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گفت و گو با شهیندخت موالوردی ،دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی
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29آذر 95که ازمنشــور حقوق شهروندی رونمایی
شــد برای نخســتین بار یــک دولــت اراده و تعهد
خود را بــرای تحقق حقوق شــهروندی به نمایش
گذاشــت .در واقــع دومیــن دولــت اعتــدال یک
قدم تحولســاز و امیدآفرین برداشت برای اینکه
بتواند آنطور که شــهیندخت موالوردی دســتیار
ویــژه رئیس جمهــوری در امور حقوق شــهروندی
بــاور دارد مســیر را همــوار کند تــا مطالباتــی که از
زمــان انقالب مشــروطه بــه بعد تکــرار شــده را در
دستور کار جدی خود قرار دهد و خود را به پیگیری
آن متعهــد بداند .امســال نیز با برگــزاری همایش
ملی نخســتین ســالگرد رونمایی از منشور حقوق
شــهروندی حساســیتها و انتظــارات نســبت
بــه منشــور حقــوق شــهروندی دو چنــدان شــد،
اینکه در حــال حاضر این منشــور از چه جایگاهی
برخــوردار اســت و حقــوق شــهروندی در کشــور
ما در چــه وضعیتی قــرار دارد محــور گفتوگوی
ما بــا شــهیندخت موالوردی اســت کــه در ادامه
میخوانید:

یکــیازمباحــثکلیــدیدرحقــوقشــهروندی
فرهنگســازی دربــاره این مفهــوم بویــژه در مناطق
نابرخــورداراســتکهگفتــهمیشــودهنــوزبرخیاز
مردماناینمناطقبهحقوقخودآشــنانیستند،چه
برنامههاییبرایفرهنگسازیبهصورتکالندارید؟
درپاســخبایدتوضیح دهمکهگاهی اینســؤالبهعنوان
یکســوءتفاهممطرحمیشــودکــهچونعنواناینمنشــور
«حقوقشهروندی»است،بنابراینفقطشاملشهرنشینان
میشــودوروستائیان،عشــایرومناطقنابرخوردارسهمیاز
آنندارند.درحالیکهاصالًبهاینشــکلومعنینیستودر
واقع «شــهروند» یک کلمه و مفهومی اســت که در دهههای
اخیــرجایگزیــنکلمــهومفهــوم«رعیــت»شــدهوازحیــث
عضویتافراددراجتماعشکلگرفتهاستنهازحیثمکان
جغرافیایــیســکونتبهمعنایشــهریــاروســتا.اززمانیکه
افراداجتماعیشدندبادولتبهمعنایحاکمیت،شهرودر
نهایت با افراد و شــهروندان دیگر رابطه دوســویهای را برقرار
کردند ،لذا این اطالق را داریم که تحت عنوان شهروند از آنها
یادمیشــود.اینکهماچهبرنامههاییداریمبایدگفتکهاوالً
برنامهریزیهــایمادرســطحکالنوملیصــورتمیگیرد؛
یعنــیبهاینمعنانیســتکهفقطشــاملپایتختنشــینان
شــودوشــاملشــهرهایکوچکیامناطقنابرخوردارنشود.
مــادرحــالحاضــردردوحــوزهنهادســازیونهادینهســازی
برنامهریــزی و حرکــت میکنیم.حــوزه نهادســازی شــامل
اقداماتســاختاریاســتکهبعضاًانجامشده،مثلتعیین
دســتیارویژهرئیسجمهــوریدرامورحقوقشــهروندیکه
متعاقــبآندرخواســتیکهماازتمــاماســتاندارانووزیران
داشتیماینبودکهدستیارویژهدرامورحقوقشهروندیخود

رامعرفــیکنندکهاالنایــناتفاقافتادهومافهرســتکامل
دستیارانرادر اســتانهاودستگاههای اجراییداریم درواقع
اینهــا رابط و هماهنگکننــده برنامهها و سیاســتهایما در
استانها و دســتگاههای اجرایی هستند .این رابطین موظف
هستند تمام برنامهها و سیاســتها را بویژه در سطح استان،
بههمین ترتیب در فرمانداریها و بخشداریها و دهیاریها
پیــادهکردهوگزارشهایمربوطــهرابهماارائهدهندوهمین
طورچالشهایفرارویخودرابهمامنعکسکنند.ازطرفی
مواردنقضحقوقشهروندیراازشهروندانیاارجاعیکهاز
طــرفمرکزصورتمیگیرددریافتکنندتــااقداماتالزمرا
برایپیگیریانجامدهندودرنهایتگزارشپیگیریهایشان
رابهمااعالمکنند.بنابراینازاینبابتجاینگرانینیســت.
اگــرمابتوانیمدراجرایبرنامهملی«اقــدام»کهاالنمراحل
نهایــی تدوین خــود را پشــت ســر میگــذارد موفق باشــیم و
بتوانیم تقسیم کار ملی را که صورت میگیرد بدرستی انجام
دهیموتکلیفهمهرادراینبرنامهروشــنکنیم،میتوانیم
امیدوار باشــیم تا در دورافتادهترین نقاط کشور این برنامهها
و سیاســتها جاری و منجر به آگاهیدهی و شناخت مسائل
ووضعیتشــودودرمطالبهگریوپرسشگریهممؤثرواقع
شــود.ضمناینکهبایدگفتباتوجهبهتحوالتشــگرفیکه
جامعــهما،بویژهدریکدهــهاخیرهمپایجامعهجهانیاز
منظر انقالبی که در فناوری اطالعــات و ارتباطات رخ داده به
خــوددیده،مااینتأثیررادرهمهمناطقشــاهدهســتیم.در
واقــعبهندرتمادرایــنمناطقباخانهوخانــوادهایمواجه
میشــویمکــهدسترســیبهموبایــلوماهــوارهوشــبکههای
اجتماعی نداشــته باشــد ،حتی در ســفری به جنــوب کرمان
ومنطقــهکپرنشــینشــاهدبودیمکهتقریبــاًخیلــیازکپرها
دیــشماهــوارهداشــتندکــهایــنمیتوانــدبــهآگاهیدهیو
کســباطالعاتبهروزشــهروندانکشــورکمکشایانیکند.
همچنینازتأثیروجودوحضورحداقلیکیدودانشجودرهر
خانوادهایدراینمناطقهمنبایدغافلبود.
درحــالحاضــرمهمترینچالشحــوزهحقوق
شــهروندیکهمنجربهحرکــتبطئیدرایــنحوزه
یشودچیست؟
م 
چالشهایپیشروفراواناستویکیدوتانیست،اوالًما
چالشهایمشترکیداریمباخیلیازکشورهایدیگر،یعنی
یک ســری چالشهــای جهانی در حــوزه حقوق شــهروندی
وجودداردکهدراینزمینهمامطالعاتتطبیقیوتبادلتجربه
برایبهرهگیریازخردجمعیبشــریرادردســتورکارداریم،
امابعضاًچالشهاییکهداریممختصجامعهایراناســت
کهممکناســتچهرهمتفاوتیازســایرجوامعداشــتهباشد.
اینگونهچالشهاازکشــوریبهکشوردیگرمتفاوتاست،ولی
عمدهترینچالشمادراینزمینهچالشفرهنگیاستیعنی
همــانمأموریتیکهمابراینهادینهســازیوفرهنگســازی
حقوقشهروندیداریمبرایاینکهآموزشاینحقوقازسنین
پایهوازدورانکودکیشروعودرونیشودتامنجربهتغییررفتار
دربزرگسالیوقبلازشکلگیریشخصیتفردشدهواعتقاد،
ایمانوباوربهاینحقوقرادرعملشاهدباشیم.دراینزمینه
باتوجهبهزمانبربودنآنقطعاًدرکوتاهمدتجوابنخواهیم
گرفــتوبایدمنتظــربروندادهــاوخروجیهــایآندرآینده
باشیم،حتیشایدیکنسلعوضشودتامابهنتیجهمطلوب
برســیم،درواقعاینشــکلازآموزشهاســرمایهگذاریبرای
آیندهاستکهبسیارهمارزشمنداست.ازطرفیبرنامهریزی
وسیاســتهایدقیقومتناســبیرانیازداریمکهبایســتههاو
ملزومــاتخــودراداردکهرایزنیهاییراشــروعکردیموهنوز
نمیتوانگفتعملیاتیشــده،ضمناینکهفراموشنکنیم
ازرونماییمنشــوریکســالوچندماهیاســتکــهمیگذرد
وبــااینحالدرپاســخبهانتظاریکهبعضاًوجــودداردوبهما
هممنتقلمیشودکهچهکردیدوچراهنوزاتفاقینیفتاده؟!
بایــدگفــتکهانتظــارواقعبینانهاینیســتکهمــادراینیک
سالوچندماهتوانستهباشــیمقدمهایجدیرابرایتحقق
مطالبــاتتاریخیانباشــتهشــدهوبرزمینمانــدهیکملت
برداریم،البتهامیدوارهستیمکهازسال97واردمرحلهاجرایی
وعملیاتیشویم،ازاینرودرحالبرنامهریزی،سیاستگذاری
ومقدمهچینیهســتیمتاباپیگیریهاییکهانجاممیدهیم
انشاءاهللچندینسندراکهبهعنوانتکلیفدرمنشورحقوق
شــهروندیبرعهدهماستتاپایانســالآمادهکنیموازسال
جدیدحرکتخواهیمکردبرایپیگیریاجرایآنتکالیف.
درنخستینهمایشملیسالگردرونماییمنشور
حقوقشــهروندیســخنانرئیسجمهورینشانگر
ارادهجدیایشانبهاجرایمنشورحقوقشهروندی

