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داشت «منشور» نوگرا در انتظار ضمانت اجرا
َندریانی
دکتر علی اکبر گرجی اَز َ

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قواعــد حقوقی در خأل شــکل نمیگیرند .ایــن قواعد صرف
نظر از ماهیتشــان مولود بســترهای انتزاعــی (ذهنی ،فکری،
روانشــناختی ،اعتقــادی) و عینی(واقعــی) انــد ،گرچــه برخی
فالســفه حقوقی مانند کلســن ،حقوق را یکســر محصول اراده
دولــت میپندارنــد امــا دولت هم موجــودی ماورایی نیســت.
آرمانگراتریــن دولتهــا نیــز مجبورنــد پایی در زمیــن عینیات
داشــته باشــند تا امــکان حکمرانی بــر جامعه را بیابنــد .قواعد
حقوق شــهروندی هم از این حکم مستثنی نیستند .این قواعد
برخاســته از طیفــی از باورهــا ،ذهنیتهــا ،نیازهــا و مقتضیات
گوناگــون سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی اســت.
نیازهایــی کــه گاه بــه زبان علمــی و در قالــب مفاهیــم پیچیده
عنــوان میشــوند و گاه بدون تکلف در مناســبات روزمره مردم
ظهور مییابند.
بیتردید ،مدونین منشــور حقوق شهروندی به برداشتی از
کرامت انســانی ایمان دارند و همین باور در کنار باورهای دیگر
محرک آنها برای انتشــار آن اســت .باور به کرامت ذاتی انسان
ریشــه در برخی آموزههای دینی و ملی مــا ایرانیان دارد .مؤلفه
دیگــر ،ضــرورت تدوین قانــون جامع حقــوق و آزادیهــا برای
تضمین اجرای قانون اساســی است(قانون ارگانیک به معنای
ماهوی) .منشور میتواند بسترساز چنین قانون جامعی باشد.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن پیشفرضهــا اساســاًدیگر مســأله
سیاســی یا تبلیغاتی بــودن تدویــن حقوق شــهروندی چندان
موجه به نظر نمیرســد ،زیرا اگر هم جنبه سیاســی و تبلیغاتی
وجود داشــته باشد عموم شــهروندان ایرانی تأیید خواهند کرد
که انتشــار این منشور یک سیاستورزی مثبت است و بر برخی
گفتمانهای سیاسی رایج شــرافت دارد .پرسش تأمل برانگیز
این اســت که آیا نقد ناقدان ،سیاســی نیســت؟ آیا این نقدها از
خاستگاه حقوق بشــری برمی خیزند یا ریشه در حقوقستیزی
و آزادیگریــزی ناقــدان دارد؟ اگر نقد ناقدان بــر مبنای دفاع از
حقهــا و آزادیهــا صــورت بگیرد قابــل تأمل اســت و میتوان
گفت که در چارچوب موازین حقوق اساسی جمهوری اسالمی
ایران است ،اما اگر خارج از این رویکرد باشد میتوان آنها را هم
در حد یک موضعگیری سیاسی تقلیل داد.
منشــور حقــوق شــهروندی بــرای نخســتین بــار مجموعــه
حقوق و آزادیهای متنوع بشری را در یک سند جامع گردآوری
کــرده و امید مــیرود بتدریج مورد اســتقبال دیگر قوای حاکمه
قرار بگیرد و تبدیل به ســند ملی نظام جمهوری اســامی شود.
از این منظر منشــور را میتوان نوعی کدیفیکاسیون غیررسمی
هم تلقی کرد.
اگر حب و بغضهای سیاســی را کنــار بگذاریم و به این نکته
توجه کنیم که فصل سوم قانون اساسی و بسیاری از اصول دیگر
آن در اجرا مغفولمانده است ،به نظر میرسد ضرورت ایجاد
یک جهش و فضای نو در زمینه حقوق مداری آشکار است.
بــه نظر نگارنده ،منشــور حقوق شــهروندی در صدد بســط
مفهومــی و نظــری قانون اساســی بویژه در زمینــه حقوق ملت
اســت .بنابرایــن به نظر میرســد این منشــور نه تنها بــا موازین
قانون اساســی بویژه آنچه که در اصل دوم و سوم قانون اساسی
مذکور افتاده ،ناســازگار نیســت بلکه صراحتاً ،در حال توســعه
مبانی قانون اساســی و نظام ارزشــی جمهوری اســامی است.
انقالب اســامی سه ارزش اساسی را در جامعه ایران زنده کرد؛
ارزش استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی .این منشور در حال
زمینهســازی برای تحقق عملی این سه ارزش بنیادین انقالب
اسالمی است.
درســت که منشور حقوق شــهروندی به چارچوبهای کلی
قانون اساســی جمهوری اســامی بویژه ســه ارزش بنیادین آن
وفادار اســت ،اما نســبت بــه آن پیشــرو ،نوگــرا و تحــول پذیرتر
اســت .از این زاویه حتی شاید بتوان منشــور را ،در صورت اجرا،
بــه منزلــه احیــا و دمیــدن روح تــازه در قانــون اساســی در نظــر
گرفت .برخی نوآوریهای منشور را میتوان چنین برشمرد:
 -۱در ماده یک این منشــور به حق حیات اشــاره شــده که در
قانون اساســی به صورت مبســوط به آن توجهی نشــده اســت.

فقــط در اصــل  ٢٢قانون اساســی به صورت کلی بیان میشــود
که حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل انسان مصون از
تعرض اســت .اینکه نگاه شما به تمامیت جسمانی و تمامیت
معنوی انســان فقط یــک نگاه امنیتی باشــد ،یک نــوع دیدگاه
حداقلــی درباره حــق حیات اســت .دیــدگاه قانون اساســی در
زمینــه حق حیــات در اصل  ٢٢حداقلــی و امنیت گراســت ،اما
منشــور حقوق شــهروندی در زمینه صیانت از حــق حیات پا را
فراتر گذاشــته و به یک نوع نگاه ایجابی توجه داشــته اســت .در
منشور حقوق شــهروندی تصریح میشــود که برای صیانت از
حق حیات ،هر شــهروندی باید امکان زندگی شایسته را داشته
باشــد .در حقیقــت حیــات مــورد اشــاره در حقوق شــهروندی
معطــوف بــه رفــاه اجتماعــی ،حقــوق و آزادیهــای فــردی،
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی است و به صرف تضمین امنیت
جانی بسنده نمیکند.
 -۲منشور در حوزههای دیگر همچون اقتصاد و فرهنگ نیز
گامهای متهورانهای را برمی دارد .منشور حقوق شهروندی در
حال گســترش دایره آزادیهای اقتصــادی و صیانت از حقوق
اقتصــادی شــهروندان ایرانــی اســت .بــه تعبیــری از یــک نوع
اقتصــاد شــفاف ،غیررانتــی ،مشــارکتی و رقابتی دفــاع میکند
و آگاه شــدن شــهروندان بــه اطالعــات اقتصــادی را حــق آنهــا
میدانــد ،حتــی دولت را مکلــف میکند که برابــری فرصتها
را بــرای همــه فعاالن اقتصــادی به رســمیت بشناســد .یکی از
عوامــل فســاد در حوزههای اقتصــادی رانت اطالعاتی اســت.
منشــور در این قســمت تالش کرده اساســاً رانت اقتصادی را از
بین ببرد و برابری در اســتفاده از امکانات و اطالعات اقتصادی
را برای همگان تسهیل کند .این در حالی است که موضع قانون
اساســی دربــاره حقوق عمومــی اقتصــادی مبهــم و متناقض
اســت و به یک معنــا اعتقادی بــه اقتصاد رقابتی نــدارد .پس،
میتوان گفت در چنین مواردی منشور نسبت به قانون اساسی
نوگراتر است.
 -۳منشــور در مــاده  ۲۰بیطرفــی دولــت در ارائــه خدمات
عمومــی را بــه رســمیت میشناســد .بــا عنایت به دینــی بودن
نظم سیاســی و حقوقی ایران این شناســایی را باید بسیار بزرگ
داشت.
 -۴دولتســازی مــدرن مســتلزم تقویــت مناســبات و
وابســتگیهای متقابــل جامعــه مدنی و دولت اســت .منشــور
در ایــن زمینــه بســیار جــدی اســت .مــواد  ۴۳تــا  ۴۶زمینههای
الزم را بــرای شــکل گیری نهادها و تجمعــات مدنی پیشبینی
کرده اســت .پیشبینی حق دادخواهی برای ســمنها ،تکلیف
نهادهــای امنیتــی و انتظامی به رعایت بیطرفــی در مدیریت
راهپیماییها و اجتماعات از نکات مهم این قسمت است.
 -۵حق دسترســی آزادانه و بدون محدودیت به فضای مجازی
و تقبیح فیلترینگ و پارازیت در ماده  ۳۳قابل توجه است.
 -۶شناســایی اصول مربوط به اداره شایسته از جمله اصول
کارآمدی ،پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و انصاف ،بیطرفی،
دوری از منفعتجویی و ...در نوع خود کم نظیر است و...
در پایــان ،میتوان منشــور را بــه مثابه تعهدنامــه اخالقی،
سیاســی ،اداری ،اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی دولــت بــه
منظــور توانمندســازی شــهروندان دانســت .ایــن منشــور در
صــورت اجــرای صادقانــه و وفادارانــه میتواند بــه حقوقمدار
شدن گفتمان سیاســت در ایران بینجامد و آرمانهای مغفول
مشــروطیت و قانون اساسی جمهوری اســامی را تحقق باشد.
تزریق روحیه شــجاعت و مطالبه گری به شــهروندان میتواند
چشــمانداز تــازهای در مناســبات دولــت و شــهروند ایرانــی
ترسیم کند.
مهمتریــن نقطــه ضعــف منشــور حقــوق شــهروندی
کاســتیهای مربــوط بــه ضمانــت اجراســت .تضمیــن فراگیر
آن مســتلزم عزم تمام قوای سیاســی و اداری کشــور اســت ،اما
تضمیــن مجریهای و بخشــی آن بــه اراده و برنامهریزی دولت
بســتگی دارد .وانگهــی ،نقــش شــهروندان فعــال و عرصــه
عمومــی را در تضمیــن ایــن منشــور نبایــد فرامــوش کــرد .مــا
شهروندان ایرانی هنوز به اقتضائات فردگرایانه و جمع گرایانه
حقوق شــهروندی تن ندادهایم .هرگاه دولت و ملت ،عمال ،در
پیشــگاه انسان کرامت محور و حقمدار متواضعانه سر تعظیم
فــرود آورنــد ،میتــوان امیدوار بــود که حیــات طیبــه مبتنی بر
شهروندمداری هم امکان تحقق خواهد یافت.
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امیرالمؤمنیــن علــی(ع) در نهــج البالغــه در مــورد فلســفه
بعثــت انبیــا جمــات زیبایــی دارنــد مثــاً خداونــد پــی در پــی
انبیــا را فرســتاده بــرای چنــد کار یکی اینکــه گنجینههــای مخفی
شــده عقــل و خرد انســانها را اســتخراج و بــارور کننــد و یکی هم
خوبیهــا و فضیلتهــای فرامــوش شــده در جامعــه را یــادآور
بشــوند .بنابرایــن تبلیغ و یــادآوری فضیلتهای فراموش شــده
خودش یک ارزش است ،یک اقدام انقالبی است.
نکتــه دوم اینکــه هنــوز تــا انتخابات ریاســت جمهــوری زمان
زیادی باقی مانده اســت ولی اگر کســی نخواهــد تبلیغ انتخاباتی
هــم انجــام دهد ،اینکــه به مــردم بگوید میخواهــم از حقوقتان
دفاع بکنم بهتر اســت یا اینکه بگوید میخواهیم شــما را محدود
کنیم؟ رســانهها باید به فصلهای این منشــور به طور کارشناسی
بپردازند.
مــا در بحــث انتخابــات ،پاســخگویی بــه مــردم ،امنیــت
فضــای مجــازی ،امنیــت زندگــی مــردم ،در نــوع برخــورد بــا
مــردم و غیــره مشــکالتی داریــم؛ ما کــه تعارف بــا کســی نداریم
آیــا مــا االن وضــع مطلوبــی داریــم؟ بلــه ایــن قوانین هســت در
قــرآن و فقــه مــا هــم وجود دارنــد امــا مهم این اســت که بــه آنها
عمل شود.
اینکــه گفته شــود چون در قوانین اســت کســی پیگیــر اجرایش
نباشــد؛ حــرف ناصحیحــی اســت؛ رئیــس جمهــوری نیامــده که
بگویــد دوبــاره قانــون وضــع میکنــم یــا قانون اساســی بنویســد!
رئیــس جمهــوری میخواهند قوانیــن موضوعه به اجــرا در بیاید
این از عجایب اســت که انتقــاد میکنند یک رئیسجمهور وزیران
خــودش را مخاطــب و مــورد مواخــذه قــرار داده کــه ایــن حقــوق
شهروندی را چرا اجرا نمیکنید و باید اجرا کنید .حقوق شهروندی
یعنــی مبارزه با فســاد ،رانت خــواری ،پارتی بازی ،رشــوه خواری،
احتــرام بــه اربــاب رجــوع،
حفــظ آزادیهای مشــروع
هنوز
مردم ،آرامش روانی مردم
انتخابات
تا
و غیــره ،اینهــا چیزهایــی
جمهوری
ریاست
اســت که روحانی از وزیران
خودش و مســئوالن کشــور
زمان زیادی باقی
خواســته اســت .بــه جــای
مانده است ولی
تقدیر و تشکر میآیند و این
در پاسخ به کسانی
مباحث را مطرح میکنند!
که می گویند آقای
ایــن از همــان مصادیقــی
خواهد
روحانی می
اســت کــه بارها گفتــهام هر
حقوق
با منشور
کار خوب ایــن دولت را یک
تبلیغ
شهروندی
عــده ســعی میکننــد بــد
جلوه دهند.
انتخاباتی کند باید
اگــر امــر بــه معــروف و
گفت اگر کسی هم
نهــی از منکــر خوب اســت
بخواهد تبلیغ
کــه واجــب شــرعی اســت
انتخاباتی بکند ،اینکه
ایــن بهتریــن مصــداق
به مردم بگوید
عملــی امــر بــه معــروف و
می خواهم از
نهــی از منکــر اســت کــه در
حقوقتان دفاع بکنم
قالــب حقوق شــهروندی،
رئیس جمهوری به میدان
بهتر است یا اینکه
عمــل آمــده و میگویــد
بگوید می خواهیم
میخواهیــم ایــن بدیهــا
شما را محدود کنیم؟
نباشد و این خوبیها باشد!
این ســخن نادرستی است
که انگیزه ارائه منشــور ،انتخاباتی بوده اســت و آخرین کالم اینکه
این منشــور بدین معنا نیســت که از ایــن به بعد قرار اســت مورد
اهتمام دولت باشد؛ بلکه از آغاز استقرار دولت ،رئیس جمهوری
پایبنــد بــه این مفــاد بوده و ســعی کــرده در دولت اجرا شــود و به
وعدهها عمل کنند.
حاال هم بهصورت یک منشور احصا کردهاند در یک مجموعه
تــا هم خود دولت بداند برنامه و خطمشــیاش چیســت و مردم
هم بدانند و از دولت مطالبه کنند.
گام اول در اصــاح امــور دانســتن حقــوق اســت؛ مــردم
بایــد بداننــد چــه حقوقــی دارنــد تــا بعــد از دانســتن مطالبــه
کننــد .اگــر مطالبــه کردنــد دولتهــا ناچــار و ناگزیــر بــه عمــل
هســتند مــا نبایــد مــردم را در بیخبــری نســبت به حقوقشــان
قــرار دهیــم .یــک عــده میگوینــد مــردم پــررو میشــوند و
مطالبهشــان بــاال مــیرود؛ خــب مطالبــات حقــی اســت و
بایــد بــاال بــرود .بنابرایــن کار ارزشــمندی اســت بــه هــر میزان
کــه ترویــج شــود جامعــه مــا بــه ســمت جامعــه بهتــر حرکت
خواهد کرد.
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