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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری ایلنا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٦آذر  ١١]تاریخ:[ 

 

جمهور در مورد حقوق بهاییان با مراجع ذیربط مکاتباتی را انجام داده است/ نهادملی  معاونت حقوقی رییس :موالوردی

 شود حقوق بشر و حقوق شهروندی تشکیل می

ها،  جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییدستیار ویژه رییس

بریم تا راهکاری برای  ت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش میاستعالماتی از معاون

موضوع بیابیم. مکاتبات الزم از طریق معاونت حقوقی با مراجع ذی ربط برای دریافت پاسخ انجام شده است و فکر 

 .کنم به زودی به نتیجه برسدمی

نشست »بررسی تحقق حقوق شهروندی موانع و راهکارهای آن«  به گزارش خبرنگار ایلنا، شهیندخت موالوردی در 

در پردیس دانشگاه شهید عباسپور گفت: در سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی هستیم و از سوی دیگر در  

آستانه روز دانشجو هستیم که سالگرد گرامیداشت سه اهورایی است که اگر این سه شهید را شهید راه تحقق حقوق  

 .ایمدانیم گزاف نگفتهشهروندی ب

شهروندی  نویس منشور حقوقپیش ٩۲آذر  ۵جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در دستیار ویژه رییس

به نظرخواهی گذاشته شد و نظرات دریافت شد، اظهار کرد: بعد از سه سال کار و فعالیت، متن فعلی منشور حقوق  

ن در وضعیتی قرار داریم که باید منشور حقوق شهروندی عمل شود و این امر  شهروندی سال گذشته رونمایی شد. اال

 .های آنرا در زندگی مردم ببینیمحق موجود به اجرا گذاشته شود و خروجی ۲۲مطالبه جامعه است تا 

توانیم بحث را پیش  کنیم، بدون پرداختن به حق تکلیف نمیوقتی صحبت از حقوق شهروندی می وی تصریح کرد: 

تر شدن  ببریم. جامعه با شتاب دستخوش تغییر است از این رو آگاهی از تکالیف، ضروری است. با توجه به پیچیده

ها به شکل گذشته ادامه یابد از این رو نیاز به چارچوب توان انتظار داشت که روابط بین مردم و دولت روابط، نمی

 .ه قانون احتیاج داریمخاصی داریم که روابط را تنظیم کند و در اینجاست که ب

موالوردی ادامه داد: »قانون« از لحاظ لغوی به معنای خط کش است ولی از لحاظ مفهومی، وسیله استقرار عدالت  

 .شوداست و اجرای آن از طرف دولت تضمین می

کنند و    تارتوانند با حاکمیت مطلق رفها نمیوی با بیان اینکه حقوق شهروندی از اشکال نو ظهور است، گفت: دولت

توانند حقوق افراد را نادیده بگیرند. امروزه  ها با همه ابزارهایی که در اختیار دارند نمیپاسخگوی کسی نباشند. دولت

ها باید پاسخگو باشند. شهروند فقط ساکن دیگر جایی برای تفکر بی چون و چرا نیست. مردم مطالبه گر شده و دولت

 .شهر بودن معنا ندارد

شهروندی با اشاره به حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده  جمهور در امور حقوقژه رییسدستیار وی

است، اظهار کرد: باید دید چه ضرورتی داشت یک منشور جامع برای این قوانین تدوین کنیم. هنوز بسیاری از این  

 .را در سر لوحه کار خود قرار دهیمقوانین روی کاغذ مانده و اجرا نشده است و ما باید اجرای این قوانین 

های حاکمیت مطلوب است.  موالوردی به تشریح سابقه حاکمیت قانون پرداخت و گفت: امروز حاکمیت قانون از مولفه

ها امروزه در کشورهای توسعه نیافته درمان بسیاری از دردها همین حاکمیت قانون است که سدی جلو گردن کشی 

 .است

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

رسد وجه به تغییر مسیر دولت با اجتماع که ریشه در تحوالت اجتماعی جهان معاصر دارد بنظر میبا ت وی ادامه داد: 

گیرد. این شیوه، گفتمان خاصی دارد که  رابطه دولت و جامعه افقی شده و شهروند جای تبعه یا رعیت در گذشته را می 

 .ای به گردن داردهر شهروند وظیفه

شهروندی بر لزوم بررسی جایگاه نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی تاکید  حقوقجمهور در امور دستیار ویژه رییس

توانند در بحث ترویج و جریان سازی حقوق شهروندی فعال باشند. بدون مشارکت مردم، ها میکرد و گفت: دانشگاه

است و بدون توجه به این  ها در تمام فرایندها مهم ها در این ماموریت مهم موفق نیستند لذا تعیین این جایگاهدولت

 .رودها به درستی پیش نمیماموریت، برنامه

موالوردی تصریح کرد: همانگونه شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند در حکمرانی هم باید سهیم باشند. برای 

ا عام  تضمین اجرای حقوق شهروندی توجهمان به عملکرد دولتمردان و حاکمان است که بدون انسجام دولت به معن

 .شودحقوق شهروندی نهادینه نمی

ها بوجود نیایند که حقوق شهروندی را صیانت کنند لذا تامین حقوق اعم است از تضمین  وی اضافه کرد: اصوال دولت 

شود در عمل هم  کنند اما این تضمین باعث نمیها با به رسمیت شناختن این حقوق اجرای آنها را تضمین میآنها. دولت

ها باید کنترل کنند قانون موجب  این حقوق باشیم از این رو برای تضمین آن نیاز به حمایت داریم. دولت شاهد اجرای 

نقض این حقوق شهروندی نشود. ما قوانینی داریم که ناقض این حقوق است. نظارت دولت باید تا حد امکان بازدارنده  

حقوق شهروندی نقض شد با متخلف برخورد کند و حقوق باشد و مانع نقض شود و تدابیر الزم را پیش بینی کند و اگر 

 .شهروندی را حفظ کند

های اجرایی ابالغ شده است تا قوانین مخل جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: به دستگاهدستیار ویژه رییس

نامه ملی اقدام داشته  حقوق شهروندی را شناسایی و پیشنهادها و راهکارهای الزم را ارائه و برنامه بدهند تا یک بر

 .باشیم

های دولتی گفت: در  ای توسط دستیار ویژه رئیس جمهور از دستگاههای دوره موالوردی با اشاره به دریافت گزارش

شود. برای احقاق ها ابالغ میمنشور به شاخص کیفی و کمی اشاره شده است که تا سالگرد رونمایی انشاهلل این شاخص

 .غیر قضایی باید درست شودحقوق شهروندی آیین 

وی گفت: بحث الیحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در بسیاری از کشورها شکل گرفته که  

ما کمیسیون حقوق بشر اسالمی را داریم اما آن نهاد ملی که دارای استانداردهای الزم باشد و در دسترس مردم باشد  

هاد باید با جدیت موارد نقض حقوق بشر و شهروندی را پیگیری کند. اکنون ما بعنوان  نداریم و جایش خالی است. این ن

کنیم. اگر نهاد ملی تشکیل شود این موارد نقض را بصورت موردی پیگیری میدستیار ویژه با مراجعاتی که به ما می

کار    در دستور  ین الیحهشود مرجع پیگیری حقوق شهروندی است و او این کارها را با جدیت پیگیری می کند. ا

 .معاون حقوقی رئیس جمهور است و امیدواریم زودتر به مجلس ارسال شود

مجمع    شود. باید بگوییم این منشورشود این منشور چه زمانی قانون میموالوردی اظهار کرد: از ما سوال می

 .کنیماج به الیحه باشد این کار را می القوانین است و احتیاج به این کار نیست. اگر برای اجرای بخشی از آن احتی

جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی در رابطه با حقوق افراد بهایی گفت: راجع به  دستیار ویژه رییس

ها، استعالماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی

بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم. مکاتبات الزم از طریق معاونت حقوقی با مراجع ازطریق حقوقی پیش میرا 

 .کنم به زودی به نتیجه برسدذی ربط برای دریافت پاسخ انجام شده است و فکر می 

ها و ق اقلیتوی یادآور شد: از زمان تصدی در پست دستیار ویژه رئیس جمهور، مراجعات بسیاری در مورد حقو

 .های دولتی بوده و همچنان پیگیر موضوع هستمانتصاب آنها به مسئولیت

 /انتهای پیام

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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