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ســالن اجــاس ســران کنفرانــس اســامی در  29آذر مــاه امســال یک روز
تاریخــی دیگــر را در حافظــه خــود ثبــت کــرد .چهرههــای آشــنا و گمنام از
مســئوالن دولتــی گرفتــه تــا مدیــران و اعضــای تشــکلهای غیــر دولتــی،
نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی ،اســتادان دانشگاه و ...آمده بودند
تا شــاهد رونمایی یکی از وعدههای دکتر روحانی باشــند کــه در همان 100
روز اول آغــاز به کار دولت یازدهم مطرح شــده و دســتور تهیــه و تدوین آن
داده شــده بود .متن اولیه منشــور حقوق شــهروندی در پایــان صد روز اول
روی کار آمدن دولت یازدهم تدوین و در ســایت ریاســت جمهوری منتشر
شــد .دبیرخانــه منشــور حقــوق شــهروندی از صاحبنظــران دانشــگاهی،
فعــاالن حوزههــای قانونگــذاری ،حقوقی و قضایــی ،رســانهها و ...دعوت
کــرد تا این متــن را در مورد نقــد و نظر قــرار داده و پیشــنهادات و انتقادات
خود را به دبیرخانه ارســال نمایند .ســرانجام پس از گــذر از مراحل زمانبر
کارشناســی ،تطبیق ،تنقیح قوانین ،نظرســنجی ،جمعبندی پیشــنهادها
و انتقــادات و ...منشــور حقــوق شــهروندی در  120مــاده آمــاده رونمایــی
شــد .رئیــس جمهــوری طــی ســخنانی در مراســم رونمایــی تأکیــد کــرد:
«قانون اساســی طبــق اصل  ۱۲۱در ســوگند رئیس جمهــوری مقرر میکند
تــا او حامــی حقــوق ملــت و در پــی آزادی مــردم و ســایر حقــوق اساســی
ملــت باشــد.همین قانــون اساســی در اصــل  ۱۳۴بــه رئیــس جمهــوری
اختیــار میدهــد تا با مشــورت با وزیــران برنامه و خط مشــی بــرای دولت
تعیین کند».
روحانــی افــزود« :منشــور حقوق شــهروندی در واقــع برنامه و خط مشــی
دولت یازدهم اســت .دولــت یازدهم بــا رونمایی منشــور میخواهد عزم
خود را برای اجرای حقوق شــهروندی به نمایش بگذارد.دولت یازدهم از

آغاز فعالیتش به حقوق شهروندی اهمیت میداد .کسی نگوید که در این
ســه ســال پس چه شــده اســت ،دولت از آغازین روز مقید به اجرای قانون
بود».
نقطــه تأکیــد رئیــس جمهــوری در ایــن ســخنان یکســان بــودن همــه
مــردم در برابــر قانــون از نظــر اســام بــود« :بزرگتریــن امتیــاز حکومــت
پیامبر اســام(ص) در حدود  ۱۴۴۰ســال پیش کــه از اوایل حکومت پیامبر
میگــذرد حکومــت قانون بــود ،حکومتی کــه پیامبر بهعنوان نبــی و امام و
باالترین مقام حق نداشت ذرهای از قانون الهی تخلف کند».
نکتــه مهمــی کــه در این مراســم عزم جــدی دولــت روحانــی را در اجرای
منشــور حقوق شــهروندی نشــان میداد ،قرائت بیانیهای رســمی توســط
رئیس جمهوری بود که در آن ضمن تبیین حقوق شــهروندی دســتوراتی
به دســتگاههای اجرایــی برای اجــرای مواد این منشــور صادرشــد .رئیس
جمهــوری درمتن پایانی ایــن بیانیه اعالم کــرد« :دســتگاههای تابعه قوه
مجریــه را مکلــف میکنــم ظرف شــش مــاه از اعالم ایــن منشــور ،برنامه
«اصــاح و توســعه نظام حقوقــی» را در حوزه مســئولیت خود بــا تأکید بر
تحقق هر چهبهتر حقوق شــهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال،
گــزارش ادواری حوزه مســئولیت خود را در زمینه پیشــرفتها ،چالشها،
موانع و راهحلهای پیشنهادی ،به رئیس جمهوری ارائه دهند».
گــروه حقوقی روزنامه ایــران در ســالنامه  1395با هدف مــروری دوباره بر
مفاد این منشــور ،طرح پرســشها و بیان انتقادات مطرح شــده نسبت به
آن و پاســخجویی از مســئوالن ،مصاحبهای با حجتاالسالم والمسلمین
مجیــد انصــاری معاون حقوقی ریاســت جمهــوری انجام داده کــه از نظر
خوانندگان گرامی میگذرد:

