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مقدمه
نگارش منش��ور حق��وق ش��هروندی یکی از 
وعده ه��ای انتخاباتی دکتر حس��ن روحانی در 
سال 1392 است که در گام نخست، پیش نویس 
آن هم��راه با گزارش صد روزه رئیس جمهور 
در آذرماه 92 از سوی معاونت حقوقی ریاست 
جمه��وری در اختیار هم��گان قرار گرفت. در 
گام دوم، دیدگاه ها و نقدهای دانش��گاهیان و 
صاحب نظ��ران پیرامون آن گردآوری ش��د و 
در گام س��وم متن پایانی منشور در دی ماه 95، 
پس از اینکه دوره نخس��ت ریاست جمهوری 
آقای روحانی رو به پایان است، رونمایی شد. 
رونمایی دیرهنگام متن منشور بیشتر این گمان 
را پدید م��ی آورد که گردآورن��دگان متن به 
بررس��ی نقدها و پیش��نهادها پرداخته و بر پایه 

آنها، متنی جدا از متن پیش نویس آشکار خواهند کرد؛ با این حال متن 
نهایی ش��ده از جهت ساختار و درون مایه چندان دور از متن پیش نویس 
نیس��ت و از ای��ن برجس��ته تر، اگر منش��ور حق��وق ش��هروندی چهره 
اعالمیه محور دارد که دارد؛ چرا باید در واپس��ین س��ال دوره چهارساله 
نخس��ت ریاست جمهوری، رونمایی ش��ود؟ در این سال پایانی، دولت 
چه فرصت و دس��تاویزی دارد تا به اجرای منشور بکوشد؟ این پرسش 
بنیادین، منش��ور حق��وق ش��هروندی را در میانه دو راه ش��عارگرایی و 
تعهدگرایی جای می دهد: دولت شعار گرا که خواسته است تنها حقوق 
بازتاب یافته در قانون اساسی و قانون های عادی را امال کند و دست کم 
برای بخشی از جامعه که بیشتر نخبگان و دانشگاهیان را در بر می گیرد، 
یک دس��تاورد تلقی شود؛ یا دولت پاسخگو که خواسته است به راستی 
به یادآوری جدی حقوق فراموش شده شهروندان بکوشد و اجرای آنها 
را پایندان ش��ود؟ برای پاس��خ به این پرس��ش در آغاز به شناخت کلی 
منشور و سپس به دو نگاه امالی دولت و انشای دولت پرداخته می شود:

منشور حقوق شهروندی به عنوان سندی بدون ضمانت اجرا ولی در پیکره یکی از تعهدهای مهم دولت 
یازدهم، در دی ماه 95 رونمایی شد. در این منشور، حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی و قانون های 
عادی و دیگر مقرره ها فهرس�ت ش�ده اند؛ با این حال متن منش�ور حقوقی فراتر از منابع قانونی کنونی 
بوده و موردهایی را پیش بینی می کند که نش�ان می دهد این س�ند، نگاهی به روز و پیش�رفته به حقوق 
شهروندان دارد. الزام آورنبودن متن و نبودِ سازوکارهای اجرا و ضمانت اجراهای آن، بازگویی حقوق 
پیش بینی ش�ده در قانون اساس�ی و دیگر مقرره ها، رونمایی از آن در واپسین سال ریاست جمهوی که 
چندماهی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 96 است، این منشور را شعاری و تبلیغاتی نشان می دهد. 
از س�وی دیگر، الزام قوه مجریه به اجرای حقوق مرتبط با این قوه، یادآوری حقوق ش�هروندانی که 
بخش�ی از آنها فراموش ش�ده با نس�بت به آنها حساس�یت فراوانی اس�ت و نیز زمینه سازی پاسداشت 
آزادی های فردی و ترازکردن آنها با امنیت ملی می تواند این منشور را به عنوان سیاستی پویا و موفق 
برای دولت معرفی کند. گزینش یکی از این رویکردهای رویارو بس�ته به این اس�ت که بررسی شود 

دولت متن منشور را امال کرده یا اینکه در پی انشای آن بوده است؟

اشاره:

دکتر حسن عالی پور*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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الف: منشور حقوق شهروندی
منش��ور واژه ای عربی و به معنای اعالمیه و فرمان اس��ت. این واژه از آن 
جهت برای بیان حقوق ش��هروندی به کار برده می شود که چهره ای دو 
پهل��و از اعالمیه ب��ودن و فرمان بودن را دارد. به هم��ان اندازه که حقوق 
ش��هروندی به آگاهی همگان می رس��د به همان اندازه نیز نیاز است که 

این حقوق همچون فرمان به اجرا برسد.
هویت منش��ور حقوق شهروندی دولت یازدهم با دو چالش روبه رو 
اس��ت: نخست اینکه متن های حقوق بشری را شهروندان می نویسند و به 
قدرت حاکم یادآوری می کنند. این متن ها بیش��تر با جنبش های مردمی 
یا دگرگونی های سیاس��ی در آغ��از در پیکره اعالمیه ها و منش��ورها و 
س��پس در چهره قانون های اساس��ی نمود داش��ته اند؛ ولی منشور حقوق 
شهروندی از سوی دولت برای پاسخگوکردن خود در برابر شهروندان 
است. باید گفت نگارش منش��ور از این جهت چالشی ندارد؛ زیرا جدا 
از اینکه س��ندهای جهانی حقوق بشر )اعالمیه جهانی حقوق بشر 1948، 
پیمان حقوق مدنی و سیاسی و پیمان حقوق اجتماعی و اقتصادی هر دو 
مصوب 1966( را دولت ها نوشته اند؛ بلکه این یک نگاه به روز و پیشرفته 
اس��ت که دولت خود را پاس��خگو کند و حقوق شهروندان را هم برای 

خود و هم برای شهروندان برای دادن و ستاندن یادآوری کند.
دوم اینکه منش��ور حقوق ش��هروندی در ایران بدون پیشینه نیست. 
پیشینه آن به بیش از یک صد سال پیش و به دوره مشروطیت برمی گردد. 
نخس��تین متن حقوق ش��هروندی را باید متمم قانون اساسی مشروطه در 
س��ال 1286 دانست. در متمم قانون اساس��ی عنوان »حقوق ملت ایران« 
آمده بود. دومین گام، پیوس��تن بدون قید و شرط ایران به اسناد جهانی 
حقوق بش��ر به ویژه اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و نی��ز دو پیمان حقوق 
مدنی و سیاس��ی و نیز حق��وق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در س��ال 
1351 بود. گام مهم و اساس��ی پس از پیروزی انقالب اس��المی برداشته 
ش��د. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در س��ال 1358 نوشته و در 
سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. در این قانون فصل »حقوق ملت« 
به برجسته ترین شکل به حقوق ش��هروندی می پردازد. در دوره نخست 
ریاس��ت آیت اهلل هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، مصوبه ای در راستای 
حفظ حقوق ش��هروندی به همه دادگاه ها و مقام های قضایی ابالغ ش��د 
که درون مایه آن برای ش��یوه برخورد ب��ا متهم و دیگر مراجعه کنندگان 
ب��ه دس��تگاه قضا بود. پ��س از آن همین متن، به چهره قان��ون احترام به 
آزادي هاي مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندي مص��وب 1383/3/15 
درآمد، که جدا از عنوان آن، پیوندی با حقوق ملت و حقوق ش��هروند 
ندارد و درون مایه آن پاسداش��ت حق��وق متهمان و مظنونان و پیش بینی 

تکلیف هایی بدون ضمانت اجرا برای دس��ت 
اندرکاران دادگستری است.

روش��ن اس��ت که تا کنون در ای��ران قوه 
مجری��ه ب��رای حق��وق ش��هروندی، ب��ه طور 
جداگانه متنی پیش��نهاد نداده است. تنها پیشینه 
آن، برنام��ه ق��وه مجری��ه در زمس��تان 1357 
برای گسترش حقوق ش��هروندان و بخشایش 
آزادی های فردی برای فرونش��اندن شعله های 
انقالب بود که چون از س��ر ناچ��اری بود، به 
فرجامی نرسید. دولت یازدهم نخستین دولتی 
است که منشور حقوق شهروندی را به عنوان 
یک س��ند و در راستای پاس��خگوکردن خود 
و دیگ��ر نهادهای حاکمیتی آش��کار می کند. 
از این فراتر، این س��ند را نه از س��ر ناچاری یا 
به بن بست رس��یدن ک��ه به عن��وان برنامه ای از 
پیش تعیین ش��ده، ب��رای ارج نه��ادن به حقوق 
ش��هروندان و زدودن فضای امنیتی در دوران 

دولت پیشین، پیشنهاد داده است.
متن منش��ور حقوق ش��هروندی در چهار 
بخش نوشته شده است: یکم مقدمه که چرایی 
متن را می گوید. متن منشور از این دیدگاه که 
»رئیس جمهور در پیش��گاه ق��رآن کریم و در 
برابر ملت ایران بر پش��تیبانی از حق، گسترش 
عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انس��انی 
افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند 
س��وگند یاد کرده است، توجیه و متن »منشور 
حقوق ش��هروندی به  مثابه برنامه و خط مش��ی 
دولت برای رعایت و پیش��برد حقوق اساس��ی 

ملت ایران« اعالم شده است.
دوم، مت��ن ک��ه 120 م��اده دارد و حقوق 
پیش بینی ش��ده در این م��واد در زیر 22 عنواِن 
»الف- حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی، 
ب- ح��ق کرامت و برابری انس��انی، پ- حق 
آزادی و امنیت شهروندی، ت- حق مشارکت 
در تعیین سرنوش��ت، ث- حق اداره شایسته و 
حسن تدبیر، ج- حق آزادی اندیشه و بیان، چ- 
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حق دسترس��ی به اطالعات، ح- حق دسترسی 
به فضای مج��ازی، خ- حق حریم خصوصی، 
د- حق تش��کل، تجم��ع و راهپیمایی، ذ- حق 
تابعیت، اقام��ت و آزادی رفت وآمد، ر- حق 
تش��کیل و برخ��ورداری از خان��واده، ز- حق 
برخ��ورداری از دادخواه��ی عادالنه، ژ- حق 
اقتص��اد ش��فاف و رقابتی، س- حق مس��کن، 
ش- ح��ق مالکیت، ص- حق اش��تغال و کار 
شایسته، ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی، ط- 
حق دسترسی و مش��ارکت فرهنگی، ظ- حق 
آم��وزش و پژوهش، ع- حق محیط  زیس��ت 
س��الم و توسعه پایدار، غ- حق صلح، امنیت و 

اقتدار ملی« آمده اند. 
س��وم، س��ازوکار اجرا و نظارت بر حسن 
اجرای حقوق ش��هروندی که تکلیف هایی را 
برای رئی��س  جمهور و دس��تگاه های اجرایی 
پیش بینی می کند. برای اجرای منش��ور، رئیس 
جمهور دس��تیار وی��ژه ای خواهد داش��ت که 
همه دس��تگاه های اجرایی برای محقق ساختن 
حقوق ش��هروندی ب��ا وی هم��کاری و نظام 
حقوقی خود را بر پایه منش��ور اصالح خواهند 
کرد. حقوق ش��هروندی به عنوان آموزه ها در 
برنامه دانشگاه ها و دیگر سپهرهای آموزشی و 
پژوهشی پیگیری خواهد شد و رئیس جمهور 
نیز »هر ساله گزارش پیشرفت ها و راه کارهای 
رفع موانع تحقق حقوق ش��هروندی را به ملت 
ارائ��ه و در ص��ورت نیاز، منش��ور را روزآمد 

می کند«.
چه��ارم، ارجاع��ات قانونی مواد منش��ور 
حق��وق ش��هروندی که ب��رای ه��ر یک صد 
و بیس��ت ماده، مس��تندهای قانون��ی الزام آور 
پیش بینی کرده اس��ت. هرچند در مقدمه متن 
آمده اس��ت: منش��ور »ش��امل مجموعه ای از 
حقوق ش��هروندی اس��ت که یا در منابع نظام 
حقوق��ی ایران شناس��ایی  ش��ده اند و یا دولت 
برای شناس��ایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها 

از طریق اصالح و توس��عه نظ��ام حقوقی و تدوی��ن و پیگیری تصویب 
لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر 
خود را معمول خواهد داشت« و این طور وانمود شده که برخی حقوق 
برای نخس��تین بار در متن منش��ور آمده اند؛ ولی در بخش پایانی، برای 
همه حقوق، مس��تندهایی آمده که نش��ان می دهد خاستگاه همه حقوق 
ش��هروندی، در قانون های الزام آور است که این منشور آنها را در کنار 
هم گرد آورده اس��ت. با این حال شیوه نگارش ماده ها به گونه ای است 
که به حقوق پیش بینی ش��ده در قانون ها و مقرره های کنونی افزوده اند و 

در جزئیات ماده ها، نوآوری های فراوانی دیده می شود.

ب: منشور در مقام گفتار
منش��ور حقوق ش��هروندی یک گفتار و از منظ��ر منتقدین یک وعده 
انتخاباتی اس��ت. وعده های انتخاباتی همیش��ه ش��کننده اند و تحقق آن 
با معیارهای روش��نی س��نجیده نمی ش��وند. ش��هروندان نیز به عادت از 
وعده های گفته شده ولی محقق نشده چشم پوشی می کنند. منشور حقوق 
شهروندی، گفتاری است که دولت آن را تدوین کرده است ولی چشم 
اس��فندیار منشور، در این اس��ت که در حد گفتار باقی بماند و به مرحله 
عمل و اقدام نرسد. روشن است که نوشتن متن منشور آن هم با منبع های 
قانونی در دس��ترس، برنامه ای چشم گیر، تأثیرگذار و کارگشا نیست. به 
ویژه آنکه، نگارش چنین متنی در دیگر دس��تگاه ها پیشینه داشته و برای 
نمونه در قوه قضائیه، معاونتی برای پیگیری حقوق شهروندی هست که 
جدا از کارآیی و کام یابی آن، نش��ان می دهد که دس��تگاه قضایی برای 
وظیفه های خود چنین معاونتی را بر پایه قانون حفظ حقوق ش��هروندی 
پی ریزی کرده اس��ت. تدوین حقوق ش��هروندی در ق��وه مجریه یک 
گام ب��ه جلو اس��ت و می تواند به آگاهی م��ردم از حقوق خود، اگاهی 
دولت مردان از حقوق ش��هروندان و ضرورت رعایت آن کمک نماید 
اما اعالم دیرهنگام آن موجب ش��د که منتقدان از آن برداش��ت ش��عار 

انتخاباتی کنند.
منش��ور در واپسین سال ریاس��ت جمهوری رئیس دولت یازدهم و 
حتی کمتر از نیم سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری 1396 رونمایی 
ش��د. چون برونداد انتخابات 1396 روشن نیست؛ در حال حاضر زمینه  
چندانی برای اجرای آن وجود ندارد؛ اما اگر ریاس��ت جمهوری آقای 
حسن روحانی دو دوره ش��ود؛ اجرای آن فرصت زمانی خوبی خواهد 

یافت اما نهادینه شدن آن به بستر سازی بنیادین نیاز دارد. 
منش��ور هرچن��د تنها ی��ک اعالمیه ب��دون ضمانت اجرا نیس��ت و 
دس��ت کم قوه مجریه را به اجرای حقوق ش��هروندی تکلیف می کند؛ 
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ولی با دو بن بست روبه رو است: نخست اینکه زیرساخت ها و بایسته های 
محقق س��اختن حقوق در دستگاه های اجرایی فراهم نیست و اراده ای نیز 
ب��رای پدیدآوردن آنها نیس��ت. اجرای این حق��وق در جایی که با قوه 
مجریه پیوند دارد؛ نیاز به فرهنگ نو، برنامه های فراگیر و سیاس��ت های 
پیگیرانه دارد که تا کنون در این راستا حتی سخنی به میان نیامده است. 
به سخن دیگر، این منشور از جهت اجرایی شدن خود نیاز به آیین نامه ها 
و مصوبه های چندی دارد که آماده س��ازی آنها نیز خود زمان بر است. از 
سوی دیگر، منش��ور یک بسته چندبعدی و چندحوزه ای است که حتی 
اجرای ناقص آن نیز به اصالح های س��اختاری و دگرگونی های بنیادین 
در دستگاه های اجرایی نیاز دارد در حالی که دولت از اجرای قانون های 
خاموش پیشین که به طور موردی در برخی از حوزه ها مقرره هایی وضع 
کرده اند، ناتوان اس��ت. برای نمونه، طبق ماده 30، حق شهروندان است 
که ب��ه اطالعات عموم��ی موجود در مؤسس��ات عمومی و مؤسس��ات 
خصوص��ی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترس��ی داش��ته باش��ند. همه 
دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطالعات غیر طبقه بندی شده 
و موردنیاز جامعه می باش��ند. این ماده برگرفته از قانون دسترس��ی آزاد 
به اطالعات مصوب تابس��تان 1388 است که یکی از قانون های مرده به 
شمار می رود. این قانون، کمیسیون آزادی اطالعات را پی ریزی می کند 
که نق��ش بزرگی در آزادی دسترس��ی همگانی ب��ه اطالعات دولت و 
نهادهای حاکمیتی و پیرو آن تأثیر بنیادین در پیکار با فس��اد دارد ولی نه 
این قانون تا کنون اجرا شده و نه کمیسیون آزادی اطالعات بنیاد گرفته 
اس��ت. وقتی دولت در اجرای یک ماده از منش��ور ناتوان است، چگونه 
می تواند یک بسته ای که حق های گوناگون را در بر می گیرد، اجرا کند.

دوم اینکه، متن منش��ور هرچند برای دس��تگاه های اجرایی تکلیف 
بر محقق س��اختن حقوق شهروندی، پیش بینی کرده ولی دارای ضمانت 
اجرا نیس��ت. ج��دا از اینکه این متن ب��رای نهاده��ای حاکمیتی دیگر، 
نمی توانس��ته تکلیف پیش بینی کند، ولی همان تکلیف های دستگاه های 
اجرایی چون با ضمانت اجرا همراه نیس��ت، به راحتی فراموش یا نادیده 

گرفته می شوند.
منش��ور همچنین گیرایی همگانی ن��دارد. ش��هروندان ایرانی متنی 
ک��ه درباره حقوق آنها اس��ت را ج��دی نمی گیرند. ج��دا از اینکه این 
مت��ن را نمی خوانن��د، برای آنها نیز از رهگذر رس��انه ها ب��ه طور فراگیر 
تبلیغ نمی ش��ود. منش��وری که همراه با آگاهی همگانی نباش��د، مطالبه 
نیز نخواهد ش��د. چون تا زمانی که ش��هروندان اجرای آن را نخواهند، 
دستگاه های اجرایی نیز گرایشی به اجرا نخواهند داشت. دولت در کنار 
فهرس��ت کردن حقوق ش��هروندی، باید ش��هروندان را به طور گسترده 

آگاه، حس��اس و خواهنده کند ت��ا این پیوند 
تنگاتنگ دولت و شهروند بنیاد بگیرد.

خرده های پیش گفته جدا از بررس��ی تک 
ت��ک ماده های منش��ور از دید حقوقی اس��ت 
ک��ه از این دید نیز خرده ه��ای فراوانی بر متن 
هس��ت؛ برای نمون��ه در همان نخس��تین ماده، 
سخن از برخورداری شهروندان از حق حیات 
اس��ت که حتی قانون اساسی نیز چنین تعبیری 
در بخشایش حق حیات ندارد و از آن مهمتر، 
از بین ب��ردن ح��ق حیات را ب��ه موجب قانون، 
ش��دنی می دان��د که ای��ن نیز پس گ��ردی در 
س��نجش با قانون اساسی است زیرا متن منشور 
باید گامی در راستای پاسداشت جان و حیات 
ش��هروندان بر می داشت که مگر در موردهای 
استثنایی مانند دفاع مش��روع یا موردهایی که 
به طور صریح در ش��رع آمده است، قانون هم 
اجازه دس��ت اندازی به حق حیات شهروندان 

نداشته باشد. 
منتق��دان و مخالف��ان دول��ت، بیش��تر آن 
را تبلیغ انتخاباتی دانس��ته اند. برخ��ی فراتر از 
این، منش��وری که برگرفته از قانون اساسی و 
قانون های عادی اس��ت را مغایر شرع و قانون 
اساس��ی می دانن��د. به گفت��ه یک��ی از فقهای 
ش��ورای نگهبان، »منشور ش��هروندي نه طرح 
بوده و نه الیحه، بلکه تبلیغات انتخاباتي اس��ت 
و از نظر قان��ون خالف ب��وده و قابل پیگیري 
است... براي نخس��تین بار است که در انقالب 
اس��المي چنین منش��وري در کش��ور به طور 
مس��تقیم به مردم ابالغ مي شود و متأسفانه قید 
و بنده��ا را برداش��ته و به قانون اساس��ي توجه 
نکرده اند... هیچگاه قانون اساس��ي نمي گوید 
ک��ه فتنه انگی��زان و اهانت کنن��دگان به اصل 
مقدسات و اس��الم آزادند؛ تا هر چه بخواهند 
به اسم آزادي بگویند... من تک تک 120 بند 
تنظیم شده در این منشور را خواندم اما متأسفانه 
یک کلمه از اصل 4 قانون اساس��ي، سخني به 
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میان نیامده است«. برخی نیز آن را توهین آمیز 
دانسته اند که سرپوشی برای ناکامی های دولت 
در پیش��برد حقوق ش��هروندان و آزادی   های 
اساسی و نگشودن درب دیوارهایی که حقوق 
و آزادی ه��ا را در تنگن��ا گذاش��ته مانند رفع 
حصر یا بی پروایی نسبت به زندانیان و آزادی 
رس��انه ها بوده اس��ت و از این رهگذر دولت 
خواسته است تا به نخبگان یا دانشگاهیان نشان 
دهد نسبت به حقوق شهروندان و رویکردهای 

انسانی توجه دارد.

ج: منشور در مقام عمل
منش��ور حقوق شهروندی جدا از اینکه حقوق 
شهروندِی متن محور را بهبود بخشاییده، بلکه 
س��ندی تاثیرگذار ب��ر عملکرد ق��وه مجریه و 
دیگر نهادهای حاکمیتی اس��ت. منشور از این 
رو وعده انتخاباتی رئیس جمهور بوده اس��ت 
که نه تنها پاس��خی طبیعی و حقوقی به فضای 
ش��کل گرفته در دولت پیش��ین بود بلکه یکی 
از پیوس��تگی های دول��ت اعتدال نیز هس��ت. 
به س��خن دیگر، یک��ی از ویژگی های بنیادین 
دولت اعتدال، در برقراری ترازمندی میان حق 
ش��هروندی و امنیت دولت است. این ویژگی 
به طور خاص می تواند با پشتوانه اصل نهم که 
دول��ت را ملزم به برقراری ت��وزان میان امنیت 
ملی و آزادی های فردی می کند، همراه باشد. 
منش��ور حقوق ش��هروندی کوشش��ی است تا 
دول��ت اعتدال بر پایه قانون اساس��ی نه امنیت 
ملی را بر ش��هروند برتری دهد و نه ش��هروند 
را ب��ر امنیت ملی. حتی امنی��ت ملی خود حق 
شهروندی به شمار می رود که در منشور نیز به 
آن پرداخته شده است. برآوردن این ترازمندی 
از س��وی رئی��س جمه��ور ب��ه جه��ت وجود 
س��ه  محور بنیادین توجیه می ش��ود: نخس��ت، 
س��وگند رئیس جمهور در پاسداش��ت حقوق 
شهروندان؛ دوم، وظیفه عام رئیس جمهور در 

اجرای قانون اساسی و سوم، وظیفه خاص رئیس جمهوری در برقراری 
توازن میان حقوق ش��هروندی و امنیت ملی. از این رو رئیس جمهور، نه 
تنه��ا باید همه نهادهای اجرایی را دیده بانی کند، بلکه باید گزارش های 
منظمی از دیگر نهادها به ویژه قوه قضائیه و نیروهای نظامی دریافت کند 
تا مطمئن ش��ود که همه نهادهای درگیر با شهروندان، به حقوق بنیادین 
آنه��ا ارج می نهند. دیده بانی رئیس جمه��ور در اجرای حقوق مقرر در 
قانون اساسی و دریافت گزارش های نقض آن از نهادهای دیگر، به هیچ 
روی نقض استقالل قوا نیست؛ چه حقوق شهروندی همچون امنیت ملی 
ارزش بنیادینی است که همه قوا و نهادها باید آن را برآورده کنند. این 
برآورده شدن نیز باید از سوی رئیس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام 

حافظ قانون اساسی و حقوق شهروندی تأیید گردد.
بع��د دیگر از اهمیت منش��ور حقوق ش��هروندی در این اس��ت که 
اج��رای بخش بزرگی از متن منش��ور با ق��وه مجریه پیون��د دارد و در 
این راس��تا نیز دس��تگاه های اجرایی به تحقق بخشی آن واداشته شده اند. 
هرچند ضمانت اجرایی برای چنین الزامی در میان نیس��ت؛ ولی روشن 
اس��ت که اگر رئیس جمهور و وزیران، اراده اجرایی کردن آن را داشته 
باشند، به تدبیرها و ش��یوه های گوناگون می توانند از ضمانت اجراهای 
اداری و اجرایی بهره بگیرند. اجرا نکردن حقوق شهروندِی پیونددار با 
دستگاه های اجرایی، در هر حال با تخلف های اداری سازگاری دارد و 
دولت قاطع و قانون گرا، از همین دریچه می تواند دست کم دستگاه های 
اجرایی را به کاربردی کردن منشور وادارد؛ برای نمونه دسترسی آزاد به 
اطالعات نهادهای اداری یا پشتیبانی از ایرانیان بیرون از کشور حتی اگر 
پناهجو باشند؛ پشتیبانی از زنان باردار و زمینه سازی برای بهره مندی آنها 
از بهداش��ت رایگان و پش��تیبانی فراگیر از نوزادان و کودکان، پشتیبانی 
از آموزش رایگان و پیش��رفته در دبستان ها و دبیرستان ها و نیز پشتیبانی 
آموزشی و پژوهشی از دانشگاها، حقوقی است که بر گردن قوه مجریه 
اس��ت؛ دستیابی به چنین حقوقی با خواس��ت رئیس جمهور و وزیرانش 
پیوند تنگاتنگ دارد که اگر اراده ای برای اجرای منشور باشد، باید همه 

سازوکارهای بایسته نیز در پیش گرفته شود.
ش��اید برجس��ته ترین نکته درباره منشور این اس��ت که متن منشور 
ب��رای دیگر نهادهای حاکمیتی نیز ال��زام معنوی پدید می آورد. هرچند 
برخی از حقوق پیش بینی شده در منشور مانند حق دسترسی به دادرسی 
عادالن��ه، زی��ر برنامه ها و سیاس��ت های قوه قضائیه یا ق��وه قانونگذاری 
جای می گیرد ولی این حس��ن منشور اس��ت که تنها به حقوق پیونددار 
با قوه مجریه نپرداخته اس��ت؛ این سیاس��ت دولت، عکس سیاست قوه 
قضائیه در آغازه دهه هش��تاد اس��ت که تنها حقوق شهروندی پیونددار 

ل
حلی

ت
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با خ��ود را در مصوبه اش گنجاند، ولی دول��ت وارونه این، همه حقوق 
ش��هروندی را پیش بینی کرده اس��ت خواه مسئول محقق س��اختن آنها 
دولت باش��د، خواه نباشد. پس در محقق ش��دن حقوق شهروندی نباید 
میان نهادهای حاکمیتی تبعیض باش��د بلکه همه آنه��ا باید در برابر این 
حقوق پاس��خگو باشند. الزام معنوی منش��ور برای دیگر نهادها تنها در 
جایی نمود دارد که قوه مجریه خود پایبند منش��ور بوده و آن را به طور 
جدی تبلیغ و اجرا کند، وگرنه اجرانکردن حقوق پیونددار با قوه مجریه 
و جدی نگرفتن آن، نه تنها متن را ش��عاری و عوام فریبانه نش��ان می دهد 
که نهادهای حاکمیتی دیگر را نیز نسبت به حقوق شهروندی پیوندار با 

آنها بی تفاوت می کند. 
پیگی��ری دولت نس��بت به این متن نش��ان می دهد ک��ه متن حقوق 
ش��هروندی تنها برای فهرس��ت کردن حق��وق و رونمای��ی از آن نبوده 
اس��ت چرا ک��ه متن منش��ور حقوق ش��هروندی در نیمه دی م��اه 95 از 
س��وی رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اس��المی فرستاده شد تا 
زمینه های تصویب آن در پیکره قانون فراهم شود. همین پیگیری، خود 
نویدبخش نگاه دولت به محقق س��اختن بخش های گوناگون منشور که 
دولت برای اجرای آنها اختیاری ندارد، اس��ت؛ چرا که اگر منش��ور به 
چه��ره قانون درآید در این صورت همه نهاده��ا و مقام ها باید پیرو آن 
باشند و به اجرای آن بکوشند. از این برجسته تر، به جهت فهرست کردن 
مستندهای قانونی برای همه ماده های متن، شورای نگهبان وارونه آنچه 
که یکی از اعضای آن بیان داش��ته، دس��تاویزی نخواهد داش��ت که از 
تأیی��د آن جلوگی��ری کند؛ زیرا متن حقوق ش��هروندی ب��ر پایه قانون 
اساس��ی و قانون های��ی گردآمده که همگی به تأیید ش��ورای نگهبان یا 

عدم مخالفتش رسیده است.

نتیجه گیری
منش��ور حقوق شهروندی از جهت درون مایه و ساختار، نوآوری ندارد. 
از ای��ن دی��د، دولت امالیی کرده اس��ت از همه قانون ه��ا و مقرره های 
ال��زام آور که به حق��وق و آزادی های فردی پرداخته ان��د. اقدام دولت 
در ای��ن فقره جمع آوری و بازقالب بندی قوانین موجود در قالب حقوق 
شهروندی اس��ت که به بازطرح گفتمان و گس��ترش آگاهی مردمی و 
دولت از مناس��بات آنها با یکدیگر کمک می کند. با این اقدام دولت به 
طور ضمنی نش��ان می دهد که چه حقوقی در قانون ها و مقرره ها هست 
ک��ه دولت آنها را تاکنون اج��را نکرده و یا اجرا نمی کند و با منش��ور 
حقوق ش��هروندی آهنگ محقق س��اختن آنها را دارد. به سخن دیگر، 

منش��ور خود بر ناکامی های گذش��ته دولت و 
دولت های پیش��ین در ای��ران گواهی می کند 
و آهنگ��ی جدی��د ب��رای عمل به قانون س��از 

می نماید. 
از س��وی دیگر برای فهم چرایی و هدف 
منش��ور باید میان قوه مجریه و رئیس جمهور 
فرق گذاش��ت. درست است که برای دستگاه 
اجرای��ی، اجرای قانون ها و مقرره های کنونی، 
نخستین وظیفه اس��ت ولی برای رئیس جمهور 
وظیفه های مهم تری در قانون اساسی پیش بینی 
ش��ده اس��ت که در باالی همه آنها پاسداشت 
و اجرای قانون اساس��ی اس��ت. اجرای قانون 
اساس��ی بر عه��ده رئی��س جمه��ور و اجرای 
قانون های عادی بر عهده قوه مجریه، مرز میان 
این دو نهاد را نش��ان می دهد. به سخن دیگر، 
رئیس جمهوری از دید حقوقی، مقامی جدا از 
رئیس قوه مجریه بوده و با محوریت جمهور یا 
مردم اس��ت که پشتیبان قانون اساسی به عنوان 
پیمان نام��ه مردم اس��ت و باید ب��ه اجرای همه 
اصول آن بکوش��د. از این دید، منشور حقوق 
شهروندی، انش��ای دولت یازدهم در راستای 
تحقق بخش��یدن مس��ئولیت رئیس جمهور در 
اجرای قانون اساس��ی اس��ت. در این جایگاه، 
هم��ه نهادها یا زیر نظ��ر رئیس جمهور ند یا در 
هماهنگ��ی با وی اقدام می کنن��د. از این دید، 
منشور حقوق شهروندی باالتر از همه تعهدها 
و وعده ه��ای رئی��س جمهور ج��ای دارد که 
ی��ک موفقیت ب��رای دول��ت یازدهم اس��ت 
زیرا محقق س��اختن حقوق ش��هروندی اجرای 
مهم ترین بخش قانون کشور یعنی حقوق ملت 
در قانون اساسی اس��ت ولی این موفقیت تنها 
جایی است که منشور به قانون و سپس به عمل 

درآید.


