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حقوق شهروندی
حمید رحیمینژاد

*

روز دوش��نبه در همای��ش قانون اساس��ی و
حقوق ملت با حضور رئیسجمهور از «منش��ور
حقوق ش��هروندی» رونمایی شد .دکتر روحانی
در این همایش درباره این منشور گفتند« :دولت
یازدهم با رونمایی از حقوق شهروندی میخواهد
ع��زم خود را برای اجرای حقوق ش��هروندی به
نمایش بگذارد ».و به این وس��یله انتشار منشور
حقوق شهروندی را نشانگر عزم دولت و احتماال
گامی اساسی در جهت اجرای حقوق شهروندی
دانس��تند .این حجم توجه دولت نسبت به این
س��ند و ارزشگذاری و تعریف از آن این س��وال
را برای نویسنده ایجاد میکند که مگر «منشور
حقوق شهروندی» چه اثر و جایگاهی دارد؟
اساس��ا باید ای��ن س��وال را از دولت محترم
پرسید :منظور از «منش��ور حقوق شهروندی»
چیست؟ نگارنده به عنوان دانشجوی حقوق به
یاد ندارد در سلس��له مراتب هنجارهای حقوقی
نظام جمهوری اسالمی ایران مفهومی با عنوان
«منش��ور» وجود خارجی داشته باش��د ،از این
نظر به طور کلی ماهیت حقوقی این سند محل
خدش��ه اس��ت .در واقع در هر نظام حقوقی هر
س��ند حقوقی با توجه به محل تصویب و شأن
آن جایگاه خاصی در سلس��له مراتب هنجارها
دارد و عنوان خاصی چون قانون اساسی ،قانون
ع��ادی ،آییننام��ه و ...بر آن ص��دق میکند اما
هیچچیز درباره جایگاه منشور حقوق شهروندی
روش��ن نیست و حتی قابل انطباق بر هیچکدام
از هنجارهای حقوقی نظ��ام حقوقی جمهوری
اس�لامی ایران نیز نیس��ت به ای��ن دلیل که نه
محصول مجلس خبرگان قانون اساسی است که
قانون اساسی باشد ،نه مصوب مجلس است که
قانون عادی باش��د ،نه طبق اصل  138مصوب
هیات وزیران ،یک وزیر یا هیاتهای متشکل از
چند وزیر است که آییننامه یا تصویبنامه باشد
و نه حتی طبق تعاریف موجود بخشنامه است!
دکت��ر روحانی خود با اذعان به این نکته و در
تالش برای توجیه ماهیت حقوقی منشور گفتند:
«منشور حقوق شهروندی ،قانون اساسی نیست
اما این منش��ور راه را ب��رای اجرایی کردن قانون
اساسی تسهیل میکند .منشور حقوق شهروندی،
قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی هم با این
قوانین ندارد .منشور حقوق شهروندی در اجرای
اصول  113و  134و  121قانون اساسی است».
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پيروز قطعي انتخابات با نسبت آراي باال مشخص شد!
محمد زعیمزاده

 -1ب��ه تعبيرهانتينگت��ون
روزنه
ميتوان  2متغير يا  2شاخص
را برای سنجش ميزان توسعه سياسي يك جامعه
در نظر گرفت؛ نخست متغيرهاي پيامدي كه به
تعبير «لوسين پاي» با ميزان پاسخگويي يك نظام
سياسي به مطالبات مردمي سنجيده ميشود و
ديگري «متغيرهاي فرآين��دي يا روندي» كه با
ميزان مشاركت مردمي و رقابتپذيري انتخاباتها
متر ميش��ود .درباره ش��اخص اول بحث بسيار
اس��ت و ميتوان با ساختن مولفههاي متريك و
ش��اخصهاي كمي ميزان توفيق يا عدم توفيق
يك نظام سياس��ي از جمله جمهوري اسالمي را
اندازه گرفت اما درباره شاخصه دوم ميتوان گفت
در 4دهه بعد از انقالب ،فرآیند توس��عه سیاسی
مرحله به مرحله طي ش��ده و توسعه سیاسی ما
در حال حاضر با توس��عه سیاسی دهههای اول و
دوم انقالب حتماً متفاوت اس��ت .در قوه مجريه
چپ و راس��ت و ليبرال و كارگزار و عدالتمحور
به ساختمان پاستور سرك كشیدهاند ،نهادهاي
تقنيني و نظارتي چون مجلس ش��وراي اسالمي
و ش��وراهاي شهر و روستا كما بيش پا گرفتهاند
و س��رجمع ميتوان گفت نظام یک روند مثبت
و رو ب��ه تکامل را طی کرده اس��ت ،اما حتما در
مسير رقابتي بودن انتخابات ،نارساييهايي وجود
دارد و حال سوال اينجاست :ريشه اين نارساييها
كجاس��ت؟ ايراد از تودههاي مردم است يا مساله
س��ازوكارها و روندهاس��ت يا موض��وع ،موضوع
نخبگان و كنشهاي آنهاست؟
 -2حتم��ا درب��اره تودههاي مردم پاس��خ منفي
است .مردمي كه ثابت كردهاند حتي در شرايطي
كه نارساييهاي اجرايي در كشور هم وجود دارد
راه صن��دوق و دموكراس��ي را انتخ��اب ميكنند
و س��بب تغيير در روندها ميش��وند حتما نقطه
چالشزای پروس��ه دموكراسي در كشور نيستند
يا در اين چالش كمترين نق��ش را دارند .روندها
ه��م كه امری توافقي اس��ت ك��ه اتفاقا با منطق
سازگار است و توسط نخبگان به مردم پيشنهاد
ش��ده و اتفاقا از همين مس��ير ه��م قابل ترميم
اس��ت ،پس بهزعم نگارنده آنچ��ه مانع تحقق و
پيش��رفت كامل دموكراس��ي متعهد در كش��ور
اس��ت «عملکرد بخشي از نخبگان جامعه» است
كه اتفاقا عموما هم مس��تفرنگ هستند و كباده
ليبرال -دموكراسي ميكشند.
حقیقت اين اس��ت ك��ه تجربه ثاب��ت كرده
نخبگان کشورمان به قواعد و مناسبات سیاسی تن
نمیدهند یا صداق��ت الزم را در برخورد با قواعد
و مناسبات سیاس��ی و قواعد بازی سالم سیاسی

ندارند .این عنصری اس��ت که اج��ازه ورود ما به
سطح باالتر دموکراسی را نمیدهد.
مث ً
ال در اتفاقات سال  88دو متغیر «مشارکت
مردمی باال» و «رقابت» را داریم اما نتیجهای مانند
فتنه را شاهدیم و کسانی که این حوادث را بهوجود
آوردند ،همین نخبگان سیاسی هستند؛ کسانی که
حاضر به رعایت قواعد سیاسی نیستند و به جاي
صندوق انتخابات راه خيابان را به مردم پيشنهاد
ميدهند.
 -3اگر  7س��ال قبل يك كاندي��داي انتخابات،
نابخردانه ش��ب برگزاري انتخاب��ات در حالي كه
هنوز صندوقها باز نش��ده ب��ود جلوي دوربينها
گفت «پيروز قطعي انتخابات با نسبت آراي بسيار
اينجانب هس��تم» و  8ماه مملكت را به آش��وب
كشيد و تمام دشمنان قسم خورده اين مملكت
و انقالب را متحد و دش��من را انگيزهمند كرد كه
حاال تحريمهاي اقتصادي به ثمر خواهد نشست
و هزينهه��اي بس��ياري به كش��ور تحميل کرد،
ام��روز هم معاون رئيسجمه��ور ،فردي كه خود
را حقوقدان ميداند و كار امنيتي و سياس��ي هم
كرده است 6 ،ماه قبل از برگزاري انتخابات صريحا
ميگويد« :پیروزی روحانی قطعی است ».حضرت
استاد احتماال نيازي به توضيح هم نميبينند كه
بگويند واقعا چنین تضمینی از کسی که مجری
انتخابات است و در ضمن حقوقدان نیز هست چه
معنایی میتواند داشته باشد؟ ايشان كار سياسي -
امنيتي هم كردهاند و احتماال به پيامدهاي چنين
فرمايشي آگاهند و ميدانند هم در جبهه رقيب و
هم در س��طح بينالمللي اين حرف قطعا فراتر از
يك ارزيابي انتخاباتي و يك مصاحبه مطبوعاتي
فهميده ميشود و ميتواند سوءظنهاي بسياري
را برانگي��زد ،پس چرا چنين بيپروا از غيب خبر
ميآورند؟
 -4هفته گذش��ته بود كه يك��ي از وزراي جناب
روحان��ي هم كه اتفاقا س��كاندار ي��ك وزارتخانه
با گ��ردش مالي ب��اال و ب��ا اب��زار و ادوات جدي
در س��اماندهي اف��كار عموم��ي هم هس��ت به
س��ياق اس�لافش در دوره كارگزاران كه خواهان
مادامالعمري رياس��تجمهوري عاليجنابان شده
بودن��د ،در يك همايش حزبي ش��ركت كرد و به
س��بك فرماندهان حزب بع��ث و هيات حاكمه
كرهشمالي  6ماه مانده به انتخابات تكليف همه را
روشن كرد ،پرده برانداخت ،قصه را از آخر تعريف
كرد و صريحا گفت هركسي از هر گروه و جناحي
در مقابل روحاني كانديدا ش��ود هدفش تخريب
روحاني است!
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از فیش نجومی تا تغییر دکوراسیون اتاق دهیاری

دو بهعالوه دو بزرگتر از چهار
میکائی�ل دیان�ی« :فرهنگ
نگاهامروز
س��ازمانی» یک��ی از پایههای
اصلی در نظام مدیریت معرفی میش��ود که بخش
عم��دهای از رواب��ط و ضوابط مبتنی بر آن ش��کل
میگی��رد تا آنجا که حتی خ��ارج از چارچوبهای
قانونی و چارت رس��می در ساختارهای غیررسمی
س��ازمان نیز نفوذ دارد .فرهنگ س��ازمانی به شما
میگوید نس��بت خود را با رئیس خود و مرئوستان
چگون��ه تنظی��م کنی��د .در س��ازمان جایگاهها و
ضوابط و روابط را همین فرهنگ س��ازمانی تعریف
میکن��د و در این میان نقش مدیران س��ازمان در
فرهنگ سازمانی چه در س��ازمان رسمی و چه در
س��ازمانهای غیررسمی ش��کل گرفته در سازمان
رسمی تعیینکننده است و اساسا این مدیریت ارشد
است که با تعیین ضوابط و اجرا یا عدم اجرای آن به
زیردستان این مساله را القا میکند که چقدر به این
تعهدات پایبندی نشان دهند!
این را میتوان در یک مثال ساده نشان داد؛ تصور
کنید مدیری در یک ادارهای خود را مقید کرده است
هر روز ساعت  6:30یعنی یک ساعت زودتر از ساعت
کاری در اداره حاضر شود و همواره یک ساعت بعد
از ساعت کاری نیز به امور رسیدگی کند و آخرین
فردی باشد که از سازمان خارج میشود؛ این رفتار
مدیر همه کارمندان را در قاعدهای قرار میدهد که
صبح زود س��ر کار بیایند ،چرا که مدیر از صبح زود
سر کار است .یا به مثال دیگری توجه کنید؛ هنگامی
که مدیر سازمانی کوچکترین اتاق موجود را برای
اداره ام��ور انتخاب میکن��د و از اتاقهای بزرگ و
پرطمطراق خودداری میکند و با ماشین شخصی
خود و بدون راننده ش��خصی به اداره میآید ،اساسا
این رفتار او الگویی است برای دیگر افراد سازمان که
چگونه مناسبات خود را رعایت کنند.
همین فرهنگ س��ازمانی اس��ت که الگویی از
مدی��ران موف��ق را در زندگی و رفت��ار فرماندهان
دفاعمق��دس در اختیار ما قرار میده��د؛ آنجا که
آنها به عنوان نخس��تین نفر برای رزم آمادهاند و به
عنوان نخستین نفر به خط دشمن میزنند؛ همان
چیزی که سردار قاسم سلیمانی از آن به عنوان فرق
بی��ن «بیا» و «برو» ی��اد میکند و میگوید« :یکی
از ویژگیه��ای جنگ ما ک��ه نابرابریها را کنار زد،
ابتکاراتی بود که در صحنه دفاعمقدس اتفاق افتاد.
ف��رق ما با ارتشهای کالس��یک دنیا در یک کلمه
بود؛ اگر بخواهیم فرق حاج احمد متوس��لیان ،حاج
همت و فرماندهان گردان ش��هید را با یک فرمانده
کالس��یک ارتش دنیا عالوه بر موضوعات معنوی و
رفتاری بدانیم ،کلمه «بیا و برو» بود؛ یعنی فرمانده
ما در صحنه جنگ میایستاد جلو و میگفت« :بیا»

آدمیزاد
بهکجا میرود؟!
حسین قدیانی

حمایت باورنکردنی رسانههای آمریکایی
از ترور سفیر روسیه

جیشالفتح:

يادداشتامروز

اما فرمانده کالسیک میایس��تد عقب و میگوید:
«برو» .ایستادن در جلو و گفتن «بیا» تأثیرات زیادی
داشت و فداکاریهای بزرگی را آورد .وقتی فرمانده
میگف��ت« :بیا» ،نقش آن فرمانده مانند یک ملکه
زنبور عسل بود لذا تمام زنبورهای عسل دور او جمع
میشدند» .همین مساله در ساختار مدیریتی کشور
در زمان جنگ نیز حاکم بود که در هنگامه سختی
و فش��ار اقتصادی مدیران آخری��ن نفری بودند که
حقوق دریافت میکردند و حتی حقوقش��ان بعضا
از زیردستان نیز کمتر بود .بادامچیان روایت پرداخت
حقوق توس��ط ش��هید رجایی را اینگونه میگوید:
«وقتی رجایی رئیسجمهور ش��د حق��وق خود و
کابینه را که تا قبل از آن  20هزار تومان بود4600 ،
تومان در نظر گرف��ت و گفت اینکه رئیسجمهور
چون رئیسجمهور اس��ت باید بیشتر از وزرا بگیرد
مورد قبول نیست».
حاال تصور کنید داس��تان بر خالف این مس��یر
پی��ش رود .مدیر هر روز آخرین نفر س��ر کار بیاید!
بزرگترین اتاق را ب��رای خود انتخاب کند و اتاقی
مجلل را ب��رای اداره س��ازمان تحت مدیریت خود
طراحی کند! از ماشین شخصیاش استفاده نکند و
یک خودروی تحت خدمت لوکس با یک راننده نیز
در خدمت بگیرد! و در فیش حقوقیاش ردیفهایی
را در نظر بگیرد که جنس فیش��ش را نجومی کند،
نتیجه این رفتار چه خواهد بود؟
ح��اال تص��ور را در چارچوب واقعی��ت بیاورید.
دولت ،بهعنوان بزرگترین س��ازمان اداری کش��ور
با ح��دود  2/5میلیون کارگزار ک��ه  18وزارتخانه،
چندده سازمان 31 ،استانداری و هزاران فرمانداری
و س��ازمانهای مربوط را زیر دس��ت دارد ،با تفکر
تجملگ��را روی کار بیاید ،چه اتفاقی میافتد؟ همه
آن فرهنگ تجملگرایی به همه س��طوح س��ازمان
تس��ری پیدا میکند .وقتی مدیر ارشد الگو باشد و
این مسائل را عیب نداند همه اینها به سازمانهای
زیرمجموعه نیز س��رریز میش��ود ،آنوقت برخالف
آنچه نوبخت ،چندینبار تاکید کرده که کل مساله
فیشهای نجومی  23میلیارد بوده ،متوجه میشویم
هزینههای تحمیلی این رفتار بس��یار بیشتر از آن
اس��ت که جناب نوبخت دوست دارد در آن خالصه
و کوچک کند ،هزینههایی که درس��تتر فهمیده
شدن آن را میتوان در هزینههای جاری کشور دید؛
وقتی درآمد دولت بهعنوان مثال از حوزه نفتی -که
مهمترین و بیش��ترین درآمد است -یکنهم چند
سال قبل است -هم قیمت نفت یکسوم است و هم
فروش نفت یکسوم -اما هزینههای دولت  2برابر و
نیم گذشته است!
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«قلعه حیوانات» پیش از آنکه نام یک کتاب
باش��د ،اس��می حقیقتا برازنده همین دنیاست!
سفیر کش��وری در قد و قامت روسیه ،عین آب
خوردن در کش��وری ترور میشود که الاقل در
همین ایران خودمان ،قبله آمال کس��انی است!
آری! تابلوتر از ترکیه ،کس��انی هستند که برای
جمهوری اسالمی ،نسخه داغان کشور اردوغان را
تجویز میکنند! تا بفهمی این دنیای دون ،چطور
جایی است ،باید اشاره کنم به سرمقاله روزنامه
ش��رق که سالیانی پیش نوشته بود؛ «جمهوری
اسالمی باید تقوای اتمی خود را به آمریکا ثابت
کن��د»! کدام آمریکا اما؟! آفرین! همان آمریکای
هیروشیما و ناکازاکی! و همین آمریکای اولحامی
اسرائیل جالد با اینهمه کالهک هستهای! اجازه
دارم یک سوال بپرس��م؛ جرم مردم یمن دقیقا
ن همه هر روز پش��تهها درست
چیس��ت که ای 
میشود از کشتههایشان؟! سوال دیگر! شهر زیبا
و باس��تانی حلب ،جرمش چه بود که چند سال
تمام ،زیر داغ و درفش حرامیان ،بدل شد به این
خرابه؟! و س��واالت دیگر! شرف اهالی نیویورک
به مردم س��اکن در کرانه باختری چیس��ت؟! و
چیست آخر این کجفهمی که بشار اسد فیالواقع
دارد تاوان ایستادگی سوریه پای قدس شریف را
پس میدهد ،آنوقت شماری از ...شماری از چه
بگویم آخر که خ��دا را خوشبیاید؟! فرض کن
شماری از سیاسیون فلسطینی ،در دوگانه اسد
و تروریستها ،جانب تکفیریهایی را میگیرند
ک��ه بنا به اعت��راف خودش��ان ،در منطقه غرب
آس��یا ،تنها به رژیم اشغالگر قدس کاری ندارند!
میدانم که از ف��رط تکرار ،به «مطایبه» تبدیل
ش��ده لیکن «آدمیزاد به کجا م��یرود؟!» طرف
کتابش را تقدی��م «همت و باکری» میکند اما
معتقد است اسرائیل را باید به رسمیت بشناسیم!
حاال صبر کنید! قصه این سواالت ادامه دارد! این
عین ماده « 24منشور حقوق شهروندی» است؛
«حق ش��هروندان است برخورداری از دولتی که
متعهد به استقبال از نظرات منتقدان باشد»! تا باز
حواله به دادگاه ندهند ما را ،برویم بیرون مرزها
دوباره ،با این سوال که روزی چند بار مرا درگیر
خود میکند؛ «اون طیاره عید دو-سه سال پیش
چی شد آخرش؟! کال گم شد؟! مگر آدمیزاد ادعا
نمیکرد آنقدر پیشرفت کرده که حتی سوزنی
هم در این دنیا محال ممکن است مفقود شود؟!»
ادامه بدهم س��واالتم را؟! ت��وی روزنامهنگار،
چرا خبر به فنا رفتن عروس��ی ملت افغان ،متاثر
از بمباران طیارههای یانکی را پوشش نمیدهی؟!
یعنی قیمت جان آدمها اینقدر نوسان دارد؟! واقعا
فضیلت باراک اوباما به شیعیان نیجریه چیست؟!
و اصال یک سوال! تا به حال حیوان بیشتر حیوان
را کشته یا آدم بیشتر آدم را؟! من هر چند به این
شوی مجازی «سگ ،فحش نیست» نپیوستهام اما
سوالی دارم از اهالی این نمایش؛ «آیا جز این است
که وقتی به سگ ،غذایی بدهی ،دمش را منباب
تش��کر برایت تکان میدهد؟! آیا تهمت «چقدر
بهت دادن رفتی؟!» تشکر شما بود از شهدایی که
غذای از قضا از غ��ذا واجبتر «امنیت» را ارزانی
همه ما کردند؟!» صدالبته بله! سگ ،فحش نیست
اما روشنفکر اگر شما باشید ،پس ناسزایی بدتر از
روش��نفکری وجود ندارد! «ایرانای سرای امید»
نه به همخوانی با شاعر که به همخونی با شهید
شاهد است! زمان جنگ ،عراقی داشتیم با صدام
میجنگید ،ایرانی هم داشتیم که نامش مسعود
رجوی بود! مگر جز این بود که حتی زمان فتنه
هم فتنهگران به همین اوباما و همین نامزد مغلوب
انتخابات اخیر آمریکا «چشمک تحریم» زدند؟!
ایرانی بودند جماعت؟! مسلمان بودند جماعت؟!
آدم بودن��د جماعت؟! دوباره برویم بیرون؟! چرا و
در اعتراض به چه چیزی ،مردم آمریکا ،یک بساز
و بف��روش متمول بیقید را به هیالری کلینتون
برت��ری میدهند؟! قول میدهید نخندید اگر در
ادامه بپرس��م؛ «دنیا دارد به کجا میرود؟!» شب
یلدا ،کداممان نشستیم پای قصه حوا؟! بیتعارف،
دل مادربزرگ از دس��تمان خون است! آنجا که
در تابلوترین مس��افرت ممکن ،میرویم ترکیه!
بین��ی و بیناهلل «قب��ر آتاتورک» دی��دن دارد یا
«مزار میرزا»؟! کی میخواهیم بفهمیم شرف دارد
پلههای ماسوله به سولههای آنتالیا؟!
آهای جماعت منورالفکر! بسی دیر فهمیدهاید
س��گ ،فحش نیست! ش��ما خواب بودید وقتی
«پسر نوح با بدان بنشست ،خاندان نبوتش گم
شد /سگ اصحاب کهف ،روزی چند ،پی نیکان
گرفت و مردم شد!» بیایید آدم شوید!
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