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» احياي حقوق عامه« مأموريت مغفول در قوه قضائيه

88498440سرويس اجتماعي

در قانون اساسي كشورمان يكي از وظايف مهمي كه بر عهده دستگاه قضايي در اصل156 قرار 
گرفته احياي حقوق عامه است كه تصريح دارد قوه  قضائيه  پشتيبان  حقوق  فردي  و اجتماعي  
و مسئول  تحقق  بخشيدن  به  عدالت  و عهده  دار وظايفي از جمله احياي  حقوق  عامه  و گسترش  
عدل  و آزادي هاي  مشروع  است. قانون تصريح دارد كه در موارد تضييع حقوق عامه و تعدي به 
حقوق عمومي مردم، دادستان كل كشور به عنوان شاكي و مدعي العموم بايد مستقيماً ورود 

و عليه متجاوزان و متعديان به حقوق عمومي، اعالم جرم كند. 
اين وظيفه جدا از ساير تكاليف كالن از قبيل حل و فصل دعاوي مردم و رسيدگي به شكايات 
يا بحث پيشگيري از جرم و ساير موارد مقرر ذكرشده تعريف مي شود و به اين معني خواهد بود 
كه ثمره همه انجام وظايف، تضمين رعايت حقوق مردم است اما موضوع حقوق عامه بايد به 
طور خاص، مرجع و متولي عدل گستري در جامعه داشته باشد. از آنجا كه در حوزه هاي مختلف 
وقتي حقوق مردم به علل و عوامل گوناگون مخدوش شده، به حاشيه رفته يا استثناهاي حق 
از اصل موضوعيت حق بيشتر شده، عمالً آن را بي خاصيت كرده يا مقدمات الزم تحقق حق 
تأمين نشده است، به همين خاطر عمالً حق مزبور فقط روي كاغذ قوانين به رسميت شناخته 
می شود. در اينجا الزم است مرجع خاص با اراده كافي، قاطعيت، قانونمندي، متانت و به دور از 
هر گونه شعارزدگي به ميدان آيد و حقوق مردم را احيا كند تا اميدها را به مردمي كه حقوق شان 

ناديده گرفته شده، برگرداند. 

رويكردهاي متنوعي را براي احياي حقوق عامه مي توان در پيش گرفت، از جمله اينكه وضع 
موجود از ميان حقوق عامه مردم را آسيب شناسي كرد، سپس مبتني بر اين شناخت جامع، 
برنامه كالن همه جانبه و زمانبندي شده اي را طراحي كرد و در قالب فرمول هاي متعدد اعم 
از تدوين لوايح مورد نياز، نظارت بر اجراي شايسته قوانين و برخورد قانوني با ناقضان حقوق 
مردم به پيش برد. همچنين رشد دستاوردها را دائماً سنجش و ارزيابي كرد تا موارد منفي 
كاهش يابد يا برطرف شود.  از آنجا كه مطالعه جامع وضع موجود و آسيب شناسي مربوط به 
همه حق ها و آزادي ها آماده نيست و نيز برنامه كالن فراگيري براي پيگيري همه موارد نيز 
فراهم نخواهد شد، در نتيجه بايد در چارچوب مقدورات و منابع موجود، در قبال مصاديق 
نقض هايي كه هر روزه عموم مردم يا گروهي از آنها رنج مي برند، با قاطعيت ورود كرده و اجازه 
نقض حق را ندهند.  سال هاست در خصوص قلمرو اين وظيفه مهم بحث ها و نظرات متنوعي 
بين حقوقدانان و اهل فن جريان دارد اما همگي بر اين امر اتفاق نظر دارند كه اگر قوه قضائيه 
وظيفه اصلي خود را به انجام رساند، به صورت طبيعي حقوق مردم مورد صيانت و تضمين قرار 
مي گيرد و اگر در مواردي تخلفات و نقض حق ها توسط مراجع مختلف باعث آسيب ديدن 
بعضي حوزه هاي حقوق مردم شده باشد، با اجراي عدالت احياي مستمر حقوق مردم به جايگاه 

اصلي خود برخواهد گشت.
مأموريت مغفول در قوه قضائيه در بحث حقوق عامه، موضوع پرونده حقوقي اين هفته روزنامه 

جوان است كه آن را با استادان حقوقي دانشگاه، پژوهشگران و نيز نهادهاي متولي در اين زمينه 
در ميان گذاشته است. پاسخ هاي ارائه شده به سؤال اصلي روزنامه جوان حاكي از نقص هايي در 

اين زمينه است كه با قوانين و راهكارهاي ساده و اصولي قابل كنترل است. 
طبق گفته هاي حسين احد زاده، پژوهشگر حكمراني قضايي يكي از راه ها براي احياي حقوق 
عامه، برجسته ساختن مصاديق حقوق تضييع شده از مردم است. تعارض منافع و نيز شفافيت 
مجوزهاي كسب وكار دو مصداق اصلي تضييع حقوق عامه در نگاه اين پژوهشگر است. وي 
به نكته جالبي اشاره دارد و معتقد اس��ت يكي از مصاديق احياي حقوق عامه شفاف سازي 
موقعيت هاي تعارض منافع و درمان آن است كه در صورت تمركز قوه قضائيه بر اين حوزه 
با ارائه اليحه هاي حمايت��ي عماًل كم كاري ه��ا در بحث حقوق عامه جبران خواهد ش��د.  
سيدمحمدمهدی غمامي، مدير انديشكده حقوق بشر و شهروندي نيز اعتقاد دارد نظام قضايي 

به صورت شفاف و در قالبي منتشر شده برآوردي از وضعيت حقوق عامه ندارد. 
وي در توضيح بيشتر مي نويسد: كلي گويي خط كش نمي شود تا مراجع محترم قضايي درگير 
با قضاياي واقعي، دقيقاً بدانند كه براي مثال با وجود حوادثي همانند متروپل، ساخت وسازها 

كي و چگونه ممكن است به نقض حقوق عامه بينجامد؟
وي اعتقاد دارد قوه قضائيه در احياي حقوق عامه درگير قوانين و مقررات رانت زا، دست و پاگير 
و بي كيفيت است و بايد در موضوع حقوق عامه استفاده از ظرفيت هاي فناورانه كليد بخورد. 

 علی ربيع زاده، قائم مقام انديشكده حقوق بشر و شهروندي دانشگاه امام صادق)ع( نيز اقدام 
مؤثر در اين زمينه را منوط به هفت عامل مي داند كه كالن نگري و مردم محوري، دو شرط 
اصلي احياي حقوق عامه خواهد بود.  همچنين سيدمحمدحسين پيغمبري به عنوان يكي 
ديگر از استادانی كه در اين حوزه مطالعاتی انجام داده است، می گويد: به رغم كثرت استعمال 
عبارت حقوق عامه در اسناد حقوقي داخل كشور، هنوز اين مهم از لحاظ تعريف، مصاديق و 
سازوكارهاي احيا با چالش هاي جدي مواجه است. احياگري موضوعي فراتر از تظلم خواهي 
و احقاق حق در حقوق كيفري و حقوق خصوصي اس��ت و الزمه احياي حقوق عامه انجام 
سلسله اقداماتي است كه در حيطه حقوق عمومي تعريف و ترسيم مي شود. حسن عبدليان پور، 
رئيس مركز وكالي قوه قضائيه نيز به عنوان يكي از نهادهاي زيرمجموعه اين قوه در بحث 
احياي حقوق عامه ضمن توضيحاتي از تالش هاي مركز وكال در بحث احياي حقوق عامه 

اعتقاد دارد بايد بازتعريفي در خصوص مصاديق حقوق عامه صورت گيرد.
 غالم عباس تركی،معاون حقوق عامه و پيشگيری از وقوع جرم دادستانی كل كشور نيز در 
گفت وگو با »جوان« فرايند مداخله در موارد نقض حقوق عامه را توضيح داد و گفت: رويكرد 
اصلي معاونت حقوق عامه شناسايي، ارائه هشدار، تذكر و مطالبه گري و برخورد با ترك فعل 
طبق قانون است. تركي پيگيري براي حل و اصالح چرخه ناصالح را كه جرم و تخلف حقوق 

عامه ايجاد مي كند، از طريق همكاري مردم و دستگاه ها دانست. 

قضاوت به معناي فصل خصومت جزو بديهي ترين وظايف هر نوع 
حكومت اسالمي و غيراسالمي است، ليكن قوه قضائيه جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان متولي امر قضاوت در اين نظام، وظايفي 
فراتر از موضوع فصل خصومت دارد و اصل156 قانون اساس��ي 
وظيفه خطير احياي حقوق عامه را به عنوان يكي از اهداف اصلي 

اين نظام بر عهده قوه قضائيه قرار داده است. 
به رغم كثرت استعمال عبارت حقوق عامه در اسناد حقوقي داخل 
كشور هنوز اين مهم از لحاظ تعريف، مصاديق و سازوكارهاي احيا 
با چالش هاي جدي مواجه اس��ت. احياگري موضوعي فراتر از 
تظلم خواهي و احقاق حق در حقوق كيفري و حقوق خصوصي 
است و الزمه احياي حقوق عامه انجام سلسله اقداماتي است كه 

در حيطه حقوق عمومي تعريف و ترسيم مي شود. 
رويه فعلي وظيفه احياي حقوق عامه را عمدتاً بر عهده دادستاني 
)400وظيفه بر عهده مقام دادستاني و حدود 50 وظيفه براي 
دادستان كل كشور( قرار داده است و دادستان به عنوان يكي از 
اصلي ترين متوليان احياي حقوق عامه عالوه بر وظايف كيفري 
و فصل خصومات كيفري داراي وظايفي در حوزه حقوق عامه و 

حقوق عمومي نيز است. 
هر چند در سابقه و زمينه و تاريخچه دادستاني از نظام حقوقي 
فرانسه، مدعي العموم نماينده حاكميت محسوب مي شده است، 
ليكن تطور 100ساله حقوقي اين نهاد در كشور و جايگاه فقهي 
قوه قضائيه در قانون اساسي انقالب اسالمي و اهدافي كه براي اين 
نهاد در مأموريت هاي قوه قضائيه ترسيم شده است، دادستاني 
كل كشور را در مقام وكيل مدافع حقوق مردم در مقابل تعديات 
احتمالي حكومت )باالخص قوه مجريه و س��اير دس��تگاه هاي 
اجرايي كه با حقوق مردم و به تعبيري مش��مول قواعد حقوق 
عمومي می شوند( نيز قرار داده است، لذا براي اين نهاد مهم بايد 
طرحي نو متناسب با اصول حاكم بر حقوق عمومي نيز جهت 

احياي حقوق عامه در نظر گرفته شود. 
 اصولي مانند اصل شفافيت، اصل پاسخگويي و اصل حاكميت 
قانون در حكمراني خوب از مباحث مهم در حقوق عمومي است 
كه اثري از آن در حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق خصوصي 
نمي توان يافت. تأثير اصول مذكور در احياي حقوق عامه بحث 
مفصلي را مي طلبد، ليكن ب��ه عنوان نمونه مي ت��وان به اصل 
پاسخگويي و اصل شفافيت اش��اره كرد. مقام اداري )به عنوان 
متهم رديف اول تضييع حقوق مردم ب��ا فعل و ترك فعل هاي 
خود در انجام مأموريت ها متناس��ب با صالحيت ها و اختيارات 
خود( بايد پاس��خگوي تمامی اقدامات و تصميمات خود باشد 
چراكه اصل پاسخگويي مبتني بر اين است كه هر گونه اقتدار 
ناشي از قانون تنها با تصور مس��ئول بودن )مورد سؤال بودن و 
بالطبع پاسخگو بودن( منجر به تحقق حاكميت قانون مي شود و 
در غير اين صورت موجبات استبداد قدرت و از بين رفتن حقوق 

عامه می شود. 
اين اصل به نوعي در امتداد اصل شفافيت نيز قرار مي گيرد، به 
اين ترتيب كه مقام دولتي عالوه بر اينكه بايد تصميمات خود را 

در فضايي شفاف اتخاذ كند، ملزم 
است نسبت به هرگونه عمل خود 
در صورت تقاضاي مردم پاسخگو 
باش��د و آن را مستند و مستدل به 
فرامين قانوني كند، بنابراين اصل 
در حقوق عمومي و بالطبع حقوق 
عامه اين است كه هر مقام دولتي 
در صورت بازخواست بايد نسبت 
به تمامی تصميمات و اقدامات خود 
پاسخگو باش��د و نمي تواند از ارائه 
پاسخ مستند     و مستدل استنكاف 
كند و در صورت عدم پاسخگويي به 
مردم، بايد وكيل مردم يا همان شأن مدعي العمومي دادستان 
وارد عمل شده و مقام تضييع كننده حق مردم را به پاسخ وا دارد و 
حتي ممكن است مقام تضييع كننده حقوق عامه اساساً مرتكب 
جرم به معناي حقوق كيفري نيز نشده باشد، ليكن ترك فعل در 

انجام وظايف قانوني منجر به تضييع حقوق عامه شده باشد. 
نويسنده بر اين باور است كه عدم طراحي صحيح مبتني بر حقوق 
عمومي براي دادستان )دادستان كل در كل كشور و دادستان ها 
در سطح شهرستان ها( مأموريت مهم احياي حقوق عامه را دورتر 

از سطح مورد انتظار قانون اساسي و رهبري قرار داده است. 
موضوع هواي پاك، مس��ئله ميراث فرهنگي و س��رقت آثار 
فرهنگي، تخلفات خودروسازها، تأخير شركت هاي هواپيمايي، 
گودبرداري و ساختمان س��ازي غيراصولي در ش��هرداري ها، 
توقف س��اخت مس��كن ملي و ناديده گرفتن حق بر مسكن، 
تخريب محيط زيست و تصرف اراضي ملي، همگي موضوعاتي 
هس��تند كه نگاه كيفري محض به جهت اطاله در رسيدگي 
و نگاه مضيق به نف��ع مرتكبان تضييع كنن��دگان اين حقوق 
نمي تواند پويايي و برخورد فعاالنه م��ورد انتظار براي احياي 

حقوق عامه را فراهم آورد. 
مشكالت فراروي احياي حقوق عامه متعدد است  اما به صورت 
فهرست وار مي توان به موضوعاتي از قبيل: عدم تصويب قانون 
جامع نس��بت به وظايف دادس��تان ها در قبال حق��وق عامه، 
عدم تعريف دادستان استان منطبق با تقسيم بندي هاي اجرايي 
و اداري، عدم تعريف مصاديق حقوق عامه و طرق و ضمانت اجراي 
احياي آن، عدم استفاده صحيح و فعال از نهادهاي مردم نهاد در 

پروسه قضايي و غيره اشاره كرد. 
نكته آخ��ر آنكه امروز اساس��اً حكمراني خوب ك��ه در قانون 
مديريت كش��وري و در قانون اساس��ي با تعابير مشابه مانند 
نظام اداري صحيح و عادالنه مورد اشاره قرار گرفته است، در 
برخي كشورها بر مبنا و با استفاده از رويه قضايي شكل گرفته 
و در س��اختار كش��ور ما نيز عادالنه بودن آن نيازمند نظارت 
قضايي است. نظارت قضايي در ساختار فعلي جز با بازنگري 
در ظرفيت دادستاني كل كشور و ديوان عدالت اداري محقق 

نخواهد شد. 

طبق اصل156 قانون اساس��ي، سند تحول قضايی و 
رهنمودهاي مكرر مقام معظ��م رهبري، قوه قضائيه 
بايد پش��تيبان حقوق فردي و اجتماع��ي و احياگر 
حقوق عامه باش��د. اين همان وظيفه ای است كه در 
س��ايه روزمرگي و دهها ابرچالش ديگر قضايی قوه، 
فراموش شده بود و از سال1397 تحت عنوان برنامه 
تحول قوه قضائيه، به رئيس سابق تكليف شد. بيش 
از س��ه س��ال از برنامه پيش��نهادي تحول كه اولين 
بار نيز مقام معظم رهبري براي رئيس قوه نوش��ت: 
»سند تحول قضايی پيشنهادي جنابعالي را مالحظه 
كردم...« مي گذرد، ولي نتايج ملموسي قابل مالحظه 
نيس��ت، كما اينكه مجدداً در بند 26 سياس��ت هاي 
كلي برنام��ه هفت��م )1401/6/21( ق��وه قضائيه به 
»روزآمد س��ازي س��ند تحول قضايي و اجراي آن« 
فراخوانده شده اس��ت. آنچه بديهي است تكليف قوه 
و عزم مشهود مديران عالي دستگاه عدل و همچنين 
ناكارآمدي سازوكارهاي موجود در اين زمينه است و 
آنچه مفقود اس��ت، برنامه عملياتي و مؤثر و خالقانه 
است، به ويژه آنكه نقش عامه )مردم و جمع سپاري( و 

رويكردهاي فناورانه خيلي جدي گرفته نمي شود. 
1( فقدان جانمايي از مسئله حقوق عامه

وقتي قرار اس��ت تحولي رخ دهد، باي��د بدانيم كجا 
هس��تيم و به كجا مي خواهيم بروي��م؟ نظام قضايي 
به صورت ش��فاف و در قالبي منتش��ر شده برآوردي 
از وضعيت حقوق عامه ن��دارد، البته كلياتي كه همه 
دست  اندركاران مي دانند و با نوعي خالقيت اوليه بيان 
مي كنند، موجود است، ولي آنچه دقيقاً بگويد »نظام 
قضاي��ي در عرصه هاي مختلف به وي��ژه »احياگري 
حقوق عامه« كجاست؟« در دسترس نيست. جالب 
آنكه اوالً مباني حقوق عامه و فهم آن مبهم است و ثانياً 
هيچ خط كش رسمي و فرمولي قابل فهم و نوعي براي 
ضابطه گذاري چيس��تي حقوق عامه از غيرعامه هم 
ارائه نشده است. حتي مصاديق مشخص و موجهي هم 
از حقوق عامه به نحو اجماعي ارائه نشده است، البته 
مجدداً بايد اذعان به كلي گويي هاي موجود كرد، ولي 
كلي گويي خط كش نمي شود تا مراجع محترم قضايي 
درگير با قضاياي واقعي، دقيقاً بدانند كه براي مثال با 
وجود حوادثي همانند متروپل، ساخت و سازها كي و 
چگونه ممكن است به نقض حقوق عامه بينجامد؟ يا 
حذف يك قطعه يا ارزان كردن قطعه اي در يك خودرو 
كه مكرر به آتش س��وزي يا آلودگي هوا منجر ش��ده 
است، آيا نقض حقوق عامه ارزيابي مي شود؟ آيا تعلل 
برخي مديران در انجام تدابير پيشگيرانه جهت عدم 
گسترش بيماري خطرناك ويروس كرونا نقض حقوق 
عامه نيست؟ آيا عدم تصويب آيين نامه هاي قانوني در 

زمان مص��رح در قانون 
كه عموم��اً ب��ه صدها 
پرونده قضايی پرشاكي 
مي انجام��د، تقصي��ِر 
مخ��ل به حق��وق عامه 
محس��وب نمي ش��ود؟ 
ترك فعل هاي��ي ك��ه 
گس��ترده  مجموع��ه 
و  مقررات گ��ذاران 
تنظيم گ��ران انج��ام 
باع��ث  و  مي دهن��د 
بسياري از اضطراب ها در بازار خودرو، ارزاق عمومي، 
پول و ارز مي شود، نقض حقوق عامه نيست؟ و در اين 
بين آيا بايد دادستاني ورود كند يا ديوان عدالت اداري 
يا س��ازمان بازرسي كل كش��ور يا حفاظت اطالعات 
قوه، اگر هم همه يا چند نهاد، فرايند مداخله و اقدام 
چيست؟ اين ابهام بس��ي پيچيده تر براي خود عامه، 
يعني مردم است. آنها در يك س��فر ساده به شمال، 
شاهد زمين خواري گس��ترده و نقض حقوق مربوط 
به اراضي طبيعي و خارج از محدوده شهرها و روستا 
هس��تند ولي نه مي دانند چه كار كنن��د و نه فقط به 
سبب اين ابهام، از خودشان انتظاري براي صيانت از 
اراضي ملي و طبيعي ندارند. خالصه آنكه، عامه عادت 
كرده اند »مسئوليت اجتماعي« ندارند، آنها به واسطه 
تجربه ناخودآگاه حساسيت خود را از دست داده اند، 
كما اينكه اصل هشتم قانون اساسي كه مفهوم واقعي 
»مس��ئوليت عامه« و واجب تري��ن فرضيه حكومت 
اس��المي اس��ت، مغفول و درگير برخي از حواشي و 
فهم هاي سطحي شده است، بنابراين يك سؤال ديگر 
و جدي تر اين است كه چگونه بايد روحيه مطالبه گري 
متعهدانه و مسئوالنه مردم احيا شود؟ ذكر اين نكته 
الزم است كه اين روزها عبارت »مطالبه گري« منتهي 
به برداشت هاي فاقد چارچوب و اعتراضات غيرسازنده 

و حتي جريان هاي مغاير نظم و منافع عمومي شده 
است. جالب اينكه كساني كه غيرقانوني نيز وارد كشور 

شده اند، مطالبه گري مي كنند. 
2( سواد حقوقي 

مقدمه مشاركت در احياي حقوق عامه
وقتي قرار اس��ت حقوق عامه احيا ش��ود، آيا ادراك 
عمومي و مش��اركت مس��تقيم مردم را نبايد دخيل 
كنيم؟ به نظر مي رس��د تاكنون ابهت نظام قضايی و 
خش��ك بودن ذاتي مباحث حقوقي، مانع آن ش��ده 
است كه از نظر و رويكرد عامه مردم براي فهم بخشي 
از وظايف نظام قضايی استفاده ش��ود. اين در حالي 
است كه از يك س��و قوه قضائيه وفق اصل61 عالوه 
بر  حل  و فصل  دعاوي  كه يك امر روزمره محس��وب 
می شود، به وظيفه ديگر كه البته روح وظيفه اول هم 
است، بپردازد و آن حفظ حقوق  عمومي، گسترش  و 
اجراي  عدالت  و اقامه  حدود الهي  است. از سوي ديگر 
بر اساس اصل 156، قوه  قضائيه  قوه  اي  است  مستقل  
كه  پش��تيبان  حقوق  ف��ردي  و اجتماعي  و مس��ئول  
تحقق  بخش��يدن  به  عدالت  و عهده  دار احياي  حقوق  
عامه  و گسترش  عدل  و آزادي هاي  مشروع  است. اين 
وظايف بدون مشاركت مردم ممكن نيست و البته آنها 
براي اين مهم بايد آماده و تمرين داده شوند. در غير 
اين صورت و در وضعيت فعل��ي، اوالً آنها انتظار اين 
پشتيباني را ندارند چراكه نه حقوق شان را مي دانند 
و نه باور دارند كه قوه قضائيه اقتدار و توان و سالمت 
الزم براي حمايت از آنها را در مقابل ناقضان قدرتمند 
و اژدهای هفت سر فساد  دارد و ثانياً مهارت الزم براي 
مطالبه گري و فعال سازي قوه عريض و طويل قضائيه 
را كه در روزمرگي آمار و اطاله دادرس��ي به ش��دت 

درگير شده است، كسب كرده اند. 
براي آنكه شهروندان ظرفيت مش��اركت در احياي 

حقوق عامه پيدا كنند بايد:
اوالً نظام سياس��ي ب��راي ارتقاي »س��واد حقوقي« 
شهروندان تمهيدات ويژه اي از جمله آموزش عمومي 
در مدارس به وي��ژه در مناطق محروم و بين اقش��ار 
كم برخوردار و تعامل با نهادهاي داراي قوه مفكره از 
جمله انديشكده ها و دانش��كد ها براي تصميم سازي 
و اصالح نظ��ام آم��وزش و نقش پذي��ري اتخاذ كند 
كه البته بايد اذعان داش��ت خود »سواد حقوقي« از 
جمله حقوق عامه اس��ت كه بايد همه دستگاه هاي 
عمومي اعم از دولتي و غيردولتي نسبت خود را با آن 

مشخص كنند. 
ثانياً ق��وه قضائيه نيز به عنوان قوه پش��تيبان حقوق 
فردي و اجتماعي از طرق مؤثر و فراگير به نحوي كه 
ملت درك كنند، به نحو كاماًل واقعي، خدمات قضايي 

اوليه )پيشگيرانه همانند سوت زني و گزارش دهي( و 
ثانويه )طرح دعوا( را در دس��ترس دارند و مي توانند 
در مورد حقوق شان با قوه قضائيه گفت وگو كنند و از 
اين قوه بخواهند كه ليست حق هاي مورد حمايتش 
را به روز ك��رده و ابزارهاي مؤثرت��ري را براي اعمال 

»نظارت قضايي« به كار بگيرد. 
3( ظرفيت فناوري در احياي حقوق عامه

جامع��ه مردمس��االر دين��ي اقتضائات��ي دارد كه از 
جمله آنها مطالبه گر بار آوردن ش��هروندان بر اساس 
آموزه هاي اصل شورا مندرج در ششم قانون اساسي 
و همچنين دعوت به خير و نه��ي از منكر مندرج در 
هشتم قانون اساسي است. به عالوه آنكه در ورود به 
عصر فناوري كه دسترس��ي اطالعات و انبوه تحليل 
داده ها به س��ادگي انج��ام مي گيرد، ديگ��ر بهانه اي 
براي عدم اخذ نظرات م��ردم در حوزه هاي مختلف و 
عدم مش��اركت آنها در تصميم سازي، تصميم گيري 
و اجرا باق��ي نمي مان��د. از جمل��ه فناوري هايي كه 
مش��اركت مردم را در امر اداره حقوقي كشور بسيار 
ياري مي رس��اند، جمع س��پاري )كرودال( است. اين 
فناوري در جهان به زودي معيار حكمراني شايسته 
و مشاركت محور  مردم شده و مهم ترين ابزار ارتقای 
كيفيت، اثربخشي و مشروعيت دهي به تصميمات و 
هنجارها می شود. فناوري هاي نظير كرودال كه بر پايه  
فضاي مجازي، نوآوري باز و رويكرد جمع سپاري رشد 
و توسعه يافته اند، در امور مختلفي همچون نظارت، 
تصميم گيري، سياستگذاري و تقنين و در سطوح ملي 
و محلي كاربرد دارد. به اين ترتيب توسعه  فناوري هاي 
شهروندي بر بستر فضاي مجازي اين امكان را فراهم 
آورده اند تا محدوديت هاي مشاركت شهروندان به نحو 
بي بديلي كاهش يابد و حضور و مشاركت واقعي آنان 

در حكمراني تسهيل شود. 
نظام قضايی بايد از اين شكل فناوري ها به نحو مؤثري 
اس��تفاده كند و با ش��هروندان و نخبگان بر اس��اس 
قاعده طاليي احترام به ارباب رجوع- هميشه حق با 
مشتري است- برنامه تعاملي در پيش گيرد چراكه 
قوه قضائيه در احياي حقوق عامه از يك س��و درگير 
قوانين و مقررات رانت زا، دست و پاگير و بي كيفيت 
است و اينجا اكثر نهادهاي قضايی همانند دادستاني، 
سازمان بازرس��ي كل كش��ور و ديوان عدالت اداري 
با كمك معاونت حقوقي و معاونت پيش��گيري بايد 
نقش فعالی ب��ازي كنند و از س��وي ديگر ورودهاي 
فعال قضايی ب��ه ويژه از طريق نهاد دادس��تاني و به 
صورت پيشدس��تانه بايد مبتني بر مشاركت مردم 
و البته فناوري هاي س��وت زني و گزارش دهي بنيان 

نهاده شود. 

معاون حقوق عامه و پيشگيری از وقوع جرم دادستانی كل كشور: مردم حقوق خود را بطلبند حتماً مداخله می كنيم

»جوان« در گفت وگو با مسئوالن و كارشناسان موضوع ترک فعل و احيای حقوق عامه را بررسی كرده است

نيره ساري

پرونده
 و احيای حقوق عامه ترک فعل

نظام قضايي به صورت   شفاف برآوردي از 
وضعيت حقوق عامه ندارد، البته كلياتي 
كه همه دس�ت  ان�دركاران مي دانند و 
با نوعي خالقيت اولي�ه بيان مي كنند، 
موجود اس�ت، ولي آنچه دقيقاً بگويد 
»نظام قضايي در عرصه هاي مختلف به 
ويژه »احياگري حقوق عامه« كجاست؟

اين هم موارد نقض حقوق عامه آقای قاضی!»حقوق عامه« يك سهل ممتنع 

سيدمحمد  حسين پيغمبري

  معاون حقوق عامه
  انديشكده حقوق بشر و شهروندي

 دانشگاه امام صادق)ع( 

دكتر سيدمحمدمهدي 
غمامي 

  مدير انديشكده
حقوق بشر و شهروندي
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حس�ين اح�دزاده، پژوهش�گر حکمران�ی 
قضاي�ی در گفت وگو ب�ا »ج�وان« مصاديق 
مهم و ض�روری در راس�تای حق�وق عامه را 
مورد بررسی قرار داده است. توضيحات اين 

پژوهشگر را در ادامه می خوانيد. 
احي��اي حقوق عام��ه اگر چ��ه عنواني اس��ت كه 
مجموع��ه حاكميت و تم��ام ق��وا را در برمی گيرد 
ولی يكي از مأموريت ه��اي اصلي قوه  قضائيه بوده 
كه در قانون اساسي مسئوليت خاص و ويژه آن بر 
عهده اين نهاد قرار داده شده است اما متأسفانه به 
دليل غلبه حجم كاري ناش��ي از پرونده هاي مردم 
كه به سمت قوه مي آيد، معموالً اين مأموريت قوه 
تحت الشعاع مأموريت هاي ديگر قوه )رسيدگي به 
دعاوي و تظلم خواهي مردم( قرار مي گيرد و به آن 
عمل نمي شود. در واقع آن دس��ته از حقوق مردم 
كه مشترك محس��وب مي شود و شاكي خصوصي 
ندارد يا ش��اكي انگيزه اي براي پيگيري آن ندارد، 

تلف مي شود. 
يكي از راه ها بر اولويت قرار دادن اين مأموريت قوه 
برجسته كردن مصاديق حقوق تضييع شده از مردم 

است كه بايد اقدام مناسبي براي آن انجام شود. 
1( تعارض منافع 

در بس��ياري از موارد ش��خص تصميم گير اعم از 
حقيقي ي��ا حقوق��ي )نهاد هاي تصميم س��از( در 
جايگاه تصميم گي��ري براي حق��وق عموم مردم 
هستند كه بعضاً منافع ش��خصي آنها در تعارض با 
منافع عمومي قرار مي گيرد و در موقعيت تعارض 
منافع است. چنانچه ممكن است پاي شخص بلغزد 
و به نفع خود تصميم بگيرد يا ممكن است تصميم 

خود را به نفع م��ردم بگيرد. به ط��ور مثال فرض 
كنيم عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس در 
مورد تخصيص ارز ترجيحي براي واردات كارخانه 
سيمان ش��هر تهران تصميم گيري مي كند و از آن 
سو سهامدار كارخانه سيمان است، در نتيجه اين 
ش��خص با تخصيص ارز ترجيحي س��ود بيشتري 
مي برد و در موقعيت تعارض منافع قرار دارد يا فكر 
كنيد تصميم كانون وكال مبني بر كم بودن تعداد 
وكال براي كسب درآمد بيشتر باشد، در نتيجه اينجا 
نيز تع��ارض منافع وج��ود دارد و موجب برگزاري 

سخت آزمون و كاهش ورودي وكال خواهد شد. 

با اي��ن توضي��ح باي��د گفت ريش��ه بس��ياري از 
ناكارآمدي ها كه جلوه ظاهر فسادگونه هم ندارد، 
تعارض منافع است و دنيا براي پاسخ به اين موضوع 
يك پاس��خ پس��يني دارد كه اجازه تعارض منافع 
نمي دهد و تصميم گيري در ج��اي تعارض منافع 
را كنترل مي كن��د. اجتناب و ممنوع كردن حضور 
در ش��رايط تعارض منافع و شفاف سازي تصميم 
اخذش��ده از جمله كارهايي است كه در دنيا انجام 
مي شود. موضوع مهم تعارض منافع ذيل شفافيت 
است و با اين مهم بخش مهمي از حقوق عامه احيا 

خواهد شد. 
عموم مردم از وجود موقعيت ه��اي تعارض منافع 
در نظ��ام تصميم گيري و حاكميت��ي ما بي اطالع 
هس��تند، در حالي كه قوه قضائي��ه از اين موضوع 
اطالع دارد، مثل دادس��تاني كل كش��ور و بعد از 
شناسايي مي تواند موضوع را در قالب اخطار و اطالع 
و قانونگذاري حل كند، در حالي كه ما هيچ حركتي 
در راس��تاي شفاف س��ازي موقعيت هاي تعارض 

منافع نمي بينيم. 
تمركز قوه قضائيه بر اين ح��وزه با ارائه اليحه هاي 
حمايتي عم��اًل كم كاري ها در بح��ث حقوق عامه 
را جبران خواهد كرد، در نتيج��ه يكي از مصاديق 
احياي حقوق عام��ه شفاف س��ازي موقعيت هاي 

تعارض منافع و درمان آن است. 
2( شفافيت مجوزهاي كسب و كار

مصداق ديگر از جنس شفافيت كه مستقيم روي 
احياي حق��وق عامه تأثيرگذار اس��ت، ش��فافيت 
روي مجوزهاي كس��ب و كار اس��ت. بس��ياري از 
كسب و كارهاي فعلي در حوزه هاي مختلف معموالً 

نياز به تأيي��د يا اع��الم فعاليت دارد ك��ه در واقع 
مجوزهاي تأييدي و اعالمي نامگذاري مي شود. 

در همين راس��تا طب��ق اصالحيه قان��ون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل44 قانون اساسي، وزارت 
اقتصاد مكلف به كسب اس��تعالم تمام مجوزهاي 
اعالمي و تأييدي از نهاد متولي و با تمركز در درگاه 

ملي مجوزهاي كشور شده است. 
بر اين اساس هر شخصي براي شروع كار بايد وارد 
درگاه ملي شود و پس از ثبت درخواست، مدارك 
را بارگذاري كند. در واقع اين قانون سال هاس��ت 
تصويب شده و با همه فش��اري كه وزارت اقتصاد 
بر آن دارد، بخش قاب��ل توجهي از دس��تگاه ها يا 
شرايط را اعالم نكرده يا به سامانه متصل نشده اند؛ 
موضوعي كه جزو حقوق مردم است و قوه قضائيه 
در راستاي نظارت بر حسن اجراي قوانين به عنوان 
يكي از مأموريت هاي خود باي��د ورود پيدا كند و 
دستگاه هايي را كه از اين امر استنكاف مي كنند با 
ابزارهاي قهري وادار ب��ه انجام تكليف قانوني كند. 
اين در حالي اس��ت كه قوه قضائيه ن��ه تنها ورود 
رضايت بخشي نداشته است بلكه وزارت اقتصاد تنها 
مانده و در بسياري از مواردي كه خود متولي صدور 
مجوز است از بارگذاري شرايط اخذ مجوز در سامانه 

وزارت اقتصاد استنكاف كرده است. 
در واقع ق��وه قضائيه بايد به عن��وان متولي حقوق 
عامه به دنبال اجراي قانون و شفاف سازي فرهنگ 
اخذ مجوز باش��د. همين موض��وع كمك مي كند 
كسب و كارهاي كوچك و متوسط كه نياز به حمايت 
نهاد حاكميتي پرقدرت دارند، در برابر دستگاه هاي 

ارائه دهنده مجوز تنها نباشند.

فرايند مداخله در موارد نقض حقوق عامه كه داراي 
ش��اكي خصوصي نيست، س��ؤالي بود كه خبرنگار 
»جوان« ازغالم عباس تركی،معاون حقوق عامه و 
پيشگيری از وقوع جرم دادستانی كل كشور پرسيد. 
وي پيگيري موارد نقض حقوق عامه و اطالع از آن را 
به واسطه كمك گرفتن از مردم دانست و در اين باره 
گفت: هر ش��هروندي مي تواند با ورود به س��امانه 
دادستاني كل كش��ور )بخش حقوق عامه( موارد 
نقض را اطالع دهد كه روزان��ه چندين گزارش در 

موضوعات مختلف دريافت مي كنيم. 
تركي بازوي ديگر در كس��ب اطالع از موارد نقض 
حقوق عامه را دس��تگاه هاي نظارتي معرفي كرد و 
افزود: بخش مهمي از موارد نقض توسط دستگاه ها 
و بخش ديگ��ري نيز با اطالع دادس��تاني از طريق 

فضاي مجازي يا انتشار اخبار است. 
معاون حقوق عامه دادستانی كل كشور با تأكيد بر 
بعد تخصصي برخي موضوعات در بحث حقوق عامه 
از تشكيل كارگروه هاي تخصصي براي شناسايي و 
پيگيري خبر داد و ب��راي نمونه گفت: در خصوص 
موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان كارگروهي 
متشكل از مديران و معاونان وزارت بهداشت و نيز 
نخبگان و مسئوالني از پزشك قانوني تشكيل شده 
است تا موضوع سقط جنين را دنبال كنيم، پديده 
زير ميزي پزش��كان را نيز در اي��ن كارگروه دنبال 

مي كنيم. 
تركي با اعالم نتيجه از تشكيل اين كارگروه ها گفت: 
تعدادي از پزشكان متخلف شناسايي يا مطب آنها 
تعطيل و پلمب و ب��راي برخي ديگ��ر نيز جريمه 

تعيين شده كه همه اين موارد با همكاري دادسراي 
مربوط و سازمان تعزيرات بوده است. 

معاون حق��وق عامه و پيش��گيری از وق��وع جرم 
دادس��تانی كل كشور هم افزايي دس��تگاه قضا در 
اين زمين��ه را اقدام و گام مؤثري دانس��ت و گفت: 
همه دست اندركاران مرتبط با موضوعات تخصصي 
دخيل هستند تا مسئله نقض حقوق عامه پيگيري 
شود و با هم افزايي بتوانيم نتيجه گيري بهتري براي 

احياي حقوق عامه داشته باشيم. 
تركي همچني��ن از تش��كيل كارگروه هايي براي 

موضوعات��ي چون جوان��ي جمعي��ت و حمايت از 
خانواده، آس��يب هاي اجتماعي، پدي��ده معتادان 
و كارتن خواب ه��ا، ك��ودكان كار، محيط زيس��ت 
و پس��ماند، بررسي و پايش س��اختمان ها و مراكز 
ناايمن، ساخت و ساز غيرمجاز در بستر حريم كرج و 

نيز موضوعاتي مثل سينما و هنر خبر داد. 
وي در مورد نحوه پيگي��ري موضوعات و چالش ها 
گفت: بعد از شناسايي چالش يا آسيب تضييع شده 
در حوزه حقوق عامه، دس��تگاه هاي مسئول مورد 
مطالبه گري قرار مي گيرند و وظيف��ه اصلي ما در 

همين مطالبه  گري به عنوان مدعي العموم اس��ت 
كه دس��تگاه ها موظف به پاس��خگويي هستند، به 
اين صورت كه در صورت نداشتن پاسخ قانع كننده 
موارد مختلف گوشزد مي شود و در نهايت گزارش 

آن به دادستاني ارائه خواهد شد. 
معاون حق��وق عامه و پيش��گيری از وق��وع جرم 
دادستانی كل كشور همچنين توضيحاتي درباره 
ترك فعل و تعلل در زمينه ورود خسارت به اموال 
عمومي ارائه داد و بيان داشت: ما حسب مورد بعد 
از تذكر و هشدار، نسبت به تشكيل پرونده قضايي 
و جمع آوري ادله و حتي اعالم جرم به دادس��راي 
صالح اقدام خواهيم كرد. همچنين در برخي موارد 
با تش��كيل پرونده به همراه داليل ارتكاب جرم به 
مرجع رسيدگي تخلفات اداري يا دادسراي صالح 
ارجاع مي دهيم تا در موضوع ت��رك فعل برخورد 

شايسته صورت گيرد.  معاون حقوق عامه دادستانی  
كل كشور رويكرد ابتدايي دادستاني را پيشگيري 
دانست و بر اين اساس توضيح داد: تالش ما بر اين 
اس��ت قبل از وقوع تخلف و از طريق پيشگيري و 
مطالبه آن حق مانع از اين شويم كه جرم و تخلفي 

صورت گيرد. 
تركي رويكرد ديگر معاونت را مورد اش��اره قرار داد و 
گفت: ما تالش مي كنيم اگر تخلف��ي صورت گرفته 
اس��ت، فقط با متخلف برخورد نكنيم بلكه از چرخه 
معيوبي كه منجر به نقض حقوق عامه ش��ده است، 
پيشگيري كنيم تا تكرار نش��ود.  معاون حقوق عامه 
دادستانی كل كشور رويكرد اصلي را شناسايي، ارائه 
هش��دار، تذكر و مطالبه گري و برخورد با ترك فعل 
طبق قانون دانست و گفت: پيگيري براي حل و اصالح 
و چرخه ناصالح كه جرم و تخلف حقوق عامه را ايجاد 
مي كند با همكاري خود مردم و دستگاه ها دنبال خواهد 
شد.  تركي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چگونه 
مي توان روحيه مطالبه گري مردم را احيا كرد، گفت: 
ابتدا بايد دانش حقوقي مردم با رسانه ها باال برود تا مردم 

موارد نقض را بشناسند و روش پيگيري را بدانند. 
معاون حقوق عامه دادس��تانی كل كش��ور با اعالم 
حمايت از تش��كل هاي مردم نه��اد و مطالبه  گران 
حقوق عامه خاطر نش��ان ك��رد: يك��ي از كارها و 
دس��تورالعمل هايي كه به همه دادستاني ها اعالم 
ش��ده، برگزاري نشس��ت با مطالبه گران مردمي 
در موضوعات مختلف اس��ت تا نظرات را بشنوند، 
اين ارتباط دوس��ويه در چارچوب قانون به تقويت 

مطالبه گري كمك خواهد كرد. 

حس��ن عبدليان پور، مركز وكال، 
كارشناسان رس��مي و مشاوران 
خانواده قوه قضائي��ه را نهاد ملي 
ارائه كننده خدم��ات حقوقي در 
سراسر كش��ور توصيف می كند 
و مي گويد: تش��كيل كميسيون 
حق��وق عام��ه در مرك��ز وكال و 
تمامي استان هاي كشور از جمله 
اقداماتي اس��ت كه توسط مركز 

وكال صورت گرفته است. 
وي در خص��وص رس��يدگي به 
موضوعات حقوق عامه بيان مي كند: كميس��يون هاي حقوق 
عامه مرك��ز وكالي ق��وه قضائيه هر جا احس��اس كند حقوق 
عمومي نق��ض مي ش��ود، ورود پيدا مي كنن��د و مطالبه گري 

خواهند داشت. 
وي در اين زمينه توضيح مي دهد: كميسيون هاي حقوق عامه 
كه در مركز وكال، كارشناسان رس��مي و مشاوران خانواده قوه 
قضائيه تشكيل شده اند، بناي تقابل با هيچ نهادي را ندارند بلكه 
در كنار نهادها و مردم جهت احقاق حق قرار مي گيرند و از باب 
امر به معروف و نهي از منك��ر در خصوص جلوگيري از تضييع 

حقوق عامه ورود دارند. 
عبدليان پور ادامه مي ده��د: ماده 8 قان��ون آمرين به معروف 
و ناهيان از منكر اي��ن حق را نيز به تمامي مردم داده اس��ت و 
باالتر از اين در هر موضوعي كه ببينيم از درجه اهميت بااليي 
برخوردار است يا نياز به پيگيري هاي جدي داشته باشد، وكال 
و كارشناسان مجرب مركز به صورت معاضدتي ورود خواهند 

داشت. 
از عبدليان پور مصاديق مشخص ورود اين نهاد را به موضوعات 
حقوق عامه جوي��ا ش��ديم، وی در اين باره توضي��ح داد: بايد 
بازتعريفي در خصوص مصاديق حقوق عامه داش��ته باش��يم، 
البته اقدامات مناس��ب و مثبتي پس از دس��تورات رياس��ت 
قوه قضائيه در اين قوه  صورت گرفته است. دادستان كل كشور 
نيز به عنوان متولي دس��توراتي را صادر كردند، لذا بهداشت و 
سالمت، صيانت از حقوق مصرف كنندگان، هواي پاك، حقوق 
خانواده و صيانت از اراضي ملي را مي ت��وان از جمله مصاديق 

حقوق عامه برشمرد. 
رئيس مركز وكالي قوه قضائيه در خصوص اينكه كميس��يون 
حقوق عام��ه مركز در چه م��واردي جهت صيان��ت از حقوق 
عامه حض��ور و ورود داش��ته اس��ت، گفت: ورود كميس��يون 
حقوق عامه مركز در تعرض به عرصه ه��اي منابع طبيعي در 
شهرستان فيروزكوه بود كه مكاتباتي با اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري استان تهران انجام شد. نمونه ديگر در خصوص 
فوت خانم آس��يه پناهي در كرمانش��اه بود كه منزلش توسط 
عوامل شهرداري تخريب شده بود و مركز وكال وكيل معاضدتي 

براي پيگيري پرونده به دادسرا معرفي كرد. 
وي با ذكر مثال ديگري در اين زمينه بيان داش��ت: زماني كه 
روستاي غيزانيه در استان خوزستان مشكل آب آشاميدني پيدا 
كرد، موضوع را از باب حقوق عامه از طريق استانداري پيگيري 
كرديم يا در خصوص صيانت از سرمايه هاي مردم مركز در دولت 

قبل با سازمان بورس و اوراق بهادار وارد مذاكره شد. 
عبدليان پ��ور يكي ديگ��ر از مصاديق ورود اين نه��اد را جهت 
حمايت از نهاد خانواده دانس��ت و افزود: ب��ه عنوان يكي ديگر 
از مصاديق حقوق عامه، معاونت امور مش��اوران خانواده مركز 

اقداماتي را انجام داده است. 
وي در توضيح بيش��تر بيان كرد: مش��اوره هاي قب��ل از ورود 
خانواده ها به دادگاه مؤثر در استحكام نهاد خانواده بوده است. 
مش��اوران خانواده مركز وكال در طرح احقاق حق در مساجد 
حضور دارند و مشاوره هاي خوبي را به خانواده ارائه مي دهند و 
اين طرح در ادامه طرح هر شب يك مسجد بود كه در 30شب 
ماه مبارك رمضان توسط وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران 
خانواده مركز انجام شده است و با توجه به اينكه رضايت عمومي 

را دربرداشت، اعضاي مركز را تشويق به ادامه آن كرد. 
عبدليان پور همچنين آماري را در زمينه واحد معاضدت مركز 
ارائه كرد و گفت: اين واحد، س��االنه باالي 100ه��زار برنامه 
معاضدتي از قبيل معرفي وكيل ب��راي خانواده كم برخوردار و 
حضور در مساجد و مناس��بت هاي مختلف دارد، ضمن اينكه 
كارشناسان و وكالي مركز از طريق سامانه تلفني پاسخگوي 
سؤاالت حقوقي مردم هس��تند يا در مالقات هاي عمومي كه 
هر هفته ش��خصاً با مردم دارم، وكال، كارشناس��ان رس��مي و 
مش��اوران خانواده نيز حضور دارند و پيگير مشكالت حقوقي 
مردم هستند. همچنين شنبه شب ها با جمعي از وكالي خانم 
و آقا در مساجد تهران حضور پيدا مي كنيم و مشاوره مي دهيم 
كه اينها در مجموع صيانت از حقوق مردم به عنوان حقوق عام 
است و با استقبالي كه صورت گرفته در سراسر كشور در حال 

اجرايي شدن است. 
رئيس مركز وكالي قوه قضائيه نمونه ديگري در اين زمينه ذكر 
و خاطر نشان كرد: در بحث ش��يوع بيماري كرونا، اولين اقدام 
انجام شده توس��ط وكالي مركز اعالم آمادگي به عنوان وكيل 
براي ورود در پرونده هاي قضاي��ي كادر درمان و خانواده هاي 
آنان بود تا كادر درمان با فراغ بال بهتري بتوانند به ارائه خدمات 

درماني بپردازند. 
وي تأكيد كرد: مركز به تمامي رس��انه ها اعالم كرده اس��ت 
در صورت نياز به وكي��ل در پرونده هاي مطبوعاتي به صورت 
رايگان ورود خواهد كرد و وكيل مج��رب در اختيار آنان قرار 

مي دهد. 

تالش مي كني�م اگر تخلف�ي صورت 
گرفته اس�ت، فقط با متخلف برخورد 
نکنيم بلکه از چرخه معيوبي كه منجر به 
نقض حقوق عامه شده است، پيشگيري 
كنيم تا تکرار نش�ود و در اين راس�تا  
دانش حقوقي مردم توس�ط رسانه ها 
بايد باال ب�رود تا مردم م�وارد نقض را 
بشناس�ند و روش پيگيري را بدانند

ريشه بس�ياري از ناكارآمدي ها كه 
جلوه ظاهر فس�ادگونه ه�م ندارد، 
تعارض منافع است و دنيا براي پاسخ 
به اين موضوع يك پاس�خ پس�يني 
دارد كه اجازه تعارض منافع نمي دهد

حسن عبدليان پور

 رئيس مركز وكالي
قوه قضائيه

مردم حقوق خود را بطلبند حتماً مداخله می كنيم

مصداق ها را بدانيم راحت تر 
به حقوق عامه می رسيم

مشکل اصلی تعارض منافع است!

بعد از جويا شدن نظرات اس�تادان دانشگاه 
و پژوهش�گراني ك�ه در حوزه حق�وق عامه 
سال هاست تحقيق و پژوهش مي كنند، بر آن 
شديم تا گفت وگويي نيز با حسن عبدليان پور، 
رئيس مركز وكالي قوه قضائيه داشته باشيم؛ 
مجموعه ای كه  به عنوان يکي از بازوهاي مهم 
قوه قضائيه در موضوع احياي حقوق عامه عمل 
می كند و در واقع فلسفه وجودي آن، احياي 

حقوق عامه و مبارزه با فساد بوده است. 

    

اصطالح »حقوق عامه« كه ريشه در مباني فقهي 
اسالم و نقش محوري عامه مردم در نظام حقوقي 
مبتني بر احكام اس��المي دارد و ع��الوه بر مذهب 
فقهي تشيع، مكاتب فقهي و كالمي معاصر جهان 
اس��الم نيز در اصل و جايگاه آن اتف��اق نظر دارند، 
در بردارنده مجموعه اي از امتي��ازات، اختيارات و 
حق هاي اصيِل تغييرناپذي��ر و تبديل ناپذير براي 
عموم مردم اس��ت ك��ه در فراينده��اي خاصي به 
پشتوانه الزامات حقوقي و از سوي قدرت عمومي 
و به تعبيري حاكميت شناسايي، تثبيت و تضمين 
مي ش��ود، به دليل محوريت و اصالت حقوق عامه، 
س��ازوكارهاي مطالبه گري و دادخواهي نسبت به 
اين حقوق نيز بايد در فرايندهاي مذكور پيش بيني 
و به رسميت شناخته ش��ده باشد. به همين جهت 
در يك نگاه كالن حقوق عام��ه هم دوش و هم تراز 
حقوق بنيادين، حقوق عمومي و حقوق شهروندي 
است و جز در ساحت اصطالحي و برخي مالحظات 
جزئي اس��تداللي، تفاوت ماهوي قابل مالحظه اي 

با آنها ندارد. 
در قانون اساسي جمهوري اس��المي ايران هرگاه 
س��خن از حقوق م��ردم )مقدمه قانون اساس��ي(، 
حقوق ملت )فصل س��وم قانون اساسي( و حقوق 
عامه )اص��ل156 قانون اساس��ي( به مي��ان آمده 
اس��ت، به جنبه اي از اين هس��ته مش��ترك يعني 
كرامت و حقوق عامه مردم در حكومت اس��المي 
و انقالب اسالمي اش��اره شده اس��ت كه غيرقابل 
س��لب و غيرقابل تفكيك هس��تند و به مثابه يك 

ارزش و قاعده بنيادين 
براي انقالب اس��المي 
و جمهوري اس��المي 
محس��وب  اي��ران 
مي ش��وند؛ امري كه 
بارها در تاريخ سياسي 
و حقوقي كشور تثبيت 
و تضمي��ن آنه��ا در 
سطح سياستگذاري، 
تقني��ن، اج��را )اع��م 
و  تصميم س��ازي  از 
و  تصميم گي��ري( 
نظارت بر اجرا در دستور كار قرار گرفته و در عين 
حال موانع داخلي و تهديدات خارجي بي شماري 
همواره سد راه احياي همه جانبه حقوق عامه بوده 

است و خواهد بود. 
اگر چه ضرورت احياي روش��مند و س��اختارمند 
حق��وق عامه ب��ه عن��وان مرك��ز ثق��ل مجموعه 
ارزش��مندي از تحوالت و دس��تاوردهاي واقعي و 
اجتماعي براي همگان روشن اس��ت و محدود به 
برهه خاصي از زمان نيست، اما درك ابعاد تفصيلي 
اين ضرورت و س��پس اقدام مؤث��ر در اين زمينه با 

تأكيد بر هفت موضوع  امكانپذير خواهد بود:
1( بر اساس مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران، »حكومت اس��المي در جايگاه مطلوب خود 
بايد ش��رايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با 
ارزش هاي واال و جهانشمول اسالمي پرورش  يابد«، 

اين امر بدون شك نه تنها مستلزم شناسايي دقيق و 
شفاف حقوق عامه است، بلكه بدون ظرفيت سازي 
و امكان اس��تيفاي آن به صورت شفاف و روشمند 

محال به نظر مي رسد. 
2( در سند راهبردي چش��م انداز ايران 1404 كه 
واپسين سال ها و فرصت ها براي تحقق مفاد آن را 
سپري مي كنيم، جايگاه مطلوب كشور »با تأكيد بر 
مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي 
مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي 
از امنيت اجتماعي و قضايي« پيش بيني شده است. 
تدوين ضوابط احياي حقوق عام��ه طليعه تحقق 
چنين جايگاه مطلوبي است كه بايد هر چه سريع تر 

در دستور كار قرار بگيرد. 
3( رهبر حكيم انقالب در بياني��ه گام دوم انقالب 
اس��المي، ضمن تقدير از هم��ه تالش هايي كه در 
40س��ال گذش��ته براي تحقق عدالت و تضمين 
حقوق عامه شده اس��ت، از اينكه عدالت و حقوق 

عامه همچنان در جايگاه متعالي خود نس��بت به 
شأن انقالب اسالمي و مردم شريف ايران قرار ندارد، 
ابراز نارضايتي و همه جوانان و جوانفكران اين مرز و 
بوم را به مجاهدت شبانه روزي در اين عرصه دعوت 
كرده اند. اين امر به خودي خود حساسيت و فوريت 
تضمين حقوق عامه را ب��ه دور از هرگونه فعاليت 

شعاري و نمايشي به تصوير مي كشد. 
4( بشر امروزه در جاي جاي اين كره خاكي، به سه 
بحران اساسي در زمينه هويت )معنويت(، معيشت 
و سالمت بيش از ساير مشكالت دچار شده و همه 
كش��ورهاي جهان هر كدام در ايجاد يا ابتال به اين 
بحران ها سهم مشخصي دارند. به نظر مي رسد نقطه 
اميد و شرط الزم براي عبور خردمندانه مردم از اين 
بحران ها كه با ضريب و عمق گسترده اي در كشور 
عزيزمان سايه گس��ترانيده، احياي ساختارمند و 
روشمند حقوق عامه و به دنبال آن، اعتماد عمومي 
و اتكاي بيش از پيش ش��هروندان به سياس��ت و 

حكومت در جمهوري اسالمي ايران است. 
5( ارتقای س��طح فرهنگ و مدني��ت يك جامعه 
بدون ترديد به مجموعه منس��جمي از تالش ها در 
سطوح نرم و سخت اجتماعي گره مي خورد، محور 
بنيادين همه اين تالش ها نهادينه كردن »كرامت« 
و درك عيني آن از سوي آحاد ملت است. شناسايي 
و تبيين ش��فاف و همچنين استيفاي ساختارمند 
حقوق عامه از يك سو و همچنين نظارت منسجم 
و تضمي��ن قاطعانه حق��وق عامه از س��وي ديگر، 
مهم ترين و ضروري ترين راهبرد براي حفظ كرامت 

مردم شريف ايران است.
6( برداش��ت راي��ج از حق��وق عامه در كش��ور ما با 
صالحيت ها و اقدامات قضايي براي حفظ اين حقوق 
و همچني��ن مجموعه اي از اختي��ارات قانوني براي 
كنش��گران قضايي گره خورده اس��ت. اگر چه ابتدا 
ممكن است اين تلقي به نوعي تقليل گرايي در تفسير 
محدوده و تضمين مصاديق اين حقوق منجر شود، اما 
با اقدام سازنده و ارزشمند قوه قضائيه در شناسايي 
»ترك فعل ه��ا« و »كوتاهي ها« از س��وي مقامات 
دولتي، مسؤالن و همه سطوح دستگاه هاي اجرايي 
به مثابه يك��ي از اركان اصلي نقض حقوق عامه، اين 
نقصان به خوبي جبران خواهد ش��د و پس از تعيين 
ضوابط و معيارهاي حقوقي اين امر، بدون شك تحول 

قابل درك و بزرگي در كشور رقم خواهد خورد. 
7( از لحاظ مردم شناختي، بيش از 30گونه و سبك 
فرهنگي و اجتماعي در كشور پهناور ايران به عنوان 
مردم و جمعيت مردمي اين خاك زندگي مي كنند 
و هر يك با آداب و رسوم ارزشمند خود، بخشي از 
غناي تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي س��رزمين ما 
محسوب مي ش��وند. يكي از ملزومات بسيار مهم 
احياي حقوق عامه، توجه به تنوعات مردم شناختي 
و فرهنگي مردم ايران اس��ت تا ضم��ن احترام به 
حاكميت قانون در كشور، جايگاه اصيل اين تنوعات 
به خوبي حفظ شود. تقويت بنيان اجتماعي قوانين 
و توجه به عرف و قضاوت اجتماعي در تش��خيص 
وظايف و ترك فعل ها، گام مؤث��ري در اين زمينه 

محسوب مي شود. 

يکي از ملزومات بس�يار مهم احياي 
حق�وق عام�ه، توج�ه ب�ه تنوعات 
مردم شناختي و فرهنگي مردم ايران 
اس�ت تا ضمن احترام ب�ه حاكميت 
قان�ون در كش�ور، جاي�گاه اصي�ل 
اي�ن تنوعات ب�ه خوبي حفظ ش�ود
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