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اگر خألیی وجود دارد تأمین شــود .اینها وقتــی به تصویب دولت
رســید اگــر در آینده هر فردی به هــر دلیلی بخواهــد انجام ندهد؛
باید آنها را لغو کند.
لغــو امــری کــه بهعنــوان حقوق شــهروندی در هیــأت دولت
تصویب شده ،کار آسانی نیست .همچنین از لحاظ افکارعمومی
نیز وقتی این امر مصوب شــده تا زمانی که تصویب شــده باشد از
دســتگاههای نظارتی همچون ســازمان بازرســی کل کشور و سایر
دســتگاههای نظارتــی مطالبــه خواهند کــرد .بنابرایــن اینها یک
تأســیسها و بنیانهایی اســت که نهادینه میشــوند یــا به تعبیر
دیگر ریل گذاریهایی اســت که صورت میگیرد؛ ناگزیر باید روی
همین ریل حرکت شود.
اقــدام ســوم قانونگــذاری اســت؛ بنده قبــاً هم عــرض کردم
لوایــح متعــدد قانونــی را در دســت تهیــه داریم و چنــد موردش
را تهیــه کردهایــم .ایــن لوایــح وقتی در مجلس شــورای اســامی
تصویب شــود ،دیگر همه ملزم خواهند بــود که به آن عمل کنند.
ضمن اینکه امیدوارهستیم که انشاءاهلل ریاست جمهوری دکتر
روحانی در دوره آینده هم تداوم خواهد داشت و پایبند به این امر
خواهــد بود و طی چند ســال آینده به گونــهای متعهدانه به مفاد
منشــورعمل خواهیم کرد که نهادینه شــود و تغییرناپذیر باشــد.
گام بعــدی که ما برداشــتهایم و در هر حال تقویت اســت تعامل
با ســایر قوا ســت .دولت بنــا دارد با قوه قضائیــه کمک و همکاری
داشــته باشــد؛ در آن بخشــی که مرتبط با آنان اســت و در راستای
توســعه عدالــت قضایــی،
افزایــش کارایــی نظــام
دولت بنا دارد
قضایــی کشــور ،تأمیــن
حقــوق شــهروندی در
با قوه قضائیه
محاکم ،بخشــی که ســهم
کمک و همکاری
دولت اســت انجــام دهد؛
داشته باشد؛ در آن
طبعــاً خــود قوهقضائیــه
بخشی که مرتبط با
هم اهتمام خواهد داشت
آنان است و در
و از قبــل هم اهتمــام کرده
راستای توسعه
بودنــد کــه الیحــه حقــوق
شــهروندی را در گذشــته
عدالت قضایی،
در حــوزه کار قــوه قضائیــه
افزایش کارایی نظام
بــه مجلــس داده بودند که
قضایی کشور ،تأمین
در قالــب یــک قانــون نیــز
حقوق شهروندی
تصویب شــده بــود .دولت
در محاکم ،بخشی
همین تعامل را با مجلس
که سهم دولت است
برقرار کــرده و مجلس هم
انجام دهد؛ طبعا
بــرای تصویــب لوایحی که
دولــت در حــوزه حقــوق
خود قوه قضائیه هم
شــهروندی ارائــه خواهــد
اهتمام خواهد داشت
کــرد اعــام آمادگــی کرده
و از قبل هم اهتمام
است.
کرده بودند که الیحه
لــذا مجموعــه ایــن
حقوق شهروندی را
انشــاءاهلل
اقدامــات
در گذشته در حوزه کار
موجــب خواهــد شــد کــه
قوه قضائیه
مــا گامــی بلنــد در تأمیــن
و گســترش حقــوق
به مجلس داده بودند
شــهروندی برداریم؛ البته
که در قالب یک قانون
بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد
نیز تصویب شده بود
شــود کــه محــدوده حقوق
شــهروندی وســیع اســت
یعنی بین وضع نرمال و ایده آل ،فاصله زیاد اســت .ما هر میزان
در جامعــه به ســمت تأمیــن حقــوق شــهروندی گام برداریم در
اصل به سمت جامعه متعالی اسالم پیش رفتهایم.
در مراسم رونمایی از منشور جای خالی مسئوالن قضایی
کامالً محســوس بود و همان موقع هم ایــن بحث مطرح
شــد که از آنجایی کــه این منشــور در یک قوه تدوین شــده
وبا قوای دیگر تعاملی نبوده ،منشــور راه به جایی نمیبرد
چون بایــد همه قوا درگیر باشــند و به یــک تفاهم و تعامل
برسند؛ این نگرانی یا انتقاد را چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعی اســت که در مراســم رونمایــی ،از قوای دیگر نباشــند
چون این منشــور را دولت و رئیس جمهوری تنظیم کرده و انتظار
هــم این بود که مراســم رونمایــی در قوه مجریه برگزار شــود ولی
عــدم تفاهم با قوای دیگر بر مفاد منشــور کمتر اســت؛ در واقع ما
عدم تفاهم نداریم .در حوزههایی که مربوط به قوه قضائیه است
مســائلی آمده که در قانون اساسی ،در موازین شرعی و در قوانین
موضوعه ما وجود دارد.
ممکن اســت این سؤال شــود که گنجاندن وظایف قوای دیگر

در منشــور حقوق شــهروندی از جانب دولت چه جایگاهی دارد؛
که باید گفت رئیس جمهوری بر اســاس قانون اساسی دو وظیفه
دارد:
یکــی رئیس قوه مجریه و دیگری مجری قانون اساســی اســت
و ایشــان بهعنــوان مقام مســئول اجــرای قانون اساســی ،تکلیف
دارند که وظایف ســایر دســتگاهها را هم در اجرای قانون اساســی
یادآوری ،پیگیری و کمک کنند.
بــه هر حال بخش عمدهای از اســتیفای حقوق شــهروندی در
حــوزه قوه مجریه اســت چون خیلی این قوه وســیعی اســت ولی
ســایر قوا هــم وظایف ذاتــی دارند که بایــد وظایفشــان را پیگیری
کننــد و البتــه میکننــد .رئیس جمهــوری بهعنوان مجــری قانون
اساســی اگــر در جایــی مشــاهده کنــد کــه قانــون اساســی نقــض
میشود؛ وظیفه دارد پیگیری کند.
بنابرایــن گنجانــدن ایــن مفــاد و مــواد در منشــور حقــوق
شــهروندی از بــاب وظیفه پیگیــری اجرای قانون اساســی اســت
و رئیــس جمهــوری هــم در بیانیه منشــور متعهد شــده به کمک
بــه ســایر قوا و با پیگیــری وظایفی کــه در حوزه حقوق شــهروندی
مربوط به سایر قوا است این منشور را اجرا کند.
فرمودیــد کــه در خصــوص منشــور حقــوق شــهروندی،
الیحهای به مجلس ارائه خواهد شــد .این به لحاظ شکلی
چگونه خواهد بود؟ آیا کل منشــوربهعنوان الیحه دولت
به مجلس ارائه میشود یا به تناســب موضوع ،مرحله به
مرحلــه و جداگانــه بــه مجلس
تقدیم میشود؟
چــون ایــن حقــوق بســیار
متکثــر و در حوزههای مختلف
متنــوع اســت ،طبعــاً در قالب
یــک الیحــه قابــل ارائــه بــه
مجلس نیست.
موضوعات متفاوتی اســت
ضمــن اینکــه بســیاری از ایــن
مواد منشــور احتیــاج به قانون
ندارد و قوانین موضوعه کشــور
است.
تجمیع آنهــا و تأکید به آنها
مــورد توجــه رئیــس جمهوری
بوده تا بتواننــد نظارت بکنند و
مواخذه و پیگیری از دستگاهها
را برای اجرا داشته باشند.
هماکنــون منشــور رصــد
میشــود و یکــی از وظایفــی
کــه بــه معاونتهــای حقوقی
دســتگاههای دیگــر داده شــده
این اســت که منشــور را از زاویه
تخصصــی مــورد ارزیابــی قرار
دهنــد و اگــر در جایــی نقصانی
در قانــون اســت آن را به دولت
منعکس کنند.
دولت یک معاونت خاص
دارد که کارشــان همین است و
رصــد ،برنامهریــزی ،مطالعه،
تحقیــق و پژوهــش میکننــد تا
هــر کجا کــه خــأ قانونی اســت
آن را در قالــب یک الیحه تقدیم مجلس کنیم و بر همین اســاس
پیشبینــی میکنــم لوایــح متعــددی را خواهیــم داشــت مثــاً
اصالحیه شــفافیت ،لوایــح تعارض منافــع ،تعیین نهــاد ملی و
حقوق شهروندی و غیره که بتدریج تقدیم مجلس خواهد شد.
آیا منشــور حقــوق شــهروندی بــه همین صــورت فعلی و
بهصــورت یکجــا الزم نیســت که بــه مجلس ارائه شــود؟
برخی از منتقــدان از جمله آیتاهلل یــزدی بهعنوان یکی
از فقهای شــورای نگهبان اظهار کرده بودند که دولت باید
همین مصوبه را هم بــه مجلس ارائه کند تا مجلس درباره
انطباق آن با قانون اساســی نظر دهد یا بهصورت الیحه به
مجلس ارائه کند و پس از آن شورای نگهبان هم تأیید یا رد
کند.
نه خیر اینچنین نیست.طبق اصل  134قانون اساسی ،برنامه
و خط مشــی دولت توســط رئیس جمهــوری با همــکاری وزیران
تهیه و اجرا میشود.
ط مشــی دولــت دکتر روحانی اســت؛
ایــن منشــور برنامه و خ 
ایــن امــر مثــل خیلــی از برنامههــای اجرایی دیگــر الزامــاً قانون

نمیخواهــد بلکــه خــط مشــی و برنامــهای برگرفتــه از قوانیــن
موضوعه فعلی کشــور از احکام قانون اساســی و الزاماتش است؛
کارهایی است که در دولت باید انجام شود.
منشــور در آن قالب تنظیم شــده و همانگونــه که عرض کردم
اگــر در جایی قانون الزم باشــد یعنــی برخی از این مواد مســتلزم
اصــاح قوانین جــاری باشــند ،مثالً در بخــش امــورات گمرکی و
مالیاتــی یا قوانین مناقصــه ،واگذاری اراضی ،معــادن و غیره اگر
نقصانــی در آنجــا ببینیم در جهت اســتیفای حقوق شــهروندی
آنهــا را برطرف میکنیم اما خیلی از جاها قانون نمیخواهد تا ما
الیحه بدهیم یا طرح باشد.
خــود این منشــور ،برنامه و خطمشــی دولت اســت و آنجایی
کــه در اختیــار خود دولت باشــد ،اجرا خواهد کــرد و آنجایی که در
اختیار قوای دیگر هســت؛ رئیس جمهــوری پیگیری خواهد کرد و
آنجایی که قانون و مقــررات جدید بخواهد از کانال خودش برای
وضــع قانون پیگیــری میکنیم ،بنابراین اشــکال آیــتاهلل یزدی
وارد نیست.
یک اشــکال دیگرهم از جانب ایشــان مطرح شــده بود که
منشــور حقوق شــهروندی خالف قانون اســت به ســبب
اینکه اصل  4قانون اساســی در هیچکدام از  120بند منشور
رعایت نشده است؟
رعایت نشــده اســت؟! این از افتخارات دولت هست که اصل
 4در همــه این منشــور لحاظ شــده اســت .اصل  4قانون اساســی،
ناظــر بر حاکمیت قوانین شــرع بــر کلیه قوانین و مقررات اســت؛
دوستانی که این را میگویند بیایند مورد به مورد بگویند که کجای
این منشور منطبق با موازین شرع نیست؟
در این منشــور بــا افتخــار مطالبی مطرح شــده که  1400ســال
پیــش که ســخنی از حقوق بشــر در جهان نبــوده ،قرآن مــا و نهج
البالغه ما علم حقوق بشر و حقوق شهروندی را برافراشته است.
عهدنامــه مالک اشــتر در نهج البالغه را ببینید و بخشــنامهها
و دســتورالعملهایی کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی(ع) بــه
کارگزارانشــان و استاندارانشــان فرمودند؛ بســیاری از آنها همین
مفاد حقوق شهروندی است.
همچنیــن بســیاری از آیــات قــرآن نیزهمیــن اســت؛ فقــه ما
عمــدهاش حقوق شــهروندی اســت .بنابراین دوســتانی که ادعا
میکنند در اینجا چیزهایی اســت که مغایر با موازین شرع است؛
خوب است آن موارد را بگویند تا ما ببینیم کدام مواد خالف شرع
است.
این اشــکال وارد نیســت ،و اتفاقاً با اینکه در  100روز اول دولت
دکتــر روحانــی پیشنویــس اولیهاش منتشــر شــد ،ولــی نزدیک
ســه ســال طول کشــید تا آرای حقوقدانان جمعآوری شــد .کمتر
موضوعــی بوده کــه اینچنین رئیــس جمهــوری روی واژه واژه آن
وقت بگذارند.
من در جلســات بودهام؛ بهعنوان مثال یکی از جلسات منشور
در روز اربعیــن برگــزار شــد که نزدیک به  7ســاعت طول کشــید و
رئیــس جمهوری یک دور دیگر مجدداًهمــه اینها را مرور کرد .در
این جلســات برخــی مواد اگر احیاناً شــبهه یا مغایرتی با مســائل
شرع و قانون اساســی داشت حذف شد و با دقت ،عبارات تنظیم
شده است.
البتــه ادعــا نمیکنیم که این منشــور وحی منزل اســت و هیچ
ایراد و اشــکالی ندارد و اعالم هم کردیم که حقوقدانان ،حوزویان
و هــر فــردی اگــر نقــدی دارد؛ ارائــه کنــد طبعــاً اصــاح و تکمیل
میشود.
ولی از دیدگاه بنده هم از زاویه دینی و هم حقوقی ،این منشور
یک مجموعه افتخارآمیزی است و اگر بخوبی به جریان بیفتد به
نظــرم وضع زندگی و تعامــل مردم با یکدیگــر ،تعامل حکومت
بــا مــردم و بالعکــس ارتقــا و پیشــرفت بســیار چشــمگیری پیــدا
خواهد کرد.
برخــی از طیفهای سیاســی مخالف دولت و رســانههای
وابســته بــه آن جناحهــا طــی چنــد وقــت گذشــته ادعــا
میکردنــد که منشــور حقوق شــهروندی مانــور تبلیغاتی
رئیس جمهوری برای انتخابات آتی اســت چون بسیاری
از این حرفها و مفاد در قانون اساسی ،قانون مدنی و سند
چشمانداز بوده و کارکرد دیگری ندارد؟
این ســؤال چنــد پاســخ دارد اول اینکه تبلیــغ کارخیر خودش
خیر است؛ ما در دین اسالم داریم که هر روزی چندین مرتبه اذان
گفتــه شــود؛ اذان یعنی با صــدای بلند تکــرار آرمانهــا و خیرات
است.
پــس نباید از اقدامات رئیس جمهوری که آمده تا خوبیهایی
کــه بــرای مــردم میخواهــد را بــه آنــان یــادآوری میکنــد،
ناراحت شد.

