــوب قوانین و مقــررات از اماکن
موردنظر بازدید نموده به اطالعات ،اسناد و مدارک
الزم دسترسی داشته باشد.
ارزیابی دورهای از رعایت حقوق بشر و شهروندی در
سه ســطح ملی ،استانی و اشــخاص حقوقی ذیربط،
ارائــه مشــاوره های الزم به اشــخاص اعــم از حقیقی
و حقوقــی ،حســب ضوابــط مصــوب شــورای عالــی
و اتخــاذ تصمیــم دربــاره گزارشهــا و پیشــنهادهای
کمیســیونهای تخصصی نهاد ملی و نیز ارجاع آنها
به نهادهای ذیربط و انتشــار آنها حسب مورد نیز از
دیگر وظایف این نهاد ملی عنوان شده است.
آن طــور کــه در این الیحه آمده اســت ،شــورای عالی
نهاد ملی حقوق بشــر دارای ترکیبی شامل سه نفر از
اعضای تشــکلهای مردم نهــاد قانونی که از حداقل
 ۵ســال ســابقه تشــکیل و فعالیــت برخوردارنــد ،بــه
انتخاب تشکل های مذکور ،سه نفر از مدیران مسئول
مطبوعــات و خبرگزاریهــا و رســانههای جمعــی و
اصحــاب فرهنــگ و هنــر کــه حداقل  ۵ســال ســابقه
فعالیت حرفهای داشــته باشــند به انتخاب آنان ،دو
نفــر از میــان اســاتید دانشــگاهها در مرتبه اســتادی،

19

گفتوگوباامیرموسوی،کارشناسمسائلبینالملل:

ترامپ به دنبال گفت و گو
و معامله با ایران است
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تصویب طرح حمایت از آسیب دیدگان مناطق سیلزده
در کمیسیون برنامه و بودجه

اعضای کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســامی بــا تصویب جزئیات
طرح حمایت از آســیبدیدگان مناطق ســیل زده نحوه تأمین خســارات را تعیین
کردنــد .بــه گزارش ایســنا ،جزئیات طرح حمایت از آســیب دیدگان مناطق ســیل
زده در جلســه عصــر دیروزکمیســیون برنامــه وبودجه و محاســبات مجلس مورد
رســیدگی قرار گرفت و پیرو نشست دیروز مجلس با وزرای مرتبط و همچنین نظر
مقام معظم رهبری در پاســخ به نامه رئیس جمهوری اهم موضوعات مطروحه
ن جلسه مقرر شد برای کمک
و پیشــنهادات مربوط مورد بررسی قرار گرفت .در ای 
به ســیلزدگان نسبت به برداشت یک میلیون یورو از صندوق توسعه ملی ،اجازه
جابه جایی  ۳۰درصد منابع ٣/٢میلیارد یورویی و ارزی بودجه سال  ۹۸اقدام شود.
همچنین در جریان بررســی این طرح افزایش ســقف ســه درصدی تنخواه بودجه
بــرای تســهیل در تأمیــن خســارات وارده بر اثــر حــوادث غیرمترقبه بــه  ۵درصد،
پیشبینــی منابــع تســهیالت قرضالحســنه پرداختــی بــه ســیل زدگان ،مدیریت
یکپارچه و کارآمد و سیســتم برآورد خســارات براســاس اصول فنی و نظارت مؤثر
دستگاههای مسئول و مردم بر نحوه هزینه کرد اعتبارات به تصویب رسید.
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بــه انتخــاب رئیــس جمهــوری ،دو نفــر صاحب نظر
فقهــی و قضایــی از میان قضــات دیوان عالی کشــور
به انتخــاب رئیس قوه قضائیه ،دو نفــر از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس ،دو نفر از
وکالی دادگســتری به انتخاب نماینــدگان کانونهای
وکالی دادگســتری اســتانها ،یک نماینده از شــورای
عالــی اســتانها بــه انتخــاب شــورا و دو نماینــده از
صنوف و تشــکلهای حرفــهای خواهد بــود .دبیرکل
این شورا هم بر اساس الیحه دولت به انتخاب اعضا
و به مدت یک سال برگزیده خواهد شد.
همچنیــن در ایــن الیحه بر تنوع جنســیتی ،قومی و
دینی اعضا تأکید شــده اســت تا نهــاد ملی آنچنان
که شایســته اســت آحــاد مــردم ایــران را نمایندگی
نمــوده و حقــوق آنــان را تضمیــن کنــد .پیشــتر
معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری در یادداشــتی
کــه بهمنماه گذشــته منتشــر شــد ابــراز امیــدواری
کــرده بود که تدوین و تصویب این الیحه «که هدف
اصلــی آن ،تضمیــن حقــوق اساســی آحــاد مردم
اســت ،بتواند بخشــی از زیرســاختهای الزم برای
تحقق مشــارکت عامــه مردم در تعیین سرنوشــت
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی خویش
را طبق بند هشــتم اصل سوم قانون اساسی فراهم
کنــد و همفکــری ،همافزایــی و همــکاری قــوای
ســهگانه حکومــت بــا یکدیگــر و با مــردم در اجرای
ایــن ضــرورت ،دورنمایــی روشــن از تحقــق آرمان
مردمساالری در کشور به تصویر کشد».

