بود،آیابعدازبرگزاریهمایشتغییرواتفاقجدیدیا
حساسیتهایجدیدراینبارهایجادشد؟
تدوینوابالغمنشــورحقوقشــهروندیمهمترینوعده
رئیسجمهــوریدردولتیازدهمبودکــهباالخرهایناتفاق
افتادودر 29آذر 95ازاینمنشــوررونماییشــدونخســتینبار
بــودکــهیــکدولــتارادهوتعهدخــودرابــرایتحققحقوق
شهروندیبهنمایشگذاشــتودرواقعیکقدمتحولسازو
امیدآفرینرابرداشــتبرایاینکهبتواندمسیرراهموارکندتا
مطالباتیراکهاززمانانقالبمشروطهبهبعدهموارهتوسط
ملت ایــران و مبــارزان راه آزادی و عدالت و حق در کشــورمان
تکــرارمیشــدهرادردســتورکارجدیخــودقراردهــدوخودرا
متعهــدبداندکهمطالبــاتواینحقوقرامحقــقکند.درآن
همایشکهباشــکلمتفاوتیهمبرگزارشدرئیسجمهوری
ازابتــداتاانتهایهمایشبرخالفهمایشهایدیگرحضور
داشت،البتهپیشنهادونظرخودشانهمبودیعنیبرنامهای
کهمــاارائهدادهبودیممثلهمــههمایشهاییبودکهبرگزار
میشود،امانظررئیسجمهوریبراینبودکهدرکلهمایش
حضورداشــتهباشندوادارهبرنامهباخودشــانباشدووزیران
درحضورایشــانگزارشعملکرددهندکهحدود 10دســتگاه
انتخابشــدند.ماازدوماهقبلشــروعکردهبودیمبهگزارش
گیــری،البتهیکباردرزماندســتیاروقــتگزارشهادریافتو
جمعبندیشــدهبــود.ازطرفیمــابرایاینکهایــنگزارشها
رابهروزکنیمتادرآســتانههمایشیکگزارشجامعداشــته
باشــیممکاتبهمجددیراانجامدادهبودیمکهدرآنخواسته
شده بود دســتگاههای اجرایی اقدامات ،برنامهها ،اولویتها
وهمینطور چالشهای خود رابهما اعالمکنندو ...اماجالب
اینکــههــمقبلوهــمبعــدازبرگــزاریهمایشمــوردرجوع
دســتگاههابودیمکهچرااینفرصتبههمهآنهادادهنشــده
کــهبتواننــددراینهمایــشگزارشخــودراارائــهدهندچون
واقعاًدرزماندوســاعتهبرگزاریهمایشامکاناینفرصت
مقــدور نبود.بنابرایــن گزارشهــا را مکتوب دریافــت کردیم
االن هم در حال نهایی شــدن است؛ گزارش ملی پیشرفتها
وراهکارهــایرفعموانعتحققحقوقشــهروندیکهمطابق
منشوررئیسجمهوریاینگزارشرابایدساالنهبهملتارائه
دهــد.اینگزارشرامنتشــرخواهیمکــردوامیدواریمتاپایان
ســالپیشنویسآنآمادهشــودتــابرایچاپوانتشــاربرود.
الزمبهذکراستبعدازهمایشتوسطدفتررئیسجمهوری
صحبتهاودســتوراترئیسجمهوریکــهدرهمایشایراد
شــد،احصــاوبــهدســتگاههایذیربطجهــتپیگیــریابالغ
شــده اســت .ضمن اینکه در ابتــدای دولــت دوازدهم رئیس
جمهوریدراحکاموزیرانپیوستیراکهارسالکردهبودنددر
آن اولویتهایعمومیو اختصاصیمطرحشدهبود .دربند
سوم اولویتهای عمومی بر اجرای منشور حقوق شهروندی
تأکیدشــدهاست،کهگزارشهایدورهایآنهمبایدتدوینو
ارائهشــود،درزمانمعرفیکابینهوبعــدازآنهمبارهاتأکید
داشــتندکهمنشــورحقوقشهروندیســرلوحهسیاستهای
نکوتاهیبعد
داخلــیدولــتدوازدهــمخواهدبــود.درزمــا 
از رونمایــی منشــور هــم تصویبنامــه حقــوق شــهروندی در
نظاماداری را داریم که توســط شــورای عالــی اداری مصوب و
ابالغشــدکهاتفاقبســیارمهمیدرحوزهحقوقشــهروندی
اســت،بــاتوجهبهاینکــهبیشــتریننارضایتــیرامراجعیناز
تشــکیالتاداریونظــاماداریدارند،لذاتحققایــن 19ماده
که در این تصویبنامه مورد اشــاره قرار گرفته بسیار مهم است
کــه راهبــری آن را ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور
بر عهده دارد.اخیراًهم یک توافقنامه بین وزارت کشــور و این
سازماندرچارچوبهمینتصویبنامهبرایتوسعهمشارکت
ســازمانهای مردم نهاد جهت تأمین حقوق شــهروندان در
نظــاماداریبــهامضارســیدهکهطبقاینتوافقنامهتشــکیل
سازمانهایمردمنهاددراستانهاتسهیلمیشودوحداقل
دوسمندرهراستانیشکلمیگیردوفعالیتاینسازمانها
توسعهپیدامیکند،درامرنظارتوپیگیریحقوقشهروندان
کهاینیکابتکاریبودکهماازآناستقبالکردیمواگرکمکی
همازدستمابربیایددریغنخواهیمکرد.برنامههایدیگری
نیــزدراینچارچوبدرســازمانامــوراداریواســتخدامیدر
دســت انجام اســت ،مثــل آموزشها یــا دورههای آموزشــی
ضمنخدمتکهبرایکارکنانومدیراندستگاههایاجرایی
برگــزارمیشــوددرقالــب 14ســاعتکــه 8ســاعتمنشــورو
6ساعتتصویبنامهحقوقشــهروندیدرنظاماداریاست.
همچنیننشستهایهماندیشیدورهایوماهانهبهصورت
مستمرکهمنهمهرزمانفرصتکنمشرکتمیکنموپیگیر
هستیمتااینتصویبنامههمبدرستیبهاجرادربیاید.ازسوی

دیگرماسازوکارهایاجراییمنشورراداریمکهدرخودمنشور
پیشبینیشدهاست.بارهاازخودمناینسؤالپرسیدهشده
است که منشــور چه ضمانت اجرایی دارد ،الیحه آن را هم که
دولتنمیخواهدبهمجلــسارائهدهد،برخیفکرمیکنند
چونعنوانآنقانونهمنیست،لذابهاجرادرنمیآید؟باید
درپاســخگفتکهاوالًاکثراینموادبرگرفتهازقوانینهســتند
و ارجاعــات قانونی انتهای منشــور بــه اندازه کافی گویاســت،
یعنیقبالًدرقالباصولقانوناساســییاسایرقوانینعادی
اینمفادبهتصویبرســیدهاندوضرورتینداردکهقانونگذار
دوبارهکاریکندویکقانونرادوباربهتصویببرساند،بهقول
حقوقدانهاقانونگذارکارعبثنمیکند.چندمادهمشخص
استکهباتوجهبهفاصلهزمانیکهماازتصویبقانوناساسی
ازحدودچهلسالپیشداریمونیازهاواقتضائاتجدیدیکه
رخ نموده و در زمانتدوین قانون اساسی موضوعیت نداشته
اســت،مثلحقدسترســیبهفضایمجازیو...کهشاملآن
قاعدهنمیشــوندوموجدحقجدیدیهســتند.ضمنآنکه
اگرالزمباشدوضرورتایجابکنددرموردبرخیموادمندرج
درمنشــورحقوقشــهروندیبهارائهالیحهاقدامخواهدشــد
ومنعــیبرایایناقــداموجودندارد،پیشبینــیارائهبرنامه
اصالح و توســعه نظام حقوقی توســط دســتگاههای اجرایی
نیــزناظربراینمعناســت،کمــااینکــهاالنمعاونتحقوقی
19عنوانرابرایارائهالیحهشناساییکردهکهبایددرچارچوب
منشــوربررســیهایآنانجامشــودوپیشنویس 4عنوانبه
اتمامرســیدهکهبهکمیســیونلوایحجهتبررسیارائهشده
اســت؛اولالیحهایجادنهادملیحقوقبشــروشهروندیکه
خــوداینموضــوعیکحرکتبســیارمهمواثربخشاســت
درحوزهحقوقشــهروندیبــرایدریافتگزارشهاینقض

بهرســمیتشــناختهشــده،بعدازچهاردهههنوزملزومات
وســازوکارهایالزمبرایآنتدارکدیدهنشــدهاســتکهاالن
وزارتکشــوروشوراهایشهروروستاورودپیداکردهوبهدنبال
اتخاذتدابیرالزمهستند.
بهدستگاههااشارهکردیدآیاهمکاریالزمازسوی
دستگاههابرایارائهگزارشهاوجودداردیاخیر؟
اینجادوبحثرامیتوانمطرحکرد؛یکیدســتگاههای
اجرایی ،یعنی خانواده دولــت و قوه مجریه که در واقع دولت
اجــرایمنشــورراازخانــوادهخودشــروعکردهوطبقدســتور
رئیسجمهــوری باید دســتگاههای اجرایی و قــوه مجریه در
اینزمینهپیشقدمباشــندکهسرمشــقدســتگاههایدیگر
قــرارگیــردکــهدراینخصــوصمــامقاومتــیرانمیبینیم.
یعنی دستگاهی را نداشــتیم که زیر بار نرود و خود را مشمول
منشورحقوقشهروندینداند،قبلازهمایشملیسالگرد
رونماییمنشــورمکاتباتیرابااستانهاووزیرانانجامدادیم
کهبجــزیکیدودســتگاهکهدرحــالپیگیریاســتتاتدوین
وارســالگزارششــانهرچهســریعتربهاتمامبرســدوبهآنها
اطالعدادهشــدهکهدرغیراینصورتجایگزارشعملکرد
آنهــادرگزارشملیخالــیخواهدبود،چراکــهماموظفبه
ارائــهگــزارشوجمعبنــدیآنبهرئیسجمهوریهســتیم
تا رئیسجمهوریهم بر اســاس آن بهملــتگزارش بدهد.
آنچهمدنظرمابودوامسالاتفاقنیفتاداینبودکهماارزیابی
عملکردهارانتوانســتیمانجامدهیم،چراکهشــاخصهای
کمیوکیفیراکهطبقمنشوربایدتعریفمیشدتاابالغشود
،ابالغ نکرده بودیم بنابراین نتوانستیم عملکردها را ارزیابی
کنیم تا در آن همایش بتوانیم دســتگاه برتــر را انتخاب کنیم
کهاینکارقطعاًدرســالآیندهانجامخواهدشــد،اینیکیاز

در حال برنامهریزی ،سیاستگذاری و مقدمهچینی هستیم تا با پیگیریهایی که انجام
میدهیم انشاءاهلل چندین سند را که بهعنوان تکلیف در منشور حقوق شهروندی
برعهده ماست تا پایان سال آماده کنیم و از سال جدید حرکت خواهیم کرد برای پیگیری
اجرای آن تکالیف
حقــوقشــهروندیوپیگیریاحقــاقآنحقوقوپیشــگیری
ازنقــضنظاممنــد،کهاگرتصویبشــودوبهاجــرادربیایدما
یکنهادملیاســتانداردومشــخصیبــرایحمایتوتحقق
حقوق بشر و شهروندی در کشــور خواهیم داشت ،دوم الیحه
شفافیتاقتصادی،سومالیحهتعارضمنافعوچهارمالیحه
مسئولیتمدنیمؤسســاتعمومیکهبعدازحادثهپالسکو
یک ســری ابهامــات و ســؤاالت حقوقــی راجع به مســئولیت
مدنــیمطرحشــدکهاینالیحهدرپاســخبهآننوشــتهشــده
اســت.گفتنیاســتیکماهبعدازرونماییمنشورباامضای
رئیــس جمهــوری بــا دســتگاههای اجرایــی مکاتبــه شــده و
مــاده بــه مــاده آنچــه مرتبــط هســت بــا مســئولیتها و
مأموریتهــای دســتگاههای اجرایــی بــه آنهــا ابــاغ شــد و
درخواستشدهبرنامهاجراییتفضیلیخودراارائهدهندواگر
الزممیبینندراجعبامادهیاموادیکهمرتبطبامسئولیتشان
هســتالیحههمپیشــنهاددهند.مــوردیاینپیشــنهادهارا
دریافتکردیمواالندرمرحلهجمعبندیهستیم،بنابراین
برایارائهالیحهراهبازاســتومجلسهمهمیشــهدســتش
باز بــوده و میتواند طــرح ارائه دهد ،از طرفی االن فراکســیون
حقوقشــهروندیهمدرمجلستشــکیلشــدهکهمیتواند
بــااتکایبهایــنظرفیتبرنامههــایمشــترکیراپیشببرد.
باید گفت که بعد از برگزاری همایش ،با حساســیت بیشتری
مباحث پیگیری میشــود ،آگاهی بیشتری در جامعه نسبت
بــهجایگاهمنشــوروجدیــتدولــتوارادهرئیــسجمهوری
برایتحققمنشــوربهوجــودآمده،بویژهدرحــوادثاخیرکه
شــاهدبروزاعتراضاتیدرجامعهبودیموخألهایمربوطبه
بیان مطالبات و احقاق حقوق شهروندی بیشتر خود را نشان
دادکهســعیمیکنیمبرایپرشدنخألهاورفعچالشهایی
کــهوجودداردقدمهایــیمؤثربرداریم.مثــاًمیتوانبهنبود
مــکانخاصیبــرایانجامتجمعاتواعتراضاتورســاندن
صدایمردمدرقالباعتراضاتمدنیاشــارهکردکهب اوجود
پیشبینیهاییکهدرقانوناساسیبرایبهرسمیتشناختن
حقاعتراضشــدهودرمنشورحقوقشهروندیهماینحق

برنامههای راهبردی ماســت که خود منشــور هم پیشبینی
کرده اســت کــه معاونت حقوقــی رئیس جمهــوری در حال
تدویــنشــاخصهایکمــیوکیفیپایــشورصــدوارزیابی
عملکرددســتگاههااســتوبــزودینهاییخواهدشــد.یک
بحث هم برمیگردد به همکاری با ســایر قوا که هنــوز ما وارد
اینحیطهنشدهایمکهازسایرقواگزارشگیریداشتهباشیم،
درحــالحاضرنحوهوســازوکارتعاملباســایرقوارابررســی
میکنیــمچراکهنیازمندایــنتعاملوهمافزاییهســتیمتا
بتوانیــممجموعهحقهــایمندرجدرمنشــورراجامهعمل
بپوشانیم .البته این همکاری در ســطوح مختلف وجود دارد
مثــلمعاونتهــایقــوهقضائیــهوســعیمیکنیــمازهمه
ظرفیتهااســتفادهکنیم،البتهنیازبهیکســاختارهدفمند
هم هست که این هماهنگیها و همکاریها را نهادینه کند تا
در صورت جابهجایی دولتها و تغییر رویکردهای منشــور و
پیگیریمطالباتمربوطبهآنازدستورکارخارجنشود.
بهعنواندســتیارویــژهرئیسجمهــوریدرامور
حقوقشــهروندی،وضعیتحقوقشهروندیرادر
جامعهچگونهارزیابیمیکنید؟
خیلیجایکارداریمتابهآنافقوچشماندازکهدرمنشور
حقوقشهروندیترسیمشدهبرسیم.خبمنشوریککلیات
وچشماندازیازحقوقشهروندیدرتیررسماقرارمیدهد،
امابرایرســیدنبهآنافقمانیازبهنقشــهراهداریمکههمین
برنامههاییکهذکرشــدمیتواندمارابــهاینافقنزدیککند،
بویژهدربحثآموزشوجریانسازیوترویجوظرفیتسازی
کههنــوزازهمهظرفیتهابهرهمندنیســتیموچارچوبهای
مشارکتماهنوزشکلالزمرابهخودنگرفتهاست،کهمیتواند
درارتقایشاخصنشاطوامیداجتماعیهمبسیارمؤثرباشد.
درحالیکهدرشرایطحاضروباتوجهبهوضعیتنگرانکننده
این شاخص و ســایر شــاخصهای مربوط بهتوسعه انسانی و
پایدار،اینیکالزاماســتنهاختیارکهبایدبابرنامهیزیواقع
بینانه و درست انواع فاصلههایی که وجود دارد و بهمرور جنبه
گسستووگسلوشکافبهخودمیگیردراکاهشداد.
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