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پرستو فاطمی

نشست هماندیشی

کودکان دارای معلولیت در ایران
و بحرانهایی که با آن مواجهاند

آسیای جنوب غربی (خاورمیانه)
به کدام سوی میرود؟

اشاره :کودکان دارای معلولیت در ایران از
«زنان بدون سایه»
چه حقوقی برخوردارند؟ حق تحصیل آنان
در ایران چگونه د
است و چه تبعیضهایی
ناروا نسبت به آنان روا داشته میشوند؟
کنوانسیونهای حقوق بشر و کنوانسیونهای
ویژه انسانهای دارای معلولیت در این
پیوند چه میگویند؟ چه مسئولیتهایی
متوجه حکومتگران در ایران است؟
سخنران با طرح و روشن ساختن نکتههای
یاد شده در باال و همچنین مدرسههای
ترکیبی ،از جمله به معرفی کتاب خود که
به تازگی منتشر شده و در پیوند با حق
تحصیل کودکان دارای معلولیت در سطح
ابتدایی در ایران است ،خواهد پرداخت.
پرستو فاطمی دانش آموختۀ کارشناسی
ارشد در رشته حقوق بشر از دانشگاه وین
است .او بیش از نه سال سابقه فعالیت با
ارگانهای غیردولتی و بینالمللی در پیوند
با حقوق بشر را داراست .وی هم اکنون با
دانشگاه اقتصاد وین در پروژهای پژوهشی
در رابطه با مهاجران و پناهندگان همکاری
میکند.

اشاره :آسیای جنوب غربی به بشکه باروت
تبدیل شده است .دخالت کشورهای غربی به
مستند ریسک
فیلم افزایش
نمایش به
ویژه آمریکا،
مدعی رهبری
کشورهای
رویاروییها« ،میان
سایه»
زنان بدون
منطقه ،انجامیده است.
د
نیروهای ارتش ترکیه در روز 10اکتبر،
حمله گسترده خود را به شمال و شمال
شرقی سوریه و به دهها و شهرهای
کردنشین آغاز کردند .این حمله نظامی که
به گونهای پارادکس« ،چشمه صلح» نامیده
شده است ،چهار روز پس از خروج
نیروهای نظامی آمریکا از این ناحیه
صورت گرفت .بنا بر گزارشها ،نزدیک به
 180هزار نفر از مردم کرد ،تاکنون آواره
شدهاند .به نظر میرسد چهار کشور و
بازیگر مهم منطقه ،ایران ،ترکیه ،عربستان
سعودی و اسرائیل در پی باز تعریف نقش و
دامنه نفوذ خود در آسیای جنوب غربیاند.
آمریکا ،روسیه و کشورهای اروپایی نیز در
تالشند تا روند رویدادها را به سود خویش
پیش برند ...
پیرامون نکتههای طرحشده در باال و برای
رسیدن به درکی بهتر ،به گفتگو مینشینیم.

