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اســت چرا که میخواهیــم به مردم بگوییم شــما ایــن حقوق را
داریــد .ایــن موضــوع دو خاصیــت دارد؛ یکی اینکه شــاید مردم
از ایــن حقــوق اســتفاده میکردنــد امــا حاال بــا اطــاع از حقوق
خــود صاحب هویت میشــوند .در واقــع بین مــردم و جامعه و
حکومت ارتباط ایجاد میشــود و مردم متوجه میشــوند که اگر
امنیت دارند اگر امکانات و رفاه نســبی برایشــان ایجاد میشــود
به این دلیل اســت که حقوقی دارند .به عبارتی دیگر این منشــور
میگویــد که مردم حقوقــی دارند و دولت نیــز تکلیفی دارد .این
حــق و تکلیــف ارتباط ایجــاد میکنــد .تکلیف بــرای بخشهای
اجرایــی ،دولــت ،حکومــت و شــهروندانی که در نقطــه یک فرد
ایســتادهاند .اساساً شــهروند در نقطه ضعیف تری از حکومت و
دولت ایســتاده پس بایــد بداند که از این حقوق بهرهمند اســت
و نحــوه اســتیفای این حقــوق راهم بایــد بداند .گاهــی اما وقتی
ایــن حقــوق را به مردم گوشــزد میکنیــم تازه متوجه میشــوند
کــه تاکنــون از آن نفعــی نبرده
وبرایــش اجــرا نشــده اســت
بهعنــوان مثــال وارد یــک
دســتگاه اجرایــی شــده امــا
بــه او احتــرام نگذاشــتهاند
اینجاســت کــه مــا بایــد خــأ
حکمرانی خود را رفع کنیم.
بــا توجــه بــه اینکــه
یکــی از حوزههــای
نارضایتی شهروندان،
ادارات دولتــی اســت
بــرای رســیدگی بــه
حقــوق شــهروندان و
مراجعان دستگاههای
دولتــی چــه اقداماتی
انجام شده؟
یک اقدام بســیار خوبــی که به
تازگــی در ایــن بــاره اجرا شــد،
منشــور حقــوق شــهروندی
در محیــط اداری بــه تصویــب
شــورای عالی اداری رســید که
این شورا در مقام ایجاد قانون
و مقررات اســت و منتظر ابالغ
رئیس جمهوری هســتیم.این
قاعــده باعث میشــود حریم
خصوصــی افــراد در محیــط
اداری مورد احتــرام قرار گیرد
و شــهروندان مــورد تبعیــض
نباشــند حتی در ســاعات نماز
و ناهــار هیچ دری نباید بســته
باشــد و حتمــاً یــک نفــر بایــد
بــرای پاســخگویی بــه اربــاب
رجوع در محل حضور داشــته
باشد.
کار مردم باید در حداقل زمان
ممکــن انجــام شــود و معطل
کــردن مــردم جایــز نیســت و
اگــر چنین اتفاقــی افتاد مردم
میتواننــد بــه مراجعــی کــه
در ایــن منشــور بــه آنها اشــاره
شــده و هیأت تخلفــات اداری
مراجعــه کنند و نقض حقوق شــهروندی را اطــاع دهند که این
همان ضمانت اجرایی است که دیده شده است.
یکی دیگر از کارهایی که باید انجام دهیم شناسایی قوانین مزاحم
حقــوق شــهروندان اســت .یکــی از بهتریــن کمکهــای مــا برای
دســتیابی به این هدف و اجرای حقوق شــهروندی ســازمانهای
مردم نهاد هســتند .دولت به تنهایی نمیتواند منشور را اجرا کند
و بــر آن نظارت داشــته یا آموزش دهد .قرار اســت در هر اســتانی
یک ســازمان مردم نهاد را بهعنوان ســرگروه شناسایی کنیم تا در
امر آموزش و اجرای حقوق شهروندی با بقیه سازمانهای مردم
نهاد در کل کشور همکاری الزم انجام شود.
از دیگــر مــواردی کــه دربــاره منشــور بایــد گفــت ایــن اســت کــه
منشــور غیرسیاسی است .در حوزههای سیاســی تقریباً مردم در
آخرخــط قرار دارنــد اما در اینجا ما مردم را قبــل از هر منفعت و
گرایش سیاسی در مقام اول دیدهایم.
همچنیــن مــا بــرای قوانینی کــه در حال متولد شــدن اســت هم
فکــری کردهایــم .بنده در حــال آماده کردن متنی بــرای مصوبه

هیــأت وزیران هســتم کــه در دولــت هر مصوبــه هیــأت وزیران
یــک پیوســت حقوق شــهروندی داشــته باشــد هر الیحــهای که
میخواهــد به مجلس برود اول باید پاالیش شــود تــا ببینیم آیا
حقوق مردم را نقــض میکند یا خیر؟ بهعنــوان مثال عوارضی
کــه میخواهنــد تعییــن کنند یــا محدودیتهایی که قرار اســت
ایجاد شــود یا اضافه کــردن مرحلهای در انجام امورنخســت به
لحاظ حقوق شهروندی پاالیش شود و سپس به مجلس برود یا
مصوبه هیأت وزیران شود.
ســازوکار رصــد و نظــارت بــر اجــرای منشــور و همچنین
دریافت گزارشها از دســتگاهها در خصوص اجرای آن
چگونه است؟
اقــدام تــازه دیگــری کــه در ایــن بــاره رخ داد ایــن بود کــه رئیس
جمهوری طی یک ابالغیهای به وزیران مواد حقوق شــهروندی
مرتبط به آن وزارتخانه را برایشــان مشــخص کردند تا بر اساس
آن عمــل کننــد و گــزارش
کارشــان را نیــز به دســتیار
اساساً شهروند
ویــژه ارائه کــرده و بنده نیز
در نقطه
پس از بررسی گزارشها به
دکتــر روحانی اعــام کنم.
ضعیف تری از
البتــه تعییــن شــاخصها
حکومت و دولت
بــرای هــر وزارتخانــه در
ایستاده پس باید
مــوارد مختلــف نیــز بــا
بداند که از این حقوق
خــود وزارتخانــه اســت
بهرهمند است و نحوه
لکن ما هــم در ایــن زمینه
استیفای این حقوق
کمکهایــی را بــه وزرا
راهم باید بداند.
ارائه خواهیم کــرد .نمونه
ایــن کار دراســتانها هــم
گاهی اما وقتی
در حــال انجــام اســت.
این حقوق را به مردم
در هماهنگــی بــا وزارت
گوشزد میکنیم
کارگروههایــی
کشــور
تازه متوجه میشود
در بخشهــای دولتــی
که تاکنون از آن نفعی
و غیردولتــی اســتانها
نبرده وبرایش
تشــکیل میشــود و وزیــر
اجرا نشده است
کشــور از اســتانداران
خواســتهاند تــا نهایــت
همــکاری را بــا دســتیار
پیشنهاد خودم
ویــژه رئیــس جمهــوری
این است
داشــته باشــند .تاکنون سه
که منشور مصوبه
ســفر اســتانی به خراســان
هیأت وزیران شود
رضــوی ،گیــان و قــم
البته متنی را نیز برای
داشــتهایم کــه هــر کــدام
دولت آماده کردهام
برای یک حق شــهروندی
پایلوت شــدهاند تــا ببینند
تا منشور مصوبه شود
کــدام یــک از ایــن حقــوق
و ردپایی باقی بماند
را بهتــر اجــرا میکننــد.
اما آن را به مجلس
بهعنــوان مثــال اســتان
آنجا
نمیفرستیم .از
کردســتان منشــور حقــوق
که این منشور به شکل
زندانیــان را در حــال
یک مطالبه عمومی
کار دارد .خوشــبختانه
درآمده است
اســتانها انگیــزه خاصــی
پیــدا کردهانــد تــا در ایــن
بعید میدانم
زمینــه فعالیــت کننــد.
هیچ دولتی بخواهد
موضــوع دیگــری کــه الزم
با آن مخالفت کند
به ذکر اســت اینکه ما هیچ
نگاه انتخاباتی و تبلیغاتی
به منشــور حقوق شــهروندی نخواهیم داشــت .ما میخواهیم
حقــوق مــردم نهادینه شــود و معتقدیم هر گونه کار حاشــیهای
وموازی کاری در دولت به مردم آسیب خواهد زد.
اگر این احتمال را بدهیم که دولت آینده به فرد دیگری غیر
از دکتر روحانی برسد تکلیف این منشور چه خواهد شد؟
مــن بــا قــوه قضائیــه و مقننــه نیــز دربــاره ایــن منشــور صحبت
کــردهام و هیــچ مخالفتــی با اجــرای آن وجــود نــدارد .از طرفی
این بســتگی بــه کار ما در این مدت باقی مانــده از دولت یازدهم
دارد اگــر بتوانیــم ایــن منشــور را نهادینــه کنیــم مشــکلی وجود
نخواهــد داشــت .پیشــنهاد خودم این اســت که منشــور مصوبه
هیأت وزیران شــود البتــه متنی را نیز برای دولــت آماده کردهام
تا منشــور مصوبه شــود و ردپایی باقی بماند اما آن را به مجلس
نمیفرســتیم .از آنجــا کــه ایــن منشــور بــه شــکل یــک مطالبــه
عمومی درآمده اســت بعید میدانم هیچ دولتی بخواهد با آن
مخالفت کند اما امیدوارم همین دولت بتواند منشــور خود را در
چهار سال آینده نیز عملیاتی کند.

در مورد حقوق جدیدی که به آنها اشاره کردید و در منشور
آمده اســت ماننــد حق دسترســی به فضای مجــازی اگر
مردم متوجه نقض این حقوق شوند باید چه کار کنند؟
به طور کلی در بیشــتر ادارههای ما مانند دستگاههای مربوط به
مالیات و تأمین اجتماعی و کار ،هیأتهای رسیدگی به شکایت
وجود دارد اما مردم نمیدانند .خیلی از مردم نســبت به میزان
مالیــات هایشــان اعتــراض و شــکایت دارنــد .ایــن شــکایتها
باعث میشــود دســتگاههای اجرایی بــه اثرگــذاری کار خود پی
ببرنــد .بنابرایــن تمــام هیأتهایــی را که مرجع شــکایت مردم
هســتند شناســایی میکنیم تا بــه مردم اطالع دهیــم و در عین
حال از مردم میخواهیم بر اساس فضیلت شهروندی فقط در
جایــی که واقعاً حقی از آنها نقض شــده شــکایت کننــد نه اینکه
سلیقهای عمل شود.
البته بعضی از شــکایتها نیز مربوط به نقض حقوقی اســت که
باید در قوه قضائیه رســیدگی شــود .اگر در آنجــا نتیجه نگرفتند
بــه ما مراجعه میکننــد و ما به آنها تذکر میدهیــم و موضوع را
پیگیری میکنیم .در مورد فضــای مجازی باید ضمانت اجرای
جدیدی را پیشبینی کنیم.
با توجه به اینکه شما دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور
حقوق شــهروندی هســتید آیا ایــن تصمیــم را ندارید که
ســاختمان یا ســامانهای مجازی را به طور مشخص برای
مراجعــه مردم در نظر بگیرید تا در مواقع مشــاهده نقض
حقــوق شــهروندی در هر موردی بــه آنجــا مراجعه کنند
و بــا راهنمایــی این مرجع بــه محل دادخواهــی مربوطه
هدایت شوند؟
همزمان با رونمایی از منشــور دقیقــاً چنین اتفاقی برای ما افتاد
و مــردم بــا تماس و ارســال نامه در حجم بســیار باال یــا مراجعه
حضــوری به ســراغ مــا آمدند و ایــن کار را ســخت کــرد .اینکه ما
بخواهیــم دفتــری را برای این امر اختصــاص دهیم امکان پذیر
نیســت چرا که میلیونها نفر مشــکل کار و وام و ازدواج و مسکن
دارنــد و اگر بخواهند جلوی دفتر صف بکشــند امــکان ندارد .اما
میتوانیــم ســامانهای بــرای این منظــور راهاندازی کنیــم .البته
برای هــر وزارتخانهای بزودی ســامانهای را راهانــدازی خواهیم
کرد تا کســانی که در مراجعه به آنجا با مشکلی رو به رو میشوند
به محــل مــورد نظر هدایــت شــوند .همانند ســامانه «ســامد»
کــه در ســفرهای اســتانی بــه درخواســتهای مــردم رســیدگی
میشود.
وظیفــه رســانهها در تحقق آمــوزش حقوق شــهروندی
چیست؟
رســانهها بایــد حــرف ما را بــه مــردم منتقــل کنند .اگــر مردم
احساس هویت کنند آمار جرایم کاهش پیدا میکند .آموزش
بســیار مهم اســت اما نه در ســطح مدیران چرا کــه آموزش به
یک فرد چهل ،پنجاه ســاله خیلی دیر است درسایر کشورها به
این نتیجه رســیدهاند که بین  6تا  16ســالگی باید روی افراد کار
شــود و آموزش ببینند ما باید از مدرسه و دانشگاه شروع کنیم.
در حال حاضر در دانشگاه دو واحد آموزش حقوق شهروندی
را قرار دادهایم .در شورای مشورتی که داریم از اصحاب رسانه،
جامعه شناســان ،روانشناســان و حقوقدانان بهره میگیریم.
یکــی دیگــر از موضوعهــا آموزش فرهنگ پاســخگویی اســت
مســئوالن باید به مــردم بگوینــد در مدت زمانــی که متصدی
پســت و مقامــی بودهانــد چــه کردهاند اگــر اشــتباهی رخ داده
عــذر خواهــی کننــد متأســفانه پاســخگویی اصــاً در فرهنــگ
مســئوالن مــا جــا نــدارد .البتــه اخیــراً در مــواردی کــه دولــت
مسئولیتی داشــت در خصوص عذرخواهی یا استعفا کوتاهی
نداشته است.
اگر دررســانهها بتوانیم همه این موارد را بدرستی اطالعرسانی
کنیــم گام مهمــی در تحقــق آمــوزش حقــوق شــهروندی
برداشتهایم.
اما در پایان باید به نکته مهمی اشاره کنم وقتی رئیس جمهوری
در حقوق شهروندی دســتیار ویژه انتخاب کردهاند و مرجعیت
کار را به این مرجع ســپردهاند هر گونه مــوازی کاری در هر نهاد و
دســتگاه دیگری آســیب زا خواهد بود .موازی کاری در واقع یکی
از آســیبهای حقوق شــهروندی است .در این منشــور به شکل
خاص اشــاره شده است که همه دســتگاهها باید به دستیار ویژه
پاسخگو باشــند و از طریق این حوزه به رئیس جمهوری گزارش
ارائــه میشــود .بنابرایــن دخالت هر نهــاد دیگــری در این مورد
بــه رونــد کار آســیب میزند .چــون حقــوق شــهروندی متعلق
به ســلیقه یا گرایش سیاســی خاصی نیســت و دســتگاههایی که
حقــوق شــهروندی را برای خــود میخواهند نه اینکــه خود را در
اختیار حقوق شــهروندی قرار دهند هدف دیگری غیر از احترام
به حقوق شهروندی را پیگیری میکنند.
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