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رئیــس جمهــوری در بیانیــهای کــه در مراســم رونمایــی از منشــور
حقوق شــهروندی قرائــت کرد ،اعالم کــرد که به منظــور پیگیری در
اجرای منشــور حقوق شــهروندی دســتیاری ویژه را تعیین میکند.
این دســتیار ویــژه «دکتــر الهام امیــن زاده» اســت که پیــش از این
مســئولیت معاونت امــور حقوقی ریاســت جمهــوری را بر عهده
داشــت .امینزاده در مسئولیت پیشــین خود که همزمان باآغاز به
کار دولــت یازدهم برعهده گرفــت نیز مأموریــت و دغدغه تدوین
منشور حقوق شــهروندی را داشت .دستیار ویژه رئیس جمهوری در
ت وگو با ویژه نامه پایان ســال روزنامه ایــران از راه رفته و کارهای
گف 
انجام شده در اجرای منشور حقوق شهروندی میگوید و مروری هم
بر برنامههای پیش رو دارد.
بهعنوان دســتیار ویژه رئیــس جمهــوری در امور حقوق
شهروندی پس از رونمایی منشــور حقوق شهروندی چه
اقدامهایی تاکنون در این باره انجام دادهاید؟
در خود منشــور حقوق شــهروندی برای دســتیار ویژه مجموعه
تکالیفی ترســیم شــده اســت که از جمله آنها ارائه برنامه و خط
مشــی برای اجــرای منشــور اســت .البته تا قبــل از اینکــه رئیس
جمهــوری ایــن حکم را بــه بنده ابــاغ کنند و در همــان زمان که
بهعنــوان معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری انجــام وظیفــه
میکــردم مشــغول برنامهریــزی بــرای این منشــور بودیــم .در
همین زمینه نیز نخست به آسیب شناسی پرداختیم تا ببینیم از
چه مشکالتی رنج میبریم آیا مشکالت جامعه و شهروندان ما
سیاسی است یا اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی؟
در افــکار ســنجیهای مختلفی کــه انجــام دادیم به آماری دســت
یافتیم و ســپس به ایــن نتیجه رســیدیم که باید در رابطــه با حقوق
شــهروندی هم اطالعرســانی کنیم هم آموزش دهیم .این منشور
در واقــع اعالم و تبیین حقوقی بود که مردم از آن بهرهمند هســتند.

ســؤالی کــه همه میپرســند این اســت که اگــر این حقــوق در قانون
اساســی بود چه لزومی داشــت که در منشــور بیاید؟ بایــد گفت این
منشــور شکلی تشــریحی و گســترده از قانون اساسی اســت .آنجا در
فصل ســوم از اصــل  19تــا  42حقوق ملت بیان شــده اســت ،اما در
منشــور بــه یکســری حقوق جدیــد مانند حق دسترســی بــه فضای
مجازی که در ســال  58وجود نداشت یا به لوازم حق دسترسی آزاد
به اطالعات به شــکل جزئی و اجرایی پرداختهایم  .یک منشــور سه
قسمت دارد نخست بیانیه رئیس جمهوری است ،بخش دوم 120
ماده است که  22حق و چندین تأکید در آن آمده است و در انتها نیز
ارجاعاتی وجود دارد که نشان میدهد این حقوق در کدام قانونها
آمــده اســت ومــردم میتوانند ضمانت اجــرای بســیاری از حقوق
مندرج در منشور را پیداکنند.
اغلب ســؤال میشــود که ضمانــت اجرای این منشــور
چیســت و چرا این منشــور به مجلس نمیرود تا قانونی
شود؟
پاســخ ما این اســت که وقتی بند بند این منشور در قوانین موجود
ما هست ضرورتی ندارد به مجلس برود اما بحث اجرایش مهم
اســت .بــرای اجرای این منشــور نخســت باید برای دســتگاههای
اجرایی اطالعرســانی کنیــم .یکی از مســائلی که باعــث مباهات
دولــت یازدهــم اســت اینکــه دولــت از خــودش شــروع و تکلیف
بســیار ســختی بــرای خــودش ایجــاد کــرده اســت کــه اگــر آقــای
دکتــر روحانــی در دولــت آینده نیــز حضور داشــته باشــند در این
 8ســال میتــوان گفت به طــور حتم یک اتفاق مهمــی در حقوق
شــهروندی رخ خواهد داد .از زمان مشــروطه ما شــاهد بودیم که
مؤلفههــای مهــم حقــوق شــهروندی از جملــه کرامــت و آزادی
و برابــری و عدالــت مــورد توجه بوده و حقوق بشــر هــم بر همین
اســاس برابــری ،آزادی ،عدالــت و انصاف اســتوار اســت و باعث
افتخار اســت که بگوییم این منشــور نیز بر پایه همان مؤلفهها بنا
شــده است .آقای دکتر روحانی این منشــور را بر اساس اصل 134
قانون اساسی که میگوید رئیس جمهوری میتواند برای رعایت
و پیشبرد حقوق اساسی ملت برنامه و خط مشی تعیین کند تهیه
کــرد .تا قبل از این اصل  ۱۳۴مختص برنامههای  5ســاله بود ولی

میتــوان برنامههــای دیگری هم داشــت کــه این منشــور یکی از
آنهاست .اینکه مردم بتوانند در بیان نقد و نظراتشان آزاد باشند
و دســتگاههای اجرایــی بــا مردم عادالنــه برخورد کننــد و رعایت
انصــاف در محاکمی کــه دادخواهی میکنند مد نظر بوده اســت
البته دادخواهی فقط به قوه قضائیه مربوط نمیشــود بلکه ما در
قوه مجریه هم دادخواهی داریم.
آیا این منشور برای قوه قضائیه هم تکلیفی ایجاد میکند؟
ما در کشور سه قوه مستقل داریم .بر اساس اصل  57قانون اساسی
تفکیک قوا محترم شــمرده شــده اســت .ما نمیتوانیــم برای قوه
قضائیــه تکلیــف تعیین کنیــم و بالعکس ،اما از آنجا که بر اســاس
اصل  113قانون اساســی ،رئیــس جمهوری مســئول اجرای قانون
اساســی اســت میتواند برای اجرای قانون اساســی هــر جا که الزم
دانســت به قوای دیگر در صــورت نقض تذکراتی بدهــد .بنابراین
رئیــس جمهــوری میتوانــد در حوزه اجــرای قانون اساســی نقش
آفرینی کند و این اهمیت نقش رئیس جمهوری را میرساند .پس
مــا نمیتوانیم بگوییم بر اســاس اصــل  113فقط قــوه مجریه باید
قانون را اجرا کند چون ذاتاً اجرای قانون اساسی به عهده قوای سه
گانه و همه ارکان حکومت و همه افراد ملت است.
به نظر شما راه تعامل دولت با قوه قضائیه باز است؟
امیــدوارم .البتــه اگــر مــا در قــوه مجریه بدرســتی عمل کنیم ســایر
قــوا نیز پــای کار خواهند آمــد .پیشبینی من این اســت کــه اگر این
کارموفق شود و بتوانیم بهعنوان یکی از مصوبات مجمع تشخیص
مصلحت نظام که برای هر ســه قوه الزام آور است آن را به تصویب
مجمع برســانیم دیگر مشــکلی نخواهیم داشــت اما تا قبــل از این
اتفــاق با یک روحیه تعاملی پیش میرویم .در واقع در حال حاضر
فضایی ایجاد شــده که قوه قضائیه نیز ایــن تعامل را با دولت دارد.
از ســوی دیگر با نماینــدگان مجلس نیز مکاتبه کرده و خواســتیم تا
مالحظات حقوق شــهروندی را در قوانینی که تصویب میکنند مد
نظر قرار دهند و آنها نیز اعالم آمادگی کردند.
در بحــث اطالعرســانی و آمــوزش چه کارهایــی انجام
شده است؟
مهمترین کار ما نخســت اطالعرســانی و ســپس آموزش مردم

