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انصاری :دولت راه مطالبه گری مردم را با منشور حقوق شهروندی باز کرد
محمد رضا عزیزی

دبیر گروه حقوقی

از زمان رونمایی و ابالغ منشــور حقوق شــهروندی شــاهد
واکنشهــای متعــددی از ســوی چهرههــای سیاســی،
حقوقی ،رســانهها و ...بودهایم ،امــا مخاطبان اصلی این
منشــور تکتک شــهروندان که ذی نفعان این منشــور به
شــمار میروند ،هســتند .در طول این چند ماه چه پاسخ و
بازخوردی را از سوی مردم دریافت کرده اید و اگر خواسته
باشیم قیاســی نســبت به دوران قبل و بعد از ابالغ منشور
داشته باشیم؛ شاهد چه اثرات و نتایجی بوده ایم؟
بــه نظرم نفس طرح موضوع یک گام ارزشــمند و بلند اســت
چون برخی از مطالبات و حقوق اجتماعی اگر از ســوی مســئوالن
نظــام مــورد اهتمام قرار نگیرد و تأکید نشــود ،ممکن اســت آرام
آرام بــه فراموشــی ســپرده شــود و شــهروندان احســاس کننــد
اهتمامی به این حقوق نیست.
اینکه رئیس جمهوری در شرایط دشوار اداره کشور داوطلبانه

و شــخصاً بیایــد و مجموعــه حقوق شــهروندی را در یک منشــور
منسجم ،احصا کرده و برشمارد و به مردم عرضه کند و اعالم کند
که دولت و شــخص رئیس جمهــوری متعهد به انجام ،پیگیری و
تحقق این حقوق اســت؛ خودش یک گام بزرگی اســت که ارزش
زیــادی دارد .نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه دســتگاههای اجرایــی
همچون وزارتخانهها ،استانداریها ،شرکتها ،مؤسسات و سایر
ســازمانهایی که در خدمت مردم هســتند؛ بهدلیل حجم باالی
کار و مشــکالت فراوان ،ممکن است بعضی از موضوعات حقوق
شــهروندی را در اولویت کاری خودشــان قرار ندهنــد یا فراموش
کرده باشــند یا گاهی از ســر غفلت نادیده گرفته و برخی از حقوق
را زیر پا بگذارند.
طــرح این مســأله نه بهعنــوان یک شــعار بلکه بهعنــوان یک
دســتورالعمل و ابــاغ از ســوی رئیس جمهــوری به دســتگاهها،
ســبب توجه جدیدی بــه این حقوق هم از ســوی مســئوالن و هم
مــردم شــده اســت .باالخــره بخشــی از نارضایتــی مردم نســبت
بــه نظــام اداری کشــور اســت و اینکه عــرض میکنم ،خــاص قوه
مجریه نیست بلکه شــهرداریها ،دستگاههای مختلف قضایی،
انتظامی ،اطالعاتی ،اجرایی و غیره را نیز شامل میشود.
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تبدیل شعار به دستورالعمل

نارضایتیهای شهروندان در امور حقوقی بهطور مشخص
چه حوزههایی را بیشتر در بر میگیرد؟
یک سلســله نارضایتی داریم از حیث برخورد با ارباب رجوع،
نحوه ارائه بموقع خدمات ،شــفافیت در موضوعات و اطالعات و
در نتیجه ســوء اســتفاده عدهای از رانتهای اطالعاتی که ممکن
است در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد.
تأخیــر در انجــام کارها کــه ضررهــای مضاعفــی دارد ،یکی از
دالیــل نارضایتی هاســت .در حوزههایی بیتوجهــی به حیثیت،
امنیت ،آبروی افراد و بیشــمار موضوعــات مختلف و متنوعی که
در حقوق شهروندی مطرح است.
ایــن ســند بعــد از رونمایــی کــه در  29آذرمــاه صــورت گرفت
بــا فاصلــه اندکی از ســوی رئیــس جمهوری بــه دســتگاهها ابالغ
شــد و در ایــن فاصلــه مجدداًطی یک یــا دو ماه بعــد از آن ،موارد
اختصاصی هر دســتگاه از متن منشور استخراج شد و طی نامهها
و دســتورالعملهای روشنی از ســوی رئیس جمهوری به تمامی
وزارتخانهها ابالغ شده است.
بســیاری از ایــن مــوارد هماکنــون جنبــه عملیاتــی پیــدا کرده
اســت؛ اصالح سیســتمها ،شفافســازی اطالعــات ،برنامههای
اجرایی و عملیاتشــان از جمله وظایفی است که باید دستگاهها و
وزارتخانهها مکتوب به رئیس جمهوری ارسال کنند.
هماکنــــــون دســتگــــاههای مختلــف کشــور در این راســتا کار
میکنند و ما در دولت نیز عملکرد آنان را رصد میکنیم.
دســتگاههــــا هــماکنــــــــون بازخوردهــای این امــر ،اقدامات،
برنامههــای آتــی و احیاناً اگــر کمبودی نیز دارند به دولت ارســال
میکنند.
همچنیــن رئیس جمهــوری به طور خــاص برای ایــن منظور
دستیار ویژهای تعیین کرده که وظیفه اصلی وی تمرکز بر نظارت
روی همین مسأله و پیگیری موضوعات است.
خوشــبختانه تاکنــون در بســیاری از اســتانهای کشــور بــرای
اجرایی شدن و آگاهسازی شهروندان از این منشور ،همایشهای
متعــددی تشــکیل شــده و بنده نیــز در برخــی از ایــن همایشها
شرکت کردهام.
در واقــع یــک تحرکــی در جامعه حقوقی کشــور شــکل گرفته
اســت و در هر اســتانی که همایشی برگزار میشــود؛ دستگاههای
رســمی حکومــت همچــون قــوه قضائیــه ،نیروهــای نظامــی،
انتظامــی و امنیتــی ،دانشــگاهها ،ســازمانهای مــردم نهــاد،
حقوقدانــان ،وکال ،کارشناســان حقوقــی و قضــات همــه شــرکت
میکننــد و در مورد ابعاد مختلف این منشــور بحــث و تبادل نظر
میکنند و شــیوهها و روشهای اجراییاش را به بحث و نقد و نظر
میگذارند.
مطلع هســتم برخی از استانها در این راستا بسیار کوشا عمل
کردهاند ،به طور مثال اســتان سمنان یکی از پیشتازان این عرصه
بــوده اســت .خوشــبختانه یک تحــرک و توجــه و اولویتــی به این
مســأله داده شــده و حتماً در ماههای آینده بعد از اینکه نخستین
گزارش رســمی عملکرد به همراه پیشنهادات از سوی دستگاهها
در قالــب زمانــی کــه در دســتور رئیــس جمهــوری بود؛ بــه دولت
فرســتاده شــد ،میتوانیم رصد کنیم و گامهای بعــدی دیگری را
برداریم.
یکی از نگرانیهایی که بیشــتر از ســوی حقوقدانان مطرح
شده این اســت که این منشــور ممکن است در وضعیت
کنونی صرفــاًهمپای عمر همین دولت باشــد در حالی که
محتوای منشــور فرادولتی و فرازمانی اســت؛ برای اینکه
الزامــات این منشــور بــه دولتهــای بعدی و قــوای دیگر
کشور تسری پیدا کند چه راهکارهایی دارید یا چه اقداماتی
انجام دادهاید؟
ســه دسته کار انجام خواهد شــد که برخی هم در دست انجام
اســت ،اول از همــه و از خــرد بــه کالن در حــال اصــاح شــیوهها و
روشهــای مبتنــی بــر تأمیــن حقــوق شــهروندی در دســتگاهها
هستیم؛ وقتی روشها اصالح شد ،برگشتن از اینها دشوار خواهد
بود.
بخشهایــی کــه در حــوزه تصــمیـمگیــــری شـخـــص وزیر ،یا
رئیس دســتگاه ذیربط یــا حداکثر هیأت دولت هســت؛ در حال
انجام است.
بــه طور مثال فرض کنید اگر یک نظامی را برای شفافســازی
در اطالعات اقتصادی و غیره در دستگاهها فعال کنیم که  -بعضاً
فعــال شــده و فعــال خواهد شد-ســخت هســت کــه دولتهای
آینده آن را به هم بزنند.
گام بعــدی اصــاح روشهــا و دســتورالعملهایی اســت که
در قالــب آیین نامهها و دســتورالعملهای مصــوب دولت بوده
اســت که شناســایی میشــوند تا اگر نقصی دارند؛ اصالح شوند و
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